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یادداشت
سيدمحمدمهدي ميرزايي قمي؛ رئيس مرکز ملي تغيير اقليم

تغييرات اقليمي و گرمایش جهاني که ناشي از فعاليت هاي 
انساني است ازجمله معضالت عمده محيط زیستي است که 
در 2 دهه اخير توجه بسياري از محافل علمي و سياسي جهان 
را به خود جلب کرده است. براســاس آخرین گزارش مجمع 
جهاني اقتصاد، از ميان 5ریسك اصلي موجود براي حيات بشر، 4ریسك مربوط به محيط زیست 
و تغييرات اقليمي است. در سال هاي اخير تغييرات آب و هوایي و گرمایش جهاني، صدمات 
جبران ناپذیري را به برخي کشورها وارد کرده است. مطالعات نشان داده که منطقه خاورميانه 
و شمال آفریقا، بيشترین خسارات و صدمات اقتصادي را از گرمایش جهاني متحمل خواهند 
شد درحالي که کشورهاي اروپایي و آمریکاي شمالي کمترین خسارات را خواهند دید. در ایران 
شواهدي چون افزایش متوسط دما در کشور، کاهش بارش ها، افزایش تعدد و شدت حوادث 
زیست محيطي شدید )مانند سيل و خشکسالي( نشان دهنده بروز روزافزون اثرات گرمایش 
جهاني و تغيير اقليم در کشور است. مطالعات گسترده زیست محيطي نشان دهنده آن است 
که آسيب پذیري ایران از تغييرات اقليمي، بيش از متوسط جهان است. از سویي تغيير اقليم بر 
کشور ایران اثرات ملموس و مشهودي دارد؛  افزایش توالي بروز حوادث شدید زیست محيطي 
مانند امواج حرارتي )روزهاي بسيار گرم( در جنوب شرق و روزهاي بسيار سرد در شمال غرب، 

افزایش 40درصدي باران هاي سيل آسا و روزهاي خشك در نواحي 
غربي و جنوب شرق کشور، بروز خشکســالي و ایجاد چشمه هاي 

گردوخاك در کشــور و منطقه که منجر به افزایش بروز پدیده ریزگردها در شهرهاي غرب و 
جنوب غربي و جنوب شرقي کشور شده است.

گستره تغيير اقليم؛ از ايران تا جهان

نگاه
فهيمه پناه آذر؛ روزنامه نگار

مثل هميشه با جلسات رسانه اي مدیران شروع شد. 
)این عنواني است که من به رفتار غيرحرفه اي مدیران 
داده ام. وقتي به جاي برگزاري جلســه و شــنيدن 
رویکردهاي کارشناســي و در نهایت تصميم گيري؛ 
با ایجاد التهاب در رســانه ها قصد سهم خواهي یا سهم ســازي  دارند!( وقتي که 
فيلمنامه اي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مجوز دریافت کرده و ساخته شده 
بود اما اجازه انتشار در شــبکهVOD را دریافت نمي کرداینجا بود که بحق فریاد 
عوامل ساخت در رسانه ها بلند مي شد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مشکل 

را به گردن گروه جدیدي مي انداخت که اسمي از آن شنيده نشده بود؛»ساترا!«
سال 94به دستور رئيس رسانه ملي، سازمان تنظيم مقررات رسانه هاي صوت 
و تصویر فراگير در فضاي مجازي )ســاترا( تشکيل شــد اما زماني نام ساترا در 
ذهن ها نقش بست که کشمکش هایي از این دســت بيشتر و بيشتر شد و حاال 
مردم هم به عنوان ببيندگان برنامه هاي دلخواه خود در دنياي اینترنت، تفاوتي 
ميان توليدات صدا و سيما و شبکه هاي اینترنتي نمي دیدند. ساترا با 6رویکرد 
مشخص و تعریف شده در معرفي خود، فعاليتش را آغاز کرد. اما در ماه هاي اخير 

عمده فعاليت این ســازمان و کارگزاراني که به شکل 
برون سپاري کارهاي محول شــده را انجام مي دهند؛ 

تنها مميزي و حذف است. کاري که تلویزیون در این سال ها عالوه بر سریال هاي 
خارجي، حتي براي سریال هاي ایراني نيز انجام داده است.

ساترا در راه سازمان

صفحه17

شهادت حضرت امام محمدباقر )ع( را تسليت می گوييم

ادامه 
در صفحه 7

ادامه 
در صفحه 22

به همت بنياد برکت وابسته به ستاد اجرایي فرمان امام
 اجرای طرح 1000روستاي بدون بيکار 

تا پايان سال 
به همت بنياد برکت وابسته به ســتاد اجرایي فرمان امام تا پایان امسال هزار 

روستاي کشور، »روستاي بدون بيکار« خواهند شد.
صبح دیروز در مراسمي با حضور رئيس ستاد اجرایي فرمان امام و مدیران عامل 
بنيادهاي برکت، احسان و گروه اقتصادي تدبير، آیين پویش »روستاي بابرکت« 

در محل نمایشگاه دائمي ستاد اجرایي فرمان امام در تهران برگزار شد.
رئيس ســتاد اجرایي فرمان امام در این مراسم با اشــاره به سياستگذاري این 
ستاد در حوزه ایجاد اشتغال گفت: در ســال هاي اخير توجه ویژه اي به بحث 
ایجاد اشتغال در مناطق محروم و به ویژه در روستاها داشتيم و این موضوع جزو 
محوري ترین اقدامات ستاد اســت و از طریق طرح هاي مختلف و متنوع، قصد 
داریم تا با احياي روستاها، مردم را تشویق کنيم از مناطق حاشيه اي کالنشهرها 
به روســتاها مهاجرت معکوس کنند و زمينه ایجاد اشتغال و مسکن و شرایط 
زندگي مناسب را براي آنان فراهم نمایيم و ازاین طریق با افزایش توليد بتوانيم 

بخش زیادي از مشکالت کشور را مرتفع کنيم.
 محمد مخبر با اشاره به پویش »روستاي بابرکت« افزود: امروز مراسم شکرانه 
ایجاد ۱00روســتاي بدون بيکار و آغــاز اجراي طرح هاي اشــتغال زایي در 
900روستاي دیگر برگزار مي شــود که همه این طرح ها تا پایان سال۱400 
اجرایي خواهند شد. وي خاطرنشان کرد: براي ایجاد هزار روستاي بدون بيکار، 
در مجموع 6500ميليارد تومان توسط ستاد اجرایي فرمان امام سرمایه گذاري 
مي شــود که در نهایت منجر به ایجاد بيش از ۱50هزار شغل در این روستاها 

خواهد شد.

هشدار! سيل ادامه دارد
سامانه بارشی موسمی تا فردا دراستان های جنوبی فعال وعالوه برآن دراستان های شمالی هم خطر پابرجاست

کارشناسان می گویند روند تغيير اقليم در ایران با پدیده هاي نابهنجار آب و هوایي تداوم خواهد یافت

صفحه5
    شاخص كل بورس تهران از خرداد 20 درصد رشد كرده است

صفحه10

گزارش همشهري از افزایش قيمت ها در بازار اسباب بازي و محروميت بخشي از 
کودکان جامعه از بازي و شادي

داستانغمانگيزاسباببازيها

شهردار تهران در آیين افتتاح مرکز نمایش، معرفی، ترویج و آموزش هنر ایرانی:  بسياری از 
صنایع ظریف گذشته ایران که فراموش شده، از طریق آموزش و نوآوری می تواند تداوم پيدا کند

صفحه های 13تا16

درهای كوشک هنر گشوده شد
معماری زیبای ایرانی کوشــك هنر، در همان نگاه اول نشــان می دهد که مجموعه ای فاخر برای نمایش، ترویج و آموزش 
هنر های ایرانی ساخته شده است؛ زميني به مســاحت 7هزار مترمربع با بنایی که معماری ایرانی دارد. کوشك باغ هنر به 
عنوان یکی از آخرین بخش های منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد، غروب دیروز با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
شهردار و برخی از اعضای شورای شهر تهران طی مراسمی افتتاح شد. در آغاز این مراسم، مسئوالن حاضر به سردار شهيد 
حاج قاسم سليماني اداي احترام کردند.  وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي در این مراســم با اشاره به اینکه یکي از دغدغه هاي 
هنرمندان وجود فضاهاي هنري در شهرهاست، گفت: »طی ســال هاي گذشته شهرها بزرگ و وسيع شده اند، اما فضاهاي 
هنري پابه پاي آنها توسعه نيافته است.« سيدعباس صالحي اضافه کرد: »مي دانيم که فقط نياز انسان به فضاي اقامت نيست، 
بلکه به زیست بوم و روان و جان نيز باید توجه شود و اگر دریچه هاي این سه به سمت فرهنگ و هنر باز نشود، زیست شهروندان 

دچار اختالل خواهد شد.«  صفحه 3 را بخوانيد.

خوزستان 72ساعت  
بعد از تنش

جلسه مدیریت آب خوزستان 
پشت درهای بسته برگزار شد

کمرنگ اما سبز

تنش آبي در خوزستان ادامه دارد و 
حاال کار به بحران اجتماعي رسيده 
است؛ همان چيزي که نمایندگان و 
فعاالن اجتماعي استان روزهاست 
درباره اش هشــدار مي دهند. روز 
جمعه در حالي خبر اعزام هيأتي 
از ســوي دولت و همچنين ورود 
دادستان کل کشور به خوزستان 
به منظور بررســي تنش  آبي این 
استان رسانه اي شــد که روزها از 
اعتراض مردم به ویژه در روستاهاي 
حاشيه اي کرخه مي گذشت. این 
خبر هم نتوانســت اعتراض ها را 
کمتر کند تا جایي کــه مردم در 
شهرهاي مختلف ازجمله شادگان، 
سوسنگرد، شوش، اهواز، هویزه و 
حميدیه همچنان خواســتار رفع 
مشکل آب آشاميدني، کشاورزي 
و تامين حقابه تــاالب بودند و در 
جریان این اعتراض ها، یك شهروند 
جــوان شــادگاني جــان باخت.   

صفحه های6و2  را بخوانيد.

پرونده ای برای فضای سبز و 
2۱باغ اضافه شده به تهران در 

این دوره مدیریت شهر

 كاسبی های سبز  
 کسب و کارهای کوچك در پارك ها 
می توانند با سرمایه کم راه اندازی شوند

سبِز خالق  
  ایده هاي جالب کشورهاي دیگر براي 

توسعه فضاي سبز شهر

مسکن هاي طبيعي  
وجود فضای سبز بر سالمت روان 
جوامع بشری تاثير مستقيم دارد

كرونا در بوستان ها 
کووید- ۱9، استفاده از فضاي سبز را 

چگونه دستخوش تغيير کرد؟
6و7
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در دوره دهم مجلس شوراي اسالمي 
همزمان با بروز اعتراض هــاي دي96 و پس از 
آن آبان98 نمايندگان 2بار رســما عهده دار 
تدوين طرح هايي شدند كه تجمعات مردمي را به 
رسميت بشناسد، اما هر بار طرح ها به ثمر نرسيد. 
ضرورت قانونگذاري صريح و مشخص براي توجه 

به حق اعتراض مردم چيست؟
براساس اصل بيست وهفتم قانون اساسي برگزاري 
راهپيمايي و تظاهرات آزاد حق مردم است و فقط 
2قيد دارد كه آن را استثنا كرده است؛ يكي مسلحانه 
نبودن و ديگري مخل مباني اسالم نبودن؛ يعني اگر 
اين 2قيد رعايت نشود، راهپيمايي مجاز نخواهد بود. 
وقتي حوادث دي ماه96 رخ داد يكي از بحث ها اين 
بود كه اين راهپيمايي ها غيرقانوني است. ما قوانين 
و مصوبه هاي متعدد را جست وجو كرديم و ديديم 
كه قانون مدوني براي اجراي اين اصل قانون اساسي 

وجود ندارد.
اتفاقا در آن مرحله وقتي پيگيري كرديم، ديديم 
كه در يكي از دور ه هاي مجلس، قانون احزاب 
كه در مجلس شوراي اسالمي تصويب شده 

بود، آنجا ذكر شده بود كه احزاب و مردم 
براي برگزاري تظاهــرات بايد از وزارت 
كشور مجوز بگيرند، اما شوراي نگهبان 
اين قانون را به عنوان اينكه ايراد قانون 
اساســي دارد به مجلس برگردانده 
بود. ايراد شوراي نگهبان هم اين بود 
كه طبق قانون اساســي مردم براي 
تظاهرات نياز به مجوز ندارند و صرف 
اينكه مسلح نباشند و رفتارشان مخل 
مباني اسالم نباشد، مجاز به راهپيمايي 

هستند.

حتي در آن قانون نوشته شــده بود كه در معابر و 
اماكن بايد مجوز بگيرند كه تظاهــرات كنند. باز 
شوراي نگهبان نوشته بود كه تظاهرات در معابر و 
اماكن انجام مي شود جاي ديگري كه نمي شود؛ پس 

مجوز نمي خواهد.

در تحقيقاتي كه در اين زمينه داشتيم، اين نكته واقعا 
براي ما جالب بود كه از ديدگاه شوراي نگهبان مردم 
براي برگزاري تظاهرات نياز به مجوز ندارند. بعد هم 
از وزارت كشور درخواست كرديم كه ببينيم طرح يا 
مصوبه اي در اين باره دارند، ديديم كه هيچ مصوبه 
قانوني وجود ندارد. در مجلس و مركز پژوهش ها هم 
به همين نتيجه رسيديم. باالخره طرح اجتماعات و 
راهپيمايي ها با 70امضاي نمايندگان از طيف هاي 

مختلف را تقديم مجلس كرديم.
سرانجام طرح چه شد؟

طرح در كميسيون شــوراها و امور داخلي مجلس 
تصويب شد. در جلسه اي كه نمايندگان دستگاه هاي 
ذيربط مانند وزارت كشور، نيروهاي مسلح، وزارت 
اطالعات و همه بخش هــاي تأثيرگذار هم حضور 
داشــتند، مطرح و بررسي شــد و بعد به تصويب 

كميسيون رسيد. طرح بسيار خوبي هم شد.
چه چيزي موجب شد كه به نتيجه 

نرسد؟
برخي مصلحت انديشي ها موجب شد كه 
 به نتيجه نرســد. گرچه ما درخواســت 
دو فوريت داشتيم كه متأسفانه دوفوريت 
در صحن مطرح نشــد. با اينكه رئيس 
مجلس وقت هم وعــده داد كه طرح 
به طور عادي پيگيري و مطرح شود، 
اما بعد از تصويب در كميســيون، 
برخي مصلحت انديشي ها موجب 
شد طرح متوقف بماند و دوره مجلس 

دهم به پايان برسد.
مجلس فعلي مي تواند 

طرح را دوباره مطرح كند؟
بله. فكر مي كنم اگــر آقاي قاليباف و 

دوستان مجلس يازدهم و به ويژه اعضاي كميسيون 
شــوراها و امور داخلي مجلس به ســابقه مراجعه 
كنند، اين طرح در مجلس هســت و مي توانند آن 

را مطرح كنند.
زمــان  آن 
پيشنهادي مطرح شده 
بود كه مكان مشــخصي 
براي تجمع و راهپيمايي ها 
در هر شهر مشخص شود. 
آيا اين پيشنهاد در طرح 

شما هم آمده بود؟
آن زمان اين پيشــنهادها و 
بحث ها مطرح بود كه پارك 
يا مكان مشخصي را تعيين 
كنيم كه البته بد هم نيست، 
اما براســاس قانون اساسي 
اصال اين هم نياز نيســت. 
اينها فقط از باب اين است 
كه بتوانند امنيت اجتماعات 
و تظاهرات را تامين بكنند و 
به هر حال نظارتي هم باشد 
وگرنه براساس قانون اساسي 

و پيش نويســي هم كه ما تهيه كــرده بوديم و به 
تصويب كميسيون شوراهاي مجلس دهم رسيد، 
افراد و تجمع كنندگان فقــط بايد به دولت اطالع 

دهند.
يعني طبق آن مصوبه، صرف اطالع 

دادن كافي است؟
بله تجمع كنندگان فقط بايد به فرمانداري حوزه 
مربوطه خود اطالع دهند كه ما در فالن روز و فالن 
ســاعت و در فالن مكان با اين برنامه مي خواهيم 
تجمع برگزار كنيم. طبق آن مصوبه مردم بيش از اين 
وظيفه اي ندارند؛ مگر اينكه همزمان گروه ديگري 
درخواست مجوز داده باشــد كه اينجا فرمانداري 
موظف است با مشورت شــوراي تامين مديريت 
كند؛ واال نبايد مانع برگزاري تجمع و تظاهرات شود.
حال با توجه به اتفاقات رخ داده اخير 
و اعتراض هايي كه در استان خوزستان شاهد 
هستيم به نظرتان مناسب ترين راه براي شنيدن 

صداي اعتراض مردم چيست؟
 من از جزئيــات اين اعتراض ها اطالعــي ندارم و 
جنبه هاي مختلف آنها را نمي شناسم، اما توصيه ام 
اين است كه از قانون فاصله نگيريم. هرقدر از قانون 
اساسي فاصله بگيريم يا بخواهيم آن را دور بزنيم 
كه مانع از برگزاري تجمعات شــويم يا بخواهيم 
مشكالت را با ايجاد رعب و رفتار امنيتي حل كنيم، 

گره مشكالت كورتر مي شود.
راه حل چيست؟

راه حل در اين اســت كه رويكردهــاي نظامي و 
امنيتي برگردد به رويكردهاي فرهنگي و سياسي و 
اجتماعي صدر انقالب. همانطور 
كه در سال هاي نخستين انقالب 
و قبل از ترورهــاي منافقين و 
جنــگ تحميلــي، فضــاي 
گفت وگو، بحث آزاد و تعامل بر 
كشور حاكم بود و شاهد رويكرد 
سياسي و اجتماعي و فرهنگي 
بوديم، اكنون هم مي توانيم به 
همان فضا برگرديم. متأسفانه 
توطئه هــاي بدخواهــان و 
ترورهاي منافقين، كشــور را 
از رويكرد فرهنگي، سياســي 
و اجتماعي به ســمت رويكرد 
امنيتي و نظامــي بردند و اين 
ادامه پيدا كرد. در هر دوره هم 
اين تصور پيدا شــد كه ما بايد 
همين رفتار امنيتــي را ادامه 

دهيم.
حال در آستانه تشكيل دولت جديد 
و آغاز به  كار رئيس جديد دســتگاه قضا چه 
پيشــنهادي براي تغيير اين فضا و رويكردها 

داريد؟
به نظر من در آغاز تشــكيل دولت جديد و دوره 
جديد قوه قضاييه، يكــي از خيرخواهي هايي كه 
ما مي توانيم براي آقاي رئيســي و محسني اژه اي 
و دوستان مجلس داشته باشــيم، اين است كه 
به ايجاد حاكميت فرهنگ گفت وگو در كشــور 
و فضاي فرهنگي و اجتماعي و سياســي كمك 
كنند. با دعواهاي سياسي برخورد امنيتي نكنند. 
اختالفات اجتماعي و معيشتي را در همين زمينه 
ببينند؛ باالخــره مردم االن مشــكل آب دارند و 
ممكن است عصباني هم شــوند و حتي جايي را 
هم تخريب كنند؛ حساب اين مردم بايد از عوامل 
اغتشاشگر و عوامل مخل امنيت كشور جدا باشد. 
بايد با نرمي و لطافت با مردم برخورد شود و البته 
هرجا هم مشخص شد كه سرويس هاي بيگانه وارد 
شده اند و قصد اخالل در مسائل داخلي كشور ما را 
دارند، با قاطعيت برخورد كنند. به نظر من االن كار 
دولت، مجلس و قوه قضاييه سخت است؛ چراكه 
همه بار بر دوش آنهاست. ما هم بايد همگي كمك 
كنيم تا رويكردها اصالح شود و اعتماد مردم هم 

برگردد.

بازخواني قانون اجتماعات و اعتراض هاي مردمي در گفت وگو با احمد مازني

ضرورت ساماندهي حق اعتراض 
  در روزهــاي اخير شــاهد بروز 
نارضايتي هاي مــردم در برخي 
شهرهاي استان خوزستان هستيم؛ 
اعتراض هايي كه بستر ساز آن موضوع آب و سهميه بندي آن در مناطقي 
از خوزســتان بوده، اما به اعتراض هاي دنباله داري در اين استان بدل 

شده است.
بروز اعتراض هاي مردمي در خوزســتان ضرورت پيش بيني قانونگذار 
از فراهم آوردن بســتر الزم براي بروز و ظهور اعتراض هاي مدني را باز 

هم عيان كرده اســت. در همين زمينه با احمد مازني از طراحان طرح 
ساماندهي تجمعات مردمي در مجلس دهم به گفت وگو نشستيم.

بررسي چرايي مغفول ماندن طرح و ضرورت قانونگذاري براي بستر سازي  
تجمعات اعتراضي مردم محور گفت وگوي ما با مازني اســت. او با گاليه 
از اينكه برخي مصلحت انديشــي ها مانع از پيگيري آن طرح شده، به 
محمدباقر قاليباف و مجلس يازدهم پيشنهاد كرد كه آن طرح را براي 
قانونمند كردن حق اعتراض مردم مجددا به جريان بيندازند. مشروح 

اين گفت وگو را در ادامه بخوانيد.

سلمان زند
خبر نگار

رهبری

خبر

با حكم رهبر معظم انقالب اسالمي انجام شد؛
انتصاب حجت االسالم رباني به 

نمايندگي ولي فقيه در جهادكشاورزي

حضرت آيت اهلل خامنه اي در حكمي حجت االســالم رباني را به 
نمايندگي ولي فقيه در وزارت جهادكشاورزي منصوب كردند.

 به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، متن حكم 
رهبر انقالب اسالمي به اين شرح است: بسم اهلل الرحمن الرحيم
جناب حجت االسالم آقاي حاج سيدحسن رباني دامت توفيقاته

با توجه به پايان يافتن مأموريت جناب حجت االســالم تقوي در 
وزارت جهادكشاورزي و با تقدير از خدمات ايشان، جناب عالي را 
كه بحمداهلل از سوابق مديريت جهادي و كارآمد برخوردار مي باشيد 
به نمايندگي در آن وزارت منصوب مي كنم. شرح وظايف قانوني در 
احكام مربوطه آمده است. اميد است با نشاط كاري و ابتكاري كه 
در جناب عالي هست، حضور جناب عالي به پيشرفت مطلوب امور 

كمك كند. والسالم عليكم و رحمت اهلل
سيدعلي خامنه اي- 26 تير 1400

بابك زنجاني مشمول عفو مي شود؟
رســول كوهپايه زاده، وكيل مدافع بابــك زنجاني مي گويد كه 
موكلش اقدامات قابل توجهي انجام داده و با توجه به اقداماتي 
كه انجام شده چنانچه وجوه مربوطه مسترد شود قطعا موكلش 
مشمول عفو خواهد شــد. كوهپايه زاده در گفت وگو با ايسنا در 
ارتباط با ســخنان رئيس ديوان عالي كشور درباره اجراي حكم 
قطعي اعدام بابك زنجاني گفت: براساس دادنامه قطعي صادره 
از ســوي ديوان عالي كشــور چنانچه موكل، وجوه مربوطه را 
مسترد و مطالبات شركت نفت را پرداخت كند، از مقررات ذيل 
ماده114 قانون مجازات اسالمي كه به عفو و بخشودگي اشعار 

دارد بهره مند مي شود.

خوزستان 72ساعت  بعد از تنش
از  72ســاعت  امــروز 

مــردم گزارش اعتراض هــاي 
خوزستان به بحران آب در 
شهرهايشــان مي گذرد. ماحصل اين 
اعتراض ها تاكنون ورود 3هيأت مستقل 
از جانــب دولت، رئيس قــوه قضاييه و 
رئيس جمهور منتخب به ماجرا شــده 
است. هر سه هيأت قرار است به صورت 
مستقل و مجزا روند اعتراض هاي مردم، 
خواسته آنها و ريشه بروز نارضايتي آنها 
را بررسي و نســخه اي براي اقناع مردم 

ناراضي تجويز كنند.
در كنار حضور همزمــان 3هيأت وي ژه 
در شــهرهاي درگير خوزستان، كشته 
شدن يكي از معترضان در درگيري هاي 
جمعه شــب نيز خبر ديگري است كه 
البه الي اخبار مربــوط به اعتراض هاي 
خوزســتان منتشــر شــده و تلخــي 

اعتراض ها را دوچندان كرده است.
اميد صبري پور، سرپرســت فرمانداري 
شــادگان در اين بــاره به ايرنــا، گفت: 
جمعه شــب گذشــته برخي از مردم 
شــادگان در اعتراض به وضعيت تنش 
آبي ناشي از خشكســالي تجمع كرده 
بودند كه افراد فرصت طلب و اغتشاشگر، 
يكي از ايــن تجمع كنندگان را با ضرب 

گلوله از پا درآوردند.
وي افزود: در جريان اين تجمع افرادي 
اغتشاشگر به قصد تحريك مردم اقدام 
به تيراندازي هوايي كرده كه متأسفانه 

يكي از اين تيرها به فردي كه در صحنه 
حضور داشــت، اصابت كرد و منجر به 
فوت وي شــد. صبري پــور خبرداد كه 
شناسايي افراد مســبب اين حادثه در 
دستور كار نيروهاي انتظامي و امنيتي 
قرار گرفته اســت. )شهرستان شادگان 
در 70كيلومتــري جنوب اهــواز واقع 

شده است.(

پرونده آب خوزستان روي ميز سران 
قوا

اعتراض هاي مردم در برخي از شهرهاي 
خوزســتان در حالي جمعه شب براي 
دومين بار متوالــي ادامه يافت كه عصر 
جمعه نشست ســتاد مديريت بحران 
استان خوزستان براي برون رفت استان 
از مشكالت ناشي از خشكسالي و تنش 

آبي برگزار شد.
در پايان نشست ستاد مديريت بحران، 
قاســم سليماني دشــتكي، اســتاندار 
خوزســتان خبر داد كه قرار اســت در 
كميته اي با مســئوليت ستاد مديريت 
بحران بــا همــكاري رئيــس مجمع 
نمايندگان خوزســتان، نماينده رئيس 
مجلس و مديران مربوطه، تا هفته آينده 
طرح جامعي آماده شــود و در اختيار 
رئيس مجلس شــوراي اســالمي قرار 
بگيرد تا با دعوت از استاندار و نمايندگان 

در جلسه سران 3قوه بررسي شود.
دولت نيــز اعالم آمادگي كرده اســت 

مصوبات الزم در بحث خوزستان را در 
نشست امروز – يكشنبه – هيأت دولت 

طرح و بررسي كند.
 از سوي ديگر ابراهيم رئيسي ديروز پس 
از دومين شب از بروز اعتراض هاي مردم 
خوزستان به بحران آب در اين منطقه، 
در تماس تلفني با نماينــده ولي فقيه 
و اســتاندار خوزســتان پيگير چرايي 

اعتراض هاي مردم خوزستان شد.
به گزارش ايسنا، ســيدابراهيم رئيسي 
ديروز در تماس هاي تلفني جداگانه اي 
با سيدعبدالنبي موسوي فرد، نماينده 
ولي فقيــه در خوزســتان و امام جمعه 
اهواز و قاسم سليماني دشتكي، استاندار 

خوزســتان گفت وگــو كــرد. در اين 
تماس هــا، رئيس جمهــور منتخب در 
جريان آخرين مسائل و اوضاع اين استان 
به ويژه موضوع خشكسالي و كم آبي قرار 
گرفت. درنهايت رئيسي تيم ويژه اي را 
مأمور بررسي مسائل بروز يافته كرد تا 
گزارشي از اعتراض هاي مردم را تهيه و 

به او ارائه دهند.
پيش از رئيسي، اســحاق جهانگيري، 
و  رئيس جمهــوري  اول  معــاون 
غالمحسين محسني اژه اي، رئيس قوه 
قضاييــه تيم هاي جداگانــه اي را براي 
بررســي اعتراض هاي مردم خوزستان 

راهي مناطق ناآرام كرده بودند.

روزهاي پرترافيك قاضي القضات 
محسني اژه اي: قوه قضاييه با مظاهر فساد در همه حوزه ها برخورد مي كند

اخالل در مذاكرات وين به سبك اروپايي ها 

غالمحسين محســني اژه اي روزهاي 
پــركار و پرترافيكي را پشــت ســر قضايی

مي گذارد، تقريبا هر روز شاهد انتشار 
اخباري از جلسات، ســفرها و ديدارهاي او هستيم. 
موضع گيري هاي او در 13روز اخير و بعد از انتصابش 
به عنوان رئيس قوه قضاييه در راس اخبار داخلي بوده و 
بايدها و نبايدهاي مديريتي اش در ريل گذاري جديد 
قوه قضاييه را عيان كرده اســت. بازديد سر زده او از 
دادگستري شهر قدس، نخستين سفر استاني اش به 
ايالم و ديدار جمعه گذشته اش با جمعي از مراجع در 
سفرش به قم و ميزباني از مســئوالن نظام كه براي 
تبريك راهي دفتر او مي شوند، نام اژه اي را بيش از پيش 
رسانه اي كرده اســت. تعيين كميته اي براي بررسي 
ناآرامي هاي اخير خوزستان و صدور دستوراتي درباره 
حل وفصل مشكالت بنگاه هاي تعطيل و نيمه تعطيل، 
موضوع قصاص و پرونده هاي كثيرالشاكي از مهم ترين 

اقدامات او در روزهاي اخير بوده است.
رئيس قوه قضاييه ديروز نيز در ديدار با اعضاي جامعه 
مدرســين حوزه علميه قم از ضرورت فسادستيزي 
درهمه حوزه ها ســخن گفت. اژه اي با بيان اينكه در 
دهه پنجم انقالب با مسائل متفاوت از دهه هاي گذشته 
مواجه هستيم يكي از اين مسائل را تغيير نسل در كشور 
عنوان كرد. رئيس قوه قضاييه گفت: امروز با رويكرد 
جديــدي مواجهيم كه دشــمن مي خواهد از طريق 
مسائل فرهنگي و سياسي به اعتقادات ما ضربه بزند 
و در كنار اقدامات نظامي به اين اقدامات اميد بســته 

است. محســني اژه  اي افزود: گاهي اوقات ضرر و زيان 
فساد سياسي به مراتب بيشتر از فساد اقتصادي است 
و يا با برخي مفاسد فرهنگي مواجه هستيم كه خود 
زمينه ساز فساد اقتصادي و به مراتب خطرناك تر از اين 
نوع فساد هستند. وي بر همين اساس گفت: مبارزه با 
فساد اقتصادي امري ضروري، الزم و واجب است اما 
بايد به مبارزه با همه مظاهر فساد توجه داشت و قوه 
قضاييه در دوره تحول و تعالي اين مسئله را در دستور 
كار خود قرار داده است. رئيس قوه قضاييه با اشاره به 
برخي دوگانگي ها و چندگانگي ها در برخورد با مسائل 
و پديده ها گفت: اگر نتوانيم اين پراكندگي ها را جمع 
كنيم محصول و نتيجه كار ما كاريكاتوري مي شود كه 
بخشي متورم و بخش ديگر كوچك تر مي شود و كارايي 
الزم را نخواهد داشت. محســني اژه  اي افزود: يكي از 
اين موارد مبارزه با فســاد اقتصادي است و بي ترديد 
اگر نارســايي ها در فعاليت هاي اقتصادي و اليه هاي 
مختلف اداري برطرف نشــود، برخورد با فساد راه به 
جايي نمي برد. به گزارش ميزان، وي با بيان اينكه فساد 
پديده اي مسري اســت، تأكيد كرد براي ريشه كني 
فساد بايد بسترها ، ريشه ها و گلوگاه هاي آن را از بين 
برد. رئيس قوه قضاييه گفت: بايــد در كنار مبارزه با 
كســاني كه با قانون گريزي و برنامه ريــزي و به طور 
سازمان يافته مرتكب فساد مي شوند راه هاي فساد را 
ببنديم تا زمينه سرمايه گذاري سالم در كشور فراهم 
شــود. محســني اژه  اي اين نكته را متذكر شد كه در 
كنار كساني كه تعمداً مرتكب فساد و تخلف مي شوند 

كساني هم از روي غفلت و اشتباه خالف مي كنند و يا 
حتي به خاطر نوسانات بازار و سوءمديريت ها و تغييرات 
مكرر بخشنامه ها و مقررات برخي مشكالت را به وجود 

مي آورند كه بايد حساب اين 3 گروه از هم جدا باشد.

 اهميت همكاري در پيشگيري از جرم 
محسني اژه اي با اشــاره به اهميت پيشگيري از جرم 
گفت: قوه قضاييه به تنهايــي نمي تواند از وقوع جرم 
پيشگيري كند و يكي از عوامل بروز جرم كم كاري ها در 
ديگر حوزه هاست كه منجر به معضالتي چون بيكاري 
مي شود. وي ادامه داد: اگر جوانان بيكار باشند و اميد 
هم نداشته باشند به راحتي فريب خورده و مسئله  دار 
مي شوند و گرايش پيدا مي كنند و يا گرفتار معضالت 
اجتماعي همچــون اعتياد، طالق و افــكار انحرافي 
مي شوند. محسني اژه اي افزود: براساس اين قانون قواي 
سه گانه وظايفي براي پيشگيري از وقوع جرم دارند كه 
بايد به طور همه جانبه انجام شود و انجام وظايف از سوي 
يك قوه، نتيجه بخش نخواهد بود. محسني اژه اي با اشاره 
به اهميت مسائل فرهنگي، گفت: امروز دشمن از طريق 
جنگ نرم اهداف خود را پيگيري مي كند و مي خواهد 
الگوي نامناسبي به زندگي مردم تزريق كند كه اين امر 
عادي نيست و با برنامه ريزي و سرمايه گذاري صورت 
مي گيرد. رئيس دستگاه قضا افزود: اگر در برخورد با 
پديده ها صرفاً به مقابله سخت و دستگيري و بازداشت 
توجه كنيم و از اقدامات فرهنگي غفلت كنيم نمي توان 

اين نوع مسائل را حل كرد.

 روزنامه آمريكايي وال استريت ژورنال به 
نقل از منابع آگاه گزارش داده است كه ديپلماسی

مقام هاي اروپايــي به تازگي يك طرح 
ســه مرحله اي براي طوالني تر كردن آنچه بازه زماني 

گريز هسته اي ايران توصيف شده، ارائه كرده اند.
اين روزنامه مدعي شده اســت كه ايران در طول يك 
سال گذشته به پيشرفت بيشــتري در توانايي خود 
براي جمع آوري اورانيوم غني شــده دست پيدا كرده 
كه اين امر موجب پيچيده تر شــدن كار دولت بايدن 
براي بازگشت به توافق هسته اي شده است. مقامات 
آمريكايي و اروپايي اكنون ادعا مي كنند كه زمان گريز 
هسته اي ايران براي ساخت سالح كاهش يافته و اين 
كشــور مي تواند ظرف 2 تا 3 ماه به مواد شكافت پذير 
الزم براي ساخت بمب اتم دست پيدا كند. به گزارش 
ايسنا، اين گزارش مي افزايد: ارزيابي ها درخصوص بازه 
زماني گريز هســته اي ايران متفاوت است اما برخي 
مقام هاي اروپايي كه در گفت وگوهاي وين شــركت 

دارند، معتقدند كه درصورت احياي ســريع برجام، 
زمان گريز هســته اي ايران ممكن است كمتر از يك 
سال باشد؛ چيزي كه در زمان اجراي توافق هسته اي، 
يعني سال2016 بود. اين مقام ها ابراز نگراني كرده اند 
كه اگر همزمان با به درازا كشيدن مذاكرات هسته اي، 
فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسالمي نيز ادامه يابد، 
زمان احتمالي دستيابي ايران به امكان ساخت سالح 

هسته اي كوتاه تر خواهد شد.
به ادعاي وال استريت ژورنال، نگراني اصلي مقام هاي 
غربي اين است كه ايران به فناوري الزم براي استفاده 
بهتر از سانتريفيوژهاي پيشــرفته براي غني سازي 
اورانيوم دست يافته است. ايران به ويژه در استفاده از 
سانتريفيوژهاي نسل دوم، موسوم به MIR-2 بسيار 

كارآمدتر شده است.
ايران بيش از 2هزار سانتريفيوژ MIR-2 در اختيار دارد 
اما با اجراي برجام در سال2016 اجازه استفاده از آنها 
را نداشت. ديپلمات هاي غربي آن زمان ادعا می كردند 

كه دانش ايران براي به كارگيري مؤثر آنها براي توليد 
بمب بسيار اوليه بوده است اما اكنون چند ديپلمات 
ارشد اروپايي مي گويند كه اين شرايط هم اكنون تغيير 

كرده است.
وال اســتريت ژورنال در ادامه گزارش خود به نقل از 
منابع آگاه نوشته است كه مقامات اروپايي باتوجه به 
پيشرفت هاي هسته اي ايران يك طرح سه مرحله اي 
را براي طوالني كردن زمان گريز هسته اي اين كشور 
ارائه داده اند كه طبق آن، از ايران خواســته مي شود 
كه سانتريفيوژهاي پيشرفته خود را انبار، آنها را مهر و 
موم كند و همچنين زيرساخت هاي الكترونيكي مورد 
استفاده براي اين دستگاه ها نيز از ميان برداشته شوند.

ايــن روزنامــه آمريكايــي خبــر داده اســت كه 
مذاكره كنندگان همچنين در آســتانه توافق بر سر 
اين بودند كه ذخيره اورانيوم ايران به روسيه فرستاده 
شود اما چند شخص حاضر در اين مذاكرات گفته اند 
كه جمهوري اســالمي تأكيد كرده اســت كه اجازه 
تخريب هيچ يك از سانتريفيوژهاي پيشرفته خود را 

نخواهد داد.

حســاب اين مردم بايد 
از عوامل اغتشاشــگر و 
عوامل مخل امنيت كشور 
جدا باشد. بايد با نرمی و 
لطافت با مردم برخورد 
شودو هرجا هم مشخص 
شد كه ســرويس های 
بيگانه وارد شــده اند و 
قصــد اخــالل دارند با 

قاطعيت برخورد كنند 
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يادداشت

 كاهش آسيب هاي بحراني 
با آموزش همگاني

بررسي ها نشان مي دهد  شهرداري تهران 
امروز وضعيت مطلوبي بــراي مقابله با 
بحران و حوادث غيرمترقبه دارد. تهيه 
تجهيزات و فراهم كردن برخي  زيرساخت ها، طراحي نقشه نقاط امن 
و دسترسي شهروندان به آنها از طريق اپليكيشن تهران من و حتي 
ساخت سوله هاي بحران در محله ها اقدامات ارزشمندي است كه به 
همت مديريت شهري در پايتخت انجام شده و قطعا از اين ظرفيت ها 

در زمان بروز حوادثي چون سيل، زلزله و... مي توان استفاده كرد. 
نكته قابل تامل در موضوع بحران كه مديريت شــهري بايد تمركز 
بيشتري روي آن داشته باشــد، آموزش همگاني شهروندان است. 
هر چند طي ســال هاي اخيــر گروه هــاي دوام)داوطلبان واكنش 
اضطراري محالت( در مناطق شــكل گرفته اند اما در زمان بحران 
كودكان و سالمندان آسيب پذيرترين افراد هستند و از اين رو آموزش 
به اين افراد هــم امري الزم و ضروري اســت. در مواقع بحران افراد 
ســالمند و حتي كودكان باالي 12سال بايد بدانند چگونه به خود و 
ديگران كمك كنند يا چگونه و در كجاها پناه بگيرند تا آسيب كمتري 
ببينند. بنابراين مديريت شهري آموزش به اين اقشار را بايد با جديت 
پيگيري كند. تحقيقات نشــان مي دهد گاهي اوقات آموزش هاي 
ناكارآمد نه تنها تأثيري در كاهش آسيب هاي ناشي از بحران نداشته ، 
چه بسا سبب افزايش آسيب ها و تلفات هم شده اند. پس مقوله آموزش 
همگاني شهروندان بسيار حائز اهميت است كه مديريت شهري در 
كنار فراهم كردن زيرساخت ها و امكانات بايد مورد توجه قرار دهد و 
براي اين كار هم مي توان از ظرفيت هاي محلي مانند سراهاي محله 
و مساجد استفاده كرد. همانطور كه بحران كرونا نشان داد، نيروهاي 
مردمي بهترين نيروهاي امداد رسان هستند و از اين رو با آموزش هاي 
اصولي مي توان همين نيروها را به امداد رسان مجرب تبديل كرد و در 

مواقع بحران از آنها كمك گرفت.
ساخت وســازهاي غيراصولي هم مورد ديگري است كه در شدت يا 
كاهش ميزان آسيب هاي ناشي از بحران نقش دارند. همگان قبول 
دارند در تهران گســل وجود دارد اما همچنان شاهد هستيم مجوز 
ساخت وساز روي گســل ها به ويژه در بخش شمالي پايتخت صادر 
مي شود. بلند مرتبه سازي  روي گســل ها تهديد بسيار جدي براي 
تهران محسوب مي شود و از اين رو مديريت شهري براي جلوگيري 
از هر بحرانــي بايد بازنگري ويژه اي در صدور پروانه روي گســل ها 

داشته باشد.
مديريت شهري مسئوليت شهر را به عهده دارد و تصور همگان اين 
است كه مديريت بحران وظيفه شهرداري است اما در حقيقت نهادها 
و ارگان هاي ديگري هم در اين امر دخيل هستند كه وظايف هر يك 
از آنها به وضوح در آيين نامه اجرايي قانون مديريت بحران ذكر شده 
است. آيين نامه اي كه پس از حدود 2سال هنوز به نهادهاي اجرايي 
ابالغ نشده و اين قصور مي تواند آسيب هاي جبران ناپذيري در مواقع 
بحراني وارد كند. بنابراين بهتر است امروز اقدامات پيشگيرانه را در 
رأس امور قرار داد و قبل از اينكه دير شود اين آيين نامه به نهادهاي 
اجرايي ابالغ شود تا در مواقع بحراني كه ناگهان غافلگيرمان مي كند، 

با مديريت درست از افزايش خسارت ها جلوگيري كنيم.

 رونمايي از دستاوردهاي
مديريت بحران در پايتخت

امروز با حضور شــهردار تهران و همزمان با شــانزدهمين سالروز 
تاسيس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران از آخرين 
دستاوردهاي مديريت بحران در پايتخت رونمايي مي شود. به گزارش 
همشهري، توســعه و افزايش تاب آوري شهر در حوزه هاي مختلف 
پيشگيري و كاهش خطرپذيري، آمادگي، آموزش و فرهنگسازي ، 
اهداف رونمايي از دستاوردهاي اين ســازمان هستند. به گفته رضا 
كرمي محمدي، رئيس سازمان پيشــگيري و مديريت بحران شهر 
تهران، سامانه پايش برخط حركات پوســته زمين تهران، ايستگاه 
سطح ســنجي برخط كانال ها و رودخانه هاي شــهر تهران، سامانه 
فرماندهي حوادث شــهر تهران، تابلوهاي اعالم هشدار مخاطرات 
جوي شهر تهران، احداث و طرح تكميل پايگاه هاي جديد پشتيباني 
مديريت بحران و بسته جامع آموزشي شهر آماده و همچنين خط 
توليد نيمه اتوماتيك ماسك 3اليه در پايگاه مديريت بحران ده ونك، 

از دستاوردهاي مهمي هستند كه بهره برداري مي شوند.

معماری زيبای ايرانی كوشك هنر، در 
همان نــگاه اول نشــان می دهد كه گزارش

مجموعه ای فاخر برای نمايش، ترويج 
و آموزش هنر های ايرانی ساخته شده است؛ زميني 
به مســاحت 7هزار مترمربع با بنايی كه معماری 
ايرانی دارد. كوشك باغ هنر به عنوان يكی از آخرين 
بخش های منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد، 
غروب ديروز با حضور وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
شهردار و برخی از اعضای شورای شهر تهران طی 
مراسمی افتتاح شد. در آغاز اين مراسم، مسئوالن 
حاضر به سردار شهيد حاج قاسم ســليماني اداي 

احترام كردند. 
وزير فرهنگ و ارشــاد اســالمي در اين مراسم با 
اشاره به اينكه يكي از دغدغه هاي هنرمندان وجود 
فضاهاي هنري در شهرهاست، گفت: »طی سال هاي 
گذشته شهرها بزرگ و وسيع شده اند، اما فضاهاي 
هنري پابه پاي آنها توسعه نيافته است.« سيدعباس 
صالحي اضافه كرد: »مي دانيم كه فقط نياز انسان به 
فضاي اقامت نيست، بلكه به زيست بوم و روان و جان 
نيز بايد توجه شود و اگر دريچه هاي اين سه به سمت 
فرهنگ و هنر باز نشود، زيست شــهروندان دچار 

اختالل خواهد شد.« 
او درباره اهميت فضاي فرهنگــي در حوزه اقتصاد 
فرهنگ و هنر گفت: »همه مي دانيم كه با مشــكل 
مصرف اندك كاالي فرهنگي روبه رو هستيم. ايده 
گذر، خيابان يــا ميدانگاه فرهنــگ و هنر و اينكه 
محله هايي بــراي رويدادهاي فرهنگــي و هنري 
اختصــاص پيدا كند، در شــهرهاي يزد، شــيراز، 
نيشابور، سمنان و... اجرا شــده بود تا هم به هويت 
شــهري معنا بدهد و هــم فرصتي بــراي گردش 

اقتصادي هنر فراهم كند.« 
صالحي يادآور شــد: »شــهرداري تهران به عنوان 
نهادي پيشرو و پيشگام به خصوص در دوره اخير در 
ارتباط با حوزه هاي فرهنگ و هنر سهيم بوده است 
و اتفاق امروز، ادامه همان روند پيشــين به حساب 
می آيد كه براســاس آن ســرانه فضاهاي فرهنگي 
افزايش مي يابد.« او ابراز اميدواري كرد كه كوشك 
هنر تبديل به محلي براي رويدادهاي هنري شــهر 

تهران و حضور فعاالن عرصه اقتصاد هنر شود. 
شــهردار تهران نيز در اين مراسم با يادآوري نقش 
مرحــوم ســراج الدين كازراني در حفــظ اراضي 
عباس آباد در فواصل سال هاي 60 گفت:  »ثمره طرح 
حفظ هكتارها اراضي عباس آباد باعث شده تا اكنون 
همه از نتايج آن بهره مند شــوند.« پيروز حناچي 
تاكيد كرد: »معماري ايراني بنای كوشــك هنر، به 
گفته مرحوم پيرنيا بر 4پايه مردمــداري، گريز از 
بيهودگي، نيارش و استفاده از مصالح بوم آورد استوار 
شده است. هر ســاختماني كه اين اصول را رعايت 
كند، صرف نظر از مصداق هــاي آن جزو معماري 
ايراني به شــمار مي آيد. معماري ايراني-اســالمي 
ريشه در معماري ساساني و آن هم ريشه در معماري 
هخامنشي دارد. وقتي به موزه هاي دوران اسالمي 
در كشــورهاي ديگر مي رويم، هميشه آثار هنري 
ايراني را در آنها به وضوح مي بينيم. همانطور كه زبان 
به نسل هاي آينده انتقال پيدا مي كند، معماري هم 

منتقل مي شود.«
حناچي افزود: »مهم اين است كه مفاهيم معماري 
فاخر و بي نظيــر را به امروز و آينــده منتقل كنيم 
و اولين مرحله آن شناخت و آشــنايي است كه با 
آموزش ممكن مي شود.«  شهردار پايتخت با اشاره به 
اهداف ساخت كوشك هنر گفت:  »بسياري از صنايع 
ظريفه يا منقرض شده يا صنايعی كه مراجعه كمتري 
دارند در چنين فضايي فرصت عرضه پيدا می كنند 

و مي توان با آموزش و نوآوري امــكان تداوم آنها را 
فراهم كرد.« او با انتقاد از برخي نماهاي ساختماني 
عنوان كرد: »وقتي كه به سبك يونان پيش از ميالد 
از سنگ استفاده مي كنيم و بازار هم آن  را مي پسندد، 
به فرهنگ گذشته خودمان اهانت مي كنيم. ما در 
بخش شهرسازي و معماري تالش زيادي كرديم كه 
به اين نكته مهم توجه شود، ولي اين كار با ضوابط 
ممكن نيست و بايد از طريق دانش و باالبردن سطح 

ساليق ممكن شود.« 
او همچنين در بخــش ديگري از صحبت هاي خود 
گفت: »باغ هنر در طرح جامــع اراضي عباس آباد 
ديده شــده بود، ولي به دليل مشكالتي عقب افتاد 
تا اينكه در اين دوره اولويت پيدا كرد. اكنون تالش 
مي كنيم اينجــا تبديل به مركزي بــراي آموزش 

هنرهاي ظريف شود.«   

فرصت نمايشگاه های تخصصی آرت
از مدتی پيش كه خبر تكميل مجموعه منتشر شد، 
تصويری از درون »گنبد آســمان« به عنوان نماد 
اين كوشــك هنر در پايگاه  های خبری به نمايش 
درآمد كــه به خوبی زيبايی اين قســمت از اراضی 
عباس آباد را نشــان می دهد. اين گنبد به دســت 
مرتضی مطيفی فرد، استاد زبردست گچبری كشور 
ساخته شــده كه در كارنامه خود ســاخت آثاری 
مانند ساختمان قائميه در اصفهان، هتل ارم كيش، 
مســجد شــهرك جم تهران و همينطور مرمت و 
بازسازی آثاری همچون محراب مسجد جامع تبريز، 
خانه اميرنظام و خانه مجتهد تبريزی و بازســازی 
مقرنس های خانه ارشــادی اردبيل مربوط به دوره 
صفويه و بازسازی بقعه شيخ جبرائيل كلخوران را 
نيز انجام داده است. در بخش ديگری از ساختمان 
كوشك هنر آثار نقاشی خط از عليرضا روح االمين، 
سعيد نقاشــيان، ليلی منتظری، حسين احصايی، 

مصطفی شبستری، سپيده امام نژاد و پريسا داوودی 
نصب شده است.

مديرعامل شركت نوســازی عباس آباد هم با اشاره 
به ظرفيت های موجــود در ايــن مجموعه گفت: 
»وجود چنين پتانسيل هايی جای اميدواری برای 
هنرمندانی ايجاد خواهد كرد تا يك گام به ســمت 
برگزاری نمايشــگاه های تخصصی آرت برداشــته 
شود؛ نمايشــگاه هايی كه هم اكنون در كشورهای 
همسايه همچون تركيه و امارات در سطح بين المللی 
برگزار می شود.« سيدمحمدحسين حجازی افزود: 

»اميدواريم به چنين فضاهايی به صورت حرفه ای و 
تخصصی نگاه شود كه اگر با همين نگاه حرفه ای و 
البته حمايتگری مسئوالن همراه باشد، هنرمندان 
نيز به صــورت خودجوش به چنيــن محيط هايی 

گرايش پيدا خواهند كرد.«
او گفت: »از انتهاي دهه80 ســاخت كوشك هنر 
در ذهن متوليان شــكل گرفته بود و تا ســال93، 
35درصد بخش عمراني آن اجرا شــد. اكنون پس 
از 7سال رهاشدگي آن را در اختيار شهروندان قرار 

مي دهيم.« 

 با حضور شهردار تهران، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی و تعدادی از اعضای شورای شهر تهران 
در مجموعه فرهنگی و گردشگری عباس آباد

درهای کوشک هنر گشوده شد
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مه سيما مقدسي
كارشناس ارشد مديريت شهري دانشگاه تهران

بنايي با سازه اي ارزشمند
نکته مهم در ساخت كوشک هنر، استحکام بنای آن با وجود رعايت ظرافت های معماری ايرانی است. 
به گفته معاون فنی و اجرايی شركت نوســازی عباس آباد ساختمان كوشک باغ هنر در مدت ۸ماه 
تالش شبانه روزی مهندسان ايرانی ساخته شده است. حميد جوانی می گويد: »به طور متوسط در 
طول ۴ماه پايانی طرح، طی هر ۲۴ساعت ۹۰نفر نيروی انسانی در ۳شيفت كاری به صورت مستقيم 
و غيرمستقيم مشغول فعاليت بوده اند و بيش از ۳۰تيم، شركت يا توليدی های گوناگون برای تکميل 
و تجهيز آن بسيج شده بودند.« اسکلت ساختمان از نوع بتنی است. گالری ۵۰۰متری، فضای اداری 
۹۰۰متری، رستوران هزارمتری در كنار سالن سينمای ۳۰۰نفره به همراه فضای تجاری و باز به مساحت 
۷۰۰متر به غير از محوطه حدود ۷هزار متری از ويژگی های اين بنای ارزشمند است. برای جلوگيری 
از آسيب سطح آب های زيرزمينی زهکش های مناسب در اطراف ساختمان ايجاد شده است. در اين 
مراسم كه با حضور شخصيت هاي فرهنگي همراه بود، غرفه هاي صنايع دستي شامل معرق، نگارگري، 
تذهيب، ميناسازي، قلم زني، اليه چيني،سازگري، ســفالگري، خراطي، چاپ كالقه، زيور، نقاشي 

باتيک، سوزن دوزي و زريبافي مورد بازديد حاضران قرار گرفت. 
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برخــالف پيگيري هــاي انجــام شــده، طــرح 
واكسيناسيون تاكسيرانان هنوز اجرايي نشده است.تاكسيراني

به گزارش همشهري، از زمان شيوع كرونا تا كنون 
10هزار نفر از رانندگان تاكســي به اين ويروس مبتال شــده اند. 
مديرعامل اتحاديه تاكسيراني هاي شهري كشور با بيان اين مطلب 
گفت: »تا كنون 700راننده تاكسي بر اثر ابتال به كرونا فوت كرده اند 
و تاكسيرانان همچنان چشم انتظار واكسن كرونا هستند.«  مرتضي 
ضامني با بيان اينكه در حوزه حمل ونقل عمومي و همچنين در 
حوزه تاكسيراني پروتكل هاي بهداشتي رعايت مي شود، عنوان 
كرد: »به طور ميانگين هر راننده تاكسي در روز 80مسافر را جابه جا 
مي كند و بيشتر مسافران هم در پرداخت كرايه از وجه نقد استفاده 
مي كنند كه اين موضوع مي تواند عامل مؤثري در افزايش شيوع 
كرونا در بين رانندگان تاكسي باشد.« به گفته او، عالوه بر رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي توسط تاكسيرانان و مسافران عامل مهمي 
كه مي تواند از سرايت كرونا در ميان رانندگان تاكسي جلوگيري 

كند، واكسيناسيون است.
ضامني گفت كه براساس اعالم وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي سهم حمل ونقل عمومي در انتقال و توسعه چرخه كرونا 
ويروس بيش از 26درصد است و به همين دليل تاكسيرانان بايد در 
اولويت واكسيناسيون قرار گيرند. او ادامه داد: »اين موضوع را سال 
گذشته از طريق وزارت كشور و اتحاديه تاكسيراني شهري كشور 
پيگيري  كرديم و درنهايت رئيس جمهوري هم دستور مساعد داد 
تا تاكسيرانان و رانندگان حمل ونقل انبوه بر در اولويت سوم قرار 
بگيرند؛ بنابراين اميدواريم مرداد براساس اولويت سوم هرچه زودتر 

واكسيناسيون تاكسيرانان انجام شود.«
به گفته ضامني، هم اكنون 318هزار تاكســي در كشور و بيش از 
76هزار دستگاه تاكسي در تهران فعاليت مي كنند و تاكسيراناني 
كه داراي پروانه فعاليت هستند، مشمول دريافت واكسن كرونا 
مي شوند و با احتساب راننده هاي كمكي حدود 400هزار راننده 

تاكسي مشمول دريافت واكسن كرونا خواهند بود.

همزمان با تغيير ســاعت كاري ادارات، بنا به دستور 
ستاد ملي مقابله با كرونا، شركت بهره برداري مترو در مترو

راستاي خدمت رساني مطلوب به مسافران سرفاصله 
حركت قطارها در خط5 را از 15دقيقه به 10دقيقه كاهش داده است. 
به گزارش همشهري، خط5 متروي تهران در محور ايستگاه صادقيه 
به ايستگاه كرج- گلشهر فعاليت مي كند كه از روز گذشته در ساعات 
اوليه 5 تا 9صبح در مسير گلشهر به صادقيه و از ساعت 6 تا 10 در 
مسير صادقيه به گلشهر، سرفاصله قطارها با كاهش 5دقيقه اي به 
10دقيقه رسيده است. مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران 
و حومه همراه با معاونان و مديران خود از پايانه مهرشهر و ايستگاه 
گلشــهر در خط5 متروي تهران و حومه بازديد كرد و از نزديك در 
جريان روند كارهاي انجام شده و مشكالت و كمبودهاي خط5 قرار 
گرفت. علي عبداهلل پور در اين بازديد با تأكيد به خدمت رساني بهتر 
به مســافران گفت: »براي رفاه حال مســافران و اينكه بتوانند در 
سريع ترين زمان ممكن به تهران برسند، نخســتين اعزام قطار از 

ايستگاه گلشهر در ساعت 5صبح به صورت اكسپرس )تندرو( انجام 
خواهد شد.« به گفته او؛» اكنون در بخش نگهداري و تعميرات كارها 
در اين خط به خوبي انجام مي شود و بعد از 22سال بهره برداري از 
مترو به يك بالندگي به لحاظ خدمات رساني مطلوب به شهروندان و 
مسافران رسيده ايم و سر آمد شركت هاي بهره بردار مترو در كشور 
هستيم و به عنوان الگو براي خيلي از شركت هاي شناخته شده ايم.« 
عبداهلل پور در ادامه به مشكالت هزينه ها و كمبود نقدينگي هم اشاره 
و عنوان كرد: »با تمام هزينه هايي كه در سال گذشته در خط5 انجام 
شد، درآمد حاصل شــده از اين خط كمتر از 30درصد بوده كه با 
تالش هاي انجام شده شاهد افزايش رضايتمندي مسافران در خط5 
بوديم.« مديرعامل شركت بهره برداري مترو و حومه در پايان بازديد 
خود از خط5 مترو تأكيد كرد: »سعي داريم اين بازديدها را در تمامي 
خطوط انجام دهيم تا از نزديك روند كار و مشكالت و ظرفيت هاي 
خطوط مترو را بررسي كنيم و براساس موقعيت هاي موجود براي 

ادامه كار بهترين برنامه ريزي را انجام دهيم.«

واكسيناسيون تاكسيرانان  بايد در اولويت باشد كاهش ۵دقيقه سرفاصله  حركت قطارها در خط۵ مترو
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گزارش

محاسبه اقساط وام مسكن ملي
متقاضيان مســكن ملــي، بايد 20ســال ماهانه 

3ميليون و858هزار تومان قسط بپردازند

با افزايش تسهيالت مسكن ملي به 250ميليون تومان، عمال سهم 
وام بانكي با بهره 18درصد از هزينه تمام شده اين طرح به 60درصد 
رسيده است. در اين شرايط اگر يك متقاضي مسكن ملي از سقف 
وام آن استفاده كند، بايد پس از تحويل گرفتن واحد خود به  مدت 

20سال ماهانه 3ميليون و858هزار تومان قسط بپردازد.
به گزارش همشهري، هزينه توليد مسكن افزايش پيدا كرده و باال 
بردن مبلغ تسهيالت اختصاص يافته به طرح مسكن ملي تنها راهي 
است كه مي تواند بدون افزايش سهم آورده متقاضي، به تأمين مالي 
ساخت پروژه هاي مشاركتي كمك كند. البته اين راهكار، در نهايت 
به باال رفتن بار مالي متقاضيان مسكن ملي منجر مي شود و اقساط 

ماهانه آنها از 3.8ميليون تومان در  ماه بيشتر خواهد شد.
وزير راه و شهرسازي با اشــاره به اقدامات اين وزارتخانه در تأمين 
مالي پروژه طرح اقدام ملي مســكن، گفــت: در ماه هاي پاياني 
سال13۹8 از شوراي پول و اعتبار مصوبه اي اخذ شد كه براساس 
آن 80درصد تأمين مالي ساخت مسكن به انبوه سازان تسهيالت 
ارائه شود و همچنين تسهيالت دريافتي از سازنده به خريدار قابل  
انتقال باشــد و در گام تكميلي نيز رقم تسهيالت از 100ميليون 
تومان به 250ميليون تومان افزايش يافت و با اين كار توانســتيم 
نسبت وام به قيمت تمام شــده را تا حدود 60درصد ارتقا بدهيم. 
محمد اسالمي، با اشاره 
به اينكه هم اكنون طرح 
اقدام ملي مســكن در 
10هزار نقطه با اجراي 
530هزار واحد در حال 
انجام اســت، افــزود: تا 
به امــروز 40هزار واحد 
طرح اقدام ملي مسكن 
در قالب طرح مشاركتي 
و واگــذاري گروهــي 
در بافــت فرســوده و 
ســاير بافت هــا افتتاح 
شــده و ســاير پروژه ها 
در مراحــل گوناگــون 
پيشرفت فيزيكي است 
كه چنانچه مردم آورده 
خــود را به موقــع واريز 
كنند واحدهــا در زمان 
مقرر تحويل متقاضيان 

خواهند شد.
به  گزارش همشــهري، 
اگــر آورده متقاضيان 
در طرح مســكن ملي 
افزايــش پيــدا نكند و 
يــك متقاضي فــارغ از 
مبالغــي كــه به عنوان 
آورده مي پــردازد، از 
250ميليون تومان وام بانكي با نرخ ســود 18درصد نيز استفاده 
كند، بايد پس از تحويل واحد مســكوني خود، وارد روند پرداخت 
اقساط شود و به  مدت 20سال، ماهانه حدود 3ميليون و858هزار 
تومان به بانك بپردازد. جمع كل اقســاط پرداختي در اين دوره 
20ساله با فرض اعمال نشــدن جريمه تأخير و ديركرد به حدود 
۹26ميليون تومان خواهد رسيد كه 250ميليون تومان از آن اصل 

وام و 676ميليون تومان از آن سود كل وام خواهد بود.

كالن

نگاه متفاوت همشهري از پشت صحنه خاموشي ها و تنش آبي

فرمان امنيت انرژي دست كيست
يك روز قطع برق، روز ديگــر بحران بي آبي و  انرژی
افزايش تنش آبــي؛ روزگاري كمبود بنزين و 
روزگار ديگــر چالــش كمبــود گاز. اينهــا 
واقعيت هاي مسلم اقتصاد ايران است كه حاال با تهديد امنيت 
انرژي هم مواجه شده است. اينكه به دليل انتقادهاي شهروندان 
به قطع برق، خاموشي ها به صنايع تحميل شود يا اينكه تحت 
فشار اعتراض ها، آب پشت سدها آزاد شود، تنها نشانه اي است 
از اينكه هنوز ياد نگرفته ايم با واقعيت هاي اقتصاد كنار بياييم و 
براي بلندمدت برنامه ريزي كنيم. حل بحران آب و برق و گاز و 
انرژي و پايان دادن به خطري كه امنيت انرژي ايران را تهديد 
مي كند، در كوتاه مدت نه شدني است و نه به شعار ها ممكن و 
اگر از خواب غفلت بيدار نشــويم، دوباره با همين دردسرها 

مواجه خواهيم شد.
به گزارش همشهري، بحران خاموشــي ها هرچند در شهرها 
به ويژه در بخــش خانگي، تجــاري و اداري فروكش كرده اما 
صنايع ايران را با چالش جدي مواجه ساخته، زيرا تدبير نهايي 
بر اين قرار گرفته كه اولويت به تامين برق خانگي داده شود و از 
مصرف برق صنايع به ويژه صنايع انرژي بر كاسته شود. همزمان 
با فروكش كردن موقت بحران خاموشي ها و انتقال آن از بخش 
خانگي به بخش صنعت، اعتراض ها به كمبود آب با باالگرفتن 
تنش آبي در برخي شهرها ازجمله در خوزستان هم باعث شد تا 
تدبير ديگري انديشيده شود و آب پشت يكي از سدها آزاد شود 
تا دست كم در كوتاه مدت اعتراض ها فروكش كند. اما نگاهي 
به فراز و فرودهاي رخ داده دست كم در 16سال گذشته نشان 
مي دهد نگاه  كوتاه مدت دولت ها و تمركز افراطي آنها بر عرضه 
هرچه بيشتر انرژي و ترس از اعمال اصالحات واقعي باعث شده 
تا انگيزه سرمايه گذاري در بخش مديريت تقاضا سركوب شود 

و جراحي بزرگ در اصالح الگوي مصرف به تأخير بيفتد.
فرمان بحران انرژي نه در دست مردم، بلكه ساخته و پرداخته 
روند سياستگذاري ها، در 16سال گذشته، به ويژه پس از انحراف 
رخ داده در ريل گذاري براي هدفمندسازي يارانه هاي انرژي 
است. روندي كه سنگ بناي آن در دولت محمود احمدي نژاد 
كج گذاشته شد و در دولت حســن روحاني هم اراده جدي و 
البته منابع الزم براي اصالح آن وجود نداشــت. حاكم شدن 
نگاه برق رساني، آبرساني و گازرساني به هر شهر و روستا، بدون 
در اختيار داشتن استراتژي روشن براي كاهش شدت انرژي و 
بهينه سازي سرانه مصرف انرژي در نهايت باعث شده تا امنيت 

تامين و عرضه انرژي دچار مخاطره شود.

چرا اصالحات انرژي به تأخير افتاد؟
حاكم شدن نگاه هاي پوپوليستي و كوتاه مدت براي رضايت آني 
شهروندان، نقطه توقف اصالحات واقعي در بازار انرژي ايران به 
شمار مي رود كه آشــكارترين مصداق اين نگاه را مي توان در 
مجلس هفتم با تصويب طرحي توســط اكثريت نمايندگان 
اصولگــراي وقت مجلس با عنــوان طرح تثبيــت قيمت ها 
جست وجو كرد. طرحي براي جلوگيري از اصالح تدريجي و 
گام به گام قيمت حامل هاي انرژي و تشويق سرمايه گذاري ها 
در صنعت انرژي ايران. نتيجه اين اشتباه تاريخي بعدها با فاصله 
چندساله با اوج گيري روند مصرف انرژي نمايان شد و دولت 
اصولگراي محمود احمدي نژاد را وادار كــرد تا به اصالحات 
ناگهاني و شــوك آور قيمت حامل هاي انرژي در سال1387 
روي آورد. اقدامي كه با چاشني يارانه هاي نقدي همراه شد و 
به تدريج و با گذشت زمان آثار مخرب خطاي سياستگذاري در 
تراز كردن منابع و مصارف بين دخل و خرج ها نمايان شد و البته 
در دولت حسن روحاني هم اراده اي براي تصحيح اين خطاي 

ريل گذاري وجود نداشت. نتيجه اينكه هرچند در دولت فعلي 
هم قيمت حامل هاي انرژي دست كم در 2مرحله افزايش پيدا 
كرد اما روند نگران كننده مصرف به پيشروي خود ادامه داده و 

اكنون دوباره نقطه سر خط.

شجاعت تصميم گيري با ريسك زياد
مروري بر  گفته ها و اتفاقات همين يك هفته اخير هم نشــان 
مي دهد اوضاع چنــدان مطلوب نيســت. در زماني كه همه 
انتظار اعالم رسمي پايان خاموشي ها را دارند، خبرها حكايت 
از احتمال افزايش 3هزار مگاواتي برق از روز دوشــنبه همين 
هفته دارد. البته هزينه اين افزايش مصرف را قرار است صنايع 
بپردازند اما در نهايت آن را شهروندان مي پردازند زيرا اثر اين 
خاموشــي ها بر قيمت محصوالت صنعتــي در آينده نمايان 

مي شود.
21سال پس از ايســتادگي مجلس هفتم در برابر اصالحات 
تدريجي قيمت ها، به ويــژه نرخ حامل هاي انــرژي، اكنون 
محمدباقر قاليباف، رئيس فعلي مجلس به يك واقعيت اشاره 
مي كند؛ او كه روز جمعه گذشــته به دعوت رضا اردكانيان به 
مركز راهبري شبكه برق و ســتاد فرماندهي راهبري اوج بار 
تابستان1400 دعوت شــده بود، تأكيد كرد: بايد تصميمات 
شجاعانه گرفته شود كه موضوع قيمت گذاري انرژي يكي از 
اين مسائل است، همه مي دانيم اگر قيمت گذاري حل نشود و 
دستوري بخواهيم اقدام كنيم مشكالت عديده اي براي كشور 

ايجاد خواهد شد.
او اعالم كرد: همه ما مي دانيم مشكالت در اين عرصه جدي و 
اساسي است و در زمان كوتاه نمي توان مشكالت اساسي را حل 
كرد، زيرا اكنون ميزان مصرف را از بخشي كم كرده و به بخش 
ديگري منتقل كرده ايم؛ چه بسا آسيب اين اقدام در درازمدت 
عميق تر و سخت تر باشد به همين دليل بايد مسائل اين حوزه 
به صورت اصولي حل و فصل شــود. قاليباف با اشاره به اينكه 
شــاهد ناترازي در حوزه توليد و مصرف برق هستيم، افزود: 
اين ناترازي در همه بخش ها وجود دارد و اشــكاالتي را ايجاد 
مي كند، به عنوان مثال در موضوع بودجه، بانك ها، صندوق هاي 
بازنشستگي شاهد ناترازي هستيم و تا زماني كه اين مسائل حل 

و فصل نشود، مشكالت وجود خواهد داشت.
اشــاره يكي از روساي قواي ســه گانه كشــور به شجاعت 
تصميم گيري براي قيمت گذاري انرژي در حالي اســت كه 
دســت كم در كوتاه مدت به دليل تضعيف تراز دخل و خرج 
خانوارها، اصالحات قيمتي پرهزينه و داراي ريســك زياد 
خواهد بود. اتفاقات آبان۹8 و اعتراض ها پس از افزايش قيمت 
بنزين نشــان داد مســير اصالح بازار انرژي ايران دست كم 
در 2ســال آينده با افزايش قيمت حامل هــاي انرژي پر از 

دست انداز خواهد بود.

فرصت سوزي نكنيد
به گزارش همشهري، دســت كم 2دهه است كه سياست هاي 
اصالح بازار انرژي ايران به تأخير افتــاده و اصالحات قيمتي 
هم چاره ساز نبوده زيرا از اين مســير سياست مداران به جاي 
گام نهادن در مسير پيشنهادي سياستگذاران قدم در بيراهه 
درآمدزايي گذاشته اند تا سرمايه گذاري. واقعيت نهفته در پشت 
صحنه خطاي سياستي هاي اصالح قيمت حامل هاي انرژي را 
بايد در كســري بودجه دولت و نه اصالح ناترازي انرژي كشور 
جست وجو كرد. فشــار تحريم ها و كاهش درآمدهاي نفتي و 
ارزي باعث شده تا دولت ها از اصالح قيمت حامل هاي انرژي 
در جست وجوي منابع ريالي باشــند اما تضعيف قدرت خريد 
در نتيجه تحريم ها و تورم و ركود موجب شــد تا دولت بيش 
از درآمدهاي ريالي، ناچار به پرداخــت هزينه ها و يارانه هاي 

مستقيم و غيرمستقيم به مردم شود.
فرصت سوزي در اتخاذ يك استراتژي شفاف و دقيق نتيجه اش 
برهم خوردن تراز انرژي ايران و تبديل فرصت ها به تهديدها بوده 
تا جايي كه اكنون هم در پي يافتن پاسخ اين سؤال هستند كه 

فرمان امنيت انرژي پايدار در كشور دست كيست؟

مردم، دولت يا مجلس؟
با پايان دولت حسن روحاني و يكدست شدن قدرت نزد جريان 
اصولگرا، اكنون به نظر فرصت ويژه اي ايجاد شــده و همانطور 
كه محمدباقر قاليباف چندي پيش از مراسم توديع و معارفه 
رئيس قوه قضاييه اعالم كرد، حل مشــكالت و خدمت رساني 
به مردم، توقع بحق آنها از مسئوالن است و ديگر هيچ بهانه اي 
را از ما نخواهند پذيرفت. نيمه دوم سال1400 فرصتي است 
كه دولت و مجلس نسخه خود را براي اصالح بازار انرژي ايران 
رونمايي كنند. 4ســال پيش رو براي دولت و مجلس و البته 
مردم، ســال هاي تعيين كننده و سرنوشت ســاز جهت پايان 
دادن به تهديد و جلوگيري از تبديــل چالش امنيت انرژي به 
يك بحران است. آنها بايد تصميم نهايي را بگيرند كه آيا دنبال 
اصالحات قيمتي و غيرقيمتی حامل هاي انرژي و ترميم الگوي 
شكست خورده فعلي مصرف هســتند يا اينكه دنبال ساخت 
واكسن جديد براي درمان وضعيت كنوني خواهند بود؟  خطاي 
بزرگ دولت و مجلس البته ممكن است اين باشد كه تصور كنند 
ريشه مشكالت ناترازي در بازار انرژي و به خطر افتادن امنيت 
انرژي در ضعف مديريت هاست و به همين سبب با جابه جايي 
افراد و تغيير چهره ها سعي كنند تا نشان دهند كه طرحي نو به 
اجرا درآمده است. فرصت بزرگ اما اكنون پيش روي دولت و 
مجلس قرار دارد تا به دوران گرفتن عكس يادگاري با بطري هاي 
آب بي كيفيت و خاموشي ها پايان دهند و اصالحات واقعي را 
كليد بزنند. گام نخست و بنيادين براي برون رفت از وضعيت 

كنوني، اصالح بينش حاكم براي اصالحات واقعيت است. 

