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تخت های بیمارستانی از بیماران 
مبتال به کرونا تخلیه شده است

عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشکی شهید 
بهشــتی گفت: ســازمان جهانی بهداشت ریسک 
آبله میمونی را در جهان در سطح متوسط گزارش 
کرده اســت، اما به نظر می رســد سرنوشــت این 
بیماری هیچ شــباهتی به کرونا نخواهد داشــت، 

چراکه عالئم و مشخصات متفاوتی دارند.
مســعود مردانی، با عنوان ایــن مطلب که موارد 
کرونا به نحو چشمگیری در دنیا کاهش پیدا کرده 
اســت، گفت: در ایران نیز مــوارد بیماری کاهش 
داشته وتخت های بیمارستانی از بیماران مبتال به 
کرونا تخلیه شده است. در بخش مراقبت های ویژه 
بیمارســتان ها نیز بیماران غیر کرونایی بســتری 

هستند. 
وی با اشــاره به اینکه تعداد موارد سرپایی کرونا 
هنوز به صفر نرســیده ولی به نحو چشــمگیری 
کاهش یافته اســت، افزود: چندی پیش، شــیوع 
بیمــاری آبله میمونی توجه جامعــه جهانی را به 

سمت خودش جلب کرد. 
به گفته عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی، اولین مورد آبله میمونی در انسان 
در سال ۱۹۷۰ تشخیص داده شد و موارد بیماری 
خیلی ناچیــز و از کشــورهای آفریقایی گزارش 

می شد. 
وی افزود: با مســافرت به این کشــورها، ویروس 
به دفعات از آفریقا به کشــورهای دیگر وارد شده 
است. در ســال ۲۰۰۳ در آمریکا )۷۲ مورد(، در 
سال ۲۰۱۷ در نیجریه، از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ در 
اســرائیل )یک مورد(، در سال ۲۰۱۹ در سنگاپور 
)یک مورد(، در سال ۲۰۲۱ در انگلستان و ایرلند 
)چهار مورد(، ولی اکثر موارد از اول ژانویه تا اکتبر 
۲۰۲۱ در کشــور جمهوری کنگــو )۲۷۰۰ مورد 

بیماری و ۷۲ مرگ( گزارش شد. 
مردانــی با بیان اینکه شــیوع بســیار باالی این 
بیماری طی چند ماه اخیر گزارش شــده اســت، 
اظهار کرد: بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی 
تا ۱۹ ســپتامبر ۲۰۲۲.۶۱ هزار و ۷۵۳ مورد آبله 
میمونی از ســطح ۱۰۵ کشور دنیا به ثبت رسیده 
است. موارد مرگ ومیر به اندازه کرونا باال نیست و 
کل مرگ ومیر این بیماری در سطح دنیا ۲۳ مورد 

بوده است. 
به گفته وی، نکته حائز اهمیت این است که اکثر 
کشــورهای همســایه، به خصوص کشور ترکیه و 
امارت متحده عربی، عربســتان ســعودی و حتی 
بحرین و چند کشور دیگر، مواردی از این بیماری 
را گــزارش کرده اند و به نظر می رســد با توجه به 
مراودات با کشــورهای همســایه، امــکان ابتالی 
هموطنــان وجــود دارد. از این رو باید سیســتم 
بهداشــتی، درمانی کشــور آمادگــی الزم برای 

برخورد با موارد بیماری را داشته باشد. 
استاد گروه عفونی دانشــگاه علوم پزشکی شهید 
بهشــتی اظهار کرد: ســازمان جهانی بهداشــت 
ریسک این بیماری را در جهان در سطح متوسط 
گزارش کرده اســت، اما به نظر می رسد سرنوشت 
این بیماری هیچ شباهتی به کرونا نخواهد داشت، 

چراکه عالئم و مشخصات متفاوتی دارند. 
همزمــان با اظهارات عضو هیئت علمی دانشــگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی درباره کاهش ابتال به 
کرونا گزارش های وزارت بهداشــت نیز از افزایش 

شهرهای با وضعیت آبی حکایت دارد. 
بر اســاس آخرین گزارش مرکــز روابط عمومی 
وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی 
مجموع جان باختگان کرونا تا روز شنبه به ۱۴۴ 
هزار و ۳۸۲ نفر رســید و مجموع بیماران کووید 
۱۹ در کشــور به ۷ میلیون و ۵۴۶ هزار و ۶۵۳ 

