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طرح پالککوبی از حوادث شتری در استانهای جنوبی میکاهد

آغوش گشاده کیش به طرحهای آیندهنگر

زهره توکلی
خبرنگار

«علت فوت :تصادف با شــتر» موضوعی است
کــه در جادههــای کویــری و بیابانی اســتانهای
جنوبــی کشــور از هرمــزگان گرفتــه تا بوشــهر و
سیســتان و بلوچســتان ،مطلقــاً غریب نیســت
و جــای تعجــب ندارد! شــترها بــدون صاحب
در آزادی و ســرگردانی ،پهنــه بیابانهــای ایــن
اســتانها را درمینوردنــد و در مســیر خــود از
جادههــا هم عبــور میکننــد .اینکــه جادهها به
حریــم زندگی شــترها تجاوز کردهاند یا شــترها
بــه حریــم جادههــا مهــم نیســت .مهــم برای
مســافران عبوری این جادهها این اســت که در
اســتانهای هرمزگان ،سیســتان و بلوچستان و
بوشهر که مناطق کویری و مستعد برای پرورش
شــتر دارند ،ایمنســازی جادهها در مسیرهای
تردد این حیوانات رعایت نشده است و ساالنه
تعدادی از رانندگان و سرنشینهای خودروهای
عبــوری از این جادهها به دلیل تصادف با شــتر
دچار خســارت بسیار شدهاند یا حتی جان خود
را از دست دادهاند.
آمارهــای موجــود نشــان میدهــد که طی
ســالهای  ۹۳تــا  ۹۶فقط در اســتان هرمزگان
در  ۲۲فقــره تصــادف بــا شــتر ۲۸ ،نفــر کشــته
و  ۹۲نفــر زخمی شــدند اما ظاهراً این شــترها
صاحبی نداشتهاند چون با بررسی نیز مالکان
آنها مشخص نشده است .لذا برخی مسئوالن
معتقدنــد برخی شــترهای بــدون صاحب به
طور ســرگردان در مراتع مشــغول چرا هستند
کــه طــی آن ممکــن اســت وارد جــاده شــده و
منجر به تصادف هم شوند.
علیرغــم اینکــه بومیهــا و اهالــی ایــن
اســتانها از وجــود شــترها در محدودههــای
جاده برای چرا مطلع هستند و سعی میکنند
بــا رعایــت ســرعت و دقــت بیشــتر رانندگــی
کننــد اما باز هم ایــن تصادفات اتفاق میافتد
چــون عالوه بــر بومیها ،افراد دیگری از ســایر
اســتانها نیــز در ایــن جادهها تــردد دارند و از
ســوی دیگر اغلــب تصادفــات نیــز در تاریکی
شب که دید راننده کمتر است ،رخ میدهد.
معــاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان
جهاد کشــاورزی اســتان بوشــهر در گفتوگو با
«ایــران» در ایــن باره گفــت :ممکن اســت در
برخــی اســتانهای کویــری تعدادی از شــترها
بدون صاحب رها و ســرگردان بوده و ساربانی
هم نداشــته باشــند اما در اســتان بوشهر ،شتر
ســرگردان نداریم و هر گله شتر حداقل یک یا
 2نفر ساربان دارد.
افشــین قطبــی افــزود :اســتان بوشــهر نیــز
از وقــوع تصادفــات ناشــی از شــتر بــه دلیــل
وجــود جادهکشــیها مســتثنی نیســت چرا که
وقتــی جادههــا در مناطقــی ســاخته میشــود
کــه ســالهای زیــادی ،محــل تــردد شــترها و
محالتــی به عنــوان مراتع و محل چــرای آنها
بــوده ،امــکان وقوع تصــادف خواهد بــود .لذا
وقتی جادهکشــیها انجام میشــود اما مراتب
ایمنســازی در آن رعایت نمیشود ،تصادف
با این حیوانات هم اتفاق میافتد.
وی تصریــح کرد :اگر پس از ســاخت جاده
در محالتــی کــه مکانی برای تردد شــتر اســت