بازخواني روايت بانك مركزي از اتفاقات اقتصادي خرداد1400

ابراز نگراني از روند انتظارات تورمي
بانك مركزي اعالم كرد دليل افزايش رشد پايه پولي در خردادماه امسال نسبت 
به پايان سال13۹۹ كسري بودجه دولت بوده است. نهاد ناظر بازار پول در عين 
حال اذعان كرده  مطابق قانون بودجه و تصميم دولت، سقف مجاز استفاده خزانه 
از تنخواه از 3درصد به 4درصد افزايش پيدا كرده است. طبق اين گزارش، بانك 
مركزي همچنين 2هزار ميليارد تومان پول،  به شركت بازرگاني دولتي داده تا گندم را به قيمت 

تضميني از كشاورزان گندمكار بخرد.
 به گزارش همشــهري، كاهش نرخ بهره بين بانكي از 1۹.6درصد در 30ارديبهشت1400 به 
17.۹5درصد در 17تيرماه1400 خيلي ها را خوشحال كرد كه بانك مركزي در مسير درست 
گام برداشته و در حال اصالح مسير گذشته اســت. اما اكنون بانك مركزي گزارش داده است 
كه دليل اين كاهش نرخ، نه سياست هاي نهاد ناظر بازار پول و سياستگذار، بلكه كسري بودجه 
دولت و برداشت از منابع اين بانك در قالب اجازه قانون بودجه امسال بوده است. سياستگذار 
پولي در عين حال نسبت به روند انتظارات تورمي ابراز نگراني كرده و مي گويد: به دليل كاهش 
انتظارات تورمي و كاســته شدن از شدت منفي بودن نرخ ســود حقيقي، فعال ضرورتي براي 
تغيير در نرخ ســود سياســتي نمي بيند اما اگر تحوالت قيمت دارايي ها از افزايش انتظارات 
تورمي حكايت داشته باشــد و روند نزولي نرخ ســود بازار بين بانكي ادامه يابد، ممكن است 
برخي تغييرات در داالن نرخ سود ضرورت پيدا كند. نرخ سود در بازار بين بانكي در 24تيرماه 
پس از 7هفته كاهش دوباره روندي صعودي پيدا كرده و به 18.31درصد رسيده است. بانك 
مركزي ضمن ارائه تصويري از تحوالت اقتصادي در بهار1400 مي گويد؛ دليل باالرفتن نرخ 
تورم در ارديبهشت و خرداد، افزايش قيمت خوراكي ها و آشاميدني ها به دليل عوامل فصلي بوده 
و البته افزايش قيمت خدمات بهداشت و درمان و مســكن و انرژي هم بي تأثير نبوده است. از 
سوي ديگر رشد اقتصادي ايران پس از شوك همه گيري كرونا در بهار سال گذشته از تابستان 
دوباره بهتر شده و در فصل زمستان به 7.7درصد هم رســيده، بانك مركزي دليل اصلي اين 
موضوع را، رشد گروه هاي نفت، صنايع و معادن و كشاورزي اعالم كرده اما گفته بخش خدمات 
همچنان به دليل كرونــا در وضعيت نامطلوب قرار دارد. ظاهــرا موضوعي كه بانك مركزي را 
نگران كرده، روند بازار دارايي ها ازجمله 
سهام و مسكن اســت. در اطالعيه اين 
نهاد آمده است: قيمت مسكن در تهران، 
هرچند 3درصد رشــد قيمت در خرداد 
نسبت به ارديبهشت را تجربه كرده، اما 
شاخص بورس در خرداد فقط 1.2درصد 
رشد كرد. اين نهاد سياستگذار مي گويد: 
چنانچه مسير صعودي قيمت دارايي ها 
داللتي بر تغييــر در ســطح انتظارات 
تورمي داشته باشد، ممكن است به انجام 
اقداماتي در نهاد سياســتگذار پولي نياز 
باشد. گزارش بانك مركزي تأييد مي كند 
روند افزايش نرخ دالر در بــازار آزاد در 
خردادماه با شكل گيري انتظارات مثبت 
فعاالن اقتصادي از پيشــرفت مذاكرات 
احياي برجام، تعديل شده و بازار ارز ثبات 
نسبي را تجربه كرده اســت. اين روايت 
تلويحا نشان مي دهد اگر مذاكرات برجام 
به نتيجه مطلوب در ماه هاي آينده منجر 
نشود، احتمال افزايش نرخ ارز طبيعي و قطعي است. سياستگذار پولي روند نزولي نرخ سود در 
بازار بين بانكي در ماه خرداد را ماليم توصيف مي كند و مي گويد به دليل افزايش سقف تنخواه 
خزانه دولت و تقويت عرضه ذخاير در بازار، نرخ ســود بين بانكي در محدوده مورد انتظار قرار 
داشته و بانك مركزي هيچ گونه دخالت مستقيم در بازار بانكي ها نداشته است. افزون بر اينكه 
نرخ بازده اسناد خزانه هم روند باثباتي داشته و نشــان از همگراني آن با نرخ سود بين بانكي 
دارد. بانك مركزي نرخ رشد نقدينگي در يكســال منتهي به خرداد را 3۹.4 و رشد پايه پولي 
را 30.7درصد اعالم و تأكيد مي كند: هرچند رشد ماهانه حجم نقدينگي در خرداد، به ميزان 
6.6درصد، نسبت به مدت مشابه سال قبل 0.۹درصد افت نشان مي دهد اما پايه پولي در پايان 
خرداد ماه سال1400 نســبت به پايان ســال13۹۹ معادل ۹.2درصد رشد و نسبت به مدت 
مشابه سال قبل 6واحد درصد انبساط بيشتر را تجربه كرده است. دليل رشد پايه پولي مصوبه 

26خرداد1400 هيأت وزيران، يعني قبل از انتخابات رياست جمهوري، اعالم شده است.

جشن سوداگران سيمان و فوالد در خاموشي
ساختار معيوب بازار مصالح ساختماني، باعث 
شده تا با قطع چندروزه برق صنايع سيمان و 
فوالد، سيمان و محصوالت فوالدي كمياب و 
گران شود. بي توجهي به اين ساختار بازار مصالح، مي تواند در 
بلندمدت و با اجراي طرح جهش توليد مسكن به گران سازي  

مسكن و بدتر شدن شرايط اين بخش منجر شود.
به گزارش همشــهري، در روزهاي اخيــر و به دنبال كاهش 
يا قطع برق صنايع، ازجمله كارخانه هاي فوالد و ســيمان، 
محصوالت اين صنايع ضمن افزايش شديد قيمت، كمياب 
يا حتي ناياب شده است؛ زيرا سوداگران در غياب مقام ناظر، 
از هر فرصتي براي افزايش سود خود بهره  مي برند و اين بار 
نيز با سوار شدن بر جو رواني افت توليد به واسطه قطعي برق، 
نسبت به كاهش شديد عرضه سيمان و مصنوعات فوالدي 
و افزايش قيمت آنها اقدام كرده اند؛ آن هم در شــرايطي كه 
به واسطه ركود شــديد ساخت وساز و مشــكالت صادرات، 
بازار سيمان و فوالد داخلي تا پيش از قطعي برق با افزايش 

عرضه مواجه بود.

بازار بي متولي 
بازار نهاده هــاي ســاختماني به خصوص در حــوزه اقالم 
پرمصرفي نظير ســيمان و فوالد، متولي و ناظر قدرتمند و 
مشخصي ندارد، به همين واسطه در بزنگاه هايي نظير قطعي 
موقتي برق صنايع، بازار اين اقالم به همان ســمتي مي رود 
كه ســوداگران بخواهند. نمايندگان مجلس از نفوذ مافياي 
قدرت و ثروت در صنعت ســيمان و فوالد سخن مي گويند. 
اواخر ارديبهشــت امســال نيز عليرضا رزم حسيني، وزير 
صنعت، در جمع نمايندگان مجلس، وجود مافياي سيمان 
و فوالد را تأييد كرد. حاال در شــرايطي كه براي جبران كم 
برقي، از صنايع خواسته شده مصرف خود را به شدت كاهش 
دهند، بالفاصله نظام مافيايي دستكاری در عرضه محصول و 
افزايش قيمت آن را آغاز كرده تا جايي كه صداي سازندگان 
و انبوه سازان نيز از كمبود و حتي نبود سيمان و فوالد درآمده 
است. در اين ميان، آغاز فعاليت شيفت شب صنايع سيمان 
و فوالد با 70درصد ظرفيــت از 2روز پيش، اگرچه مي تواند 
در تأمين تقاضاي كوتاه مدت بازار مؤثر باشد اما آنگونه كه از 
اظهارات انبوه سازان برمي آيد، فعال نتوانسته به عادي سازي 
شرايط بازار سيمان و ميلگرد كمك كند. فرشيد پورحاجت، 

دبير كانون سراسري انبوه سازان، از افزايش قيمت هر پاكت 
سيمان به 65 تا 70هزار تومان و هر كيلوگرم ميلگرد به 20 تا 
22هزار تومان خبر مي دهد و نسبت به احتمال افزايش قيمت 
مسكن نوساز به واسطه جهش قيمت سيمان و فوالد هشدار 
مي دهد و مي افزايد: با تداوم بي توجهي به اصالح سازوكار بازار 
سيمان و فوالد، بسياري از كارگاه هاي ساخت وساز تعطيل 

خواهند شد و دود گراني مسكن به چشم مردم مي رود.

زنگ خطر براي طرح جهش توليد مسكن
با توجه به توان توليد سيمان و فوالد در ايران، فقط كاهش يا 
قطع برق صنايع سيمان و فوالد در بلند مدت مي تواند موجب 
كمبود عرضه نسبت به تقاضا شــود اما خاصيت سوداگري 
در بازار اين دو محصول باعث واكنش سريع قيمت سيمان 
و ميلگرد به رويداد اخير شــده اســت. هرچند اين موضوع 
دركوتاه  مدت مي تواند با صبوري ســازندگان و متقاضيان 
عمده ســيمان و ميلگرد به پايان برســد اما اصل اين ماجرا 
هشدار قاطعي به متوليان اجراي طرح جهش توليد مسكن 

است كه با محاسبات روي كاغذ به دنبال توليد مسكن ارزان 
هستند؛ طرحي كه در نهايت هزينه توليد كل مسكن كشور را 
براي تحقق سود دالالن مصالح ساختماني دوچندان خواهد 
كرد. به گزارش همشهري، 2ســال پيش و در شرايطي كه 
برنامه اقدام ملي براي توليد مسكن در حال تدوين بود، وزارت 
راه و شهرســازي طرح خريد اعتباري مصالح ساختماني را 
به عنوان راهكاري براي حذف واسطه ها و كاهش 30درصدي 
هزينه توليد مسكن در دستور كار قرار داد كه البته هيچ گاه 
به صورت همه گير اجرايي نشــد. اين موضوع نشان مي دهد 
متولي حوزه مســكن به خوبي از ســازوكار و مناسبات بازار 
مصالح ساختماني اطالع دارد و يكي از راه هاي ارزان سازي 
توليد مسكن را دور زدن سوداگران بازار مي داند. در حقيقت، 
غيبت متولي ناظر در بازار مصالح ساختماني، چنان گلوگاه 
پرخطري در اين بازار ايجاد كرده كه حتي متولي دولتي حوزه 
مسكن نيز فقط به دنبال دور زدن آن بوده و عزمي براي اصالح 
كلي ساختار آن نداشته است. با اين تفاصيل، اين سؤال مطرح 
مي شود كه با اجراي طرح ساخت ساالنه يك ميليون واحد 

مسكوني در دولت جديد، چه بر سر بازار مصالح ساختماني 
خواهد آمد و قيمت تمام  شــده تأمين نهاده هاي پرمصرف 
و گران نظير ســيمان و فوالد براي ســازندگان غيردولتي 
چقدر خواهد شد. شــايد دولت و مجلس با استفاده از نظام 
قيمت گذاري دســتوري و خريد عمده ســيمان و فوالد از 
شركت هاي عمدتاً دولتي و خصولتي، مشكل تأمين مصالح 
براي طرح جهش توليد مســكن را برطرف كنند اما در اين 
صورت ســازندگان بخش خصوصي و پروژه هاي مســكن 
شهري بايد هزينه قحطي مصالح ساختماني با كيفيت را با 
باال بردن قيمت نهايي فروش جبران كنند و اين آغازي است 
بر گران سازي مسكن در كل مناطق شهري. بررسي ها نشان 
مي دهد كه قيمت هر پاكت سيمان در اواخر سال۹8 معادل 
10 تا 12 هزار تومان بود كه حاال بــه 65 تا 70هزار تومان 
رســيده و هر كيلوگرم ميلگرد نيز كه آن دوره 4200تومان 
بود، حاال 20 تا 22هزار تومان فروخته مي شود. اين شاهدي 
است بر اين مدعا كه توليد مسكن ارزان بدون اصالح سازوكار 

بازار نهاده هاي ساختماني امكان پذير نيست.

ولنگاري در بازار مصالح از مبدأ تا مقصد
از نخســتين روزي كه برق صنايع به خصوص كارخانه هاي 
سيمان و فوالد محدود و حتي قطع شــد، عرضه سيمان و 
ميلگرد هم از مبدأ كارخانه و هم در ســطح بازار به شــدت 
كاهش يافت. از يك سو واسطه گران دســت به كار احتكار و 
كاهش عرضه اين اقالم و درنتيجه رشــد قيمت شدند و از 
سوي ديگر، كارخانه ها نيز با كاهش تزريق اين اقالم به بازار 
عماًل با سوداگران  همراهي كردند. البته در اين مورد به واسطه 
ثبت و ضبط وقايع و الزام رعايــت قيمت هاي مصوب براي 
فروش محصول، احتمال انتقال سود به حساب شركت چندان 
قوي نيست اما همدســتي عوامل فروش در مبدأ كارخانه 
با واســطه گراني كه اغلب مشــتريان عمده اين محصوالت 
هستند، مي تواند ســودهاي كالني براي هر دو طرف ماجرا 
به همراه بياورد. پورحاجت، دبير كانون سراسري انبوه سازان 
معتقد است بخشي از كمياب شدن سيمان، مديريت شده 
است و در كارخانه ها با توزيع نكردن بار هدايت مي شود. ايرج 
رهبر، نايب رئيس انجمن انبوه سازان تهران نيز، نگاه صاحبان 
كارخانه هاي فوالد و سيمان به صادرات و تزريق كمتر به بازار 

داخلي را در بروز اتفاقات اخير بي تأثير نمي داند.

 قطع چندروزه برق صنايع باعث جهش قيمت و البته كميابي سيمان 
و ميلگرد شده و هزينه توليد مسكن را به شدت باال برده است

   فقر زمين تمام شد
وزير راه و شهرسازي، ديروز در مراسم 
آغــاز عمليات اجرايــي ۵۹۰۳واحد 
مسكن ملي كاركنان جهادكشاورزي، با 
اشاره به حل مشكل زمين مسكن ملي، 
گفت: چندين سال به  دليل قرائت هاي 
ناصواب در سنوات گذشته با فقر زمين 
در محدوده و حريم شــهرها مواجه 
بوديم اما با تالش مستمر هم اكنون به 
يك قرائت و برداشت واحد درخصوص 
تأمين زمين براي احداث مسكن دست 
يافتيم. وزير راه و شهرسازي ادامه داد: 
هم اكنون فقر زمين براي احداث مسكن 
برطرف شده است و با تفاهمنامه اي كه 
بين وزارت راه بــا وزارت جهاد منعقد 
شــد ۵۰هزار هكتار اراضي شهري را 
تحت اختيــار گرفتيم كــه اميدوار 
هستيم با تأكيد وزير جهادكشاورزي 
اراضي بيشتري در اختيار وزارت راه و 
شهرسازي به منظور اجراي طرح هاي 
توليد مسكن قرار بگيرد. او ارائه برنامه 
واحد از سوي 2وزارتخانه راه و كشاورزي 
و همچنين ارائه ســازوكارهاي الزم به 
 منظور هم افزايي بيشــتر را ازجمله 
داليل موفقيت تفاهمنامه مشــترك 
برشمرد و تصريح كرد: با تالش وزارت 
راه و شهرسازي، جريان توليد مسكن 

به جريان پايداري تبديل شده است.

گزارش

   اميدهاي شكننده
گزارش بانك مركزي اضافــه مي كند: انتظار 
دارد با اعمال سياست احتياطي محدوديت بر 
رشد ترازنامه بانك ها، روند بهبود كنترل رشد 
متغيرهاي پولي در ماه هاي آينده تداوم يافته 
و اقدامات اين بانك براي حفظ ارزش پول ملي 
)ثبات قيمت ها( با موفقيت بيشــتري همراه 
شــود. فراز آخر گزارش ديروز سياســتگذار 
پولي شــكننده بودن انتظارات به بهبود روند 
كنترل تورم و نقدينگي و پايه پولي را به تصوير 
مي كشد. جايي كه تأكيد دارد: با توجه به كاهش 
انتظارات تورمي و كاسته شدن از شدت منفي 
بودن نرخ سود حقيقي، فعال ضرورتي براي تغيير 
نرخ سود سياستي ديده نشده است، اما چنانچه 
تحوالت قيمت دارايي ها نشــانه اي از افزايش 
انتظارات تورمي باشــد و روند نزولي نرخ سود 
بازار بين بانكي تداوم يابد، ممكن است اعمال 
برخي تغييرات در داالن نرخ سود ضرورت يابد.



5 2 يكشنبه 27 تير 1400   شماره 8272 اقتصاد 3 0 2 3 6 2 1

   خسارت ۵۰۰ ميليارد توماني بي برقي به صنعت گل
به گفته مهدي شريفي، مديرعامل اتحاديه گل و گياه كشور، طبق برآوردهاي انجام شده قطع مكرر برق از ابتداي تابستان 
امسال 5۰۰ميليارد تومان خسارت به صنعت گل و گياه وارد كرده كه اين خسارت بيشتر در بخش توليد گل هاي شاخه بريده 
بوده است. مهدي شريفي در گفت وگو با همشهري، ضمن بيان اين مطلب به زيان ناشي از كرونا در اين صنعت نيز اشاره 
مي كند و مي افزايد: صنعت گل و گياه كشور از ابتداي كرونا تاكنون ۳5۰۰ميليارد تومان خسارت متحمل شده كه امروز 
آسيب هاي ناشي از قطع برق نيز به اين خسارت ها افزوده شده است. به گفته اين مقام صنفي، عمده خسارت در اين صنعت 
با توجه به تعطيلي تاالرها و مجالس و افت فاحش تقاضا، در بخش گل هاي شاخه بريده رخ داده است و اين خسارات با توجه 
به تداوم شرايط آسيب زا شامل كرونا و بي برقي همچنان ادامه دارد. مديرعامل اتحاديه گل و گياه از وارد شدن خسارت 
شــديد به صنعت گل وگياه در بخش صادرات خبر مي دهد و مي افزايد: بي برقي و لغو قراردادهاي توليدكنندگان گل و 
گياه با خريداران خارج از كشور به دليل نبود امكان تحويل به موقع موجب شد در بخش صادرات نيز صدمات سنگيني به 
توليدكنندگان وارد شود كه اين خسارت در بعضي مناطق كشور به دليل شرايط آب و هوايي بسيار سنگين تر بوده است. 
به گفته شريفي، به دليل تداوم شرايط بي برقي و ادامه خسارت، هنوز برآورد دقيقي از زيان وارد شده در اين بخش انجام 
نشده و آمارها پس از روشن شدن وضعيت برق اعالم خواهد شد اما مجموعه خسارات وارده به صنعت گل و گياه در يك 

سال و  نيم اخير باعث شد ۶۰تا۷۰درصد واحدهاي توليدي گل هاي شاخه بريده تعطيل شوند.
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قطــع مكــرر بــرق 
ســردخــانه هـــاي 
مخصــوص نگهداري 
گل هاي شــاخه بريده، 
ضايعات گل را به شدت 
باال بــرده و ۵0 درصد 
تخريب و فســاد گل ها 
را به همراه داشــته كه 
نتيجه آن افزايش قيمت 

گل در بازار بوده است

روند صعودي شــاخص بورس در  بورس
مبادالت شــنبه هم ادامه يافت. 
ديروز، ارزش روزانه معامالت سهام 
دوباره رشد كرد. بررسي ها نشان مي دهد كه رشد 
انتظارات تورمي، به عنوان يك عامل پر قدرت به 

رشد شاخص هاي بورس منجر شده است.
به گزارش همشهري، شاخص كل بورس تهران 
ديروز شــنبه ۵700واحد صعود كــرد و ارزش 
روزانه معامالت هم به مرز 8هزار ميليارد تومان 
رسيد. آمارها نشان مي دهد؛ شاخص كل بورس 
تهران از خرداد ماه تاكنون 20درصد رشد كرده ، 
اما دليل اين رشد چيست و بازار سهام مبتني بر 

چه متغير هايي درحال رشد است؟
بررسي ها نشــان مي دهد، بخش عمده تصميم 
سهامداران براي تزريق نقدينگي جديد به بورس 
ناشــي از عوامل بيروني و در راس آنها افزايش 
انتظارات تورمي اســت. از يك طرف قيمت كاال 
و خدمات، مطابق گزارش هاي رسمي، در حال 
رشــد و از طرف ديگر آينده مذاكرات هسته اي 
در وين براي احياي برجام نامشخص است. اين 
عوامل خود به دامنه انتظارات تورمي اضافه كرده 
است. قيمت ها در برخي كاالها ازجمله خوراك، 
پوشاك و مسكن به سرعت در حال رشد است و 
در عين حال چنانچه مذاكرات هسته اي در وين 
به نتيجه نرسد، به دليل احتمال افزايش كسري 
بودجه، نرخ تورم مي تواند با ســرعت بيشتري 

افزايش يابد.
به طوركلي مي تــوان گفت؛ انتظــارات تورمي 
تحت تأثير عوامل اقتصادي و سياسي، برخالف 
تحليل هاي رسمي بانك مركزي در حال افزايش 
است. چنان كه آمارهاي رسمي بانك مركزي هم 
تأييد مي كند حجم نقدينگي و پايه پولي در طول 
2سال گذشــته و حتي در بهار امسال، به شدت 
افزايش يافته اســت. در عين حــال پيش بيني 
مي شود كســري بودجه دولت در سال جاري به 
رقم بي ســابقه 3۵0 تا 4۵0هزار ميليارد تومان 
برسد. اينها خود از عوامل  پرقدرت براي رشد تورم 
هستند و انتظارات تورمي در ميان سرمايه گذاران 
با علم به اين موضوع افزايش يافته است. از نظر 
سياسي هم چنانچه مذاكرات هسته اي در وين 
به سرانجام نرسد، محدوديت ارزي دولت بيشتر 
خواهد شــد و اين موضوع مي توانــد با افزايش 

تنگناي مالي دولت به تشديد تورم منجر شود.
همه اين ها در حالي اســت كه احتمال مي رود 
دولت ســيزدهم براي جلوگيري از بحران هاي 
اجتماعي، دست به تزريق پول به اقتصاد بزند و 
اين خود مي تواند منجر به افزايش شكاف موجود 

در تراز عملياتي بودجه و رشد تورم شود.

اثر انتظارات تورمي بر بورس 
به زعم كارشناسان، برآورد متغير هاي اقتصادي 
حكايت از رشــد تورم در ماه هــاي آينده دارد. 
با توجه به اين كــه نرخ تورم، تأثيــر زيادي در 
شاخص هاي بورس دارد، سهامداران با توجه به 
چشم انداز هاي تورمي بار ديگر ترجيح داده اند تا 
دارايي هايشان را در بورس سرمايه گذاري كنند 
و همين عامــل ازجمله داليــل ورود نقدينگي 
تازه به بورس بوده اســت. برآوردهــا از بودجه 
سال جاري نشان مي دهد ميزان كسري بودجه 
دولت، به عنوان مهم ترين عامل تورم زا، مي تواند 
در سال جاري حتي به 400هزار ميليارد تومان 
هم برســد كه اين امــر موجب خواهد شــد تا 
دست اندازي دولت به منابع بانك مركزي بيشتر 
شــود. تحت تأثير چنين عاملي نمي توان انتظار 
داشــت تورم كاهش يابد. تحليلگران همچنين 
مي گويند: شكســت در مذاكرات هســته اي بر 
آتش تورم اضافه خواهد كــرد. به همين دليل 
با توجه به اينكه فعال چشــم انداز روشني درباره 
توافق هســته اي وجود نــدارد، وزن انتظارات 
تورمي نسبت به غيرتورمي بيشتر است و همين 
عامل، محرك اصلي ورود نقدينگي تازه به بازار 

سهام است.
مهدي محســني، كارشــناس بازار ســرمايه 
چشــم انداز تورمي را عامل اصلي رشــد بورس 

مي داند و مي گويد: با توجه به كســري بودجه  
۵00هزار ميليارد توماني كه گريبانگير اقتصاد 
شــده و مذاكرات برجام كه تاكنــون نتيجه اي 
نداشــته و انتظــارات تورمــي افزايــش يافته 
تحت تأثير افزايــش انتظــارات تورمي، بورس 
به عنوان تنها پناه سرمايه گذاران، روند رو به رشد 

و صعودي به خود گرفته است.
اميد پورمحمودي، ديگر كارشناس بازار سرمايه 
هم در اين باره مي گويد: رشــد نقدينگي، عامل 
اصلي رشد بورس است. به علت اينكه نقدينگي 
باالســت، انتظارات تورمي را باال برده اســت و 
مشــخصا ايران يك تــورم را در فصــل پاييز و 
زمستان خواهد داشت؛ پس در اين روند صعودي 

بازار نبايد از انتظارات تورمي غافل شويم.
علي قاسم نژاد، كارشناس بازارسرمايه در اين باره 
مي گويد: روند بازار سرمايه تحت تأثير چند عامل 
قرار دارد كه مهم ترين اين عوامل، تورم است. اين 
تورم مي تواند ناشي از رشد نقدينگي و به دنبال 
آن رشد نرخ ارز باشــد. مادامي  كه موتور تورم زا 
روشن باشد، بازارها هم سير صعودي دارند. كما 
اينكه در 28سال گذشته باوجود  فراز و فرودهاي 
مقطعي، روند كلي بازار ســرمايه صعودي بوده 

است.
محمد جمالي، كارشناس بازار سرمايه در اين باره 
مي گويــد: از يك ماه قبل، بــازار از ترس فراگير 
10ماهه خود خارج شد و به اين جمع بندي رسيد 
كه قيمت دالر كاهش نخواهد نيافت و به زودي 
توافقي در برجام صورت نخواهد گرفت. با توجه 
به افزايش قيمت هاي جهاني بازار روند صعودي 

به خود گرفت.

موج تورمي، بورس را به كجا مي برد؟
تحليلگران مي گوينــد: تحت تأثير افزايش تورم 
انتظار دارند درآمد اسمي شركت هاي بورس هم 
افزايش يابد و اين مي تواند به رشد ارزش سهام 
شركت هاي بورس منجر شود. برخي تحليلگران 
همچنين انتظار دارنــد تحت تأثير حذف دالر 
4200 در برخي از صنايع ازجمله دارو ســازي  
درآمد شركت هاي بورس با رشد بيشتري مواجه 
شــود. اين انتظارات كه مبتنــي بر تحليل هاي 
بنيادي از سهام شركت هاســت، كارشناسان را 
به اين نتيجه رسانده است كه تورم مي تواند در 

سال جاري منجر به تداوم رشد شاخص ها شود.
حسين اورجلو، كارشناس بازار سرمايه در اين باره 
مي گويد: با توجه به شــرايط تورمي دركشور و 
موج گراني كاال ها كه با آن روبه رو هستيم سهام، 
تنها دارايــي ارزان قيمت اســت.او مي افزايد: 
گزارش هاي منتشرشــده شــركت هاي بورس 
حاكي از رشد 30 تا 40درصدي سود شركت ها 
نسبت به سال گذشته است و نشان مي دهد كه 
تورم و افزايــش قيمت ها تأثير خود را بر ســود 
شركت ها نيز مي گذارد.به گفته او، رشد شاخص 
به آرامي تا يك ميليون  و400هــزار واحد ادامه 
خواهد يافت، اما پس از اين عــدد، مدل خود را 
تغيير خواهــد داد و جريان ورود پــول به بازار 

تقويت مي شود.
شايان زهراكار، كارشــناس بازار سرمايه هم به 
موضوع افزايش نرخ فروش محصوالت شركت ها 
تحت تأثير تورم اشاره مي كند و مي گويد: مي توان 

انتظار داشــت اين هفته پااليشــگاه ها به دليل 
افزايش نرخ فروش محصوالت شــان با هيجان 
خريد مواجه شــوند.همچنين انتظار مي رود با 
توجه به رفع قيمت گذاري دستوري در صنايع 
فوالد و سيمان، به دليل عرضه محصوالتشان در 
بورس كاال، حجم تقاضا براي اين صنايع هم در 
بورس به دليل افزايش نرخ فروش توليداتشــان 

افزايش يابد.
به گفته او، با توجه به حمايت هايي كه از صنعت 
خودرو ســازي  در بازار سهام مي شــود، انتظار 
مي رود رالي صعودي اين صنعت هم به زودي در 

بورس آغاز شود.
او همچنين تأكيد مي كند: بازار سرمايه در حال 
جمع كردن قدرت نقدينگي است و به مرور زمان 
خود را آماده رشــدی بــزرگ مي كند. مي توان 
پيش بيني كرد در مرحله اول اين رشد شاخص 
به يك ميليون و 600هزار واحد برسد و در مرحله 

دوم در كمتر از يك سال قله قبلي را فتح كند.

آينده انتظارات تورمي 
بانك مركــزي ديروز در يك گــزارش تحليلي 
اعالم كرد؛ بررسي رشد اجزاي نقدينگي، حاكي 
از تداوم كاهش رشــد پول اســت، به نحوي كه 
رشــد 12ماهه پول از 88.6درصــد در مهر ماه 
به ۵6.9درصــد در بهمن ماه كاهــش يافته كه 
حاكي از تقويت ماندگاري سپرده ها در ماه هاي 
اخير بوده و تأييدي بر كاهش انتظارات تورمي و 
استقبال بيشتر از ســپرده گذاري بلندمدت در 

بانك ها است.
با وجود تحليل بانك مركزي، كارشناســان بر 
اين باورند كه هم تورم و هم انتظارات تورمي در 
حال افزايش است. ضمن اينكه آمار ها نيز نشان 
مي دهد رشد پر سرعت قيمت ها در بازار كاال و 
خدمات ادامه دارد و اين موضوع انتظارات تورمي 

را هم افزايش داده است.
پيش تر گزارش هاي مركــز آمار و گزارش مركز 
آمار و اطالعات راهبردي وزارت تعاون كار و رفاه 
اجتماعي نشــان مي داد؛ رشد قيمت 71درصد 
مواد خوراكي از كنترل خارج شــده و اين روند 
به زودي به تورم جهشي منجر خواهد شد.قيمت 
مسكن و پوشــاك هم در كنار رشد قيمت مواد 
خوراكي درحال افزايش بوده و همين عامل اين 
تصور را ايجاد كرده است كه روند رو به رشد تورم 

ادامه دارد.
هفته گذشته مســعود نيلي، عضو هيأت علمي 
دانشــكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي 
شــريف در جريان ديدار اقتصاددانان با ابراهيم 
رئيســي، رئيس جمهور منتخب هشــدار داد: 
امروز متأســفانه در آســتانه وقوع يك شرايط 
تورمي شــديد غيرقابل كنترل هستيم.آن طور 
كه اقتصاددانــان تحليل مي كنند بــا توجه به 
كسري بودجه شديد دولت و رشد نقدينگي و پايه 
پولي، نمي توان انتظار داشت سرعت تورم كمتر 
شود. برخي اقتصاددانان با توجه به سياست ها و 
تصميمات  احتمالي دولــت در آينده، نرخ تورم 
را بين 20 تا 80درصد متناســب با سناريوهاي 

مختلف پيش بيني مي كنند.
رضا بوستاني، كارشــناس اقتصادي در اين باره 
مي گويد: اگر سياســت هايي تحميل شــود كه 
به افزايش نقدينگي منجر شــود، افزايش تورم 
اجتناب ناپذير اســت؛ اينكه سياستمداران چه 
دوست دارند، ممكن است با آنچه اتفاق مي افتد 
متفاوت باشــد. ميثم هاشــم خاني، كارشناس 
اقتصادي هم با تأييد ســخنان بوستاني درباره 
چشم انداز تورم در ســال1400 مي گويد: تورم 
ســال1400 مي تواند با توجه به سناريوي هاي 
مختلف بين 20 تا 80درصد  متغير باشد. احتماال 
اشــاره اين اقتصاددانان به سياست هاي دولت 
سيزدهم است كه مي تواند از طريق سياست هاي 
پولي-انبساطي بر آتش تورم بيفزايد و بسياري از 
تحليلگران با توجه بــه ذهنيت اقتصادي دولت 
بعدی بر اين باورند كه به  احتمــال زياد دولت 
سيزدهم دست به پول پاشــي خواهد زد و اين 

مي تواند به سرعت منجر به رشد تورم شود.

بازه ميان پايان  ماه رمضان تا شــروع  ماه  بازار
كاســبي  زمــان  بهتريــن  محــرم 

گلفروشي هاست.
اغلب جشن  ها و مراســم شــادي در اين فاصله زماني 
ســه ماهه برگزار مي شــود و تقاضا براي گل به همين 
واسطه افزايش مي يابد. اما امســال دومين سالي است 
كه پيش بيني ها و برنامه ريزي هاي فعاالن صنفي مطابق 
انتظارشان پيش نمي رود. شرايط خاص كشور در دوسال 
اخير صنعت گل و گياه را نيــز مثل ديگر بخش ها دچار 
چالش هاي زيادي كرده اســت. اين صنعت، از توليد تا 
توزيع، با آغاز شيوع كرونا خسارات سنگيني متحمل شد. 
از دســت دادن بهترين فصل فروش و خسارت سنگين 
در اسفند98، آغاز ماجرا بود اما در ادامه، تعطيلي بسيار 
طوالني تاالرها و ســالن هاي پذيرايــي و لغو مجالس و 

مراســم با توجه به محدوديت هاي 
كرونايي، مشــتريان عمده گل را از 
رده خارج كرد و شــرايط نامناسب 
اقتصادي، تــورم و گراني كاالهاي 
اساســي خانوار، تقاضا براي گل را 
در بخش خانوار به پايين ترين حد 
خود رســاند. اين شــرايط به گفته 
فعاالن صنفي، فروش گلفروشي ها 
را به يك ســوم رســاند و خسارات 
غيرقابــل جبراني بــه اين صنعت 
از توليد تا بازار وارد كــرد. با بهبود 
نسبي شرايط و آغاز واكسيناسيون 
در كشور اين اميد وجود داشت كه 
كم كــم وضعيت به شــرايط عادي 
بازگردد اما به تازگي خسارت ناشي 
از بي برقي هم به خسارت هاي قبلي 
اضافه شده اســت. با اين حال هنوز 
تعطيلي هاي كرونايي عمده مشكل 

گلفروشي  هاست، مشــكلي كه به تازگي با رايزني هاي 
صنفي حل شد.

افت ۸۰درصدي فروش
اگرچه بعد از ۵ موج كرونا و ۵ دوره تعطيلي ، حاال همه چيز 
از جديت اوليه فاصله گرفته و كمتر صنفي به اعالميه ها و 
ابالغيه هاي ستاد مقابله با كرونا توجه مي كند اما همين 
تعطيالت  نيم بنــد هم فروش گلفروشــان را 40درصد 
كاهش داده است. رئيس اتحاديه فروشندگان گل و گياه 
تهران با يادآوري ركود سنگين و افت 80درصدي فروش 
گل از زمان آغاز شيوع كرونا، از زيان شديد و ورشكستگي 
گسترده فعاالن اين صنف، از گلفروش تا گلخانه دار طي 
يك سال گذشته خبر داد؛ شرايطي كه باعث شده تعداد 
قابل توجهي از فعاالن صنفي، كار در اين حوزه را رها و 
مغازه ها و گلخانه هاي خود را تعطيل كنند. به گفته اكبر 
شــاهرخي، تنها تعطيلي اخير كه به دنبال موج پنجم 
كرونا اعمال شد، توليد و عرضه  گل را 30تا40درصد در 
كل كشور كاهش داده و هم اكنون تنها گلخانه هايي در 
چرخه توليد باقي مانده اند كه توان مالي مناسب و امكان 

رقابت دارند.

گلفروش ها به گروه يك رفتند
زيان هاي شــديد اصناف از كرونا در شرايطي است كه 
وعده هاي دولت براي كمك  به اصناف يا محقق نشــد 
يا در حدي نبود كه كمك مؤثري بــراي زيان ديدگان 
باشد. طوالني شدن شــرايط كرونايي در كشور و كندي 
روند واكسيناسيون، بيشتر كســبه را به بي توجهي به 
ابالغيه هاي محدودكننده فعاليت هاي صنفي واداشته 
و مشاهدات ميداني نشــان مي دهد مشاغل ممنوع  در 
سراسر كشور يا به كلي محدوديت ها را ناديده گرفته اند 
يا با كمي تعارف، با كركره هاي نيمه باز در حال ادامه كار 
هستند. از سال گذشته فهرست گروه هاي شغلي يك تا 
4 بارها تغيير كرده و هربار فهرست گروه يك يعني گروه 
مشاغل واجب و معاف از تعطيلي طوالني تر شده است. 
به تازگي گلفروش ها هم به اين گروه پيوسته اند. به گفته 
رئيس اتحاديه فروشــندگان گل و گياه تهران، به دنبال 

هماهنگي ها و رايزني هاي صورت گرفته از ســوي اين 
اتحاديه و گلخانه داران با اتاق اصناف و ستاد ملي مقابله 
با كرونا، كه با هدف جلوگيري از افزايش زيان فعاالن اين 
حوزه صورت گرفت، گلفروشــي ها از اين پس در رديف 
گروه يك شــغلي قرار مي گيرند و از تعطيالت كرونايي 
معاف هستند. اين جابه جايي گروه شغلي به گلفروشي ها 
اجازه مي دهد با رعايت پروتكل هاي بهداشــتي بتوانند 
در شــهرهاي قرمز هم به فعاليت خــود ادامه دهند و 
مغازه هايشان را باز نگه  دارند. شــاهرخي تأكيد كرد: از 
تمام اعضاي صنف خواسته ايم پروتكل هاي بهداشتي و 
فاصله گذاري اجتماعــي را در نهايت دقت به كار گيرند، 
ضمن اينكه بازرسان اتحاديه به صورت مدام و بر عملكرد و 
نحوه فعاليت آنها براي رعايت تمام موارد بهداشتي نظارت 

كامل خواهند داشت.

زيان شديد گلخانه ها 
مشكالت و نارضايتي هاي شــديد ناشي از قطع برق در 
مناطق مسكوني باعث شد كمبود 
برق كشــور بــا اعمال خاموشــي 
در بخــش صنعــت جبران شــود 
و حاال بخش صنعــت، كارخانه ها 
و شــهرك هاي توليدي و صنعتي 
خارج از شــهرها هســتند كه بايد 
خسارت هاي ناشــي از بي برقي را 
متحمل شوند. يك مقام صنفي در 
اتحاديه فروشندگان گل و گياهان 
تزيينــي تهــران، در گفت وگــو با 
همشــهري از زيــان ۵0درصدي 
گلفروشــي ها به واســطه بي برقي 
خبر مي دهد. ســيدرضا موسوي، 
مي افزايد: در شرايط فروش عادي، 
بيــن 20تا30درصــد از  گل هاي 
شاخه بريده در مغازه هاي گلفروشي 
دورريز مي شــود و ايــن دورريز در 
شرايط قطع برق به باالي ۵0درصد 
مي رسد. اين حجم از خسارت در شــرايطي كه فروش 
گل فروشي ها به دليل افت تقاضا به حداقل ممكن رسيده 
جبران ناپذير است و تداوم روند قطع برق ادامه فعاليت 
را غيرممكن مي كند. به گفتــه اين مقام صنفي كه خود 
توليدكننده و گلخانه دار نيز هست، قطع برق در گلخانه ها 
هم خسارت هاي زيادي به توليدكننده ها وارد كرده است. 
موسوي مي گويد: قطعي برق در شهرك هاي گلخانه اي 
در هر نوبت به 3 تا 4ساعت مي رسد و اين زمان طوالني 
ضرر قابل توجهي به محصوالت توليدي وارد مي كند زيرا 
دماي گلخانه به طور عادي بسيار باالتر از فضاي بيرون 
است و فن ها و اسپيلت هاي بزرگي كه براي تنظيم دماي 
داخل گلخانه مورد استفاده قرار مي گيرند با قطع برق از 
كار مي افتند، در چنين شرايطي دما در گلخانه بسيار باال 
مي رود و بخش زيادي از گل ها از بين مي روند. به گفته او، 
قطع برق حتي در ساعات شب هم براي گلخانه ها زيان بار 
است و باعث مي شود گياهان روزبلند كه ساعاتي از شب 
به كمك المپ هاي مخصوص به رشــد ادامه مي دهند، 

آسيب ببينند.

بي برقي گل را گران كرد
با اين حــال از آنجــا كه تعييــن قيمــت گل با خود 
توليدكنندگان اســت، زيان گلخانه ها به طور معمول با 
افزايش قيمت گل ها جبران مي شود و بار آن در نهايت 
بر دوش مصرف كننده اســت. به گفته يك توليدكننده، 
قطع  مكرر برق در هفته هاي اخير باعث شده قيمت گل ها 
به دوبرابر يا حتي بيشتر افزايش يابد و به طور مثال يك 
دسته گل ليسيانتوس كه تا پيش از بي برقي هاي اخير 
دسته اي 6هزار تومان قيمت داشــت حاال به دسته اي 
12تا16هزارتومان برسد. البته بخشي از افزايش قيمت 
گل هاي شاخه بريده نيز مربوط به هزينه هاي نگهداري 
ســردخانه ها و خسارت به آنها بوده اســت. به گفته اين 
توليدكننده، قطع مكرر برق ســردخانه هاي مخصوص 
نگهداري گل هاي شاخه بريده ضايعات گل را به شدت باال 
برده و ۵0درصد تخريب و فساد گل ها را به همراه داشته 
است؛ چيزي كه نتيجه آن افزايش بيشتر قيمت گل در 

بازار بوده است.

همشهري تحليل مي كند؛ شاخص هاي بازارسرمايه با چه اهرمي در حال رشد هستند؟

شاخص كل بورس تهران از خرداد ماه امسال به اين سو 20درصد رشد كرده است

كرونا و كاهش تقاضا 60درصد توليدكنندگان گل هاي شاخه بريده را از رده خارج كرده 
و حاال چالش بي برقي در حال افزايش خسارت به اين صنعت است رشد بورس روي موج انتظارات تورمي

شوك  برق و كرونا به بازار گل

 سيگنال منفي ممنوعيت واردات 
به بازار گوشي موبايل 

انجمن وارد كنندگان گوشي موبايل در نامه اي به رگوالتوري تأكيد 
كرده، ممنوعيت واردات باعث ايجاد التهاب در بازار شده است

درخواســت رگوالتــوري از وزارت صمــت مبني بر  واردات
ممنوعيت واردات ۵0درصد گوشي هاي موجود در بازار 
ايران، شــامل برندهاي شــيائومي، نوكيا و...، شوك 
جديدي به بازار گوشــي موبايل وارد كرده اســت. بهانه اين تصميم 
پشــتيباني نكردن )اتصال( شــماره هاي اضطــراري در ايران روي 

گوشي هاي يادشده بوده است.
به گزارش همشهري، درخواست اخير رگوالتوري از وزارت صمت براي 
اعمال ممنوعيت در مسير واردات محصوالت برخي برندهاي گوشي 
هوشمند كه شــماره هاي اضطراري در ايران را پيشتيباني نمي كند، 
واكنش فعاالن صنفــي و وارد كنندگان موبايل را به دنبال داشــته و 
موجب نگراني مشتريان از وارد آمدن شوك تازه به بازار اين محصوالت 
شــده اســت. با اعمال درخواســت رگوالتوري واردات گوشي هاي 
شيائومي، نوكيا و برخي برندهاي ديگر كه به گفته سخنگوي انجمن 
وارد كنندگان سهمي ۵0درصدي از بازار گوشــي هوشمند ايران را 
در اختيار دارند، بحراني تازه در بازار گوشــي موبايل در پيش خواهد 
بود. اين مصوبه همچنين مصرف كنندگان گوشي هاي هوشمند رده 
قيمتي متوسط را كه به دليل افزايش شديد قيمت محصوالت برندهاي 
مشهور كره اي و آمريكايي دستشــان از خريد كوتاه شده، با چالش 
تازه اي مواجه خواهد كرد. گزارش ميداني خبرنگاران همشــهري از 
وضع بازار گوشي هوشمند تلفن همراه حاكي است در روزهاي اخير 
قيمت برخي مدل  هاي گوشــي موبايل، كه واردات آنها طبق دستور 
رگوالتوري ممنوع خواهد شد، افزايش يافته، در اين شرايط عرضه اين 

نوع گوشي هاي موبايل هم در مراكز فروش متوقف شده است.
در سال هاي اخير اقبال مشــتريان ايراني به خريد محصوالت برخي 
برندهاي چيني افزايش يافته و آمارها از افزايش سه برابري سهم بازار 
اين محصوالت در ايران حكايت دارد، دليل اين موضوع قيمت و امكانات 
مناسب اين برندها نسبت به محصوالت اپل و سامسونگ اعالم شده 
است اما با مصوبه اخير رگوالتوري عمال سهم بازار اين برندها در بازار 
گوشي تلفن همراه ايران به شــدت كاهش خواهد يافت و با اين روند 
به دليل مشكالت تامين و تخصيص ارز براي واردات انواع گوشي هاي 
هوشمند موبايل به نظر مي رسد با اجرايي شدن اين مصوبه در آينده 
نزديك بازار گوشي تلفن همراه كشور با افت شديد عرضه و افزايش 
چند باره قيمت به خصوص در بازار برندهايي مواجه شود كه واردات 

آنها ممنوع اعالم شده است.

نامه نگاري براي لغو توقف واردات گوشي موبايل 
همزمان با تحوالت اخير انجمن وارد كنندگان موبايل در نامه خود به 
رگوالتوري تأكيد كرده؛ ممنوعيت واردات برخي انواع گوشي موبايل 
باعث ايجاد التهــاب در بازار و نارضايتــي مصرف كنندگان و فعاالن 
صنفي شده است. اين انجمن همچنين چند پيشنهاد جايگزين براي 
ممنوعيت واردات اين مدل ها به رگوالتوري ارائه كرده و خواســتار 
همكاري آنها براي حل اين مشــكل شده اســت. در اين نامه نيروي 
انتظامي و ستاد مديريت بحران كشور علت اصلي ممنوعيت واردات 
اين كاال معرفي شده اند زيرا نمي توان با اين گوشي ها به شكل مستقيم 
يا بدون ســيم كارت با شــماره هاي اضطراري تماس گرفت. انجمن 
واردكنندگان هرچند دغدغه اين ســازمان ها را كامال بحق دانسته 
اما تأكيد كرده براي اين موضوع بايد راه حل منطقي و عملياتي پيدا 
شــود. رئيس هيأت مديره انجمن واردكننــدگان در اين نامه تأكيد 
كرده تحريم ها باعث قطع ارتباط مســتقيم با برندهاي اصلي موبايل 
شده و به همين دليل امكان مذاكره يا فروش بي واسطه به ايران وجود 
ندارد و بازرگانان با روش هاي ســخت تحريم ها را دور مي زنند تا نياز 
مصرف كنندگان تامين شود. به همين خاطر عمال امكان درخواست 
تغييرات نرم افزاري در اين گوشــي ها به طور رسمي وجود ندارد. اما 
محصوالت اين برندها صرفه اقتصادي براي مردم كشور دارند و اقبال 
خوبي نيز در بازار پيدا كرده و با توجه به سهم 30 تا ۵0درصدي آنها در 
بازار، توقف وارداتشان به تنش و بحران جدي در بازار منجر خواهد شد 
و اين بازار تقديم ساير برندهاي آمريكايي و كره اي مي شود. اين انجمن 
همچنين تأكيد كرده است، بسياري از كاالهايي كه اكنون وارداتشان 
ممنوع اعالم شده در سفارش هايي ثبت شده قرار دارند و در حال ورود 
به كشور هســتند و اين موضوع مي تواند به بسياري از واردكنندگان 
آســيب مالي بزند و موجب بروز اعتراض صنفي و برهم خوردن نظم 

بازار شود.

احتمال بحران تازه در بازار گوشي موبايل 
در 3روز گذشته، انتشــار خبر ممنوعيت واردات برخي گوشي هاي 
موبايل موجب نگراني خريداران و فعاالن بازار موبايل شــده اســت. 
ممنوعيــت واردات اين گوشــي ها به دليــل پشــتيباني نكردن از 
شماره گيري شماره هاي اضطراري مانند پليس110 موجب خواهد 
شد تا واردات نيمي از گوشي هاي بازار ممنوع شود. همچنين سازمان 
تنظيم مقررات راديويي )رگوالتوري( با ارسال نامه اي به واردكنندگان 
گوشي موبايل، فهرستي از گوشي ها را به آنها اعالم كرده كه به دليل 
نبود امكان شماره گيري شــماره هاي اضطراري در ايران، واردات و 
ترخيص آنها متوقف شده اســت. در اين زمينه تا كنون فهرست هاي 
مختلفي از گوشي هاي ممنوع الورود ارائه شده اما عمدتا دربرگيرنده 
گوشي هاي هوشــمند برندهاي نوكيا، شــيائومي و پوكو است كه 
مقرون به صرفه بوده و بخش بزرگي از بازار ايران را در دســت دارند. 
ســخنگوي انجمن واردكنندگان موبايل گفت: شركت  هاي مختلف 
وارد كننده هر كدام يك فهرســت از گوشــي هاي ممنوعه دريافت 
كرده اند اما بسته به هر برند اين فهرســت متفاوت است. رضا عاليان 
هشــدار داد اين تصميم مي تواند باعث ممنوعيت واردات و ترخيص 
۵0درصد گوشي هاي بازار ايران شــود كه قطعا تبعات بزرگي براي 
مصرف كنندگان خواهد داشت. او افزود: اين مشكل به سادگي از طريق 
روش هاي ديگر قابل حل است. عاليان افزود: فهرست هاي منتشر شده 
كامل نيستند و اين ممنوعيت تنها به برند شيائومي محدود نمي شود. 
اما بايد منتظر ماند و ديد كه اجرايي شدن اين درخواست رگوالتوري 
چه شوك قيمتي تازه اي را به بازار گوشي هاي هوشمند تلفن همراه و 

ساير محصوالت ديجيتال وارد خواهد كرد.

با توجــه به آنكه نرخ تــورم تأثير 
زيــادی در شــاخص های بورس 
دارد، ســهامداران بــا توجــه به 
چشــم انداز های تورمی بار ديگر 
ترجيح داده اند دارايی های شــان 
را در بورس ســرمايه گذاری كنند 
و همين عامل ازجمله داليل ورود 

نقدينگی تازه به بورس بوده است

فرخنده رفائي
خبرنگار



2 يكشنبه 27 تير 1400   شماره 8272 6 3 0 2 3 4 4 2 ايرانشهر

همان طــور كــه هشــدارهاي 
هواشناسي نشان مي داد، 11استان  گزارش

روزهــاي گذشــته را با ســيل و 
خسارت هاي ناشي از آن پشت سر گذاشتند. با 
وجود بروز سيل و خسارت به آذربايجان شرقي و 
غربي، مازندران، كرمان و سيستان و بلوچستان، 
كشته شدن يك نفر بر اثر ســيل و 2نفر به دليل 
اصابت صاعقه در روزهاي پاياني هفته گذشته، 
وخيم شــدن شــرايط آب وهوايــي در كرمان، 
سيستان وبلوچستان، هرمزگان و مازندران نشان 
داد كه خطرات باران هاي سيل آســا هنوز تمام 
نشده است. مفقودشــدن يك خانواده 5نفره در 
كرمان و پيدا شدن پيكر 3نفر از آنها هم مردم اين 
استان را داغدار كرد. نكته مهم اما آن است كه اين 
شرايط تا اواسط هفته جاري ادامه دارد و شمال و 
جنوب كشور ممكن است سيل هاي ديگري را نيز 

به  خود ببيند.

هشدار نارنجي براي يكشنبه و دوشنبه 
كارشناس سازمان هواشناسي با بيان اينكه امروز 
و فردا)يكشنبه و دوشنبه( ســامانه موسمي در 
جنوب كشور فعال اســت و در پايان دوشنبه از 
كشور خارج خواهد شد، به همشهري مي گويد: 
اين بارش ها به ويژه در ســاعت هاي عصر شدت 

مي يابند و موجب رعد و برق و تندباد خواهند شد.
اميرحسين نقشينه با بيان اينكه سامانه موسمي 
در اين مدت در همه اســتان هاي جنوبي كشور 
منجر به بارش باران خواهد شد، ادامه مي دهد: 
فارس، بوشــهر، كهگيلويه و بويراحمد، كرمان و 
هرمزگان براي روز يكشــنبه و جنوب كرمان و 
شمال هرمزگان براي دوشــنبه هشدار نارنجي 
دريافت كرده اند و نيروهاي امدادي اين استان ها 
بايد هوشــيار باشــند. اين بارش ها براي همه 

استان ها خطر بروز مجدد سيل به دنبال دارد.
وي با بيان اينكه يك سامانه بارشي نيز در شمال 
كشور وجود دارد، مي گويد: اين سامانه نيز دوشنبه 
از كشور خارج شده و نوار شمالي را ترك خواهد 
كرد. از روز سه شنبه وضعيت جوي بيشتر نقاط 
كشور پايدار خواهد بود و تا پايان هفته با افزايش 

محسوس دما مواجه خواهيم شد.

ادامه امدادرساني 
بارش ادامه دار باران و بروز توفان  ها در شــمال و 
جنوب، نيروهاي امدادي كشــور را همچنان در 
آماده باش نگه داشته است. رئيس سازمان امداد 
و نجات جمعيت هالل احمر كشور به همشهري 
مي گويد: هالل احمر در همه استان ها به  كار خود 
ادامه مي دهد و اين آماده باش تا دوشــنبه ادامه 
دارد. مهدي ولي پور با تأييد ايــن موضوع كه از 
پنجشــنبه گذشــته 3نفر ديگر در كرمان جان 
خود را بر اثر سيل از دســت داده اند، مي افزايد: 

نيروهاي هالل احمر در سراسر كشور به 220نفر 
امدادرســاني  و 112نفر هم اســكان اضطراري 
دريافــت كرده اند.به گفته وي، بــا برآوردهاي 
فعلي سازمان امداد و نجات هالل احمر،   كرمان، 
سيستان  و بلوچستان و آذربايجان شرقي بيشترين 

آسيب را از سيل هاي اخير ديده اند.

300روستا درگير سيل
سيستان و بلوچســتان از روزهاي گذشته درگير 
بارش هاي شديد، توفان و سيل شده است. مديركل 
بحران اين استان به همشهري مي گويد: طغيان 
رودخانه ها هميشــه در اين فصل اتفاق مي افتد. 
هم اكنون رودخانه كاجو طغيان و در جنوب استان 
شهرها و روســتاها را دچار مشكل كرده است. در 
اين بخش از استان بيش از 300روستا درگير سيل 
هستند. عليرضا شهركي با بيان اينكه اين سامانه 
هنوز در استان پايدار است، مي گويد: خوشبختانه 
سيل اخير خسارت جاني در سيستان  و بلوچستان 
به دنبال نداشــت اما در خاش، سراوان، مهرگان، 
ايرانشهر، بمپور، قصرقند، دشــتياري، كنارك، 
گلشن و چابهار سيالب به شــكل هاي گوناگون 
خسارت ايجاد كرده است. وي با بيان اينكه بارش 
در نقاط مختلف استان از 6 تا 37ميلي متر متغير 
بوده اســت، مي افزايد: بر اثر اين سيل واحدهاي 
مسكوني، كشاورزي و دامداري، خطوط انتقال برق 

و جاده هاي شهري و روستايي آسيب  ديده است.

خسارت به راه ها ادامه دارد
راه هاي شهري و روستايي سيستان  و بلوچستان 
در ســيل هاي اخير آسيب بســياري ديده اند. 
سرپرست اداره كل راهداري و حمل ونقل جاده اي 
جنوب استان به همشــهري مي گويد: به  دليل 
پايان نيافتن بارش ها، خسارت به راه هاي استان 
همچنــان ادامــه دارد و نمي توانيم جمع بندي 

كاملي از ميزان اين خسارت ها داشته باشيم.
جالل الدين قــادري با بيــان اينكــه راه هيچ 

   وضعيت نارنجي  براي 5 استان
سازمان هواشناسي براي 5استان چها رمحال  و بختياري، بوشهر، البرز، خراسان رضوي و خراسان جنوبي هم هشدار 
بارش باران و ناپايداري شرايط جوي داده است. در چهارمحال و بختياري با رشد ابرهاي همرفتي، رگبار فصلي و 
رعد و برق اين استان را تا اواخر وقت امروز)يكشنبه( فرامي گيرد. براي البرز نيز تا عصر يكشنبه بارش باران، رعد 
و برق، وزش باد و گرد و خاك پيش بيني مي شود. شرايط جوي بوشهر نيز تا اواسط هفته با گسترش سيستم هاي 
ناپايدار جوي موسمي در جنوب كشور ناپايدار است. احتمال بارش ها در خراسان رضوي نيز موجب شده است كه 
نيروهاي امداد نيشابور، كاشمر، بجستان، تربت حيدريه، مشهد و چناران آماده باش باشند. اداره كل هواشناسي 

خراسان جنوبي نيز اعالم كرده ناپايداري هاي جوي تا آخر وقت امروز)يكشنبه( در اين استان ادامه دارد.

حميده پازوكي 
خبرنگار

بيش از 500هكتار از مزارع شهرستان سرخه در استان سمنان 
 عكس
به كشت خربزه از نوع خاتوني و مشهدي اختصاص يافته و بيش خبر

از ۹0درصد آن به شيوه زيرپالستيكي كشت شده است. با توجه 
به پيش رس بودن بخشي از محصول خربزه در شهرستان سرخه، 
برداشت خربزه آغاز شده و برآورد مي شود به طور متوسط از هر هكتار از مزارع 

كشت خربزه سرخه، ۱۸تن محصول برداشت و به بازار مصرف عرضه شود.

برداشت خربزه در سرخه

موج پنجم كرونا در مازندران با سرعت 
و شدت بيشتري نسبت به موج هاي سالمت

قبلي در حال پيشتازي است. چند 
برابر شدن ســرعت انتقال ســويه هندي كرونا و 
بي توجهي مردم به پروتكل هاي بهداشتي از يك سو 
و حضور مستمر مسافران در اين استان از سوي ديگر 
موجب شده است كه آمارهاي كرونايي در مازندران 
طي كمتر از يك ماه به شكل چشمگيري افزايش يابد 
و رشدي فراتر از انتظار كارشناسان و مسئوالن حوزه 
بهداشت را ثبت كند. براســاس آخرين آمارهاي 
كرونايي مازندران تا عصر روز شنبه 26تير مجموع 
بستري شــدگان كرونايي در مراكز درماني استان 
1561نفــر بود كــه 253نفــر از آنهــا در بخش 
مراقبت هاي ويــژه تحت درمان هســتند. معاون 
بهداشــتي دانشــگاه علوم پزشــكي مازندران به 
همشهري مي گويد: »روند بي توجهي به پروتكل هاي 
بهداشتي در مازندران طي هفته هاي پيش از تير ماه 
نشان مي داد كه بايد منتظر موج جديد اين بيماري 
در استان باشيم و طبق پيش بيني ها نيز اين اتفاق 
زودتر از انتظارات ما رخ داد و اكنون نيز شاهد افزايش 

پرشتاب آمارهاي كرونايي در استان هستيم.« قاسم 
اويس با بيان اينكه تعداد فوتي هاي كرونايي هم در 
مازنــدران طي روزهاي اخير طبــق پيش بيني ها 
افزايش يافت، مي افزايد: »در هفته هاي اخير بارها 
بابت عادي انگاري هاي اجتماعي نســبت به كرونا 
هشــدار داديم. رعايت پروتكل هاي بهداشتي در 
مازندران به زير 65درصد رســيده و دورهمي هاي 
خانوادگي نيز در بســياري از مناطق استان برگزار 
مي شود. از طرفي گرماي هوا نيز موجب شده است با 
توجه به روشن بودن كولر، تهويه انجام نشود و در اين 
وضعيت با توجه به سرعت باالي انتقال سويه جديد 
ويروس كرونــا، افراد بيشــتري درگيــر و مبتال 

مي شوند.«

افزايش سرعت شيوع
آنچه در موج پنجم كرونا براي مازندران بيشــتر به 
چشم مي آيد، سرعت باالي روند صعودي آمارهاي 
كرونايي است. از ابتداي  ماه جاري تا روز شنبه 26تير 
90نفر در مازندران بر اثر ابتال به كرونا جان باختند 
كه 36نفر از ايــن تعداد مربوط به دهه ســوم تير 
هستند. از يكم تا 10تير 18نفر، از 11تا20تير 26نفر 
و از 21تا26تير 46نفر در بيمارستان هاي مازندران 
بر اثر كرونا جان باختند كه روند افزايش فوت هاي 

كرونايي را نشان مي دهد.
آمار بستري شــدگان كرونايي در بيمارستان هاي 
مازندران نيز در اين ماه رشــد چشمگيري داشت 
به طوري كه از يكم تا 26تير از 315نفر با 1246نفر 
افزايش رشــدي 395درصدي را ثبــت كرد و به 
1561نفر رســيد. اين در حالي اســت كه سرعت 
افزايش تعداد بستري شدگان در موج هاي چهارم 
و ســوم كمتر از موج پنجم بود. در موج چهارم كه 
از يكم فروردين آغاز شــد و تا 29فروردين به پيك 
خود رســيد، تعداد بستري شــدگان از 441نفر با 
رشــد 1203نفري به 1644نفر رسيد كه افزايش 
272درصدي طي 28روز را نشــان مي دهد. يعني 
ميانگين تعداد بستري شدگان كرونايي كه از ابتدا 
تا پيك موج چهارم حدود 43نفر بــود، در 25روز 
ابتدايي موج پنجم و پيش از رســيدن به پيك اين 

موج به حدود 50نفر در روز رسيده است.
مقايسه ســرعت رشــد تعداد بستري شدگان در 
اين اســتان طي 3هفته اخير با موج سوم نيز قابل 
توجه اســت. آذر پارســال كه مازندران برخالف 
همه استان هاي ديگر فقط استان داراي آمارهاي 
افزايشي كرونا بود، رشد آمار بستري شدگان كرونايي 
مازندران طي يك ماه 248نفــر بود و از 791نفر در 
يكم آذر به 1039نفر در 30آذر رســيد. بيشترين 
تعداد بستري شدگان در موج سوم نيز 1411نفر بود 
كه در دهه سوم دي ثبت شد. به عبارت ديگر در موج 
ســوم كروناي مازندران تعداد بستري شدگان طي 
بيش از 50روز 690نفر افزايش يافت و از 791نفر 
به 1411نفر رســيد، اما در موج پنجم طي 25روز 

افزايش 1243نفري ثبت شده است. اين آمارها نشان 
مي دهد كه سرعت شيوع كرونا در مازندران بسيار 

بيشتر از موج هاي قبلي است.

در انتظار روزهاي سخت تر
اين وضعيت در حالي مشاهده مي شود كه به گفته 
مسئوالن بهداشــت و درمان مازندران، اين استان 
هنوز به قله مــوج پنجم نرســيده و احتماال طي 
هفته هاي آينــده نيز روند افزايشــي ادامه خواهد 
داشت. معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
مي گويد: »روزهاي سختي تا رسيدن به پيك موج 
پنجم در انتظار مازندران اســت و شــواهد نشان 
مي دهد هنوز بايد شاهد افزايش تعداد مبتاليان به 

كرونا در مراكز درماني استان باشيم.«
تــورج اســدي مي افزايد: »عــالوه بر رشــد آمار 
بستري شدگان در استان، تعداد افرادي كه در ساير 
مراكز درماني شناسايي و با توجه به مساعدتر بودن 
حال شان به خانه اعزام مي شوند نيز در استان رو به 
افزايش است. تعداد مراجعان سرپايي ما در استان 
از 4هزار نفر در روز نيز بيشــتر شده است كه براي 
روزهاي آتي مازندران مي تواند نگران كننده باشد.«

درصورت استمرار اين وضعيت مازندران با چالش 
جدي در ارائه خدمات درماني مواجه خواهد شــد، 
زيرا با توجه به محدود بودن تخت هاي بيمارستاني 
و همچنين مراجعه ساير بيماران به بيمارستان ها 
براي دريافت خدمــات درماني، اين احتمال وجود 
دارد كه مازندران با كمبود تخت بيمارستاني مواجه 
شود. معاون درماني دانشگاه علوم پزشكي مازندران 

مي گويد: »مازندران حدود 4500تخت بيمارستاني 
دارد كه حدود 3500تخت متعلق به مراكز دولتي 
و مابقي مربوط به بخش خصوصي است. اگر روند 
موجود در افزايش تعداد مبتاليان و بستري شدگان 

ادامه يابد شرايط براي ما دشوارتر خواهد شد.«

عادي انگاري گسترده
وضعيت رعايت پروتكل هاي بهداشتي در مناطق 
مختلف مازندران نيز فاصله بسيار زيادي با ماه هاي 
قبل دارد و افزايش تعداد مبتاليان داراي نســبت 
خانوادگي اين موضوع را تأييد مي كند. حسين-م 
پرستار شاغل در يكي از بيمارستان هاي مازندران 
مي گويد: »تعداد افرادي كه با هم نسبت دارند و به 
كرونا مبتال شده اند بيشتر از موج هاي قبلي است. 
اوايل تير در بابلسر تست كروناي 20نفر از اعضاي 

يك خانواده مثبت شد.«
     

هم اكنــون 15شهرســتان از 22شهرســتان 
مازندران در وضعيــت قرمز كرونايي قــرار دارند 
و در بين شهرســتان ها نيز آمل شــرايط به مراتب 
نگران كننده تري دارد. به نظر مي رســد با توجه به 
عادي انگاري نســبت به پروتكل هاي بهداشتي و 
رعايت نشدن بسياري از نكات مرتبط با دوران كرونا، 
حضور مستمر مسافران در مازندران، فعاليت مراكز 
پذيرايي مانند رستوران ها و مهم تر از همه برپايي 
مراسم هاي جشــن و عزا و محافل خانوادگي، موج 
پنجم كرونا در مازندران طوالني تر و خطرناك تر از 

موج هاي قبلي ادامه پيدا كند.

تنش آبي در خوزستان ادامه دارد 
و حاال كار به بحــران اجتماعي پيگيري

رسيده است؛ همان چيزي كه 
نمايندگان و فعاالن اجتماعي استان روزهاست 
درباره اش هشدار مي دهند. روز جمعه در حالي 
خبر اعزام هيأتي از ســوي دولت و همچنين 
دادستان كل كشور به خوزســتان به منظور 
بررسي تنش  آبي اين استان رسانه اي شد كه 
روزها از اعتراض مردم به ويژه در روســتاهاي 
حاشــيه اي كرخه مي گذشــت. اين خبر هم 
نتوانست اعتراض ها را كمتر كند تا جايي كه 
مردم در شــهرهاي مختلف ازجمله شادگان، 
سوسنگرد، شــوش، اهواز، هويزه و حميديه 
همچنان خواستار رفع مشكل آب آشاميدني، 
كشــاورزي و تامين حقابه تاالب بودند و در 
جريان ايــن اعتراض ها، يك شــهروند جوان 

شادگاني جان باخت.

۸پيشنهاد مديريت بحران 
اميد صبري پور، سرپرست فرمانداري شادگان 
خبر كشته شــدن يك نفــر در جريان تجمع 
اعتراضي كم آبــي را تأييد و تأكيد مي كند كه 
مسببان اين حادثه توسط نيروهاي انتظامي 
و امنيتي شناســايي و برخي از آنها دستگير 
شده اند. قاسم سليماني دشــتكي، استاندار 
خوزســتان هم كه طــي روزهاي گذشــته 
فيلم هاي منتشر شده از اعتراض هاي مردمي 
را تكذيب كرده بود، صحبــت در اين باره را به 
مسئوالن امنيتي واگذار كرد، اما در گفت وگو با 
همشهري تأكيد مي كند كه نمايندگان دولت 
به استان سفر كرده اند و در جلسه برگزارشده 
مصوبه هاي خوبي داشته اند كه اين مصوبه ها در 

هيأت دولت بررسي خواهد شد.
به گفته اســتاندار خوزســتان، قرار است در 
كميته اي با مسئوليت ستاد مديريت بحران با 
همكاري رئيس مجمع نمايندگان خوزستان، 
نماينده رئيس مجلس و مديــران مربوطه تا 
هفته آينده طرح جامعي آماده شود و در اختيار 
رئيس مجلس قرار گيرد و با دعوت از استاندار و 
نمايندگان در جلسه سران 3قوه بررسي شود.

سليماني دشــتكي مي افزايــد: در ايــن 
جلســه، ســيدمحمود واعظي، رئيس دفتر 
رئيس جمهوري از ســوي ايشان با من تماس 
گرفت و بر رفع مشكالت مردم تأكيد و عنوان 
كرد كه هر پيشنهادي از سوي خوزستان داده 

شود، در هيأت دولت مطرح مي شود.
او با بيان اينكه در گذشته وزارت كشور و ستاد 
مديريت بحران كشور، چند پيشنهاد به رئيس 
سازمان برنامه و بودجه ارائه داده بودند و اين 
پيشنهادها در اين نشســت بازخواني شدند، 
ادامه مي دهد: نخســتين پيشنهاد، پرداخت 
خسارات كشاورزان در سال98 است كه پس 
از پيگيري هاي كارشناســي مشخص شد كه 
37درصــد از مطالبات كشــاورزان پرداخت 
نشده است. پيشــنهاد دوم درباره شوري آب 
در شهرهاي آبادان و خرمشهر و نرسيدن آب 

مناسب به نخيالت بود.
اختصاص اعتبار براي آب هاي روان اهواز، رفع 
مشكالت آب آشــاميدني خوزستان، حفظ 
عرصه هاي منابع طبيعــي، اليروبي كانال ها، 
پرداخت خسارت كشاورزان مربوط به كشت 
فصلي، كشــت جايگزين و كشــت تابستانه 
از محل بند »خ« و رهاســازي آب بيشــتر از 
استان هاي باالدســت از ديگر پيشنهادهاي 
مطرح شده در جلسه مديريت بحران بود كه 

سليماني دشتكي به آن اشاره مي كند.

