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شهرنوشت

اوایل امســال بود که رویای بزرگ 
همکاری با قطر- کشور میزبان این دوره 
از جام جهانی فوتبال- از سر دولتمردان 
کشور  گذشت. همسایه ای که به دلیل 
وســعت اندکش، نیازمند مســاعدت 
کشــورهای همجوار بــرای برگزاری 
تورنمنتی با این ابعاد می نمود؛ این امید 
را در دل مســئوالن داخلی کاشت که 
بخش اندکی از دالرهای فراوان مسافران 
خوشــحال جام، به جیب ایران ُسرانده  
می شود. امیدی که البته در چندماهه ی 
اخیر منتهی به این جام، سوسویی زده 
و خامــوش شــد و از آن حجم بزرگش 
تنها کشتی کروزی ماند که می توانست 
میزبان تماشاچیان ایرانی جام در اسکله 
قطر باشد. اما همین مختصر سهم هم 
از ایران گرفته شــد و حتی قرار نیست 
از دالرهــای خــودی هم چیــزی به 

گردشگری ایران بماسد.
براســاس اعالم دولت قطر، امکان 
پهلوگیری کشتی ســانی و شناورهای 
مســافربری ایرانی در بنادر قطر برای 
میزبانی مسابقه های جام جهانی ۲۰۲۲ 

منتفی شد.
عــزت اهلل ضرغامی، وزیــر میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با 
بیان این خبر گفت که »قرار بود مسافران 
جام جهانی فوتبال در قطر را به وســیله 
کشتی ســانی جابه جا کنیم، اما دولت 
قطر به دالیل مشــکالت داخلی خود 
امکان پهلودهی این کشتی و شناورهای 
ایرانــی را نداد و مســئوالن قطری از به 
وجود آمدن این شرایط و اینکه نمی توانند 
گردشگر دریایی جذب کنند، عذرخواهی 
کردند«. این عذرخواهی در حالی است 

که کشورهای همسایه دیگر چون امارات 
و عربستان در همکاری تنگاتنگی با قطر، 
سهم اصلی اسکله ها را در اختیار خواهند 

داشت.
این ناکامــی در حالی اســت که در 
ماه های اخیر عالوه بر ضرغامی، رستم 
قاسمی، وزیر راه و شهرسازی هم بارها در 
خصوص امکان سفر دریایی برای حضور 
در مسابقات جام جهانی فوتبال سخن 

گفته بود.

هزینه کالن 
و سود سرشار میزبان 

مسابقات جام جهانی هر چهار سال 
یکبار رقابت ســختی را بین کشــورها 
می طلبد. این دوره از مسابقات، عالوه بر 
قدرت نمایی ورزشی، نمایشی از حضور 
جمعیت زیاد گردشگران در دوره یکماهه 
در کشور میزبان است. میزبانی که قدرت 
مدیریت و توسعه یافتگی کشور میزبان 
را به رخ جهان می کشد. این موضوع آن 

هم در کشوری با مساحت بسیار کم و با 
جمعیتی که به سختی به ۲ و نیم میلیون 
نفر می رسد البته موضوعی به مراتب با 

اهمیت تر هم هست . 
خبرگزاری هــای رســمی گزارش 
داده اند که کشــور قطر بــرای میزبانی 
این دوره از مسابقات چیزی حدود ۳۰۰ 
میلیارد دالر هزینه عمرانی برای ساخت 
ورزشــگاه های متعدد و محل اسکان و 
اقامت مهمانان و اردوی تیم ها و تفریح 
و گردش و خرید مســافران کرده است . 
هزینه کالنی که به اعتقاد کارشناسان 
گردشگری راه دوری نمی رود و با میزبانی 
از حدود یک و نیم میلیون مسافر از سراسر 
جهان نه تنها به جای قبلش برمی گردد 
که سود کالنی حدود ۲۰ میلیارد دالر را 

هم نصیب این کشور کوچک می کند.
این سودآوری در این دوره از بازی ها 
هر چند عدد بزرگی محسوب می شود، اما 
درآمدزایی از آن تنها به همین مقطع ختم 
نمی شود و می تواند آثار قابل توجهی در 
صنعت گردشگری این کشور در سالیان 

متمادی داشته باشد .