نفر رسید.
عالوه بــر ایــن مرکز روابــط عمومــی وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی اعالم کرد: 
تعداد شــهرهای با وضعیت قرمز مانند هفته های 
گذشــته، صفر بوده و تعداد شهرهای با وضعیت 
نارنجی نیز در عدد ۲۰ شهر باقی مانده و در عین 
حال تعداد شــهرهای با وضعیت آبی نیز افزایش 

یافته است. 
همچنین تعداد شــهرهای با وضعیت زرد از ۲۵۷ 
به ۲۲۹ و تعداد شــهرهای با وضعیت آبی از ۱۷۱ 

به ۱۹۹ شهر رسید.
 بر این اســاس اکنون هیچ شهر قرمزی در کشور 
نداریم و در عین حال تعداد ۲۰ شهر در وضعیت 
نارنجی کرونایی قرار دارد همچنین ۲۲۹ شهر در 
وضعیت زرد و ۱۹۹ شهر نیز در وضعیت آبی قرار 

دارند.
با این حال ســخنگوی وزارت بهداشــت، درمان 
و آمــوزش پزشــکی بر ضــرورت تکمیــل روند 
واکسیناســیون به ویژه برای دانش آموزان تاکید 

کرده است. 
 پدرام پاک آیین با اشاره به بازگشایی مدارس گفت: 
براساس آخرین مصوبات ستاد ملی کرونا و کمیته 
ملی واکســن کووید۱۹ تجویز ۲ نوبت واکســن 
کرونــا به دانش آموزان در همــه مقاطع تحصیلی 
توصیه می شــود. وی افزود: واکسن های مجاز در 
گروه ســنی ۵ تا ۱۸ سال شــامل  پاستوکووک و 

سینوفارم است.
ســخنگوی وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشــکی درباره تجویز نوبت ســوم دانش آموزان 
اظهار داشــت: تزریق واکســن کووید ۱۹ در این 
گروه سنی صرفا برای افراد مبتال به نقص سیستم 
ایمنــی یا افراد دارای بیمــاری زمینه ای ضرورت 
دارد. پاک آیین فاصله نوبت دوم و ســوم واکســن 

کرونا را حداقل ۶ ماه دانست.

گزارش

 تبلیغ اینترنت »استارلینک« 
کالهبرداری است

معــاون فرهنگی اجتماعــی پلیس فتا دربــاره ترفند 
کالهبرداران سایبری مبنی بر ثبت نام واگذاری اینترنت 

ماهواره ای موسوم به استارلینک هشدار داد.
سرهنگ رامین پاشایی گفت: بر اساس رصدهای صورت 
گرفته در فضای مجازی مشــخص شــده در تلگرام و 
سایر پیام رسان    های غیربومی تبلیغاتی مبنی بر ثبت نام 
واگذاری اینترنت ماهواره ای موسوم به استارلینک در حال 
انجام اســت که صرفا پوششی و در جهت کالهبرداری 
است.معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا تصریح 
کرد: در این روش کالهبرداران با ارسال لینک های آلوده 
و ترغیب افراد به کلیک بر روی آن به اطالعات گوشــی 
تلفن همراه متقاضیان دسترسی یافته و در ادامه اقدام به 

خالی کردن حساب بانکی آنها می کنند.
وی از شــهروندان درخواست کرد که به هیچ عنوان به 
تبلیغات مطرح شده در فضای مجازی توجه نکرده و از 

کلیک بر روی لینک های ناشناس خودداری کنند.

