
اين روزهــا بحث هايــي پيــش 
آمــده كه گويــي تغييــري در 
روند توافق در وين ايجاد شــده 
اســت. برخي تصــور مي كنند 
تحت تأثيــر  مذاكــرات  كــه 
انتخابــات رياســت جمهوري 
در ايران قرار گرفتــه و تغيير دولت بر ديــدگاه طرف مقابل 
تأثير گذاشــته اســت. به رغم اين نگاه، من تصــور نمي كنم 
 كــه انتخابــات 28خرداد ماه بر رونــد مذاكــرات مؤثر بوده

 باشد.
همچنــان معتقدم در جريــان مذاكرات ويــن همه طرف ها 
مصمم هســتند كه برجام را احيا كنند. ايــن را هم مي دانند 
كه سياســت هاي ايران در رابطه با مذاكرات وين تحت تأثير 
رفت وآمد دولت ها نيســت و از توافق و اجماع در سطوح عالي 

كشور ما نشأت مي گيرد.
وضعيتي كه االن پيش آمده، ناشي از اختالف نظري است كه 
طرفين در رابطه با خوانش مختلف در مورد حدود و كارهايي 

كه بايد انجام دهند، دارند.

بخش بزرگي از اين اختالف نظرها روشــن شــده اســت، اما 
از آنجا كه پيشــرفت هاي فني-هســته اي ايران وضعيت را 
كامال با ســال 2015 متفــاوت كرده اســت، مطالبات طرف 
آمريكايي و 1+4 از ايران تغيير كرده  و اين موضوع براي ايران 
پيچيدگي هايي ايجاد كرده و به مطالباتي منجر شده كه خارج 

از چارچوب تعهدات ايران در برجام است.
ازســوي ديگر، برخي از تحريم هايي كه در دولت ترامپ عليه 
ايران وضع شده، ناقض صريح برجام است. البته ظاهرا آمريكا 
موافقت كرده  كــه اين تحريم ها را لغو كنــد، اما برخي از اين 
تحريم ها همانطور كه اخيرا آقاي رابــرت مالي گفته، از نظر 
آمريكا ناقض برجام نيســت  و تحريم هاي هسته اي محسوب 
نمي شــوند و از اين رو آمريــكا براي برداشــتن آنها مقاومت 

مي كند.
 اين اختالف نظرها البته جزئي و فني است و غيرقابل رفع هم 
نيست. مي توان اميدوار بود كه در هفته هاي آينده رفع شود. 
بنابراين اينطور به نظر مي رســد كه ما به سمت اين توافق در 
حركت هســتيم و احتماال تا پايان دولت آقاي روحاني و قبل 
از انتقال قدرت در ايران اين توافق صورت خواهد گرفت. اگر 
هم اين اتفاق رخ ندهد در هفته هــاي آغازين دولت بعدي به 

نتيجه مي رسد.
 البته اين را هم بايد گفت كه گرچه توافقات در امور مهم صورت 

گرفته است؛ اين امكان در هر مذاكره اي 
وجــود دارد كــه به خاطــر اختالفات 

باقيمانده و حل نشــدن آنها در مراحلي از مذاكره، كل توافق 
غيرقابل دستيابي شود. 

چالش های 
 اجتماعی 

دولت سيزدهم
مسائل اجتماعي چه جايگاهي در دولت 

آينده دارد؟

آزمون جذب 
آتش نشانان زن

شنبه برگزار می شود

توجه به وضعيت كودكان 
در اولويت قرار گيرد

يادداشتي از سيامك زندرضوي 
جامعه شناس

بازكردن روزنه های بسته
 چالش هاي دولت سيزدهم 

در حوزه سينما چيست؟

 مجرم اصلی
 بيكاری و شرايط اقتصادی

شاخص جرم و جنايت در سال هاي اخير 
چه وضعيتي داشته است؟

سقوط آزاد يک صنعت
 چالش هاي دولت سيزدهم درباره 

چاپ و نشر كتاب چيست؟

سرگذشت مدرسه ها
تحصيالت ابتدايي تا متوسطه در 

سال هاي اخير چه شرايطي داشته است؟

 جامعه نااميد
سرمايه های اجتماعی خود را 

از دست می دهد
گفت و گو با رئيس موسسه عالي پژوهش 

تامين اجتماعي

جذب 16زن در سازمان آتش نشاني 
شهرداري تهران تا 3 ماه ديگر نهايي 
مي شــود. بيش از 6هــزار داوطلب 
شنبه 12تيرماه با رعايت پروتكل هاي 
ســتاد مقابله با كرونا در آزمون اوليه 
جذب آتش نشانان مرد و زن شركت 
مي كنند كه حــدود 3برابر ظرفيت 
اعالم شــده، يعني حــدود 400نفر 
پذيرفته خواهند شد. عالوه بر آزمون 
اوليه، پذيرفته شدگان در آزمون هاي 
عملي، تخصصي، ورزشــي و تســت 
روانشناســي، شــركت مي كننــد و 
درنهايــت 100داوطلــب مــرد و 
16داوطلب زن در سازمان آتش نشانی 
 شــهر تهران اســتخدام مي شــوند. 