 کیسه خالی ایران، 
کیسه پر همسایگان

هر چنــد طــی ســالیان طوالنی 
برگزاری جام جهانی همواره مهم بوده، 
اما این دوره، از آن نظر که در کشور بسیار 
کوچکی چون قطر برقرار است، حداقل 
برای همسایگانش از جمله ایران اهمیت 
قابل توجهی دارد . تا چند ماه پیش این 
همســایگی، در کنار حضــور تیم ملی 
فوتبال ایران بســیاری را برای رفتن به 
این رویداد مهــم جهانی جذاب قلقلک 
می داد، اما اتفاقات مختلف و اعتراضات 
داخلی از سویی و هزینه باالی سفر به این 
کشور همسایه با باال رفتن قیمت دالر و 
حذف ایران در مشارکت برای میزبانی 

از مســافران جام از ســوی دیگر؛ اغلب 
مشتاقان تماشای بازی های تیم ملی را 

هم از صرافت این سفر انداخت.
این در حالی بود که مرور اخبار اوایل 
سال نشــان می داد مسئوالن امیدهای 
فراوان داشــته و وعده های زیادی برای 
درآمدزایی از این مســابقات در ســر 

می پروراندند. 
رویــای این همــکاری متقابل بین 
دو کشــور ایران و قطر در خصوص جام 
جهانی ۲۰۲۲ از زمانی شکل گرفت که 
ابراهیم رئیســی، رییس جمهور اوایل 
امسال با امیر قطر گفت وگو کرد. در این 
دیدار مقرر شد که ایران در میزبانی جام 
جهانی قطر با این کشور عربی همکاری 
کند. در پی این توافق، سخنگوی دولت 

عنوان کرد که رئیس جمهوری به معاون 
اول خود دستور داده تا کارگروه ویژه ای 
برای هــم افزایی و هماهنگی بیشــتر 
دستگاه های دولتی به منظور استفاده 
بیشــتر از ظرفیت های گردشــگری و 
اقتصادی برگزاری جام جهانی فوتبال در 

قطر تشکیل شود.
بیســتم فروردین ماه وزیر ورزش و 
جوانان در خصوص این همکاری گفت: 
»این تعامالت در کنــار پررنگ کردن 
ظرفیت ورزشی کشور می تواند فرصتی 
برای تقویت دیگر موضوعات همچون 

گردشگری، حمل و نقل مسافر و ... باشد؛ 
با توجه به حضور هواداران جام جهانی در 
مناطق آزاد، می توانیم ظرفیت حمل و 
نقل عمومی به ویژه دریایــی برای این 

فرصت پیش آمده را رونق دهیم«.
حمیــد ســجادی، تصریــح کرد: 
»پیشنهاد دو شــهر کیش و قشم برای 
میزبانی از هواداران جام جهانی می تواند 
به محکم شــدن روابط دو کشــور در 
تعامالت و ارتباطات ختم شود. شهرهای 
جنوبی کشــور به ویژه جزیــره زیبای 
کیش در بحث هتلینگ و خدماتی که 
به گردشگرها باید بدهیم، مجهزتر بوده 
و جلســات هماهنگی در قالب دیدار و 

گفت و گو شروع شده است«.
حتی مســئوالن گردشگری ارزش 
پایین پول ملی را عامل مثبتی در جذب 
هر چه بیشــتر گردشــگر جام جهانی 

دانستند.
در همان زمان ســخنگوی وزارت 
خارجه نیز از شــکل گیری کارگروهی 
زیر نظر معــاون اول رئیس جمهوری با 
عضویت وزارت خارجه نیز عضو خبر داد 
و تاکید کرد که »ما ســعی می کنیم در 
راستای دیپلماسی ورزشی هر کاری که 

الزم باشد را انجام دهیم«.
اما باز هم کفه دیپلماسی به نفع ایران 
حرکت نکرد و مسئوالن در این امر هم 

توقیقی حاصل نکردند.