 وعده جمع آوری مدارس کانکسی
 تا پایان سال

وزیــر آموزش و پــرورش گفت: ۱۶۴ هــزار بازمانده از 
تحصیل با تالش های صورت گرفته به مدرسه بازگشتند و 
مدارس کانکسی تا پایان سال جمع آوری می شود.یوسف 
نوری در آئین بازگشــایی مدارس و آغاز سال تحصیلی 
۱۴۰۲- ۱۴۰۱  بــا اشــاره به افزایش ســهم آموزش و 
پــرورش از بودجه عمومــی از ۹.۶ درصد به ۱۳ درصد، 
ارتقای بیمه تکمیلی، احیای دانشگاه فرهنگیان، احیای 
تغذیه دانش آموزان بعد از ۱۰ سال و تقویت استعدادهای 
درخشان با تصویب اساسنامه باشگاه دانش پژوهان جوان 
را از دیگر اقدامات انجام شده در این وزارتخانه دانست و 
گفت: امسال دانش آموزان ما ۲۰ مدال طال در المپیادهای 
جهانی کسب کردند.نوری ادامه داد: ۱۶۴ هزار بازمانده از 
تحصیل با تالش های صورت گرفته به مدرسه بازگشتند و 
مدارس کانکسی تا پایان سال جمع آوری می شوند.وی با 
بیان اینکه سیاست اصلی ما در سال جاری، مردمی سازی 
آموزش و پرورش است که به معنای استفاده از ظرفیت 
ارکان چهارگانه فرایند تعلیــم و تربیت به ویژه خانواده 
است گفت: این سیاست در سطوح مختلف برنامه ریزی، 
اجرا، نظارت و ارزیابی پیگیری می شــود.وزیر آموزش و 
پرورش افزود: سیاست دیگر ما اجرایی سازی سندتحول 
بنیادین مدرسه ای است. ارتقای عدالت تربیتی و نصیب 
برابر آموزشی را نیز دنبال می کنیم. ارتقای نظام تربیت 
معلم و احیای دانشگاه جامع فرهنگیان و ارتقای منزلت و 

معیشت معلمی نیز در دستورکار ماست.

ایجاد چاه های ژرف برای رفع کم آبی 3 
استان کشور

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: برنامه ریزی 
شــده تا برای اســتان هایی که کم آب هســتند مثل 
سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی 
از چاه های ژرف بهرمند شویم.محمدحسن نامی درباره 
مدیریت بحران آب، اظهار کرد: در وهله نخست مدیریت 
آب بسیار مهم است و از طرفی دیگر هم باید کمبود آب 
را از دریا تأمین کنیم.وی درباره آمار روستاهای خالی از 
سکنه در پی بحران بی آبی، خاطرنشان کرد: فعالً آماری 
از روستاهایی که به دنبال بی آبی خالی از سکنه شده اند 
وجود نــدارد اما در بحث آمایش بایــد توجه جدی به 

روستاها شود تا بتوان توسعه را از این مناطق آغاز کنیم.

تخفیف ۵0 درصدی مترو برای 
دانش آموزان و دانشجویان

مدیرعامل شــرکت بهره برداری متروی تهران و حومه 
از تخفیــف ۵۰ درصــدی یک ســاله کارت مترو ویژه 
دانش آموزان و دانشــجویان خبر داد.حامد عباسی نامی 
اعالم کرد: برابر مصوبه شــورای اســالمی شهر تهران، 
دانش آموزان و دانشــجویان شهر تهران می توانند برای 
دریافــت کارت مترو ثبت نام کنند و با اســتفاده از این 
کارت تا یک سال از تخفیف ۵۰درصدی بهره مند شوند.

بر همین اساس، دانش آموزان و دانشجویان می توانند با 
ورود به سامانه eticket.tehran.ir برای ثبت نام کارت 
بلیت های دانش آموزی  و دانشجویی اقدام کنند و  از ۵۰ 

درصد تخفیف بهره مند شوند. 