جــاده محفــوظ شــود ،در ایــن صــورت دیگــر
شترها از هر جایی نمیتوانند وارد جاده شوند
و مجبور میشــوند از مسیرهای خاص حرکت
کننــد اما هم اکنون ایــن تصادفات وجود دارد
و جــای نگرانــی هــم دارد چــون از یــک ســو
ممکن اســت عالوه بر خســارت بــه رانندگان،
دچــار تلفــات جانی شــویم و از ســوی دیگر به
شترداران نیز خسارت وارد میشود.
معــاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان
جهاد کشــاورزی اســتان بوشــهر با بیــان اینکه
بــه طــور قطــع شــترداران تمایــل ندارنــد کــه
ایــن تصادفات رخ دهــد ،اظهار داشــت :البته
محالتی که محل تردد شتر هست نیز محدود
نیســت کــه بتــوان گفــت مثــاً  2یــا  3کیلومتر
اســت که بخواهنــد حفاظ برای آن قســمت از
جــاده بزننــد امــا برخــی از محالت هســت که
میــزان تــردد شــتر در آن بیشــتر از ســایر نقاط
اســت .لــذا میتــوان آن مکانهــا را از طریــق
فنسکشــی یــا حفاظهــا و دیوارههــای بتنــی
ایمــن کــرد تا شــترها نتوانند وارد جاده شــوند
و یــا محلهــای خاصــی را بــرای ورود شــترها
مشخص کنند.
وی با اشاره به اینکه راهکار دیگر هویتدار
کــردن شترهاســت کــه شــترها پالککوبــی و
شــمارهگذاری شــوند تــا اگــر شــتری در جــاده
تصادف کرد ،مالک آن مشخص باشد ،گفت:
ســالهای قبل ،شــترها هویتدار نشده بودند
و مالک شــترها مشــخص نبود اما طی  3سال
اخیــر اغلــب شــترها پالک گــذاری و هویتدار
شدهاند و صاحب و مالک آنها مشخص شده
اســت .به طوری که در حــال حاضر  80درصد
شترها شمارهگذاری و در سامانه هویتگذاری
ثبت شدهاند.
معــاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان
جهاد کشــاورزی استان بوشــهر اضافه کرد20 :
درصد باقی مانده نیز شــامل زایشهای اخیر
شــترها میشــود که معموالً ســاالنه جایگزین
شترهایی میشوند که برای کشتار به کشتارگاه
برده میشوند.
وی تأکیــد کرد :در اســتان بوشــهر این گونه
نیســت که شترها خودشان برای چرا در مراتع
رها شــوند و ســاربانی همراه آنها نباشــد چون
جدای از تصادفات ممکن اســت شترها مورد
ســرقت قرار گیرند چرا که هر کدام از شترها با
توجــه به ســن و نر یا مــاده بــودن از  20تا 150
میلیون تومان قیمت دارند لذا مالک خودش
همراه شترهاست یا فردی را به عنوان ساربان
به همراه شــترها میفرســتد تا در محدودهای
که شــترها چرا میکنند حضور داشــته باشــد و
مراقب شترها باشند.
قطبی اظهار داشــت :در اســتان بوشــهر 3
هزار و  500تا  4هزار نفر شــتر وجود دارد که در
مناطق محدود و در  3شهرســتان دیر ،دشتی
و بوشــهر متمرکــز هســتند و در ایــن مناطــق
پرورش مییابند و همه آنها نیز مالک دارند.
معــاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان
جهــاد کشــاورزی اســتان بوشــهر درخصــوص
صادرات شــتر در این اســتان گفــت :صادرات
شــتر در اســتان بوشــهر ممنــوع اســت .البتــه
متقاضیانــی در این خصوص وجــود دارند اما