آخرین کشتی امید هم 
به گل نشست

در این میان اما شناور بزرگ ایران به 
نام سانی که طبق وعده وزیر گردشگری 
قرار بود از هفته آینده جابه جایی مسافران 
جام جهانی را در مســیر قطر آغاز کند و 
آخرین امیدها برای مشارکت در میزبانی 
از انبوه گردشگران جام جهانی قطر بود 

هم بدل به یاس شد.
هر چند که گفته می شد این شناور 
مسافربری از مردادماه درحال تعمیر بوده 
تا  برای ارائه خدمات به گردشگران آماده 
شود، اما دولت قطر عذر این آخرین امید 

ایران را هم خواسته است. 

پیــش از ایــن، مهــدی فرمهینی 
فراهانی، سرپرست اداره کل امور دریایی 
ســازمان بنادر و دریانوردی  اطالع داده 
بود که »قطر، بندر دوحه را به یکســری 
از کشــتی های کروز اختصــاص داده  
که قرار اســت در این بندر پهلوگیری 
کنند و پیش بینی کردند که حدود ۱۲ 
هزار تخت در این کشتی ها قرار دهند تا 
مسافرانی که تماشاگر بازی ها هستند 
بتوانند در این هتل های دریایی پذیرش 
شوند. قرار بود کشــتی های ما به بنادر 
»الرویس« و »الحمد« بروند که به علت 

بعد مســافتی که تا بنــدر دوحه دارند، 
الرویس حــدود ۱۵۰ کیلومتر و حمد 
حدود ۲۵ کیلومتر از محــل برگزاری 
مسابقات فاصله دارند، نهایتا قطر اعالم 
کرد اگر بخواهد کشــتی های ایرانی را 
در این بنادر پهلو دهد، نمی تواند وسیله 
نقلیه ای برای انتقال مسافران به دوحه 

فراهم کند«.
در این میان وزیــر میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی مشکل را نه 
از نحوه تعامل دولتمردان و دیپلماسی 
منطقه ای بلکه از طرف قطری دانست 
و گفــت: »تنها تعــداد محــدودی از 
کشتی های بسیار بزرگ که در عمل هتل 
هستند، در آنجا پهلو می گیرند و مشکل 
اقامتی تماشاگران را حل می کنند. در 
دو هفته اخیــر علیرغم هماهنگی های 
قبلی انجام شده )قطری ها(  اعالم کردند 
نمی توانند در این حوزه همکاری کنند«.

تورهای نجومی 
برای جام جهانی 2022 

اما در حالی که مســئوالن در ایران 
رویــای میزبانی در ســر می پروراندند 
خبرهــا از ناکامی تورهــای داخلی در 
جذب عالقه منــدان ایرانــی در داخل 
کشور برای حضور در مســابقات جام 
جهانی حکایت دارند. تورهایی که شکل 
ارزان قیمت دریایــی آن منتفی و تنها 
امکان های هوایی با قیمت های نجومی  
۶۰۰ میلیونی و ۳۰۰ میلیون تومانی و 

۲۰۰ میلیون تومان به فروش می رسد.
براســاس گــزارش تجارت نیــوز، 
»حدود سه ماه قبل برخی از آژانس های 
هواپیمایی تورهای جام جهانی قطر را 
با قیمت های نجومی به فروش گذاشته 
بودند. گرچه تصور می شــد با نزدیک 
شدن به جام جهانی این قیمت ها بیشتر 
شود، اما این طور نشد. علت آن را هم باید 
در استقبال نکردن عالقه مندان ایرانی 

جست«.
هرچند کــه از همان ابتــدا که قطر 
به عنــوان میزبان جــام جهانی ۲۰۲۲ 
معرفی شد، بسیاری از مسئوالن داخلی 
امید داشتند که میزبانی قطر، فرصتی 
برای ایران و رونق بازار گردشگری و راهی 
برای درآمد زایی کشور است، اما این بار 
هم توفیقی در حوزه درآمدزایی حاصل 
ایران نشد و مسئوالن امر، نه تنها در اغنای 
طرف های خارجی برای همکاری در این 
رویداد جهانی موفــق نبودند، که حتی 
برای فرســتادن هواداران ایرانی برای 

تشویق تیم ملی  هم راه به جایی نبردند.