هشدار درباره عوارض کپسول الغری 
غیرمجاز

ســازمان غذا و دارو درخصوص عــوارض جدی مصرف 
کپسول غیرمجاز گلوریا هشدار داد. روابط عمومی سازمان 
غذا و دارو اعالم کرد:» به دنبال وصول گزارشاتی مبنی 
بر بروز عوارض جدی مصرف کپســول گلوریا به اطالع 
می رساند، فرآورده مذکور فاقد هرگونه مجوز اعم از تولید، 
واردات، توزیع و عرضه از سازمان غذا و داروست.«سازمان 
غــذا و دارو تاکید کرده که »تهیه و مصرف فرآورده های 
سالمت محور دارای مجوز و واجد برچسب اصالت، مورد 
تأیید ســازمان غذا و دارو، با کنترل شماره رهگیری آن 
در سامانه ردیابی و رهگیری TTAC و از داروخانه های 
معتبر صورت پذیرد.«این سازمان همچنین هشدار داده 
که »تهیه و مصرف فرآورده های فاقد مجوز از ســازمان 
غذا و دارو، امکان ایجاد عوارض ناخواســته جدی گاها 
تهدیدکننده حیات را برای مصرف کنندگان در پی خواهد 
داشت.«سازمان غذا و دارو همچنین اعالم کرده است که 
»استعالم فراورده های سالمت محور )دارو، مکمل، آرایشی 
بهداشتی، تجهیزات پزشکی و ...( از طریق سامانه تیتک 
www.TTAC.IR و ســامانه پیامکی ۲۰۰۰۸۸۲۲ 
امکان پذیر اســت و اطمینان از اصالت فرآورده ها تنها با 
تطابق اطالعات روی برچسب و پاسخ دریافتی از سامانه 
حاصل می شود. الزم به ذکر است سازمان غذا و دارو پیش 
از این نیز طی اطالعیه ای نســبت به غیرمجاز بودن این 

فراورده هشدار داده بود.«

خبر

همدلی|  در چند روز اخیر پس از مرگ مهسا 
امینی دختر اهل ســقز در مقر گشت ارشاد، 
برخی از شهرهای کشور از جمله تهران شاهد 
اعتراضات خیابانی بود. این اعتراضات در برخی 
از شهرها به آشوب کشیده شد و قربانیانی را 

نیز در پی داشت.
براســاس گــزارش  رســانه های داخلی، این 
اعتراضات تاکنون تعدادی کشته و زخمی به 
جا گذاشته است، همچنین به اموال عمومی 
خســارت های زیادی وارد شــده و قطعی و 
کندی اینترنــت زیان های زیــادی را نیز به 

کسب و کارهای آنالین زده است.
اگر به بایگانی خبرهای رســانه ها نیم نگاهی 
داشته باشیم، به موارد زیادی از اعتراض های 
مدنــی برمی خوریم که بــا تحریک برخی از 
عناصــر خارج نشــین و کم تحملی برخی از 
نیروهای نظامــی و امنیتی، تبدیل به صحنه 
خشــن درگیری شــده و نهایتاً به لیســت 

بلندباالی مشکالت امنیتی اضافه شده  است.
اعتراض چندســال پیش کارگران هفت تپه 
نمونه بــارزی از این ماجراســت. با کارگران 
هفت تپه که به حقــوق معوقه خود معترض 
بودند و اعتراض شان زیر سایه اعتراض کارگری 
تعریف می شد، آن چنان با خشونت عمل شد 
که یک اعتراض کارگری با محوریت دریافت 
حقوق به یک موضوع امنیتی تبدیل شد که 
در صحنــه بین الملل برای کشــور کم هزینه 
نبود، اعتــراض کارگران هپکــو، فرهنگیان 

وبازنشستگان نیز همین روند را طی کرد.
از  آگاهی  بــرای  فرصتی  اعتراضات؛ 

مطالبات مردم 
با نیم نگاهی به اعتراض های چند ســال اخیر 
که به آشوب، خشــونت و حتی کشته شدن 
هموطنان منجر شده است، این باور در ذهن 
شکل می گیرد که گویا بعد از چهار دهه هنوز 
فرهنــگ برخورد با اعتــراض و مطالبه گری 
در بخشــی از بدنه حاکمیتی کشــور شکل 
نگرفته اســت و برخی از مســئوالن توانایی 
تبدیل تهدیــد اعتراضات به فرصت آگاهی از 
خواســته های مردم را ندارند، چرا که در هر 
اعتراض و مطالبه گری صنفی، زیست محیطی 
و ... بــه جای تالش برای حــل بحران، یک 
مطالبه گری را به یک مســاله حاد »امنیتی« 
تبدیــل می کنند. در صورتــی که اعتراضات 
عالوه بر پیام نارضایتی که در ذات خود دارد، 
فرصتی برای ایجاد اعتماد بین ملت و دولت 
اســت، البته با شنیدن و پاسخ به مطالبات و 
خواسته های مردم نه با اعمال زور و خشونت، 
که قطعا نتیجه عکس خواهد داشت. بدیهی 
است برخورد حساب شده با اعتراضات باعث 
می شود هم معترضان بتوانند مطالبات خود را 