چرا گوجه فرنگیهای صادراتی
در مرز پرویزخان برگشت خورد؟

ســنندج  -مدیــر توســعه بازرگانــی ســازمان
جهاد کشــاورزی کردســتان با اشــاره به اینکه
هیــچ محمولــه صادراتــی گوجــه فرنگــی از
مرزهای باشــماق و ســیرانبند در این اســتان
مرجوع نشده است ،گفت :فیلم منتشر شده
از برگشــت خوردن گوجــه فرنگیهای صادر
شــده به عــراق مربــوط به مــرز پرویزخان در
استان کرمانشاه بود.
بهگزارش ایرنا ،شــهریار حنیفی با اشــاره
بــه بازنشــر فیلــم برگشــت محمولــ ه گوجــه
فرنگــی از کشــور عــراق و معدومســازی آنها
اظهار داشــت :بــه علت لغو
تعرفــه واردات گوجه فرنگی
در  ۲۴مهــر از طــرف کشــور
عــراق ،تعداد زیادی کامیون
حامــل ایــن محصــول بــه
مرزهــای مشــترک بــا عراق
آمد.
مدیــر توســعه بازرگانــی
ســازمان جهــاد کشــاورزی
کردســتان یــادآور شــد :ورود
ایــن حجــم از گوجــه فرنگی
بــه مرزهــای عــراق ،عرضــه
را بســیار بیشــتر از تقاضا کرد
و بــا توجــه به نیــاز مشــخص و محــدود بازار
کشــور مقصــد ،مابقی گوجهفرنگیهــا از مرز
(پرویزخان) برگشت خورد .وی با بیان اینکه
مهمترین دلیل این مشــکل عــدم صادرات
صحیــح بــر اســاس تقاضــای طــرف عراقی
اســت ،افــزود :ورود محصــوالت کشــاورزی
از جملــه گوجــه فرنگــی به مرزهــای گمرکی
اغلب بدون توجه به نیاز صورت میگیرد.

حنیفــی تأکیــد کــرد :بــا توجــه بــه عرضه
فــراوان ،طــرف عراقــی نیــز محصــول را زیر
قیمــت و بهصــورت گلچیــن خریــد کــرده و
در نهایــت مــازاد محصولی که بــه مرز آمده
برگشت میخورد و گاهی تبدیل به ضایعات
میشود.
ëëصدور  ۶۰هزار تن گوجه از کردستان به عراق
مدیــر توســعه بازرگانــی ســازمان جهــاد
کشــاورزی کردســتان گفــت :در هفــت ماهــه
منتهی به مهر امســال به میــزان  ۶۰هزار تن
گوجه فرنگی بهطور میانگین روزانه  ۲۸۶تن

بــه ارزش  ۲۶میلیــون دالر از طریق مرزهای
باشــماق مریــوان و ســیرانبند بانــه به کشــور
عراق صادر شــد .وی افزود :فصل برداشــت
گوجه فرنگی این استان تا نیمه دوم مهرماه
بــود و بهعلــت تحقــق کشــاورزی قــراردادی
هنــگام برداشــت عمــده ایــن محصــول در
کردســتان بــه کارخانههــای فــرآوری روژیــن
تاک و خرمدشت دهگالن فروخته شد.