تا چند ماه پیش حضور 
تیم ملی فوتبال ایران در 

جام جهانی و همسایگی با 
کشور میزبان، بسیاری را 
برای رفتن به جام قلقلک 

می داد، اما اعتراضات 
داخلی و هزینه باالی سفر 

به این کشور همسایه 
اغلب مشتاقان را هم از 

صرافت انداخت

از همان ابتدا که قطر 
به عنوان میزبان جام 

جهانی 2022 معرفی شد، 
بسیاری امید داشتند 

که میزبانی قطر، فرصتی 
برای ایران و رونق بازار 

گردشگری و راهی برای 
درآمد زایی کشور باشد، 
اما این بار هم توفیقی در 

حوزه درآمدزایی حاصل 
ایران نشد و مسئوالن امر، 

در اغنای طرف های خارجی 
برای همکاری در این رویداد 

جهانی موفق نبودند
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مهاجرت ۱۶۰ متخصص قلب 
ظرف یک  سال گذشته

بر اســاس آمار، ظرف یک  
سال گذشته ۱۶۰ متخصص 
قلب مهاجــرت کرده اند؛ در 
همین مــدت ۳۰ هــزار نفر 
از اعضــای کادر درمــان از 
 good دانشــکده های علوم پزشــکی درخواست
standing یا »نداشــتِن سوءپیشینه« داشته اند 
که مقصدشان عمان بوده است؛ همچنین ظرف چهار 
سال گذشته ۱۶ هزار پزشک عمومی از کشور مهاجرت 
کرده اند. در این خصوص، رئیس سازمان نظام پزشکی 
به ایسنا گفت: »جامعه پزشکی در برخی رشته های 
تخصصی و فوق تخصصی با چالش های اساسی مواجه 
است و از این رو ممکن است در آینده فارغ التحصیلی 
از این رشته ها نداشته باشــیم«. محمد رئیس زاده، 
با هشدار نســبت به خطر عقبگرد به ۴۰ سال پیش و 
استفاده از پزشکان خارجی اضافه کرد: سیاست های 
نادرست، جوانان جامعه پزشکی را نا امید کرده و منجر 

به سیل مهاجرت و انصراف از پزشکی خواهد کرد.
    

هشدار زرد آلودگی هوا 
در استان تهران صادر شد

مدیرکل مدیریت بحران 
اســتانداری تهران از صدور 
هشدار سطح زرد آلودگی هوا 
در اســتان تهران خبر داد. به 
گزارش پایگاه اطالع رسانی 
اســتانداری تهران حامد یزدی بیان داشت: در مواقع 
بحران آلودگی هــوا توصیه اکید این اســت که افراد 
حساس شامل ســالمندان، مادران باردار، کودکان 
و افراد دارای ســابقه بیماری قلبی عروقی و تنفسی از 
تردد در معابر شهری خودداری کنند و سایر افراد نیز 
با استفاده از ماسک مناسب و در مواقع ضروری خارج 
شوند و حضور در فضای باز را به حداقل کاهش دهند.  
وی افزود: در صورت اســتفاده از خودروی شخصی با 
استفاده از ماسک مناسب شیشه ها را باال نگهدارند و در 
صورت ضرورت برای خروج از منزل یا محل کار حتماً از 

ماسک مناسب استفاده کنند.
    

راه اندازی خطوط جدید  تولید 
سرم و آنتی بیوتیک در کشور

وزیر بهداشت همچنین 
از راه اندازی خط جدید سرم 
سازی دارو پخش با استفاده 
از فناوری جدید و همچنین 
راه اندازی خطوط سرم سازی 
جدید در تبریز ، اهواز و گلپایگان تا پایان سال با هدف 
اشباع بازار داخلی از سرم و حضور در بازارهای صادراتی 
خبر داد. به گزارش وبدا، بهرام عین اللهی ضمن حضور 
در کارخانجات دارویی جابر بــن حیان و دارو پخش، 
از راه اندازی خطوط جدیــد و افزایش ظرفیت این دو 
شرکت تولیدی برای تأمین آنتی بیوتیک، داروهای 
ضد درد و حمایتی و اســپری های تنفسی مورد نیاز 

کشور بازدید کرد.
    