بدبيني نمايندگان مجلس
استاندار خوزستان در حالي از ارائه پيشنهادها 
خبر مي دهد كه نمايندگان مجلس معتقدند 
اين جلسه در روزهاي پاياني دولت و با حضور 
معاونان وزير كه اختيار تصميم گيري ندارند، 
عمال بي فايده است. سليماني دشتكي تأكيد 
مي كند اين جلسه به روال هميشگي و با حضور 
اعضاي هميشگي ستاد بحران تشكيل شده، 
اما نماينده اهواز به همشهري مي گويد: در اين 
جلسه نمايندگان مجلس را دعوت نكردند و 
خبري از حضور رســانه ها نبود. مگر قرار نبود 
اين جلسه به بررسي تنش  آبي بپردازد؟ دولت 
در همه سال هاي گذشته براي رفع تنش آبي 
خوزستان كاري نكرده  و حاال چند معاون وزير 
بدون اختيار قانوني را اعزام كرده كه چه بشود؟
مجيد يوســفي مي افزايد: مگر وقتي سال98 
با سوءمديريت و نگهداشت آب پشت ذخيره 
ســدها براي توجيه انتقال آب از سرشاخه ها، 
سيل را روانه جنوب استان كردند، خسارت ها 
جبران شد كه حاال اميد داشته باشيم در 2هفته 
پاياني و با حضور فرمايشــي چند نماينده از 

سوي دولت مشكالت رفع شود؟
او معتقد است اگر دولت مي خواست مشكالت 
خوزســتان را حل كند بايد وزرا را به اســتان 
اعزام مي كــرد و اگر قرار بــود تصميم واقعي 
گرفته شود، بايد رسانه ها و نمايندگان مردم 

و كشاورزان در اين جلسه حضور مي داشتند.
يوسفي ادامه مي دهد: شــما تصور مي كنيد 
پشت درهاي بســته اتفاقي مي افتد؟ آيا اين 
هيأت اعزامي ســفري به حميديه، شادگان، 
هورالعظيــم و روســتاهاي داراي تنش آبي 
داشتند و از نزديك با مردم حرف زدند؟ برخي 
روستاها براي آبرساني لنگ 200ميليون تومان 
اعتبار هستند و آن وقت طرح هاي انتقال آب با 
هزينه هاي چند هزار ميليارد توماني در يكي دو 
سال انجام مي شود. اين دوگانگي چه معنايي 
دارد؟ حضور نمايندگان دولت در خوزستان در 
روزهاي اخير هم درحالي كه طرح هاي انتقال 
آب با قدرت در حال اجراســت، نتيجه همين 

دوگانگي است.
نماينده اهواز با تأكيد بر اينكه مردم خوزستان 
نيازي به ترحم ندارند و بايد خســارت به آنها 
جبران شود، تصريح مي كند: در مجلس پيگير 
ترك فعل وزرا درباره مشــكالت خوزســتان 

خواهيم بود.
او همچنين تنش هاي روزهــاي اخير به ويژه 
كشته شدن يك جوان در اعتراض هاي شادگان 
را نتيجه سوءمديريت مي داند و ادامه مي دهد: 
مردم ما در كنار هم به صورت برادرانه زندگي 
مي كنند و اگر تنشــي رخ مي دهــد نتيجه 

سوءمديريت است.

هشدار ؛ بحران را زودتر رفع كنيد 
هرچند حاال نگاه همه به شادگان متوجه شده 

اســت، اما اوضاع در پايين دست كرخه يعني 
هويزه هم خوب نيست. اين را »حجت االسالم 
عيسي ساعدي« مدير مدرسه علميه رضويه 
هويزه و امــام جمعه موقت اين شهرســتان 
مي گويد و به همشهري توضيح مي دهد: بحران 
از يك ماه قبل شروع شد و اگر بخواهيم كلي تر 
به موضوع نگاه كنيم، مسئله آب آشاميدني ، 
كشاورزي و حقابه تاالب در مسير كرخه حدود 
4-3سال است كه بحراني شده، اما امسال كار 

به تنش هاي اجتماعي رسيده است.
او تأكيد مي كند: وقتي اســتاندار خوزستان 
از فيلم ها و تصاوير كم آبــي و اعتراض مردم 
در فضاي مجازي اظهار بي خبري مي كند و 
اعتراض مردم را منكر مي شــود، چه توقعي 
از مــردم وجــود دارد؟ وزير كشــور در اين 
شرايط كجاست؟ چرا تكليف مردم را روشن 

نمي كند؟ 
امام جمعه موقت هويزه درباره ريشه مشكالت 
پايين دست كرخه توضيح مي دهد: وقتي كار 
ساخت سد كرخه شروع شد، براي اقناع مردم 
وعده دادند كه آب آشاميدني شان را از ذخيره 
پشت ســد تامين مي كنند و با همين وعده 
طرح آبرساني غدير شــروع به كار كرد. با اين 
طرح براي برخي شهرها مثل آبادان، خرمشهر 
و شــادگان با كانال روباز يــا لوله هاي بزرگ 
آبرساني انجام شــده، اما شهرستان حميديه 
و هويزه به ويژه روستاهايشــان آب لوله كشي 
ندارند. آبرساني به روستاهاي اين 2شهرستان 
با سيستم قديمي و ســنتي صورت مي گيرد 
كه طي آن آب رودخانه كه با فاضالب تركيب 
شــده، پمپاژ مي شــود و به خانه ها مي رسد. 
تصفيه خانه هــاي محلي هــم آب را تصفيه 
مي كنند و به مردم مي فروشــند. در نتيجه 
خشكي نهر نيسان كه يكي از شاخه هاي كرخه 
است، آبي براي تصفيه و فروش به مردم نمانده 
و آبفا يا ستاد بحران اســتان هم از فرستادن 
حتي يك تانكر آبرساني به مردم عاجز هستند.

ســاعدي توضيح مي دهد كه مــردم حدود 
يك ماه است كه با صبوري اين شرايط را تحمل 
كرده اند، اما هيچ مســئولي به مشكل شــان 
رســيدگي نكرد و حاال كه كار از كار گذشته، 
نمايندگاني از سوي دولت به خوزستان سفر 

كرده اند.
او هم مانند مطالبه گران خوزســتان، تغيير 
سياســت انتقــال آب را مهم تريــن كاري 
مي داند كه بايد انجام شود، زيرا نتيجه انتقال 
آب درگيري مردم اســتان هاي باالدستي و 
پايين دســتي كارون و كرخه بر سر معيشت، 

اقتصاد و بي آبي است.
ساعدي از درگيري طوايف شاوو بر سر آب يا 
ادامه اعتراض كشاورزان و دامداران شهرها و 
روستاهاي پايين دست خبر مي دهد و تأكيد 
مي كند كه اگر بحران آب خوزستان به زودي 

رفع نشود، شاهد اتفاقات تلخي خواهيم بود.

هشدار! سيل ادامه دارد
 بنابر اعالم سازمان هواشناسي كشور، سامانه بارشي موسمي تا فردا 

در استان هاي جنوبي فعال و در استان هاي شمالي هم خطر پابرجاست

شهرستاني بسته نيســت، ادامه مي دهد: فقط 
راه هاي روستايي جنوب استان به  دليل نداشتن 
امنيت فني و قرار داشتن كنار رودخانه ها مسدود 

هستند و بايد بازگشايي شوند.

افزايش فعاليت سامانه موسمي در كرمان
كرمان هم مانند سيستان  و بلوچستان درگيري 
وسيعي با ســيل دارد. شهرســتان هاي بافت، 
جيرفت، بردســير، زرند، راور، برزويه و كرمان 
درگير سيل هســتند و 21روســتا نيز از بروز 
ســيل آســيب  ديده اند. در منطقه كيسكان 
شهرستان بافت 5شــهروند مفقود شدند كه با 
تالش نيروهاي امــدادي پيكر 3نفر از آنها پيدا 
شد؛ موضوعي كه نشان داد ســيل اين استان 
خطرناك  و جدي است.مديركل مديريت بحران 
كرمان با بيان اينكه از پايان روز شنبه فعاليت 
سامانه موسمي در استان افزايش يافته است به 
همشهري مي گويد: زيرساخت هاي روستايي 
و شهري مخصوصا خطوط انتقال برق، باغ ها، 
زمين هاي زراعي، دامداري ها و قنات ها در اين 
سيل به  دليل وزش توفان و باران سيل آسا آسيب  
ديده اند. مجيد ســعيدي از آغاز فرايند برآورد 
خسارت ها در استان خبر مي دهد و مي افزايد: 
شهرستان هاي بردسير، برزويه، كرمان، راور و 
زرند بيشترين آســيب را در اين سيل ديده اند. 
وي با بيان اينكه همه دستگاه هاي امدادي استان 
فعال هستند، مي گويد: در زمينه امداد و نجات 
كمبودي وجود ندارد، اما براي جبران خسارت ها 

به اعتبار نياز است.

هشدار دريايي در هرمزگان 
هرمزگان هم از اســتان هايي است كه در سيل 
روزهاي گذشته آسيب فراواني را در بخش هاي 
مختلف متحمل شده اســت. مديركل مديريت 
بحران هرمزگان به همشــهري مي گويد: تا اين 
لحظه شــرق و شــمال هرمزگان بيش از نقاط 
ديگر از سيل آسيب  ديده است. در شمال استان، 
360كيلومتر راه روســتايي، 9هزار متر لوله آب 
آشاميدني و دامداري شهرســتان حاجي آباد و 
در شرق استان نيز راه 4روستا در بشاگرد آسيب  

ديده و در چند نقطه برق قطع شده است.
مهرداد حسن زاده با بيان اينكه در جاسك طغيان 
رودخانه كاوريج و در ميناب هم قطع برق مردم 
را با مشكل مواجه كرده است، مي افزايد : از سوي 
ديگر به جز هشدار نارنجي آب و هوا در هرمزگان، 

هشدار نارنجي دريايي نيز صادر شده است.

وقوع سيل در مناطق مختلف مازندران
بارش شــديد باران و تگــرگ همچنين موجب 
جاري شدن ســيل در مناطق مختلف مازندران 
ازجمله سوادكوه، نوشــهر و جاده هاي بين راهي 
اســتان شــد. به  گفته عين اهلل طالبي، فرماندار 
سوادكوه بارش باران و تگرگ موجب رانش زمين 
در منطقه سرخ آباد و زال دره و مسدود شدن راه 
شد. همچنين راه روستاهاي شش رودبار، انند و 
چرات نيز مسدود و با كمك اداره راهداري منطقه 
اين راه ها بازگشايي شــد. همچنين راه ارتباطي 
اصلي داخل روستاي نيچكوه بخش كجور نوشهر 
بر اثر طغيان رودخانه مسدود شده بود و هم اكنون 
همه راه هاي مازنــدران باز اســت و هيچ راهي 

مسدود نيست.

جلسه مديريت آب خوزستان پشت درهاي بسته
شوراي مديريت بحران خوزستان با حضور نمايندگان دولت جلسه اي بدون حضور رسانه ها، نمايندگان 

مجلس و نماينده كشاورزان برگزار و پيشنهادهايي را براي حل تنش آبي اين استان مطرح كرد
سيده زهرا عباسي 

خبرنگار

شتاب همه گيري كرونا در مازندران
 سرعت رشد تعداد بستري شدگان كرونايي در بيمارستان هاي مازندران

 نسبت به موج هاي قبلي اين بيماري بيشتر شده است

اشكان جهان آراي 
خبرنگار
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سيل و خشكســالي دوروي سكه تغيير 
تغيير
اقليم در ايران است. در سال هاي پيش رو اقليم

نقاط مختلف كشور مانند آنچه در جهان 
رخ مي دهد، درگير اين دو پديده جوي خواهد شــد. 
آنچنان كه جاناتان لين، رئيس بخش اطالع رســاني 
IPCC در آخرين جلسه هيأت بين الدول تغيير اقليم، 
مدارك و شواهد علمي اين پديده ها در تمام جهان را 
ارائه كرد، ايران نيز شاهد بروز پديده هاي جوي به صورت 

حداكثري خواهد بود.
سيل هاي اخير در شرق و جنوب شرق كشور در امتداد 
پديده هاي اقليمي ديگر در دنيــا مانند افزايش دماي 
كره زمين، افزايش ذوب شدن يخ ها، افزايش تراز آب و 
افزايش آتش سوزي جنگل هاست و اكنون دنيا در تالش 
براي جلوگيري از افزايش بيــش از 1.5 تا 2درجه اي 
دماي هواي كره زمين است تا شايد اثرات تغيير اقليم 
در جهان تا حدودي كنترل شود. بخش هايي از ايران 
به خصوص در شرق و جنوب شرق كشور نيز اين روزها 
و در سال هاي پيش رو افزايش دماي حدود 4درجه اي 
را تجربه خواهند كرد؛ ايــن افزايش دما چيزي حدود 

دوبرابر بيشتر از متوسط جهاني است.

سالهايخشكدر50سالآينده
صادق ضياييان، مديركل پيش بيني و هشــدار سريع 
سازمان هواشناسي در گفت وگو با همشهري مي گويد: 
براساس آخرين يافته هاي دانشمندان و گزارش های 
هيأت بين الــدول تغيير اقليم، فراواني و شــدت بروز 
پديده هاي هواشناســي حدي مانند ســيل، توفان، 
رعد و برق، تگرگ و... رو به افزايش اســت. بنابراين در 
بلندمدت تعداد و حجم سيالب ها افزايش خواهد يافت. 
خشكسالي و بارش هاي سيل آسا نيز 2 روي يك سكه 
هستند. ممكن است در سال هاي خشك مثل امسال، 
بارش هاي ســهمگين داشته باشــيم. همانطور كه به 
وضوح شاهد بوديم در ســال زراعي جاري، بارش  هاي 
سيل آسا در خوزستان و بوشهر رخ داد؛ درحالي كه بارش 

ساالنه هم مناسب نبود.
به گفته ضياييان، امســال 42درصد كاهش بارش در 
كل كشور گزارش شد و بارش هاي نقطه اي اخير كه به 
آن بارش هاي همرفتي گفته مي شود، تنها 0.3درصد 
از كمبود هاي بارش را جبران كرده اســت. به اين معنا 
كه عدد 42درصد را به 41.7درصد تغيير داده اند. اين 
بارش ها كه در زمان كم و به ميزان زياد رخ داد، محلي 
است و مثل بارش زمستاني، همه جا را به صورت فراگير 
درگير نكرده است. اين شكل از بارش در كشور پهناوري 

مثل ايران در مقايسه با كل كشور بسيار ناچيز است.
آنطور كه مدير مركز پيش بيني و هشدار سريع سازمان 
هواشناسي به همشــهري گفته، براساس سناريو هاي 

 كارشناسان مي گويند روند تغيير اقليم در ايران با پديده هاي 
نابهنجار آب وهوايي تداوم خواهد يافت 

ايران،آبستن سيالب هاي بيشتر است نكته

واكسنهمچنانايرانيهارا
بهارمنستانميكشاند

محيطزيستصدورمجوزانتقالآببهشتآبادرا
تکذيبكرد

زهرارفيعي
خبرنگار

محمدباريکانی
دبير گروه زيست بوم

ايراني ها به خيابان خوابي در كوچه پس كوچه هاي ايروان، پايتخت 
ارمنستان براي دريافت واكسن كرونا روي آورده اند. تصاويري كه 
از حضور شــهروندان ايراني در پايتخت ارمنستان در شبكه هاي 
اجتماعي منتشر شده است، شهروندان ايراني را نشان مي دهد كه 
در جست وجوي واكســن كرونا، ايران را به مقصد ارمنستان ترك 
كرده اند و حال در ايروان به خيابان خوابي در خيابان ها روي آورده اند 
تا شايد شانس ياري شان كند و زودتر موفق به دريافت واكسن شوند.

اين تصاوير واقعي اگرچه موجب تاثر اســت اما بايددانســت كه 
براساس آمارها؛ رشد ورود ايراني ها به ارمنستان از ابتداي تيرماه تا 
همين ديروز كه اين گزارش در حال نگارش بود، روند پلكاني يافت. 
آرتاشس تومانيان، سفير و نماينده تام االختيار دولت ارمنستان در 
ايران، براي نخستين بار در اوايل تيرماه به همشهري اعالم كرد كه از 
24تيرماه تنها به شرطي واكسن رايگان كرونا به گردشگران ورودي 
به ارمنستان ازجمله به ايراني ها تزريق مي شود كه آنها 10روز در 
ارمنستان اقامت داشته باشند و پس از آن موفق به دريافت واكسن 

شوند.
حاال با احتســاب آمار ســفر ايراني ها به ارمنستان مشخص شده 
است كه پس از اعالم شــرط دولت ارمنستان براي تزريق واكسن 
به خارجي ها ازجمله ايراني هايي كه به آن كشــور سفر مي كنند 
تا همين ديروز ظرف 25روز، 14هزار ايراني به ارمنســتان ســفر 

كرده اند.
اين آمار را روح اهلل لطيفي، ســخنگوي گمرك ايران به همشهري 
ارسال كرده اســت و براســاس اعالم او، 10هزارو93 ايراني طي 
اين مدت از مرز زميني »نوردوز« در اســتان آذربايجان شرقي به 
ارمنستان سفر كرده اند و 35پرواز نيز از مبداء فرودگاه امام خميني، 
3هزارو911 مسافر ايراني را به مقصد ارمنستان منتقل كرده است.

به گفته سخنگوي گمرك ايران، مســافران زميني ارمنستان كه 
از مرز زميني »نوردوز« وارد خاك ارمنســتان شــده  اند از ابتداي 
تيرماه تا روز هجدهم تير رو به افزايش بوده و از حدود 100نفر در 
اوايل اين  ماه به 300نفر در چهاردهم تيرماه و 455نفر در پانزدهم  
تيرماه، 813نفر در هفدهم و در نهايت با 2 هزار و 219مسافر ايراني 
خروجي به سمت ارمنستان به ركورد ميزان خروجي مسافر رسيد. 
تنها در هجدهم تيرماه بود كه با خروج 2هــزارو212 ايراني عازم 
ارمنستان، آمار ايرانيان خروجي جست وجوگر واكسن كرونا اندكي 

كاهش يافت.
براساس آنچه سخنگوي گمرك ايران اعالم كرده است، از نوزدهم 
تيرماه، تعداد مســافران ايراني خروجي به ســمت ارمنستان از 
مرز نوردوز به شكل چشــمگيري كاهش يافت و در اين روز تنها 

396مسافر و 25تيرماه به عدد 170مسافر خروجي رسيد.
كاهش آمار مسافران ورودي به ارمنستان از مرز نوردوز و همچنين 
مســير گران هوايي پس از آن اتفاق افتاده است كه همشهري از 
شرط دولت ارمنستان براي تزريق رايگان واكسن كرونا از 24تيرماه 
خبر داد. پيش از اين تاريخ، بيشــتر مسافران ورودي به ارمنستان 
كه به قصد دريافت واكســن رايگان به آن كشــور سفر مي كردند 
بالفاصله پس از تزريق خاك آن كشور را ترك مي كردند و به ايران 
بازمي گشتند تا نوبت تزريق دوز دوم واكسن آسترازنكا به آنها فرا 
برسد و در سفري يك يا دو روزه به ارمنستان دوز دوم واكسن رايگان 
خود را تزريق كنند. اما دولت ارمنستان از چند روز قبل قانون تزريق 
مشروط واكسن رايگان كرونا به اتباع خارجي را اجرايي كرده و تنها 
خارجي هايي مي توانند از واكسن رايگان آن كشور بهره مند شوند 

كه ابتدا 10روز در آن كشور اقامت داشته باشند.

مدير كل دفتر حفاظت ومديريت زيست محيطی آب و خاك سازمان حفاظت 
محيط
محيط زيســت با تاكيد براينكه هيچ مجوزی برای طرح انتقال آب بهشت آباد زيست

صادر نشده است، گفت: هنوز به سد بهشــت آباد مجوز نداده و تنها به مجری 
طرح شرايط موافقت خود را برای اين طرح اعالم كرده ايم كه بر اساس آن مجری در بخش 
نخســت انتقال آب تنها می تواند از طريق خط لوله آب را منتقل كند و مجاز به انتقال آب از 

طريق تونل نيست. 
به گزارش ايسنا، علی مريدی با تاكيد بر اينكه هيچ مجوزی برای طرح انتقال آب بهشت آباد 
صادر نشده است، گفت: طی نامه ای سيمای طرح را به سه قسمت تقسيم كرديم. برای احداث 

سد بهشت آباد هنوز مجوز داده نشده و اين مسئله در دست بررسی است.

اقليمي در 50سال آينده سال هاي تر و خشك وجود 
خواهد داشت اما فراواني سال هاي خشك بيشتر است.

او با تأكيد بر خطرســاز بودن شكل بارش هاي محلي، 
مي گويد: فعاليت  سامانه موسمي در جنوب شرق و شرق 
كشور تا روز دوشــنبه ادامه خواهد يافت و استان هاي 
كرمان، هرمزگان، فــارس، بوشــهر و بخش هايي از 
كهگيلويه و بويراحمد را درگير خواهد كرد كه شدت 
تخريب بارش زياد در مدت زمان كوتاه به زيرساخت هاي 
كشور بســتگي دارد. به طور مثال خســارت بارش در 
استان فارس به اندازه خسارتي نبود كه در آذربايجان 
شرقي يك كشته بر جاي گذاشت. چون نحوه برخورد 

مردم با طبيعت متفاوت است.
ضياييان مي گويد: پديده هاي حداكثري كه ناشــي از 
بارش در مدت زمان كم است، بر كشاورزاني كه به بستر 
رودخانه تعرض كرده اند خسارت وارد مي كند. در نتيجه 
ميران خسارت به ميزان آمادگي ها بستگي دارد. به طور 
مثال در بارش هاي اخير پلي تخريب نشده است، چون 
وزارت راه، در اين زمينه آماده بود. اما بيشترين خسارت 
را به دام و كشــاورزي در بســتر رودخانه ها وارد كرد. 
بنابراين بايد در روزهاي آينده از حاشــيه رودخانه ها 

نيز دور ماند.
سازگاري اقليم با ميزان بارش، ميزان تخريب را تعيين 
مي كند. اگر قرار باشد 10درصد از ميانگين بارش ساالنه 

در نيم ساعت در يك منطقه ببارد و زيرساخت ها آماده 
نباشد، خســارت حتمي خواهد بود. به اعتقاد صادق 
ضياييان، مديركل پيش بيني و هشدار سريع سازمان 
هواشناسي، 10ميلي متر بارش در شهري مثل تهران 
يا استان گيالن عدد درشتي نيست ولي اگر اين ميزان 
در شرق و جنوب شرق رخ دهد، خسارت به بار مي آورد. 
دليل آن هم تغيير در فرهنگ برخورد با باران اســت. 
باران هاي موســمي جزو اقليم مناطق است. در اعصار 
گذشته با آب انبار ها سيالب هاي فصلي مديريت مي شد 
و آب تمام دشت به آب انبار منتهي مي شد اما با افزايش 
جمعيت، بســتن مســيل ها و افزايش ساخت و ساز و 
كشاورزي در بستر رودخانه هايي كه سال هاي متمادي 

خشك بوده، اين فرايند متوقف شده است.

فرسايششديدخاكدرراهاست
باران زياد در زمان كوتاه، توانايي  خاك را از بين مي برد. 
در ايران نيز در ســال هاي اخيــر به دليل تخريب هاي 
فراگير، خاك سطحي در نفوذ دادن آب به درون خود 
ناتوان شــده  اســت. بخش عمده اي از بارش تبديل 
به رواناب  شــده و در همه مناطق به خصوص مناطق 

شيب دار باعث بروز پديده فرسايش خاك مي شود.
به گفته حبيب خداوردي لو، اســتاد گروه علوم خاك 
دانشگاه اروميه با پيوستن رواناب ها و سيالب ها به هم، 

فرسايش شديد تر ايجاد مي شــود و هم اكنون يكي از 
نگراني ها اين است كه پتانسيل خاك هاي كشور در نفوذ 
آب به داخل خاك كاهش يافته و ساختمان خاك بسيار 
ضعيف و شكننده شده است. در سطح خاك نيز مواد 
آلي با چراي مفرط، سوزاندن كاه و كلش و خاك ورزي 

سنتي از بين مي رود.
اين متخصص خاك در گفت وگو با همشهري مي گويد: 
سله سطحي خاك )اليه سخت و غيرقابل نفوذ در سطح 
خاك( مثل پالستيك مانع از نفوذ كامل آب در خاك 
مي شــود. اين اليه، ذخيره رطوبتي خــاك را كاهش 
مي دهد و پديده هاي فرسايش خاك و ايجاد رواناب را 
تشديد مي كند. اين چرخه با كاهش پوشش گياهي و 
كاهش ورود مواد آلي در خاك، اين پديده ها را تشديد 

مي كند.
او در پاســخ به اين ســؤال كه براي مقابله با تخريب 
خاك در شــرايطي كه پديده هاي ناشــي از تغييرات 
اقليمي به وفور رخ خواهد داد، چه بايد كرد؟ مي گويد: 
مهم ترين روش اعمال كشاورزي و خاك ورزي حفاظتي 
اســت كه طي آن حداقل 30درصد از بقاياي محصول 
كشاورزي در ســطح خاك باقي بماند و خاك پس از 
كشت زيرورو نشود. طبيعت هندســه خاك را بسيار 
زيركانه طراحي كرده و با پوســيدن ريشــه گياهان، 
كرم راهه ها، موجودات خاك زي و تشــكيل خاك دانه، 

شبكه اي از منافذ را ايجاد مي كند كه با آن آب به راحتي 
به اليه هاي زيرين نفوذ پيدا مي كند. عالوه بر اين بايد 
كشت و كار را در شيب هاي بيشــتر از 10 تا 12درصد 
ممنوع و محدود كرد و اگر ميسر نبود، شخم زني مخالف 
شيب زمين باشد. البته شخم زني افقي به دليل قواره هاي 
كوچك زمين هاي كشاورزي در بســياري از مكان ها 
ميسر نيست. جنس خاك در باالدســت  درشت تر از 
دامنه هاســت و هرچه به سمت دامنه مي رويد، جنس 
خاك بهتر مي شــود، به همين دليل قواره  زمين هاي 
كشــاورزي در راســتاي شيب زمين هاســت. پس از 
اصالحات ارضي، زمين هاي موروثي به قطعات كوچك 
تبديل شده اســت. ولي براي مديريت اراضي بايد به 
ســمت تجميع اراضي حركت كنيم و كشــاورزان را 
به شــخم زني افقي ترغيب كنيم. اقدامات مهندسي 
آبخيزداري و حفاظــت از خاك نيز مي تواند شــدت 
رواناب ها را گرفته و از نقطه تمركز آب در شيب، جايي 

كه قدرت رواناب دره را به وجود مي آورد، بكاهد.

آبدرياهاباالآمد
براساس گزارش ساالنه 3مؤسسه پژوهشي در زمينه 
محيط زيست و تغييرات جوي زمين از ميان 57كشور در 
سراسر جهان، اياالت متحده، عربستان سعودي و ايران 
بدترين وضعيت را در شاخص عملكرد تغيير وضعيت 
داشته اند. اين گزارش كه از سال2005 و به طور ساالنه 
تهيه مي شود شاخص ميزان توليد گازهاي آالينده در 
57كشور جهان را بررســي مي كند. در بخشي از اين 
گزارش گفته شده است: يك بار ديگر عملكرد آمريكا 
فاجعه بار است. آمريكا در سال پاياني رياست جمهوري 
دونالد ترامپ براي دومين ســال پياپي در پايين ترين 
مقام و حتي پس از عربستان سعودي قرار دارد. ايران 
نيز كه هفتمين توليدكننده بزرگ گازهاي گلخانه اي 
در جهان اســت در اين گزارش در قعر جدول عملكرد 

مبارزه با گرمايش زمين جاي دارد. 
تغييرات آب و هوايي تأثيرات منفي بسياري بر كشورها 
مي گذارد، اما خسارت  كشورهاي در حال توسعه بسيار 
بيشتر از كشورهاي صنعتي است. باالرفتن سطح آب 
درياها و بروز سيل ها بيشترين آسيب را به كشورهاي 
در حال توسعه وارد مي كند. ناسا اعالم كرده است كه از 
دهه1989 تاكنون سطح آب درياها حدود 20سانتي متر 
باال آمده است. دانشــمندان پيش بيني مي كنند كه 
باالآمدن سطح آب درياها تا ســال2100 حدود 2.5 
تا 10ســانتي متر خواهد بود. در چنين شرايطي 10 تا 
15شهر بزرگ رو به رشد جهان در خطر سيل قرار دارند. 
بانك جهاني برآورد كرده اســت كه حدود 15درصد 
محصوالت كشاورزي در پي گرمايش زمين در جنوب 
صحراي آفريقا كاهش خواهد يافت. بانك جهاني كاهش 
محصوالت كشاورزي در جنوب آسيا را در پي گرمايش 
زمين 18درصد، در اروپا 2درصد و در آمريكا يك درصد 

ارزيابي كرده است.

كاهش روان آب هاي ســطحي در 
فصل بهار و كاهش تــوان توليد 
برق آبي، فرسايش خاك و فقر پوشــش گياهي مراتع 
كشور و بروز مســائل اجتماعي مانند تبعات اقتصادي 
در روستاها و رشــد مهاجرت از روســتاها به حواشي 
شهرها و بروز پيامد هاي اجتماعي و اقتصادي نامطلوب 

حاشيه نشيني و از دست رفتن سرمايه هاي روستايي.
گازهــاي گلخانه اي نظيــر دي اكســيدكربن، متان و 
اكســيدنيتروس اين قابليت را دارند تا امواج فروسرخ 
حاصل از بازتابش نور خورشيد از سطح زمين را جذب 
كنند. جذب انرژي توسط مولكول هاي گاز سبب جنبش 
مولكول و افزايش انرژي آن مي شود. وقتي اين اتفاق در 
مقياس بزرگ رخ دهد، مانند اين اســت كه زمين را با 
يك پتو پوشانده ايم. افزايش حرارت در جو زمين، باعث 
گرم تر شدن خشكي ها، اقيانوس ها و دماي هواي كره 
زمين خواهد شــد كه نتيجه آن بروز تغييراتي در اين 
ســياره خواهد بود. يخچال هاي قطبي ذوب مي شوند 
و سطح آب درياها باال مي آيد. وضعيت آب و هوايي كه 
در يك دوره زماني طوالني حالت مشــخص و پايداري 
به خود گرفتــه بود، دچار تغييرات چشــمگير و منجر 
به افزايش امواج حرارتي و تغييــرات الگوي بارندگي 
شده كه پديده هايي نظير خشكســالي، آتش سوزي و 
ســيل را به دنبال داشته اســت. دي اكسيدكربن پس 
از انتشار، تا حدود 40ســال در اتمسفر باقي مي ماند و 
هر چه انتشار آن در سطح زمين بيشتر شود، تغييرات 
حاصل از افزايش دماي كره زمين شــديدتر و وضعيت 

وخيم ترخواهد شد.
تمامي پيامدهاي مذكور در شرايطي مشاهده مي شود 
كه تغيير دماي كره زمين طي دو سده اخير حدود يك 
درجه سانتي گراد بوده است. مطابق پيش بيني ها، بسيار 
محتمل است كه با دوبرابر شدن غلظت دي اكسيدكربن 
در اتمسفر، افزايش دما طي سال هاي باقيمانده تا پايان 
قرن بيســت ويكم در ايران، تا 4.5درجه ســانتيگراد 
باشــد. اين افزايش دما، طبيعتا منجر به بروز شديدتر 
پيامدهاي تغييــرات اقليمي در كشــور خواهد بود. با 
درنظر گرفتن پايان پذيري منابع آبــي زيرزميني كه 
در شــرايط فعلي بالغ بر 55درصد از نياز آبي كشور را 
تامين مي كند، بحران خشكسالي در آينده از خطرات 

جدي توســعه اقتصادي و اجتماعي در كشــور ناشي 
از تغييرات اقليمي و گرمايــش جهاني خواهد بود. در 
چنين شرايطي رصد و مديريت پيامدها و آسيب هاي 
تغييرات آب و هوايي مي تواند تا حدودي اين آسيب ها 
را كاهش دهــد و از نابودي كامــل ظرفيت هاي توليد 
جلوگيري كند. از اين رو هم اكنون تغيير و اصالح الگوي 
توليد محصوالت كشــاورزي به ســمت محصوالت با 
آب بري كمتر، اصالح الگوي مصرف آب در بخش هاي 
مختلف به ويژه بخش كشاورزي، اصالح الگوي مصرف 
مواد غذايي و محصوالت كشــاورزي به سمت مصرف 
بهينه و كاهش ضايعات، مديريت و كنترل فرســايش 
خاك، ارتقاي بهره وري منابع توليد، اســتفاده بيشتر 
از انرژي هاي غيرفســيلي، مديريت احداث سازه هاي 
آبي، نه يك انتخاب بلكه يك ضــرورت گريزناپذير در 
مواجهه و مديريــت پيامدها و آســيب هاي تغييرات 
اقليمي در كشور اســت. همچنين پرداختن به سطوح 
مختلف دانش، ادراك و عملكرد مردم نسبت به تغييرات 
اقليمي، بايد ابتدا در سطوح محلي و جايي انجام شود 
كه تغييرات ويژه در آن قابل  محاسبه باشند تا مبنايي 
براي شــكل گيري تصميمات و سياست ها در سطوح 

باالتر ايجاد شود.
براساس آخرين ارزيابي ها، كشور ايران از لحاظ ميزان 
انتشار دي اكسيد كربن پس از كشورهاي چين، آمريكا، 
هند، روســيه، ژاپن و آلمان، با 0.72گيگاتن در سال 
در رده هفتم از كشورهاي با بيشــترين ميزان انتشار 
و از لحاظ سرانه انتشــار گازهاي گلخانه اي نسبت به 
جمعيت، پس از كشورهايي چون ژاپن، آلمان و لهستان، 
در رده يازدهم جهان قرار مي گيرد. مطالعه دوره  زماني 
انتشــار گازهاي گلخانه اي كشور، نشــان مي دهد كه 
هر چند در مقطعــي كاهش تقاضاي انــرژي نهايي و 
كاهش توليد نفت خام طي ســال هاي1393و1394 
منجر به كاهش اندكي در انتشــار گازهاي گلخانه اي 
در اين ســال ها شــده اســت، اما به طور كلي، ميزان 
انتشــارگازهاي گلخانه اي ايران طي 16ســال اخير 
)ســال هاي1380تا1396(، 2برابر شده است. به طور 
متوســط، حدود 75درصد از انتشار گازهاي گلخانه اي 
جهان مربوط به احتراق ســوخت هاي فسيلي از بخش 
انرژي )توليد و تبديل انــرژي در بخش عرضه و مصرف 

حامل هاي انرژي در بخش تقاضا( است، كه اين عدد در 
ايران به بيش از 83درصد مي رسد. لذا الزم است عمده 
توجه به كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي، بر بهينه سازي 
بخش انرژي متمركز شود. پيش بيني ها نشان مي دهد 
بخش انرژي، در سال هاي آينده نيز بيش از 80درصد از 
انتشار گازهاي گلخانه اي را به خود اختصاص خواهد داد. 
براساس نتايج گزارش ملي سوم، زيربخش هاي كليدي 
بخش انرژي در انتشــار گازهاي گلخانه اي عبارتند از 
نيروگاه ها، حمل ونقل، صنايع )به ويژه فوالد و سيمان( و 
بخش خانگي. مدل سازي ها نشان مي دهد تا سال2030، 
زيربخش حمل ونقل با پشــت ســر گذاشتن زيربخش 
نيروگاهي، بيش از 25درصد از انتشار گازهاي گلخانه اي 
بخش انرژي را به خود اختصاص خواهد داد. براســاس 
اين گزارش، با فرض ادامه روند موجود رشــد انتشــار 
گازهاي گلخانه اي در كشور )مستقل از برنامه ريزي هاي 
اقتصادي و جمعيتي كشور( ميزان انتشار مورد انتظار 
در بخش انــرژي، از حــدود 670 در ســال2010، به 
حــدود 1100ميليون تن دي اكســيدكربن معادل در 
سال2030 خواهد رســيد. براساس مطالعات، بادر نظر 
گرفتن برنامه هاي كالن توســعه اقتصادي مانند رشد 
اقتصادي 5.5درصد و نيز رشد جمعيتي 1.5درصد در 
سال تا سال2030 ميزان انتشار از بخش انرژي، بالغ بر 
1800ميليون تن دي اكسيد كربن در سال2030 خواهد 
بود. همچنين با فرض كاهش شدت انرژي مطابق قانون 
اصالح الگوي مصرف از ســال2020، ميزان انتشارات 
به حدود 615.4ميليون تن دي اكسيدكربن معادل در 
سال2030 خواهد رسيد. اغلب اقدامات مبتني بر كاهش 
انتشار در ايران، هرچند نيازمند ســرمايه گذاري اوليه 
است، اما جنبه سودآوري اقتصادي داشته و با بازگشت 
سرمايه همراه خواهند بود. به عنوان مثال، تخمين هاي 
صورت گرفتــه نشــان دهنده نياز به ســرمايه گذاري 
حدود 750ميليون دالري براي جمــع آوري گاز فلر و 
تزريق آن به خط اســت كه بازگشت سرمايه آن حدود 
1600ميليون دالر در سال )دوره برگشت شش ماهه( 
است و كاهش 7درصدي در انتشار گازهاي گلخانه اي 
كشور را به دنبال خواهد داشت. در موردي ديگر تخمين 
زده مي شود كه با ســرمايه گذاري 12ميليارد دالر در 
بخش نيروگاهي، برگشت سرمايه 450ميليون دالري 
در ســال رخ داده و ميزان 5درصد از انتشــار گازهاي 

گلخانه اي كشور كاهش خواهد يافت.

گسترهتغييراقليم؛ازايرانتاجهان
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شهرداري منطقه 16 تهران با مشاركت شهروندان، ديواره هاي 
بتني اطراف خطوط ريلي مترو و راه آهن را نقاشي و رنگ آميزي 

كرده است.

نگاه

سوق دادن شهروندان به استفاده از مترو 
با نگرش زيباشناختي

اجراي طرح هايي خارج از اولويت هاي 
اساسي روز براي اطراف خطوط ريلي 
مستلزم هزينه هاي گزاف است. بخشي 

از مسير حركت بســياري از خطوط ريلي متروهاي جهان روي 
زمين و بخش ديگري زير زمين اســت و فضاي بيروني برخي از 
اين خطوط به دليل نوع آب و هوايي كه دارند ســبز و زيباســت 
مانند لندن و فرانسه. اما در شــهر تهران نه آن امكانات آبي براي 
توسعه چنين فضاي سبزي وجود دارد و نه در اولويت هاي سازمان 
حمل ونقل ريلي تعريف شده است. هر چند كه نبايد فراموش كرد 
اين بخش از شهر هم مانند اتوبان ها، خيابان ها يا ميادين جزئي از 
شهر هستند و بايد طرح هايي براي تلطيف اين بخش از شهر نيز 
در دســتور كار قرار بگيرد. امروزه نياز شهر و مردمانش در حوزه 
حمل ونقل عمومي رسيدن ســريع به مقصد با كمترين هزينه و 
باالترين امنيت است و همين كه مديران شهري اقدامات اوليه را 
براي تامين امنيت در حريم انجام داده اند، اقدام اصلي انجام شده 
است. بنابراين اكنون وقت آن است كه بعد از 2دهه به جنبه هاي 
زيباشناختي و ساماندهي فضا پرداخته شود. همه شعارها، پيام ها 
و اقدامات براي حركت به سمت شهر پياده مدار و استفاده از وسايل 
حمل ونقل  عمومي است. براي سوق شهروندان به اين سو بايد از 
هزينه بازگشايي گره هاي ترافيكي كاست و به فكر تامين نيازهاي 
مسافران وسايل حمل ونقل عمومي و پياده راه ها باشيم. چنانچه 
امكانات الزم در شعاع وسايل حمل ونقل عمومي و پياده راه هاي 
بزرگ تامين شود خودبه خود تحولي عظيم در سبك زندگي مردم 
پيش مي آيد. در اينجا هم اگر به اولويت هاي وســايل حمل ونقل 
عمومي و همچنين موارد زيباشناختي آن توجه شود، مي توانيم 

ميزبان ميليون ها شهروند در وسايل حمل ونقل عمومي باشيم.

 قطار مترو كه بعد از ايستگاه 
شوش، روي زمين مي آيد، انگار گزارش

دنيا تغيير مي كند. تا لحظاتي 
پيش همه  چيز درون تونل خالصه مي شد، اما از 
اينجا به بعد نماي بيرون از پنجره هاي واگن 
قطار، تصويري متفاوت را پيش روي مسافران 
مي گذارد؛ يك جاهايي ديوارهاي بتني ديده 
مي شود، در بعضي نقاط چند خانه  تك وتوك 
ديده مي شود كه بايد به آنها لقب آلونك را داد يا 
در بهترين حالت مي توان فرسوده ناميدشان، 
در بعضي بخش ها، ديواره هاي اطراف حريم 
ريلــي راه آهــن، دود زده شــده؛ از بس كه 
كارتن خواب ها و معتادان آنجا آتش روشــن 
كرده اند و محيط كارگاهي هم كه در بسياري از 
نقاط حســابي خودنمايي مي كند و البته كه 
چند جا هم خانه هاي اطراف نوسازي شده اند يا 
با ابتكار شــهرداري، نماي زيبــا و رنگ پيدا 
كرده اند. اين در حالي است كه در بخش هايي از 
مســير، زباله و نخاله هاي فراواني رها شده و 
به دليل حريم ريلي راه آهن، شهرداري اجازه 

ورود براي ساماندهي چنين فضاهاي بي دفاعي 
را ندارد. جالب اينجاست كه خط يك  متروي 
تهران به خط 8متصل مي شود و سرانجام به 
فرودگاه بين المللي امام خميني مي رسد؛ يعني 
اگر مسافري وسيله حمل ونقل خود از فرودگاه 
امام به سمت مركز شهر تهران را مترو انتخاب 
كند، به طور حتم با فضاهايي روبه رو مي شود كه 
در يك كالم مي توان گفت در  شــأن پايتخت 

ايران نيست. 

درخواست ها؛ از رنگ آميزي تا پاكسازي
خط يك متروي تهران كــه ازتجريش آغاز 
مي شود از محدوده ايستگاه شوش به سمت 
ايستگاه كهريزك با مسافت رفت و برگشت 
حدود 45كيلومتري و 10ايستگاه روي زمين 
در مناطق 1۶ و 20 شهرداري تهران حركت 
مي كند و متأســفانه در اين سال ها محوطه 
مسير روباز ريلي با ديوارهاي ممتد خاكستري 
فضايي بي روح به معابر شهري بخشيده است؛ 
درحالي كه شــهردار تهران بارهــا بر اجراي 
پروژه هايي كه با هزينه كم، نشاط را به جامعه 
مي آورد و سبب عدالت شهري مي شود، تأكيد 
كرده است. سمانه ستوده، يكي از شهرونداني 

است كه چنين خواســته اي دارد. او بيش از 
10سال است كه در مجتمع هاي فدك واقع 
در خيابان شهيدرجايي، خيابان شهيد كريمي 
منتهي به ايســتگاه جوانمرد قصاب زندگي 
مي كند و اعتقاد دارد بــا هزينه هاي پاييني 
مي توان نماي محله هاي اطراف حريم را بهتر 
كرد. ســتوده مي گويد: »2شــركت راه آهن 
و مترو، براي افزايــش ايمني حريم خطوط 
ريلي اين ديوارهاي بتني يا ديوارهاي صوتي 
را نصب كرده اند و اين اقدام سازنده اي در شهر 
به شمار مي آيد. اما حاال بعد از اين همه سال 
وقت آن فرانرسيده كه اين بخش از شهر مانند 
بسياري از بزرگراه ها با طرح، نقش يا پاكسازي 
محوطه ريلي زيبا شــود و فضاهايش از اين 
يكنواختي دربيايد. ايستگاه جوانمرد قصاب 
در منطقه20 شهرداري تهران واقع شده و جا 
دارد كه ديوارهاي بتني با فضاي سبز پوشانده 
شده يا نقاشي ديواري روي آن كشيده شود. 
اما پيشنهادي براي مشاركت محلي به اهالي 
داده نشده كه بتوانيم حداقل نماي رو به معابر 
ديوارهاي بتني را خودمان رنگ آميزي كنيم؛ 
درصورتي كه ادامه همين ديوارها در منطقه1۶ 
با مشاركت شــهرداري و اهالي رنگ آميزي 
شده اند. بارها همسايه هاي بلوك ما كه اشراف 
به اين ديوارها و داخل حريم مترو دارند، قصد 
چنين مشاركتي را داشــته اند كه ديوارهاي 
ســمت مجتمع را گلدان هاي ديواري نصب 
كنند. اما  ما وقتي پنجره را باز مي كنيم بايد 
شاهد فضاي پشت ديوارهاي مترو و راه آهن 
باشيم؛ فضايي كه جز علف هاي هرز و زرد هيچ 
منظره زيباي ديگري ندارد.« علي اكبر سجادي 
از مســافران مترو درباره وضعيت نا به هنجار 
داخل حريــم ديوارهاي بتنــي در محدوده 
متروي شهرري تا جوانمرد قصاب مي گويد: 
 » حدود 8سالي مي شود كه با مترو به ميرداماد 
مي روم و برمي گردم تا در اين وضعيت اقتصادي 
و آلودگي هوا كمتر از وســيله نقليه شخصي 
اســتفاده كنم. انتظارم از مسئوالن شهري 
و البته مســئوالن شــركت راه آهن به عنوان 
شهروندي كه از وســيله حمل ونقل عمومي 
استفاده مي كند، اين اســت كه براي بهبود 
وضعيت، داخل حريم ريلي را از زباله پاك كرده 

يا ديوارهاي شكسته را تعويض كنند.« فرهاد 
افشار، شــهردار منطقه20 اما درباره مطالبه 
شهروندان براي ارتقاي نماي بصري حريم مترو 
و راه آهن تهران - مشهد مي گويد: »شهرداري 
براي زيباســازي داخل حريم خطوط مترو 
و ديوارهاي بتني اش وظيفه اي نــدارد و در 
اين باره هيچ پيشنهادي هم به شركت متروي 
شهرداري تهران يا راه آهن نداديم؛ چون اين از 
وظايف آن 2 شركت و سازمان است. «  اين در 
حالي است كه به تازگي تعدادي از شهروندان 
خوش ذوق با مشــاركت خيران و شهرداري 
اقدام به رنگ آميزي ديوار صوتي بتني حريم 
خط راه آهن و متروي خط يك در حد فاصل 
نازي آباد و خزانه كرده اند و يكي از نقوش زيبا در 
اين راسته، تصوير چرخ هندوانه فروش معروف 
محله است. همچنين شهروندان كوچه پرستو 
در خيابان  اهلل ياري مقابل ايســتگاه ترمينال 
جنوب با مشاركت خيران و شهرداري ديوار 
منازل، ديوار بتني مترو و اطراف آنجا را براي 
تغيير چهره كوچه و تأثير آن بر روحيه اهالي 
با رنگ هاي شــاد رنگ آميزي كرده اند. نمونه 
ديگر چنين طرح هاي مشاركتي شهروندان و 
شهرداري منطقه1۶ را مي توان در ضلع شرقي 
حريم خط يك مترو و راه آهن تهران-مشهد 

و همچنين نرده هاي حريم راه آهن در حوالي 
محله جواديه و ميدان 9دي مشــاهده كرد 
كه سراسر آنجا با ياس هلندي پوشيده شده 
است. پيمان پورنصر، شهردار منطقه1۶ درباره 
اجراي اقدامات در حوزه زيباســازي جداره 
ديواره هاي بتني حائل حريم ريلي شــهر با 
محله هاي خزانه، تختي، شوش و جواديه در 
اين تكه از پايتخت مي گويد:  »نقاشــي هاي 
ديــواري و اجــراي پروژه هاي مشــاركتي 
كوچه هاي رنگي در جنوب شــهر باعث شده 
تا ما براي بافت مجاور منطقه1۶ با حريم هاي 
ريلي راه آهن و مترو دســت به كار شويم. در 
راستاي همين پروژه ها نماينده شوراياري محله 
تختي به نمايندگي از شهروندان درخواست 
جدي پاكسازي بين2ديوار حائل براي خطوط 
ريلي را ارائه كرد. آنها به تازگي پيشنهاد دادند 
فضاي مذكــور از لحاظ زباله هــاي بزرگ و 
آهن هاي زنگ زده و بشــكه هاي بالاستفاده 
نيز پاكسازي شود.«  علي شهبازي آپارتمانش 
ديوار به ديوار حريم ريلي متروي خط يك و 
حوالي ايستگاه علي آباد است. او به عنوان يكي 
از ســاكنان قديمي محله علي آباد مي گويد: 
»شــب ها محوطه داخل راه آهن ها با نصب 
پايه چراغ  روشن شده و اين از فعاليت اراذل و 

اوباش كاسته است، ولي  اي كاش در كنار اين 
نورپردازي مصنوعي، بيلبوردهاي تبليغاتي يا 
ريسه هاي نوري و رنگي كار شود يا گلدان هاي 
سنگي بزرگ در حريم بگذارند. اين خيلي بهتر 

از رشد علف هاي هرز است.« 
 در اين ميان علي محمد مختاري، مديرعامل 
سازمان بوســتان ها و فضاي سبز شهر تهران 
از پيشنهاد شــهروندان براي كاشت گياهان 
خودرو و كم آبخواه استقبال مي كند و در عين 
حال مي گويد: »حريم خطــوط ريلي مترو 
در اختيار شركت بهره برداري متروي تهران 
اســت و چنانچه اين شركت قصد فضاسازي 
پيرامون محوطه روي  سطحي حركت قطارها 
را با فضاي سبز داشته باشد، استقبال خواهيم 
كرد و براي تشكيل اتاق فكر دست مشاركت 
و تعامل مي دهيم. اين بخش از شهر قابليت 
اجراي مدل هاي مختلف فضاي سبز را دارد، 
انواع گياهان و گلدان هاي بزرگ بهترين گزينه 
براي اين منظور مي تواند باشــد. البته اجراي 
چنيــن طرح هايي  همكاري و كارشناســي 
شهرسازان را نيز مي طلبد. به طور حتم اجراي 
طرح هاي نوين قدم مثبتي براي افزايش روحيه 
شهروندان اســت و گرايش آنها به سفرهاي 

شهري با مترو را دوچندان خواهد كرد.«

گزارش ميداني همشهري درباره وضعيت محله هاي اطراف خطوط ريلي روسطحي مترو و راه آهن از محدوده شوش تا كهريزك

  محله هاي اطراف متروي روگذر، چشم انتظار قطار ساماندهي
    زهرا كريمی 

 سيدمهدي معينيخبر نگار
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بايد اتاق فكر تشكيل بدهيم 

 علي عبداهلل پور، مديرعامل شــركت بهره برداري مترو تشــكيل اتاق فكر براي 
ساماندهي پيرامون محدوده روي سطحي قطارها را الزم مي داند و مي گويد: »توجه 
به محوطه سازي براي باال بردن ارتقاي بصري حمل ونقل ريلي طرح و ايده خوبي است 
و اين مطالبه شهروندان بعد از گذشت سال ها از ساخت مترو مي تواند تلنگري براي 
توجه هرچه بيشتر مسئوالن شهري به برخي از بخش هاي مغفول شهر باشد. خطوط 
ريلي روي ســطحي مترو حدود 45كيلومتر )مجموع مسير رفت و برگشت( است و 
مسافران براي طي كردن اين مســافت زماني حدود نيم ساعت تا 45دقيقه در سفر 
هستند؛ بنابراين اقدامات زيباسازي، هم رضايت شهروندان ساكن و همسايه ها و هم 
مسافران مترو و قطارهاي برون شهري را در پي خواهد داشت. تاكنون شاهد اجراي 
يك سري طرح هاي مشاركتي در جداره ديوارهاي رو به محله ها بوده ايم و اين توجه 
اهالي محله ها براي رسيدگي به معابر شهر با نقاشي ديواري و استفاده از رنگ هاي 
شاد را نشان مي دهد. بايد براي محوطه ريلي بين ديوارها هم پروژه هايي را در دستور 
كار قرار بدهيم. تاكنون شهروندان طرح هايي از قبيل رنگ آميزي ديوارهاي بتني، 
نورپردازي شب، نصب باغچه هاي شمشاد، گلدان هاي ديواري، المان و نمادهاي شهر 
و همچنين نصب بيلبوردهاي تبليغاتي را ارائه داده اند، اما اجراي هر يك از آنها بايد با 

استانداردهاي حريم ريلي مورد بررسي قرار بگيرد تامشكالت ديگري ايجاد نشود.«

ث
مك
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در 2دهه اخير، حضور زنان در عرصه 
توليد و ترجمه ادبيات چشمگير بوده است. حضور 
فعال آنان را حاصل چه مشخصه هايي مي دانيد و 
چه نتيجه اي در برخواهد داشت و چقدر به سود 

ادبيات بوده است؟
در عرصه هاي مختلف هنري، زنــان فعاليت پيگير و 
مستمر دارند و حضور و فعاليت آنها به ادبيات محدود 
نمي شــود. حضور زنان در حوزه كتاب به كشورمان 
ايران هم محدود نمي شــود. در كشــورهاي غربي و 
توســعه يافته نيز حضور زنان پررنگ است. در ادبيات 
كودك، بديهي است كه زنان بيشــتر از مردان فعال  
هستند؛ نه اينكه نويسنده مرد نداشته باشيم، اما تعداد 
نويسندگان زن به مراتب بيشــتر است. شايد دليلش 
اين باشد كه بانوان مادرند يا با كودكان كار مي كنند 
و شناخت جزئي نگرانه تري از روحيات كودكان دارند 
و بهتر مي توانند نيازها، عاليــق و آرزوهاي كودكان 
را در داســتان ها و رمان ها منعكس كننــد. البته هر 
نويســنده اي با توجه به ديد و تجربه و آنچه از نقايص 
كودكان در جامعه آماري خودش مي بيند، دست به 
آفرينش ادبي و ترجمــه مي زند. اما در عين حال بايد 
اشــاره كنم كه نيازهاي كودكان در هر سني بيش و 
كم شبيه به هم اســت؛ به طوري كه نمي توان گفت 
اين نياز صرفا مختص يك كودك غربي يا آســيايي 
يا عرب است. از سوي ديگر شــايد سرزميني از بيخ و 
بن، رنگ و بوي نيازهايش متفاوت باشــد يا به فرض 
غم نان داشته باشد يا بچه ها امنيت نداشته باشند، اما 
در كشورهايي كه غم نان كمتر است و امنيت نسبي 
تأمين مي شــود، كودكان نيازهاي مشتركي دارند و 
روحياتشان مشابه هم است و مشكالتي كه نوجوانان با 
پا گذشتن به سن بلوغ، درگيرش مي شوند، شايد 80 
تا 90درصدش شبيه به يكديگر است. بانوان حتي اگر 
مادر نباشند، با درك زنانه اي كه از نيازهاي كودكان و 
نوجوانان دارند، اگر دست به قلم ببرند، بهتر مي توانند 
در اين باره بنويسند و مسائل را مطرح كنند. كودكان 
اقصي نقاط جهان نيز پس از مدتي اين درك و دريافت 
را خواهد داشت كه فقط آنها نيستند كه با مشكالت 

دست و پنجه نرم مي كند.
نوع نگاه زنان تفــاوت بنيادين با نگاه 

مردان در ادبيات دارد؟
به گمانم زنان ريزبين ترند و بــا جزئيات همه  چيز را 
مي بينند و با حس زنانه و لطيفــي كه دارند به خوبي 
مي توانند احساســات كــودكان و نوجوانان را جذب 
كنند. شايد بتوانيم بگوييم زنان به همين دليل در اين 

عرصه ها موفق ظاهر شده اند.
هفته گذشــته آماري را از زبان وزير 
ارشاد شنيديم مبني بر اينكه در سال98، 70درصد 
نوجوان هاي ايراني بين سنين 15 تا 18سال اصال 
كتاب غيردرسي نخوانده اند. به نظر شما اين آمارها 

نگران كننده نيست؟
سال هاســت كه صرفا دربــاره ايــن آمارها صحبت 
مي شود. وقتي آمار گرفته مي شود بايد راه حل موضوع 
را هم مطرح كنند، اما طي سال هاي اخير حركتي براي 
رفع اين مشكل انجام نشده يا اگر شده مقطعي بوده 
است. در دوره اي يارانه هايي به ناشران مي پرداختند 
كه به نظر من اشــتباه محض بود؛ چرا كه باعث شد 
ناشراني وارد بازار كتاب شوند و به صرف كتاب چاپ 
كردن، آثار بي كيفيت را به دست بچه ها برسانند تا از 

امتيازهايي بهره ببرند.
راه حل اين موضوع از نظر شما چيست؟

بايد از كشــورهايي كه در اين زمينه موفق بوده اند، 
الگوسازي كنيم. موفقيت آنها بدين شكل است كه از 
مدارس و آموزش و پرورش آغاز مي شود و سالي 10 
تا 12عنوان كتاب در كنار كتاب درسي ادبيات، براي 
بچه ها معرفي مي شــود و اين كتاب ها جوايز متعدد 
گرفته و از ژانرهاي مختلف اســت يا نقدهاي زيادي 
روي آنها نوشــته شــده و بحث درباه آنها در محافل 
ادبي باال گرفته اســت. حاال چه فانتزي و چه رئال و 
تاريخي و افســانه اي و... . آنها گروه هاي متخصصي 

دارند كه از كتابداران حرفــه اي مدارس  بوده و 
خودشان يك پا داور و منتقد كتاب  هستند. 
آنها چنين فهرست هاي جديدي را هر سال 
استخراج مي كنند و معلم ادبيات هم نامزد 
مي شــود تا در كنار بچه ها اين كتاب ها را 
بخواند و در كالس بــا بچه ها راجع  به اين 

كتاب ها بحث كند و حتي نويســنده 
را به مدرســه دعوت كنند. اين 

امتياز هم براي بچه ها درنظر 
گرفته مي شود كه به طور 
مثال تا ســقف 5نمره از 
درس ادبيــات منــوط 
به هميــن كتاب هاي 
درسي و رمان باشد. در 
كتاب هاي غيردرسي 

ادبيات تنها به يك جنبه از ادبيات پرداخته مي شود 
و تعامالت اجتماعــي و چالش هايي كه يك نوجوان 
در زندگي با آن روبه رو مي شــود و همچنين ارتباط 
با خانواده و همكالســي ها آموزش داده نمي شود. اما 
اينها در رمان هاي نوجوانــان و حتي كتاب هاي 
تصويري كودك به وفور يافت مي شود و كمك 
بزرگي به بچه هاست، اما كتاب هاي درسي 
به مراتب كمتر به بچه ها در اين حيطه 
كمك مي كند. البته از آنها هم مي توان 
آموخت، اما بچه ها طبعا از داستان هاي 
جديد كه بتوانند در زندگي خودشان 
آن را حس كنند، استقبال مي كنند. 
به تبــع نويســنده اي هم كه 
كتابش جوايز متعدد كسب 
مي كند روي روانشناســي 
كــودك پژوهش كــرده و 
المان هاي زيبايي شناسي 
را مي شناســد تا دست كم، 
كتابــي كــه مي نويســد، 
زيرساخت جذاب، قوي و 

غني داشته باشد و با ناخودآگاه ذهن كودك و نوجوان 
ارتباط بگيرد و آموزش ها ملكه ذهن بچه ها شود. طبعا 
بچه ها با چنين كتاب هايي بهتــر ارتباط مي گيرند و 
چه بسا راحت تر بر مشكالت زندگي شان غلبه كرده 
و از روي زندگي و شــخصيت قهرمان هاي داســتان 

الگوسازي مي كنند.
وضع در ايران چگونه است؟

شــما چند درصد معلمان را مي شناســيد كه كتاب 
كودك و نوجــوان بخوانند؟ بعضي هــا كه در مقطع 
دبســتان تدريس مي كنند، كتابخانه عمومي دارند، 
اما از سوي ديگر 60 تا 70درصد مدارس ما متأسفانه 
به هيچ عنوان كتابخانــه ندارند. حتي برخي مدارس 
غيرانتفاعي شمال شــهر تهران، يك كتابخانه محقر 
دارند. تعداد مدارسي كه كتابخانه غني داشته باشند، 
بسيار اندك اســت. در يك كالم، كتابخانه اي كه به 
كتاب هاي روزآمد و جديد مجهز باشــد، بسيار نادر 
است. برخي مدارس هم كه كتابخانه دارند، متأسفانه 
كتابدار حرفــه اي ندارند. كتابــدار حرفه اي خودش 
بايد يك كتابخوان حرفه اي باشــد و عــالوه بر اينكه 
بر رده بندي كتاب براســاس رده بندي كتابخانه هاي 

پيشرفته آمريكا، مسلط باشد، خودش بايد به عنوان 
مشاور كتاب عمل كند. بســياري از نوجوانان كتاب 
دوست دارند و در اينستاگرام درباره آنها مي نويسند، 
اما واقعا چنــد درصد از بچه ها چنين  هســتند؟ اين 
بچه ها معموال بچه هاي خانواده هايي  هستند كه اهل 
كتابند. بچه هاي ديگر اما نياز دارند كه مشاوره بگيرند 
و راجع به فوايد كتابخواني صرفا صحبت نشــود و به 
خواندن و دانستن و دريافت كتاب ترغيب شوند و به 
بچه هايي كه در اين فعاليت داوطلبانه شركت مي كنند، 
امتياز تعلق بگيرد. از ســوي ديگــر اغلب مدارس ما 
متأسفانه معلم محور است و بچه ها بايد شنونده باشند 

و نمي توانند روي نظر معلم حرف بزنند.
چرا؟

معلم درصورت ديدن چنيــن وضعي به تريج قبايش 
برمي خورد! همين دليل باعث مي شود تا بچه ها براي 
اينكه مبادا نمره اي از دســت بدهند، ساكت باشند و 
حرفي نزننــد و نظراتشــان را در درون خود پنهان و 
ســركوب كنند و به مرور از درس و كتاب و خواندن 
و نوشتن دلسرد شــوند. ما در اين عرصه حاال حاالها 

كار داريم.
عالج درد موضوع چيست؟

مي توان از كارشناسان كتاب و شوراي كتاب كودك 
نهادي است كه از ســال1342 روي اين مسائل كار 
و بهترين هــا را انتخاب مي كند و در فهرســتي ارائه 
مي دهد، بهره  برد. البتــه بعدها كانون پرورش فكري 
كودكان و نوجوانان هم اين كار را كرد، اما به شــكل 
كمرنگ تر؛ چــون شــوراي كتاب در هــر حوزه اي 
كارشناس و بررس دارد و فهرســت ها را هم به شكل 
رايگان در اختيــار بچه ها و كتابــداران و كتابخانه ها 
قرار مي دهد. پس از آن ســايت »كتابــك« آمد كه 
ســايتي غني و قوي است و از بررســي هاي شوراي 
كتاب استفاده مي كند و براســاس رده سني كودك 
و به شــكل موضوعي كتاب ها را طبقه بندي مي كند. 
به طور مثال اگر شما بخواهيد به بچه اي كتابي درباره 
مســئوليت پذيري يا اعتمــاد به نفــس ارائه دهيد، 
شــايد اين ســايت، بالغ بر ده ها عنوان كتاب به شما 
معرفي كند. حوزه روانشناسي و تربيت كودك و رشد 
بچه ها براي آينده هاي دور و آمــوزش آنها كه بحثي 
جداگانه اســت، اينها را هم شــامل مي شود. بعدش 
هم كه »الك پشــت پرنده« آمد كه كارشناسان آن 
همان بررس هاي شــوراي كتاب كودك  هســتند و 
نويسندگانش، نويســندگان جواني اند كه سال ها با 
كتاب كودك و نوجوان ســر و كار داشــته اند. شايد 
اساســنامه آنها با هم قدري متفاوت باشد، اما وقتي 
2فهرســت را كنار هم مي گذاريد، درمي يابيد كه 80 
تا 90درصدش شبيه به هم است. همگام با اين نهادها 
حركت كردن و تالش ها را با آنها هماهنگ كردن شايد 
بسياري از مشكالت را كمرنگ تر كند يا از ميان بردارد.

تازه هاي نشر

  جودي كتابخوان مي شود
»جودي كتابخوان مي شــود« نوشــته مگان 
مك دونالد بــا ترجمــه محبوبــه نجف خاني 
چهاردهمين كتاب از مجموعه »جودي دمدمي« 
است كه براي گروه سني »ج« به تازگي از سوي 
نشر افق منتشر شده است. در »جودي كتابخوان 
مي شود« بناســت اولين  مسابقه كتابخواني در 
مدرسه برگزار شود. گروه كرم كتاب هاي مدرسه 
ويرجينيا از صبح تا شــب كتاب مي خوانند. به 

اين ترتيب، جودي دمدمي و گروهش هم كتاب 
مي خوانند و نكته هاي مهم را حفظ مي كنند. آنها ســر ميز شام، زير پتو و 
حتي توي كالس كاراته هم كتاب مي خوانند. تازه تالش مي كنند تندخواني 
هم بكنند. اما سؤال مهم اين اســت كه آيا گروه كرم كتاب هاي معمولي 
مي توانند با گروه كتابخوان هاي آكادمي درخت هوش رقابت كنند يا نه؟ 
اين كتاب 168صفحه اي با شمارگان 3هزار نسخه به بهاي 36هزار تومان 

منتشر شده است.

  دختري از بصره آمده
»دختــري از بصره آمده« نوشــته جمشــيد 
خانيان، رماني اســت در 116صفحه كه براي 
نوجوانان)12تا18ســال( در نشــر افق منتشر 
شــده اســت. در اين كتاب، 3پســر نوجوان 
اتفاقي با دختري آشنا مي شــوند كه با پدرش 
از بصره به آبادان آمــده و به دنبال خانه  يكي از 
دوستانشان مي گردند. ديدار با اين دختر حس 
غريب و شيريني را در پســرها به وجود مي آورد 

كه دوستي شان را تحت تأثير قرار مي دهد. كتاب، داستاني لطيف درباره  
دلدادگي هاي يك طرفه در دوره  نوجواني اســت كه نويســنده به خوبي 
پيچيدگي آن و دغدغه هايي را كه به وجود مي آورد، در قالب يك اثر ادبي 
درخشان نشان مي دهد. جمشيد خانيان، نامزد جايزه هاي جهاني هانس 
كريستين اندرسن و آستريد ليندگرن شده است. نشر افق اين كتاب را با 

شمارگان هزارو100نسخه به بهاي 27هزار تومان منتشر كرده است.

  سوپر مگس4
»ســوپرمگس4« با زيرعنوان حمله حشرات 
شرور، چهارمين جلد از مجموعه سوپر مگس 
اســت. اين كتاب 158صفحــه اي براي گروه 
سني»ج« نوشــته تاد اچ. دودلر است كه مينا 
قنواتي آن را به فارسي برگردانده. داستان هاي 
مجموعه »سوپرمگس« در »بوگندستان« رخ 
مي دهند و شخصيت اصلي شان ابرقهرماني به 
اسم سوپر مگس است كه البته اسم اصلي اش 

يوجين است. حشــره ها در شهر كوچكي به نام 
بوگندستان در كثيف ترين و بوگندوترين قسمت زباله داني شهر زندگي 
مي كنند. نشر افق اين كتاب را با شــمارگان هزار و 100نسخه به بهاي 

27هزار تومان منتشر كرده است.

ديدار با محبوبه نجف خاني كه بيش از 240كتاب براي كودكان ترجمه كرده است

دلسردي بچه ها براي كتابخواني موجه است
 محبوبــه نجف خانــي از مترجمــان 
چيره دســت ادبيات كودك و نوجوان 
است. شــمار كتاب هايي كه او تا به امروز منتشر كرده از 230عنوان 
گذشته است. نظرها و پيشنهادهاي او در حوزه ادبيات كودك و نوجوان 
قابل اعتناست و ازجمله مترجماني است كه نظر و تجربه هاي خودش 

را دارد و به هيچ عنوان در كار هنري از ديگري تقليد نكرده است. وزير 
فرهنگ و ارشاد اسالمي در هفته گذشته آماري از مطالعه نوجوانان در 
ســال98 ارائه داد كه تكان دهنده بود. در اين باره و موضوعاتي ديگر 
در ارتباط با حضور پررنگ زنان در ادبيات كودك و نوجوان با محبوبه 

نجف خاني گفت وگو كرده ايم.

فرشاد شيرزادي
روزنامه نگار
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10هزار اتاق اسباب بازي در مدارس چه شد؟
در ايران شورايي به نام نظارت بر اسباب بازي داريم كه بيش از 10وزارتخانه و سازمان عضو آن هستند تا با همكاري 
هم باعث رونق توليد اسباب بازي در داخل كشور شوند و از اين صنعت آموزشي و تفريحي حمايت كنند. اما آنطور 
كه برخي مسئوالن مي گويند از حرف تا عمل اعضاي شــورا فاصله بسيار زيادي است. محسن حموله، مديركل 
سرگرمي هاي سازنده و بازي هاي رايانه اي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در اين باره به همشهري گفت: 
شرايط اقتصادي مردم در چند سال اخير به سمت و سويي رفت كه اسباب بازي از سبد فرهنگي خانواده ها حذف 
شود. او با بيان اينكه صنعت اسباب بازي جزو صنايع پرشور و پردرآمد در دنياست، افزود: جهش توليدكنندگان 
اسباب بازي ايراني در چند سال اخير كه واردات اين كاالي فرهنگي كم شده، خوب بوده و تمايل بيشتري براي 
توليد پيدا كرده اند اما آنطور كه بايد و شايد حمايت نمي شوند. از سويي گراني اقالم اوليه توليد باعث شد كه سرعت 
پيشرفت آنها كم شود با اين حال اگر نهادهاي مربوط به وظايف خود عمل مي كردند امروز وضعيت توليد كنندگان 
اسباب بازي داخلي بهتر بود. حموله گفت: مثال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي چقدر تالش كرده اسباب بازي را 
به عنوان يك مقوله فرهنگي در كشور جا بيندازد؟ چرا االن اسباب بازي جزو كاالهاي لوكس و تجمالتي شده و نگاه 
گمرك اين است كه جلوي واردات آن را بگيرد؟ يا چرا وزارت آموزش و پرورش به نقش اسباب بازي به عنوان يك 
مكمل آموزشي توجه ندارد و آن را وارد مدرسه نمي كند؟ وعده ايجاد 10هزار اتاق اسباب بازي در دوره بطحايي چه 
شد؟ اقدامي كه هم فرصتي براي توليدكنندگان داخلي بود كه بتوانند در بازي كودكان راه پيدا كنند و هم به نفع 
كودكان اقشار پايين دست بود كه مي توانستند در اين اتاق ها بازي كنند و فرايند رشدشان تا حدودي كامل شود.

ث
مك

 قول گرفته بود كه براي تولد 6سالگي اش 
كفش اسكيت بخرند تا عصرها بتواند در گزارش

پارك با دوســتانش بازي كند، اما حاال 
وسط فروشگاه بزرگ اسباب بازي، مادرش زده بود زير 
قولش و حتي گريه از ته دل، التماس زياد و اشك هايي 
كه مثل مرواريد روي گونه هاي سفيدش مي ريخت هم 
براي خريدن آن كفش هاي آبي چرخدار افاقه نمي كرد. 
بايد رضايت مي داد به يك اسباب بازي كوچك، مثال 
يك ماشين يا عروســك بچه رئيس و نهايتا يك لگو 
20تكه. ســينا نمي فهميد كه پولمان به خريد كفش 
اسكيت نمي رسد يعني چه؟ يا بايد صبر كني چند ماه 
ديگر كه قسط هايم تمام شــد، اين را برايت بخرم چه 
معنــي مي دهد؟ او ماه هــا بود كــه در روياهاي قبل 
خوابش، كفش اســكيت پا مي كرد و با دوستانش دور 

زمين بازي مي چرخيد.
خيلي وقت است كه صداي خنده بچه ها و ذوق و شوق 
آنها براي خريدن يك اســباب بازي جديد در راسته 
اســباب بازي فروشــي هاي خيابان ميرزاي شيرازي 
تهران نمي پيچد، همانطور كه ســراي جواهري بازار 

بزرگ تهران مدت هاست ســوت و كور شده و هربار 
كه آنجا ســر بزني، مي بيني كه آن خرس هاي خندان 
آويزان، سرسره هاي كوتاه سبز ، ميمون هاي بازيگوش ، 
ســيندرال و...از آن ســراي مســتطيلي كوچ كرده و 
جايشان را به يك فروشــگاه لوازم آرايشي و رنگ مو 

داده اند.
تورم و گراني حاال چند ســالي هست كه بي سر و صدا 
سايه سنگين و سياهش را بر سر دنياي اسباب بازي ها 
هم انداخته و رنگ شــادي را از صورت بچه ها محو و 
كمرنگ كرده، كودكاني كه در اين دو ســال ســخت 
كرونا، به ناچــار در خانه هــا محصور شــدند و تنها 

دلخوشي شان اسباب بازي  است.

