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شب گذشــته قسمت ســوم مستند
«غيررســمي» از شبكه ســوم سيما
پخششد.مستنديكهقسمتنخست
آن از ديدار اهالي فرهنگ با رهبر معظم
انقالب ،مهرماه سال گذشته روي آنتن
رسانه ملي رفت و توجه اذهانعمومي
را بهخود جلــب كرد؛ چــرا كه براي
نخستين بار فضايي متفاوت از جلسات
رهبرمعظم انقالب نمايش داده شــد.
جلســاتي كه تا آن زمان يا تصاويري
از آنها منتشر نشــده بود يا فقط خبر
آنها بهصورت رســمي منتشــر شده
بود ،اين بار اما با حال وهوايي متفاوت
نشان داده ميشــدند .حال و هوايي
كه هم كارگردان اين مســتند و هم
شركتكنندگان در جلسات به خاص
و متفاوت بودن آن اذعان دارند؛ اما اين
تفاوتها چيست؟ صفحه  2را بخوانيد.

مدیریتشهري ،محرمانههاي شهر را در دسترس شهروندان قرار داد
پيروزحناچي :در حوزه هوشمندسازي و شفافيت ،تحولي عظيم ايجاد شد

صفحه3

خرداد ازنخيز

مجوز اضطراري
براي واكسن ايراني

هوايتهران آلوده است؛گروههاي
حساس از ساعت 12تا 18
در شهر تردد نكنند

وزير بهداشت :اجازه تزريق واكسن ايراني
كووبركت صادر شده است؛ مجوز تزريق
واكسن پاستور هم هفتهآينده صادر ميشود

چند روايت از فروش فايزر در تهران

پايان سال تحصيلی استثنايی

روزنههایاميد را باز نگهداريم

محمدجوادظريف و چند چهره ديگر ،مردم را به شركت در انتخابات دعوت كردند
يادداشت

بهاره آروين؛ رئيس كميته شفافيت و شهر هوشمند شوراي شهر

مردم به ادامه راه شفافيت
رأي دهند
شــفافيت يكــي از مهمتريــن
دســتاوردهاي شــوراي پنجم
شــهر تهران بهحســاب ميآيد؛
دستاوردي كه بدون شك نهتنها
براي پايتخت كشــور بلكه براي
بسياري از شهرهای بزرگ ديگر
الگو شد .شاید 4سال پيش ،اغلب كارشناسان تصورشان بر اين
بود كه با وضعيت موجود ،نميتوان گامي براي شفافيت برداشت،
اما مديريت پنجم شهر تهران با وجود همه دشواريهاي موجود،
ايجاد سامانه شفافيت را در اولويت كاري خود قرار داد و اكنون
بسياري از موارد شورا و شهرداري پايتخت در اتاق شيشهاي قرار
دارد .اين دستاورد اقدامي بزرگ بهشمار ميرود و نياز به تداوم
دارد؛ آنگونه كه پس از مديريت شــهري تهران ،دولت و ديگر
ارگانها هم شفافيت را در دستور كار قرار دادند.
پيش از اينكه برنامههاي شفافسازي آغاز شود ،ما با نگراني زيادي
از سوي مديران ذيربط مواجه بوديم .مثال زماني كه تصميم گرفتيم
بودجه شهرداري را شــفاف و قابل تحليل كنيم ،مديران مربوطه
ميگفتند «همين كه قرار است فايل pdfبودجه شهرداري منتشر

گزارش همشهري از فرصت ها و چالشهاي آموزش و پرورش در بحران كرونا
ديروز ،سال تحصيلي در حالي تمام شد كه اغلب دانشآموزان حتي يك روز هم به مدرسه نرفتند
صفحه2

شود ،عدهاي با برنامههاي فتوشاپي اقدام به حاشيهسازي ميكنند
و كاري از دست ما برنميآمد .حاال اگر فايل اكسل بودجه را منتشر
كنيموحاشيههابيشترشودچهبايدكرد؟»اكنون اما دولت و بيشتر
دستگاههاي مختلف سايت شــفافيت دارند و ديگر نگرانيهاي
اينچنيني وجود ندارد .حاال قراردادها در همه دستگاههاي دولتي
منتشر ميشود؛ اما خدا را شاكريم كه شهرداري تهران و شوراي
شهر اين دوره در اين زمينه پيشگام بوده اند.
ي كه محمل فســاد بــود ،حوزه صدور
يكي از حوزههاي مهم 
مجوزهاي شهرسازي بود .بر اين اساس ،اطالعات همه پروانههاي
ساختماني كه از سال ۹۷به بعد پروندهشان تشكيل و براي آنها
پروانه صادر شده بود را منتشر كرديم .همچنين تمامي امضاهاي
شوراهاي معماري را براي هر پروانه ساختماني روي وبسايت
شــفافيت آورديم .اين اطالعات از داخل حســاب شهروندي
«تهران من» نيز قابل دسترسي اســت .با انتشار اين اطالعات
تصميمگيرندگان ديگر بهراحتي پاي تخلف را امضا نميكنند؛
چون ميدانند اين امضاها ديگر البهالي زونكنها و در آرشــيو
نگهداري نميشــود؛ بلكه جلوي چشــم ميليونها شهروند و
در دســترس عموم مردم قرار دارد .البته هرگاه راههاي فساد
را ببنديد راههــاي ديگر براي آن باز ميشــود .در هر حوزهاي
كه خواســتيم شــفافيت ايجاد كنيم ديديم با بستن يك راه،
راهدرروهاي ديگري براي فســاد باز ميشــود .به همين دليل
مدعي نيستم كه تخلفات در شهرداري به
ادامه در
صفحه3
صفر رسيده ،اما ميتوانيم ادعا كنيم كه
تخلفات كاهش محسوسي داشته و دليل آن هم اين است كه
شفافيت در مديران و كاركنان احتياط ايجاد ميكند.

نگاه

رضوان حكيمزاده؛معاون وزير آموزشوپرورش

آنچه سالتحصيلي دشوار كرونايي
به ما آموخت
يكسال گذشــته نظام آموزش
وپــرورش در دوران كرونــا كه
آموز شهــا بيشــتر در بســتر
فضاي مجازي انجام شد ،داراي
سختيها ،دشوار يها و در عين
حال فرصتها و تجربههايي بود
كه همه ذينفعان و عناصر درگيــر در فرآيند آموزش اعم از
معلمان ،دانشآمــوزان ،مديران مــدارس و خانوادهها با آن
مواجه شدند.
در اين ســال تحصيلي ،براي اولينبار بود كــه معلمان بدون
داشتن تجربه قبلي قابلتوجه توانســتند خود را با مختصات
تدريس در فضاي مجازي وفــق دهند و با توجه به زمان كمي
كه براي اين تطبيق داشتند ،تدريس موثري در فضاي مجازي
ارائه كردند .هر چند اين موضوع فشار و سختي بسياري براي
معلمان داشت ،اما فرصت بينظيري بود تا توانايي فناورانه آنها
افزايش پيدا كند .شــايد اگر قرار بود توانايي فعاليت معلمان
در بستر فناوري در شرايطي عادي ارتقا پيدا كند 10 ،سال يا
بيشتر طول ميكشــيد ،اما اين قابليت در يك فشار زماني در

دوران كرونا متبلور شد.
فرصت ديگري كه براي معلمان در اين دوره ايجاد شد ،اين بود
كه آنها از نقش مجري صرف برنامه درسي كه در كتاب درسي
محدوده شــده بود ،به توليدكنندگان محتوا تبديل شدند و
خالقيتهاي خود را در آموزش نشان دادند؛ بنابراين اگر فضا
را باز كنيم ،خالقيتهاي آنها مجال بروز و ظهور بيشــتر هم
پيدا خواهد كرد.
خانوادههاي دانشآموزان نيز مجبور شدند خيلي جدي و بيش
از گذشته وارد ميدان آموزش شوند .والدين در گذشته ،نقش
چنداني در آموزش نداشتند ،اما در دوره شيوع كرونا ،اين نقش
پررنگ شد و آنها با سختي كار معلمان در مدارس آشنا شدند
و دريافتند كه چقدر حضورشــان در مدرسه مهم و ارزشمند
است .ارتباط خانه و مدرســه كه در دوران آموزش حضوري
محدود بود ،همزمان با مجازي شدن آموزشها ارتقا پيدا كرد.
در اين دوران ،راههاي ارتباطي گســترش پيدا كرد و ارتباط
مستمر بين خانوادهها و مدارس ايجاد شد .امروز بر حفظ اين
شبكه ارتباطي كه به دليل كرونا و عدم حضور در مدرسه بين
خانوادهها و مدارس ايجاد شده است ،تاكيد داريم.
اما بيشــترين كســاني كــه در دوران كرونا آســيب ديدند،
دانشآموزان كالس اول بودند؛ چون يكي از مهمترين اهداف
آموزشــي براي آنها ،تمرين زندگي اجتماعي ،نظم در زندگي
و ياد گرفتن مهارتهاي ارتباطي است،
ادامه در
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اما دانشآموزان كالساولي در ســال
تحصيلي غيرحضوري ،مجبور بودند ورودشان به دنياي مدرسه
را بدون استفاده از اين فرصتها تجربه كنند.
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گزارش همشهري از مراكزي كه ادعا ميكنند واكسن فايزر مي فروشند
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آالينــده ازن اين روزها در آســمان
تهــران حكمــران مطلق اســت .از
14خردادمــاه مــوج فزاينــده اين
آالينده در آسمان پايتخت بهصورت
هشدارآميزي باال رفت و 5روز آلودگي
هوا را رقم زد .اگرچه شرايط به اندازه
نيمهدوم ســال كه آســمان با ذرات
معلق كمتــر از 2.5ميكــرون آلوده
ميشود ،خطرناك نيست اما همچنان
هوا بــراي گروههاي حســاس يعني
كودكان ،بانوان باردار ،ســالمندان و
بيماران قلبي -ريوي خطرناك است و
اين افراد بايد از تردد طوالنيمدت در
فضاي باز خودداري كنند .آالينده ازن
در 42روز از روزهاي سال 99آالينده
شــاخص و طاليــهدار آاليندههاي
پايتخت بود .امســال نيز اين عدد با
افزايش روزهاي گرم ســال در حال
افزايش است .صفحه 7را بخوانيد.
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روايت «غيررسمی» از ديدار با رهبر معظم انقالب

رهبری

همزمان با پخش قسمت سوم «غير رسمي» كارگردان اين مستند و 2نفر از حاضران از حال وهواي جلسات به همشهری گفتند

شب گذشته قسمت ســوم مستند
گزارش «غيررسمي» از شــبكه سوم سيما
پخش شــد .مســتندي كه قسمت
نخســت آن از ديدار اهالي فرهنگ با رهبر معظم
انقالب ،مهرماه سال گذشته روي آنتن رسانه ملي
رفت و توجه اذهانعمومي را بهخود جلب كرد؛ چرا
كه براي نخســتين بار فضايي متفاوت از جلسات
رهبرمعظم انقالب نمايش داده شد .جلساتي كه تا
آن زمان يا تصاويري از آنها منتشر نشده بود يا فقط
خبر آنها بهصورت رسمي منتشر شده بود ،اين بار اما
با حال وهوايي متفاوت نشان داده ميشدند .حال و
هوايي كــه هم كارگــردان ايــن مســتند و هم
شركتكنندگان در جلســات به خاص و متفاوت
بودن آن اذعان دارند؛ اما اين تفاوتها چيست؟
روايت كارگردان؛ ويژگي مهم قسمت سوم

سيدمحمدعلي صدرينيا ،كارگردان اين مجموعه
درباره اين مستند و محتواي آنها به همشهري گفت:
هر قسمت اين مستند روايتي از جلسات غيررسمي و
صميمانه رهبر انقالب با گروههاي مختلف و فعاالن
حوزههاي فرهنگــي و هنري ،علمــي و فناوري و
نخبگان كشور است كه سالهاي 95تا 98در قالب

جلساتی که به جلسات پنجشــنبهاي هم معروف
بوده ،برگزار شدهاند .پيش از اين خبري از جلسات
آنها منتشر و رسانهاي نميشــد اما از سال گذشته
روايتهايي از اين جلسات منتشر ميشود.
اين كارگردان ادامه داد :قســمت اول اين مســتند
روايت دیدار آقا با راويان دفاعمقدس بود كه ســال
گذشته در هفته دفاعمقدس پخش شد.
قسمت دوم اين مستند يك روايت كلي از همه اين
جلســات و فضايي كه اين جلسات دارند را بهدست
ميداد كه هــم به لحاظ صميميــت و هم به لحاظ
صراحتي كه شــركتكنندگان در اين جلسات در
بيان نكات و گاليههايشان داشتند ،جالب توجه بود.
قسمت سوم ،شامل برخي ديدارها با فعاالن عرصه
علم و فناوري و نخبگان كشور بود كه در اين ديدارها
خدمت رهبر معظم انقالب رســيدند و در فضايي
باز ،صريــح و صميمي نكات خــود را بيان كردند و
بحثهاي مهمي بين دو طرف جلسه رد و بدل شد.
قسمت سوم مستند «غير رسمي» ويژگي مهمي كه
دارد بيان دستاوردهايي است كه فعاالن حوزههاي
مختلف با رهبر انقالب مطرح ميكنند .گاليههايي
در مورد كارشكنيها و سنگاندازيهايي كه در اين
سالها از سوي برخي مسئوالن با آن روبهرو بودهاند،

روايتاول؛اميدوارماينجلساتخصوصيادامهيابد

مهدي شفيعي ،مديرعامل «آتيه پردازان شريف »
از شــركتهاي دانش بنيان حوزه تجهيزات نفت،
گاز و انرژي و از شــركتكنندگان در اين جلسات
هم با تأكيد بر اينكه حال وهواي جلسه صميمي و
غيررسمي بود و احســاس راحتي به انسان ميداد،
به همشهري گفت :در اين جلسات حس ميكرديم
با شخصي در حال صحبت هســتيم كه در صنعت
تخصصي ما كار كرده و براي كار ما ارزش قائل است.
از طرفي چون همه اعضاي جلســه جــوان و فناور
بودند ،كامال احســاس كرديم مخاطب ما هم فناور
و فهيم نســبت به موضوعات است .شــايد يكي از
خصلتهاي ایشان همين است كه احساس ميكنيم
گويي در ايــن صنعت كار كردهانــد و دغدغهها را
شــنيدهاند و حرف براي گفتن دارند .در انتها هم
رهنمودهاي بســيار خوبي دادند كه مثال با تحريم
چگونه برخورد كنيم.
شفيعي در ادامه با بيان اينكه اين جلسات دو تأثير
ويژه داشت ،افزود :اينكه اشــخاص شركتكننده

احســاس ميكنند كاري كه ميكنند آنقدر ارزش
دارد كه باالترين مقام كشور براي آنها وقت بگذارند
و دغدغههاي آنها را گوش دهند و جوابهاي درخور
هم دارند كه اين امر به حاضران در جلســات انگيزه
ميدهد.
روايت دوم؛ جلسه در فضاي كوچك و صميمي

فرهاد بخشي از نخبگان حوزه نانو زيست فناوري و
نانو پزشكي هم درباره اين جلسات گفت :اينكه فضا
بسيار صميمي بود و در محيطي كوچك برگزار شد و
نزديك به هم نشسته بوديم براي ما بسيار ارزشمند
بود .وي در گفتوگو با همشهري افزود :اين جلسات
ابتدا با معرفي طرحهــاي نانو آغاز شــد .ما از قبل

روزنههای اميد را باز نگهداريم

محمد جواد ظريف و چند چهره ديگ ر مردم را به شركت در انتخابات دعوت كردند
پيش از اين نيز رئيس جمهوري و جمعي از هيأت وزيرانش مكررا
بر مشاركت حداكثري مردم در انتخابات تأكيد كرده بودند.
وزارت كشور مشاركت را  37تا 47درصد پیشبینی کرد

3روز مانــده بــه برگــزاري ســيزدهمين دوره انتخابــات
رياســتجمهوري و ششمين دوره انتخابات شــوراهاي شهر و
روســتا ،وزارت كشور مشــاركت مردمي در اين كارزار سياسي
را بين  37تا 47درصد تخمين ميزند و در نوســان ميداند .تا
اينجاي كار فعال فضاي عمومي انتخابات تغييري در مقايســه با
هفتههاي گذشته نكرده و نگاه كانديداها به 2روز آخر رقابتها
دوخته شده است تا شايد موجي به نفع يا ضرر برخي كانديداها
فضاي انتخاباتي را تغيير دهد.
ســتادهاي انتخاباتي نامزدها تنها 2روز ديگر فعال هستند و از
پنجشــنبه با ممنوعيت تبليغات نامزدها ،قدرت مانور آنها براي
تغيير آرايش صحنه انتخابات ســلب خواهد شد .جمال عرف،
معاون سياســي وزير كشــور در نشســت خبري ديروز خود با
خبرنگاران درباره برآوردهاي وزارت كشــور از حضور مردم پاي

روحاني :ميتوانيم غنيسازي باالتر هم داشته باشيم
رئيسجمهــور خطــاب بــه
دولت
كشــورهاي اروپايي و آمريكا
گفت :ما براي صنعت داخلي و
توانمندي داخلــي خودمان دنبــال انرژي
هستهاي هستيم .اروپا و آمريكا اين را بهخوبي
بدانند كه ما بهدنبال سالح هستهاي در صنعت
هســتهاي خود نيســتيم .بله ،ما ميتوانيم
غنيسازي باالتر هم داشته باشيم اما در عين
حال دنبال سالح هستهاي نيستيم بلكه براي
مصارف انرژي ،صنعت پزشكي و ديگر بخشها
نيازمند هستهاي هستيم .حسن روحاني ديروز
در آيين بهرهبرداري از طرحهاي ملي وزارت
دفاع و الحاق ناوشــكن دنا و ناو مينشــكار
شاهين به ناوگان نيروي دريايي ارتش با بيان
اينكه امروز كار بسيار بزرگي را وزارت دفاع به
پايان رساند ،افزود :نيروي دريايي و هوايي تنها
نيروهايي بودنــد كه در ســال پايان جنگ
مستقيم با ارتش آمريكا درگير شدند .اين دو
نيرو در خليجفارس با نيروي دريايي و هوايي
آمريكا مواجه شدند .اين ارتش آبديده است و
حدود ۳۳سال است از آبهاي سرزميني ما
محافظت ميكند .روحاني با بيان اينكه امروز
نيروي دريايي تعلق به خليجفارس و درياي
عمان نــدارد ،گفت :همــه اقيانوسها محل
فعاليت ايــن نيــرو در چارچــوب مقررات
بينالمللي است .امروز اين نيرو در اقيانوس

را مطرح ميكنند و بحثهايي كه خود آقا درباره اين
موضوعات داشتهاند از نكات جذاب اين قسمت است.

عكس :همشهري /علیرضا نقوی

72ســاعت مانده به برگزاري نخســتين ماراتن سياسي سده
جديد حال و هواي كشــور كامال انتخاباتي شده است .تجديد
نظر جبهه اصالحــات در احتمال ورود به انتخابات از يك ســو
و موج فراخوانهــاي چهرههاي سياســي و اجرايي كه تا پيش
از اين در اين حوزه ســكوت كرده بودند از ســوي ديگر خبر از
ايجاد موج مشاركت قابل تامل در ســيزدهمين دوره انتخابات
رياستجمهوري ميدهد.
موجي كه ديروز در دعوت به مشاركتهاي چهرههاي صاحب نام
و محبوبي چون محمد جواد ظريــف ،بهزاد نبوي و محمد جواد
آذري جهرمي مشهود بود.
آنها ديروز يكي بعد از ديگري با وجود گاليه از ردصالحيتهاي
گسترده در انتخابات رياستجمهوري مشاركت سياسي را باعث
اميدبخشي به بهبود در روند شرايط دانستند.
در همين ميدان بود كه محمدجواد ظريف وزير امور خارجه كه
از هفتهها قبل ثبتنامها با هجوم گسترده مخالفان خود مواجه
شده بود و درنهايت از كانديداتوري انصراف داد ،در ويدئويي كه
در حساب كاربرياش در اينســتاگرام منتشر شده است ،گفت:
ق رأي ميتوانيم دريچههاي
جمعه روزي است كه از طريق صندو 
روشنايي و اميد را براي آينده خود و فرزندانمان باز نگهداريم.
وي با تأكيد بر اينكه كمبودها ،كاستيها و اشتباهات كم نبوده
و نيســتند ،ادامه داد :من به ســهم خود شــرمنده سختيها و
نارواييهايي هســتم كه كام مردم را تلخ كرده اســت اما قهر با
صندوق رأي قطعا راهحل نيست و اگر به مشكالت نيفزايد از آنها
نخواهد كاست.
ظريف با اشاره به آثار مشــاركت گســترده مردم در انتخابات
خاطرنشان كرد :مشــاركت مردم نهتنها لغو تحريمها را تسريع
ميكند و بنيان جنگ اقتصادي عليــه ملت دالور ايران را درهم
خواهد شكست ،بلكه تحريمهاي آينده را نيز خنثي ميكند.
وي با بيان اينكه مردم ايران هميشه «پديده» بودهاند و «فرصت»
آفريدهاند ،افزود :اميدوارم در انتخابات  ۱۴۰۰نيز مردم فرصت
تازهاي براي حركت بهسوي ايراني آباد ،آزاد و توسعهيافته خلق
كنند .دست در دســت هم ۲۸ ،خرداد را به جشنواره ملي اميد
براي همه ايرانيان تبديل كنيم.
بهزاد نبوي ،رئيس جبهه اصالحات نيز در پيامي ويدئويي گفت:
خواهش من اين اســت كه براي نجات ايران و براي اينكه كشور
دچار سرنوشتي نشود كه راه برگشت نداشته باشيم ،در انتخابات
شركت كنيد .در هر انتخاباتي كه مردم حضور پيدا نكردهاند ،قب ً
ال
هم شكســت خوردهايم و االن هم اگر مردم حضور پيدا نكنند،
شكست خواهيم خورد.
او تأكيد كرد :اگر مردم در صحنه آمدند ،هم در انتخابات شــورا
برندهايــم و هم در انتخابــات رياســتجمهوري و مانع تحقق
ســناريوي طراحيشده خواهيم شــد .تقاضاي من اين است تا
جايي كه ميتوانيم مردم را پاي صندوق بياوريم .مردم به هر كه
ميخواهند رأي بدهند اما پاي صندوق بيايند.

مشي سياسي رهبر معظم انقالب
در عرصه انتخابات

اطلس حركت ميكند و قادر است بدون نياز
به پهلوگرفتن در بندري ،با خودكفايي كامل و
لجســتيك همراه ،آبهــاي بينالمللي را
بپيمايــد .روحاني بــا تأكيد بــر اينكه توان
نيروهاي مسلح صرفا براي بازدارندگي و دفاع
پشيمانكننده است ،افزود :ما هيچ وقت قصد
حمله يا جنگ با كشــوري را نداشــتهايم و
نداريم.
رئيسجمهوري بــا بيان اينكــه جمهوري
اسالمي از حاكميت ملي كشورهاي منطقه
حمايت ميكند ،گفت :در عراق ،سوريه ،يمن
و هرجاي ديگر كه تروريســتها خواستند
حاكميت پيدا كنند ،اين نيروهاي مسلح ما
بودند كه به درخواست دولت آن كشورها به
كمك اينها آمدهاند و تروريسم را عقب زدند.

صندوقهاي رأي در روز جمعه گفت :بخشي از نظرسنجيها در
فضاي مجازي در اختيار همه است و البته فاصله 10درصدي در
نظرسنجيها وجود دارد و دارای اختالفي بين  ۳۷تا ۴۷درصدي
است .از دستگاههاي نظرسنجي دعوت كرده و درباره اين اختالف
سؤال كردهايم.
پيشبيني جديــد وزارت كشــور البتــه تفــاوت چنداني با
صحبتهاي 4ماه قبل عبدالرضا رحماني فضلي ،وزير كشــور
ندارد .وزير كشــور بهمــن 1399در جمع اســتانداران با ابراز
نگراني از فضاي سرد و ساكت انتخاباتي گفته بود« :هنوز فضاي
سياســي و اجتماعي جامعه و افكار عمومي نسبت به انتخابات
حساسيت و بازتاب و انعكاس خاصي را نشان نداده است .وقتي
اين دوره از انتخابات را با ۴سال گذشته مقايسه ميكنيم براي
ما كمي نگرانكننده است ».رحماني فضلي تصريح كرد بود :در
دور قبلي انتخابات تعداد افرادي كه اعالم آمادگي كرده بودند
دوبرابر آمار و ارقامي است كه االن داريم .مشاركت در انتخابات
رياســتجمهوري ســال73 ،1396درصد بود و صحبتهاي
رحماني فضلي بهمعناي پيشبيني مشــاركت در حدود  35تا

مهر تأييد مصلحي
بر ردصالحيت هاشمي در سال92
8ســال پــس از انتخابــات
شورای
نگهبان رياستجمهوري ســال،1392
حيدر مصلحي ،وزيــر اطالعات
دولــت محمــود احمدينــژاد روايتهــاي
غيررســمياي كه در محافل خبري و سياسي
درباره چند و چون رد صالحيت آيتاهلل هاشمي
رفسنجاني در آن انتخابات وجود داشت را تأييد
كــرد .پيــش از ايــن آيــتاهلل هاشــمي در
۱۲آبان ۱۳۹۵در ديداري با اشــاره به انتخابات
رياستجمهوري ســال ۱۳۹۲گفته بود« :وزير
وقت اطالعات در زمان بررسي صالحيتها ،به
شوراي نگهبان رفته و گفته بود با اين اقبالي كه

توضيحاتي در مورد فعاليتهاي خــود براي رهبر
انقالب ارســال كرده بوديم كه در بحثها مشخص
بود بسيار دقيق خوانده بودند و ذهنيت خيلي خوب و
اشراف كاملي روي هر موضوع داشتند.
اين فعال حــوزه نانو ادامــه داد :آنچــه جالب بود
توضيحات دقيق ايشــان بعد از توضیحات فناورها
بود كه وقتي صحبت آنها تمام ميشــد ايشــان در
ادامه بحث را ادامــه ميدادند و بعضــي جاها هم
موضعگيريهاي خيلي سختي ميكردند و تأكيد
ميكردند مواردي به مســئوالن مربوطه تذكر داده
شــود .يا مثال دوستان گله داشــتند از مسئوالن يا
نمايندگان مجلس كه حرف ما را نميفهمند و ايشان
تأكيد داشتند كه آنها را بياوريد و متقاعد كنيد.

40درصد براي رقابت 1400بود.
پيمايشهاي انتخاباتــي حكايت از آن دارند با نزديكشــدن
به انتخابات روز جمعه ،افراد واجد شــرايط رأي تقريبا تصميم
خود را يكسره كردهاند؛ هم در ارتباط با مشاركت و هم انتخاب
نامزدها .اعداد و ارقام اين نظرسنجيها مبتني بر دادههاي مركز
افكارسنجي ايرانيان تفاوت چشمگيري از شهريورماه سال گذشته
تاكنون درخصوص نرخ مشــاركت ندارند و هنــوز در محدوده
۴۰درصد نوسان ميكنند .تا مناظره يكي مانده به آخر ۷نامزد
سيزدهمين دوره انتخابات رياســتجمهوري نيز هيچكدام از
نامزدها نتوانســتند موج بزرگي در حمايت از خود برپا كنند و
جريان انتخابات در آرامترين حالت خود جلو ميرود.
پيشبيني نرخ مشــاركت در ۲۰خردادمــاه ۴۱درصد بوده و از
كل اين جمعيت مشاركتكننده 68.3درصد نيز گفتهاند نامزد
مدنظر خودشان را انتخاب كردهاند۷۴ .درصد نيز گفتهاند بههيچ
وجه نظر خودشان را تغيير نميدهند.
اين اعداد و ارقام بهوضوح در مقايســه با ادوار نظرسنجي سابق
تغيير چشمگير داشتهاند و تقريبا شماي كليتري از سبد رأي
هر ۷نامزد اين دوره از انتخابات بهدست دادهاند .نظر كلي جامعه
تقريبا ســامان يافته و از جمعيت مرددها يا همان كســاني كه
تصميم به مشاركت دارند ولي نامزدشان را انتخاب نكردهاند نيز
شديدا كاسته شده است .در نظرسنجي ۶خرداد ايسپا۴۸ ،درصد
كساني كه گفته بودند قطعا و بهاحتمال زياد در انتخابات شركت
ميكنند هنوز نامزد مدنظر خودشــان را انتخاب نكرده بودند و
نميدانستند ميخواهند به چهكسي رأي بدهند .اين رقم اكنون
در ميان كساني كه قصد حتمي مشــاركت دارند و نامزدهاي
خودشــان را هم انتخاب كردهاند به 31.5درصد رسيده است،
يعني جمعيت مرددهــا  16.5درصد كاهش يافته اســت .در
مقايسه با نظرسنجي ۱۱خرداد نيز اين رقم  9.5درصد كاهش
يافته است.
ساير سؤالهاي نظرســنجي اخير ايسپا نيز حكايت از آن دارند
جمعيت مردد براي مشاركت در انتخابات نيز عدد چشمگيري
نيست و چندان تغييري در تقســيمبندي آراي نامزدها ايجاد
نميكند .طبق آخرين نظرسنجي حضوري ايسپا در روزهاي ۱۹
و ۲۰خرداد ۱۴۰۰با تعداد نمونه  ۵۱۲۱نفر در سطح كل كشور،
13.6درصد براي مشاركت در انتخابات مردد بودهاند و گفتهاند
هنوز در اين زمينه تصميم نگرفتهاند .يافتههاي اين نظرسنجي
نشان ميدهد نسبت مرددين در مقايسه با نظرسنجي ۱۱خرداد
3.3درصد كاهش يافته است.
جمعيت مرددهاي مشــاركت در انتخابات براساس نظرسنجي
ايســپا حدود ۸ميليون نفر خواهند بود كه پراكندگي آراي آنان
ميان نامزدها تأثيري در نتيجه نهايي آن نخواهد داشت .براساس
همين نظرســنجي اگر نرخ مشــاركت۴۱درصد باشد ،حدود
24.3ميليون نفر از جمعيت ۵۹.۳ميليون نفري واجد شــرايط
رأي در انتخابات شركت خواهند كرد.

بعــد از اعــام نتايج بررســي صالحيــت نامزدهــاي انتخابات
رياستجمهوري ،۱۴۰۰برخي انتظار ورود مستقيم رهبر انقالب به
موضوع را داشتند .اما از نظر رهبر انقالب ،حجتي براي ورود به اين
مسئله و مصاديق آن وجود نداشــته است .ايشان حتي در پاسخ به
درخواست شوراي نگهبان نسبتبه صالحيت داوطلبان هم صريحا
عنوان داشتهاند كه بناي دخالت ندارند.
پايگاه اطالعرساني  khamenei.irگزارشي با عنوان «مشي سياسي
رهبر انقالب در عرصه انتخابات» منتشر كرد ،كه گزيدهاي از آن به
شرح زير است:
«هر متني كــه حاكي از نوعي ورود در انتخابات باشــد از طرف
دفتر ،مردود و بياعتبار است ».اين جمالت بخشي از اطالعيه اخير
روابطعمومي دفتر رهبر انقالب است و درباره مطالب و تفسيرهايي
از برخي استفتائات اخير منتسب به دفتر معظمله منتشر شده بود
كه شــائبه ورود به رقابتهاي انتخاباتي را به ذهن متبادر ميكرد.
مشخص است كه اين اطالعيه در چارچوب همان منطقي صادر شده
اســت كه چند هفته قبل در ديدار رمضاني نمايندگان تشكلهاي
دانشــجويي با ايشــان هم معظمله بر آن تأكيد كرده بودند« :در
دورههاي گذشته اينجور بود؛ هركس از من سؤال ميكرد كه آيا
من وارد ميدان انتخابات بشوم يا نه؟ من در جواب ميگفتم كه من
نه موافقم ،نه مخالفم؛ يعني نظر ندارم .امسال گفتم من همين را هم
نميگويم؛ اگر كسي پرسيد كه شما موافقيد؟ همين را هم كه من نه
موافقم ،نه مخالفم نخواهم گفت».
ادعاها و انتسابها عموماً در 3سطح مطرح ميشود؛ سطح اول ،در
دوره پيش از ثبتنام نامزدها و توصيه به ورود يا عدمورود افراد براي
ثبتنام در انتخابات است .سطح دوم ،ناظر به مرحله بعد از ثبتنام
و بررســي صالحيت نامزدهاي انتخاباتي توســط شوراي نگهبان
است .سطح سوم نيز مدعي سوگيري رهبري و اعمال نظر در نتايج
انتخابات به نفع يكي از نامزدهاست.
ایشان همچنین در سخنراني به مناســبت سالگرد رحلت امام
خميني رحمتاهللعليه با رويكرد انســاني و ديني نسبت به حفظ
آبروي اشخاص در انتخابات هشــدار دادند .در تذكر اخير حضرت
آيتاهلل خامنهاي به اينكه در جريان احراز صالحيتها نســبت به
بعضي افراد جفا و ظلــم صورت گرفته نيز مخاطــب اصلي تذكر،
جريانهايي بود كه نسبت خالف واقع را در جامعه و افكار عمومي
نشر دادند و حيثيت و آبروي افراد را دســتمايه اغراض رسانهاي و
سياسي خود قرار دادند.
اين مسئله اندكي قبلتر درباره ورود حجتاالسالم سيدحسن
خميني به عرصه انتخابات نيز مشهود بود كه ايشان در مورد آنچه
رســانهها از قول آقاي سيدحســن خميني نقل كردند در جايگاه
كنشهاي سياسي قرار نداشتند .رهبر انقالب در پاسخ به مشورت
وي مبني بر ورود يا عدمورود به انتخابات بهعنوان داوطلب انتخاباتي
همان پاسخي را ميدهند كه بارها گفتهاند« :نظري نميدهم» و در
پي اصرار وي براي دريافت نظر مشورتي ،رهبر انقالب ارزيابي خود
را ابراز كردند.
اهتمام و احترام ايشان به ســاختارها و ضوابط قانوني بهحدي
است كه حتي وقتي صالحيت مرحوم هاشــمي رفسنجاني براي
نامزدي در انتخابات رياستجمهوري ســال ۱۳۹۲احراز نشد ،با
وجود رابطه تنگاتنگ دوستي و صميميتي كه از سالهاي پيش از
انقالب با ايشان داشتند ،نظر و رأي ساختار قانوني مربوطه را حجت
شمردند و مرحوم هاشمي رفسنجاني هم با صدور بيانيهاي ضمن
پذيرفتن نظر شــوراي نگهبان ،عموم مــردم و جريانهاي حامي
خود را «براي اعتالي كشــور و عزت و رفاه در سايه نظام اسالمي»
به حضور در انتخابات دعوت كرد .با چنين رويهاي عجيب نيســت
كه رهبر انقالب در فرايند بررســي صالحيت نامزدهاي انتخابات
رياســتجمهوري ۱۴۰۰از هر ورود و حضــوري پرهيز كرده و در
نهايت بعد از اعالم نتايج صالحيتها هم همان روند هميشــگي را
در پيش گيرند.
از نــگاه حضرت آيــتاهلل خامنــهاي احتــرام و حفظ حرمت
ساختارهاي قانوني در كنار تقويت قدرت تحليل و تشخيص مردم
خود ضامن بقا و ادامه انقالب اســت ،بدون آنكــه نيازي به ورود و
دخل و تصرف در ساختارها يا تشــخيص مردم باشد .از اين جهت
هم رفتار توأم با طمأنينه و آرامش ايشــان بعد از اعالم نظر بررسي
صالحيتهــاي انتخابات رياســتجمهوري ۱۴۰۰نهتنها عجيب
نيست ،بلكه تداوم طبيعي و منطقي همان سيره و روندي است كه
در طول سالهاي بعد از رحلت امامخميني رحمتاهللعليه داشتهاند
تا جامعه برادران ايماني به سمت و سوي سعادت دنيوي و اخروي
رهنمون شود.

به مصلحت نظام بود
روزبهروز و بلكه ســاعت به ســاعت به ايشان
ميشــود ،با رأي بيســابقهاي ميآيد و همه
رشتههاي ۱۰ساله ما را پنبه ميكند»
حيــدر مصلحــي كــه كانديــداي انتخابات
مياندورهاي خبرگان در انتخابات هم شده است
در گفتوگويي تصویری اين روايت را تأييد كرد
و گفت« :در انتخابات رياستجمهوري،1392
جلساتي داشتيم و بحث ميشد كه كف خيابان
چگونه اســت .باالخره در جلســهاي گزارش
دادم كه براساس گزارشاتي كه ما داريم در اين
انتخابات آقاي هاشــمي رأي ميآورد .عزيزي
هم در آن جلســه گفــت يعني چــه؟ آيا بچه

محسن هاشمي از رهبر انقالب تظلمخواهي كرد

بهدنبال بازتاب گسترده سخنان مصلحي ،محسن هاشميرفسنجاني ،پسر ارشد آيتاهلل هاشميرفسنجاني،
طي نامهاي به رهبر انقالب از عملكرد شــوراي نگهبان تظلمخواهي كرد .او در بخشي از اين نامه خطاب به
مقام معظم رهبري آورده است :مستحضريد كه آيتاهلل هاشميرفسنجاني پس از عدمتأييدشان در شوراي
نگهبان ،فرمودند :وزير اطالعات وقت به شوراي نگهبان آمده و توضيحاتي درباره رشد آرايم در نظرسنجيها
داده و گفته اگر مرا تأييد كنند ،همه رشتههاي10ساله پنبه خواهد شد .سخنگوي شوراي نگهبان اين اظهارات
را سادهانگارانه قلمداد و تكذيب نمود ،اما اكنون وزير وقت اطالعات گفته است« :در شوراي نگهبان گفتم
براساس گزارشات از كف خيابان در سال  ۹۲آقاي رفسنجاني پيروز انتخابات ميبود .جمعبندي من اين بود كه
با توجه به شرايط نظام ،مصلحت اين بود ايشان رد صالحيت شوند و داليل آن را توضيح دادم ».محسن هاشمي
در ادامه اين نامه آورده است كه حال اين روزها در جريان عدماحراز صالحيت برخي از كانديداهاي اين دوره
رياستجمهوري نيز حضرتعالي فرموديد ،ظلم و جفا شده و خواستار جبران توسط دستگاههاي مسئول شديد،
ولي متأسفانه هيچ اقدامي صورت نگرفت .من نيز مانند تعدادي از بزرگواران براي آنكه در فضاي انتخابات
تأثير منفي نگذارم ،سكوت كردم ،اما اكنون كه اين مسائل صراحتا درباره آيتاهلل هاشميرفسنجاني مطرح
گرديده ،از جنابعالي درخواست تظلمخواهي دارم.

حزباللهيها ميگذارند اين اتفاق بيفتد؟ من
گفتم كاري به بچهحزباللهيها ندارم ،دارم بحث
كف خيابان را براساس اطالعاتم به شما ميگويم.
من هرجا هم تاكنون بودهام براساس كف خيابان
حرف ميزنم؛ يعني بايد اطالعاتمان اينجوري
باشد .اقدامي كه كردم اين بود كه هزينه و فايده
تأييد صالحيــت و ردصالحيت ايشــان را در
2صفحه نوشتم .من براساس مصالح نظام اين كار
را كردم .من هزينه و فايده تأييد و ردصالحيت
ايشان را براســاس حفظ نظام نوشتم ،نه چيز
ديگر .نوشتم اگر ايشان تأييد شود اين فوايد را
دارد و اين هزينهها را؛ اگر ردصالحيت هم شود
براي نظام اين فوايد را دارد و اين هزينهها را .بعد
هم جمعبندي كردم كه با توجه به موقعيت نظام
و جمعبنــدياي كه وجــود دارد ،به مصلحت
نظام است كه ايشــان ردصالحيت شود .داليل
ردصالحيت را هم آورده بودم .در جلسه شوراي
نگهبان هم حضور پيدا كردم و در آنجا دقيقا آنچه
را كه به جمعبندي رسيده بودم برايشان خواندم.
فقهاي شــوراي نگهبان و حقوقدانان شــوراي
نگهبان هرچه گشتند تا يك انقلتي به مجموعه
من بياورند كه فالن جايش قابلقبول نيستند
نتوانستند .خدا رحمت كند برخي از آن اعزه را
كه فوت كردند .آيتاهلل مومن ،آيتاهلل شاهرودي
و آيتاهلل يزدي جزو فقهاي شوراي نگهبان بودند.

را قبول نداشتند .نميخواهم برخورد آقايان را
در جلسه با ايشان بگويم .شورا گزارش نهادهاي
قانونــي را بررســي ميكند و نهايتا براســاس
تشخيص و رأي اعضا نتيجه اعالم ميگردد».
واكنش جهانگيري

اين عزيزان همگي گفتنــد نميتوانيم انقلتي
داشته باشــيم .فقط يكي از حقوقدانان سؤالي
را درباره شخص آقاي هاشمي مطرح كرد ،من
گفتم دارم نظام را ميگويم و به شخص كار ندارم.
خيلي از گندهها فداي نظام شدند .من ميگويم
حفظ نظام با ردصالحيت ايشان اين هزينه و اين
فايده را دارد».
شوراي نگهبان تكذيب كرد

اين موضع حيدر مصلحي كه فضاي مجازي و
رسانهاي كشور را تحتتأثير قرار داده است ،از
سوي شوراي نگهبان بيپاسخ نماند و عباسعلي
كدخدايي ،سخنگوي شوراي نگهبان در واكنش
به اين موضع مصلحي و در صفحه توييتر خود
نوشت« :آقاي مصلحي هرگز چنين مطلبي را
در جلسه شورا بيان نكرد و نسبت به ديگر مطالب
كلي ايشان نيز بهشدت اعتراض شد و اعضا آن

اســحاق جهانگيري ،رئيس ســتاد انتخاباتي
آيتاهلل هاشمي رفســنجاني در سال1392نيز
در واكنش بــه همين فايل تصويري منتشــر
شــده از حيدر مصلحي وزيــر اطالعات دولت
محمود احمدينژاد درخصوص ردصالحيتها
در رشته توييتي نوشــت :اظهارات ديرهنگام
وزير اطالعات دولت دهم تامل برانگيز اســت،
چه جرياني با چه رويكــردي مصلحت نظام را
در رد صالحيت آيتاهلل هاشــمي رفسنجاني
كه به شهادت تاريخ از اســتوانههاي انقالب و
نظام بود ،ميداند؟ براســاس چــه گزارشها و
مستنداتي درباره مهمترين مسائل كشور حتي
در شوراي نگهبان تصميمسازي و تصيمگيري
ميشود؟ با انديشــه انقالب ،منطق جمهوريت
و قانون اساســي ميزان رأي مــردم و انتخاب
مديران توانمند حق آنان اســت ،چه مصلحتي
باالتر از اين براي ايران؟ او افزود :بهعنوان رئيس
ستاد مرحوم آيتاهلل هاشــمي رفسنجاني در
انتخابات رياستجمهوري  ،٩٢از شوراي محترم
نگهبان ميخواهم كه براي جبران حقوق پايمال
شده و احترام به افكار عمومي به جاي هرگونه
پاسخگويي غيرمؤثر ،اقدام به انتشار فيلم و صوت
كامل آن جلسه مهم كند.
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پیروز حناچی در گفتوگوی مجازي با كاركنان و مديران شهري
تحوالت رخ داده در پايتخت را تشريح كرد

شهردار تهران روز گذشته در گفتوگوي زنده و اينترنتي
با كاركنان و مديران شهري ،دســتاوردهاي دوره پنجم
مديريت شهري را تشــريح كرد و گفت كه سند «تحويل
و تحول شهرداري تهران» ارائهشده به شوراي شهر تهران
حول اين محور است كه چه تحويل گرفتيم و االن كه آخر
دوره پنجم شوراست چه چيزي و با چه تغييراتي تحويل
ميدهيم .به گزارش همشــهری ،انضباط ساختوساز و
بهسازي كالبدي ،عدالت توزيعي ،رويكرد انسانمحوري،
توسعه زيرساختي و تســهيل ترافيك ،ماليه شهرداري،
ارتقای كارايي ســازمان ،مشــاركت اجتماعي و رضايت
شهروندي ،ايمني و محيطزيست پايدار ،حفاظت از ميراث
طبيعي و تاريخي شهر ،هوشمندسازي و شفافيت9 ،محور
سند تحويل و تحول شهر تهران هستند كه پيروز حناچي
آنها را تشريح كرد .خالصه سخنان شــهردار تهران را در
ادامه ميخوانيد.
انضباط ساختوساز و بهسازي كالبدي :مهار
ي نسبت به دوره قبل و
 1رشد بيرويه بلندمرتبهساز 
كاهش ۹۰درصدي زيربناي پروانهها ،دستاورد اين دوره

مديريت كرد.
مشاركت اجتماعي و رضايت شهروندي:
 5توســعه زيرســاختها و كنترل آســيبهاي
اجتماعي و توســعه گرمخانهها ،اقدامات مهم شهرداري
تهــران هســتند .در چند ســال اخير ميــزان ظرفيت
گرمخانهها تا ۲هزار تخت افزايش پيدا كرده است و از اينرو
زمســتانها شــاهد فوت كارتن خوابها و بيخانمانها
نبوديم .همچنين در اين دوره ظرفيت شناسايي و جذب
آســيبديدگان اجتماعي از ۱۶۹۸۶نفر به ۵۹۱۰۶نفر
افزايش داشته است .در راستاي رضايتمندي شهروندان
هم شاهد كاهش ۶۵درصدي ميانگين زمان پاسخگويي به
مردم در سامانه ۱۳۷هستيم كه اين زمان از ۱۸۲ساعت در
سال  ۹۵به ۶۳ساعت در سال  ۹۹كاهش يافته است .در
ســامانه  1888هم با كاهش 57درصدي ،ميانگين زمان
پاسخگويي از ۸۲روز به ۲۴روز كاهش داشته است.
ارتقاي كارايي ســازمان :در راستاي ارتقاي
ي نيروي انساني انجام
 6كارايي سازمان ،چابكساز 
شده است .شهريور سال 96شــهرداري حدود 68هزار و
ي اين تعداد ،به 59هزار
127پرسنل داشت كه با چابكساز 
و47پرسنل رسيد .همچنين افزايش كيفيت نيروي انساني
در اين دوره رخ داد و نرخ تغيير در ديپلم و زير ديپلم منهاي
۳۷.۵درصد ،فوق ديپلم ۱۹.۴درصد ،ليسانس ۱۵.۳درصد
و دكتــري ۹۶درصد افزايش داشــته و ارتقــاي كارايي
شــهرداري تهران از  ۵۳درصد به  ۶۵درصد افزايش پيدا
كرده است.
ايمني و محيطزيســت پايدار :در بخش
 7اعتبارات حوزه ايمني و تابآوري شهري و كاهش

عكس :سعيد ربيعي

تحول در تهران با رويكرد
انسانمحوري و عدالت

مديريت شهري اســت كه البته نميتوان گفت همه اينها
برنامهريزي ما بوده ،بلكه شرايط ركود هم تأثيرگذار بوده اما
ما اين تهديد را به فرصت تبديل كرديم .همچنين ۱۶هزار و
۴۶۴هكتار از اراضي شهر در ســالهاي ۹۶تا  ۹۹تعيين
تكليف شــدند و برنامهريزي در اين اراضي بهواسطه نوع
زيرپهنه و ضوابط ناظر در طرح تفصيلي تعيين تكليف نشده
بودند كه با تدوين مصوبات مرتبط ،نيمــي از آن تعيين
تكليف شده و نيمي ديگر در آخر دوره به نتيجه ميرسد.
عدالت توزيعي :يكي از اهدافي كه شوراي شهر و
 2شهرداري روي آن سرمايهگذاري بسياري انجام
ي براي حضور همه شهروندان در
داد ،موضوع مناسبساز 
فضاهاي شــهري بود .شــهرداري در بازارهــا و ميادين،
بوســتانها ،معابر ،پيادهراهها ،ســاختمانهاي عمومي،
ايستگاههاي اتوبوس و نصب پله برقي و آسانسور در مترو،
ي انجام داده است.
اقدامات گستردهاي در حوزه مناسبساز 
البته نگاه شهرداري اين بود كه شهر تنها براي كساني كه از
ي نشود ،بلكه همه
ويلچر استفاده ميكنند مناسبســاز 
كساني كه نيازمند مناسبسازي شــهر هستند ازجمله

تككابين و ۱۰۰دســتگاه ميدلباس(اتوبوس کوچک) و
۵۰دســتگاه اتوبوس برقي از طريق ايرانخودروديزل ،هم
اقدامات انجامشده در شبكه اتوبوسراني هستند.
هوشمندســازي و شــفافيت :در حــوزه
 4هوشمندسازي تحولي عظيم ايجاد شد .فعاليت
سامانه تهران من با بيش از ۲ميليون كاربر از اتفاقات مهم
اين دوره اســت كه بــا وجود كرونــا نقــش بزرگي در
الكترونيكيكردن كارها داشــت .در ســامانه شــفافيت
۱۶۰گــزارش۹ ،داشــبورد اطالعاتــي۱۹۹۳ ،پژوهش
مطالعاتي و ۱۶۲آدرس كيوسك گلفروشي۱۰۴۷ ،آدرس
كيوسك مطبوعاتي منتشر شده و شهرداري تالش كرد اين
دوره ،دوره متفاوتي باشد كه نشان داديم ميشود شهر را
نفروخت و بدون صدمه به شــهر و حقوق مردم ،شــهر را

سالمندان و نابينايان ،ناشــنوايان ،كمتوانان ،زنان باردار،
معلوالن و ...بتوانند از امكانات فراهم شده استفاده كنند.
توسعه زيرساختي و تسهيل ترافيك :بعد از
 3حدود چند دهه۳۰ ،بهمــن ،۱۳۹۸طرح جامع
حملونقل ريلي در شــورايعالي شهرســازي و معماري
تصويب شد .عالوه بر اين اقدام ارزشــمند ،بهرهبرداري از
۴۰كيلومتر مسير متروی جديد شامل  ۱۳.۵كيلومتر در
خط ۷بخش مياني و شمالي و ۲۶.۵كيلومتر از بخش مياني
و شمالي خط ۶هم از دستاوردهاي مهم در اين دوره مديريت
شهري است .بهكارگيري ۲۱۶دستگاه اتوبوس دوكابين و
۱۷۸دســتگاه مينيبوس ،بازســازي و تعميرات اساسي
۵۵۵دســتگاه اتوبوس دوكابين و تككابين و برنامهريزي
براي خريد ۸۰دســتگاه اتوبوس دوكابيــن۱۲۰ ،اتوبوس
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ســهم اعتبارات نامرتبط با وظايف ذاتي شــهرداري در
ســالهاي ۹۲تا  ۹۵حدود ۷درصد كل بودجه و ۱۸صدم
درصد سهم آتشنشاني و ۱۲صدم درصد سهم مديريت
بحران بود .با تغيير اين نرخها ســهم اعتبارات و كمك به
بخشهاي نامرتبط منهاي ۸۵درصد ،سهم آتشنشاني
۶۶درصد و ســهم مديريت بحران نســبت به دوره قبل
۵۸درصد افزايش يافت.
حفاظت از ميراث طبيعي و تاريخي شهر:
 8احياي درختان چنار خيابان وليعصر اقدام مهمي
بود كه با پيگيريهاي مديريت شهري دوره پنجم محقق
شد .خيابان وليعصر ثبت ملي شده و شهرداري در تالش
است تا ثبت جهاني شود .در همين راستا حدود ۳هزار و
۵۰۰اصله درخت با بن ۱۲سال در خيابان وليعصركاشته
شد كه بيش از ۹۹درصد آنها ،ريشهشــان گرفته است.
همچنين در راســتاي اين محور21باغ و اراضي مشجر،
تملك و به بوستانهاي عمومي در مناطق مختلف از جمله
مناطق كمبرخوردار تبديل شده است.
ماليه شهرداري :از ســال ۱۳۹۲تا شهريور
 ،۱۳۹۶ 9شــهرداري تهــران حــدود ۵هــزار و
۳۸ميليارد تومان بدهي و ۹هــزار و  ۷۵۳ميليارد تومان
دريافت تسهيالت داشته و ۷هزار و ۱۰۹ميليارد تومان هم
پرداخت كرده اســت .همچنين با منابعي كــه از نيمه
دوم ۱۳۹۶تا ۱۳۹۹در اختيار داشــتيم ،برخالف وجود
كرونا و شرايط تحريم ،نســبت به دوره ۱۳۹۲تا ،۱۳۹۵
حدود ۴۲درصد شهر ارزانتر اداره شد .البته شرمندهايم
و ميدانيم كه بــه كاركنان شــهرداري در اين وضعيت
فشار آمده است.

خبر
ن با کم شدن فاصلهها
شادترشدنکودکا 

مديريتشهری ،محرمانههای شهر را در دسترس شهروندان قرار داد

تهران شفاف
يادگار ماندگار

2

اقدامات باقيمانده براي شوراي ششم
 -1انتشار قراردادهاي خرد و معامالت فاكتوري و غيرقراردادي
-2انتشار قراردادهايواحدهاي تابعه
-3انتشــار آگهي مناقصه ،مزايده ،و حراجواحدهــاي تابعه از درگاه
اينترنتي واحد

شوراي ششم فارغ از هر گروه و جناحي
ناگزير به ادامه مسير شفافيت است

حجم دادههاي بارگذاريشده روي سامانه شفافيت
10435قرارداد
6355حواله
160گزارش
9داشبورد اطالعاتي
1910پروانه

57400نفر مشخصات كاركنان
1993پژوهش و مطالعه
1047آدرس كيوسك مطبوعات
162آدرس كيوسك گلفروشي
827028پيام در سامانههاي 137و1888
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ي مسير شفافيت
3گام براي پايدارساز 

مردم به ادامه راه شفافیت رأی دهند
همين امر ،فساد و تخلف را به شكل محسوسي
ادامه از
صفحه اول كاهش ميدهد .درواقع ،اصليترين كاركرد
شفافيت پيشگيري از فساد است ،نه كشف آن.
يكي از پيامدهاي مهم شفافيت ،اعتمادسازي ميان مردم است .در
اين راستا ابتدا ارتباط مردم با شهرداري از طريق درگاهي واحد،
ايجاد شد و سپس ســامانههاي  ۱۸۸۸و  ۱۳۷در اين درگاه واحد
ارتقا يافت .اكنون مردم بهراحتي ميتوانند از طريق درگاه «تهران
من» پيام خود را در اين سامانهها ثبت ،پيگيري و بازخورد خود را
از خدمات و نحوه رسيدگي به پيامها ثبت كنند.
ما 4سال در شوراي شهر تالش كرديم تا بدنه شهرداري كه سالها
ي كنار بيايد .درست
به نبود شفافيت عادت كرده بود با شفافساز 
اســت كه طرح بنده در اوايل كار ،طرح شهرداري تمامشيشهاي
بود اما پس از ورود به شورا با هزار پســتوي تودرتو مواجه شدم.
ابتدا تنها 4حوزه مهم را براي ايجاد شــفافيت درنظر داشتيم اما
پس از ورود متوجه شديم حوزههاي بســياري نيازمند شفافيت
است .به هر حال بايد تالش كنيم تا با همين حركات بسيار كند،
شرايط را تا حدودي تغيير دهيم و تكميل آن را از شوراهاي بعدي
مطالبه كنيم.
در همهجاي دنيا حركت شفافيت كند و سخت بوده است اما اگر
پيگير باشيم شايد يك دهه بعد به جايي برسيم كه فساد كاهش
چشمگيري پيدا كند و اعتماد مردم هم به نهاد شهرداري افزايش
يابد .به باور من ،شوراي ششم بايد در دو حوزه بهصورت زيرساختي
كار كند .يكي حوزه امالك و ديگري حوزه واحدهاي تابعه .بحث
واحدهاي تابعه چه در دولت و چه در شهرداري وجود دارد و راهي
براي تخلف و فساد محسوب ميشــود؛ چراكه هركاري در ستاد
شهرداري يا دولت قابل انجام نيســت ،در اين واحدها قابل انجام
است .اين شركتها و ســازمانها اگر كاري را نتوانند انجام دهند
و نياز به راه دررو داشته باشند واحدهاي ديگري در زيرمجموعه
خود ايجاد ميكنند.
ما براي ايجاد شــفافيت در اين واحدها تالش كرديم ،اما بهدليل
وجود برخي مقاومتها نتوانســتيم كار را تكميل كنيم .بنابراين
يك بسته بزرگ شفافيت براي شوراي ششم وجود دارد و آن بحث
واحدهاي تابعه شهرداري تهران است.
عالوه بر اين ،شوراي ششم بايد روي برقراري ارتباط شهروندان با
وبسايت شفاف هم كار كند؛ چراكه كاربري اين سايت هنوز ساده
نيست .ما آييننامه حمايت از گزارشگران تخلف را هم تا پيش از
پايان دوره تصويب خواهيم كرد اما براي اينكه برنامه ســوتزني
(حمايت از گزارشگران فساد) محقق شود بايد كاربري اين سايت
بهبود يابد و شهروندان با آن بيشتر آشنا شوند .به هر حال اميدوارم
راه شفافيت ادامه يابد و مردم به كســاني رأي دهند كه شفافيت
شعار آنهاست.

 -1انتشار برخط قراردادهاي متوسط و كالن
 -2انتشار برخط برخي از قراردادهاي واحدهاي تابعه
 -3انتشــار آگهــي مناقصه ،مزايــده و حــراج تمامی مناطــق از درگاه
اينترنتي واحد
 -4انتشار برخط حوالهها و هولوگرامها
 -5انتشار اطالعات معامالت ملكي (خريد ،فروش ،اجاره ،تهاتر)

طرح  :همشهري

مدیرعامل ســازمان رفاه ،خدمات و مشــارکت هــای اجتماعی
شــهرداری تهــران در مراســم روز جهانــی مبــارزه بــا کار
کودکان گفت کــه باید با همیــاری فعاالن اجتماعــی در حوزه
کودک فاصلــه بــا کــودکان را کــم و به شــادتر شــدن آنها
کمک کنیم.
به گزارش همشهری ،نگاهی که اکنون در شهرداری تهران وجود
دارد این است که چرا کودک باید بنا به شرایط مجبور به کار شود.
ســید مالک حســینی با بیان این که باید زمینه برای فعاالنی که
ســرمایه های اصلی جهت خدمت و کمک داوطلبانه به کودکان
هستند و دغدغه کار برای کودکان دارند ،فراهم شود ،گفت« :کودک
باید کودکی ،تحصیل و شادی کند و شرایط رشد و بالندگی او فراهم
باشد و اوقاتش به یادگیری و شــادی اختصاص پیدا کند و حق
احساس امنیت و امید به آینده برای کودک محفوظ است».
مدیر عامل ســازمان رفاه ،خدمات و مشــارکت هــای اجتماعی
شهرداری تهران ادامه داد« :اولین برنامه در این زمینه سال گذشته
به عنوان یک پویش در راستای آگاه سازی جامعه شروع شد.
رویکرد مدیریت شهری پنجم ودستورالعمل ابالغی شهردار تهران
که نقطه عطفی در حوزه کودک و اصل استفاده نکردن از کودک
برای کار بود ،طــي  140محتوا در عناویــن مختلف برای آگاهی
بخشی ،شادی ،توجه به آینده و کمک به کودکان تهیه شد.
همچنین با ایجاد سامانه ای برای داوطلبان و فعاالن حوزه کودک
و فراخوانی که انجام شد ،تاکنون ۱۵۰نفر برای کمک به کودکان
کار اعالم آمادگی کردند ».حسینی در پایان تاکید کرد« :باید این
رویکرد همراستا با مشــارکت و فعالیت مجموعه های غیر دولتی
پیش برود تا در یک دهه آینده شاهد نتایج مثبت و اتفاقات خوب در
ساماندهی کودکان کار باشیم».

شفافيت قراردادها و معامالت در شهرداري

مديريت شــهري دوره پنجم از ابتــداي كار يكي از
  مجيد جباري
مطالبات اصلي شهروندان را پيگيري كرد و گامهاي
خبرنگار
زيادي هم در اين زمينه برداشــت .مبارزه با رانت و
ي سازوكار اداره شــهر وعده اصلي شورا و شهرداري به شهروندان
فساد از طريق شفافساز 
بود كه شايد در ابتداي كار باورش از سوی برخی ســخت بهنظر ميرسيد اما تمركز مديريت
شــهري بر اين برنامه و عملياتيكردن بيش از 20گام اصلي در اين زمينه بعد از ساليان سال
درهاي اتاق شيشهاي شهر را به روي شهروندان باز كرده و گلوگاههاي تخلف و فساد را بسته
است .حركت قطار شهر روي ريل شفافيت ،يادگار ماندگار دوره پنجم مديريت پايتخت است و
هر آنكس كه كليد شهر را تحويل بگيرد از هر گروه و جناحي ناگزير به تداوم راهي است كه يكي
از اثراتش بازسازي اعتماد ازميانرفته شهروندان است.
شهرونداني كه بخشي از هزينههاي اداره شهر را ميپردازند ،كمترين حقشان اطالع از جزئيات
دخل و خرج شهر است .دخل و خرجي كه اسناد و اطالعاتش روي سامانه شفافيت شوراي شهر
منتشر شده و در دسترس مردم قرار دارد.

اطالعات منتشرشده در قالب سامانه شفافيت
 -۱جزئيات قراردادهاي باالي ۲۰۰ميليون تومان
 -۲برقراري انضباط مالي و واقعيكردن حسابرسي
 -۳جزئيات و اطالعات اليحه بودجه
 -۴مشخصات تحصيلي كاركنان شهرداري
 -۵فيش حقوقي مديران و كاركنان شهرداري
 -۶اطالعات سفرهاي خارجي پرسنل شهرداري
 -۷دريافتكنندگان طرح ترافيك خبرنگاري
 -۸علنيشدن آراي اعضاي شوراي شهر
 -۹واگذاري امالك و امكانات شهرداري فقط با مصوبه شوراي شهر
 -۱۰محدودكردن اختيارات شوراهاي معماري مناطق براي صدور پروانه
 -۱۱الكترونيكيشدن بخشي از فرايند صدور پروانه
 -۱۲جلوگيري از تخريب باغات با لغو مصوبه برج باغ
 -13اطالعات پيامهاي ثبتشده شهروندان در سامانههاي  137و ۱۸۸۸
 -14شفافشدن درآمدهاي برج ميالد
 -15فهرست دريافتكنندگان واكسن كوويد 19 -در شهرداري تهران
 -16اطالعات روز بازارها و كيوسكها
 -17پژوهشها ،مطالعات و كتابهاي شهرداري تهران
 -18پاداش مالي به گزارشگران فساد (در دست اقدام)
 -19تهيه طرحي براي تشكيل ديوان محاسبات شهر تهران (در دست اقدام)
 -20شفافيت بدهيهاي شهرداري (در دست اقدام)
 -21شفافيت كمكهاي شهرداري (در دست اقدام)
 -22شفافيت پژوهشها (در دست اقدام)
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سميه فروغي ،كارشناس كميته شفافيت شوراي شهر تهران
انتشــار جزئيات معامــات شــهرداري تهران در ســامانه شــفافيت تأثير در
كاهش ترك تشــريفات داشــته اســت .اما يكي از اقداماتي كه براي تثبيت
مسير شــفافيت بايد صورت بگيرد ،اين است كه شــهرداري عالوه بر اينكه
بايد انتشــار جزئيات معامالت خود را در اسناد باالدســت و مصوبات قانوني
الزامآور كند ،بايد در عملكرد آنها هم ترتيب اثر بدهد .براي مثال ،شهرداري
ساالنه گزارشها ارزيابي عملكردي دارد كه براساس آن مناطق و واحدهاي
تابعه ارزيابي ميشوند .شهرداري ميتواند يكي از سرفصلها و شاخصهاي
ارزيابي گزارشهــاي عملكرد واحدهاي تابعــه و مناطق را به شــفافيت گره
بزند و در جريان اين ارزيابي ساالنه تشويق و تنبيه را پيشبيني كند .چنين
اقدامي بدون شك يك مكانيسم انگيزشي در واحدهاي تابعه ايجاد ميكند؛
مكانيسمي كه براي شفافترشــدن ،واحدها را به تالش بيشتري واميدارد.
درواقع ،مشــوقها و تنبيهها ،واحدهاي تابعه را به تكاپوي رقابت با يكديگر
در مقوله شفافيت مياندازد .از سوي ديگر با توجه به اينكه شفافيت سبب
بهبود كيفيت تصميمگيري ،پاسخگويي مسئوالن و افزايش مشاركتپذيري
ميشود ،الزم است شورا و شهرداري ترتيبي اتخاذ كنند كه انتشار اطالعات
در سامانه شفافيت عالوه بر افزايش رضايت شــهروندان ،مشاركت آنان را
هم افزايش دهد؛ به اين معني كه انتشــار اطالعات بهتنهايي كافي نيست و
اين موضوع بايد درنهايت به رضايت و افزايش مشاركتپذيري شهروندان
منجر شود .ديگر اقدامي كه مسير شفافيت را پايدار ميكند ،تصويب اليحه
«گزارشگري فساد» است كه شوراي شهر براساس مصوبهاي كه سال گذشته
در صحن گذراند ،شهرداري را به ارائه آن ملزم كرده است .اين اليحه ،يكي
از سرفصلهاي مهمي است كه به عقيده من ميتواند پيش از پايان اين دوره
به نتيجه برسد .اليحهاي كه نتايج آن براي تداوم راه شفافيت بسيار اثرگذار
خواهد بود .دليل اينكه گزارشگري فساد بايد تا پايان دوره به تصويب برسد
اين است كه دادهها و اطالعاتي كه روي سامانه شفافيت منتشر شده است،
بايد مورد نقد و بررسي شهروندان قرار بگيرد تا احيانا اگر شهروندان تخلفي
در آن مشاهده كردند ،آن را گزارش دهند .اين اليحه تدوين و در كميسيونها
هم بررسي شده و هرچه سريعتر بايد در شوراي شهر بررسي و تصويب شود.
تصويب اين سرفصل شفافيت ،به افزايش پاسخگويي و كيفيت تصميمگيري
منجر ميشود .بنابراين اگر بستر گزارشگري تخلف در مديريت شهري فراهم
شود ،مردم تشويق به مشاركت ميشوند كه از اين دادهها استفاده كنند .يكي
ديگر از اقدامات مثبتي كه در راستاي شفافيت در اين دوره برداشته شده
اما هنوز به نتيجه نرسيده سرفصل «شفافيت پژوهشها» است .هدف آن
اين است كه از پژوهش تكراري پرهيز شود .بنابراين به عقيده من شوراي
پنجم ميتواند اين موضوع را پيش از پايان دوره در دســتور كار قرار دهد و
آن را به نتيجه برساند.
ي بايد به نتيجه برسد ،شفافيت
سرفصلهاي ديگري كه در زمينه شفافساز 
بدهيها و شفافيت كمكهاست كه در سند باالدستي برنامه سوم توسعه آمده
است .اميدوارم كميته شفافيت بتواند با كمك شــهرداري اين سرفصلها
را هــم پيش از پايــان دوره به نتيجــه برســاند .در اين صــورت ميتوان به
پايدارسازي شفافيت بيشتر اميدوار بود.
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اقتصاد
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آمارها به خواستگاران دولت سيزدهم هشدار ميدهد

ورود ايران به مرحله ورشكستگي آبي

در كمبارانتريــن ســال نيمقــرن اخير،
آب
ميزان بارشهاي جوي نسبت به سال قبل
52درصد كاهش پيدا كرده و ورودي آب به
مخازن سدهاي كشور نيز بهطور ميانگين 47درصد كمتر
شده است .اين آمارها از منظر كارشناسي بهمعناي ورود
ايران به مرحله ورشكستگي آبي و نزديك شدن به دورهاي
است كه آب كافي در دسترس نباشد.
به گزارش همشــهري ،از زمســتان ســال گذشته ،همه
آمار و ارقام حوزه آب نســبت به وقوع خشكسالي در سال
1400هشداردهنده بود و اينك اين هشدارها به قطعيت
رسيدهاند ،اما آنگونه كه از مناظرات انتخاباتي و برنامههاي
منتشرشــده نامزدهــاي انتخابــات رياســتجمهوري
برميآيــد ،فــارغ از اينكه كداميــك از نامزدهــا دولت
آينده را تشــكيل دهد ،ظاهــرا هيچيك از آنهــا برنامه
خارقالعادهاي براي ســازگاري با كمآبي ندارد و چهبسا،
اجراي سياســتگذاريهاي كارشناســي فعلي مبتني بر
مديريت انقباضي در مصارف آب نيز بهواسطه برخي تبعات
اجتماعي ،با چالشهايي مواجه شود.
كمآبي به روايت آمار

آخرين آمارهــاي وزارت نيرو از وضعيت بارندگي نشــان
ميدهد ،ميانگين ارتفاع ريزشهاي جوي در ســال آبي
جاري (از اول مهر 1399تا شــامگاه 23خرداد  )1400به
145ميليمتر رسيده كه نســبت به دوره مشابه در سال
آبي گذشــته 52درصد و نســبت به ميانگين دورههاي
مشابه در 52ســال اخير 36درصد كمتر است .پيامد اين
كاهش قابلتوجه در بارشهاي جــوي ،افت 47درصدي
ورودي آب به ســدها و كاهش 27.4درصدي ذخيره آب
در مخازن سدهايي بوده كه عم ً
ال بخش قابلتوجهي از بار
تأمين آب شرب كشور را متحمل ميشوند .البته همزمان با
پيشبيني افت بارندگي ،متوليان حوزه آب نيز دستبهكار
اجراي شيوههاي مديريت انقباضي در مصارف آبي شدهاند
و به همين دليل ،در كنار نصف شدن ورودي آب به سدها،
خروجي آب از مخازن نيز حدود ۳۵درصد نسبت به سال
قبل كاهش پيدا كرده است .فع ً
ال براساس آخرين آمارها،
28.8ميليارد مترمكعب آب در مخازن سدها ذخيره شده
است كه در مقايسه با ذخيره 39.6ميليارد مترمكعبي سال
قبل27.4 ،درصد كاهش را نشان ميدهد.
ورشكستگي آبي؛ بزرگترين معضل

اقليم خشك و كمباران ايران بهواسطه تغيير الگوي برداشت
و مصرف آب ،با تغييراتي بنيادين مواجه شده و كشور را تا
ورشكستگي آبي پيش برده است .عيسي كالنتري ،رئيس

ميــزان بارشهــا 52درصــد كاهش
يافته و ورودي آب به مخازن ســدها
47درصد كمتر شــده؛ ايــن آمارها از
منظر كارشناسي بهمعناي ورود ايران
به مرحله ورشكستگي آبي است
سازمان محيطزيست همانگونه كه در بحران آبي منتهي به
سالهاي 95و 96نسبت به ورشكستگي آبي هشدار داده
بود ،امسال نيز دوباره اين موضوع را مطرح كرده و وضعيت
آب را اسفناكتر از آن چيزي دانسته كه در موردش صحبت
ميشود .ورشكســتگي آبي كه بهزعم كالنتري در شرايط
فعلي بزرگترين معضل كشور محسوب ميشود ،بهمعناي
ناهمخواني منابع تجديدپذير آب و مصارف غيرقابلاجتناب
ايجاد شده در كشور است و هرگونه بيتوجهي يا به تعويق
انداختن توجه بــه آن ميتواند به آســيبهاي بلندمدت
منجر شود .تفسير آمارهاي آبي 3دهه اخير از سوي رئيس
سازمان محيطزيست نشان ميدهد منابع آب تجديدپذير
ايران از حدود 132ميليارد مترمكعب در ســال 1367به
حوالي 90ميليارد مترمكعب در ابتداي امســال رسيده و
چهبسا بهواسطه فشــار كمآبي ،اين ميزان در پايان امسال
به 80ميليارد مترمكعب برسد .براساس اين آمارها ،سرانه
آب تجديدپذيــر در ايران در ســال 1367معادل 2هزار و
300مترمكعب به ازاي هر نفر بوده ،اما در شرايط فعلي اين
نسبت به حدود هزار مترمكعب به ازاي هر نفر رسيده و حتي
70درصد از جمعيت ايران بهطور ميانگين به 700مترمكعب
آب تجديدپذير به ازاي هر نفر دسترسي دارند.
غلبه كمآبي بر كشت تابستانه

بررسي دورههاي بلندمدت بارندگي حاكي از اين است كه
بارشهاي جوي در 5ماه آخر هر سال آبي ،بهطور ميانگين
معــادل 15درصد كل بارشهاي يك ســال آبي اســت؛
ازاينرو ،فارغ از اينكه آمارهاي حوزه آب و پيشبينيهاي
ميانمدت حوزه هواشناســي ،وقوع خشكسالي در سال
1400را تأييد ميكند ،حتي اگر بارشهاي جوي در نيمه
نخست سالجاري به ســطح نرمال برگردد ،باز هم تأثير
شگرفي بر معادالت حوزه آب كشــور نخواهد داشت .در
اين شرايط ،مديريت حوزه آب با اولويتدهي به تأمين آب
شرب در دوره تنش آبي ،سهم ساير مصارف آب بهخصوص
مصرف آب بخش كشاورزي را بهشدت كاهش داده و همين

مسئله به چالشي جدي براي كشــت بهاره و تابستانه در
بسياري از مناطق كشور تبديل شده است .آنگونه كه اخيرا ً
قاسم تقيزادهخامســي ،معاون آب و آبفاي وزير نيرو نيز
اعالم كرده ،بهواسطه كسري مخازن سدهاي كشور ،آب
كشت بهاره و بهويژه تابســتان قابل تأمين نيست و فقط
درصورت كاهش مصرف آب كشور ،ميتوان به تأمين آب
براي كشت پاييزه در برخي نقاط كشور فكر كرد.
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سخنگوي صنعت برق در گفتوگو با همشهري:

فعال تا 10روز آینده براي تامین برق
خانگی محدوديت نداريم

همشهري تحليل ميكند

رشد 777درصدي قيمت دالر
در يك دهه گذشته
دادههاي آماري بانك مركزي نشان ميدهد که قيمت سكه در يك
دهه گذشته 953درصد و دالر 777درصد رشد كرده است .در يك
دهه گذشــته اتفاقات عجيبي در اقتصاد ايران افتــاده و تورم نقش
تعيين كنندهاي در اقتصاد ايران داشته است .با درنظر گرفتن رشد
نرخ دالر و طال ميتوان بهشدت فشار تورم بر گرده خانوارها در يك
دهه گذشته پي برد.