کشف ۷۰ درصدی جرایم سرقت 
در کشور

رئیس پلیس آگاهی فراجا گفت: طی ۷ ماه امسال 
بیش از ۷۰ درصد از انواع جرایم سرقت در سطح کشور 
کشف شده است. به گزارش ایلنا، سردار محمد قنبری 
با بیان اینکه یکی از اولویت های ما کم کردن فاصله بین 
کشف تا وقوع جرایم است که به صورت قابل توجهی آن را 
کاهش داده ایم، افزود: این عملکرد موفق در بستر اجرای 
طرح های پیشگیرانه و همچنین پاک سازی نقاط آلوده 

و جرم خیز و دستگیری سارقان به دست آمده است.
    

جای پارک ویژه 
برای موتورسیکلت های تهران

مدیــرکل مهندســی و 
ایمنی ترافیک معاونت حمل 
و نقل و ترافیک از اجرای طرح 
ساماندهی موتورسیکلت ها 
در حاشــیه معابر خبر داد. به 
گزارش ایسنا، سید حسین حســینی نژاد افزود: به 
صورت پایلوت چند معبــر در مناطق مختلف تهران 
انتخاب شد تا طرح ساماندهی موتورسیکلت ها در آن 
اجرا شود که براســاس این طرح پایلوت، خیابان های 
جمهوری و طالقانی انتخاب شدند و در این معابر فضای 
پارک خودرو را حذف کرده و با نصب نرده فلزی و خط 
کشی، محل توقف موتورسیکلت ها را در کنار خیابان 
مشخص کردیم. وی افزود: اجرای این طرح در معابری 
که به صورت پایلوت انتخاب شده، سبب شده است که 
موتورسیکلت ها از سطح پیاده رو پاکسازی شده و بطور 
منظم در حاشیه معبر مستقر شوند که این کار عالوه بر 

برقراری نظم باعث افزایش امنیت نیز شده است.

از گوشه و کنار 

یک جامعه شناس با تأکید بر این که مشکل این است، 
تصمیم گیران و دســت اندکاران نمی دانند جامعه امروز با 
جامعه ۲۰ سال، ۵۰ سال پیش زمین تا آسمان تفاوت دارد، 
گفت: الزم است، به تناسب زمان و مکان در برخی از قانون و 
روش ها تغییرهایی صورت بگیرد تا فضا برای دودستگی و 

هرج ومرج مهیا نشود و آرامش از مردم سلب نشود. 
امان  اهلل قرایی  مقدم، جامعه شــناس درباره تشخیص 
اعتراض با اغتشــاش می گویــد: معترضان بــرای اینکه 
مطالبات شان را به گوش مسئوالن برسانند، به شکل های 
مختلفی صدای اعتراضی شان را بلند می کنند. در واقع از 
آنجایی که مردم صاحبان اصلی کشور هستند، هیچ کس 
نمی تواند به دلیل کنشــگری اعتراضی خــرده ای به آنها 
بگیرد. حاال اگر کسانی یا گروه هایی تحرکات اعتراضی را بر 
نمی تابند، باید در تصمیم گیری ها به گونه ای عمل کنند که 

رضایت مندی عمومی به وجود بیاید.
این جامعه شناس در ادامه گفت: اگر ساختار قدرت با در 
نظر گرفتن اینکه مردم در هر شرایطی و درباره هر مساله ای 

حق اظهارنظر دارند، بنا را بر تعامل و تدبیر بگذارد و سعی اش 
را برای رفع مشکل در آرامش به کار بگیرد، معترضین هم 
بدون هیچ شک و تردیدی در کمال آرامش فعالیت خواهند 
کرد و حتی به سوءاســتفاده گران هم اجازه سوءاستفاده 
نخواهند داد. چون اغتشاشگران هدف خاصی ندارند و هر 
طور که وضعیت به هم بریزد، مطلوبشــان خواهد بود. پس 
بهتر است، در شروع حرکت اعتراضی مشی تعاملی در نظر 
گرفته شود تا بتوان به راحتی از هرج ومرج های هزینه ساِز 