مردم گرفتار نان شب را چه به خريد اسباب بازي
مصطفي 21سال است كه در بازار تهران اسباب بازي 
مي فروشــد. عروســك هاي پوليشــي، ماشين هاي 
كنترلــي، لگوهــاي 50 تا 5هــزار تكه، مجســمه 
شخصيت هاي كارتوني و... او مي گويد هيچ زماني را به 
اندازه اين دو سال به ياد ندارد كه خانواده ها در خريدن 
اسباب بازي خســت و احتياط به خرج دهند. »ما هم 
فروش عمده و هــم تكي داريم كــه در هر دو ريزش 
عجيب و غريبي رخ داد،  آنقدر كه برخي از همكاران ما 

كه ملكشان اجاره اي بود، براي جلوگيري از ضرر بيشتر 
مجبور شدند مغازه را جمع كنند. قيمت اسباب بازي 
در عرض 2سال 5تا7برابر شــد و مردم هم كه در نان 
شب شان گرفتارند، خريد عروسك ، ماشين ، دوچرخه 
، پلي استيشن و... را كم يا حتي حذف كردند. خيلي ها 
مي آيند اينجا يك دور مي زنند، يكي دو تا اسباب بازي 

كه قيمت كردند، مي گذارند و مي روند.«
ســگ نگهبان در باالترين قفســه مغــازه كنار باب 
اسفنجي، پاتريك ستاره، خانم پاف و اختاپوس هشت 
پا خندان نشسته اند و منتظرند تا كودكي از راه برسد و 
آنها را بخرد و با خودش به خانه ببرد. رقابت آنها با وودي 
و باز و آقاي ســيب زميني و دايناسور خنگ تا همين 
چند ماه پيش بر سر تصاحب شادي و لبخند كودكي 
خردسال آنقدر زياد بود كه تمام مغازه ها ويترينشان 
پر شــده بود از آنها و اما حاال كمتر كســي هست كه 
آنها را به اتاق كوچك فرزندشــان راه بدهد. ياســر از 
فروشندگان اسباب بازي در خيابان ميرزاي شيرازي 
مدت هاست كه خودش با عروسك ها تنهاست و شايد 
روزي فقط سه تا چهارتايشــان را راهي خانه كودكي 
مي كند. »باالي70درصد اسباب بازي هاي موجود در 
بازار ايران وارداتي اســت و چون با دالر آزاد مي خريم 
و يارانه اي بــه آن تعلق نمي گيرد، گــران در مي آيد 
مثال يك مجسمه 12ســانتي متري از شخصيت هاي 
كارتوني 150تا200هزار تومان است يا قيمت كفش 
اسكيت از 700هزار تومان شروع مي شود. عروسك هاي 
پوليشي كه مورد تأييد وزارت بهداشت باشد، دست كم 
200هزار تومان قيمت دارند. ماشين كنترلي كوچك 
از 300هزار تومان داريم تا 2ميليون، دوچرخه كودك 
هم از 2ميليون شروع مي شود. عروسك مثل باربي يا 
سيندرال در ســايز كوچك 400هزار تومان، موتور و 
ماشين شارژي از 7ميليون تومان داريم تا 40ميليون 
تومان. پلي استيشــن 3 و 4 كه در بازار نيســت و اگر 
باشــد قيمتش از 8ميليون به باالست. لگو يا پازل هم 
از 100هزار تومان شروع مي شود تا يكي دو ميليون.«

قيمت اســباب بازي آنقدر عجيب و غريــب باال رفته 
كه حتي فروشــندگان هم از بي رمقي بازار گاليه اي 
ندارند و به پدر و مادراني كه اين روزها سعي مي كنند 
كودكانشان را از جلوي فروشگاه هاي اسباب بازي رد 
نكنند، حق مي دهند. آنها مي گويند مسئله فقط گراني 
اسباب بازي هاي وارداتي نيست  توليدات داخلي هم 

قيمت هاي به نسبت بااليي دارند و همين خريد را براي 
بسياري از خانواده ها سخت مي كند.

مي گويند اسباب بازي كاالي لوكس است
غالمرضا ديزجي، رئيس انجمن صنفي توليدكنندگان 
اســباب بازي ايران اين موضوع را تأييد مي كند. او در 
گفت وگو با همشهري در اين باره گفت: »گراني قيمت 
اسباب بازي علل زيادي دارد كه مهم ترين آن افزايش 
قيمت مواداوليه اســت كه در تمام محصوالت خود را 
نشان داده. مثال بخشي از مواد توليدي اسباب بازي، 
كاغذ، مقوا و انواع صنايع مكمل چاپ و جعبه ســازي  
هســتند كه قيمت پايه آن به دفعات در 2سال اخير 
گران شــده يا مواد پالســتيكي كه در برخي اسباب 
بازي ها مثل عروسك استفاده مي شود به دليل گراني 
مواد پتروشيمي افزايش قيمت داشته، اينها را بگذاريد 
كنار افزايش قيمت حمل ونقل و نيروي انساني، متوجه 

خواهيد شد كه چرا اين اتفاق افتاده است.«
ديزجي با بيان اينكه فقط 20درصد اسباب بازي هاي 
موجود در ايران توليد داخل و 80درصد مابقي خارجي 
هستند، افزود: »جالب اين اســت كه اكثر مسئوالن 
قبول دارند كه اســباب بازي جزو كاالهاي اساســي 
فرهنگي اســت و پيش نياز رشــد كودك محسوب 
مي شــود اما در عمل آن را يــك كاالي لوكس تلقي 
مي كنند و چه در توليــد داخلي و چه در واردات از آن 
حمايتي نمی كنند اين شده كه اسباب بازي در حال 

حذف شدن از سبد خانوار ايراني است.«

سرانه مصرف اسباب بازي زير 300هزار تومان
به گفته ديزجي سرانه مصرف اســباب بازي در ايران 

9دالر يا كمتر از 300هزار تومان است درحالي كه در 
كشورهاي توسعه يافته ميانگين مصرف اسباب بازي 
370دالر و در كشورهايي مثل استراليا باالي 500دالر 
است. »اسباب بازي از آن جهت مهم است كه حداكثر 
رشد مغز هر فرد تا 6سالگي است يعني قبل از يادگيري 
خواندن و نوشتن و هر تربيتي شكل بگيرد در اين دوره 

است، بنابراين اگر كودك به اسباب بازي هايي كه رشد 
او را تكميل مي كند دسترســي نداشــته باشد، قطعا 
جامعه در ادامه دچار عواقب سنگيني خواهد شد. در 
واقع رابطه مستقيمي بين سرانه مصرف اسباب بازي 
و سالمت روحي و جسمي و ايجاد روحيه كار تيمي در 

جامعه وجود دارد.«

بازار دست دوم ها در اسباب بازي هم داغ شد
گراني اســباب بازي به حدي رســيده كــه برخي از 

والدين ترجيح مي دهند  اسباب بازي دست دوم براي 
كودكانشان بخرند به همين دليل سايت هاي اينترنتي 
پر شده از عروســك ، ماشين شــارژي ، دوچرخه ، 
اسكوتر ، كفش اسكيت و... كه كارشناسان مي گويند 
از نظر بهداشــتي بايد مراقب بود. البته اســتفاده از 
اســباب بازي هاي  دســت دوم در دنيا متداول است 
اما بعد از استرليزه شدن و طي كردن روال بهداشتي 

در كارخانه.
فرزانه كه 2 فرزند 6و2ساله دارد، مي گويد،  براي تامين 
اسباب بازي كودكانش يك ســالي است كه به خريد 
اســباب بازي هاي دســت دوم روي آورده، »چاره اي 
ندارم. از يك طرف كروناســت و نمي شود كه بچه ها 
را به شــهربازي ، پارك و مهماني برد و از طرف ديگر 
اسباب بازي آنقدر گران است كه جرأت نمي كنيم به 
فروشگاه سر بزنيم. مگر يك كارمند كه ماهي 5ميليون 
تومان حقوق دارد و بايد كرايــه خانه هم بدهد چقدر 
برايش مي ماند كــه 3ميليون پــول دوچرخه يا يك 
ميليون پول اسكوتر يا 500هزار تومان پول عروسك 
بدهد؟ اين اســت كه مجبوريم دســت دوم بخريم و 
بعد از شست وشــو در خانه بدهيــم بچه هايمان با آن 
بازي كنند.  اي كاش يك بار مسئوالن فرهنگي كشور 
سري به فروشگاه هاي اسباب بازي مي زدند تا بفهمند 
كه والدين در چــه مضيقه اي براي تامين خواســته 

كودكانشان هستند.«
ســهم كودكان از اين تنگناي بيماري كرونا و بحران 
اقتصادي اگر بيشتر از ســاير گروه هاي سني نباشد، 
قطعا كمتر نيست. خواسته ها و نيازهاي آنان در طبقات 
پايين جامعه به حداقل رســيده و سهمشان از بازي و 

شادي هر روز محدود و محدودتر مي شود.

كارشناسان حوزه اسباب بازي مي گويند گراني اسباب بازي باعث شده اين كاالي فرهنگي از سبد بسياري 
از خانواده هاي ايراني حذف شود

داستان غم انگيز اسباب بازي ها

فهيمه طباطبايي
خبر نگار

غالمرضا ديزجي، رئيس انجمن صنفي 
توليدكنندگان اسباب بازي: جالب اين 
است كه اكثر مســئوالن قبول دارند 
كه اســباب بازي جزو كاالهاي اساسي 
فرهنگي است و پيش نياز رشد كودك 
محسوب مي شود اما در عمل آن را يك 

كاالي لوكس تلقي مي كنند
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براساس يكي از مواد طرح »حمايت از 
حقوق كاربــران و خدمات پايه فضاي اينترنت

مجازي«، خدمات پايه كاربردي اثرگذار 
بايد براي فعاليت و تأييد هويت خود، در سامانه اي كه 
به اين منظور در كشــور راه اندازي مي شود، ثبت نام 
كنند. در اين طرح، از پيام رســان ها، اپليكيشــن ها، 
پلتفرم هــا و شــبكه هاي اجتماعــي، مرورگرها و 
موتورهاي جست وجو، سرويس هاي اي ميل، خدمات 
كلود )ابري( ماننــد گوگل درايو، خدمات نقشــه و 
مســيريابي مانند گوگل مپ و ســرويس هاي ديگر، 
به عنوان مهم ترين خدمات پايه كاربردي نام برده شده 
است. آنها همچنين عالوه بر ثبت اطالعات خود، براي 
فعاليت در بستر اينترنت بايد از مقام  ذي صالحي كه 
در ايــن طرح به عنــوان »كميســيون عالي تنظيم 
مقررات« از آن نام برده شــده، مجوز دريافت كنند. 
عالوه بر اين، خدمات پايه كاربــردي خارجي براي 
عرضه و فعاليت، ناگزير به معرفي يك نماينده قانوني 
در كشور و پذيرش تعهداتي هستند كه از سوي اين 
كميســيون به آنها ابــالغ مي شــود. درصورتي كه 

خارجي ها اين ضوابط را رعايت نكنند، بنا بر بخشي 
ديگر از ايــن طرح )ماده 27(، بايــد منتظر مجازات 
»پااليــش )فيلترينگ( و مسدودســازي خدمات« 
باشند. برخي از كارشناسان حوزه فناوري و اقتصاد بر 
اين باورند كه حتي اگر شركت هاي فناوري دنيا مانند 
گوگل و فيسبوك به قانون ما تمكين كنند و تصميم 
بگيرند كه در ايران دفتر نمايندگي تاسيس كنند، از 
آنجا كه با تاسيس نمايندگي، موضوعات مالي مطرح 
مي شود، تحريم ها و نپيوستن به FATF مانع اين اقدام 
خواهد شــد. درصورتي كه طرح »حمايت از حقوق 
كاربران و خدمات پايه فضاي مجازي« تصويب شود، 
زندگي روزمره بخش عمده اي از ايراني ها به طور بالقوه 

تحت تأثير بخش هايي از آن قرار خواهد گرفت.

فيلترينگ در انتظار اينســتاگرام، واتســاپ و 
سيگنال!

اكنون توييتر، تلگــرام و فيســبوك در ايران فيلتر 
هســتند. با تصويب طــرح مزبــور، آن دســته از 
پيام رســان ها و شــبكه هاي اجتماعي كــه بيش از 
يك درصد كاربران )حدود 600هــزار نفر( عضو آن 
باشند، به علت تمكين نكردن از اين قانون يا هر علت 
ديگري كه باعث عدم فعاليت آنها در ايران شود، فيلتر 

خواهند شد. در نتيجه، اينستاگرام، واتساپ و احتماال 
سيگنال با تصويب اين طرح در نوبت فيلترينگ قرار 
مي گيرند؛ اين در حالي اســت كه بسياري از مردم با 
فيلتر شدن تلگرام و همچنين در زمان شيوع كرونا، 
براي برقراري ارتباط با بســتگان، اقوام و دوســتان 
خود در ايران و سراســر جهان به واتســاپ گرايش 
پيدا كردند. همينطور اينســتاگرام به پلتفرمي براي 
امرارمعاش بخش قابل توجهي از مردم تبديل شــد؛ 
از يك زن سرپرست خانوار كه با فروش ترشي و مربا 
زندگي خود را مي گذراند گرفته تا آن روســتايي كه 
در دورترين نقطه كشــور به لطف گسترش پوشش 
سراسري اينترنت، صنايع دستي روستاي خود را در 

معرض نمايش و فروش مشــتريان داخلي و خارجي 
قرار مي دهد.

سرويس هاي اي ميل
جي ميل و ياهــو ميــل را تقريبا همه مــردم ايران 
مي شناسند. همين سرويس ها هم درصورت تصويب 
طرح جنجالــي نماينــدگان مجلــس و درصورت 
نداشتن نمايندگي گوگل و ياهو در كشور بايد به تيغ 

فيلترينگ سپرده شوند.
با تصويــب اين طــرح، جي ميل، ياهوميــل و بقيه 
سرويس هاي اي ميل كه بيش از يك درصد كاربران 
از آن استفاده مي كنند درصورت اخذ نكردن مجوز و 

نا امن شدن پلتفرم هاي مشهور رمزارز براي ايراني ها 
صرافي مشهور بايننس سرانجام تسليم سايفرتريس براي مقابله با كاربران ايراني و اجراي قوانين FATF شده است

دانش

خطر جهانی بازگشت زودهنگام به 
زندگی عادی 

در شرايطي كه سويه دلتا تقريبا كل جهان را فراگرفته است 
اما 2كشور انگليس و سنگاپور نقشه راه متفاوتي را براي 

خروج از شرايط پاندمي آماده كرده اند

بيش از يك ســال ونيم از شــروع همه گيري كوويد-19 مي گذرد و 
درحالي كه آمار باالي واكسيناسيون به طور چشمگيري ميزان بستري 
و مرگ ناشــي از بيماري كوويد-19 را در برخي از نقاط دنيا كم كرده 
است اما كشورهاي ثروتمند جهان در حال پذيرش زندگي با اين بيماري 
هستند. به گزارش سي ان ان، البته ممكن است آنها براي زندگي با اين 
ويروس خود را سازگار كنند، اما به نوعي براي آينده اي قابل پيش بيني، 
رويكردهاي كامال متفاوتي براي مقابله با آن دارند. سنگاپور، جزيره اي 
با 5.69ميليون نفر جمعيت و انگليس در حدود 66ميليون نفر جمعيت، 
تاكنون تجربه هاي مختلف با نتايج متفاوتي در اين همه گيري داشته اند.
درحالي كه انگليس يكي از باالترين ميزان مرگ وميرهاي ناشــي از 
كوويد-19 را در جهان با آمار 129هزار كشته تا كنون دارد، سنگاپور 
فقط 36مورد مــرگ را در اين رابطه به ثبت رســانده اســت. دولت 
انگليس به دليل كندي در اجراي اقدامــات كنترل همه گيري، مانند 
دستور استفاده از ماسك و قرنطينه، با شــروع انتشار ويروس در بهار 
سال2020، به طور گسترده محكوم شد. در مقابل، سنگاپور به محض 
روبه رويي با اين بيماري سريعا مرزهاي خود را بست، يك برنامه جامع 
رديابي تماس را اجرا كرد و در همان اوايل، شرايط قرنطينه را اعمال 
كرد. اما حاال اين دوكشور در حال ترسيم مسيرهاي مختلف خروج از 
همه گيري هســتند. برنامه هاي آنها احتماال براي ساير كشورها، يك 

تجربه مهم تلقي مي شود.

نقشه راه
در  ماه ژوئن، قانون گذاران سنگاپور، از نقشه راه اين كشور براي خروج 
از شــرايط فعلي به نام »حالت عادي جديد« رونمايي كردند. در اين 
نقشه مشخص است كه مقامات سنگاپور به دنبال تغيير روش هستند 
و از نظارت روزانه روي موارد پزشكي تمركز خود را روي نتايج پزشكي 
مانند تعداد بيماران، تعداد بستري در بخش مراقبت هاي ويژه و تعداد 
افرادي كه نياز به اينتوبه دارند، تغيير دادند. در نهايت، آنها اميدوارند 
كه كوويد-19 نيز به عنوان يك بيماري خفيف تر مانند آنفلوآنزا يا آبله 
مرغان درمان شود. نخست وزير انگليس، بوريس جانسون نيز پيش بيني 
كرد  كوويد-19 در نهايت به ويروسي تبديل مي شود كه ياد مي گيريم با 
آن زندگي كنيم همانطور كه قبال با آنفلوآنزا زندگي مي كرديم. جانسون 
از برنامه هاي خود براي لغو همه محدوديت هاي كرونايي ازجمله اجبار 
زدن ماســك و قوانين فاصله اجتماعي، در انگليس از 19جوالي خبر 
داد. وي گفت: موفقيت آميز بودن واكسيناسيون در كشور -كه طبق آن 
66درصد از افراد بالغ اكنون دو دوز دريافت كرده اند- ابتال به نوع شديد 
بيماري و بستري و مرگ را كم كرده است. اما همزمان با برداشتن برخي 
محدوديت ها، روز جمعه تعداد موارد ابتال به    كوويد-19 در انگليس به 

50هزار نفر در يك روز رسيد.

اقدام غيراخالقي 
به گفته كارشناسان، درحالي كه نياز به ايجاد تعادل در اقدامات بهداشت 
عمومي و اقتصاد بسيار ضروري اســت اما اين دو مورد از يكديگر جدا 
نيســتند. ديويد ماتچار، استاد دانشكده پزشــكي Duke-NUS در 
سنگاپور مي گويد: ممكن است به نظر برسد كه گشايش كسب وكارها 
از نظر اقتصادي كار خوبي اســت، اما اگر نتيجه نهايي موج ديگري از 
ابتال باشد، كه به نظر من در انگليس به طور منطقي امكان پذير است، 
در درازمدت ممكن است از نظر اقتصادي نيز اثر منفي بگذارد. به گفته 
ماتچار سنگاپور در تالش است تا به آرامي و به طور پيوسته محدوديت ها 
را رفع كند تا از شــلوغي بيمارســتان ها جلوگيري كند و به نوبه خود 
از شوك هاي اقتصادي ناشي از قرنطينه ســفت و سخت جلوگيري 
كند. كالج امپريال واتسون نســبت به اصرار جانسون براي رفع كامل 
محدوديت هاي كرونايي در انگليس طي بيانيه اي گفت: به نظر شرم آور 
است كه انگليس نمي تواند مانند سنگاپور كمي بيشتر صبر كند و در 
عوض تصميم دارد روي اثر واكسيناســيون خود كه درخشان و مؤثر 
پيشرفته است، قمار كند. ســنگاپور هم اكنون به طور متوسط روزانه 
26مورد جديــد كوويد-19 دارد و هنوز هيچ تاريخ مشــخصي براي 
بازگشايي در اين كشور تعيين نشده است. اونگ يونگ، وزير بهداشت 
سنگاپور در تاريخ 9جوالي به بلومبرگ گفته بود كه نقشه راه سنگاپور 
به طور قابل توجهي با آنچه ممكن است در انگليس به يك موج عظيم از 
كوويد تبديل شود، متفاوت است. وي با بيان اينكه دستيابي به ميزان 
باالي واكسيناسيون و حفظ هر دو روش مهار و كاهش بسيار مهم است، 
گفت: آنچه مي خواهيم يك مسير محتاطانه تر براي بازگشت به زندگي 
عادي است. حدود 40درصد از جمعيت سنگاپور دوز دوم واكسن خود 
را دريافت كرده اند و دولت مي گويد اين كشور در مسير واكسيناسيون 

سه چهارم كل جمعيت خود تا 9آگوست است.

مردم عادي، پشت درهاي 
فيلترينگ طرح مجلس

عمادالدين قاسمي پناه
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در كنار مشــكالت داخلي، 
حاال اين روزها كيف  پول ها و رمزارز

مشــهور  پلتفرم هــاي 
بين المللي جهان هــم به خاطر تحريم ها و 
قوانين FATF تبديل به خطري جديد براي 

كاربران ايراني شده اند.
فشــارهاي پياپي بر بايننس سرانجام كار 
خود را كرد و اين پلتفرم مشهور رمزارز هم 
تسليم همكاري با سايفرتريس براي مقابله 

با كاربران ايراني شده است.
اين مؤسســه اعالم كرده است كه تاكنون 
حــدود 4.5 ميليــون آدرس بيت كويــن 
كاربران ايراني را شناســايي كرده اســت 
و همچنين از شناســايي 75 هزار آي پي 
ايراني فهرستي تهيه كرده و آن را در اختيار 

مقامات آمريكايي قرار داده است.
به ادعاي اين مؤسســه استفاده از VPN يا 
VPS نمي توانــد رد ايراني هــا را گم كند. 
براســاس مفاد ســند همكاري بايننس با 
مؤسســه ســايفرتريس، بايننس نه تنها 
مي تواند حســاب هاي كاربــران ايراني را 
مسدود كند، بلكه مي تواند عليه آنها شكايت 

هم تنظيم كند.
بــا روي كار آمدن دولت جــو بايدن موج 
جديدي از تحريم ها در حوزه هاي مختلف 
عليه ايران وضع شده كه حوزه رمزارزها هم 

يكي از آنهاست.

همه  چيز زير سر سايفرتريس
در توضيحات ارائه شــده درخصوص كار 
 )CipherTrace( شركت ســايفرتريس
آمده اســت: »ســايفرتريس براي توسعه 
رديابي و امنيت بالكچين ايجاد شده است.« 
به نظر مي رسد كه وظيفه اصلي آنها رديابي 

ارزهاي ديجيتال باشد. كمااينكه تالش هاي 
آنها بــراي رديابي يكــي از محرمانه ترين 
ارزهاي ديجيتال جهان جواب داده است. 
رمزارزي كه در »دارك نت« به صورت نفر به 
نفر معامله مي شود و اين موضوع باعث شده 
بود تا خزانه داري آمريكا براي هر كسي كه 
بتواند »مونــه رو« را رديابي كند، جايزه اي 
625هزار دالري تعيين كند! به اين ترتيب 
معامــالت رمــز ارز »مونه رو« كــه ارزش 
تقريبي آن ديروز بيش از 195دالر بود، از 
چندي پيش با تالش هــاي صورت گرفته 
توسط شركت ســايفرتريس قابل رديابي 
شد. درحالي كه بيت كوين هنوز هم يكي از 
مهم ترين رمزارزهاي مورد استفاده در دارك 
نت محسوب مي شود، اســتفاده از حريم 
خصوصي كوين هايي مانند مونه رو با افزايش 
روبه رو شده بود. عدم موفقيت مراجع قضايي 
و قانوني در رديابي مونه رو به فرصتي براي 

شركت هاي فناوري تبديل شد.

بايننس؛ مشهور و دور از دسترس
به طور حتم بارها نام ايــن صرافي ارزهاي 
ديجيتال را شــنيده و خوانده ايد. بايننس 
يك صرافي مخصوص ارزهــاي ديجيتال 
بوده كه دفتر مركزي آن در جزاير سيشل 
قرار دارد و در ژوئيه سال2017تاســيس 
شــده اســت. اين روزها و با محدود شدن 
فعاليت در حــوزه ارزهــاي ديجيتال در 
دنيا، بايننس هم زير فشــار قــرار گرفته و 
عملكردش در برخي كشورها مانند آمريكا 
و انگلســتان بســيار محدودتر شده است. 
اين صرافــي همواره تالش كرده اســت تا 
براي حفظ بقاي خود، با دولت هاي مختلف 
همكاري داشته باشد و همين امر مي تواند 

يك نگراني بــزرگ بــراي ايراني هايي كه 
ارزهاي ديجيتال خود را در كيف پول اين 
صرافي ذخيــره كرده اند به همراه داشــته 
باشــد؛ ضمن اينكه با اين وضعيت شــايد 
تمامي كيف هاي پول ديجيتال بين المللي 
براي ايراني ها ناامن باشــد و به دليل طرح 
موضوع تحريم هاي آمريكا، موانعي در سر 
راه برداشــت يا انتقال براي كســاني كه با 
آدرس هاي IP ايران اقدام به معامالت خود 
در اين كيف پول ها مي كنند، به وجود  آيد. 
حتي موضوع بسته شدن حساب ها نيز در 

اين ميان مي تواند درنظر گرفته شود.

تحقيقات مفصل ســايفرتريس درباره 
ايران

تحقيقات صورت گرفته توســط شركت 
سايفرتريس درخصوص تحريم هاي وضع 
شده عليه ايران نشــان مي دهد كه بيش 
از 72هــزار آدرس IP »منحصــر به فرد« 
ايراني با بيــش از 4ميليــون و 500هزار 
آدرس »منحصــر بــه فــرد« بيت كوين 
مرتبط شده اســت. به گزارش وب سايت 
كراودفاينــد اينســايدر، ســايفرتريس 
 IP گــزارش مي دهد كه ايــن آدرس هاي
ايراني ممكن اســت در معامالت ارزهاي 
ديجيتال به صورت مســتقيم نقش داشته 
باشند يا براي پرس وجو از بالكچين براي 
تأييد وجوه در آدرس هاي مدنظر استفاده 
شده اند. سايفرتريس همچنين اعالم كرد 
كه بســياري از آدرس هــاي بيت كوين با 
چندين IP مختلف ايراني مرتبط شده اند 
كه احتماال نشــان دهنده استفاده از كيف 
پول ها از طريــق تلفن همــراه با چندين 
منبــع اينترنتــي اســت. ســايفرتريس 

همچنين بــه اين موضوع اشــاره كرد كه 
آدرس هاي IP در دستگاه هاي تلفن همراه 
توســط اپراتورها به طور مداوم با شــروع 
ارســال ديتاهاي جديد عضو مي شــوند. 
اين شــركت بالكچين خاطرنشــان كرد 
كه اين آدرس هاي IP به طور مستقيم در 
بالكچين قابل مشاهده نيستند. اين بدان 
معناست كه بانك ها، مشاغل خدمات پول 
يا صرافي هاي ديجيتال به طور مســتقيم 
ارتباط بين آدرس بيت كوين و كاربران در 
يك كشور تحريم شده را مشاهده نمي كنند. 
اين شركت فناوري همچنين به اين نكته 
اشاره كرد كه شــهروندان ايراني اقدام به 
اســتخراج بيت كوين مي كننــد؛ زيرا اين 
كشــور داراي برق مقــرون به صرفه براي 
عمليات استخراج ارزهاي ديجيتال است. 
ارزهاي ديجيتال استخراج شــده از طريق 
بازار بين المللي قابل فروش و انتقال است و 
معموال اگر با عدم بررسي آدرس IP روبه رو 
باشد، مشخص نخواهد بود كه اين ارزهاي 
استخراج شــده از كدام قســمت از جهان 

آمده اند. در گزارش اين شركت همچنين 
خاطرنشان شده اســت كه شبكه اجراي 
 )FinCEN( جرايم مالي اياالت متحــده
اعالم كرده است كه ممكن است مؤسسات 
بخواهند دفترچه هاي بالكچين يا دفتر كل 
اشتراكي )DLT( را براي فعاليت هايي كه 
ممكن است در ايران منشأ داشته يا خاتمه 

يافته باشد، بررسي كنند.
در ادامه اين گزارش آمده است: »داده هاي 
IP بايد تمام اســتراتژي هاي كاهش خطر 
تحريم ها را تأمين كند تا اطمينان حاصل 
شود كه شما به عنوان يك مؤسسه مالي با 
كشورهاي تحريم شــده معامالتي را انجام 
نمي دهيد. درحالي كه متداول ترين روش 
براي درج داده هــاي IP جمع آوري آن در 
ورود مشــتري براي شناســايي اشخاص 
خارجي است كه به مؤسسه اي دسترسي 
پيدا مي كنند، اما اين روش براي تشخيص 
معامالت از حوزه هاي مجاز كافي نيست و 
بيشتر توسط وي پي ان ها به راحتي خنثي 
مي شود.« در تكميل اســتراتژي تحريم، 

اين داده هاي IP اضافي جمع آوري شده از 
بالكچين به مؤسسات مالي در اطمينان از 
نماي دقيق تر جغرافيايي كه مشتريان در 

آن تعامل مي كنند، كمك خواهد كرد.

به علت تحريم ها و FATF درصورت تصويب طرح جنجالي 
مجلس براي اينترنت، مردم عادي شاهد فيلترينگ بسيار 

گسترده اي خواهند بود 

گســترش اســتفاده از 
اينترنــت در كشــور و فناوري

همچنين افزايش توليد 
محتوا باعث شده تا سهم زبان فارسي 
در يك ركوردشكني به ميزان بي سابقه 

3.4درصد از محتواي وب برسد.
رضا باقري اصل، دبير شوراي اجرايي 
فناوري اطالعات كشور در توييتر خود 
ضمن اعالم اين موضوع گفته كه زبان 
فارســي حاال در جايگاه پنجم در بين 
زبان هاي موجــود در وب قرار گرفته 

است.
او نوشــت: ســهم زبــان فارســي از 
محتــواي وب به 3.4درصد رســيد. 
زبان فارســي بعد از انگليسي، روسي، 
تركي و اســپانيولي در جايگاه پنجم 
قرار گرفت. ســهم زبان فارســي در 
ابتداي ســال2014)دي ماه 1392( 
تنها 0.8درصد و در جايگاه چهاردهم 

جهان بود.
اين آمار و ارقام براساس گزارشي است 
كه ســايت W3Techs كه مرجعي 
معتبر براي تحقيقات سطح وب جهاني 

به حساب مي آيد منتشر كرده است.

اســتفاده گســترده تر مردم ايران از 
اينترنت نقش مهمي در گسترش زبان 
فارسي در شبكه جهاني اينترنت داشته 
اســت. هر چند اكنون طرحي توسط 
گروهي از نمايندگان در دســت اقدام 
اســت كه درصورت تصويب مي تواند 
به صورت بالقوه باعث فيلترينگ همه 

پلتفرم هاي مشــهور جهاني در كشور 
شود.

ويكي پدياي فارسي هم در  اين زمينه 
تأثير مهمي داشــته اســت. محسن 
سالك كه چند سال اســت به عنوان 
مدير ارشد، در اين دانشنامه فعاليت 
مي كند، در گفت وگو با همشهري، از 

ثبت 800هزار مقاله فارسي تا ابتداي 
خرداد1400 در ويكي پدياي فارسي 
خبر مي دهد. به گفته او »با اين تعداد 
مقاله به زبان فارســي، اكنون در رتبه 

19دنيا قرار گرفته ايم«.
اگرچــه ويكي پدياي عربــي در رتبه 
18قــرار دارد، اما بايد بــه اين نكته 
توجه شود كه جمعيت عرب زبان هاي 
دنيا حــدود 300ميليون نفر اســت. 
درحالي كــه آخريــن آمارها نشــان 
مي دهــد، كل جمعيتي كــه به زبان 
فارســي در جهان صحبت مي كنند، 
حــدود 110ميليــون نفر هســتند. 
همچنين تعداد كشــورهايي كه زبان 
رسمي آنها عربي است، با كشورهايي 
كه زبان فارسي در آنها به عنوان زبان 
رسمي پذيرفته شــده، قابل مقايسه 

نيست.
اين در حالي است كه سالك، جايگاه 
ويكي پدياي فارســي در ميان رقباي 
منطقــه اي ماننــد تركيــه و ديگر 
كشورهاي ترك زبان را مثبت ارزيابي 
مي كند و مي گويد كه در رتبه بهتري 

قرار داريم. 

ركوردشكني تاريخي زبان فارسي در وب 

نداشتن نمايندگي فيلتر مي شوند.

موتورهاي جست وجو و مرورگرها
اگر روزگاري با تكيه به فرهنگ شفاهي كه بين مردم 
رايج بود، فرزندان پرســش هاي خود را از بزرگ ترها 
مي پرســيدند، با رواج اينترنت و جســت وجوگرها، 
خودمــان به دنبال پرســش هايمان رفتيــم. با اين 
حال، موتورهاي جســت وجوي گوگل، بينگ، ياهو، 
اينفودات كام و مرورگرهاي گوگل كروم، فايرفاكس، 
مايكروسافت اج و هر آنچه با تشــخيص اين طرح، 
»اثرگذار« تلقي شــود، در تــور فيلترينگ گرفتار 
خواهند شد. اگر چنين اتفاقي بيفتد چاره اي نداريم 
كه از »ذره بين«، »يوز« يا »پارســي جو« اســتفاده 
كنيم كه البته آنها هم با يك واسطه فني، داده ها را از 
گوگل جمع آوري مي كنند. با اين حال، بايد اميدوار 
باشــيم كه موتورهاي جســت وجوي مورد استفاده 
 Google Scholar، CiteSeer، پژوهشگران مانند
GetSITED، BioOne و ديگران از اين غربالگري 

در امان بمانند.

نقشه ها و اپ استورها
از آنجا كه همــه ســرويس هاي گوگل با شــرايط 
تعيين شده در طرح حمايت از كاربران، فيلتر مي شوند، 
بنابراين گوگل مپ هــم از تيغ اين قانــون در امان 
نخواهد بود و ســرانجام فيلتر مي شــود. همچنين 
سرويس گوگل پلي كه بسياري از كاربران براي دانلود 
اپليكيشــن به آن مراجعه مي كنند، در دايره وسيع 

محدودسازي اين طرح قرار خواهد گرفت.

سرويس هاي ميزباني داده
 ســرويس هاي ابري ازجمله گوگل درايو و وان درايو 
مايكروسافت مورد استفاده ميليون ها كاربر در كشور 
هستند. اين سرويس هاي ابري هم اگر مايكروسافت و 
گوگل در ايران نمايندگي نداشته باشند، براساس اين 

طرح بايد به طور كلي فيلتر شوند.

FATF بايننس تحت قوانين   
ســايفر تريس ادعا مي كند كه چندين 
ميليون پايــگاه داده IP در سراســر 
كشورهاي تحريم شده به وسيله آمريكا 
ازجمله كره شــمالي، ســوريه و ايران 
به دست آورده است. به گزارش وب سايت 
بيت كوين، تحريم هــاي اياالت متحده 
به طــور كلي صــادرات كاال، خدمات يا 
فناوري به ايران را ممنوع كرده اســت. 
اگر مؤسسه هاي مالي ازجمله صرافي ها، 
پرداخت را براي يك فرد يا يك شركت 
در ايران تســهيل كنند، اين مؤسسات 

برخالف مقررات، عمل كرده اند.
چندي پيش صرافــي ديجيتال بايننس 
اعالم كرد كه سيستم »تراولر« شركت 
ســايفر تريس را به عنوان بخشــي از 
تالش هاي انطباق خود مســتقر كرده 
اســت. تراولر )Traveller( نخستين 
سيستمي است كه براي مبادالت طراحي 
شده اســت تا مطابق با قانون سفر يعني 
قانوني كه مي گويد در تمامي اشكال انتقال 
وجه، كليه مؤسسات مالي نياز به انتقال 
اطالعات كامل به مؤسســه مالي بعدي 
دارند، باشد. بدين ترتيب به گفته بايننس 
آنها با كمك سايفر تريس به آساني قادر به 
جاري كردن قوانين تراولر FATF خواهند 
بود. براساس برخي گزارش ها، اين ابزار 
موجب دلگرمي رگوالتورهايي مي شوند 
كه هم اكنون در حال بررسي فعاليت هاي 
تبادل رمزارزها در سراسر جهان هستند. 
اين اعالميه پس از آن صورت مي گيرد كه 
بايننس با چندين هشدار از سوي نهادهاي 
نظارتي در چندين كشور مواجه شده بود. 
به عنوان نمونه سازمان نظارت بر ارزهاي 
ديجيتال ژاپن )FSA(، چندي پيش به 

بايننس هشدار داده بود.
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پويش ملــي واکسيناســيون در اســتان سيســتان و بلوچســتان از ديروز 
در دانشــگاه علوم پزشــكي زاهدان آغاز شــد و با مصوبه ســتاد ملــي کرونا 
برنامــه ای 10روزه براي واکسيناســيون افراد باالي 50ســال و بيماران ديابتي 
40 تــا 50ســال از امــروز در تمام شــهرهاي اســتان بــه اجــرا در می آيد

نماينده ويژه وزير بهداشت به همشــهري مي گويد: در استان سيستان و بلوچستان 
واکسن براي افراد بي شناسنامه، مهاجران غيرايراني و غيرقانوني هم تزريق مي شود

 با وخيم شدن وضعيت شيوع کرونا در استان سيستان و 
بلوچستان، پويش ملي واکسيناسيون در اين استان به راه 
افتاده است. در اين پويش که از سوي دانشگاه علوم پزشكي 
زاهدان راه افتاده، قرار اســت به صورت ضرب االجل، طي 
10روز افراد باالي 50سال و بيماران ديابتي 40 تا 50سال 
در تمام شهرهاي استان، واکسينه شوند. اين پويش از روز 
گذشته در زاهدان آغاز شده و از امروز، در ديگر شهرهاي 
اين استان هم، اجرا مي شود. بررســي  نقشه ماسك که 
وضعيت قرمز، نارنجي، زرد و آبي بودن شــهرهاي ايران 
را نشان مي دهد، از بهبود وضعيت شــيوع در اين استان 
نسبت به 2هفته گذشته، حكايت دارد. برخي شهرهاي 
اين استان، از وضعيت قرمز به نارنجي تغيير رنگ داده اند و 
شرايط حاد در تعداد محدودي  از مناطق هم برطرف شده 
است. هر چند که هنوز جمعيت قابل توجهي از اهالي، با 
وجود واکسيناسيون سراسري واکسينه نشده اند و دليل 
اصلي آن هم تمايل نداشــتن مردم به واکسيناســيون 
اعالم شده بود. با وخيم شدن اوضاع کرونا در اين استان، 
وزير بهداشــت، حميد ســوري، رئيس کميته کشوري 
اپيدميولوژي کوويد-19 را به عنوان نماينده ويژه خود در 
اين استان انتخاب کرد. حاال او به همشهري مي گويد که در 
روزهاي گذشته، نزديك به 20درصد اهالي برخي از مناطق 
روستايي، واکسن زده اند که اين آمار براي واکسيناسيون 
سراسري کم است. در پويش استاني براي واکسيناسيون 
عالوه بر وزارت بهداشت تمام ارگان ها و نهادها هم پاي کار 
آمده اند. به گفته او، واکسيناسيون اجباري نيست اما براي 
افزايش تمايل مردم براي تزريق واکسن اقدامات فرهنگي 
در حال انجام است. البته مقاومت در برابر واکسيناسيون 
نسبت به قبل، کمتر شــده؛ »برخي از مردم اين استان، 
تقاضاي واکســن برکت کرده اند و مي خواستند واکسن 

ايراني بزنند، برخــي هم تمايلي به نــوع خارجي دارند. 
هم اکنون واکســن ايراني و چيني در استان مهياست و 
تزريق با 2واکسن در حال انجام است، البته اولويت واکسن 
سينوفارم با دوز دومي هاست اما هيچ اجباري در تزريق يك 
واکســن خاص براي مردم وجود ندارد.« محمد هاشمي 
شهري، رئيس دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي 
درماني زاهدان هم به همشــهري مي گويد که بيشترين 
واکســني که براي اين پويش درنظر گرفته شده، برکت 
است. اما آنها که دوز اولشان سينوفارم تزريق کرده اند، براي 
دوز دوم هم همان واکسن را دريافت خواهند کرد. هاشمي 
پيش بيني مي کند در پايان اين پوشــش 90درصد افراد 

باالي 50سال در زاهدان واکسينه شوند.

فاصله 2روستاي اين استان 150كيلومتر است 
جمعيت کل تحت پوشش سيســتان و بلوچستان براي 
تزريق واکســن يك ميليون و400هزار نفر اســت. سوري 
مي گويد:  براي اجراي اين پويش، هم اکيپ هاي ســيار به 
مناطق دورافتاده اعزام می شوند و هم در برخي شهرستان ها 
فرمانداري وسايل نقليه اي را براي حمل ونقل مردم به مراکز 
بهداشتي درنظر گرفته است. بر اين اساس مردم ساکنان 
برخي مناطق روستايي و شــهري با رعايت پروتكل ها به 
مراکز اصلي تزريق واکســن آورده مي شــوند و دوباره به 
محل زندگي شــان برمي گردند. جمعيت تحت پوشــش 
واکسيناسيون در استان زياد نيست اما پراکندگي زيادي 
دارد و طبيعتا اولويت با نقاطي است که تراکم بيشتري دارند 
و بيماري شيوع بيشــتري در اين مناطق دارد. اين استان 
در کنار فقر اقتصادي، با فقر مراکز درماني و بهداشتي هم 
درگير اســت، به طوري که به گفته معين الدين سعيدي، 
نماينده مردم چابهار در مجلس، براســاس شاخص هاي 

وزارت بهداشت از پهنه جاسك تا راسك بايد 1500تخت 
بيمارســتاني وجود داشته باشــد، درحالي که اين عدد به 
300تخت هم نمي رسد. سيســتان و بلوچستان با ثبت 
آمار روزانه بيش از 1200مورد ابتالي جديد به کرونا رکورد 
بي سابقه اي طي شــيوع پاندمي کرونا در اين منطقه ثبت 
کرده است؛ رکوردي که بسياري از مسئوالن استاني دليل 
آن را فقر مردم و فقدان امكانات بهداشتي و بيمارستاني در 
برخي شهرهاي آن عنوان مي کردند. آمارهاي رسمي، نشان 
مي دهد تنها در زاهدان، 44درصد مردم حاشيه نشين اند 
و همين حاشيه نشيني و فاصله شهرها با حاشيه نشين ها، 
برروند واکسيناسيون تأثيرگذار خواهد بود. حميد سوري 
با اعالم اينكه فاصله 2روســتاي اين استان 150کيلومتر 
اســت در اين باره مي گويد: »دسترسي به مراکز بهداشتي 
و درماني در برخي شهرهاي استان سخت است، به همين 
دليل مردم تا رساندن بيمار کرونايي به مراکز درماني زمان 
طاليي را از دست مي دهند. اما طي اين مدت اقداماتي انجام 
شده که اميدوارکننده اســت و تا چند روز آينده نتايج اين 
اقدامات مشاهده مي شــود.« به گفته سوري، در مدتي که 
به عنوان نماينده ويژه وزير بهداشت در اين استان انتخاب 
شده، از 3هزار کيلومتر از شهرهاي مختلف بازديد داشته و 
در تمام مراکز درماني اين شهرها، تخت خالي آماده بستري 
وجود دارد. مستنداتي در دست اســت که در شهرستان 
راسك، حتي يك بيمار کرونايي هم در آي سي يو بستري 
نيست. او تأکيد مي کند که اين استان ديگر در قله شيوع 

کرونا قرار ندارد.

آمار فوتي ها تناقض ندارد
ماجرا اما تنها به فقرهاي درماني اين استان محدود نمي شود. 
در اين مدت اخبار منتشــر شــده از وضعيت شيوع اين 

اســتان، از جمله ادعاهايی مبنی بر پر شدن سردخانه ها 
از اجســاد قربانيان و خارج کردن بيماران بدحال پيش از 
بازديد وزير بهداشــت، خيلي ها را نسبت به وضعيت اين 
استان نگران کرده است و ادعا  مي شود آمارهاي واقعي از 
فوتي هاي کرونا اعالم نمي شود و اطالعات شفاف نيست. 
آمار بيمارستان ها با آمار فوتي هاي دفن شده در قبرستان ها 
همخواني ندارد. هرچند که وزير بهداشت تمام اين انتقادها 
را سياه نمايي خواند اما نماينده ويژه وزير بهداشت در اين 
استان مي گويد که چندين عامل در تناقض آمارهاي مرگ 
وجود دارد. به گفته او، برخي بيماران پس از تست مثبت 
کرونا بستري مي شــوند و مورد قطعي کرونا هستند، اين 
افراد درصورت فوت جزو آمار کرونا به شــمار مي روند. اما 
تعدادي مشكوك به ابتال هستند و ثبت مثبت ندارند. آماري 
که از مرگ کرونا اعالم مي شود کامال درست است چرا که 
در بازديد از قبرستان ها، تمام موارد شمارش شد. سوري 
درباره اينكه گفته مي شود، آمار فوتي هاي بيمارستان ها 
با قبرســتان ها، همخواني ندارد، توضيح مي دهد: »شايد 
به اين دليل باشد که بيماران فوت شده کرونايي بالفاصله 
براي خاکسپاري تحويل قبرستان ها داده نمي شوند. آمار 
آنها در يك روز جزو فوتي ها به شمار مي رود اما در روز ديگر 
مراسم تدفين آنها انجام مي شود.« رئيس کميته کشوري 
اپيدميولوژي کوويد-19 به موضوع مطرح شده ديگري هم 
پاسخ مي دهد و آن هم کم شماري آمار فوتي هاست؛ يك 
روز تعداد فوتي ها 30تا 35نفر اعالم مي شــود درحالي که 
تنها در يك بيمارستان، 20نفر در اثر کرونا فوت مي کنند؛ 
»بيشترين آمارهاي مرگ وميرها براي زاهدان و 2بيمارستان 
بوعلي و علي ابن ابی طالب اين استان است. جمعه گذشته 
آمار فوتي های کرونا 23نفر اعالم شد و از اين تعداد 18فوتي 
در زاهدان ثبت شدند. بيمارستان بوعلي، سانتر کروناست و 

اگر 18فوتي  در اين مرکز اعالم مي شود به معني اين نيست 
که اگر تعداد بيماران اينجا باالست، بنابراين مراکز درماني 

ديگر هم همين  تعداد فوتي دارد.«

واكسيناسيون غيرايراني ها  در سيستان و بلوچستان
يكي از مشكالتي که شــايد براي واکسيناسيون عمومي 
در سيستان و بلوچستان مطرح مي شود نداشتن مدارك 
شناسايي بخشي از جمعيت استان است؛ اتفاقي که گروهي 
از اهالي را از چرخه واکسيناسيون خارج مي کند. بسياري 
از بي شناسنامه ها در اين استان فرزندان حاصل ازدواج با 
اتباع خارجي هستند يا کساني که پس از مهاجرت چند 
ساله به کشورهاي همسايه دوباره به سيستان بازگشته و 
شناسنامه ندارند. علي يارمحمدي، نماينده مردم زاهدان 
در مجلس دهم پيش از اين گفته بود که 30درصد جمعيت 
مرکز استان، شناسنامه ندارند و برخي از مسئوالن تعداد 
بي شناسنامه ها در کل استان را 100هزار نفر اعالم مي کنند. 
سوري درباره واکسيناسيون اين افراد و ساماندهي افرادي 
که هيچ هويتي ندارند، توضيحاتــي مي دهد: »اين افراد 
نسبت به کل جمعيت در اقليت اند اما جمعيت زيادي را 
تشكيل مي دهند. بر اين اساس به تمام مراکز اجازه داده 
شده که واکسيناسيون براي آنها هم انجام و نامشان به عنوان 
افراد بدون شناسنامه ثبت شود.« او در پاسخ به اين سؤال 
که واکسيناسيون براي مهاجراني افغان و پاکستاني که 
به صورت غيرقانوني زندگي مي کنند هم انجام مي شود، 
مي گويد: »هم اکنون مرزهاي شرقي کشور بسته و ورود 
افراد غيرايراني ممنوع است اما واکسيناسيون براي تمامي 
کساني که از کشورهاي همســايه در استان حضور دارند 
انجام خواهد شد و هيچ تفاوتي براي آنها با ساکنان بومي 

منطقه وجود نخواهد داشت.«

سیستان و بلوچستان 
مريم سرخوش 10روزه واکسینه می شود

خبرنگار

کروناي دلتا، در حال تاختن است، تعداد مبتاليان را باال 
برده، تخت هاي بيمارستان را پر کرده و داروها را کمياب. 
براساس اعالم مسئوالن نظام سالمت، ويروس غالب و در 
حال گردش کشور، کروناي دلتا يا همان هندي است که 
سرعت انتقال بااليي دارد. حاال در همين شرايط ميزان 
رعايت پروتكل ها به پايين ترين ميزان رسيده؛ به طوري که 
براساس اعالم سخنگوي ستاد ملي مقابله با کرونا، ميزان 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي به 48درصد رسيده که آمار 
پاييني است و منجر به شيوع بيشــتر بيماري مي شود. 
براساس اعالم وزارت بهداشت، هم اکنون 169شهر کشور 
در وضعيت قرمز، 166شــهر نارنجي و 113شهر هم در 
وضعيت قرمز به سرمي برند اما تجمع ها همچنان برقرار 
است. عليرضا رئيسي، سخنگوي ستاد ملي مقابله با کرونا 
از اين وضعيت انتقاد مي کند و مي گويد که بســياري از 
استان ها در وضعيت قرمز به ســرمي برند و حداقل يك 
يا 2شهرشان قرمز اســت. استان هاي شرقي کشور مثل 
بوشهر، هرمزگان، سيســتان و بلوچستان و کرمان روند 
رو به افزايشــي دارند.  تمام متخصصان بر تسريع روند 
واکسيناسيون براي خروج از اين شرايط تأکيد مي کنند و 
حاال از ستاد ملي مقابله با کرونا خبر مي رسد که 6ميليون 
دوز واکسن کرونا در اين هفته وارد کشور مي شود. رئيسي 
مي گويد:» ميزان واکسيناسيون روزانه از مرز 250هزار 
دوز عبور کرده است. 11ميليون  و200هزار دوز واکسن 
در استان ها توزيع شده و در اين هفته واکسيناسيون افراد 
باالي 60سال هم انجام مي شود.« به گفته او، در استان هاي 
خوزســتان، بوشهر، هرمزگان، سيســتان و بلوچستان 
و خراسان جنوبي واکسيناســيون افراد 50سال به باال 
شروع شده. قرار است در جزاير خليج فارس به جز قشم و 
کيش واکسيناسيون افراد 18سال به باال هم انجام شود. 
او همچنين اعالم کرد که عشاير 18سال به باال هم از ماه 
آينده، واکسيناسيون را شروع خواهند کرد و واکسيناسيون 
معلمان و استادان دانشگاه هم در مرداد آغاز مي شود. در 
اين ميان ابراهيم رئيسي، رئيس جمهوري منتخب هم 
از دولت خواســت تا تامين اعتبار براي واکسيناسيون 
عمومي را در اولويت قرار دهد. ابراهيم رئيسی در نشستی 
با مسئوالن و کارشناسان حوزه واکسن و واکسيناسيون 
کرونا اين را هم گفت که ظرفيت هــای زيادی در عرصه 
توليد و واردات واکسن وجود دارد که بايد فعال شود و در 
اين زمينه اختصاص بودجه و انجام حمايت الزم از طرف 
دولت، دارای اولويت است:» بايد مشوق های ويژه ای برای 
توليدکنندگان داخلی واکسن در نظر گرفته شود و از طرف 
ديگر بايد بتوانيم تا قبل از رسيدن فصل سرما کار جدی و 

متفاوتی  را انجام دهيم.«

تاخت و تاز کرونا در بيمارستان ها
خبر روز
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يكــي از مهم ترين اركان فضاهاي شــهري، 
فضاهاي سبز شهري اســت؛ چرا كه كيفيت 
منظر شــهري را باال مي برد و در كنار ايجاد 
نشاط و تازگي در روحيه شهرنشينان از بسياري بيماري هاي جسمي و 
رواني پيشگيري مي كند. با وجود اهميت گسترش فضاي سبز اگر روند 
20سال اخير شكل گيري تهران را بررسي كنيم خواهيم ديد برنامه هاي 
عملياتي مديريت شــهري پا به پاي افزايش تراكم نبوده اســت و همين 
روند كند در گسترش فضاي شــهر به مرور منجر به از بين رفتن طبيعت 
شهري شده است. كالنشــهري مانند تهران با وجود تمامي شعارهايي 
مانند »تهران شهري براي همه« هنوز فاصله زيادي با رسيدن به سرانه 
استاندارد فضاي سبز كه از حداقل هاي زندگي در يك شهر شلوغ امروزي 
محسوب مي شوند، دارد. در شهري كه براي همه است، نبايد ديگر خبري 
از ساخت بزرگراه ها و انجام پروژه هايي باشد كه شهر را براي جوالن بيشتر 
خودروهاي سبك و ســنگين مهيا و فضاي سبزش را با ساخت برج هاي 
بلندمرتبه ويران مي كند. اين شعار، شاخص هايي مثل كاهش آلودگي هوا، 
توجه به محيط زيست، ساخت بوستان ها و پاتوق هاي محلي، مناسب سازي 
شهر براي سالمندان و معلوالن و... را در اولويت مديران شهري قرار مي دهد 

تا كيفيت زيست شهروندان در شهر افزايش يابد.
يكي از رسالت هاي مديريت شهري توسعه دادن و توجه كردن به پيوند 
مردم با طبيعت اســت. دوره مديريت شــهري پنجم هم با شــعارهاي 
محيط زيستي و حفظ و نگهداشت و توسعه فضاهاي سبز كار خود را آغاز 
كرد و همواره آن را سرلوحه فعاليت هاي خود عنوان مي كند، اما با وجود 
برداشــتن گام هاي مثبت و رو به جلو مقايسه شاخص هاي سرانه فضاي 
سبز با سرانه استاندارد جهاني نشان مي دهد، وضعيت كنوني شهر تهران 

در حوزه فضاي سبز با وضعيت استاندارد و مطلوب جهاني فاصله دارد.
هم اكنون احداث بيش از 2هزار و 350بوستان درون شهري، در كنار توسعه 
فضاي سبز بزرگراهي و حاشيه معابر و بوستان هاي بزرگ اطراف تهران 
و فضاي سبز برون شهري سرانه فضاي سبز ما را به 16.3مترمربع رسانده 
است. براساس برنامه سوم توسعه شــهرداري تهران كه تا پايان 1402 
ادامه دارد، ســرانه 16.3مترمربع فضاي سبز شهري بايد به 18مترمربع 
به ازاي هر شهروند تهراني افزايش يابد كه براي رسيدن به آن نقطه بايد 

هدفگذاري كرد.
گرچه برنامه عملياتي براي رسيدن به اين هدف، به نظر پيچيده و ناممكن 
مي آيد اما اگر به روند كند و ضد توسعه فضاي سبز پايان داده شود، مي توان 
فاصله تا استاندارد جهاني را كاهش داد. براي پايان دادن به اين روند بايد 
ابتدا موضوع عملكرد مديريت شــفاف مورد بررســي قرار گيرد و به اين 
سؤاالت پاسخ داده شود كه سيســتم مديريت شهري در طول سال هاي 
گذشته در تصميم ســازي  و تصميم گيري چقدر به دنبال آسيب شناسي 
بوده؟ در واقع بايد ايرادها و نقاط ضعف را شناســايي كرد تا با جلوگيري 
از تكرار آن در مسيري درســت حركت كرد. بايد بررسي كرد كه چقدر 
راه حل هاي شوراي شهر در هر دوره توانســته در باززنده سازي  طبيعت 
شهري مؤثر عمل كند تا براي پيگيري اجراي آن مصوبات كارساز همت 
بيشتري به خرج داد. حتي بايد ديد چگونه مي توان در مدت عمر يك دوره 
مديريت شهري به حل مسئله رسيد؟ 1040ميليارد تومان بودجه فضاي 
سبز در سال 1400 است و بايد ديد اين بودجه از سوي مديريت شهري 
به ويژه شوراي شهر پنجم كه همواره دغدغه حفظ و گسترش فضاي سبز را 
دارند و از قطع بي رويه و غيرقانوني درختان براي ساخت برج، آسمانخراش 
و دريافت جرايم براي هزينه كرد ســرانه فضاي ســبز حمايت می كنند، 
چگونه براي توسعه فضاي ســبز به كار گرفته مي شود. طبق ادعاي زهرا 
صدراعظم نوري، رئيس كميسيون سالمت شوراي شهر تهران در اين دوره 
حدود20باغ با مساحت تقريبي 10هكتار، تاكنون در شهر تهران تملك و 
به بوستان عمومي تبديل شده لذا با اعتباري كه بالغ بر 300ميليارد تومان 
براي تملك باغات درنظر گرفته شده انتظار مي رود گام هاي قابل قبولي 
درخصوص تملك باغ ها و تبديل شان به پارك ها و بوستان ها برداشته شود.
در واقع آنچه امروز نياز توسعه فضاي سبز است، تصميمات و پيشنهادهای 
نوآورانه است. به طور مثال اگر دو نفر در هر كدام از معاونت هاي فضاي سبز 
مناطق بيست و دو گانه تهران به طور دائم مأمور كاشت و توسعه فضاي سبز 
باشند، پس از يك دوره چهارساله، شاهد شكوفايي فضاي سبز و طبيعت 
شهري در منطقه و محله هاي مختلف خواهيم بود. شهرداري هاي مناطق 
همچنين مي توانند از توانمندي و مشاركت مردمي در محله ها به خصوص 
بازنشستگان و سالمندان داوطلب استفاده كنند. شهرداري تهران براساس 
برنامه طرح جامع تهران و كمك سازمان هاي خود بايد دستور كار جديدي 
براساس الزامات توســعه فضاي ســبز ايجاد كند. فضاي سبز نخستين 
نشانه يك شهر زيباســت. به همين دليل در بسياري از شهرهاي جهان 
فعاليت هاي زيباسازي و فضاي سبز با هم و در يك اداره يا سازمان انجام 
مي شود. در تهران نيز ما نيازمند همكاري مشترك سازمان زيباسازي و 
سازمان پارك ها و فضاي سبز شهر تهران هستيم. هرقدر هم افزايي بين 
ادارات و سازمان هاي مربوطه بيشتر باشد، در كمترين زمان شاهد اجراي 

بهترين پروژه هاي شهري خواهيم بود.
اگر برنامه هاي چند شهر پيشرفته جهان را مطالعه كنيم متوجه خواهيم 
شد كه در كنار تمامي برنامه هاي گسترش توسعه و تكنولوژيك، هنوز به 
حفظ و نگهداشت طبيعت بها مي دهند و به آن احترام مي گذارند. به عنوان 
مثال در تورنتو فضاي سبز تا حدي گسترش يافته كه دسترسي به آن از 
دورترين نقطه شهر در حدود 8دقيقه اســت. زيرا انسان با طبيعت زنده 

است و بدون آن بيمار و غمگين مي شود.
 طبيعت شهري مانند تهران با بيش از 3هزار سال قدمت، داراي خاطرات 
بسياري از دوره زنديه و صفويه است؛ جايي كه به عنوان يك قريه زيبا و 
خوش آب و هوا شناخته مي شد و همواره منطقه اي ييالق نشين و سرسبز 
بود. اما اينك به جاي آن همه درخت هاي ســر به فلك كشيده و نهرهاي 
زيبا، ساختمان و آسفالت و بتن بي روح خودنمايي مي كند. پايتخت امروز 
نيازمند شناسايي طبيعت خود، گسترش و نوســازي است. بايد دست 
به دست هم داد و شهر را مانند باغشهر ساخت؛ تركيبي از اصول طراحي 

باغ ايراني و فضاي شهري مدرن.

يادداشت يك

براساس گفته هاي آرش حسیني میالني، رئیس كمیته محیط زیست
 و خدمات شهري شوراي شهر تهران،  21باغ به تملك شهرداري درآمده و 

تبدیل به پارك شده است

فضایسبز
این شماره

 در راســتاي هميــن برنامه ها بود كــه مصوبه 
برج باغ ها در اين دوره مديريت شــهري لغو شد. 
براســاس تبصره يك ماده 13 آيين نامه اصالح 
قانون حفظ و گســترش فضاي سبز در شهرها 
»شــهرداري ها و شوراهاي اســالمي شهر بايد 
شرايطي فراهم شــود تا با خريد باغات محدوده 
شهر، بوستان هاي شــهري در آنها احداث و در 
اختيار عموم قرار گيرد.« و همچنين براســاس 
مصوبه خانه باغ سازوكاري جديد براي باغ هاي 

شهر درنظر گرفته شد.
مصوبه خانه باغ اين فرصت را فراهم كرده است 
تا ساخت وســاز باغات 500 تــا 3000 متر، با 
ســطح اشــغال 15درصد در 2طبقه و حداكثر 
تراكم 30درصد ميسر شــود. باغات 3تا 5 هزار 
متر، سطح اشغال 15درصد در 3طبقه و تراكم 
تا 45درصد و بــراي باغات تا 5هــزار مترمربع 
سطح اشغال 15درصد و تعداد 3طبقه با تراكم 
15درصد اجازه ســاخت داده مي شود اما براي 
مازاد مساحت 5هزار مترمربع، 10درصد سطح 
اشغال در 3طبقه و 30درصد تراكم درنظر گرفته 

شده است.
به اين ترتيب درصورتي كه باغ هاي با مساحت 
باالي 3000 مترمربع، ۷0 درصــد باغ را به نام 
شهرداري سند بزنند تا تبديل به پارك عمومي 
شود در 30 درصد باقيمانده مي توانند 60درصد 
بسازند كه بر اين اســاس در 18درصد كل باغ 
ساخت وساز انجام مي شــود. اين ميان از طرف 
مديريت شــهري فرصتي براي مالكان باغ ها نيز 
مهيا شده است كه درصورت تمايل نداشتن براي 
مشــاركت در خانه باغ، بتوانند زمين خود را به 
شهرداري بفروشند تا مديريت شهري هم پس 
از تملك، آنها را به بوستان ها و فضاهاي عمومي 

تبديل كند.

تهران چند باغ دارد؟
آنطور كه زهرا صدراعظم نوري رئيس كميسيون 
سالمت و محيط زيست شوراي شهر تهران اعالم 
كرده بود:» هنوز بيش از 6400 پالك زمين كه 
باغ شناخته شده است در تهران وجود دارد كه 
حدود نيمي از آنها در معرض نابودي قريب الوقوع 
است، زيرا مأموران شــهرداري حق ندارند وارد 

آنها شــوند چون متعلق به ارگان هاي عمومي، 
نهادهاي امنيتي و حتي اشــخاصي هستند كه 
اجازه حضور به مأموران شهرداري را نمي دهند. 
تاكنون حدود 3400باغ در شهر تهران شناسايي 
شــده كه شناســنامه آنها هم تهيه شده است. 
نكته اينجاست كه بيش از 3000پالك باغ هم 
شناســنامه ندارد چون ممنوعيت ورود به آنها 

وجود دارد«.

چند باغ تبديل به
 بوستان عمومی شدند؟

اختصاص صددرصد جرائم ناشي از قطع درختان 
به تملك باغات ازجمله اقدامات شهرداري تهران 
براي حفظ فضاي سبز شــهري بود؛ نكته اي كه 
آرش حسيني ميالني رئيس كميته محيط زيست 
و خدمــات شــهري در توضيح آن بــه روزنامه 
همشــهري گفت:»يكي از مصوبات مناســب 
شــوراي پنجم اين بود كه عوارض ناشي از قطع 
درختان به شــكل متمركز مختص تملك باغ ها 
در مناطق كمتر برخوردار شــود. در سال جاري 
حدود 300ميليــارد تومان منبــع درآمدي از 
طريق اين عوارض ايجاد خواهد شد و از اين منبع 
مالي در راســتاي تملك باغ ها استفاده خواهيم 
كرد. براســاس آخرين آمار بايد گفت كه 21باغ 
به تملك شــهرداري درآمده و تبديل به پارك 

شده است. 
بسياري از پار ك هاي محله اي كه از طريق تملك 
اين باغ ها ايجاد مي شــوند، در مناطقي با تمركز 
جمعيت باال قرار دارند و اين اتفاق زمينه افزايش 
رضايتمندي مردم از شهر را فراهم خواهد كرد. 
اين رويكرد موجب شد تا عدالت محيط زيستي را 
در شهر پيگيري كنيم و بتوانيم در مناطق كمتر 
برخوردار، سرانه فضاي ســبز را در حد توانايي 
منابع مالي افزايش دهيــم؛ به گونه اي كه فقط 

9محله فاقد بوستان هستند«.
براساس گزارشي كه روزنامه همشهري پيش از 
اين منتشــر كرده بود، باغ عبقري در منطقه2، 
بوســتان لويزان در منطقه4، باغ هــاي هورفر، 
بخشــي فر، خياط خانه و نراقــي در منطقه۷، 
باغ هاي ســازور، مرمر، شــهيد مدنــي، زمين 

مهتاب و زمين سبالن در منطقه8، باغ حكيم در 
منطقه10، باغ دامپزشكي در منطقه11، باغ هاي 
عالءالدوله، كيهاني و ســجادي در منطقه12و 
همچنين بــاغ جوراب بافــي در منطقه13، باغ 
وثوق الدولــه در منطقه14، باغ هــاي صالحان، 
ســبزي و وصفنارد در منطقه 1۷جزو باغ هايي 
بودند كه به فهرســت فضاي ســبز شهر تهران 

اضافه شدند.
براســاس گفته ميالنــي حفاظــت از باغ هاي 
باقيمانده شهر تهران، يكي از اولويت هاي شوراي 
شهر براي گســترش و حفظ فضاي سبز تهران 
اســت؛» لغو مصوبه برج بــاغ و تصويب مصوبه 
خانه باغ يكي از راه هاي نجات فضاي ســبز شهر 
بود. حفاظت از باغ ها به معناي حفاظت از فضاي 
سبز و ريه هاي تنفسي تهران است؛ به گونه اي كه 
حذف هر باغ و لكه هاي سبز خسارت عمده به آن 
منطقه به صورت خاص و به شهر تهران به صورت 

عام خواهد زد.«
آنطور كه اين عضو شــوراي شــهر توضيح داد، 
نگراني مديريت شــهري محدود به فضاي سبز 
درون شهري نيســت. در رابطه با ارتفاعات شهر 
 تهران نيــز پيگيري هايي انجام شــده اســت؛
» به عنوان مثال ارتفاعات توچال نقش مهمي در 
تلطيف هوا و كاهش درجه حرارت شــهر تهران 
دارند. بنابراين حفاظت از پوشش گياهي توچال 
نيز يكي از دغدغه هاي ماســت. شوراي شهر در 
اين رابطه 2مصوبه داشــته است؛ كمك به ثبت 
ميراث طبيعــي توچال و همچنيــن حفاظت 
ويژه از 2محدوده گالبدره و بند يخچال ازجمله 
اقدامات انجام شــده در اين زمينه است. يكي از 
نكات مهم در رابطه با فضاي سبز تهران مربوط به 
موضوع شفافيت است. ما تالش كرده ايم با ايجاد 
ســامانه   نهال موجب انضباط بهتر در مديريت 
فضاي سبز تهران شــويم. در اين سامانه، تمام 
فضاهاي سبز شــهر تهران با نقشه برداري دقيق 
ثبت خواهند شد و اطالعاتي همچون موقعيت 
درختــان، كاربري هاي فضاي ســبز و... در اين 
سامانه مشخص مي شود و مردم به شكل شفاف از 
وضعيت فضاي سبز محله شان مطلع خواهند شد. 
اين سامانه، روندي است كه در بلندمدت موجب 

بهبود وضعيت نگهداشت فضاي سبز مي شود.«

...افتاد مشكل ها
اجراي مصوبــه خانه باغ و تالش بــراي افزايش 
فضاي ســبز از همــان ابتداي راه با مشــكالت 
متعددي همراه شــد تا جايي كه علي اعطاء در 
يك نشست زنده اينستاگرامي با موضوع مرگ 
و زندگي باغ هاي تهران گفته بود كه براي تداوم 
زندگي باغ ها چند مســير بايد دنبال شود. يك 
مســير ضعيف تملك باغ ها از سوي شهرداري 
است كه به دليل محدوديت هاي مالي شهرداري 

به نتيجه مطلوب نمي رسد.
حســيني ميالني نيز به عنــوان رئيس كميته 
محيط زيست و خدمات شــهري مشكالت در 
اختيار قرار گرفتن باغ هــاي تهران و الحاق آن 
به فضاي سبز عمومي شــهر را آسان نمي داند. 
او معتقد است:»مصوبه برج باغ، منابع درآمدي 
براي شهرداري ايجاد مي كرد و به همين دليل 
مقاومت هايي براي اجــراي مصوبه جايگزين 
)خانه باغ( وجود داشت. براساس اطالعاتي كه 
اعالم شده بود، بايد گفت كه در يك دهه نزديك 
به هزار ميليارد تومان منابع از بحث صدور پروانه 
ســاختماني برج باغ ها ايجاد شده بود و متعاقبا 
در طول 10سال يعني از ســال هاي 86تا 96، 
نزديك به 128هكتار از باغات ارزشمند تهران 
كه داراي ارزش هاي اكولوژيــك بودند، از بين 
رفتند. اين در حالي است كه شوراي پنجم از بدو 
شروع به كار خود، حفاظت از ميراث هاي طبيعي 
تهران به صورت خاص، باغات را در سرلوحه كار 
خويش قرار داد و در نخســتين مصوبات خود، 
لغو مصوبه برج باغ را تصويب كرد. در واقع با لغو 
مصوبه برج باغ، توجه به منافع محيط زيســتي 
شهر در اولويت قرار گرفت و براين اساس حيات 
باغ هاي تهران مهم تر از منابع درآمدي شناخته 

شد«.
بحث ديگــر مربــوط بــه مدنظر قــرار دادن 
كاربري  هــاي مختلف در طرح خانه باغ اســت. 
در اين زمينه تالش شــد تا ايــن كاربري ها كه 
ســازگار با ماهيــت باغات هســتند، جايگزين 
ساخت و ساز هاي مسكوني شــوند و همچنين 
منفعت الزم را نيز براي مالك به همراه داشــته 
باشند؛» متأســفانه به دليل شــرايط اقتصادي 
پيش آمده، حوزه هاي خدماتي مانند رستوران  
خانه سالمندان كه در خانه باغ به آن توجه شده 
بود، چندان براي سرمايه گذاري مورد استقبال 
قرار نگرفتند. اين اتفاق در دسته موانع اقتصادي 
قرار دارد و اميد داريم كه با حمايت شــهرداري 
اين ايده جايگزين سيستم ساخت وساز در باغ ها 
شــود. اميد داريم كه طرح خانه باغ در سال هاي 
آينده پيگيري شود و اين ايده در راستاي اقتصاد 
سبز و توسعه پايدار، نفع اقتصادي را براي مالكان 
و حفاظت از فضاي ســبز را براي مردم شهر به 

همراه بياورد.«

یکي از مصوبات 
مناسب شوراي 

پنجم این بود كه 
عوارض ناشي از 
قطع درختان به 

شکل متمركز 
مختص تملك باغ ها 

در مناطق كمتر 
برخوردار شود. در 
سال جاري حدود 

300میلیارد تومان 
منبع درآمدي از 

طریق این عوارض 
ایجاد خواهد شد و 

از این منبع مالي در 
راستاي تملك باغ ها 
استفاده خواهیم كرد

 مغفول ماندن مشاركت مردمي
 در توسعه فضاي سبز

تماشــاي تصاویر قدیمي شهر 
تهران به شهروندان شهر این 
واقعیت را گوشــزد مي كند كه 
چند كوچه و خیابان به این شهر اضافه شده است و چقدر ساختمان از 
سر و كولش باال رفته است.در كنار تمام تغییرات، این رنگ سبز است 
كه در گذر زمان كمرنگ تر شده است و خبري از باغ ها و فضاي سبز 
گسترده تهران نیست. هراس كم شدن فضاي سبز پایتخت موجب شد 
تا طرح هاي مختلفي مورد توجه قرار بگیرد و همین مقدار سرسبزي 

موجود در فضاي شهر حفظ شود. ساماندهي و بازسازي قنوات شهر 
تهران، افزایش مساحت فضاي ســبز پیرامون شهر )جنگل كاري و 
كمربند سبز(، افزایش راندمان مصرف بهینه آب جهت آبیاري فضاي 
سبز، افزایش مساحت روددره هاي ساماندهي شده، تهیه شناسنامه 
باغات و ایجاد سازوكار حفظ و صیانت از باغات شهر و اختصاص جرائم 
ناشي از قطع درختان به تملك باغ از جانب شهرداري ازجمله اقداماتي 
بودند كه در این دوره از مدیریت شهري براي افزایش فضاي سبز در 

دستور كار قرار گرفت.