یادداشت

جادههای بیحفاظ در جوالنگاه شترها

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان :تاکنون
 8باب ایستگاه خدمات شترداری در شهرستانهای
سیریک ،جاسک ،میناب و بندرعباس احداث شده
که امکانات نگهداری شتر در شب ،تأمین آب و
فعالیتهای بهداشتی شده را دارند .همچنین  10باب
آبشخور شتر نیز در مناطق مختلف به هدف تأمین آب
شرب شترهای موجود ،احداث شده تا از ورود شترها به
محدوده جاده ها جلوگیری شود
در چند ســال اخیر صادرات شــتر نداشتهایم.
مجــوز صــادرات شــتر و ســایر حیوانــات را نیز
وزارت جهــاد و کشــاورزی بایــد بدهــد .وی
درباره علت عدم صادرات شــتر در ســالهای
اخیر افــزود :به دلیل بحث اقتصــاد مقاومتی
درخصــوص صــادرات شــتر حساســیتهای
خاصــی وجــود دارد چــون بخش عمــدهای از
کشــور نیز مســتعد پرورش شــتر اســت و شــتر
نیز حیوان کم نیازی اســت لذا وزارتخانه برای
صادرات شتر برنامه خاصی ندارد.
ëëســهم یک تا  2درصدی شــترها در تصادفات
جادهای هرمزگان
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان
هرمــزگان نیــز در گفتوگــو بــا «ایــران»
درخصــوص ســهم شــترها در تصادفــات
جــادهای ایــن اســتان گفــت :حــدود یــک تا 2
درصــد از علــت تصادفات جادهای در اســتان
هرمــزگان بــه شــترها مربــوط میشــود کــه در
صــورت ایجــاد الزامــات ایمنــی در جادههــا و
جلوگیری ورود شــتر به جادههــا تصادفات به
حداقل میرسد.
مهنــدس علــی باقــرزاده درباره شــترهای
سرگردان در این استان افزود :در سطح استان
هرمــزگان هیچ شــتری بــه صورت ســرگردان
وجــود نــدارد و تمامــی شــترها دارای ســاربان
هستند اما ممکن است در این بین شتر از گله
جدا شــده و بــه صورت اتفاقی در مســیر جاده
قرار گیرد.
وی در مــورد برنامههــای ســازمان جهــاد
کشــاورزی اســتان هرمــزگان برای ســاماندهی
ایــن وضعیــت اظهار داشــت :ســازمان جهاد

کشــاورزی اســتان هرمــزگان بــا اجــرای طــرح
هویتگــذاری شــتر طــی چندیــن ســال اخیــر
نســبت بــه پــاک کوبــی و ثبــت مشــخصات
بیش از  90درصد شــترهای موجود در اســتان
اقــدام کــرده و هم اکنون نیز نیــروی الزم برای
انجــام پــاک کوبی تمامــی دامهــا در تمامی
شهرســتانهای اســتان به صورت آماده باش
مستقر هستند.
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان
هرمــزگان اضافه کرد :تاکنون  8باب ایســتگاه
خدمات شترداری در شهرستانهای سیریک،
جاســک ،مینــاب و بندرعبــاس احداث شــده
کــه امکانــات نگهــداری شــتر در شــب ،تأمین
آب و فعالیتهــای بهداشــتی شــده را دارند.
همچنین  10باب آبشــخور شــتر نیز در مناطق
مختلــف بــا هدف تأمین آب شــرب شــترهای
موجــود ،احــداث شــده تــا از ورود شــترها بــه
محدوده جادهها جلوگیری شود.
وی دربــاره صــادرات شــترها بــا توجــه بــه
ارزش اقتصــادی آنها اظهار داشــت :ســازمان
جهاد کشــاورزی طرح توســعه پرورش شــتر را
در دستور کار قرار داده و در همین راستا صدور
پروانههای شــتر داشتی و پرواربندی شتر را در
دســت اجــرا دارد و با توجه به شــرایط کنونی،
صــادرات هرگونــه دام از جمله شــتر به خارج
از کشــور ممنوع اســت و فقط در شرایط عادی
امکان صادرات دامهای پروار شده و غیرمولد
بــه صــورت محــدود و برنامهریــزی شــده بــه
کشورهای حاشیه خلیج فارس وجود دارد.
باقرزاده تصیریح کرد :شتر از دیرباز در بیشتر
مناطق اســتان بــه صــورت آزاد زندگی میکرد