خطر بيتوجهي دولت سيزدهم به آب

بحران آب در ســالجاري جدي اســت و احد وظيفه ،رئيس
مركز ملي خشكســالي و مديريت بحران سازمان هواشناسي
نيز با اســتناد به بارش كمتر از نرمــال در فصل بهار و كاهش
دسترسي به آب شرب ،گفته است :اگر تمهيدات جدي براي
اين موضوع انديشيده نشــود ،بخش كشاورزي با آسيبهاي
جدي مواجه خواهد شد .در اين شرايط ،نامزدهاي سيزدهمين
انتخابات رياســتجمهوري ،حتي در حد برنامههاي غيرقابل
راستيآزمايي خود در حوزههاي اقتصادي نيز به موضوع آب
و خشكسالي نپرداختهاند و بهنوعي ميتوان انتظار داشت كه
در دولت آينده ،فارغ از اينكه توسط كداميك از 7نامزد تشكيل
شود ،سياستگذاري حوزه آب رها شده و بالتكليف خواهد بود
و حتي بهواسطه تغييرات عميق در سطوح مديران و مسئوالن
اين حوزه ،احتمــال انحراف برخــي برنامهريزيهاي اصولي
فعلي نيز وجود دارد .بيتوجهي خواستگاران دولت به موضوع
كمآبي و خشكســالي بهعنوان بزرگترين ابرچالش كشــور
در سالجاري و ســالهاي آينده تا حدودي ميتواند ناشي از
بياعتنايي مفرط جامعه به اين موضوع باشد و به همين واسطه،
در برنامههاي عوامپسندانه جايي براي مطرح شدن اين موضوع
وجود نداشته است .از سوي ديگر ،آنگونه كه برنامههايي مثل
ساخت ميليونها مسكن يا ايجاد ميليونها شغل و توزيع ارقام
درشت يارانه نقدي ميتواند بخشــي از بدنه جامعه را به وجد
بياورد ،ســخن گفتن از برنامههاي مديريتي حوزه آب كه از
قضا عمدتاً حامل پيامهاي هشدارآميز و سياستهاي انقباضي
براي مردم اســت ،نميتواند كســب آراي نامزدها را تضمين
كند .اخيراً ،معــاون آب و آبفاي وزير نيرو نيــز از كمتوجهي
نامزدهاي انتخابات رياســتجمهوري و طراحان ســؤاالت
مناظرهها به چالش كمآبي و خشكســالي انتقاد و آرزو كرده
است كه ايكاش يكي از كانديداها از تشكيل دولت سازگاري
با آب سخن ميگفت؛ چراكه اگر خشكسالي فعلي ادامه پيدا
كند ،به ابرچالش تبديل خواهد شد و بيتوجهي به آن ميتواند
پيامدهاي ناگواري داشته باشد .البته تقيزادهخامسي معتقد
اســت :باوجود محدوديت آب در ايران ،راهحلهايي نيز براي
سازگاري با كمآبي و عبور از بحران وجود دارد؛ مشروط بر اينكه
اين موضوع در اولويت دولت بعدي قرار گيرد.

گزارش

رشد قيمت دالر

با ثبت ركورد تاريخي مصرف برق ايران ،همچنان احتمال خاموشيهاي جديد در
انرژی
تابستان پيش رو وجود دارد زيرا دماي هوا در اكثر شهرهاي ايران باال رفته و شبكه
برق تحت سنگينترين فشارها قرار دارد .نيروگاههاي برقابي توليدكننده برق هم
قادر به توليد نيستند چون آب الزم پشت ســدها براي توليد برق وجود ندارد و وزارت نيرو هم در
نهايت تالش كرده نيروگاههايي را كه به تعميرات فرستاده شده بودند در وضعيت اضطراري به چرخه
توليد بازگردانند .خطر خاموشيها وقتي جديتر ميشــود كه بدانيم تيرماه سال گذشته ركورد
مصرف برق به 58هزار و 254مگاوات رسيده و حاال كه مردم روزهاي پاياني بهار 1400را نظارهگر
هستند ،ميزان مصرف برق در ساعت 12و 39دقيقه روز يكشنبه اين هفته به 59هزار رسيد يعني
9هزار و 326مگاوات بيشتر از زمان مشابه سال گذشته .سياست وزارت نيرو و شركت توانير در اين
شرايط كمكردن از ميزان مصرف بهويژه در ساعت اوج از مسير صنايع و چاههاي كشاورزي و البته
محدوديت برق ادارات پرمصرف است .سخنگوي صنعت برق ايران ميگويد :با افزايش دماي هوا
احتمال دارد كه دوباره ركورد مصرف برق در اوج مصرف شكسته شود.
فرصت 10روزه

هر روز وضعيت عرضه و مصرف برق را پايش ميكنيم و اگر مردم همكاري جديتري براي كاهش
ميزان مصرف برق در ساعتهاي اوج بار داشته باشــند ،برق قطع نخواهد شد .اين صريحترين و
شفافترين درخواست سخنگوي صنعت برق ايران در گفتوگو با همشهري است .مصطفي رجبي
مشهدي ميگويد :در ستاد فرماندهي وضعيت برق هر روز وضع را رصد ميكنيم ،بهنظر ميرسد تا
10روز آينده محدوديتي در ارتباط با تامين برق خانگي نداشته باشيم.
مصطفي رجبيمشهدي در پاسخ به پرسش خبرنگار همشهري درباره آخرين وضعيت تامين برق
ميگويد :مصرف برق به باالي 59هزار مگاوات رسيده درحاليكه حداكثر ميزان توان عرضه برق
54هزار مگاوات است و كسري را از طريق روشهاي مديريت مصرف برق تامين كردهايم .او توضيح
ميدهد با اجراي طرحهاي تشويقي با كشاورزان و صنايع بزرگ براي تغيير ساعت فعاليتشان و
همچنين برخورد با دستگاههاي پرمصرف براساس مصوبه هيأت دولت و همچنين اصالح ساعت
كار برخي اســتانها ،اكنون در وضع پايداري از حيث تامين برق هستيم و تالش ميكنيم با ادامه
روشهاي مديريت مصرف برق درصورتي كه مردم هم در بخش خانگي توصيههاي مصرف بهينه را
رعايت كنند ،محدوديتي در كشور از حيث تامين برق نداشته باشيم.
هشدار درباره عبور از مرز 60هزار مگاوات

معاون شركت توانير در عين حال با هشدار نسبت بهاحتمال عبور ميزان مصرف برق به باالي 60هزار
مگاوات در روزهاي آينده ميگويد :ما مستقل از حساسيتهاي انتخابات پيش رو ،در حال مديريت
شبكه برق كشور هســتيم و در روزهاي اخير با افزايش يكنواخت دما در اكثر استانها و شهرهاي
ايران مواجه شدهايم .رجبي مشهدي ميافزايد :البته هنوز بار مصرف برق در نقاط شمالي كشور و
حاشيه خزر به حداكثر نرسيده و اگر دماي هوا در اين مناطق هم افزايش و ميزان مصرف رشد كند،
بهاحتمال زياد سطح تقاضا به 60هزار مگاوات خواهد رسيد كه تامين برق كشور را دشوارتر ميسازد.
او شفاف اعالم ميكند :االن ميزان مصرف برق كمتر از 60هزار مگاوات است و اگر اين روند مديريت
نشود و طرحهاي مديريت مصرف جوابگو نباشد ،اعمال محدوديتها همچنان مطرح خواهد بود .اين
مقام وزارت نيرو ميگويد :كاري كه مردم بايد انجام دهند كنترل دماي خانهها و همان توصيههاي
ساده اما مهم و كليدي هستند كه ميتواند جلوي خاموشيها را بگيرد.
وضعیت نيروگاهها

رجبي مشهدي در پاسخ به اين پرسش كه آيا نيروگاههاي تحت تعميرات به مدار توليد بازگشتهاند،
ميگويد :همه نيروگاههايي را كه به تعميرات برده بوديم به مدار توليد بازگرداندهايم و 2500مگاوات
برق طي روزهاي باقيمانده از خرداد وارد مدار خواهد شد .با اين حال تأكيد ميكنم حتي اگر ميزان
توليد هم افزايش و واردات برق بيشــتر و صادرات كمتر شود ،بازهم نياز به مديريت مصرف داريم
و نبايد دوباره به شــرايط مصرف بد روي آوريم .او درباره آخرين وضعيــت واردات و صادرات برق
هم به همشــهري ميگويد :عالوه بر اينكه نيروگاههاي در دست تعمير در حال برگشت هستند،
هماكنون واردات برق روزانه 540مگاوات از 3كشور تركمنستان ،آذربايجان و ارمنستان است و در
حال مذاكره هستيم تا ميزان واردات را به روزانه 700مگاوات برسانيم .او اعالم كرد :ميزان صادرات
برق به عراق به يك سوم محدود شده و اگر شاهد ناپايداري برق باشيم ميزان صادرات به اين كشور
به حداقل ممكن خواهد رسيد .مصطفي رجبيمشهدي ،سخنگوي صنعت برق ميگويد :باالخره
انتخابات حساسيتهاي خاص خودش را دارم ولي ما در صنعت برق در حال آمادهباش هستيم و اگر
مشاركت مردم با صنعت برق پررنگتر شود و از 24هزار مگاوات برقي كه در بخش سرمايشي خانگي
مصرف ميشود ،فقط 3هزار مگاوات آن را صرفهجويي كنند ،دچار محدوديتهاي برق ازجمله اعالم
واعمال خاموشيها نخواهيم بود.

به گزارش همشــهري ،قيمت هر دالر آمريكا در ابتداي دهه 90در
حدود 2600تومان بود ،اما با افزايش ريســكهاي سياسي و اعمال
تحريمها زمينه رشد قيمت ارز فراهم شــد؛ بهطوري كه قيمت هر
دالر آمريكا تحتتأثير اين ريسكهاي سياسي و افزايش تحريمها
رفته رفته افزايش يافت و به محدوده 4هزار تومان در سال 96رسيد.
نمودار قيمت دالر در همه اين سالها با وجود آنكه صعودي بوده اما
شيب ماليمی داشته اما از سال 97يكباره شيب منحني قيمت دالر
با صعودهاي عجيبي مواجه شد .علت شيب صعودي منحني قيمت
دالر از ابتداي دهه 90تا اواســط اين دهه اين بود كه هنوز تحريمها
به قدري افزايش نيافته بود كه جريان ورود ارز به كشــور را به كلي
مسدود كند اما از 18ارديبهشت 1397با امضاي دونالد ترامپ ،آمريكا
از برجام خارج شد و شدت تحريمها به قدري افزايش يافت كه موجب
شد حجم ورود ارز به كشور به پايينترين حد خود برسد .بهطوري كه
نگاهي به نمودار قيمت دالر نشان ميدهد که قيمت هر دالر آمريكا
بالفاصله از روزي كه آمريكا از برجام خارج شده با رشد بسيار زيادي
مواجه شده و از محدوده 4هزار تومان ظرف 3سال به 25هزار تومان
رسيده .با درنظر گرفتن ميانگين قيمت دالر در طول 12ماه پارسال
ميتوان گفت؛ قيمت هر دالر آمريكا در سال گذشته رقمي معادل
22هزارو 887تومان بوده است .مقايســه اين عدد با قيمت هر دالر
آمريكا با ابتداي دهه 90نشان ميدهد قيمت هر دالر آمريكا در اين
دهه بيش از 777درصد رشد كرده كه به نوعي خود نمايانگر ميزان
تورم اقتصاد ايران در اين دهه است.
قيمت سكه

اطالعات بانك مركزي از روند قيمت سكه در يك دهه گذشته نشان
ميدهد که قيمت هر ســكه طرح جديد در طول يك دهه گذشته
953درصد افزايش يافته است.رشد قيمت سكه هم همانند قيمت
دالر در ابتداي اين دهه آرام بوده اما با توجه به اثرگذاري قيمت دالر
بر نرخ سكه اين روند از سال 1397با آغاز دور جديد تحريمها افزايش
يافته است .قيمت هر سكه طرح جديد در ابتداي دهه 90يك ميليون
تومان بود اما در سال 1396اين رقم به يك ميليون و 300هزار تومان
رسيد و بعد از آن با آغاز تحريمها از سال 1397قيمتها به يكباره اوج
گرفت و موجب شد تا قيمت سكه با سرعت سرسام آوري افزايش يابد
و به سرعت از مرز 10ميليون تومان عبور كند .افزايش ريسكهاي
سياســي تحتتأثير خــروج غيرقانوني آمريــكا از برجام صاحبان
نقدينگي را ترغيب كرده بود كه به سمت طال بهعنوان بازار امن پناه
ببرند تا در مقابل تورم از داراييهايشان محافظت كنند.
نماگرهاي تورمي

برخي تحليلگران با تكيه به رشــد قيمت طال و ارز معتقدند؛ قيمت
اين دو دارايي به نوعي نمايانگر ميزان تورم در اقتصاد ايران اســت
حتي استيو هانكه ،اســتاد اقتصاد كاربردي دانشگاه جانز هاپكينز
كه محاســباتش از ميزان تورم ايران در سالهاي گذشته جنجالي
شده ،براي محاســبه ميزان تورم در ايران از قيمت ارز در بازار آزاد
استفاده ميكند.
او بر اين باور است كه اگر در يك كشور بازار سياه فعال وجود داشته
و ارزش پول ملي در حال كاهش باشد ،بين تغييرات نرخ ارز و تورم،
رابطه تقريبا يك به يك وجــود دارد .يعني هر چقدر نرخ ارز در بازار
سياه رشد كند ،به همان ميزان هم تورم رشد ميكند.
پويا ناظران تحليلگر اقتصادي هم درباره اينكه از رشد قيمت طال و ارز
چه نتيجهاي ميتوان گرفت ،در كانال شخصياش مينويسد :كاهش
ارزش پول يا همان تورم ،بهطور مستقيم قابل مشاهده نيست .پس با
تحليل نرخ ارز ،طال و قيمت سبد كاالهاي مختلف ميتوانيم ميزان
كاهش ارزش پول را تخمين بزنيم .او مينويسد :قيمت هر سكه امامي
در سال قبل 86درصد و طالي 18عيار 81درصد رشد كرده .اما رشد
قيمت طال به اين دليل كه بخشي به خاطر رشد قيمت جهاني طال
است؛ بهطور كامل انعكاسدهنده تورم نيست ،اما رشد قيمت دالر
نمايي از كاهش ارزش ريال را نشان ميدهد .او تأكيد ميكند :قيمت
دالر در سال گذشــته با 61درصد كاهش از 14هزارو 900تومان به
23هزارو 960تومان رسيده كه انعكاسي از كاهش ارزش ريال است.
ناظران توضيح ميدهد :در مقايسه رشد قيمت طال و دالر ميبينيم
كه قيمت طالي  ۱۸و ۲۴عيار ۲درصد بيشــتر از قيمت دالر رشد
كرده اســت و رشد قيمت سكه 7درصد بيشــتر از رشد قيمت دالر
بوده است .از آنجا كه خريد سكه براي پس اندازكننده خرد آسانتر
و كم ريسكتر است .در گذشته هر زمان ريسك سياسي-اقتصادي
در كشور رو به افزايش بوده ،رشد قيمت سكه سريعتر از ساير اشكال
طال بوده است .يعني اينكه اختالف 5درصدي قيمت سكه و طال را
ميشود به افزايش ريسك سياسي و اقتصادي تعبير كرد و اين پديده
هميشه در مورد نيمسكه و ربعسكه شديدتر است؛ چرا كه براي پس
اندازهاي خرد در دسترستر هستند.
بهگفته او ،در سال گذشته ميزان رشد نيم سكه 120درصد بود كه
اين ميزان 39درصد بيشتر از رشد قيمت طال و رشد قيمت ربع سكه
144درصد بود كه 63درصد بيشتر از رشد قيمت طالست و همه اين
ها بهمعناي آن است كه پس انداز كنندهاي كه به اندازه خريد سكه
تمام پول ندارد ،بهشدت از سقوط اقتصادي كشور ميترسد.
بهگفته او ،اين ارقام نشان ميدهد که تورم بلندمدت در سال 99قدري
بيش از 40درصد بوده؛ اما بهخاطر چالشهاي سياسي و اقتصادي
تورمي كه عموم خانوادهها آن را تجربه كردهاند 60درصد بوده است.
ميزان رشد قيمت سكه و دالر در يك دهه گذشته -ارقام به ريال
سكه -ريال
دالر -ريال
سال
10206000
26078
1391
10604000
31838
1392
9652000
32800
1393
9331000
34501
1394
11105000
36440
1395
13264000
40453
1396
35542000
107832
1397
46181000
129183
1398
107490000
228872
1399
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توليد صنعتي؛ همچنان زير آوار تحريم

تولید شركتهاي بورس در ارديبهشت 6درصد رشد كرد

صنعت آمارهاي پژوهشكده پولي و بانكي نشان ميدهد هرچند
روند رو به رشد توليدات صنعتي شركتهاي بورس كه
از زمستان سال 1398آغاز شده ،در ارديبهشت امسال
با ثبت رشدي 6.1درصدي تداوم داشته اما با اينحال هنوز سطح توليد
صنعتي به قبل از تحريمها بازنگشته است.
به گزارش همشهري ،تحريمها ظرف چند سال گذشته ضرب ه بزرگي
به توليد در ايران وارد كرد .تحريمها از يك طرف بازارهاي صادراتي
را براي شــركتها محدود كرد و از طرف ديگر با كاهش قدرت خريد
موجب شد سطح تقاضا در بازار داخلي هم كاهش يابد .به اين معنا كه
بسياري از توليدكنندههاي بزرگ ايران بعد از شدت گرفتن تحريمها
از 18ارديبهشت1397و خروج دونالد ترامپ از برجام ،با كاهش شديد
تقاضا ،هم در بازار داخلي و هم در بازارهاي خارجي ،مواجه شــدند،
كه به كاهش توليد در صنايع ايران منجر و موجب شد تيراژ توليد در
بسياري از كارخانههاي ايراني با ظرفيت اسمي توليد فاصله معناداري
پيدا كند .برخي اقتصاددانان بر اين باورند كه خالي ماندن ظرفيتهاي
توليد در مدت طوالني چندساله موجب شده ظرفيتهاي خالي توليد
ديگر توانايي بازگشت به چرخه توليد را نداشته باشد يعني احتماال
كاهش ظرفيت توليد ،بر اثر تحريمها ،در ســالهاي بعد اثر خود را
نمايان خواهد كرد.
اثر تحریمها

آمارها نشان ميدهد ســطح توليدات صنعتي شركتهاي بورس از
زمستان سال 1398در حال افزايش است اما با وجود اين ميزان رشد
هنوز سطح توليد به سطوح قبل از ارديبهشت سال ،1397يعني آغاز
تحريمهاي دوره ترامپ بازنگشته چنانكه اطالعات پژوهشكده پولي
و بانكي از شاخص توليدات صنعتي شركتهاي بورس نشان ميدهد
هنوز هم ســطح توليد 3درصد
كمتر از ارديبهشت 1397است.
اين آمار نشــان ميدهد شاخص
پژوهشــکده بانــك توليــد صنعتــي شــركتهاي
مركزي ميگويد؛ هنوز بورس در ارديبهشــت امسال به
 99٫5رســيده كه نسبت به قبل
سطح تولید به قبل از
از تحريمهــاي دور جديد يعني
شــروع تحریمهــاي ارديبهشت 1397حدود 3درصد
كاهش داشته و نســبت به سال
ترامپ باز نگشته است
پايه 1395نيز اندكــي پايينتر
اســت .مقايسه شــاخص توليد
صنعتي مركز آمار در سال 1399با سال 1390نيز نشان ميدهد سطح
توليد در سال 1399حدود 10درصد كمتر از سال 1390است .اين
عقبگرد در بخش صنعت براي كشوري كه منابع و پتانسيل زيادي براي
رشد دارد نشان از وضعيت نامطلوب بخش توليد در يك دهه گذشته
دارد .از طرف ديگر اين آمار نشاندهنده وجود ظرفيت استفاده نشده
در صنعت است.
به زعم تحليلگران كاهش تحريمها و افزايش تقاضاي جهاني ميتواند
امكان استفاده از ظرفيت بالاســتفاده اين بخش را فراهم كند و رشد
توليد در اين بخش را به همراه داشته باشد.
رشد تولید در اردیبهشت

آمارهاي پژوهشكده پولي و بانكي نشان ميدهد با وجود آنكه سطح
توليدات هنوز به دوران قبل ازتحريمها بازنگشته اما شاخص توليدات
صنعتي شركتهاي بورس از زمستان ســال 1398شيب صعودي
بهخود گرفته و ســطح توليد در برخي صنايع در حال افزايش است.
طبق اين اطالعات ســطح توليدات صنعتي در ارديبهشت امسال در
ميان شركتهاي بورس در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 6.1درصد
ي بود كه
رشد كرده و بيشترين رشد نيز متعلق به صنعت خودروساز 
نقش زيادي در رشد اين شاخص داشته است .سطح توليد شركتهاي
خودروســاز 
ي كه وزن زيادي در شــاخص توليــدات صنعتي دارد
15.4درصد افزايش يافته با اين حال هنوز هم سطح توليد در صنعت
ي 30درصد پايينتر از آغاز تحريمها در ابتداي سال1397
خودروساز 
است .از ديگر صنايعي كه سطح توليداتشان در ارديبهشت امسال با
رشد مطلوبي مواجه بوده ميتوان به منسوجات ،محصوالت كاغذي
و محصوالت فلزي اشــاره كرد .در ارديبهشت امسال سطح توليد در
صنعت نساجي در مقايسه با مدت مشابه ســال قبل 62.3و در گروه
محصوالت كاغذي 26.8درصد رشــد كرده اســت .حجم كل توليد
محصوالت فلزي نيز در اين مدت نزديك به 23درصد افزايش يافته
است.
نزول برخی صنایع

با وجود رشــد توليد در برخي صنايع در ارديبهشتماه آمارها نشان
ميدهد برخي صنايع توانستهاند در اينماه عملكرد مطلوبي داشته
باشند .دادههاي آماري بيانگر آن است كه حجم توليدات شركتهاي
پتروشيمي كه جزو مهمترين صنايع بورس هستند و ميليونها نفر
سهام اين شركتها را بهصورت مستقيم و غيرمستقيم در اختيار دارند
در ارديبهشت امسال در مقايســه با ارديبهشت سال قبل 2.1درصد
افت كرده است .همگام با شركتهاي پتروشيمي  3گروه ديگر نيز در
ارديبهشت با كاهش توليد مواجه شدهاند و سطح توليد در اين 3صنعت
بين يك تا 3درصد افــت كرده يعني اين صنايع براي اينكه ســطح
توليداتشان به دوران قبل از تحريم باز گردد بايد تالش بيشتري كنند.

در گفت و گوی همشهری با رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران اعالم شد

لوازم خانگی
رسم ًا گران نشده است
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احتمال افزايش قيمت كنسروها

دبير سنديكاي صنايع كنسرو افزايش قيمت كنسرو ماهيتن و رب را با توجه به افزايش
هزينههاي توليد اجتنابناپذير دانست
فرخنده رفائي

خبرنگار

تغييرات قيمت امسال محصوالت كنسروي
بازار
با كنسرو ماهي تن آغاز شده اما قطعا به اين
محصول منحصر نخواهد بود .مقايسه قيمت
فعلي انواع تن ماهي نسبت به پارسال نشان ميدهد؛ قيمت
اين كاال طي يكسال گذشته تا ۸۵درصد افزايش يافته
است .حاال زمزمههاي باالرفتن دوباره قيمتها به گوش
ميرسد .اگرچه مســئوالن صنفي معتقدند هنوز خبري
نيست ،تجربههاي مشابه نشان داده وقتي صحبت از تغيير
قيمت به ميــان ميآيد ،بازار منتظر تغييرات رســمي و
مصوب و هماهنگشده نميماند.
تن ماهي هنوز گران نشده است

مشكالت تامين مواداوليه ،رشد هزينه تمامشده توليد و
علی ابراهیمی
خبرنگار
قيمتگذاري و فروش لوازم خانگي موجب افزايش رسمي
و غيررسمي قيمت اين محصوالت در بازار خردهفروشي شده است .فروشندگان از اعمال
افزايش قيمت 10تا 25درصدي براي محصوالت برخي برندهاي لوازم خانگي از ابتداي امسال
خبر ميدهند ،البته توليدكنندگان و دستاندركاران بخش صنعت ،اين محصوالت را مشمول
نرخگذاري دولتي نميدانند و تأكيد ميكنند قيمت اين اقالم بنابر ارائه مســتندات هزينه
تمامشده توليد به سازمان حمايت و در چارچوب ضوابط و مقررات اين سازمان توسط بنگاههاي
توليدي تعيين ميشود .با يداهلل صادقي ،رئيس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران،
در مورد آخرين وضع توليد ،قاچاق و قيمتگذاري لوازم خانگي گفتوگو كردهايم.
قيمت لوازم خانگي توليد داخل
از ابتداي امسال چه تغييري كرده است؟

لوازم خانگي مشــمول قيمتگذاري دولتي
نيست اما توليدكنندگان درخواست افزايش
قيمت لوازم خانگي را بر مبناي مســتندات
هزينه تمامشــده توليد به ســازمان حمايت
ارائه ميدهنــد و تغييــرات احتمالي قيمت
با هماهنگــي انجمن توليدكننــدگان لوازم
خانگــي بررســي ،تصميمگيــري و آخرين
نرخ تعيين شــده و تغييرات احتمالي آن ،در
سامانه124ســازمان حمايت درج ميشود.
توليدكنندگان و فروشــندگان هم به عرضه
لوازم خانگي با اين قيمتها ملزم هستند.
اما برخي شــركتها از ابتداي
امسال بهصورت رسمي و غيررسمي قيمت
محصوالت خود را افزايش دادهاند ،علت
چيست؟

هنوز رســما چيزي در مورد افزايش رسمي
قيمت محصوالت لوازم خانگي برندهاي داخلي
به سازمان صمت اســتان تهران اعالم نشده
اما چون لوازم خانگي در شــمول گروه سوم
كااليي اســت ،قيمت اين محصوالت رأسا در
بنگاههاي توليدي ،البته در چارچوب ضوابط
و مقررات سازمان حمايت مصرفكنندگان و
توليدكنندگان ،تعيين ميشود.

مديركل صنايــع فلزي و لوازم
خانگي وزارت صنعت از رشد 70درصدي
توليد لوازم خانگي در ســال گذشته خبر
داده .چرا رشــد توليد به افزايش عرضه و
كاهش قيمت لوازم خانگي منجر نشــده
است؟

با توجه به خــروج و كاهش ســهم برندهاي
خارجي توليد لــوازم خانگي در چند ســال
گذشــته ،اغلب نياز بازار از طريق محصوالت
توليد داخــل تأمين شــده و توليدكنندگان
داخلي بهتدريج در حال پوشــش سهم بازار
محصوالت خارجي هستند ،با اين روند ميزان
عرضه لوازم خانگي داخلي نســبت به 2سال
قبل افزايش قابلتوجهي داشــته اســت .اما
اينكه چرا رشــد توليد داخل لوازم خانگي به
كاهش قيمت منجر نشده نيز بايد بپذيريم با
توجه به تداوم ممنوعيت و محدوديت واردات
لوازم خانگي خارجي ،رشــد هزينه تمامشده
توليد داخل ،تامين برخي مواداوليه مورد نياز
اين صنعت از طريق واردات و نوسان نرخ ارز،
قيمت تمامشــده توليد داخل لوازم خانگي
نيز بهشــدت افزايش يافته و نياز بازار به لوازم
خانگي نيز موجب شده تا به هر ميزان كه توليد
محصوالت داخلي افزايش يافته ،جذب بازار
شود .اگرچه اكنون ركود بازار يكي از مشكالت
اصلــي توليدكنندگان و فروشــندگان لوازم
خانگي است.
چرا قيمت برخي لــوازم داخلي
حتيازمشابهخارجيهمپيشيگرفتهاست؟

مقدار رشد تولید در مقایسه با مدت مشابه سال قبل -ارقام به درصد
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اقتصاد

افزايش قيمت لوازم خانگي و هر كاالي ديگر
بيش از هر چيز تابع نرخ تورم داخلي و هزينه
تمامشده مواداوليه ،بهخصوص اقالم وارداتي
است .شرايط وقتي سختتر ميشود كه قيمت
اين مواداوليه وارداتي در بازاراهاي بينالمللي
دچار نوسان شده و سير صعودي بهخود گيرد
يا اينكه نــرخ ارز مورد نياز بــراي واردات اين
مواداوليه در نوسان باشد .بديهي است كه اين
روند به افزايش هزينه تمامشده كاال و قيمت
آن منجر ميشود .عالوه بر تأثيرپذيري صنعت
لوازم خانگي از فاكتور نرخ ارز و نوسان قيمت
مواداوليه در بازارهاي جهاني ،افزايش نرخ تورم
و هزينه مواداوليه داخلي ،حقوق و دستمزد،
بيمه ،ماليات و ...به رشــد تورم شاخص بهاي
توليدكننده منجر شده و وقتي شاخص بهاي
توليدكننده يك كاال افزايش مييابد ،اين امر
به باالرفتن قيمت مصرفكننده آن كاال منجر
ميشود .واقعيت آن است كه توليدكننده لوازم
خانگي نيــز بايد خدمــات و كاالهاي زيادي
را بخرد و به كاالي نهايــي تبديل كند .وقتي

بررســي نرخ تورم ماهانه بيانگر رشد شاخص
بهاي توليدكننده است درواقع نرخ باالي تورم،
عامل گراني خواهد بود و اين موضوع به لوازم
خانگي منحصر نيســت و در مورد كل چرخه
اقتصادي توليد كاال مصداق دارد.

بهنظر شــما ممنوعيت واردات
و خروج شــركاي خارجي تــا چه حد به
رشد داخليســازي لوازم خانگي منجر
شده است؟

خوشــبختانه توليدكنندگان ايرانــي لوازم
خانگي در اين زمينه موفق بودهاند ،بهنحوي
كه برندهاي داخلي در سال گذشته 3.5ميليارد
دالر براي داخليســازي همه اجزاي صنعت
لوازم خانگي مانند قطعات ،مواداوليه و خطوط
توليد هدفگذاري کردند كه اين هدفگذاري
محقق شده و بهنظر ميرسد توليدكنندگان
ايراني توانستهاند به نحو احسن از اين فرصت
استفاده كنند و اگر موانع و تنگناهايي مانند
تأميــن و نقل و انتقــال ارز وجود نداشــت،
ميزان ايــن موفقيت بهمراتب بيشــتر بود .با
اين روند بهنظر ميرسد ،با توجه به برنامهها و
هدفگذاري انجامشده ،وضعيت توليد داخل
قطعات لوازم خانگي در سال جاري نيز بهبود
مشهود خواهد داشت.
بــا جديترشــدن مذاكرات
سياســي ،زمزمههاي بازگشت برندهاي
خارجي لوازم خانگي به ايران مطرح است،
رويكــرد وزارت صنعت بــه اين موضوع
چيست؟

به هيچ وجه موافق بازگشت شركاي خارجي به
صنعت لوازم خانگي نيستيم زيرا با گذشت چند
سال از لغو يكطرفه قراردادهاي توليد مشترك
و خروج اين برندها از ايران ،اكنون فضايي ايجاد
شده كه توليدكنندگان داخلي قادر به افزايش
ي و بهبود كيفيت محصوالتشان
داخليســاز 
هستند .با اين شرايط احتمال بازگشت شركاي
خارجي به صنعت لوازم خانگي همانند گذشته
بسيار بعيد است اما درصورتي كه شركتهاي
خارجي خواستار ســرمايهگذاري مشترك با
شــركاي ايراني براي توليد محصوالتشان در
ايران براساس قراردادهايي كه در آن ضوابط و
شرايط قانوني محكمي براي تداوم اين همكاري
و حقــوق توليدكنندگان ايرانــي پيشبيني
شود ،ميتواند به توسعه صنعت لوازم خانگي
ايران كمــك كند اما نبايد ايــن قراردادها به
بهانهاي براي افزايش عرضه كاالهاي ساخته
شــده نهايي خارجي و وارداتي در بازار ايران
تبديل شود.
علت ناتواني در برخورد با لوازم
خانگي قاچاق در سطح عرضه چيست؟

با توجه به اينكه لوازم خانگي ازجمله كاالهاي
حساس ،شكستني و حجيم محسوب ميشوند،
قاچاق اين محصوالت نيز به سادگي امكانپذير
نيست .اما در مجموع براي مقابله با عرضه لوازم
خانگي قاچاق يا بيكيفيت و فاقد گارانتي بايد
با افزايش نظارت و كنترل در مبادي ورودي،
از واردات انواع لوازم خانگي قاچاق جلوگيري
شود .در مورد لوازم خانگي قاچاقي كه از طريق
فضاي مجازي عرضه ميشود نيز بهنظر ميرسد
بخشي از اين محصوالت به شيوه تهلنجي و از
طريق بنادر جنوبي وارد شــده و بخشي ديگر
نيز به شــيوه كولبري از مرزهــاي غربي وارد
ميشود .آنچه مسلم اســت ،واردات و عرضه
لوازم خانگي قاچاق مخل توليد داخل اســت
و در شــرايطي كه اكنون واردات رسمي اين
محصوالت براي ايجاد فرصت براي رشــد و
بهبود كيفيت محصوالت داخلي ممنوع شده
است ،عرضه لوازم خانگي قاچاق در بازار ايران
به مانعي براي استفاده بيشتر از ظرفيتهاي
توليد داخل اين محصوالت تبديل شده و بايد
با مبارزه و ريشهكنكردن اين پديده شوم در
مبادي ورودي و حتي سطح عرضه ،بستر الزم
براي حمايــت از توليدكنندگان داخلي لوازم
خانگي فراهم شود.
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دبير سنديكاي صنايع كنســرو در گفتوگو با همشهري
گفت :قيمت كنسرو ماهي تن و ديگر محصوالت كنسروي
هنوز تغيير نكرده ،حتي هنوز درخواستي هم براي افزايش
قيمت ارائه نشده اما با توجه به افزايش هزينههاي توليد
از دستمزد تا مواد اوليه ،مواد بســتهبندي و حملونقل،
درصدد هستيم با هماهنگي سازمان حمايت ،طبق روال
هرســال درصدي از افزايش قيمت را بــراي محصوالت
كنسروي درخواست و اعمال كنيم .سيدمحمد ميررضوي
ميزان احتمالــي افزايش قيمت تن ماهــي را بين  ۱۰تا
۱۵درصد اعالم كرد و افزود :تصميمگيري نهايي در زمينه
ميزان افزايش قيمت به آناليز هزينههايي بســتگي دارد
كه از شــركتهاي توليدي به اطالع ســنديكاي صنايع
كنسرو ميرســد و درباره محصوالت كنسروي مختلف
ميزان تغيير قيمت متفاوت خواهد بود .اين مقام صنفي
گزارشهاي منتشرشــده درباره افزايــش ۸۵درصدي
قيمت كنسرو ماهيتن از پارسال تاكنون را مطلقا نادرست
دانســت و درعين حال با اشــاره به اين موضوع كه صيد
داخلي در نهايت تا پايان خردادماه جوابگوي توليد خواهد
بود ،افزايــش قيمت پس از اين زمان را حتمي دانســت.
ميررضــوي قيمت باالي ماهــي تن وارداتــي را يكي از

تصميمگیری براي قيمت رب؛ جند روز ديگر

مشكالت توليدكنندگان اعالم كرد و افزود :واردات ماهي
تن با ارز نيمايي انجام ميشود كه تفاوت قيمت چنداني با
ارز آزاد ندارد و اين موضوع از پارسال هزينه توليد را بسيار
باال برده اســت .البته گفتههاي دبير ســنديكاي صنايع
كنســرو درباره قيمت باالي ماهي تن وارداتي بهمعناي
ب بودن قيمت صيد داخلي نيست .گفته ميشود
مناســ 
صيادان داخلي قيمت ماهيهاي وارداتي را در طول فصل
واردات به دقت رصد و قيمت صيد جديد را به همان ميزان
افزايش ميدهند و اين باعث ميشود توليد با ماهي صيد
داخلي نيز به اندازه ماهي وارداتي هزينهبر باشد.
ارز واردات دولتي شود

كنسرو ماهي تن از ديرباز به غذاي دانشجويي معروف بوده
و خريداران اصلي كنســرو تن ماهي بيشتر اقشار ضعيف
جامعه هستند .قيمت باالي ماهي تازه ،هرسال اين ماده
پروتئيني باارزش را از سفره شــمار بيشتري از مردم دور
ميكند و مقايسه آمارهاي توليد با ميزان خريد از كاهش
چشمگير سرانه مصرف ماهي حكايت دارد .با وجود صيد
و توليد فراوان ماهي در كشور ،كاهش تقاضاي بازار از يك
سو و افزايش قيمت دالر از سوي ديگر ،باعث شده صيادان،
مخصوصا از سال گذشته ،حساب ويژهاي روي صادرات باز
كنند و هماكنون بهترين ماهيهاي صيدشده در ايران سر
از سفره مردم كشــورهاي حاشيه جنوبي خليجفارس در
ميآورد .حاال با افزايش هرساله قيمت ،تن ماهي هم براي
خيلي از خانوادهها ديگر غذاي ارزان بهحســاب نميآيد.
دبير سنديكاي صنايع كنســرو ،كاهش تقاضاي خريد را
نخستين پيامد افزايش قيمتها دانســت و هشدار داد:
دولت با درنظرگرفتن شــرايط مصرفكنندگان بايد به
كاهش هزينه توليد كمك كنند و دستكم براي واردات
ماهي تن ارز دولتي تخصيص دهند چون افزايش قيمت
به سود توليدكننده نيست و او به سود نرمال ،در حدي كه
بتواند توليد را ادامه دهد راضي است اما مديريت هزينههاي
توليد بسيار دشوار و افزايش قيمت اجتنابناپذير است.
ميررضوي اضافه كرد :در سال گذشــته در كنار افزايش
دولتي قيمــت در بخش دســتمزد و حملونقل ،قيمت

قيمت رب گوجهفرنگي بهعنوان پرمصرفترين كنســرو موجود در بازار ،براي خانوادهها از اهميتي بهمراتب بيشتر از ديگر
محصوالت كنسروي برخوردار است .قيمت اين كاال در سال  ۹۷و بهدنبال افزايش قيمت گوجه ،يكباره جهش زيادي يافت اما با
افت قيمت گوجه ،قيمت رب هم به تعادل رسيد .طي 2سال گذشته اين محصول بحران قيمتي جديدي را تجربه نكرده و قيمتي
كمنوسان داشته است .حاال اما بهنظر ميرسد اين ثبات قرار نيســت ادامه داشته باشد .دبير سنديكاي صنايع كنسرو درباره
تغييرات احتمالي قيمت رب به همشهري گفت :رب تنها محصولي است كه طي 2سال گذشته افزايش قيمت نداشته است اما اين
احتمال وجود دارد كه بهدليل افزايش هزينههاي توليد ،امسال قيمت رب افزايش يابد .با اين حال ،ميررضوي بدون اظهارنظر
قطعي درباره ميزان اين افزايش ،تصميمگيري در اين خصوص را به انجام بررسيهاي تكميلي تا پايان خردادماه موكول كرد.

انواع سسها ،روغن ،شكر و شيشه افزايش زيادي داشته
و تنها شيشــه ۶۰درصد گرانتر شده ،درحاليكه قيمت
قوطيهاي فلزي نيز كه توليد صنايع فوالد دولتي اســت
روي هزينههاي توليد تأثيرگذار بوده است.
نميخواهيم گران كنيم

تحريمهــاي اقتصــادي و جهــش قيمت دالر ،ســال
گذشــته را از لحاظ اقتصادي به يكي از پرفشــارترين و
طاقتفرساترين سالها براي مردم تبديل كرد .اين فشار
البته به توليدكنندگان هم وارد شد اما بخش توليد ،همواره
بخشي از هزينهها را با افزايش قيمت جبران ميكند .دبير
سنديكاي صنايع كنسرو در اينباره گفت :با توجه به شرايط
اقتصادي مصرفكنندگان ،افزايــش قيمت گزينه مورد
عالقه توليدكنندگان نيست زيرا گراني محصوالت كاهش
سهم فروش را براي شركتهاي توليدي بهدنبال دارد و به
زيان آنهاست اما افزايش هزينههاي توليد به اندازهاي است
كه اگر تغييري در قيمت محصوالت داده نشود شركتها
ناچارند توليد و توزيع را كاهش دهند و از تعداد پرسنل كم
كنند تا بتوانند هزينهها را مديريت كنند.
قيمتگذاري براساس كيفيت

بازه قيمت كنســرو ماهي تن در بازار ،بازه وسيعي است
و در شــرايطي كه وزن قوطيهاي تن عموما يكســان و
اغلب ۱۸۰گرم است در برندهاي مختلف قيمتهايي از
 ۲۰تا ۶۰هزار تومان را در ســوپرماركتها ميتوان ديد.
ميررضوي درباره تفاوت قيمت انــواع تنهاي موجود در
بازار گفت :دامنه قيمت كنسرو تن ،زياد نميتواند متفاوت
باشد و اگر مصرفكنندگان تفاوت فاحشي در اين زمينه
ميبينند به مواد مصرفي توليد بســتگي دارد .بهگفته او،
گذشــته از مواد افزودني مختلف مثل روغنهاي خاص،
ماهيهاي متفاوتي براي توليد كنسرو استفاده ميشود
كه اگر ماهيهاي مشخص و شناختهشده تن باشد معموال
قيمتها در برندهاي مختلف تفــاوت چنداني ندارد اما
برخي از توليدكنندهها از ماهيهاي متفرقه يا خردهماهي
استفاده ميكنند كه در اين صورت قيمت مصرفكننده
هم در اين محصوالت پايينتر است.
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فهرست استانها و شهرهایی که انتخابات شوراها
در آنجا به صورت تمام الکترونیک برگزار میشود
33شهر

نام شهر

تعداد
کرسی

1

اصفهان

13

2

شاهینشهر

7

کرج

13
7
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1

اصفهان

2

البرز

3

3

ایالم

4

ایالم

4

بوشهر

5

بوشهر

9

5

آذربایجان شرقی

6

تبریز

13

6

آذربایجان غربی

7

ارومیه

11

7

تهران

8

شهر پاکدشت

9

9

شهر کرد

7

8

چهارمحال و بختیاری
10

لردگان

5

11

شهر بجنورد

9

9

خراسان شمالی
12

شهر شيروان

7

10

خراسان رضوی

13

مشهد

15

11

خراسان جنوبی

14

بیرجند

9

12

خوزستان

15

اهواز

13

13

زنجان

16

شهر زنجان

9

14

سمنان

17

شهر سمنان

7

15

فارس

18

شیراز

13

16

قزوین

19

شهر قزوين

9

17

قم

20

قم

13

18

کرمانشاه

21

کرمانشاه

11

22

شهر دوگنبدان

7

19

کهگیلویه و بویر احمد

23

شهر ياسوج

7

24

باشت

5

20

گلستان

25

شهر گرگان

9

26

شهر بروجرد

9

27

شهر خرم آباد

9

21

لرستان
28

شهر کوهدشت

7

29

پل دختر

5

22

هرمزگان

30

بندرعباس

11

23

همدان

31

همدان

11

24

مازندران

32

ساری

9

25

گیالن

33

رشت

11

انتخابات الكترونيك در دوران كرونا

نگاه

هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسالمي كشور با برگزاري انتخابات بهصورت الكترونيك در 33شهر
موافقت كردهكه از اين تعداد 25 ،شهر مركز استان هستند

انتخابات الكترونيك
چگونه انجام ميشود؟

 3روز تا برگــزاري ســيزدهمين دوره
انتخابات رياستجمهوري و ششمين دوره انتخابات
شوراهاي اسالمي شهرها باقي مانده و قرار
اســت در كنار اين 2انتخابات ،جمعه 28خرداد شاهد
برگزاري انتخابات مياندورهاي يازدهمين دوره مجلس
شوراي اسالمي هم در 5حوزه انتخابيه باشيم.
به گزارش همشهري ،انتخابات ،امسال شكل ديگري
بهخود گرفته؛ تقريبا همه فرايندهاي انتخابات از ثبتنام
نامزدها تا برگزاري تجمعها تحتتأثير شيوع ويروس
كرونا بودند؛ بهطوري كه در برخي استانهاي بحراني
ازجمله هرمزگان برگــزاري هرگونه تجمع انتخاباتي
حتي در محيطهاي باز هم ممنوع بود .پاي كرونا و اهميت
فاصلهگذاري اجتماعي به مناظرههاي انتخاباتي هم باز
شــد و نامزدها از اين نظر يكديگر را زير سؤال بردند و
اهميت حفظ سالمت جان مردم را گوشزد كردند .اين
نگرانيها موجب شده برگزاري انتخابات الكترونيك
اهميت بيشتري پيدا كند و در شرايطي كه برخي شهرها
در گذشــته تجربه اين انتخابات را داشــتند ،امسال
موضوع بهصورت جديتري در دستور كار قرار گيرد.

انتخابات شوراهاي شهر و روستا امســال در 33شهر به شكل
تمام الكترونيك برگزار ميشود .براي كساني كه نخستينبار
است در انتخاباتي با اين شيوه شــركت ميكنند ،شايد نحوه
اجراي آن سؤالبرانگيز باشد.
واضح اســت كه آشــنايي با اين شــيوه رأيگيري ميتواند
از ســردرگمي شــركتكنندگان جلوگيري كنــد و موجب
شــود با ســرعت عمل بيشــتري مراحــل رأيگيــري را
پشت سر بگذارند.
به گزارش گروه ايرانشهر ،دبيران ستادهاي انتخاباتي در سخنان
خود مدام توصيه ميكنند كه شــهروندان پيــش از رفتن به
شعبههاي رأيگيري نامزدهاي شهر يا روستاي خود را انتخاب
و كد مربوط به آنان را نيز روي كاغذي يادداشت كنند تا هم در
فرصتي مناسب شخصيت مورد نظرشان را انتخاب كرده باشند
و هم با آرامش خيال رأي خود را ثبت كنند.

انتخابات الكترونيك شوراها در 25مركز استان
با وجود همه نگرانيهايي كه درباره شــيوع كرونا و وقوع موج
پنجم در كشور وجود دارد ،اما هيأت مركزي نظارت بر انتخابات
شوراهاي اسالمي كشــور فقط با برگزاري انتخابات بهصورت
الكترونيك در 33شــهر موافقت كرده اســت .بر اين اساس و
با توجه به ظرفيتي كه وزارت كشــور براي برگزاري انتخابات
الكترونيك در اختيار دارد ،انتخابات شوراهاي شهر در 25مركز
استان به عالوه 8شهر بهصورت تمام الكترونيك برگزار ميشود.
بهگفته حميدرضا كاظمي ،رئيس هيــأت مركزي نظارت بر
انتخابات شوراهاي اسالمي كشــور انتخابات تمامالكترونيك
در مجموع در ۱۰هزار شــعبه در سراسر كشور برگزار ميشود
و با توجه به اســتقرار 3صندوق در هر شعبه۳۰ ،هزار صندوق
الكترونيك براي ششمين دوره انتخابات شوراهاي شهر و روستا
برپا خواهد شد.براساس اعالم وزارت كشور ،اصفهان ،البرز ،ايالم،
بوشهر ،آذربايجانشرقي ،آذربايجانغربي ،تهران ،چهارمحال و
بختياري ،خراسان شمالي ،خراسان رضوي ،خراسان جنوبي،
خوزســتان ،زنجان ،ســمنان ،فارس ،قزوين ،قم ،كرمانشاه،
كهگيلويه و بويراحمد ،گلســتان ،لرستان ،هرمزگان ،همدان،
مازندران و گيالن 25استاني هســتند كه انتخابات شوراها در
مراكزشان بهصورت تمامالكترونيك برگزار خواهد شد.
تكرار تجربه در خراسان رضوي
گســترش انتخابات الكترونيكي در مشهد بهعنوان الگويي در
كشور مطرح اســت كه ميتوان در آينده از آن بهعنوان نمونه
موفق براي الكترونيكي كردن انتخابات استفاده كرد.
فرماندار مشــهد با بيان اينكه انتخابات شوراي اسالمي شهر
مشــهد بهصورت تمام الكترونيك برگزار ميشود ،ميگويد:
مجريان انتخابات تجربه و اشــراف كامل بر اجراي الكترونيك
انتخابات شوراها دارند و آموزشهاي الزم را نيز براي رايگيري
الكترونيك ديدهاند .به ازاي هر شــعبه اخــذ رأي يك كاربر
پيشبيني شده و هر 5شعبه نيز داراي يك سرگروه است.
سيدمحمدرضا هاشمي با بيان اينكه شهر مشهد به  ۱۹منطقه
تقسيم شــده و هر منطقه داراي يك معاون فناوري اطالعات
است ،ميگويد :اين فرد همه روند امور الكترونيكي شعب اخذ
رأي را از نظر فني تحتنظر دارد .بهگفته وي ،براي هر شــعبه
اخذ رأي بين يك تا 8دســتگاه الكترونيك اخذ رأي مســتقر
ميشود تا مردم منتظر نشوند و شلوغي موجب تشكيل صف
نشود؛ زيرا اولويت ،سالمت مردم است.
افزايش 10درصدي شعب رأي در گرگان
زيرساختهاي برگزاري انتخابات الكتروني 
ك شوراها در گرگان،
مركز استان گلستان فراهم است و انتخابات شوراها در اين شهر
بهصورت الكترونيكي برگزار ميشود .معاون سياسي ـ امنيتي
استانداري گلستان و رئيس ستاد انتخاباتي اين استان با بيان
اينكه بهدليل شيوع بيماري كرونا و لزوم افزايش شعب اخذ راي،

عكس :ایرنا

25استان

نام استان

23023442

تعداد صندوقهاي اخذ رأي در گرگان ۱۰درصد افزايش يافته
است به همشــهري ميگويد :در دوره گذشته ۲۳۸شعبه اخذ
رأي آراي مردم گرگان را جمعآوري كردند و در اين دوره تعداد
شعب اخذ رأي در شهرســتان گرگان به  ۲۵۵شعبه افزايش
يافت كه  ۱۴۱شعبه آن فقط به شهر گرگان و مابقي به بخشها
و روستاهاي اين شهر اختصاص دارد.
احســان مكتبي با بيان اينكــه انتخابات رياســتجمهوري
در گرگان نيــز مانند ديگر شــهرها بهصورت ســنتي برگزار
خواهد شد ،ميافزايد :مردم گلســتان در دوره قبلي انتخابات
رياســتجمهوري 78/46درصد مشاركت داشــتند .امسال
يكميليون و 354هزار و 228نفر واجد شــرايط رأي هستند
تا از ميان نامزدهای شــوراهاي شهر و روستا منتخبان خود را
انتخاب كنند.
بهگفتــه وي ،تعــداد كل صندو قهــاي رأي در اســتان
1784صنــدوق مربــوط به انتخابــات رياســتجمهوري و
1774صندوق مربوط به انتخابات شوراهاست.
كرمانشاه؛ آماده انتخابات الكترونيك شوراها
كرمانشاه هم از استانهايي است كه انتخابات تمامالكترونيك
شــوراها در مركز آن برگزار ميشــود .دبير ســتاد انتخابات
كرمانشاه در اينباره به همشــهري ميگويد1800 :صندوق
الكترونيك در 481شعبه اين شــهر درنظر گرفته شده است
كه شــهروندان ميتوانند براي ثبت آراي خود از آنها استفاده
كنند .در استان 912نفر و در كرمانشاه 161نفر براي انتخابات
شوراهاي شهر نامزد شدهاند .همچنين در استان 1942شعبه
كار دريافت آرا را انجام ميدهند كه از اين ميان 888شــعبه
ســيار هســتند .يكميليونو 577هزار و 639نفر در استان
واجد شــرايط رأي دادن بوده و از اين تعداد 34019نفر رأي
اولي هستند.
جليل بااليي با بيان اينكه شــهروندان كرمانشاهي و راهبران
شعب اخذ رأي براي كار با صندوقها آموزش ديدهاند ،ميافزايد:
برنامههاي آموزشي مخصوص براي اين كار در فضاي مجازي و
از شبكه تلويزيوني زاگرس پخش شده است.
وي با اشاره به اينكه در كرمانشاه شمارش و تجميع آرا انتخابات
شوراها به شكل الكترونيك انجام ميشود ،ادامه ميدهد :پيش
از اين در كرمانشاه و سنقر انتخابات به شكل تمامالكترونيك
برگزار شده بود كه تجربه موفقي بود و راهنماي خوبي براي اين
دوره محسوب ميشود.
دبير ســتاد انتخابات كرمانشاه اين اســتان را براي برگزاري
انتخابات كامــا آماده توصيــف ميكند و ميگويــد :از نظر
بهداشــتي هم شــرايط براي اجراي پروتكلها در شعب اخذ
رأي فراهم شده است و شــهروندان بدون نگراني ميتوانند در
انتخابات شركت كنند.
استفاده از تجربههاي قبلي در زنجان
دبير ستاد انتخابات زنجان درباره برگزاري انتخابات شوراهاي
شهر و روستا به شكل تمامالكترونيك در اين استان به همشهري
ميگويد :انتخابات تمامالكترونيك شوراها فقط در شهر زنجان

تماشاخانههاي بيرونق چهارمحال و بختياري
ستاره حجتي

خبرنگار

سال 96سالني ويژه اكران عمومي نمايش در
تئاتر
شهركرد به نام «تماشاخانه مهر» افتتاح شد
و بهگفته بسياري از اهالي فرهنگ ،موجب
رونقي دوباره و جاني تازه در هنر تئاتر شــهركرد و سراسر
استان شد .درحاليكه روند رو به رشد اجراي تئاتر در اين
سالن ادامه داشت و استقبال مردمي هم از آن رو به افزايش
بود ،كرونا يكباره بازي را به هم زد .حاال در زمانه ماندگاري
كرونا ،درهاي تماشــاخانه بســته و چراغهاي صحنهاش
خاموش است؛ موضوعي كه بهگفته معاون هنري و فرهنگي
اداره كل فرهنگ و ارشــاد اسالمي چهارمحال و بختياري
براي همــه صحنههاي نمايش و هنر تئاتر اســتان صدق
ميكند .شــهرام فرجي ميگويد :طي سالهاي گذشته
بهويژه 4ســال اخير هنر نمايش استان رونق كمسابقهاي
گرفته بود و گروههاي نمايشي براي اكران آثار توليدي خود
بايد در صف انتظار ميماندند.
از زمان شــيوع كرونا اما اوضاع عوض شــد و حتي  3اثر
آماده نمايش بود كه بالفاصله نمايش آنها لغو شد و تا اين
لحظه نيز به اكران عموم نرسيدهاند .ساخت سالن جديد
تماشاخانه مهر خود يكي از اقدامات بســيار مؤثر بود كه

بر ظرفيت اجراي ما اثر مثبت داشت ،اما اين مجموعه نيز
اكنون به ناچار از رونق افتاده اســت .او با بيان اينكه سال
گذشــته جشــنواره تئاتر با حضور هيأت داوران ،عوامل
اجرايي و نبود تماشاچي برگزار شد ،ميگويد :امسال هم
ركود در تئاتر وجود دارد و فقط يك تئاتر خياباني در مرداد
در لردگان برگزار ميشود و پس از آن نيز در شهرستانهاي
ديگر اجرا خواهد شد .بهگفته فرجي ،چهارمحال و بختياري
قبل از شيوع كرونا 3سال پياپي در جشنواره فجر نماينده
داشت؛ زيرا استعداد و ظرفيت هنرمندان استان بسيار زياد
است .او تصريح ميكند :تمام تالشــمان را براي حمايت
از هنرمندان آســيبديده از كرونا داشتيم .سال گذشته
تسهيالت كمبهره به هنرمندان اختصاص داده شد و امسال
نيز ثبتنام اعطاي تسهيالت از طريق صندوق اعتباري هنر
آغاز شده است.

برگزار ميشود و در اين شــهر 233شعبه هركدام با 3صندوق
الكترونيك كار دريافت رأي را انجام ميدهند.
ســعيد صفري با اشــاره به اين نكته كه 4217نفر نامزد براي
شوراهاي روستايي و 562نامزد براي شوراهاي شهر در استان
با هم رقابت ميكنند ،ميافزايد :در شــهر زنجان 234نفر در
انتخابات شوراها كانديدا شدهاند كه شهروندان بايد از ميان آنها
كانديداي موردنظر خود را انتخاب كنند.
وي درباره تجربه انتخابات تمامالكترونيك در اين اســتان نيز
ميگويد :پيش از اين در زنجان و خرمدره انتخابات بهصورت
تمامالكترونيك برگزار شــده بود .ســعي كرديم با اســتفاده
از اين تجربــه در انتخابــات پيشرو مشــكالتي مانند هنگ
كردن سيســتم ،قطع اينترنت و آشــنا نبودن مردم با فرايند
انتخابات الكترونيك وجود نداشــته باشد و اين كار به بهترين
شكل انجام شود.
دبير ستاد انتخابات زنجان ادامه ميدهد :از شهروندان تقاضا
ميكنم بــراي جلوگيري از اتــاف وقت قبــل از حضور در
شــعبههاي دريافت رأي نامزد موردنظر خود را انتخاب و كد
او را يادداشت كنند تا بتوانند با آســودگي خيال در انتخابات
حضور داشته باشند.
رايزني كرمان نتيجه نداد
وزارت كشــور با برگزاري انتخابات تمامالكترونيك شــوراها
در اســتان كرمــان در ايــن دوره موافقت نكرده اســت .اين
در حالي اســت كه اين اســتان دوره قبل انتخابات شــوراها
را بهصورت تمامالكترونيك در 8شــهر برگزار كــرد و اتفاقا
شهربابك از نظر ســرعت ،صحت و سالمت در كشور رتبه دوم
را بهدست آورد.
رئيس كميته فناوري ستاد انتخابات استان كرمان در اينباره
به همشــهري ميگويد :ما صددرصد آماده برگزاري انتخابات
الكترونيك شوراها بوديم ،اما نميدانم به چه دليل شهر كرمان
جزو شــهرهاي تمامالكترونيك قرار نگرفت .حتي در اينباره
رايزني و پيگيري كرديم ،اما به نتيجه نرسيديم.
مصطفي رحمتي با بيان اينكه 2842شعبه اخذ رأي در استان
كرمان فعال و همگي به دســتگاه احراز هويت مجهز هستند،
ميافزايد :از 26مرحله انتخابات 23مورد الكترونيك و 3مرحله
دستي انجام ميشود.
برخي شهرها همچون اراك هم در سالهاي قبل تجربه برگزاري
انتخابات الكترونيك را داشتند ،اما اين دوره نامشان در فهرست
شهرهاي تأييدشده نيست .در انتخابات مجلس يازدهم شوراي
اسالمي قم ،يزد و سمنان در برگزاري انتخابات الكترونيك رتبه
برتر را كسب كرد ه بودند.

مراحل رأيگيري

اما رأيگيــري الكترونيك چگونه انجام ميشــود؟ برخالف
آنچه ممكن اســت در ذهن هريك از ما باشد ،اين كار آنقدرها
هم دشوار نيســت .هنگام مراجعه به يك شــعبه رأيگيري
الكترونيكي ،رأيدهنده بايد ابتدا به شــكل الكترونيك احراز
هويت شود.
راهبران شعبه كارت ملي و شناسنامه رأيدهنده را از او دريافت
و سريال شناسنانه او را در دستگاه احراز هويت الكترونيك ثبت
ميكنند.
سپس يك كارت رأيگيري الكترونيك را براي او شارژ ميكنند
تا بتواند رأي خود را ثبت كند .اين كارت براي هر ايراني فقط
يكبار شــارژ ميشــود تا به اين ترتيب هيچكس نتواند 2بار
رأي دهد.
در مرحله بعد رأيدهنده پاي دستگاه رأيگيري الكترونيك
حاضر ميشــود و كارت خود را روبهروي دســتگاه ميگيرد،
دستگاه روشن ميشــود و فرد ميتواند كد نامزدهاي خود را
وارد كند .با واردكردن هر كد تصوير و نام نامزد روي دســتگاه
ظاهر ميشود.
هر شهر تعداد خاصي عضو در شوراي خود دارد و به همين دليل
فرد رأيدهنده بايد به همان تعداد كد نامزدهاي مورد نظر خود
را در دستگاه وارد كند.
با رســيدن تعــداد نامزدها به عدد تعيینشــده دســتگاه از
رأيدهنده تأييــد ميخواهد و با تأييد اوســت كه برگه رأي
را چاپ ميكنــد ،در صندوق مياندازد و پايــان رأيگيري را
اعالم ميكند.
رأيدهنده در پايان اين فرايند كارت خود را به مسئول شعبه
تحويل ميدهد و مدارك خود را تحويل ميگيرد .در اين شكل
از رأيگيري هم مانند رأيگيري دســتي مهــر انتخابات در
شناسنامه فرد ثبت ميشود.
مزایای رأيگيري الكترونيك

رأيگيري الكترونيك ،ســريع و با ضريب خطاي بسيار اندك
برگزار ميشود .نكته مهم ديگر درباره اين شكل از رأيگيري
آن است كه به محض تمامشدن ســاعت رأيگيري دستگاه
ميتواند گزارش رأيگيري را در اختيار ما قرار دهد؛ گزارشي
كه در آن تعداد افراد شــركتكننده و ميزان رأي هر كانديدا
مشخص است.
در واقع اگر در همه شعب كشور ،رأيگيري به اين شكل برگزار
ميشد ،با پايان ساعت انتخابات ،برگزيدگان مردم هم مشخص
ميشدند و ميشد نتيجه را اعالم كرد.

با وجود برخي تجربههــاي ناموفق در دورههاي گذشــته اما
انتخابــات الكترونيــك تجربــهاي اســت كه شــيوع كرونا
آن را جديتــر كرد؛ هماننــد اتفاقي كه در آمــوزش آنالين
رخ داد و حاال برگــزاري انتخابات تمام الكترونيك شــوراها
در 33شهر كشــور ،فرصتي براي شناسايي نقاط ضعف و قوت
اين بخش است.

يادمان نرجس خانعليزاده در ميدان كالچاي
نرجــس خانعلــيزاده يكي از پرســتاران
یادمان بيمارســتان ميالد الهيجان بود كه اواخر
سال ۹۸بر اثر ابتال به كرونا درگذشت و نامش
در ايران بهعنوان نخستين قرباني كرونا از كادر پزشكي ثبت
شد .حاال شهرداري كالچاي بهعنوان شهر محل زندگي اين
پرستار تنديس وي را در ميدان شهر نصب كرده است.
شــهردار كالچاي با بيان اينكه تقدير از ايثار ،شــهادت
و مدافعان ســامت وظيفــه ذاتي شهرداريهاســت ،به
همشهري ميگويد :شــوراي شــهر كالچاي در اينباره
مصوبهاي داشت .در نخستين گام خيابان روبهروي خانه
اين شهيد ســامت به نامشــان نامگذاري و در گام دوم
نزديكترين ميدان به خانه ايشــان براي نصب مجسمه
انتخاب شــد .فرزاد دالرام با بيان اينكــه خانواده نرجس
خانعليزاده در همه مراحل در جريــان قرار گرفتند و در
آيين نصب مجسمه هم حضور داشتند ،ميافزايد :يادمان
يا تنديس اين شهيد سالمت طي 5ماه به سبك هايپر رئال
ساخته شده اســت و فكر ميكنم نخستين شهردارياي
هستيم كه از اين سازه استفاده ميكنيم.
بهگفته وي ،باكس شيشــهاي با مشــورت اســتادان فن
بهعنوان محافظ يادمان نصب شــده اســت و فقط سالي
يكبار باز خواهد شــد تا نظافت الزم انجام شود .دالرام با
بيان اينكه مجسمه عايقكاري شده است ،توضيح ميدهد:

شــهرداري براي نصب يادمان ،ميدان را هم سر و سامان
داده است .نرجس خانعليزاده متولد ۳۰ارديبهشت 74در
كالچاي پس از پايان تحصيالت ،طرح پرستاري خود را در
بيمارستان امام خميني(ره) تهران سپري كرد و بهعنوان
پرســتار در بخش اورژانس بيمارســتان ميالد الهيجان
مشغول به خدمت بود.
او اسفند سال 98با عوارض مشــابه ابتال به ويروس كرونا
حين رســيدگي به بيماران در محل كار خود از حال رفت
و به زمين افتاد و بهدليل عــوارض ريوي و تنگي نفس در
بخش مراقبتهاي ويژه بيمارســتان بستري شد .نرجس
خانعليزاده در بعدازظهر روز ۶اســفند 98در بيمارستان
ميالد الهيجان درگذشت .پيش از اين در  ۴ارديبهشت99
بخش اورژانس بيمارستان ميالد الهيجان در استان گيالن
به نام او نامگذاري شده بود.
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يادداشت
انتخابات و صيانت از محيطزيست

زيستبوم

مدير پروژه احياي درياچه اروميه :رفتار پوپوليستي با موضوع آب به سدسازي
بيشتر و خشكيدگي دوباره درياچه اروميه ميانجامد

فرزاد عليزاده

خبرهاي كوتاه
   واگــذاري 5تفرجــگاه پارك ملي گلســتان به
روستاييان

مديركل حفاظت محيطزيست استان گلستان اعالم كرد :با هدف
ايجاد اشــتغال و درآمد پايدار براي ســاكنان مناطق پيراموني،
جلوگيري از توقفهاي غيراصولي در حريم راه و ترغيب به تالش
حداكثري در راســتاي حفظ زيســتبوم5 ،منطقه تفرجگاهي
در پارك ملي گلستان ساخته و به روســتاييان واگذار ميشود.
محمدرضا كنعاني به ايرنا گفت :ايــن تفرجگاهها كه احداث آن
از سال گذشته آغاز شــده امكاناتي مانند استراحتگاه ،سرويس
بهداشتي و نمازخانه دارد و در مجاورت آن نيز نمايشگاه دائمي
صنايعدســتي و توليدات اين مناطق داير خواهد شد .مديركل
حفاظت محيطزيست گلستان به طرح خروج جاده از پارك ملي
گلستان اشــاره كرد و گفت :طبق اين طرح قرار بود وزارت راه و
شهرسازي با هدف كاهش تصادفات ناشي از توقف خودروها و كم
شدن برخورد با حيوانات هنگام عبور از عرض جاده اقدام به نصب
گاردريل و پلهاي روگذر ويژه حيوانــات كند ،اما اين وزارتخانه
تاكنون به وعده خود عمل نكرده اســت .همچنين قرار بود جاده
دسترسي گلستان  -خراسانشمالي از قسمت شمال جاده فعلي
احداث شود كه وزارت راه و شهرسازي بهعلت نبود سرمايهگذار
بخش خصوصي اجراي اين طرح را به تأخير انداخت.

   توليد  ۱۲۰۰دستگاه موتورسيكلت براي محيطبانها

   هنرمندان صنايعدســتي ،تسهيالت ارزان قيمت
ميگيرند

معاون صنايعدســتي كشــور گفت :با همكاري بنيــاد بركت و
بنياد كرامت ،پرداخت تســهيالت ارزانقيمت براي هنرمندان
صنايعدســتي در دســتور كار اســت .به گزارش وزارت ميراث
فرهنگي ،پويــا محموديان در نشســت با تعــدادي از مديران
سايتهاي فروش مجازي صنايعدستي اعالم كرد :در دوران كرونا
حمايت از هنرمندان صنايعدستي بهصورت جدي در دستور كار
است و فروش محصوالت از طريق فضاي مجازي ميتواند به بهبود
كسبوكار اين صنعت كمك كند .او افزود :يكي از اقدامات مهمي
كه بهمنظور حمايت از توليد داخل در دستور كار اين معاونت قرار
دارد ،مقابله با كاالي قاچاق و حمايت هرچه بيشتر از صنايعدستي
ايراني است .به همين منظور دستورالعمل مقابله با صنايعدستي
قاچــاق تهيه و بــا امضاي مونســان ،وزيــر ميــراثفرهنگي،
گردشگري و صنايعدستي براي ۳۱استان ارسال شد .در پي اين
دســتورالعمل چندين محموله صنايعدستي قاچاق شناسايي و
كشف شده است.

رئيس سازمان حفاظت محيطزيست :مردم طرف اصلي احياي درياچه اروميه
هستند و هيچ دولتي نميتواند مخالف خواست آنها رفتار كند

زهرا رفيعي

خبرنگار

مگاپــروژه احيــاي درياچه
محيط
زيست اروميــه ،درحالــي بــه
بهر هبــرداري از آخريــن
بخشهاي عمراني خود نزديك ميشود كه
هنوز معلوم نيست در سالهاي خشكسالي
پيش رو آيا دولتمردان آينده به اهداف اوليه
اين پروژه پايبند خواهند بود يا تغييري در
كاربري حقابهاي كه قرار است فقط براي
احياي درياچه استفاده شود ،ميدهند .در
سال خشك آبي جاري پس از  2سال پياپي
بارندگي بيشــتر از ميانگين هميشــگي،
درســت جايي كه قوانيــن و مصوبهها به
محك اجرا گذاشته شدهاند ،فقط 12درصد
از حقابه درياچه اروميه تامين شد و مابقي با
افزايش دوبرابري به حقابه بخش كشاورزي
تخصيص يافت.
بزرگتريــن بخــش ســازهاي مگاپروژه
احيــاي درياچــه اروميــه ،راهانــدازي
تصفيهخانههاي شهرهاي اروميه و تبريز

و راهاندازي كامل تونل زاب و سازه مخزن
سد كانيسيب است .اين بخشها قرار بود
تا پايان سال 99به پايان برسد و ساالنه از
تصفيهخانه شهرهاي اروميه و تبريز200تا
300ميليون مترمكعب و از مخزن ســد
كانيســيب يا همان حقابه ايــران از رود
مرزي زاب660 ،ميليــون مترمكعب آب
بهعنوان بخشــي از حقابه درياچه اروميه
تامين شود .اما اين پروژهها به داليل مالي
و فني هنوز به اتمام نرسيده است.

كرد كــه 40درصــد در آب كشــاورزي
صرفهجويي و ســدهاي در دست ساخت
نيز تعطيل شوند.
بهگفتــه رئيــس ســازمان حفاظــت
محيطزيســت شــايد نمايندگان از نگاه
محلي در ارائه طــرح تحقيق و تفحص از
ســتاد احياي درياچه اروميه حق داشته
باشند .چون به رغم اينكه سازمان حفاظت
محيطزيست مجوز برداشــت آب صادر
نميكرد ،باغات و مزارع بهصورت غيرمجاز
20هزار هكتار افزايش يافتند.
او ميگويد :ساالنه ۵۰۰هزار تن چغندرقند
در حوضه آبريز درياچــه اروميه به بهاي
خشك شــدن درياچه توليد و به اصفهان
و خراسانها حمل ميشــد .با اين حجم
از چغندر اگر 12درصد شكر بدهد ،سالي
60هزار تن شــكر ميتــوان توليد كرد.
درحاليكه بازار جهاني شكر براي 60تن
30ميليون دالر اســت .متوســط هزينه
حمل500تن چغندرقند نيز 36ميليون
دالر ميشــود .بنابراين كشور 36ميليون
دالر بــراي توليد 30ميليون دالر شــكر

مردم مدعي اصلي هستند

مگاپروژه 5ميليارد دالري احياي درياچه
اروميه ايــن روزهــا از ســوي برخي از
نمايندگان مجلس به چالش كشيده شده
است .عيســي كالنتري ،رئيس سازمان
حفاظت محيطزيست نيز گفته است ،از
هرگونه تحقيق درمورد اين پروژه استقبال
ميكند .او اعــام كرد :طــرح تحقيق و
تفحص از ســتاد احياي درياچه اروميه را
جمعي از نمايندگان آذربايجان غربي امضا
كردهاند چون دولت در ســال 93تصويب

خبرنگار

درياچه اروميه قرار اســت تا سال۱۴۰۶
احيا شود و دولت نيز وعده داده است كه تا
پايان شهريورماه سالجاري ،تونل انتقال
آب به درياچه اروميه راهاندازي شود .اين
تونل قرار است ساالنه حدود ۶۵۰ميليون
مترمكعب آب به درياچه اروميه برســاند.
ولي هماكنون بهدليل آبرفتي بودن زمين
در 900متر آخر منتهي به ســد مخزني
كانيسيب ،پروژه احداث تونل ،روزانه به

هوا آلوده است؛ گروههاي حساس از ساعت 12تا 18در تهران تردد نكنند
مدير واحد پايش شركت كنترل كيفيت هواي تهران  ،عامل اصلي آاليندگي هواي پايتخت
در روزهاي اخير را ازن ميداند

جاي 20متر حدود 3متر پيشروي دارد.
همچنين قرار اســت بخشــي از حقابه
درياچه اروميــه از محــل صرفهجويي
750ميليــون مترمكعــب آب در بخش
كشــاورزي تامين شود .بخش كشاورزي
بزرگتريــن مصرفكننده آب در حوضه
آبريز درياچــه اروميه اســت .برهمين
اســاس ،موافقــت ســازمان حفاظــت
محيطزيســت و وزارت نيرو براي تعيين
و تامين حقابهها در حوضه آبريز درياچه
اروميه بر اين منوال بود كه 44درصد از هر
آنچه از آسمان باريد ،سهم درياچه شود.
اما اگر ميزان بارشها كمتر از هميشه بود،
آنوقت حقابه بخشهاي محيطزيست،
كشــاورزي و يا صنعت به يك ميزان كم
شود و ســهم درياچه اروميه از حق آبي
حفظ شــود .امســال اما بهگفته مسعود
تجريشــي ،مدير پروژه احيــاي درياچه
اروميه نهتنها 44درصد از حقابه درياچه
اروميه پرداخت نشــد ،بلكه حقابه بخش
كشاورزي در سال آبي جاري نيز با وجود
كاهش نسبي بارندگيها 2برابر شد .مدير
پروژه احياي درياچه اروميه در اينباره به
همشهري ميگويد :طي امسال ،بارشها
در حوضه درياچه اروميه۱۲درصد كاهش
يافته است .در اين شــرايط وزارت نيرو
نيز ۶۰درصد از حقابــه درياچه اروميه را
پرداخت نكرده است.
مسعود تجريشــي نگراني در مورد تغيير
رويهها در دولتهــاي بعدي براي احياي
درياچه اروميه و نجات ايــن پهنه آبي از
خشــكيدگي را يك نگراني بجا ميداند و
به همشــهري ميگويد :اسناد باالدستي
به اندازه كافي احيــاي درياچه اروميه را
تضمين ميكند .چون در قوانين باالدستي
به صراحت ذكر شده است كه نياز زيستي
درياچه اروميه بايد تامين شــود .اما بايد
ببینيم آيــا قوه قضاييهنيــز بحث حقوق
عامه در موضوع احياي درياچه اروميه را
مطالبه خواهد كرد؟ چون اگر نمايندگان
مجلس به جاي احقاق حقوق نسل بعدي
تنها بهدنبال رفتار پوپوليستي در مصرف
آب در حوزه انتخابيه خود باشــند ،حتما
سدهاي بيشتري در منطقه و حوضه آبريز
درياچه اروميه احداث خواهد شد .بنابراين
در موضوع احياي درياچــه اروميه ،نحوه
عملكرد دولت ،قوه قضاييه و مجلس براي
همكاري و نظارت بر فعاليتهاي يكديگر
در موضوع احياي درياچه اروميه اهميت
دارد .در غيرايــن صــورت نهتنها احياي
درياچه اروميه بسيار شكننده خواهد بود
بلكه همگان بايــد نگران آينده طوالنيتر
پايداري سرزمين باشيم.