سیدرضا الهیجي
كارشناس شهري

لیال شریف
روزنامه نگار

كمرنگ اما  سبز
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103مترمربع فاصله تا وين
تهران چقدر تا رسيدن به استاندارد فضاي سبز شهري فاصله دارد؟ 

انسان زماني تنها يك زيستگاه داشت؛ طبيعت. روند سريع مدرن شدن زندگي و 
توسعه شهرها باعث شد تا اين شكل از زيستگاه به پديده اي كمياب تبديل شود؛ 
تاحدي كه براي حفظ فضاهاي طبيعي و سبز در زيستگاه هاي اصلي انسان هاي 
مدرن، يعني شهرها،  شاخص و اســتانداردهايي درنظر گرفته شد؛ سرانه فضاي 
سبز در شهرها،  شاخص حفظ فضاي سبز در شهرها و الزام به حفظ فضاي سبز در 
شهرها. وجود فضاي سبز در شهرها عالوه بر تأثير رواني مثبت بر شهروندان، بر 
كيفيت هوا، حفظ گونه هاي زيستي مختلف مانند پرندگان و زنبورها در فضاهاي 
شهري و كاهش دماي هوا تأثيرگذار است. اتحاديه اروپا در دستورالعمل فضاي 
سبز شهري خود درمورد فوايد وجود فضاي سبز در شهرها نوشته است: شهروندان 

از فضاي كافي براي استفاده از طبيعت برخوردار خواهند بود...

ُمسكن هاي طبيعي
وجود فضاي سبز بر سالمت روان جوامع بشري تأثير مستقيم دارد

امروزه يكي از مهم ترين نياز هاي افراد در جوامع، نشــاط اجتماعي و امنيت 
رواني است. قرار گرفتن در فضاي مدرن و افزايش جمعيت و رشد شهرنشيني، 
شهرها را به كانون تجمع هاي زيستي و فعاليت هاي مختلف و متنوع تبديل و 
آنها را با كمبود فضاهاي سبز عمومي روبه رو كرده است. سالمت روان آدم ها 
در زندگي شهرنشيني دچار مخاطره شده است كه مي توان آن سالمت را در 
فضاي سبز و طبيعت بازيافت. گذر از فضاي مدرنيته و قرار گرفتن در جهان 
پست مدرن و به وجود آمدن حس نوستالژيك در اين فضا، نياز شهروندان را 
براي گذران اوقات فراغت افزايش داده و باعث بازگشت به فضاهاي سبز در 
شهرهاي مدرن شده كه اين خود آثار اجتماعي، رواني و فرهنگي زيادي را بر 

شهرنشينان بر جاي مي گذارد.

کسب وکار هاي سبز
كسب وكارهاي كوچك در پارك ها مي توانند با سرمايه كم راه اندازي شوند و 

معموال براي صاحبان شان درآمد خوبي مي سازند 
كنار انبوه درخت ها و چمن هاي گاه پر و گاه خالي، راه اندازي يك كسب وكار می تواند 
احتماال ايده قابل توجهي باشد. پارك هاي شهرهاي كوچك و بزرگ سال هاست كه 
ميزبان كسب وكارهاي كوچك  هستند و محيطشان تبديل به نقطه اي براي صاحبان 
كسب وكارهاي سيار شده است؛ به خصوص در روزگار كرونا كه تفريح رايج مردم، 
استفاده از فضاهاي باز براي رعايت كردن پروتكل هاي بهداشتي است. مراجعه به 
پارك ها و فضاهاي سبز در حالي روند افزايشي به خود گرفته كه دستفروشي هم 
در كالنشهري مثل تهران رو به افزايش است چراكه شيوع ويروس چيني در ايران 
كسب وكارهاي بسياري را دچار مشــكل و حتي ورشكستگي كرده و منجر شده 

صاحبان برخي از اين كسب وكارها به دستفروشي در خيابان روي بياورند. 
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این شماره

سازمان بوستان ها 
و فضاي سبز شهر 

تهران به عنوان 
متولي فضاي سبز 
و برنامه ريز اصلي 

سعي كرده با 
استفاده از نظرات 

متخصصان و 
صاحب نظران، 

تشكل هاي 
مردمي، 

استارت آپ ها، 
دانشگاه ها و 

مراكز علمي و 
با بهره گيري از 
تكنولوژي روز 
و بومي، حفظ، 

نگهداري و توسعه 
فضاي سبز را 
به عنوان يك 

شاخص اساسي 
توسعه پايدار شهر 

تهران به مرحله 
اجرا درآورد

در دوران كرونا 
ميزان استفاده 
از بوستان هاي 

شهري تا حدود 
۳۰درصد كاهش 

داشته و بوستان هاي 
شهري تاحدود 

۶۰درصد نتوانستند 
پذيراي مردم 

باشند. از سوي ديگر 
بوستان هاي محلي 

در دوران پاندمي 
كاركرد بيشتري از 
بوستان هاي بزرگ 
داشتند. يك دليل 

آن مي تواند سهولت 
دسترسي به اين 

بوستان ها باشد

مرضيه ثمره حسيني
روزنامه نگار

سرانه كنوني فضاي سبز شهر تهران 
چقدر است و چقدر با استانداردهاي تعيين شده 

داخلي و بين المللي فاصله دارد؟
تعیین سطح و ســرانه كاربري فضاي سبز در ايران، 
تاكنون عمدتاً براساس استانداردهاي مورد استفاده 
كشورهاي ديگر بوده، حال آنكه تعیین سرانه فضاي 
سبز تا حد زيادي بستگي به خصوصیات زيست اقلیمي 
)بیوكلیماتیك( منطقه و شهر دارد. بر اين مبنا بايد 
گفت سرانه فضاي ســبز در يك شهر كويري يا يك 
شهر بزرگ مثل تهران نمي تواند شرايطي همانند يك 
شهر ساحلي استان مازندران داشته باشد. براساس 
مطالعات و بررسي هاي وزارت راه و شهرسازي، سرانه 
متعارف و قابل قبول فضاي سبز شهري در شهرهاي 
ايران بین 7تــا 12مترمربع براي هر نفر اســت كه 
در مقايسه با شاخص تعیین شــده از سوي سازمان 
ملل )20تا 25مترمربع هر نفر( رقم كمتري اســت. 
مطالعات طرح جامع شــهر تهران، سرانه استاندارد 
فضاي سبز شهري براي هر نفر در پايتخت را معادل 
10 مترمربع مشخص كرده، اما قانون هواي پاك كه 
در ســال ۹6 به تصويب هیأت دولت رسیده، سرانه 
فضاي سبز شــهري براي هر نفر در شهرهاي باالي 
50 هزار نفر جمعیت را معــادل 15 مترمربع تعیین 

كرده است.
درباره سطح اســتاندارد فضاي سبز شهري، از آنجا 
كه اين شاخص با اســتناد به ويژگي هاي اقلیمي و 
جغرافیايي هر شهر به طور متفاوت تعريف مي شود 
امكان تعیین استانداردهاي قابل قبول واحدي براي 
كشــورها و مناطق مختلف عماًل وجود ندارد. حتي 
نمي توان در گستره يك كشور نیز میزان استاندارد 
مشخصي از فضاي سبز را براي شهرهاي مختلف آن 

پیشنهاد كرد. 
خوشبختانه با اقدامات و برنامه ريزي هاي انجام شده 
توسط اين سازمان در زمینه توســعه بوستان ها و 

قطعات فضاي سبز، ســرانه فضاي سبز شهر تهران 
هم اكنون به طور متوســط بالغ بر 16/42مترمربع 
است. شايان توجه است كه ســرانه فضاي سبز در 
شــهر تهران تا قبل از پیروزي انقالب اسالمي تنها 
حدود يك مترمربع بوده. تعداد بوســتان هاي شهر 
تهران نیز از 75بوستان در سال 57 به بیش از 2هزار 
و 300بوستان در سال جاري رســیده. هم اكنون، 
مساحت تحت پوشش جنگل كاري هاي برون شهري 
تهران نیز از 2هــزار و ۹37هكتار در ســال 57 به 

43هزار و 852هكتار رسیده است.

آمار سال هاي پيش نشان مي دهد كه 
وضعيت مناطق مركزي و فرسوده تهران ازجمله 
مناطق 7، 11و 12 از نظر فضاي سبز مناسب نيست 
و شهروندان ســاكن اين مناطق از ضعف فضاي 
ســبز در محالت خود اظهار نارضايتي مي كنند. 
هم اكنون وضعيت رتبه بنــدي مناطق مختلف 
پايتخت از نظر فضاي ســبز چگونه است؟ كدام 
مناطق وضعيت مناســبي دارند و كداميك در 

رتبه هاي آخر جدول سرانه فضاي سبز هستند؟
در برخي از مناطق پايتخت سرانه فضاي سبز كمتر 
و در برخي ديگر اين شاخص باالتر از میانگین سرانه 
تعريف شده در شهر است. بررسي ها نشان مي دهد در 
مناطقي همچــون 10، 17، 7، 8، 11و 12به داليلي 
مانند بافت فشــرده و متراكم مســكوني و ريزدانه 
شهري، كمبود پهنه G )پهنه ســبز و باز عمومي و 
خصوصي( و هزينه ســنگین تملــك عرصه ها براي 
توسعه فضاي سبز، مديريت شهري در زمینه توسعه 
سرانه فضاي سبز با مشكل مواجه است. هم اكنون از 
میان مناطق بیست ودوگانه شهر تهران، منطقه 10 
با حدود 2/64مترمربع ســرانه فضاي سبز براي هر 
شــهروند در رتبه آخر و منطقه 22 با داشتن سرانه 
بیش از 62متر در رتبه نخست برخورداري از سرانه 

فضاي سبز قرار دارد.

ارتقاي فضــاي ســبز از مهم ترين 
مأموريت هاي برنامه پنج ساله سوم شهرداري و 
سند چشم انداز شهر  تهران لحاظ شده. با توجه به 
چنين برنامه ها و تأكيداتي، چه اقداماتي به منظور 
توسعه سرانه فضاي سبز در اين دوران مديريت 
شهري انجام شده و چه اقداماتي در دست انجام 

است؟
مطابق با اهداف برنامه پنج ســاله ســوم شهرداري 
تهران، قرار است ســرانه فضاي سبز شهري در سال 
1402 )سال پاياني اجراي برنامه( به 16/66مترمربع 
به ازاي هر شــهروند تهراني برسد. خوشبختانه طي 
4سال گذشته اقدامات خوبي در جهت توسعه فضاي 
سبز و بهینه سازي زيرساخت هاي آن صورت گرفته، 

از جمله:
  احداث ۹1بوستان از سال ۹6 تاكنون به مساحت 

154/6هكتار؛
 افزايش میزان سرانه فضاي سبز از 16/07مترمربع 

در سال ۹6 به 16/42مترمربع تا پايان سال 13۹۹؛
 مساحت فضاي سبز پیراشــهري طي اين دوره با 
افزايش 4هزار و 720هكتــار و اولويت اجرا در دامنه 
جنوبي البرز به 43هزار و 852هكتار رســیده كه در 
نتیجه آن سرانه كمربند سبز از 22/5 به 25مترمربع 

رسیده است؛
 میــزان آب مصرفي در فضاي ســبز از پســاب 
تصفیه شده از 2میلیون مترمكعب در سال به 7میلیون 
مترمكعب ارتقا يافته است كه به زودي با بهره گیري 
از پســاب تصفیه خانــه اكباتان و شــهرك غرب به 

14میلیون مترمكعب در سال افزايش مي يابد؛
 با افزايش مســاحت فضاي ســبز تحت پوشش 
شبكه آبرساني به میزان هزار و 431هكتار از سال ۹6 
تاكنون اين عدد به ۹هزار و 445هكتار و در نتیجه آن 

فاصله اجتماعي را حفظ كنيم 
تعطیلــي بوســتان ها، دلیــل مشــخصي دارد؛ فاصله 
اجتماعــي را حفظ كنیم. با اينكه اســتفاده از ماســك 
همچنان مهم ترين راه حل براي پیشــگیري از بیماري 
در دوره شیوع محسوب مي شــود و شهروندان حتي در 
پارك ها و بوســتان ها بايد از ماسك استفاده  كنند اما باز 
هم اطمیناني وجود ندارد كه در اين تجمعات كسي مبتال 
نشود. پارك ها 2سالی است كه تنها مامن و پناه مردم و 
ورزشكاران است. از اين رو بوستان هايي كه در روز هاي اول 
شیوع كرونا بسته مي شدند، حاال كمتر درهايشان بسته 
مي ماند. وقتي رسانه ها موج چهارم كرونا را اعالم كردند، 
يك روز پارك هاي پايتخت بسته و از روز دوم باز شدند. 
اين درحالي است كه اعالم شــده بود از 26 فروردين ماه 

تمام پارك ها بسته باشند.
اما در ســال جديد كه در  ماه چهارم آن به سر مي بريم، 
همچنان از موج هاي كرونا پايیــن نیامده ايم، به گونه اي 
كه از ابتداي امسال چندبار بوستان ها و پارك هاي شهر 
تعطیل شدند. فروردين ماه بود كه شــهرداري تهران با 
نصب بنر و پالكارد به ويژه در بوستان هاي بزرگ و پرتردد 
از ورود شهروندان به بوســتان ها ممانعت كرد. بنابراين 
ورود به بیش از 2هزار بوســتان و فضاي ســبز پايتخت 
در روز 13 فروردين ممنوع شد. حاال نیز پس از گذشت 
4ماه، دوباره از 16تیر پارك هاي شــهري، كوهستاني و 
جنگلي پايتخت به مدت 2 هفته تعطیل شدند. هرچند 
اين تعطیلي شامل بوستان هاي محلي نمي شود اما مردم 

را دچار سردرگمي كرده است.
پاكبانان نیز با توجه به ماهیت شغلي و مواجهه با زباله ها و 
پسماندهاي عفوني و پیشگیري از ابتالي آنها به بیماري 
كوويد- 1۹، در اولويت واكسیناسیون كرونا قرار گرفتند. 
با اينكه در ابتداي سال جاري واكسیناسیون پرسنل فضاي 
سبز انجام شده است اما اســتفاده از پارك ها همچنان 
نگراني مســئوالن به حســاب مي آيد زيرا محل تجمع 
مردمي است كه از پیشگیري ها خســته شده و رعايت 

پروتكل ها را به حداقل رسانده اند.

۶۰ درصد كاهش استفاده از بوستان هاي شهري 
گفته مي شود »شهر به مثابه موجود زنده« رشد مي كند، 
بهتر مي شود، گســترش پیدا مي كند و حتي به مرحله 
پیري مي رســد. از اين رو همه گیري ويــروس كرونا نیز 
در عملكرد شهر تأثیرگذار است. همین است كه كرونا، 
چهره شــهرها را دگرگون كرده. تغییر شكل بوستان ها 
و فضاهاي عمومي  در اين روزها از مســائلي است كه در 

حوزه موضوعات شهري بررسي مي شود.
بسیاري از افراد ويژگي شهر مطلوب را اجتماعي پذيري 
آن مي دانند و بعضي ســرزندگي. با شیوع ويروس كرونا 
بارها تأكید شده كه از حضور در اين فضاها پرهیز كنید و 
در خانه بمانید؛ مسئله اي كه باعث ديگرهراسي و انزواي 
اجتماعي نیز شده است. در ايران به دلیل ريسك پذيري 
 مردم، تعطیل نشــدن فضاهاي عمومــي كاركرد ندارد. 
در نشست هايي كه درباره تأثیر پاندمي كرونا در استفاده 

از فضاهاي سبز برگزار شد، با استفاده از پیمايش آنالين 
از تعدادي شــهروند تهراني پرســیده شــد كه میزان 
استفاده شان از فضاهاي سبز و پارك هاي جنگلي چقدر 
بوده اســت. اســرين محمود پور كه خود اين پیمايش 
را برگزار كــرده، معتقد اســت  كه در تهــران كاركرد 
اجتماعي ای كه بوستان ها داشــتند در ايام كرونا از بین 
رفته. او مي گويد: »شهروندان تمايل بیشتري به تجهیز 
و استفاده از مسیرهاي پیاده روي يا دوچرخه سواری در 
بوستان ها نشان داده اند. در دوران كرونا میزان استفاده 
از بوستان هاي شهري تا حدود 30درصد كاهش داشته و 
بوستان هاي شهري تاحدود 60درصد نتوانستند پذيراي 
مردم باشند. از سوي ديگر بوستان هاي محلي در دوران 
پاندمي كاركرد بیشتري از بوستان هاي بزرگ داشتند. 
يك دلیل آن مي تواند سهولت دسترسي به اين بوستان ها 
باشد«. به عبارتي شهروندان دلیل اصلي مراجعه شان به 
بوستان ها را قرارگرفتن در بستر طبیعت و فعالیت هاي 
ورزشــي می دانند و به همین دلیل مي تــوان گفت كه 
بوستان ها كاركرد اجتماعي خود را نسبت به قبل ندارند.

روشنايي ها خاموش مي شود 
با وجود اينكه آمار ابتال به كرونــا به صورت روزانه اعالم 
مي شود و هر روز شــاهد آمار جديد ابتال به اين بیماري 
هســتیم اما بســیاري از مردم بي توجه به هشدارهاي 
بهداشــتي به امور روزانه خود مي پردازنــد و در مراكز 
گردشــگري و پارك ها حضــور دارند. با وجــود اينكه 

روشنايي ها خاموش مي شود اما مردم هر شب در تاريكي 
در اين بوستان حضور دارند و دورهمي برگزار مي كنند. 
درحالي كه ابتدا مردم شیوع كرونا را جدي تر مي گرفتند، 
حاال فضاهاي عمومي با بي توجهي جمعي روبه رو هستند. 
درنظر داشــته باشــیم كه مردم مهم تريــن نقش را در 
جلوگیري از شــیوع ويروس دارند. از ايــن رو بايد چون 
گذشته با داشتن محوري ترين نقش در كنترل بیماري 
كوويد-1۹ با پیوســتن به پويش هاي مختلف ازجمله 
استفاده همگاني از ماســك، رعايت فاصله اجتماعي و 
افزايش خود مراقبتي، از شــیوع روزافزون اين بیماري 

پیشگیري كنند.
از سوي ديگر خاموشي شهر و بوستان ها ناامني هايي را 
در محالت ايجاد كرده اســت. با اين حال اولويت در اين 
خاموشي ها حفظ ســالمت مردم است. اين روشن است 
كه گرم شدن هوا از طرفي و خستگي هاي رواني ناشي از 
شیوع كرونا از طرف ديگر، سبب شده كه افراد به هشدارها 
بي توجه شوند و در پارك ها و مناطق گردشگري حضور 
يابند. شیوع كرونا وضعیت سختي را ايجاد كرده و همه 
مردم بايد براي شكســت اين بیماري دســت به دست 
يكديگر دهند. رعايت نكردن موارد بهداشــتي توســط 
بعضي افراد به نوعي بي حرمتي به ديگر افراد اســت كه 
توصیه هاي بهداشــتي را رعايت مي كنند. از طرف ديگر 
موجب ادامه داربودن شیوع اين بیماري مي شوند. براي 
ريشــه كني اين بیماري بايد همه افراد جامعه در رعايت 

توصیه هاي بهداشتي كوتاهي نكنند.

گفت وگو با مهندس علي محمد مختاري، مديرعامل سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهر تهران درباره وضعیت فضاي سبز پايتخت

16/42مترمربع؛ سرانه فضاي سبز تهران
اثر  فضاي ســبز مناسب 
بسياري بر ارتقاي كيفيت 
زندگي ســاكنان يك شهر 
دارد و ارتباط مســتقيمي بين سالمت جســمي و آرامش روان 
شهروندان با ميزان دسترسي به فضاي سبز وجود دارد. كرونا اين 
نسبت را بيشتر كرد و انسان هاي گريزان از فضاهاي سرپوشيده 
و بسته به دنبال فضاي ســبزي مي گردند كه دمي در آن بياسايند 
و دوســتان و عزيزان خود را نيز با خيال راحت تري در فضاي باز 
مالقات كنند. اهميت فضاي سبز در شهر پرترافيك و آلوده تهران 
چندين برابر است و فضاي سبز از اركان ضروري شهري محسوب 
مي شــود. به گفته مديرعامل سازمان بوســتان ها و فضاي سبز 

شهر تهران، تعداد بوستان هاي پايتخت 
هم اكنون به صــورت تجميعي بيش از 
2هزار و ۳۰۰بوستان است. درباره سرانه 
فضاي سبز كنوني شهر تهران و اقداماتي 
كه در جهت توسعه اين سرانه انجام شده 
اســت، با مهندس علي محمد مختاري 

گفت وگو كرده ايم.

موج  سواري كرونا در بوستان هاي شهر
پاندمي كوويد- 1۹، استفاده از فضاي سبز توسط شهروندان را چگونه 

دستخوش تغییر كرد؟

2 هزار و 2۸۹ بوستان شهري و جنگلي در مناطق 22گانه پايتخت وجود 
دارد؛ بوستان هايي كه در 2سال گذشته با هر موج شيوع كرونا، براي مدتي 
تعطيل و دوباره باز شدند. ستاد ملي مبارزه با شيوع ويروس كرونا معتقد 
است كه يكي از عوامل جلوگيري، همين ايجاد محدوديت هاست؛ اتفاقي كه در 2هفته گذشته نيز شاهد آن 
بوديم. اما از سويي فرار از گرما، بي برقي، كسالت تابستان و... چگونه مديريت شده است. در روزهايي از سال 
ما نه تنها از سفر برحذر كه همچنان از كوچك ترين نقاط سبز شــهري رانده مي شويم. در اين دو سال چه 

روزهايي را و چگونه بي فضاي سبز گذرانديم؟

زهرا رستگارمقدم
روزنامهنگار

ُمسكن هاي طبيعي
وجود فضاي سبز بر سالمت روان جوامع بشري تأثیر مستقیم دارد

امروزه يكي از مهم ترين نیاز هاي افراد 
در جوامع، نشاط اجتماعي و امنیت 
رواني اســت. قرار گرفتن در فضاي 
مدرن و افزايش جمعیت و رشد شهرنشیني، شهرها را به كانون تجمع هاي 
زيستي و فعالیت هاي مختلف و متنوع تبديل و آنها را با كمبود فضاهاي سبز 

عمومي روبه رو كرده است.
سالمت روان آدم ها در زندگي شهرنشــیني دچار مخاطره شده است كه 
مي توان آن ســالمت را در فضاي ســبز و طبیعت بازيافت. گذر از فضاي 
مدرنیتــه و قرار گرفتــن در جهان پســت مدرن و به وجــود آمدن حس 
نوستالژيك در اين فضا، نیاز شهروندان را براي گذران اوقات فراغت افزايش 
داده و باعث بازگشت به فضاهاي سبز در شهرهاي مدرن شده كه اين خود 
آثار اجتماعي، رواني و فرهنگي زيادي را بر شهرنشینان بر جاي مي گذارد.

فضاهاي ســبز در شهرها صرف نظر از بازده زيســت محیطي، داراي آثار و 
تبعات مطلوب بسیاري در زمینه هاي اجتماعي و روانشناختي هستند. اما 
اين فضاها در صورت عملكرد ضعیف مديريت شهري مي توانند زمینه ساز 
بعضي از كاركردهاي نامطلوب باشند. ارتقاي بهره وري فضاهاي سبز بايد 
بیش از ارتقاي اكولوژيك آنها مورد توجه مديريت شهري و مديريت پارك ها 
و فضاهاي سبز شــهرداري ها قرار گیرد. فضاهاي سبز شهري و مديريت 
شهري هر دو بر يكديگر تأثیر مي گذارند، به طوري كه مي توان گفت فضاي 
سبز شهري بدون مديريت فعال و پايدار شهري عملكرد و كاركرد مطلوبي 

نخواهد داشت.

ايجاد آرامش رواني
فضاي ســبز بیشــتر داراي نقش هاي مهــم تعديل دما، تلطیــف هوا و 
زيبايي آفريني براي شهرهاســت. در كنار آن داراي آثار جامعه شناســي، 
فرهنگي و روانشــناختي اســت. عالوه بر آثار رواني و آرامــش كه در اثر 
قرارگیري در طبیعت و نظاره گري فضاي سبز به وجود مي آيد، از نظر علمي 
در تولید فیتونسید بسیار اهمیت دارد. درختاني مانند گردو، كاج و... از خود 
ماده اي به نام فیتونســید در فضا رها مي كنند كه اين ماده روي انسان اثر 
فرح بخشــي دارد. اين ماده مي تواند تعادل بین دو نیمكره مغز را به خوبي 
برقرار سازد و حالت طبیعي و آرام بخشي را به انسان ارزاني كند. عالوه بر اين 
موارد، شايد بتوان تأثیرات مثبت بودن در طبیعت را ناشي از تأثیراتي دانست 
كه رنگ ها بر انسان مي گذارند. رنگ ها تأثیرات هیجاني و شناختي مختلفي 
دارند. قرمز كه توجه را جلب مي كند، موجب فعال ســازي  و برانگیختگي 
مي شــود و هیجان پذيري و زنده دلي را افزايش مي دهد، درحالي كه رنگ 

سبز داراي تأثیر مسكن و آرام بخش است.

تعامالت اجتماعي
فضاي سبز، حس مكان اجتماعي را القا مي كند. به آدم اجازه مي دهد كه 
از ديگران بیاموزد، فرصتي پديد مي آورد كه ارزش هاي فردي و اجتماعي 
خود را بروز دهد و رشــد معنوي خود را ارتقا بخشد. فضاهاي سبز، محیط 
طبیعي را به داخل محیط شهري مي برند و فضاهاي خشن و بافت مصنوعي 
شهر ساخته شده را به محیطي آرام بخش و نشاط آور تبديل مي كنند و با 
رنگ هاي چشم نواز و هواي پاكیزه، روان انسان را براي مقابله با دشواري هاي 
زندگي شهري آماده مي كنند. فضاهاي سبز، بین اعضاي جامعه و محیط 
طبیعي پیرامون رابطه مستحكمي برقرار مي كنند، به اين ترتیب شهر را قابل 
سكونت تر و قابل تحمل تر مي كنند. اين مسئله براي اجتماعي كه مي خواهد 

پايدار باشد، اساسي است.

روانشناسي فضاي سبز
در روانشناسي محیط رفتار انســان تحت تأثیر عواملي چون پارامترهاي 
فیزيكي محیط، داده هاي نمادين و داده هــاي طراحي و روح محیط قرار 
مي گیرد. در مقابل انسان نیز با رفتار خود كه ناشي از جريان هاي فرهنگي، 
اجتماعي و شخصیتي است بر محیط تأثیر مي گذارد. در روانشناسي فضاي 
ســبز، تأثیر عوامل فیزيكي فضاي سبز بر رفتار انســان و همچنین تأثیر 
رفتار انسان از جوانب مختلف بر چگونگي طراحي فضاي سبز مورد توجه 
قرار مي گیرد. فضاي ســبز به دلیل تأثیر بر كاهش آلودگي هوا و آلودگي 
صدا، كاهش گرما و تعديل دما و كاهش عوامل استرس زا مي تواند به طور 
غیرمستقیم بر رفتار انسان تأثیرگذار باشد. همچنین با توجه به كاركردهاي 
درماني، رواني و اجتماعي مي تواند به طور مستقیم بر رفتار اشخاص مؤثر 

باشد.

مهندسي فضاي سبز شهر و سالمت
هر فردي در دنیا به 2 تا 4 مترمربع فضاي سبز نیاز دارد تا با كمبود اكسیژن 
و مشكالت جسمي و رواني روبه رو نشود. در اين میان مهندسي فضاي سبز 
با ايجاد فضاي سبز در شهرها مانند كاشت درختان در حاشیه خیابان ها 
و ايجاد انــواع پارك هاي جنگلي، كوهســتاني و منطقه اي، فضاســازي 
 و زيباســازي پارك ها، كاهش آلودگي هاي بصري و ايجــاد مناظر زيبا، 
كم كردن صداهاي آزار دهنده و تعديل آلودگي هــاي صوتي، حفاظت از 
محیط طبیعي و حفاظت از تنوع حیاتي گیاهان، باعث حفظ فضاي سبز 
و سالمت و زيبايي محل زندگي آدم ها مي شود و نیاز آنها را به فضاي سبز 
موردنظر تأمین مي كند. در واقع مهندســي فضاي ســبز با ايجاد و حفظ 
مناظر طبیعي در اطراف خانه ها، شهرها و اطراف آن، كیفیت زندگي را در 

شهرها باال مي برد.

تأثير فضاي سبز بر سالمت جسمي و رواني 
مناظر شهري آشــفته، متراكم و فاقد عناصر طبیعي به داليل متعددي از 
جمله افزايش استرس، كاهش توجه و تمركز در ادراك، موجب اختالل در 
میزان كارايي، بروز پرخاشگري و در بلندمدت منجر به بیماري هاي مزمني 

مانند فشار خون و بیماري هاي قلبي مي شوند.
كیفیت فضاي سبز تأثیر بسیاري روي ســالمت جسم و روان انسان دارد. 
قرار گرفتن در طبیعت، تأثیرات مثبتي روي فعالیت  هاي فیزيكي و رواني 
انسان دارد، به طوري كه استرس و فشار كار روزانه را از او دور كرده و محیطي 
آرام را براي او فراهم مي كند. همچنین مناظر سبز در اطراف جاده با كاهش 
استرس ســفر و فراهم كردن آرامش رواني بر میزان توجه راننده در جاده 
افزوده و از میزان تصادفات مي كاهد. فضاي سبز در اطراف بیمارستان ها نیز 
با كاهش آلودگي، بهبود ســالمت فیزيكي و رواني بیمار، محیط شادتري 
براي او ايجاد مي كند كه در نتیجــه آن، از يك طرف مراقبت از بیمار براي 
كارمندان بیمارستان راحت تر شده كه ذخیره انرژي در آنها را در پي دارد 
و از طرف ديگر زمان بهبودي و هزينه هاي بیمار را كاهش مي دهد. امروزه، 
جوامع مدرن و صنعتي، به علت داشــتن زندگي و عادت هاي ماشیني، از 
طبیعت دور مانده و استرس و بیماري هاي رواني بر زندگي ها حاكم شده 
و افسردگي عامل اصلي ناخوشي هاي جوامع انساني شده است. بنابراين با 
توجه به نظريات و ديدگاه هاي روانشناســي و تأثیر فضاي سبز بر سالمت 
جوامع بشري در زندگي ماشیني و مشخص شــدن ارزش آن، مسئوالن 
شــهري به حفظ داشــته هاي منابع طبیعي و ايجاد فضاي سبز در محل 
زندگي شهروندان بايد با ضرورت بیشتري اقدام كنند. بررسي ها و مطالعات 
نشان داده اند كه فضاي سبز اثرات مستقیمي روي استرس و سالمت جوامع 

بشري دارد.

فتانه احدي 
روزنامه نگار

توسعه شبكه آبیاري تحت فشار به 66درصد از سطح 
فضاي سبز رسیده است؛

 هوشمندســازي فرايندها و فعالیت هاي مرتبط با 
فضاي سبز ازجمله اجراي سیســتم هاي هوشمند 
آبیاري كه فاز اول آن هوشمندسازي چاه هاي آب با 

استفاده از كنتورهاي هوشمند بوده است؛
  احیا و كاشــت 3هزار و 440 اصلــه درخت 10تا 
12ســاله با محیط بُن )قطــر تنه درخــت( باالي 
50ســانتي متر در چهار فاز به منظور ســاماندهي و 

احیاي درختان چنار خیابان ولیعصر؛
  تملك 21قطعه از اراضي مشجر و باغ ها و تبديل 

آن به بوستان عمومي؛
 كاهش تعداد محالت فاقد بوستان از 17محله در 

سال ۹6 به 8محله در سال جاري؛
 در چارچوب اهداف شبكه آب خام، طي سال هاي 
۹6 تاكنون به منظور ايجاد پشــتوانه مناســب براي 
آبیاري فضاي سبز در شرايط خاص و بحراني و ذخیره 
نزوالت آسماني و روان آب هاي ســطحي با احداث 
21۹مخزن، تعــداد مخازن موجود بــه 645مورد 
افزايش يافته و گنجايش آنها نیز با افزايشــي معادل 
420هزار مترمكعب به گنجايش يك میلیون و 60هزار 

مترمكعب رسیده است.

چشــم انداز پيش روي تهران در اين 
بخش چگونه اســت؟ آيا تهران به معناي واقعي 

كلمه به پايتخت سبز قابل تبديل است؟
سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهر تهران به عنوان 
متولي فضاي سبز و برنامه ريز اصلي در اين مقوله سعي 
كرده با استفاده از نظرات متخصصان و صاحب نظران، 
تشكل هاي مردمي، استارت آپ ها، دانشگاه ها و مراكز 
علمي و با بهره گیري از تكنولوژي روز و بومي، حفظ، 
نگهداري و توسعه فضاي سبز را به عنوان يك شاخص 
اساسي توسعه پايدار شهر تهران به مرحله اجرا درآورد. 
بدون شك افزايش جنگل كاري هاي برون شهري در 
قالب طرح كمربند سبز، توســعه بوستان ها، افزايش 
فضاي سبز حاشیه بزرگراه ها و در نهايت رشد سرانه 
فضاي ســبز عالوه بر ايجاد حس سرزندگي در میان 
ساكنان هر محله و منطقه مي تواند اقدام مكمل مهمي 
در جهت كاهش عوارض آلودگي هوا و شــكل گیري 
پايتخت سبز باشــد. الزم به ذكر اســت كه در كنار 
اين اقدامات، توجه ويــژه اي نیز به موضوع تاب آوري 
فضاهاي سبز، انطباق هر چه بیشتر كاربري گونه هاي 
گیاهي در دست كاشت با شرايط اقلیمي و محیطي 
شــهر، توجه ويژه به كاربرد گونه هاي گیاهي بومي و 
سازگار با منطقه، توجه هر چه بیشتر به ارتقاي راندمان 
اســتفاده از آب در آبیاري فضاهاي سبز و همچنین 
جلب مشاركت شهروندان جهت حفاظت و حمايت از 
اين فضاها به موازات كوشش براي بهینه سازي ساختار 
فضاهاي ســبز به منظور تأمین خواســت و نیازهاي 
شهروندان از اين امكانات، توسط اين سازمان دنبال 

شده و اين روند با قوت ادامه خواهد يافت.
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فضای سبز
این شماره

کسب وکار هاي سبز
كسب وكارهاي كوچك در پارك ها مي توانند با سرمايه كم راه اندازي شوند 

و معموال براي صاحبان شان درآمد خوبي مي سازند 

سبز خالق
ايده هاي جالب كشورهاي ديگر براي توسعه فضاي سبز شهر

103مترمربع فاصله تا وين
تهران چقدر تا رسیدن به استاندارد فضاي سبز شهري فاصله دارد؟ 

پيشنهاد، نه استاندارد
 نمي توان بــراي ايجاد و حفظ فضاي ســبز و 
طبیعي در تمامي شهرهاي جهان نسخه اي واحد 
پیچید. از اين رو اســتاندارد جهاني و مشخصي 
براي فضاي ســبز شــهري وجود ندارد و همه 
اعداد و ارقام پیشنهادي شــناور هستند. آنچه 
به عنوان اســتاندارد جهاني براي حفظ فضاي 
سبز شهري به سازمان جهاني بهداشت نسبت 
مي دهند هم درحقیقت معیاري اســت كه در 
سال1968 توسط ايتالیايي ها تعیین شده است؛ 

حداقل 9مترمربع فضاي سبز در ازاي هر شهروند 
در فضاهاي شــهري. از آنجا كه تیــم ايتالیا در 
سازمان جهاني بهداشت فعالیت بااليي داشت، 
در گزارشي غیررسمي استاندارد تعیین شده را 
به اين سازمان اعالم كرد و پس از آن بود كه روند 
موفقیت اين استاندارد در شهرهاي مختلف آغاز 
شد. با اين همه، سازمان بهداشت  جهانی هرگز 
به صورت رسمي چنین اســتانداردي را تعیین 
نكرده اســت و همواره عالوه بــر تأكید بر لزوم 
اجراي سیاست ها و برنامه ريزي هاي جدي در 

حوزه حفظ فضاي سبز شــهري، معتقد است 
كه تعیین اســتاندارد فضاي سبز بايد متناسب 
با وضعیت ســاختار، بافت جغرافیايي و وسعت 
شهرها تعیین شــود؛ در واقع 9مترمربع فضاي 
ســبز در ازاي هر شــهروند توصیه اي حداقلي 
است كه از سوي سازمان بهداشت مطرح است؛ 
با تأكید بر اينكه شهرها بايد براساس قابلیت هاي 
خود اين اســتاندارد را تعريف كنند. از ســوي 
ديگر ســازمان ملل متحد در مطالعات بخش 
محیط زيست خود سرانه فضاي سبز شهري را 

براي هر نفر 20تا 25مترمربع توصیه كرده است.
برهمین اساس شهرهاي مختلف جهان متناسب 
با ظرفیت هاي خود اهــداف متفاوتي را تعیین 
كرده اند و حتي شــهرهاي مختلف داخل يك 
كشور هم مي توانند اســتانداردهاي متفاوتي 
داشته باشــند. براي مثال در شهرهاي لندن، 
ادينبرگ و كمبريج در انگلستان بايد به ترتیب 
40مترمربع، 29مترمربع و 46مترمربع فضاي 
سبز به هر شــهروند اختصاص داده شود. يا در 
واشنگتن اســتاندارد 38مترمربع در ازاي هر 
نفر، در مینیاپلیس 20مترمربع، در لس آنجلس 
48.5مترمربع و در كانزاس سیتي 36.4مترمربع 

در ازاي هر نفر تعريف شده است.

سبزترين شهرهاي جهان
شاخص هاي نسبي براي سنجش سرانه فضاي 
سبز در شــهرهاي مختلف جهان وجود دارد. 
براي مثال انجمن فرهنگي شــهرهاي جهان 
يكي از مراكزي است كه در سال 2019میزان 
فضاهاي سبز شهري را در 34شهر اصلي جهان 
مورد بررسي قرار داده اســت. در اين گزارش 
مبناي ســنجش فضاي ســبز، وسعت نسبت 
فضا هاي سبز عمومي مانند باغ ها و پارك ها به 
نسبت كل فضاي شــهري است. بر اين اساس، 
شهر اســلو با نســبت 68درصدي فضاي سبز 
عمومي رتبــه اول جهان را دارد، ســنگاپور با 
47درصد رتبه دوم و سیدني با 46درصد رتبه 
سوم. شــهرهاي وين، چنگدو، زوريخ، شنژن، 
نانجینگ و هلسینكي به ترتیب با 45.50درصد، 
42.30درصــد، 41درصــد، 40.90درصــد، 
40.67درصد و 40درصــد رتبه هاي چهارم تا 
دهم را تشكیل داده اند. در آن سوي رتبه بندي، 
شــهرهاي اســتانبول با 2.20درصد، تايپه با 
3.40درصد، بوگوتاي بــا 4.9درصد، توكیو با 
7.50درصد، بوئنوس آيــرس با 90.40درصد 
و پاريس با 9.50درصــد پايین ترين رتبه ها را 
به دست آورده اند. همچنین در اين رتبه بندي 
مســاحت فضاهاي ســبز درون و برون شهري 
تعدادي از شــهرهاي جهان اعالم شده است. 
براي مثال مســكو كــه از نظر ابعــاد يكي از 
بزرگ ترين شــهرها در منطقه اروپا به شــمار 
مي رود 550كیلومترمربع فضاي سبز دارد. يا 
سرانه فضاي سبز در شــهر وين 120مترمربع 

اســت؛ يعنــي در ازاي هــر شــهروند ويني 
120مترمربع فضاي سبز وجود دارد.

تهران چقدر سبز است؟
تهران در مقايسه با بسیاري از شهرهاي جهان 
جايگاه قابل توجهي در زمینه ايجاد فضاي سبز 
به دست نیاورده اســت؛ اگرچه پیشرفت روند 
توسعه فضاي ســبز در اين شهر طي سال هاي 
اخیر قابل توجه بوده اســت، درحدي كه از نیم 
مترمربع دهه 60به حدود 17مترمربع در سال 
1400رسیده است. عالوه بر اين، افزايش سرانه 
فضاي سبز شهري و توسعه كمربند سبز شهر 
تهران به عنوان يكــي از راهكارهاي جلوگیري 
از توسعه غیرقانوني شــهر، يكي از اصلي ترين 
برنامه هاي پنج ساله سوم شهرداري تهران اعالم 
شــد و اين به معني افزايش اهمیت مديريت و 
توسعه چنین فضاهايي در میان مسئوالن شهري 
است. با اين همه ارقامي كه از سرانه فضاي سبز 
در تهران وجود دارد و مطرح مي شــود، فاصله 

زيادي با ديگر شهرهاي مهم جهان دارد.
سرانه فضاي سبز در پايتخت میان مناطق 22گانه 
هم متفاوت است، به طوري كه منطقه 22با سرانه 
59.97مترمربع در ازاي هر شــهروند رتبه اول و 
منطقه 10با 2.58مترمربع آخرين رتبه ســرانه 
فضاي شهر در تهران را دارد. پژوهش هاي مختلف 
استانداردهاي متفاوتي را براي ايجاد فضاي سبز 
در اين شهر پیشنهاد داده اند. براي مثال مطالعات 
طرح جامع شهر تهران ســرانه استاندارد فضاي 
ســبز شــهري را 10مترمربع براي هر شهروند و 
قانون هواي پاك، مصوبه ســال 96 اين ســرانه 
را 15مترمربع تعیین كرده اســت؛ مقاديري كه 
با میزان توصیه شده ســازمان ملل، يعني 20تا 
25كیلومترمربــع فاصله زيادي دارند. در ســال 
99سازمان بوستان ها و فضاي سبز تهران مجموع 
مساحت فضاي سبز درون شهري و برون شهري 
تهران را بیش از 567.8كیلومترمربع اعالم كرد؛ 
رقمي كه فارغ از شــكل توزيع فضاهاي سبز در 
سطح شهر، تهران را از نظر سطح كلي بافت سبز 
شهري در كنار مسكو قرار مي دهد. با اين تفاوت 
كه برعكس مسكو، بخش زيادي از فضاهاي سبز 
تهران مرتبط با فضاهاي بیرون از شــهر است و 
ارتباطي با فضاهاي ســبزي كه روزانه شهروندان 

در معرض آن قرار مي گیرند، ندارد.

سميرا رحيمي
روزنامه نگار

كنار انبــوه درخت ها و چمن هاي گاه پر و گاه خالــي، راه اندازي يك 
كسب وكار احتماال ايده قابل توجهي باشد. پارك هاي شهرهاي كوچك 
و بزرگ سال هاســت كه ميزبان كســب وكارهاي كوچك  هستند و 
محيطشان تبديل به نقطه اي براي صاحبان كسب وكارهاي سيار شده 
است؛ به خصوص در روزگار كرونا كه تفريح رايج مردم، اســتفاده از فضاهاي باز براي رعايت كردن پروتكل هاي 
بهداشتي است. مراجعه به پارك ها و فضاهاي ســبز در حالي روند افزايشي به خود گرفته كه دستفروشي هم در 
كالنشهري مثل تهران رو به افزايش است چراكه شيوع ويروس چيني در ايران كسب وكارهاي بسياري را دچار 
مشكل و حتي ورشكستگي كرده و منجر شده صاحبان برخي از اين كسب وكارها به دستفروشي در خيابان روي 
بياورند. شهريور  سال گذشته سيدعلي مفاخريان، مديرعامل شركت ساماندهي و مشاغل شهر، اعالم كرد كه 6هزار 
دستفروش در تهران ساماندهي شده اند و اين يعني حداقل 6هزار دستفروش در پايتخت وجود دارد كه با توجه به 
بعضي از تخمين ها تعداد آنها گاهي از 10 هزار نفر هم بيشتر به نظر مي رسد. بررسي كسب وكارهايي كه اين روزها 
در حاشيه پارك ها يا در ميادين اصلي آنها باب شده، چيزي است كه در گزارش امروز همشهري به آن پرداخته ايم.

آوين آزادي 
روزنامه نگار

ونكافهها
كسب وكارهاي آزاد و خوشمزه 

  بزرگ تريــن هزينه اي كــه راه اندازي يــك ون كافه روي 
دست تان خواهد گذاشت، خريد يك دستگاه قهوه ساز حرفه اي 
است كه اگرچه بازه متفاوت قیمتي )بین 25تا 240میلیون 
تومان( دارد اما به طور میانگین بايد حدود 50میلیون تومان 

براي آن كنار بگذاريد.
  هزينه خريد ظروف يك بار مصرف، وسايل ضروري آشپزخانه 
مثل مخلوط كن و... هم حدودا مي توان گفت حداقل 30میلیون 
تومان براي تان آب خواهد خورد. اما در مجموع به نظر مي رسد 
اگر پاخور خوبي براي ون تان انتخاب كنید در كمتر از چند ماه 

مي توانید سرمايه اولیه تان را به شكل درآمد كسب كنید.

80میلیونتومان

  يكي از كسب وكارهاي تازه باب شده، كافه هاي سیاري 
هستند كه به »ون كافه« مشهور شده اند. محیط كوچك اما 
بزرگ درون يك ون، تبديل به آشپزخانه اي براي كساني 
شده كه همیشه دلشان مي خواست كافه داشته باشند اما 

از پِس اجاره يك مكان و مجهزكردن آن برنمي آمدند.
  اين ون ها عموما به يك يا چند دستگاه قهوه ساز مجهز 
شده اند و انواع قهوه و شیريني )معموال خانگي( را در منوي 
خود جاي داده اند. يكي از بهترين محل ها براي اســتقرار 

آنها كنار پارك ها و فضاهاي سبز موجود در شهرهاست.

هزينه راه اندازي

بستنیبستنی
 خنك و همراه 

  فروختن بستني هاي پاســتوريزه در پارك به سرمايه 
چنداني نیاز ندارد. قیمت هر بستني به طور میانگین 7هزار 
تومان است و شما براي يك روز اگر 100بستني بخريد، 

تنها به 700هزار تومان روزانه سرمايه نیاز داريد. 
  يك يخچال ماشین مي تواند كار شــما را راه بیندازد. 
يخچال هــاي ماشــین بین 12 تــا 20میلیــون تومان 
قیمت گذاري شــده اند كه بســته به ظرفیــت، برند و... 
مي توانید از میان آنها يكي را انتخاب كنید و زير بغل بزنید 

و به دل طبیعت برويد.

10تا20میلیونتومان

  يكي ديگر از كسب وكارهايي كه مي توانید روي آن در 
حوالي پارك ها حساب كنید، بستني فروشي در تابستان 

است.
  بستني فروش ها در پارك ها، تصوير آشنايي براي همه ما 
هستند كه با يك يخچال سیار در میان پارك ها راه مي روند 

و داد مي زنند: بستني بستني... بستني خنك بدم؟

هزينه راه اندازي

آشوغذایخانگیچایفروشی
كاسبي زمستانه سيارچاي، نسكافه، قهوه، 5هزار تومان!

  كار شما با خريد يك فالسك و يك بسته لیوان يك بار 
مصرف، يك بسته چاي كیسه و قهوه فوري مي تواند آغاز 

شود.
  يك فالســك بزرگ شــیردار بین 500هــزار تا يك 
میلیــون تومــان قیمــت دارد و بقیــه ملزومــات را 
 مي تــوان با حــدود 500هــزار تومان در گام نخســت 

تهیه كرد.

  يك ديگ مسي بزرگ احتماال بیشترين خرجي است 
كه  آش فروشي سیار روي دست تان خواهد گذاشت. هزينه 
خريد ديگي كه بتواند يك روز به شما آش بدهد، حداقل 

يك تا 2میلیون تومان است. 
  براي خريد كاسه، قاشق، روغن و مواداولیه مورد نیاز هم 

بايد بین يك تا 2میلیون تومان هزينه كنید. 

حدود5میلیونتومان1تا2میلیونتومان

  يكي ديگر از كسب وكارهايي كه در حاشیه فضاهاي سبز 
به راه افتاده ، چاي فروشي است. مي توانید با تعدادي لیوان 
يك بار مصرف، چند عدد چاي كیسه اي، چند عدد نسكافه 
فوري، قهوه آماده و يك فالسك آبجوش اين كسب وكار 

را شروع كنید.
  به طور میانگین قیمــت يك لیوان چاي، نســكافه يا 
قهوه بین 5 تا 10هزار تومان توسط دستفروشان تعیین 

مي شود. 

  زمســتان ها اگر به پارك دانشجو ســر زده باشید، در 
ضلع جنوب شــرقي پارك حتما  آش فروشان را مي بینید 
كه زيراندازي پهــن كرده و نشســته اند و  آش داغ و تازه 
مي فروشند. اگر همت هر روز  آش پختن را داشته باشید 
مي توانید روي درآمد آن حســاب كنیــد. صاحبان اين 

كسب وكار عموما از درآمدشان رضايت دارند.
  هر ظرف كوچك آش عموما بین 15 تا 25هزار تومان 
قیمت گذاري مي شــود و بررســي هاي همشهري نشان 
مي دهد كه هزينه تمام شده آن براي دستفروشان حدود 7 

تا نهايتا 10هزار تومان است. 
هزينه راه اندازي

هزينه راه اندازي

جهان امروز با الزامات نياز به ايجاد فضاي 
سبز در شهرها آشناست. آنچه باقي مانده، 
تعهد مسئوالن به اجراي اين الزامات است 
كه در بخش هايي از جهان به لطف موقعيت جغرافيايي و كارآمدي مقامات 
شهري، شهروندان در شهرهاي سالم تر، پاك تر و سبزتري زندگي مي كنند 
و در شــهرهايي ديگر وضعيت كامال وارونه است. اما مناطقي از جهان هم 
وجود دارند كه فارغ از فراواني طبيعي فضاي سبز، مردم و مسئوالن شهرها 
شيوه هايي خالقانه تر از ايجاد پارك و چمن كاري براي توسعه فضاي شهري 
را به كار بسته اند؛ شيوه هايي مانند معماري سبز. مانند برج هاي درخت شكل 
سنگاپور كه درواقع جنگلي معلق است  و مجهز به پنل هاي خورشيدي براي 
توليد برق پاك. يا باغباني چريكي كه به دليل مغايرت اين فعاليت با قوانين 

بعضي از شهرها، به آن گرافيتي طبيعت هم گفته مي شود.

بام هاي سبز از سال2010 در بيشتر شهرهاي اروپايي اجباري شد و يكي از مشهورترين بام هاي 
سبز اروپا در كپنهاگ دانمارك بنا شده است؛ سازه اي به نام كوهستان شهري كپنهيل.

باغباني چريكي، نوعي جنبش جهاني مدني است براي ايجاد فضاي سبز در هر گوشه 
و كنار بي استفاده اي در شهرها؛ نمونه اي از باغباني چريكي روي ديوار بي استفاده 

ساختماني در هامبورگ آلمان.

ايجاد ساختمان هاي پوشيده از گياه يكي از شــيوه هاي خالقانه رايج در جهان است براي 
سبزتركردن شهرها، مثل ساختمان هتل پارك رويال در سنگاپور.

برج هاي درختي تورنتو كه با تامين بودجه از سوي دولت فدرال، ساخت آن تا 2022 به پايان 
خواهد رسيد.

ابردرختان سنگاپور كه با هدف افزايش فضاي سبز شهر ساخته و به نماد شهر تبديل شده اند.

سبا ثروتي 
روزنامه نگار

انسان زماني تنها يك زيستگاه داشت؛ طبيعت. روند سريع مدرن شدن زندگي و توسعه شهرها باعث 
شد تا اين شكل از زيستگاه به پديده اي كمياب تبديل شود؛ تاحدي كه براي حفظ فضاهاي طبيعي و 
سبز در زيستگاه هاي اصلي انسان هاي مدرن، يعني شهرها،  شاخص و استانداردهايي درنظر گرفته شد؛ 
سرانه فضاي سبز در شهرها،  شاخص حفظ فضاي سبز در شهرها و الزام به حفظ فضاي سبز در شهرها. وجود فضاي سبز در شهرها عالوه بر تأثير 
رواني مثبت بر شهروندان، بر كيفيت هوا، حفظ گونه هاي زيستي مختلف مانند پرندگان و زنبورها در فضاهاي شهري و كاهش دماي هوا تأثيرگذار 
است. اتحاديه اروپا در دستورالعمل فضاي سبز شهري خود درمورد فوايد وجود فضاي سبز در شهرها نوشته است: شهروندان از فضاي كافي براي 
استفاده از طبيعت برخوردار خواهند بود، تنوع گونه هاي زيستي شهري حفظ شده و بقا خواهند يافت، از آسيب هاي زندگي شهري مانند آلودگي 
صوتي و هوا كاسته خواهد شد، تبعات وضعيت هاي آب و هوايي نامساعد تخفيف پيدا خواهد كرد، كيفيت عمومي زندگي شهري ارتقا خواهد 
يافت و سالمت و رفاه شهروندان بهبود خواهد يافت. اتحاديه اروپا ايجاد فضاي سبز در شهرها را سرمايه گذاري مهمي مي داند كه مقامات شهري 

بايد به خاطر رفاه و سالمت شهروندان به نيابت از آنها اين سرمايه گذاري را انجام دهند.
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فضای
سبز

این شماره

از ســال1۳۹6 بود كه كار تملك قطعه 
باغ ها و اراضي مشجر در مناطق مختلف 
تهران آغاز شــد. اين كار بــا تصميم 
مديريت شهري براي افزايش سرانه فضاي ســبز در محالت كم برخوردار 
انجام شده بود كه باعث افزايش سرانه فضاي سبز در مناطقي مي شد كه بافت 
فشرده مسكوني و فرسوده داشــته و تراكم نفرات انساني آن در هر هكتار 
از اســتانداردهاي جهاني باالتر بود. حاال پس از چند سال اين رويه به نقطه 
مطلوبي رسيده است. ارديبهشت ماه امسال اعالم شد كه 1۸ باغ به مساحت 
حدود 1۰۳هزار مترمربع به تملك درآمده و بــه فضاي عمومي و باغ تبديل 

شده است. از سوي ديگر ۸۸ بوستان به مساحت 1۴۸ هكتار ايجاد، احداث، 
افتتاح و بهره برداري شده و اين جداي از ۴ هزار و ۸۵۲ هكتار كمربند سبز 
شهر تهران است كه از ۳۹ هزار هكتار به ۴۳ هزار و ۸۵۲ هكتار رسيده. قرار 
است در ادامه نيز ۵ هزار هكتار از اراضي پادگان ۰6 به صورت پارك عمومي 
تحويل شهرداري شود. اين عمل نشان از آن دارد كه قطع اشجار نسبت به 
دوره قبل 6۰ درصد كاهش پيدا كرده. اما هنوز حدود ۵۰۰ پرونده درباره صيانت 
از باغات وجود دارد. حفاظت از باغات كن و فرحزاد نيز به مساحت 1۲۷۰ هكتار 
در كميسيون ماده ۵ شوراي عالي شهرسازي بررسي شده است. اما در ادامه بد 

نيست تعدادي از اين باغ ها را بشناسيم.

نگار حسينخاني
روزنامه نگار

شناسایي باغ هاي تملك شده توسط شهرداري تهران

وست باغ و گلستانم آرز
 این باغ20هزار مترمربعي 

در خيابان اسكندري 
جنوبي، نرسيده به خيابان 

آذربایجان، در سال 1396به 
بهره برداري رسيد. به همت 
شهرداري منطقه11با تملك 
یكي از باغ هاي این منطقه و 

بهره برداري از آن این بوستان 
با همكاري سازمان پارك ها و 
فضاي سبز شهرداري تهران 

مهيا شده است.

باغ دامپزشكي

این باغ كه اكنون در تملك شهرداري بوده و به شهداي ارتش تغيير نام داده است، 4هزار و 
500مترمربع بوده و در منطقه 7تهران خيابان شيخ صفي قرار گرفته است.

باغ خياطخانه )شهداي ارتش(

این باغ 1286مترمربع بوده و در منطقه 17است. وصفنارد در قدیم )باغ انار( روستاي كوچكي در حاشيه 
تهران بوده. براي دیدن این باغ باید به محله وصفنارد رفته و به خيابان مسجد بپيچيد.

باغ وصفنارد

این باغ 1200متري در منطقه 8تهران قرار دارد. براي دیدن آن مي توانيد به وحيدیه، خيابان شهيد 
نوبخت آزاد بروید.

باغ مرمر

این باغ در محله زركش با 70 درصد فضاي سبز ایجاد شد. باغ سازور در منطقه 8، 3هزار مترمربع است. 
پروژه »خيالستان زندگي« نيز در این باغ با هدف افزایش سرانه فضاي سبز، ایجاد دسترسي هاي محلي و 

تسهيل دسترسي به ایستگاه مترو در محله هاي سبالن، تسليحات و لشكر تعریف و طراحي شده است.

باغ سازور

بوستان باغ حكيم با مساحت 3هزار و 887مترمربع یكي از بوستان هاي تازه تاسيس تهران در منطقه 
10است. این بوستان در محله بریانك خيابان محمدیان واقع شده. این فضا 4دهه متروكه بودكه 

براساس توافقات صورت گرفته با اداره آموزش و پرورش تهران، باغ به شهرداري تهران واگذار شد.

باغ حكيم 

با تبدیل كارخانه متروكه جوراب بافي در محله شورا به بوستان، سرانه فضاي سبز منطقه 13به ميزان 
قابل توجهي افزایش یافته است. بوستان »نشاط كودك« در زميني به مساحت 8هزار و 100 مترمربع 

احداث شده است.

جوراب بافي )نشاط كودك(

باغ وثوق الدوله

این باغ در دل بافت متراكم و ریزدانه منطقه 7افتتاح شد. این باغ در دل محله ارامنه قرار دارد. باغ 
هورفر بيش از 3هزار مترمربع مساحت دارد و باتوجه به نوع طراحي آن كه از سبك باغ هاي ایراني 
الگوبرداري شده، داراي ظرفيت باالیي است كه ضمن افزایش سرانه فضاي سبز این محله، زمينه 

معرفي سبك معماري باغ هاي ایراني را براي شهروندان فراهم مي كند.

باغ هورفر

این باغ و عمارت در منطقه 14تهران یكي از عمارت هاي دوران پهلوي اول به شمار مي آید كه امروزه با 
شمایل جدید و بازسازي شده پذیراي گردشگران پایتخت است. سال تأسيس بناي باغ وثوق الدوله از 

سال 1308 تا 1312 تخمين زده شده است. مساحت تقریبي باغ 2 هكتار در بزرگراه شهيد محالتي، 
خيابان 10فروردین، ميدان شهداي تفحص، خيابان سهيل، جنب كالنتري 121 است. عمارت آن، قدمتي 

150 ساله دارد و آن را حسن خان معروف به وثوق الدوله ساخته است.

منطقه 7 تهران حدود 315 هزار نفر جمعيت دارد كه با ساخت این بوستان، 2درصد به سرانه فضاي 
سبز آن اضافه شد. حدود 2500 مترمربع زمين در محله نظام آباد قرار داشت كه چندین دهه پيش 

بخشي از آن زمين فوتبال بود و به مرور توسط عده اي تصرف و در آن خانه هایي غيرقانوني از 20 تا یكصد 
مترمربع ساخته شد. به مرور درختاني كه در این محوطه قرار داشته خشك شد، هرچند تعدادي از آنها 

)از جمله درختان سرو، عرعر و ابریشم( هنوز زنده هستند.

باغ بخشي فر )ابريشم(

باغ نراقي در سه راه طالقاني و محدوده محله خواجه نصير در منطقه 7قرار گرفته است.
 این باغ 910مترمربع است.

باغ نراقي

عبقري از باغ هاي منطقه 2 است كه بيش از 11 هزار مترمربع وسعت دارد. این باغ كه امروز بوستان پدر
 نام دارد در بلوار سعادت آباد واقع شده است. البته این باغ پيش از این متعلق به بنياد مستضعفان بود كه در 
تفاهمنامه اي بين شهرداري تهران و بنياد مستضعفان تصميم بر این شد تا به یك بوستان عمومي تبدیل شود.

باغ پدر)عبقري(

بخشي از باغ معيرالممالك، در كوچه كيهاني به متراز 1700 مترمربع كه مالك قصد نوسازي داشت، 
توسط شهرداري تملك شد. باغ معيرالممالك یكي از باغ هاي بزرگ محله سنگلج است. داخل این باغ، 

ملكي قدیمي وجود دارد كه بازسازي آن در بودجه سال آینده دیده شده است.

باغ معيرالممالك



مهران شاهين طبع، سرمربي تيم ملي بسكتبال 
از رسانه ها خواست با شرافت و معرفت درباره 
تيم ملي بنويسند. او انتقاد به بازيكنان مهاجر يا 
مهاجرزاده را مصداق تبعيض نژادي دانست 

 مجيدي سخت ترين  قهرماني تاريخ جام حذفي را 
به دست مي آورد؟

  چه راه هايي غير از فرمول فعلي پنالتي ها و نفع بردن تيم 
آغازگر ضربات پنالتي داريم؟

   اتهام نژادپرستي در 
بسكتبال ايران

20

     2دوست نه چندان صميمي

       فرار از پنالتي
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قاتل  به   صحنه   قتل   برگشت
عليرضا جهانبخش كه به عنوان آقاي گل از ليگ هلند جدا شده بود

 پس  از 3فصل نسبتا ناموفق در انگليس، اين بار با پيراهن فاينورد به هلند بازگشت
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2دوست نه چندان صميمي
فرهادمجيديسختترينقهرمانيتاريخجامحذفيرابهدستميآورد؟

نكته بازي

آماربازي

كمي يواش تر پيشرفت كن!

قهرماني آسيا هم دور از دسترس نيست

فقط جاي فوتبال خالي است

آقا يك نفر به عليرضا حقيقي بگويد 
الزم نيســت اينقــدر پرشــتاب 
پيشرفت كند. الاقل جوري قله هاي 
موفقيت را تسخير كن كه رسانه ها 
به گرد پايت برسند! حقيقي كه اين 
فصل در گل گهر اشتباهات پرشماري 
داشت، بارها امير قلعه نويي را مجاب كرد او را نيمكت نشين كند 
و از مهرداد بشاگردي در تركيب اصلي سود ببرد. منتها مشكل 
اينجاست كه بشاگردي هم عملكرد مطمئني نداشت. با اين همه 
آنقدر اين رفت و برگشت بين 2 گلر تكرار شد كه امير به همان 
بشاگردي رضايت داد. اين رويه كه در بازي حذفي برابر آلومينيوم 
هم ادامه داشت گويا به مذاق عليرضا خوش نيامده و باعث ايجاد 
جنجال از سوي او شده؛ تا جايي كه باشگاه سيرجاني با انتشار 
بيانيه اي كوتاه حقيقي را به كميته انضباطي احضار كرده است. 

واقعا كه خسته نباشي برادر!

بعد از داربــي حذفي تهــران فرزاد 
مجيدي آنقدر خوشــحال بود كه 
به گل درشــت ترين شكل ممكن 
از داور مسابقه تمجيد كرد: »اگر 4 
تا داور مثل فغاني داشتيم، استقالل 
قهرمان مي شد.« البته جايگاه فغاني در 
فوتبال جهان مشخص است و نيازي به توضيح اضافه ندارد. با 
اين حال او در اين بازي يك اشتباه بزرگ داشت و خطاي ارسالن 
مطهري روي فرشــاد فرجي را با جريمه فردي مجازات نكرد. 
برخي عقيده دارند بايد به مطهري كارت زرد داده مي شد و برخي 
حتي كارت قرمز را تجويز مي كنند. خود فغاني هم تا كارت زرد را 
قبول كرده است. در چنين شرايطي تمجيد سرپرست استقالل 
از فغاني كمي جاي ســؤال پيدا مي كند. خب اگر قرار باشــد 
اشتباهات داوري هميشه به ســود استقالل رقم بخورد، حتي 

قهرماني آسيا هم دور از دسترس نخواهد بود!

بازيكنان پرسپوليس و استقالل قبل 
و بعــد از برگــزاري داربي حذفي 
حســابي به جــان هــم افتادند. 
دوستان قبل از بازي براي هم خط 
و نشان مي كشيدند و بعد از مسابقه 
هم به تناسب حال شان، از كري خواني 
دست بر نداشتند. تقليد و تمسخر شادي گل هاي همديگر از 
قلم نيفتاد و خالصه هر كاري كه بنجل ترين فن پيج ها هم انجام 
نمي دهند، از رفقا ديديم. اين مســئله به خودي خود ايرادي 
ندارد و مي تواند بخشي از نمك فوتبال باشد، اما اساسا فوتبالي 
در كار نيست و ما صرفا با نمك خالي مواجه هستيم! اگر شما 
120دقيقه بازي اخير سرخابي ها را هر كجاي دنيا به هر كسي 
نشان بدهيد، نيم ســاعت در آغوش  تان اشك خواهد ريخت. 
وسط اين همه جار و جنجال، اگر دوزار فوتبال هم بازي كنيد 

بد نيست. ثوابش مي رسد به روح اموات تان.

متریکا

استقالل اگرچه برابر پرســپوليس نمايش چندان باكيفيتي 
نداشت، اما به پاس زجري كه از ابتداي جام حذفي كشيده بود 
شايسته صعود به نيمه نهايي به نظر مي رسيد. آنها تنها تيمي 
بودند كه امسال از همان ابتدا به رقباي ليگ برتري خوردند و 
با عبور از پيكان و ذوب آهن، به پرسپوليس رسيدند. حاال بعد 
از غلبه بر حريف سنتي، فرهاد مجيدي تيمش را به نيمه نهايي 
رسانده است؛ به جايي كه 2 تيم گردن كلفت به نام هاي فوالد 
و گل گهر سيرجان انتظار شــاگردانش را مي كشند. البته اگر 
قرعه نيمه نهايي با مجيدي مهربان باشد، شايد اين تيم به برنده 
ملوان و خيبر خرم آباد بخورد، اما قرعه امسال با فرهاد نهايت 
بدقلقي را داشته است. بنابراين هيچ بعيد نيست آنها مثال در 

نيمه نهايي به گل گهر و در فينال احتمالي به فوالد بخورند!
در هر صورت اگر فرهاد مجيدي قصد فتح جام حذفي و دشت 
نخستين قهرماني اش با استقالل در كسوت مربي را دارد، بايد 
بر يك يا هر دو تيم ذكرشده غلبه كند. نكته جالب تر به روابط 
نه چندان دوستانه مجيدي با ســرمربيان اين دو تيم مربوط 
مي شد. خودتان همه فراز و فرودهاي فرهاد با امير قلعه نويي و 

جواد نكونام را از بر هستيد. مجيدي اگرچه در آغوش قلعه نويي 
از فوتبال خداحافظي كرد، اما پيش و پس از آن داستان هرگز 
رابطه خيلي خوبي با امير نداشت. بيانيه تاريخي مجيدي در 
مورد كار نكردنش با »بي اخالق ها« فراموش نشــدني اســت 
و نيز خودداري فرهاد از دســت دادن با قلعه نويي، زماني كه 
به عنوان دستيار شــفر در جريان بازي سپاهان و استقالل به 

اصفهان رفت.
در مورد نكونام هم مي شود از شــايعه اختالف بر سر بازوبند 
كاپيتاني شروع كرد و رسيد به قيل و قال باورنكردني همين 
بازي فصل گذشته استقالل و فوالد؛ مســابقه اي كه بعدش 
فرهاد و جواد تندترين مصاحبه هاي ممكن را عليه هم انجام 
دادند و مخاطبان را مــات و مبهوت گذاشــتند. خالصه كه 
خواستيم تصوير پيش روي مجيدي در مسير نخستين جشن 
قهرماني اش با استقالل را براي تان ترسيم كنيم. البته كه فرهاد 
اعتماد به نفس كافي دارد و شــايد با عبور از اين موانع رفيع، 
يكي از دشــوارترين قهرماني هاي تاريخ جام حذفي در ايران 

را به دست بياورد.

در آخرين هفته اي كه ليگ برگزار شد، 

نفت مسجدسليمان شكست سنگيني 11
مقابل ذوب آهن متحمل شد كه تبعات 
آن همچنان ادامــه دارد. تيم محمود 
فكري در همان نيمه اول 3گل از ذوب آهن قعرنشين خورد تا فكري 
بعد از بازي شاگردانش را به كم كاري متهم كند و چند نفر از آنها را 
در اختيار باشگاه قرار بدهد. جالب اســت بدانيد نفت تا قبل از اين 
بازي طي 26مســابقه فقط 7گل در نيمه اول خورده بود اما اين بار 
طي يك 45دقيقه 3گل خورد. در واقع اين تيم در نيمه اول به اندازه 
11بازي گل خورد! در آن ســوي ميدان هم ذوب آهن طي 26بازي 
9گل در نيمه اول زده بود اما در اين مسابقه تقريبا به اندازه 9بازي 

گل زد.

 تيم ليگ در نيمه اول مسابقات همچنان 

سپاهان است كه شروع مقتدرانه اي در 30
بازي هايــش دارد و در نيمه هــاي اول 
نتايج بسيار خوبي گرفته است. سپاهان 
30گل در نيمه اول زده و اين در حالي است كه آمار ساير تيم ها حتي 
به اندازه نصف ســپاهان هم نيســت. بعد از ســپاهان، گلزن ترين 
تيم هاي نيمه اول پرســپوليس، فوالد، تراكتور و پيكان هستند كه 
پرسپوليس بهترين 14گل زده و 3تيم ديگر هم 13گل زده در نيمه 
اول دارند. استقالل در نيمه اول فقط 11بار به گل رسيده است، يعني 
كمتر از ذوب آهن و نساجي. جالب اينكه اگر نتايج نيمه اول مالك 
رده بندي تيم ها قــرار مي گرفت، يعني اگر فوتبــال 45دقيقه بود 
سپاهان االن با اختالف 11امتياز نسبت به پرسپوليس در صدر قرار 

داشت و قهرماني اش هم قطعي شده بود!

 همان ابهت و اقتداري را كه سپاهان در 

نيمــه اول بازي هايــش دارد درنظــر 23
بگيريد؛ در نيمه دوم اقتدار پرسپوليس 
و فاصله اين تيم با رقبا تقريبا به همان 
اندازه اســت. نتايج پرســپوليس در 45دقيقه دوم بازي ها 13برد، 
13مساوي و فقط يك باخت بوده است. تيم يحيي در نيمه مربيان 
فقط يك بار به ذوب آهــن باخته كه از قضا آن باخــت هم در بازي 
برگشت جبران شد. در بازي رفت نيمه اول را پرسپوليس برد و نيمه 
دوم را ذوب آهن اما در بازي برگشــت اين اتفاق كامال برعكس شد. 
سرخپوشان با 23گل صاحب بيشترين گل زده در نيمه دوم هستند. 
دومين تيم موفق ليگ در نيمه مربيان هم تيم فرهاد مجيدي است 

كه 20گل زده و 12بار تيم پيروز اين نيمه بوده است.

وقتي فرهاد به آرزويش رسيد
آخرينشكستاستقاللبامجيديبه2ماهو3روزپيشبرميگردد،جاييكه
آبيهادرداربيدوربرگشتليگبانتيجهيكبرصفربهپرسپوليسباختند
وبهنوعيشانسقهرمانيدرليگراازدســتدادند.مجيديپنجشنبه
هفتهگذشتهانتقاماينشكســترادرجامحذفيازپرسپوليسويحيي
گلمحمديگرفتوباحذفرقيبسنتياستقالل،تيمشرابهنيمهنهايي
رساند.حاالروزگذشتهفايليصوتيازمجيديمنتشرشدهكهنشانميدهد
اوپيشازقرعهكشييكچهارمآرزويتقابلباپرسپوليسراداشتهاست.
محمدنوريفر،مديررسانهايسابقاستقاللكهرابطهنزديكيبامجيدي
دارد،تنهادقايقيقبلازقرعهكشييكچهارمبامجيديگفتوگوييداشته
كهسرمربيآبيهادرآنميگويد:»خدايااگرواقعادوستمداري،كاريبكن
تادراينقرعهكشيبخورمبهپرســپوليس.«جالباينكهتنهاپسازچند
دقيقهمجيديبهآرزويشميرسدوبهقرعهپرسپوليسميخورد،قرعهاي

كهدرنهايتبهپيروزيآبيهاوانتقاميشيرينبراياينمربيختمشد.

بهروز رســايلي| داربيپرهياهــو،اماكســلكنندهوبيكيفيت
پرسپوليسواستقاللدرجامحذفيبهپايانرسيدوآبيهابهدور
بعدصعودكردند.درموردابعادفنيوحاشيهاياينمسابقهزياد
حرفزدهشده،اماچندنكتهمهمهموجودداردكهشايدكمتربه

چشمآمدهباشد.