از راه های قانونی پیگیری کنند، هم اعتراضات 
مردمی قانونمند و بی دردسر شود و هم جلوی 
موج سواری معاندین و تبدیل شدن اعتراض به 

اغتشاش گرفته شود.
 الزم به یادآوری است که در قانون جمهوری 
اسالمی ایران فرصت پیگیری مطالبات بدون 
خشــونت وجود دارد. در کشــور ما براساس 
اصل ۲۷ قانون اساســی برگــزاری تظاهرات 
مسالمت آمیز بدون حمل سالح آزاد اعالم شده 
اســت. اما بعدها در تفسیر این قانون هرگونه 
تظاهرات و گردهمایی بدون کســب مجوز از 
وزارت کشــور – یا استانداری ها – غیرقانونی 
اعالم شــد. با این وجود درهمه این ســال ها 
در اغلب موارد مجوز قانونی برای تجمع های 
اعتراضی از سوی وزارت کشور صادر نمی شد و 
گردهمایی های ملی و تظاهرات سراسری فقط 

چند مناسبت ملی و مذهبی خالصه می شد.
 اعتراض نشان دهنده امیدوار به اصالح 

است
عــالوه بر این که اعتراضــات مردمی فرصت 
مناســبی برای دولتمردان ایجاد می کند که 
از خواسته های واقعی مردم اطالع پیدا کنند 
تا سیاســت های خود را براســاس مطالبات 
مردم تحــت حاکمیت خود پیــش ببرند و 
رضایت مردم را از حکومت باال ببرند؛ اعتراض 
کردن و تجمعــات اعتراضی در هر جامعه ای 
بیانگر پویایی و زنده بودن آن جامعه اســت و 
همچنین تجمعات اعتراضی نشان از امیدواری 
مردم به سیســتم حکومتی آن کشــور برای 
رفع مشــکالت دارد. بدون تردید اگر مردم به 
سیستم کشور خود برای پاسخ به خواسته ها 
نبودند، خواسته های  امیدوار  و مطالبات شان 
خود را از راه های دیگری پیگیری می کردند. 
راه ها و رویه  هایی که  احتماال مســالمت آمیز 

هم نمی بود وبرای مردم و حکومت نیز تبعات 
به دنبال داشت.

الزم بــه ذکر اســت اعتــراض و تجمع های 
اعتراضی برای بیان خواسته ها، رویه ای عادی 
و مرسوم در اغلب جوامع به ویژه جوامع توسعه 
یافته است. در برخی کشورها قوانین مشخصی 
برای برگزاری تظاهرات اعتراضی وجود دارد.

اگر چه در کشورهای توســعه یافته با وجود 
احزاب و رسانه های آزاد، بخش بزرگی از این 
مطالبه و خواست پوشــش داده  می شود، اما 
حتی در بسیاری از کشورهایی که رسانه ها و 
احزاب آزادی نیز ندارند، در بسیاری از مواقع 
شــاهد برگزاری تظاهرات و گردهمایی های 
اعتراضــی با ســوژه های مختلف سیاســی، 

اجتماعی و اقتصادی هستیم.
 انتقاد نباشد، جامعه منفجر می شود

احمد بخارایی، عضو هیات علمی دانشــگاه و 
جامعه شناس، در زمینه تجمع های اعتراضی 
به همدلی گفت:»اعتراضات شــکل غلیظ و 
پررنگ مطالبات است، باالخره جامعه، اعضای 
جامعه، طبقات، قشرها، زن، مرد و ... مطالباتی 
دارند، و وقتی این مطالبات شنیده نمی شود 
غلیظ و غلیظ و غلیظ  تر می شــود و در یک 
جایــی مثل دیگ زودپز که بخار در آن جمع 

شده است، آماده انفجار می شود.«
وی افزود:»اعتراضــات اخیــر بــا توجــه به 
نارضایتی ها از قبل قابل پیش بینی بود. مساله 
مهسا امینی درست است که خودش فی نفسه 
دردآور بــود، ولی یک جرقه بود در بشــکه 
باروت، نارضایتی های از قبل تجمیع شده بود 
و در موضوع مهسا امینی خودش را نشان داد.