وضعيت هواي تهران در امروز و فردا

نتايج پيشبينيهاي انجامشده در شركت كنترل
كيفيت هواي شــهر تهران نشــان ميدهد كه در
پي تجمع آالينده ازن در روزهــاي اخير در هواي
پايتخت ،با برقراري جو نسبتا آرام و كاهش تندي
باد در طول روز شــرايط مناسب جهت پراكندگي
آاليندهها فراهم نخواهد شد .عالوه بر اين ،با حضور
عوامل كافي جهت توليد آالينده ازن در ســاعات
بعدازظهر بر غلظت اين آالينده افزوده خواهد شد
و كيفيت هوا در برخي مناطق كاهش پيدا خواهد
كرد.
عدموزش باد مؤثر تا ساعات پاياني امروز (سهشنبه)
و افزايش ترافيك شــامگاهي سبب افزايش غلظت
ذرات معلق شده و بنابراين برقراري وضعيت ناسالم
براي گروههاي حســاس در مناطق پرتردد دور از
انتظار نخواهد بود .شرايط پايداري هوا و افزايش دما
در روز چهارشنبه نيز براي استمرار شرايط آلودگي
هواي ازنپايه ،مهيا خواهد بود.
گزارش نقشههاي جهاني گردوغبار(پايگاه بارسلونا)
و سازمان جهاني هواشناسي نيز نشان ميدهند ،در
تهران شرايط خيزش ريزگردها اگرچه به وسعت روز
يكشنبه نيست ،اما امروز ميتواند درساعاتي افزايش
يابد .امروز ،سرعت وزش باد در باالترين حد خود به
3.8متر بر ثانيه ميرسد و فردا اين عدد در ساعات
بعدازظهر از 5متر بر ثانيه با جهت جنوبشرقي فراتر
ميرود .بدينترتيب در جنوب استان تهران و حاشيه
رودخانههاي خشكشده ،احتمال افزايش گردوغبار
محلي وجود دارد .اين شرايط دستكم تا پايان هفته
نخست تيرماه در تهران پايدار است و طي اين دوره،
دماي هوا نيز كمتر از 25درجه و بيشتر از 45درجه
نخواهد بود.
افزايش كانونهاي ريزگرد

به بررسيهاي انجامشــده تركيبات آلي فرار نقش
پررنگتري در توليد آالينده ازن دارند.
بيشــترين توليد ازن در ســطح زمين درست در
ساعاتي اســت كه خورشيد بيشــترين تابش را بر
سطح زمين دارد كه كارشناسان كيفيت هوا آن را در

كيفيت هواي 2سال اخير تهران تا 25خرداد
سال

كيفيت هوا

احياي شكننده درياچه اروميه

خرداد ازنخيز

سيدمحمد فخار

آالينده ازن اين روزها در آسمان تهران

آلودگي
حكمران مطلق است .از 14خردادماه
هوا
موج فزاينده اين آالينده در آســمان
پايتخت بهصورت هشــدارآميزي باال رفت و 5روز
آلودگــي هوا را رقم زد .اگرچه شــرايط بــه اندازه
نيمهدوم ســال كه آســمان با ذرات معلق كمتر از
2.5ميكرون آلوده ميشــود ،خطرناك نيست اما
همچنان هوا براي ادامه حيات گروههاي حســاس
يعني كودكان ،بانوان باردار ،ســالمندان و بيماران
قلبي ريوي خطرناك است و اين افراد بايد از تردد
طوالنيمدت در فضاي باز خودداري كنند.
آالينده ازن در 42روز از روزهاي سال 99آالينده
شــاخص و طاليهدار آاليندههــاي پايتخت بود.
امســال نيز اين عدد با افزايش روزهاي گرم سال
در حال افزايش است .بررســيهاي همشهري از
وضعيت آلودگي هوا نشــان ميدهد ،آالينده ازن
در 55درصد روزهاي بهار آالينده شــاخص تهران
بود كه 43درصد آن طــي روزهاي اخير بهصورت
متوالي رخ داد.
محسن روشــني ،مدير واحد پايش شركت كنترل
كيفيت هــواي تهــران در اينباره به همشــهري
ميگويد :آالينده ازن كه در ســطح زمين بازتوليد
ميشود بهطور مســتقيم از اگزوز خودروها خارج
نميشود .اين يعني بهطور مستقيم حاصل احتراق و
منابع آالينده نيست .از اينرو به ازن ،آالينده ثانويه
گفته ميشود .پيشسازهاي آالينده ازن تركيبات
آلي فرار و اكسيدهاي نيتروژن هستند .تركيبات آلي
فرار بهويژه در كالنشهرهايي مانند تهران بيشتر از
تبخير بنزين بهوجود ميآيند .بهطور مثال تركيبات
آلي فرار هنگام ســوختگيري خودروهــا يا انتقال
سوخت از تانكرها ،تبخير ميشوند و به هوا و مجاري
تنفسي راه مييابند .عالوه بر اين ،هنگامي كه درب
باك خودرو برداشته ميشــود ،مشاهده ميكنيم
كه تركيبي گازمانند از آن خارج ميشود .اين بخار
بنزين حاوي تركيبات آلي فرار است.
محسن روشــني ،مدير واحد پايش شركت كنترل
كيفيت هواي تهران درباره ديگر پيشساز آالينده
ازن كه اكسيدهاي نيتروژن يا  NOxاست ،ميافزايد:
منبع توليد اين آالينده احتراق اســت .اما باتوجه

هزينه ميكند .ايــن مبلغ البتــه غيراز
150ميليون مترمكعب آب مصرفي است
كه براي كشــت چغندر از دست ميرود.
البته منافع منطقهاي نمايندگان ايجاب
ميكند ســؤال كنند و دولــت هم هيچ
مشــكلي با اين رويه ندارد .چون عملكرد
دستگاههاي اجرايي روشن است.
عيســي كالنتري در پاســخ به ســؤال
همشــهري درباره اينكه پــس از تامين
1.3ميليارد مترمكعب آب خالص دريافتي
براي درياچه اروميه كه حاصل از اجراي
پروژههاي عمرانــي و كاهش مصرف آب
در بخش كشاورزي و تغيير الگوي كشت
و ...است ،آيا نگران اين نيست كه در دولت
بعدي در مصرف ايــن آب تغيير كاربري
دهد و حق آبي درياچه اروميه به توسعه
صنعت يا كشــاورزي اختصــاص يابد؟
ميگويد :نگران اين موضوع نيســتيم .به
اين دليل كه مردم مدعي اين آب هستند.
چون وقتي مــردم با گردوغبــار نمكي
درگير شدند و انواع بيماريهاي تنفسي
و سرطانهاي حاصل از آن گريبانشان

را گرفت متوجه شدند كه احياي درياچه
اروميه چه انــدازه اهميت دارد .به همين
دليل هم مردم اجازه نخواهند داد تغييري
در اهــداف اوليه پروژه احيــاي درياچه
اروميه ايجاد شود .از ســوي ديگر ،مقام
معظم رهبــري نيز از مردم خواســتهاند
اجــازه ندهنــد سياســتهاي خــاف
محيطزيستي در موضوع درياچه اروميه
پيش برود .پس در مواجهه با خواســت
مردم ،همه دولتها مجبور به تداوم پروژه
احياي درياچه اروميه هستند.

عكس :همشهري /معين باقري

ســازمان حفاظت محيطزيســت قرارداد خريد ۱۲۰۰دستگاه
موتورسيكلت را بهمنظور تامين تجهيزات مورد نياز محيطبانان
با يك شــركت توليــد موتورســيكلت در ايران امضــا كرد .به
گزارش ســازمان حفاظت محيطزيست ،براســاس اين قرارداد،
موتورســيكلتها بايد پس از توليد در داخل كشــور در اختيار
محيطبانها قرار بگيرند .اصغر دانشيان ،معاون توسعه مديريت،
حقوقي و امور مجلس سازمان حفاظت محيطزيست در حاشيه
امضاي اين قرارداد اعالم كــرد :از اين پس محيطبانان ميتوانند
با موتورســيكلتهايي كه توانايي جابهجا شــدن در مسيرهاي
صعبالعبور را دارند ،محيط را براي شكارچيان غيرمجاز و افرادي
كه مخل حفظ محيطزيست هستند ،ناامن كنند.
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نگراني از سرنوشت پروژه احياي درياچه اروميه در دولت آينده

فعال محيطزيست

آخــــرين منـاظــــره كانديداهــاي
رياســتجمهوري 1400برگزار شــد؛
اما متأســفانه هيچيــك از نامزدها در
برنامههاي مدون خود جايگاهي براي محيطزيست قائلنشدند
و برنامه چنداني براي بهبود وضعيت محيطزيســت ايران ارائه
نكردند.
در دنياي معاصر در اكثر كشورهاي جهان سياستمداران عموما
محيطزيست را يك كاالي لوكس تجمالتي ميدانند .چون جایي
كه نگاه به همهچيز اقتصادي و دالر محور است محيطزيست هيچ
ارزشي ندارد .چون بهره اقتصادي كوتاهمدت ندارد.
اما اين روزها تبليغات انتخابات شوراهاي شــهر و روستا نيز در
جريان اســت .مردم در شهرها و روســتاها ،ميتوانند با انتخاب
افرادي كه پيشينه شفاف محيطزيســتي دارند بهعنوان اعضاي
شوراي شهر و روستا به حفظ و پاسداشت محيطزيست پيرامون
خود و تحويل اين ميراث به فرزندان ايران كمك كنند.
در عرصه محيطزيست بايد مطالبهگر بود و از اعضاي شوراهاي
شــهر و روســتا تضمين گرفت كه چه ضمانت اجراييای وجود
دارد كه آنها پس از راهيابي بــه مناصب مديريتي ،جذب جريان
تخريبگران محيطزيست نشوند؟ بايد از آنها پرسيد نگاهشان به
مقوله محيطزيست و زيستمندان چيست؟ چه برنامه عملي و
فرهنگي براي مديريت پسماند و زباله دارند؟
بسياري از شهرها و روســتاهاي كشور با فعاليت معادن مخرب و
توپنجه نرم ميكنند و بهرهبرداريهاي مخرب معادن
متخلف دس 
متخلف به بهانه اشتغالزایي و توليد ثروت به تخريب منابع طبيعي
و ميراث آيندگان انجاميده است .طرحهاي انتقال آب ،سدسازي
بيحســاب و كتاب ،احداث كارخانههاي پرآببر نظير فوالد و...
كه بدون درنظر گرفتن موقعيت جغرافيایي تنها به بهانه اشتغال
احداث شدهاند ،پرشمارند.
ناديده گرفتن كشــاورزي بومي برجاي مانده از پيشــينيان كه
سالها منابع آبي كشور را مديريت كرده بود ،گسترش گردشگري
ناپايدار و ...بيانگر آن اســت كه بايد در انتخاب اعضاي شوراهاي
شهر و روستا بيش از پيش دقت و همت داشــت تا شايد در اين
شرايط بحرانزده محيطزيست ايران بتوان با انتخاب افرادي كه
دغدغه محيطزيست دارند ،شهرها و روستاهاي سبزتري داشت.
توسعه پايدار با تخريب محيطزيســت شكل نميگيرد و توسعه
و تكنولوژي اگر با خردورزي همراه نشود جز تخريب سرزميني
نتيجهاي ندارد .شايد با بهرهگيري از تكنولوژي در توسعه ناپايدار،
صدها شغل در كوتاهمدت ايجاد شــود ،اما در درازمدت هزاران
شغل و معيشت بومي از بين خواهد رفت و به همين دليل است كه
انتخاب اصلح در اين مسير تعيينكننده است.
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ناسالم براي گروه حساس

3

3

9
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بازه زماني ساعت 12تا 18ميدانند .بدينترتيب از
آنجا كه اين آالينده ،اكسيدكننده قوي است و اثرات
خطرناكي روي ســامت دارد ،توصيه ميشود كه
كليه افراد بهويژه گروههاي حساس مانند بيماران
قلبيريوي ،كودكان ،سالمندان و خانمهاي باردار
حتيالمقدور طي بازه زماني ذكرشده از حضور در
فضاي باز خودداري كنند.
هشدار هواشناسي

سازمان هواشناسي نســبت به خيزش گرد و خاك
و كاهش ديد در  3استان كشور هشدار داده است.
افزايش ميزان سرعت باد ،وزش بادشديد ،خيزش
گردوخــاك و كاهش ديــد ،طبق آنچه ســازمان

هواشناسي اعالم كرده اســت ،در وضعيت نارنجي
و شرايط هشدارآميز قرار دارد.
بدينترتيب از امروز(۲۵خردادمــاه) تا روز جمعه
(۲۸خردادمــاه) در نيمــه شــمالي سيســتان و
بلوچستان ،خوزستان و نيمه جنوبي ايالم خيزش
گرد و خاك پيشبيني ميشود .همچنين احتمال
افزايش كاهش ديد ،كاهــش كيفيت هوا ،اختالل
در تردد جــادهاي ،ســقوط بنرهــاي تبليغاتي،
خسارت به محصوالت كشاورزي ،وزش باد شديد
يا غبارآلودشدن هوا وجود دارد .بر اين مبنا سازمان
هواشناسي توصيه كرده است كه بيماران تنفسي،
افراد سالخورده و كودكان از ترددهاي غيرضروري
خودداري كنند.

طي سالهاي اخير با تشــديد خشكسالي ،شرايط
براي افزايش كميت و كيفيت كانونهاي ريزگرد
بهويژه در مناطق نيمهخشــك كشور فراهم شده
است .خشكشدن تاالبها ،رودخانهها و سفرههاي
آب زيرزمينــي كه هــر يك به علــل مختلف رخ
ميدهد ،عوامل تشــديد گردوغبار را افزايش داده
است تا كشور در انتظار ريزگردهاي بيشتر باشد .از
طرفي ،فعاليتهاي گسترده كانونهاي گردوغبار
عربي در غرب كشــور نيز موجــب تثبيت حضور
گردوغبار در شــهرهاي غربي كشور ميشود و گاه
با افزايش سرعت باد ،ريزگردها تا نيمه كشور نفوذ
ميكنند .در چنين شــرايطي نرسيدن حقابههاي
اندك تاالبهــا و رودخانههاي كمآب و خشــك
ميتواند موجب كاهش كيفيت هواي شــهرهاي
كوچك و بزرگي شود كه متاثر از كانونهاي جديد
گردوغبار ،به شهرهايي آلوده با آسماني خاكآلود
تبديل ميشوند.
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رئيس كميسيون عمران و حملونقل شوراي شهر تهران در گفتوگو با همشهري:

اولويت اصلي شوراي پنجم ،توسعه حملونقل عمومي بود
مهدي اسماعيل پور

خبرنگار

پنجمين دوره شوراي اسالمي شهر تهران در حوزه
حملونقل حملونقل و ترافيك عملكرد مناسبي داشت و
موفقيتهاي بزرگي به دست آورد كه ازجمله آنها
ميتوان به توســعه حملونقل عمومي ،افزايش ايستگاهها و
خطوط قطار شهري (مترو) ،توجه به حملونقل پاك و گسترش
زيرساختهاي الزم براي دوچرخهســواري شهري و اجرا و
تكميل ابرپروژههاي عمراني در حوزه حملونقل و ترافيك به
روش «مشاركتي» اشاره كرد .در اينباره با «محمد عليخاني»،
رئيس كميسيون عمران و حملونقل پنجمين دوره شوراي شهر
تهران به گفتوگو نشستيم.
مهمترين ويژگيهايي كه شــوراي شهر پنجم را
نســبت به دورههاي پيش ،بهويژه از منظر سياستگذاري و
برنامهريزيهاي صورتگرفته در حوزه حملونقل و ترافيك
متمايز ميكند ،چيست؟

مهمترين ويژگي دوره پنجم شوراي اسالمي شهر تهران نسبت به
دورههاي پيشين ،قانونمداري و بازگشت به جايگاه نظارتي شوراي
اسالمي شهر تهران در حوزههاي مختلف ازجمله حوزه حملونقل
و ترافيك ،براي جلوگيري از اقدامات سليقهاي و خارج از طرحهاي

محمد علیخانی :احداث ایستگاههای جدید مترو
با توجه به کارکرد مورد نیاز ،عملیات اجرایی خط
10مترو ،ورود دستکم 250دستگاه اتوبوس و
مینیبوس جدید ،بازسازی اتوبوسهای فرسوده،
مدیریت هوشمند محدودههای پارکینگهای
حاشیهای ،توسعه خیابان کامل ،بازنگری طرح
جامــع حمل و نقل ریلی شــهر تهــران ،ايجاد
مســيرهاي دوچرخهســواری محلی ،کاهش
گرههای ترافیکی و جلوگیری از شروع پروژههای
جدید فاقد اولویــت در دوران کرونــا ،از جمله
مهمترین اقدامات فنی و عمرانی مدیریت پنجم
شهر تهران است

مصوب در طرح جامع اين حوزه اســت .اولويت اصلي در اين دوره،
توســعه حملونقل عمومي (افزايش تعداد ناوگان قطار شهري و
اضافهشدن اتوبوسهاي جديد به ناوگان اتوبوسراني شهر تهران)
بهعنوان نياز فوري و اساسي شهر تهران بود .در كميسيون عمران
و حملونقل ،مذاكرات موفقي پيرامون رفع موانع موجود و دريافت
يارانه صرفهجويي مصرف سوخت قطار شــهري تهران انجام شد.
همچنين توافقنامهاي براي تامين 210واگن از محل مشــاركت
 50-50منابع شــهرداري تهران با دولت به امضا رســيد .در اين
كميسيون ،سياســتهايي حول محورهاي توســعه حملونقل
عمومي ،مديريت جامع و هوشمند ترافيك ،كاهش آلودگي هواي
ناشي از منابع متحرك و جذب و تخصيص بهينه منابع به پروژههاي
حوزههاي حملونقل تدوين شده است.
براي نمونــه ،رديف بودجه جديدي براي توســعه سيســتمهاي
حملونقل انبوهبــر مترو از طريــق واريز مســتقيم درآمدهاي
قابلحصول در حوزههايي مانند مجتمعهاي ايستگاهي ايجاد شد
و واريز همه درآمدهاي وصولي حاصل از صدور پروانه در محدوده
300متري زونهاي (TODمترو و  )BRTســبب شــد تا منابع
جديدي بهطور مستقيم از محل عوارض شهرسازي ،در شعاع اطراف
خطوط و ايستگاههاي مترو ،به نفع ايجاد زيرساختهاي مترو واريز
شود .موضوع تامين عادالنه حقوق شــهروندي و دسترسي همه
شهروندان به خدمات شهري مانند استفاده عادالنه از فضاي پارك
معابر و تردد ايمن عابــران از فضاي پيادهراهها از طريق روشهايي
مانند مديريت هوشــمند محدودههاي پاركينگهاي حاشيهاي و
توســعه خيابان كامل ،مدنظر قرار گرفت .براي افزايش دسترسي
اقشار كمتوان مانند معلوالن و ســالمندان به خدمات حملونقل
عمومي ،اقداماتي نظير تخصيص بودجه براي بهسازي 154آسانسور
در خطوط یک 2،5،و 7انجام شد و تجهيز تقاطعهاي هوشمند به
سيستم چراغ راهنمايي صوتي و لمسي براي عابران نابينا ،با وجود
بحران مالي موجود ،در اولويت سياســتگذاري كميسيون عمران
و حملونقل قرار داشــت .اجراي فرايند عارضهســنجي ترافيكي
ساختمانهاي بزرگمقياس بهويژه مجتمعهاي تجاري و بازنگري
طرح تفصيلي براي استقرار كاربريهاي داراي تقاضاي سفر باال در
مجاورت خطوط حملونقل همگاني نيز ازجمله اقدامات بلندمدت
براي افزايش كيفيت زندگي شهروندان در كالنشهر تهران ،در اين
دوره از مديريت شهري بهشمار ميرود.
گسترش خطوط و ايســتگاههاي مترو و همچنين
مصوبشدن احداث 3خط جديد كه ريلهاي قطار شهري را به
مناطقي مانند منطقه 21ميرساند ،در شوراي شهر پنجم محقق
شد .در اينباره هم توضيح ميدهيد؟

در ايــن دوره از مديريت شــهري ،موضوع بازنگــري طرح جامع
حملونقل ريلي شــهر تهران تا افق سال 1420در دستور كار قرار
گرفت و در سال 1399در شورايعالي هماهنگي ترافيك شهرهاي

نخستین رام قطار ملی مترو با اتکا به 85درصد ظرفیت تولیدی داخل امسال ساخته شد .عكس /همشهري :محمد عباسنژاد

كشور مصوب شد .بر اســاس اين طرح ،تعداد خطوط به 11خط
عادي و 2خط اكســپرس افزايش يافت كه در طرح جديد ،تكميل
انشعابات خطوط پيشين در مناطقي مانند 3و 18و همچنين ايجاد
خطوط جديد  9،10و 11در تكميل رينگ داخلي و خارجي بهويژه
در محدوده شمالغربي و جنوبغربي شهر تهران ،مصوب شد.
بر اين اســاس عمليات اجرايي خط مهم 10مترو در دامنه جنوبي
البرز آغاز شده است .احداث ايســتگاههاي مترو هم با رويكرد نياز
واقعي محله صورت گرفت و  132ايستگاه جديد در خطوط مختلف
به بهرهبرداري رســيد .با اجراي اين طرح مصوب در صورت تامين
منابع ،طول خطوط مترو از 263كيلومتر موجود به 530كيلومتر
افزايش خواهد يافت.

در برنامههاي اين دوره از شــوراي شــهر ،توجه
بــه حملونقل پاك و گســترش خطوط و زيرســاختهاي
دوچرخهسواري شهري هم به وضوح ديده ميشود.

براساس گزارش بانك جهاني در ســال ،2018آلودگي هوا ساالنه
خســارت مالي به مبلغ 2ميليارد و 600ميليون دالر به كالنشهر
تهران وارد ميكند و مرگ بيش از 4هزار نفر را در پي دارد .براساس
مطالعات انجامشــده ،از ســال 1390تاكنــون ،ذرات معلق ريز
( )2.5PMبهعنوان عامل اصلي اين پديده نامطلوب در شهر تهران

شناخته ميشــوند .منابع متحرك ازجمله خودروها ،اتوبوسهاي
ديزلي ،كاميونها و موتورسيكلتها عامل انتشار 67درصد از ذرات
آالينده  2.5PMشهر تهران هستند و ساير منابع آالينده ازجمله
صنايع ،نيروگاهها و پااليشگاه «شهيد تندگويان» سهمي در حدود
آالينده دارند.

33درصدي در انتشار اين
با توجه به اين موضــوع ،در اين دوره از مديريت شــهري ،مطالبه
جدي شوراي اسالمي شــهر تهران بر اجراي وظايف دستگاههاي
اجرايي مرتبط با استان و كالنشــهر تهران ،براساس قانون هواي
پاك مصوب مجلس شوراي اســامي بود .براي نمونه در خصوص
توسعه حملونقل ريلي شهري ،متأسفانه دولت در عمل به وظايف
خود كه به صراحت در مادههاي اول و دوم قانون توسعه حملونقل
عمومي و مديريت مصرف سوخت آمده و در آييننامه اجرايي آن
مورد تأكيد قرار گرفته ،بسيار كند عمل كرده است .به همين دليل
اكنون فرصتهاي طاليي براي توسعه و تكميل قطار شهري پايتخت
از دست رفته است .براساس ماده 8قانون هواي پاك دولت موظف
است تسهيالتي بهمنظور از رده خارجكردن وسايل نقليه فرسوده
و جايگزيني آنها با وسايل نقليه استاندارد تدارك ببيند كه چنين
موضوعي تنها در بازههاي زماني كوتاهي انجام شد .اثرگذاري اين
موضوع در كاهش آلودگي هوا در شهر تهران منوط به اجراي اين

ماده قانوني ،طي ساليان تداوم خواهد داشت .همچنين جلوگيري
از افزايش قيمــت خودروهاي نــو بهمنظور حفظ قــدرت خريد
شهروندان ،براي اين جايگزيني است.
براســاس ماده 12قانون هواي پاك ،سازمان محيطزيست موظف
است همه مراكز و واحدهاي صنعتي آالينده را مشخص و مراتب را
با تعيين نوع ،ميزان آلودگي ،وسعت منطقه تحتتأثير و حساسيت
منطقه به باالترين مقام مسئول ابالغ كند تا در اينباره اقدامات الزم
بهمنظور رفع آلودگي و يا تعطيلي كار انجام شود .متأسفانه فعاليت
نيروگاههاي «بعثت» و «ري» و پااليشــگا ه «شــهيد تندگويان»
منجر به انتشار آلودگي شديدي ميشوند كه تاكنون نسبت به رفع
آاليندگي اين واحدها يا خروج آنها از شــهر تهران ،اقدامي انجام
نشده است.
در حوزه توسعه خودروهاي «برقي» و «هيبريدي» ،پيگيريهاي
ويژهاي براي تصويب اعطاي مشوق در تعيين نرخ عوارض خودرو
انجام شــد و ارائه تســهيالت به رانندگان تاكســي براي تبديل
خودروهاي فرسوده در قالب منابع صندوق «اميد» ازجمله اقدامات
كميسيون عمران و حملونقل در اين دوره است .در حوزه توسعه
خطوط دوچرخهســواري نيز با توجه به تجارب 20ساله در اجراي
مسيرهاي دوچرخهســواري در شــهر تهران و احصاي مشكالت
موجود ،رويكرد اين كميســيون بر سياســت ايجاد مســيرهاي
دوچرخهســواري محلي مانند مســيرهاي كوتاه تا ايستگاههاي
حملونقل عمومي يا مســيرهاي واقع در مكانهــاي امن مانند
پاركهاي جنگلي و محيطهاي ورزشــي براي اشــاعه فرهنگ
دوچرخهسواري در تهران متمركز شــده بود و تذكرات متعددي
نيز از ســوي اينجانب براي جلوگيري از اتالف منابع در طرحهاي
عمراني فاقد مطالعات توجيهي ،آنهم در شــرايطي كه با كمبود
منابع مالي روبهرو هستيم ،در جلسات علني شوراي اسالمي شهر
تهران داده شد.

اجراي طرحهاي عمراني بهصورت مشاركتي بهويژه
در ابرپروژهها ،مانند پروژه دوگاز در بزرگراه شهيدلشکري،
ازجمله ابتكارات شوراي پنجم بود و ســبب شد تا با وجود
مشــكالت مالي پروژههاي نيمهتمام به سرانجام برسند .در
اينباره هم توضيح ميدهيد؟

در حوزه كاهــش گرههاي ترافيكــي ،موضوع اتمــام پروژههاي
نيمهتمام عمراني ازجمله پروژههاي بزرگراه «شهيد بروجردي»،
احداث تقاطع «دوگاز» و اتمام زيرگذر «گيشا» و «استاد معين»
از طريق روشهاي مشاركتي يكي از اولويتهاي كميسيون عمران
و حملونقل بود .خوشبختانه با پيگيريهاي ويژه اين كميسيون،
موانع موجود از طريق توافق با مالــكان زمينهاي معارض ،جلب
مشاركت شــوراياران در حل و فصل مشــكالت و افزايش منابع
غيرنقدي قابل تخصيص به اين پروژهها رفع شد تا با وجود بحران
مالي تحميلشده به درآمدهاي شهرداري تهران در دوره «كرونا»،
اين پروژهها بــه نتيجه برســند .ضمن اينكه نقــش نظارتي اين
كميسيون در جلوگيري از شروع پروژههاي جديد فاقد اولويت مانند
پروژه جمعآوري «پل حافظ» ،در ايجاد تمركز در تخصيص منابع
مالي به پروژههاي مزبور و پروژههاي مرتبط با حوزه ايمني شــهر
نظير تكميل سيستم مديريت آبهاي سطحي در محدوده مناطق
21و 22شهر تهران نيز مؤثر بود.
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تازههاي نشر
4نمايشنامه از نشر ني
«چهار دقيقه و همــان چهار دقيقه» نوشــته
نغمه ثميني« ،پسربچه تخس» نوشته پتر اس.
روسناوند با ترجمه مهســا خيراللهيِ « ،مدِئاي
منهتن» نوشته دئالوهر با ترجمه نگار يونسزاده
و «صحنههايي از يك ازدواج» نوشته اميليمان
با ترجمه پرهام آلداوود كه اقتباسي از فيلمنامه
صحنههايي از يك ازدواج اثــر اينگمار برگمان
است4 ،نمايشنامه هستند كه نشر ني به تازگي
در سري كتابهاي «جهان نمايش»خود منتشر
كرده است .جهان نمايش نشر ني ،مجموعهاي
اســت از متنهايي كه براي صحنــه نمايش يا
درباره آن نوشته شــدهاند .انواع نمايشنامه ،چه
براي اجرا و چه صرفاً براي خوانده شدن ،ازجمله
نمايشنامههايي با اقتباس از آثار ادبي يا سينمايي
و نيز متنهاي نظري در حــوزه درام و نقد آثار
نمايشــي ،در اين مجموعه جاي ميگيرند .در
پشت جلد هريك از اين كتابها بريدهاي از متن
نمايشنامه آمده است.
 چرا سعي نميكني منو خوشبخت كني ،هميناالن .همين االن منو خوشبخت كن.
 چطوري ميتونم همين االن؟ چهار دقيقه وقت داري منو خوشبخت كني.خودت تــوي فيلمت ميگي چهــار دقيقه كم
نيست .زياده .تو چهار دقيقه ميشه عاشق شد،
ميشــه خنديد ،ميشــه پريد ،ميشه جهيد،
ميشه از مرز گذشت(...صفحه  -60چهار دقيقه
و همان چهار دقيقه)
كمكم ميشــيم يه مشــت موجــود بدبخت
بيقيدوبنــد .خيلــي زود فقــط ميشــيم
مالياتدهندههاي ديوونــهاي كه كارمون زياد
كردن خدمات عموميه… و از بچههاي خودمون
يه مشت مالياتدهنده محشر درست ميكنيم
كه ميتونن براي يك جفت كفش بســكتبال آدم
بكشن(...صفحه 63و -64پسربچه تخس)
شبونه برديمش باالي عرشــه و مواظب بوديم هيچ رد و هيچ خوني كف
كشتي نمونه كه لو بريم .بعد از باالي نردههاي كشتي انداختيمش پايين.
تو تاريكي ناپديد شد .به همين ســادگي .هيچ ردي ازمون باقي نموند.
وقتي داشت غرق ميشد حتي يه موج هم دور و برش نبود(...صفحه63
مدئاي منهتن)
نشر ني اين نمايشنامههارا با شــمارگان هر یک هزار و 100نسخه و به
ترتيب به بهاي 16هزار تومان18 ،هــزار تومان16 ،هزار تومان و 20هزار
تومان منتشر كرده است.
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سهشنبه  25خرداد  1400شماره 8244

ديدار با احمد محيط طباطبايي ،رئيس كميته ملي موزههاي ايران

نوشتن درباره تهران ،نوشتن درباره ايران است
سعيده مرادي

خبرنگار

درباره تاريــخ و ميراث فرهنگي
ايران تاكنون كتابهاي متعددي

منتشر شده است و نويسندگان
و پژوهشگران بســياري در اين
خصوص آثار مكتوب منتشــر
كردهاند؛ احمد محيط طباطبايي،
از تهران شناسان شناخته شده

نوشــتن كتاب درباره شهر تهران
بهعنوان پايتخت ايران كه قوميتهاي مختلفي
را در خود جاي داده است چقدر اهميت دارد
و چرا بايد در اين زمينه كار بيشتري صورت
بگيرد؟

تهران باتوجه به قوميتهاي مختلفي كه در خود
جاي داده ،درواقع يك ايران كوچك است .وقتي
ما درباره تهران صحبــت ميكنيم نهتنها از يك
شــهر ملي ،بلكه در حقيقت از يك ايران سخن
ميگوييم .در نتيجه تحقيق و پژوهش درباره اين
كالنشهر از اهميت خاصي برخوردار است.
چون پژوهش درباره تهــران تحقيق و پژوهش
درباره كل ايران محســوب ميشــود و به نوعي
همه كشــور در شــهر جمع شده اســت و اين
موضوع بســتري براي ايجاد همدلي و همنوعي
بين تمام اقوام ايراني اســت .از آنجــا كه ثبت و
ضبط مدارك تاريخــي اهميــت فراواني دارد،
بنابراين نوشتن درباره اين شهر نيز داراي اهميت
خاصي است.
در مجموع كتابهايي كــه در حوزه تهران
منتشر ميشوند ،با توجه به تنوع موضوع
و گســتردگي مباحثي كه در اين شهر
وجود دارد متفاوتند و همانطور كه اشاره
كردم نــگاه به تهــران در واقع نگاه به
ايران اســت؛ چكيدهاي از گروهها و
قوميتها در اين شهر گردآمدهاند و
مقصدي براي فعاليتهاي فرهنگي
ايران بهشمار ميروند .اميدوارم اين
چرخه همچنان حركت روبهجلوی
خــود را ادامه دهد تا نســل جديد و
نسلهاي بعدي از آن استفاده كنند.
از ديــدگاه شــما وجــود
كتابخانههاي تخصصي در حوزههاي مختلف
ازجمله ميراث فرهنگي يا تاريخي تا چه حد

و رئيس كميته ملــي موز ههاي
ايران معتقد اســت كه بهويژه در
سالهاي اخير كتابهاي درخوري
در حوزه ميــراث فرهنگي و آثار
تاريخي تهران منتشر شده است.

ميتواند در انتقال فرهنگ به نسلهاي بعدي
تأثيرگذار باشد؟

وظيفه موزه حفاظت ،نگهداري ،شناخت ،معرفي
و ترويج فرهنگ نسلهاي قبل به آيندگان است
و از ديدگاه من كتابخانه با داشتن اين ويژگيها
خود به تنهايي يك موزه محسوب ميشود .چون
معموالً در كتابخانههــا كتابهايي با موضوعات
مختلف نگهــداري ميشــود كــه كتابهاي
تاريخي هم بخشــي از آن است و در اختيار افراد
مختلف جامعه قرار ميگيــرد .بنابراين مطالعه
اين كتابها باعث ميشــود تا مردم بهويژه نسل
جوان نهتنها با گذشته و تاريخچه كشور ،بلكه با
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وي توجه حوزه نشــر و كتاب به
تاريخ و ميراث تاريخي را نشانه
عالقهمندي مردم به اين موضوع
ميدانــد و آن را به فــال نيك
ميگيرد و با توجه به اين موضوع

قوميتهاي مختلــف و آداب و رســومي كه در
دورههاي گوناگون تاريخي جريان داشــته است
بيشتر آشنا شوند .از اينجاســت كه ميتوان به
نقش و اهميت كتابخانهها پي برد؛ بنابراين بايد
در ايجاد و راهاندازي كتابخانهها تالش بيشتري
صورت بگيرد و كتابخانهها بيش از اين توسعه پيدا
كرده و تجهيز و حمايت شوند.

پژوهش و كتاب ارتباط نزديكي با
يكديگر دارند .وجود كتابخانههاي تخصصي
تا چه حــد ميتواند در انجــام پژوهشها
تأثيرگذار باشد؟

پژوهش در حوزههاي تاريخي و ميراث فرهنگي
با عملكرد توأم است؛ براي مثال شما نميتوانيد
موضوع پژوهش ،حفاظــت و مرمت آثار تاريخي
را از يكديگــر جدا كنيد .بــراي اينكه بتوان يك
بنا را مرمــت و حفظ كرد ابتدا بايــد درمورد آن
پژوهش صورت بگيرد تــا بدانيم چگونه بايد اين
كار را انجــام دهيم .حاصل ايــن پژوهشها نيز
تبديل به كتاب ميشود و در اختيار پژوهشگران
و عموم مــردم قرار ميگيرد تا بيشــتر با يك اثر
باســتاني و تاريخي آشنا شــوند .به همين علت
موضوع كتاب و پژوهش و ميراث فرهنگي بخشي
تفكيكناپذير از يكديگر هستند .وجود كتاب
و كتابخانههاي تخصصي نيز ميتواند به امر
پژوهش سهولت بخشد.
بهعنوان كســي كه سالها
ســابقه فعاليت در ســازمان ميراث
فرهنگي داريد ،بهنظر شــما سازمان
ميراث فرهنگي چقــدر در بحث توليد و
انتشار كتاب فعال اســت و در كدام دوره
عملكرد بهتري در اين حوزه داشت؟

يكي از موفقترين دورههاي ســازمان
ميراث فرهنگي به اواخر دهه 70و اوايل
دهه 80بر ميگــردد .دورهاي كه

عكس :همشهري /امیر رستمی

در گفتوگو با روزنامه همشهري
بر لزوم توجه بيشتر مسئوالن به
تمام حوزههاي فرهنگي از موزه و
سينما گرفته تا كتاب و كتابخانهها
تأكيد ميكند.

سازمان در حوزههاي مختلف نشر تأثيرگذار بود و
شرايط بهگونهای بود كه افراد مختلف ميتوانستند
در اين زمينه فعاليت كنند .در مجموع ســازمان
زماني ميتواند بهتر عملكند كــه اين تصور را
نداشته باشد كه كتابهاي ميراث فرهنگي فقط
آنهايي هســتند كه خودش چاپ ميكند ،بلكه
به اصل موضــوع ميراث فرهنگي توجه داشــته
باشد و ببيند چند ناشر كتابهايي در اين حوزه
منتشــر ميكنند و چه تعداد كتــاب با موضوع
ميراث فرهنگي از حوزه نشر بيرون ميآيد .امروز
كميت كتابهايي كه با موضوع ميراث فرهنگي
منتشر ميشــود از قبل خيلي بيشــتر است ،اما
نگاه و سياســتي كه دهه  70تا  80در ســازمان
ميراث فرهنگي ديده ميشــد ديگر وجود ندارد.
در آن زمان وقتي گزارشــي از وضعيت نشــر در
حوزه ميراث فرهنگي ارائــه ميدادند تعداد كل
كتابهاي ميراث فرهنگي مدنظــر بود و امروز
فقط كتابهايي كه خود سازمان منتشر ميكند.

چقدر كتابهاي ناشــران ديگر را
در اين حوزه رصد ميكنيد و چه ارتباطي بين
موزه و كتاب وجود دارد؟

در مجموع رابطه مستقيم و مستمري بين تمام
حوزههاي فرهنگي وجــود دارد .قطعاً اگر حال
موزه خوب نباشــد ،يعني حال كتاب ،روزنامه،
ســينما و ديگر بخشهاي فرهنگــي هم خوب
نيست؛ بنابراين الزم است نگاه جديتري به همه
حوزههاي فرهنگي ازجمله موزه وجود داشــته
باشد .خوشبختانه تعداد كتابهايي كه به ميراث
مربوط ميشود زياد شده است و اين نشان از تغيير
نگاه و ســليقه مردم در مجموعه بازار نشر دارد.
كتابهاي ميراث فرهنگي شــكلهاي مختلفي
دارند،گاه يك كتاب به معرفــي آثار ميپردازد
و گاه با رويكرد علمي و پژوهشي به موضوع ميراث
فرهنگي ميپردازد.

دريچه
فراموشي پرسش از وجود
در فلسفه سينوي
شانزدهمين نشست از مجموعه درسگفتارهايي
درباره بوعلي سينا ،چهارشنبه ۲۶خرداد ساعت
 ۱۱صبح با عنوان «فراموشــي پرسش از وجود
در فلسفه سينوي» به ســخنراني دكتر مجتبي
اعتمادينيا اختصاص دارد كه بهصورت مجازي
پخش خواهد شد.
به گزارش همشهري ،رســالت موجودپژوهانه
فلســفه اولي كه بايد آن را ميــراث متافيزيك
ارسطويي بهشــمار آورد ،همچنان در منظومه
فكري ابنسينا به مثابه كانونيترين بخش فلسفه
محل توجه و اهتمام واقع شده است .در منظومه
فكري ابنســينا با «وجود» ،معاملــهاي اُبژهوار
صورت ميپذيرد؛ بهنحــوي كه حتي در تحليل
ذهني ،متأخر از چيســتي يك موجود انگاشته
ميشــود و در زمره مق ّومات ه ّويت آن بهشمار
نميآيد .اين شــيوه مواجهه با مســئله وجود،
عالو ه ب ر آنكه پرســش از معنا و حقيقت وجود را
مغفولٌعنه مينهد ،وجود را به مثابه نامستوري
و افق گشــايش به فراموشي ميســپرد و صرفاً
با بهدســت دادن فهمي اُبژهوار از آن ،دســتگاه
مفهومي و معرفتشناســي ويژه «موجودات»
را در تحليل آن بــهكار ميگيــرد .البته در اين
ميان ،نبايد از بسط ،توسعه و حك و اصطالحات
قابل تأمل ابنســينا در متافيزيك ارســطويي،
بهويــژه در بخشهاي مرتبط با وجودشناســي
غفلت ورزيد ،اما اين حــك و اصالحات بهويژه
در بحث تمايز وجود و ماهيت و مباحث مرتبط
با آن اگر چه التفات به موضوع وجود را با ق ّوت و
اهتمام بيشتري دنبال ميكند اما بداهت ،كليت
و تعريفناپذيري مفهوم وجود همچنان پرسش
از حقيقت وجود را در فلسفه ابنسينا به حاشيه
رانده و مدنظرآوردن وجود بهمثابه افق گشايش
را از كانون توجهات بنيادين فيلسوف خارج كرده
است .ازاينرو ،بحث از وجود در فلسفه ابنسينا
به بحث از مفهوم موجوديت و اقسام و مراتب آن
فروكاسته ميشود.
عالقهمندان ميتواننــد اين درسگفتــار را از
اينســتاگرام مركز فرهنگي شهركتاب به نشاني
 ،ketabofarhangتلگرام اين مركز به نشــاني
 bookcityccو صفحه اين مركز در سايت آپارات
پيگيري كنند.

10

سهشنبه  25خرداد  1400شماره 8244

جامعه

23023618

گزارش همشهري از فرصت ها و چالشهاي آموزش و پرورش در بحران كرونا

آنچه سال تحصيلي دشوار كرونايي
به ما آموخت

پايان عجيبترين سال تحصيلي مدارس

با برگزاري آخرين امتحان نهايي ،سال تحصيلي كرونايي  1399-1400به پايان رسيد
فهيمه طباطبايي

خبرنگار

ســال تحصيلــي عجيــب و غريــب
گزارش  1399-1400بــا برگــزاري آخرين
امتحــان دانشآموزان پايــه دوازدهم
متوسطه روز گذشته به نقطه پايان رسيد .سالي كه پر
بود از استثناها ،اولينها و تجربههاي تازه و دست اول.
سالي كه شــروعش در اوج كرونا بود و پايانش هم با
اپيدمي كرونا عجين شد9 .ماه تحصيلي كه اكثريت
دانشآموزان در شهرهاي بزرگ حتي يك روز هم به
مدرسه نرفتند و در شــهرهاي كوچك و روستاها هم
اگر كالسي برگزار شد با اســترس و اضطراب باالی
ناشــي از افزايش بيماري همراه بود .سالي كه در آن
همه كليشهها از مدرســه ،دانشآموز ،معلم و كالس
درس براي نخســتين بار در تاريخ صد و اندي ساله
آموزشوپرورش شكسته و قالبهاي نو و جديدي در

فضاي آموزشي كشور ترسيم شد.
اينترنت بهجاي مدرسه

مهمترين ويژگي ســال تحصيلي كه روز گذشته به
پايان رســيد ،جايگزيني بالمنــازع اينترنت بهجاي
فضاي فيزيكي مدرســه بود .دانشآموزان و والدين
آنها ،معلمان و مديران وزارتخانه در جبري كه كرونا
باعث و باني آن بود ،تن به تغييــر موقعيت داده و از
ساختار و تعاريف رســمي و هميشگي مدرسه خارج
شــدند و فضاي جديدي را بــراي تدريس و تحصيل
تجربه كردند.
اينترنت كه پيــش از اين از ســوي مديران ارشــد
وزارت آموزشوپرورش تهديــدي براي امنيت رواني
و اخالقي دانشآموزان به شــمار ميرفت ،در عرض
چند هفته بهسرعت تبديل به بســتر اصلي آموزش
عمومي كشور شــد و مديران ارشــد وزارتخانه براي
نخســتين بار در تاريخ آموزشوپرورش تن به ايجاد

امتحانات ،دعواي ناتمام والدين و مدارس

مكث

حضوريكردن كالسهاي درس در برخي از بازههاي زماني كه شيوع كرونا افت ميكرد و برگزاري
امتحانات بهصورت حضوري از مهمترين و اساســيترين موضوعات مورد اختالف دانشآموزان و
شوپرورش در سال تحصيلي 1399-1400بود .دو موضوعي كه در يكي،
والدينشان با مسئوالن آموز 
شوپرورش موفق به
حرف دانشآموزان و والدين به كرسي نشست و در موضوع ديگر ،مسئوالن آموز 
اعمال نظرشان شدند .در موضوع بازگشايي مقطعي مدارس ،وزير آموزشوپرورش چندباري تالش
كرد كه دانشآموزان را وادار به حضور در مدرسه كند .ابتداي سال تحصيلي و هفته پس از عيد نوروز
دوبازه زماني بود كه اين تالش از سوي محسن حاجيميرزايي صورت گرفت اما هر دو بينتيجه ماند.
اما او و معاونانش روي برگزاري امتحانات نهايي به شكل حضوري پافشاري كردند و آن را در ستاد ملي
مبارزه با كرونا به تصويب رساندند؛ اتفاقي كه موج اعتراضات دانشآموزي در كل كشور را رقم زد.
قاسم جعفريان ،معاون آموزشي يكي از مدارس كرمان و فعال صنفي ،در اينباره به همشهري گفت:
جامعه با وزارت آموزشوپرورش در سالهاي اخير بر سر محتواي آموزشي و تربيتي ارائه شده در
مدارس اختالفات جدي داشت كه باعث كوچ بسياري از دانشآموزان از مدارس دولتي ب ه خصوصي
شده بود اما اين اختالف عقيده در دوره كرونا شدت بيشتري گرفت و ابعاد تازهاي پيدا كرد .والدين
زيادي يكصدا با هم جلوي اين وزارتخانه ايستاده و مانع حضور فرزندانشان در كالس درس شدند.
اين را ميتوان هم به فال نيك گرفت چون نشــان از افزايش مطالبهگري خانوادهها در اين حوزه
است و هم ميتوان از آن برداشت كرد كه قدرت نظام آموزش كشور كاهش پيدا كرد .به هر سوي
تمام اين تجربيات جديد و بكر در اين سال كرونايي رقم خورد و ميتوان از آن در برنامهريزيهاي
آينده استفاده كرد .ســال تحصيلي 1399-1400در حالي تمام شد كه چشمانداز سال تحصيلي
آينده همچنان براي معلمان ،دانشآموزان و والدينشان مبهم است .پرسش اساسي آنها اين است
كه آيا سال تحصيلي بعدي هم مجازي خواهد بود؟ آيا همه مردم واكسينه شده و بچهها به مدرسه
برميگردند يا آموزش تلفيقي براي هميشه جايگزين آموزش حضوري خواهد شد؟

يك ســامانه سراســري براي آمــوزش از راه دور و
مجازي دادند .سامانه شــاد كه از ابتداي راهاندازي،
حرف و حديثهاي زيادي دربــاره آن بود و منتقدان
جدي در بدنه كارشناســي كشور داشــت ،توانست
به مرور جايگزين تمام اپليكيشــنهاي غيررســمي
آموزشي شود و راه خودش را در بدنه مدارس باز كند؛
سامانهاي كه حاال بهگفته مديران وزارتخانه ،نزديك
به 12ميليون دانشآموز از سراســر كشــور عضو آن
هستند و از بزرگترين ســامانههاي آموزش مجازي
ايران به شمار ميآيد.
عليرضا كاظمي ،معاون پرورشــي و فرهنگي وزارت
آموزشوپــرورش در اينبــاره به همشــهري گفت:
بياغراق نيســت اگر بگويم كه يكــي از بزرگترين
محصوالت و دستاوردهاي دوران كرونا در جمهوري
اسالمي ايران ،ورود آموزشوپرورش به فضاي مجازي
بود .اين بيماري باعث شــد وزارتخانه تحت اجبار به
ســمت اين فضا برود و زيرســاختهاي نرمافزاري و
ســختافزاري خود را جهت ورود 15ميليون معلم و
دانشآموز بهروز و كارآمد كند.
او افزود :قبول دارم كه پيش از اين در ســطح باالي
وزارتخانه تالش زيادي ميشــد كه دانشآموزان از
موبايل و ساير ابزارهاي هوشــمند دوري كنند ولي
كرونا اين ساختار ذهني را بههم ريخت و باعث شد كه
آموزشوپرورش براي امتــداد فعاليتهاي خود وارد
اين فضا شود كه بايد آن را به فال نيك گرفت.
طبق آمار رسمي وزارت آموزشوپرورش۱۱۰ ،هزار و
۹۷۹مدير۱۲ ،ميليون و ۲۸۶هزار و ۱۹۳دانشآموز و
۷۰۶هزار و ۳۴۲معلم عضو شبكه شاد هستند و در اين
فضا سال تحصيلي را دنبال كردند.
روي تلخ آموزش مجازي

اگرچه كرونا باعث شــد آموزشوپرورش باالخره از
قالبها و ساختارهاي رسمي و غيرمنعطف خود خارج
شود و روشهاي آموزشي ديگر را هم تجربه كند اما
قسمت تلخ اين داستان ،خارجشــدن دانشآموزان
زيادي از گردونــه تحصيل بــود .دانشآموزاني كه
بهگفته وزير آموزشوپرورش تعدادشان به 3ميليون
نفر ميرسد« .بيشتر آنها كودكان يا نوجواناني هستند
كه يا به ابزار هوشمند مثل موبايل و تبلت دسترسي

ندارند يا در مناطقي زندگي ميكنند كه اينترنت در
آنجا نيست».
البته مســئوالن آموزشوپــرورش ميگويند كه در
طول سال تحصيلي تالش كردهاند با تهيه جزوههاي
آموزشــي براي دانشآموزان بازمانــده از تحصيل،
بهخصوص در مناطق محروم ،استمرار آموزش زنده
تلويزيوني و فرستادن معلم در خانه آن دسته از افراد
كه نتوانستهاند عضو ســامانه شاد شوند ،تا حدي اين
نقيصه را حل كنند اما بهگفته مديران آموزشوپرورش
برخي از استانها ،بازهم آمار دانشآموزاني كه ترك
تحصيل كرده يا از تحصيل بازماندهاند ،زياد است.
حســنعلي اصغري ،مديركل آموزشوپرورش استان
قزوين در اينباره به همشهري گفت2 :هزار دانشآموز
بازمانده از تحصيل در سطح اين استان حضور دارند
كه يك هزار و 227نفر در مقطع متوسطه و ۷۷۳نفر در
دوره ابتدايي هستند527 .نفر از دانشآموزان بازمانده
از تحصيل در مقطع متوســطه بايد از پايه ششــم به
هفتم ميرفتند و ۷۰۰نفر نيز از پايه نهم به دهم ،ولي
هيچكدام ثبتنام نكرده بودند.
احمد اسكندرينســب ،مديــركل آموزشوپرورش
اســتان كرمان هم آمار دانشآموزان تركتحصيلي
در مقطع اول متوســطه را 4هــزار و۵۱۰دانشآموز
عنوان كرد و گفت3 :هزار و ۶۷۷نفر از ۶۵هزار كودك
هفتســاله براي ثبتنام در مقطــع اول ابتدايي به
مدرسه مراجعه نكرده بودند .همچنين كورش مودت،
مديركل آموزشوپرورش استان خوزستان ،پيش از
اين به همشهري گفته بود كه ۴هزارو۵۰۰دانشآموز
در خوزســتان تركتحصيل كردهاند كه بيشــترين
آمار متعلــق به دختران اســت .او توضيــح داده كه

در ســال تحصيلي 1398-1399هــم تقريبا تعداد
۱۱هزار دانشآموز بازمانده از تحصيل داشــتيم كه
۵هزارو۳۰۰نفر آنها شناسايي شــدند و از اين تعداد
بيش از ۲۷۰۰نفر تحت پوشش قرار گرفتند و بقيه در
دسترس ما نيستند.
بين اســتانهاي كشور ،خراســان رضوي بيشترين
آمــار تركتحصيــل را دارد .قاســمعلي خدابنده،
مديــركل آموزشوپرورش خراســان رضــوي آمار
۴۰هزار دانشآموز بازمانده از تحصيل را داده و گفته
بود بسياري از آنها در مناطق محروم خراسان زندگي
ميكنند .مسئله بسياري از دانشآموزاني كه در دوره
كرونا ترك تحصيل كردند ،گرانبودن ابزار هوشمند
مانند تلفن همراه ،تبلت ،لپتاپ و هزينههاي اينترنت
بود .يك گوشي ايراني هوشمند در بازار تهران حداقل
6ميليون تومان قيمت دارد.
مهديه يارعلي ،كارشــناس آموزشي و معلم ابتدايي،
به همشهري ميگويد :اگر كمك پراكنده نيكوكاران
و افــراد دغدغهمند نبود ،قطعا تعــداد دانشآموزان
ك تحصيل كرده در مناطق حاشيهنشين شهرهاي
تر 
بزرگ ،روستاها و شهرســتانهاي محروم تا دوبرابر
آمار فعلــي افزايش مييافت .وضعيــت معلمان هم
در اين زمينه بهتــر از دانشآموزان نبــود .معلمان
هم هزينههاي زيادي دادند .واقعيت اين اســت كه
آموزشوپرورش وظيفه داشــت كه ابزار هوشمند را
براي تدريس در اختيار همه معلمــان قرار دهد اما
نهتنها ايــن كار را نكرد ،بلكه باعث شــد آنها در اين
وضعيت اقتصادي سخت ،هزينههاي گزافي را براي
تهيه موبايل يا تبلت از جيب خود بپردازند تا آموزش
رسمي كشور عقب نيفتد.

كرونا همه اين فرصتهــا را از ما گرفت و چالش
ادامه از
صفحه اول تطبيقدادن دانشآموزان با شرايط در آينده را
دامن زد .مديران مدارس در دوران كرونا با دشواريهاي زيادي مواجه
بودند ،ولي فرصت مديريت بحران را نيز تجربه كردند .آنها وادار شدند
تمام روندهاي معمول مديريتي ،رهبري و آموزشي را كنار بگذارند و
كار را با مشــاركت و با وجود انتظارات همــه ذينفعان پيش ببرند.
مديــران مدارس عــاوه بر انجــام وظيفــه نظارت بــر يادگيري
دانشآموزان ،با انتظاراتي كه خانوادهها و مســئوالن ارشد در ستاد
آموزشوپرورش داشتند نيز مواجه بودند .مديران مدارس حلقه وصل
ذينفعان و مديران ارشد شدند و از اين جهت از بسياري فرصتهاي
شخصي خود چشمپوشــي كرده و در مدارس حضور پيدا كردند و
همواره پاي كار بودند تا جريان آموزش متوقف نشــود .البته كرونا
فرصتهايي هم داشت؛ جامعه ما گامهاي رو به جلويي در استفاده از
فناوريها برداشت .هم اكنون شبكه شاد كه  70درصد دانشآموزان
و  100درصد معلمان و مديران را تحت پوشــش قرار ميدهد ،يك
پروژه ملي بزرگ در حوزه آموزش محســوب ميشــود .در دوران
آموزش مجازي دريافتيم كه ابعاد نابرابري در امكانات آموزشي زيادتر
از آن چيزي است كه تاكنون فكر ميكرديم .اين نابرابري در فاصله
طبقاني ديجيتالي ناشي از عدم برخورداري بسياري از دانشآموزان
به زيرساختهاي فناوري مانند اينترنت و همچنين محدوديت آنها
در زمينه دسترسي به وسايل هوشمند نظير تلفن همراه و تبلت نمود
پيدا كرد .ما بايد بر چالش عدالت آموزشــي در مناطق محروم فائق
بياييم .كودكاني در مناطق محــروم داريم كه پــس از پايان دوره
ابتدايي ،به دليل نداشتن مدرسه دوره متوسطه اول و دوم در محل
زندگي خود ،ترك تحصيل ميكنند و از طرفــي به دليل كم بودن
تعدادشان در آن نقاط ،ايجاد مدرسه براي آموزش دوره متوسطه آنها
امكانپذير نيســت ،ولي از طريق آموزش مجــازي ميتوان عدالت
آموزشــي را براي آنها محقق كرد .در دوران كرونــا و از طريق طرح
هدايت ،تعداد زيــادي از نيكوكاران ،ســازمانها و نهادهاي خيريه
نســبت به تامين وســايل فناوري براي دانشآموزان مناطق كمتر
برخوردار اقدام كردند ،اما اين ميزان كافي نيســت و دولت به عنوان
متولي آموزش رايگان ضروري است سرمايهگذاري الزم را براي فراهم
كردن امكانات آموزش در بستر فضاي مجازي به عنوان يك مسئوليت
ملي ببيند و آن را جدي بگيرد؛ چراكه حجــم نابرابريها در زمينه
دسترســي به زيرســاختهاي فناوري و تبلت و گوشيهوشمند به
قدري زياد است كه بايد سرمايهگذاري كالن و ملي براي جبران آن
انجام شود تا عدالت آموزشي محقق شود .درنهايت اينكه آينده نظام
آموزشي كشور قطعا تركيبي و مبتني بر فناوريهاي جديد است .اين
مهم نبايد در دوران پســاكرونا ناديده گرفته شود .فرآيند آموزش،
اجزايي اعم از ارائه آموزش ،تحويل تكليــف و دادن بازخورد و  ...را
شــامل ميشــود و در آموزش تركيبي بايد ديد كه كدام فعاليتها
ميتوانند در بستر فضاي مجازي اتفاق بيفتند و كدامها حضوري .گام
مهم در زمينه اجراي آموزش تركيبي اين اســت كه به جاي تكيه بر
كتاب درسي ،از چندرسانهايها و فيلمها براي آموزش دانشآموزان
استفاده شود.
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جهان استارتآپي

را هم به مجموعه خود اضافه كرده اســت .اين تبديل اساسي با يك
بسته باتري 20كيلووات ســاعتي كه در صندوق عقب و زير صندلي
عقب قرار دارد ،انجام ميشود كه از ســلولهاي باتريهاي «نيسان
ليف» ساخته شده است .اين نهتنها يك خروجي جديد براي باتريهاي
خودروهاي برقي موجود پيدا ميكند كه نياز به دفع يا بازيافت دارند،
بلكه باعث كاهش ضــرر و زيانهاي احتمالي در محيطزيســت نيز
ميشــود .با اين حال اين ظرفيت با توجه به اســتانداردهاي توليد
خودروهاي برقي بسيار پايين اســت؛ اگرچه اين استارتآپ اعتقاد
دارد كه استاندارد رانندگي در شهر براي يك خودروي برقي ،حداكثر
حدود 110كيلومتر بايد باشد .براي مقايسه ،ميني برقي2022داراي
برآورد برد شارژ حدود 180كيلومتر است ،اما يك اپل كورساي برقي
ميتواند با يكبار شارژ كامل بسته باتريهايش حدود 330كيلومتر را
طي كند .درحال حاضر استارتآپ «خودروهاي برقي لندن» با ارائه
قيمت پايه 35هزار و 400دالر آماده فروش مينيهاي كالسيك برقي
شده به مشتريان است.
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جهش بيتكوين با توييت ماسك

نبرد واكسنهاي تركيبي
با كرونا

استارتآپي براي برقي كردن مينيها
استارتآپ «خودروهاي برقي لندن» ()London Electric Cars
با استفاده از موتورهاي قديمي نيســان ليف ،روح تازهاي را به كالبد
نماد قديمي انگلستان بخشيده و پيشنهاد ميكند مينيهاي قديمي
را بهخودرويي كامال برقي تبديل كند .به گزارش وبسايت نيواطلس،
شركت «بريتيش موتور» درماه آگوســت سال1959يك خودروي
جمع و جور را براي عموم مردم معرفي كرد كه توســط «ســر الك
ايسيگونيس» طراحي شــده و قرار بود به يك نماد فرهنگي عمومي
تبديل شود .با پايان يافتن توليد آن در سال ،2000بيش از 5ميليون
دستگاه ميني توليد شده بود ،اما امروزه اين نام در خانواده جديدي از
وسايل نقليه ساخته شده توسط شركت بامو زندگي ميكند و اكنون
نسخههاي برقي آن نيز به بازار آمده است .استارتآپ «خودروهاي
برقي لندن» كه در ســال2017در پايتخت انگلستان تاسيس شده،
اعالم كرده اســت ،ايجاد اتومبيلهاي كالســيك پايدار با استفاده
از نيروي برق با پيشبيني برد مســافت در زندگــي واقعي ميتواند
بهعنوان يك اهميت شكل بگيرد .اين استارتآپ پيشتر شماري از
خودروهاي انگليسي را به موتور برقي مجهز كرده بود .خودروهايي از
جمله لندروور ،موريس ماينر و موريس تراولر و اكنون ميني كالسيك

#هوشمند

جديدترين توييت مديرعامل تسال درباره بيتكوين باعث افزايش مجدد ارزش اين رمزارز
در بازار شد و معاملهگران را خوشحال كرد
ساسان شادمان منفرد

خبرنگار

محققان ميگويند در حال آزمايش براي استفاده از واكسنها
بهصورت تركيبي هستند و اين مطالعات شايد راهي براي عالج
اچآيوي را هم فراهم كند

زهرا خلجي

خبرنگار

ابتداي شيوع همهگيري كوويد،19-
دانش
ساخت حتي يك واكسن براي غلبه بر
اين بحران جهاني اتفاقي دور از انتظار
بود ،اما چندماه بعد ،صفي از توليدكنندگان واكسن
تشــكيل شــد و حاال به مرحلهاي رســيدهايم كه
محققان براي ايجاد ايمني بيشتر عليه اين بيماري،
به فكر تركيب دوزهــاي مختلف از واكســنهاي
متفاوت هستند .به گزارش نيويوركتايمز ،كمبود
غيرقابــل پيشبينــي در تامين منابع واكســن و
همچنين مشكالت نادر ازجمله بروز لخته خون در
برخي از افرادي كه واكســن آســترازنكا را دريافت
كردهاند ،مقامات بهداشــت عمومــي در برخي از
بخشهاي دنيا را با يك دســتورالعمل جديد براي
تركيــب و همسا نســاز ي واكســنهاي
كوويد19-روبهرو كرد؛ بهعنوان مثال كميته مشاوره
ملي ايمنساز 
ي كانادا دستورالعملهاي خود را بهروز
كرده است و طبق آن افرادي كه در دوز اول ،واكسن
آسترازنكا زدهاند ،ميتوانند در دوز دوم فايزر يا مدرنا
بزنند .پيرو كانادا ،فرانسه ،فنالند ،چين و بحرين نيز
به ســناريوي مشــابهي روي آوردهاند .حتي مركز
كنترل و پيشــگيري از بيماريها اعــام كرد ،اين
حركت در شرايط اســتثنايي مثل كمبود دوز دوم،
امكانپذير است.
كمبود واكسن ،فرصت براي رويكردي جديد

اگرچه ايــن راهنمايي گيجكننده بهنظر ميرســد؛
مخصوصا وقتي كــه در راهنمايي اوليه واكســن به
افراد گفته شده است كه براي هر دو نوبت بايد حتما

يك واكســن واحد دريافت كنند ،امــا حاال فرصتي
براي درك ايمني اســتفاده از واكســنهاي تطبيق
نيافته فراهم شــده اســت .اخيرا ً مطالعه كوچك و
هنوز بررسي نشــدهاي روي 26نفري كه در دوز اول
آســترازنكا دريافت و بهدنبال آن فايزر در دوز دوم
تزريق كردهاند ،انجام شد .در آزمايشهاي خون انجام
شــده از اين افراد ،آنهايي كه واكســنهاي مختلف
زدهاند ،حداقل به اندازه افرادي كــه هر دو دوز را از
يك واكسن دريافت كردهاند ،پاسخ ايمني داشتند.
در بريتانيا براي اين رويكرد ،يك كارآزمايي در حال
انجام اســت و دانشــمندان اطالعات اوليه ازجمله
عوارض جانبي آن را منتشر كردهاند .در اين گزارش،
تب ،لرز ،كوفتگي و سردرد بيشتري در بين افرادي كه
دوز متفاوتي تزريق كردهاند ،مشاهده شد .دانشمندان
ميخواهند بدانند آيا ايــن تغيير در افزايش عوارض
جانبي نشانهاي از تحريك بيشتر سيستم ايمني براي
توليد آنتيبادي بيشتر است يا خير؟ البته هنوز براي
پاسخ به اين سؤال بسيار زود اســت ،اما اعالم نتايج
بيشتر از اين كارآزمايي در اينماه انتظار ميرود.
تالش مشــابه براي درمان ســاير بيماريهاي
ويروسي

اين نخستينباري نيست كه دانشمندان براي ايجاد
ايمني بيشتر ،روشهاي ســنتي را دور ميزنند .در
2دهه گذشته ،با ظهور فناوريهاي جديد واكسن،
ايده استفاده از انواع مختلف واكسن عليه يك عامل
بيماريزا پديد آمده اســت .اين رويكرد كه در بين
دانشمندان با عنوان افزايش اوليه ناهمگن شناخته
ميشــود ،براي ساخت واكســن عليه بيماريهاي
واگيردار ابوال ،سل و حتي ســرطانهاي مرتبط با
ويروس  Epstein-Barrراهاندازي شد.

اما چرا واكسنهاي تركيبي و همسان؟

بخشي از تفكرات دانشمندان منطبق بر اين است كه با
تزريق 2واكسن مختلف كه سيستم ايمني را در معرض
بخشهاي مختلف پاتــوژن قرار ميدهد ،بدن آموزش
ميبيند كه بخشهاي مختلف مهاجم را بشناسد و در
مقابله با آن مؤثرتر عمل كند .علت ديگر اين است كه
استفاده از واكسنهاي مختلف ،باعث حركت انفجاري
سيستم ايمني بدن ميشود .واكسنها به ويروسي ناقل
براي تحريك بخشي از پاسخ ايمني مجهز هستند كه
به توليد ارتش سلولهاي  Tقاتل براي محافظت از بدن
در برابر ويروس مهاجم كمك ميكند.
روشي براي ساخت واكسن عليه HIV

اما رويكــرد واكســنهاي تركيبي و همسانســازي
شــده براي مبارزه با بيماري واگيردار و كشنده HIV
ايجاد اميدواري كرده اســت .دهها ســال اســت كه
محققان در حال بررســي اين امكان هســتند .دكتر
دانيل زاگوري ،ايمونولوژيســت از دانشگاه پير و ماري
كوري پاريس ،براي نخســتين كارآزمايي اين روش را
در سال1987مورد آزمايش قرار داد .ابتدا نسخهاي از
ويروس كه براي توليد پروتئين ويروس  HIVتوليد شده
بود به بدن تزريق و سپس دوز تقويتكننده پروتئين
بهطور مستقيم وارد بدن شــد .زاگوري و همكارانش
گزارش دادند كه اين كار باعث شده تا سيستم ايمني
او پاسخي شامل توليد آنتيبادي داشته باشد؛ اگرچه
تالش براي ايجاد واكسن موفقيتآميز  HIVاز آن زمان
به بعد متزلزل شده اســت ،اما هنوز عالقه به رويكرد
تركيب و همسانســازي وجــود دارد .آزمايشهاي
بيشتري از اين نوع در حال انجام است و اميد اين است
كه با يافتن جفت مناسب براي واكسنها ،موفقيتآميز
باشند.

آماده شدن جهان براي واكسيناسيون كودكان
رسيدن به ايمني كامل براي عبور از كرونا بدون واكسيناسيون كودكان ممكن
نيست و بايد كشورها به اين گروه سني هم توجه كنند

ويروسشناسان معتقدند رسيدن
پزشكي بــه ايمنــي جمعــي بــدون
واكسيناســيون كــودكان عليه
كوويد 19 -امكانپذير نيست .به گزارش سايت
انپيآر ،برخي از ابتداي پاندمي كودكان را بمب
انتقال ويروس ميدانستند؛ در بسياري از موارد
آنها بــدون بروز هيچگونه عالئمــي فقط ناقل
ويروس بودنــد و منجر به بيمــاري اطرافيان
ميشدند .اما برخالف اين ايدئولوژي ،واكسنها
از ابتدا براي بزرگساالن و با اولویت سالمندان
ساخته شد .با وجود اين شركتهاي آمريكايي
فايزر و مدرنا ،كودكان را ناديده نگرفته و مدتي
اســت در حــال كار و آزمايــش باليني روي
گروههاي سني ۲تا۱۱ســال هستند تا هرچه
زودتر كودكان را نيز در كنار نوجوانان واكسينه
كنند.
الوييس الكور ،يكي از 144كودكي اســت كه
پدرومادرش با شــجاعت او را در فــاز باليني
آزمايش واكســن كوويد 19-بــرای كودكان

ثبتنام كردهاند .در شرايطي كه هنوز بسياري
از افراد براي زدن واكسن ترديد دارند ،والدين
اين كودك 3ســاله از اينكــه در اين آزمايش
شركت كردهاند خوشحال هســتند .مادر اين
كودك ميگويد :يك كشــور به ايمني جمعي
نميرسد مگر كودكان آن كشور واكسينه شوند.
ما اثرات بلندمدت اين ويــروس را نميدانيم.
اما ميدانيم اين واكســن آنقدر خوب است كه
براي نجات جان ما كافي است .ما مسئول جان
كودكانمان هستيم و ميتوانيم با واكسيناسيون
آنها جانشان را نجات دهيم.
الوييس بعد از دريافت دوز اول واكســن هيچ
عــوارض جانبي نداشــت اما 3هفتــه بعد و با
دريافت دوز دوم ،كمي سردرد و احساس درد
در بازو داشــت اما بهگفته مادرش همچنان با
انرژي در حــال بازي كــردن و جنب و جوش
بود .حاال حتي پيش از آنكــه پدرش دوز دوم
واكســن خود را دريافت كند ،الوييس يكي از
معدود كودكان آمريكايي است كه بهطور كامل

عليه كوويد 19-واكسينه شده است .خانواده او
براي شروع يك ســفر تابستاني آزادانه هيجان
زيادي دارند.
دانشمندان دانشگاه استنفورد بهمدت 2سال
الوييس را زيرنظر خواهند داشــت تا مطمئن
شوند همهچيز خوب پيش ميرود .در فاز بعد،
شركت فايزر كودكان بيشتري را درگير آزمايش
باليني خواهد كرد و در نهايت هزاران كودك از

انحصارگرايي در اكوسيستم استورهاي ايراني
عمادالدين قاسميپناه

خبرنگار

در حوز ههــاي مختلف
فناوري اكوسيستم استار تآپي
كشــور ،انحصارگرايــي
مسئلهاي است كه نميتوان از آن عبور
كرد .روز گذشــته ،در نشســت خبري
استور اندرويدي مايكت هم مديران اين
فروشــگاه اپليكيشــن با ارائه آمارهاي
مختلــف ازجمله تعداد دانلــود فعال و
ميزان فروش و توسعه زيرساختها به
بيان دغدغههاي خــود و البته امكانات
اين استور اندرويدي پرداختند.
وحيد رحيميان ،مديرعامل فروشــگاه
اندرويدي مايكت در پاســخ به ســؤال
خبرنگار همشــهري مبني بــر اينكه
آيــا مايكت با چالشــي تحــت عنوان
انحصارگرايــي در ايــن اكوسيســتم
روبهروســت؟ بــا تأييــد موضــوع
انحصارگرايي در اين حــوزه ،مايكت را
هم از اين مسئله مستثني ندانست.
رحيميان با اشــاره به اينكه «مايكت»
بازيگــر اول بازار نيســت ،ادامــه داد:

«معموال بازيگــر اول ســعي ميكند
بهخاطر خألهاي قانونــي ،از ابزارهاي
مختلفي براي حفظ جايگاه خود استفاده
كند ».او همچنين در پاسخ به اين سؤال
همشهري كه اين شركت چه اقداماتي
براي رفع انحصار در بــازار انجام داده؟
گفت« :ما يك شركت فناوري هستيم
و البته بر كارهاي حقوقــي هم تمركز
كردهايــم و همچنين يــك پرونده در
زمينه انحصارطلبي آماده كردهايم».