که با پیشــرفت جوامع ،راهها و جادهها توســعه
یافته و در محل زندگی حیوانات و شــتر احداث
شــده اما متأســفانه در توســعه این راهها نکات
ایمنــی از جمله احــداث گاردریــل در جادهها،
ایجــاد مناطــق مخصــوص تــردد حیوانــات،
ایجاد روســتایی مطلوب در مناطق حادثه خیز
جادهها ،نصب عالئم هشــداردهنده به میزان
کافی و ...اجرا شده که باید ارگانهای مربوطه با
همکاری یکدیگر نسبت به ایمنسازی جادهها
اقــدام کننــد تــا از بــروز تصادفــات دلخــراش
جادهای جلوگیری شود.
وی با اشــاره به اینکه تمامی مناطق استان
هرمــزگان برای پرورش شــتر مســتعد اســت،
درخصوص تعداد شترها در این استان گفت:
در اســتان هرمزگان حدود 19هــزار و  730نفر
شتر زندگی میکند که بیشترین تمرکز پرورش
شــتر در شهرســتانهای بندرعباس ،جاسک،
ســیریک و مینــاب اســت و از گوشــت ،شــیر و
سواری آنها استفاده میشود.
باقــرزاده اظهــار داشــت :پــرورش شــتر در
اســتان هرمــزگان از اقبــال مناســبی برخوردار
اســت .به طــوری که تاکنــون بیــش از  31فقره
پروانه تأسیس برای شترهای داشتی و پرواری
و  2فقــره پروانــه بهرهبــرداری برای شــترهای
پرواری صادر شده است.
وی درخصــوص چالشهای پرورش شــتر
در ایــن اســتان گفــت :کمبود تســهیالت مورد
نیــاز ،کمبود آب مورد نیاز ،کمبود علوفه مورد
نیــاز و بــی توجهی به شــترهای موجود و نحوه
زندگــی آنهــا در اجــرای طرحهــای عمرانــی
ماننــد جادههــا از چالشهــای پــرورش شــتر
اســت .به طوری که ساخت بسیاری از جادهها
در مناطــق مختلــف باعــث ایجــاد اختالل در
زندگــی شــترها شــده و ســوانح جــادهای را به
دنبال دارد.
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان
هرمزگان اضافــه کرد :تأمین تســهیالت مورد
نیــاز شــترداران ،ایمنســازی جادهها با نصب
گاردریــل ،تابلوهــای هشــدار بــرای رانندگان،
تأمین روشــنایی جادههــا و ...تأمین آب مورد
نیــاز و ســاخت آبشــخور در مناطــق مختلف و
دور از جادههــا از جملــه فعالیتهایــی اســت
که میتواند در حوزه پرورش شتر در وضعیت
بهتر مؤثر واقع شود.

مهر ماندگار با اهدای تبلت به دانشآموزان البرزی

کــرج  -مــوج «مهــر مانــدگار» موجــی اســت
کــه بــرای تهیــه و اهــدای تبلت و دیگــر اقالم
هوشمند آموزشی به گروهی از دانشآموزان
با کمک فرهنگیان و خیرین در استان البرز به
راه افتاده است.
عــدهای از فرهنگیــان البــرز در حرکتــی
همدالنــه بــا عنــوان «مهــر مانــدگار» بــه
اهــدای بخشــی از حقــوق خــود بــرای تأمین
هزینــه خریــد تبلــت یــا گوشــی هوشــمند
بــرای حضوردانشآمــوزان بیبضاعــت در
کالسهــای درس درشــبکه آموزشــی شــاد
بهصورت فردی و گروهی اقدام کردند.
مدیرآمــوزش و پــرورش ناحیــه چهــار
کــرج در ایــن زمینه اظهار داشــت :بیــش از ۲
مــاه از ســال تحصیلــی  ۱۳۹۹-۱۴۰۰میگذرد
کــه در ایــن مدت بســیاری از فرهنگیــان البرز
پــس از شناســایی دانشآمــوزان بیبضاعت
درمــدارس بــه میــدان آمدند تا با مشــارکت
ســایر خیریــن گامــی دیگــر در شــاد کــردن
دانشآموزانــی کــه در کالسهــای حضــوری
غایــب هســتند ،کاری مانــدگار با یکــی کردن
دلهــای مهربــان و دغدغهمنــد در تــداوم
جریــان آمــوزش در ایــن وضعیــت ســخت
کرونایی انجام دهند.
مراد مالمیر خاطرنشــان کــرد :فرهنگیان
البرز در روزهای نخســت آغاز سال تحصیلی
امیــدوار بودنــد کــه مشــکل دانشآمــوزان
بیبضاعــت بــا مداخلــه خیرین ،مؤسســات
مالــی ،بانکهــا و نهادهــای حمایتــی هرچه
زودتــر بــه ســرانجام برســد ولــی کمکها در
حــد انتظــار و پیشبینــی نبــوده و همچنــان
دانشآمــوزان نیازمنــدی وجود دارنــد که به
کالس درس معلمــان وصــل نشــدهاند .وی