بخارایی ادامه داد: اعتراض ها فرصتی را برای 
حکومت  کرده اســت، آنان باید چشــم ها را 
بشورند، غبار پنچره ها را پاک کنند، به بیرون 

نگاه کنند، تا دیر نشــده اقدام کنند تا تجربه 
حکومت طاغوت تکرار نشــود، آن حکومت 
زمانی گفت که صدای انقالب شما را شنیدم 
که دیگر نوشداروی بعد از مرگ سهراب بود. 
حکومت امروز تجربه ســقوط پهلوی را دارد، 
حکومت قبل پادشــاهی بود و این تجربه را 
نداشتند، آنان با انقالب سرکار نیامده بودند. 
حاال که مسئوالن و حکومت ما تجربه سقوط 
حکومت قبــل را دارند، بایــد این فرصت را 
غنیمت بشمارند و اعتراض ها را فرصتی بدانند 

که صدای مردم شان را بشنوند.«
وی دامه داد: »اگر بگیر و ببندها و تنگ شدن 
فضاها ادامه داشــته باشــد، شرایط سخت تر 
می شــود. هر چقدر خون بیشتر ریخته شود، 
هر چقدر خشــونت بیشتر شود، کینه بیشتر 
تجمیع می شود، درســت مانند گلوله برفی، 
گلوله برف از باالی کوه که ســرازیر می شود 
در مسیر با جمع کردن برف های دیگر بزرگ و 
بزرگ تر می شود و وقتی که به پایین می رسد 
خشک و تر نمی شناســد و همه را نابود می 

کند.«
بخارایی با اشــاره به تبعات نشنیدن صدای 
مردم تصریــح کرد:»فــردا روزی اگر در این 
مملکت اتفاقی بیفتــد، موضوع تجزیه طلبی 
مطرح شــود، اگر مردم بــه جان هم بیفتند، 
اگر قدرت های جهانی بخواهند استفاده کنند، 
مقصر کسانی هستند که امروز  نمی خواهند 

بشنوند و نمی خواهند ببینند.«
وی  ادامه داد:»به دو دلیل مردم اعتراضات و 
مطالبات شان را به کف خیابان می برند. اول این 
که این افراد بارها مطالبات و خواسته هایشان 
را بــه آرامی و مســالمت آمیز مطرح کردند، 
اما گوش شــنوایی برای شــنیدن آن وجود 
نداشته اســت، این نشنیدن ها تا جایی ادامه 
پیدا کرده است که این افراد مطالبه گر اکنون 
منفجر شــده  و طغیان کرده اند. مســاله دوم 
این اســت که اکنون فرد یا افرادی که بخاطر 
نشنیدن خواسته ها و مطالبات شان دست به 
اعتراض های گســترده زده اند و یا به اصطالح 
عامیانه منفجر شــده اند االن یک بســتری 
نیســت که این انفجار هدایت شــود، باز در 
مقابل این انفجار، دوباره انفجاری می ایستند و 
می خواهند خشونت را بر علیه خشونت اعمال 
کنند تا پاسخ بگیرند به همین خاطر می بینیم 

این خشونت توان دو می خورد.«
این جامعه شناس تاکید کرد:»اعتراضات اخیر 
زنگ خطرجدی اســت کــه در کنار گوش 
مســئوالن به صدا درآمده اســت هر چقدر 
گوش شــان سنگین باشــد، الزم است آن را 
بشنوند، ممکن اســت این افراد معترض بار 

دیگر با سالح اقدام به اعتراض کنند.«

احمدبخارایی؛ جامعه شناس در گفتگو با همدلی: 

انتقادنباشد،جامعهمنفجرمیشود

همدلی|  کم توجهی به بروز رســانی مجموعه های ورزشی در 
چند ســال گذشته باعث شــد تا درصد باالیی از ظرفیت ها و 
مجموعه های ورزشی شهر از دسترس مردم خارج شوند. این 
مساله به مراتب تاثیرات خود را در کم تحرکی و سایر مشکالت 
جسمانی مرتبط با این امر گذاشته است. بر طبق آمارهای به 
دســت آمده وضعیت ورزش همگانی در ایران غیرقابل قبول 
است و در واقع بسیاری از افراد جامعه هیچ گونه فعالیت ورزشی 
و بدنــی انجام نمی دهند. بر این اســاس برنامه های جدیدی 
برای بهره برداری از اماکن ورزشــی و توســعه آنها در دستور 
کار قرار گرفته اســت. طبق این الگو برنامه ریزی شده تا مراکز 
ورزشی به سطوح فرامنطقه ای، منطقه ای، ناحیه ای و محله ای 