وي به مســئله كرونا و تأخيري كه در
زمينه اقدامات ضدانحصاري اين شركت
بهخاطر اين مســئله ،پيش آمد ،اشاره
كرد و ادامه داد« :با اين حال ،اين پرونده
در حال تكميل شــدن اســت و آن را
بهعنوان سندي كه بيانگر وجود انحصار
در حوزههاي مختلف است ،براي مراجع
ذيربط ارسال خواهيم كرد».
رحيميان البته ايــن موضوع را منحصر
به ايــران ندانســت و تأكيــد كرد كه

سراســر جهان در اين كارآزمايي شركت داده
خواهند شد تا دوز مناســب ،ايمني واكسن و
پاسخ سيستم ايمني و اثربخشــي آن را مورد
مطالعه قرار دهند.
اگر همهچيز خوب پيش برود ،قرار است طبق
برنامه ،شركت فايزر در ماه سپتامبر به سازمان
غذا و داروي آمريكا درخواست مجوز استفاده
اضطراري از واكسن در گروه سني ۲تا۱۱سال

«انحصارگرايي در حــوزه فناوري در
اروپا و آمريكا هم اتفــاق ميافتد .در
كشور ما هم شاهد اتفاقاتي هستيم كه
مصداق صريح انحصارگرايي است».
او همچنين با اشاره به اينكه مايكت در
بعضي حوزهها رشــدي بيش از رقيب
داشــته اســت ،تصريح كرد« :اگرچه
براي رفع انحصــار آماده هســتيم و
تالش ميكنيم ،اما عمــده تمركز ما
بر اين موضوع اســت كه رشد مايكت
بايد مســتقل از اين موضوعات ادامه
پيدا كند ».اين رشد البته در مواقعي با
مشكالتي مواجه ميشود و اين ،همان
نقطهاي است كه انحصارگرايي ،چهره
خشن خود را نمايش ميدهد .بهگفته
رحيميان« ،در مسير تالشهاي خود،
با اســتفاده از دادههايي كه در اختيار
داريــم ،ميتوانيم خروجي داشــته
باشيم كه به جاي اينكه صرفا موفقيت
خودمان را تضمين كند ،به رشــد كل
اين اكوسيستم هم منتج شود».
استور اندرويدي مايكت با 25ميليون
نصب فعــال10 ،ميليــون كاربر فعال
ماهانــه2/3 ،ميليون جســتوجوي
روزانه و 5500ترابايت ترافيك ماهانه
دانلود ،ســال گذشــته از رشد فروش
2/8برابري برخوردار بوده است.
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قيمت بيتكوين ،ارزشمندترين رمزارز جهان
بار ديگر در بازار ارزهــاي ديجيتال صعود كرد
و ديروز از مرز 39هــزار دالر هم فراتر رفت .در
روزهايي كه دولت چين فشــار بسيار زيادي را
بر اين صنعت وارد كرده و استخراج و معامالت
ارزهاي ديجيتال را در اين كشور بهشدت محدود
و ممنوع كرده است ،توييت جديد ايالن ماسك،
كارآفرين ،سرمايهدار و مديرعامل شركت تسال،
جان تــازهاي را به بيتكوين بخشــيد .اگرچه
توييتهاي پرشمار او درخصوص رمزارزها كمي
تكراري شده و واكنشهاي گذشــته را ندارد،
اما ميتوان گفت كه هنوز هم كارســاز است و
ميتواند بازار را باال و پايين كند.
داستان بیتكوین و تسال

فوريه گذشــته ،شركت تســا اعالم كرد كه
يك ميليــارد و 500ميليون دالر صرف خريد
بيتكوين كرده اســت و قصــد دارد اين ارز
ديجيتــال را در معامالت خود بــراي فروش
خودرو به رســميت بشناســد .اين موضوع با
استقبال شديد عالقهمندان به رمزارزها مواجه
شد و ارزش بيتكوين را به باالتر از 60هزار دالر
برد .با اين حال چندي بعد ،شايعه شد كه تسال
بخشي از بيتكوينهايش را در بازار به فروش
رسانده و برخي ديگر هم اعالم كردند كه برنامه
ماسك و تســا باال بردن قيمت بيتكوين و
فروش آن و در نهايت رســيدن به سود مالي
مناسب است .تســا اما چندي بعد اعالم كرد
كه نميتوانــد طرفدار بيتكويني باشــد كه
استخراجش همراه با مصرف بسيار باالي انرژي
سوختن سوختهاي فسيلي كه
است و البته
ِ
منجر به آلودگي محيطزيست ميشود.

نظر ماسک تغییر کرد

تحلیل بازار با رمزگشايي تويیتها

تعدادي از توييتهاي اخير ماسك در جامعه
ارزهاي ديجيتال تركيبــي از لرزش ،گيجي،
دلهره و گاهي اوقات ترس ايجاد كرده اســت.
به گزارش وبسايت «ماركتواچ» ،در اوايل
ماه ميالدي كنوني ،ســرمايهگذاران ســعي
كردند يك توييت معمايي از اسپيسايكس را
كه شامل يك نماد بيتكوين و يك ايموجي
قلب شكســته بود ،تجزيه و تحليــل كنند.
فعاليت ماسك در شبكههاي اجتماعي تأثير
بســيار زيادي بر قيمت  2رمزارز دوجكوين و
بيتكوين داشته است و او دستكم تا حدي
مقصر افت و ركود فعلي بيتكوين شــناخته
ميشود .روزنامه والاستريت ژورنال چندي
پيش در مقالهاي ،ايالن ماســك را بهعنوان
بزرگترين تأثيرگــذار در بــازار بيتكوين
توصيف كرد.
فشار چینیها و برنامه آمريكاييها

چند روزي ميشود كه تشــديد ممنوعيتها
درخصوص ماينينگ و معاملــه رمزارزها در
چين ،بازارهاي جهاني را حســابي آشــفته
كرده است .از ســوي ديگر دولت آمريكا هم
برنامههــاي مختلفــي را براي كنتــرل بازار
ارزهاي ديجيتال دارد؛ اگرچــه ورود صرافي
ديجيتال «كوينبيس» بــه نزدك طرفداران
ارزهاي ديجيتال را حسابي ذوقزده كرد .با اين
حال با تدابيري كه دولــت آمريكا و همچنين
وزارت خزانهداري و بانك مركزي اين كشــور
براي رمزارزها درحال پيادهســازي است ،در
كاهش قيمتهــا بيتأثير نيســت .در عين
حال حركت اخير دولت الســالوادور براي به
رسميت شناختن بيتكوين از سوي بسياري
از كارشناسان حوزه ارزهاي ديجيتال كمكي به
رشد بازار تلقي شده است.

اما ايالنماسك در واپسين دقايق روز يكشنبه به وقت تهران با انتشار يك توييت بار ديگر منجر به افزايش قيمت
بيتكوين شد .توييتي كه درباره رابطه تسال و بيتكوين و همچنين برنامههاي آينده اين شركت خودروسازي
در حوزه ارزهاي ديجيتال توضيحاتي را در بر داشت .ماســك در اين توييت نوشت كه تسال فقط 10درصد از
بيتكوينهاي خود را با هدف اثبات نقدشوندگي اين ارز ديجيتال به فروش رسانده است .او همچنين تأكيد
كرد درصورتي كه 50درصد از ماينينگهاي بيتكوين با استفاده از انرژيهاي پاك صورت بگيرد ،آماده است تا
بار ديگر اين ارز ديجيتال را بهعنوان پرداختي در معامالت خريد خودروهاي تسال به رسميت بشناسد .همين
توييت باعث شد تا ارزش بيتكوين با يك رشد 8/9درصدي از 39هزار دالر عبور كند.

را بدهد .شــركت دارويي مدرنا نيــز در حال
برنامهريزي فازهاي كارآزمايــي باليني براي
كودكان است .هماكنون ،ســازمان غذا و دارو
واكسيناسيون 12سال به باال را با واكسن فايزر
مجاز اعالم كرده است.
در كنار افرادي كه تمايلي به واكســن ندارند،
درخواست والدين براي شركت در كارآزمايي
باليني كودكان بيش از حجم ميزان پيشبيني
شده اســت .از نظر تاريخي ،جذب بچهها براي
مطالعات در هنگام شيوع بيماري فعال بسيار
آسانتر است.
دكتر ايوان مالدونــادو ،متخصص بيماريهاي
عفوني كودكان در استنفورد و پزشكي كه اين
آزمايش را رهبري ميكنــد ،ميگويد :در واقع
كوويد 19-يكي از 10علــت اصلي مرگومير
حال حاضر در كودكان است .و هزاران كودك
نيز بهدنبال اين بيماري در بيمارستان بستري
شــدهاند .با وجود اين همه والدين هم مايل به
واكســينه كردن كودكانشان نيســتند .بنياد
خانواده كايســر اخيرا نظرســنجي را منتشر
كرده است كه نشان ميدهد كمتر از يك سوم
والدين گفتهاند برنامهاي براي واكسيناسيون
كودكانشــان به محض صدور مجوز اســتفاده
اضطراري ندارند و 32درصد نيز گفتهاند منتظر
ميمانند تا نتيجه را ببينند.
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گزارش تحقيقي  -ميداني همشهري از مراكزي كه ادعا ميكنند
واكسن فايزر مي فروشند

چند روايت از فروش فايزر در تهران
ســخنگوي ســازمان غــذا و دارو :هرگونــه تزریــق واکســن فایزرممنــوع
اســت و وار دكننــده و تمــام عوامــل آن قاچاقچــي بــه شــمار ميرونــد

دفتر اداري براي تزريق واكسن فايزر

مكان يك واحــد اداري در ســاختماني نيمهاداري
در يكي از خيابانهاي شــمال تهران اســت .افراد با
هماهنگي قبلي و با نام بردن معرف كه همان بازارياب
اســت ،اجازه ورود پيدا ميكنند .شرط ورود ،حضور
5نفر براي انجام اقدامات اوليه واكسيناســيون است،
هر ويال(شیشه واکسن) براي  5تا 6نفر مورد استفاده
قرار ميگيــرد و بهگفته متصدي مركــز ،اگر تعداد
كمتر از اين باشد ،امكان واكسيناسيون وجود ندارد.
متقاضيان با كارتهاي پرپول ،دور ميزي در يكي از
اتاقها جمع ميشــوند ،كارت ملي و گذرنامهشان را
ارائه و توضيحات اوليه را گوش ميدهند؛ توضيحات
را متصدي اصلي اين دفتر كه با واســطهها در ارتباط
است ،ارائه ميكند« :هر ويال واكسن فایزر براي 5نفر
و هر نفر 25ميليون تومان بــراي دو دوز تخفيف هم
نميدهيم16 .ميليون براي تزريــق دوز اول و بيعانه
پرداخت ميشود21 ،روز بعدبراي دريافت دوز دوم،
مابقي پول كه 9ميليون تومان است ،گرفته ميشود» .
او ميگويد تمام سازوكارها را واسطهها انجام ميدهند.
متقاضيان تزريق واكسن را بازارياب يا همان واسطه
به آنها معرفي ميكند .شرط اول هم ارائه اسامي 5نفر
اســت ،همان ابتدا هم عنوان ميشود پس از شنيدن
توضيحات و درصورت رضايت و اقناع ،واكسيناسيون
انجام ميشود.
هر نيمســاعت ،به گروهي وقت واكسيناسيون داده
شــده اســت و افراد در قالب گروههــاي 5نفره وارد
ميشوند.
نگرانــي اوليــه بيشــتر متقاضيــان ،از كيفيــت
واكسنیاست که ادعا میشود فایزر است .اما مسئول
همان دفتر توضيــح ميدهد« :اين واكســنها را با
كانتينرهاي يخچــالدار وارد ميكنيم و تا حاال هم
مشكلي ايجاد نشده اســت .اگر زنجيره سرماي اين
واكسن رعايت نشده باشد ،زماني كه با سرم مخلوط
شــود ،كف ميكند و زردرنگ ميشــود .همچنين
زماني هــم كه ويــال را جلوي خودتــان از يخچال
خارج ميكنيم ،پس از قرار گرفتن در معرض دماي
هواي معمولــي اتاق اگر زنجيره ســرماي آن حفظ
نشده باشد ،ليبل (برچســب) آن جدا ميشود .يك
نكته ديگر اينكه واكســنهاي اصلي هنگام بازشدن
صدايي مثل بازشدن در نوشــابه دارند و اگر با هدف
پركردن مايعي غير از مايع واكسن اصلي در آن قبال
باز شده باشــد ،هنگام بازشدن از ســوي ما صدايي
نخواهد داشت ».او ميگويد تمام اين اقدامات جلوي
متقاضيان واكسن انجام ميشود تا اطمينان الزم را
پيدا كنند .او كارتهاي مخصوص را نشان ميدهد و
ادعا میکند اينها كارت واكسن است كه مهر وزارت
بهداشت كردســتان عراق را دارد« :اين كارتها را
وزارت بهداشت كردستان عراق صادر ميكند كه مهر
آن هم مورد تأييد جهاني است .به همين دليل براي
تزريق بايد كارت ملي و پاسپورت ارائه شود تا شماره
گذرنامه روي همين كارت ثبت شود ،شماره ملي هم
براي ثبت در آينده اســت تا اگر به هر دليلي واردات
فايزر به كشور آزاد شد ،مورد تأييد قرار گيرد ».بهگفته
او ،سريالهاي پشت اين كارت ،قابل اسكن است و از
قبل صادر شده .اين كارتها توسط تزريقكنندگان
پر و تكميل ميشــود .همزمان با اسكن باركدهاي
خوردهشده روي جعبههاي واكسن هم ميتوانيد وارد
سايت اصلي شركت داروسازي فايزر شويد.
او براي جلب اعتماد ،اين اجازه را به متقاضيان ميدهد
تا يخچالي را كه واكســنها در آن نگهداري شدهاند
از نزديك ببيننــد و از آن عكــس بگيرند تا مطمئن
شوند .يخچال كوچك جيوهاي رنگ ،در اتاق انتهاي
دفتر قرار گرفته اســت .روي يخچال صفحه نمايشي
وجود دارد كه عدد منفي 80درجه را نشان ميدهد.
مســئول دفتر ،در آن را با اهرمي كه كنارش است باز
ميكند و مه غليطي باال ميآيد ،ويالها در ظرفهاي
پالســتيكي كوچكي قرار گرفتهاند .در هر ظرف  2تا
 3ويال قــرار دارد كه هر ويال براي  5تــا 6نفر مورد
استفاده قرار ميگيرد .ظرفها باركد مخصوص دارند
و با اســكن آنها تمام مشــخصات واكسن توليدشده
روي سايت( FDAســازمان غذا و داروي آمريكا) باز

ميشود و البته برگه اطالعات براي دريافتكنندگان
واكســن فايزر به همه زبانها حتي فارســي وجود
دارد .او درباره ايجاد ايمني از ســوي اين واكســنها
هم مدعیاســت« :تأييد ايمني واكسن2 ،هفته پس
از تزريق دوز دوم در آزمايشــگاه ...بــا يك آزمايش
 mRNAانجام ميشود .بررسي پروتئينهاي بدن كه
نشان ميدهند آنتيباديها و سلولهاي ايمني در بدن
فرد تشكيل شده و دريافتكننده فايزر ديگر ويروس
را به ساير افراد منتقل نميكند ».خبرنگار همشهري با
همان آزمايشگاهي كه نامش برده شد ،تماس گرفت.
متصدي آزمايشــگاه اما اين توضيحات را داد« :فرقي
نميكند چه واكسني زده باشيد ،از فايزر تا سينوفارم و
آسترازنكا ،ميتوانيد با يك تست 3مرحله ميزان ايمني
و آنتيبادي بدنتان را مشخص كنيد .قيمت آن هم
180هزار تومان است ،مشروط به اينكه 40روز از زمان
تزريق دوز دوم گذشته باشد».
متصدي همان دفتر فروش و تزريق واكسن ،در ميان
صحبتهايش ادعا میکند كــه فعاليت اين مراكز ،از
پيش از عيد شــروع شــده و در اين مدت هزاران نفر
واكسنی راکه ادعا میشود فايزر است تزريق كردهاند؛
اســامي بازيگران و كارگردانهاي معروف ،چند نفر
از مســئوالن و اعضاي هيأت مديره چند بيمارستان
خصوصي را ميآورد.
براساس ادعاهای او ،آنها 3دفتر دارند كه يكي از اين
دفاتر ،در بيمارستاني قرار دارد .با اين حال اين توضيح
را ميدهد كه در بيمارســتانها قيمــت تزريق اين
واكسن ،كمتر اســت چراكه آنجا هر ويال را براي  6تا
7نفر تزريق ميكنند .درحاليكه اينجا هر ويال تنها
براي 5نفر استفاده ميشــود كه ايمني واكسن را كم
ميكند .متقاضيان درصورت ابتال به بيماري خاص،
وضعيت آنها از سوي پزشكان همين مركز بهصورت
تلفني مورد بررســي قرار ميگيرد تا پــس از تزريق
مشكلي ايجاد نشود.
در اسفندماه پارســال ،فايزر 80ميليون تومان
فروخته ميشد

زنگ در به صــدا درميآيد؛ زن جواني ماســكزده
وارد ميشــود .او يكي از همان واسطههاست كه قرار
اســت گروه 5نفرهاش تا دقايقي ديگر از راه برســد.
میگوید:گروه بعدي هم در راه اســت .مسئول دفتر
ميگويد اين واسطه هميشه زودتر از گروهش ميرسد.
خودش را كارشناس ارشد پرستاري معرفي ميكند:
«من تمام كســاني را كه نياز به واكسن دارند يا بيمار
خاص هســتند ،همين جا واكســن زدهام .آنطور كه
متوجه شدم تنها واردكننده فايزر همين شركت است

 4مبدأ ورود داروی قاچاق به كشور

و اين قيمتي هم كه اعالم كردهاند اصال جاي ديگري
پيدا نميكنيد حتي درباره واكســنهاي معموليتر.
يكي از بيماران من آســترازنكا خواسته كه اصال قابل
مقايسه با فايزر نيســت قيمتش 160ميليون تومان
است .ســينوفارم را 18ميليون ميزنند .اسفند سال
گذشته هم فايزر بود و با 80ميليون تزريق ميكردند
اما االن 25ميليون تومان قيمت خوبي است».
واكسيناســيون در برخي مطبها و تعدادي از
باشگاههاي ورزشي لوكس

فــروش و تزريــق غيرقانوني واكســنهایی که ادعا
میشود فايزر است تنها در اين مركز انجام نميشود.
در يكي از مطبهاي خصوصي هم تزريق واكسن فايزر
به قيمت بسيار باالتري انجام ميشود .اين واكسنها از
امارات وارد ايران ميشود و 2دوز آن 30ميليون تومان
است .يكي از كساني كه در اين مطب واكسن زده ،به
همشهري ميگويد« :تمام مبلغ را همان اول گرفتند،
كسي كه به ما اطالعات ميداد ميگفت اين واكسنها
با گارد آمونياك و پلمب شــركت توليدكننده اصلي
وارد شده است ».در يكي از باشگاههاي ورزشي تهران
هم ،در يكماه و نيم گذشته ،چندين نفر میگویند:
واكسن فايزر تزريق كردهاند .بهگفته خودشان بعد از
تور واكسن كه نوروز برگزار شد ،يكي به آنها پيشنهاد
داده كه با هزينه كمتر از ســفر به يكي از كشورهاي

سخنگوي سازمان غذا و دارو با تاييد
فروش غيرقانوني فايزر ميگويد :در
حال حاضر تقاضا براي واكسن ،بیشتر
ازعرضه است و این مســئله ،بازاری
را برای افراد ســودجو فراهم کرده تا
واکسنهای تقلبی را به عنوان واکسن
اصلی با قیمتهای باال عرضه کنند
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فروش واکسن فایزر در بازار ایران درست است؟

واکسن فایزر ،مخزن مخصوص نگهداری و کارت واکسن در یکی از مراکز غیرقانونی فروش و تزریق

بررسيهاي همشــهري نشــان ميدهد ،بازار
غيررسمي فروش  25تا 60ميليون توماني واكسن
كروناي آمريكايي «فايــزر» در تهران راه افتاده
است که به صورت قاچاق وارد میشود؛ بازاري كه
با توقف واكسيناسيون در ايران ،كمبود واكسن و
جاماندن خيليها از دوز دوم ،از سوي بازاريابها،
با جذب متقاضيان واكســن ،رونق گرفته است.
تمام سازوكار جذب متقاضي ،به شكل محتاطانه و
درصورت معرفي از سوي افراد مورد اعتماد آنها ،با
ارائه كدملي ،شماره گذرنامه و تشكيل يك گروه
 5تا 6نفره انجام ميشود .اين افراد در چند نقطه
شهر ،دفاتر و مطبهايي دارند كه فعاليت عمده
آنها ،فروش و تزريق واكسن است .در اين دفاتر و
مطبها ،يخچالهاي پيشرفتهای براي نگهداري
از اين واكسنها که ادعا میشود فایزر است قرار
دارد ،تزریق واكسن از ســوي افرادي كه در كار
تزريقات هستند انجام ميشــود و همان جا هم
كارت واكسن كه مهر وزارت بهداشت كردستان
عراق را دارد ،به افراد داده ميشود.
قيمت هر دو دوز واكسن  25تا 60ميليون تومان با
توجه به معرف و بازارياب و محل تزريق متفاوت
است .همه اينها در شــرايطي است كه با توجه به
حفظ زنجيره سرد اين واكسن و نگهداري آن در
مخازن سرمايشي پيشرفته ،حاال هشدارها نسبت
به كيفيت اين واكسنها و تقلبيبودن آنها باال رفته
اســت و همه اینها در حالی است که سخنگوی
سازمان غذا و دارو به همشهري میگوید هرگونه
تزریق واکسن فایزرممنوع است و واردكننده و
تمام عوامل آن قاچاقچي به شمار ميروند.
همشــهري در اين گزارش ميداني -تحقيقي،
جزئيات قابلتوجهي از فعاليــت مافياي تزريق
واكسن بهدست آورده است.

آمــار مبتاليــا ن ديروز

آمار بهبوديافتگانتا ديروز

خارجي در همين تهران واكســن بزنند .قيمت هم از
هزار تا 3هزار دالر متفاوت بوده اســت .بهدليل اينكه
اطمينان كامل نســبت به واردكننده اين واكســن
داشتند ،از ورود اين واكسن استقبال كردهاند .هرچند
كه فقط چند تزريق در همان زمان انجام شده و زماني
كه براي ديگر اعضاي خانواده تقاضا كرده بودند به آنها
اعالم شده كه امكان ورود دوباره اين واكسن در شرايط
فعلي وجود ندارد.
پورسانت برای هر متقاضي واكسن250 ،هزارتومان

محمود هاديپــور ،كارشــناس دارو و داروخانهدار
اســت و ميگويد تابهحال چنديننفر به او مراجعه
كرده و اعالم كردهاند واكســن فايزر تزريق كردهاند.
او به همشهري ميگويد ظاهرا شرايط به اين صورت
است كه هر نفر براي تزريق واكسن بايد از سوي 2نفر
به اعضاي اصلي ،معرفي شــود تا او را عضو يك گروه
تلگرامي كننــد ،آنجا كدملي افراد گرفته ميشــود.
سپس بايد بهصورت يك گروه 6نفري ،براي دريافت
واكســن اقدام كنند .بهگفته هاديپور ،در اين ميان
بازاريابهايي هســتند كــه با معرفي ايــن افراد ،از
فروشــنده اصلي براي هر نفر ،پورســانت ميگيرند.
براي واكسنهاي 25ميليون توماني ،سهم ويزيتورها
براي هر نفر250 ،هزار تومان اســت .وقتي يك گروه
6نفره معرفــي ميكنند ،يك ميليــون و 500هزار
تومان دريافت ميكنند .اين داروســاز اما نسبت به
سالمت اين واكســنها ،ترديد دارد .او ميگويد كه
برخي از افراد اعالم كردهاند كه واكسني كه برايشان
تزريق شده در يخچالهاي سايد باي سايد نگهداري
ميشده است« :اگر ممنوعيت ورود اين واكسن نبود،
ميشد از سالمت واكسنها ،حفظ زنجيره سرد آنها
و ...اطمينان پيدا كرد».
بهگفته او ،ايران تا امروز ،يكي از ضعيفترين كشورها
از نظر واكسيناســيون عمومي بوده و همين مسئله
سبب شده تا مردم به سمت بازارهاي زيرزميني بروند،
هرچند كه هر كسي هم توانايي پرداخت هزينه خريد
اين واكســنها را ندارد« :اگر اجازه ميدادند بخش
ن کرونا را با ارز آزاد
خصوصي به اندازه توان خود واكس 
وارد كند ،عدهاي اين واكسنها را تزريق ميكردند و
ايمني براي گروهي ايجاد ميشد ».هاديپور ميگويد
اصال مشــخص نيست اين واكســنها به چه صورت
وارد ايران شــده ،چطور نگهداري شده و چه موادي
دارد ،با اين اتفاقات ســامت مردم به خطر ميافتد:
«ممنوعيتها هميشه به سود گروهي تمام ميشود.
اين اتفاقات جيب عدهاي را پر ميكند ،درست مانند
تحريمها كه منجر به كاسبي گروهي شده است».

ورود واكسن قاچاق به ايران ،اما موضوعي نيست كه بر كسي پوشيده باشد .واردكنندگان دارو و تجهيزات پزشكي ،داروخانهداران و داروسازان ،پزشكان و صاحبان
مطبها و حتي مقامات مسئول حوزه سالمت درباره آن صحبت میکنند .مجتبي بوربور كه عضو اتحاديه واردكنندگان داروست ،به همشهري ميگويد بهطور كلي 4مبدا
ورود داروهاي قاچاق به ايران وجود دارد كه يكي از آنها تركيه است و دومي عراق ،سومي كشور امارات و چهارمي آذربايجان است .بوربور درباره فروش واكسنهاي
تقلبي و عوارض ناشي از تزريق آن توضيحاتي ميدهد« :سازمان بهداشت جهاني درباره داروي تقلبي تعريف جامعي دارد و حتي درباره واكسن فايزر هم شرايط حمل
آن را تأكيد ميكند كه اگر زنجيره سرد آن بهدرستي رعايت نشود ،آن را در رده داروهاي تقلبي قرار ميدهد و اصالتش را رد ميكند .اما حاال بحث اينجاست كه اصال
فايزر واكسن وارد شده به كشور را توليد نكرده و اين واكسن تقلبي بوده باشد .در اين شرايط 2وضعيت وجود دارد؛ اينكه در ويال واكسن دارونما يا آب مقطر پر كرده
يا از تكنولوژي دستچندم استفاده كردهاند كه البته بسيار بهندرت رخ ميدهد .در بيشتر موارد تقلبها ماده مؤثره ندارد .نحوه تشخيص آن هم بهراحتي امكانپذير
نيست؛ مگر بررسي مستندات برگه يا روشهاي آزمايشي؛ بنابراين مصرفكننده نميتواند به اين نتيجه برسد كه واكسن تزريقي واقعي است يا غيرواقعي .حتي نهاد
ناظر هم با ديدن شكل واكسن يا داروي تقلبي نميتواند آن را تشخيص دهد ».بهگفته او ،در همسايگي ما ،كشور پاكستان يكي از بزرگترين توليدكنندگان داروهاي
تقلبي در دنياست و به سرعت هر دارويي كه بخواهيد را براي شما توليد ميكند .اينجا حتي داروهاي شركتهاي ديگر را به نام شركتهاي مطرح دنيا بستهبندي و
عرضه ميكنند و در اين حالت شما هزينه يك داروي برند را ميدهيد ،اما درحقيقت همان محصول ارزانقيمت را خريداري كردهايد؛ ضمن اينكه اگر فرد واكسنهاي
تقلبي دارونما يا داراي آب مقطر را هم دريافت كند درصورت ابتال به كرونا با اين توجيه روبهرو ميشود كه امكان دارد جزو نفراتي بوده باشيد كه ايمنيزايي در بدنشان
ايجاد نشده و در اين حالت با هزينهاي كه براي تزريق واكسن پرداخت كرده ،ضرر كرده است .اين عضو اتحاديه واردكنندگان دارو درباره تزريق واكسنهاي تقلبي
هشدار ميدهد« :واكسن يك فرآورده بيولوژيك است و اگر در نوع تقلبي آن ماده بيولوژيكي باشد ،حتما خطراتي براي مصرفكننده دارد .تقلب در داروها بسيار
متنوع است و با وجود اينكه اين احتمال ضعيف است ،اما شما درنظر بگيريد كه به جاي واكســن كوويدـ ،19واكسن آنفلوآنزا در ويال واكسن بريزند كه اين مسئله
خطرآفرين است يا حتي استفاده از مادهاي شيميايي كه شايد خطراتي براي بدن نداشته باشد ،اما چون تقلبها قابل پيشبيني نيستند ،ما تأكيد داريم كه اصال به
ريسك تزريق آن نميارزد و بهتر است اين واكسنها مصرف نشود؛ حتي درباره واكسنهايي كه ماده مؤثره ندارند ».بهگفته بوربور ،داروي تقلبي و بهدنبال آن واكسن
تقلبي معضل دنياست ،اما قاچاق ناشي از سياستهاي اشتباه دولتهاست كه بازار مصرف را بهدرستي مديريت نميكند و نياز مردم به شكل منطقي و درست پاسخ
داده نميشود؛ به همين دليل بهدنبال مبادي ديگر براي تامين نيازش ميرود.

كيانــوش جهانپــور ،مديــر روابطعمومــي وزارت
بهداشت و سخنگوي سازمان غذا و دارو اما در پاسخ
به همشــهري بدون اينكه فعاليت ايــن مراكز را رد
كند ،تأكيد ميكند كه هرگونه تزريق واكســن فايزر
ممنوع است و واردكننده و تمام عوامل آن قاچاقچي
به شــمار ميروند .با اين حال اين توضيح را ميدهد
كه «درباره فروش واكســن فايزر در بازار سیاه ایران
اطالعات ضدونقيضي به ما اعالم شــده است و حتي
فيلمي مربوط به يك پالت كوچك واكسن فايزر هم در
شبكههاي مجازي منتشر شده است؛ البته مشخص
نيســت كه اين فيلم در ايران ضبط شــده يا در يكي
از كشورهاي همســايه ،اما بهدليل اينكه شهروندان
عراقي از زدن واكسن فايزر ســرباز ميزنند و به زدن
این واکسن اعتقاد ندارند .احتمال ورود اين واكسن از
طريق مرز عراق دور از ذهن نيست».
او ميگويد« :موضوعي كه بايد به آن توجه كرد ،اين
است كه زنجيره ســرد واكســن فايزر ،دماي منفي
 ۶۰تا  ۷۰درجه ســانتيگراد اســت و به اين دليل،
امكان جابهجايي آن با اين شــرايط در هيچ محموله
و كانتينري وجود نــدارد .تامين تجهيــزات و نبود
زنجيره سرد و نداشتن يخچالهاي مخصوص از جمله
موضوعاتي است كه سبب ميشود نتوان واكسن فايزر
را بهراحتي جابهجا كرد و با فرض اينكه واكسن كنوني،
فايزر هم باشد در جابهجايي بهطور قطع اثربخشي خود
را از دست داده است».
بهگفته جهانپور ،نبايد اين موضــوع را ناديده گرفت
كه هماكنون تقاضا براي واكســن ،بيشــتر از عرضه
است و اين مسئله ،بازاري را براي افراد سودجو فراهم
كرده تا واكسنهاي تقلبي را بهعنوان واكسن اصلي با
قيمتهاي باال عرضه كننــد .درنهايت بايد گفت كه
امكان انتقال واكسن فايزر با شرايط خاصي كه دارد،
وجود ندارد و حتي ميتواند خطرات جاني براي افراد
تزريقكننده بهدنبال داشته باشد .بهگفته او ،اينگونه
فعاليتها بايد از ســوي عوامل انتظامــي ،امنيتي و
قضايي شناسايي شده و با آنها برخورد شود .او تأكيد
ميكند كه واكسن مورد ادعاي اين افراد از نظر وزارت
بهداشت غيرقابل مصرف است .سخنگوي سازمان غذا
و دارو ،روز گذشته در پاســخ به خبرنگار خبرگزاري
ميزان درباره تزريق 5ميليون دوز واكســن فايزر به
قيمت 20ميليون تومان در بيمارســتاني در شمال
تهران هم تنها بــه گفتن اين جملهها بســنده كرد:
«افرادي كه ارقام اينچنيني را بيان ميكنند ،احتماال
نه ميدانند واكســن چيست و نه نســبت به دوز آن
آگاهي دارند؛ اين اقدام قاچاق است».
فايزر روي دوش كولبران ؟

ماجراي واردات غيرقانوني قاچــاق و فروش و تزريق
واكسن اما به شكل وســيعتر هم مطرح شده است؛
حتي شنيده ميشود كه اين واكســنها از مرزهاي
غربي از ســوي كولبران بانه ،مريوان و مهران قاچاق
ميشود؛ كولبراني كه البته به صراحت حمل و ورود
واكســن را تأييد يــا رد نميكنند؛ چراكــه بهگفته
خودشــان در برخي موارد از محتويــات آنچه وارد
ميكنند ،خبر ندارند.
يكي از كولبــران در بانه ،واردات محدود واكســن
از ســوي برخي از كولبــران را تأييــد ميكند و به
همشــهري ميگويد« :تا جايي كه من اطالع دارم،
از مرز ما تنها يكبار اين اتفــاق رخ داد .محموله هم
مربوط به ســربازهاي عراقي بود كه اعتقادي به زدن
واكسن نداشــتند و آن را به يك شــركت در تهران
فروختند .فكر ميكنم واكسنها را در بستههاي 50در
30سانتيمتري گذاشــته بودند و حدود يكساعت
طول كشيد تا از مرز وارد شود؛ انگار كه 60عدد گوشي
موبايل را در يك كارتن بستهبندي كنند .از آنجا هم
يكي از كاميوندارها 40ميليون هزينه بار گرفت و به
سمت تهران بارگيري كرد .برخي كولبران نميدانند
چه چيزي وارد ميكنند ،مراودات تبادل كاالي ما با
عراق بسيار زياد اســت و حتي زميني و با خودرو هم
برخي كاالهــاي قاچاق از طريــق مرزهايي ازجمله
سيرانبند وارد ميشود».
يكي از واردكننــدگان دارو هم اين ماجــرا را بهطور
ضمني تأييد ميكند .او كه نخواست نامش در گزارش
بيايد ،به همشــهري ميگويد« :عمدتا براي واردات
داروي قاچاق به كشور سختگيري چنداني نميشود.
برخوردهاي قانوني بيشتر درباره صادرات دارو انجام
ميشود .درباره واكســن فايزر هم نخستين چيزي
كه احتمال آن وجود دارد ،قاچاق واكســن از مبادي
كشــورهايي ازجمله عراق ،تركيه و ســپس امارات
است .بهنظر ميرسد كشورهايي كه مردمشان اعتقاد
چنداني بــه تزريق واكســن ندارند و واكســنهاي
خريداري شده روي دستشــان مانده به هر طريقي
اقدام به فروش اين واكسنها به ايران ميكنند».
خبر واردات واكسن توســط كولبران از مرزهاي بانه،
مريوان و نوســود به گوش مديرعامل يك شــركت
گردشــگري ايران -عراق هم رسيده اســت .او هم
ميگويد« :قاچاق دارو هميشــه از ايران به ســمت
كردستان عراق پررونق بوده؛ چراكه بارها شنيدهايم
كه داروهاي واردشده به كشور را با ارز 4200توماني
به جاي توزيــع در داخل از طريق هميــن مرزها به
كردستان عراق ميفرستند؛ بنابراين در اين شرايط با
وجود اينكه آنها واكسن فايزر را بهوفور در اختيار دارند،
بهراحتي به ايرانيها ميفروشند ».بهگفته اين فعال
گردشگري كه نخواســت نامش نوشته شود ،واردات
واكسن آمريكايي كرونا عمدتا زماني صورت ميگيرد
كه قرار است مقدار قابلتوجهي كاالهاي متفاوت وارد
شود .در اين شرايط 400 ،300كولبر با هم كاال وارد
ميكنند و معلوم نيســت كه كدام بار واكسن است:
«البته اينكه زنجيره سرد و كيفيت اين واكسنها به
چه صورتي تامين ميشــود را نميدانــم ،اما يخدان
واكسنهاي فايزر هم در ابعاد همين كاالهايي است
كه روزانه روي دوش كولبران وارد ميشود و حتي يك
جايي ديدم كه يكي از اين يخدانها با آرم فايزر را براي
فروش گذاشته بودند».
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میز خبر

مجوز تزریق اضطراري
برای واکسن ایرانی
مجوز مصرف اضطراري واكســن ايراني كووبركت،
صادر شد و قرار است از هفته آينده وارد بازار شود.
اين خبر را ســعيد نمكي ،وزير بهداشت در مراسم
افتتاح پروژههاي بهداشتي و درماني دانشگاه علوم
پزشــكي اراك اعالم كرد و گفــت «:اجازه مصرف
واكســن ايراني كووبركت روز يكشنبه صادر شده
است و مجوز واكسن پاستور هم هفته آينده صادر
ميشــود ».به گزارش ایســنا ،براســاس اعالم او،
واكسن پاستور داراي  ۲نقص پرونده كتبي بوده كه
با تكميل آن در هفته آينــده مجوز مصرفش صادر
ميشود .همچنين در آينده نزديك ،تزريق واكسن
رازي و فخرا هم به جمع واكسنهاي مصرفي اضافه
ميشود «:از هفته آينده دستور توزيع دوزهاي آماده
را داديم ».بهگفته او ،ظرفيت توليد داخل در اينماه
وماه آينــده حدود  ۵يا  ۶ميليــون دوز خواهد بود
و در ماههاي بعد تصاعدي تــا  ۵۰يا  ۶۰ميليون ُدز
باال ميرود«:ما در زمستان آماده صادرات واكسن
كوويد به كشورهايي هستيم كه از االن آمدند براي
پيش خريد بــا ما صحبت ميكننــد .از بيرون هم
هرچه توانمندي داشته باشيم استفاده ميكنيم .تا
پايان دولت ،گروههاي آسيب پذيري كه وعده داده
شد شامل جمعيت باالي  ۶۰سال ،بيماران خاص
و گروههاي پر ريسك را واكسينه ميكنيم .تا پايان
تيرماه اكثر آن  ۱۵ميليون را واكسينه ميكنيم و تا
نيمه مرداد با برنامهريزي صورت گرفته و مجموعه
واكسن داخلي و خارجي واكســن خواهيم زد ».او
اعالم كرد كه واكســن خارجي هم در راه است و از
هفته آينده مشكل واكسيناسيون نخواهيم داشت.
بهگفته نمكي ،زيرساختهاي توليد واكسن داخلي
بهگونهاي فراهم شــده كه بودن و نبودن هر فردي
در روند تزريق واكسن مشكلي ايجاد نشود «:روند
واكسيناســيون از هفته جاري و آينده در كشــور
تسريع ميشــود و با ظرفيت ايجاد شده در داخل
كشور همه جمعيت هدف ايران تا پايان پاييز امسال
واكسينه ميشوند».
حيدر محمدي ،مديــركل امــور دارو و مواد تحت
كنترل سازمان غذا و دارو هم روز گذشته از داوطلبانه
بودن تزريق واكســنهاي ايراني خبر داد و به ايسنا
گفت«:داوطلبانه بودن تزريق اين واكســنها به اين
معناســت كه مردم بدانند اين واكســن در فاز سوم
مطالعه بالينــي قرار دارد و هر كس كــه تمايل دارد
براي تزريق واكسن مراجعه كند ».بهگفته محمدي،
وقتي فاز يك و دو مطالعه باليني در واكســني تأييد
ميشــود ،به اين معني اســت كه در سطح محدود
فاز يك و يك مقدار فراتر در فاز دوم ،ايمني واكسن
تأييد شده است .اثربخشي واكسن معموال در سطح
بيشــتري مورد بررســي قرار ميگيرد و در فاز سوم
مطالعه بالينــي قبل از صدور مجــوز اضطراري ۲۰
هزار نفر واكسينه ميشــوند و اگر قرار باشد واكسن
عارضهاي داشته باشــد ،در اين فاز خودش را نشان
ميدهد .از ســوي ديگر ،عليرضا رئيسي ،سخنگوي
ســتاد ملي مقابله با كرونا هم ايــن اطمينان را داد
كه با اين توليدات ،تا آخر ســال ۷۰ ،درصد جمعيت
كشور كه گروه هدف هستند حداقل يك دوز واكسن
را خواهند گرفت .رئيســي ،با اعــام اينكه ما تا آخر
خرداد يك ميليون دوز ،در تيــر 3ميليون ،در مرداد
باالي 7ميليون و از شهريور به بعد ماهانه  ۱۰ميليون
دوز واكسن داخلي خواهيم داشت ،ادامه داد «:گروه
هدف ما  ۵۵ميليون نفر است كه تا آخر سال با خيال
راحت ميتوانيم واكسيناســيون را پيش ببريم .اين
جداي از واكسنهايي است كه خريداري كردهايم».
او درباره تزريق دوز دوم واكسنهاي تزريق شده هم
گفت«:مردم نگران نباشــند .دوز دوم اسپوتنيك را
توزيع كرديم و دوز دوم سينوفارم را هم از شنبه توزيع
ميكنيم .فاصله بين دريافت دو دوز براي سينوفارم
تا 8هفته و براي اسپوتنيك تا  ۱۲هفته ايرادي ندارد.
اينكه واكســن ديگري را بهعنــوان دوز دوم تزريق
كنيم فعال در دســتور كار نيست و اگر در آينده ثابت
شد ممكن اســت اين كار را انجام دهيم ».بهگفته او،
5واكسنســاز داخلي به ســرعت كار خود را پيش
ميبرند و از سال آينده نيازي به خريد واكسن خارجي
در زمينه كرونا نيست .زيرساختها بسيار خوب فراهم
شده و ظرفيتي كه وجود دارد ،ميتواند روزانه تا ۵۰۰
هزار دوز واكسن توليد كند.

كاهش 17/5درصدي
جانباختگان كرونا در تهران
فرمانده عمليات ستاد مقابله با كرونای استان تهران
از كاهش۱۷.۵درصدي جانباختگان كرونا در تهران
خبر داد ،بــا اين حال تأكيد كرد كــه فرايند كاهش
آمارهاي كرونا در تهران كند است .به گزارش ایسنا،
ي با اعالم اينكه در تهران طي  ۱۰روز اخير
عليرضا زال 
نسبت به اوايل خردادماه شــرايط بهتري را در روند
شيوع كروناويروس طي ميكنيم ،اما روند ترخيص
افراد بستريشده در بيمارســتان ،كند است افزود:
«البته در خيز ســوم اين بيماري نيز در 2هفته آخر
اين الگو را تجربه كرديــم ،در مجموع در تهران نزول
آمارها نسبت به همه استانها با كندي بيشتري انجام
ميشود ».او گفت :در  ۲۴ساعت گذشته  ۵۹۰مورد
جديد مبتال در تهران بستري شدهاند كه  ۱۰۱مورد
آن در بخش مراقبتهاي ويژه بوده است .در مجموع
هماكنون تعداد بيماران بستري در بيمارستانهاي
تهران  ۵۸۰۰نفر اســت كه  ۱۹۰۰نفر آن در بخش
مراقبتهاي ويژه بستري هستند .زالي متوسط شمار
مراجعان ســرپايي در تهران را حدود  6تا 7هزار نفر
اعالم و تأكيد كرد كه وضعيت اســتان و شهر تهران
نارنجي است.

رویای كوچ700هزار يورويي

75درصد درآمد عشاير از دامپروري
15درصد درآمد عشاير از بخش صنايعدستي و 10درصد هم از
فعاليتهاي خدماتي بهدست ميآيد

در همه جاي دنيا جوامع عشايري بهدليل ســبك زندگي متفاوت جوامعي
بسيار ارزشمند هســتند .چرا كه جمعيتي مولد ،مســتقل و متكي بهخود
هستند و نقش بسيار كليدي در اقتصاد كشور ايفا ميكنند .لذا دولتها براي
ايجاد اشتغال پايدار عشايري هر ساله تسهيالت خوبي به اين بخش اختصاص
ميدهند تا اين بخش مولد همچنان پويا و فعال ادامه حيات دهد .در كشور ما
با اجراي طرح اشتغال روستايي و عشايري سهم اشتغال روستايي و عشايري
از 3درصد به 29درصد در زمان حاضر رسيده اما سهم اشتغال عشايري بهطور
مجزا مشخص نيست.
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رنگهاي زنده ،نقشهاي كوچرو

روايت همشهري از تجربه سفر توريستهاي خارجي
با عشاير بختياري و گزارش آسیبهای كرونا به يك كسبوكار نوآور

مروري كوتاه بر بعضي از مهمترين آثار هنرهاي تصويري
درباره عشاير در ايران

آنها در لحظه زندگي ميكنند .هر وقت كه زمانش برسد ،همه زندگيشان
را جمع ميكنند و راهي دشتها و كوهها ميشوند7 .تا 10روز در سفرند
و در تمامي اين مدت ،هر كس بهكار خود مشــغول است؛ همه وظايف به
تساوي ميان اعضاي خانواده ،تقسيم شــده .گلههاي ميش و بز را مردها و
پسرهاي بزرگ خانواده ،دمدماي طلوع آفتاب براي چرا ميبرند .مادرها و
دختران نوجوان ،همه آنچه هست را بستهبندي كرده و روي دوش قاطران
ميگذارند و كمكم همه در ميانه مســير ،به هم ميرسند و دوباره دور هم
جمع ميشوند.

فيلمهاي مردمشناسي در ايران سابقهاي بيش از  ۵۰سال دارد و در طول اين
سالها ،بخش عظيمي از توليدات تلويزيون ملي قبل از انقالب و صدا و سيماي
بعد از انقالب را تشكيل داده است .اما تا امروز نمونههاي فراوان و موفقي درباره
زندگي عشاير ايران به ثبت رسيده كه به موفقترينشان اشاره خواهيم كرد.
فیلم علف یا نبرد یک ملت برای زندگی ،محصول  )۱۳۰۴( ۱۹۲۵در اياالت
متحده آمريكاست .از نخستين فيلمهاي مردمنگارانه كه توسط مريان كوپر و
ارنست بي .شودزاك كارگرداني شده است .اين فيلم به كوچ طايفه بابااحمدي
از طوايف ايل بختياري ميپردازد.

14

16

این شماره

سهشنبه  25خرداد  4 1400ذیالقعده 1442

شماره 8244

عشایر

یادداشت یک

زنان ايل و مصايب هزار و چند ساله
محمد پروين
روزنامهنگار

حافظان
سنت و طبيعت

گفتوگو با رئيس سازمان امور عشاير كشور
درباره جمعيت ،توليدات و مشكالت
بر سر راه عشاير كوچنده كشور

دشت ،در رؤياي خيلي از
مرضيه ثمرهحسيني
آدمها جاري است ...گرگ
روزنامهنگار
و ميش پگاه دشت ،آفتاب
طاليي ،آسمان آبي روز ،شبهاي ســرمهاي پرستاره ،سكوت بكر
و ناب ...دل خيلي از شهرنشــينان لك ميزند براي كندن از فضاي
ساكن و خسته و پرهياهوي شــهر و گذران يك روز و شب در دشت.
اينكه يك كلهسحر خنك زير سياهچادر با صداي سگان گله و زنگوله
گوسفندها و بزغالهها از خواب بيدار شوند و زندگي خالص در طبيعت
را سر بكشند ...اين وجه رؤيايي زندگي در دشت است و سخت است
تصور يك عمر زندگي كوچنشيني .سپريكردن يك روز آرام آفتابي در
جمعيت عشاير

آخرين سرشــماري جامعه عشــايري ايران كه
آبانماه ســال 1399با روش ثبتي مبنايي انجام
و اعالم شد ،نشــان ميدهد كه جمعيت عشاير
كشــور يكميليون و 108هــزار و  640نفر در
قالب 246هزار و 45خانوار اســت .در اين ميان،
تعداد مردان ايلياتي كشور 590هزار و 759نفر و
جمعيت زنان عشاير نيز 517هزار و 881نفر است.
طبق اطالعات سرشماري  ،99بيشترين جمعيت
عشايري در ميانگين سني 20تا 29سال ،هم در
ميان زنان و هم در ميان مردان ثبت شده است.
نقش مؤثر عشاير در توسعه اقتصادي

با وجود نســبت جمعيتي پايين عشاير كوچنده
كه فقط 1/4درصــد جمعيت ايران را تشــكيل
ميدهند ،نقش جامعه عشايري در تأمين امنيت
و توسعه اقتصادي كشور بسيار مهم است و ايالت
و طوايف كوچنشــين هر كدام ســهم مهمي در
توليد محصوالت كشــاورزي ،لبني و پروتئيني
و همچنيــن توليــدات صنايعدســتي برعهده
دارند .رئيس سازمان امور عشــاير كشور درباره
اهميــت جامعه عشــايري ميگويد« :عشــاير،
نماد اقتصاد مقاومتي در كشــور هستند و براي
اينكه كمترين فشــار و صدمه را به ســفرههاي
آب زيرزميني داشته باشند ،اســتراتژي كوچ را
انتخــاب كردهاند» .دكتر شــاهپور عالئيمقدم
ميافزايد« :با توجــه به اينكه ايران ،كشــوري
خشك و نيمهخشك اســت كه ميانگين بارش
در آن تقريباً 250ميليمتر اســت ،شيوه زندگي
عشايري درواقع تكنيكي براي مديريت تغييرات
اقليمي است .بنا بر همين اصل ،عشاير در امتداد
اقليم حركت ميكنند و مدتي را روانه قشــاق
ميشوند و در فصل گرم به ييالق ميروند» .طبق
اطالعات سرشــماري ســال  ،99كوچ قشالقي
عشاير بيشتر به اســتانهاي خوزستان ،فارس،
سيستانوبلوچســتان و كوچ ييالقي آنها بيشتر
به اســتانهاي آذربايجان غربــي ،چهارمحال و
بختياري ،كرمان ،سيستانوبلوچستان و فارس
است و استانهاي بوشــهر و قم در دوران ييالق
خالي از عشاير ميشوند.

دشت زيباست ،اما چشم در چشم طبيعت سوزان و خشك و باد و بوران
شدن كار اهل ايل است .ايالتي كه قدم به قدم با تاريخ پيش آمدهاند و
هزاران سال قدمتشان است .كوچنشيني فقط خاص ايران نيست ،اما
تنوع اقوام ،ايالت ،طايفهها و تيرههاي ايراني و اثرگذاري آنها در تاريخ
سياسي ،اجتماعي و اقتصادي كشور ما نظير ندارد .اثرگذاري ايل در
حيات سرزمين ايران همچنان برقرار است و گذر روزگار ،سختگيري
طبيعت خشك و خشــن اين سرزمين و دشــواريهاي اجتماعي و
اقتصادي نتوانسته از تنوع جامعه عشــايري كشور كم كند .حدود
104ايل و 552طايفه عشايري در غرب و جنوب ،شرق و جنوبشرق،
شمالغربي ،شمالشرقي و مركز كشور پراكنده هستند.

بناي جامعه عشايري بر مرتع و دام استوار است.
طبق سرشماري سال گذشــته29 ،درصد از دام
سبك كشور در اختيار عشاير است .رئيس سازمان
امور عشــاير با تأكيد بر ظرفيت ويژه اين جامعه
در توليدات دامــي و پروتئيني ميافزايد« :تعداد
دام سبك عشــاير حدود 21ميليون رأس و دام
ســنگين يكميليون و 200هزار رأس است كه
ميتوان گفت هر يك از عشــاير ،گوشــت قرمز
موردنياز 16ايراني را تأمين ميكند كه در هيچيك
از بخشهاي توليدي و اقتصادي كشــور چنين
بهرهورياي از عوامــل توليد و نيروي انســاني
سراغ نداريم .هماكنون ،نياز ساالنه گوشت قرمز
كشور حدود 880هزار تن است كه از اين ميزان
200هزار تن را عشــاير توليــد ميكنند؛ يعني
25درصد گوشت قرمز موردنياز را عشاير تأمين
ميكنند» .عالئيمقدم ادامه ميدهد« :عالوه بر
تأمين گوشت ،عشاير كشور ساالنه 450هزار تن
شير و فراوردههاي لبني توليد ميكنند».
جايگاه ويژه عشاير در صادرات

جز محصوالت لبني و پروتئيني ،ســاالنه حدود
12هزار تن پشــم گوســفند ،هزار تن موي بز و
16تن پشم شتر توسط عشــاير توليد ميشود.
بهدنبال اين توليدات ،هر ســال حدود 28درصد
صنايعدســتي كشــور ازجمله قالــي ،قاليچه،
گبه ،گليم ،زيلو ،ورنــي و جاجيم ،چادر ،حصير،
خورجيــن ،چوقا و كاله و دســتكش و جوراب و
گيوه توسط خانوارهاي عشــايري توليد و صادر
ميشود .رئيس سازمان امور عشاير كشور درباره
جايگاه ويژه عشــاير در صادرات كشور ميگويد:
«عشــاير 40درصد فروش صادراتي كشــور را
توليــد ميكنند35 .درصد صنايعدســتي ايران
كار دســت عشــاير اســت .همچنين در حدود
790هزار هكتار زراعت دارند و 54هزار هكتار باغ
را مديريت ميكننــد» .عالئيمقدم با بيان اينكه
از 84ميليون هكتار مرتع در كشــور34 ،ميليون
هكتار در اختيار عشاير است كه كمترين خسارت
را به آن وارد كردهاند ،ميگويد« :امسال نسبت به
سال گذشته 52درصد كاهش بارندگي داشتيم.
زماني كه خشكســالي اتفاق ميافتد ،نخستين

جامعهاي كه بهشــدت تهديد ميشــود ،جامعه
عشاير اســت،چرا كه وابســتگي دام عشاير به
مرتع بسيار بيشتر اســت .رخداد اين اتفاق ،تمام
اميد عشاير را كه در پي دسترسي به آب و علوفه
كافي روانه ييالق ميشوند ،از بين ميبرد .امسال
نيز تحت تنش خشــكي هوا و كمبارشي ،مراتع
عشاير آسيب بســيار زيادي ديد و از 7/3ميليون
تــن ظرفيــت مراتع بخــش عشــايري ،حدود
1/7ميليون تن كاهش علوفــه داريم كه معادل
6هزار و 500ميليارد تومان است» .عالئيمقدم
به اقداماتي كه براي كاهش خسارات خشكسالي
براي جامعه عشــايري درنظر گرفته شده است،
اشــاره ميكند و ميگويد« :خســارت ،غيرقابل
انكار است ،اما كاهش و مديريت اثرات خشكسالي
در دستور كار سازمان امور عشــاير است .بر اين
اساس ،خريد تضميني دام عشاير از 17خردادماه
آغاز شده اســت و همچنين پرداخت كمكهاي
بالعوض و تسهيالت كمبهره از ديگر برنامههاي
ما است تا تابآوري عشاير كاهش نيابد و زيست
عشايري كه موافق توسعه پايدار و محيطزيست
است ،ادامه يابد».
جمعيت عشاير كاهش پيدا نكرده است

عالوه بر سرشماري سال  ،1399از بعد از انقالب
تاكنون 3سرشــماري رســمي ديگــر بهترتيب
در ســالهاي 1378 ،1377 ،1366با همكاري
سازمان امور عشــاير و مركز آمار ايران از عشاير
كوچنده كشور انجام شده است .جمعيت عشاير
طبق سرشــماري ســال  ،1366يكميليون و
152هزار و 99نفر؛ در سال  ،1377يكميليون و
304هزار و 89نفر و در سال  ،1387يكميليون
و 186هزار و  398بوده اســت .رئيس ســازمان
امور عشــاير كشــور با بيان اينكه مالحظه اين
سرشماريها نشــانگر اين است كه با وجود همه
ســختيها ،قدر مطلق جمعيت عشاير كم نشده
است و ميانگين يكميليون و 200هزار نفر حفظ
شده اســت ،خواستار حمايت بيشــتر از جامعه
عشايري است و ميافزايد« :عشاير در عين اينكه
كمترين زحمت را بــراي حاكميت و نظام دارند،
بيشترين اثرگذاري و فايده را در توسعه پايدار و

خسارت ،غيرقابل
انكار است ،اما
كاهش و مديريت
اثرات خشكسالي
در دستور كار
سازمان امور
عشاير است .بر
اين اساس ،خريد
تضميني دام عشاير
از 17خردادماه
آغاز شده است و
همچنين پرداخت
كمكهاي بالعوض
و تسهيالت كمبهره
از ديگر برنامههاي
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چرخه اقتصاد كشور دارند و بهعنوان ميراثداران
فرهنگ كهن ايراني ،بايــد ظرفيتهاي قانوني
مؤثري برايشان ايجاد شــود و با حذف مقررات
دست و پاگير ،به آنها كمك شود كه زيست سنتي
خود را كه نســل اندر نســل به آنها منتقل شده
اســت ،حفظ كنند .در اين راســتا ،خوشبختانه
مجلس و دولت در ســالهاي اخير توجه ويژهاي
به امور عشاير داشــتهاند كه اميدواريم در دولت
بعد نيز بودجه و اعتبارات مناســبي به عشــاير
اختصاص يابد».
از مشكالت بزرگي كه چندين سال است بر سر
راه كوچنشينان ايران قرار دارد ،تخريب ايلراهها
بهدليــل عوامل طبيعي و تصرف عرصه توســط
انسانهاســت .عالئيمقدم نگهــداري ايلراه را
از بزرگترين مشــكالت روز عشــاير ميداند و
ميگويد« :نگهداري و احيــاي 66هزار كيلومتر
ايلراهي كه در خارج از محدوده شهرها و روستاها
و در معرض تهديد بارشها و بروز ســيل و رانش
زمين قرار دارند ،كار بسيار سختي است .اين كار
نيازمند رديف مســتقل بودجهاي است كه بايد
بيش از پيش مورد توجه مســئوالن قرار گيرد».
از ديگر مشكالت بزرگي كه رئيس سازمان امور
عشاير كشور ميگويد عشــاير ايران با آن مواجه
هستند ،دسترســي پايين به ظرفيتهاي نوين
فناوري اســت .عالئيمقدم ميافزايد« :بايد در
وزارت آموزش و پرورش در زمينه توانمندسازي
فرزندان عشاير كه يكجانشــين نيستند ،تالش
بيشتري صورت گيرد و با طراحي مدلهاي نوين
و ارتقاي پوشش شبكه اينترنت و همچنين حضور
معلمان در كنار ايل ،مانع ترك تحصيل فرزندان
جامعه عشايري و بهويژه جذب دختران بازمانده
از تحصيل شويم».
دفاع از مرزهاي ايران

افزون بر نقش كوچنشــينان در توسعه اقتصادي
ايران ،نقــش عشــاير در دفــاع از مرزهاي اين
ســرزمين حائــز اهميت اســت .تاريــخ بيانگر
اين حقيقت اســت كه عشــاير بهعلت موقعيت
جغرافيايــي استقرارشــان در حواشــي مرزها
بهويژه در جنوبشرقي و شــرق ،جنوبغربي و
شمالغربي كشور ،در دفاع از اين سرزمين بهويژه
در طول 8سال جنگ تحميلي عراق عليه ايران،
نقش تعيينكنندهاي داشــتهاند .رئيس سازمان
امور عشاير در اينباره ميگويد« :نقش پدافندي
عشاير بيبديل است ،جايي كه نه پايگاه انتظامي
است و نه دوربين نظارتي ،عشاير با تكيه بر غيرت و
تعصب خود بهعنوان مرزداران بيمزد نقشآفريني
ميكنند .اين مسائل ،وظيفه ما را در قبال حفظ
اين جامعه بيش از پيش ميكند و بايد با توجه به
ديگر ظرفيتهاي زندگي كوچنشــيني ،ازجمله
ظرفيت گردشــگري ،به رفع مشكالت و تقويت
بنيه اقتصادي عشاير كمك كنيم».

هر جا صحبت از نقش زنان ميشود در جامعه
مردساالر و تحت ســلطه ،ناخودآگاه براساس
زيســت فكري و خوراك ذهني نادرست ،اين
مســائل در نيازهاي خانهداري ،مراقبت فرزندان ،تهيــه غذا و برآورده
كردن نيازهاي جنسي مردان تداعي ميشود .در بخش عشاير نيز مقوله
در اذهان عموم پررنگتر ميشود .اين طرز تفكر نشاندهندهنبود ادراك
كافي و شناخت مناسب از اين نوع زيست و مســائل زنان عشاير است.
حال با گسترده شدن وسايل ارتباط جمعي و سپري كردن زمان بيشتر
مردم در اين رسانهها ،مصايب و اتفاقات اين قشر در جامعه شكل ديگر
به خود گرفته است.
شايد حركتهاي كوچك در جامعه مردســاالر براي از بين بردن اين
تفكر صورت گرفته و قدمهاي بســيار كوچكي برداشته شده باشد اما
در زيست عشــايري زنان بهعنوان يك ركن حركتي و مهم نقشهاي
خودشــان را اثبات كردهاند .هر چند كه تريبون و بلندگوي كافي براي
شنيدن حرفهايشان در اختيار اين زنان نبوده است ،در بيشتر مقاالت و
گفتوگوهايي كه با اين قشر صورت گرفته مدام به همان نقشهاي زنان
در جامعه شهري با ادبيات و جنس كارهاي ديگر اشاره شده است ،مانند
خانهداري ،توليد صنايعدستي ،تامين منابع غذايي و آبي و غيره .مطلبي
مغفول مانده در ميان جامعه زنان عشاير بيتوجهي به مسائل روحي و
نياز به شكوفا شدن اين زنان است .اين سركوبي است كه به اجبار به زنان
عشاير تحميل شده است .زناني كه نشان دادهاند در سختيها و مشكالت
زندگي و فشارهاي اقتصادي راه خودشــان را باز كردهاند ،هر چند كه
سنگهاي بسياري در ميانه راه برايشــان انداخته شده .بسياري از اين
زنان تحصيالت تكميلي خود را تمام كردهاند ،در بهترين دانشگاههاي
جهان پذيرش گرفتهاند .اين گوشهاي از كارهايي است كه به تنهايي و با
اراده خودشان صورت گرفته است .برخالف اشتباه عموم مردم كه زنان
عشاير نميتوانند تحصيل كنند يا امكانش را ندارند ،بسياري از اين زنان
كارآفرين هستند و فعاليت اقتصادي انجام ميدهند.
تمام اين فعاليتها با اراده همين زنان بوده است .بالطبع در پذيرش
اين فعاليتها نيز هزينههاي بســياري دادهاند كــه جامعه را از آن
تفكر سنتي و نقشهاي سنتي عقب برانند و مسير را براي پيشرفت
خودشان مهيا سازند .حال نقش جامعه و حكومت در قبال اين زنان
چيست؟ آيا بايد زنان عشــاير براي رســيدن به ديگر خواستههاي
خودشــان نيز همين راه را بروند و در بســياري از موارد سرخورده
شوند؟ اين سرخوردگي در زندگيشــان بهعنوان يك رفتار كنشي
ظاهر شود؟ دچار آسيب روحي شوند؟ خير .نبايد اين اتفاق بيفتد .هر
جا كه صحبت از نقش زنان عشــاير ميشود مدام صحبت از مفاهيم
ســنتي اين زنان نظير دامداري و خانهداري و پيگيري امور دامي و
هنرهاي دستي و غيره است .اول بايد نگاه سنتي از اين زنان برداشته
شود ،همانطور كه جامعه در حال پيشــرفت است و مدرنيته جاري
ميشود در زندگي اين زنان تحول صورت پذيرفته است .زنان عشاير
دور خودشان ديوار نكشــيدهاند و خودشان را جدا نكردهاند ،اين هم
يكي از طرز تفكرهاي اشتباه در مورد زيست زنان عشاير است .حال در
يك جامعه كه به سمت مدرنيته سوق پيدا ميكند و زنان شهري نيز
بهدنبال مطالبات خود و شكوفايي و پررنگكردن نقش خود هستند،
(در كنار مبارزه با تفكر مردســاالرانه جامعه) زنان عشاير نيز با اين
مصايب درگير هستند رسيدن به خواستههايشــان فراتر از كنترل
كردن و رسيدگي به امور دام ،يا توليد صنايعدستي است .اين زنان با
اتكا به زيست و نوع برخوردهايشان با مسائل پيرامون و دست و پنجه
نرم كردن با اتفاقهاي گوناگون داراي موقعيت خاصي هستند .توان و
نوع نگرش آنها باتوجه به زيستشان به پديدهها نوع ديگري است كه
اين تجربيات و عملگرايي ميتواند در ساختارهاي مديريتي و عملياتي
هم مورد استفاده قرار بگيرد.
اين قشــر براي به كمال رســاندن خود و بالندگي بيشــتر احتياج به
رسيدگي دارند .مســيري كه بايد از ســايه دربيايد و بهصورت شفاف
مطالبات زنان عشاير در اين حوزه را پاسخ دهد .قراردادن تريبونهاي
ثابت به اين زنان ،دسترسي بيشتر به گردش اطالعات و جدا كردن تفكر
سنتي از نقش آنان ،شنيدن آسيبهاي روحيشان و بازپروري آن ،دادن
مسئوليتهاي بيشتر و سهيم كردن آنها در قدرت تصميمگيري و پيش
بُردن اهداف استراتژيك و كالن ،ابتداييترين قدمها براي شانه به شانه
قرار گرفتن كنار زنان عشاير است ،وظيفه اصلي در اختيار قراردادن ابزار
اين قدمها بر دوش دولت و به همين تناسب همگام شدن مردان در كنار
زنان عشاير است.
همين خأل شكوفايي خودش با آســيبهاي جبرانناپذيري به زيست
و زندگي زنان عشــايربازميگردد .اينجا بايد بگويم كه گاهي اين نگاه
مردانه به زنان عشاير نيز نادرست اســت .اگر چه به باور غلط و اشتباه
عموم جامعه بعضي از كارها مردانه پنداشته ميشود و اين زنان كارهايي
مردانه انجام ميدهند پس با اين گزاره نگاهشــان را مبرا از اين اشتباه
ميكنند .همانطور كه پيشتر اشــاره كردم جداسازي نگاه سنتي در
زندگي زنان عشاير بايد صورت بگيرد.
آيا حكومت و مردان توانستهاند نياز اجتماعي اين زنان را برآورده كنند؟
قدم بعد نياز به احترام و باورمندی و برطرف كردن آسيبهاي روحي
را چطور؟ نياز اجتماعي فقط در معاشــرت با دوستان و ازدواج خالصه
نميشود .در اين مراودات اجتماعي شــاكله تفكر و انديشهشان مانند
چرخ دندههاي يك ماشــين كار ميكنند .رو به جلو ميرود و از اينرو
به جلو رفتن جامعهاي كه در آن زندگي ميكنند را پويا ميســازند و
اين پويايي در بحث كالنتر به كشــور كمك ميكنــد .احترام و عزت
نفس و موفقيت را با خودش به ميان ميآورد .زنان عشــاير توانستهاند
اين سايه را در مقاطعي از باالي سرشان كنار بزنند .با داشتن مهارت و
خالقيت دنياي پيرامون اطرافشــان را تحتتأثير قرار دادهاند .اما اين
پتانسيل بايد بيشــتر به جريان بيفتد ،اين صدا را بيشتر بايد شنيد ،نه
اينكه در محاق بُرد .شكوفايي زنان عشاير و درنظر داشتن چالشهاي
روحي و ذهني آنان و تالش براي برطرفسازي احتياج به برنامه مدون
و كارشناسانه دارد تا از تجربيات و توان اين زنان كه حقانيت خودشان
را اثبات كردهاند بهرهبرد.
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75درصد درآمد عشاير از دامپروري
15درصد درآمد عشاير از بخش صنايعدستي و
10درصد هم از فعاليتهاي خدماتي بهدست ميآيد

روايت همشهري از تجربه سفر توريستهاي خارجي با عشاير
بختياري و گزارش آسيبهاي كرونا به يك كسبوكار نوآور

در همه جاي دنيا جوامع عشــايري
شيوا نوروزي
بهدليل ســبك زندگــي متفاوت
روزنامهنگار
جوامعي بســيار ارزشمند هستند.
چرا كه جمعيتي مولد ،مستقل و متكي بهخود هستند و نقش بسيار كليدي
در اقتصاد كشــور ايفا ميكنند .لذا دولتها براي ايجاد اشتغال پايدار
عشايري هر ساله تسهيالت خوبي به اين بخش اختصاص ميدهند تا اين
بخش مولد همچنان پويا و فعال ادامه حيات دهد .در كشور ما با اجراي طرح
اشتغال روستايي و عشايري سهم اشتغال روستايي و عشايري از 3درصد
به 29درصد در زمان حاضر رسيده اما سهم اشتغال عشايري بهطور مجزا
مشخص نيست .افزايش درآمد و اشتغال پايدار در جامعه يك ميليون و
108هزار نفري عشــاير قطعا هويت اين سبك از زندگي در جامعه ايراني
را همچنان حفظ و انگيزه نسل جوان عشاير را براي فعاليتهاي توليدي
تقويت خواهد كرد .در ادامه به مشاغل عشاير و كسب درآمد و معيشت
اين قشر اشاره ميكنيم.

آنها در لحظه زندگي ميكنند .هر وقت كه زمانش برسد ،همه
مائده اميني
زندگيشان را جمع ميكنند و راهي دشتها و كوهها ميشوند.
روزنامهنگار
7تا 10روز در سفرند و در تمامي اين مدت ،هر كس بهكار خود
مشغول است؛ همه وظايف به تســاوي ميان اعضاي خانواده ،تقسيم شده .گلههاي ميش و بز را مردها
و پسرهاي بزرگ خانواده ،دمدماي طلوع آفتاب براي چرا ميبرند .مادرها و دختران نوجوان ،همه آنچه
هست را بستهبندي كرده و روي دوش قاطران ميگذارند و كمكم همه در ميانه مسير ،به هم ميرسند و
دوباره دور هم جمع ميشوند .غروب كه ميشود دخترها چوب جمع ميكنند براي آتش به پاكردن ...آب
ميآورند ،شير ميدوشند و بعد از خوردن شام ،همه آماده خواب ميشوند .عشاير دوست دارند ديده شوند
ي آنها پر از درس صبر و سفر و رهايي
و محصوالتشان به نقاط مختلفي از كشور و حتي جهان برسد؛ زندگ 
است و همينها ميتواند هزاران گردشگر خارجي را براي تجربه دنيايي متفاوت به ايران دعوت كند اما
كرونا همه معادالت را بر هم زده است .علي اكبر عبدالملكي ،رئيس كميسيون گردشگري اتاق بازرگاني
ايران به همشهري ميگويد :براساس آخرين برآوردها ،خسارت ويروس چيني به گردشگري كشور ،بيش
از 40هزار ميليارد تومان برآورد ميشود .تا پيش از شيوع كوويد19-در ايران« ،ايراننومد» (كوچيران)
يك كسبوكار گردشگري محسوب ميشــد كه با دعوت از توريستهاي خارجي براي تجربه كوچ با
عشاير توانسته بود در يك سال ،حدود 200هزار يورو ارزآوري را تجربه كند .محمد ملكشاهيبنيانگذار
اين كسبوكار ميگويد كه هر توريست بهطور ميانگين براي تجربه كوچ با عشاير در يك هفته700 ،يورو
هزينه ميكند .البته اگر بتواند از ايران ويزا بگيرد و موانع پيشرو براي آمدن ،امانش را نبرد .اما حاال ماجرا
فرق كرده است .در روزگار كرونا ،تعداد توريستهايي كه براي كوچ با عشاير درخواست دادهاند به كمتر از
انگشتان دست رسيده .اگر كرونا گريبان كشور را نميگرفت ايران نوماد ميتوانست ميزبان هزار توريست
براي كوچ باشد و گردش مالي ناشي از توسعه اين كسبوكار به 700هزار يورو در سال ميرسيد.بنيانگذار
اين كسبوكار اما پيشبيني ميكند كه در سال 1400و بهواسطه پيشرفت واكسيناسيون300 ،توريست
احتماال بتوانند با اين تيم همراه شــوند و حدود 210هزار يورو در ايران هزينه كنند .گفتوگوي امروز
همشهري بابنيانگذار ايران نومد همهچيز را درباره همراهشدن توريستهاي خارجي با عشاير بررسي
كرده و تبعات آن را به چالش كشيده است.

ميانگين درآمد خالص

75درصد درآمد از طريق دام

تامين معاش خانوارهاي عشــايري متكي بر دامداري است و 75درصد درآمد
عشاير از دام اســت .ارزش اقتصادي توليدات دامي اين قشر در كشور ساالنه
چندين هزار ميليارد تومان است .توليد گوشت قرمز ،شير ،روغن حيواني ،كشك،
پشم ،ماست ،پنير و كره فراوردههاي دامي عشاير است كه هر كدام بهطور مجزا
درآمدزايي خوبي براي عشاير به همراه دارد .هماكنون 24ميليون دام عشايري
وجود دارد كه از اين تعداد 20ميليون دام سبك و 4ميليون دام سنگين است .هر
يك نفر عشاير براي 16نفر از مردم كشور گوشت توليد ميكند .عشاير 29درصد
دام سبك كشور را در اختيار دارند .قيمت خريد تضميني دام عشاير بهصورت
تركيبي 45هزار تومان اســت و به ازاي فروش هر كيلوگرم دام زنده به شركت
پشتيباني امور دام3 ،كيلوگرم جو يارانهاي نيز به عشاير داده ميشود.
15درصد درآمد از صنايعدستي

شــرايط خاص زندگي اجتماعي و فرهنگي عشاير ،اشــتغال زنان به امر توليد
صنايعدستي از گذشتههاي دور و درآمدزايي كه براي اين قشر به همراه دارد
موجب شــده تا اين هنر دســتي بهعنوان يك بخش مكمل در كنار دامداري
نقش مهمي در اشــتغال زنان ايفا كند15 .درصد درآمد عشاير از طريق توليد
صنايعدستي است كه مهمترين آنها محصوالت دستبافي چون قالي ،قاليچه،
گليم ،زيلو ،ورني ،جاجيم ،خورجين ،توبره ،چوقا ،كاله ،دستكش ،جوراب ،گيوه
و پاپوش و پالس است.
10درصد از بخشهاي خدماتي

بخشي از جمعيت عشاير در كنار كارهاي مربوط به دامداري و توليد صنايعدستي
به انجام كارهاي خدماتي هم ميپردازند و ممكن اســت در روستاها و شهرهاي
نزديك كارگري كنند كه 10درصد درآمد عشــاير از اين بخش تامين ميشود.
مرداني كه مهارت رانندگي داشته باشند روي ماشــينهاي حملونقل بار كار
ميكنند .برخي از كساني هم كه سرمايهدار هستند تجهيزات كشاورزي و دامداري
به روستاييان اجاره ميدهند .پخت و بستهبندي نانهاي سنتي عشاير و توليد
محصوالت غذايي كه خاص عشاير است نيز از شغلهاي خدماتي بهشمار ميرود.
50درصد سودآوري با كاشت گياهان دارويي

چند سالي است كه عشاير براي افزايش درآمد و تنوع بخشي به توليدات خود
و اشتغال پايدار به كاشت گياهان دارويي مانند گل گاوزبان ،بابونه ،مريم گلي،
آويشن ،سالب ،بيلهر ،كاردين ،جاشــير ،كتيرا ،آنغوزه و ملهب روي آوردهاند.
عشاير گيالن سال گذشــته با فروش گياهان دارويي خود توانستند 3ميليارد
تومان كسب درآمد كنند .سود فروش گياهان دارويي چندين برابر گندم ،جو و
حتي دامداري است .اگر در هر هكتار 3تن گياهان دارويي برداشتشود نزديك
به 36ميليون تومان براي كشــاورز آورده دارد .اين درحالي اســت كه هزينه
تمامشده كشاورزان براي اين محصوالت در هر هكتار كمتر از 15ميليون تومان
است و اين بهمعناي سودآوري بيش از 50درصد است.
كوچ ديرهنگام براي كسب درآمد

كوچهاي عشاير بين قلمروهاي ييالقي (سردسير) و قشالقي (گرمسير) مانند
سابق نيست .در پس همين كوچهاي ديرهنگام يا زودهنگام منافع درآمدي و
مالي كالن براي برخي عشــاير وجود دارد .بهعنوان مثال برخي از آنها باغدار
شدهاند و مجبورند تا برداشت محصول در منطقه بمانند .عدهاي ديگر در كنار
دامداري به كارهاي ساختوساز و تجارتهاي ديگر روي آوردهاند كه ترجيح
ميدهند در مناطق قشــاقي كه دسترسي بهتري به شــهر دارد مدت زمان
طوالنيتري اتراق كنند تا هم دامهايشــان از مراتع بهتري تغذيه كنند و هم
خودشان به درآمدزايي بپردازند.
چوبداري

چوبداري نيز يكي از مشاغلي است كه بين عشايريها جاافتاده است و برخي
از اين طريق كسب درآمد ميكنند .به كسي كه خود دام ندارد اما خريد و فروش
دام انجام ميدهد چوبدار ميگويند .اين فرد به نوعي نقش دالل و واســطه را
بين خريدار و فروشنده دارد و بيش از 10درصد سود حاصل از خريد و فروش
نصيبش ميشود.
درآمدزايي از طريق گردشگري

يكي از اهداف افتتاح خانه اقوام و عشاير در استانهاي مختلف اين است كه با
توسعه ظرفيتهاي گردشگري در مناطق عشايرنشــين ،اشتغال پايدار براي
جوانان عشايري فراهم شــود .قطعا جذب توريســت در اين مناطق ميتواند
درآمدزايي خوبي را براي جامعه عشايري بهويژه جوانان بهدنبال داشته باشد كه
اقدامات اوليه ايجاد چنيني ظرفيتي در استانها در حال انجام است.