بیــان داشــت :در ایــن مــدت تنهــا نهادهــای
حمایتــی درحد توانشــان به تعهداتشــان در
راســتای برخــوردار کــردن دانشآمــوزان از
تجهیزات آموزشی هوشمند عمل کردهاند.
مدیرکل آموزش و پــرورش البرز گفت که
سه هزار تبلت برای دانشآموزان بیبضاعت
در این اســتان با همکاری دستگاهها و خیرین
استان در حال آمادهسازی است.
ســاالر قاســمی اظهارداشــت :این حرکت
در قالب رزمایش مواســات ،همدلی و کمک
مؤمنانه این تعداد تبلت برای دانشآموزانی
که دسترســی به شبکه آموزشی شــاد ندارند،
تهیــه میشــود .وی بیان داشــت :ایــن اقدام
با مشــارکت کمیتــه امداد امــام خمینی(ره)،
بســیج فرهنگیــان ،بســیج دانشآمــوزی،
اصناف و ستاد اجرایی حضرت امام و خیرین
در حال انجام است.
شآموز
وی اضافه کرد :بــرای  ۲۵هزار دان 
نیازمنــد ایــن اســتان نیــاز بــه تــداوم انفــاق،

همدلــی ،احســان و نیکوکاری دراین شــرایط
خاص آموزشی و کرونایی داریم.
قاســمی ادامــه داد :امســال همزمــان بــا
سراسر کشور پویش عاطفهها برای جمعآوری
کمکهای نقدی و غیرنقدی به منظور توزیع
نوشــت افــزار در میان دانشآمــوزان نیازمند
البــرز اجرایی شــد تا شــرایط مناســب برای ۶
هــزار دانشآمــوزی کــه دسترســی به شــبکه
آموزشی شاد ندارند ،فراهم آید.
مدیرکل آموزش و پرورش البرز ادامه داد:
در قالــب رزمایش کمکهای مؤمنانه بســته
حمایتی هماننــد کیف ،دفتر ،مــداد ،تبلت و
سایرنوشت افزارهای مورد نیاز دانشآموزان
کــه از طریــق کمکهــای نقــدی و غیرنقــدی
کــه در جریــان برگــزاری پویــش عاطفههــا
جمعآوری شــده اســت در بین دانشآموزان
نیازمند این استان توزیع میشود.
استان البرز  ۵۰۰هزار دانشآموز و  ۲۴هزار
فرهنگی دارد.