تقسیم بندی شوند.
حدود یک دهه در سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۵ میزان کم تحرکی 
در کشور ۲۵ درصد رشد داشته است که این میزان در بخش 
بانوان رشد چشمگیری داشته و در شرایط فعلی ۶۴ درصد از 

بانوان ایران دچار کم تحرکی هستند.  
در این شــرایط نرگس معدنی پور رئیس کمیسیون فرهنگی 
و اجتماعی شــورای اســالمی شــهر تهران از تدوین الگوی 
بهره برداری اماکن ورزشی شــهر تهران خبر داد و با اشاره به 
ضرورت  ارائه الیحه از ســوی شــهرداری تهران درباره نحوه 
بهره برداری مجموعه های ورزشــی گفت: یکی از چالش های 
جــدی مدیریت شــهری در حــوزه فرهنگــی و اجتماعی، 

مجموعه های ورزشی است.
او ادامه داد: متاســفانه طی ســال های گذشــته بسیاری از 
مجموعه های ورزشــی تعطیل و به روزرسانی نشدند و همین 
موضوع باعث شد تا درصد باالیی از ظرفیت ها و مجموعه های 
ورزشــی شهر از دسترس مردم خارج شوند و مدیریت شهری 

نتواند خدمات مناسبی را در این حوزه به مردم ارائه کند.
 تقسیم بندی مراکز ورزشی تهران در ۴ سطح

عضو شــورای شهر تهران خاطرنشان کرد: در یک مقطعی بنا 
بر صالحدید، مجموعه های ورزشــی از مناطق گرفته شــد و 
به سازمان ورزش شــهرداری تهران تحویل شدند. دلیل این 
تصمیم این بود که شــاید اگر مدیریت متمرکز بر مدیریت و 
بروزرسانی مجموعه ها وجود داشته باشد اقدامی یکپارچه، موثر 
و مقرون به صرفه صورت گیرد که تاحدودی در تحقق برخی از 
اهداف، نتایج خوبی حاصل شد ولی نیازها و بروزرسانی ها کامل 
مرتفع نشد، چرا که سازمان ورزش امکان صرف بودجه کافی 

در این زمینه را ندارد.
معدنی پــور با بیان اینکه تعدادی از مراکز ورزشــی یا تعطیل 
شــده اند و یا نیمه تعطیل و غیرفعال هستند، گفت: مشکالت 

عدیــده ای در ایــن خصوص وجــود دارد بــه همین منظور 
از شــهرداری تهران خواســتیم تا الیحه نحــوه بهره برداری 
مجموعه های ورزشی را به شورای شهر ارائه کند. بر این اساس 
مراکز ورزشی باید به سطوح فرامنطقه ای، منطقه ای، ناحیه ای 
و محله ای تقســیم بندی شوند. هم اکنون ســازمان ورزش و 
معاونت اجتماعی در حال تدوین و استخراج الگوی بهره برداری 

در سطوح مختلف است.
حمیده صادق زاده، کارشناس حوزه ورزش در این خصوص با 
تاکید بر ضرورت افزایش دسترســی بیشتر به اماکن ورزشی 
مهم ترین علــت کم تحرکی ایرانیان را تغییر ســبک زندگی 
دانست و افزود: عدم دسترسی به مکان های ورزشی دولتی در 
برخی مناطق شهری و روستایی، ایمن  نبودن فضای پیاده روی 
و دوچرخه سواری در شهر برای عموم به ویژه کوکان و بانوان، 
در دسترس نبودن پارک بازی ایمن، باالبودن هزینه ثبت نام در 
باشگاه های خصوصی و محدود بودن باشگاه های قابل دسترس 
برای بانوان و کودکان از جمله عوامل مهم کم تحرکی جامعه به 

خصوص در بانوان است.
او اظهار داشــت: پایین بودن سواد ســالمت عموم مردم در 
خصوص خطرات کم تحرکی و تبعات آن، پیشــرفت صنعت، 
فن آوری و اســتفاده از ماشــین آالت در فعالیت های منزل و 
استفاده از وســایل نقلیه در رفت وآمد از عوامل مهم دیگر در 