عشاير

روياي كوچ 700هزار يورويي

درآمد عشاير از چه راههايي تامين ميشود؟

طبق اعالم سازمان امور عشاير ميانگين درآمد خالص ماهانه هر خانوار عشايري
در شهريور ســال 98يك ميليون و 600هزار تومان بود كه اكنون اين درآمد
ماهانه با توجه به تورم فزاينده و گراني محصوالت دامي بهطور ميانگين به باالي
4ميليون تومان رسيده است.
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شــما بنيانگذار يكي از خالقانهترين
كسبوكارها در حوزه گردشگري هستيد .چه
شد كه تصميم گرفتيد زندگي با عشاير را تبديل
به مزيتــي براي اين حوزه كنيــد و اصال چطور
توانستيد آنها را براي آمدن به ايران و تجربه اين
سبك زندگي ،اقناع كنيد؟

بچه كه بودم ،براي چوپاني به روســتاي پدربزرگم
ميرفتم .در ابتداي جواني در دانشگاه شريف در رشته
برق قبول شدم اما در نهايت راه من ،راه ديگري بود؛
چرا كه به اقتصاد توسعه عالقه داشتم و سركالسهاي
اين درس شــركت ميكردم .بعد از فارغالتحصيلي،
مدتي در پژوهشكده توسعه روستايي كار ميكردم و
همين بابي شد كه در آن سالها نخستين «كوچ» را
تجربه كنم .همان اول يك كوله كتاب برداشتم و براي
عشاير در دل كوه ،كتابخانه ساختيم .بعضي از جوانان
ايل تا مرا ميديدند ميگفتند مــا را ببر و آبدارچي
شركتتان كن! من با همان درسهايي كه از كار در
پژوهشكده آموخته بودم برايشان توضيح ميدادم كه
چقدر بهتر است كه همينجا بمانند و توانايي خود را
پيدا و براي محصوالتشــان بازاريابي كنند .همين
نقطه شــروع كار ما بود؛ تمركز بر توانمندي عشاير،
توسعه كسب و كار آنها و پيداكردن راهي براي درآمد
از اين رويا.
بســياري از جوانان صاحب ايدههاي
نابياند اما در ابتداي راه عموما ميمانند؛ مثال يا
شيوه درست شروع را نميدانند يا سرمايه كافي
در اختيار ندارند...

ما براي شروع از دوستانمان كمك گرفتيم .سال اول
به يكي از دوستانم كه در هاستل كار ميكرد گفتم كه
به توريستهايي كه براي شبماندن به شما مراجعه
ميكنند بگو كه به جاي هاســتل بيايند چند شب
با عشــاير بمانند و با آنها كوچ كنند اما همان هزينه
هاســتل را پرداخت كنند .تنها 20يورو از نخستين
مهمانان (در سال  )95گرفتيم .در سال  ،96با هزينه
200-300يورو10-12 ،نفر را به كوچ با عشاير مهمان
كرديم و تنها از آنها خواستيم كه تجربههاي سفرشان
را با فالوورهايشان به اشتراك بگذارند.
در هر بار كوچ ،چند توريست را همراه
خود ميبريــد؟ و آخرين توريســت مهمي كه
توانستيد به ايران بياوريد كه بود؟

اوايل از 8نفر شــروع كرديم .بعد تعــداد را كاهش
داديم؛ چرا كه از كيفيت سفر كم ميشد .االن عموما
با يك تا 3نفر از توريستها همراه عشاير ميشويم.
آخرين مهمان مهم ما اوا زوبك بود كه با يكميليون
دنبالكننده در يوتيوب و بيــش از 500هزار فالوور
در اينستاگرام ،با عشــاير كوچ و كامنتهاي بسيار
مثبتي درباره سفر خود به ايران منتشر كرده و آن را
متفاوتترين تجربهخود خوانده است.
بعد از ماجراي هواپيمــاي اوكرايني ،برخالف بقيه
كسبوكارهاي حوزه گردشــگري كه در آتش اين
اتفاق سوخته بودند ،ما به واسطه دعوت از اوا زوبك،
200درخواســت حضور در ايران و كوچ با عشــاير
داشتيم .اما در نهايت با شيوع كرونا در ايران و سراسر
جهان ميتوانم بگويم بهطور كامل ورشكست شديم.
تعداد درخواستهاي ما كه در مسير رشد قرار گرفته
بود ،ناگهان به صفر رسيد.

خب شما براي مواجهه با اين بحران چه
سازوكاري طراحي كرديد تا كسبوكارتان بهطور
كلي از بين نرود؟

اينجا جايي بود كه نياز به هواي تازه داشتيم و تصميم
گرفتيم حداقل تا پايــان كرونا بر فروش محصوالت
عشــاير تمركز كنيم .از ارتباطهايي كه با عشاير در
2سال گذشــته پيدا كرده بوديم ،اســتفاده كرده و
محصوالت آنها را با نرخ اندكي باالتر از آنها خريديم.

محصوالت روســتايي توسط افراد
مختلفي امروز بهدســت شهرنشينان ميرسد.
مزيت شما براي واردشدن به اين حوزه چه بود؟
چرا بايد عشاير محصوالتشان را به شما بفروشند

گردشگري ،افزايش پيدا كند.
شما ببينيد مغولستان كشــوري است كه در حوزه
گردشگري عشاير ،بســيار سرشــناس است .اين
كشــور حتي نيمي از ظرفيتهاي ما براي توســعه
گردشگري را ندارد ولي دولت اين كشور در اين حوزه،
سرمايهگذاري ميكند .براي مثال مغولستان ،ساالنه
50 ،60فستيوال گردشــگري برگزار ميكند كه ما
وقتي براي اقدامي مشابه از مراجع ذيربط درخواست
كمك كرديم ،گفتند بودجهاي براي اختصاصدادن
در اختيار نداريم.

يكي ديگر از پيچيدگيهاي كسبوكار
شما ،پيداكردن عشاير و هماهنگكردن يك زمان
مناسب براي پيوستن به آنهاست .روند اين كار در
ايراننومد چگونه است؟

و مردم از شما بخرند؟

خانوادههاي عشاير هر كدام دنياي متفاوت و منحصر به
فرد خودشان را دارند .كشكها ،روغنها و سبزيجاتي
كه توليد ميكنند اگرچه همه با كيفيت و ارگانيكاند
اما انگار داستان خانوادهها در تفاوت طعم آنها مؤثرند.
ما داستان خانوادها را روي كارتپستالها مينويسيم
و با محصول براي خريداران ارسال ميكنيم .داستان
خورشــيد و طال ،پيروز و منيژه و ...دهها خانواده ديگر
ميتوانند به محصوالت روح تازهاي ببخشند و همدلي
دوجانبه ايجاد كننــد .تقريبا ميتوانــم بگويم كه ما
براي نخســتين بار ،امكان فروش آنالين محصوالت
را براي عشاير فراهم كرديم .تا پيش از اين ،آنها فقط
ميتوانستند محصوالت خود را به شكل سنتي به افراد
مشخصي بفروشند .محصوالتي كه بهدست اين عزيزان
توليد ميشود خاستگاههاي بكري دارد و كامال ارگانيك
است .من فكر ميكنم جا دارد كه مجوز بينالمللي براي
اين محصوالت گرفته شود و حتي راه صادرات را براي
آنها باز كرد .اما متأسفانه هنوز نتوانستيم سرمايه كافي
براي پيداكردن بازاري درخور براي كشكها ،سبزيها
و روغنهاي عشاير داشتهباشيم.
و با توجه به شرايط عشاير كه عموما
مقدار مشخصي توليد محصول دارند و چندان در
دسترس نيستند ،چطور ميتوانيد عرضه و تقاضا
را به توازن برسانيد؟

عشاير ســاالنه مقداري مشخص ،توليد محصوالتي
مثل كشــك و روغن دارند .بر همين اساس بود كه
ما كمپين پيشفروشكردن محصوالت عشــاير را
به تازگي راهاندازي كرديم .هر خانواده عشاير بهطور
ميانگين 100كيلو كشك و 50كيلو روغن در طول
ســال توليد ميكند .با توجه به همين محدوديت،
محصول خانوادههايي كه با آنها در ارتباط هستيم را

پيشفروش ميكنيم و به فاصله زماني 2الي 3هفته
بهدست مشتري ميرسانيم.
و خب تا اينجاي كار چقدر از محصوالت
فروش رفته است؟

تا اينجاي كار300 ،نفر از فالوورهاي ما در اينستاگرام
محصوالت عشاير را سفارش دادهاند.

شــما رشــته خود را رها كرده و با
خالقيت و دانش سراغ گردشــگري آمدهايد؛
هم با توريســتهاي خارجي ارتباط نســبتا
موفقيتآميزي داشــتهايد و هم با روستاييان و
عشاير .فكر ميكنيد مهمترين مشكالتي كه در
اين حوزه وجود دارد از چه جنسي هستند؟

گردشگرهاي بســياري از انگليس ،آمريكا و كانادا
ميخواهند به ايران بيايند اما براي گرفتن ويزا ،ايران
با مسافران اين كشــورها همكاري نميكند ،اين در
حالي است كه مهمترين و تأثيرگذارترين محتواي
گردشگري جهان توسط فعاالن همين كشورها توليد
ميشود و در مطبوعات بزرگ به انتشار گذاشته شده
است .بارها توانستيم گردشــگرهاي شناختهشده
را براي آمدن بــه ايران ترغيب كنيــم اما در نهايت
ريجكتشدن ويزا مانع آمدن آنها شده است .اين روند
به حدي براي ما آزاردهنده بود كه مجبور شدم براي
گرفتن ويزاي اوا زوبك ،به دفتر آقا مونســان بروم و
بست بنشينم تا بتوانم براي او ويزا بگيرم.
از سوي ديگر در ايران ،فراهمكردن زيرساخت براي
گردشگري را معادل با ســاخت هتل و اقامتگاههاي
بومگردي ميدانند ،اين در حالي اســت كه توسعه
گردشگري صرفا به توســعه بعد فيزيكي نياز ندارد
و در بســياري از اوقات بايد با توليد محتواي قوي،
توريستهاي سراسر جهان را به كشور خود دعوت
كرد ،تا سرمايه انساني در دراز مدت ،با معرفي مقاصد

يكي از پيچيدگيهاي مهم ايــن كار از ابتدا تا امروز
همين بوده است .عشاير زمانبندي مشخصي ندارند و
در حال زندگي ميكنند .آن سوي ماجرا توريستهايي
قرار دارند كه از شما برنامه سفر مشخص به تفكيك
روز و ســاعت ميخواهند .براي مواجهه با اين مسئله
تعداد خانوادههاي عشايري كه با آنها كوچ ميكنيم را
زياد كرده و به حدود 50خانواده رسانديم تا دستمان
بازتر باشد و از سوي ديگر شرايط را براي توريستها
توضيح داده و از آنها ميخواهيم كمي نسبت به مسئله
زمانبندي ،انعطافپذير باشند.

و سؤال آخر كمي رنگ و بوي نقد دارد...
شما براي توسعه كسبوكار خود  -فارغ از نتايج
درخوري كه بهدســت آوردهايد  -به نوعي در
روزمره زندگي عشاير تداخل ايجاد ميكنيد و
حتي ميتوانيد آسيبهاي مختلفي به آنها از منظر
مادي و معنوي وارد كنيد .براي مثال وابستگي
بهخود براي آنها ايجاد كنيد يا در اثر رفتوآمد
با گردشگر خارجي آنها را نسبت به هويت خود
دلسرد كنيد...

همه اين موارد در اســاسنامه اوليه ما ديده شــده
اســت« :اولويت با گوسفندان اســت نه شما» اين
يكي از مواردي است كه در اســاسنامه كسبوكار
ما با توريستها – در جلســههاي اسكايپي قبل از
شروع سفر -ذكر ميشود .با تأكيد بر چنين مواردي
تالش داريم كه به توريستها بفهمانيم چقدر براي
ما مهم است كه آسيبي به روتين زندگي عشاير وارد
نشــود .آنها همهچيز را به خوبي ميفهمند و درك
ميكنند .حتــي وقتي مهمان خارجــي دارند كه با
زبان انگليسي ،فرانســه و ...حرف ميزند ،عشاير به
خوبي ميتوانند حدس بزنند كه چه مكالمهاي بين
توريستها در جريان اســت .ورود ما به اين جهان
بسيار در ابتدا سخت بود .گاهي گمان اين ميرفت كه
توريستها دزد باشند .گاهي پسران بزرگ خانواده
براي ما دردســرهايي درست ميكردند و مشكالتي
كه شايد بازگوكردنشان در اين مقال نگنجد .ورود
به محيط عشاير از يك سو و ادامه اين روند از سوي
ديگر با چالشهاي مختلفي مواجــه بود؛ مدام بايد
ثابت ميكرديم كه نيامديم كه به حريم شخصي شما
وارد شويم ،شما را عوض كنيم يا زحمت اضافهاي بر
دوشتان بگذاريم .براي مواجهه با اين چالشها بايد
غرور ميزبانان حفظ و حتي مدام به آن بال و پر داده
ميشد :ما دانشــجوييم و آمدهايم از زندگي عشاير
درس بگيريم و سبك زندگي شما براي ما يك مدرسه
بزرگ است .براي مثال همان ابتدا انسانشناسهايي
كه درباره عشاير ايران نوشته بودند را پيدا كرديم و با
آنها جلسه آنالين گذاشتيم .آنها بر اين باور بودند كه
مدل ارتباط عشاير بايد مدل معيشت مكمل باشد .به
اين معنا كه نميشود براي درك اصالت عشاير و سبك
زندگي آنها به شكل نمادين چادر نصب كنيم و يك
روز مثال در كوچ زندگي كنيم .اين شيوه به اصل كوچ
بيتوجه است و ساختگيبودن آن هم حس گردشگر
را مخدوش ميكند و هم از اهميت عشاير در درازمدت
ميكاهد و ما هم بر همين اســاس تالش كرديم كه
ميزبان واقعي عشاير باشيم.
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جهان از عشاير
ايران چه ميداند؟

كوچ عشاير به صندوق بيمه اجتماعي
36هزار و 669نفر از عشاير ايران عضو صندوق بيمه
اجتماعي كشاورزان ،روستاييان و عشاير هستند

ش و كتاب
مروري بر چند پژوهش ،گزار 
بينالمللي درباره سه قوم شاهسون،
بختياري و قشقايي

عشاير ايران ،بهعنوان يكي
هدا عربشاهي
از قديميترين و بزرگترين
روزنامهنگار
تمدنهــاي كوچنشــين
باقيمانده در جهان همواره مورد توجه انسانشناسان ،جامعهشناسان
و روزنامهنگاران بسياري از اقصينقاط دنيا بودهاند و ازاينرو ،تاكنون
كتابها ،مقاالت پژوهشي و گزارشهاي متعددي درباره سبك زندگي
منحصربهفرد آنها به زبانهاي مختلف نوشته شده است.

در كتاب «تاريخ تمدن آســياي ميانه؛ جلد دوم» كه ويراست نخست
آن در سال 1994از سوي يونسكو منتشــر شد ،مقالهاي 11صفحهاي
باعنوان «عشاير كهن ايران در غرب آسياي ميانه» به قلم اي .عبتكوف
و اچ .يوسپوف بهبررسي تاريخ تمدنهاي عشــاير ايران در اين منطقه
از آســيا ميپردازد و با اين توضيح آغاز ميشود :قلمرو آسيايميانه كه
از سرزمين وسيعي از زمينهاي استپي ،بياباني و نيمهبياباني با مراتع
فصلي خوب تشكيل شده ،طبيعت مطلوبي براي كوچ عشاير دامپروري
بهشمار ميرفت كه بين سدههاي هفتم و سوم پيشازميالد در اين مناطق
ساكن شده بودند .يونانيان ،بسياري از اين ايالت را سيتانها و ايرانيان
آنها را سكاها ميناميدند .تاريخ عشاير آسيايميانه از تاريخ مردم عشاير
و نيمهعشاير منطقه استپي اوراسيا جدا نيست و ازاينرو ،فرهنگ مادي
همه ايالت اين نواحي اشتراك بســياري باهم دارد .همچنين ،طوايف
كوچنشين باوجود ويژگيهاي متمايز ،با جمعيت كشاورزي آسياي ميانه
در پيوندي بسيار نزديك بودند.
عشاير شاهسون

شاهسونها ايالت منطقه آذربايجان هستند كه در مناطقي از شمالغربي
ايران بهخصوص اردبيل ،دشــتمغان و نواحي خرقان و خمسه -در مسير
ميان زنجان و تهران -زندگي ميكنند .انتشارات دانشگاه كمبريج انگلستان
در سال 1997چاپ نخست كتابي را باعنوان «عشاير مرزي ايران» به قلم
ريچارد تپر ،استاد مدرسه مطالعات شرق و آفريقايي دانشگاه لندن منتشر
كرد .اين كتاب كه بيشتر روي تاريخ عشاير شاهسون اردبيل و دشت مغان
از دوره صفويان تا اواخر قرن بيستم تمركز دارد حاصل سهدهه پژوهشهاي
ميداني مردمشناسي و تحقيقات مستند گستردهاي است كه تپر درباره تاريخ
سياسي و اجتماعي شاهسونها ،بهعنوان يكي از بزرگترين اقوام عشاير ايران
انجام داده اســت .تپر در اين كتاب ،ريشههاي اسطورهاي ايالت شاهسون،
وحدتشــان تا پيشاز دوره پهلوي و زوالشــان در زمان شاهان پهلوي را
بازگو ميكند .اين كتاب ،بهطوركلي در 3بحث مختلف روايت ميشود كه
معماي خاستگاه شاهسونها ،تغييراتي كه اين ايالت در شكلگيريهاي
اجتماعي و سياسي در دورههاي مختلف تاريخ تجربه كردهاند و همچنين
تعيين ساختارهاي مختلف هويتي مردمان شاهسون نسبت به گذشته را
شامل ميشود.
وبگاه ايتاليايي فرهنگيخبري  il faro sul mondoهم در سال2019
گزارشي درباره عشاير شاهسون منتشــر كرد .در بخشي از اين گزارش
آمده است :عشاير شاهسون يكي از شناختهشدهترين و برجستهترين
ايالت ساكن در اســتانهاي آذربايجان شرقي و اردبيل در شمالغربي
ايران بهشمار ميروند .ايالت شاهسون هنوز هم به همان شيوه سنتي

عشايريچوپاني زندگي ميكنند و در بين مراتع زمستاني و زمينهاي
تابســتاني در كوچاند .در پي فصول گرم و ســرد ،اين چوپانان عشاير
كيلومترها سفر ميكنند درحاليكه كل زندگيشان درون خورجينها
حمل ميشود .آنها اوايلماه مي ،به زمينهاي تابستاني سنتيشان در
كوه سبالن كوچ ميكنند و با مراتع و بسياري از چشمههاي كوهستاني
موجود ،دامهايشان را چرا ميدهند.
در ادامه اين گزارش آمده است :شاهســونها با پرورش دام در مراتع رشته
كوههاي اردبيل امرار معاش ميكنند .پرورش گوسفند و بز فرايندي است
كه به زمان و انرژي زياد نياز دارد و براي اين كار كل خانواده درگير هستند.
گلهداري اساس زندگي اقتصادي عشاير شاهسون است .آنها در خيمههاي
گنبدي شكلي زندگي ميكنند كه معموالً با زنگوله ،پارچههاي رنگارنگ،
فرش و بالش تزئين شــدهاند .تاريخ غني ،ســبك زندگي ،آداب و رسوم و
سنتهاي آنها هرساله گردشگران زيادي را بهخود جلب ميكند.
عشاير بختياري

نشريه نشنالجئوگرافيك سال 2018گزارش مبســوطي به قلم توماس
اردبرينك از عشاير بختياري منتشر كرد كه اينگونه آغاز ميشود :قلههاي
چوخم و طوالني،
رشتهكوه زاگرس هنوز سپيد از برف است .جادههاي پر پي 
خطوطي را بر درهها و دامنههاي اينجا در غرب ايران ترسيم ميكنند .اين
خطوط مسيرهاي كهني هستند كه هزاران ســال در كوچ مداوم زير پاها
و سم اســبان لگدكوب شــدهاند .اين روزها خودروها و وانتهاي اجارهاي
به جاي اسب ،عشاير باقيمانده ايران و گلههايشــان را به مراتع ييالقي در
ارتفاعات ايران در نزديكي شهر چلگرد ميآورند و مردم قوم بختياري بهجاي
پيادهروي يكروزه براي رسيدن به مركز مخابرات عشاير بهقصد خبرگرفتن
از ديگران ،تلفنهمراه دارند اما از آنتندهي ضعيف آن گلهمندند .عشاير ايران
چندهزار سال است كه همين كوچ را انجام ميدهند .آنها در بهار بهسمت
مراتع خنكتر زاگرس -جايي كه علف براي گوسفندان و بزهاي آنها فراوان
است -حركت ميكنند و اواخر پاييز به اســتان خوزستان نفتخيز ايران
بازميگردند و تا زمانيكه زمســتان را پشت سر بگذارند دامهايشان قوي و
خوب تغذيه ميشوند.
گزارش اينگونه ادامه ميدهد :بيشاز يكميليون عشاير ايران مدتهاست
با تكيه بر سبك زندگيشــان در برابر زندگي امروزي مقاومت كردهاند .اما
تركيبي از خشكسالي مداوم ،توفانهاي ريزگرد كه رنگ آسمان را نارنجي
ميكند ،شهرنشيني گسترده ،اينترنت همراه و گسترش آموزش عالي باعث
كاهش تعداد آنها شده است .زوجهاي مســن كه هنوز چادرهايشان را در
دامنههاي زاگرس برپا ميكنند اذعان ميكنند كه شايد اين آخرين فصل از
تاريخ يكي از بزرگترين جوامع عشايري باقيمانده روي زمين باشد.

عشاير قشقايي

بســياري از مردم جهان حتي اگر درباره قوم قشــقايي اطالعاتي نداشته
باشند بارها نام زيبا و خوشآهنگ «قشقايي» را شنيدهاند؛ نامي كه از سال
2006روي يكي از خودروهاي محبوب مدل كراساوور نيسان خوش نشسته
است .سال 2020كريستينا ِچكي در مجله آنالين ايتاليايي  il tascabileدر
گزارشي از تجربه زندگي چندماههاش ميان قوم قشقايي نوشت .در بخشي
از اين گزارش آمده است« :وارد سرزمين قشقايي ميشويم .نخستين چيزي
كه در مورد عشاير قشقايي ميتوان گفت اين است كه خودروهاي آنها اص ً
ال
شبيه آن كراساور نيسان نيست كه نام اين ايل را در خيابانهاي پرترافيك
شهرهاي ما يدك ميكشــد .بافرضاينكه خانوادهاي وسيله نقليه موتوري
داشته باشد بيشك وانت آبي قديمي نيسان اســت كه بزها را بار ميزند و
آلودگي زيادي ايجاد ميكند ،خانوادههايي كه خودرو ندارند هنگام كوچ،
وانت اجاره ميكنند و تمام اسبابشــان ازجمله دامهايشان را روي آن بار
ميكنند و بقيه هم پاي پياده يا ســوار بر قاطر يا موتورسيكلت قديمي راه
ميافتند .اما در اينجا يا در ساير سكونتگاههاي قشقايي آلودگي هوا وجود
ندارد .بله ،زيرا قشقاييها در جستوجوي مراتع مناسب براي حيواناتشان-
بهويژه بز ،حتي مرغوخروس ،سگ ،گوســفند ،االغ و گاهي اسب و شتر-
درطول ســال از مكاني به مكاني ديگر كوچ ميكنند تا اقليم و آب مناسب
براي زندگي را بيابند .آنها وجب به وجب اين ســرزمين وسيع كوهستاني
را كه قرنها در آن ساكن بودهاند ميشناسند .پيشاز ظهور خودرو هزاران
كيلومتر از فالت تا مراتع را با اسباب و حيواناتشان به سمت خليجفارس پياده
طي ميكردند و هنوز هم كوهها را در مسيرهايي كه نسلبهنسل تجربه به
آنها آموخته ميپيمايند؛  45روز پيادهروي در سختترين مسيرهاي كشور.
ســال 2017هم ،ماريا ســرنا ناتاله ،خبرنگار  io، donnaكــه از ضمائم
كوريرهدالسرا ،معروفترين روزنامه ايتالياست در گزارشي به معرفي عشاير
قشقايي و بختياري پرداخت و در پايان نوشــت :صدسال پيش 5ميليون
عشــاير در ايران وجود داشت و امروز كمي بيشــتر از يكميليون؛ مردمي
كه از قرنها مبارزه و آزار و شــكنجه جان سالم به در بر دهاند ،جلوي حمله
س و شــوروي درطول جنگ جهاني دوم ايستادگي كردند و با تالش
انگلي 
شاهان پهلوي براي يكجانشيني و زندگي كمتحرك مبارزه كردند .درواقع،
آنها را در دهه 1960ميالدي مجبور كردند كه به اشكالي از كشاورزي تن
بدهند .اما بعد ،از فضاي با آزادي عمل نسبي كه در جمهوري اسالمي پساز
انقالب 1979بهدست آوردند توانستند بار ديگر به اقتصاد پرورش گوسفند
و صنايعدســتي بازگردند؛ مردمي چون قشــقاييها كه با موج فتوحات
چنگيزخان از آسياي ميانه به ايران رسيدند و خود را از نسل قبيله باشكوه
«گوســفندان ســفيد» ميدانند .يا بختياريها ،وارثان فريدون ،قهرمان
افسانهاي شاهنامه ،كتاب منظوم حماسي ايران بزرگ.

بافندهها گوجهچيني ميكنند

وضعيت گبهبافي و ديگر صنايعدستي عشاير در سالهاي تحريم و شيوع كرونا

زن بافنده
يك قوطي كبريت را از جيب بيــرون ميآورد و روبهروي ِ
نگار حسينخاني
ميگيرد .از او ميخواهد نقشهــا را در آن اندازه كوچك ،روي گبه
روزنامهنگار
ببافد .بعد ميرود و با خيال راحت هفته بعــد بازميگردد تا گبه را
ن عكسي از قوطي كبريت را بافت ه است .اين اصيلترين
تحويل بگيرد .چيزي كه ميبيند برايش قابل باور نيست .ز 
خاطرهاي است كه از همه آن سالها كار كردن با زنان بافنده برايش مانده است .آنها آنچه ميبينند ،رج ميزنند .آنچه
ميشناسند ،ميكشند و به همان رنگ و با همان دقت به شما عرضه ميكنند؛ توزيع زندگي ساده ،خوشرنگ و زيبا،
تا هر كس به سليقهاش در خانه خود بخشي از ايل را به يادگار داشته باشد .بيشك عشاير صنايعدستي متفاوتي
دارند ،اما در اين گزارش به سراغ گبه رفتهايم .فرشي ساده ،كه هر روز بافندههايش كم و كمتر ميشوند .صنعتي كه
بيش از هر ايل ،ميان قشقاييها كامل شده و تاريخ گذرانده است.
وضعيت گبهبافي در دوران كرونا

حســين عليزاده ،كارش توليد گبه است .سالهاست كه
هر روز مسيري را از كارگاه تا روستاها و مراتع اطراف طي
ميكند تا مواداوليه را به زنان بافنده برساند40 .دقيقهاي
بيشتر از فرودگاه شيراز راه نيست تا به مرودشت برسيم؛
شهري كه تختجمشيد و نقش رجب و نقش رستم را در
خود دارد .عليزاده ،ساكن مرودشت است و هر روز نخها را
به روستاهاي کنار تختجمشید و بهدست زنان قشقايي
بافنده ميرســاند و پس از چند روز برميگردد و گبهها را
تحويل ميگيرد .ميگويد اگر سرمايهاي داشت و البته يك
كارت بازرگاني ،خودش ميتوانست گبهها را صادر كند .اما
حاال اين صادركنندهها هستند كه به كارگاهش ميآيند
و گبهها را ميخرند و به چند برابــر قيمتي كه خريدهاند،
به اروپاييها ميفروشــند .از دفاتر دوبي ميگويد كه تنها
كارشــان جمع كردن دالرهاي تحريمي حاصل از فروش
گبههاست .مرودشت ،شهر كوچكي است .مشخص است
كه در سايه شــيراز ،چندان عنايتي به آباداني شهر نشده.
عليزاده ميگويد تا همين 50سال پيش ،مرودشتي در كار
نبوده و اين كارخانه عظيم قند باعث شد ،مردم در اين شهر
جمع شوند؛ مردماني كه اغلب از عشاير قشقايي بودند.
از توليد تا فروش به روايت قيمتها

اما اوضاع اين صنعت نيز مانند ديگر صنايع چندان مناسب
نيست ،شيوع كرونا وضعيت را براي بافندگان ،فروشندگان
و بازار پيچيده كرده اســت .انگار شــيوع ويــروس كرونا
جايي نبوده كه اثري از خود نگذاشــته باشد .حاال عليزاده
در انبارش 400متر گبه دارد و مشــتري چنداني در اين
روزها ،براي اين كاال نيست؛ «كشورهايي كه گبه به آنجا
صادر ميشد ،حاال تحتتأثير تعطيليها ،قرنطينه و خريد
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و فروشهاي محــدود كمتر گبه ميخرند .مشــتريها
درآمدشان كم شــده و قدرت خريد پايين آمده است .از
سويي زنان بافنده از پشم و رنگهايي كه برايشان فرستاده
ميشود ميترسند .نگران اين هستند كه آلوده به ويروس
كرونا باشد ».با اين حال همچنان اين بازار برقرار است.
قيمت مواداوليه چند برابر شــده ولي قيمت گبه افزايش
چنداني نداشته است .حسن عليزاده ميگويد« :مواداوليه
را نسبت به چند سال پيش 7برابر خريد ميكنيم و گبه را
با قيمت دو برابر نسبت به گذشته ميفروشيم .مواداوليهاي
كه هر كيلو 14هزار تومان خريداري ميشد ،حاال هر كيلو
60هزار تومان خريداري ميشود .مثال ريشه (تار) هر كيلو
7هزار تومان بوده و حاال بايد آن را 50هزار تومان خريداري
كنيم .روناس كيلويي 25هــزار تومان بود و حاال 200هزار
تومان به فروش ميرسد .بســياري از رنگهاي مادر كه از
خارج بايد وارد شود ،قيمتهايشان بسيار تغيير كرده است».
گبهها براساس نوع بافت قيمتگذاري ميشوند .مثال گبه
ريزبافت متري 2ميليون و 500تا 3ميليــون و 500هزار
تومان بهدست فروشنده ميرسد .گبههايي با بافت متوسط
از متري يك ميليون و 500تا 2ميليون و 500هزار تومان
و درشــتبافتها از متري 800تا يك ميليون و 200هزار
تومان به فروش ميرســد .اما اين رقم وقتي قرار باشــد به
دست مشتري در تهران و ديگر شهرها برسد تقريبا سه برابر
افزايش پيدا ميكند .گبههاي صادراتي متري 10ميليون به
فروش ميرسد .اين در حالي است كه بهگفته عليزاده بافنده
چندان نفعي از اين مبالغ نبرده است.
بافندههايي كه گوجه ميچينند

بهنظر ميرسد صنعتي كه روزي در انحصار ايران و عشاير
بود ،حاال بهدســت چين و ديگر كشــورها كپــي و توليد

ميشود .عليزاده ميگويد« :روزي گبه و فرش ايراني مثل
بنز آلمان انحصاري بود .حاال اما اينطور نيست .نقشههاي
فرش و گبههاي ايراني كپي ميشــود و در ديگر كشورها
مثل چين به بازار عرضه ميشوند .همين امر باعث شده اين
صنايعدستي هر روز بيش از گذشته ،استادان و بافندههاي
خود را از دســت بدهد ».او كه خود با 60بافنده در ارتباط
مستقيم است ،ميگويد« :تعداد بافندهها نسبت به 4سال
پيش ،به يكپنجم رســيده اســت .در چند سال گذشته
اين تعداد بافندهها كم و كمتر شــده اســت .تا چند سال
پيش براي 80تــن از بافندههايــم كارت بافندگي گرفته
بودم و همين تعداد بدون كارت برايم كار ميكردند ،حاال
تعداد آنها به 60تن رسيده است ».اما وقتي عشاير بافنده،
گبه نميبافند چه ميكنند؟ پاســخ به اين ســؤال كمي
براي عليزاده ناراحتكننده اســت .او ميگويد كه عشاير
در فصل زراعت ،روزمزد براي كشــاورزان كار ميكنند از
گوجهچيني ،تا درآوردن ســيبزميني از خاك و كارهاي
ديگر .به همينخاطر فقط در فصلهاي بيكاري اســت كه
بافندهها گبــه و فرش ميبافند ».هرچنــد گبه فقط يكي
از صنايعدستي قشــقاييان فارس و بختياريهاي اطراف
شهركرد است ،آنها عالوه بر گبه گليم ،كشكولي ،ماهي درهم
و ...هم ميبافند كه بسيار ارزشمندتر و گرانقيمتتر است.
صنايع ديگر ايل

از مهمترين صنايعدستي عشاير ميتوان به قالي ،قاليچه،
زيلو ،ورني ،جاجيم ،خورجين ،توبره ،چوقا ،كاله ،دستكش،
جوراب ،گيوه و پاپوش ،پــاس و ...هم اشــاره كرد .مثال
عشاير استان خراســان عالوه بر موارد قبلي ،صنايع مسي

حوله ،سياهچادر ،نگينتراشي ،عروسكبافي ،سكهدوزي،
ســرمهدوزي و ســوزندوزي هم دارند .در چهارمحال و
بختياري نيز صنايعدستي متنوعي وجود دارد :لي ،هورژين
يا خورجين ،قالي ،خرسك ،سياهچادر ،چوقا ،موج ،وريس،
نمكدان ،سفره آردي ،مهده ،هور ،گيوهبافي ،نمدمالي و....
با اين حال میتــوان به فرشو گبه کــه در كنار ديگر آثار
توليدي آنها عمدتا در زندگي روزمره كاركرد دارند ،بهعنوان
كاربرديترين اين توليدات اشاره كرد؛ چراكه فرش عشاير
در ميان فرشهاي ايراني مشخص است .معروفترين نوع
قاليهاي بختياري ،قاليهايي موسوم به «بيبيها» هستند
كه هم از نظر ابعاد و هم از نظر نقش و مواداوليه مصرفي با
ســاير فرشهاي ايراني تفاوت كلي دارند .در گذشتهاي نه
چندان دور اين قاليها را منحصرا «بيبيها» كه از امكانات
مادي بااليي برخوردار بودند با نقشهاي گياهي و شكارگاهي
ميبافتند .نان در ميان عشــايراز جايگاه خاصي برخوردار
است .به همين دليل سفره مخصوصي براي آن بافته ميشود
كه در گويش بختياري به «سفره آردي» ميگويند .سفره
آردي بافتي گليمي دارد كه يك رو يا رندي اســت و گاهي
وسط آن ساده بافت با حاشيهاي نقشدار است .بروجن هم
مهمترين مركز فعاليت گيوهدوزي است .صنايعدستي عشاير
استان آذربايجان شرقي هم ورني ،گليم و پارچه است .ورني
در اين ميان بسيار زيبا و ظريف است و مخصوص عشاير و
ايالت آذربايجان كه از ابريشم يا پشم درست ميشود .توليد
نمد نيز جزو صنايعدستي عشاير محسوب ميشود .البته
اينها بخشي از صنايعدستي عشاير ايران است كه هر يك بر
حسب تنوع ،دنيايي از رنگ و طرح را در خود جاي داده و گاه
وصف آن در كلمه چندان آسان نيست.

نشريه
نشنالجئوگرافيك
سال 2018گزارش
مبسوطي به قلم
توماس اردبرينك
از عشاير بختياري
منتشر كرد كه
اينگونه آغاز
ميشود :قلههاي
رشتهكوه زاگرس
هنوز سپيد از برف
است .جادههاي پر
چوخم و طوالني،
پي 
خطوطي را بر درهها
و دامنههاي اينجا در
غرب ايران ترسيم
ميكنند .اين
خطوط مسيرهاي
كهني هستند كه
هزاران سال در
كوچ مداوم زير
پاها و سم اسبان
لگدكوب شدهاند

زندگي عشــاير با كوچ و سختيهايش گره
لیال شریف
خورده است ،همين سختيها دست بهدست
روزنامهنگار
هم داد تا ايده بيمه عشاير شكل بگيرد و در
جهت ارائه خدمات به اين دسته از ايرانيان گامهايي برداشته شود .صندوق بيمه
اجتماعيكهبهشكلمشترككشاورزان،روستاييانوعشايرراتحتپوششقرار
ميدهد براساس اصل 29قانون اساسي ايجاد شده است .اين اصل قانوني پوشش
جامع و كامل تمام اقشار جامعه را الزم دانسته است و بر همين اساس در سال
83نخستينقدمبرايتشكيلصندوقبرداشتهشد .براساسگفتهمعاونتوسعه
روستايي و مناطق محروم كشور حدود۲۰ميليون نفر روستايي و يك ميليون نفر
عشاير در كشور زندگي ميكنند و اين تعداد نزديك به ۲۶درصد جمعيت كشور را
شاملميشوند.اينآمارنشاندهندهاهميتبيمهعشايروتضمينكيفيتزندگي
آنها در دوران بازنشستگي و از كارافتادگي است .براساس اطالعاتي كه صندوق
بيمه اجتماعي كشاورزان ،روستاييان و عشاير در اختيار روزنامه همشهري قرار
داده است36 ،هزار و 669نفر كل بيمهشدگان فعال مناطق عشايري را تشكيل
ميدهند و از اين ميزان 4هزار و 842نفر زن و 31هزار و 828نفر مرد هستند.
كدام عشاير ميتوانند بيمه شوند؟

اين صندوق ،روستاييان ،عشاير و كشاورزاني را تحت پوشش بيمهاي خود قرار ميدهد
كه در محيط و جغرافياي روستا يا شهرهاي زير 20هزار نفر زندگي كنند و هدف اوليه
صندوق و دولت اين است كه سرپرستان خانوارهاي كشاورز ،روستايي و عشاير تحت
پوشش بگيرند .براساس اطالعات موجود در سايت صندوق بايد گفت كه شرط اوليه
عضويت ،داشتن سن باالي  ۱۸سال و كمتر از  ۵۰سال است و همچنين فرد بايد يكي
از شرايط ذيل را داشته باشد:
الف) ساكن روستا يا مناطق عشايري باشد.
ب) شاغل در مشاغل فصلي يا ساكن شهرهاي زير 20هزار نفر جمعيت باشد.
ج) كشاورز ساكن غيرروستا باشد.
ن شهري ساكن در روستاها و شهرهاي زير 20هزار نفر
د) راننده حمل بار و مسافر بي 
جمعيت باشد.
ه) از كاركنان مراكز و شركتهاي وابسته به سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع
طبيعي و نظام دامپزشكي باشد.
حق بيمه عشاير چقدر است؟

آخرين روزهاي سال هميشــه درگير با اخبار حقوق و دستمزد سال آينده است ،در
همين راستا در آخرين روزهاي اســفند 99سطوح درآمدي مبناي وصول حق بيمه
اعضاي صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان ،روســتاييان و عشاير ابالغ شد.حق بيمه
پرداختي بيمهشدگان در سطوح ابالغي سال  ۱۴۰۰نســبت به سال ۱۳۹۹بهطور
ميانگين  ۲۷درصد رشد داشته است .براســاس اين ابالغيه مبلغ درآمد ماهانه افراد
مبناي وصول حق بيمه است ،افراد در سطح درآمدي يك با درآمد ماهانه  ۶۵۰هزار
تومان ،ساالنه  ۳۹۰هزار تومان پرداختي خواهند داشــت .اين ميزان در سطح  ،۲با
درآمد ماهانه  ۸۰۰هزار تومان ۴۸۰ ،هزار تومان بهطور ساالنه خواهد بود .همچنين،
افراد در سطح درآمدي سطح  ،۳با ميزان  ۸۵۰هزار تومان ،ساالنه  ۵۱۰هزار تومان ،در
سطح  ۴با درآمد  ۹۰۰هزار تومان ساالنه  ۵۴۰هزار تومان ،در سطح  ،۵با درآمد ماهانه
يك ميليون تومان ،ساالنه  ۶۰۰هزار تومان ،در سطح  ،۶با درآمد ماهانه يك ميليون و
 ۱۵۰هزار ،ساالنه  ۶۹۰هزار تومان ،در سطح درآمدي  ،۷با درآمد يك ميليون و ۴۵۰
هزار تومان ساالنه  ۸۷۰هزار تومان و درسطح درآمدي  ۸با ميزان درآمد يكميليون و
 ۹۰۰هزار تومان يكميليون و  ۱۴۰هزار تومان ساالنه حق بيمه پرداخت خواهند كرد.
مستمري بازنشستگي پيش از موعد به چه كساني تعلق ميگيرد؟

گبهها براساس نوع
بافت قيمتگذاري
ميشوند .مثال
گبه ريزبافت
متري 2ميليون و
500تا 3ميليون و
500هزار تومان
بهدست فروشنده
ميرسد .گبههايي
با بافت متوسط از
متري يك ميليون
و 500تا 2ميليون و
500هزار تومان و
درشتبافتها از
متري 800تا يك
ميليون و 200هزار
تومان به فروش
ميرسد

صندوق بيمه روستاييان و عشاير 3نوع مســتمري بازنشستگي ،از كارافتادگي كل و
فوت را پرداخت ميكند.براساس مصوبه سال  ،96عشاير عضو اين صندوق كه به سن
 ۷۰سالگي رسيده باشند ،درصورت تقاضا و داشتن سابقه پرداخت حق بيمه بهمدت
 ۱۰سال به صندوق ،ميتوانند بازنشسته شوند .براساس سنوات حق بيمه پرداختي و
برمبناي سطح درآمدي انتخاب شده توسط بيمه شده مستمري پرداخت ميشود .طبق
اطالعات سايت صندوق بايد گفت كه « در سال  ۹۶بيمهشدگان داراي  ۷۰سال تمام
سن و  ۱۰سال سابقه بيمه ،در سال  ۹۷بيمه شدگان داراي  ۶۹سال سن تمام و  ۱۱سال
سابقه بيمه ،در سال  ۹۸بيمه شدگان داراي  ۶۸سال سن تمام و  ۱۲سال سابقه بيمه و
همچنين در سال  ۹۹بيمه شدگان داراي  ۶۷سال سن تمام و  ۱۳سال سابقه بيمه ،در
سال  ۱۴۰۰بيمه شدگان داراي  ۶۶سال سن تمام و  ۱۴سال سابقه بيمه» ميتوانند از
مستمري بازنشستگي پيش از موعد استفاده كنند .پس از اتمام اجراي قانون مذكور در
پايان دوره پنج ساله كه در باال ذكر شد ،بهرهمندي از مزاياي بازنشستگي در صندوق
مشروط به داشتن  ۶۵سال تمام سن و  ۱۵سال سابقه بيمهپردازي خواهد بود.
اما و اگرهاي صندوق

صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان ،روستاييان و عشاير مانند هر صندوق و شركت بيمه
با چالشها و نقدهاي خاص خود روبهرو است .پوشش دفترچه درماني،باال بودن سن
بازنشستگي و پيشي گرفتن تعداد مستمريبگيران بازماندگان از مستمريبگيران
بازنشستگي ازجمله نقدهايي است كه در پرونده كاري اين صندوق ثبت شده است.
نبود دفترچه براي دريافت خدمات درماني از صندوق بيمه،يكي از موضوعاتي است
كه موجب سردرگمي عشاير شده اســت چرا كه افراد پس از عضويت در اين صندوق
از خدمات درماني تحت مديريت صندوق بهرهمند نميشــوند .اين نكته از نظر علي
شــيركاني ،مديرعامل صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان ،روســتاييان و عشاير نيز
بهعنوان يكي از موانع جذب عشاير و روســتاييان به اين صندوق معرفي شده است.
او در گفتوگو با سايت اقتصاد 24در رابطه با اين چالش توضيح داده بود« :افرادي كه
خود را بيمه ميكند ،نخستين خدمتي كه براي خود متصور ميشود خدمات درماني
است و خدمات درماني ،خدمتي كوتاهمدت است .خدمات درماني ما ،با واسطه توسط
سازمان بيمه سالمت ارائه ميشود و نقش صندوق ما در اين خدمات ،براي روستاييان
و عشاير مشخص نيست .بهعبارت ديگر ،همه روستاييان و عشاير كه دفترچه «بيمه
سالمت ايرانيان» دارند ،از رديف صندوق بيمه كشاورزان ،روستاييان و عشاير در بودجه
كه به سازمان بيمه سالمت پرداخت ميشود ،استفاده ميكنند و از آنجا كه هيچ تفاوتي
در نوع دفترچه بيمهاي كه بيمه سالمت براي روستاييان و كشاورزان صادر ميكند ،با
بقيه دفترچهها وجود ندارد ،روستاييان متوجه نميشوند كه خدمات درماني آنها از
كجا تامين شده است ».براساس اطالعات تفكيك نشده سايت صندوق بيمه اجتماعي
كشاورزان ،روستاييان و عشاير بايد گفت كه تعداد مســتمريبگيران بازماندگان از
تعداد مستمريبگيران بازنشستگي بيشتر است ،در واقع بيش از 73هزار نفر مستمري
بازماندگان و در مقابل تنها 58هزار و 336نفر مستمري بازنشستگي دريافت ميكنند.
اين اتفاق زنگ خطــر را براي توان مالي اين صندوق در آينــده نه چندان دور به صدا
درآورده است .سقف سني اين صندوق نيز ازجمله نقدهاي وارد شده به سازوكار صندوق
است.در ابتداي راه اين صندوق داراي سقف سني نبود به همين دليل تعداد زيادي از
افراد باالي  ۵۰و  ۶۰سال در اين صندوق نامنويسي كردند اما پس از مدتي سقف سني
 ۵۰براي مردان و  ۵۵براي زنان مصوب شد .براساس گفته رئيس سابق صندوق بيمه
اجتماعي كشاورزان ،روستاييان و عشاير كشور؛ «اين امر با نارضايتيهايي روبهرو شد و
درنهايت با دستور مجلس هشتم اين امر برداشته شد تا اينكه بازهم در ارديبهشت ۹۶
دوباره محدوديت سني به تصويب مجلس رسيد و اين فرازوفرودها در كنار عدمشناخت
مردم از كاركرد صندوق باعث شد تا استقبال عمومي ،كمي كمرنگ شود ».طبق قانون،
سن بازنشستگي روستاييان و عشاير  ۶۵سال تعيين شده است و بيمه شده با داشتن
حداقل  ۱۵سابقه در صندوق روســتاييان و  ۶۵سال سن مشمول دريافت مستمري
بازنشستگي پيري خواهد شد ،براين اســاس بايد گفت باال بودن سن بازنشستگي در
اين صندوق را ميتوان بهعنوان يكي از چالشهاي پيشروي اين صندوق معرفي كرد.
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برگ آخر
رنگهاي زنده ،نقشهاي كوچرو
مروري كوتاه بر بعضي از مهمترين آثار هنرهاي تصويري درباره عشاير در ايران
فيلمهاي مردمشناسي در ايران سابقهاي
زهرا رستگارمقدم
بيش از  ۵۰سال دارد و در طول اين سالها،
روزنامهنگار
بخش عظيمي از توليدات تلويزيون ملي قبل
از انقالب و صدا و سيماي بعد از انقالب را تشكيل داده است .اما تا امروز نمونههاي
فراوان و موفقي درباره زندگي عشاير ايران به ثبت رسيده كه به موفقترينشان
اشاره خواهيم كرد.

علف يا نبرد يك ملت براي زندگي

فيلمي صامت و سياه وسفيد ،محصول )۱۳۰۴( ۱۹۲۵در اياالت متحده آمريكا است .از
نخستين فيلمهاي مردمنگارانه كه توسط مريان كوپر و ارنست بي .شودزاك كارگرداني
شده اســت .اين فيلم به كوچ طايفه بابااحمدي از طوايف ايل بختياري ميپردازد و
دوربين همراه با عشاير بختياري از گذرگاهها و ارتفاعات سختگذر عبور كرده ،تا از
سردسير ،در استان چهارمحال و بختياري ،براي دستيابي به چراگاه ،به گرمسير اين
طايفه ،در استان خوزستان منتقل شوند ۷۱ .دقيقه ،روايت زندگي حيدرخان و فرزند
۹سالهاش ،لطفعلي كه لطفي ناميده ميشود به همراه  ۵۰هزار زن و مرد و كودك و
نيمميليون بز ،اسب ،گوسفند و گاو كه از رودخانههاي خروشان و كوههاي پوشيده از
برف عبور ميكنند.
شقايق سوزان يك ايل

اين مستند ،روايتي از كوچ ايل بختياري است .سادگي فيلم نشانگر تالش حماسي
طايفهاي فراموششده و گوشههايي از زندگي دروني ايل بختياري است؛ ايلي كه ناگزير
بوده ،هر ساله به تناسب تغيير فصل با در پيش گرفتن راهي دشوار با محيط و طبيعت
سرسخت ،مبارزهاي تا پاي جان كند؛ بيآنكه شاديها و آيينهاي خود را حتي براي
يك لحظه به فراموشــي بسپارد« .شقايق سوزان» در ســال 1342توسط هوشنگ
شفتي ساخته شده.
تاراز عشاير كوچرو

مستند «تاراز» درباره گروهي از عشــاير كوچرو بختياري است كه به تناسب فصول
گرم و سرد ،هرسال در دو استان خوزستان (منطقه گرمسير) و چهار محال و بختياري
(منطقه سردســير) زندگي ميكنند .اين گروه كه 7ماه از ســال را در منطقهاي در
شمال مسجد سليمان (اَنديكا) اتراق دارند ،در اواخر فروردين از اين منطقه به قلمرو
ييالقي خود در دامنههاي جنوبي زردكوه كوچ ميكنند .آنان با سردشدن هوا در قلمرو
سردسيريشان و قبل از ريزش باران و برف ،درماه شهريور مجددا به قلمرو قشالقي
خود در استان خوزستان باز ميگردند .گروهي از عشاير كه فيلم تاراز درباره آنها تهيه
شده است ،چند خانوار از طايفه «با َمدي» از ايل «هفتلنگ» بختيارياند .اين مستند
توسط فرهاد ورهرام ،در سال 1366ساخته شده است.
چيغ ،نقش مغفول عشاير

مستند «چيغ» ساخته محمدرضا اصالني محصول سال 1376روايتي از بافتهشدن
چيغ در منطقه اورامان كرمانشاه است .چيغ نوعي حصير است كه اطراف سياهچادرهاي
عشاير كشيده ميشود .چيغ ،اثري چند اليه است .چيغ يك صنعت دستي بين عشاير
كرد و كار زنان است .اين حصير ،حدود يكمت رونيم است كه دور سياهچادر ميكشند.
زنها دور تكتك نيها ،نخ پشمي رنگين ميكشند .آنها را در كنار هم بهصورت حصير
ميبافند و از آن نيها و نخهاي رنگين ،نقش بهوجود ميآورند .فيلم ،دو گونه روايت
دارد؛ روايتي خطي درباره بافتهشدن چيغ و روايتي آييني.
گل قالي ،در دستان شاعر

آزاديور ،دانشآموخته مدرسه عالي ســينما و دانشگاه ييل آمريكا بود« .گل قالي»
يكي از آثار او در مقام مستندساز است .او اين مستند را در سال 1353ساخت و با بياني
شاعرانه زندگي مردم كوچنشين را در البهالي چادرهاي رنگشده از زندگي روايت
كرد .اين مستند 53دقيقهاي با حمايت فريدون رهنما در همان سالها براي تلويزيون
ملي ساخته و پس از مرگ آزاديور در برنامه «گنجينه» پخش شد.
از بلوط تا مشك

«بلوط» نخستين فيلم مستند سينماي ايران است كه در سال ۱۳۴۷ساخته شد .افشار
نادري در اين فيلم شيوه توليد نان بلوط (كلگ) از ميوه بلوط ،زندگي ،آيينها ،نواها،
رسوم ،معيشت و پوشش مردمان كهگيلويه و بوير احمد در سال  ۱۳۴۸را به تصوير
كشيده است .فيلم را «فيليپ لوزوي» مونتاژ كرده است .هنوز پس از سالها بلوط در
باالترين مكان اين ژانر از سينماي مستند قرار دارد« .خرابههاي دهدشت»« ،مشك»،
«شب صلح» نيز در قالب چند حلقه فيلم هشت ميليمتري از آثار نادر افشار نادري
است كه پس از سالها حفظ ،حراست و نگهداري توسط فرهاد ورهرام ،در اختيار فيلم
خانه ملي ايران قرار گرفته است.
زاگرس ،مهد تمدن كهن

مســتند «زاگرس ،مهد تمدن كهن» با محوريت كوچ عشــاير بختياري ،قشقايي و
همچنين فرهنگ،آداب و رسوم رايج در حاشي ه زاگرس ساخته شده است .اين مستند
به زندگي در زاگرس كه از آذربايجان تــا نزديك بندرعباس امتداد دارد ،ميپردازد و
اين منطقه را بهعنوان يك محيطزيست براي انســان از غارنشيني تا اكنون و مركز
فرهنگهايي كه در آن بهوجود آمده ،مورد بررســي قــرار ميدهد .منوچهر طياب،
كارگردان اين مســتند ،نويســنده و منتقد ايراني ،دانشآموخت ه رشت ه معماري از
دانشگاه فني وين و تحصيلكرده رشت ه كارگرداني سينما و تلويزيون و طراحي صحنه از
دانشكده سينمايي آكادمي دولتي موسيقي و هنرهاي نمايشي وين و عضو هيأت داوران
يونسكو در جشنوار ه بينالمللي فيلم كوتاه لهستان بوده و تاكنون بيش از  ۹۰فيلم
مستند و آموزشي ساخته است.
شيرسنگي و فيلمهاي جعفري جوزاني

مســعود جعفري جوزاني پس از اكران موفق «جادههاي ســرد» ،دومين ســاخته
سينمايي خود با نام «شيرسنگي» را با توجه به اصل بختياري خود ساخت .او در اين
فيلم به سراغ موضوعي با محور طايفههاي اين منطقه رفته است .شيرسنگي ،داستان
استعمار انگليس و به غارتبردن نفت پيش از مليشدن را از زاويهاي تازه روايت كرده
و شخصيتهايي چون عليار و نامدارخان را محور آن قرار داده است .كشتهشدن يك
انگليسي نزديك لولههاي انتقال نفت ،پاي دو ايل را به ميان كشيده و شعلههاي جنگي
را روشن ميكند كه در نهايت به از بينرفتن عدهاي از انگليسيها و دست نشاندهشان
ختم ميشود .جوزاني در روايت اين قصه از عناصر سينماي وسترن بهرهبرده و آن را
بومي كرده است .شيرسنگي از معدود فيلمهايي است كه هم نظر منتقدان و عموم را
جلب كرده و هم مورد توجه هيأت داوران جشنواره فيلم فجر قرار گرفت و لوح زرين
بهترين فيلمنامه را از آن جعفري جوزاني كرد« .در مسير تندباد» ادامه منطقي پس
از شيرسنگي به عشاير فارس و مواجهه آنها با اشغالگران پرداخت .عزتاهلل انتظامي و
احمد هاشمي دوئل درخشاني را در این فیلم به اجرا میگذارند و زنان نقش پررنگي در
آن ايفا كردهاند .در «دل و دشنه» نيز جوزاني به قصد تكرار موفقيت شيرسنگي و در
مسير تندباد ،بار ديگر به سراغ ايل و اسب و تفنگ رفت.
روزي روزگاري بيتكرار

سريال به ياد ماندني «روزي روزگاري» با بازي خسروشكيبايي و ژاله علو در فضايي
مربوط به ايالت عشاير ايران در ســال  ۱۳۷۱از تلويزيون پخش شد؛ مجموعهاي كه
روايت زندگي مرادبيگ با بازي شكيبايي است .این مجموعه به كارگرداني و نويسندگي
امراهلل احمدجو در منطقه ميمه فيلمبرداري و ساخته شد .فيلمنامه اين سريال در سال
 ۱۳۶۹يكبار رد شد ولي بعد از گذشت يك سال مجوز توليد گرفت« .تفنگ سرپر»
نيز بهعنوان ادامه مجموعه موفق روزي روزگاري در فاصله سالهاي  ۱۳۷۷تا ۱۳۸۱
در گروه فيلم و مجموعه تلويزيوني شبكه يك توليد و پخش شد.
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تصوير كوچ

اسحاق آقايي ،عكاس مردمنگار ،زندگي عشاير را از زوایای مختلف
به تصوير كشيده است
هنوز هم ميشود نغمههاي زنان و مردان ايلياتي را در دامنههاي
فتانه احدي
زاگرس شنيد .هنوز هم حكايتهاي زيبا و شنيدني از كوچ و
روزنامهنگار
جابهجاييهاي دستهجمعي عشاير در پيچ وخمهاي كوهها و
درهها به گوش ميرسد .هر چند درسالهاي اخير تكنولوژي به مدد اهالي ايل آمده و تقريبا آنها
را يكجانشين كرده اما همچنان حكايتهاي پيران و شوق كودكان ايل از تولد برهها و بزغالهها
را ميشود در مسير كوچ ديد و شنيد .زندگي كوچنشيني قدمتي به بلنداي تاريخ دارد و پس از
قرنها اين نوع زندگي در بخشي از جغرافياي ايران در جريان است.

قرنهاست كه در جغرافياي زاگرس مركزي و جنوبي ،عشاير بويراحمدي
و قشقايي ،بهار و تابســتانهاي گرم را در دامنههاي سرسبز دنا و پاييز و
زمستانهاي سرد را در دشتها و مراتع كهگيلويه و تپه ماهورهاي گچساران
و در كنار رودخانههايي همچون زهره ،مارون و خيرآباد ميگذرانند .بين
قشالقها و ييالقها ،عشاير در حركت هستند و اين زمان اگرچه سختترين
بخش زندگي عشاير اســت اما خاطرهانگيزترين نيز بوده و خاطرات تلخ و
شيرين كوچ ،تجربههاي ديروز و حكايتهاي فرداي عشاير است.
چيزي شبيه زندگي

ثبت زندگي عشــاير هميشــه ســوژه جذاب براي عكاسها بوده و اگر
زادگاهت ،اقليم عشاير باشد كه ديگر مقاومت در برابر اين وسوسه ناممكن
بهنظرميرسد .از پس دامنههاي سرســبز زاگرس ،جايي در دل سرزمین
عشاير ،از میان ايل بويراحمدي و قشقايي به اسحاق آقايي رسيدم كه همه
تالشاش به تصويركشيدن ميراث ســرزمين آبا و اجدادياش در ايران و
حتي فراتر از مرزهاست .اســحاق آقايي ،عكاس مردم نگار ،زندگي عشاير
را در ابعاد مختلف اقتصادي ،معيشت ،كوچ ،سنن ،آيينها ،آداب و رسوم و
صنايعدستي در قابهاي مختلف به تصوير ميكشد.
آقايي در سال79بعد از گذراندن دوره فيلمسازي ،به عكاسي عالقهمند شد و
باتمركز روي اين كار ،تصاوير زيبايي را ثبت كرد .او با تجربه زندگي عشايري،
در كوچهاي بهاري و پاييزي همراه عشاير شد و از نزديك اين زندگي را به
تصوير كشيد.
بهگفته او ،اكنون حال و هواي عشاير ديگر مانند گذشته نيست .اكنون با
حضور كپسول گاز ،بوي خوش نانهاي هيزمي كمتر به مشام ميرسد .مردم
كوچنشين ،روستانشين شدهاند و از انرژي خورشيدي استفاده ميكنند.
تعداد اندكي از مردم عشاير در كوچ احشام در دامنه زاگرس مشاركت دارند.
اما با وجود اين در عكسهاي او زندگي سنتي از البهالي تجدد بيرون كشيده
و ثبت شده است .نقطه عطف عكاسي عشاير براي آقايي در سال 2012در
آن سوي مرزها بين مردم شانگهاي چين بوده است .عكسهاي عشاير بين
عكسهاي مدرن40عكاس دنيا ،چشمها را خيره كرد و آن نمايشگاه سرآغاز
راهي شد كه اكنون سالهاست آقايي در آن مشغول به عكاسي است.
آقايي در سال 97درخانه هنرمندان تهران ،نمايشگاهي با عنوان «چيزي
شبيه زندگي» در قالب۳۰اثر با موضوع زندگي عشاير بويراحمدي و قشقايي
برپا كرد .در اين نمايشگاه فرهنگ ،تمدن و تاريخ كهگيلويه و بويراحمد و
نوعي ديگر از زندگي درسازگاري با دشواريهاي طبيعت و مواجهه مردم با
دشواريها و سالها عزت و افتخار در عشاير در معرض ديد عموم قرار گرفت
و به نوعي معرف سادگي ،صالبت ،صداقت و پاكي مردمان دنا بود.

اسحاق آقايي؛ عكاس

دوست دارم بهخاطر
بازي ستاره شوم نه قيافه
گفتوگو با برديا سعادت ،بازيكن 18سالهاي
كه ناگهان ستاره تيم ملي واليبال ايران شد

19

فرانسه

حمله به ركورد دايي

رونالدودرپيراهنتيممدافععنوانقهرماني بهمصاف
مدافععنوانهيچميميرود

سال طاليي نواك

نواك جوكوويچ ،مرد شماره يك تنيس دنيا ،ميخواهد
بعد از اوپن فرانسه ،المپيك و گرنداسلمهاي
باقيمانده را هم از آن خود كند

مجارستان

پرتغال

آلمان

بازي مرگ

20

سختترينبازيروزاوليوروامشب بينآلمانوفرانسه
برگزارميشود

19
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20:30

عكس| سعيد زارعيان|

سهشنبه  25خرداد4 1400ذيالقعده  1442سالبيستونهم  شـماره 4  8244صفحه

ايران

21:00

عراق

پاتك شبانه به خاكريز آخر

تيممليفوتبالايرانبرايصعودقطعيبهمرحلهنهاييانتخابيجامجهاني،امشببايددريكيازسرنوشتسازترينبازيهايسالهاياخير،عراقراشكستدهد
تيم ملي ايران در بازي سرنوشتساز گروه Cمقدماتي جام
جهاني ،از ساعت 21امشــب به مصاف عراق ميرود .بعد از
اتفاقات تلخ دور رفت كه با 2شكست براي ايران همراه بود،
پيروزي  3بر صفر در بازي برگشت با بحرين تا حدودي آب
رفته را به جوي برگرداند و اميدهــاي ما را براي صعود زنده
كرد .اين پروژه امشب با يك پيروزي مقابل عراق كامل خواهد
شد و ايران ميتواند بهعنوان تيم اول گروهش به مرحله بعدي
برسد .البته درصورت تساوي و دوم شدن در گروه نيز ايران
شانس زيادي براي صعود خواهد داشت اما رؤياي طرفداران
تيم ملي ،پيروزي مقابل عراق و صدرنشــيني در حضور اين
رقيب ســنتي اســت .براي ايران كه با رنك 2آسيا يكي از
سرگروههاي مرحله بعدي خواهد بود اتفاق قشنگي نيست كه
اين مرحله را با رتبه دوم در گروهش به پايان برساند.
يكدهه بدون برد رسمي
حاصل 28تقابل ايران و عراق در 59سال گذشته16 ،پيروزي
براي ايران و تنها 5پيروزي براي عراق بوده است .اما بسياري
از اين پيروزيها به گذشتههاي دور برميگردد و طي يكدهه
اخير ايران هرگز در بازيهاي رســمي عراق را نبرده است.

ما آخرينبار ســال 89عراق را در يك بازي رسمي برديم
(جامملتها) و در دهه 90فقط يكبــار اين تيم را در بازي
دوستانه شكست داديم .حاصل 3تقابل رسمي ايران و عراق
در دهه 90يك برد براي عراق و 2تساوي بوده كه يكي از اين
2تساوي هم در ضربات پنالتي با برتري عراق همراه شد.

نزديكترين فاصله ممكن با زميــن خواهد بود .در اردوي
عراق هم بشار رســن در چند روز گذشته دچار مصدوميت
بود اما بهبودي كامل پيدا كرده و شرايط بازي مقابل ايران
را دارد .تنها غايب عراق در بازي امشب علي فائز مدافع اين
تيم است.

8+3بازيكن در تركيب ايران
با تركيبهايي كه اسكوچيچ در بازيهاي گذشته به ميدان
فرستاد و با توجه به افكار اين ســرمربي كروات ،ميتوان
از حاال حضور 8بازيكن را در تركيب اصلي قطعي دانســت.
بيرانوند ،محرمي ،شــجاع ،كنعانــيزادگان ،حاجصفي،
نوراللهي ،سردار و طارمي 8بازيكني هستند كه قطعا آنها
را در تركيب اوليه امشب خواهيم ديد .وحيد اميري مصدوم
است و شرايط نامشــخصي دارد .او به همراه عزتاللهي،
قليزاده ،جهانبخش و قدوس گزينههاي اصلي اسكوچيچ
براي 3پست باقيمانده در تركيب اصلي خواهند بود .ترابي
و قائدي هم ذخيرههاي طاليي دراگان هستند كه در صورت
گرهخوردن بازي خيلي زودتر از هميشــه به زمين خواهند
آمد .بهخصوص قائدي كه در اوج آمادگي است و امشب در

نيمهشب پرماجرا
تا آخرين ساعات امشب ،حتي بعد از پايان بازي ايران و عراق
صحبت درباره شــرايط صعود تيمها همچنان ادامه خواهد
داشت .رقابت در گروههاي B،Dو Gكه نتايجشان در صعود
تيمهاي دوم تأثيرگذار خواهد بود ديرتــر از بازي ايران و
عراق آغاز ميشود و تا نيمهشب به وقت تهران ادامه خواهد
داشت .اگر ايران به عراق ببازد ،فقط شكست اردن و امارات
ميتواند باعث صعود ما شود ،آن هم درصورتي كه شكست
امارات سنگينتر از شكست ما به عراق باشد .اگر ما با عراق
مساوي كنيم فقط پيروزنشدن اردن براي صعودمان كافي
است .اما اگر عراق را ببريم ،بهعنوان تيم اول صعود ميكنيم
و جدول تيمهاي دوم را با تمام حسابو كتابهايش بهدست
عراق ميسپاريم.

مقدماتی جام جهانی (منطقه آسیا) مقدماتی آسیا-گروه C
رتبه

تيم

برد

بازي

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل

امتياز

1

عراق

7

5

2

-

14

3

11

17

2

ایران

7

5

-

2

33

4

29

15

3

بحرین

7

3

3

1

11

4

7

12

4

هنگکنگ

7

1

2

4

4

9

-5

5

5

کامبوج

8

-

1

7

2

44

-42

1

جدول تيم هاي دوم
تيم

بازي

برد

مساوي

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتياز

1

عمان

6

4

-

2

9

5

4

12

رتبه

2

چين

5

3

1

1

13

2

11

10

3

لبنان

6

3

1

2

11

8

3

10

4

ازبكستان

5

3

-

2

12

6

6

9

5

امارات

5

3

-

2

10

5

5

9

6

ايران

5

3

-

2

9

4

5

9

7

اردن

5

2

2

1

6

1

5

8

8

قرقيزستان

5

1

1

3

3

6

-3

4
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فقط به بارسا و رئال نخوردند

به هر حال رويارويي پرســپوليس
و اســتقالل در جام حذفي براي
هواداران و رسانهها جذاب است؛
چراكه بــه يك مســابقه عادي،
جانــي مضاعف ميبخشــد و كل
فوتبال ايران را يك داربي اضافه مهمان
ميكند .فرض كنيد سرخابيها در اين مرحله به 2تيم ديگر
ميخوردند و يكي از آنها اوت ميشد؛ حيف نبود داربي نداشته
باشيم؟ بنابراين طبيعتا ما از اين وضعيت راضي هستيم ،اما
انصافا قرعه استقالل در مسابقات امسال جام حذفي به شكل
عجيب و غريبي سخت بوده است .اصال باوركردني نيست كه
اين تيم در بازي اول به پيكان خــورد ،در بازي دوم به مصاف
ذوبآهن رفت و حاال در بازي سوم بايد با پرسپوليس مالقات
كند .اين وســط فقط جاي بارســا و رئال خالي بود كه قرعه
شگفتانگيز تيم فرهاد مجيدي را كامل كند.
تمجيد از برانكو؟ چرا؟

ما هم عقيــده داريــم برانكو مربي
خوبــي اســت و حداقــل در
پرسپوليس و تيم ملي موفق بوده،
اما بعضي فضاســازيها را درك
نميكنيم؛ مثال اين موجي كه بين
صفحات هواداري پرسپوليس راه افتاد
و داستان درست كردند كه رسانههاي عمان از برانكو تمجيد
كردهاند ،غيرقابل فهم بود .او با شكست  2بر يك افغانستان
موفق شــد صعود عمان به مرحله بعــدي را قطعي كند ،اما
كار اصلي را ســرمربي قبلي عمان يعني اروين كومان كرده
بود .عمان پيش از حضور برانكو 12امتياز داشت و در دوران
مربي كروات يك باخت به قطر و يك پيروزي خفيف مقابل
افغانستان بهدست آورده است .بد نيست بدانيد عمان در بازي
رفت ،بدون برانكو همين افغانســتان را با 3گل شكست داد.
حاال اگر چيزي براي تمجيد پيدا كرديد ،به ما هم خبر بدهيد!

چكيده داستانهاي ما و عراق طي اين چند سال

رسول بهروش| اين هم شايد از بد حادثه بود كه ايران در مرحله اول انتخابي جامجهاني به بحرين و عراق
خورد؛ قرعهاي كه نهتنها براي چنين مرحلهاي بسيار دشوار است ،بلكه ما را در كنار  2رقيب حيثيتي
قرار داده ،رقبايي كه روابط سياسي ،جغرافيايي و فوتبالي ما با آنها پيچ و خمهاي زيادي داشته است.
همين مسئله به التهابات دامن ميزند و كار را سخت ميكند ،اما به هر حال فعال بحرين را پاس كردهايم
يك بغض

هنوز هم بندبند وجودمان درد ميگيــرد وقتي ياد بازي ايران و
عراق در مرحله يكچهارم نهايي جام ملتهاي آســيا در ســال
2015ميافتيم؛ مســابقهاي كه بعد از  2بازگشت قهرمانانه تيم
10نفره ايران با نتيجه مساوي 3 -3به پايان رسيد ،اما در ضربات
پنالتي آن را باختيم .آن روز مهرداد پوالدي نبايد اخراج ميشد؛
كمي داور سخت گرفت و كمي هم خودش سفاهت كرد .تيم ما اما
دالورانه جنگيد و  2بار از شكست ،تساوي ساخت .قانون نانوشته
فوتبال ميگويد وقتي تيمي با اين روحيــه وارد ضربات پنالتي
ميشود ،قاعدتا بايد پيروز شود ،اما اين قانون نانوشته يادش نبود
كه دروازهبان ما عليرضا حقيقي است و روي ضربات پنالتي مثل
بقيه بخشهاي فوتبال مشكل دارد! ما اگر  6سال پيش از آن سد
ميگذشتيم ،شايد ميتوانســتيم به چند دهه حسرت قهرماني
آسيا پايان بدهيم ،اما نشد .عراق ناحق ما را برد و در دور بعدي مثل
شربت به كرهجنوبي باخت تا خود كره هم مثل شربت فينال را به
استراليا ببازد و جام در سرزمين كانگوروها بماند .آن عراق حتي

و رسيدهايم به عراق .امشب در بازي آخر مرحله نخست در حالي به مصاف عراق ميرويم كه صعود اين
تيم به دور بعد قطعي شده و شايد به اندازه ما براي كسب پيروزي به آب و آتش نزند ،با اين حال تيم
ملي ايران براي صعود بياما و اگر و بهمنظور جبران شكست بازي رفت ،نياز به كسب هر  3امتياز دارد.
داستانهاي فوتبال ما و عراق در يك دهه گذشته را شايد بتوان در 3بند خالصه كرد.