«شــهرهای آینده» ،کلید واژهای اســت کــه این روزها میان
صاحبنظران ،مدیران ارشــد و برنامهریزان اجرایی بیش از
گذشته شنیده میشود.
امــا ایــن موضــوع تــا چــه حــد مهــم بــوده و ناظــر بــه
غالمحسین مظفری چــه ویژگیهایــی اســت؟ شــهرهای آینــده چــه تفاوتــی با
رئیس هیأت مدیره شــهرهای کنونی دارند و انســان در آنهــا ازچه ظرفیتها و
و مدیرعامل
سازمان قابلیتهایی برخوردار خواهد بود؟
منطقه آزاد کیش
در ایــن رابطــه گفته میشــود کــه اگر قرن بیســتم ،قرن
کشــورها بود ،قرن بیســت و یکم ،قرن شهرهاســت .شــهر آینده ،مضمونی است که
با شهرهوشــمند قرابت داشــته و بدون ایجاد الزامات هوشمندسازی ،دستیافتنی،
نخواهــد بــود .از ایــنرو در ســالهای اخیــر ،مســابقهای میــان کشــورها بــرای ایجاد
شــهرهای توســعهیافته ،پایدار و در عین حال کاربردی در گرفته اســت که نمونه آن
در کشــورهایی چون امریکا ،چین ،ژاپن ،کره جنوبی ،ســنگاپور ،امارات متحده عربی
و چند کشور دیگر دیده میشود.
واقعیت آن است که بسیاری از شهرهای کنونی در سراسر جهان ،ب ه دلیل مواجهه
با موضوع رشد جمعیت ،جابهجایی جمعیت ومهاجرت ،تولید و مصرف انبوه کاال،
با رشــد نامتقارن روبهرو شــدهاند و این وضعیت ،عوارض زیادی را دامن زده اســت؛
گرمایش زمین ،تخریب محیط زیست ،اتکا به منابع تجدیدناپذیر انرژی ،آلودگی هوا
و آب و خاک ،ترافیک ،ضعف در ارائه خدمات و شــکلگیری پدیده حاشیهنشــینی و
رشــد فقر از جمله عارضههایی اســت که باید برای آنها به سرعت تدابیری اندیشید.
بنابرایــن چــارهای جــز طراحــی رویکردهای نــو برای دســتیابی به شــهرهای عاری از
بحرانهــای عدیده نیســت .این موضــوع تحت عنوان پارادایم شــیفت یا جابهجایی
پارادایمها ،بیش از گذشته در کانون توجهات و مباحث قرار گرفته است.
جمعــی ازنخبــگان دنیــا براین اعتقادنــد که برای تحقــق فردایی بهتــر ،توجه به
عنصر دانایی بهعنوان ثروت پایانناپذیر ،اولویت دادن به بهرهگیری از استعدادها،
ذهنهــای خالق و مبتکر و نیز اســتفاده روشــمند و هم افــزا از ظرفیتهای علمی و
پژوهشــی ،اجرای طرحهای متنوع زیربنایی و روبنایی و البته فرهنگسازی همگانی
برای کاربرد بهینه آنها ،نقشــه راه پیادهسازی شــهرهای هوشمند در تمام دنیاست.
از همیــن رو امریــکا در دســتینی فلوریــدا ،چین در شــنزن ،کــر ه جنوبی در ســانگدو،
امــارات در شــهر دوبــی و مصدر ابوظبــی و همچنین ژاپــن و ســنگاپور در مناطقی از
کشورهایشــان در حال تحقق شــهرهای پاک وهوشمند هستند و در این رابطه برخی
از پیشرفتها را رسانهای و برخی را در خفا به پیش میبرند.