افزایش کم تحرکی بانوان و کودکان به شمار می رود.
صادق زاده اظهار داشت: شهرداری ها و دهیاری ها می توانند با 
اختصاص زمین های بالاســتفاده برای ایجاد فضاهای ورزشی، 
تجهیــز پارک های محلی برای ورزش مــدارس، ارتقا کیفیت 
پیاده روها براســاس استاندارد در کاهش کم تحرکی گام های 

موثری بردارند.
او بیان کرد: توسعه ورزش همگانی به ویژه برای افراد آسیب پذیر 
و آموزش مربیان ورزشی برای ارائه برنامه های ورزشی مناسب 
در مقاطع مختلف سنی، جنسی و شرایط خاص، متقاعد کردن 
خیرین برای ساخت ورزش های محلی و اختصاص مکان های 

مناسب برای انجام فعالیت های بدنی برای بانوان مورد انتظار 
است تا با این تدابیر از تشدید کم تحرکی جلوگیری شود.

 فواید ورزش همگانی برای جامعه
کارشناسان ضمن تاکید بر ضرورت توجه بیشتر به حوزه ورزش 
همگانی و توســعه مجموعه های ورزشی می گویند: نخستین 
چالشــی که در رابطه با ورزش همگانی مطرح بوده، موضوع 
وجود زبان مشــترک در مورد ورزش همگانی است که به نظر 

می رسد کمتر مورد توجه قرار گرفته شد. 
برای نمونه کشــور سوئد با ۷.۹ میلیون نفر بیش از ۴۸۰مدال 
طال، نقره و برنز المپیک تابستانی را کسب کرد و کشورمان با 
۸۴ میلیون جمعیت فقط ۶۹ مدال طال و نقره و برنز را از سال 
۱۸۹۶ )شروع المپیک( به دست آورده است. کارشناس ورزش 
همگانی یکی از عوامل مهم این مساله را در این می دانند که در 
سوئد باالی ۵۰ درصد مردم هفته ای سه جلسه و بقیه یک یا 
دو جلسه ورزش می کنند که این آمار در ایران ۱۰درصد است. 
توسعه ورزش همگانی یاعث ارتقاء سالمت جامعه و باالرفتن 
مقاومــت ملی،  کاهــش بیماری هــای غیرواگیــر، کاهش 
هزینه های درمانی، افزایش کارایی ملی، استعدادیابی و افزایش 
موفقیت های ورزش قهرمانی، غنی سازی اوقات فراغت مردم و 

همچنین کاهش اعتیاد و انحرافات اجتماعی می شود. 
 راهکار توسعه ورزش همگانی

ورزش همگانی یک مفهوم بســیار جامع است شاید بهترین 
گزینه ای که بتوان ورزش همگانی را در آن خالصه کرد مفهوم 
آمادگی جسمانی است که در برخی از کشورهای توسعه یافته 
دنیا به عنوان »جنبش یا نهضت آمادگی جسمانی« از آن یاد 

می شود.
متاسفانه دولت ها به طور معمول با نگاهی سیاسی، برون مرزی 
و بین المللی به ورزش قهرمانی و مدال دل بســته اند و توجه 
کافی به قانون اساسی و دیدگاه مقام معظم رهبری در اولویت 

دادن به همگانی شدن ورزش وجود ندارد.
از سویی دیگر غالبا دولت ها بودجه ورزش را سرانه ای نمی کنند، 
بنابراین وزارت ورزش بیشترین بودجه، امکانات نیروی انسانی 
و تصمیمــات را برای ورزش قهرمانی بــه ویژه فوتبال هزینه 

می کند.
به طور حتم راه توســعه ورزش و اماکن ورزشــی از مجلس 
می گذرد و در این نهاد قانونگذار باید نظارت دقیقی بر عملکرد 
وزارت ورزش در مورد میزان رشد و گسترش ورزش ها عمومی 
باشد و همچنین باید برنامه ورزش همگانی وزیر به طور شفاف 
مورد مطالبه باشد و نظارت بر میزان اجرای این برنامه هم به 

طور مستمر انجام شود.

دسترسی بیشتر به امکانات ورزشی در کاهش کم تحرکی تاثیرگذار است

تهیه الگوی جدید برای بهره برداری از اماکن ورزشی