لياقت سوم شدن را هم نداشت و در ردهبندي به امارات باخت .اين
بغض ،همچنان سد راه گلوي ماست.
يك درد

حتي در همين گروه ســخت هم نبايد كار اينطور گره ميخورد.
كافي بود استاد مارك ويلموتس در بازي رفت با عراق يك مساوي
از اين تيم بگيرد تا ما امروز با كســب يك امتياز ديگر صدرنشين
باشيم .ما سزاوار اين همه عذاب و استرس نبوديم ،اما افسوس كه
مديران فدراسيون فوتبال چنين شيادي را در يك شاهراه تاريخي
سرمربي تيم ملي كردند .مشهور است كه ويلموتس حتي پيش از
بازي با عراق قراردادش را فسخ كرده بود .اين يعني اگر تيم ما 10
گل ميخورد ،اگر از زمين و زمان آتش ميباريد و اگر به جاي يك
مسعود شجاعي 10اخراجي ميداديم ،باز به حال ويلموتس فرقي
نميكرد .كاش فدراسيون الاقل آنقدر درايت داشت كه در چنان
شرايطي هدايت تيم را به وحيد هاشميان بسپارد .نه فقط وحيد؛
بلكه به هر كســي كه برد و باخت ايران برايش فرق داشته باشد.

باور كنيد در آن صورت احتمال رخ دادن چنين فاجعهاي كاهش
مييافت .ويلموتس بيرگ اما ما را در بد مخمصهاي گرفتار كرد.
يك رويا

گذشتهها گذشته و حاال رسيدهايم به شبي كه شايد با پيروزي
بر عــراق و بازگرداندن آب رفتــه به جوي ،هــواداران تيم ملي
باالخره ســر راحت بر بالين بگذارند .بردن عراق ،كمترين حق
اين بچههاســت؛ تيمي كه به شــكلي غيرمنصفانه در شرجي و
گرماي منامه اردو زده و آنجا با همت واال مشغول جبران مافات
است .رؤياي ما اين اســت كه بازيكنان تيم ملي اين بار را سالم
به مقصد برسانند و تيم كشــورمان در قرعهكشي مرحله بعدي
كه روز سوم تيرماه انجام خواهد شد ،حاضر باشد .در آن مرحله
همه خواهند فهميد كه تيم ملي اگر يك مشت مدير بيكفايت و
يك مربي بيغيرت نداشته باشد ،راحتتر از اين حرفها مسافر
جامجهاني خواهد شد.شان ما اين نبود كه اينجا گرفتار شويم؛
امان از نابخردي.

آماربازي

متريكا

طي3مسابقهاي كه تيم ملي ايران در بحرين
انجام داده ،صــادق محرمي تنها بازيكني
است كه در هر 3مســابقه بهطور كامل در
ميدان بوده و 270دقيقه براي اسكوچيچ
بازي كرده است .از همان روزي كه دراگان اسكوچيچ هدايت تيم ملي
ايران را پذيرفت ،در اردوها و بازيهاي تداركاتي نشان داد اعتقاد زيادي به
صادق محرمي دارد و عدمدعوت از وريا غفوري و رامين رضاييان گوياي
اين بود كه سرمربي كروات براي پســت مدافع راست فقط و فقط روي
مدافع سابق پرسپوليس و بازيكن فعلي دينامو زاگرب حساب كرده است.
هماكنون ذخيرههاي محرمي در تيم ملي دانيال اسماعيليفر و سيامك
نعمتي هستند كه هيچيك از آنها حتي يك دقيقه هم به ميدان نرفتهاند
تا صادق تنها بازيكن 270دقيقهاي اسكوچيچ باشد.

270

تعداد بازيكناني كه در هــر 3بازي براي
تيمملي به ميدان رفتهاند8 ،نفر بوده است.
عالوه بر صادق محرمــي كه 3بازي كامل
انجــام داده ،شــجاع خليــلزاده ،احمد
نوراللهي ،علي قليزاده و مهدي طارمي هم 4بازيكن ديگري هستند كه
در هر 3بازي در تركيب ابتدايي ايران حضور داشته و جزو 11نفر بودهاند.
با اين تفاوت كه شجاع و نوراللهي در يك بازي ،طارمي در 2بازي و قليزاده
در هر 3بازي تعويض شده و براي دقايقي از ميدان بيرون رفتهاند .اين 4نفر
به همراه صــادق محرمي 5بازيكني هســتند كه دقايق بازيشــان از
200دقيقه بيشتر است .سعيد عزتاللهي ،سامان قدوس و ميالد محمدي
هم بازيكناني هستند كه اگرچه در همه بازيها فيكس نبودند اما در هر
3بازي حضور داشتند .ميالد و سعيد 2بار و سامان يكبار در تركيب اصلي
قرار گرفتند.

08

مهدي ترابي كه خيليها تصور ميكردند از
مهرههاي اصلي تيم اســكوچيچ باشد و
برخــي او را ذخيــره طاليــي تيمملي
ميدانســتند ،در كمال تعجب كمترين
دقايق حضور در ميدان را طي3بازي تيم ملي داشته است .ترابي21دقيقه
مقابل هنگكنگ و 17دقيقه مقابل بحرين بازي كرد و جالب اينكه در
همين دقايق كم روي 2گل تيمملي تأثيرگذار بود .او در بازي با كامبوج
اصال به بازي گرفته نشد تا با توجه به يك اخطاري كه دارد از بازي با عراق
محروم نشــود .ترابي مجموعا 38دقيقه در بحرين بازي كرده و بعد از او
مهدي قائدي با 42دقيقه كمترين حضور را داشته كه اتفاقا او هم بازيكن
تأثيرگذاري بوده است .كاوه رضايي با 43دقيقه بازي 2گل زده و مجيد
حسيني و ميالد سرلك هم بازيكنان 45دقيقهاي تيم ملي بودهاند.
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مقدماتي جامجهاني
سه شنبه۲۵خرداد1400
ایران  -عراق

21:00
سوپر جام
يكشنبه 30خرداد1400
پرسپوليس -تراكتور

19:50
واليبال

ليگ ملتها
سهشنبه  25خرداد 1400
ایران -استرالیا

14:30

چهارشنبه  26خرداد 1400
ایران  -برزیل

23:30

پنجشنبه  27خرداد 1400
ایران -اسلوونی

18:30

فرهاد ديگر بهانه ندارد

باالخره پافشاري و سماجت شديد
فرهاد مجيدي جواب داد و حضور
مربــي ايتاليايي كنار دســت او
قطعي شد .اين بارزترين مصداق
از دور زدن قانــون منــع جــذب
مربيان خارجي است .فرهاد يك مربي
را به نام مشــاور كنار دستش مينشــاند و جز حضور روي
نيمكت ،در بقيه موارد از او استفاده ميكند .البته اين قانون
آنقدر غيرحرفهاي است كه از اين جهت نميتوان از مجيدي
ايراد گرفت؛ با اين حال اصرار شديد او به حضور گابريل پين
واقعا جالب بود .مجيدي چندين مصاحبه انجام داد و پست و
استوري گذاشت تا باالخره هيأتمديره استقالل با حضور پين
در ايران موافقت كرد .حتما مجيدي از اين اتفاق خوشحال
اســت ،اما به همين اندازه هم توقع هواداران باال رفته و آنها
انتظار دارند در مقطع پاياني فصل تأثير آقاي مشاور را ببينند.

عكس| سعيد زارعيان|

يك بغض،يك درد،يك رويا

نكته بازي

فوتبال

دوشنبه  31خرداد 1400
ایران -فرانسه

15:30

سهشنبه اول تیر
ایران  -لهستان

17:30

چهارشنبه  ۲تیر
ایران  -آرژانتین

18:30
اسكوچيچ :هرچه داريم
خواهيم گذاشت

سرمربي تيم ملي ايران با تأكيد بر اينكه بازي امشب
سختترين بازي تيم ملي خواهد بود ،عراق را تيم قابل
احترامي براي ايران دانست .دراگان اسكوچيچ نشست
خبري پيش از ديدار ايران و عراق را اينطور آغاز كرد:
«قبل از اينكه به بحرين بياييم ميدانستيم بايد 4بازي
ســخت انجام دهيم و از همه اين بازيها پيروز بيرون
بياييم كه اين روي ما فشار زيادي وارد ميكرد .حاال از
اين 4بازي يك مســابقه باقي مانده و فكر ميكنم اين
مسابقه از 3بازي گذشته ســختتر باشد ».دراگان با
تأكيد بر اينكه جو تيم عالي است و مليپوشان شرايط
خوبي دارند گفت« :ما هر چه داريم خواهيم گذاشت تا
در اين بازي آخر با دست پر خارج شويم .براي بازيكنان و
مربي عراق احترام زيادي قائل هستيم .آنها مربي خوبي
دارند و در مجموع تيم قابل احترامي هستند».سرمربي
تيمملي ايران درخصوص شايعات پيرامون غيبت برخي
ازبازيكنانعراقتوضيحداد«:ماازتركيبتيممليعراق
اطالعات كاملي نداريم .مطمئنا تركيب عراق مقابل تيم
ما بهترين تركيبي است كه آنها استفاده خواهند كرد».
اسكوچيچ درخصوص اينكه در روزهاي اخير تمرينات
تيمملي بسيار شاداب برگزار شده ،گفت« :بله فضاي
خوبيبرتيمماحاكماستوخيلياميدواريماينجورابه
بازيكنان منتقل كنيم .ما هنوز يك قدم مهم براي پشت
سر گذاشتن اين تورنمنت با موفقيت در پيش داريم».

حاجصفي :لياقت صعود
داريم
احسان حاجصفي كاپيتان تيم ملي روز گذشته همراه
با اسكوچيچ به كنفرانس مطبوعاتي رفت و درخصوص
آخرين وضعيت تيم ملي و بازي با عراق گفت« :از لحاظ
فني و روحي ،بازي به بازي بهتر شدهايم .اكنون هم
آماده بازي با عراق هستيم و ميدانيم بازي سختي
داريم .هميشه بازيهاي ايران و عراق ،بازيهاي خوبي
از كار درآمده و پرگل و جذاب بوده است .از روزي كه به
بحرين آمديم ،خودمان با بازيكنان صحبت كرديم و
واقعا شرايط را درك ميكرديم .در دور رفت امتيازهاي
سادهاي را از دست داديم و با يكديگر هم قسم شديم
براي جبران نتايج از دست رفته .ميدانستيم كه ديگر
جايي براي امتياز از دست دادن نداريم و صحبتي كه
با هم داشتيم ،اين بود كه حتم ًا بايد از اين گروه صعود
كنيم .تمركز همه باالست و لياقت صعود هم داريم .تا
اينجا نيز همينطور شده است .ما  3بازي خيلي خوب
انجام داديم و جو خوبي بر تيممان حاكم است .ما فقط
يك هدف داريم كه بايد از اين گروه صعود كنيم .جو
فوقالعادهاي در تيم وجــود دارد و همچنين انرژي
مثبتي از ايران از سوي هواداران و پيشكسوتان به ما
رسيده است .اين مسئله انرژي ما را چند برابر كرد و
باعث شد بازيها را خوب شروع كنيم .ما بايد 3امتياز
را بگيريم تا مردم ايران خوشحال شوند».

قطر تو را ميخواند

بعد از همان دوران محروميــت 4ماهه معروف بود كه مهدي
طارمي از پرسپوليس جدا شــد و به الغرافه قطر پيوست .اين
انتقال مقداري ســود مالي براي پرســپوليس داشت و باعث
شد بعد از مدتي خانهنشــيني ،طارمي هم به شرايط مسابقه
برگردد .او البته در الغرافه فوقالعاده نبود .به االن نگاه نكنيد
كه ويدئوي قيچي برگردان مهدي به چلسي مشهورترين فيلم
حرفهاي او شــده؛ آن روزها قصه فرق داشت .هنوز فريادهاي
گزارشــگر قطري در گوشمان ميپيچد ،آنجا كه در مواجهه
با فرصتسوزي شگفتانگيز مهدي اســتوديو را روي سرش
گذاشته بود و فرياد ميزد« :عجيبا غريبا ،عجيبا غريبا جدا »...آن

كعبي :با سردار و طارمي عراق را
ميبريم
در آستانه بازي حساس ايران و عراق ،حسين
كعبي با نزديك به 100بــازي ملي اعتقاد دارد
طارمي و آزمون ميتوانند برگ برنده ما در اين
بازي باشند ،به شــرطي كه عراق را دستكم
نگيريم.
فقط بايد ببريم

بازي با كامبوج دســتگرمي بود و مسابقه ما با عراق
خيلي با اين بازي تفاوت دارد.امشــب بازي سختي
داريم و براي اينكه بدون اما و اگر به مرحله بعد صعود
كنيم بايد در اين مســابقه پيروز شويم .تساوي هم
شرايطمان را سخت ميكند.
طارمي بايد استراحت ميكرد

خوشبختانه عراق تيمي است كه فوتبال بازي ميكند.
اين تيم شرايط و بازيكنان خوبي دارد ولي ما هم ايران
هستيم و بهخصوص در خط حمله بازيكنان بسيار
آمادهاي داريم .گرچه من معتقدم اسكوچيچ بايد در
بازي با كامبوج به مهدي طارمي استراحت ميداد.
براي اينكه طارمي از ليگ پرتغال مستقيم آمده بود و
 2بازي سنگين هم مقابل هنگكنگ و بحرين انجام
داده بود .بهترين تصميم اين بود كه او استراحت كند.
سردار و طارمي گرهگشا ميشوند

در انتظار بازگشت مهدي طارمي به سرزمين «عجيبا غريبا»
زمان شايد هيچكس حتي تصورش را هم نميكرد برنامه چند
سال آينده مهدي قرار است اينقدر باشكوه و طاليي باشد .او كه
حتي حاشيههاي زندگي شخصياش را به قطر هم برده بود،
ناگهان دل از همهچيز كند و در ريوآوه پرتغال فصل جديدي
در كتاب فوتبالش گشــود .بعد هم داستان پورتو پيش آمد و
همهچيزهايي كه ميدانيد و ميدانيم.
پاييز 96بود كه طارمي به الغرافه قطر پيوست و حضورش در
اين تيم يك سالونيم طول كشيد .حاال اما مهدي ميتواند در
پاييز 1401بازگشتي درخشان و سرافرازانه به اين كشور داشته
باشد .او ميتواند پراميدترين ستاره تيم ملي ايران در جامجهاني

كارشناس

قطر باشد و درخشش حيرتانگيز باشگاهياش را به رده ملي
هم بكشاند .همه اينها اما منوط به صعود از مرحله اول انتخابي و
بعد موفقيت در مرحله دوم است .داستان جذابتر خواهد شد
اگر بليت دوحه را هم خود طارمي براي تيم ملي رزرو كند .او
قادر به انجام اين كار هست .مهدي در بازي با بحرين نمايشي
فوقالعاده داشت و طي يك نيمه حضورش برابر كامبوج هم يك
گل استثنايي زد .او بسيار آماده ،سر حال ،حرفهاي و كمحاشيه
شده و بسيار تأسفانگيز خواهد بود اگر در جامجهاني غايب
باشد .كسي چه ميداند؛ شايد امشب هم طارمي بخشي از پروژه
عبور تيم ملي از سد عراق باشد.

خوشــبختانه با نتايجي كه تيمملــي در بازيهاي
گذشته كسب كرده شرايط روحي مليپوشان بهتر
شده و آماده بازي با عراق هستند .بهنظر من طارمي
و آزمون بازيكناني هستند كه ميتوانند در اين بازي
كار را در بياورند و گرهگشا باشند.
عراق دنبال حاشيه نيست

از تيم ملي عراق شــناخت نســبي داريــم .برخي
بازيكنان اين تيم مانند طارق ،بشار و ...سابقه بازي
در ايران را دارند .اكثر بازيكنان عراق حرفهاي هستند
و دســتكم گرفتن آنها باعث ميشود ضربه بزرگي
بخوريم .عراقيها قويتر از بحرين هســتند .ضمن
اينكه فوتبال بازي ميكنند و مثــل بحرين دنبال
حاشيهسازي نيستند .در كل بازي زيبايي ميشود و
اميدوارم درنهايت نتيجه به سود ما باشد.
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دوست دارم بهخاطر بازي ستاره شوم نه قيافه

جام ملتهای اروپا
ترکیه-ولز

چهارشنبه 26خرداد 20:30

ایتالیا-سوئیس

چهارشنبه 26خرداد 23:30

ایتالیا-ولز

یکشنبه 30خرداد 20:30

سوئیس -ترکیه

یکشنبه 30خرداد 20:30

گروه A
تيم

بازي

برد

ایتالیا

1

1

سوئیس

مساوی باخت
-

-

زده خورده تفاضل امتياز
3

-

3

3

1

-

1

-

1

1

-

1

ولز

1

-

1

-

1

1

-

1

ترکیه

1

-

-

1

-

3

-3

-

جام ملتهای اروپا
فنالند-روسیه چهارشنبه 26خرداد 17:30
دانمارک-بلژیک

پنجشنبه 27خرداد 20:30

فنالند-بلژیک

دوشنبه 31خرداد 23:30
دوشنبه 31خرداد

روسیه-دانمارک

23:30

گروه B
تيم

بازي

برد

بلژیک

مساوی باخت زده خورده تفاضل امتياز

1

1

-

-

3

-

3

3

فنالند

1

1

-

-

1

-

1

3

دانمارک

1

-

-

1

-

1

-1

-

روسیه

1

-

-

1

-

3

-3

-

جام ملتهای اروپا
اوکراین-مقدونیه پنجشنبه 27خرداد 17:30
هلند-اتریش

پنجشنبه 27خرداد 23:30

اوکراین-اتریش

دوشنبه 31خرداد 20:30
دوشنبه 31خرداد

مقدونیه-هلند

رتبه

تيم

امتياز

بازي

برد

باخت

1

برزيل

24

9

8

1

9

آلمان

13

9

4

5

-

3

1

2

3

2

لهستان

21

9

7

2

10

آمريكا

12

9

4

5

-

3

2

1

3

3

فرانسه

21

9

7

2

11

ايتاليا

11

9

4

5

2

3

-1

-

1

3

-2

-

مساوی باخت زده خورده تفاضل امتياز

اتریش

1

هلند

1

1

اوکراین

1

-

-

1

مقدونیه

1

-

-

1

جام ملتهای اروپا
کرواسی-جمهوری چک جمعه 28خرداد 20:30
انگلیس-اسکاتلند جمعه 28خرداد

جمهوری چک-انگلیس
کرواسی-اسکاتلند

ﺳﻪشنبه 1تير 23:30

گروه D
مساوی باخت زده خورده تفاضل امتياز

1

1

-

-

2

-

2

3

انگلیس

1

1

-

-

1

-

1

3

کرواسی

1

-

-

1

-

1

-1

-

اسکاتلند

1

-

-

1

-

2

-2

-

جام ملتهای اروپا
سوئد-اسلواکی

جمعه 28خرداد

17:30

اسپانیا-لهستان

شنبه 29خرداد

23:30

چهارشنبه 2تير

20:30
20:30

گروه E

جام ملتهای اروپا
مجارستان-پرتغال ﺳﻪشنبه 25خرداد 20:30
فرانسه-آلمان

ﺳﻪشنبه 25خرداد 23:30

مجارستان-فرانسه شنبه 29خرداد

پرتغال-آلمان

شنبه 29خرداد
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گروه F

فكر ميكنيد براي تيم المپيك انتخاب شويد؟
من همه تالشم را ميكنم كه بهترين عملكردم را نشان بدهم و به
يكي از اهدافم كه المپيك است ،برسم .ولي نظر آخر را سرمربي
ميدهد و ايشان تصميم ميگيرد با چه نفراتي به المپيك برود ،من
نميتوانم در اينباره چيزي بگويم ،فقط ميتوانم تالش كنم.
االن صحبت از تغيير نسل در تيم ملي است.
با اينكه هنوز بازيكني مثل سعيد معروف ،ميالد و محمد
موسوي خوب بازي ميكنند ،اما ميگويند بازيكنان جديد
جاي آنها را ميگيرند .واقعا اين اتفاق دارد ميافتد؟ شما
بازيكنان جديد ميتوانيد جاي آنها را پر كنيد؟
اين تيم تلفيقي از جوانان و بزرگان است .خدا را شكر بزرگان
هميشه جوانان را حمايت ميكنند و از تجربياتشان به آنها
ميگويند .نگاه آنها اين اســت كه به ما كمك كنند تا بتوانيم
پيشرفت كنيم .اين نگاه كمك ميكند تا م ا جوانترها زودتر
پخته و باتجربه شويم .بهنظر من اصال كسي نميتواند
جاي كســي را بگيرد .ما بزرگانــي داريم كه براي
خودشان اسم و رسم دارند .هركسي كه ميآيد،
نخستين خودش است ،كسي مثل كسي نيست.
هر كسي ميآيد بايد خودش باشد تا بتواند
موفق شــود و اين نگاه را نداشته باشد كه
بخواهد در يك پستي جاي كسي را بگيرد.
درباره انتخاب تيم آيندهتان
هم بگوييد .براي خيليها سؤال است كه
شــما چرا بعد بازي در ايتاليا ليگ كره را
انتخاب كرديد درحاليكه بيشت ر بازيكنان
رؤياي بازي در اروپا را دارند؟
من با مودناي ايتاليا قرارداد سهساله بسته
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آغاز هفته چهارم با استراليا
هفته چهارم ليگ ملتهاي واليبال از امروز آغاز ميشود و ايران در بازي اول با استراليا روبهرو ميشود .استراليا در انتهاي جدول است .آنها در 3هفته
گذشته پيروزي نداشتهاند و بهنظر نميرسد حريف سرسختي باشند .بعد از 2شكست پياپي تيم در هفته سوم ،گفته ميشود اين بازي فرصت مناسبي
براي بازسازي تيم است .ايران چهارشنبه با برزيل و پنجشنبه با اسلووني بازي ميكند .برزيل تيم اول جدول است و اسلووني تيم چهارم .ايران كه از
9بازي قبلي 5پيروزي و 4شكست دارد ،هماكنون تيم ششم است.

23:30

ﺳﻪشنبه 1تير 23:30

چهارشنبه 2تير

نميشود حدس زد كه ميخواهد چه كار كند ،ولي بعد از همه اين
بازيها به جمعبندي ميرسد و آن كاري را كه به نفع تيم ملي باشد،
انجام ميدهند .او ميداند كه چه ميخواهد .در كارش خيلي جدي
است و واقعا با قاطعيت كارش را دنبال ميكند.

بودم ولي طبق قانــون جديدي كه گذاشــتهاند تعداد بازيكن
خارجي كه ميتوانند در ليگهــاي اروپايي بازي كنند ،محدود
شد .با بازيكناني كه مودنا دارد ،فرصت كمي براي بازيكردن به من
ميرسيد .دوست ندارم در اين سن نيمكتنشين باشم .االن وقتي
اســت كه من بايد از لحاظ بازي و تجربه پخته شوم .چون دوست
دارم بازي كنم ليگ كره را انتخاب كردم .خالصهاش اين است كه
بازيكردن را به نيمكتنشيني ترجيح دادم.

جدول ليگ ملتها در پايان هفته سوم
رتبه

1

اسلواکی-اسپانیا

نظر آلكنو را درباره بازي خودتان و تيم ميدانيد؟ فكر
ميكنيد به جمعبندي رسيده باشد؟ بهنظر ميرسد در بعضي از
صحنهها خيلي از دستتان عصباني ميشود .در يكي از تايماوتتان
شنيديم كه مترجم از زبان آلكنو ميگفت من هرچي ميگويم شما
گوش نميكنيد و كار خودتان را انجام ميدهيد .او مربي بداخالقي
است؟
نه بداخالق نيست .آلكنو مربي بزرگي است ،در عين حال باتجربه
و كاربلد .براي هر بازي استراتژي خاص خودش را دارد .قبل بازي

تيم

-

سوئد-لهستان

خيليها ميگويند برديا هم چهرهاش خوب اســت و
هم بازياش و در آينده ميتواند ستاره واليبال ايران باشد .خودت
انتظا ر داريد اين اتفاق بيفتد؟
از مردم و واليباليها و از كساني كه تيم ملي را حمايت ميكنند و

در بازي بــا آلمان خيليها معتقــد بودند كه ميالد
عباديپور دليل شكســت تيم بود و در فضاي مجازي خيلي با او
شوخي كردند .بهنظر ميآيد كه خيلي اذيت شده باشد .شما و ديگر
همتيميها كمكش كرديد كه روحيهاش را بهدست بياورد؟
بعد از بازي با آلمان خيلي بيانصافيها در حق عباديپور شد .ايشان
كاملترين دريافتكننده ايران و يكي از بهترينها در پست خودش
است و درست نيست با يك بازي قضاوتش كنيم .ميشود يك روز،
روز يك بازيكن نباشد و آدم ســرحال نباشد .كار اين انتقادات و
گ و حرفهاي است
قضاوتها منصفانه نبود .عباديپور بازيكن بزر 
و مطمئنم محكمتر از قبل برميگردد .او يكي از ستونهاي تيم و
تأثيرگذار است.

امتياز

-

تيم

در بازي با ايتاليا دوربين مدام روي چهره شما بود .بعدا
بازي را ديديد؟ فكر ميكنيد بهخاطر بازي خوبتان اين همه به شما
توجه شد يا جذابيت چهره هم تأثير دارد؟
بله بازي را ديدم .متوجه اين نكته هم كه گفتيد شــدم .ولي من
دوست دارم نه االن بلكه در آينده هم اگر توجهي به من ميشود
بهخاطر عملكردم باشد نه چيز ديگري .در ورزش ما هر تيمي كه
عملكرد بهتري داشته باشــد ،پيروز ميدان است .من هم دوست
دارم با عملكرد بهم توجه شود.

بعد از پيروزيها و شكستها در اردوي تيم چه اتفاقي
ميافتد؟ بعد از بازي با آمريكا چه كار كرديد؟ يا بعد از بازي با آلمان
تيم چه وضعيتي داشت و چطور به هم دلداري داديد؟
بازي به بازي پيش ميرويم .هفته قبل 2شكست سنگين داشتيم
و هر دو بــازي را پنجســته باختيم .همه ناراحــت بوديم چون
ميتوانستيم ببريم ولي ميدانيم اين آخر راه نيست .بايد تالش
كنيم تا بهتر شويم و در بازيهاي بعدي عملكرد بهتري به نمايش
بگذاريم.

بازي

تيم

جمهوری
چک

اين نخستينباري اســت كه شما براي تيم ملي بازي
ميكنيد و نخستينباري اســت كه تيم ملي در چند دهه گذشته
بازيكن جواني را در تركيب دارد .برديا چه ويژگيهاي خاصي دارد
كه بهش اعتماد شده؟
درست است كه اين نخستينبار است من به تيم ملي دعوت شدهام
و براي نخستينبار با تيم ملي به مسابقات آمدهام اما انتخاب مربي
است و او مشخص ميكند چرا به يك بازيكن اعتماد ميكند .من
هميشه تالش ميكنم و پشتكار دارم تا به هدفي كه دارم و به جايي
كه ميخواهم ،برسم.

اين نظر را دارند ،تشكر ميكنم .اين نظر لطفشان است .دوست دارم
به هدفهايي كه براي خودم تعيين كردهام ،برسم .در اين راهي كه
هستم هر كاري ميكنم تا به باالترين جاها برسم .هميشه دوست
دارم تالشم را بيشتر كنم.

برد

بازي

بازي

چهرههاي واليبال ايران پابهسن
ليلي خرسند
گذاشــت هاند و تا چندماه پيش
روزنامه نگار
اين نگراني وجود داشت كه اگر
آنها بروند ،كسي هست كه جايشان را بگيرد .برديا سعادت يكي
از بازيكناني است كه در ليگ ملتهاي واليبال درخشيده و همه
را به آينده اميدوار كرده است .او قابليت ستارهشدن را دارد؛ هم
چهره خوبي دارد و هم خوب بازي ميكند .اما خودش دوست دارد
بهخاطر بازياش ستاره شود نه بهخاطر چيز ديگري .برديا هنوز
19سالش نشده و بهدنبال آرزوهاي بزرگ است .نخستين چيزي كه
او ميخواهد بازي در المپيك 2021است.

20:30

گروه C

برد

گفتوگو با برديا سعادت ،بازيكن 18سالهاي كه ناگهان ستاره تيم ملي واليبال ايران شد

باخت

برد
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حملهبهركورددايي

پرونده هفته اول مرحلــه گروهي يورو 2020امشــب با برگزاري
بازيهاي گروه مرگ بسته خواهد شد .تا اينجاي كار مصاف هلند و
اوكراين جذابترين بازي دور اول بــوده ،ديداري كه ابتدا هلند در
آن 2بر صفر پيش افتاد ،سپس اوكراين با زدن 2گل به بازي برگشت و
درنهايت نارنجيپوشان با زدن گل سوم برنده از زمين بيرون آمدند.
بازي ساعت20:30امشب ديدار مدافع عنوان قهرماني يعني پرتغال
با مدافع عنوان هيچمي اســت! اين مجارستان بيچاره بين 3غول
اروپايي و 3تيم پرستاره اين دوره گير افتاده و يكتنه بايد با 3مدعي
رقابت كند.
ما ايرانيها كه از ساعت21امشب درگير بازي ايران -عراق هستيم و
اضطراب اين بازي را داريم ،ميتوانيم بخشهايي از ديدار پرتغال-
مجارستان را هم با نيمنگاهي به كريســتيانو رونالدو دنبال كنيم.
رونالدو كه در آخرين ديدار تداركاتي تيم كشورش يك گل به رژيم
صهيونيســتي زد و فاصله گلهاي ملياش را به ركورد جهاني علي
دايي نزديك كرد ،حاال ميتواند در برابر سادهترين حريفش در گروه
مرگ به فكر كمتر كردن اين فاصله 5گله باشد .رونالدو 104گل ملي
دارد و دايي 109تا .كريستيانو تنها بازيكني است كه در  4يورو موفق
به گلزني شده و گلزني در اين تورنمنت ميتواند ركورد او را به گلزني
در 5دوره برســاند و مجموع گلهايش را دورقمي كند.
رونالدو در حالحاضر در كنار پالتيني با 9گل ،عنوان
بهترين گلزن تاريخ يورو را در اختيار دارد و حاال
ميتواند از او عبور كند .رونالدو يكبار با پرتغال به
فينال يورو2004صعود كرد و به يونان باخت ،يكبار
هم يورو2016را در خاك فرانسه برد و با پرتغال در
ليگ ملتهاي اروپا هم قهرمان شد .اين نهمين
تورنمنت بزرگ او با تيم ملي است .تعداد گلهاي
رونالدو در يورو كم اما باكيفيت اســت .او همه
گلها را به تيمهاي زيــر  40در رنكينگ فيفا
زده است .اگر بخواهيم با مسي و كوپا
آمريكا مقايســه كنيم ،مسي در
19بازي 4گل زده كه به تيمهاي
77 ،85 ،64و 36رنكينگ بوده
اســت .كريس در  3رويارويي با
مجارستان 4گل به اين تيم زده و 2
پاسگل داده است بنابراين احتمال گلزنياش
در بازي امشب و نزديك شدن به علي دايي بايد
زياد باشد.او تنها بازيكن فعال حال حاضر است

رونالدودرپيراهنتيممدافععنوانقهرماني
بهمصافمدافععنوانهيچميميرود
كه در يورو 2004حضور داشته است.
مجارســتان را البته نبايد دســتكم گرفت .يادمان باشــد كه در
يورو2000همين آلمان و پرتغال در كنار انگليس و روماني در گروه مرگ
قرار داشتند و هيچكس شانســي براي روماني قائل نبود اما اين تيم به
همراه پرتغال از گروه صعود كردند و انگليس و آلمان حذف شــدند.
مجارها در 6بازي آخر خود شكستي تجربه نكردهاند .دروازهباني عالي به
نام پيتر گوالژي از اليپزيش دارند و يك ستاره شماره10به نام ژوبوسالي
از سالزبورگ كه  2فصل قبل مورد توجه رئال و بارسا و چند باشگاه بزرگ
بود و االن در يورو غايب بزرگ اين تيم است و مهاجم باتجربهاي به نام
آدام ژاالي .مجارها در دوره قبلي براي اولينبار پس از سال1986موفق به
صعود از مرحله گروهي در يك تورنمنت بزرگ شدند و توانستند اتريش
را با  2گل ببرند و با ايسلند مساوي كنند و با اينكه  2بار از پرتغال پيش
افتادند ،درنهايت مقابل قهرمان آن دوره تن به تساوي 3-3دادند اما
بهعنوان صدرنشين صعود كردند .البته در دور حذفي  4بر صفر به بلژيك
باختند .مجارستان در ليگ ملتهاي اروپا هم باالتر از روسيه در صدر
گروه خود قرار دارد و به يك رده باالتر صعود كرده است .ماركو روسي،
مربي ايتاليايي اين تيم از معدود مربيان خارجي حاضر در اين تورنمنت
است .او شاگرد لوچسكيو و اريكسون بوده و پيش از پذيرش مربيگري
تيم ملي مجارستان موفق شده بود در سال2017تيم هونود
را قهرمان ليگ اين كشور كند .مجارستان در سالهاي
64و 72به نيمهنهايي جام ملتها هم رسيده بود .در
13رويارويي گذشــته بين  2تيم 9بار پرتغال برده و
4بازي هم مساوي تمام شده؛ بدون حتي يك پيروزي
براي وارثان پوشكاش بزرگ.
 2تيم براي اين بازي هيچ مصدومي ندارند اما پس
از مثبت شدن تست كوويد كانسلو ،بازيكن
منچسترسيتي از ليست حذف شد و جاي
خودش را به ديهگو دالوت داد.
تركيب احتمالي مجارستان :گوالژي،
آدام النگ ،ويلي اوربان ،آتيال ژاالي،
لوورنسيكس ،كالينهايسلر ،نگي،
سيگن ،فيوال ،آدام ژاالي ،نيكوليچ
تركيــب احتمالي پرتغــال :روي
پاتريسيو ،سمدو ،پپه ،روبن دياز،
گريرو ،دنيلو پريــرا ،موتينيو،
برناردو سيلوا ،برونو فرناندز ،ژوتا
و كريستيانو رونالدو.

بازيمرگ

سختترينبازيروزاوليوروامشب
بينآلمانوفرانسهبرگزارميشود

آخر شــب منتظر جذابترين بازي مرحله گروهي بين فرانسه
و آلمان باشيد .فرانســه قهرمان جهان و فيناليست دوره قبلي
خاطرات تلخي از روياروييهاي مهم و حساس با ژرمنها دارد .در
جامجهاني1982تيم پرستاره و نســل طاليي فرانسه كه بهترين
خط هافبك آن دوران را در اختيار داشــت با ناباوري درحاليكه
3بريك در وقت اضافه از آلمان جلو بود ،در جريان بازي 3-3كرد و
در پنالتي باخت و از رسيدن به فينال محروم ماند .اين اتفاق  4سال
بعد تكرار شد و تيم خسته فرانسه كه در يكچهارم موفق شده بود
برزيل را در بهترين بازي ادوار جامهاي جهاني حذف كند باز هم در
سد آلمان متوقف شد و به فينال نرفت .آلمان البته خيري از حذف
فرانسه نديد و هر  2فينال را به ايتاليا و آرژانتين واگذار كرد .حاال
نسل طاليي فعلي فرانسه كه با ديديه دشان قهرمان جهان شده
و در فينال دوره گذشته يورو حضور داشته ،بايد به مصاف آلمان
ضعيفشــده برود؛ تيمي كه آخرين نفسهاي خود را با يواخيم
لوو ميكشــد و بهزودي و پس از پايان يورو بايد زيرنظر هانسي
فليك بازي و تمرين كند .خود دشــان هم در هر دو قهرماني جام
جهاني1998و يورو2000بهعنوان بازيكن عضو تيم ملي فرانسه بود
و اگر امسال هم قهرمان شود ،ميتواند همان دستاورد را بهعنوان
سرمربي تكرار كند.
بازگشت كريم بنزما همه را به قهرماني اميدوار
كرده است .كريم 5سالونيم از تيم ملي دور بود
اما قدرت فرانســه تنها در خط حمله متشكل
از كريــم ،امباپه و گريزمــان و خط هافبك
قدرتمندش شــامل كانته و پوگبا و
ربيسو خالصه نميشود .مدافعان
اين تيم در دور مقدماتي 10گل
از 25گل فرانســه را وارد
دروازه حريفــان كردهاند.
اين ســيزدهمين حضور
متوالي فرانسه در يورو و
جام جهاني است .آنها از
جا مجهاني  ،۱۹۹۴حتي
يك دوره را هم از دست
نداده و تاكنون  5بار به فينال
رسيده و در  3دوره قهرمان شدهاند.
يواخيم لوو شانس آورد كه كرونا يك
سال يورو را به تأخير انداخت وگرنه

زودتر دورانش در تيم ملي تمام ميشــد .او در ديداري تداركاتي
6بر صفر به اسپانيا باخت و ســنگينترين باخت آلمان در 9دهه
اخير را به نام خودش ثبت كرد .حتــي در مقدماتي جام جهاني
به مقدونيه شــمالي هم باخت .در جام جهاني گذشته از گروهش
صعود نكرد و در ليگ ملتها هم نتايجــي گرفت كه نزديك بود
آلمان را به سطح دوم نزول دهد .نتايج ضعيف او بود كه باعث شد
چنين قرعه مرگي در يورو شــكل بگيرد .لوو بهخاطر فشار افكار
عمومي مجبور شد هوملس و توماس مولر را به تيم ملي برگرداند.
يواخيم لوو ميخواهد دوران 15ساله حضورش در مانشافت را كه
كم افتخارآميز نبوده و يك قهرماني جام جهاني را براي آلمانها
به همراه آورده ،با يك خاطره خوش به پايان برساند .اين بيست و
ششمين تورنمنت متوالي بزرگ آلمان در جام جهاني يا يورو است؛
با 3قهرماني3 ،نايبقهرماني و 3بار سومي يورو.
بنزما آســيبديدگي جزئي داشــت ولي به اين بازي ميرسد.
گورتسكا هم همين شــرايط را در تيم ملي آلمان دارد .آلمان در
8بازي قبلي خود در اين رقابتها حداقل 2گل به ثمر رســانده و
از 8بازي 7تاي آن را برده است .فرانسه 6تا از 7بازي آخر خود در
مقدماتي اين تورنمنت را با پيروزي به پايان رسانده ،در 5رويارويي
آخر خود به آلمان نباخته و مهمتر اينكه در 20بازي آخر
خود در همه رقابتهاي رسمي و دوستانه
تنها يك باخت داشــته است .در
3 1رويارويــي قبلــي آلمان
(وآلمان غربي) با فرانسه،
14بــرد10 ،شكســت و
7تساوي ژرمنها ثبت
شده است.
تركيــب احتمالي
آلمــان :نويــر،
گينتــر ،هوملس،
روديگــر ،توني
كــروس ،كيميش،
گوندوغان ،گوســنس،
هاورتس ،توماس مولر و گنبري.
تركيب احتمالي فرانسه :هوگو لوريس،
لوكاس ارناندس ،كيمپمبه ،واران ،پاوار،
كانته ،پوگبا ،ربيــو ،گريزمان ،امباپه و
بنزما.

20
سهشنبه  25خرداد  1400شماره 8244

23023602

سال طاليي نواك

زير حلقه
بسكتبال نگران شد

تيم ملي بسكتبال ايران آخرين بازي از پنجره سوم انتخابي
كاپ آسيا را از عربســتان برد و با اقتدار به اين كاپ صعود
كرد اما بازي ضعيف برخــي از بازيكنان خيليها را نگران
كرد .ايران كه بعد از بازي اول و با پيروزي  84-46بر قطر
صعودش را قطعي كرده بود ،ظهر ديروز با عربستان بازي
كرد .نتيجه اين بازي براي ايران مهم نبود ولي از تيمي كه
قرار است يكماه ديگر در بازيهاي المپيك به ميدان برود،
انتظار بيشتر از اينهاست.
ايران عربستان را  70-64شكست داد .ايران در كوارتر اول
 20-16جلو افتاد ولي عربستان كوارتر دوم را  17-14برد.
 2تيم در كوارتر سوم  15-15مساوي شــدند .در كوارتر
چهارم هم نتيجه  21-16بــه نفع ايران بــود .ايران تيم
23جهان است و عربستان تيم  93اما بازي نزديك دو تيم
اين فاصله را نشــان نميداد .ايران در بازي پراشتباه بود و
اگر عربستان هم به اندازه ايران اشتباه نداشت ،ميتوانست
فاصلــه 6امتيازي را جبــران كند .مهران شــاهينطبع،
سرمربي تيم ايران اگر در لحظههاي پاياني وقت استراحت
نميگرفت ،شــايد ايــران بازنده بازي هم ميشــد .نويد
رضاييفر با 16امتياز بهترين بازيكن ايران در اين بازي بود.
ايران با 5پيروزي و يك شكست بهعنوان صدرنشين به كاپ
آسيا صعود كرد.
ايران ســهميه المپيك دارد و حاال بعد از ايــن دو بازي،
بسكتباليها نگران هستند كه تيم با چه كيفيتي در المپيك
مقابل آمريكا و فرانســه بازي ميكند .با وجود پيروزي در
2بازي مقابل قطر و عربســتان و برتري در اكثر پستها،
اشــتباهاتي كه بازيكنان ايران داشتند ،قابلقبول نيست.
اين در حالي است كه بازيكنان پيش از اعزام به مسابقات از
اينكه فدراسيون بازيهاي دوستانه براي تيم تدارك نديده،
گاليه داشتند .با وجود اين ،فدراسيون وعده داده است كه
بهزودي تيم ملي با اسپانيا بازي دوستانه برگزار ميكند.
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ساده

مراحل قبلي اوپن فرانسه هم برابر يك تنيسور جوان
ايتاليايي 2بر صفر عقب افتاده بود اما در نهايت  3بر
 2پيروز شده بود.
بعد از پيروزي برابر سيتسيپاس ،مربي جوكوويچ،
ماريان وايدا ،گفت كه هدف شاگردش قهرماني در
المپيك و  2گرنداسلم ديگر است .با اين حال ،خود
جوكوويچ اتفاقات سال 2016را يادآوري كرد كه در
دور سوم مسابقات ويمبلدون حذف شد و نتوانست
به گرنداسلم طاليي دست پيدا كند .او با اشاره به
همين مسائل بعد از فينال اوپن پاريس گفت« :فعال
فقط ميخواهم از اين قهرماني لذت ببرم و چند روز
بعد به ويمبلدون فكر خواهم كرد ...اميدوارم بتوانم
از اعتمادبهنفسي كه االن دارم استفاده كنم و آنجا
هم قهرمان شوم».
احتماال هيچ تنيســوري در دنيا بيشــتر از نواك
جوكوويچ به بازي خود اعتماد نــدارد .عملكرد او
در اوپن فرانسه ،كارشناسان و عالقهمندان دنياي
تنيس را بهتزده كرده اســت .در بــازي با نادال،
چنان عملكردي از خود نشان داد كه بسياري آن
بازي را يكي از بهترين بازيهاي خاك رس تاريخ
دنياخواندند .اندي راديك ،تنيســور سابق شماره
يك دنيا بعد از فينال فرانســه درباره جوكوويچ در
توييتر نوشت« :مسلط ،هم جسمي و هم فيزيكي.
هيچ بازيكني در تاريخ پيــدا نميكنيد كه حمله
به او در زمين اينقدر ســخت باشــد .بازي او هيچ
سوراخي ندارد .هيچ سوراخ فيزيكياي .و نميتوان
اعتمادبهنفس و ذهن او را شكاند».
جوكوويچ پيــش از اين هم ذهنيــت برنده خود
را نشــان داده اســت اما فينال اوپن فرانســه ،در
زندگي حرفهاي او متمايز اســت .او بعد از پيروزي
برابــر حريــف يوناني خود ،با اشــاره بــه همين
بازي و بــازي نيمهنهايي برابر نــادال ،گفت« :من
فراموشنشدنيترين لحظات زندگيام را داشتهام.
اين 48ساعت را براي هميشه در زندگيام بهخاطر
خواهم سپرد».

جدول 8244
افقي:
 -1نويســنده روسي رمان
دكتر ژيواگو -مخزن ذخيره
سيمان
 -2گوشــت آذري-
قديميترين فــرش جهان-
ايستادگي در برابر دشمن
 -3مقابل دريا -آتش گيره-
پرهيزكار
 -4هفتادوچهارمين ســوره
قرآن -شســته نشده -چاي
خارجي
 -5خبرگزاري قرآني ايران-
به وعده خــود وفا نميكند-
آب ويرانگر
 -6برزن -شــور -از نامهاي
حضرت فاطمه(س)
 -7موي مجعد -رهبر -تمدن
قديمي در بينالنهرين
 -8ماده آرايشي مژ هها -از
انواع خرماهاي ايران -بسيار
 -9دربردارنده -ســوئيت
فارسي -شهر مدفن پروين
اعتصامي
 -10بازي كودكان ديروز-
اهل يزد -منظور
 -11سخت و دشــوار -باز
كردن -بزرگداشت
 -12حمله نظامي -منافقان
جنگ نهروان -زمان گذشته
 -13پيونــد -فريــادرس-

بادها
 -14نبــرد رو در رو بــراي
اعــاده حيثيــت -پرورش
حيوانات اهلي -طال
 -15مردود -گوشــهاي در
دستگاه همايون
عمودي:
 -1تيم فوتبال باشــگاهي
ازبكستان -عددي دو رقمي
 -2آذر -نوعــي مسلســل
دستي سبك -صورتحساب
 -3نيــروي ياريرســان -از
مباحــث رياضي -تابســتان
عرب
 -4جنبيــدن پــي در پي-
جامه پشــمينه درويشان-
دايي شيرازي
 -5نشانه مفعول -دوم -هم
داستان شنگول و حبه انگور
 -6الغــر -نوعــي آجيل-
روستا
 -7ضمير اشاره -با سرعت
زياد و بدون توقف -شعبهاي
از نژاد سفيد
 -8نام علمي يخ خشك
 -9زيــن و بــرگ اســب-
خوراك قناري -كتاب هندو
 -10دفاع فوتبــال -از آثار
محمدعلــي جمالزاده ،پدر
داستاننويسي ايران -نشانه

 -11مادهاي بــراي برق انداختن
سطوح بدنه اتومبيل -سريعترين
جانور روي زمين -خاك سفالگري
 -12بيچيز -قلمرو -از آتشافروزان
 -13بيدينــي -مركز مازندران-
پرنده شكاري
 -14حقيقي و واقعي -دورترين-
گازي براي تصفيه آب
 -15افراد تحت سرپرستي رئيس
خانواده -از آيينهاي بومي بوشهر
درماه رمضان
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اعداد  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار
ديده شود .پاسخها در ادامه آمده است.
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نواك جوكوويــچ ،بعد از
جواد نصرتي
درخشش فراموشنشدني
روزنامهنگار
در اوپن فرانسه ،حاال به فكر
اين افتاد ه كه سال 2021را ،به نام خودش در تاريخ
جاودانه كند و «گرنداســلم طاليي» را ماموريت
جديد خود تعريف كرده اســت .تنيسور 34ساله
صرب ،ابتدا در اوپن اســتراليا به قهرماني رســيد
و يكشــنبه در فينال اوپن فرانســه ،يعني دومين
گرنداسلم سال ،اســتفانوس سيتسيپاس رقيب
جوان خود را در جدالي نفسگير از پيش رو برداشت.
حاال او گفته است،ميخواهد به گرنداسلم طاليي
امســال دســت پيدا كند؛ يعني نهتنها در تمامي
گرنداسلمها قهرمان شود،كه مدال طالي المپيك
را هم كسب كند .جوكوويچ درماه پيشرو از عنوان
قهرماني خودش در ويمبلدون دفاع ميكند و بعد
از آن در المپيك و اوپن آمريــكا به ميدان ميرود.
به گزارش بيبيسي ،جوكوويچ درباره گرنداسلم
طاليي گفته اســت« :من خــودم را در موقعيت
خوبي قرار دادهام كه براي اسلم طاليي اقدام كنم.
هرچيزي ممكن اســت .من چيزهايي بهدســت
آوردهام كــه افراد زيادي فكر ميكردند بهدســت
آوردن آنها توسط من غيرممكن خواهد بود».
جوكوويچ درصورتي كه  2گرنداســلم باقيمانده
ســال را هم فتح كند ،بهتنهايي به پرافتخارترين
تنيســور تاريخ جهان هم تبديل خواهد شــد .او
يكشنبه نوزدهمين عنوان قهرماني گرنداسلم خود
را كســب كرد و حاال تنها يك جام كمتر از رافائل
نادال ،تنيســور اســپانيايي و راجر فدرر ،اسطوره
سوئيسي تنيس دارد .طوري كه جوكوويچ امسال
تنيس بازي كرده ،بســياري را متقاعد كردهكه او
توانايي هركاري در زمين تنيس را دارد .در همين
پاريس ،در نيمهنهايي رافائل نادال ،يكي از بهترين
متخصصان بازي در زمين رس را شكست داد و در
فينال هم بعد از اينكه  2ســت عقب افتاد ،به بازي
برگشت و در نهايت  3بر  2پيروز شد .جوكوويچ در
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ساده
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هزينههاي سرسامآور پيشگيري از بيماريها

هميشه عنوان ميكنند اگر پيشــگيري بر درمان مقدم باشد قطعاً
هزينههاي سرســامآور پيش رو نخواهد بود .اما اكنون حتي بهرغم
داشتن بيمههاي تكميلي انجام آزمايشهای كلينيكي و پاراكلينيكي
بسيار گران اســت و آنهايي هم كه بيمه تكميلي ندارند اص ً
ال به اين
موضوع فكر نميكنند.
نگهي از تهران

بزرگراه شيراز-اصفهان مملو از دستانداز و خرابي شديد

بزرگراه شــيراز -اصفهان ،بهخصوص در محدوده دشت مرغاب كه
يكي از مســيرهاي اصلي تردد ناحيه مركزي به جنوب شــرق است
بهدليل تردد بسيار ،بهویژه تردد خودروهاي سنگين و تريلرها بسيار
پردستانداز و خطرناك شده است و مسئوالن بايد سريعتر نسبت به
آسفالت روكش اين مســير اقدام كنند تا جلوي تصادفات و خطرات
احتمالي گرفته شود.
قاسمي از شيراز

براي اجارهخانهها قيمت ثابت اعالم كنند

مســئوالن قيمت ثابتي براي اجارهخانهها با توجه به سال ساخت و
امكانات تعيين كنند و با متخلفان از اين قيمت برخورد قانوني كنند تا
بازار رهن و اجاره از اين نابساماني بيسابقه خارج شود.
وصفناري از تهران

خريد كاالي ايراني با سود 15درصد ،عادالنه نيست

از طرق مختلف زوجهاي جــوان براي خريد كاالي ايراني تا ســقف
50ميليون تومان معرفي ميشــوند .من از طريق پدرم كه بازنشسته
است براي خريد اين كاالها معرفي شــدم .اوال در اين نوع خريد حق
انتخاب شما بسيار محدود است و تنها كاالهاي ايراني بعضا بيكيفيت
عرضه ميشود .در ثاني بهره 15درصدي براي بازپرداخت اين نوع خريد
كاال اصال عادالنه نيست .اگر قصدشان كمك به جوانهاست نبايد براي
چنين خريدي سود بگيرند و اگر هم ميگيرند نهايت بايد تا 4درصد
باشد كه جوانها در كنار هزينههاي ديگر بتوانند از پس آن برآيند.
ماهرو از ساري

بخشهاي آسيبديده سازه گنبدي ميدان انقالب ترميم شود

برخي افراد در پايان يك برنامه مناسبتي پرچم رژيم اشغالگر قدس
را بر فراز ســازه گنبدي ميدان انقالب به آتش كشــيدند كه باعث
آسيبرساندن به آجركاريها ،نقشبرجستهها و ديگر بخشهاي اين
گنبد شد .توقع اين است كه ســريعتر نسبت به بازسازي بخشهاي
آسيبديده اقدام شود.
گودرزي از تهران

بازي با آبروي افراد در آستانه انتخابات روال نشود

متأسفانه افراد از جناحهاي مختلف در آستانه انتخابات آبروي هم را
به بازي ميگيرند كه عايدي آن چيزي جــز ريختن قبح برخي امور
نادرست نيســت .برخي ســخناني كه در فضاهاي مجازي رد و بدل
ميشود فارغ از درست و نادرست بودن ،چرا بايد بيان بشوند؟
حجتي از بردسكن مشهد

كنكور به تعويق نيفتد

برخالف نظر تعدادي از داوطلبان پشت كنكور تقاضا دارم مسئوالن به
روال عادي ،كنكور را برگزار كنند و فقط كافياست دستورالعملهاي
بهداشتي از سوي داوطلبان و مجريان برگزاري لحاظ شود .عقبافتادن
كنكور يعني ازدسترفتن يك سال ديگر از عمر ما .عدالت در اين است
كه كنكور برگزار شــود چراكه دانشآموزان با توجه به آنالينبودن
كالسها و عدمخروج از منزل فرصت كافــي براي مطالعه و آمادگي
داشتهاند.
ارشادي از تهران

ثبت نام كردم ولي از تماس و واكسن خبري نشد

با توجه به اطالعرسانيهاي صورتگرفته ،به حرف مسئوالن اعتماد
كرده و در موعد مقرر جزو نخســتين نفراتي بودم كه ثبتنام كردم
و اكنون بيش از يكماه اســت كه منتظرم با مــن تماس بگيرند كه
نگرفتند .حضوري و با رعايت پروتكلها با 80ســال ســن مجبور به
خروج از خانه شدم تا ببينم چرا با من تماس نگرفتهاند اما هيچ پاسخي
نگرفتم جز اينكه واكســن نداريم .معلوم ميشود ثبتنامها بيهوده و
بيبرنامه بوده است.
ياري از كرج

خشكشدن درختان كنار اتوبان چمران

در مســير اتوبان چمران به جنوب ،حدفاصل پل نيايش تا مالصدرا،
درختهاي كنار اتوبان (خصوصا ســمت راست) بهعلت عدمآبياري
و رسيدگي مناسب خشك شده يا در آستانه خشكشدن هستند .از
شهرداري تقاضا داريم هرچه زودتر فكري به حال اين گياهان زيبا و
مفيد بكنند.
حيدرزاده از تهران

سنوات گذشته قبل از انتخابات چيزي گران نميشد

در انتخابات ادوار قبلي حداقل قبل از انتخابات كاالها و خدمات گران
نميشدند .اكنون ديگر از اين وضع خبري نيست و در آستانه انتخابات
بسياري از قيمتها جهشهاي چندبرابري و چندباره داشتهاند و برخي
حتي قادر به خريد بديهيترين چيزها نيستند.
مسعودي از تهران

پاسخ مسئوالن
فضاي سبز و بازي در مجتمع 120واحدي آتيه ايجاد ميشود

روابطعمومي منطقه 20شهرداري تهران پيرو چاپ مردمي با موضوع
ايجاد فضاي سبز در مجتمع بهار آتيه در شهرري،در ستون با مردم
روز4خردادماه پاسخ داده است :در پاسخ به درخواست شهروند گرامي
مبني بر ايجاد فضاي ســبز و محوطه بازي در مجتمع 120واحدي
شهرري به استحضار ميرساند پيامهاي شهروند گرامي با موضوعات
ديگر در سامانه 137شــهرداري ناحيه 3ثبت شده اما تاكنون پيامي
مبني بر ايجاد فضاي سبز و بازي براي كودكان در اين سامانه به ثبت
نرسيده است .با وجود اين در راستاي رفع مشكالت و نيازمنديهاي
اين مجتمع ،پيگيري الزم پيرامون بررسي موضوع و تخصيص اعتبارات
جهت تأمين و تجهيز محيطي آن صورت گرفته است.

بازي در نقش خلبان و ناخدا
برايسرقتهايميليوني

خواستگار قالبي در نقش خلبان،
دادسرا تاجر طال يا ناخداي كشتي ظاهر
ميشــد و دختران دم بخت را به
بهانه ازدواج فريب ميداد تا پس از بيهوش كردن
آنها دست به سرقت طال و جواهراتشان بزند.
بهگزارش همشهري ،تحقيقات براي بازداشت
مرد شياد از 10روز قبل با مطرح شدن نخستين
شكايت شروع شد .شــاكي دختر جواني بود كه
چند روز قبل درحاليكه از هوش رفته بود ،كنار
اتوباني در حاشيه تهران پيدا شد .رانندهاي كه با
بدن بيهوش اين دختر روبهرو شده بود احتمال
داد كه او تصادف كرده و سرش ضربه خورده و به
همين دليل اورژانس را خبر كرد اما پس از انتقال
دختر جوان به بيمارستان معلوم شد كه او دچار
مسموميت شديد شده و از هوش رفته است .او
وقتي بههوش آمد ماجراي گرفتار شدنش را در
دام يك خواستگار فريبكار و قالبي شرح داد.
خواستگار بنز سوار

دختر جوان به مأمــوران گفت :چند روز قبل از
محل كارم خارج شدم تا به خانه بروم .هوا تاريك
شده بود و منتظر ماشــين بودم .لحظاتي بعد
يك خودروي بنز مقابل پايم ترمز كرد و راننده
كه مرد جواني بود خواســت سوار شوم تا مرا به
مقصدم برساند.
او ادامه داد :آشنايي ما همان شب شكل گرفت
و مرد بنز سوار خودش را تاجر طال معرفي كرد
و آن شب از شــرايط زندگي و كارش گفت .بعد
از آن  2يا  3بــار يكديگر را مالقــات كرديم تا
اينكه مرد شيكپوش از من خواستگاري كرد.
او خيلي خوب صحبت ميكرد و من اصال به او
مشكوك نشــدم .به من وعده داد كه تا آخرماه
به همراه خانوادهاش به خواســتگاريام ميآيد
غافل از اينكه همه اينها نقشــهاي براي سرقت
طالهايم بود.
وي ادامه داد :روز حادثه با هم قرار گذاشتيم تا به
رستوران برويم .قبل از رفتن گفت هوا خيلي گرم

است و به بهانه خريد آبميوه كنار خيابان توقف
كرد .از ماشين پياده شــد و بعد از چند دقيقه
با خريد  2آبميوه برگشــت .من بعد از نوشيدن
آن دچار سرگيجه شدم و از هوش رفتم .وقتي
چشمانم را باز كردم در بيمارستان بودم و متوجه
شــدم تمام طال و جواهراتم سرقت شده است.
آنجا بود كه فهميدم خواستگار قالبي با آبميوه
مسموم مرا بيهوش كرده و پس از سرقت طال و
جواهراتم مرا در حاشيه اتوبان انداخته است.
نقشههاي سريالي

اين نخستين شكايت از خواستگار قالبي بود و
وقتي مأموران تحقيقات خود را براي شناسايي او
آغاز كرده بودند در مدتي كوتاه 3دختر دم بخت
ديگر نيز در اداره پليس حاضر شدند و به طرح
شكايت از خواستگار قالبي پرداختند .در ميان
شــاكيان دختري بود كه در رشته روانشناسي
تحصيل كرده بود.
وي هنگام طرح شــكايت گفت :مــرد جوان
خودش را ناخداي كشتي معرفي كرد و سوار بر

كالهبرداري۱۲ميليون يورويي در پوشش واردات كاال
جانشين فرمانده انتظامي تهران بزرگ از كشف
چهار فقره كالهبــرداري ۱۲ميليون يورويي
در قالب دريافت تســهيالت بانكي و واردات
كاالهاي ضروري خبر داد.
به گزارش همشهري ،ســردار حميد هداوند
گفت :در جريان بررسيهاي مقدماتي مشخص
شــد چهار مؤسس شــركت وارداتي ،با ثبت
شركت و ارائه اساسنامه شركت به بانكها با
ادعاي وارد كردن كاالهاي ضروري۱۲ ،ميليون
يورو به قيمت ارز دولتي از بانكهاي خصوصي
و دولتي دريافت كردهانــد .وي با بيان اينكه
متهمان تاكنون هيچ اســنادي مبني بر وارد
كردن كاالهاي مورد نظر ارائه ندادهاند ،ادامه
داد :استعالمات به عمل آمده سامانه گمرك
بيانگر استفاده از ارزهاي تخصيصي در واردات
نبوده و در سامانه بانك مركزي نيز رفع تعهد
ارزي صورت نگرفته است.

مرگ اسرارآميز مرد جواهرساز
تحقيقــات بــراي رمزگشــايي از راز مرگ مرد
جواهرســاز در حالي آغاز شده كه پسرش مدعي
است پس از مرگ ،تمام جواهرات و شمشهاي
طالي پدرش سرقت شده است.
به گزارش همشــهري ،چند روز قبل كه گزارش
مرگ اســرارآميز مردي 72ســاله بــه بازپرس
كشــيك جنايي تهران اعالم شــد ،كارآگاهان
جنايي تحقيقات خود را براي كشــف راز مرگ او
آغاز كردند .قرباني مردي ثروتمند ،جواهرســاز و
طالساز بود كه به بيمارســتاني در تهران منتقل
شده اما در نهايت به كام مرگ رفته بود .علت اصلي
مرگ مشخص نبود و زماني كه مرد جواهرساز به
بيمارستان انتقال يافته بود از هوش رفته و دقايقي
بعد قلبش از تپش ايســتاده بود .بازپرس جنايي
دستور انتقال جسد را به پزشــكي قانوني صادر
كرد تا علت اصلي مرگ وي مشخص شود .از سوي
ديگر پسر قرباني با حضور در شعبه سوم دادسراي
جنايي تهران عنوان كرد كه پدرش به قتل رسيده
و از 4فرد آشنا به اتهام قتل شكايت كرد .او گفت
كه آنها در مرگ پدرشان مقصر هستند.
جواهرات ميلياردي

اين مقام ارشد انتظامي با اشــاره به اينكه در
تكميل تحقيقات پليسي مشخص شد متهمان
ارزهاي دولتي را بــه نــرخ آزاد فروختهاند،
خاطرنشان كرد :با اشــراف اطالعاتي پليس
تهران مخفيگاه متهمــان در مناطق مختلف
تهران شناسايي و پس از هماهنگي با مراجع
قضايي در عملياتهاي مستقل و هماهنگ هر
چهار متهم دستگير شدند.
وي در ادامه گفت :برابر اعالم كارشناســان،
ارزش ارزهايي كه متهمان بهمنظور استفاده
در واردات كاال دريافــت كــرده و مرتكــب
كالهبرداري شدهاند ،به نرخ روز ۳۶۰ميليارد
تومان برآورد شده اســت .هداوند با اشاره به
معرفي متهمان به مراجع قضايي افزود :پليس
با تالش شبانه روزي و اشراف اطالعاتي ،اجازه
بينظمي و ايجاد اخالل در امنيت اقتصادي را
نخواهد داد.

توپيزني،ترفندباندسارقانشرقتهرانبود
تحقيقات پليس درخصوص سرقت از خانهاي واقع در شرق تهران به شناسايي 2سارق حرفهاي و
دستگيري يكي از آنها منجر شد.
به گزارش همشهري ،رسيدگي به اين پرونده از چندي قبل با شكايت يك مالباخته آغاز شد .شاكي
كه به پايگاه چهارم پليس آگاهي رفته بود درباره سرقت از منزلش به مأموران گفت :ساعت 8شب از
منزل خارج شدم و حدود يك ساعت بعد همسايهها تماس گرفتند و گفتند دزد به خانهام زده است.
فورا به خانه برگشتم و ديدم كه سارقان با تخريب توپي قفل در ورودي وارد خانهام شده و مقداري
طال به ارزش تقريبي 45ميليون تومان را سرقت كردهاند.
بهدنبال اين شكايت گروهي از كارآگاهان دايره مبارزه با سرقت منزل به محل سرقت اعزام شدند.
آنها در بازبيني فيلم دوربينهاي مداربستهاي كه در آن حوالي نصب شده بود دو نفر را بهعنوان سارق
شناسايي كردند .اين فيلم نشان ميداد كه اين دو نفر پس از شناسايي خانه شاكي و اطمينان از نبود
صاحبخانه نقشه سرقت را عملي كردهاند.
در ادامه كارآگاهان با استفاده از شيوههاي پليسي به اطالعاتي درباره يكي از متهمان سابقه دار به
نام فريبرز دست يافتند و تالشها براي دستگيري او آغاز شد .با وجود اينكه او مدام مخفيگاهش را
تغيير ميداد سرانجام آنها توانستند متهم را در عملياتي ضربتي دستگير كنند.
سرهنگ سعيد مجيدي ،رئيس پايگاه چهارم پليس آگاهي تهران بزرگ با اعالم جزئيات اين پرونده
گفت :وقتي متهم تحت بازجويي قرار گرفت به ارتكاب سرقت از منازل شرق تهران اعتراف كرد و
گفت در اين سرقتها دوستش به نام سياوش با او همدستي كرده است .او گفت :خانههايي را كه
صاحبانشان حضور نداشتند شناسايي ميكرديم .در ادامه با تخريب توپي قفل وارد آنجا ميشديم
و طال ،جواهر و اشياي قيمتي را سرقت ميكرديم .براساس اين گزارش هماكنون متهم در بازداشت
به سر ميبرد .تحقيقات براي دستگيري دومين متهم ادامه دارد.

خودروي بيام دبليو بود .به او اعتماد كردم اما در
آخرين قراري كه با هم داشتيم با خريد بستني
مسموم مرا بيهوش كرده و تمام طال و جواهراتم
و حتي ساعت گرانقيمت و مقداري پول راكه
همراهم بود سرقت كرد .پس از آن درحاليكه
بيهوش شده بودم مرا كنار اتوبان رها كرد.
با مطرح شــدن ايــن شــكايتها ،پروندهاي
درخصوص سرقتهاي خواســتگار فريبكار در
دادسراي ويژه سرقت تشكيل شده و تحقيقات
نشان ميدهد كه متهم براي اجراي نقشههاي
ســريالي خود اقدام به اجاره كردن خودروهاي
مدل بــاال از قبيل بنز ،بيام دبليو ،پورشــه و...
ميكرده اســت .او براي اجراي نقشــههايش
خودش را تاجر طال ،خلبان يا ناخداي كشــتي
معرفي كــرده و پس از فريــب طعمههايش به
آنها وعده ازدواج ميداد اما در جريان يك قرار
مالقات آنها را مسموم كرده و اموالشان را سرقت
ميكرد .هماكنون سرنخهايي از متهم بهدست
آمده و بهزودي با تالش مأموران وي دســتگير
خواهد شد.
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پسرجوان كه مهندس و مقيم آمريكاست ،دوماه
قبل براي ديدن پدرش و انجام كارهاي او به ايران
ســفر كرد .حاال او ميگويد كه باور ندارد پدرش
قرباني بيماري شده باشــد؛ چرا كه او در سالمت
كامل بود و مشكلي نداشت.
وي به بازپرس پرونده گفت :پدر و مادرم ســالها
قبل از يكديگر جدا شــدند و پدرم مجددا ازدواج
كرد .من دو خواهر ناتني هــم دارم اما چند وقت
قبل متوجه شــدم كه پدرم و نامــادريام دچار
اختالف و از يكديگر جدا شدهاند .پدرم ميگفت
كه نامادريام هميشــه در فكر تصاحب اموال او
بوده اســت .پدرم جواهرساز اســت و وضع مالي
خيلي خوبي دارد .از ســوي ديگر مباشر جواني
دارد كه مدتهاست با پدرم كار ميكند .درواقع
او همه كارهاي پدرم مانند كارهاي اداري ،بانكي
و كارهاي خانه را انجام ميداد و پدرم به او خيلي
اعتماد داشت.
وي ادامه داد :اسم مباشر پدرم مجيد است و حتي
كليد خانه پدرم را هم داشت .روز حادثه من براي
انجام برخي كارهــاي اداري از خانه بيرون رفتم.
درحاليكه پدرم در خانه خواب بود و هيچ مشكلي
نداشت .ساعتي بعد ناگهان مجيد به من زنگ زد
ودرحاليكه سراســيمه بود گفت پدرم حالش بد

شده و او اورژانس را خبر كرده است .خيلي ترسيده
بودم ،مجيد ميگفت با پدرم قرار كاري داشته اما
هرچه زنگ زده او جواب نداده است .براي همين
نگران شــده و خود را به خانه پدرم رســانده و با
كليدي كه در اختيار داشــته وارد خانه و با پيكر
نيمه جان پدرم روبهرو شــده است .مجيد گفت
پدرم را به بيمارستان انتقال دادند و من فورا خودم
را به آنجا رساندم .لحظاتي بعد اما در اوج ناباوري
خبر فوت پدرم را به من دادند .من شوكه شدم .او
مشكلي نداشت و سالم بود .براي همين به ماجرا
مشكوك شدم.
مرد جوان گفت :بعد از آنكه به خانه پدريام رفتم
و متوجه شدم آنجا به هم ريخته است ،ياد اموالش
افتادم كه در صندوق امانات بود .خودم را به آنجا
رساندم و با كليد در صندوق را باز كردم اما خالي
بود و تمام اموال ارزشــمند پدرم به سرقت رفته
بود .از داخل صندوق 16هــزار دالر8 ،كيلو طال،
مقدار زيادي جواهر و دو شــمش طال كه وزن هر
كدام از آنها يك و نيم كيلو بود ،سرقت شده بود.
بعد از بررسي متوجه شدم كه مباشر پدرم با كليد
صندوق را باز كرده و اموال را برداشته است .عالوه
بر اين 4كارت بانكي پدرم در اختيار مجيد بود كه
او فقط يكي از كارتها را به من برگرداند و مدعي
شد كه مابقي پيش پدرم بوده است3 .كارت ديگر
مربوط به حســابهاي مختلف پدرم همه خالي
شده بود كه مجيد اظهار بياطالعي كرد .وقتي به
او زنگ زدم تا درخصوص صندوق امانات بپرسم
جوابم را نداد .شــك ندارم كه مجيد در ماجراي
مرگ پدرم نقــش دارد و احتمــاال نامادري و دو
خواهر ناتنيام نيز در جريان نقشه او بودهاند .من
از اين 4نفر شــكايت دارم و مطمئنم مرگ پدرم
عادي نبوده و او با انگيزه ســرقت اموالش به قتل
رسيده است.
با اين شكايت ،بازپرس جنايي تهران دستور احضار
اين 4مظنون و انجام تحقيقات از آنها را صادر كرده
اســت .عالوه بر اين دســتور داده تا دوربينهاي
مداربسته اطراف خانه قرباني و جايي كه صندوق
امانات قرار داشــته مورد بازبيني قــرار بگيرد تا
مشخص شــود كه چه افرادي به آنجا رفتوآمد
داشتهاند .از سوي ديگر كارآگاهان جنايي با دستور
قاضي مأمور شدند تا حسابهاي قرباني را بررسي
كنند تا مشخص شود كه چه افرادي حسابها را
خالي كرده اند و پزشكي قانوني نيز ماموريت يافته
تا با بررسي تخصصي ،علت اصلي مرگ متوفي را
مشخص كند.
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جوليان بارنز

ترجمه :روناك حسيني

جوليان بارنز ،نويسنده و منتقد ادبي انگليسي است كه در سال 2011بهخاطر رمان
«درك يك پايان» ( )The Sense of an Endingبرنده جايزه ادبي من بوكر شد.
رمان او در ايران با ترجمه حسن كامشاد ،توسط نشر نو منتشر شده است .او در اين
يادداشت براي گاردين ،درباره بلوغ نويسنده در گذر زمان و همينطور مسئلهاي كه
عنوان اثرش با نام كتاب فرانك كرمود پيدا كرد ،نوشته است:

سریال

عکس :روابط عمومی شبکه سه

كمترگفتن ،تأثيرگذار است

23023632

روانشناس

«ناخودآگاه» را دستكم نگيريد

تنگي قافيه داستان در سريال قورباغه

سريالي درمه

صحنهای از سریال «میجان»

مدير گروه فيلم و سريال شبكه:3
طوالنيشدن پروسه توليد و عدم
تعامل و توافق كارگردان «ميجان»
باعث تغيير عوامل سازنده سريال شد
فهيمه پناهآذر

من رمان «درك يك پايان» را در سال 2011وقتي 65سالم بود ،منتشر كردم .رمان قبلي
من  6سال قبل از آن بيرون آمده بود و بلندترين چيزي بود كه نوشته بودم .اما اين يكي كوتاه
ترين اثر من بود .وقتي سنتان باال ميرود ،بهعنوان يك فرد و يك نويسنده خيلي چيزها
تغيير ميكند .بيشتر درباره زمان و حافظه فكر ميكنيد؛ درباره اينكه زمان با حافظه چه
ميكند و همينطور حافظه با زمان .همچنين به نسبت وقتي جوان تر بوديد ،بيشتر به حافظه
بدگمان ميشويد :درمييابيد كه به ياد آوردن چيزها بيشتر درباره عملكرد قوه تخيل است
تا مسئله سالمت روان معمولي.
و وقتي نوبت به نوشتن ميرسد 2 ،اتفاق ممكن است رخ دهد و البته اميدوارم كه اينطور
باشد .اول اينكه شما اعتماد بيشــتري به توانايي خود در كار با زمان داريد .مثال بزرگش
آليس مونرو است -شما ميتوانيد يك داستان از او بخوانيد ،مثال حدود 30صفحه و ببينيد
تقريبا بدون اينكه متوجه باشــيد ،ظاهرا بر يك شخصيت يك عمر گذشته است .تعجب
ميكنيد كه نويســنده چطور اين كار را كرده؟ در رمان من هم ،يك بخش ورودي حدود
50صفحهاي وجود دارد ،بعد يك گپ 40ساله و بعد 100صفحه ديگر .وقتي جوانتر بودم
چنين ريسكي نميكردم.
دومين مسئله ،درك اين موضوع است -مشترك با ساير هنرمندان -كه شما مجبور نيستيد
همهچيز را بگوييد .نقاشاني هستند كه وقتي پا به سن ميگذارند ،اجازه ميدهند بوم يا
چوب از بين خطوط قلمموشان ديده شود .وردي [جوزپه وردي ،آهنگساز ايتاليايي] در
سالهاي پاياني كارش ،مقتصدانهتر مينوشــت؛ به تعبير خودش« :من ياد گرفتم كي
نتها را ننويسم ».و من فكر ميكنم ياد گرفتم چه زماني جمالت غيرضروري را ننويسم.
اين بهخاطر ضعف نيروي جسماني نيست (اگرچه اين موضوع هم قابل انكار نيست) بلكه
بيشتر دريافتن اين است كه شما اغلب با كمتر گفتن ميتوانيد كار بيشتري انجام دهيد و
تأثير بيشتري بگذاريد .درحاليكه همزمان خواننده را دعوت ميكنيد كه جاهاي خالي
و نگفتهها را پُر كند.
وقتي يك رمان را تمام ميكنم معموال خاستگاهها و سرچشمههايش ،روند كار و رنجهايش
را از ياد ميبرم :اين ها ديگر كاركردي برايم ندارند .اما ميدانم كه اوايل ،نام يكي از دوستانم
در مدرســه را كه به هم نزديك بوديم و بعد ارتباط مان قطع شده بود ،وام گرفتم .زماني
كه دور و بر 50سال داشــتم ،فهميدم كه حدود ربع قرن از خودكشي اش ميگذرد و من
نميدانستم .نه خود مسئله مرگ ،بلكه اين ناآگاهي وهمآور و ترسناك رشته اصلي رمان
بود .من البته ميدانســتم كه ميخواهم رمانم همزمان كه تفكربرانگيز اســت ،درامي
روانشناختي باشد2 .سبك داشته باشد ،همانطور كه زمان در آن با  2سرعت ميگذرد .در
بخش نخست ،ما با حركت يا ضدحركت حافظه همراهيم ،درحاليكه در بخش طوالنيتر
دوم ،در زمان «واقعي» جلو ميرويم.
آنچه خوب بهخاطر دارم ،مشــكلم با نامگذاري رمان است .من در ابتدا نام آن را «ناآرامي
بسيار» گذاشته بودم؛ عبارتي كه رمان با آن به پايان ميرسد .دوستي ابراز نگراني كرد كه
با اين نام ،اگر كسي به كتابفروشي واتراستون برود و بپرسد« :ناآرامي بسيار داريد؟» ممكن
است اينطور بهنظر برسد كه دارد از وضعيت كسبوكار آنجا سؤال ميكند .اين حرف ،آن
اسم را در ذهنم نابود كرد .ســرانجام بهعنوان «درك يك پايان» رسيدم .آن را با دوستان
درميان گذاشتم .اغلب اين نام را دوست داشتند ،اما يك نفر اشاره كرد كه اثري كالسيك در
رابطه با نقد ادبي از فرانك كرمود با همين عنوان وجود دارد .من چيزي درباره آن نشنيده
بودم ،چه برسد به اينكه آن را خوانده باشــم (هنوز هم نخواندهام ).با كمي بدجنسي فكر
كردم« :خوب هيچ كپيرايتي براي عنوان وجود ندارد .او نزديك به 50ســال صاحب اين
عنوان بود ،االن مال من است ».وقتي نقدهاي كتاب نوشته شدند ،تعدادي اشاره كرده بودند
كه رمان من چيزهايي از اثر كرمود وام گرفته است ،يا شايد پاسخي به كتاب او است .خوب
حداقل اين درسي بود كه اين كتاب به من داد.