بعدی جلوگیری کرد.
وی توضیح داد: قانع کردن افکار عمومی امری سهل است. 
مثال در بحث حجاب سیستم می توانست با مردم حرف بزند 
و تبادل نظر کند تا باالخره به نتیجه ای واحد برسند. مردم 
اگر این حس را پیدا کنند، مســئوالن به حرف شان گوش 
می دهند و در مواردی تغییر را ضــروری بدانند، تعامل به 
وجود خواهد  آمد و در نتیجه کاهش مشــکالت، توسعه را 
موجب خواهد شد. البته با این شرط که گوش دادن با عمل 
کردن همراه باشد تا از اعتراضات کاسته شود. در این صورت 

دیگر شاهد هزینه سازی معترضین نبودیم و سیستم هم با 
عدم تشخیص معترض و اغتشاشــگر برخوردهای اشتباه 

نداشت.
این کارشناس با اشاره به مســاله حجاب گفت: درباره 
حجاب توضیح هایی الزم است که باید مدنظر ارکان قدرت 
قرار بگیرد. در واقع اینکه حجــاب در جامعه ایران چه قبل 
از انقالب و چه بعد از انقالب نهادینه است، نیازی به گفتن 
ندارد. یعنی دختران و پســران ما باورها و اعتقادات دینی 
دارد. درباره مرگ تلخ مهسا امینی ناشی گری به وجود آمد. 
یعنی اگر گشت ارشاد فردی تحصیلکرده و آشنا به جامعه 
را مامور می کرد،  ایــن اتفاق ها نمی افتــاد و جامعه ای که 
زمینه های قبلی داشت، به هم نمی ریخت. ای کاش مساله با 
آرامش حل می شد تا مردمی که از فقر، تبعیض و ... جان به 

لب شده اند به معابر نمی آمدند.
وی افــزود: مشــکل ایــن اســت، تصمیم گیــران و 
دست اندکاران نمی دانند جامعه امروز با جامعه ۲۰ سال، 
۵۰ سال پیش زمین تا آســمان تفاوت دارد و همه چیز به 
طور مرتب در حال تغییر است. یعنی یک دختر که از طریق 
رسانه و فضای مجازی تغییر را می بیند، نه تنها به امر و نهی 
حکومت، بلکه به بسیاری از بایدها و نبایدهای خانواده هم 
واکنشی منفی نشان می دهد. به همین دلیل الزم است، به 
تناسب زمان و مکان در برخی از قانون و روش ها تغییرهایی 

صورت بگیرد تا فضا برای دودستگی و هرج ومرج مهیا نشود 
و آرامش از مردم سلب نشود. االن در خیابان تعداد دختران 
بیشتری نسبت به پیش از این اتفاق روسری از سر بر می دارند 

که دلیلی جز اصرار بیش از حد به سختگیری ندارد.
قرایی مقدم در پایان گفت:  باید تاکید کرد، حجاب در همه 
ادیان بوده است و در طول زمان شرایط حجاب تغییر کرده 
است و به همین دلیل در ایران هم باید نگاه و راه جدیدتری 
برای این موضوع پیدا کنند. چرا که دهه هشتادی و نودی ها 
اطاعت پذیر نیستند و نمی شود سیستم به طور دائم با این 
قشر که بخش مهمی از جامعه هستند، به مقابله بپردازد. 
مهمترین مساله این است که همه باید سعی شان را به کار 

بگیرند تا جامعه به تعادل برسد.

یک جامعه شناس:

 تصمیم گیران باید در مواردی »تغییر« را بپذیرند

خبر

میزبان، پذیرای امارات و عربستان است، اما جایی برای کروز ما ندارد! 

سهم »صفر« ایران از درآمد جام جهانی