2كلينشيتبدونجالل
پرسپوليس در همه سال هاي موفقيتش وابســتگي شديد و تمام عياری به 
جالل حسيني داشــته و از همين حاال يكي از نگراني هاي بزرگ هواداران 
اين تيم آن است كه بعد از وداع كاپيتان، جاي خالي او چطور پر خواهد شد؟ 
شدت اين اتكا به حدي است كه غيبت جالل در مسابقه رفت با آلومينيوم اراك 
منجر به ثبت تنها شكست پرسپوليس در اين فصل شد. با اين حال حسيني 
به دليل استراتژي غلط كادرفني و حضور مستمر در تمامي مسابقات دچار 
فرسايش شده و 2بازي اخير سرخپوشــان برابر آلومينيوم و داربي حذفي 
با استقالل را از دســت داد. پيش از هر دو مسابقه اعالم خبر غيبت حسيني 
باعث استرس هواداران شد، اما به هر حال پرسپوليس در اين دو بازي بدون 

كاپيتانش كلين شيت كرد. در هر دو مسابقه و به ويژه داربي حذفي هم نقش 
فرشاد فرجي بسيار پررنگ بود. او نمايش خيلي خوبي برابر استقالل داشت و 
جز در يك صحنه كه اشتباهش منجر به ايجاد موقعيت خوب براي قائدي شد، 
به نحو مطلوب جاي خالي جالل را پر كرد. اين مسئله نشان داد شايد در برخي 
مسابقات راحت تر، مي شد به حسيني استراحت داد و او را براي مقطع حساس 

پاياني فصل، در دسترس نگه داشت.

وقتيخبريازعليشجاعينشد
يكي از شگفت انگيزترين ابعاد بازي پرسپوليس كه كمتر به چشم آمد، غيبت 
علي شجاعي در فهرست پنالتي زن ها بود. شايد يحيي گل محمدي به بازي او 
عالقه ندارد و عقيده اش در اين مورد كامال محترم اســت، اما شجاعي كه در 
5دقيقه آخر بازي نيمه نهايي ليگ قهرمانان آسيا برابر النصر به ميدان آمد و 
واپسين پنالتي سرخپوشان را خيلي مسلط به گل تبديل كرد، شايد در داربي 
هم مي توانست همان نقش را ايفا كند. او اگر در آخرين دقايق به تركيب اضافه 
مي شد، چه بسا مشكل پنالتي پنجم را حل مي كرد. مهدي عبدي موقع زدن 
اين ضربه آشكارا تهي كرده بود و اخبار غيررسمي حاكي از آن است كه احمد 

نوراللهي هم نپذيرفت پنالتي بزند.

دعاي6تيمپشتسراستقالل
با حذف پرسپوليس و سپاهان از جام حذفي، حاال تنها استقالل از جمع 3 تيم 
باالي جدول رده بندي ليگ برتر در اين مسابقات باقي مانده است. بنابراين اگر 

قرار است تيم چهارم ليگ مجوز حضور در فصل آتي ليگ قهرمانان را به دست 
بياورد، شرطش اين است كه اســتقالل قهرمان جام حذفي شود. چنانچه 
فوالد، گل گهر يا برنده بازي ملوان و خيبر خرم آباد قهرمان جام حذفي شوند، 
تيم چهارم ليگ سهميه نخواهد گرفت. هم اكنون 6تيم 36تا39امتيازي براي 
رسيدن به پله چهارم ليگ برتر رقابت دارند. فوالد، تراكتور، گل گهر، پديده، 
آلومينيوم و پيكان اين 6تيم هســتند كه اگر چهارم شوند و استقالل عنوان 
قهرماني جام حذفي را به دست بياورد، آسيايي خواهند شد. از اين جمع البته 
فوالد و گل گهر در جام حذفي باقي مانده اند و اگر خودشــان قهرمان شوند، 

طبيعتا سهميه آسيا را هم به دست خواهند آورد.

قطعًاسوپرجامداريم
يكي از عجيب ترين و من درآوردي ترين قوانين فوتبال ايران آن است كه اگر 
تيمي به طور همزمان قهرمان ليگ و حذفي شــود، به صورت خودكار فاتح 
سوپرجام هم تلقي خواهد شد و ديگر اين مسابقه برگزار نمي شود! اين قانون 
شبيه فرمول »2تا بخر، 3تا ببر« است و تا كنون تنها يك بار در مورد پرسپوليس 
اجرا شده است. به هر تقدير امسال چون به احتمال قريب به يقين يكي از 2تيم 
پرسپوليس يا سپاهان قهرمان ليگ خواهند شد و هر دو تيم هم از مسابقات 
حذفي كنار رفتند، ديگر احتمال قهرماني مشترك يك تيم در 2 جام وجود 
ندارد. بنابراين مسلما در آغاز ليگ بيست ويكم سوپرجام خواهيم داشت. حتي 
اين احتمال وجود دارد كه با قهرماني پرسپوليس در ليگ و استقالل در حذفي، 

سوپرجام بين سرخابي ها باشد.

آنچه نديديم
4نكته مغفول مانده از دل داربي حذفي
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جايزه اي براي يك عكس ممنوعه
سرككشيدنيكسرباز،پشتديواريكهدورزمينبازيفوتبالزنانكشيدهاند.آرياجعفريبااينعكسدرخشان،جايزهنشانعكسسالمطبوعاتي
ايرانرادربخشورزشيبرد.آرياساكناصفهاناستوچندسالياستكهباوجودموانعبسيار،تالشكردهمسابقاتورزشزنانرابهتصويربكشد.
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تايمبريك
فرمول جايگزيني كه براي سيستم فعلي پيشنهاد 
شــده، شــبيه »تايم بريك« در تنيس اســت. در 
تنيس وقتي Deuce اتفاق مي افتد و 2 تنيســور 
در امتياز40 با هم برابر مي شــوند، بقيه امتيازات 
به صورت ۱۵، ۳0، 40 ادامه نمي يابد و از اين به بعد 
به اصطالح »بازي به دو« مي شود يا همان اصطالح 
كوچه وبازاري كه مي گوييم »يكي باال«؛ تقريبا شبيه 
آخرين ست واليبال درصورت تساوي 2تيم. از اين 
به بعد اگر بازي ۵-۵مساوي شود، باز هم بازي به دو 
درنظر گرفته مي شود اما وقتي 2 بازيكن در امتياز6  
برابر شــوند، براي جلوگيري از طوالني شدن بازي 
كسي كه سريع تر به امتياز7 برسد، برنده ست خواهد 
بود. اين گيم را بازيكني آغاز مي كند كه بايد پس از 
پايان آخرين گيم سرويس مي زد. شروع كننده گيم 
يك امتياز ســرويس مي زند و نفر يا نفرات بعدي 
هركدام 2 امتياز سرويس مي زنند. براي فوتبال هم 
چنين فرمولي ارائه شــده و 2 بار هم در سال20۱7 
در رقابت هاي قهرماني زير ۱7ســال مردان و زنان 
اين فرمول پياده شد كه تيمي پنالتي اول را مي زند 
و ســپس تيم بعدي زننده 2 پنالتي بعدي است و 
تيم اول پنالتي هاي دوم و ســوم خود را پشت هم 
و پس از پنالتي هاي اول و دوم تيم حريف مي زند. 
در همان ســال اين فرمول در مسابقات رده سني 
زير ۱9سال مردان و زنان هم اجرا شد. اولين بار در 
مسابقات قهرماني زير ۱7ســال دختران بود كه از 
چنين فرمولي رونمايي شد و نتيجه كامال عجيب 
بود. آلمان با وجود از دست دادن ۳ ضربه اول خود در 
نهايت توانست ۳ بر 2 از سد نروژ بگذرد و به فينال 
و بازي مقابل چك برســد. نروژ ضربــه اول را هدر 
داده و دومي را گل كرده بود. با اين حال، يك ســال 
بعد در اجالس فيفا تصميم بر اين شــد كه به دليل 
پيچيدگي اين فرمول و جا نيفتادن آن بين مردم از 
آن صرف نظر و به قوانين شفيلد كه از قرن نوزدهم و 
حوالي سال۱862 پابرجاست، احترام گذاشته شود. 
آن زمان هنوز فيفا به تغييرات گسترده در قوانين 
فوتبال كه ۱00سال جا افتاده بود دست نزده بود. 
با اتفاقاتي كه در يورو2020 رخ داد، ممكن اســت 

دوباره به آن فرمول هيجان انگيز رجوع شود.

بازيتكراري
گزينه هاي ديگري هم وجود دارد؛ مثال چيزي كه در 
جام اتحاديه انگليس از آن پيروي مي شــود و تيم ها 
درصورت تساوي به يك بازي تكراري مي روند. اين 
قانون 2 ســال قبل براي جلوگيري از افزايش تعداد 
مسابقات فصل برداشته شد اما دوباره از اين فصل به 
روال عادي برگشت و بازي هايي كه با نتيجه تساوي 

تمام شود، به بازي تكراري مي رود.

پيروزيمشترك
يك گزينه ديگر هم اين بود كه در مســابقات رشته 

فوتبال المپيك۱972 مونيخ 2تيــم آلمان غربي و 
شوروي در ديدار رده بندي با نتيجه 2-2 به تساوي 
رضايت دادند و هر دو تيم صاحب مدال برنز شــدند. 
البته اين روش در ديدار رده بنــدي المپيك جواب 
مي دهد امــا نمي شــود در مراحل قبل تــر مثال در 
يك چهارم پاياني هر دو تيم را به دور بعدي فرستاد يا 
در فينال به هر دو تيم مدال طال داد. انگليس و ايتاليا 
نمي توانستند قهرمان مشــترك يورو2020 شوند و 
اسپانيا و سوئيس نمي توانستند هر دو به نيمه نهايي 
بروند يا پرسپوليس و اســتقالل از يك چهارم پاياني 
مشتركا به نيمه نهايي جام حذفي سال۱400 فوتبال 
ايران صعود كنند. در المپيك اين كامال جا افتاده و در 
خيلي رشته ها مثل كشتي و ورزش هاي رزمي حتي 
مسابقه اي بين ورزشكاران ناكام در راهيابي به فينال 

برگزار نمي شود و هر دو بازنده، مدال برنز مي گيرند.

شيرياخط
در مسابقات انتخابي جام جهاني۱962 شيلي در قاره 
آفريقا هم 2تيم مراكــش و تونس هر دو بازي خانگي 
خود را در پلي آف 2 بريك بردند و يك بازي تكراري در 
زمين بي طرف انجام شد كه 2تيم به تساوي يك-يك 
دست يافتند و درنهايت اين تيم مراكش بود كه نه با 
پنالتي بلكه با شــير يا خط و پرتاب سكه برنده اعالم 
شــد. اين ســناريو دقيقا در همين رقابت ها و در هر 
۳ مســابقه مراكش و تونس كه با تساوي پايان يافت، 
اجرا شــد و باز هم اين مراكش بود كه با پرتاب سكه 
برنده از زمين بيرون آمد. تونس در جام ملت هاي آفريقا 
در ســال۱96۵ در مرحله گروهي وقتي همراه 2تيم 
سنگال و مراكش يك برد )مقابل اتيوپي( و 2تساوي 
)روبه روي همديگر( داشتند، اين تونس بود كه با پرتاب 
سكه موفق به صعود شد. باز هم پنالتي منصفانه تر است 

چون به هرحال برنده شــدن در آن به توانايي بازيكن 
پنالتي زن و دروازه بان و كمي شانس بستگي دارد نه 

صرفا به شانس.

پنالتيقبلازوقتاضافه
هنري برتلس هم طرحي داشت كه طي آن تيم ها در 
پايان 90دقيقه هركدام ۵ضربه پنالتي مي زنند و سپس 
بازي در 2وقت اضافه ۳0دقيقه اي ادامه مي يابد. تيمي 
كه در پنالتي ها جلو افتاده، مي تواند در وقت هاي اضافه 
از نتيجه دفاع كند و تيمي كه در پنالتي عقب اســت، 
براي جبران مي جنگد. البته تيمــي كه در پنالتي ها 
برده، اگر ۳ بر صفر هم پيروز شده باشد، فقط يك گل 
برايش درنظر گرفته مي شود. ايراد بزرگ اين طرح اين 
است كه بدن بازيكنان در زمان ضربات پنالتي كامال 
سرد و ادامه بازي براي سالمتي آنها خطرناك مي شود.

فرمولهايمحلهاي
در بازي هاي محله اي گاهي پيش مي آمد كه فوتبال 
بازي نمي كرديــم اما در 2گــروه مســابقه پنالتي 
مي داديم. هر تيم ابتدا ۵ضربه مي زد و ســپس نوبت 
به تيم دوم مي شد. همين گزينه كودكانه هم در فيفا 
مطرح و پيشنهاد شده كه يك تيم ابتدا ۱0 ضربه بزند 
و سپس منتظر ۱0 ضربه تيم حريف بماند و در نهايت 
 NASL تعداد گل ها شمارش شود. در دهه70 و 80 در
يا همان ليگ فوتبال آمريكاي شــمالي و سپس در 
MLS )ليگ فوتبــال آمريكا( مــدل ديگري تجربه 
شد. زننده ضربه توپ را در فاصله ۳2متري از دروازه 
مي كاشت و ســپس ۵ثانيه زمان داشت تا به سمت 
دروازه حركت كند و شوت بزند. اين ايده از هاكي روي 
يخ گرفته شده بود كه بيشتر شبيه »مسابقه محله« يا 

شوهاي تلويزيوني است.

نيمچهفوتبال
تيموتي فارل هم طرحي ارائــه داد كه بازيكن زننده 
ضربه پنالتــي بايد با يك مدافع به عــالوه دروازه بان 
روبه رو شود. او ۳0ثانيه زمان دارد تا از سد هر دو عبور 
كند يا توپ را بدون عبور از آنها به تور دروازه برساند. 
بازيكن مهاجم در اين طرح بايــد حركت با توپ را از 
نقطه وسط زمين شــروع مي كرد و هر تيم ۵فرصت 
براي گلزني داشــت. به اين ترتيب همه بازيكنان در 
بخش پنالتي ها فعال مي مانند و برخالف پنالتي هاي 
عادي كه تنها 2دروازه بان و زنندگان ضربه فعال اند، 

بقيه از دور خارج نمي شوند.

حذفبازيكنان
يك طرح فانتزي ديگر هم كه هيچ وقت از تئوري فراتر 
نرفت، ايــن بود كه ۵دقيقه پس از شــروع وقت هاي 
اضافه از هر تيم يك بازيكن كسر مي شد و هر ۵دقيقه 
يك بار يك بازيكــن ديگر از هر تيــم از زمين بيرون 
مي رفتند و در نهايت تنها 7بازيكن از هر تيم مسابقه 
را به پايان مي بردند. با اين فرمت شانس گلزني تيم ها 
در وقت هاي اضافه افزايش مي يافت و احتمال ارجاع 
به ضربه هاي پنالتي بعد از وقت هاي اضافه كم مي شد.

سايرطرحها
ايده هــاي ديگري هم مطرح شــده كــه تنها براي 
خالي نبودن عريضه اســت. به طور مثال، طرحي كه 
مي گفت وقت هاي اضافه تا زمان رسيدن يك تيم به 
گل ادامه يابد كه اين در ادامه قانون »مرگ ناگهاني« 
بود كه بعدها به »گل طاليي« تغيير نام يافت. عده اي 
هم طرفدار برنده اعالم شدن تيمي هستند كه از لحاظ 
آماري تيم برتر ميدان بوده اســت. آنها معتقدند كه 
به جاي پنالتي بايد به آمار كرنرها، ضربه به چارچوب، 
تعداد خطاها، درصد مالكيت، ضربه به ديرك دروازه، 
مهارهاي كمتر دروازه بان، تعــداد كارت زرد كمتر و 
تعداد پاس ها رجوع كرد و... كه اينها را يك هيأت ژوري 

متشكل از كارشناسان تعيين مي كند.
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ژيرو با ميالن بست

فوتبالي ها روي فرش قرمز كن

بگوويچ در راه اورتون

تالش يووه براي هافبك بارسا

استخوان توي گلو

با اعالم باشــگاه ميالن، اوليويه ژيرو با عقد قراردادي 2ساله تا 
تابستان202۳ به اين باشگاه ايتاليايي پيوست. مهاجم ۳4 ساله 
تيم ملي فرانسه پيراهن شماره 9ميالن را بر تن خواهد كرد كه 
فصل پيش ماريو مانژوكيچ صاحب آن بود. به نقل از دي مارتزيو، 
حقوق ناخالص اوليويه ژيرو در ميالن، ســاالنه ۵ميليون يورو 
است. چلسي بابت اين انتقال يك ميليون يورو دريافت مي كند و 
يك ميليون يوروي ديگر هم به صورت مشروط )پاداش راهيابي 
به ليگ قهرمانان اروپا و تعداد بازي هاي ژيرو( به آنها پرداخت 

خواهد شد.

در روزهاي اخير در كنار اخبار و عكس ها و اظهارنظرهاي سياسي 
و متفاوتي كه درباره پخش فيلم »قهرمان« ساخته اصغر فرهادي 
در جشنواره كن دست به دست مي شود، فوتبالي ها هم از اخبار 
مربوط به بزرگ ترين جشــنواره بين المللي سينمايي جهان 
بي بهره نيستند. ويدئويي از كريم بنزما منتشر شده كه او را در 
ميان جمعيت نشان مي دهد و مردم اين ستاره فوتبال را بيشتر 
از ستاره هاي سينمايي تحويل مي گيرند. از مارسلو با همسرش 
و همچنين ممفيس ديپاي هم تصاويري روي فرش قرمز منتشر 
شده و ممفيس كه به تازگي به عنوان بازيكن آزاد به بارسلونا رفته، 
مصاحبه اي هم انجام داده و در آن از عالقه اش به سينما و بيشتر 
موسيقي حرف زده و گفته مردم آهنگ هايي را  كه او روانه بازار 

كرده  دوست دارند.

آسمير بگوويچ، دروازه بان ۳4ساله و بوسنيايي بورنموث با عقد 
قراردادي دائمي راهي اورتون مي شود. به نقل از فابريتزيو رومانو، 
بگوويچ روز گذشته تست هاي پزشكي باشگاه اورتون را پشت سر 
گذاشته و قرارداد او با اين تيم به زودي رسمي مي شود. بگوويچ 
در انتقالي آزاد به اورتون منتقل خواهد شــد. اين دروازه بان و 
اورتون بر سر عقد قرارداد تا تابستان202۳، با يكديگر به توافق 
رسيده اند. گفتني است كه دروازه بان سابق چلسي فقط يك سال 

ديگر با بورنموث قرارداد دارد.

مصدوميت طوالني مدت آرتور ملو، باعث شــده يوونتوس 
براي جذب هافبك وارد عمل شود. عالوه بر مانوئل لوكاتلي 
كه بيانكونري مدت هاست در فرايند جذب اوست، حاال آنها 
وضعيت جذب ميرالــم پيانيچ را هم پيگيــري مي كنند. به 
گزارش گاتزتا دلو اســپورت، يوونتوس آماده است براي جذب 
ميرالم پيانيچ، بازيساز ۳۱ساله بارسلونا تالش كند. پيانيچ در 
برنامه هاي رونالد كومان هيچ جايي ندارد و بارســلونا هم اين 
هافبك بوسنيايي را در ليست مازاد خود گذاشته است. با اين 
حال يوونتوس كه از ارزش هــاي پيانيچ اطالع دارد، با توجه به 
مصدوميت طوالني آرتور ملو آماده است او را به صورت آزاد به 
خدمت بگيرد. اگر بارسلونا براي جدايي رايگان پيانيچ رضايت 
ندهد، يوونتوس به آنها آرون رمزي را پيشــنهاد خواهد كرد. 
البته بارســلونا تمايلي براي پذيرفتن رمزي ندارد چرا كه اين 
هافبك ولزي دســتمزد بااليي مي گيرد و هدف بارسا كاهش 
دستمزدهايش است اما با وجود اين، يوونتوس همچنان براي 

جذب پيانيچ تالش خواهد كرد.

گرت بيل همين جوري هم بــا مصدوميت ها و توجه زيادش به 
گلف و جدي نگرفتن تمرين و مسابقه براي رئال مادريد دردسر 
بود، »برگزيت« باعث شد دردسر او دو چندان شود. هم اكنون 
بيل بايد براي طي كردن سال آخر قراردادش از تاتنهام به رئال 
مادريد برگردد. او و تريپير تنهــا بازيكنان بريتانيايي حاضر در 
الليگا هستند. حاال مشكل اينجاســت كه به خاطر برگزيت و 
جدايي بريتانيا از اتحاديه اروپا اين بازيكنان در سهميه بازيكنان 
خارجي قرار مي گيرند. تريپير ممكن است به منچستريونايتد 
برود اما بيل بعيد است رئال را ترك كند چون تيم ديگري سالي 
۱7ميليون يورو برايش نمي پردازد. با وجود او آنچلوتي بايد از 
ميان وينيســيوس، رودريگو و ميليتائو يك نفر را به كاستيا و 
تيم دوم منتقل كند كه با توجه بــه جا افتادن ميليتائو در خط 
دفاع و جدايي راموس و احتماال واران و خالي بودن خط دفاعي 
از بازيكن، نفر اضافه يكي از بين وينــي و رودريگو خواهد بود. 
وينيسيوس بين رسانه هاي مادريدي مدافعاني دارد پس قرعه 
به نام رودريگوي بيچاره مي افتد كه از نظر كيفي نســبت به 2 

بازيكن ديگر بهتر است.

جهان

قاتل به صحنه قتل برگشت
عليرضاجهانبخشكهبهعنوانآقايگلازليگهلندجداشدهبود

پساز3فصلنسبتاناموفقدرانگليس،اينبارباپيراهنفاينوردبههلندبازگشت

خبر پيوستن این بازیکن 
به باشگاه فاینورد طي 

چند روز گذشته به شکل 
غيررسمي اعالم شده 

بود اما حضور جهانبخش 
در تست هاي پزشکي 

فاینورد این خبر را كامال 
تأیيد كرد

  فرار از پنالتي
چهراههاييغيرازفرمولفعليپنالتيهاونفعبردنتيمآغازگرضرباتپنالتيداريم؟

جراردپيكهدرواكنشبهحذفتيمملياسپانيادرضرباتپنالتيمقابل
ايتاليادرنيمهنهايييورو2020اعتراضكردكهچراسرنوشتتيمهابه
التاريپنالتيسپردهميشوددرحاليكهمعموالتيميكهباشيرياخط
شروعكنندهپنالتياست،شانسبيشتريبرايبرددارد.درفينالهم
هميناتفاقافتادوايتالياكهزنندهپنالتياولبود،توانستانگليسميزبان
راشكستدهد.دقيقاعينهماناتفاقيكهدرشهرآورد96پايتختدر
جامحذفيايرانرخدادواستقاللكهآغازگرپنالتيهابود،توانستازسد
پرسپوليسبگذردوبهنيمهنهاييبرسد.بههرحال،تيميكهپنالتياولرا
ميزند،ميتواندفشاررارويتيمبعديحفظكند.آمارنشانميدهدكهدر
60درصدمواردتيمشروعكنندهبرندهبختآزماييپنالتيهاميشود.اين

بهشرطياستكهپنالتياولگلشود.همهچيزبهپنالتيزناولبستگي
دارد؛اگرگلكند،فشاربهتيمدومواردميشودواگرخرابكند،شرايط
برعكسخواهدشد.اولينباراينموضوعراايگناسيوپاالسيوياوئرتا
كشفكرد.بعدهاInStatكهيكشركتتحليلوآماراست،روي2هزار
موردتحقيقكردورقمدقيقيكهازاينتحقيقبيرونآمد51/48درصد
بودكهتقريباهمانپنجاهپنجاهاست،اماهمچنانتيماولامتيازبهتري
نسبتبهتيمدومبرايپيروزيدارد.همينداستانوفشاربااليپنالتيها
رويبازيكنان،مربيانوهوادارانباعثشدهتاازمدتهاقبلبحثتغيير
فرمولتعيينتيمبرندهدرصورتتساويبازيوحتيتغييردرقانونخود

پنالتيهامطرحشود.
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جوانان رعنا

تدبير چيست؟

تيم  ملي واليبال ديشــب به ســمت توكيو پرواز كرد؛ از دست 
دوستان نادان و دشمنان دانا چه بگوييم كه  گله اي نيست. اينك 
نوبت همدلي است بايد در جهت تقويت شرايط عمومي تيم تالش 
كرد. اگر حقي ضايع شده باشد، آنگونه كه مدعيان مي گويند، بار 
كج به منزل نمي رسد اما علي ايحال اميد بكاريم. به جاي آه سرد، 
دم گرم همه مان انرژي آفرين باشد. در المپيك لهستان و ايتاليا 
ندارد بايد با همه  جنگيد. ليگ ملت ها و ريميني را به ياد بياوريم 
كه حتي بازنده ســربلند هم نبوديم. روحيه به تيم تزريق كنيم، 
همان روحيه اي كه پيش از ايــن، ابرقدرت هاي واليبال جهان را 

شكست داده بود.

تيم واليبال ســاحلي جوانان ايران هم مانند نوجوانان، قهرمان 
آسيا-اقيانوسيه شد. در هر دوي اين قهرماني ها پاي يك جوان 
بلند باالي مينابي در ميان بود. درباره ابوالحســن خاكي زاده 
نوشــته بوديم كه او پديده اســت اما زوج هاي جواني هم از نور 
مازندران وچابكسر قد برافراشــته اند كه اگر برنامه ريزي شود، 
مي توانند 4ســال آينده ما را به المپيك برســانند. يكي از آنها 
اميررضا زماني است كه هنوز به 19 سالگي نرسيده است اما با قد 
و قواره    و مهارت هاي فردي كه دارد، مي تواند زوج مناسبي براي 
خاكي زاده باشد. بازي روي ماسه هاي طاليي را جدي بگيريم 
تا در بازي هاي آســيايي مدال صيد كنيم و براي المپيك آماده 
شويم. شركت دادن اين نسل در تورهاي درجه يك الزامي انكار 

ناپذير است.

ســوت آغاز واليبال المپيك از روز شــنبه دوم مرداد به صدا در 
مي آيد اما جاي داوران ايراني در اين ميدان بزرگ خالي اســت. 
 A با بازنشستگي فرهاد شــاهميري ما ديگر داوري كه در سطح
جهاني باشد، نداريم. انحصارگرايي و تنگ نظري و كمي تا قسمتي 
رفيق بازي باعث شد از اين بابت از داوران كشورهاي كوچك هم 
عقب بمانيم. به ويژه اينكه ديگر از جعفر نصيب و محمد حبيب 
و حســن احمد در دنياي تصميم گيران عرصه داوري در سطح 
 جهاني خبري نيست تا به هر حيلتي دست دوستان ما را بگيرند. 

خود كرده را تدبير چيست؟

اتهام نژادپرستي در بسكتبال ايران
مهران شاهين طبع، سرمربي تيم ملي بسكتبال از رسانه ها خواست با شرافت و معرفت درباره تيم ملي بنويسند. او انتقاد به بازيكنان مهاجر يا مهاجرزاده را مصداق تبعيض نژادي دانست 

پشت خط زن

تيم روحيه ايراني مي  خواهد 

آخرين جنجال در تيم ملي بسكتبال را مهران شاهين طبع به پا كرد. سرمربي تيم ملي ديروز 
سكوتش را شكست و جواب منتقدانش به خصوص خبرنگاران را به تندي داد. شاهين طبع نه بعد 
از پنجره هاي انتخابي، نه بعد از شكست تيمش در بازي هاي تداركاتي حاضر نشده بود يك كلمه 
حرف بزند و درباره شرايط تيمش توضيحي بدهد، اما ديروز در مراسم بدرقه تيم به بازي هاي 

المپيك و رونمايي از پيراهن تيم ملي، با واژه هاي غيرمنتظره اي به همه جواب داد.
مربيان و كارشناسان بسكتبال بعد از بازي هاي تداركاتي تيم به رسانه ها گفته بودند ايراد اصلي تيم 
شاهين طبع استفاده از بازيكناني است كه اصليت ايراني دارند اما بيرون از ايران به دنيا آمده اند يا 
بزرگ شده اند. منتقدان از عبارت دورگه براي اين بازيكنان استفاده مي كنند و مي گويند در بين 
بازيكنان داخلي، جايگزين هاي مناسب تري براي بعضي از اين مهاجرزاده ها وجود دارد. اما از نظر 
شاهين طبع ايراد گرفتن از اين بازيكنان مصداق تبعيض نژادي است: »كساني كه اسم بازيكن 
دورگه را بر زبان مي آورند، نهايت تبعيض نژادي را دارند. اينها ايراني هستند و پاسپورت ايراني 
دارند و در ليگ هاي معتبر بازي مي كنند. لفظ بازيكن خارجي اصطالح نژادپرســتي است. تا 

موقعي كه من هستم مي خواهم از اين بازيكنان به بسكتبال اضافه كنم.« 
از نظر شاهين طبع كساني كه به مهاجرزاده ها ايراد مي گيرند، اطالعات زيادي ندارند، چون تا حاال 
از تهران خارج نشده اند: »تركيه از بازيكن آمريكايي استفاده مي كند و جمهوري چك گاردش 
خارجي است، ما بايد اطالعاتمان زياد باشد. من متأسفم براي كساني كه از تهران خارج نشده اند 
و راجع به يك تيم المپيكي نظر مي دهند. چطور اسلووني مي تواند با يكي دو بازيكن آمريكايي 
قهرمان  شود؟« او خطاب به منتقدان گفت: »نه خصوصيت فردي و نه شخصيت تان در حدي 

است كه وارد اين مسائل شويد.« 
گروهي بر اين باورند كه صعود تيم بسكتبال ايران به المپيك توكيو، با خوش شانسي  اتفاق افتاده 

است. شاهين طبع اين حرف را قبول ندارد: »المپيكي كه ما امسال رفتيم هيچ شانسي در آن 
دخيل نبود. چطور در سيستم پيچيده جام جهاني فقط يك تيم به المپيك مي رود؟ چطوري 

چين ۳۰ميليون دالر هزينه مي كند تا به المپيك برود؟ چرا اينها را نمي نويسيد؟«
در يكي از بازي هاي دوستانه ايران با اختالف زياد به اسپانيا باخت. شاهين طبع اين شكست را 
توجيه كرد: »با شرافت و معرفت بيشتري بنويسيد. ما چه سخت افزاري در كشور داريم؟ وقتي 
تيم ما وارد اسپانيا و ژاپن مي شود، فقط يك ساعت به سالن نگاه مي كند كه چه شرايطي دارند. 
بعضي از شما تخصصي روي موضوعات كار مي كنيد اما جرأت داشته باشيد و وقتي مي گوييد چرا 
به اسپانيا با 5۰ امتياز اختالف مي بازيم، بعد از آن بگوييد چطور اين تيم به المپيك رسيده است.«
 سرمربي تيم ملي به مدير صداوسيما هم حمله كرد: »رسانه اي به من توهين مي كند اما در راديو 
و تلويزيون تريبون مي گيرد. اگر شما 2هفته پشت سر هم يك تهيه كننده را ثابت ديديد به من 
بگوييد، اينها كار و كاسبي مي كنند. آقاي علي عسگري، چرا كسي در تلويزيون صحبت مي كند 
كه به سرمربي تيم ملي فحاشي مي كند ؟ اشكال ندارد هر روز توهين هاي ناموسي به يك مربي 
بكنند؟«تيم ملي بسكتبال امشب عازم توكيو مي شود و سوم مرداد نخستين بازي اش را مقابل 

چك برگزار مي كند.

  صمد: خيلي عقبيم 
صمد نيكخواه بهرامي، كاپيتان تيم ملي بسكتبال و پرچمدار از مردم خواست تا توقعات به گفته 
او عجيب از تيم نداشته باشند: »توقع غيرواقعي نمي توانيم از بسكتبال ايران داشته باشيم. در 
فضاي مجازي مي بينم مردم توقع بااليي از ما دارند كه عجيب است. فكر مي كنند حرف هايي كه 
من مي زنم، غر يا بهانه است، اما من كارشناسي حرف مي زنم.« صمد دوباره تأكيد كرد شرايط 

بسكتبال ايران المپيكي نيست: »نسبت به كشورهاي ديگر خيلي عقب هستيم و كم كم به جايي 
رسيده ايم كه ديگر نمي توانيم خودمان را برسانيم. حتي شايد در سطح كشورهاي درجه2 و ۳ دنيا 
هم نباشيم.« او خيلي به آينده ورزش ايران اميدوار نيست: »من از 17سالگي در ورزش هستم و 
هر سال كه جلوتر مي رويم، مي بينم كه عقب تر هستيم. با اين روند بايد به زودي شاهد سقوط آزاد 

در ورزش كشور باشيم. كساني كه در سطح باالي كشور مديريت مي كنند، بايد به فكر باشند.«

 ارسالن: دوست داريم يك تيم را شوكه  كنيم
ارســالن كاظمي، المپيك را خفن ترين رويداد ورزشي دنيا مي داند: »درالمپيك با آمريكا كه 
رنكينگ يك را دارد و فرانسه كه جزو 4تيم برتر است و جمهوري چك كه توانسته يونان و كانادا 
را شكست دهد، هم گروه هستيم. خيلي دوست داريم در المپيك يك تيم را شوكه كنيم ولي كار 

سختي است و اميدوارم بتوانيم بازي هاي قابل قبولي ارائه دهيم.« 

  حدادي: آمريكا شانس قهرماني است
زانوي حامد حدادي آسيب ديده است و در 2هفته گذشته به تيم اضافه شد. آماده بودن حامد 
دغدغه اصلي تيم است، دغدغه خود حامد هم گروه سخت تيم ملي است: »گروه خيلي سختي 
داريم و به نظرم همين كه در بين 12تيم المپيك حضور داريم، خودش يك افتخار بزرگ است. 
با اينكه آمريكا در بازي هاي تداركاتي باخته اما هنوز هم شانس اول قهرماني المپيك است. با 
اين حال، ما در مقابل اين تيم تالش مي كنيم تا خوب بازي كنيم.« حدادي هم خيلي بازيكنان 
مهاجرزاده تيم را نپسنديده است: »اميدوار بودم دورگه ها بازيكنان بهتري باشند. اين بازيكناني 

كه از خارج از كشور مي آيند، اگر سطح شان خيلي باالتر باشد، مي توانند در تيم ملي باشند.«
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افقي:
1- قبل از ورزش- آبيار- پول 

تركمنستان
2- گذرگاه- قانوني كه توسط 
دولت به مجلس پيشــنهاد 

مي شود- شريك
۳- دوســتان- نمك اســيد 

استيك- چاي خارجي
4- آدم گيــج راه مــي رود و 
مي خورد- نوعي بافته زينتي- 
شصت و ششمين سوره قرآن

5- همزمان- مقابل عرضه
6- نيم كاســه- شــادباش 
گفتــن- درويش به دســت 

مي گيرد
7- صاحـــــب كتـــــاب 
ســيرالعبادالي المعاد- فهم و 

شعور- دارو
8- داالنــه- در هــم داخل 

شدن- هميشه
9- زميــن- قبــول كردن- 

سرعت بخشيدن
1۰- كاركــرده و كهنــه- 

تيزهوشي- ناپايدار
11- محل اســتقرار حسن 
صبــاح- وســيله اي بــراي 

نگهداري اسناد اداري
12- مصونيــت از خطــر- 

تنبلي- همراه متل
1۳- گشــاده- كاخ تاريخي 
فرانسه- ورزشــگاه مشهور 

لندن
14- بي هوشي- مرغ شكم  پر- 

قاضي ورزشي
15- مادر اختراع است- لخت 

و عريان- فربه
  

عمودي:
1- خسيس پس نمي دهد- 
ناحيــه تاريخي در آســياي 

مركزي- وقت و هنگام
2- مردان عرب- شاعر دربار 

سلطان سنجر- سركش
۳- درگذشــته- پيوســت 

شدن- من و شما
4- جوان- كشــته شــده- 

آرامش بخش
5- اطالع- كوهستاني مرتفع 

در آسياي مركزي
6- شــهري در اســتراليا- 
قرقاول- محروم كردن كسي 
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نظامي
8- پول قطــر- آماده كردن- 
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9- مرحبا- معادل فارســي 

الكترون- شكم بند طبي
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چشمه اي در بهشت
12- آگاه و مطلع- دفتر حســاب 
روزانه- جانشــين هنرپيشــه در 

صحنه هاي خطرناك
1۳- آخريــن يك رقمــي- محرم 

اسرار- در حال ناليدن
14- فيلمــي ســاخته اســتيون 
اســپيلبرگ- از پيامبــــــــران 

بني اسرائيل- الستيك داخلي تاير 
15- از قبايل صدر اسالم- برخالف 

عقل- راه ميانبر
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سخت

358492761
947156382
261387945
732568194
594721836
186943257
829674513
615239478
473815629

متوسط

  4  5    3
9 6      1  
 5  8   4  7
 9 8 4      
         
     2 1 4  
1  5   6  8  
 7      6 1
3    2  9   139846527

827953146
456217983
615378492
348529761
792461358
584132679
961785234
273694815

ساده

متوسط

784951623
963247518
251863497
698415732
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سخت
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       8 2
  1 3  7    
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6 1        
       2 9
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4 5      8  
     8   2
3  8    7  1
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 8      7 9
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 7    4  1 5
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 چرا مصرف كنندگان بايد ارزش افزوده بپردازند 
درحالي كــه توليد كنندگان و فروشــندگان عالوه بــر ماليات هاي 
كســب وكار خود مبالغ ماليات بر ارزش افــزوده را جداگانه به دولت 
مي پردازنــد، گرفتن مبالغــي به نــام ارزش افزوده از مشــتريان و 
مصرف كنندگان، چه معني و مفهومي دارد؟ آيا اين نوعي اجحاف و 
تحميل هزينه بيشتر به مشتريان و مصرف كنندگان نيست كه چاره اي 

جز خريد مايحتاج خود از بازار ندارند؟ 
محمود بليغيان از اصفهان

  قطع برق لحظه اي، بدتر از خاموشي بلندمدت است
به جز خاموشي بلندمدت برق، مدتي است قطع و وصل چند دقيقه اي 
هم اضافه شده است. در محله ما تاكنون برخي وسيله هاي برقي اهالي 
ازجمله يخچال فريزر و تلويزيون و اخيرا هم كولر آبي ما سوخته است. 

پيگيري براي گرفتن خسارت از اداره برق هم تالشي بيهوده است.
محبي از تهران

   برخورد با موتورسواران بايد قانوني شود
موتورســواران از يك كشــور بيگانه به ايران نمي آيند. آنها فرزندان 
همين مرز و بوم هستند كه اگر قوانين را درست مي آموختند و ملزم 
به دريافت گواهينامه بودند، امروز تخلفات كمتري از آنها مشــاهده 
مي شد. بنابراين برخورد با آنها درصورت بروز تخلف بايد قانوني و براي 
همه موتورسواران يكسان باشد و به صورت سليقه اي عمل نشود. برخي 
اعمال قانون هاي ســليقه اي به خصوص در مورد جوانان اثرات بسيار 

منفي دارد و آنها را نسبت به تكرار دوباره تخلف جسور مي كند.
ميرطيبي از بندرعباس

 بوي بد، اهالي ضلع غربي جواديه را كالفه كرده است
مدت هاســت كه از ضلع غربي منطقه جواديه، روبــه روي اداره برق 
پايين تر از ميدان محمودي، بوي بســيار بدي به مشام مي رسد كه 
موجب آزار اهالي اين منطقه شــده است. ســؤال اينجاست كه چرا 
شهرداري با وجود اخذ هزينه پســماند، اقدامي براي تخليه به موقع 

زباله ها و رفع بوي نامطبوع اين منطقه انجام نمي دهد؟ 
هرمزي از تهران

  پخش برنامه دستپخت در اين شرايط اقتصادي مناسب نيست
صدا و سيما از پخش برنامه دستپخت كه غذاهاي رنگارنگ را با جزئيات 
نمايش مي دهد، درست بردارد زيرا هم اكنون بسياري از هموطنان در 
گوشه و كنار كشور به جهت شرايط بد اقتصادي در مضيقه هستند. از 
طرفي شايد تنها سرگرمي آنها ديدن تلويزيون باشد و در اين شرايط 

مديريت كردن افراد خانواده به خصوص فرزندان كار سختي است.
كميل از ابهر

   لزوم رسيدگي به باغ نگارستان
بيش از يك هفته است كه باغ نگارستان و تاالر قريب، توسط يك گروه 
فيلمبرداري با آالت و ادوات سنگين جهت ساخت فيلمي به نام »شبكه 
سري زنان« كه ظاهرا براي شبكه هاي برون مرزي تهيه مي شود اشغال 
شده است. اين كار موجب آسيب و خسارت به اين بناي فرهنگي و ملي 
مي شود. درحالي كه شهرك سينمايي براي همين كار ساخته شده 
اســت و كارگردان ها مي توانند به راحتي و بدون تخريب اموال ملي، 

فيلم هايشان را در اين شهرك بسازند.
شبستري از تهران

 دولت منتخب كار سختي پيش رو دارد
دولت منتخب جداي اينكه از كدام حزب و گروه اســت كار سختي 
پيش رو دارد. فرقي ندارد كه اكنون چه كسي رئيس دولت است. مهم 
اين است كه زيرســاخت هاي اقتصادي به خصوص در 2دهه گذشته 
به شدت تخريب شده و ساماندهي اين وضع كار بسيار بغرنجي است. 

با اين حال اميد داريم دولتمردان بتوانند ساماني به اين وضع بدهند.
مذهبي از تبريز

  امتحاناتي كه همزمان با قطع برق بوده اند تكرار شوند
از مســئوالن وزارت علوم و دانشــگاه ها تقاضا داريم امتحاناتي را كه 
همزمان با قطعي برق بوده اند مجددا برگزار كنند. چون هنگام برگزاری  
2امتحان دانشگاه، برق قطع شد! اينگونه زحمات چندماهه من و صدها 
نفر مثل من هدر رفت. وزارت علــوم در اين خصوص تصميم گيري 

فوري كند.
اعتمادي از تهران 

  مديريت قطع برق ظاهرا مخصوص شهرهاي بزرگ است
سريال قطعي هاي مكرر برق در شهرهاي كوچك تر ادامه دارد و ظاهرا 
فقط در شــهرهاي بزرگ جلوي قطعي را گرفته انــد. هم اكنون برق 
مناطق انديشه شهريار هرروز به مدت 2تا 3ساعت قطع مي شود. اداره 

برق هم هيچ پاسخي ندارد.
صالحي از انديشه

 تردد شبانه دقيقا براي چه كساني ممنوع است
مدام از طريق رسانه ها اطالع رساني مي شود كه تردد از ساعت10 شب 
تا4 صبح ممنوع است. سؤال اين است كه اين ممنوعيت دقيقا شامل 
چه كساني است كه خيابان ها پر از ماشــين و رستوران ها داير است. 
سري به خيابان شريعتي باالتر از پل رومي بزنيد. گويي هرگز كرونايي 

در كار نبوده و وضعيت عادي است.
شرفي از تهران

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

  درگيري خونين
 زن و شوهر بر سر مهريه

»وقتي بر سر مهريه با همسرم درگير شدم با 
چاقو به جانم افتاد و قصد كشتن مرا داشت اما 
بخت با من يار بود كه زنده ماندم.«  زن جوان 
كه تا يك قدمي مرگ پيــش رفته و دو هفته 
در كما بود، با گفتن اين جمالت در دادســرا 
و شــكايت از شوهرش، خواســتار بازداشت 

وي شد.
به گزارش همشهري، اوايل تير امسال كارگراني 
كه در رستوراني در غرب تهران كار مي كردند 
متوجه درگيري زن و مردي شدند كه داخل 
يك خودروي ســواري نشســته بودند. آنها 
حدس زدند كه دعواي زن و شــوهري است. 
به همين دليل كسي دخالت نكرد، اما ناگهان 
مرد جوان با چاقو ضربه اي به زن زد و بعد در 
ماشــين را باز كرده و وي را به بيرون پرتاب و 
اقدام به فرار كرد. شاهدان با ديدن اين صحنه با 
اورژانس و پليس تماس گرفتند و زن جوان كه 
به شدت از ناحيه شكم زخمي شده و خونريزي 

داشت به بيمارستان منتقل شد.

بازگشت به زندگي 
زن زخمي تحت عمــل جراحي قرار گرفت و 
تالش ها براي نجات او از خطر مرگ آغاز شد. 
از سوي ديگر پرونده اي در اين باره تشكيل شد. 
با دســتور بازپرس جنايي تهران، تحقيقات 
براي شناسايي و دستگيري ضارب آغاز شد. 
هيچ كس فكرش را نمي كرد كه زن مجروح از 
اين حادثه جان سالم به در ببرد و زنده بماند. 
اما وي پس از 2هفته كما، به زندگي برگشت 
و چشمانش را باز كرد. وقتي او توانست حرف 
بزند، مأموران راهي بيمارســتان شدند و به 

تحقيق از وي پرداختند.
زن جوان درباره ضارب و جزئيات روز حادثه 
گفت: هنوز وقتــي بــه آن روز فكر مي كنم 
وحشت به سراغم مي آيد. باورم نمي شود كه 
زنده مانده ام. شوهرم به جانم سوء قصد كرده 
و مي خواست مرا به قتل برساند. وي ادامه داد: 
من و همسرم مدت ها بود كه دچار اختالفات 
شــديدي شــده بوديم. درگيري و دعواهاي 
ما تمامي نداشت. تا اينكه تصميم به جدايي 
گرفتيم. اما من مهريه ام را مي خواستم و روز 
حادثه با شــوهرم در خيابان قرار گذاشتيم تا 
درباره پرداخت مهريه و طالق توافقي صحبت 
كنيم. آن روز من سوار خودروي همسرم شدم 
و به ســمت يكي از خيابان هاي غرب تهران 
رفتيم. همسرم درست روبه روي يك رستوران 
توقف كرد تا با يكديگر صحبت كنيم. اما طبق 
معمول بحثمان شــد و به توافق نرســيديم. 
درگيري كه باال گرفت ناگهان همسرم با چاقو 
ضربه اي به شكم من زد و بعد درحالي كه دچار 
خونريزي و بي حال شده بودم در را باز كرد و 
با لگد مرا به بيرون از ماشين پرتاب كرد. پس 
از آن از شدت خونريزي بي هوش شدم و وقتي 
چشمانم را باز كردم متوجه شدم دو هفته در 

كما بوده  و از مرگ حتمي نجات يافته ام.
پس از ثبت اظهارات اين زن، بازپرس حبيب اهلل 
صادقي، بازپرس شعبه چهارم دادسراي جنايي 
تهران دستور تحقيق از كارگران را صادر كرد. 
آنها تأييد كردند كه مرد پژوسوار عمدا با چاقو 
ضربه اي به زن جوان زد. با شــكايت شــاكي 
و اظهارات شــاهدان كه كارگران رســتوران 
بودند، بازپرس جنايي تهران دستور بازداشت 
شــوهر اين زن را صادر كرد.  اكنون نام متهم 
در ليســت افراد تحت تعقيب قــرار گرفته و 
پليس در جست و جوست تا هرچه زودتر وی 

را دستگير كند.

ديدار اتفاقي مالباخته و متهم در حياط دادسرا
سركرده باند مأموران قالبي وقتي براي پيگيري پرونده 

قبلي خود به دادسراي ويژه سرقت رفته بود، فكرش را داخلي
نمي كرد كه يكي از طعمه هايش در حياط دادسرا او را 

شناسايي كند.
به گزارش همشهري، مدتي قبل 3مرد در پوشش مأمور وارد خانه اي در 
شمال تهران شدند و دست به سرقتي ميليوني زدند. مالباخته مي گفت: 
آن شب من و همسرم ميهمان داشتيم و سرگرم صرف شام بوديم كه 
زنگ آپارتمان به صدا درآمد. از پشــت در شنيدم كه مردي مي گفت 
مدير ساختمان است و در را باز كردم اما ناگهان با 3مرد مواجه شدم. 
آنها تجهيزات نظامي مانند شوكر، بي سيم، دستبند و... همراه داشتند 
و خودشان را مأمور مبارزه با مواد مخدر معرفي كردند. آنها گفتند كه 
گزارش شــده در خانه ما مواد جاسازي شــده و من در زمينه خريد و 
فروش مواد مخدر فعاليت دارم. هرچه گفتم اشتباه شده، قبول نكردند 
و برگه اي به ما نشان دادند و گفتند كه حكم بازرسي است. آنها شروع 
به جست و جو در خانه ما كردند و بعد با تهديد ما و مهمان ها همه طالها 

و جواهرات به همراه گوشي هاي موبايل ما را سرقت كرده و گريختند.
با مطرح شدن اين شــكايت، گروهي از مأموران پليس آگاهي تهران 
با دستور بازپرس شعبه هشتم دادسراي ِويژه سرقت تحقيقات براي 
شناســايي و بازداشــت مأموران قالبي را آغاز كردند. آنها در بازبيني 
دوربين هاي مداربسته، تصاوير مأموران قالبي را به دست آوردند ولي 
متهمان ماسك به صورت داشتند و به درستي قابل شناسايي نبودند. 
درحالي كه تحقيقات در اين پرونده ادامه داشت، چند روز پيش زوج 
مالباخته راهي دادسراي ويژه سرقت شــدند تا ببينند آيا سرنخي از 
دزدان به دســت آمده يا نه. آنها پس از پيگيري پرونده وقتي متوجه 
شدند كه هنوز سرنخي از سارقان به دست نيامده قصد ترك ساختمان 
دادسراي ويژه سرقت را داشتند كه در حياط دادسرا چشمشان به مردي 

جوان افتاد. او ماسكش را پايين داده و سرگرم صحبت با مرد ديگري 
بود. او شــبيه يكي از مأموران قالبي بود و زوج مالباخته وقتي بيشتر 
دقت كردند مطمئن شدند كه وي يكي از همان سارقان است. در اين 
شرايط مرد جوان در حياط ايستاد تا متهم را زيرنظر بگيرد و همسرش 
نزد مأموران حراست دادسرا رفت و موضوع را به آنها اطالع داد. پس از 
دقايقي مأموران با دستور بازپرس، متهم را در حياط دستگير كردند اما 
او با داد و فرياد مي گفت كه اشتباهي دستگير شده و يك روحاني است! 
مرد جوان مدعي بود كه براي پيگيري پرونده دوستش به دادسرا آمده 
است اما زمان زيادي طول نكشيد كه با انجام تحقيقات دليل حضور وي 

در دادسرا مشخص و معلوم شد كه وي روحاني نيست.

خواننده قالبي
در ادامه بررسي ها مشخص شد كه اين مرد مظنون يك پرونده آدم ربايي 
بوده و آن روز براي آزاد كردن فيش حقوقــي و مدارك پدرش كه در 
دادسرا ضامن او شده بود، به آنجا آمده اما از بخت بدش، زوج جوان نيز 
آن روز به دادسرا آمده و وي را شناسايي كرده بودند. متهم كه چاره اي 
جز بيان حقيقت نداشت در ادامه اعتراف كرد كه با همدستي 2نفر از 
دوستانش باند سرقت تشكيل داده و در نقش مأمور به خانه زوج جوان 
هجوم برده و نقشه ســرقت را اجرا كرده بودند. اين تنها سرقت متهم 
بازداشت شده نبود چرا كه وي به ســرقت لوازم صوتي و تصويري نيز 
اقرار كرد. متهم گفت: چند روز قبل از تشــكيل باند سرقت، فكري به 
سرم زد. به يك مغازه صوتي و تصويري زنگ زدم و از آنها خواستم باند و 
وسايل صوتي به يك خيريه در تهران بفرستند. از سوي ديگر با خيريه 
نيز هماهنگ كردم تا در نقش خواننده براي افرادي كه تحت پوشش 
خيريه بودند برنامه شــاد و مفرح اجرا كنم. خيريه هم استقبال كرد و 
روز حادثه مغازه صوتي و تصويري، لوازم را كه حدود 30ميليون تومان 

ارزش داشت به آدرس خيريه فرستاد. اما پس از اجراي برنامه، خودروي 
وانتي اجاره كرده و تمام لوازم اجاره اي را با خودم بردم و فروختم.

وي ادامه داد: بعد از اين سرقت بود كه با همدستي دوستانم در نقش 
مأمور وارد خانه زن و شوهر شديم و پس از سرقت، طالها و اموال ديگر 

را فروختيم و بين خودمان تقسيم كرديم.
متهم بازداشت شده و هم اكنون تحقيقات براي بازداشت همدستان وي 

و كشف ديگر جرايم احتمالي آنها ادامه دارد.

انهدام باند توزيع قرص هاي الغري با عوارض مرگبار

3هفته پس از شهادت دردناك يكي 
از مأموران پليس مشهد در عمليات پيگيري

دستگيري سارق نيسان، عامل اين 
جنايت كه يك سارق سابقه دار است با انتقال به 
محل حادثه صحنه فرار مرگبار خود را بازسازي 

كرد.
به گزارش همشهري، حدود ساعت 6:30 صبح 
پنجم تيرماه، ستوان يكم محمد قايني نيازآبادي، 
مأمور كالنتري طرق مشهد سوار بر موتورسيكلت 
كالنتري در حال گشتزني بود كه از پشت  بي سيم، 
صداي اپراتور110 را شنيد. يكي از شهروندان با 
پليس110 تماس گرفته و گفته بود كه لحظاتي 
قبل خودروي نيســان دايي اش را كه چند روز 
پيش به سرقت رفته بود به طور كامال اتفاقي در 
يكي از محله هاي طرق ديــده و در حال تعقيب 

آن است.
ستوان يكم قايني كه از چند ساعت قبل در حال 
گشــتزني در اين منطقه بــود، موقعيت دقيق 
نيسان ســرقتي را پرسيد و ســپس راهي آنجا 
شــد. او لحظاتي بعد خودروي نيسان را با پالك 
مخدوش در يكي از خيابان ها ديد. اين در حالي 
بود كه فرد تمــاس گيرنده با پليس همچنان در 

تعقيب آن بود.
راننده نيســان با ديدن مأمور پليــس كه از او 
مي خواســت توقف كند، پايش را روي پدال گاز 
گذاشت و اقدام به فرار كرد. مأمور جوان كالنتري 
شــروع به تعقيب آن كرد و همزمــان از راننده  
خواست كه توقف كند. او وقتي ديد راننده قصد 
توقف ندارد وارد مسير ميانبر شد و ثانيه هايي بعد 
در ابتداي خياباني قرار گرفت كه نيســان وارد 
آن شــده بود. مأمور كالنتري از موتور پياده شد 
و با حركت دست به راننده نيســان اخطار داد. 
سرعت نيســان كم شــد و لحظاتي بعد راننده 

پايش را روي ترمز گذاشــت. مأمــور كالنتري 
براي دســتگيري راننده به سمت نيسان رفت و 
همزمان از مالباخته اي كــه در حال تعقيب آن 
بود، خواســت عقب بماند و نزديك نشود. زمان 
زيادي تا بازداشت راننده فراري نمانده بود و مأمور 
وظيفه شناس به يك قدمي نيسان رسيده بود كه 
در اين هنگام راننده پايش را روي گاز گذاشت، 

مأمور جوان را زير گرفت و اقدام به فرار كرد.

شهادت پدر مهربان 
همه  چيز در چشم بر هم زدني رخ داد. چند نفري 
كه شاهد ماجرا بودند شوكه شده بودند. يكي از 
آنها با پليس و اورژانــس تماس گرفت. لحظاتي 
بعد مأمــوران كالنتري در محــل حادثه حاضر 
شــدند. پيكر غرق در خون ستوان يكم قايني به 
بيمارستان منتقل شــد اما تالش پزشكان براي 
نجات او بي فايده بود و مأمور وظيفه شــناس به 
شهادت رسيد. طولي نكشــيد كه خبر شهادت 
او به همسر و 2دختر 4و6ساله اش هم رسيد. آنها 
باورشان نمي شد ديگر پدر مهربانشان را نخواهند 
ديد، اما خبر حقيقت داشت. همزمان با شهادت 
مأمور جوان، تيمي از كارآگاهان جنايي، زيرنظر 
قاضي محمود عارفي راد، بازپرس ويژه قتل مشهد 
براي شناسايي و دستگيري سارق جنايتكار وارد 

عمل شدند.
دقايقي بعد نيسان ســرقتي 2كوچه آنطرف تر 
از محل حادثــه درحالي كه مقابل خانه اي پارك 
شده بود پيدا شد. مأموران وارد اين خانه شدند و 
جواني 37ساله را دستگير كردند اما مشخص شد 
كه او عامل جنايت نيست و برادرش كه 3سال از 
او بزرگ تر است پشت فرمان نيسان نشسته بود. 
جست وجو براي دستگيري اين مرد ادامه داشت 
و مأموران پليس كه توانســته بودند هويت او را 

شناسايي كنند، بعدازظهر همان روز متهم را در 
حالی كه قصد ورود به خانه خواهرش در خيابان 

امام رضا را داشت محاصره و دستگير كردند.

قاتل به محل جنايت بازگشت
مرد 40ســاله  چاره اي جز بيان حقيقت نداشت 
و در همان بازجويي های اوليــه به فرار مرگبار از 
دست مأمور پليس و ســرقت خودروي نيسان 
اعتراف كرد. در ادامه مشخص شد كه او يك سارق 
سابقه دار است كه تخصص اش سرقت خودرو است 
و عالوه بر نيسان مورد نظر، چند خودروي ديگر 
هم سرقت كرده است. او در همه مراحل بازجويي، 
جرمش را گردن گرفــت و در نهايت صبح ديروز 
به همراه قاضي عارفي و مأموران پليس به محل 
حادثه منتقل شــد تا صحنه فرار مرگبار خود را 
بازسازي كند. ديروز عالوه بر متهم، قاضي جنايي 
و مأموران پليس، خانواده شهيد قايني نيز در محل 
حادثه حضور داشتند. پدر، مادر و همسرش آمده 
بودند تا از نزديك چهره فردي راكه عزيزشان را 

از آنها گرفته بود ببينند. آنها در همه مراحلي كه 
متهم در حال بازسازي صحنه جنايت بود، گريه 
مي كردند و مي گفتند كه تنها خواسته شــان از 
دستگاه قضايي، قصاص مرد جنايتكار است. مرد 
جنايتكار نيز درحالي كه مي گفت پشيمان است 
و هرگز قصد به شهادت رساندن مأمور پليس را 
نداشته است توضيح داد كه آن روز چطور با ديدن 
مأمور كالنتري به وحشت افتاده و قصد داشته هر 
طوري شده از دست او فرار كند. او گفت: من فقط 
قصد فرار داشتم. ماشين را چند روز قبل از حادثه 
سرقت كرده بودم و مي  دانستم اگر گير بيفتم به 
زندان خواهم رفت. براي همين دستپاچه شدم و 
هنگام فرار نفهميدم كه چطور مأمور كالنتري را 
زير گرفتم و هرگز فكر نمي كردم كه او جانش را 

از دست بدهد.
متهم پس از بازسازي صحنه جنايت با قرار قانوني 
به بازداشتگاه منتقل شد تا پرونده او پس از تكميل 
تحقيقات و صدور كيفرخواســت براي شــروع 

محاكمه به دادگاه كيفري فرستاده شود.

با دستگيري يكي از بزرگ ترين شــبكه هاي توزيع 
داروهاي غيرمجاز از سوي پليس فتاي تهران، هزاران 
قرص الغري گلوريا با عوارض مرگبار از آنها كشف شد.

به گزارش همشــهري، از مدتي قبل مأموران پليس 
فتاي تهران كه در حال رصد فضاي مجازي و بررسي 
تبليغات اينترنتي بودند، متوجه تبليغاتي شدند كه از 
فروش داروهاي غيرمجاز مخصوصا قرص هاي الغري 
گلوريا حكايت داشت. مأموران اين تبليغات را ردگيري 
كرده و موفق شدند افرادي را كه اقدام به انتشار اين 
تبليغات و فروش داروها در فضاي مجازي مي كردند، 
شناسايي كنند. وقتي فعاليت اين افراد زيرنظر گرفته 
شد، معلوم شد كه همه آنها يك وجه اشتراك دارند. 
تمامي اين افراد خرده فروشــاني بودند كه داروهاي 
غيرمجاز را از افراد ديگري خريده و سپس در فضاي 
مجازي اقدام به فروش آنها مي كردند. مأموران پليس 
فتا كه بــا پرونده اي پيچيــده روبــه رو بودند، براي 
شناسايي توزيع كنندگان اصلي داروهاي غيرمجاز به 
تكاپو افتادند و تمامي فعاليت خرده فروشان را زيرنظر 
گرفتند و در ادامه به ســرنخ هايي دست يافتند كه از 
حضور يك باند مخوف در پشت پرده فروش داروهاي 

غيرمجاز حكايت داشت.
ســرهنگ داوود معظمي گــودرزي، رئيس پليس 
فتاي تهران با بيان اين خبر گفت: با توجه به عوارض 
وحشــتناك مصرف برخــي از اين داروهــا ازجمله 
قرص هاي الغــري گلوريــا، پيگيري هاي تخصصي 
ادامه يافت و مأموران پي بردند كه 3مجرم حرفه اي 
در پوشــش يك باند، كار توزيع قرص هاي گلوريا و 

ديگر داروهاي غيرمجاز را در سراسر كشور انجام داده 
و با تبليغات اغواكننده و دروغين، طعمه هايشــان را 
فريب داده و نه تنها سود كالني به جيب زده اند بلكه 
آسيب هاي بسيار خطرناك و جبران ناپذيري نيز به 

برخي از مصرف كنندگان اين داروها وارد كرده اند.
وي ادامه داد: بــا تالش هاي شــبانه روزي مأموران 
پليس فتا، هر ســه عضو اين هرم مرگبار شناسايي و 
پس از تشــريفات قضايي در چند عمليات پيچيده 
پليســي در نقاط مختلفي از استان تهران دستگير و 
به پليس فتا منتقل شدند و بيش از 160هزار داروي 
غيرمجاز از محل دستگيري اين مجرمان كشف شد. 
به گفته وي، در بين داروهاي كشف شده از اين شبكه 
تعداد بسيار زيادي از قرص هاي گلوريا كه متأسفانه 

عوارض بسيار خطرناكي را در تعدادي از هموطنان در 
پي داشته است، كشف شد و متهمان اقرار كردند كه 
قصد داشتند اين قرص ها را در آرايشگاه هاي زنانه و 

باشگاه هاي بدنسازي توزيع كنند.
رئيس پليس فتاي تهران بزرگ با بيان اينكه خريد و 
فروش محصوالت دارويــي در فضاي  مجازي ممنوع 
است، به شهروندان توصيه كرد: با توجه به اينكه امكان 
ارائه داروهاي تقلبي و تاريخ گذشته در فضاي مجازي 
متصور است، بهتر است هرگونه دارو و مواد بهداشتي 
از داروخانه ها يا مراكز بهداشت تهيه و خريداري شود و 
از خريد و استفاده هرگونه دارو تحت عناوين مختلف 
ازجمله چاقي، الغري و... بدون هماهنگي با پزشك 

مربوطه جدا خودداري شود.

نمازخانه متروي تجريش درصورت نياز همواره نظافت مي شود
روابط عمومي شــركت بهره برداري متروي تهران و حومه پيرو چاپ 
پيام مردمي با عنوان »نمازخانه متروي تجريش بسيار كثيف است« 
در ستون با مردم روز 8تيرماه پاسخ داده است: »احتراما ضمن تشكر و 
قدرداني از اين مسافر محترم به اطالع مي رساند نمازخانه هاي ايستگاه 
تجريش همواره قبل از اذان توسط پرسنل و مسئولين ايستگاه مورد 
بازديد قرار مي گيرد و درصورت نياز نظافت مي شوند. همچنين جهت 
جلوگيري از شيوع ويروس كرونا و حفظ سالمتي مسافران اقدامات 
بهداشتي و نظافتي طبق پروتكل هاي مربوطه از سوي پرسنل ايستگاه 
اجرا و پيگيري مي شود. گفتني است در اين خصوص مجددا تذكرات 
الزم به مسئوالن ايستگاه داده شد تا رضايت بيشتر نمازگزاران محترم 

را درپي داشته باشد.«

 فرانك 5ساله
قرباني تصميم هولناك پدر

مرد جوان كه همســرش او را ترك كرده بود، در اقدامي جنون آميز تصميم گرفت به زندگي خود و 
دخترش پايان دهد.

به گزارش همشهري، اين حادثه هولناك شــامگاه جمعه در منطقه كشف رود مشهد رخ داد. حدود 
ساعت 9 شب بود كه مردي براي سر زدن به برادرش به طبقه همكف ساختمان 2طبقه شان رفت. 
او در طبقه باال و برادرش به همراه خانواده اش در طبقه همكف زندگي مي كردند اما حدود 6 روز بود 
كه برادرش با همسرش دچار اختالف شــده و زن جوان به حالت قهر خانه را ترك كرده و هيچ كس 

نمي دانست كجا رفته است.
مرد پله ها را پايين رفت و چندبار برادرش را صدا زد اما جوابي نشنيد. او كه نگران شده بود دستگيره 
در را چرخاند و وارد خانه شد و همان موقع بود كه صحنه اي هولناك را روبه روي خود ديد. برادرش به 
همراه دختر 5ساله اش به نام فرانك بيهوش روي زمين افتاده بودند و كنار آنها برگه كاغذي به چشم 
مي خورد كه روي آن نوشــته بود: »اين پايان زندگي است.« مرد كه وحشت كرده بود به سراغ برادر 
و برادرزاده اش رفت. دختر 5ساله نفس نمي كشــيد اما پدرش هنوز زنده بود. او بالفاصله با اورژانس 
تماس گرفت و لحظاتي بعد پيكر پدر و دختر به بيمارستان منتقل اما مشخص شد كه دختربچه جانش 
را از دست داده است. درحالي كه پدر تحت درمان قرار گرفته و از خطر مرگ رهايي يافته بود، ماجرا 
به قاضي حسن  زرقاني، بازپرس ويژه قتل مشهد گزارش شد و او و تيمي از كارآگاهان جنايي راهي 
بيمارستان شدند. بررسي ها نشان مي داد كه مرد جوان مقدار زيادي قرص مخدر را ابتدا به دخترش 
خورانده و سپس خود نيز از آن استفاده كرده و همين اقدام او باعث مرگ دخترش شده ولي خودش 
زنده مانده است. در ادامه و در تحقيق از برادر اين مرد معلوم شد كه او از مدتي قبل با همسرش دچار 
اختالف شده و اين زن حدود 6روز قبل به حالت قهر خانه را ترك كرده بود و مرد هر چه تالش كرده، 
موفق به پيدا كردن او نشده بود. با اين اطالعات جسد قرباني خردسال حادثه به پزشكي قانوني انتقال 
يافت و پدر جنايتكار تحت الحفظ در بيمارستان بستري شد تا پس از بهبودي، تحقيقات از او درباره 

انگيزه اش از اين اقدام هولناك ادامه يابد.

متهم در برابر بازپرس پرونده

عامل شهادت افسر نيروي انتظامي هنگام بازسازي صحنه جنايت

قصد فرار داشتم نه قتل
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مرتضیکاردر
روزنامه نگار

هفتادوچهارمين دوره جشــنواره كن شب 
گذشــته پس از یك ماراتن 11روزه خاتمه گزارش

یافت. مراســم پایاني این جشنواره نيز شب 
گذشته ســاعت19:25 به وقت كن )21:55 به وقت تهران( 
برگزار شد و این جشنواره سرانجام برندگان خود را شناخت. 
جوایز بخش هاي نوعي نگاه و 2هفته كارگردانان نيز یك روز 
قبل از مراسم پایاني مشخص شدند. در روزهاي اخير و پيش 
از برگزاري مراســم اختتاميه و اهداي جوایز اصلي هفتاد و 
چهارمين دوره جشــنواره كن به برتریــن برگزیدگان این 
جشنواره، منتقدان در بسياري از خبرگزاري ها و روزنامه ها 
نظرات خود را پيرامون بهتریــن فيلم، بهترین كارگردان و 
بهترین بازیگران مرد و زن همراه بــا پيش بيني هاي خود 

درباره برندگان احتمالي نخل طال ارائه دادند.

رقابتباژاپنوفرانسه
قریب به اتفاق اغلب پيش بيني هــا حکایت از انتخاب فيلم 
»قهرمان« اصغر فرهادي به عنوان بهترین فيلم این دوره از 
جشنواره و برنده جایزه نخل طالي كن دارد. براساس نظر 
 ،)Memoria( »اغلب منتقدان، »ماشينم را بران«، »حافظه
»تيتان« و »پاریس منطقه 16« نيــز از رقباي اصلي فيلم 
فرهادي هستند؛ این مسئله شاید به نوعي بيانگر رقابتي ميان 

آسيا و فرانسه براي كسب برترین جایزه جشنواره كن باشد.
منتقدان برخي از نشریات معتبر همچنين پيش بيني كرده اند 
كه جایزه نخل طالي بهترین بازیگر مرد به احتمال زیاد به 
امير جدیدي اهدا خواهد شــد؛ البته مطابق پيش بيني ها 
آدام درایور، بازیگر فيلم »آنت« هم یکي از گزینه هاي اصلي 

دریافت جایزه نخل طال در رشته بهترین بازیگر مرد بود.

برندگانبخشنوعينگاهکن
یك روز پيش از برگزاري مراسم اختتاميه هفتادوچهارمين 
دوره جشــنواره كن، بخش هاي »نوعي نــگاه« و »2هفته 
كارگردانان« نيز برندگان خود را شناختند. برندگان بخش 
نوعي نگاه طي مراســمي كه روز جمعه در ســالن نمایش 
»دبوسي« شهر كن برگزار شد، معرفي شدند. فيلم سينمایي 
»بازكردن مشــت ها« به كارگرداني كایرا كووالنکو ساخت 
روســيه، برترین جایزه را در بخش رقابتــي »نوعي نگاه« 
جشــنواره كن2021 دریافت كرد. در این فيلم داستان زن 
جواني روایت مي شود كه تصميم مي گيرد از پيش خانواده 

خویش فرار كند. 
فيلم »آزادي بزرگ« به كارگرداني سباستين ميس ساخته 
كشــور اتریش، جایزه هيأت داوران و فيلــم رازآلود »بره« 
به كارگرداني والدیمير یوهانسون از كشور ایسلند با بازي 

نومي راپيس نيز جایزه نوآوري در بخش نوعي نگاه را 
دریافت كرد. دوره گذشته و در سال2019، 

جایزه اصلي این بخــش به فيلم پرتغالي 
»زندگي نامرئي ائورویدیسه گاسمائو« 
به كارگرداني كریم آینوز رســيده بود. 

جایزه »شجاعت« بخش نوعي نگاه 
نيز به فيلم سينمایي »مدني« ساخته 
تئودرا آنا مي هاي رســيد و »مادر 
خوب« هم جایزه تيــم بازیگري را 
دریافت كرد. نشان ویژه بخش نوعي 
نگاه امســال نيز به فيلم »دعا براي 
مسروقه« ساخته تاتيانو هوپزو اهدا 

شد.
بخــش نوعي نگاه امســال بــا فيلم 
»اونودا- 10.000شب در جنگل« به 
كارگرداني آرتور هاریري افتتاح شده 

بود. این فيلم در مورد سربازي ژاپني است 
كه بعد از پایان جنــگ جهاني دوم حاضر 
نشــد خود را به نيروهاي متفقين تسليم 
كند. ریاست هيأت داوران این دوره از بخش 
نوعي نگاه كن را آندریــا آرنولد، كارگردان 
بریتانيایي برعهده داشــت. فيلم مستند 
»گاو« آخرین اثر این كارگــردان نيز در 
بخش غيررقابتي جشــنواره كن حضور 
داشت. فيلم هاي »بایوي آبي« با موضوع 
مهاجرت به كارگرداني جاستين كوهن، 
با بازي آليســا ویکاندر، »پس از یانگ« 
فيلم علمي – تخيلي ساخته كاگونادا با 
بازي كالين فارل و جودي ترنر- اسميت 
و »زنان اشك نمي ریزند« با بازي ماریا 
باكالووا كه پيش تر نيز در ســري جدید 
فيلم بورات بازي كــرده بود نيز ازجمله 
فيلم هاي مطرح در فهرســت فيلم هاي 

بخش نوعي نگاه بودند.