جمال رهنمايي

روزنامهنگار

 2ســال پيش خبر توليد ســريالي با عنوان
گزارش «ميجان» به كارگرداني مرجان اشــرفيزاده
منتشر شد .ظاهرا مديران شبكه 3قصد پخش
سريال درماه رمضان سال ۹۹را داشتند .بعد از گذشت 2ماه از
توليد ســريال و شــيوع كرونا و توقف پروژههاي تلويزيوني،
وضعيت «ميجان» هم در بالتكليفي قرار گرفت و با كاهش
همهگيري همچنان آغاز توليد پروژه به تعويق افتاد و درنهايت
بازيگران و كارگردان سريال تغيير كردند.
اين شــبها ســريال «كلبهاي در مه» به كارگرداني حسن
لفافيان روي آنتن شبكه 3است؛ سريالي كه برخي از بازيگران
«ميجــان» را دارد و قصه ميجان در آن روايت ميشــود.
«كلبــهاي در مه» دوميــن تجربه كارگرداني يكســريال
تلويزيوني براي حسن لفافيان محسوب ميشود و ضبط مجدد
آن پس از وقفهاي كه بهدليل كرونا ايجاد شــده بود از ديماه
سال گذشته از سر گرفته شد.
در اين سريال بازيگراني چون سام قريبيان ،فرخ نعمتيخان،
حسام محمودي ،رزيتا غفاري ،سودابه بيضايي ،مريم بوباني،
آشا محرابي ،شــيوا ابراهيمي،حميد ابراهيمي ،محبوبه
اسدي ،ياسمن جعفري ،مسيح خانزاده و ...حضور دارند.
در سريال «ميجان» نام بازيگراني چون بهروز شعيبي و الهام
كردا و بازيگران ديگري چون ليندا كياني ،اميررضا دالوري،
پرويز فالحيپور ،مريم بوباني،رؤيا حسيني ،گيتي قاسمي،
سياوش چراغيپور ،رها خداياري ،وحيد آقاپور ،مجيد پتكي،
معصومه قاسميپور ،فريده دريامج ،محمدعلي فرمند و شهروز

آقاييپور ديده ميشد.
شنيدهها حاكي از آن است كه فيلمنامه سريال در ۴۰قسمت
در گروه فيلم و ســريال شــبكه 3تصويب و ۴۶۰دقيقه آن
تصويربرداري شــده اما بهدليــل اختالف نظــر مديران با
كارگردان ،ادامه توليد به كارگردان ديگري محول شده است.
مهدي آذرپندار ،مديرگروه فيلم و ســريال شــبكه ۳درباره
تغيير كارگردان و ادامه توليد اين سريال توسط گروه جديد به
همشهري ميگويد« :قرار بود سريال «ميجان» براي شبهاي
رمضان ۹۹باشد ،اما پروسه توليد آن خيلي طوالني شد و البته
اين طوالنيشدن ربطي به شرايط كرونا نداشت .سرعت توليد
سريال بسيار پايين بود و با توجه به اینکه قصه سريال و تولید
آن از شهرهاي شمالي شروع ميشــد ،از همان ابتدا و قبل از
شيوع كرونا بنا به اصرار كارگردان براي انتخاب لوكيشنهای
بكر ،وقت زيادي صرف توليد كار ميشــد .گروه هر روز بايد
يكســاعتونيم تا جنگل براي فيلمبرداری ميرفت .زمان
توليد در روز نزديك به ۴دقيقه بود كه اين زمان در پروســه
زمانبندي كه پيشبيني ميكرديم خيلــي كم بود ».وي در
ادامه يادآور ميشود« :با شــيوع كرونا تقريبا تمام پروژههاي
توليد متوقف شدند و ما رسما ســريالهاي مورد نظرمان به
ماه رمضان نرســيدند .پروژه «ميجان»هم متوقف شد ولی
نكته اين بود كه ما هيچوقت به فكر تغيير كارگردان نبوديم
اما بعدها با شيوع كرونا در شــهرهاي شمالي وضعيت تغيير
كرد .در جلساتي كه با كارگردان و تهيهكننده داشتيم مطرح
شــد كه با توجه به وضعيت كرونا در شهرهاي شمالي ،ديگر

به شمال نرويم و بتوانيم لوكيشــنهاي جايگزين را انتخاب
کنیم و كار را ادامه دهيم و شرايط كرونايي را درنظر بگيريم،
اما خانم اشرفيزاده اصرار داشتند كه در همان لوكيشنهاي
شمالي فيلمبرداري ادامه پيدا كند .بايد اين موضوع هم لحاظ
ميشد كه كار ســريال چند روز فيلمبرداري نيست و تقريبا
فيلمبرداري ۶ماه طول ميكشيد و ريسك بزرگي براي گروه
بود .البته بيشــتر از ۴۵۰دقيقه ضبط در شمال را داشتيم و
پيشنهاد داديم كه در لوكيشــنهاي ثابت مثل خانه خان؛
جايي مانند لوكيشن فعلي كه در ســريال «كلبهاي در مه»
وجود دارد را داشته باشيم اما ايشان اصرار داشتند كه حتما
در شــمال كار را انجام دهيم .حتي به ايشان پيشنهاد داديم
كه تيم توليد دو گروه شوند بخشي در شمال و بخشي نيز در
تهران كار را ادامه دهند كه ايشان موافق نبودند .متأسفانه از
يكسو نتوانستيم توافق و تعامل كارگردان را داشته باشيم و
از سوي ديگر نيز زماني براي نگهداشتن پروژه با روند خيلي
كند توليد نداشتيم».
آذرپندار درباره تغيير بازيگــران نيز توضيح ميدهد« :خانم
اشرفيزاده شناخت و آشنايي از بازيگران داشتند و بسياري از
بازيگران بهواسطه آشنايي در پروژه حضور داشتند كه خوب
بود اما با تغيير كارگردان برخي از بازيگران از ادامه كار منصرف
شدند .برخي نيز بهواسطه طوالنيشدن وقفه با ديگر پرو ژهها
قرارداد داشتند .مثال اميررضا دالوري براي فيلم «تكتيرانداز»
رفت ،اما توليد فيلم طول كشيد و نتوانست در پروژه حضور
داشته باشد».

تلويزيون آمريكا در تسخير پري ميسون
بازسازي يكسريال قديمي جنائي دل همه را بهدست آورده است
آرش نهاوندی

مترجم

مينيســريال بازسازيشــده پري
ميسون ،با استقبال و تحسين مخاطبان
و منتقدان روبهرو شده است  .به گزارش
هاليوود ريپورتر ،فصل اول ســريال
معمايي-جنايي« ،پري ميســون» در
8قسمت در ســال 2020با بازي متيو
ريس ،جوليت رايلنس ،تاتيانا مازالني،
راشل بولوير و نيك الكرويكس ،ساخته
شده است .داستان اين مينيسريال
در ســال 1932و دوران پســاركود
اقتصادي بزرگ آمريكا روايت ميشود.
پري ميســون يك كارآگاه خصوصي
در قلب لسآنجلس اســت كه بايد در
گيرودار اوضــاع اجتماعي و اقتصادي
نابسامان آن دوره ،پرونده چند مورد
آدمربايي را حل كند .بازي متيو ريس
در اين مينيسريال نظير بازي ريموند
بار ،بازيگر سريال اصلي پري ميسون،
با تحســين و تمجيد منتقدان مواجه
شده است .مينيسريال پري ميسون
براساس 63نقد در سايت روتن توميتوز
83درصد امتيــاز را بهخود اختصاص
داده و در ســايت متاكريتيــك هم
براساس 35نقد ،از 100امتياز67 ،امتياز
بهدست آورده است .سازندگان سريال
بازسازي شــده پري ميسون محصول
كمپاني «اچ بياو» ،با موشــكافي در

سطور رمانهاي ارل استنلي گاردنر،
شــخصيت متفاوتي از ميسون در اين
سريال ارائه دادهاند .به گزارش هاليوود
ريپورتر ،رون فيتزجرالد و روالين جونز
براي آشنايي با جزئيات شخصيت پري
ميسون در سالهاي اول زندگياش ،به
دقت رمانهايگاردنر را مورد مطالعه قرار
دادند .فيتزجرالد در اينباره ميگويد:
براي ساخت سريال بازسازيشده پري
ميسون ،رجوع به داستان اصلي بسيار
برايمان اهميت داشت .در سريال جديد
پري ميسون ،متيو ريس در نقش اين
شــخصيت بازي ميكند .گاردنر در
توجيه رجوع به اصــل رمانهاي پري
ميســون ميگويد :گاردنر در تمامي
80رماني كه درباره اين شخصيت نوشته
ســرنخهاي زيادي درباره اين وكيل و
كارآگاه ارائه نداده است .فيتزجرالد نيز
ميگويد :سريال اصلي پري ميسون كه
با نقشآفريني ريموند بار در سالهاي
 1957تا 1966پخش ميشد ،نيز اسرار
زيادي از زندگي پري ميســون را در
اختيار ما نگذاشــته است ،بنابراين ما
ناگزير شدبم براي سريال جديد پري
ميسون با بررسي موشكافانه رمانهاي
گاردنر پسزمينهاي براي شخصيت پري
ميسون درست كنيم.
بازيگري كه پري ميسون را نميشناخت
ماتيو ريس بازيگري كه در ســريال

دســتيابي به قدرتي افســانهاي و مافوق
تصور ،همكالسي دست و پاچلفتي دوران
دبستان يك اكيپ دوســتانه را به مردي
قدرتمند ،ثروتمند و بيرحم تبديل كرده
است.اين دانشآموز ضعيف ،خشمگين و
كتكخورده حاال به يك قاتل خونسرد و
از خود راضي و همكار مافياهاي همسايه تبديل شده كه كلهگندههاي
شهر به هر ترتيبي شــده ميخواهند با او مالقات كرده و از اين قدرت
بيپايان بهرهمند شوند .سريال با بهرهگيري از سهگانه «دكتر مابوزه»
كه در سال 1922توسط فريتس النگ آلماني ساخته شده به ماجراي
انحصار قدرت توسط يك فرد پرداخته است .بسياري از منتقدان معتقدند
النگ در اين مجموعه ظهور نازيســم در آلمان را پيشبيني كرده بود.
بعدها گوبلز نمايش اين مجموعه را در آلمان ممنوع كرد .راز اين قدرت
بيپايان مادهاي مخدر به نام «قورباغه» است كه با تشابهي نچسب به
قدرت «هيپنوتيزم» و ناخودآگاه انسان گره زده شده است.نام اين ماده
از سر اتفاق با نام جانور نحسي كه رامين از كودكي آن را در رؤياهاي خود
ميديده ،شباهت دارد.
سريال 16قسمتي قورباغه كه در شبكه نمايش خانگي ديديم ،سريال
خوشســاختي اســت و ميتواند با روكردن قطعات پازل قدرتيابي
نوري در قسمتهاي داستان تماشاچي را به تعقيب خود ترغيب كند.
مونولوگهاي شخصيتهاي ســريال كه گفتوگوهاي ذهني آنان با
خودشان است ،حساب شده و اغلب صحيح ،كارآمد و تأثيرگذار هستند.
گزينش و جايگذاري اين متون فلسفي و روانشناختي در قالب تفكرات
افراد و گفتوگوهاي آنان در هنگامههاي سخت و بحراني تصميمگيري و
اقدام ،كاري جذاب و قابل تقدير است كه اين سريال را در نقطه باالتري از
توليدات مشابه و سرگرمكننده صرف مينشاند .هر چند هنگامي كه كار
به وصل كردن اين ديالوگها و شكل دادن به ساختار داستان ميرسد،
در برخي نقاط اصول فلسفي پذيرفته شده قرباني پيش بردن داستان
سريال ميشود و بنبستهاي فلسفي به نادرستي براي پيشبرد داستان
گشوده ميشوند .اصليترين مفهوم قرباني شده در سريال قورباغه مفهوم
علمي و رايج هيپنوتيزم بهعنوان يك روش علمي باليني و درماني است
كه با ناخودآگاه انسان سر وكار دارد .محمد نويدزاده يا همان نوري كه
نميتواند دليل اصلي قدرت خــود را در وادار كردن ديگران به اطاعت
محض از خود بيان كند ،به آن لباس مهارت هيپنوتيزم ميپوشــاند تا
مسئله اصلي پوشيده بماند .هيپنوتيزم مانند آنچه در داستانهاي دكتر
مابوزه در 100سال پيش روايت شد ،روشي براي به اسارت گرفتن اراده
ديگران نيست .هيپنوتيزم علمي و باليني روشي است كه فرد با كمك
هيپنوتيزور به بخشهاي ناخودآگاه ذهن خود دسترسي پيدا كرده و
با اراده خودش دادههاي درســت را جايگزين دادههاي نادرست قبلي
كرده و با تقويت ايگو قادر به اخذ تصميمات درست براي زندگي خودش
ميشــود .هيپنوتيزم بهعنوان يك روش درماني رو به رشد و تكامل با
خرافهزدايي و تحقيقات عصبشناسي و شناختي توانسته جاي خود را در
محافل پزشكي و دانشگاهي باز كرده و بهعنوان يك روش قابل اعتماد در
درمان بيماريهاي رواني و فوبياها و اضطرابها نقشآفريني كند و تقليل
آن به شيوهاي براي فريب دادن ديگران ،سرقت ،كسب اطالعات ،اعمال
قدرت و حتي كشتن يكديگر با كاركرد واقعي هيپنوتيزم سازگار نيست.
كار قابلقبول و پيشرو هومن سيدي در استفاده از گزارههاي صحيح و
شفابخش روانشناسي در داستان كاري پسنديده و قابل تحسين است
اما مفهوم هيپنوتيزم در اين كار جذاب و ديدني بهمعناي واقعي كلمه
تحريف شده است.

جشنواره چهلم تئاتر ،جهانی است

بازسازيشده پري ميسون نقشآفريني
كرده نيز بهتازگي فاش كرده كه او پيش
از ايفاي نقش در اين سريال اطالعات
چنداني درباره شخصيتي كه قرار بوده
نقشش را ايفا كند نداشته است .زماني
كه ريس براي ايفاي نقش پري ميسون
انتخاب شد ،تصميم گرفت سريالهاي
قديميای كه درباره اين وكيل مدافع
مبرز ساخته شده بود را تماشا نكند .او
در اينباره به هاليوود ريپوتر گفته است:
به اين نتيجه رســيده بودم كه اگر به
تماشايسريالهايقديميپريميسون
بنشينم در سريال جديد ،درنهايت به
تقليد از بازي ريموند بار خواهم پرداخت.
قرار بود درسريالي با داستاني متفاوتتر
از سريال قديمي بازي كنم ،درنتيجه
نميتوانستم با تماشاي سريال قبلي كه
روايتي متفاوتتر از اين سريال جديد
داشت ،خود را به جاي ريموند بار قرار
دهم ،بلكه نياز به خلقپري ميســون
جديد مطابق با داستان متفاوتتر اين

سريال داشتم .پيشتر ،رابرت داوني
جونيور قرار بود در نقش پري ميسون
در بازسازي جديد اين سريال بازي كند
اما بهدليل تداخل كاري او در پروژههاي
ديگر ،ســازندگان مينيسريال پري
ميسون ،متيو ريس ،بازيگر بريتانيايي
را براي نقشآفريني در اين ســريال
انتخاب كردند .متيــو ريس اخيرا در
گفتوگويي ابراز خرسندي كرده كه به
جاي رابرت داوني جونيور براي ايفاي
نقش در اين سريال انتخاب شده است.
ريس سابقه بازي در فيلمهاي «پست»
به كارگرداني «استيون اسپيلبرگ» را
دارد .او همچنين براي بازي در سريال
ترسناك و هيجان انگيز «آمريكاييها»
يك جايزه «امي» برده است .منتقدان
ضمن تحســين اين ســريال از بازي
درخشــان متيو ريس در اين سريال
تمجيد كرد هاند .به باور منتقدان تصوير
واقعبينانهاي از آمريكايي دهه 1930در
اين سريال ارائه شده است.

دبیر چهلمین جشــنواره تئاتر فجر اعالم کرد فراخوان این جشنواره
تا پایان خرداد منتشر و این دوره از جشــنواره ،برخالف دوره گذشته
به صورت «بینالمللی» برگزار میشــود .به گزارش مهر ،سیونهمین
جشنواره تئاتر فجر به دبیری حسین مسافرآســتانه که در بهمنماه
سال گذشته برگزار شد ،نسبت به تمامی  ۳۸دوره گذشته خود بسیار
متفاوت بود .شیوع ویروس کرونا و تعطیلی فعالیتهای هنری از جمله
تئاتر در سراسر جهان باعث شد تا جشنواره سیونهم واژه «بینالمللی»
را کنار گذاشته و به صورت ملی برگزار شود .همچنین با تصمیم دبیر و
دبیرخانه جشنواره سیونهم ،این جشنواره به صورت آنالین و بخشی
نیز با رعایت پروتکلهای بهداشتی به صورت حضوری برگزار شود .بعد
از انتصاب حسین مسافرآستانه به عنوان دبیر چهلمین جشنواره تئاتر
فجر ،این هنرمند و مدیر تئاتر فعالیت و برنامهریزی برای جشنواره چهلم
را آغاز کرد .مسافرآســتانه درباره آخرین وضعیت فراخوان چهلمین
جشنواره تئاتر فجر و حذف و اضافه شدن بخشهای مختلف جشنواره،
گفت« :هنوز درخصوص فراخوان جشنواره چهلم و بخشهای آن در
شورای برگزاری جشــنواره بحث و گفتوگو داریم .درخصوص کلیت
فراخوان به توافق رسیدهایم و روی جزئیات آن در حال بحث هستیم.
بعد از نهایی شدن فراخوان در شــورای برگزاری چهلمین جشنواره
تئاتر فجر ،فراخوان را به شورای سیاستگذاری جشنواره تئاتر فجر ارائه
میدهیم تا نقطهنظرات خود را اعالم کننــد ».وي درباره اینکه آیا این
دوره از جشنواره به صورت بینالمللی برگزار خواهد شد یا همچون دوره
سیونهم به صورت ملی خواهد بود ،تأکید کرد :جشنواره چهلم به صورت
بینالمللی برگزار خواهد شد و از گروههای بینالمللی برای حضور و اجرا
در جشنواره دعوت به عمل میآید.
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جهاننما
مأموريت؛ مهار چين و روسيه

بايدن با هدف ترغيب متحدان آمريكا در ناتو براي مقابله فعاالنهتر
با تهديدهاي امنيتي و نظامي چين و روسيه به اجالس ناتو رفت
جو بايــدن ،رئيسجمهور آمريكا ،در آســتانه مالقات حســاس با
والديمير پوتين ،همتاي روس خود ،از رهبران كشورهاي ناتو خواسته
است فشارشان را بر روسيه و چين بيشتر كنند.
رئيسجمهور آمريكا كه آخر هفته پيش تور اروپايياش را براي حضور
در اجالس گروه 7در انگليس شروع كرد ،ديروز در نشست اجالس
ناتو شركت و با برخي رهبران اين كشــورها مالقات كرد .او كه قرار
است فردا در ســوئيس با پوتين مالقات كند ،قبل از شروع سفرش،
موضع سرسختانهاي در قبال روسيه و چين گرفت و همانطور كه
انتظار ميرفت ،در اجالس ناتو هم اين رويكرد را دنبال كرد .فشارهاي
بايدن در اجالس گروه 7باعث شــد تا اين گروه در بيانيه خود ،علنا
عليه چين موضع بگيرد و به نقض حقوق بشر در چين و مسئله تايوان
بپردازد .اين موضعگيري با واكنش تند چين مواجه شد و پكن گفت
كه اين كار ،اعتبار گروه 7را زير سؤال ميبرد.
بايدن در بدو ورود به بروكسل ،بر حمايت كامل كشورش از ناتو تأكيد
كرد و گفت كه آمريكا وظيفه مقدس خود ميداند تا از متحدانش در
ناتو دفاع كند .او همچنين از كشورهاي عضو خواست كه اوجگيري
نظامي چين را مهار كنند و براي مقابله با روسيه ،در جبههاي متحد
قرار بگيرند.

تأكيد بر اهميت ناتو براي آمريكا ،بعد از 4سال بيمحلي دونالد ترامپ
به اين ســازمان و حتي تهديد به خروج از آن ،براي متحدان آمريكا
در اين سازمان بسيار مهم است و تأكيد پررنگ بايدن بر اين مسئله،
احتماال جهت راحت كردن خيال متحدان آمريكا در ناتو بوده است.
يكي از مهمترين موضوعات اجالس امسال ناتو ،تأييد چين بهعنوان
يك ريسك امنيتي براي اين اتحاد غربي است .اين نخستينبار است
كه ناتو چنين تصميمي خواهد گرفت و انجام آن دقيقا يكروز بعد از
بيانيه گروه ،7نشانهاي از تغيير بنيادين رويكرد غرب به چين است.
بايدن در نخســتين مالقات دوجانبهخــود در روز اول اجالس ،در
صحبتهايي كوتاه با ينس اســتولتنبرگ ،دبيــر كل ناتو رويكرد
ضدچيني و ضدروسيهاي خود را بار ديگر مطرح كرده و گفته است:
«طي سالها همه درك كردهاند كه ما چالشهاي جديدي داريم .ما
روسيه را داريم كه بهگونهاي رفتار ميكند كه اميدوار بوديم نكند و
همينطور چين را داريم».
در اين ميان ،البته بين چگونگي برچســب زدن به چين و روســيه
اختالفنظرهايي در ناتــو وجود دارد .درحاليكــه رهبران زيادي
روسيه را يك تهديد جدي ميشمارند ،برخي كشورها با ترديد درباره
تهديد بودن چين صحبت ميكنند و اين كشور را بيشتر يك چالش
ميدانند تا يك تهديد.
با اين حال استولتنبرگ درباره رشد حضور نظامي چين در اطراف
حوزه ناتو هشدار داده و گفته است« :چين در حال نزديك شدن به
ماست .ما آنها را در فضاي سايبري ميبينيم ،در آفريقا ميبينيم اما
در عين حال ،چين بهشدت در زيرســاختهاي ما سرمايهگذاري
ميكند .ما بهعنوان يك اتحاد ،بايد بهصورت جمعي به اين مسئله
واكنش نشان بدهيم».
اشاره او مشــخصا به توســعه بنادر و زيرســاختهاي مخابراتي
كشورهاي عضو ناتو است.
با وجود اين ،ديپلماتهاي ناتو تالش بسياري كردهاند كه در بيانيه
پاياني اجالس ،چين بهعنوان كشور متخاصم خوانده نشود .از قبل
از اجالس قرار بوده است كه اين كشور چالشي امنيتي خوانده شود
چون در مانورهاي نظامي با روسيه همراهي ميكند ،حمالت سايبري
ترتيب ميدهد و به سرعت در حال گسترش و نوسازي ناوگان دريايي
خود است.
با اين حال ارتباطات عميق اقتصادي فراوان ،احتياط در ناتو را بسيار
زياد كرده است؛ تجارت آلمان با چين در سال 2020ميالدي بيش
از 212ميليارد يورو بوده و پكن را به بزرگترين شريك تجاري آلمان
در مبادالت كاال تبديل كرده است.
روسيه اما اين جايگاه را در ناتو ندارد و كشورهاي شرق اروپا ،حتي
نگاهي خصمانهتر از آمريكا به اين كشور دارند .برای نمونه ،گيتاناس
ناوسدا رئيسجمهور ليتواني گفته است كه روسيه ميخواهد بالروس
را ببلعد و ناتو بايد براي عقب راندن روسيه متحد شود .روسيه بعد
از ضميمه كردن كريمه در سال 2014و ارسال نيروهايش به پشت
مرزهاي اوكراين ،به تهديد شمارهيك ناتو و اروپا تبديل شده است.
نگاه منفي به روسيه چنان در ميان برخي رهبران اروپايي زياد است
كه از نظر آنها ،بايدن با مالقات با پوتين،عمال به او جايزه ميدهد .به
گزارش نيويوركتايمز ،برخي از آنها معتقدند بايدن چنان محو مهار
و تقابل با چين شده است كه خطر اصليتر كه همان روسيه باشد را
ناديده گرفته و وقت و انرژي كمي براي رسيدگي به آن ميگذارد.

در انتظار بازشدن گرهها

سخنگوي وزارت خارجه اعالم كرد كه مذاكرات
به بنبست نرسيده و بر سر 2موضوع اساسي ادامه دارد
اميرمحمد حسيني
اين روزهــا توافق هســتهاي و
خبرنگار
برجام كليدواژه همه نشســتها
و سخنرانيهاي بينالمللي شــده است .اساس كار اما همچنان
در اتريش و در گراندهتل شــهر وين پيش مــيرود3 .كارگروه
هستهاي ،تحريم و ترتيبات اجرايي به رايزنيها براي پيشبرد متن
توافق ادامه ميدهند و بخش عمدهاي از كار در اين مرحله برعهده
كارگروه ترتيبات اجرايي است؛ جايي كه اختالفنظر اساسي بر
سر چگونگي اقدامات متقابل دوطرف دنبال ميشود .با اين همه
اظهارنظر رئيس تيــم مذاكرهكننده ايران درباره به ســرانجام
نرســيدن مذاكرات در اين دور ،گمانهزنيهــا درباره احتمال
به بنبســت رســيدن گفتوگوها را مطرح كرده است .سعيد
خطيبزاده ،سخنگوي وزارت خارجه اما در پاسخ به سؤالي در
همين زمينه گفته« :آنچه در وين در حال روي دادن است به هيچ
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ائتالف متزلزل براي پايان نتانياهو
فرايند تقسيم وزارتخانههاي كابينه جديد اسرائيل ميان احزاب حاضر در ائتالف
مخالفان نتانياهو از ديروز آغاز شد

ســرانجام عمر طوالنيتريــن دولت
خاورميانه راستگراي تاريخ رژيم صهيونيستي به
رهبري بنيامين نتانياهو ،با ائتالف رقباي
راستگراي وي به پايان رسيد؛ ائتالفي كه اگرچه هويت
راست افراطي بازهم بر آن غالب است اما وجود جرياناتي
از راست ميانهرو ،يك حزب چپگرا و حتي مجموعهاي
از نمايندگان عرب كنست رنگ و بوي متفاوتي به آن
بخشيده است .اين ائتالف به رهبري نفتالي بنت و يائير
الپيد روز گذشــته با رأي حداقلي پارلمان كنســت
(61موافق در مقابل 59مخالف) مجوز تشكيل دولت را
دريافت كرد .نتانياهو دقايقي پس از سقوط دولت خود
در نطقي تاريخي وعده داد بهزودي با قدرت به صحنه
بازميگردد .او ائتالف بنت-الپيد و ساير نيروهاي حامي
آنان را خائنين به امنيت و منافع اسرائيل توصيف كرد و
گفت :كساني كه امروز حاضر شدند از طريق اتحاد با
نيروهاي چپ و عرب ،دولت مقتدر اسرائيل را ساقط
كنند در آيندهاي نهچندان دور بايد پاسخگوي عملكرد
خود باشند .اگرچه نتانياهو وعده داده از طريق رهبري
مخالفان ،بهزودي دولت ائتالفي جديد را ساقط خواهد
كرد اما نميتوان اين وعده را بهمعناي نخستوزيري
مجدد او بهشمار آورد .روزنامه هاآرتض در اين زمينه
مينويســد :حتي اگر نتانياهو و ساير نيروهاي راست
افراطي در ممانعت از كار دولت جديد موفق بوده و آن را
ساقط كنند ،اين دولت تحت عنوان «دولت موقت» تا
موعد برگزاري انتخابات زودهنگام پارلماني بهكار خود
ادامه خواهد داد.
به اين ترتيب ميتوان گفت ائتالف بنت-الپيد با وجود
تزلزل داخلــي و حمايت حداقلي از ســوي پارلمان،
دستكم يكسال ميان نتانياهو و نخستوزيري فاصله
ايجاد ميكند؛ شخصيتي كه به محض ازدستدادن
مصونيت سياسي ،با بحراني جدي در زمينه 3دادگاه
مفاســد دولتي و اقتصادي خود روبهرو است .شبكه
الجزيره ،در اينبــاره گزارش ميدهــد :اميد اصلي
مخالفان نتانياهو به پيشروي سريع روند دادگاههاي
اوســت؛ دادگاههايي كه در ســايه مصونيت سياسي
نخستوزير طي سالهاي گذشته عمال به حالت تعليق
درآمده بود .در غيراين صورت ،نتانياهو با استفاده از
پايگاه اجتماعي قدرتمند و نفوذ باال در احزاب راستگرا
شانس جدي براي بازگشت به صحنه در اختيار دارد.
بنيامين نتانياهو مجموعا 15ســال رياست دولت در
رژيم صهيونيستي را برعهده داشته است؛ دوراني كه
از آن بهعنوان يكي از خونينتــرن مراحل تاريخ اين
رژيم جعلي ياد ميشود3 .جنگ ويرانگر عليه نوار غزه

پيشينهاي هنري دارد و حتي در مقطعي ،مجري يك
برنامه پرمخاطب تلويزيوني بوده اســت .حزب الپيد
بخشي از شهركنشينان ميانهرو در طبقه متوسط را
نمايندگي ميكند.
گانتز پيش از اين در توافقي مشابه با نتانياهو ،بهعنوان
وزير دفاع (بهمدت 2ســال) و بعد از آن نخستوزير
انتخاب شــده بود .اما عمــر اين توافق بــا برگزاري
چهارمين انتخابات پارلماني زودهنگام به پايان رسيد.
گفته ميشــود گانتز نقش مهمــي در عدمهمراهي
ارتش اسرائيل با سياستهاي تهاجمي نتانياهو عليه
غزه داشته اســت .او ازجمله فرماندهان نظامي رژيم
صهيونيستي بهشمار ميرود كه طي سالهاي گذشته
وارد فضاي سياسي شده و به اردوگاه مخالفان نتانياهو
پيوسته است.

شخصيتهاي اصلي در كابينه جديد

دولت جديد اســرائيل توســط مجموعه متفاوت و
حتي متناقضي از نيروهاي سياسي تشكيل شده كه
تنها نقطه اشــتراك آنها ،مخالفت با بنيامين نتانياهو
است .برهمين اساس ميتوان گفت اين دولت مسير
دشواري براي تعيين سهم هر يك از جريانات يادشده
در كابينه جديد خواهد داشــت .با وجود اين ،دولت

جديد به فاصله يك روز از رأي پارلمان ،فرايند تقسيم
وزارتخانهها ميان بخشــي از نماينــدگان احزاب را
بهتدريج آغاز كرد؛ امري كه نشان از تعجيل اين دولت
براي كنترل زمام امور و توقف برخــي از برنامههاي
اجرايي دولت سابق دارد.
نفتالي بنت؛ نخستوزير

پيش از بررســي وزاري جديد كابينه اســرائيل بايد
نگاهي به رئيس اين كابينه ،يعني نفتالي بنت داشته
باشيم .او براساس توافق با حزب آبي-سفيد قرار است
بهمدت 2سال رياست دولت ائتالفي را در اختيار داشته
و بعد از آن به نفع الپيد از منصب خود كنارهگيري كند.
بنت رئيس حزب راســتگراي افراطي «يمينا» است
كه مواضع بســيار تندي عليه شهروندان فلسطيني،
كشورهاي عربي و دين اسالم داشته است .بنت پيش از
ورود به سياست ،فعاليت تجاري داشته و گفته ميشود
شخصيت بسيار ثروتمندي است .او فعاليت سياسي
خود را با رياست دفتر نتانياهو در دهه 90آغاز كرد و در
دولت او نيز بهعنوان وزير دفاع انتخاب شد.
يائير الپيد؛ وزير خارجه

الپيد مهندس ائتالف كنوني و رئيس حزب آبي-سفيد
است .او پس از نتانياهو ،با فرمان رئيسجمهور اسرائيل
مكلف به تشكيل كابينه شــده و توانست در آخرين
دقايق به توافقي سرنوشتساز با نفتالي بنت دست يابد.
براساس اين توافق ،الپيد تا سال 2023وزير خارجه
رژيم صهيونيســتي و پس از آن نخستوزير خواهد
بود .الپيد برخالف بسياري از سياستمداران اسرائيلي،

ليبرمن ازجمله سياستمداران راست افراطي ،البته با
گرايش سكوالر است .او از سوي نتانياهو بهعنوان وزير
دفاع انتخاب شده بود اما در نتيجه اختالفات داخلي
در سال 2018از اين منصب استعفا کرد و دولت را وارد
سريال بيپاياني از بحرانهاي داخلي ساخت .ليبرمن
وعده داده درصورت دسترســي به وزارت امور مالي،
تبعيضهــاي اقتصادي ميان طلبههــاي حريدي با
شهركنشينان عادي را متوقف خواهد كرد.
گدعون ساعر؛ وزير دادگستري

ســاعر ،مهمترين رقيب نتانياهو در حزب ليكود بود؛
رقيبي كه البته ترجيح داد بــهدور از فضاي تبليغات
رسانهاي رقابت سياسي خود با نتانياهو را دنبال كند.
او سال گذشته پس از بينتيجهماندن تالشها برای
تغيير رياست ليكود ،از اين حزب جدا شد و مجموعه
جديدي را تحت عنوان «اميد جديد» تاسيس كرد .به
روايت هاآرتض ،ساعر نقش مهمي در تشديد فشارهاي
قضايي عليه نتانياهو داشته است .او با در اختيار داشتن
وزارت دادگستري ،عضوي از شوراي امنيت اسرائيل
نيز خواهد بود.

خبرنگار

عجيب نيســت كه كرونا ،بيماري كه بيش
از يك سال اســت جهان را متحول كرده،
رتبهبندي شهرها از نظر كيفيت زندگي را
هم تغيير بدهد .براساس فهرستي كه اخيرا
منتشر شده ،تعداد قابل توجهي از شهرهاي
3كشور نيوزيلند ،ژاپن و استراليا كه بهترين
عملكرد را طي يك سال گذشته در كنترل
همهگيري داشــتند ،در بين 10شهر برتر
جهان قرار گرفتهاند .در مقابل ،شــهرهاي
اروپايي كه كارنامه خوبي در مديريت كرونا
نداشتند ،شاهد سقوط جايگاه خود در اين
ردهبندي بودند.
در اين بررســي كه از سوي واحد اطالعات
اكونوميســت  -يكي از مراكز زيرمجموعه
نشريه اكونوميســت -در 140شهر جهان
انجام شده ،اوكلند براي نخستينبار در رده
نخست فهرســت بهترين شهرهاي جهان
براي زندگي قرار گرفته است؛ جايگاهي كه
سالها در اختيار وين بود .پايتخت اتريش
حاال در رتبه 12قــرار گرفته ،يعني همان
رتبهاي كه اوكلند در ســال 2019داشت.
ولينگتون ،پايتخت نيوزيلنــد نيز ارتقاي
چشمگيري داشــته و از رتبه 25در سال
2019به رتبه 4در سال 2021رسيده است.

 -1اوكلند  -نيوزيلند
 -2اوزاكا  -ژاپن
 -3آداليد  -استراليا
 -4ولينگتون  -نيوزيلند
 -5توكيو  -ژاپن
 -6پرث  -استراليا
 -7زوريخ  -سوئيس
 -8ژنو  -سوئيس
 -9ملبورن  -استراليا
 -10بريزبين  -استراليا

شاخصهاي بررسي شده

بنبستي نرسيده است و هيچچيز غيرممكني هم وجود ندارد».
بهگفته خطيبزاده گفتوگوها درخصوص برخي ظرايف فني،
سياسي ،حقوقي و اجرايي همچنان جريان دارد و  3 ،2موضوع
اساســي باقي مانده اســت كه در مورد آنها در وين گفتوگوها
ادامه دارد .به اين ترتيب ،با وجود 3اختالف اساسي در این دور از
مذاكرات سخنگوي وزارت خارجه تأكيد كرده كه نميتوان درباره
نتايج گفتوگوها قضاوت كرد .البته سيدعباس عراقچي ،رئيس
تيم ايراني وين پس از نخستين نشست كميسيون مشترك برجام
در دور ششم گفته بود كه مذاكرات تا رسيدن به جمعبندياي
كه بتوان بر مبناي آن در پايتختهــا تصميمگيري كرد ،ادامه
خواهد داشت.
سخنگوي وزارت خارجه :غيرممكن وجود ندارد

بهترين شهرهاي جهان
براي زندگي

آخرين رتبهبندي كه اكونوميست اعالم كرد
مربوط به 2سال پيش بود و سال 2020اين
ارزيابي بهدليل شيوع كرونا انجام نشد.
اكونوميســت معموال شــرايط زندگي در
140شــهر جهــان را براســاس 30عامل
مختلف كه در 5دستهبندي كلي :فرهنگ و
محيطزيست ،ثبات ،نظام سالمت ،آموزش
و زيرساخت قرار ميگيرند ،ميسنجد .در
بررسي امسال ،واكنش شهرها به همهگيري
كرونا بهعنوان يكي از شاخصهاي سالمت
درنظر گرفته شده است .در حقيقت همين
موضوع باعث شــده كه جايــگاه خيلي از
شــهرهاي اروپايي بهدنبال فشار باال روي
مراكز درماني و همچنيــن قرنطينههاي
طوالني مدت ،در اين رتبهبندي ســقوط
كند.
در بين شــهرهاي اين قاره ،پراگ ،لندن،
فرانكفورت و وين بهترتيب بيشترين افت را
داشتهاند كه علت اصلي آن ضعف خدمات
درمانــي در موج دوم كرونــا و محدوديت
فعاليتهــاي فرهنگي و زيســتمحيطي
بهدنبال اعمال قرنطينههاي ســختگيرانه
بوده است .در مقابل ،برخي شهرهاي آمريكا
مانند هوستون و هونولولو بهدليل عملكرد
بهتري كــه در مديريت كرونا داشــتند،

اين روزها ديپلماتها ديدارهاي فشــرده دوجانبه و چندجانبه
زيادي در وين برگزار ميكنند .يكي از اين ديدارها كه نماينده
روســيه خبر آن را در توييتر داده ،ديدار روســاي هيأتهاي
مذاكرهكننده در وين بدون حضور ايران بوده اســت .ميخائيل
اوليانوف با انتشار عكســي از اين ديدار نوشت« :ديدار روساي

توانستند جايگاه خود را ارتقا بدهند .در اين
بين8 ،شهر از 10شهر برتر جهان متعلق به
كشورهاي نيوزيلند ،ژاپن و استراليا هستند.
اين كشورها به سرعت توانستند همهگيري
را كنترل كنند و با اعمال كمترين قرنطينه
و محدوديت ،آمار مبتاليــان و فوتيهاي
خود را در پايينترين سطح نگه دارند .با اين
حال ،گزارش اكونوميست حاكي است كه
كيفيت زندگي در بيشتر شهرها بهويژه در
اروپا نسبت به زمان قبل از همهگيري ،افت
چشمگيري پيدا كرده است.
وضعيت نيوزيلند

مديريت موفق نيوزيلنــد در كنترل كرونا
و قرنطينه به موقع و بســتن مرزها موجب
شد شهروندان اين كشور در طول يك سال
گذشته شرايط زندگي قابلقبولي را تجربه
كنند .واحد اطالعات اكونوميست در اينباره
نوشت« :قرنطينه كوتاهمدت موجب شد كه

هيأتهاي مذاكــرات وين (بدون ايران و بدون كارشــناسها)
امروز براي ارزيابي پيشــرفتهاي حاصلــه و تبادلنظر درباره
گامهاي بعدي برگزار شــد .صندلي روســيه خالي است؛ چون
بايد سر پا ميايستادم تا اين عكس را بگيرم ».بهنظر ميرسد كه
همه طرفها مصمم هســتند تا گره فعلي مذاكرات را باز كنند.
سخنگوي وزارت خارجه ايران درباره اينكه اين اختالفات اساسي
كه همه از آن سخن ميگويند ،چيســت؟ گفته« :در مورد رفع
تمامي تحريمهاي بخش ذيل برجام توافق شده است؛ ازجمله در
حوزه انرژي ».اين البته خبري بود كه پيشتر رئيسجمهوري هم
آن را داده و تأكيد كرده بود كه تحريمها شكسته شده و مذاكرات
بر سر جزئيات ادامه دارد.
تصميمهاي دشوار در واشنگتن

اينكه پايان مهلت توافق ايران و آژانس در خردادماه چه تأثيري
بر روند مذاكرات وين دارد نيز ســؤال اساســي ديگري بود كه
خطيبزاده به آن پاسخ داد .او گفت كه اگر به نتيجه نرسيديم
تصميمگيري در مورد تصاوير يك تصميم داخلي است كه آيا ما
دوربينها را پاك كنيم يا اينكه كماكان دوربينها ضبط كنند و

روزنامه العربيالجديد [قطر]

بحران غذايي اعراب

ميان كارشناسان اقتصادي هيچ اختالف نظري
درباره موج گراني مواد غذايي در سطح جهاني
طي سالهاي آينده وجود ندارد ،اما اين گراني
در كشورهايي كه بهطور طبيعي از كمبود منابع
و محدوديت دسترسي رنج ميبرند بازتابهاي
نگرانكنندهاي خواهد داشت .به نوشته روزنامه
العربيالجديد ،دستكم 5كشور عربي (سودان،
يمن ،اردن ،لبنان و سوريه) در سالهاي آينده
با بحراني بيسابقه در زمينه تامين منابع غذايي
روبهرو خواهند شد.

منصورعباس؛استثنای تاريخي

منصورعباس نخســتين سياســتمدار عربي است
كه بهطور رسمي با احزاب اســرائيلي براي تشكيل
دولت ائتالف ميكنــد .اگرچه ايــن تصميم عباس
نقشي مهم در سقوط دولت نتانياهو داشته اما بخش
عمده شــهروندان فلســطيني از ائتالف رسمي وي
با صهيونيســتها خشمگين هســتند .پيشبيني
ميشود او معاونت يكي از وزراي مهم در امور مرتبط
با شهروندان فلســطيني را در اختيار بگيرد .عباس
گفته در دولت جديد بهطــور جدي براي توقف روند
شهركسازيها و بازيابي اراضي متعلق به فلسطينيان
تالش خواهد كرد.

رتبهبندي بهترين شهرهاي جهان
زير سايه كرونا
سمانه معظمي

كيوسك

بني گانتز؛ وزير دفاع

آويگدور ليبرمن؛ وزير امور مالي

با كشــته و مجروح كردن هزاران فلسطيني بيگناه،
مهمترين نماد دوران نخستوزيري نتانياهو بهشمار
ميآيد .از ســوي ديگر توافقهاي عاديسازي روابط
برخي كشورهاي عربي با تلآويو و همچنين انعقاد طرح
موسوم به معامله قرن ،ازجمله مهمترين دستاوردهاي
او براي پايگاه راست افراطي در سرزمينهاي اشغالي
بوده اســت .دولت او از سال 2018با حمالت موشكي
حماس و استعفاي آويگدور ليبرمن از وزارت دفاع دچار
بحران شد؛ بحراني كه 4انتخابات پارلماني ظرف مدت
2سال را بهدنبال داشت .با وجود آنكه حزب ليكود به
رياست نتانياهو در تمام اين انتخاباتها دست برتر را
داشت اما هيچگاه نتوانســت رأي كافي براي تشكيل
كابينه ،بدون نياز به ائتالف با ســاير احزاب راست را
بهدست آورد .بهنظر ميرسد نتانياهو تالش داشت در
آخرين مرحله از عمر نخستوزيري خود با ايجاد بحراني
نظامي و حمله به نوار غزه ،فضاي سياســي اسرائيل
را به نفع خود تغييــر دهد؛ برنامهاي كــه با مقاومت
غافلگيركننده جنبش حماس و حمالت بيســابقه
موشكي نتايج معكوسي را براي نخستوزير  15ساله
رژيم صهيونيستي بهدنبال داشت.
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مردم در مناطقي مانند اوكلند و ولينگتون به
سرعت به زندگي عادي برگردند» .كارنامه
نيوزيلند در آمار ابتال و مرگومير كرونا نيز
درخشان بوده اســت .تنها 26نفر از زمان
آغاز همهگيري تاكنون در اين كشور فوت
كردهاند .در اين مدت بيش از 2600نفر نيز
به اين بيماري مبتال شدهاند .طي ماههاي
گذشــته در خيلي از روزها حتي يك مورد
مبتال هم در نيوزيلند شناسايي نشده است.
اما قرار گرفتن شهرهاي اوكلند و ولينگتون
در بين 10شهر برتر جهان با واكنش چندان
مثبتي در بين مردم نيوزيلند روبهرو نشد.
با وجود نقاط قوت فراوان ،اين دو شــهر با
چالشهاي جدي دست به گريبان هستند.
اوكلند و ولينگتــون در بيــن گرانترين
شــهرهاي جهان از نظر قيمت مسكن قرار
دارند .متوسط قيمت خانه در اين دو شهر
1.1ميليون دالر اســت .اوكلنــد در بين
شهرهاي نيوزيلند بدترين وضعيت ترافيك

ما خودمان ميتوانيم در اين زمينه تصميمگيري كنيم ».براساس
توافق 3ماهه ايران با آژانس بينالمللي انرژي اتمي كه تا پايان
خرداد نيز تمديد شده درصورت لغو نشدن تحريمها ايران همه
دسترسيهاي نظارتي آژانس به مراكز هستهاي را قطع خواهد
كرد .رافائل گروسي ،مديركل آژانس نيز در همين زمينه تأكيد
كرده كه بدون توافق هستهاي با ايران «كور سرگردان خواهيم
بود ».مديــركل آژانس بينالمللي انرژي اتمــي در گفتوگو با
پايگاه خبري اكســيوس گفته كه «داشتن يك توافق هستهاي
با ايران ضرورت دارد ».در چنين شــرايطي عباس عراقچي نيز
در گفتوگويي با شبكه پرستيوي بار ديگر بر لزوم هدرندادن
وقت در عين دقت در مذاكرات تأكيد كرده و گفته« :ما بهصورت
جدي درباره موضوعات باقيمانده ،مشغول مذاكره شديم .ما بايد
يك «توافقنامه خوب» داشته باشيم؛ «توافقنامه خوب» زماني
بهدست ميآيد كه نگرانيهاي مهم ما رفع شود و اهداف كليدي
ما بهدست آيد .بدون تحقق اين موارد ،ما هيچ توافقي نخواهيم
كرد ».عراقچي بار ديگر توپ احياي برجــام را به زمين آمريكا
انداخته و گفته كه ايران تصميمهاي سخت خود را گرفته و حاال
نوبت واشنگتن است كه تصميمهاي دشوار خود را اتخاذ كند.

بيكيفيتترينشهرهايجهان
برايزندگي(رتبه140تا)131

 -1دمشق  -سوريه
 -2الگوس  -نيجريه
 -3پورت مورسبي  -پاپوآ گينه نو
 -4داكا  -بنگالدش
 -5الجزيره  -الجزاير
 -6طرابلس  -ليبي
 -7كراچي  -پاكستان
 -8هراره  -زيمبابوه
 -9دواال  -كامرون
 -10كاراكاس  -ونزوئال

را دارد و حتي از اين نظر رتبه دوم را در قاره
اقيانوسيه بهخود اختصاص داده است.
هر دو شهر با مشكل ضعف زيرساختهاي
حمــل ونقــل عمومــي و خطــوط ويژه
دوچرخهســواري روبهرو هســتند .سرما
و رطوبت ازجملــه مشــكالت خانههاي

روزنامه اينديپندنت [انگليس]

حمله به گروه 7

اينديپندنت ،گزارش يك خــود را به پايان
اجالس گروه 7در انگليــس اختصاص داده
و برخالف روزنامههاي بــزرگ دنيا ،نه تأكيد
كشــورهاي عضو را بــر اتحاد دوبــاره ،كه
ناكامي آنها را در رســيدگي جدي به مسئله
محيطزيست برجسته كرده است.

ولينگتون اســت ،تا جايي كه بيش از يك
سوم آنها در زمستان قابل سكونت نيستند.
در فضاي مجازي نيز كاربران به اين موضوع
واكنش نشان دادند .يكي از خبرنگاران در
توييتر نوشت« :رتبه ولينگتون نبايد اينقدر
باال باشد .فكر ميكنم تنها مزيت اين شهر
شيوع نداشتن كرونا است .در واقع ،زندگي
كردن در اينجا بهتر از مردن در يك شــهر
ديگر است».
تغيير جايگاه شهرها

آخرين بار كه اوكلند در بين 10شــهر برتر
جهان قرار گرفت ،سال 2017بود كه رتبه
8را داشت .امســال ژنو در اين جايگاه قرار
دارد .اوزاكا نيز نسبت به 2سال پيش 2پله
صعود داشته است .آداليد كه قبال رتبه دهم
را داشــت ،حاال ملبورن را كه در سالهاي
گذشته رتبه دوم را بهخود اختصاص داده
بود و امسال به جايگاه نهم قانع شده ،پشت
سر گذاشته و به رتبه سوم صعود كرده است.
برعكس تغييراتي كه در باالي جدول ديده
ميشود ،جايگاه شــهرهايي كه معموال در
رتبههاي پايين قرار داشتند ،تغيير چنداني
نداشته است .براي مثال ،دمشق سالهاست
كه در انتهاي اين فهرست قرار دارد .الگوس
نيز همچنان رتبه 139را در بين 140شهر
جهان حفظ كرده است .بيشتر شهرهايي
كه بدترين وضعيت را از نظر استانداردهاي
زندگي دارنــد ،مدتهاي طوالني اســت
كه درگير جنگ هســتند و همين موضوع
به زيرســاختها و نظام درمان آنها آسيب
جدي زده است.
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تنهادرقطب

نخستين اثر هنري نامرئي
مهدیا گلمحمدی
جهان در يــك حراجي با
قيمت 1500يورو به فروش رفت .سالواتور گاروي 67ساله
اين اثر هنري را كه هيچ نيازي به متريال (ماده خام) نداشت
با نام من هستم  )tirled Io Sonomeaning )I amدر
گالري مشهور آرت ريته به نمايش گذاشت و خيلي زود يكي
از خريدارها توانســت آن را بهدســت آورد .خالق اثر در
مصاحبهاي دربــاره آن ميگويد :در دنيــاي ما همهچيز
براساس اشيايی كه وجود دارند شكل گرفته و حال آنكه علم
سالهاست اثبات كرده كه اشيا شامل همه پديدههاي اين
دنيا نيستند و حتي «هيچ» هم وزن دارد ،اين اثر براساس
اصل عدمقطعيت (( )Uncertainty principleاصلي در
مكانيك كوانتومي كه ورنر هايزنبرگ ،فيزيكدان آلماني ،در
سال ۱۹۲۶فرمولبندي كرد ،در فيزيك كوانتومي ،اصل

اول آخر

عدمقطعيت هايزنبرگ ،اين تئوري را مطرح ميكند كه
جفتهاي مشخصي از خواص فيزيكي ،مانند مكان و تكانه،
نميتوانند با دقتي دلخواه معلوم شوند و بنابراين رسيدن به
قطعيت محال اســت) ساخته و پرداخته شــده است .او
همچنين بر اين باور است كه اثر هنري او همانند تمامي
مفاهيم متافيزيكي برايند ذهني مشاهده با چشم سوم و
نگاهي دقيق است .مفهومي كه مردم عادي قادر به ديدن آن
نيستند .يكي از كاربرهاي فضاي مجازي هم درباره اين اثر،
مخاطبها را به داستان «لباس جديد پادشاه» ارجاع داده
اســت .در توضيح ديدگاه اين كاربر بايد يادآور شويم كه
لباس جديد پادشــاه ،داستاني كوتاه نوشــته نويسنده
دانماركي هانس كريستين اندرسن است .داستان پيرامون
ماجراي دو خياط شياد شكل ميگيرد كه به امپراتور قول
يك لباس جديد را ميدهند .آنها به پادشاه قول دوختن

سازمان آگهيها و نيازمنديها:

خيابانقائممقام فراهاني ،ميدان شــعاع ،خيابان شــهيد خدري
شماره - 29طبقه اول تلفن88861819 - 84321700 :

درصد

درحالیكه میزان مجاز
اضافه اجارهبهای ساالنه در
كالنشهرهای كشور به جز تهران
از سوی ستاد ملی كرونا ۲۰
درصد تعیین شد ،اردیبهشت
امسال نرخ رشد ساالنه اجاره در
كل كشور ۳۶درصد بود.

لباس زربافتي را ميدهند كه فقط افراد فرهيخته و باهوش
قادر به ديدن آن هستند .هر روز وزيران شاه سراغ خياطها
ميروند و آنها خود را مشغول خياطي نشان ميدهند اما
وزيران از ترس متهم شــدن به حماقت و نداشتن چشم
بصيرت هيچ اشارهاي به نديدن لباس نميكنند تا اينكه
سرانجام پادشاه هم در اين نمايش نقش اول را بازي ميكند
و با پوشــيدن لباس جديد خود در انظار عمومي حاضر
ميشود .از ميان تمام مردم فقط كودكي با صداي بلند به
لخت بودن پادشاه اشاره ميكند .كودكي كه در اين داستان
نماد يك ذهن خالص ،بكر و دســت نخورده است .كاربر
ديگري اما خلق اثر هنري را وابسته به مواد خامي مانند بوم
نقاشي و پرده ســينما و  ...نميداند .او بر اين باور است كه
پيغام نهفته در اين اثر هنري بيش از ساير آثار هنري است.
مانند فيلمي كه با پاياني باز به مخاطب اجازه تفكر ميدهد.
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درصد

گزارشهای میدانی نیز حاكی
از آن است كه در برخی موارد،
صاحبخانهها در تهران بیش از
 ۵۰درصد نرخ اجاره را باال بردند.
بررسیها نشان میدهد معموال
مستأجران با این دیدگاه كه
ممكن است تذكر به مالكان
درخصوص اجرای مصوبه دولت
به ایجاد تنش بین آنها و موجر
منجر شود ،با قیمت پیشنهادی
صاحبخانه كنار میآیند.

آیینه تو را بیند اندازه عرض خود...

برگزاریانتخابات
انجمنروزنامهنگاران

3

ماه

عکس :همشهری /منا عادل

هیاتمدیره و بازرسان جدید انجمن
روزنامه نگاران ایران انتخاب شــدند.
مجمــع عمومی فوقالعــاده انجمن
صنفی روزنامهنگاران اســتان تهران
روز گذشــته به صورت آنالین برگزار
شد و در این مجمع عمومی 173 ،نفر
در انتخابات شــرکت کردند و تبسم
نمــازی  152رای ،کامبیــز نوروزی
 142رای ،حسن نمکدوست تهرانی
 135رای ،داود محمــدی  95رای،
اعظم ویسمه  92رای ،پژمان موسوی
 83رای و نفیســه زارعکهن  75رای
کسب کردند و به عنوان هیاتمدیره
انجمــن سراســری روزنامهنگاران
انتخاب شدند .در این انتخابات گیسو
فغفوری و لیلی فرهاد پور نیز به عنوان
بازرس انتخاب شدند.

جهان كوچك

خانه براي ما وجودي بديهي
شيدا اعتماد
است .شايد به مفهوم واقعي
خانه خيلي هم فكــر نميكنيم .اگر از من بپرســيد خانه
چيست؟ ميگويم خانه آنجايي است كه به آن برميگرديم.
از كار .از خريد .از درد .از اندوه و حتي از شادي .خانه محل
استقرار است .جايي كه از آنجا ميشود به هزار جاي جهان
سفر كرد اما فقط وقت برگشتن است كه قلب قرار ميگيرد.
مفهوم رسيدن ،درخانه و با خانه شكل ميگيرد .تا قبل از
رسيدن ،دربهدريم.
خانه سادهترين و پيچيدهترين دارايي ماست .وقتي كليدي،
َد ِر خانهاي ازآن خود را برايمان باز ميكند ،ميشود به مفهوم
خانه فكر كرد .كليد كوچك توي دســتهاي خسته ،مثل
معجزهاي ،ســنگيني دنياي بيرون را به پايان ميرساند و
خانه را آغاز ميكند.خانه از لمس كليد كوچكش شــروع
ميشود .از دانستن اينكه جهاني هست كه با چرخاندنش
شكل ميگيرد.
جهان هر كســي با ديگري متفاوت اســت .آيا تا به حال
خانههايي با نقشه يكسان و ســاكنان متفاوت را ديدهايد؟
همانجا تفاوت جهانها آشكار ميشود .اثري كه انسان روي
خانه ميگذارد و خانه روي انسان جالب است.
خانه هر كسي شبيهترين بهخود اوست .حتي ازآن هم فراتر
خانه شبيه دورههاي مختلف زندگي انسان هم هست .خانه
خانوادههايي كه بچه كوچكي دارند با خانههاي ديگر متفاوت
است .بچهها قدرت بيشتري در ساختن جهان دلخواهشان
دارند و خانهها به اين قدرت با همســو شــدن با آن پاسخ
ميدهند .فكر كردن به خانه كمي دشــوار است .ما عادت
نكردهايم به خانههايمان فكر كنيم .ما فقط از روي غريزه،
خانههايمان را ميسازيم و به آن شكل ميدهيم .يك گلدان
كوچك كه در يك گوشه خانه قرار ميگيرد ،فقط يك گلدان
نيست .عضوي در يك مجموعه است .بخشي از يك جهان
كه تك تك اجزاي آن كنارهم و با هم معني پيدا ميكنند.
احتماال براي همين اســت كه اسبابكشي از سختترين
كارهاست .براي اينكه بايد جهاني را كه ساختهاي دوباره به
اجزايش تجزيه كني و جاي ديگري از نو بسازياش.
اين ســاختن يكباره اتفاق نميافتد و در طول زمان شكل
ميگيرد .انس با خانه با شناخت بيشتر ممكن ميشود .وقتي
كه نورهاي خانه را بشناسي .صداها را بشناسي و بداني كه
پرندهها درختهاي حياط را از چه ساعتي تسخير ميكنند.
وقتي بداني كه آفتاب كدام روز كــدام فصل به كدام ديوار
ميتابد و گرمترين و خنكترين جاي خانه كجاست و خانه
هم بداند كه اين آدمي كه هر روز كولهبار خستگيهايش را
آنجا ميآورد كي از راه ميرسد و كي روزش آغاز ميشود.
همه اينها بديهي هست و نيست .اما هرچه كه باشد دنياي
ما را ميسازد .دنيايي كه از خانه آغاز ميشود و در خانه به
سرانجام ميرسد.

قانون میگوید تا 3ماه پس از
اعالم رسمی پایان كرونا هیچ
مالكی بدون شروط اعالم شده
كه براساس آن میتوان حكم
تخلیه گرفت ،نمیتواند برای
صدور حكم اقدام كند .بهطور
مثال اگر مالك نرخ اجاره بها
را در تهران  ۳۰درصد افزایش
داد ،مستأجر میتواند نپذیرد و
به شورای حل اختالف شكایت
كند .با توجه به مصوبه ستاد
ملی كرونا ،شورای حل اختالف
به هیچ عنوان حق صدور حكم
تخلیه برای مستأجر را ندارد.

چهرهبهچهره

مان

از چشمههاي
فرانسوي تا
چمدانهاي ايراني
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گرينويچ
برای بیشــتر ما قرنطینه به معنی در
خانه ماندن ،خودداری از تردد شبانه و
فکر مهمانی رفتن را از سر بیرون کردن
است اما برای زنی به نام والنتینا مویزو
قرنطینه یعنی از ترس کرونا به تنهایی
ساکن دائم قطب باشی .تنها در جایی
که دو ماه از ســال تاریکی مطلق است
و خورشــید خیال باال آمدن ندارد .در
ماه های دســامبر و ژانویــه او که اهل
ایتالیاســت و با تاریکی هم میانه اش
خوب نیســت با روشــن کردن آتش
برای صرفه جویی در مصــرف انرژی
روزگار می گذراند .ماجــرای والنتینا
هنگامی رسانهای شد که او در وبالگش
از تجربه های تنهایی در یکی از دورترین
و سردترین نقاط دنیا نوشت .پس از آن
بود که یکی از خبرنگارها سراغ او رفت
و داستان این قرنطینه شگفت را برای
سایت سی ان ان نقل کرد.

چاپ :همشهري تلفن48075000 :
همشهريwww.hamshahrionline.ir :
سايت روزنامهnewspaper.hamshahrionline.ir :

توزيع و اشتراك:

موسسهنشرگسترامروزنوين
تلفن61933000:

حافظ

فاطمه عباسي
«پرييــر»« ،اويــان» و «ووس» تنها چنــد نمونه از آب
معدنيهاي خارجي موجود در ســوپر ماركتها ،كافهها و
رستورانهاي لوكس در كشور است كه قيمت يك بطري از هر
كدام ،از گرانترين قهوههاي تهران هم باالتر اســت و با يك پرس
چلو كباب در يك رســتوران برابري ميكند .اگر جزو قشر متوسط
جامعه باشيد شايد تعجب كنيد كه ارزانترين چيزي كه ميتوانستيد
از سوپر ماركت بخريد ،با اين قيمتهاي نجومي هم فروخته ميشود ،اما
قشر ثروتمند جامعه برايشان عادي است و به جاي آب شرب معمولي يا
نهايتا آب چشمههاي دماوند ،آب معدني فرانسوي یا نروژی مينوشند كه
با قيمت 200هزار تومان در فروشــگاههاي باالي شهر عرضه ميشود.
ســال 96بود كه پاي آب معدنيهاي فرانســوي به ايران باز شد و در
بطريهاي شيك و الكچري حسابي دلبري ميكردند و از 7هزار تومان
تا 40هزار تومان فروخته ميشــدند و واردات اين آب معدنيها هم آزاد
بود .بطريهاي شيشــهاي كه نمونهاش را فقــط در فيلمهاي خارجي
ديده بوديم و با بطريهاي پالســتيكي و يكبار مصرف ما فرق داشت
و با ديدنش ناخوآگاه به سمت قفسه فروششان كشــيده ميشديم .اما
همان سال بهعلت اعتراض توليدكنندگان داخلي ،ورود اين كاال به ايران
ممنوع شد ،اما تغييري در توزيع اين بطريها در شهر اتفاق نيفتاد و قاچاق
چمداني آب معدنيهاي فرانسوي از همان ســال تاكنون ادامه دارد .اين
بطريها از 100تــا 200هزار تومان فروخته ميشــود و خريدارانش هم
طبعا قشر مرفه جامعهاند .در شرايطي كه ظرفيت توليد كارخانجات آب
معدني كشور يك ميليارد و 200ميليون ليتر در سال است ،سرانه مصرف
مردم 15ليتر آب معدني آن هم در سال است و95درصد مردم هم به آب
شرب بهداشتي دسترسي دارند .اين نشان ميدهد فقط 2/7درصد مردم
آب معدني خريداري ميكنند و اين در حالي است كه كارخانجات كشور
ظرفيت توليد 10ميليارد ليتر آب معدني را دارند .در چنين شرايطي وارد
كردن كاالي قاچاق آن هم با قيمتــي چند برابر ،ظلم به توليدكنندگان
ايراني اســت .ضمن اينكه آب معدنيهاي خارجي در كشور فرانسه يا
كشورهاي ديگر قيمت بااليي ندارند و بهخاطر پايين بودن ارزش پول ما
و ورود غيرقانوني قيمتي عجيب و غيرمعقول پيدا ميكنند .كساني هم
كه فكر ميكنند با خوردن آب معدني گران فرانسوي ،سالمتر ميمانند
يا احساس خارجي بودن ميكنند ،بد نيست آب معدنيهاي كشور
خودمان را هم امتحان كنند و بدانند كه آب معدنيهاي 100هزار
توماني با آب معدنيهــاي 3هزار توماني هيــچ تفاوتي ندارد و
فقط برند لوكس خارجي اين اختالف قيمت را ايجاد كرده است.

وقتي از دو حرف ميزنيم

چيزي بيشتر از رد پاي انسان

طرفين برخورد محمدحسين شهريار ـ صادق هدايت
نوع برخورد رفاقت
تاريخ برخورد سال 1301

محل برخورد تهران ،خانه ابوالحسنصبا
محل انتشار روايت اين برخورد روزنامه اطالعات17 ،تير 1355

پيشنهاد بيشرمانه يا تأثير گزاف؟

تيرماه  ،1355جواد مجابي از دفتر روزنامه
صابر محمدی
اطالعــات راه افتــاد ســمت تبريــز تا با
محمدحسين شهريار به گفتوگو بنشيند؛ نتيجه پنجشنبه هفدهم همان
ماه ،در شمارهاي كه ويژهنامه50سالگي روزنامه بود منتشر شد.
جايي از گفتوگو ،شــهريار از رفاقت پدرش با كمال السلطنه ميگويد؛
همان طبيبي كه ايرج ميرزا بارها در شعرش به او پيله كرده و از قضا وقتي
ايرج درگذشته ،پسر همين كمالالسلطنه يعني ابوالحسن صبا بهتنهايي
او را به خاك سپرده است.
اينجاي ماجرا را البته رها كنيد .يكي از فرازهاي اين گفتوگو ،جايي است
كه صحبت از پدر صبا بهخود او و سپس به صادق هدايت و نيما ميرسد.
شهريار ميگويد وقتي به تهران آمده تا درسش را ادامه دهد ،روزي رضا
هندي كه همخانه شــهريار بوده و در قورخانه با ابوالحسن صبا همكار،
آقاي نوازنده را به خانه ميآورد و آنجا دوستيشان شكل ميگيرد .صبا
هم ميرود به مادرش ميگويد«:پسري از تبريز آمده كه چشمهايش مثل
آهوست و پسر حاج ميرآقاست ».شهريار را به منزلشان دعوت ميكنند
و شاعر تبريز اضافه ميشود به گعده تهرانيها و مازندرانيهاي معروف
آن خانه؛ خانهاي كه شهريار ميگويد مجلل بوده و در روبهرويي سفارت
انگليس «خرابات رندان» بوده اســت .البته احتماال شهريار در ترسيم
موقعيت جغرافيايي خانه صبا دچار اشــتباه اســت .اين خانه ،كه حاال
18سالي است خانهموزه صباســت در ضلع غربي خيابان ظهيراالسالم
واقع شده؛ نه آن موقع ســفارت بريتانيا مقابل اين خانه بوده و نه بعدها
كه جاي سفارت عوض شده .بگذريم ...شهريار گفته نخستين بار نيما و
صادق هدايت را در همين خانه ديده« :اولين بار كه هدايت را ديدم از او
خوشم آمد .شيرين صحبت ميكرد .چيزي كه مرا به طرف او كشيد ،عالقه
هر دوي ما به فولكلور بود .او همان موقع كلمات و اصطالحات عاميانه را
جمعآوري ميكرد .من هم به اين كار عالقه داشتم .من او را پيش حسين

شوردنگ كه مرد
شــوخ و شــنگي
بــود ميبــردم.
ايــن [مــرد]،
فرهنگ متحرك
اصطالحــات و
عبــارات كوچه و
بازار بود .پيش او
مينشستيم و او را
به حرفزدن وادار
ميكرديم و هدايت نسخه برميداشت .چندبار هدايت به منزل ما آمد.
[ ]...هدايت با ميل شديدش بهخودكشي و با نفوذي كه بر ما داشت نزديك
بود كار دســت من و نيما بدهد .ايامي بود كه من عاشق و خراباتي بودم
و ناهنجاريهاي زندگي مرا از جان ســير كرده بود .زير تأثير حرفهاي
هدايت ،رفتم باالي آبشــار پسقلعه [ ]...و به طرف پرتگاه راه افتادم كه
خود را از قله پرت كنم .اگر دست چوپان جواني مرا از پشت نگرفته بود
حاال اثري از من نبود .نيما هم ميخواست انتحار كند كه زنش به دادش
رسيد».
به اين روايت ،نه موقعي كه سال 1355در روزنامه اطالعات منتشر شد و
چه زماني كه سال 1379در كتابي با عنوان «گفتوگو با شهريار» بازنشر
شد ،توجهي نشــد؛ نشان به آن نشان كه وقتي ســال  ،1392ابوالفضل
عليمحمدي ،استاد ادبيات دانشگاه هنر تبريز و از دوستان نزديك شهريار
در مراسم گراميداشت اين شاعر پشــت تريبون رفت و با اندكي اغراق و
بزرگنمايي گفت صادق هدايت به شهريار و نيما پيشنهاد انتحار داده بوده
با واكنشهايي مواجه شد ،ازجمله اينكه جهانگير هدايت ،برادرزاده صادق
هدايت بدون استداللي متقن گفت اين حرفها درست نيست.

امروز اين روايت به چه درد ما ميخورد؟
فارغ از حاشيهها و بيتوجه به ولع بيفايده
راست
ي
آزمايي
اين
روايت،
اينجاي
ماجرا
به
درد
ما
م
ي
خورد
كه
بدانيم
امروز
از تبديلشدن به كاسههاي داغتر
ا ز آش ،طرفي نميبنديم.
امروز ميتوانيم به جاي اينكه تيفوسيهاي شهريار بهعنوان شاعري سنتگرا يا هدايت بهعنوان قصهنويسي راديكال باشيم،
به اين دقت كنيم كه حتي چنين روحهاي دور از همي هم ميتوانستند با هم نشست و برخاست كنند و از هم بياموزند.