ایــران عزیز ما نیــز به هزارو یک دلیل میتواند و باید در شــمار پیشــگامان ایجاد
شــهرهای آینــده با لحــاظ ویژگیهــا و مختصات فرهنگــی و هویتی خویش باشــد تا
در دهههــای آینده ،به جای تأثیرپذیری در شــمار تأثیرگذاران قــرار گیرد .این اتفاق
بــه مــدد تیزبینی موجود و رشــد علمی غیر قابل انکار در کشــور آغاز شــده و نگارش
این ســطور در تأکید برای تســریع این روند و همگرایی همه عناصر تأثیرگذار در این
زیست بوم صورت گرفته است.
حاال این ســؤال پیش میآید که از کجا باید آغاز کرد؟ کدام منطقه بیش از ســایر
مناطق برای پیشگامی این ابرپروژه ،استعداد دارد؟ نقطه عزیمت و خاستگاه پیش
رو کجاســت؟ پرســشهایی از این دســت برای آن اســت تا این خبر خوش به گوش
مردم خوبمان برســد کــه کیش ،نقطه اجمــاع ملی برای تحقق صورتبندی شــهر
ایرانی در دهههای پیش رو است.
عــزم راســخ ،وحدت مدیریتــی ،بخــش خصوصی توانمنــد ،وفورســخاوتمندانه
انرژیهای پاک و تجدید پذیر نظیر خورشید و دریا ،موقعیت سوقالجیشی ،محیط
زیســت کمیــاب و در نهایت ایجــاد تمام زیرســاختهای مورد نیاز بــه همراه تعبیه
شــبکههای فیبر نوری برای فعال شــدن شــبکه نسل پنجم موســوم به  5Gکه شرط
پایهای برای تحقق شــهرهای هوشــمند اســت ،کیش را بیش از بقیه مناطق کشــور،
آیندهگرا ومستعد اجرای طرحهای بلندپروازانه کرده است.
شــهرهای دیجیتــال بیــش از شــهرهای بــزرگ کنونــی ،دوســتدار محیط زیســت
هستند .در پیوند با این موضوع الزم به اشاره است که درحال حاضر بیشترین میزان
اســتفاده از دوچرخه به نســبت جمعیت در کشــور به کیش تعلق دارد و این جزیره،
عالوه بــر دارا بودن بزرگترین رینگ دوچرخه ســواری خاورمیانه ،عابردوســتترین
نقطه ایران اســت .همآمیزی فناوریهای نو نظیر هوش مصنوعی واینترنت اشــیاء
در بســتر شبکه نسل جدید موســوم به فایوجی ،میتوانند هزاران دستاورد تازه را به
ارمغان آورند که یکی از آنها حملونقل هوشمند است.
مایــه خرســندی اســت که بگویــم این رهیافت نــو با انعقــاد تفاهمنامــهای که با
معاونــت علمی و فناوری ریاســت جمهــوری ،وزارت ارتباطات ،ســتاد فناوریهای
فضایــی و حملونقل هوشــمند و ســازمان منطقــه آزاد کیش به امضا رســید ،برای
نخستین بار در کیش به کار گرفته خواهد شد.
جالــب اســت بدانید نتیجه تحقیقــی که به تازگی در دانشــگاه هــاروارد در رابطه
بــا عوامــل مؤثــر بر خــروج از فقر انجام شــد ،نشــان داد کــه زمان صرف شــده برای
جابهجایــی بیــش ازهر عامل دیگر نظیر نرخ جرم و جنایت یا دسترســی به مدارس
خــوب بر خارج شــدن افراد از فقر مؤثر اســت .ایــن تحقیق میگویــد ،درجاهایی که
پیادهروی یا اســتفاده از حملونقل عمومی ،ســریعترین راهها محســوب میشــوند،
هیچ شهروندی بهدلیل نداشتن خودرو ،احساس فقیر بودن نخواهد کرد.
کیش بیش از همیشه و همه جا برای نوآوری و کارآفرینی،شأن و قدر قائل است
و ایجــاد مرکــز بــزرگ نوآوری بــرای حمایت از دانــش بنیانها یکی از ایــن اقدامات
اســت که برکات خود را در ســالهای بعد نشان خواهد داد .در ادامه این روند ،طرح
راهاندازی شــهرک فناوریهای نو برای ســایر شــتابدهندهها و شــرکتهای فناور و
کارآفرین ،تعامل با تمامی دانشــگاههای مادر و مطرح کشــور برای حضور متفاوت
در کیــش ،طراحی شــکلگیری دانشــگاهی بینالمللی با مشــارکت دانشــگاه معتبر
خارجــی و دانشــگاههای داخلــی ،اســتقرار صنایــع خالق یــا صنایع نــرم و اقدامات
دانــش پایه دیگر در دســتور کار اســت تا هاب علمی ،نوگرایــی و نوآفرینی منطقه در
این خطه طالیی شــمال آبهای خلیج همیشــه فارس شکل گیرد و به محلی برای
زیست ســعادتمندانه انســانها و ســکویی برای صادرات خدمات کاال و محصوالت
دانش بنیان تبدیل گردد.
ادبیات ما هم پشــتیبان و الهامبخش همیشــه ما در این مســیر است .آنچنان که
ســهراب عزیز اینگونه آرزو داشــت :قایقی خواهم ساخت  /خواهم انداخت به آب /
پشت دریاها شهری است  /که در آن پنجرهها رو به تجلی باز است.