 فيلمسازايتالياييبرنده»2هفتهکارگردانان«
جوناس كارپينانو، نویسنده-كارگردان ایتاليایي براي فيلم 
»كيارا« به عنــوان برنده جایزه بهترین فيلــم اروپایي كن 
انتخاب شد. وي سال2017 نيز با فيلم قبلي خود »چامبرا« 
كه مارتين اسکورسيزي تهيه كننده اش بود نيز جایزه 2هفته 
كارگردانان را برده بود. فيلم »كيارا« درباره دختر 15 ساله اي 
اســت كه خانواده اش پس از آنکه پدرش خانواده  آنها را در 
كاالبریا رها مي كند، از هم مي پاشد. پدر كيارا درواقع مظنون 
به عضویت در یك گــروه جنایتکار اســت. دومين جایزه 
بخش 2هفته كارگردانان به ونســان مائل كاردونا به خاطر 
ساخت فيلم »ضربان مغناطيسي« اعطا شد. این جایزه از 
سوي انجمن نویسندگان فرانسه اهدا مي شود. این فيلمساز 
ســال2010 با فيلم كوتاه »هرجایي بيــرون از جهان« در 
بخش »سينه فونداسيون« جشنواره كن حضور یافته بود. 
امسال بخش 2هفته كارگردان هاي كن ميزبان فيلم هاي 
گروهي كارگردانان جوان بود و 10 فيلم از 23 فيلمي كه در 
این بخش به نمایش درآمد، نخستين فيلم این كارگردانان 
بود. پناه پناهي، فرزند جعفر پناهي نيز با نخســتين فيلم 
بلند خود »جاده خاكي« در این بخش حضور داشــت. این 
فيلم نخستين نمایش خود را در بخش 2هفته كارگردانان 

جشنواره كن تجربه كرد.

»قهرمان«؛شانساصلينخلطالازنظرمنتقدان
اي بي سي نيوز در جمله سایت هایي است كه شانس فيلم 
اصغر فرهادي براي بــردن نخل طالي كن 
را بيشتر از ســایر فيلم ها دانسته است. 
جيك كویل، منتقد مهمان این سایت كه 
اغلب نقدهاي خود را در آسوشيتدپرس 
مي نویسد، در این باره نوشته است: هيأت 
داوران هفتادوچهارمين دوره جشــنواره 
كن به ریاست اسپایك لي، برنده نخل 
طالي این دوره از جشــنواره را 
مشــخص خواهد كرد. در 
این دوره هيأت داوران باید 
برنــده را از ميان 24فيلم 
حاضــر در بخش رقابتي 
انتخاب كننــد. اگرچه 
تصميم نهایــي هيأت 
داوران تا زمان برگزاري 
مراســم اختتاميــه، 
محرمانه خواهد بود 
و كسي از آن اطالعي 
نخواهــد داشــت؛ 
بــا ایــن حــال از 
دست كم 24ساعت 
پيــش از برگزاري 
مراسم پایاني، بازار 
گمانه زنــي درباره 
فيلــم برتــر و برنده 
جایزه نخل طالي كن آغاز 
مي شود. امســال در بخش رقابتي 
جشنواره فهرستي از فيلم هاي قوي از 
تعداد زیادي كارگردان برتر در عرصه 

بين المللي نمایش داده شــد، اما تا كنون به نظر مي رســد 
هيچ فيلمي نتوانسته باشد به طور ویژه توجه اعضاي هيأت 
داوران را به خود جلب كند. در این ميان اما فيلم »قهرمان« 
اصغر فرهادي كــه در آن موضوعات پرچالــش و به روزي 
نظير »آبرو« و »شــبکه هاي اجتماعي« به تصویر كشيده 
شــده به نظر مي رســد در كنار فيلم »لينگویي« ساخته 
ماهامات- صالح هارون از چاد كه در آن به موضوع ســقط 
 )Memoria( »جنين پرداخته مي شود و فيلم »حافظه
ساخته آپيجتاپونگ ویراســتاكول، كارگردان تایلندي با 
بازي تيلدا سوئينتن و فيلم »تيتان« ساخته ژوليا دوكورنو، 
كارگردان فرانسوي از شانس باالیي براي كسب جایزه نخل 
طال برخوردار باشد. »راكت قرمز« ساخته شان بيکر و فيلم 
»ماشــينم را بران« به كارگرداني ریوسوكه هاماگوچي با 
اقتباس از رماني به همين نام اثر هاروكــي موراكامي نيز 
مي توانند در ميان گزینه هاي احتمالي دریافت كننده نخل 

طال باشند.

فيلمهاي»ژاكاوديار«،»نانيمورتي«و»برونودومون«
رقيبقهرماننميشوند

اســتيو پاند در »د رپ« نوشته اســت: لزوما هيأت داوران 
هفتادوچهارمين دوره جشنواره كن از ميان فيلم هایي كه نظر 
منتقدان را بيشتر به خود جلب كرده، فيلم برنده جایزه نخل 
طال را انتخاب نخواهند كرد. امسال خيلي از توجه ها به فيلم 
»تيتان« ساخته ژوليا دو كورنو، »بندتا« ساخته پل ورهوفن و 
فيلم »آنت« به كارگرداني لئو كاراكس جلب شده است. با این 
حال آیا هيچ یك از این فيلم ها مي توانند نظر هيأت داوران به 
ریاست اسپایك لي و با حضور بازیگراني نظير مگي گيلنهال، 
مالني لوران، مایلن فارمر، طاهر رحيم، كانگ هو سونگ و 
كارگرداناني مانند ماتي دیوپ، جسيکا هوسنر و كلبر مدونکا 
فيلهو را به خود جلب كنند؟ به نظر مي   رسد حتي با نمایش 
فيلم هاي »بخش سيزدهم پاریس« به كارگرداني ژاك اودیار، 
»سه طبقه« به كارگرداني ناني مورتي كه یك جایزه نخل طال 
را در كارنامه خود دارد و فيلم »فرانسه« به كارگرداني برونو 
دومون، فيلم »قهرمان« اصغر فرهادي كه یك درام اخالقي 
نيز محسوب مي شــود، محبوب ترین گزینه  هيأت داروان 
هفتاد و چهارمين دوره جشنواره كن براي دریافت نخل طال 
باشد. فرهادي پيش تر جوایزي را در رشته بهترین فيلمنامه و 
بهترین بازیگر مرد در جشنواره كن به خاطر فيلم »فروشنده« 
از آن خود كرده بود، امــا او تا كنون برنده جایزه نخل طالي 

بهترین فيلم این جشنواره نشده است.
فيلم »قهرمان« اصغر فرهــادي از ميان24فيلم حاضر در 
بخش رقابتي، پانزدهمين فيلمي بود كه در سالن اصلي »كاخ 
لومير« نمایش داده شــد؛ با این حال به تشخيص بسياري 
از تماشــاگران و منتقدان یکي از نامزدهاي اصلي دریافت 
جایزه نخل طالي كن قلمداد شد. اگرچه فيلم »قهرمان« 
در جدول منتقدان در رده چهــارم فيلم هاي خيلي خوب 
جشنواره كن و پس از فيلم هاي »آنت«، »بندتا« و »ماشينم 
را بران« و هم امتياز با فيلم »كوپه شماره 6« به كارگرداني 
جوهو كاسمانن بود، اما بسياري بر این باورند كه »قهرمان« 
اصلي ترین گزینه نخل طالي كن است؛ چراكه برآورد مي شود 
نظر هيأت داوران كن درباره فيلم »قهرمان« اصغر فرهادي 
بسيار مساعد باشد و از سویي دیگر بارها پيش آمده كه نظر 

هيأت داوران با نظر منتقدان انطباق نداشته باشد.

آرشنهاوندي
روزنامه نگار

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

جمالرهنماييسریال
روانشناس

مالقاتباجنون
 سریال »مي دانم كه حقيقت دارد« چگونه زندگي شما را 

تحت تأثير قرار مي دهد؟ 

* خواندن این یادداشت قبل از دیدن ســریال، بخش هایي از داستان 
سریال را فاش مي كند.

پسران دوقلوي یك خانواده مهاجر ایتاليایي هر چه بزرگ تر مي شوند، 
غيرعادي بودن آنها آشکارتر مي شود. به خصوص توماس كه رفته رفته 
عقایدش عجيب تر و در همان حال ناتواني هاي ذهني او بيشتر مي شود. 
ميني ســریال »مي دانم كه حقيقت دارد« ســاخته شبکه تلویزیوني 
»اچ بي او« در ســال 2020، به دنياي تاریــك، دردناك و رمزآلود 
جنون، پارانویا و اسکيزوفرني پرداخته است. نسل اول این خانواده 
دومنيك پدربزرگ اســت. مــردي خودبزرگ بيــن، متعصب و 
نژادپرســت و در همان حال بي رحم و سو ءاستفاده گر كه از اواسط 
داســتان كم كم با او آشنا مي شویم. نسل ســوم توماس و دومنيك 
كوچك هستند. توماس در اقدامي غيرمترقبه در كتابخانه شهر و به زعم 
خودش براي تاوان جنایت هاي دولت آمریکا دستش را با ساطور قطع 
مي كند تا با دادن این قرباني، گناه مردم آمریکا را جبران كند و آنها را 
نجات دهد و از همين جا خودش و برادرش را درگير یك ماراتن طوالني 

با قانون، پزشکي جنایي، بيمارستان هاي رواني و رسانه ها مي كند.
هذیان هاي توماس از موارد كوچکي مانند دوست نداشتن نژادهاي دیگر 
در مدرسه و شنيدن صداهایي كه با او درباره گناهکار و ناپاك بودنش 
سخن مي گویند شروع مي شود و تا بي اعتمادي شــدید و پارانویایي 
به اطرافيان، سيســتم هاي درماني، اجتماعي و سياسي ادامه مي یابد. 
نشانه اي فراگير از كساني با یك انحراف شناختي كه به جاي پرداختن 

به مسائل شخصي و اصالح آنها ابتدا به اصالح جهان، همت مي گمارند.
دومنيك برادر، بــا آنکه بخش هایي از زندگي عــادي، روابط و زندگي 
اجتماعي و شــغلي خودش را در اثر مراقبت از برادر و تبعات ســبك 
زندگي خانواده از دســت داده، نسبت به توماس ســالم تر و سازگارتر 
اســت هر چند تالش هاي او براي رهایي از این قرعه بد خانوادگي در 
اغلب موارد با شکســت همراه است. پارانویا، اســکيزوفرني و سایکوز 
سلسله مراتب فاصله گيري از عقل سليم در افکار و اعمال آدمي هستند 
و همه ما در ميانه این دوســویه عاقلي و جنون قرارگرفته و در نوسان 
به سر مي بریم. استانداردهاي روانپزشــکي براي دسته بندي آدم هاي 
روانپریش و غيرروانپریش از 2مالك مدت زمان و شــدت نشــانه ها 
استفاده مي كنند و داستان سریال به این طبقه بندي درماني و استفاده 
بيش از اندازه داروهاي رواني و سيستم درماني كه وجه انساني بيماران 
رواني را به اندازه كافي مورد توجه قرار نمي دهند، اعتراض دارد. برخورد 
ماجراجویانه و سطحي رسانه ها با موضوع بيماري هاي رواني و پرداختن 
به وجه سرگرم كننده و جالب آن بدون توجه به رنج شدیدي كه بيماران 
رواني و خانواده هاي آنان متحمل مي شوند نيز یکي دیگر از مواردي است 

كه اعتراض به آن در داستان سریال نهفته است.
هذیان عقيده كاذب عميقا تحکيم شده اي شامل مواردي چون احساس 
بزرگ منشي، احساس كنترل شدن توســط دیگران، احساس گزند 
و آسيب از سوي دیگران، ســرزنش خود و احساس گناه، نگراني هاي 
بي مورد درباره سالمتي خویش و تحميل افکار از سوي دیگران است. 
این نشــانه ها در دومنيك پدربزرگ، مادر دوقلوها، توماس و دومنيك 
كوچك مکرر دیده مي شــود. هذیان هایي كه مقدمه بروز توهمات و 
ادراك هاي غلط از پدیده هاي محيط به عنوان یك پدیده ثانوي هستند و 
با ادراك طبيعي سازگاري ندارند. عاطفه محدود و ناكافي، بي تفاوتي هاي 
اجتماعي، ناتواني در همدلي و درك دیگران و برقراري روابط صميمانه و 
انساني نشانه هاي دیگري هستند كه در این خانواده به چشم مي خورند. 
حتي دومنيك كه نسبت به دیگران سالم تر است در نهایت نمي تواند به 
زندگي با دختري كه به او عالقه دارد ادامه دهد و از او حمایت عاطفي 
داشته باشــد. توماس نيز فاقد عواطف و توان برقراري رابطه با دیگران 
است. دومنيك پدربزرگ هم كه با توهمات خود زندگي مي كند طرف 
رابطه را كاالیي مي داند كه مي توان آن را مانند سایر اشيا خریداري كرده 

و در جهت تداوم نسل برتر سيسيلي مورد استفاده قرار داد!
جنون، همسایه نفرت، ابهام و تاریکي است؛ همان تاریکي و ابهامي كه 
جنگل هاي خواب هاي دومنيك دارند. جنون شکسته شدن یا شکل 
نگرفتن ســاختارهاي شــناختي و گرفتن خروجي غلط از داده هاي 
محيطي است كه بخشــي از آن وراثتي و بخش دیگري از آن ناشي از 
ویژگي هاي فرهنگي و خانوادگي و فقدان یا ناكافي بودن مراقبت هاي 
اوليه كودكي اســت. تمثيل 2برادر دوقلو در این داستان مي تواند به 
همزیستي عقل سليم و جنون در هر آدمي نيز اشاره داشته باشد. همه 
ما مي توانيم در عين داشتن عقل سليم در لحظاتي از زندگي از آن فاصله 
بگيریم. همانگونه كه دومنيك پس از خاكســپاري جسد توماس كه 
سرانجام خودش را با غرق كردن در رودخانه از گناهانش تطهير كرد، 
براي لحظاتي وارد دنياي جنون شد و ناپدري خود را در مراسم عزاداري 
بي حيثيت كرد. دومنيك هنوز آنقدر انرژي زندگي در خودش دارد تا 
مانند توماس در سياهي و مرگ گرفتار نشود. سرمایه بزرگ دومنيك در 
این راه اتوبيوگرافي دومنيك پدربزرگ است: »زندگينامه یك بزرگمرد«.

ســریال »گاندو«  به جای اینکه با داستان 
پركشش و وقایع نفسگير و شخصيت هاي 
ملموسش شناخته شود، با حاشيه هایش 
به یاد آورده مي شود. این سریال كه باید آن 
را عصاره سياست رســانه اي رسمي كشور 
دانســت، طرفداري از یك جناح خاص و 
انتقاد از جناحي دیگر را در دستور كار خود 
قرار داده است. به همين دليل هم هست كه 
داستان و روایت و شخصيت پردازي در این 
سریال موضوعي فرعي است و آنچه بيش 
از همه براي دســت اندركاران این سریال و 
مسئوالن صداوسيما اهميت دارد، تأكيد بر 
مواضعي است كه منافع جناح مورد تأیيد 

آنها را تأمين كند.
فصــل دوم این ســریال نوروز امســال به 
روي آنتن شــبکه3 رفت، امــا پخش آن 
نيمه كاره ماند و قرار شــد بعد از انتخابات 
ریاست جمهوري ادامه این سریال نمایش 
داده شود. اما علت نيمه كاره ماندن سریال 
چه بود؟ دست اندركاران این سریال فشار 
نيروهایــي از داخل دولــت را دليل توقف 
پخش این سریال عنوان كردند درحالي كه 
بعدا مشخص شد گویا فشاري در كار نبوده 
و ســریال از ابتدا نيمه كاره بــه روي آنتن 
رفته بوده اســت. حاال چند روزي است كه 
خبرهایي مبني بــر ادامه پخش فصل دوم 
این ســریال از مردادماه به گوش مي رسد. 
چهارشنبه هفته گذشته مهدي آذرپندار، 
مدیر گروه فيلم و ســریال شبکه3، درباره 
زمان پخش این سریال به پایگاه اطالع رساني 
صداوسيما گفت: »سریال آماده پخش در 

مردادماه اســت و از فيلمبرداري هم دو سه 
روز باقي مانده؛ بنابر مالحظات و اقتضائات 
باید تصميم بگيرند كه این زمان روي آنتن 
برود یــا پخِش آن به زمانــي دیگر موكول 
شود.« همين كه آذرپندار در این گفت وگو 
تأیيد كرده كه دوسه روزي از فيلمبرداري 
باقي مانده نشان دهنده این است كه دليل 
نيمه تمام ماندن پخش ســریال در نوروز 
امسال نه فشار دولتي ها بلکه آماده نبودن 
سریال و خالي بودن دست مسئوالن شبکه3 
بوده اســت. با این حســاب باید از مدیران 
تلویزیون پرسيد چه تعجيل و چه انگيزه اي 
آنها را واداشته كه سریالي ناقص و نيمه تمام 
را در ایام نوروز راهي آنتن كنند؟ آیا همنوایي 
و پشتيباني از جریاني خاص  به پخش نصفه 
و نيمه این سریال مي ارزید؟ كساني كه در 
صداوســيما چنين تصميمي گرفته اند به 
از دست دادن اعتماد مخاطبان نه چندان 
پرشمارشــان اندیشيده اند؟ ســریالي كه 
مدعي است پشت پرده تصميمات سياسي 
دولتمردان را آشــکار مي كنــد و از نفوذ 
جاسوسان خارجي در بدنه دستگاه ها پرده 
برمي دارد، با چــه توجيهي تصميم گرفته 
سریالي نيمه تمام را به روي آنتن ببرد و توقف 
پخش آن را به فشار دولتي ها ارتباط دهد؟  
گاندو حتي اگر در ادامه صادقانه ترین ادعاها 
را درباره اتفاقات امنيتي و وادادگي برخي 
نيروهاي سياسي بيان كند، قاعدتا به دليل 
تدليس در اعالم علت نيمه كاره ماندن پخش 
آن در نوروز امســال دیگر حتي نباید براي 

طرفدارانش قابل اعتماد باشد.

نفسهايتئاتربهشمارهافتاده
كمك هزینه 3تا 5ميليون تومانی به گروه هاي نمایشي زیان دیده 

همه مشاغل با شيوع بيشتر كرونا و عدم مهارش 
از ســوي مدیران در خطر هستند. وضعيت 
اقتصادي باعث شــده كه به ناچار ســالمت 
در اولویت دوم قرار بگيــرد و غم نان مجالي 
براي جــدي گرفتن كرونــا نمي دهد. پيك 
پنجم و تصميمات ســتاد مقابله با كرونا باز 
هم گروه هاي نمایشــي را گرفتار كرد. باز هم 
تماشاخانه ها تعطيل شــدند و این در حالي 
است كه دیگر مشاغل همچنان فعال هستند. 
حدود2ســال پيش وقتي ویــروس كرونا در 
كشور شيوع پيدا كرد و نخستين پيك، باعث 
تعطيلي تماشاخانه ها شد، شاید كسي فکرش 
را نمي كرد كه با گذشــت این مدت همچنان 
وضعيت ناپایدار باقي بماند و بيشتر كشورها 
به زندگي عادي خود برگردند و فستيوال ها و 
رویدادهاي هنري را برگزار كنند و ما همچنان 
در پيك هــاي مدیریت شــده، باقي بمانيم. 
حدود2سال گذشته و به نظر نفس هاي تئاتر 
به شماره افتاده اســت؛ نفس هایي كه با اجرا 
جریان داشت. حاال دیگر تزریق مسکن هاي 

مقطعي هم دردي دوانمي كند.

5ميليونتومان،کمكحداکثريبراي
يكگروه

قادر آشــنا، مدیركل هنرهاي نمایشــي از 
تخصيص كمك هزینه حمایتــي به منظور 
جبران بخشــي از خســارت هاي گروه هاي 
مورد تأیيد اداره كل هنرهاي نمایشــي كه از 
دستورالعمل ستاد ملي مبارزه با كرونا پيروي و 
اجراي خود را طي 2هفته اخير تعطيل كردند، 
خبر داد. بر این اساس مقرر شد مبلغ 30تا50 

ميليون ریال به گروه هاي نمایشــي تهران و 
20ميليون ریال به گروه هاي نمایشــي دیگر 
اســتان ها اختصاص یابد. به گفته آشنا، مبلغ 
حمایتي مذكور پس از شناســایي گروه هاي 
متضرر از تعطيلي ســالن ها از سوي اداره كل 
هنرهاي نمایشــي، پرداخت خواهد شد.  این 
كمك در حالي قرار است به گروه هاي متضرر 
تعلق یابد كــه برخي از نمایش ها بيشــتر از 
10نفر عوامل دارند و مشــخص نيست یك 
كمك هزینه حداكثر 5ميليون توماني تا چه 
اندازه مي تواند جبران خسارت اقتصادي از یك 
گروه نمایشي را داشته باشد. گروه هایي كه با 
وجود وضعيت موجود با پول شخصي تمرینات 
خود را انجــام داده و نمایش هاي خود را روي 
صحنه برده اند. كمك اندكي كه خيلي ها از آن 

بي نصيب هستند.

تالشبرايتعطيلنشدن
تعطيلي هاي مقطعي تماشــاخانه ها در این 
مدت وضعيت تئاتر را بدتر از هميشه كرده. در 
این مدت برخي از تماشاخانه ها تعطيل شدند 
و در نهایت مدیران تئاتري براي دلخوشــي 
وعده حمایــت از گروه هــا را مي دهند. وعده 
كمك هزینه هــاي 2تا5ميليــون توماني كه 
تنها شــامل تماشــاخانه هاي دولتي بوده و 
تماشــاخانه هاي خصوصي از آن هم بي بهره 
هستند. وضعيت تئاتر آنقدر وخيم است كه 
برخي از ســالن هاي خصوصي با هماهنگي 
اداره كل هنرهاي نمایشي براي سرپا ماندن و 
تعطيل نشدن اجراهاي خود را شروع كردند؛ 
اجراهایي كه شــاید این روزها كمتر كســي 
حاضر به تماشاي آنها باشــد. با این حال این 

تماشاخانه ها ریسك را به جان خریده اند.

نقطه آغاز حميدرضا صدر براي نسل امروز، یعني 
نســلي كه نگاه تازه اي را به فوتبال جست و جو 
مي كرد، هفته نامه تماشــاگران بود و ویژه نامه 
فراموش نشدني ليگ برتر انگلستان و سرمقاله 
او كه در حقيقت، ترجمه فصلــي بود از كتاب 
نيك هورن بي به نام زميــن پرتب و تاب. كتابي 
كه چــراغ راه حميدرضا صــدر در فوتبال بود 
و از طریق او نقطه آغازي شــد كه نگاه نسلي از 
تماشاگران ایراني را به فوتبال تغيير داد. نيك  
هورن بــي در كتابي كه صــدر ترجمه »زمين 
پرتب وتاب« را براي آن انتخاب كرده بود، فوتبال 
را با زندگي پيوند مي داد و رد پاي همه پيروزي ها 

و شکست ها را در اتفاق هاي تأثيرگذار زندگي 
جست و جو  و سعي مي كرد به  نوعي زندگي را با 
فوتبال نقطه گذاري كند. در نگاه هورن بي فوتبال 
بخشي از زندگي یا شاید مهم ترین بخش زندگي 
و گاهي وقت ها همه زندگي بود. ارزش حميدرضا 
صدر آنجا بود كه مي توانست نگاه نيك هورن بي 
را تکثير و روزآمد كند و از یك ســو آن را با سر 
الکس فرگوسن و خوزه مورینيو و آرسن ونگر و 
گواردیوال تطبيق دهد و از سوي دیگر شکل بومي 
شده اش را خلق كند و آنچه را هورن بي درباره 
آرسنال و هایبري و هواداري و... نوشت با امجدیه 
و حشمت مهاجراني و تطبيق كند و البته گاه از 
هنرهاي دیگر ازجمله سينما و حتي گاه از فلسفه 
وام بگيرد و جذابيتي دراماتيك و تامل برانگيز 

فوتبال؛همهزندگی
حميدرضا صدر، نيك هورن بی، زمين پر تب و تاب، نيمکت داغ

به اتفاقات فوتبالي بدهد و چيزهایي به دســت 
دهد كه براي مخاطبان ایراني بســيار دلپذیر 
است. او كم كم به تلویزیون آمد و نگاه هورن بي 
را بــه تلویزیون آورد. حميدرضــا صدر تکه اي 
از پازلي بود كه در روزهاي ارتقاي نگاه نســل 
امروز به فوتبال در كنار عادل فردوسي پور ، امير 
حاج رضایي ، مرتضي محصص و مجيد جاللي 
جاي خالي بزرگي را پر مي كرد. او در پازل بزرگ 
ســتاره هاي تحليل فوتبال تلویزیون بيشتر از 
همه مي درخشيد؛ چرا كه چيزهایي مي گفت كه 
تحليلگران فوتبال كمتر به سراغشان مي رفتند 
و شکل بيان و حركت دست ها و صداي همواره 
ملتهب او جذابيت بسياری داشت. حميدرضا 
صدر، در سال هاي بعد نوشته هاي مطبوعاتي و 
گفته هاي گاه في البداهه تلویزیوني اش را بسط 
داد و آنها را تبدیل به كتاب كرد تا مجموعه اي 
از بهترین جســتارهاي ایراني را درباره فوتبال 

خلق كند. »پسر روي سکوها«، »نيمکت داغ«، 
»پيراهن هــاي هميشــه« و »روزي روزگاري 
فوتبال« مجموعه هایي هســتند كــه به مرور 
زمان ارزش تاریخي بســياري در ثبت و خلق 
و بازآفریني وقایع فوتبال ایــران پيدا خواهند 
كرد. امــا ارزش و اهميــت حميدرضا صدر به 
تاریخ ورزشي نویســي ایران محدود نمي شود. 
نوشته هاي او الگوي بسياري از جستارنویسان 
جواني است كه در سال هاي اخير كوشيده اند 
تا در نوع نوشته اي كه تازه دارد رونق مي گيرد 
نمونه هاي ایراني خلــق كنند. حميدرضا صدر 
سال هاي زیادي نوشت و ســال هایي را خوش 
درخشيد و براي بســياري تبدیل به ستاره اي 
فرهيخته و دوست داشتني شد كه نگاهشان را به 
فوتبال و عشقشان به این ورزش جذاب را به او 
مدیون اند. اما بي تردید در جستارنویسي ایراني 

شخصيتي فراموش ناشدني خواهد بود.

ساترادرراهسازمان
زمانــي تلویزیون بــراي رقابت با ســریال هاي 
شبکه هاي ماهواره اي و بيشتر شدن بينندگانش 
تصميم به توليد سریال هاي مختلف و همچنين 
پخش سریال هاي خارجي گرفت. اما مميزي در تلویزیون آنقدر زیاد 
بود و هست كه نتوانست در این رقابت پيروز شود و در نهایت عرصه را 
به سریال هاي تركي باخت.حاال همان برنامه در ساترا كه زیرنظر رسانه 
ملي فعاليت دارد به مرحله اجرا رسيده است. ابتدا هدف این بود كه با 
توليد و پخش سریال هاي ایراني یك نوع رقابت با ساخت سریال هاي 
خارجي صورت بگيرد. در 2 سال گذشته پلتفرم هاي مختلف اقدام به 
توليد سریال ها كردند اما ساترا كه قرار بود فضا را براي سازندگان تسهيل 
كند با انواع سختگيري ها و مميزي هاي بعد از توليد و پخش، عرصه را هر 
روز براي سازندگان برنامه هاي تركيبي و سریال ها تنگ تر مي كنند و اگر 
اینگونه پيش بروند به طور حتم باز هم بازنده این ميدان ساتراست. قرار 
بود این سازمان اگر هم ماهيت قانوني داشته باشد اهداف و رویکردهاي 
دیگر را دنبال كند اما به نظر راه تلویزیــون را ادامه مي دهد و به زودي 
ماهيت و هویت پلتفرم ها نيز با نظارت سختگيرانه ساترا مانند تلویزیون 
عمل خواهند كرد. مميزي هاي زیاد و قوانين سختگيرانه باز هم فضا را 
براي قاچاق و كپي فيلم هاي خارجي ایجاد مي كند؛ وضعيتی كه سال ها 
تالش شد تا با ساماندهي پلتفرم ها و معرفي آنها خاتمه یابد. و حاال به نظر 
مي رسد باز هم به نقطه اول برمي گردیم. محتواهایي كه به دستور ساترا 
حذف شده، از طریق سازندگان برنامه ها و سریال ها در فضاي اینترنت 
وجود دارد.این اقدام مي تواند مانع از پا گرفتن و رشد پلتفرم هاي بومي 
شــود، یك پلتفرم بومي با كلي هزینه باال مي آید اما در نهایت كاربر به 

سمت پلتفرم خارجي كشيده شود.

ادامهاز
صفحهاول

فشاري در كار نبود؛ گاندو آماده نبود
تدليس در توقف

آیا فرهادي دومين نخل طالي سينماي ایران را به تهران مي آورد
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امير جديدي؛ برنده جايزه بهترين بازيگر مرد
پيتربرادشــاوبرخالفمنتقدانســايتهايينظيراينديوايرکهبراينباورند»قهرمان«حتيازديگر
ساختههايفرهادي،»جدايي«و»فروشنده«بهتراســت،معتقداستکهفيلمنامه»قهرمان«برعكس
فيلمنامههايقبليفرهاديازانســجامکافيبرخوردارنيســت؛بههميندليلنيز»برادشاو«،فيلم
»قهرمان«راازگزينههاياصليجايزهنخلطاليکنندانســتهوبراينباوراستکهجايزهنخلطالي
کنبهاحتمالزيادبهفيلم»ماشينمرابران«ساختههاماگوچيرويسوکهاهداخواهدشدوجايزهگران
پريکننيزبه»حافظه«بهکارگردانيآپيجتاپونگويراستاکولتعلقخواهدگرفت.پيتربرادشاوالبته
بازياميرجديديرادرقهرمانستودهومعتقداستکهجايزهبهترينبازيگرمردبهوياهداخواهدشد.
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   چطور با سيل مقابله كنيم؟
گرچه سيل ها غيرقابل كنترل به نظر مي رسند، 
 اما راه هايي وجود دارد كــه تضمين مي كند 
شهرها و روستاها در مقابل اين پديده ويرانگر 

ايمن بمانند.
شهرهاي اسفنجي: با برنامه ريزي هاي ابتكاري 
شهري، شهرها توانســته اند از فضاهاي سبز 
اســتراتژيك براي جذب بارش هاي سيل آسا 
استفاده كنند و در نتيجه خطر سيل را كاهش 
دهند. در چين، ايده »شهر اسفنجي« كه در آن 
سيل عمال باغ ها و فضاي سبز را آبياري مي كند 

با اقبال زيادي مواجه شده است.
سبزكردن شهر: در اروپا، سقف هاي سبز يك 
روش خالقانه ديگر براي كاهش خطر سيل است.
پياده روهاي متخلخل: يك معضل مشترك در 
شهرها در هنگام وقوع سيالب اين است كه آب  
در مسيرها باقي مي ماند و راهي براي رفتن به 
درون زمين پيدا نمي كند. مسئله اين است كه 
پياده روها و جاده ها معموال از سيمان و آسفالت 
ساخته مي شوند و آب به اين بافت نفوذ نمي كند. 
يك راه حل مبتكرانه اســتفاده از پيادروهاي 
نفوذپذير است. اين پياده روها مي توانند آب را 
جذب و آن را به منابع از پيش تعيين شده هدايت 
كنند. از اين منابع مي توان براي آبياري فضاي 

سبز شهر استفاده كرد.

كيوسك

 ســيل مرگبار در 
بخش هایي از اروپا، 
مردم و دولت ها را 
شوكه كرده و حاال همه چشــم به دهان دانشمندان 
دوخته اند تا این پدیده طبيعي را توجيه كنند و مثل 
هميشــه، پاي یك مظنون هميشگي، یعني تغييرات 

اقليمي در ميان است.
به گزارش ســي ان ان، وضعيت در روزهاي گذشــته 
به صورت متوالي در حال بدترشدن است و دیروز اعالم 
شد كه تعداد قربانيان در كشــورهاي آلمان و بلژیك 
به 157نفر رسيده؛ این ســيل بعد از چند روز بارش 

بي سابقه باران روي داده است.
ســایه اي از ترس آلمان را فراگرفته چون از وضعيت 
تعداد زیادي از مردم هيچ اطالعي در دســت نيست 
و آنها فعال مفقود شــمرده مي شــوند. آنــگال مركل 
صدراعظم آلمان كه اميدوار بود دوران صدراعظمي اش 
پایان خوشي داشته باشد، با یکي از بدترین بحران هاي 
ملي دوران صدارتش مواجه شده و ســيل ویرانگر را 
فاجعه اي ترسناك خوانده است. 133نفر در این كشور 
جانشان را از دست داده اند و بيم آن مي رود كه تعداد، 
 به مراتب بيشتر باشــد و باال برود. در بلژیك هم تعداد 
كشته شدگان، تا ظهر دیروز 24نفر اعالم شده بود اما 

مقامات گفته اند انتظار دارند این رقم باال برود.
لوكزامبورگ و هلند هم بارش هاي سيل آسا را تجربه 
كرده اند اما تا ظهر دیروز گزارش رســمي از تلفات و 

قربانيان احتمالي نداده بودند.
برخي گفته اند كه این ســيل، در هزار ســال اخير در 

غرب اروپا بي ســابقه بوده و در چنين شــرایطي، این 
سؤال بزرگ مطرح است كه آیا تغييرات اقليمي اروپا را 

سياه پوش كرده است؟
به گــزارش رویتــرز، دانشــمندان از مدت ها پيش 
مي گفتند كه تعييرات اقليمي به بارش هاي ســنگين 
و سيل آسا منجر خواهد شد. اما تعيين نقش گرمایش 
جهاني در بارش هاي سيل آساي اخير اروپا، دست كم 
به چند هفته تحقيــق و كار علمي نيــاز دارد. با این 
حال بســياری معتقدند نيازي به تحقيقات نيست و 
این ســيل را علم كرده و خواســتار مقابله با تغييرات 
اقليمي هستند. براي نمونه، آرمين الشت، صدر اعظم 
راین-وستفالياي شــمالي و نامزد حزب حاكم براي 
جانشيني آنگال مركل از دنيا خواسته است تا تالش ها 
براي مقابله با تغييرات اقليمي را شتاب بخشند. رالف 
تومي، اقليم شناس در كالج امپریال لندن در این باره به 
رویترز گفته است: »سيل هميشه مي آید اما مي توان 
گفت كه اتفاقي و شانسي اســت، مثل وقتي كه تاس 
مي اندازیم. ما )با ایجاد تغييــرات اقليمي( احتماالت 

تاس را به هم ریخته ایم.«
از زمان شــروع بارش، آب از كرانه هاي رودها باال زده 
و از تيرهاي بــرق و تلفن هم باالتر رفتــه و هرچه در 
مســيرش بوده را ویران كرده.  بارش باران در برخي 
شهرهاي آلمان، در تاریخ بي ســابقه بوده است. براي 
نمونه، در كلن 154ميلی متر باران در تنها 24ساعت 
منتهي به صبح پنجشنبه ثبت شده كه تقریبا دوبرابر 
ميانگين بارش ماهانه 87ميلي متر در این شهر است. 
در منطقه آروایلر، در عرض 9ســاعت 207ميلي متر 

باران باریده است.
دانشمندان شــاید نتوانند خيلي سریع درباره عوامل 
اصلي راه افتادن سيل در اروپا توضيح بدهند اما قبال 
صراحتا گفته بودند كه تغييرات اقليمي، یکي از عوامل 

پيدایش بارش هاي سيل آساست.
هواي گرم تر رطوبت بيشــتري در خود نگه می دارد 
و این رطوبت درنهایت به شــکل آب رها خواهد شد. 
دماي زمين از دوران پيش از صنعتي شدن،  به صورت 
ميانگين 1.2درجه سانتي گراد گرم تر شده و وقتي كه 
صحبت از گرمایش زمين مي شــود، مشخصا منظور 

همين مسئله است.
یك درجه افزایش در ميانگيــن دماي جهاني قابليت 
اتمسفر براي نگه داشتن آب را 7درصد افزایش مي دهد 
و همين باعث مي شود شانس وقوع بارش هاي سيل آسا 

بيشتر شــود. عوامل دیگري مانند سيستم فشار هوا و 
جغرافياي منطقه هم وجود دارند كه در این مســئله 

تأثيرگذارند.

سريع و خشن 
این سيل، فقط چند هفته بعد از موج گرماي بي سابقه 
در كانادا و آمریــکا روي مي دهد. این مــوج گرما در 
آمریکاي شمالي، باعث مرگ صدها نفر شد. دانشمندان 
گفته اند چنين گرماي وحشــتناكي، بدون تغييرات 
اقليمــي عمال غيرممکــن بوده و گرمایــش جهاني، 
احتمال بروز چنين پدیدهایي را 150برابر كرده است.

اروپا هم به صورت غيرمعمولي گرم بوده اســت. براي 
نمونه، هلســينکي پایتخت فنالنــد، اخيرا گرم ترین 
ژوئن )خرداد و تير( تاریخ خود را تجربه كرده اســت. 
دانشــمندان از دهه ها قبل پيش بيني كرده بودند كه 
تغييرات اقليمي باعث اختالل در شرایط آب وهوایي 
خواهد شد اما برخي گفته اند سرعت این تغييرات آنها 
را غافلگير كرده است. هایلر فاولر، استاد هواشناسي در 
دانشگاه نيوكاسل، با اشــاره به این اتفاق هاي تاریخي 
در چند هفته منتهي به ســيل اروپا گفته است: »من 
مي ترسم كه همه آن پيش بيني ها خيلي زودتر شروع 

شده باشد.«
برخي دیگر البته معتقدند این بارش ها غافلگيركننده 
نيســتند، بلکه تعداد قربانيان آنها را غافلگير كرده. از 
نظر آنها، شهرها و روستاها از سيستم هشدار مناسب 
و آمادگي و چابکي الزم براي تخليه بموقع برخوردار 

نبوده اند. 

دانشمندان احتمال مي دهند سيل هاي ويرانگر و مرگبار، ثمره بارش هاي 
سنگيني است كه در پي گرم شدن زمين روي داده است

تغييرات اقليمي، عامل سيل اروپا

روزنامه العربي الجديد در گزارش نخست 
خود به بررســي پيامدهاي كناره گيري 
سعد الحريري از تشكيل دولت پرداخته 
اســت. به نوشــته اين روزنامه، تداوم 
بي دولتي، نتايج فاجعــه باري در زمينه 
اقتصــادي، نرخ ارز، تــورم و در نهايت 
فروپاشــي كامل نظام بانكي براي لبنان 

به دنبال خواهد داشت.

روزنامه واشنگتن پست ]آمريكا [

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

اوج گيري گونه دلتا

لبنان: آشوب و بي دولتي

واشنگتن پســت گزارش يك خود را به 
اوج گيري دوباره آمار مبتاليان به ويروس 
كرونا اختصاص داده و نوشــته كه گونه 
دلتا، در آمريكا جــوالن مي دهد و عامل 
اصلي افزايش آمار مبتاليان بوده اســت. 
بر اين اساس، تعداد مبتاليان در يك هفته 
اخير در آمريكا، به خاطر انتشار گونه دلتا، 

70درصد افزايش يافته است.

جهان نما

روح تازه در جان مذاكرات دوحه

مذاكــرات بي رمق صلح 
افغانســتان در قطر، بار 
دیگر با حضور یك هيأت 
عالي رتبه از كابل و مذاكره كنندگان ارشد گروه طالبان، جان تازه 
گرفته اســت. هيأت ده نفره جمهوري اسالمي افغانستان كه روز 
جمعه وارد پایتخت قطر شــده بود، دیروز با نمایندگان طالبان 
بر ســر ميز مذاكره نشست تا شــاید بتوانند راهي براي برقراري 
آتش بس و برون رفت از بحران امنيتي اخير در افغانســتان پيدا 
كند. این نخستين بار است كه دو طرف بدون دخالت طرف سوم 
رودرروي هم مي نشــينند. پيش از این، در هر دور از مذاكرات، 

نمایندگان آمریکا یك پاي مذكرات بوده اند.
عبداهلل عبداهلل، رئيس شوراي عالي مصالحه ملي كه سرپرستي 
هيأت كابــل را بر عهــده دارد، در نشســت دیروز با اشــاره به 
دستاوردهاي افغانســتان طي دودهه اخير گفت: »مي دانيم كه 
برداشت  هاي دوطرف از دســتاوردهایي مثل حق رأي، حقوق و 
آزادي هاي زنــان، حقوق اقليت ها و آزادي بيان، متفاوت اســت 
اما باید تفاوت نظرات ما در معــرض اراده و قضاوت جمعي مردم 
قرار گيرد. ما باید از تحميل برداشــت خود به گونه  غيرصلح آميز 
خودداري كنيم.« به گزارش تلویزیون طلوع افغانستان، عبداهلل 
همچنين تأكيد كرد كه هيأت مذاكره كننده دولت افغانســتان، 
صالحيت و اختيار الزم براي هرگونــه تصميم گيري در جریان 

مذاكرات را دارد.
در ســمت مقابل، مالغني بــرادر، معاون سياســي طالبان كه 
سرپرســتي هيأت مذاكره كننده این گروه را برعهده دارد گفت: 
»ما باید نظامــي در پرتو ارزش هاي  دیني و اعتقادات اســالمي 
تشکيل بدهيم. افکار بيگانه نه درد ما را در گذشته درمان كرده و 
نه در آینده آن را دوا خواهد كرد. ما پيشرفت مي خواهيم، زندگي 
خوب و راحت مي خواهيم، اما نه به قيمت از بين رفتن ارزش هاي 
اسالمي، استقالل و آزادي.« مال برادر كه ا زبنيانگذاران طالبان به 
شمار مي رود، با اشاره به عدم پيشرفت مذاكرات صلح افغانستان 

طي ماه هاي اخيــر، ابراز اميــدواري كرد ایــن دور از مذاكرات 
نتيجه بخش باشد. او همچنين تأكيد كرد كه افغانستان به »یك 
نظام اسالمي مستقل« نياز دارد. مال برادر درباره الزامات رسيدن 
به نتيجه در مذاكرات هم گفت: »براي رسيدن به اهداف بزرگ تر 

باید از جزئيات عبور كرد.«
اشاره معاون سياســي طالبان به مذاكرات طوالني و فرسایشي 
است كه از سال گذشته در دوحه آغاز شده است. این جدي ترین 
مذاكرات بين االفغاني طي سال هاي اخير بوده اما همچون گذشته، 
هيچ نتيجه اي براي پایان دادن به درگيري ها و برقراري آتش بس 
نداشته است. اواخر تابستان سال گذشته، این مذاكرات با تبليغات 
گســترده و با حضور وزیرخارجه دولت دونالد ترامپ آغاز شد اما 
با گذشــت 10ماه، هيچ نتيجه اي حاصل نشــده است. دو طرف 
حتي بر سر دستور كار و شــيوه انجام مذاكرات هم نتوانستند با 

هم كنار بيایند.
این بار اما به نظر مي رسيد در سایه اختالفات ميان سياسيون در 
كابل، مذاكرات به سرانجام نرسد. یك روز مانده به حركت هيأت 
كابل به دوحه، رسانه هاي افغانســتان گزارش دادند كه سفر این 
هيأت به دليل مخالفت اشــرف غني، رئيس جمهور افغانستان، با 
حق این هيأت براي تصميم گيري در مــورد صلح و آتش بس به 
تعویق افتاده است. روز جمعه اما عبداهلل و غني به توافق رسيدند 
و سفر انجام شــد. این دو در جریان انتخابات ریاست جمهوري 
رقيب یکدیگر بودند؛ انتخاباتي كه به شکست عبداهلل و اعتراض 
او به نتيجه منجر شد اما در نهایت با تقسيم قدرت ميان دو طرف، 

فيصله پيدا كرد.
طبق گفته سيدســعادت منصور نادري، وزیــر دولت در امور 
صلح، نشست دوحه امروز نيز ادامه خواهد داشت و درصورت 
سازنده بودن گفت وگو ها، مدت زمان مذاكرات تمدید خواهد 
شــد. نادري خود نيز جزو هيأت مذاكره كننده از سوي دولت 
افغانستان است. محمدكریم خليلي و عطا محمد نور كه پيش 
از این معاون رئيس جمهور افغانســتان بوده اند نيز عبداهلل را 

همراهي مي كنند.

پاكستان؛ همچنان متهم شماره يك
همزمان با ورود هيأت مذاكره كننده كابل به دوحه، رئيس جمهور 
افغانستان كه براي شركت در كنفرانس بين المللي آسياي مركزي 
و جنوبي به ازبکســتان ســفر كرده، با عمران خان، نخست وزیر 
پاكستان دیدار كرد. اشرف غني پيش از این دیدار طي سخناني 
در تاشکند، بار دیگر پاكستان را مسئول بحران امنيتي كشورش 
معرفي كرد. او گفت: »برآوردهاي اطالعاتي نشــان مي دهد كه 
در یك ماه گذشته بيشــتر از 10هزار جنگجو از پاكستان و دیگر 
مناطق به افغانستان آمده اند.« رئيس جمهور افغانستان گفت كه 
نخست وزیر پاكســتان و ژ نرال هاي ارتش این كشور پيش از این 
به او قول داده بودند كه از نفوذ خود اســتفاده كنند و طالبان را 
متقاعد كنند به راه حل سياسي تن دهد. غني اضافه كرد: »حاال 
آنها آشکارا ویراني هاي ناشــي از حمالت طالبان در افغانستان را 

جشن مي گيرند.«
نخست وزیر پاكستان به سخنان اشــرف غني واكنش نشان داد 
و گفت كه اســالم آباد تمام تالش خود را كرده تا طالبان را بر سر 
ميز مذاكره بياورد و یك راه حل سياســي در افغانســتان ممکن 
شود. عمران خان گفت: »سرزنش كردن پاكستان براي آنچه در 

افغانستان مي گذرد، بسيار غيرمنصفانه است.«
درگيري ها در افغانستان با شدت گرفتن حمالت طالبان طي 2 ماه 
گذشته افزایش یافته است. طالبان به بيش از 220شهرستان در 
نقاط مختلف مسلط شده است. این یعني بيش از نيمي از خاك 
افغانستان اكنون در اختيار طالبان است. در نيمه دیگر هم دولت 
دســت پایين را دارد و تسلطش بر خاك افغانســتان به كمتر از 

80شهرستان محدود شده است.

 سازمان بهداشــت جهاني با ارسال نامه اي به 
كشــورهاي عضو، اعالم كرد كه یك كارگروه رويداد

جدید براي تحقيق درباره علت شيوع ویروس 
كرونا راه اندازي مي كند.

تصميم جدید ســازمان بهداشــت جهاني در حالي مطرح 
مي شــود كه 4 ماه قبل، یك تيم دیگر از این ســازمان پس 
از ماه ها انتظار موفق شد به چين ســفر كند و از آزمایشگاه 
ووهان، یعني جایي كه تصور مي شــود ویروس از آنجا نشت 
كرده باشــد، بازدید كرد. این گروه اعالم كــرد كه احتمال 
نشت ویروس كرونا از آزمایشــگاه ووهان بسيار اندك است؛ 
موضوعي كه اعتراض برخي كشــورهاي جهــان و افزایش 
فشارها بر سازمان بهداشــت جهاني براي انجام تحقيقات 

بيشتر را به  دنبال داشت.
اكنون دبيركل سازمان بهداشــت جهاني در یك چرخش 
ناگهاني از مواضع گذشته   اش، اقرار كرده كه رد ارتباط ميان 

شيوع ویروس كرونا و آزمایشگاه ووهان، »زودهنگام« بوده 
است. به گزارش خبرگزاري فرانسه، تدروس ادهانوم افزود: 
»من خودم تکنسين آزمایشــگاه بودم. من ایمونولوژیست 
هستم و در آزمایشــگاه كار كرده ام؛ خطا در آزمایشگاه رخ 
مي دهد.« دبيركل ســازمان بهداشــت جهاني كــه در ژنو 

با خبرنگاران صحبــت مي كرد، گفت كه تيــم قبلي براي 
دسترســي به اطالعات در چين با محدودیت هایي بســيار 
روبه رو بوده است. این سخنان نخستين بار است كه از سوي 
دبيركل سازمان بهداشــت جهاني مطرح مي شود. ادهانوم 
همچنين از دولت چين خواست همزمان با انجام تحقيقات 
از سوي دانشمندان درباره منشأ پيدایش ویروس كرونا، خود 
شفاف سازي كند و اطالعات بيشتري در اختيار جهان قرار 
دهد. آمریکا یکي از كشورهایي است كه بيشترین فشار را به 
سازمان بهداشت جهاني براي تکرار تحقيقات وارد كرده است. 
دونالد ترامپ، رئيس جمهور پيشــين آمریکا، دائما ویروس 
كرونا را »ویروس چيني« مي خواند و معتقد بود این ویروس 
از آزمایشگاه ویروس شناسي ووهان نشت كرده است. دولت 
جو بایدن نيز حدود 2 ماه قبل خواستار تحقيق مجدد در این 
رابطه شد. پيش از این، سازمان هاي اطالعاتي آمریکا نيز در 
چند گزارش تأكيد كرده اند كه ویروس كرونا از آزمایشــگاه 
ووهان نشــت پيدا كرده است. این ســازمان ها قرار است تا 
یك ماه دیگر، گزارش جامعي درباره تحقيقات شان در زمينه 

علت شيوع ویروس به دولت بایدن تحویل دهند.

روابط مصر و روسيه كه از زمان روي كار 
آمدن ژنرال سيسي به شکل كم سابقه اي 
توســعه پيدا كرده بود، این روزها شاهد 
عقبگردي قابل توجه اســت؛ عقبگردي 
كه بسياري از رسانه ها و حتي تحليلگران 

عربي را غافلگير كرده است.
از جملــه مهم تریــن نشــانه هاي تغيير 
وضعيت روابط این 2كشور مي توان به لغو 
برخي قراردادهاي تسليحاتي و  همکاري 
نکردن مصــر با روســيه در مجمع گازي 
شرق مدیترانه طي ماه هاي گذشته اشاره 
كرد. این در حالي است كه دولت مصر پس 
از كودتاي ســال2014، براي نخستين 
بار پس از دوران انور ســادات در دهه70 
ميالدي به خریدهاي تسليحاتي از روسيه 

روي آورده بود.
از ســوي دیگر مواضع قاهــره در مجمع 
گازي شرق مدیترانه و حتي بحران داخلي 
ليبي این كشور را عمال به یکي از متحدین 
منطقه اي مسکو تبدیل كرده بود. اما به نظر 
مي رســد با روي كار آمدن جو بایدن در 
واشنگتن،  ماه عسل مسکو و قاهره نيز رو 
به پایان است. جالب آنکه این عقبگرد تنها 

از ســوي مصر دنبال نمي شود چرا كه در 
سوي دیگر، روسيه نيز طي ماه هاي اخير 
روابط خود با اتيوپي را به طرز چشمگيري 
افزایش داده؛ كشوري كه امنيت ملي مصر 
را در پرونده ســد النهضه مورد تهدیدي 
بي ســابقه قرار داده است. براي درك این 
تقابل كافي اســت مواضــع نماینده دائم 
روسيه در شــوراي امنيت را طي آخرین 
نشست این شورا مورد بررسي قرار دهيم. 
واسيلي نبنزیا، در جریان این نشست كه 
به درخواست دولت مصر برگزار شده بود، 
ضمن مخالفت با صــدور هرگونه بيانيه 
الزام آور عليه اتيوپي، از قاهره خواســت 
»ادبيات تهدیدآميز را كنار گذاشــته و با 
حسن نيت بر ســر ميز مذاكره با همسایه 
جنوبي خود بنشيند«. تمام اینها در حالي 
اســت كه والدیمير پوتين، رئيس جمهور 
روسيه، در سال2019 از طریق مذاكرات 
ميانجيگرایانه با روســاي جمهور مصر و 
اتيوپي، برنامه جامعي را براي حل بحران 
ســد النهضه درنظر گرفته بود؛ برنامه اي 
كه در نتيجــه آن، دولــت اتيوپي فرایند 
آب گيري سد را براي چندین  ماه به تأخير 

انداخت.
كاهــش روابــط اقتصــادي و ایجــاد 
محدودیت هــاي مکرر از ســوي دولت 

روسيه براي سفر گردشــگران به مصر، از 
دیگر نشــانه هاي رویکرد جدید در روابط 
قاهره-مسکو به شــمار مي رود. روزنامه 
العربي الجدید با اشــاره بــه این موضوع 
مي نویســد: كرملين بــاور دارد نزدیکي 
دولت كودتایي سيسي به روسيه در دوران 
ترامپ با هدف فشار بر آمریکا براي اعطاي 
امتيازات نظامي و اقتصادي بيشتر به مصر 
بوده است. این سياســتي هوشمندانه از 
جانب مصر براي اســتفاده از شکاف هاي 
داخلي جریانات سياســي در واشــنگتن 
به نفع شــرایط بحراني قاهره به حســاب 
مي آیــد. اما حاال بــا پایــان كار ترامپ و 
بازگشت دموكرات ها به كاخ سفيد، شرایط 
تغيير كرده و دیگر امــکان اجراي چنين 
مانورهایي براي دولت سيســي همچون 

4سال گذشته وجود ندارد.

بدون شــك یکي از مهم ترین نشانه هاي 
فشــار آمریکا بر مصر براي كاهش روابط 
استراتژیك با روسيه به پرونده خریدهاي 
تســليحاتي برمي گردد. روســيه كه در 
ســال2019 به دومين فروشــنده سالح 
به ارتش مصر تبدیل شــده بود اكنون با 
عقبگردي چشــمگير به جایگاه پنجم در 
این جدول سقوط كرده اســت. پيش از 
این شبکه الجزیره مدعي شــده بود لغو 
برخي قراردادهاي تســليحاتي از سوي 
مصر، نارضایتي جــدي در ميان رهبران 
روسيه به دنبال داشته تا جایي كه والدیمير 
پوتين، برنامه مالقات با رئيس جمهور مصر 
در بهار ســال ميالدي جــاري را به زمان 
دیگري موكــول كرد. از ســوي دیگر اما 
اگرچه بخش مهمي از روابط مصر و روسيه 
در سطوح سياســي، اقتصادي و نظامي 

طي یك ســال گذشــته محدود شده اما 
قراردادهاي مبتنــي بر همکاري هاي این 
2كشور در حوزه هسته اي همچنان ادامه 
دارد. این قرارداد شامل سرمایه گذاري هاي 
مالي و فني روســيه در نيروگاه هسته اي 
ضبعه به ارزش بيــش از 40ميليارد دالر 

مي شود.

چشم انداز نفوذ روسيه در اتيوپي
روزنامه واشنگتن پســت در گزارشــي 
از تــالش روســيه بــراي افزایــش 
سرمایه گذاري ها و نفوذ همه جانبه  خود 
در همسایه جنوبي مصر خبر داده است. به 
گزارش این روزنامه، مسکو تالش مي كند 
پس از پکن، دومين كشور خارجي مؤثر 
در اتيوپي باشد. در این ميان برنامه روسيه 
به طور جدي بر تقویت توانایي هاي فني و 
تســليحاتي ارتش اتيوپي متمركز است؛ 
به گونه اي كه مسکو ظرف 2سال گذشته 
عالوه بر افزایش همکاري هاي آموزشي، 
به نخستين فروشنده سالح براي ارتش 
اتيوپي تبدیل شده است. عالوه بر این ها، 
خبرگزاري هــاي مصر در ابتداي ســال 
ميالدي 2021 از اســتقرار سامانه هاي 
پدافندي پيشرفته روسيه در داخل خاك 
اتيوپي خبر دادند. ایــن اقدام همزمان با 
افزایش تنش هاي قاهــره و آدیس آبابا 
و احتمــال حمله هوایــي جنگنده هاي 
مصري بــه داخل خــاك اتيوپي صورت 
گرفته اســت. اتيوپي طي 2سال گذشته 
2پایــگاه نظامي جدید بــراي مراقبت از 

سد النهضه تاســيس كرده؛ پایگاه هایي 
كه هم اكنون ميزبان تسليحات پيشرفته 
ارتش روسيه هســتند. روزنامه القدس 
العربي در گزارش خود از اتيوپي به عنوان 
مهم ترین متحد روســيه در آفریقا طي 

دهه هاي آینده یاد مي كند. 

پايان  ماه عسل مصر و روسيه
 قاهره از زمان روي كار آمدن دولت بایدن در واشنگتن،

روابط خود با مسکو را مورد بازنگري قرار داده است

تحقيق دوباره سازمان بهداشت جهاني درباره منشا كرونا

سياوش فالح پور
روزنامه نگار

   روند نزولي قراردادهاي 
نظامي مصر و روسيه

ارزش خريدهاي نظامــي ارتش مصر از 
روسيه طي 2ســال گذشــته بيش از 
75درصد كاهش يافته است. به گزارش 
خبرگزاري مصــري اليــوم، مجموعه 
قراردادهاي تسليحاتي ميان 2كشور در 
سال2019 بيش از 2ميلياردو400ميليون 
دالر بوده درحالي كه اين رقم در سال جاري 
به كمتر از 600ميليون دالر رسيده است. 
همزمان، كشــورهاي الجزاير و اتيوپي 
جاي مصر را در جــدول خريداران عمده 
سالح از روســيه پر كرده اند. هم اكنون 
كشــورهاي فرانســه، آمريكا، ايتاليا و 
انگليس در فروش ســالح به ارتش مصر 
از روسيه پيشي گرفته اند. اما مهم ترين 
قرارداد تســليحاتي لغو شده ميان مصر 
و روســيه به فروش 20فروند جنگنده 
سوخوي-35 مربوط مي شود؛ قراردادي 
كه انعقاد آن در ســال2019 جنجال هاي 
رســانه اي فراواني به پا كرده بود. دولت 
سيسي سال گذشته و به فاصله كوتاهي 
پس از لغو اين معاملــه، قراردادي جديد 
با فرانسه براي خريد 30فروند جنگنده 
رافال به ارزش 3ميلياردو900ميليون دالر 

به امضا رساند. 

جواد نصرتي
روزنامه نگار

 محمدامين خرمي 
روزنامه نگار
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 حضرت امير المؤمنين علی ع: 
كسي كه عذرخواهي كند، با اين كار 
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بدون اينکه سياه شوي  كوچه زغالي هاي پشت مهدیاگلمحمدی
امامزاده صالح را با يك دوغ آبعلي سر مي كشي و پرواز 
كبوتر هاي حرم را سفره چشم هايت مي كني. بوي آش 
ســيد مهدي و كودك معلولي كه جلوي درهاي مغازه 
نشسته هر دو گوشه ميدان مچاله شده اند و تاريکي و 
جمعيت ميدان را دور مي زنند. با كنجکاوي تاريخچه 
تابلوي »خيابان گوگل« را در گوگل سرچ مي كني كه 
همزمان با لمس آخرين حرف در موتور جست وجوي 
اينترنت يك جدول سيماني لب پر شده برايت جفت پا 
مي گيرد. نزديك است سکندري بخوري وسط ليف هاي 
آبي بســاط پيرمرد دستفروشــي كه به تعداد چين و 
چروك هاي صورتش تيغ و شانه و روغن چرخ خياطي 
دارد. مــدام از خود مي پرســي چرا گــوگل؟ خيابان 
فناخسرو تا دربند صاف ايستاده، اما درست زير پايش در 
ضلع شــرقي ميدان تجريــش انگار كســي يك قاره 

ناشناخته و كوچك را به قتل رسانده باشد؛ دور تا دور 
يك كنده كاري آسفالت نشــده را نوار زرد كشيده اند. 
مردي مي گويــد: »مي خوان اينجا رو پيــاده راه كنن، 
خيابون شــهرداري هم يه طرفه مي شــه.« اتوبوسي 
حرف هاي مرد را دور مي زند، كبوتر  معلق بازي از آمدن 
پشــيمان شــده بازمي گردد به حرم، مردي سبيل از 
بناگوش دررفته از پنجره ماشين زردي سرش را بيرون 
آورده با صداي بلند ستارخان را صدا مي زند. درخت ها 
در دوطرف خيابان وليعصر با احترام در تشــييع پيکر 
برگ خشکي كه در جوي افتاده شركت كرده و او را تا 
آنجا كه چشــم كار مي كنــد، بدرقــه مي كنند. كنار 
باغ فــردوس زني زخم ديــواري كهنــه و قديمي را با 
پارچه هاي رنگي پانســمان كرده و كنار نشــاني پيج 
اينستاگرامش نوشــته: »بي تفاوت نباشيم«. پيش از 
ايستگاه پسيان چند كبوتر حرم روي سيمي كه دوطرف 
خيابان را به هم وصل كرده بي حركت نشســته اند. ياد 

تابلوي »خيابان گوگل«  كه مي افتي، دوباره دســت به 
جيب مي شوي و در گوگل سرچ مي كني. يك سنگفرش 
تق و لق زير پايت را خالي مي كند و دســت از خواندن 

برمي داري. به ستوني سيماني مي رسي 
كه مربع هاي ســياهي روي صورتش 
نشسته اند. بااليش نوشته: »قصه هاي 
خيابان وليعصر«. بــا كيو آركد خوان 
گوشــي مربع هاي ســياه را اسکن 
مي كني. داستاني از ميدان تجريش و 
علت نامگــذاري خيابان گوگل روي 
گوشــي موبايلت نقــش مي بندد. 
داستان مجبورت مي كند روي نيمکت 
آجري رنــگ بنشــيني و مربع هاي 
قصه گو برايت تعريــف كنند كه در 
تهران قديم گوَگل)googal(، يعني 

جاي گله داران گاو.

مربع هاي قصه گوي خيابان وليعصر

توجه ديگران زبانتان را به زور وارد پوسته نازك شده مونامحور همين االن كه شما داريد تالش می كنيد بدون جلب 
آدامس داخل دهانتان كنيد تا بتوانيد آن را شــبيه بادكنك از دهان خارج بفرماييد 
65ميليون و999 هزار نفر ديگر هم مانند شــما مشــغول كارند؛ يعنی 82درصد از 
هموطنان من و شما در طول روز حداقل 2دقيقه اين دهان جنبان خوش طعم را مزه مزه 
می كنند. اصال از همين ساعت كه شما مشغول مطالعه هستيد تا فردا دوباره همين 
لحظه 15 تن آدامس در كشور مصرف می شود؛چيزی معادل 7ميليارد تومان هزينه 
ناقابل كه همين عدد و رقم نجومی معادل 3برابر هزينه خريد تمام كتب غيردرسی در 
طول روز و 50 برابر گردش مالی تمام كيوسك های مطبوعاتی است و اگر در كل سال 
آن  را محاسبه كنيم ما در سال گذشته معادل هزينه تمام تيم های حاضر در ليگ برتر 

دهان مبارك را با تالشی وصف ناپذير جنبانده ايم.
تازه در روزگاری كه ديگر آدامس 50 تومانی شــوخی محســوب می شود و قيمت 
بسته های آدامس از 5هزار تومان كمتر نيســت و حتی آدامس خرسی با آن عکس 
برگردان های تف مالی شده هم آن صفا و جذابيت و حتی چسبندگی سابق را ندارد. اين 
آمارها را در خبرگزاری ها منتشر كرده اند. ادامه اين آمارهای عجيب آدامسی را هم بايد 
بخوانيد تا حرف های اميرمحمد پرهام فر، مديركل مبارزه با قاچاق طال، ارز و پولشويی 
ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز تکميل شود. ايشان گفته ايرانی ها سالی 2555ميليارد 
تومان آدامس می خرند. دقت داريد كه با اين رقم فدراسيون ها می توانند قرارداد های 
تپل ببندند و سالی 11 تا ويلموتس بياورند و با جريمه و پاداش و ديركرد و تمام معوقات 
ردشان كنند بروند و بعد دوباره آنها را به كشور برگردانند. اگر نمی ترسيد و مغزتان در 
اين گرمای خرماپزان آب پز نمی شود بد نيست بدانيد بين10تا 15 برابر توليد داخل 
آدامس قاچاق وارد كشور می كنيم و به همين ميزان ضربدر همان عدد 7ميليارد تومان 
هرچه شد پول بی زبان مملکت را برای جنباندن دهان به صورت دالر به خارج از كشور 
روانه می كنيم. هرچند بايد اميدوار بود كه دهان هايی كه برای فشار بر اين پليمر های 
پالستيکی و پارافين های نيمه جامد تالش می كنند كمتر برای وعده و وعيد و غرولند 
تکان بخورند اما خب به هرحال اين نکته بسی مبرهن است كه با همين سالی 2هزار 
و 555ميليارد تومان هزينه خريد اوربيــت، ريلکس، فايو، ويويدنت، ويتادنت و حتی 

آدامس وطنی بايودنت، شيك،خروس و... چه كارها كه نمی توان كرد.
پس هر ازگاهی به جای آنکه با مارك آدامس تان پز بدهيد لطفا گاهی فقط گاهی با جلد 
كتاب تان پز بدهيد با روزنامه در دست تان، با مجله داخل كيف تان. خوبيت ندارد مردم 

دنيا پشت سرمان بگويند ايرانی ها خيلی دهن لق هستند...

مامردمدهنلق

درحالی كه آب دوغ خیار غذای 
كم هزینه ای به نظر می رسد 
اما در برخی از فروشگاه های 

آنالین یك كاسه آب دوغ خیار 
حدود ۴۳ هزار تومان قیمت 
دارد. فروش آب دوغ خیار در 

اپلیكیشن ها و كسب وكارهای 
اینترنتی باعث شده كه 

فروشگاه های آنالین سود خوبی 
را از فروش آن به دست آورند.

 43
هزار تومان

قیمت لبنیات كه در هفته های 
اخیر حدود ۷۰ درصد افزایش 

داشته، یكی از اصلی ترین مواد 
تشكیل دهنده این غذاست. 
غذایی كه طرز تهیه آن بسیار 
راحت و كم هزینه است، حاال 
به یكی از گران ترین غذاهای 
رستوران ها و كافی شاپ ها 

تبدیل شده است.

 70
درصد

با یك حساب سرانگشتی هزینه 
درست كردن ۱۲ كاسه آب دوغ 

 خیار ۳۸۰هزار تومان است 
اما در فروشگاه های اینترنتی 
یك كاسه آن را ۴۳هزار تومان 

می فروشند.

 380
هزار تومان

با داغ شدن بازار سفارش و تهیه 
این غذا، امكان سفارش آنالین 
آن هم فراهم شده است. هزینه 
پیك برای جابه جایی این غذا در 
برخی از فروشگاه های آنالین 

۱۵هزار تومان است.

 15
هزار تومان

ديلي ميل خبر شکســته شدن سرعت 
اينترنت توسط ژاپني ها را با اين مقدمه 
)دردناك( شــروع مي كند كه ســرعت 
اينترنت ثبت شــده توسط ناسا »فقط« 
400گيگابايت بر ثانيه اســت و سرعت 
اينترنت خانگــي در نيوزيلنــد، ژاپن و 
آمريکا »فقط« 10گيگا بايت بر ثانيه است. 
سپس گويا خبر از تمام شدن يك دوره 
طوالني خشکسالي در سرزمين اينترنت 
را  بدهد، يك سري آمار و ارقامي از ركورد 
جديد اينترنت ارائه مي كند كه يك كاربر 
ايراني تا چند لحظه به سقف خيره نشود 
و ابر و هايش را باال نيندازد، متوجه چند 
و چون اين ارقام و ســرعت جديد انتقال 
داده هاي اينترنتي نمي شود. در ادامه اين 
خبر مي خوانيم كه ژاپني ها با اســتفاده 
از فيبر هاي نوري سرعت اينترنتي برابر 
319ترابيت بر ثانيه را عملي كرده اند. براي 
درك بهتر ماجرا يادآوري اين نکته شايد 
كمك كننده باشد كه با اين ركورد جديد 
مي توان 10هزار فيلم با كيفيت اچ دي را 
ظرف يك ثانيه دانلود كرد. مهندســان 
ژاپني اين ســرعت انتقــال داده ها را در 
مســيري 3هزار كيلومتــري آزمايش 
كردند. آن هم با فيبر هــاي نوري كه با 
زيرساخت هاي فيبر هاي نوري فعلي بسيار 
همخواني دارد؛ به اين معني كه كابل هايي 
با فناوري هاي پيچيده و كمياب در اين 

پروسه استفاده نخواهد شد.

دانلود 10هزار فيلم 
در يك ثانيه

جلیقه،كاله،پیادهرو
وداستانموتوریها

از كنار ماشين هايی كه پشت چراغ قرمز ريسه شده اند، 
رد می شوم. پشت ســر و پيش رويم، چند موتورسوار 
هستند. چندتايشان گواهينامه دارند را نمی دانم اما هيچ كدامشان كاله ايمنی ندارند. 
راه كه بسته می شود، بيشترشان به پياده رو سرازير می شوند و می روند. بعضی هايشان 
هم از البه الی ماشين ها به سختی رد می شوند و راهی پيدا می كنند كه چند ثانيه 
پشــت چراغ نمانند و زودتر از چهارراه رد شوند. وارد چهارراه كه می شوم، با ترس  و 
لرز، همه اطراف را نگاه می كنم. همين چند هفته پيش بود كه يك موتوری به همکار 

دوچرخه سوارم كوبيد و كتفش شکست.
آن طرف چهارراه، چند جوان را می بينم كه جليقه های عجيبی پوشيده اند و سعی 
می كنند جلوی موتورسوارهايی كه از پياده رو می روند را بگيرند. يکی دوتايشان هم 
از گرما به زير سايه درختی پناه برده اند اما پليس سر چهارراه برايشان سوت می زند و 

با اشاره دست از آنها می خواهد به ميانه خيابان برگردند.
اوايل دی ماه سال گذشته سردار محمدحسين حميدی، رئيس پليس راهور تهران 
بزرگ، از اجرای طرح »موتوريار« خبر داد و اعالم كرد و گفت: »وقتی مأمور پليس 
تخلفی را مشاهده كند از فرد متخلف می پرســد كه آيا می خواهد موتورسيکلتش 
توقيف شده يا مجازات جايگزين برايش اعمال شود كه اگر مجازات جايگزين بخواهد 
يك كاور به او داده شده و مأمور پليس مجاز است اين فرد را از يك دقيقه تا 12 ساعت 
در تامين نظم و امنيت به كار بگيرد كه هم اكنون اين زمان حدود 2 ساعت است.« آن 
زمان اعالم شد اين طرح در 60 نقطه تهران به صورت پايلوت اجرا می شود و به زودی 

در سراسر تهران اجرا خواهد شد.
گرچه در آن زمان گفته شد مجوز الزم از مقام قضايی گرفته شده اما هيچ گاه اعالم 
نشد براساس كدام قانون چنين طرحی اجرا می شود. همچنين مشخص نشد آيا طرح 
موتور يار دوران آزمايشی را گذرانده و وارد مرحله اجرای قطعی شده است يا خير. 
نکته ديگر اينکه آيا پليس راهور پس از گذشت 7 ماه از اجرای اين طرح، آماری دارد 
كه تأثيرات آن را نشان دهد؟ يعنی می توان گفت بر اثر اجرای طرح موتور يار، ميزان 

تخلفات موتوری های پايتخت، كمتر شده است؟
من به عنوان يك دوچرخه ســوار كه هر لحظه احســاس می كنم ممکن است يك 
موتوری از جايی كه نمی دانم كجاســت، به ســمتم بيايد، تغييری در سطح شهر 
نديده ام. قطعا نحوه رانندگی موتورسوارها يکی از معضالت مهم ترافيکی تهران است 
كه تأثيرات بسيار بدی در بخش های ديگر- ازجمله مبلمان شهری- گذاشته است 

اما اجرای طرح های ضربتی و مقطعی تا چه اندازه می تواند اين مشکل را حل كند؟

شهر مکتوب
روزگار وقفه های اجباری 

شیدااعتماد
برق كه می رود انگار يكی از اجزای خانه است كه 
ناگهان می رود؛ مثل اين می ماند كه كولر راهش 
را بكشــد برود يا يخچال يهو سرش را بيندازد 
و راه بيفتد. يا لباسشويی خسته از كار روزانه 
تلوتلوخوران خانه را ترك كند. رفتنش هميشه 
با شوك همراه اســت. هر بار انگار نخستين بار 
اســت كه برق رفته؛ اول شوكه می شويم و بعد 
دور و برمان را نگاه می كنيــم و بالفاصله ياد 
مشكالتمان می افتيم؛ ياد اينكه لباسی كه فردا 
می خواهيم بپوشــيم توی لباسشويی زندانی 
مانده و شام نداريم و شمع هم نداريم كه جلوی 
چشم مان را ببينيم و چيزی برای شام دست و پا 
كنيم. برق می رود و رفتنش مثل رفتن جان از 
بدن سخت است. خوبيش اين است كه برخالف 
جان رفته، برق رفته برمی گردد. نور همراهش 
می آيد و خنكی كولر دوباره برقرار می شــود. 
می بينی يخچال هنوز همان گوشــه اســت و 

لباسشويی دوباره ســر و صدايش راه می افتد 
توی خانه و پلوپز روشن می شود.