تريل رانينــگ برايم
آزاده بهشتي
بهعنوان دونده چيزي
بيشــتر از دويدن است .مســيري كه ديگر
آسفالت نيســت ،راهي كه ديگر سرراست و
صاف نيست؛ تريل رانينگ يعني دويدن در
پستي بلنديهاي كوه ،اوج گرفتن و باال رفتن
در ارتفاعات .اين نوع از دويدن ســختيها و
لذتهاي خاص خود را دارد ،لذت ساعتها
دويدن طاقتفرســا روي تپههــا و كوه كه
گاهي چالشبرانگيز و گاهــي هم ميتواند
ترسناك باشد؛ ميدوي تا باالي كوه و موقع
پايين آمدن شن اسكي و سرخوردنها روي
صخرهها ميتواند ترسناك و خطرناك باشد.
تريل رانينگ يا دويــدن در طبيعت يعني
اينكه شــما بهعنوان تريل رانر قرار نيست
هيچ رنگي از آســفالت ببينيــد ،در عوض
با طي كردن مســيرهاي پرچالش در دل
طبيعت حسي از پيروزي و غلبه به سختيها
را تجربه ميكنيد .خيلي از دوندگاني كه در
جادهها ميدوند حتمــا دويدن در طبيعت
را هم تجربه ميكنند .دويــدن در تپهها و
كوههايي كه ميتواند سيستم عصبي بدن
شما را تقويت كند .توجه ،دقت و تمركز شما
را باال ببرد و در نهايت تجربه نابي پيشروي
شما قرار دهد.
اولين بار در ژئوپاك قشــم در سال 98تريل
رانينگ دويــدم _كه در يك يادداشــت از
اين تجربه ناب مينويســم _ اما تجربهام از
تريل دويدن در تهــران تا قله كوه بندعيش
است؛قلهاي با ارتفاع  ۲۷۷۰متر در ارتفاعات
شمال غرب تهران كه در شمال مناطق كن،
شــهران و حصارك كن قرار دارد .روي يال
منتهي به سمت قله كه ميدويدم سبكبال
بودم ،اطراف قله بندعيش هيچ قله ديگري
با ارتفاع همسان وجود نداشت و سطح صاف
و صخرهاي قله به زيباتر شدن نماي دور آن
اضافه كرده بود .در مســير رسيدن به قله از
پشت سر قله چين كالغ و دوشاخ و توچال و
از سمت راست جاده امامزاده داوود و سنگان
و سمت چپ تهران زيبا اما غمگين را تماشا
كردم اما در ميان آن همه زيبايي آنچه بيش
از همه به چشــم ميآمد و آزاردهنده بود؛
زبالههاي رها شده در طبيعت و كنار رودخانه

بود .اكثر آدمهايي كه روزهاي قبل و آن روز و
حتي روزهاي بعد به دل طبيعت بكربندعيش
آمده بودنــد و ميآمدند؛ چيزي بيشــتر از
ردپايشان بر كوه،باقي گذاشته بودند.
براســاس آمارهــا ،از هــر تــن زبالــه
حــدود 400مترمكعــب گاز گلخانــهاي
دياكســيدكربن و 600ليتر شيرابه خارج
ميشود ،افزايش روزبهروز اين اعداد و ارقام
نشان ميدهد زبالهها امروز همنشين ما در
همه جا شدهاند .اين همنشيني بهخصوص
در مناطــق طبيعــي و مــورد اســتفاده
گردشــگران ،شــكل آزاردهندهاي بهخود
گرفته است.
زمان تجزيه زباله رها شده توسط انسان در
طبيعت بســته به نوع زباله ميتواند بيش از
هزار سال طول بكشــد .شيشه 4هزار سال،
پالستيك 100تا هزار سال ،پوست ميوه 6ماه
و آدامس  5ســال براي بازگشت به طبيعت
زمان نياز دارند .بااينحال بعضي از زبالهها
مانند بطري پالستيكي و ظروف شيشهاي
ممكن اســت هرگز تجزيه نشــوند كه اين
موضوع ميتواند عواقــب فاجعهباري براي
محيطزيست داشته باشد .ماجرا وقتي تلختر
ميشود كه بســياري از زبالههاي رها شده
در دريا و طبيعت توســط انســان خوراك
پرندگان ،ماهيها و حيواناتي ميشــود كه
خيال ميكنند طعمه يا غذا پيدا كردهاند.
زبالههاي انســاني به محيطزيست آسيب
زيادي ميزنــد ،آاليندههاي شــيميايي را
منتقل ميكند ،زندگي آبزيان را تهديد كرده
و حتي شيوه اســتفاده انسان از محيطهاي
رودخانهاي ،دريايــي و ســاحلي را تغيير
ميدهد.
اگر اهل طبيعت و گردش در آن باشيد حتما
با صحنههاي دلخراش انواع پالســتيك و
تهماندههاي غذا ،پوســت مركبات ،ميوه و
نيز انواع شيشهها و بطر يهاي پالستيكي
در دامن طبيعت ،جنگلها و كوهستان و در
كنار سواحل و ...مواجه شدهايد .نسلهاي
آينده درصورتــي از منابع طبيعي و مزاياي
آن برخوردار خواهند بود كه نسل امروزي
جامعه با شناخت ارزش واقعي محيطزيست
در نگهداري آن كمي تالش كند.

مردم و کارشناسان از دولت سیزدهم چه میخواهند
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«باچوخه» کشتی بومی خراسانشمالی است

دیار
چوخهداران

عكس :همشهري /حامد نیستانی

سیده زهرا عباسی

خبرنگار

ُکشــتی «با چوخه» یکــی از قدیمیتریــن و پرطرفدارترین
ورزشهای سنتی و بومی ایران است که نواحی شمالی خراسان
ن شمالی ،خاستگاه آن محسوب میشود.
یا همان استان خراسا 
کشتی با چوخه در گذشته کشتی ُکردی نامیده و یکی از سنن
مردم کرد شمال خراسان محسوب میشد .این کشتی هنوز هم
برای اهالی این اســتان اهمیت زیادی دارد و بهطور سنتی در
عروسی ،ایام نوروز و بسیاری از مراسمهای محلی برگزار میشود.
حاال مسئوالن اداره ورزش و جوانان خراسان شمالی 12سال بعد
از ثبت ملی این ورزش بومی و محلی بــه فکر تصویب قوانینی
هستند تا بتوانند آن را ساماندهی کنند.
2آیین بزرگ با چوخه

رئیس اداره ورزش و جوانان خراســان شــمالی بــا بیان اینکه
کشتی با چوخه بومی منطقه اســت و در 4وزن  ۹۰ ،۸۰ ،۷۰و
باالی ۹۵کیلوگرم برگزار میشود به همشهری میگوید« :این
کشتی طرفداران زیادی در استان دارد و هر سال 14فروردین در
اسفراین و 12فروردین در شیروان شاهد برگزاری کشتی ملی
باچوخه هستیم که البته در 2سال گذشته به دلیل شیوع کرونا
هیچ یک از آنها برگزار نشد».

«مصیب اکبرزاده» توضیح میدهد که در زبان محلی به مسابقات
غیررسمی باچوخه «قندی» یا جایزهای گفته میشود که قوانین
خاصی ندارد ،رسمی نیست و هر جایی ممکن است اجرا شود.
به گفته وی ،این رشته از ســال  85زیر نظر فدراسیون ورزش
روســتایی و بازیهای بومی -محلی قرار گرفته اســت و به جز
بخشهایی از خراسان رضوی یا جنوبی در شهر یا کشور دیگری
برگزار نمیشود .هرچند ورزش کشتی «گولش» ازبکها خیلی به
آن نزدیک است به طوری که الیاس اکبری از ورزشکاران مقامآور
آسیایی خراسان شمالی در این رشته محسوب میشود.
پیگیری برای ثبت قوانین

رئیس اداره ورزش و جوانان خراسان شــمالی با بیان اینکه در
طول سال بیش از 300ورزشکار به این رشته میپردازند ،اظهار
میکند« :کشتی با چوخه در منطقه از بین نمیرود ،زیرا مردم
خیلی به آن عالقهمند هستند و طرفداران خاصی هم دارد».
اکبرزاده توضیح میدهد که افراد با تجربه و با ســواد ورزشی در
خراســان شــمالی برای ضابطهمند کردن این ورزش ،قوانینی
تعریف کردهاند و پیگیری برای ثبت قوانین در فدراسیون ورزش
روستایی و بازیهای بومی -محلی ادامه دارد.
او با بیان اینکه در زمان برگزاری مسابقات بیش از  5-4هزار نفر
تماشاگر شاهد بازیها هستند ،ادامه میدهد« :تاکنون در زمینه
گردشــگری این حوزه کار نکردهایم،اما اگر مســابقات کشتی

باچوخه ضابطهمند شود ،مطمئن هستم گردشگر زیادی برای
تماشا میآید و میتوان مسابقات را در سطح ملی برگزار کرد».
اکبرزاده امیدوار اســت بعد از 2دوره برگزار نشدن مراسمهای
کشتی باچوخه ،پس از اتمام واکسیانسیون کرونا و با شروع فصل
پاییز شاهد برپایی برنامههایی در این زمینه باشیم.
گود جوانمردانه

کشتی «با چوخه» ســبکی بومی و محلی از کشتی است .گود
این نوع کشتی از ماسه و خاک پوشیده شــده است و طی آن،
2کشتیگیر با اســتفاده از فنون کمرگیری و کمربندگیری به
صورت جوانمردانه و پهلوانانه با یکدیگر سرشــاخ میشوند و در
نهایت کســی که حریف خود را به خاک بنشاند ،برنده مسابقه
است.
در حال حاضر فدراسیون ورزشهای روســتایی و عشایری در
تقویم خود ،مســابقههای روز  ۱۴فروردین گودکشی (چشمه
زینلخان) اسفراین را به عنوان مسابقه قهرمانی کشور به رسمیت
میشناسد .در این مسابقات با اعطای جوایز نمادین از فرهنگ
روستایی و عشایری یاد میشود و معموال به قهرمان رقابتها یک
گوسفند (قوچ) و به نفر دوم یک قالیچه تعلق میگیرد .در گذشته
به قهرمان ،قند (که نمادی از زندگی شهری بود) اهدا میشد.
در گذشته کشتی باچوخه در شهرهایی چون قوچان ،اسفراین،
چناران ،شــیروان ،نیشــابور ،الیین و ســایر مناطق شــمال

خراسان بزرگ مرسوم بود و در حال حاضر این ورزش به تدریج به
سمت مناطق جنوبیتر خراسان نظیر فریمان ،تربت جام و گناباد
کشیده شده است و مردم به آن عالقه نشان دادهاند.
بر اساس نظر کارشناسان ،کشتی باچوخه همان کشتی گولش،
گوراش و آلیش در کشــورهایی چون ازبکســتان ،تاتارستان و
قزاقستان است .کشور ازبکستان بعد از به دست آوردن استقالل،
توانست مسابقات بین المللی کشــتی باچوخه را برگزار کند و
هر سال تیمی از چوخهکاران خراســان شمالی و رضوی هم به
عنوان نماینده ایران در مســابقات بینالمللی کشتی باچوخه
حاضر میشوند.
چوخه یا چوخا نام نوعی لباس ســنتی است که دامپروران کرد
شــمال خراســان آن را بر تن میکردهاند .این نوع شنل توسط
زنان دامپرور از پشــم میش یا بز بافته و دوخته میشده است.
کشــتیگیران هنگام کشــتی در کنار پوشــیدن چوخه ،شال
سفیدی بر کمر میبندند و پیژامهای به پا میکنند.
نحوه اجرای مسابقات

مســابقه کشــتی با چوخه در اصل رقابتی بــدون مدت زمانی
مشخص اســت و وقتی فردی در آن پیروز میدان اعالم میشود
که بتواند 3بار تخت پشــت یا شــانههای حریفش را به زمین
برساند .امروزه مسابقههای این رشته در وقت ۱۰دقیقهای برگزار
میشود که اگر در پایان پیروزی نداشته باشد ،سرنوشت برنده به

وقت اضافی 5دقیقهای کشیده خواهد شد .اجرای فن در خاک
و گرفتن زیر زانوی حریف خطا محسوب میشود .چوخه کاران
در چهار وزن  ۹۰ ،۸۰ ،۷۰و باالی  ۹۵کیلوگرم به مصاف یکدیگر
میروند و گاهی نیز در اوزان  ۸۵ ،۷۵ ،۶۵و  +۸۵کیلوگرم رقابت
برگزار میشود.
کشتیگیران آستینها را تا آرنج باال میزنند ،کمربندی پارچهای
به میان کمر میبندنــد و دامنهای چوخه را بــرای آنکه مانع
فعالیت دســت و پا نشــود بر میگردانند و زیر کمربند محکم
میکنند؛ شلوار را نیز تا زانو باال میزنند و با پاهای برهنه زیر نظر
داوران ،کشتی میگیرند .در این مراسم ساز و دهل نیز مینوازند
و تماشاگران کشتیگیران را تشویق میکنند.
با نواختن دهل و سرنا (زورنه) توســط بخشیها ،کشتیگیران
دور میدان کشتی به حرکت در میآیند و خود را گرم میکنند
و برای مسابقه آماده میشــوند .نوای دهل و سورنا صدایی برای
خبردادن آغاز کشتی است و از مردم میخواهد که جمع شوند
و کشتی را تماشا کنند 2 .نوازنده سرنا و دهل با نواختن تمهای
سنگین و رزمی موســیقی کردی حال و هوای خاصی به ورزش
کشتی میدهند .در حین کشتی نوای ســرنا و دهل یا قشمه و
دهل بخشیها با ریتم خاصی شروع شده و به تدریج که کشتی
اوج میگیرد ،ریتــم آن نیز تندتر میشــود و وقتی زورآزمایی
کشــتیگیران به اوج میرسد ،بر ســرعت نواختن طبل و سرنا
افزوده میشود.

2

مرد
م و کارشناسان
از
دولت سیزدهم
چه م 
یخواهند
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تسهیل دسترسیهای جادهای کهگیلویه و بویراحمد
کهگیلویه و بویراحمد
حميده پازوكي
استان کوچکی است با
خبرنگار
مردمانی سختکوش،
کمتوقع و مهماننواز .روی نقشه یک درصد مساحت کشور را به خود
اختصاص داده ،اما 20درصد گاز و نفت کشــور را به تنهایی تامین
میکند و با وجــود مخازن غنی نفــت و گاز ،رودهای خروشــان،
جنگلهای زاگرس ،کوه سربه فلک کشــیده دنا و همه داشتههای
طبیعی بــا حدود 800هــزار نفر جمعیــت ،یکــی از محرومترین
استانهای ایران است.
بنبست راه

اواخر ســال گذشته که سیســخت ،مرکز شهرســتان دنا در استان
کهگیلویه و بویراحمد زلزله را تجربه کرد ،مردم در کنار مشکالت ناشی
از این حادثه طبیعی ،موضوع راه را پیش کشــیدند؛ جاده دسترسی
سیسخت به مرکز استان یعنی یاسوج ایمنی کافی ندارد و بعد از زلزله
هم چند ساعتی بسته بود .مشــکل راه اما در کهگیلویه و بویراحمد به
همین جاده ختم نمیشود و بسیاری از مردم و کارشناسان عامل توسعه
نیافتگی استان را نداشتن راه میدانند« .احمد رحیمیزاده» از اهالی
استان در این باره به همشهری میگوید :کهگیلویه و بویراحمد شاهراه
ارتباطی بین چند استان ،در مسیر شــمال به جنوب و شرق به غرب
است ،اما هیچوقت راههای مناســب نداشته .طول آزادراهها در استان
بســیار کم و حتی مهمترین جاده آن یعنی یاســوج-تهران دوطرفه،
کوهستانی و خطرناک است .همچنین بحث راهآهن یاسوج به اقلید از
 40سال پیش مطرح بوده ،سال  96گفتند اعتبار تامین و کار به پیمانکار
سپرده شــده ،اما هنوز به نتیجه نرسیده اســت .این فعال رسانهای و
اجتماعی بخش زیادی از مشــکالت اســتان را نتیجه مغفول ماندن
ظرفیتهای آن میداند که همین ناشناخته ماندن ارتباط مستقیمی با
راه دارد .او توضیح میدهد :منابع گازی فراواني در این استان وجود دارد

و در کنار آن ،از نعمت نفت و آب زیادی برخوردار است و قلب زاگرس
محسوب میشود .همچنین این استان با ظرفیتهای خود حرفهای
زیادی در اکوتوریسم دارد ،اما ناشناخته مانده است .او یکی از مطالبات
شهروندان استان از رئیسجمهوری و دولت آینده را توجه به زیرساخت
راه و ظرفیتهای طبیعی استان میداند.
مطالبات نفتی

گردشگری ،ظرفیت مغفول

«علیرضا اتابک» فرماندار گچســاران هم با بیــان اینکه 12درصد
روان آبهای کشور در این استان قرار دارند ،اما هیچ کدام از اراضی
زیرکشت آب نگرفتهاند ،میگوید :بیشــتر دشتهای استان امسال
خشک هستند و رودها سهم خود را نگرفتهاند .او با اشاره به مشکل
اشتغال در کل کشور تاکید میکند که استفاده از ظرفیت مغفول مانده
گردشگری با توجه به توپوگرافی استان که هم مناطق کوهستانی و
هم مناطق گرمسیری دارد ،توجه به صنایع دستی با توجه به جمعیت
عشایری و همچنین طرح آمایش سرزمینی از مهمترین چالشها و
در عین حال راهکار توسعه استان محسوب میشوند و دولت آینده
میتواند به آنها توجه کند.

مدیران پروازی

«خدایار» از دیگر شهروندان این استان اما چالش عمده را مثل خیلی
از مناطق کشور حضور مدیران غیربومی و پروازی میداند که موجب
میشود مسائل آن طور که باید پیگیری نشود .او البته به مواردی چون
اشــتغال ،نرخ بیکاری ،جای خالی ناحیه صنعتی ،صنایع تبدیلی و
کمبود امکانات هم اشاره میکند که با تعیین مدیران بومی و اختصاص
اعتبار کافی میتوان در دولت آینده بخشی از آنها را حل کرد.

یک مشکل تاریخی

«اشکان رحیمیزاده» از مسئوالن سابق استان و فعال اجتماعی هم
مانند شهروندان ،اولین و مهمترین چالش کهگیلویه و بویراحمد را
راه میداند .او در این باره به همشهری میگوید :مشکالت کهگیلویه
و بویراحمد ساختاری و تاریخی است و مبنای سیاسی دارد .از ابتدای
قاجار تا زمان انقالب اسالمی این اســتان به دلیل نداشتن راههای
ارتباطی با دیگر شهرهای کشور ،منزوی بود .در واقع این استان بین
کوهستان ،محصور و ظرفیتهای انســانی و طبیعی آن هم مغفول

چالش آب

«علیزاده» از شهروندان استان و فعال رســانهای موضوع آب را پیش
میکشــد و میگوید :کهگیلویــه و بویراحمد سرچشــمه خیلی از
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رفع بیکاری در چهارمین قطب صنعتی کشور
اســتان مرکزی قطب
روحاهلل کریمی
چهارم صنعتی کشور
خبرنگار
محســوب میشود اما
جوانان این اســتان از بیکاری رنج میبرنــد .آلودگی هوا ،تعطیلی
کارخانهها ،کمبود آب ،پایین بودن ســرانه تختهای بیمارستانی،
بافت فرسوده ،سکونتگاههای غیررســمی ،ضعف زیرساختهای
ارتباطی و ...از جمله مشکالت این اســتان است که در گفتوگوی
خبرنگار همشهری با مردم و یکی از کارشناسان عنوان شد .در آستانه
انتخابات ریاست جمهوری از مردم این اســتان در مورد مهمترین
انتظارات از دولت آینده پرس و جو کردیم.
آلودگی صنایع و نبودزیرساختها

یکی از شهروندان اراک آلودگی هوا را از مهمترین مشکالت ساکنان
این کالنشهر عنوان کرد و به همشــهری گفت :در بسیاری از روزها
شاهد آلودگی هوا و هشدار به گروههای آسیبپذیر هستیم .مرکزی
یک استان صنعتی است و آلودگی ناشــی از صنایع بزرگ آن مانند
کارخانه پتروشیمی مشکالتی برای شهروندان ایجاد کرده است .با
این حال ساکنان این استان سودی از درآمدهای ناشی از این صنایع
بزرگ نبردهاند .عالوه بر آلودگی هوا ،بیکاری درد دیگری است که
گریبانگیر جوانان این استان شده .امیدواریم دولت آینده از طریق
الزام صنایع به رفع آلودگی ،توســعه فضای سبز و اشتغالزایی برای
جوانان بومی به این مسائل رســیدگی کند .حسین ابراهیمی یکی
دیگر از اولویتهای اســتان مرکزی را تســریع در اتمام پروژههای
نیمهتمام دانست و افزود :پل شــهرک پردیس از سال  91تاکنون
تکمیل نشده است .زیانهای ناشــی از نیمه کاره بودن پروژههای
عمرانی به طور مســتقیم زندگی شــهروندان را تحــت تاثیر قرار
میدهد .یکی از اهالی شهرستان فراهان نیز ضعف زیرساختهای
ارتباطی را از مهمترین مسائل روستاهای این شهرستان ذکر کرد و
گفت :در برخی از روستاها آنتندهی تلفن همراه بسیار ضعیف است.

از امکانات ،شبیه یک روستای بزرگ است و روند توسعه را طی نکرده.
زهرا روشنایی یکی از بانوان اراک نیز با اشاره به ظرفیتهای موجود
در اســتان گفت :مرکزی مثل یک چشــمه میماند که شهروندان
از نعمتهای آن محروم هســتند .این استان ظرفیتهای صنعتی،
کشــاورزی ،حمل و نقلی و ...خوبی دارد اما متاســفانه از آنها برای
حل مسائل مردم به خوبی استفاده نمیشــود .بیکاری جوانان در
استانی که قطب صنعت است قابل توجیه نیست .یکی از شهروندان
ساوه به حاشیهنشینی و وجود بافت فرسوده در قسمتهایی از این
شهرستان اشــاره کرد و گفت :بخش قابل توجهی از جمعیت ساوه
در سکونتگاههای غیررسمی و بافت فرسوده زندگی میکنند که
دولت با اختصاص مشوقهای مناسب و حمایت اعتباری از شهرداری
میتواند به این مسأله رسیدگی کند.

اولویتهای استان
از نگاه مردم

راهکارهای پیشنهادی

اولویتهای استان
از نگاه کارشناس

آلودگی هوا

الزام صنایع به رفع آلودگی و توسعه
فضای سبز

ناکارآمدی مدیریتی

شایستهساالری و بومیگزینی
مدیران

بیکاری

توسعه فرصتهای شغلی

نبود ثبات مدیریتی

انتخاب مدیران متخصص و پاکدست

حاشیهنشینی

ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی

آلودگی هوا و صنایع آببر

اهمیت به صنایع دانشبنیان

بافت فرسوده

سرمایهگذاری و حمایت از
شهرداری برای نوسازی بافتها

پایین بودن سرانه
تختهای بیمارستانی

تکمیل طرحهای توسعه مراکز
درمانی

پروژههای نیمهتمام

تخصیص اعتبار و تسریع در تکمیل
پروژهها

پایین بودن سرانه درآمد
خانوار

گردش مالی کارخانهها در
استان

ضعف زیرساختهای
ارتباطی

سرمایهگذاری در تقویت
زیرساختهای ارتباطی

مشکالت کارگری

توجه بیشتر به جامعه کارگری

ایجاد راه و صنایع اولویت خراسانشمالی

ظرفیتهای صنعتی استان

خراسان شــمالی پروژههای نیمهتمام زیادی دارد که بعضی از آنها
در حد کلنگزنی باقــی ماندند .یکی از شــاخصترین کلنگهایی
که بر زمین خورد و هیچ گاه قدمی برای اجرای آن برداشــته نشد،
فاز دوم پتروشــیمی خراسان است که در ســال  ۹۴رئیس جمهور
آن را کلنگ زنی کرد اما پس از آن مردم حرکتی در راســتای اجرای
این وعده ندیدند .احســان صمدی ،یکی از شــهروندان اســفراین
در اینباره میگوید :فاز دوم پتروشــیمی خراســان که کارشناسان
فراوانی ســوددهی آن را تأیید کردهاند ،یکی از خواستههای اساسی
مردم از دولت بعدی است .با راهاندازی این پتروشیمی ،تا حدی مشکل
بیکاری در استان رفع شده و نیروهای بومی به کار گرفته میشوند.
او درباره ظرفیت های صنعتی دیگر در استان اضافه میکند :معادن
کوچک و بزرگ زیادی در اســتان وجود دارد ماننــد معدن آلبالغ
اسفراین که جزو ظرفیتهای اساسی این استان محسوب میشوند
و نیازمند حمایت بخش خصوصی و صنایع بزرگ استان هستند و در
صورت ورود هوشمند مسئوالن میتوانند به منبع درآمد پایدار برای
مردم تبدیل شوند.
راه سازی ،اولویت مردم استان

کمبود زیرساختهای حمل و نقلی از مشکالت دیگری است که مردم

استان سالهاست با آن دســت و پنجه نرم میکنند .مریم برزگر ،از
شــهروندان بجنوردی در این باره میگوید :جاده گرگان -بجنورد-
مشهد یکی از جادههای استان است که ساالنه نزدیک به  20میلیون
مســافر و زائر از آن عبور می کنند اما به دلیل فاصله از استانداردها
شاهد تصادفات زیادی در این مسیر هستیم .از سال  87طرح  4بانده
کردن این محور در دستور کار مسئوالن قرار گرفت و قرار بود ظرف
مدت  4سال به اتمام برسد ،اما در سه دولت قبل و تا امروز این طرح
به سرانجام نرسیده است .او می افزاید :مردم این استان همچنین از
نبود راه ریلی رنج می برند و مدت هاست که منتظرند خط راه آهن به
این استان بیاید .برزگر از وضعیت نامطلوب راههای روستایی استان
نیز گالیه میکند و میگوید :از ســال  93قرار بود راههای روستایی
مناسبسازی و آسفالت شــوند ،اما این مشکل هم هنوز پابرجاست
و انتظار داریم دولت آینده رســیدگی به این مســائل را در اولویت
قرار دهد.
نبود صنایع تبدیلی در حوزه کشاورزی

محمود ســلطانی از دیگر شــهروندان بجنوردی نیز رفع بیکاری و
اشتغالزایی در خراسان شمالی را یکی از اولویتهای مردم دانسته و
معتقد است استفاده از ظرفیتهای کشاورزی بخشی از این مشکل
را حل خواهد کرد .او می گوید :خراسان شمالی با توجه به نزدیکی به
نوار شمالی کشور و جنگلهای گلستان ظرفیت ویژهای در کشاورزی
دارد .انگور ،پنبه ،زعفران ،گیاهان دارویی و حبوبات از جمله مهمترین
محصوالت خراسان شمالی هستند که این استان در هر یک از آنها
میتواند به یک قطب تبدیل شــود .به گفته این شــهروند ،مشکل
اساسی خراسان شمالی در حوزه کشاورزی نداشتن صنایع تبدیلی
است و همین امر باعث شــده عالوه بر صنعت ،کشاورزی استان نیز
ضعیف باشد .از این رو خراسان شمالی یکی از استانهای پیش رو در
خام فروشی محصوالت بوده و قطعاً ارزش افزوده محصوالت نصیب

مانده بود .رحیمیزاده معتقد اســت با توجه به این سابقه تاریخی
سرمایهگذاری هم به استان نیامده است و باید با شناسایی و شناساندن
ظرفیتها و کاهش بوروکراســی اداری پای سرمایهگذاران را به این
استان باز کرد .وی با بیان اینکه سرانه درآمد کم مردم و بنیه اقتصادی
ضعیف هم در نتیجه کمبود صنایع مادر در استان به وجود آمده است،
میافزاید :فقط بخشی از جنوب استان نفتخیز است و صنایع دارد ،اما
پول آن هم به چرخه اقتصاد ملی وارد میشود و خرج استان نمیشود.
اهمیت شایستهساالری

به گفته این کارشناس ،نبود صنایع تبدیلی در بخش گیاهان دارویی،
تولیدات باغی و امثال آن ،مغفول ماندن ظرفیت معادن ،چالش آب،
رعایت نکردن شایسته ساالری و ضعف در زیرساختهای ارتباطات و
اینترنت بخش دیگری از مشکالت است .او میگوید :در کل کشور ما
شایستهساالری رعایت نمیشود و شاهد حاکمیت باندهای سیاسی و
باندساالری به جای شایستهساالری هستیم .به نظر من دولت آینده

اولویتهای استان
از نگاه مردم

باید مدیر با علم ،تجربه و اخالق را بر سر کار بگذارد که هر  3شاخصه
را در کنار هم داشــته باشد .مشــکالتی که از طریق فضای مجازي
موجب ناامیدی مردم شده نباید به وجود بیاید و راهکار آن انتخاب
مدیر شایسته است.
تالش برای نجات زیستبوم

رحیمیزاده همچنین به حفاظت از محیط زیست و گونههای جنگلی
اشاره میکند و میگوید :آتشسوزی در این استان زیاد اتفاق میافتد
و ســطح زیادی از منابع طبیعی در اثر این آتشســوزیها از دست
میرود .دولت آینده باید در زمینــه آموزش به مردم و کمک گرفتن
از آنها کار کند .او تاکید میکند که اگر دولت آینده حتی بخشــی از
ظرفیتها را بالفعل کند ،از نظر اداری بوروکراسیها را کاهش دهد،
سرمایهگذاران را به اســتان بیاورد و به تولید و ایجاد صنایع تبدیلی
کمک کند ،موجب میشــود اســتان از وضعیت کنونی خارج شود،
درآمد سرانه افراد باال برود و رفاه و توسعه اتفاق بیافتد.

راهکارهای پیشنهادی

اولویتهای استان
از نگاه کارشناس

توسعه راه

اختصاص اعتبار

راه

ایجاد راههای دسترسی مناسب

آب

توزیع عادالنه آب

ضعف سرمایهگذاری

کاهش بوروکراسی و تسهیل
سرمایهگذاری

فعالیت شرکتهای
نفت و گاز

پرداخت حق آالیندگی و مسئولیت
اجتماعی

مغفول ماندن ظرفیت
کشاورزی

ایجاد صنایع تبدیلی

مدیران غیربومی

انتخاب مدیران بومی و متخصص

سوءمدیریت

انتخاب مدیران با تجربه ،علم و اخالق

غفلت از ظرفیتها

بازنگری در طرح آمایش سرزمینی

آتشسوزی منابع طبیعی

آموزش و فرهنگسازی

راهکارهای پیشنهادی
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 18ســال از جدایــی
فاطمه عباسی
خراســان شــمالی به
خبرنگار
عنوان استانی مستقل از
خراسان بزرگ میگذرد؛ استانی با ظرفیتهای فراوان در حوزههای
کشاورزی ،صنعت و گردشگری و هم مرز با کشور ترکمنستان .اما با
وجود این ،هنوز خراسانشــمالی در مســیر توســعه قرار نگرفته و
همچنان درگیر مشکالت ریز و درشت درون استانی است.

مدیریت آب ،توجه به ظرفیت بینظیر گردشگری ،بهرهمندی استان از عوايد نفت و گاز موجود
در کنار انتخاب مدیران شایسته از دیگر مطالبات مردم و کارشناسان استان از دولت آینده است

رودهاست ،اما به دلیل سوءمدیریت ،بیشــتر مناطق استان با کمبود
آب مواجه هســتند .او تاکید میکند :با توجه به شرایط خشکسالی،
کمبود آب در استان جدی و راهحل این موضوع توقف طرحهای انتقال
و تقسیم عادالنه آب است .به گفته یک شهروند دیگر ،دولت نباید سر
مساله آب ،انتقال و تقسیم آن مردم استانهای مختلف را رودر روی هم
قرار دهند ،بلکه باید با درایت این مشکل را حل کند؛ راهحل هم معلوم
است ،توقف طرحهای بین حوضهای و حل معضل بیآبی روستاها.

تقریبا در همه استانهای نفتخیز یکی از چالشها ،سهم مسئولیت
اجتماعی شرکتهای نفتی است؛ سهمی که طبق یک مصوبه قانونی
باید به برنامه و بودجه هر اســتان پرداخت و خرج رفع محرومیت و
توسعه منطقه شود .اما یکی از شهروندان اهل کهگیلویه و بویراحمد
معتقد است ســهم مســئولیت اجتماعی در این اســتان هم مانند
استانهای دیگر نادیده گرفته شــده و پرداخت نمیشود« .سیمین
محمدی» تاکید میکند دولت باید نه تنها در کهگیلویه و بویراحمد
بلکه در همه استانهای محروم پیگیر ســهم مسئولیت اجتماعی و
آالیندگی باشد.

هنوز برخی مناطق روستایی تلفن ثابت ندارند و اینترنت هم فعال
نمیشود .این مساله در مناطق روستایی سایر شهرستانهای استان
مرکزی هم وجود دارد و با وجود این کــه وزیر ارتباطات پیگیر این
مشکالت بود اما هنوز به نتیجه نرسیده است .مصطفی فراهانی گفت:
امســال دانش آموزان مناطق روستایی برای شرکت در کالسهای
مجازی با مشــکالتی مواجه بودند و امیدواریم رئیس جمهور آینده
با اختصاص منابع مالی برای سرمایه گذاری در حوزههای ارتباطی
این مشــکل را برطرف کند .عباس دســتجانی یکی از شهروندان
کمیجان گفت :شهرســتان کمیجان از نظر سطوح توسعه یافتگی
در رتبه آخر شهرستانهای استان مرکزی قرار دارد و در حوزههای
زیربنایی ،بهداشت و درمان ،آموزش و کشاورزی نیازمند توجه ویژه
مسئوالن کشوری و استانی است .این شهرستان به دلیل محرومیت
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ناکارآمدی مدیریت

مدیرکل اسبق استاندارد اســتان مرکزی مهمترین مشکل استان
را ناکارآمدی و بیثباتی مدیریتی دانســت و گفت :متاســفانه نگاه
سیاســی در انتخاب مدیران حاکم است و کسانی انتخاب میشوند
که نگاه سیاسی آنها با سلیقه سیاسی رأس دولت همخوانی داشته
باشــد .این گونه اســت که دایره انتخاب مدیران در استان محدود
میشــود در حالی که باید از مدیران متخصص ،توانمند و پاکدست
استفاده کرد ولو اینکه همســو با نگاه سیاسی مدیریت ارشد استان
نباشند« .سید سعید میرنظامی» افزود :به دلیل سوء مدیریتی که در
برخی دستگاههای اجرایی وجود دارد ،جابجایی مدیران زیاد است.
این مساله باعث میشود که دســتگاه اجرایی روی ریل توسعه قرار
نگیرد و هدف مشخصی را دنبال نکند .وی با تاکید بر لزوم توجه به
بومیگزینی در انتخاب مدیران ،اظهار کرد :در برخی دستگاههای
کلیدی و مهم به دلیل انتخاب مدیران غیرمتخصص ،حاشیههایی
ایجاد شــده و پرونده قضایی برای این مدیران تشکیل شده است.
بنابراین در انتخاب مدیران باید به تخصص ،پاکدســتی و شناخت
کافی آنها از استان توجه شود .میرنظامی بیان کرد :استان مرکزی
یکی از قطبهای صنعتی کشور است .صنعتی بودن این استان ،هم
فرصت خوبی برای توسعه آن محسوب میشود و هم مسائلی برای
استان به وجود میآورد.
تعطیلی کارخانهها

میرنظامی تعطیلی کارخانهها و واحدهــای تولیدی را یکی دیگر از
مسائل این استان ذکر کرد و افزود :برای فعال کردن کارخانه «هپکو»
پیگیریهای زیــادی صورت گرفت ولی وعدهها محقق نشــد زیرا
تخصص الزم در این زمینه وجو نداشت .صنایع سنگین اگر احیا شود
میتواند در اشتغالزایی و تولید محصوالت تاثیرگذار باشد .میرنظامی
تاکید کرد :مرکزی یک اســتان کارگری است و مسائل کارگری در
این اســتان باید به صورت ویژه مورد توجه قرار بگیرد .در بسیاری

از دستگاهها حاشــیههایی وجود دارد که آن دستگاه فرصت پیدا
نمیکند منطبق با برنامه حرکت کند .وی مسائل زیست محیطی را
مورد توجه قرار داد و گفت :به دلیل صنعتی بودن مرکزی ،آلودگی هوا
باعث اذیت و آزار مردم این استان میشود .عالوه بر این ،مصرف آب
در بسیاری از صنایع زیاد است .دولت جدید باید نگاه متوازنی نسبت
به مسائل مختلف داشته باشد .این کارشناس مسائل استان افزود:
یکی دیگر از مشکالت استان مرکزی میانگین پایین درآمد خانوار
نسبت به سرانه کشور است .دلیل این مسأله باید آسیب شناسی شود.
ثروتی که در مرکزی تولید میشود باید در این استان گردش مالی
به وجود بیاورد در صورتی که حساب بانکی بعضی از صنایع بزرگ
در خارج از استان است.
میرنظامی خواستار توجه به محصوالت دانش بنیان شد و گفت :الزاما
تولید نباید همراه با دود و سوخت باشد .توجه به محصوالت دانش
بنیان و استقرار صنایع کم آببر نیز میتواند بخشی از مشکالت مردم
را برطرف کند .وی تاکید کرد :مردم استان در بحث بهداشت و درمان
و مسائل اجتماعی و کارگری مشکالتی دارند با وجود این از مواهب
صنعتی بودن به اندازه کافی بهرهمند نمیشود.
پروژههای نیمه کاره

مدیرکل اسبق استاندارد استان مرکزی ،پایین بودن سرانه تختهای
بیمارستانی و پروژههای نیمه کاره را از دیگر مشکالت مردم استان
ذکر کرد و افزود :در دولتهای قبلی و فعلی تالش شده که پروژههای
بیمارستانی به بهرهبرداری برسند .اگر طرح توسعه بیمارستان حضرت
ولیعصر(عج) اراک که پروژه بزرگی است به بهره برداری برسد سرانه
تختهای بیمارستانی این استان بهبود مییابد .پروژههایی همچون
موزه دفاع مقدس و تاالر مرکزی اراک هم سالهاست نیمهکاره رها
شده است .میرنظامی افزود :به نظر من تکمیل بانکهای اطالعاتی در
حوزههای مختلف باید مهمترین اولویت مدیران جدید باشد تا کارهای
اجرایی با درنظر گرفتن منابع موجود آغاز شود.

توسعه ریلی و آزادراهی ،توجه به کشاورزی و ظرفیتهای مرزی و اتمام پروژههای نیمهتمام
از مطالبات مردم و کارشناسان استان از دولت آینده است
استانهای مجاور میشود.
استفاده از ظرفیت های مرزی

یکی دیگر از مطالبات مردم خراسان شمالی استفاده از ظرفیتهای
مرزی در این استان است .شهاب رضایی ،شهروند بجنورد و یکی از
فعاالن رسانهای در خراسان شــمالی در این باره میگوید :خراسان
شمالی باوجود  ۲۸۱کیلومتر مرز مشترک با ترکمنستان ،از داشتن
بازارچه ،منطقه آزاد و گمرک مرزی محروم اســت .نزدیک به هشت
سال است که این استان به دنبال بازگشــایی بازارچه مرزی «پرسه
ســو» بوده تا از این طریق باب صادرات کاال فراهم شود اما هنوز در
این زمینه ضعــف داریم .او می افزاید :وجود مرز فرصتی ارزشــمند
برای انجام فعالیتهای تجاری و اقتصادی اســت ،چراکه راهاندازی
منطقه آزاد و گمرک ،سرمایهگذاران را برای صادرات کاالهای خود
به سمت استانهای مرزی مانند خراسان شمالی سوق میدهد و این
تأثیری چشمگیر بر توسعه اقتصادی اســتان دارد .همچنین ایجاد
بازارچه مرزی یکی از بهترین فرصتهای مبادالت کاال بین دو کشور
و اشتغالزایی برای مرزنشینان خواهد بود ،عالوه بر آن سبب مراودات
بین دو کشور نیز می شود و سطح روابط را افزایش میدهد.
ارتقای شاخصهای توسعهای

ســید محمد وحیدی ،نماینده بجنورد در مجلس شورای اسالمی
معتقد است استان خراســان شمالی در بســیاری از شاخصهای
زیربنایی مانند آب روســتایی ،راه روســتایی و همینطور در حوزه
سرمایهگذاری رده پایینی در بین اســتانهای دیگر کشور دارد .او
میگوید :رئیس جمهور به عنوان مدیر ارشد کشور و دولت آینده باید
توزان منطقهای و عدالت را بین استان ها برقرار کنند .عالوه بر مسائل
عمرانی و اقتصادی ،در حوزه آموزشی و مدرسهسازی نیز عقب هستیم
و توسعه در این حوزه یکی از مطالبات مردم استان است .این نماینده

مجلس میافزاید :ارتقای جایگاه استان در شاخصهای اساسی کسب
و کار نیز یکی دیگر از اولویتهای مردم و مسئوالن این استان است.
انتظار ما ایجاد فرصتهای جدید شغلی در استان است .این استان با
وجود برخورداری از صنایع سنگین مثل مجتمع پتروشیمی بجنورد،
مجتمع فوالد اسفراین ،کارخانه قندشیروان ،کارخانه بزرگ سیمان
بجنورد ،مجتمع آلومینای جاجرم و دهها کارخانه پنبه پاک کنی و
صنایع غذایی ،به دلیل نداشتن صنایع پایین دستی با مشکل بیکاری
مواجه است .همچنین خراسان شمالی رتبه دوم کشور در جمعیت
روستایی را دارد و الزم است که فرصت کسب و کار به ویژه کشاورزی
در مناطق روستایی ارتقا یابد .وحیدی درباره نبود راه آهن و بازارچه
مرزی در استان نیز میگوید :استان خراسان شمالی بین دو کریدور
شرق به غرب و شــمال به جنوب قرار دارد اما این استان از وجود راه
ریلی محروم مانده اســت که راهاندازی آن میتواند تاثیر زیادی در
اولویتهای استان
از نگاه مردم

اقتصاد منطقه و صادرات داشته باشــد .او ادامه میدهد :در کریدور
شمال به جنوب ،مرز مشــترک با ترکمنســتان داریم ولی بازارچه
مرزی و نقطه باز مرزی نداریم و تمام مناطق مرزی ما که با کشــور
ترکمنستان مراوده دارند،در اینچهبرون استان گلستان و در لطف آباد
و سرخس خراسان رضوی است .خراسان شمالی با وجود داشتن سه
نقطه مرزی مصوب هنوز نتوانسته از ظرفیتهای مرزی خود استفاده
کند در صورتی که راهاندازی بازارچه مرزی هم به لحاظ فرهنگی و هم
اقتصادی به نفع استان و مردم آن است .نماینده بجنورد در مجلس
شورای اسالمی با اشاره به اینکه پروژههای نیمهتمام زیادی در استان
وجود دارد ،اضافه میکند 1700 :پروژه نیمه تمام در اســتان داریم
که برای تکمیل آنها به  6هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است .اغلب این
طرح ها تا  90-80درصد پیشرفت دارند اما به اتمام نرسیدهاند .تکمیل
پروژههای اولویتدار با نصف این بودجه نیز می تواند عملیاتی شود.

راهکارهای پیشنهادی
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از نگاه کارشناس
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استفاده از ظرفیتهای
طبیعی استان

جلوگیری از خام فروشی
محصوالت کشاورزی

وجود صنایع تبدیلی

استفاده از نقاط مرزی

راه اندازی بازارچه مرزی

استفاده از ظرفیتهای
مرزی

راه اندازی بازارچههای مرزی
و گمرک

راهاندازی راه آهن در استان

تامین زیرساختها و
اعتبار

ایجاد اشتغال و رفع
بیکاری

استفاده از ظرفیتهای اقتصادی
مانند کشاورزی و صنعت

تکمیل پروژههای نیمه تمام

اولویتبندی و تخصیص
بودجه

راهکارهای پیشنهادی

23023442

3

سهشنبه 25خرداد  1400شماره 8244

«برق اميد» در دل خانهها
چندماهی است روی قبض مشترکان برق برخی شهرها ،عنوان خوش مصرف ،کم مصرف یا پرمصرف جا خوش

خوش مصرف هستند که البته این تقسیمبندی ارتباطی به محدوده جغرافیایی یا درآمد خانوار ندارد و فقط

طرحی است که با هدف تشویق مشترکان خانگی به مصرف کمتر و استفاده از انرژی خورشیدی از آبان سال

در قبض برق بهرهمند میشوند ،از مشترکان خوشمصرف قدردانی میشود و مشترکان پرمصرف نیز با انجام

کرده؛ عنوانی که توضیح میدهد میزان مصرف انرژی در هر خانه چقدر است .این عنوان ساده در واقع همان
گذشته با عنوان طرح «برق امید» آغاز به کار کرد .طرح «برق امید» مخصوص مشترکان خانگی است و الگوهای

آن نیز از عملکرد خود مردم در سالهای گذشته استخراج شده .بنابر اطالعات وزارت نیرو به طور متوسط در

کل کشور حدود ۳۰درصد از مشترکان برق در محدوده کم مصرف ۱۵ ،درصد پرمصرف و  ۵۵درصد در محدوده

براساس میزان مصرف برق تعیین شده است .در طرح «برق امید» مشترکان کممصرف از تخفیف ۱۰۰درصدی

کارهایی از عنوان پرمصرف دور شده و به خوشمصرفها میپیوندند .امسال با توجه به محدودیتهای مالی

و با هدف اجرای پایلوت نصب مولدهای خورشیدی خانگی کوچک مقیاس 4 ،استان پرمتقاضی شامل تهران،

خراسان رضوی ،اصفهان و فارس به عنوان استانهای منتخب برای اجرای طرح تعیین شدهاند.

مراحل اجرای طرح در سال ۱۴۰۰

استقبال اهالی فارس از «برق اميد»
طرح برق امید به عنوان ابزار تشــویقی وزارت نیرو و دولت برای بهرهوری
بیشتر و ایجاد الگوی مصرف متوازن و متناســب با امضای یک تفاهمنامه
در اســتان فارس کلید خورد .این تفاهمنامه نیمه دوم ســال گذشته بین
شرکت توزیع برق فارس و بانک قرضالحســنه مهر این استان امضا شد.
دراین طرح بانک متعهد شــد با پرداخت تســهیالت بهینهسازی وسایل
پرمصرف برقی مانند یخچال ،کولر و سایر لوازم برقی ،شهروندان را به سمت
بهینهسازی وسایل برق و استفاده از تسهیالت قرضالحسنه تشویق کند.
سطح تســهیالت در این طرح حدود  ۴۰۰میلیون ریال بود که به صورت
قرضالحســنه در اختیار متقاضیان قرار گرفت.برای مشترکان پر مصرف
پیشنهاد شده بود تا از تسهیالت قرضالحسنه بانک استفاده کنند و با نصب
سامانه تولید انرژی خورشیدی بر پشت بامها در تولید انرژی و بهینهسازی
مصرف و کاهش آلودگی محیط زیست سهیم باشــند.به گفته مسئوالن
این اســتان ،برای تولید هر کیلووات ســاعت برق از مبــدا تولید تا محل
مصرف حدود  1500دالر هزینه صرف میشود و تالش برای بهینهسازی
مصرف برق با طرح برق امید در واقع کمک به محیط زیست ،جلوگیری از
آلودگی هوا ،صرفهجویی در هزینه تولید و انتقال انرژی و همچنین ایجاد
ظرفیتهای بیشــتر و بهتر برای ارزآوری و تامین منابع است.در روزهای
پایانی سال گذشته بود که احمدرضا خســروی ،مدیرعامل شرکت توزیع
نیروی برق فارس از افزایش شمار مشــترکان بهرهمند از این طرح از ۱۶
درصد به  ۱۸درصد کل مشترکان استان خبر داده بود .به گفته او ،افزایش
 ۲درصدی شمار مشــترکان برق امید در ماههای گذشته بیانگر استقبال
شهروندان برای کاهش برق مصرفی و مدیریت بهینه مصرف انرژی و برق
در این استان است که همین استقبال نام فارس را در میان  4استان پایلوت
طرح در سال جاری قرار داد .در حال حاضر در استان بیش از یک میلیون
و  ۷۰۰هزار مشترک برق خانگی وجود دارد که  ۱۸درصد از این مشترکان
یعنی حدود  ۳۰۰هزار مشترک از مزایای تخفیف۱۰۰درصدی هزینه بهای
برق مصرفی در صورت رعایت الگوهای تعرفهبندی اعالمی ویژه محدوده
کم مصرفی به صورت ماهانه بهرهمند خواهند شد.

توسعه انرژیهای پاک
یکی از اهداف اجرای طرح برق امید توسعه انرژیهای پاک در کشور است.
بر اساس برنامهریزی انجام شده در طرح پایلوت سال گذشته ایجاد 3500
واحد مولد خورشیدی مقیاس کوچک پیشبینی شد که قرار بود با حدود ۲۱
میلیارد تومان سرمایهگذاری انجام شود .بر اساس این طرح قرار است تا سال
 ۴۰ ،۱۴۰۹هزار سامانه خورشیدی مقیاس کوچک با حجم سرمایهگذاری
 ۲۴۰میلیارد تومان پیشبینی شده نصب شــود که بخشی از آن از طریق
مکانیزم حمایتی اعطای یارانه تسهیالت به متقاضیان ارائه میشود.بر اساس
بررسیهای انجام شده اثربخشی اجرای طرح در سالهای  ۱۳۹۹و ۱۴۰۰
حدود  ۲۲مگاوات کاهش پیک و  ۴۰میلیون کیلووات ساعت تولید انرژی
الکتریکی خواهد بود.

انتخاب  330مشترک اصفهانی برای« برق اميد»
ســازمان انرژیهای تجدید پذیر و بهرهوری انرژی (ساتبا) به نمایندگی از
وزارت نیرو مسئولیت کاهش مصرف انرژی از طریق توسعه سامانههای
خورشیدی مقیاس خانگی را بر عهده دارد تا با اهدای تسهیالت مالی به
متقاضیان برای کاهش شدت انرژی و بهینهسازی مصرف انرژی اقدام
کند .اصفهان به عنوان یکی از استانهای پایلوت برای اجرای این طرح
در نظر گرفته شد.هدف طرح برق امید این است که مشترکان پرمصرف
شناسایی شــوند و باالجبار از این طرح اســتفاده کنند به این صورت که
هزینه اجرای آن را سازمان ساتبا از طریق اعطای وام قرضالحسنه به آنها
پرداخت و تامین کند تا بتوانند به اندازه مصرف خود از مزایای طرح استفاده
کنند.شــرکت توزیع برق اســتان با غربالگری ۳۳۰ ،متقاضی مشترکان
پرمصرف خانگی را انتخاب و آنها را برای دریافت تسهیالت مالی الزم به
سازمان ساتبا معرفی کرد .البته تاکنون اقدامی از سوی ساتبا برای تایید و
پیگیری درخواست این متقاضیان صورت نگرفته است.مدیر دفتر مدیریت
مصرف شرکت توزیع برق اصفهان درباره جزئیات این طرح میگوید :این
سامانهها  0/5مگاواتی هستند که به طور متوسط ماهانه 75کیلووات برق
تولید میکنند .البته این مقدار در تابســتان بیشتر و به طور مستمر منجر
به کاهش هزینههای برق مصرف مشترک میشود .خریداری و نصب این
پنلهای کوچک مقیاس خانگی حدود  ۷۰میلیون تومان برای هر متقاضی
هزینهبردار است .مهدی ثقفی با بیان اینکه اصفهان سابقه خوبی در نصب
و اجرای پنلهای خورشیدی دارد ،میافزاید :حدود  ۷۰۰نیروگاه کوچک
مقیاس خورشیدی در اســتان وجود دارند که  ۳۳۰عدد از آنها در بخش
خانگی ۲۰۰ ،عدد در بخش صنعتی و  ۱۶۰عدد هم در ادارههای اســتان
نصب شدهاند که 11مگاوات برق تولید میکنند .وی با بیان اینکه متقاضیان
این نیروگاههای خورشیدی با شــرکت توزیع برق استان قرارداد 20ساله
بستهاند ،اظهار میکند :شرکت انرژی را به نرخ تشویقی تا 20سال خریداری
کرده است و مرتبا قیمت آن را متناسب با تورم و نرخ دالر افزایش میدهد.
در اصفهان ظرفیت خوبی در زمینه تامین انرژی خورشــیدی وجود دارد
و زیرساختهای اجرای آن هم فراهم است .شــرکت توزیع برق میتواند
متقاضیان این طرح را به هر تعدادی که باشند تحت پوشش قرار دهد و طرح
برق امید با استفاده از مولدهای خورشــیدی کوچک مقیاس خانگی را در
استان نصب و اجرا کند.

اولین مرحله این طرح در 4استان پایلوت ،معرفی متقاضیان به شرکتهای
توزیع نیروی برق مربوطه اســت .پس از آن نوبت بــه فرآیند غربالگری
برای نصب ســامانههای خورشــیدی با ظرفیت اقتصادی  ۳تا  ۵کیلوات
(شامل بررســی مالحظات مربوط به چارچوبهای فنی ،اجرایی ،ایمنی،
زیستمحیطی و حقوقی برای طبقهبندی رده مصرفی مشترک ،محل نصب،
اتصال به شبکه و  )...و تهیه فهرست نهایی حائزان شرایط ساخت نیروگاه
میرسد.معرفی فهرست نهایی حائزان شــرایط ساخت مولد خورشیدی
برای دریافت وام کمبهره به بانک عامل ،دریافــت وام کمبهره برای نصب
سامانههای خورشیدی ،نصب سامانه خورشیدی کوچک توسط پیمانکار
مورد تایید شــرکتهای توزیع نیروی برق ،تهاتر اضافه مصرف مشترک
پرمصرف خانگی تا نیل به رده خوش مصرفی (در دورههای پرمصرفی) با
تولید سامانه در قبوض برق مشترک و فروش برق تولیدی مازاد به قیمت
خرید تضمینی برق به ســاتبا مراحل بعدی اجرای این طرح محســوب
میشود.البته طرح برق امید از اول آبان سال گذشته در سطح کشور اجرا
شد .بر اساس آن کممصرفها به مشــترکانی اطالق میشود که از مهر تا
اردیبهشت مصرف متوسط ماهانه انرژی برق آنها تا  ۸۰کیلووات ساعت و
برای ماههای گرم (خرداد تا شهریور) تا  ۱۰۰کیلووات ساعت باشد .خوش
مصرفها نیز مشترکانی هستند که در ماههای مهر تا اردیبهشت بین  ۸۰تا
 ۲۰۰کیلووات ساعت متوسط مصرفشان باشد و در  4ماه دیگر سال متوسط
مصرفشان بین  ۱۰۰تا  ۳۰۰کیلووات ساعت باشد و مشترکان پرمصرف نیز
در ماههای گرم باالی  ۳۰۰کیلووات ساعت و در سایر ماههای سال بیش از
 ۲۰۰کیلووات ساعت مصرف برقشان است.

يک سال تجربه خراسان رضوی
اجرای طرح پایلوت برق امید از ابتدای ســال 99در خراسان رضوی آغاز
شده است و در ابتدای کار با تصویب هیات دولت یک نرمافراز کاربردی با
نام «برق من» برای مدیریت مصرف مشترکان طراحی شد.در مجموع طی
3سال اخیر در خراســان رضوی 15مگاوات نیروگاه خورشیدی با 1200
مشترک پراکنده خانگی نصب و راهاندازی شده که سهم مشهد از این آمار
حدود  7/5مگاوات است.در ابتدای کار ،پکیج نیروگاه 5کیلواواتی خانگی
برای مشترکان 25میلیون تومان تمام میشد ،اما در حال حاضر قیمت این
پکیج به 100میلیون تومان رسیده است.تا سال 98تعداد زیادی متقاضی
برای اســتفاده از نیروگاههای کوچکمقیاس خورشیدی در استان وجود
داشت ،اما در 2ســال اخیر به دلیل افزایش قیمت تمامشده نصب نیروگاه
خورشیدی استقبال از این فنآوری بسیار کمتر شده است.نصب یک پکیج
نیروگاه  5کیلوواتی خانگی با قیمت تمامشــده  100میلیون تومان و نرخ
خرید تضمینی برق تولیدشده  1040تومان دیگر صرفه اقتصادی چندانی
برای مشترکان ندارد.اگر نصب نیروگاههای خورشیدی خانگی طبق برنامه
پیش رفته بود و مشوقهای بهتری برای این مساله وجود داشت درحال
حاضر کشور با مشکل خاموشی روبهرو نمیشد.

اجرای طرح در ديگر استانها
 670هزار قبض در زنجان مشمول تخفيفات
برق «اميد» شدند
علیرضا علیزاده ،مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق زنجان هم با بیان
اینکه  670هزار و  727قبض در زنجان مشــمول تخفیفات برق «امید»
شدند ،اعالم کرده بود که از ابتدای آبان سال گذشته تا پایان فروردینماه
ســالجاری بیش از یک میلیون و  ۳۶هزار قبض برای مشترکان شهری و
روستایی صادر شده است و  ۱۴۴هزار و  ۴۹۷فقره از این قبضها مشمول
تخفیف  ۱۰۰درصدی شدند.

سال گذشته استانهای مختلفی در این طرح مشارکت داشتند؛ گلستان،
کهگیلویه و بویراحمد ،یزد ،خراســان جنوبی ،کرمــان و ..که اغلب آنها
از اجرای طرح ابراز رضایت کرده بودند.مديرعامل شــركت توزيع نيروي
برق گلستان با بیان اینکه  ۱۷هزار و  ۳۶۲مشترك خانگي استان در دوره
قرائت يك ماه آبان سال گذشته از تخفيف  ۱۰۰درصدي بهاي برق در قالب
این طرح برخوردار شدند ،گفته بود که  8324مشترك روستايي و 9038
مشترك شهري از تخفيف  ۱۰۰درصدي صورتحساب برق برخوردار شدند
و تا زماني كه در گروه كم مصرف باقي بمانند شامل اين تخفيف خواهند بود.
در تهران هم شرکت توزیع برق در زمان شروع طرح اعالم کرده بود با حذف
سکونتگاههای غیردائم ۱۳۰هزار مشترک در طول سال مشمول طرح ملی
برق امید در استان تهران هستند ،اما برآوردهای اولیه این بود که  ۶۴۵هزار
مشترک حداقل یک بار در سال مشمول اجرای این طرح شوند.
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فصل برداشت ميوه و سودجويی دالالن در آذربايجانغربی

با آغاز فصل برداشت میوههای گرمسیری در استان ،باغداران با چالش نبود سردخانه و سودجویی دالالن روبرو شدهاند
سید مرتضی احمدپور

خبرنگار

گیالس ،آلبالو ،زردآلو و انگور به عنوان چهار
میوه گرمسیری آذربایجانغربی از چند روز
قبل در باغهای مناطق جنوبی استان قابل
برداشت شــدهاند .این میوهها هرچند در بازار فروش
شهرهایی مانند تهران ،تبریز و ارومیه با قیمتهای هر
کیلو  20تا  50هزار تومان فروخته میشــود اما سهم
باغداران از این بازار پر سود بسیار اندک است و دالالن به
راحتی تا دو برابر بیشتر از آنها سود میبرند.
نبود سردخانههای کافی از یک ســو و گرم بودن هوا و
فسادپذیری سریع میوهها موجب شده تا باغداران قدرت
مانور چندانی در فروش محصوالت خود نداشته باشند .از
سوی دیگر گران بودن قیمت میوه و کاهش قدرت خرید
مردم نیز باعث شده تا روند فروش میوه آنگونه که باید
مطلوب باغداران نباشد و ضعف صنایع تبدیلی هم بر این
مشکل افزوده است.

زودتر میوهها را به بازار برسانند ،موفقتر هستند .برخی
باغداران میوهها را نرسیده چیده و با قیمت مناسبی به
بازار روانه میکنند که این میوهها تا کیلویی  100هزار
تومان به صورت نوبرانه در برخی میوه فروشیهای تهران
یا تبریز به فروش میرسد.
وی ادامه میدهد :دالالن نیز از چند هفته قبل سرکشی
به باغها را شروع کرده و میوهها را کیلویی بین  7تا  15هزار
تومان بر حسب کیفیت درخت ،پیش خرید میکنند .اما
برداشت محصول توســط دالالن و کارگران آنها آسیب
زیادی به درختان وارد میکند که گاه جبران ناپذیر است.
نبود زیر ساختهای حمل و نقل

عضو هیات مدیره تعاونی باغداران ماکو هم با بیان اینکه
نداشتن زیرســاختهای حمل و نقل هوایی و زمینی،
کمبود کامیونهای یخچالدار و سردخانه کافی موجب
به وجود آمدن مشــکالت زیادی برای باغداران شده،
عنوان میکند :به علت گرانی میوه با کاهش تقاضای بازار
مواجهیم .همچنین به علت شیوع کرونا و محدودیت در

برگزاری جشــنها و دورهمیها ،خرید میوه عمده هم
کاهش داشته است.
اصغر بجانی ادامــه میدهد :در چنین شــرایطی باید
سیستم جمعآوری و فروش متمرکز توسط تعاونیها
ایجاد شود که متاسفانه مشکالت مالی مانع این فرایند
میشود و تنها امیدمان به ذخیره میوه در سردخانهها
و صنایع تبدیلی است که آنهم متاســفانه در استان
خودمان وجود ندارد.
همراهی بانکها برای باغداری مدرن

سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد
کشاورزی آذربایجان غربی با بیان اینکه ارتقای سیستم
ســورت و بســته بندی مهمترین راهکار رونق صنعت
باغدارای است ،عنوان میکند :بهبود بسته بندی موجب
فروش بیشتر و با کیفیت محصوالت خواهدبود.
جعفر وحدت خاطرنشــان میکند :زیرســاختهای
سردخانهای اســتان هم بسیار مدرن نیســتند و نیاز

مشکالت متعدد باغداران

احمد جهانپور از باغداران ماکو در جنوب استان است
که از قیمتهای چندگانه میــوه در بازار گالیه میکند
و میگوید :به دلیل نوسان عجیب بازار،
باغدارانی که بتوانند هرچه

اســت بانکهای عامل با اعطای تســهیالت بانکی به
سردخانهداران ،برای تجهیز و مدرنسازی سردخانههای
آمونیاکــی و تبدیل به ســردخانه کنترل اتمســفری
مســاعدت کنند ،تا ماندگاری میوه در ســردخانهها
افزایش یابد.
وی تاکید میکند :در فصل برداشت محصول گیالس و
آلبالو و به تناوب سایر محصوالت هستهدار در استان قرار
گرفتهایم و نیاز است که از هم اکنون عالوه بر برنامهریزی
برای بازاررسانی محصول سیب و انگور ،تمهیدات الزم
برای صادرات محصوالت هستهدار نیز اندیشیده شود
تا مایه دســترنج و زحمات باغداران برای بازاررســانی
محصول تولیدی خود با روانســازی مسیر صادرات به
ثمر بشیند.
وحدت ادامه میدهد :مشــکالت بانکی در انتقال ارز و
تحریم نیز طبق اظهار صادرکنندگان مهمترین موضوعی
است که آنان را از انجام تعهدات ارزی باز میدارد و باعث
کاهش روند صادرات محصوالت کشاورزی میشود.
این مسئول خواستار همراهی بیشتر بانکها شده و ادامه
میدهد :همراهی بانکها برای توسعه باغداری مدرن
موجب میشود تا محصوالت باغی موتور محرکه
اقتصاد استان باشند و نتایج آن در اقتصاد و
اشتغال استان دیده شود.

«ترمه»؛ رنگین کمان هنر اصیل یزد -عكس :ايسنا

صدای همشهری
021-23023405
ستون صدای همشهري براي نوشتن مشكالت شما شهروند گرامی است .معضالتي كه منعكس ميشوند تا
مسئوالن آنها را بخوانند و در پي يافتن راه حلي براي رفع آنها برآیند .برای بازگو کردن مشکالت خود از ساعت
 9تا 17با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

تیرهای برق مزاحم در شهر کورائیم

شهروندان شهر کورائیم اردبیل به وجود تیرهای برق مزاحم اعتراض دارند .دادگاه در واکنش
به این اعتراض حکم داده است که تیرها جابهجا شوند ،اما این حکم هنوز اجرایی نشده است.
یک شهروند از اردبیل

حفاظت از سوسن چلچراغ در گیالن

معضل پارکینگ در زنجان

این روزها سوسن چلچراغ در ارتفاعات گیالن به بار
نشسته و اداره حفاظت محیطزیست رودبار ،طرح محافظت از تنها گل ثبت ملی ایران را دستور کار قرار داده است
فرشته رضایی
خبرنگار

خرداد ،ماه گلدهی سوســن چلچراغ در
گیالن است .گلهایی که بر فراز ارتفاعات
گیــان شــکوفه میدهند و تــا تیرماه
کوهستانها را با چراغهای واژگون خود روشن میکنند.
سوســن چلچراغ تنها گل ثبت ملی ایران اســت که
رویشگاه آن اولین بار در داماش گیالن مشاهده شد .این
گل نادر و محافظت شــده به تازگی در بخشهایی از
گیالن خصوصا شرق اســتان در شهرستان املش نیز
دیده شده است .هر چند که پیش از این رویش آن در
ارتفاعات تالش و کهنه ماسوله هم گزارش شده بود.
سوسن چلچراغ از سال  ۵۵در فهرست آثار ملی ایران
ثبت شــده و در تالش ،اشکورات رودســر و ارتفاعات
اردبیل هم رویش داشــته اســت .تا پیش از ایام کرونا
تورهای گردشگری بازدید از سوسن چلچراغ و جشنواره
آیینی خاص آن هر ســاله در رودبار برگزار میشد اما
اکنون این بازدیدها محدود و محافظت شده است.
گلهای محصور سوسن چلچراغ

علی فرهی ،رئیس اداره حفاظت محیطزیست رودبار
درباره رویشــگاه ایــن گل در شهرســتان رودبار به
همشهری میگوید :سوسن چلچراغ در مناطق داماش،
سیدشت ،سالنسر رستم آباد ،برهسر و دامنههای قله
درفک رودبار مشاهده شده است.
وی در مورد گسترش رویشگاه این گل حفاظت شده
در ســالهای اخیر هم بیان میکند :مطالعهای درباره
گسترش این گل در مناطق خارج از محدوده اثر طبیعی
ملی صورت نگرفته است و از کشف مناطق جدید گل
در شهرستان رودبار نمیتوان استنباط کرد که این گل
در حال پراکنش است .اما بیشتر جانماییهای جدید،
حاصل گزارش گردشگران و طبیعت دوستانی بوده که
به طور اتفاقی متوجه رویش سوســن چلچراغ در آن
مکانها شدهاند.
فرهی درباره نحوه حفاظت محــدوده این گل نادر در

برابر گردشــگران و بازدیدکنندگان هم به همشهری
میگوید :گل سوسن چلچراغ که با عنوان اثر طبیعی-
ملی مورد حفاظت سازمان محیطزیست است ،در حال
حاضر محصور بوده و با اســتقرار یک پاســگاه
محیطبانــی و نیروی محیطبان
به صورت شــبانهروزی
محافظت میشود.
در ایام کرونا نیز
خبررسانیهای
الزم بــرای
ممنوعیــت بازدید
از محوطــه گل
سوســن چلچراغ
انجــام شــد امــا
همچنان ما شــاهد ورود گردشــگران بیشمار
برای بازدیــد گل هســتیم .در همین راســتا برای
گردشگران امکان بازدید گل از پشت فنس فراهم شد
و با رعایت پروتکلهای بهداشتی در اکیپهای محدود،
گردشگران امکان بازدید گل را دارند.
دالیل ایجاد رویشگاههای جدید

رئیس اداره حفاظت محیطزیست رودبار ادامه میدهد:
برای حفاظت هرچه بهتر گل ،دومین محیطبان اداره به
نیروهای پاسگاه محیطبانی داماش اضافه و برای رفاه
این نیروها ،امکانات لوله کشــی آب و گاز و تجهیزات
رفاهی و خدماتی نیز فراهم شد.
علی فرهی درباره دالیل رشد و افزایش رویشگاه سوسن
چلچراغ در ارتفاعــات دیگر شهرســتانهای گیالن
به همشهری میگوید :پاســخ به این پرسش نیازمند
تحقیق و بررسی میدانی اســت .تا به حال تحقیقی در
این زمینه صورت نگرفته اما دو فرضیه برای این موضوع
میتوان طرح کرد .اول اینکه ممکن است محدوده فوق
زیســتگاه طبیعی گل بوده و به دلیل شباهت اقلیم و
شرایط رشــد ،گل از دیرباز در آنجا رویش داشته .نظر
دوم که محتملتر اســت ،اینکه بذر یا پیاز گل توسط
افرادی به آنجا منتقل شده و در حال حاضر به مرحله

گلدهی رسیده است .این
بدان معناســت که
زیســتگاه جدید
مستعد و مناسب
برای گل اســت.
ولی اگر انتقال گل
به صورت پیــاز بوده
اســت بایســتی منتظر
گذشت زمان شد و نتایج
را بررســی کرد .چون در صــورت بهینه
نبودن شرایط رشد در بهترین حالت پس
از چند ســال گلها از بین خواهند رفت.
البته بوتهکنی یا انتقال پیــاز این گونه
کمیاب ممنوع است و سازمان حفاظت
محیطزیســت به شــدت با این موضوع
برخورد میکند.
رویشگاه جدید ،اینبار در املش

اما به تازگی رویشــگاه دیگری نیز
در شهرســتان املش شناســایی
شــده اســت که رئیس محیطزیســت املش در این
باره میگویــد :در پایش میدانــی محیطبانان و یکی
از همیاران این شهرســتان در ارتفاع  1200متری از
سطح دریا نزدیک به  ۲۰۰شاخه گل سوسن چلچراغ
در محدودهای به وسعت  ۲هکتار شناسایی و ثبت شد.
محمدرضا روشنی به همشهری توضیح میدهد :این
گل نادر نیازمند حفاظت بیشتر است و حتی عالقمند
نبودیم رویشــگاه جدید را اعالم کنیــم .اما چون در
محدوده منابع طبیعی روییده ،الزم اســت نهادهایی
چون گردشگری و یا منابع طبیعی نیز در حفاظت از این
گونه نادر با محیطزیست مشارکت کنند.
روشنی ادامه میدهد :گشت و کنترل توسط نیروهای
حفاظت از محیطزیســت ادامه دارد و تالش میکنیم
با کمک ســپاه و بســیج و همیاران محیطزیست از
عرصههایی که رویشگاه این گل است مراقبت بیشتری
داشته باشیم .قطعا برای بهبود نظارتها نیازمند نیرو،

خدمات خودرویی و ...هستیم تا دست افراد سودجو از
آسیب و صدمه به سوسن چلچراغ کوتاه بماند.
روشــنی اضافه میکند :سوســن چلچراغ یــا لیلیوم
لدربوری ،گیاه خــاص و بومی ایران اســت و فقط در
ارتفاع حدودا ً  ۱۲۰۰متری تــا  ۲۱۰۰متری در ایران
یافت میشود .سوســن چلچراغ یک گیاه علفی مقاوم
اســت که بین  ۵۰تا  ۱۵۰ســانتیمتر رشد میکند.
این گیاه که یکی از گونههای تیره سوســن است ،پیاز
گل زرد بیضی شــکل دارد ،قطر آن به  ۷-۵سانتیمتر
میرســد و به بخشهای زیادی تقسیم میشود .ساقه
سوســن چلچراغ ،قوی و برگهای آن به طور عمودی
و دارای موهای ظریفی بر روی لبه هستند .برگهایی
که گیاهچه به عنوان یک رویان ساخته ،پس از آنکه از
خاک در میآیند به صورت فتوسنتیک تبدیل میشوند.
علت ساطع شدن نور از این گل پرچم آن است که دارای
موادی موسوم به فلئورســانس است و به همین سبب
قابلیت بازتابش نور در شب را دارد.
روشنی میافزاید :این گیاه فقط سالی یک بار در ماههای
خرداد و تیر رشد میکند که همین موضوع باعث شده
افراد زیادی بخواهند در این زمان از سال آن را ببینند.
اما از آنجایی که سوســن چلچــراغ خیلی عالقهای به
ازدیاد و تکثیر ندارد با گذشــت زمان بیش از پیش در
معرض انقراض قرار میگیرد و این موضوع ،بسیاری از
کارشناسان محیطزیست را نگران کرده است .این گل
به محیط خشک و آفتابی در کنار خاک قابل نفوذ نیاز
دارد تا بتواند در آنجا پرورش یابد.
به گزارش همشهری ،برای نخستین بار در سال 1354
یک گیاهشــناس آلمانی به نــام «کارل فردریش فون
لدبور» این گیاه را در داماش گیالن کشــف کرد و در
کتابی به نام «فلور شرق» که به بررسی پوشش گیاهی
مناطق شرقی میپردازد ،از آن سخن گفت .به افتخار
این گیاه شناس در خارج از ایران نام این گل را «لیلیوم
لدربوری» گذاشتند .شورای عالی محیطزیست هم در
همان زمان درخواســت ثبت این گل را از دولت کرد و
نام سوسن چلچراغ از سال  1355در فهرست آثار ملی
قرار گرفت.

شهر زنجان سالهاست با معضل کمبود پارکینگ ،افزایش خودروها و موتورسیکلتها در شهر
دست به گریبان است .ساخت و ساز خانهها و افزایش مجتمعهای تجاری موجب شده است
به دلیل نبود محل پارک ترافیک به یک معضل اصلی تبدیل شود .چرا شهرداری فکری برای
پارکینگ نمیکند یا شورا طرحی برای کاهش ترافیک نمیدهد؟
یک شهروند از زنجان
درخواست پیست استاندارد

خراسان جنوبی از داشتن یک پیست اتومبیلرانی استاندارد محروم است .از مسئوالن اداره
ورزش و جوانان درخواست میکنم فکری برای این مساله کنند .بسیاری از جوانان این استان
به اتومبیلرانی عالقهمند ،اما به دلیل نبود پیست مناسب و استاندارد از آن محروم هستند.
سعید از خراسان جنوبی
مشکل آب آشامیدنی در روستای اسپارت

مردم روستای اسپارت در استان اصفهان مشکل آب آشامیدنی دارند .فقط تعداد کمی از افرادی
که در ابتدای روستای هزار نفره از پمپ استفاده میکنند آب پر فشار دارند و بقیه آب ندارند.
یک شهروند از اصفهان
رودخانه بیپل

در روستای لبد استان چهارمحال و بختیاری یک پل مناسب برای عبور و مرور از رودخانه وجود
ندارد .این منطقه محروم است .کاش مسئوالن فکری برای این مشکل میکردند.
حسینی از چهارمحال و بختیاری
تخلیه زباله در بستر رودخانه هراز

جاده هراز حد فاصل تونل وانا و رستوران شــازده ماهان یک خروجی کوچک خاکی به کنار
رودخانه دارد که انبوهی از زبالهها در بســتر رودخانه ریخته شــده است .به محیط زیست و
مسئوالن مربوطه گزارش داده شد ،اما متاسفانه هیچ رسیدگی به این وضع نشده است .رودخانه
پایین دست پر از حوض پرورش ماهی است .لطفاً به این موضوع رسیدگی شود.
یک شهروند از مازندران

پاسخ به صدای همشهری
یکی از شــهروندان اهل تالش در اســتان گیالن گالیهای را درباره مشکالت فاضالب
مسکن مهر این شهرســتان مطرح کرده بود که در ستون صدای همشهری تاریخ 12
خرداد روزنامه استانی همشهری منتشر شد .آب و فاضالب شهری گیالن در پاسخ به
این پیام مردمی درباره اقدامات انجام شده در مسکن مهر و شهرک ثاراهلل اعالم کرده
است« :به منظور رفع مشکالت مطرح شده به شستوشوی شبکه به طول  ۲کیلومتر
با دستگاه واترجت و رفع قسمتهای عمدهای از گرفتگی اقدام شد .همچنین منهولها
الیروبی و ضمن رفع نواقص پکیجها به شستوشــو نیز اقدام شــد و  ۲۰فقره انشعاب
فاضالب نیز مورد اصالح و بازسازی قرار گرفت».

#همراه «همشهری»
در استانها باشید
جایتان در کنار ما خالی است .شما میتوانید سهمی بزرگ در دیده شدن
استان ،شهر ،روستا و محله خود داشته باشید .فقط کافی است موبایل را
بردارید و با ارسال یک پیام صوتی یا متن ،حتی عکس و فیلم در تلگرام ،ما را
در جریان رویدادها ،محرومیتها و دیدنیهای محل زندگیتان قرار دهید.
صدای شما در همشهری شنیده میشود
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