صفحه3 را بخوانيد.

نگراني از نسخه جديد 
براي اينترنت

اخبار غير رسمي درباره طرح مجلس براي ساماندهي فضاي مجازي 
بازتاب هاي گسترده اي ايجاد كرده است

 »آقا قراره اينترنت رو ببندن؟«، »راست مي گن اگه فيلترشكن اســتفاده كنيم جريمه و زندان داره؟«؛ »واتساپ رو فيلتر كنن من 
چطوري با بچه م تو خارج حرف بزنم؟«. اينها بخش كوچكي از حرف ها و صحبت هاي مردم طي روزهاي اخير اســت كه در اتوبوس، 
تاكسي و خيابان شنيده مي شود. يكبار ديگر مطرح شدن نام طرحي موسوم به »صيانت از حقوق كاربران فضاي مجازي و ساماندهي 
پيام رسان هاي اجتماعي« باعث نگراني عمومي ميان مردم شده است. اين نگراني عمومي در حالي به وجود آمده كه تا همين چند روز 
قبل و پيش از برگزاري انتخابات رياست جمهوري همه نامزدهاي انتخاباتي بر مخالفت خود با فيلترينگ تأكيد داشتند و سرعت باالي 

اينترنت و دسترسي راحت به شبكه جهاني را يكي از شعارهاي خود مي دانستند. صفحه 11 را بخوانيد.

برای دوز اول واكسن مراجعه نكنيد

افزايشورودنقدينگيبهبورس

سخنگويستادمليمقابلهباكروناميگويدمردمنگرانكمبودواكسن
نباشند،افرادجاماندههمواكسينهميشوند

  گزارش همشهري از چشم انداز واكسيناسيون با توجه به آشفتگي و روند كند تزريق  
  17 استان روند افزايشی كرونا را طی می كنند و 32 شهر قرمز شده اند

 با ورود 333ميليارد تومان نقدينگي جديد در مبادالت ديروز، ميزان ورود نقدينگي به بورس
 بعد از انتخابات از مرز 1000ميليارد تومان فراتر رفت
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موافقترهبرمعظمانقالبباعفويا
تخفيفمجازاتتعدادیازمحكومان
صفحه2

يادداشت

مردم ايران روزهاي دشــواري را مي گذرانند. مشــقات ناشي 
از تحريم و نابســاماني اوضاع اقتصادي، تلخي هاي بي ســابقه 
ناشي از زندگي زير ســايه كرونا و از دست دادن عزيزان و حتي 
فراهم نبودن امكان ســوگواري، نبود و كمبود واكســن و صف 
سالمندان براي تزريق آن و نيز تلخي هايي كه به جهت سياسي 
و  حداقل براي بخشــي از جامعه و هواداران گروه هاي سياسي 
به دليل ردصالحيت هــاي انتخاباتــي رخ داد، نارضايتي هايي  

ايجاد كرده است.
حكمراني خردمندانه، طبيعتا، آن اســت كه درد و رنج مردم را 
بپذيريم، همدلي كنيم، براي كاهش آالم مردم صادقانه تالش 
كنيم و به پاداش تالش صادقانه، زبان خوش و مدارا، از مردم نيز 
انتظار همدلي و همراهي داشته باشيم. اين توقعي حداقلي است 
و براي پاسخ دادن به اين توقع نه جان فرهيخته اي نياز است و نه 

هوش باالتر از حد معمول. اين را هر آدم معمولي هم مي فهمد.
اما گويا چنين خواست حداقلي؛ رعايت ادب و مدارا در برخورد با 
مردم، نيز روزبه روز دور از دسترس مي شود. بازتوليد رفتارهاي 
دوران ارباب ورعيتي و بازگشــت به دوراني كه مي شد با تحكم 
و قلدري هر خطايي را صواب نشــان داد، در عصر وجود جامعه 
مدني، مطالبه گري و باســوادي بخش بزرگي از مردم و وجود 