امان از اين همه تكنولوژی زدگی ولی چه می شود 
كرد؟ جهان بر مدار برق می گردد. نباشــد هم 
خانه ها، خانه نمی شوند. بی برقی اين روزها مدام 

در زندگی وقفه های اجباری پديد می آورد.
صبح در اوج كار يهو می بينی يك صدای تق از 
محافظ های برق می آيد و تمام. نصف كاری هم كه 

از صبح انجام داده ای پريده و رفته است.
زندگی مان كــه قبال دويدن و دويــدن بود و 
استراحت تبديل شده به دويدن، وقفه اجباری، 
دويدن و وقفه اجباری. اســتراحت كوچ كرده 
به فصلی ديگری ظاهرا. بايد با آمدن برق همه 
كارهای باقيمانده را با سرعت سروسامان داد و 

اين آسان نيست.
برق كه می رود سررشته كارها را هم با خودش 
می برد. اين است كه كالفه تريم البد. تا باز برق 
بيايد و بشود كارها را سر و سامان داد و از خانه به 

محل كار يا از محل كار به خانه دويد.

مان

 قطعنامه 598 در 27 تير 1366 در سازمان ملل تصويب شد.  
حسن روحانی، محمد جواد ظريف و علی اكبر واليتی شاخص ترين چهره های اين قاب هستند. اول آخر

میثمقاسمی

عدد خبر

خمره
هوشنگمراديكرماني 
آقاي مدير! از من دلگير نشويد. از مردم اين 
آبادي هم چيزي به دل نگيريد. اينها مردم 
ساده و مهرباني هستند. اما حيف حرف هايي 
مي زنند و جگــر آدميزاد را مي ســوزانند. 
شــما كارتان را بکنيد و واگذارشان كنيد 
به خدا. اگر شــنيديد كه مي گويند »آقاي 
مديــر خيلي خوب اســت ولــي از خمره 
شــانس نمي آورد، تا به حال ســه تا خمره 
توي مدرسه اش شکســته كه تو اين آبادي 
ســابقه ندارد« به دل نگيريد. اگر شنيديد 
كه مي گويند: »آقاي خمره شکن« ناراحت 
نشــويد. گوشــتان به اين حرف ها بدهکار 
نباشد. به هر حال، هر كسي از چيزي شانس 
نمي آورد. خود من توي زندگي ام از درخت 
هلو شانس نداشتم. شما هم از خمره شانس 
نداريد. بعضي ها هم از كفش بخت و اقبال 
ندارند، مثل عيال من. پنجاه ســال با من 
زندگي كــرد، برايش هشــت جفت كفش 
خريدم كه همه شــان بد از كار درآمدند و 

پايش را زدند.

كاغذ بي خط

ناصرتقوایي 
اين دنيايي كه ما توشيم، به درد كار نمي خوره. 
قبل من و تو همه چيش اختراع شــده. دنياي 
قصه تو، يه جور دنياييه كه خودت بايد خلقش 
كني، اگه مي خواي بگرده، به اراده تو بايد دور 
خودش بگرده. وقتي مي خواي آفتاب شــه، 
خورشيد بايد بتابه. وقتي نمي خواي، بذاره بره 
پشت ابرا. وقتي مي خواي بارون بياد، آسمون 

بايد بباره، وقتي نمي خواي اراده كن بند مياد.

ديالوگبوك مارك

گرينويچ

حافظ

خيال نقش تو در كارگاه ديده كشيدم
به صورت تو نگاري نديدم و نشنيدم



 رکود 
در پایتخت گز

تورم و همه گیری ویروس کرونا، تولید گز در شهربلداجی 
چهارمحال وبختیاری را با بحران مواجه کرده است
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خاطره حسین زاده
خبرنگار

گز یکی از شیرینی های معروفی اســت که برخی آن را با نام 
اصفهان می شناســند، اما امروزه گز با نام »بلداجی« عجین 
شــده و شــهرت جهانی پیدا کرده است؛ شــهری در استان 
چهارمحال وبختیــاری که گزســازان آن درســال های اخیر 
توانســته اند شــهرت فراوانی در تولید این محصول، نه تنها 
درایران بلکه درجهان، کســب کنند. این درحالی اســت که 
این روزها مشــکالت مختلف، کام آنان را تلخ کرده  و ســبب 
 شــده با چالش های اساســی درمســیر تولید خــود مواجه

 شوند.
»انگبیــن« از مــواد اصلی گز اســت و از گیاهــی به همین 
نــام به دســت می آید کــه بــه وفــور در کوهســتان های 
چهارمحال وبختیاری یافت می شود و گزسازان با استفاده از 
آن، سفیده تخم مرغ، مغزپســته و بادام توانسته اند گز بسیار 
باکیفیتی تولید کنند که امروز با برندهای مختلف مشــهور 
است اگرچه قیمت این ماده اصلی که طعم اصلی گز را تشکیل 
می دهد، بسیار گران شده اســت، اما گزسازان استان به دلیل 
نزدیکی به منبع رویش این ماده، آن را با قیمت کم تری تهیه 
می کنند و اســتفاده از انگبین طبیعی در گزسازی، ضرورتی 
برای تولید گز باکیفیت به شــمار می رود و به مهم ترین عامل 

توسعه گزسازی دراین استان تبدیل شده است.

شهرتی برای بلداجی
گز در دهه 20شمسی، برای نخستین بار در اصفهان تولید شد، اما 
از آن زمان تاکنون یکی از مناطقی که توانسته نام و شهرت ویژه ای 
در تولید این نوع شیرینی دست وپا کند و بســیاری از بازارهای 
داخلی و حتی خارجی را به دست آورد، شــهر بلداجی دراستان 

چهارمحال وبختیاری است.
گز تولیدی این شهر سال هاست که به نام آشنایی درمیان گزهای 
تولیدی کشور تبدیل و درسال1391 هم موفق به کسب برند پدیده 
بلداجی شده  و با شکل گیری خوشه گز صنعتی، به جایگاه مهمی 
در کشور دراین حوزه، دست پیدا کرده است. تا چندسال قبل وقتی 
صحبت از گز به میان می آمد، ناخــودآگاه گز اصفهان در ذهن ها 
تداعی می شد، اما در سال های اخیر توسعه تولید گز در بلداجی و 
شکل گیری خوشه کسب وکار دراین منطقه، بسیاری از طرفداران 
این خوردنی خوشمزه، بهترین نمونه های این محصول را در این 
شهر جستجو مي کنند.اما بد نیست بدانید که بلداجی، نام یکی از 
شهرهای شهرستان بروجن در استان چهارمحال وبختیاری است 
که برای سفر به این شهر باید تا فاصله 35کیلومتری جنوب غربی 
بروجن راه پیمود. نخســتین کارگاه گزســازی درســال 1352 

دراین شهر، که آن زمان روستا به حساب می آمد، تاسیس شد.

موفقیت در برندسازی
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی چهارمحال وبختیاری در 
گفت و گو با همشهری می گوید: همه تالش خود را به کار گرفته ایم 

تا با همکاری دیگر نهادها، ازجملــه اتاق بازرگانی و اداره صنعت، 
معدن و تجارت استان، زمینه صادرات بیش ازپیش گز مرغوب و 

باکیفیت استان را فراهم کنیم.
حمیدرضا فالح با بیان اینکه خوشه گز بلداجی از سال 1378 تا 
1390 مراحل پایش را پشــت گذارند، می افزاید: ازسال 1390 
به بعد، مراحل توســعه گز بلداجی آغاز شــد و اکنون 90واحد 
تولیدکننده گز با اشتغال حدود هزارنفر در یک خوشه کسب وکار 
مشغول به فعالیت هستند. وی تصریح می کند: در شهرک صنعتی 
بلداجی، 15واحد صنعتی تولید گز با برندهاي مختلف فعال است 

و بقیه واحدها در سطح شهر بلداجی مستقر شده اند.

تنوع در محصوالت
مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی چهارمحال وبختیاری، 
تنوع در محصوالت تولیدی را ازجمله اقدام هاب انجام شده برای 
دســتیابی به بازارهای صادراتی عنوان می کند و ادامه می دهد: 
براساس بازاریابی های انجام شده و شناسایی ذائقه مردم کشورهای 
هدف صادراتی، نسبت به تولید گز با طعم های میوه ای اقدام کردیم 

که استقبال کشورهای موردنظر را به دنبال داشت.

پايان عصر طاليی
اما دوران طالیی گز بلداجی و فرمانروایی پایتخت گز کشــور تا 
سال97 ادامه داشت و پس از آن، بروز مشکالت متعدد کام فعاالن 
این شیرینی پرطرفدار را تلخ کرده است. این شهر تا 3سال اخیر که 

در دوران رونق و شکوفایی خود به سر می برد، یک سوم گز کشور را 
تولید می کرد.همچنین دراین منطقه به صورت میانگین، ساالنه 
40تن گز، معادل 100هزاربسته، تولید می شد؛ به طورمشخص 
برای مصرف عیدنوروز هزارو 200تن گز ازسوی کارگاه های فعال 
در خوشه کسب وکار بلداجی روانه بازار می شد، اما این کارگاه ها 
در شــرایط فعلی، که از یک ســو از کاهش قدرت خرید مردم و 
افزایش قیمت تمام شده گز به واســطه افزایش قیمت مواداولیه 
متاثر هستند و ازسوی دیگر با همه گیری ویروس کرونا و کاهش 
حضور گردشگران و محدودیت در صادرات، با چالش فروش مواجه 

شده اند، حال و روز خوبی ندارند.
به گفته رئیس اتحادیه گزسازان شهر بلداجی، در دوسه سال اخیر، 
بسیاری از کارگاه های کوچک و نیمه صنعتی شهر بلداجی تعطیل 
شده اند و کارگاه های بزرگ و صنعتی منطقه نیز با حداقل ظرفیت 
خود فعالند. مهران ترکیــان دراین باره به خبرنگارهمشــهری 
می گوید: رمقی برای کارگاه های تولید گز بلداجی نمانده است و 
90درصد واحدهای تولیدی این منطقه تعطیل شده اند و بسیاری 

از کارگران کار خود را از دست داده  اند.
وی می افزاید: دراین کارگاه ها بین 5 تا 20کارگر مشــغول به کار 
بودند و با همه گیری ویروس کرونا، بسیاری از آنان بیکار شدند و در 
جست و جوی کار به شهرهای دیگر مهاجرت کردند. ترکیان با بیان 
اینکه مغزپسته یکی از مواد اولیه تهیه گز است، تصریح می کند: 
قیمت مغزپســته به کیلویی 400هزارتومان افزایش پیدا کرده 
و جدای از گران شدن شکر و ســهمیه ناچیز کارگاه ها از سهمیه 

دولتی، افزایش قیمت پاکت و کارتن و سلفون و دستمزد کارگر را 
همه باید به فهرست چالش های موجود اضافه کرد.

رئیس اتحادیه گزسازان شهر بلداجی درباره اینکه چرا از ظرفیت 
صادرات برای جبران کاهش تقاضای مشــتریان داخلی استفاده 
نمی شود، می گوید: تهیه مواداولیه نیاز به سرمایه درگردش باالیی 
دارد و این موضوع در شرایط تورم کنونی، از توان بسیاری از واحدها 
خارج است.ترکیان اضافه می کند: امروز گز به یک محصول لوکس 
تبدیل شده است و در سبد اقتصاد هر خانواری گنجانده نمی شود. 
از همین رو زمانی که تقاضا کاهش یابد، تولید هم به همان میزان 

کم می شود.

چالش مالیات های سنگین
یک فعال پیشکسوت در حوزه صنعت گز چهارمحال وبختیاری 
نیز مالیات های سنگین را از دیگر چالش های این حوزه می داند و 
می گوید: مالیاتی که برای واحدهای کوچک تا بزرگ شهر بلداجی 
تعیین می شود، همان مالیاتی است که برای واحدهای تولیدکننده 
گز در شهرهای بزرگ کشور مانند اصفهان درنظر گرفته می شود، 
درحالی که میزان مالیات ها باید با توجه به شرایط کار، نوع منطقه 

و گستردگی فعالیت ها متفاوت باشد.
طهماسبی اضافه می کند: ساالنه گردشــگران بسیاری در فصل 
بهار و تابســتان به این منطقه ســفر می کردند و گز را به عنوان 
ســوغات خریداری می کردند اما با بروز همه گیــری کرونا و کم 
شدن مسافران، این فرصت از واحدهای تولید گز گرفته شده است.
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 داغ سرما و خشکسالی  بر دل »الله زار«
 مصائب زندگی
 در حریم ریلی

چشم  امید مستأجران 
زنجانی به »مسکن ملی«



 

این روزها تامین ســرپناه بــه دغدغه اصلی اجاره نشــین ها در همه 
شهرهای کشور، ازجمله دراســتان زنجان تبدیل شده است. افزایش 
چشمگیر اجاره بهای خانه دراین استان سبب شده است مستاجران که 
33درصد از جمعیت شهر زنجان را تشکیل می دهند، برای تهیه یک سرپناه، به آب 
و آتش بزنند. این درحالی است که بنا به گفته فعاالن حوزه مسکن در زنجان، دراین 
شهر اجاره بهای مسکن در سال جاری، نســبت به سال گذشته، افزایش 70 تا 80 
درصدی داشته اســت. افزایش قیمت مســکن در زنجان، در مقایسه یا شهرهای 
هم سطح، بسیار محسوس و مشهود است و برهمین اساس این شهر در رتبه 12کشور 
به لحاظ گرانی مسکن قرار دارد. با وجود اذعان مسئوالن ارشد استان به این چالش، 
اما تاکنون بازار مسکن زنجان به درستی ساماندهی نشده است و همچنان زنجانی ها 
با چالش های اساسی دراین حوزه مواجهند؛ موضوعی که خواب مستأجران را آشفته 
کرده اســت. دراین میان طرح تامین مســکن ملی، یکی از روزنه های امید برای 
صاحبخانه شدن مستاجران زنجانی بود که این روزها با اما و اگرها بسیاری مواجه 
شده و متقاضیان را با ابهام های بسیاری روبه رو کرده است. به گفته مسئوالن مربوط، 
سهم شهر زنجان از طرح مســکن ملی 9هزار واحد اســت. این درحالی است که 
براساس آمار اعالم شده ازسوی اداره کل مسکن و شهرسازی زنجان، حدود نیمی از 

متقاضیان به دلیل نداشتن شرایط تعیین شده، از طرح کنار گذاشته شده اند.

شرایط سخت ثبت نام 
»توران جوادی« ازجمله شهروندان زنجانی  است که برای ثبت نام در طرح مسکن 
ملی اقدام کرده، اما به دلیل شرایط سخت آن، انصراف داده است. او دراین باره اظهار 
می کند: شرایط سخت ثبت نام در طرح مســکن ملی، سبب شده است بسیاری از 

متقاضیان با وجود اینکه خانه ندارند، اما نتوانند از این طرح استفاده کنند.
وی ادامه می دهد: پرداخت اقساط سنگین این خانه ها از عهده بسیاری از مستاجران 
خارج است. بسیاری از اجاره نشین ها در تأمین معیشت روزانه خود هم با مشکالت 
اساسی مواجهند، چه رسد به اینکه بتوانند چنین اقســاط سنگینی را بپردازند. 
مســئوالن مربوط اگر واقعا می خواهند مردم از این طرح استفاده کنند و خانه دار 
شوند، باید شرایط را آسان تر کنند تا افراد بیشتر و مستأجران واقعی از آن بهره مند 
شوند. استفاده نکردن از تسهیالت و امکانات دولتی در بخش مسکن، داشتن حداقل 
35سال سن، سابقه سکونت در 5سال اخیر در شهر مورد تقاضا، نداشتن منع قانونی 
برای دریافت تســهیالت بانکی برای افراد خودسرپرســت، توانایی تأمین هزینه 
ساخت مسکن مازاد بر تسهیالت بانکی، امکان سپرده گذاری حداقل 30درصد از 
هزینه ساخت مازاد بر تسهیالت بانکی، ازجمله شرایط تعیین شده برای برخورداری 
از مزایای طرح مسکن ملی است؛ شرایطی که بسیاری از شهروندانی که نیازمند یک 

سرپناه هستند، نمی توانند همه این شرایط را یک جا داشته باشند.

کوتاه شدن دست دالالن
با وجود همه معایب موجود، طرح مســکن ملی اما می تواند گام موثری درمسیر 
خانه دار شــدن تعداد قابل توجهی از مســتأجران زنجانی باشــد؛ موضوعی که 
درصورت اجرای صحیح و برخورداری از مدیریت مناسب، قادر است بخش زیادی 
از چالش های حوزه مسکن را دراســتان رفع کند.  مدیرکل مسکن و شهرسازی 
استان زنجان دراین باره می گوید: با اجرای طرح مسکن ملی و کوتاه شدن دست 
واسطه ها، مسکن مناسب با قیمت تمام شــده به دست واجدان شرایط می رسد و 
سوداگری های کنونی دراین حوزه تاحد زیادی برچیده می شود که می تواند به حل 
مشکل مسکن در زنجان کمک قابل توجهی کند.مسعود بیات منش با اشاره به اینکه 
از کل ثبت نام کنندگان در استان، 23هزارو 921 نفر در شهر زنجان حضور دارند، 
می افزاید: در اســتان زنجان، 28هزارو۶91نفر در طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام 
کرده  اند که از این تعداد، ثبت نام 1۴هزارو ۶09 نفر به تأیید نهایی رسیده اســت و 

تاکنون حدود 2هزارنفر قسط اولیه ۴0میلیون تومانی را پرداخت نکرده اند.

قیمت تمام شده خانه های »مسکن ملی«
وی درباره قیمت تمام شده خانه های طرح مسکن ملی برای متقاضیان نیز می گوید: 
متراژ این واحدها 80مترمربع اســت که با احتساب مشاعات، قیمت آن 3میلیون 
تومان برای هر مترمربع محاسبه می شود. بیات منش با بیان اینکه زنجان در اجرای 
این طرح پیشرو اســت، ادامه می دهد: زنجانی ها سهمیه 5برابری نسبت به سرانه 
جمعیت گرفته اند و براساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، رتبه برتر کشور را در 
واریزی مردم و  پیشــرفت کار از آن خود کرده اند.وی با بیان اینکه درحال حاضر 
با قیمت موجود خانه ها با متری 3میلیون برای متقاضیان تمام می شــود، عنوان 
می کند: این درحالی اســت که در بازار مســکن زنجان، قیمت ها حتی تا متری 
18میلیون تومان هم افزایش داشته است و این افزایش، هیچ دلیلی به جز گسترش 
داللی در بازار مسکن این استان ندارد. بیات منش تصریح می کند: امیدواریم اجرای 
این طرح، مانند طرح مسکن مهر، بتواند درمسیر تامین خانه برای واجدان شرایط 
و کنترل قیمت ها در بازار مســکن موثر واقع شود و باری از روی دوش مستأجران 
زنجانی بردارد. مدیرکل راه و شهرسازی زنجان درباره زمان پایان اجرای این پروژه 
هم اضافه می کند: اداره کل مسکن و شهرسازی استان ناظر بر اجرای این پروژه است 
و سرعت اجرای آن، به تسهیل ارائه وام ازسوی بانک ، همکاری متقاضیان برای واریز 
سریع اقساط و سرعت عملکرد پیمانکار بستگی دارد. با این وجود با توجه به شرایط 
موجود و هدف گذاری های انجام شــده در ســطح ملی، امیدواریم تا 2سال آینده 

متقاضیان تأیید شده این طرح، کلید خانه را تحویل بگیرند.

پایان ۱۵سال انتظار برای افتتاح فرودگاه سقز
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محمد بلبلی
خبرنگار

استان خراسان جنوبی با وجود اینکه از محرومیت های بسیاری رنج می برد 
و مردم این استان در حوزه های گوناگون با چالش های اساسی مواجهند، 
اما مزیت های ویژه ای هم در حوزه های منابع معدنی، کشاورزی، صنعتی 
و گردشگری دارد که بهره گیری از آنها می تواند به چرخ های توسعه اقتصادی این استان 

بیش از پیش شتاب دهد.
برهمین اســاس و با اســتفاده از ســرمایه های بومی و به کارگیری افــراد متعهد، 
خراسان جنوبی تا سال 1۴15 می تواند به عنوان استانی توسعه یافته در کشور مطرح 
شود؛ چشم اندازی که دور از دسترس نیست و با برنامه ریزی های انجام شده و تالش 

مسئوالن و همراهی مردم استان محقق خواهد شد.
دراین میان برای رســیدن به این هدف بزرگ، دی ماه سال گذشــته »ستاد توسعه 
خاوران« ازســوی اســتاندار خراســان جنوبی راه اندازی شد؛ ســتادی که با هدف 
»شناساندن ظرفیت های کم نظیر استان در سطح کشــور و حوزه بین المللی« آغاز 
به کار کرد و از 5کمیته »شناســایی نخبگان و ایده های نو«، »شناسایی فرصت ها و 
مزیت های سرمایه  گذاری«، »جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی«، »اطالع رسانی 

و فرهنگ سازی« و »پایش« تشکیل شده است.

ستادی در خدمت توسعه استان
معاون هماهنگی اموراقتصادی استاندار خراسان جنوبی و دبیر ستاد توسعه خاوران 
دراین باره به همشهری می گوید: هدف از تشکیل ستاد توسعه خاوران، دعوت از همگان 
برای تالش به منظور توسعه استان است و همه دستگاه ها موظفند شرایط الزم برای 

تحقق این وظیفه مهم را فراهم کنند.
مشــیرالحق عابدی می افزاید: اعضای اصلی ستاد شــامل معاونان استاندار، نماینده 
امام جمعه مرکز اســتان، رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی در مجلس شورای 

اسالمی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، فرماندار مرکز استان، رئیس 
دانشگاه بیرجند، فرمانده سپاه پاســداران، مدیران  اداره های صنعت، 

معدن و تجارت، جهاد کشــاورزی، میراث فرهنگی، تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، مدیرکل دفتر اموربانوان و خانواده اســتانداری، مشاور جوان 

استاندار، رئیس بنیاد نخبگان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
بیرجند، مدیر گروه مطالعاتی طرح آمایش استان، رئیس شورای اسالمی استان 

و 3نفر از فعاالن اقتصادی بخش خصوصی به انتخاب استاندار هستند. وی درباره 
چشم انداز ها و اهداف این طرح هم عنوان می کند: شناسایی فعاالن بخش خصوصی 

داراي ســرمایه هاي علمی، اقتصادي و فنــی و جذب آنان براي ســرمایه گذاري در 
زمینه هاي مختلف، همچنین ارائه و انجام اقدام های ترغیبی و تشویقی به منظور جذب 

سرمایه گذاران بخش خصوصی، بخشی از اهداف این ستاد است.

همکاری با بخش خصوصی
عابدی ادامه می دهد: در همین راســتا در نخســتین روزهای تیرماه ســال جاری 
2تفاهم نامه ســرمایه گذاری برای تولید کیســه های پلی پروپیلن و مشــارکت در 
توانمندسازی دانش آموزان با بخش خصوصی منعقد شد. همچنین تفاهم نامه همکاری 
مشترک با معین های توسعه ای منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی بین ستاد توسعه 
خاوران و سرمایه گذاران به امضا رســید که می تواند گام موثری در اجرای طرح های 
توسعه ای در استان قلمداد شود.وی اظهار می کند: همچنین پایگاه اطالع رسانی ستاد 
توسعه خاوران به منظور بارگذاری طرح های سرمایه گذاری و اطالع رسانی در حوزه 
فرصت ها و مزیت های سرمایه گذاری استان توسط دبیرخانه ستاد راه اندازی شده است 
که اقدام موثری در زمینه گسترش فعالیت های این ستاد به حساب می آید.این مسئول 
تصریح می کند: یکی از اقدام های موثر ستاد توســعه خاوران، تهیه و تدوین اطلس 
سرمایه گذاری استان است که تمامی فرصت ها، قابلیت ها و مزیت های هر شهرستان، 
بخش، دهستان و روستاها را به صورت نقطه ای در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد.

توسعه همه جانبه
وی ادامه می دهد: عالوه براین موارد، براساس دستور استاندار خراسان جنوبی، مباحث 
توسعه ای اســتان در حوزه های سیاســی، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و همچنین 
مباحث عمرانی، فنی و زیربنایی به صورت ویژه در دســتورکار ســایر معاونت های 
استانداری خراســان جنوبی قرار دارد و جلســات متعددی به منظور توسعه دراین 
حوزه ها برگزار شده اســت.عابدی با اشــاره به امضای تفاهم نامه میان سرمایه گذار 
بخش خصوصی، استاندار و فرمانداران شهرستان های تابعه استان برای اجرای طرح 
توسعه و اشــتغال زایی می گوید: از ابتدای راه اندازی و تشکیل ستاد توسعه خاوران، 
تاکنون برای اجرای 12طرح سرمایه گذاری انجام شده که این طرح ها با مبلغ 3هزارو 
290میلیاردتومان ســرمایه گذاری، برای 5هزار و 750 نفر اشــتغال زایی مستقیم 
داشته اند؛ در واقع با اجرای این طرح گام های موثری در مسیر رفع بیکاری در استان 
برداشته شده است و می توان امیدوار بود در میان مدت و بلندمدت شاهد ایجاد تعداد 

زیادی شغل موثر در خراسان جنوبی باشیم.
وی می افزاید: همچنین از ابتدای تشکیل ســتاد تاکنون، 55طرح اولویت دار برای 
سرمایه گذاری در استان دراین ستاد بررسی و در همین راستا ۴0قطعه زمین نیز برای 
سرمایه گذاری واگذار شده است. در راستای ســرعت گرفتن و رفع موانع پیش روی 
طرح ها، 22مصوبه بی نام سرمایه گذاری در استان ازسوی کارگروه صادر شده است. 
همچنین یکی دیگر از اقدام ها برای افزایش ســرمایه گذاری در استان، تهیه اطلس 

سرمایه گذاری استان بوده که درحال انجام است.

طرح های سرمایه گذاری اولویت دار
معاون هماهنگی اموراقتصادی اســتاندار خراســان جنوبی اظهــار می کند: 
101طرح ســرمایه گذاری اولویت دار )58طرح صنعتی، 33طرح کشاورزی، 
7طرح گردشــگری و 3طرح نیرو( در اســتان شناســایی و پس از تصویب در 
کمیته شناسایی فرصت ها و مزیت های ســرمایه گذاری ستاد توسعه خاوران، 
برای بررســی و تأیید نهایی بــه کارگروه امور زیربنایی ارســال شده اســت؛ 
 طرح هایی که اجرای آنها می تواند بار ســنگینی را از دوش توســعه اســتان

 بردارد.
عابدی با اشــاره به اینکه مهاجرت، تهدیدی جدی برای خراسان جنوبی است 
که چالش های اجتماعی بســیاری را نیز بــا خود به همــراه دارد، می افزاید: با 
اجرایی شدن طرح های ســتاد توسعه خاوران، وضعیت اســتان به طورکامل 
 تغییر می کند و خراســان جنوبی به اســتانی توســعه یافته تبدیــل خواهد

 شد.
وی اضافه می کند: تا 15سال آینده، عالوه بر ایجاد اشتغال شاهد شکوفایی در 

بخش هایی ازجمله صنعت، کشاورزی و اقتصاد استان نیز خواهیم بود.

اشتغالزاییمبلغسرمایهگذاریطرح

24نفر11میلیاردتومانالنولین

MDF20نفر28میلیاردتومانپرس

150نفر800میلیاردتوماناستیلکورد

5هزارنفر1200میلیاردتوماناحیایمعادنوصنایعمعدنیاستان

220نفر550میلیاردتومانسرمایهگذاریفروسیلیس

170نفر210میلیاردتومانتولیدکیسههایپلیپروپیلن

احداثکارخانهتولیدمنیزیتکلسینه
وزنیتره

90نفر100میلیاردتومان
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آفتابتوسعهازخراسانجنوبیطلوعمیکند
با تشکیل ستاد توسعه خاوران 
خراسان جنوبی تا سال 1۴15 

می تواند به عنوان استانی 
 توسعه یافته در کشور

 مطرح شود

فرودگاه سقز باالخره پس از چیزی حدود 
15ســال وعده های پی درپی و آمدن و 
رفتن چند دولــت، باالخره قرار اســت 
به مناسبت عید ســعید قربان به صورت آزمایشی به 
بهره برداری برسد؛ پروژه ای سال138۴ و در آغاز دولت 
نهم کلید خورد و قــرار بود درمدت زمان 3ســال به 

مرحله بهره برداری برسد. 
پس از سنندج، ســقز دومین نقطه استان کردستان 
به حساب می آید که قرار درآن فرودگاه به بهره برداری 
برســد؛ پروژه ای راهبردی نه تنها برای اقتصاد سقز و 
استان کردستان، بلکه شــمال غرب کشور. برآوردها 
نشان می دهد فرودگاه سقز می تواند نقشی محوری در 

توسعه اقتصادی این منطقه ایفا کند.

فراز و نشیب های یک طرح
این پروژه فرودگاهی که قدمتی نزدیک به 15ســال 
دارد، کارعملیاتی آن قرار بود 3ســاله به نتیجه برسد 
و باری از دوش توسعه کردســتان بردارد، اما مدت ها 
به طول انجامید و طی حــدود 11ســال از آغاز آن، 
تنها درحد 8درصد پیشــرفت فیزیکی را تجربه کرد. 
توقف چندین باره پروژه فرودگاه ســقز سبب شد این 
پروژه درســال1395 حتی از دســتورکار هم خارج 

شود. این درحالی بود که تالش ها برای احیای پرونده 
خاک خورده این پروژه راهبــردی، پس از مدتی آغاز 
و ســاخت فرودگاه سقز از ســال 139۶ دوباره ازسر 

گرفته شد.
با توجه به پیگیری های انجام شــده، پروژه فرودگاه 
سقز درجمع طرح های محوری توسعه  زیرساخت های 
حمل ونقل استان کردستان قرار گرفت؛ موضوعی که 
سبب شد اجرای آن تکانی بخورد و امیدها به نشستن 
هواپیما بر باند فرودگاه جان تازه ای بگیرد. دراین میان 
یکی از مهم ترین نــکات قابل توجه در طرح توجیهی 
فرودگاه ســقز، دربرگیری و بهره مندی مردم شمال 
و شمال غرب  کردســتان و شهرســتان های جنوب 

آذربایجان غربی از آن است. 
کمک به توسعه پایدار استان، نزدیکی به منطقه مرزی 
بانه و مریوان و... از دیگر دالیل توجیهی و قانع کننده ای 
بود که سبب شد، مسئوالن ادامه اجرای این پروژه را 

جدی تر از قبل دنبال کنند.

در آستانه بهره برداری
مدیرعامل فرودگاه های اســتان کردســتان با اشاره 
به روند طوالنی ســاخت فرودگاه ســقز، به خبرنگار 
همشــهری می گوید: تالش براین است که این پروژه 
مهم، در روزهای آینده به مرحله بهره برداری آزمایشی 

برسد.
 امیرعباس نظری زاده پیشــرفت فیزیکی اجرای این 

پروژه را بســیار خوب ارزیابی می کنــد و می افزاید: 
براساس برنامه ریزی های  صورت گرفته و به احتمال 
زیاد، فــرودگاه ســقز اواخر همین ماه و به مناســبت 
عیدسعید قربان، به عنوان عیدی برای مردم استان و 

منطقه، به مرحله بهره برداری آزمایشی می رسد.
وی که از اعالم آمار و ارقام پیشرفت فیزیکی و هزینه ها 
خوداری می کند، ادامه می دهــد: گرفتن مجوزهای 
مختلف پس از بهره برداری آزمایشــی، بدون شــک 
زمان بر است. برهمین اســاس اولویت فرودگاه پس از 

بهره برداری آزمایشی گرفتن این مجوزهاست.
نظری زاده اظهــار می کند: پروژه ســاخت فرودگاه 
سقز درسال 1395 به عنوان یک پروژه خاتمه یافته، 
از دستورکار خارج شــده بود، اما با تالش استاندار و 
مســئوالن وقت، دوبار به پروژه اعتبار تزریق شــد و 
هم اکنون با تأمین اعتبارات الزم، پیشــرفت فیزیکی 
مناسبی دارد و پیمانکاران زیادی برای به پایان رساندن 

آن فعالیت می کنند.

مزیت های پروژه
وی با بیان اینکه اعتبارات این پروژه از محل اعتبارات 
اســتانی و شــرکت فرودگاه های ناوبری ایران تأمین 
شده اســت، درباره مشــخصات فنی پروژه می گوید: 
پایانه این فرودگاه 2300مترمربع زیربنا دارد. مساحت 
»اپــرون« فرودگاه نیــز 2500مترمربع اســت. این 
فرودگاه یک »تاکسی وی« دارد و طول و عرض باند آن 

نیز، به ترتیب 2800 و 30متر است.
نظری زاده ادامه می دهد: با توجه به کوهستانی بودن 
منطقه، هواپیمای مورد اســتفاده در فرودگاه ســقز 
ATR درنظر گرفته شده است. مدیرعامل فرودگاه های 
کردســتان درباره مزیت های بهره برداری از فرودگاه 
سقز نیز می افزاید: این فرودگاه یکی از طرح های کالن 
و راهبردی در شمال غرب کشــور و کلید توسعه این 
منطقه است. وی عنوان می کند: امکان سرویس دهی 
حمل ونقل هوایــی این فرودگاه به شهرســتان های 
استان های کردستان و آذربایجان غربی، ازجمله بانه، 
مریوان و دیواندره، سردشت، بوکان، پیرانشهر، مهاباد 
و تکاب، نزدیکــی به مرز عراق و قابلیــت بین المللی 
شدن این فرودگاه و موقعیت راهبردی سقز به عنوان 
پل ارتباطی شمال غرب با جنوب غرب کشور، از دیگر 
مزیت های بهره بــرداری از فرودگاه ســقز در منطقه 
خواهد بود. نظری زاده با بیان اینکه فرودگاه در توسعه 
زیرساخت ها برای جذب سرمایه گذاری های کالن در 
منطقه نیز بی تاثیر نیست، می افزاید:  همچنین فرودگاه 
سقز یکی از زیرساخت های توســعه پایدار درمناطق 
ویژه اقتصادی بانه و مریوان در آینده خواهد بود و خود 

از ویژگی های توسعه سریع تر به شمار می رود. 
مدیرعامــل فرودگاه های کردســتان اضافه می کند: 
خارج کردن مناطق شمالی، شــمال غربی و جنوبی 
آذربایجان غربــی از بن بســت نیز از دیگــر مزایای 

بهره برداری از این پروژه است.

 طبق اعالم مسئوالن کردستان، فرودگاه سقز به مناسبت
 عید قربان به  بهره برداری آزمايشی مي رسد

فرحناز چراغی
خبرنگار

چشم  امید مستأجران زنجانی 
به »مسکن ملی«

 28هزارو۶۹1 زنجانی در طرح اقدام ملی مسكن 
ثبت نام کرده  اند که 14هزارو ۶0۹ نفر تأيید شده اند 

پوپک قاسمی
خبرنگار



 مصائــب زندگی
 در حریم ریلی

همشــهری در پرونــده ویــژه ای وضعیت 
 محله هــای مجــاور خطــوط راه آهــن را 

در 5کالنشهر کشور بررسی کرده است

در بیشتر 
کالنشــهرهای کشور، 

محله هایی را می توان یافت که در حریم 
خطوط راه آهن قرار گرفته اند و زندگی درآنها با مشکالت 

و خطراتی همراه است. باوجود ممنوعیت ساخت وساز در حریم ریل های 
راه آهن در محدوده های شهری، بازهم شــاهد ساخت وسازهایی دراین حریم هستیم، 

درحالی که این ساخت وســازها هم برای مردم و هم برای شرکت راه آهن و شــهرداری ها دردسرساز 
شده است. ساکنان این مناطق نه تنها از سروصدای گوشخراش عبور قطارها آسایش ندارند، بلکه گاه شاهد جان باختن 

عزیزان شان دراین حریم به دلیل برخورد با قطار هم بوده اند. یکی دیگر از مشــکالتی که ساکنان محله های حریم ریلی با آن دست به 
گریبانند، آسیب های اجتماعی فراوان است. با دیوارکشی، عمال این مناطق از شهرها جدا شده اند و عمال با سرعت بخشیدن به توسعه 

حاشیه نشینی، بستر بســیاری از ناهنجاری ها درچنین مناطقی فراهم شده است. بســیاری از این خانه ها سند ملکی 
دارند، اما حاال با قرارگرفتن در حریم ریلی، نه اجازه خرید و فروش دارند و نه می توانند به بازسازی این 

خانه ها که گاه بسیار قدیمی اســت، بپردازند. دراین گزارش اقدام های انجام شده برای 
رفع مشکالت ازسوی سازمان های مســئول و میزان ثمربخشی آنها و 

همچنین خطرات زندگی درچنین محله هایی در5کالنشهر 
کرج، قم، یــزد، تبریز و مشــهد مورد 

بررسی قرارگرفته است.
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عكس ها: همشهري

ترافیک باالی خطوط ریلی در یزد

یزد از استان های معدن خیز کشور است و وجود معادن 
سنگ آهن مرکزی و چادرملو و بالطبع ضرورت جابه جایی سنگ 
آهن برای کارخانه های ذوب آهن در سراسر کشــور، باعث افزایش 
ترافیک خطوط ریلی دراین استان شده اســت. این استان موقعیت 
جغرافیایی  ویژه ای هم دارد و در چهارراه مواصالتی کشور قرارگرفته 
است. به همین دلیل نیاز بیشتری به خطوط ریلی برای آن احساس 
می شد. درحال حاضر عالوه بر حدود 30رام قطارمسافری، روزانه بالغ 
بر 500واگن باری در خطوط راه آهن استان جابه جا می شود و به دنبال 
توسعه شهر یزد، بخشی از این خطوط در محدوده شهرهای استان 
به ویژه شهر یزد قرارگرفته است. این موضوع موجب نگرانی بسیاری 
از شهروندان درباره مشــکالتی ازجمله خطر برخورد افراد با قطار و 
همچنین آلودگی صوتی ناشی از تردد قطارها شده است. استان یزد 
دارای 730کیلومتر خط راه آهن از ایستگاه بادرود اصفهان تا ایستگاه 
بافق و ایستگاه اردکان تا ایســتگاه چادرملو است که 20کیلومتر از 
این خطوط راه آهن، از داخل شهر عبور می کند و نیاز به حصارکشی 
دارد، اما تاکنــون تنها حدود 20درصد این حریــم یعنی نزدیک به 
5کیلومتر خطوط، حصارکشی شده است. شهرک ابوالفضل، شهرک 
دانشگاه امامشهر، بخش هایی از منطقه اسکان، اهرستان، آذریزدی، 
قاسم آباد، کوی فیضیه، قاسم نقی و حسین آباد ریسمانی و برخی دیگر 
از روســتاهای بخش مرکزی یزد ازجمله مناطق واقع شده در حریم 
ریلی راه آهن شهر یزد هستند. اولویت حصارکشی خطوط راه آهن در 
شهرهای استان هم به  ترتیب برای شهرهای یزد و بافق پیش بینی شده 
وخطوط شهرهای میبد و اردکان از شهر دور است. هرچند از سال های 
گذشته حصارکشی بخش های بسیاری از حریم راه آهن شهر یزد در 
دستورکار متولیان قرارگرفته، اما هنوز بخش هایی فاقد حصارکشی 
اســت و تعدد قطارهای باری، می تواند شهروندان را درمعرض خطر 
برخورد با قطار قرار دهد و جان آنهــا را به خطر بیندازد. این موضوع 
همیشه بین شهرداری و راه آهن یزد مورد حرف وحدیث و کشمکش 
بوده است. البته در ســال های اخیر موضوع خروج تردد حداقل 
قطارهای باری )که تعداد آنها نیز قابل توجه است(، از محدوده 
شــهر با ایجاد 42کیلومتر کمربند ریلی باری مطرح شده که 
هنوز به مرحله اجرا نرسیده است؛ هرچند که اداره کل راه آهن 
اســتان با توجه به ایجاد این کمربند در آینده، نسبت به توسعه 
ایستگاه های طرفین کمربندی ریلی در ایستگاه های 

یزدگرد و نظرآباد اقدام کرده است.

دردسرهای مجاورت با خطوط قطار در تبریز
راه آهن در تبریــز و اســتان آذربایجان شــرقی قدمتی 

حدود 110ساله دارد مردم این استان از چند دهه قبل با صدای 
صوت قطار و حرکت راه آهــن مأنوس هســتند و بخش مهمی 
از سفرهای مردم اســتان به وســیله قطار صورت می گیرد. این 
ســفرها از مســیرهای چند ده کیلومتری داخل استان تا مسیر 
1500کیلومتری تبریزبه مشــهد را شامل می شود و 28ایستگاه 
قطار دراین مسیر تعریف شده است و قطار نزدیک به هزارکیلومتر 
در داخل استان حرکت می کند. برهمین اساس بیش از 50شهر 
و روستا در مسیر حرکت قطار در داخل استان قرار گرفته اند که 
اصلی ترین شهر مجاور ایستگاه راه آهن و خطوط ریلی، تبریز است. 
مجاورت خطوط قطار با مناطق شهری در تبریز موجب افت قیمت 
زمین و خانه های مجاور این خطوط شده است، به نحوی که قیمت 
زمین در اطراف ریل های راه آهن در تبریز به نصف قیمت زمین در 
مناطق دیگر این شهر می رسد. »دیزل آباد«، »کجوار« و »قراملک« 
از محله هایی هستند که در مجاورت راه آهن تبریز قرار گرفته اند 
و این موضوع مشکالت بسیاری را برای اهالی به وجود آورده است 
و دردســرهای خاص خود را دارد. به همین دلیل، ساخت وساز 
و حاشیه نشــینی در مســیر حرکت قطار در تبریز از چالش های 
موجود دراین مناطق است. دراین میان روستای »شیخ حسن« 
در غرب تبریز هم به صورت کامل در مسیر حرکت قطار قرار گرفته 
و خانه باغ های ارزان قیمت دراین محدوده ســاخته شده اســت. 
همسایگی مناطق مسکونی حاشیه ای تبریز با خط راه آهن سبب 
بروز حوادث تلخــی در مقاطع زمانی مختلف می شــود که برای 
جلوگیری از ایــن حوادث، تابلوهای هشــدار دهنده و همچنین 
ایجاد موانع در مسیر پیش بینی شده اســت، اما به نظر می رسد 
آنچنان که باید درمقابل حوادث این حوزه بازدارندگی کافی ندارد 
و هرازگاهی اخبار ناگواری از حوادث رخ داده دراین مناطق منتشر 
می شود. این درحالی است که مســئوالن مربوط اعالم می کنند 
حوادث برخورد با قطار و فوت وجراحت از این ناحیه، کم ترین آمار 
را درمیان حوادث این  مناطق داشته است. اما در شهرهای دیگر 
استان مانند مراغه و میانه، به عنوان 2شهر بزرگ آذربایجان شرقی، 
وضعیت ایستگاه های راه آهن و مجاورت خطوط راه آهن با خانه های 
مسکونی متفاوت تر اســت و حاشیه نشینی در مجاورت 
خطوط راه آهن دراین شــهرها کمتر دیده می شــود، 
اما حدود 13کیلومتر از راه آهن سراسری از محله های 
مختلف مراغه عبور می کند که بیشتر آنها دیوار حائل 
ندارد. روزانه چند قطار تبریز - تهران و ارومیه - تهران 
از مناطق مســکونی مراغه ازجملــه »پهرآباد«، 
»عشرت آباد«، »میکائیل آباد« و »انزاب« 

می گذرد.

تراکم ریلی در مشهد

از مجموع 10هزارکیلومتر ظرفیت شبکه ریلی کشور، هزارو 400کیلومتر 
آن، معادل 14درصد، در خراســان رضوی قرار دارد. تراکم ریل دراین 
استان نیز نسبت به مساحت آن، 2برابر میانگین کشوری است و ساالنه 
به واسطه وجود بارگاه منور رضوی درمشهد، بیش از 40درصد قطارهای 
مسافربری کشور به مشهد رفت و آمد می کنند. بیشترین عبور قطار در 
مناطق شهری منطقه راه آهن خراســان رضوی مربوط به ورودی شهر 
مشهد و ورودی و خروجی شــهر نیشابور اســت که حریم ریل دراین 
مناطق، ایمن سازی و دیوارکشی شده اســت. در برخی روستاها که در 
حاشــیه ریل راه آهن قرار دارند و احتمال تردد درآنها وجود دارد نیز با 
دیوارکشی یا ساخت زیرگذر از حریم ریل حفاظت شده است. در زمینه 
عبور از تقاطع ها نیز اداره راه آهن خراسان رضوی ایمن سازی های الزم از 
قبیل ساخت زیرگذر و پل های روگذر را انجام داده است و دسترسی ها 
برای عبور و مرور شهروندان با ایمنی کامل انجام می شود. همچنین همه 
ایســتگاه ها و خطوط ریلی راه آهن خراسان در محدوده زیرپوشش این 
اداره کل به ســامانه کنترل اتوماتیک قطار)ATC( مجهز است. برای 
سهولت در رفت وآمد شهروندان و ایجاد ایمنی، در همه محله های مجاور 
راه آهن، حریم ریل دیوارکشی شده یا زیرگذر ایجاد شده است. در بعضی 
از مناطق هم که خط راه آهن از بین شــهرک ها عبور کرده، برای ایجاد 
ارتباط بین این محله ها نیز زیرگذر ساخته شده است. ساخت زیرگذر از 
وظایف شهرداری و خدمات شهری است، اما اداره راه آهن خراسان رضوی 
به واســطه اجرای مســئولیت های اجتماعی و همچنین تامین امنیت 
ساکنین محله های مجاور خط راه آهن، این مسئولیت را برعهده گرفته 
است. اداره راه آهن خراســان رضوی در رابطه با رفع مشکالتی از قبیل 
سنگ پرانی و برخورد وسایل نقلیه و عابران با قطار هم در مساجد، مدارس 
و کانون های فرهنگی محله ها، برنامه های آموزشی و فرهنگی برگزار کرده 
و این آموزش ها همچنان ادامه دارد. با مشارکت شهرداری مشهد حدود 
10کیلومتر از دیوارهای حاشیه ریل های راه آهن نیز با مضامین آموزشی 
مذهبی، فرهنگی و آداب شهروندی نقاشــی دیواری انجام شده است. 
هرچند در سال های اخیر سنگ پرانی و برخورد با قطار کاهش چشمگیری 
داشــته، اما نمی توان گفت که تنها برگزاری کالس ها در محله ها باعث 
پایین آمدن آمار این اتفاقات بوده است. همزمان با برگزاری کالس های 
آموزشی، تعامالتی  نیز با شهرداری انجام شد، چراکه قسمتی از دیوارها 
در بعضی مناطق توسط بعضی از شهروندان تخریب و از آنجا عبور و مرور 
انجام می شد که این مناطق توسط شهرداری مرمت و از رفت و آمد مردم 
جلوگیری شد. حریم اصلی راه آهن 17متر از محور)آکس( ریل راه آهن 
به طرفین است و هرگونه ساخت و ساز و تصرف در این محدوده براساس 
قانون ممنوع است و پس از 17متر نیز به فاصله 30متر فقط  تصرف برای 

نظیر لولــه آب و گاز و امثال آن بــا دریافت مجوز از تاسیساتی 
راه آهن مجاز است.  

متولی نامشخص خطوط ریلی درکرج

قدمت راه آهن در کرج به حدود 90سال قبل باز 
می گردد؛ سرحدآباد، مهرشهر، حسین آباد، شیخ آباد، اکبرآباد 
و جنوب گرمدره شامل شــهرک های ناصریه و سعادتیه ازجمله 
مناطق استان البرز هستند که در حریم راه آهن قرار گرفته اند و این 
همجواری، سال هاست ساکنان این مناطق را با مشکالتی مواجه 
کرده است. در سال های اخیر نیز با تعریض و سه خطه و چهارخطه 
شدن ریل راه آهن، این مشکالت چندبرابر شده، اما اعتراض مردم 
به جایی نرسیده اســت. برای مثال، حدود یــک کیلومتر از خط 
رفت و برگشت ریل قطار تهران - تبریز از وسط محله سرحدآباد 
مي گذرد؛ محلــه ای با 10هزارنفر جمعیت کــه برخي خانه ها در 
فاصله چندمتري ریل راه آهن ســاخته شده اند. این درحالی است 
که هیچ حریمی برای این ریل وجود ندارد و هرســال شاهد فوت 
چندنفر به دلیل برخورد با قطار هستیم. همچنین غرش قطارها و 
لرزش خانه ها، ممنوعیت خریدوفروش یا بازسازی امالک در کنار 
حوادث مرگبار تصادف با قطار، زندگی را برای ساکنان 2شهرک 
ناصریه و ســعادتیه گرمدره تلخ کرده و سال ها تالش برای رهایی 
از این وضعیت هم بی نتیجه بوده اســت. بیــش از 350خانوار در 
جنوب گرمدره درمحدوده راه آهن تهران - تبریز ســاکن هستند 
که 110خانوار به طورمستقیم در حریم قرارگرفته اند. شهروندان 
منطقه حسین آباد و فاز 5مهرشــهر نیز برای دسترسی به اماکن 
عمومی مانند فروشــگاه ها، مجموعه ورزشــی تختی و همچنین 
کتابخانه عمومی مهرشهر مجبورند از خط راه آهن عبور کنند که با 
توجه به سه ریله شدن این مسیر و گذر قطارهای مسافری و باری، 
سال هاســت حوادث تلخ وناگواری به ویژه برای دانش آموزان این 
منطقه رخ می دهد. گسترش شهرنشــینی و نبود اداره راه آهن در 
استان، از دالیل الینحل ماندن مشکل حریم راه آهن در البرز عنوان 
می شود. شهرداری این مناطق می گوید در گذشته حریم راه آهن 
دور از منطقه شهری بوده، اما گسترش محله ها و ساخت وسازهای 
غیرمجاز باعث شــده ســاخت خانه تا حریم راه آهن تجاوزکند. 
اما ســاکنان این محله ها می گویند قدمت ســکونت در حاشیه 
ریل، به ویژه در منطقه گرمدره و ســرحدآباد، به بیش از 70سال 
می رسد و ملک آنها ســند ثبتی دارد. تنها راهی که می تواند آنان 
را از غرش قطارها نجات دهد، خرید امالک توسط شرکت راه آهن 
جمهوری اسالمی ایران است. اما این شرکت تاکنون پاسخ روشنی 
به مشکالت ریلی راه آهن البرز نداده اســت. با وجودی که بیش از 
10سال از عمر استان شدن البرز می گذرد، اما پیگیری های الزم 
برای تشکیل اداره کل راه آهن در استان انجام نشده است و کسی 
هم پاسخگوی مشکالت حوزه راه آهن این استان نیست. متاسفانه 
مســائل ریلی البرز الینحل مانده و بافت های فرسوده روی حریم 
ریل آهن در برخی از مناطق مانند گرمدره، بالتکلیف رها شده اند. 
برخی از تقاطع های غیرهمســطح در البرز هــم نیازمند تعیین 
تکلیف وکمک راه آهن برای اتمام آن اســت، اما متأسفانه مطالبه 
به حق مردم این مناطق مبنی بر حفظ حریــم برای محافظت از 
جان افراد تاکنون بی پاسخ مانده و خبری از حریم کشی میان راه 
عبوری مردم و خطوط قطار نیست. ساکنان حاشیه ریل عالوه  بر 
صدای گوشخراش حرکت قطارها، خاطرات غم انگیزی هم از مرگ 

ریل دارند.عزیزان خود در بستر 

  

خودنمایی خطوط موازی آهنی در وسط شهر قم

ریل راه آهن از قلب شهر قم می گذرد؛ در سال1317 که راه آهن 
قم به بهره برداری رســید، ریل ها در حاشیه شــهر روی زمین 
پهن شــد. کم کم صدها هکتار از آن ســوی ریل ها به محدوده 
شهری پیوست و هم اکنون خطوط موازی آهنی در وسط شهر 
خودنمایی می کند. ایســتگاه راه آهن قم یکــی از قدیمی ترین 
ایستگاه های کشــور است که در فهرســت آثارملی هم به ثبت 
رسیده است. قرارگرفتن این ایستگاه درحدود 500متری حرم 
حضرت معصومه)س( هم فرصت است، هم تهدید. فرصت برای 
افزایش اســتفاده زائران و مردم قم از خطوط ریلی برای سفرها 
که این هدف به خوبی محقق شده اســت. تهدید از این نظر که 
ســاخت غیرمجاز خانه ها در محدوده حریم راه آهن باعث بروز 
مشکالتی شده و ساکنان حاشیه ریل از سر و صدا و لرزشی که 
عبور قطارها ایجاد می کند، گالیه دارند. ســاکنان حاشیه ریل 
راه آهم برای خانه سازی باید فاصله 50متری از ریل ها را رعایت 
می کردند، اما خانه ها بدون مجوز راه آهن ساخته شده اند. البته 
برای تسهیل در عبور و مرور و رضایت ساکنان محدوده ریل های 
راه آهن، زیرگذرها و روگذرهایی ساخته شده است، اما دیوارکشی 
محدوده ریل راه آهن با اعتراض مردم و مسئوالن شهری مواجه 
شد. کارشناسان معتقدند زنگ هشدار بروز معضالت اجتماعی 
در حاشیه ریل راه آهن زمانی به صدا درآمد که اداره کل راه آهن 
تصمیم گرفت حریم ریل را با دیوارهای پیش ساخته بلند بتنی 
و بدقواره از بافت شــهری جدا کند. این دیوار همچون نقشــه 
دایره مانند، قم را به دو نیم دایره تقســیم کرده اســت. پس از 
اجرای طرح دیوارکشی شــاخص نظارت اجتماعی از بین رفته 
و احساس امنیت درمیان ســاکنان پیرامون حریم ریل راه آهن 
کاهش یافته است. عبور این دیوار از مناطق حاشیه ای شهر قم 
زمینه ساز ایجاد کنج های مخفی و دور از دسترس شده که اکنون 
به محل پاتوق معتادان تبدیل شده است. درحال حاضر قطارها 
برای رسیدن به ایستگاه مرکزی و ادامه مسیر، از 3منطقه شهری 
قم عبور می کنند. بخش قابل توجهی از دیوارکشــی حریم ریل 
اگرچه با اعتراض هایی همراه بود، انجام شــد، اما در قسمتی از 
خیابان رســول دادخواه، مردم مانع از دیوارکشــی شده اند. در 
همین قسمت تاکنون چند شــهروند قمی براثر برخورد با قطار 
جان خود را از دست داده اند. بیشترین مشکل همجواری با ریل 
راه آهن در حاشیه ریل متروکه بلوار امام رضا)ع( تا جمکران است. 
در اطراف این ریل، ســکونتگاه های غیررسمی شکل گرفته که 
عمدتا با مسائل زیســت محیطی و آسیب های اجتماعی مواجه 
اســت. طرح بلوار پیامبراعظم)ص( که اتصال دهنده دو قطب 
زیارتی حرم حضرت معصومه)س( و مســجد جمکران اســت، 
قسمتی از این ریل را قطع کرد. با این حال ریل های بدون استفاده 
همچنان باقی مانده اند. مســئوالن شهری می گویند ماندگاری 
این ریل موجب مخدوش شدن زیبایی و نظم شهری می شود، 
اما مسئوالن عمرانی استان و مدیران راه آهن امیدوارند پس از 
بهره برداری قطار پرسرعت تهران - قم - اصفهان، این خط آهن 
احیا شود. عدم تمایل به جمع آوری ریل متروکه دلیل دیگری 
هم دارد؛ در قســمتی از این محدوده وقتی ریل ها از روی زمین 
برداشته شد، افرادی مدعی شدند این ملک متعلق به آنهاست. 
شاید اگر همه ریل ها برچیده شود، مدعیان مالکیت زمین حریم 

ریل بیشتر شود.
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  توسعه ناتمام فرودگاه بجنورد 
برخی مسئوالن استان خراسان شــمالی تاکنون وعده های مختلفی درباره توسعه فرودگاه 
بجنورد داده اند، اما آن گونه که از شرایط برمی آید، این وعده ها هنوز محقق نشده است، چراکه 

اکنون فقط هفته ای چند پرواز از بجنورد به تهران انجام می شود.
یک شهروند از بجنورد خراسان شمالی

   مطالبه مردم »توکهور« هرمزگان 
بخش »توکهور« در استان هرمزگان، با جمعیتی درحدود ۴۵هزارنفر و ۴۱روستای تابعه و داشتن 
زیرساخت های الزم، سال هاســت که با وجود پیگیری های انجام شده ازسوی برخی مسئوالن 
محلی و نماینده ســابق استان درمجلس، همچنان به شهرســتان ارتقاء نیافته است. مسئوالن 
کشوری مرتبط با این موضوع باید بدانند که شهرستان شدن، مهم ترین خواسته عمومی مردم این 
بخش، در سال های اخیر بوده است و از آنان می خواهیم پاسخ شفافی دراین زمینه به مردم بدهند.
یک شهروند از هرمزگان

صدای همشهری

کمبود آب این روزها به چالشی 
اساســی برای مردم سراســر 
کشــور تبدیل شــده و زمزمه 
کمبود این مایه حیات، حتی در استان هایی 
که در گذشته مشــکل کمبود آب نداشتند 
هم شــنیده می شــود؛ موضوعی که به نظر 
می رســد برای برون رفت از آن باید تدابیر 
موثری اندیشید و راهکارهای مناسب داشت.

در چنیــن شــرایطی، در ســال های اخیر 
آذربایجان غربی با برخورداری از چشمه های 
آب متعــدد، به عنــوان یکی از اســتان های 
تامین کننده آب اســتان های همجوار خود، 
ازجمله آذربایجان شرقی هم به حساب می آمد، 
کما اینکه هنوز هم بخشــی از آب آشامیدنی 

مردم تبریز، از این استان تامین می شود.
فراوانی آب و چشــمه های پربرکت استان 
سبب شده تا عمال شــهروندان این استان 
با واژه ای بــه نام »رعایــت الگوی مصرف« 
ناآشنا باشند؛ موضوعی که باید برای اصالح 
آن چاره اندیشــی کرد، چراکــه دیگر زمان 

صرفه جویی در مصرف آب فرا رسیده اســت 
و منابع آبی آذربایجان غربــی دیگر تحمل 

هدررفت ندارد.
درکنار چالــش کمبود آب، شــبکه های 
فرســوده توزیــع ایــن مایــه حیــات 
درآذربایجان غربی هم ســبب شــده آب 
آشامیدنی تولید شــده دراین استان پس 
از خروج از مخــازن تصفیه خانه، به مقصد 
واقعی خود نرســد و هدر برود. شهروندان 
آذربایجان غربی در شهرهایی مانند مهاباد 
و ارومیه بارها با مشکل شکستگی لوله های 
سیمانی آب روبه رو شده اند؛ چالشی که آب 

شیرین را نصیب خاک می کند.

  سیر صعودی مصرف آب 
وفاضــالب  آب  اداره  کارشــناس 
آذربایجان غربــی دراین زمینــه می گوید: 
سرانه مصرف آب دراین اســتان همواره از 
متوسط کشوری باالتر بوده است. به عنوان 
مثال، درســال97 میانگین مصرف سرانه 
آب در آذربایجان غربی 200لیتر و در واقع 
۵0لیتر بیشــتر از میانگین مصرف سرانه 
کشور بود. امسال هم این سرانه به 2۱0لیتر 
رسیده که بازهم از میانگین سرانه مصرف 

کشوری باالتر است.
اسد ســاجدی می افزاید: در ۵سال گذشته 
به طــور متوســط ســرانه مصــرف آب در 
آذربایجان غربی ۴0 تا ۴۵لیتر باالتر از سرانه 
استاندارد اســت و مصرف بیش ازحد، مانع 
از رســیدن آب به دریاچه ارومیه می شود و 
از عوامل مهم تنش آبــی در دریاچه ارومیه 

به شمار می رود.
وی ادامه می دهد: براین اســاس باید درنظر 
داشت که کاهش سطح آب در دریاچه ارومیه، 
تاثیر منفــی بر محیط زیســت منطقه برجا 
گذاشته و در افزایش دمای هوا و وزش بادهای 
نمکی نیز تاثیر داشــته و به تبع آن، موجب 

افزایش بیماری های تنفسی هم شده است.

  فرسودگی شبکه توزیع 
اما افزایش مصرف آب ازســوی شهروندان 
همه ماجرا نیست و باید موارد مهم دیگری 
را نیز دراین حوزه مدنظر داشــت. یکی از 
پیمانکاران شبکه آبرسانی آذربایجان غربی با 
بیان اینکه بخش قابل توجهی از شبکه توزیع 
آب استان فرسوده است و زمینه ساز هدررفت 
این ماده حیاتی می شود، می گوید: بیش از 
نیمی از شبکه توزیع آب دراستان، از چند 
دهه قبل بازســازی نشده است و با توجه به 
کوهستانی بودن منطقه، این شبکه ها دچار 

فرسایش و آسیب دیدگی می شود.
غالم کمیلی تاکید می کند: بخش عمده ای 
از شبکه توزیع آب استان هنوز سیمانی است 
یا لوله های آهنی و فلــزی قدیمی دارد که 
این مشکل در شهرها و روستاهای کوچک 
بیشتر دیده می شود. دراین میان در برخی 
مناطق، زنگ زدن لوله های آب نیز زمینه ساز 

ورود امالح به آب آشامیدنی می شود.
وی تصریــح می کند: در برخی روســتاها 
کیفیت آب دریافتی، بســیار متفاوت با آب 
خروجی از تصفیه خانه است و کیفیت پایین 
آب در کنار نشت های متعدد در مسیر، سبب 

نارضایتی روستاییان شده است.

  چشم به راه اعتبار
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان 
غربی هم دراین باره می گوید: درحال حاضر 
صددرصد جمعیت شهری استان زیرپوشش 
این شــرکت قرار دارند و بیشتر روستاهای 
بــاالی 20خانوار این اســتان نیــز از آب 

آشامیدنی بهره مند هستند.
لطیف خوش ســیرت می افزاید: همچنین 
۵هزارو700خانوار، مشــترک قانونی آب 
دراستان هستند و آب موردنیاز شهروندان 
با دبی حــدود ۱0مترمکعــب درثانیه، در 

شهرهای مختلف تولید و عرضه می شود.
وی با اذعــان به فرســوده بودن شــبکه 

توزیع اســتان و مصــرف بیش ازحد آب، 
ادامه می دهد: 2۶درصد از آب آشــامیدنی 
برداشتی، به دلیل اسراف و فرسودگی شبکه 
آب هدر می رود. دراین میان متوسط مصرف 
آب در ارومیه هم 2۱0لیتر در شــبانه روز 
است که بیشتر از میانگین کشوری به شمار 

می شود.
این مسئول با بیان اینکه  ۳۵درصد از شبکه 
انتقال آب ارومیه نیازمند اصالح است، تاکید 
می کند: در ســال جاری تنها 700میلیون 
تومان اعتبار برای ایــن موضوع اختصاص 

یافته که بسیارناچیز است.
خوش سیرت با بیان اینکه 2۳مخزن ذخیره 
آب با ظرفیت 7۵هزارمترمکعب در اســتان 
فعالند، اضافه می کند: درحال حاضر ظرفیت 
مخازن آب ارومیه ۱0هزارمترمکعب آب است 
که اگر آنها را توسعه ندهیم، با کوچک ترین 

نوسانی دچار مشکل خواهیم شد.

  ضرورت تقویت زیرساخت ها 
معاون امورعمرانی استاندار آذربایجان غربی 
هم با بیان اینکه از 2ســال قبــل و با ادغام 
شــرکت توزیع آب شــهری و روســتایی، 
درصدد بهبود شبکه های توزیع آب دراین 
اســتان بوده ایم، اظهار می کند: این ادغام 
ظرفیت های ویژه ای برای بهبود شبکه های 
روستایی ایجاد کرده و گام های موثری هم 

دراین زمینه برداشته شده است.
آیدین رحمانی با بیان اینکه اعتبارات فعلی 
برای اصالح شبکه فرسوده آب استان کافی 
نیست، می افزاید: حداقل اعتبار موردنیاز، 
چندبرابر اعتبارات فعلی است تا بتوانیم از 

بحران کم آبی فعلی در استان عبور کنیم.
وی اضافه می کند: کمبــود مخازن آب در 
استان، چالشــی جدی به حساب می آید؛ با 
اعتبارات استانی امکان تهیه مخازن جدید 
وجود ندارد و باید ردیف بودجه ملی دراین 

زمینه درنظر گرفته شود.

هدررفتآبدرآذربایجانغربی

 يكشنبه 27 تیر 1400 
شماره 8272 

 سال جاری برداشت گل محمدی از مزرعه هاي الله زار کرمانداغسرماوخشکسالیبردل»اللهزار«
 ۶0درصد کاهش داشت

اسماء پورزنگی آبادی
خبرنگار

021-23023405    
ستون صدای همشهري براي نوشتن مشکالت شما شهروند  گرامی  است. معضالتي که منعکس مي شوند تا 
مسئوالن آنها را بخوانند و در پي یافتن راه حلي براي رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکالت خود از ساعت 

9 تا ۱7با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

تنگه خرگوشان در استان لرستان
 عکس: غالمرضا رادمنش

س: ايرنا
عك

شــهر »الله زار« کرمان را در تولید گل محمدی، 
رقیب قمصر در کاشــان می داننــد و بنا به گفته  
کارشناسان، گالب این منطقه )که معروف ترین 
آن، گالب زهراست( تنها محصول ارگانیک گل محمدی کشور 
است و عطر و اسانس آن، کیفیت نسبتا منحصربه فردی دارد؛ 
به گونه ای که برخی گل کاران مناطق دیگر کشور، گل های این 
منطقه را خریداری می کنند و با مخلوط کردن آن با گل تولیدی 
خود، اســانس محصول شــان را افزایش می دهند. دلیل این 
کیفیت را جنس خاک منطقه و ارتفاع زیاد آن از ســطح دریا 

می دانند.
الله زار منطقه ای کوهســتانی در شهرستان بردسیر در استان 
کرمان اســت که با ۳هزارو ۳27هکتار گلستان، رتبه  نخست 
تولید گل و گالب در استان کرمان و رتبه دوم کشوری را دراین 

زمینه به خود اختصاص داده است.

 رونق اشتغال و تجارت خارجی 
از روزی که نخستین بوته  گل محمدی در خاک 
الله زار ریشه گرفت، بیش از ۴0سال می گذرد و 
دراین مدت، با توسعه  کشت گل  محمدی، اقتصاد 
مردم محلی دگرگون شده است و افراد زیادی 
مشغول به کار شده اند؛ به طوری که تنها در 
دوره برداشــت گل، که تقریبا از اواخر 

اردیبهشت ماه آغاز می شــود و حدود ۳ماه به طول می انجامد، 
بیش از ۱00 تا ۱20هزارنفر در روز، در گلســتان ها مشــغول 

به کار می شوند.
هم اکنون ۳۵کارخانه صنعتی و کارگاه گالب گیری نیمه صنعتی 
در شهرستان بردسیر فعالند و کار گالب گیری و تولید اسانس 
و عرقیجات را انجام می دهند که بخشی از محصوالت تولیدی 
آنها، به کشورهای اروپایی و حاشیه  خلیج فارس صادر می شود. 
عالوه بر تأمین حجم زیادی از گالب بازار داخلی، صادرات غنچه 
خشــک، اســانس و روغن گل محمدی الله زار به کشورهایی 
ازجمله فرانســه، آلمان، چین و کشــورهای عربی حاشــیه 

خلیج فارس نیز، ارزآوری خوبی برای کشور داشته است.

 تصمیم بزرگ صنعتی زاده 
ماجرای گلستان شدن این منطقه اما، منحصربه  فرد است و به 
تصمیمی برمی گردد که ۴دهه پیش، »همایون صنعتی زاده« 

کارآفرین، نویسنده، مترجم و ناشر ایرانی گرفت.
او کشت گل محمدی را در منطقه ای باب کرد که پیش از آن، 
خشــخاش محصول اول تولیدی آن بود. صنعتــی زاده اما به 
کشــاورزان الله زار می آموزد که به جای خشخاش، گل بکارند 
و به آنها می گوید که »گل را از شــما می خــرم تا گالب کنم و 

 به دنیا می فرستم تا خشخاش نکارید«
 و با این ابتکار، جان تازه ای به این 

منطقه می بخشــد. 
او ســال ها بعد، به 

 ســازمان ملل 

نیز پیشنهاد می دهد حاضر است در افغانستان طرحی را اجرا 
کند که با ۵سال مهلت، همه زمین  های »تریاک کار« افغانستان 
را به   منطقه  پرورش گل ســرخ تبدیل کند؛ طرحی که هرگز 

اجرا نشد.
صنعتی زاده؛ اهل کرمان و موسس انتشارات فرانکلین، شرکت 
سهامی افست، چاپخانه 2۵شهریور، سازمان کتاب های جیبی، 
کاغذسازی پارس، کشت مروارید کیش و گالب زهرا و بنیانگذار 
شهرک خزرشهر، در تاریخ معاصر ایران، نام بلندی دارد و به او، 
به واسطه فعالیت  های گســترده  فرهنگی و اقتصادی اش، لقب 

»اعجوبه« داده اند.
زنده یاد دکتر محمدابراهیم باســتانی پاریــزی درباره  تصمیم 
صنعتی زاده، کــه در کتاب زندگی نامه اش با نــام »از الله زار تا 
فرانکلین« هم آمده اســت، نقل شــیرینی دارد. او می نویسد: 
»مرحوم حاج اکبرصنعتی )پدربزرگ همایون( زمانی که برای 
داراالیتام خود، از اعیان کرمان کمک می  گرفته اســت، برخی 
کمک ها، غیرنقدی و دور از شــهر بوده است؛ مثال یک درخت 
گردو در فالن کوهستان، یا یک تکه زمین در فالن ده بوده است. 
از آن جمله یک تکه زمین در الله  زار بردسیر به او هدیه می شود. 
این زمین یک تپه  بدون سروته و بدون حاصل بوده است. آن زمان 
ظاهرا برخی به این هدیه می خندیده اند. ده ها سال بعد همایون 
سراغ صندوقچه  اسناد می رود. متوجه می شود زمین این منطقه  

کوهستانی برای پرورش گل سرخ 

مناسب است. به  اتفاق همسرش )زنده یاد شهین سرلتی( دراین 
منطقه شروع به   کاشــت گل محمدی می کند؛ همان جا چند 
اطاق هم می سازد. گل های ســرخ خیلی زود حاصل می دهند. 
بعدها هزاران هکتار دیگر زیرپوشش گل سرخ می رود و گالب  
و عطر زهرا، حاال در همــه  ایران و خارج از کشــور، خریداران 

فراوانی دارد.«

  زخم سرما و خشکسالی 
از آن زمان تاکنون، هرســاله، از اواخر اردیبهشــت ماه، زمان 
برداشت گل ها آغاز می شود و تا اواســط تیرماه، منطقه معطر 
و پر از هیاهو و رفت وآمد است. در کرمان وقتی صحبت از گل 
محمدی می شــود، یاد همایون صنعتی زاده و همسر او شهین 
سرلتی در اذهان زنده می شــود، چراکه به واسطه  دوراندیشی 
و ابتکار و اقدام این دو بوده اســت که اقتصــاد منطقه زیر و رو 

می شود.
  امســال اما، سرما و خشکســالی گلســتان ها را کم رمق 

کرده اســت. بنا به گفته  مســئوالن محلی، درحالی که 
براســاس برآوردهــا، از هر هکتــار باید 

حــدود 2هــزارو۶00 کیلوگرم 
گل محمدی برداشت 
می شد، این میزان در 
ســال جاری با کاهش 

۶0درصدی مواجه شــده و به جــای 9هزارتن، بــه ۴هزارتن 
محصول کاهش یافته است.

این میزان کاهش چشــمگیر تولید گل محمدی در الله زار، بر 
اقتصاد مردم محلی تاثیر گذاشته است. البته مسئوالن شهرستان 
بردســیر می گویند به دلیل کمبود، امسال قیمت گل محمدی 
افزایش خوبی داشته است؛ تا جایی که کشاورزان، نسبت به سال 
گذشته رضایت بیش تری دارند، به ویژه قیمت غنچه  گل خشک 

بسیار افزایش داشته است. این درحالی است که افزایش 
قیمت گل، کارخانه های فراوری را با مشکل مواجه 
کرده است. همچنین از آنجایی که کشاورزی منطقه 

به باران وابسته است، کاهش باران و تولید در 
درازمدت، می تواند خسارات بسیاری برای 

منطقه  به دنبال داشته باشد.

سیدمرتضی احمدپور
خبرنگار
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2۶درصد آب آشامیدنی تولیدي آذربایجان غربی، به دلیل اسراف و فرسودگی شبکه توزیع هدر می رود
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