وسايل ارتباط جمعي، ممكن نيســت و دنبال كنندگان چنين 
شيوه اي از حداقل فهم زمانه و شايســتگي براي مديريت امور 

بي بهره اند.
ماجراي توييت دور از ادب يك مقام دولتي در وزارت بهداشت 

به درستي مورد توجه و نقد آحاد مردم قرار گرفته است.
به غير از مردم، مقام هاي عاقل دولتي نيز صراحتا و تلويحا نسبت 
به آن واكنش نشان داده اند. نويسنده آن توييت اما تالش عبثي 
را پي  مي گيرد تا با تغيير صورت مسئله يعني ادب پاسخگويي، 
موضوع را به نبرد قهرمانانه خود با مافياي واردات دارو فروبكاهد. 
اگر نبردي با مافياي واردات واكســن در حال وقوع است، چه 
كسي مجوز بي ادبي نسبت به منتقدان وزارت بهداشت را صادر 
كرده است؟ مگر جاي نبرد با مافياي دارو در شبكه هاي اجتماعي 
است؟ تكرار حرف هاي نامربوط به حوزه كاري و درشتي كردن 
با منتقدان، يك نظام معمول و سالم مديريتي را بايد براي تغيير 
اين شيوه و اين افراد قانع كرده باشد. از باب تاكيد مي گوييم كه 
قرار گرفتن هر شخص در طرف درســت نبرد با مافياي دارو يا 
مافياي توليد يا هرچه بر آن نام مي نهند، عذر موجه بي پروايي 
در سخن و نوشته نيست. در اين مورد حجت بر مقامات بلندپايه 

وزارت بهداشت و دولت تمام است.
اما نكته اين يادداشــت ماندن در اين يك مصداق نيست. اين 
شيوه حكمراني و مديريت متاسفانه به نحوي پنهان در گفته هاي 

استاندار آذربايجان غربي درمورد حادثه 
واژگوني اتوبوس و نحــوه همدلي كردن 

رئيس سازمان حفاظت محيط زيست با آسيب ديدگان نيز خود 
را نشان داد.

خوانشهايمتفاوت
يك»تصميمبزرگ« مسابقهدرخشمگينكردنمردم

دياكوحسيني؛كارشناس مسائل استراتژيكسرمقاله

ادامهدر
صفحه21

ادامهدر
صفحه2

 گزارش همشهري از انبارهاي بزرگ در حاشيه تهران؛ كانتينرهاي آهني كه در سال هاي اخير و بخصوص در زمانه كرونا 
به محل نگهداري اسباب و اثاثيه زندگي ها و كسب و كارهای به انتها رسيده بدل شده اند

اينجازندگيانبارميشود

صفحه5
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   آخرین خبرها از پرونده های جاری
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به ســؤالي درباره آخرين وضعيت 
پرونده و حكم انفصال معاون شــهردار تهران به دليل تــرك فعل او در حادثه 
كلينيك ســينا اطهر گفت: بالفاصله بعد از آن حادثه بازرســي هايي را انجام 
داديم، شهرداري منطقه يك، شهردار سابق منطقه يك و معاون خدمات شهري 
مجرم شــناخته شــدند، يك نفر به انفصال دائم محكوم شد، يك نفر كسري 
حقوق دريافت كرد البته آرا قابل تجديد نظر هســتند و هنوز رأي نهايي اعالم 
نشده است. وي در پاسخ به ســؤال ديگري مبني بر اينكه آيا شهردار سابق 
منطقه يك همان معاون فعلي شــهردار تهران اســت يا خير گفت: بله همان 
فرد اســت. درويشــيان همچنين در رابطه با پيگيري هاي پرونده ويلموتس 
 نيز گفت: گزارش نهايي اين موضوع به دادســرا ارسال شده و از ۸ نفر تحقيق

 به عمل آمده است.

رهبری

 روي خط خبر 

 موافقت رهبرمعظم  انقالب با عفو 
يا تخفيف مجازات تعدادي از محكومان 

به مناسبت سالروز ميالد با سعادت حضرت امام علي بن موسي الرضا 
عليه الســالم و هفته قوه قضاييه، رهبر انقالب اســالمي با عفو يا 
تخفيف و تبديل مجازات پنج هزار و يكصد و پنجاه و شــش تن 
)5156( از محكومان محاكم عمومي و انقالب، ســازمان قضايي 

نيرو هاي مسلح و تعزيرات حكومتي موافقت كردند.
 به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، به  مناسبت 
سالروز ميالد با سعادت حضرت امام علي بن موسي الرضا عليه السالم 
و هفته قوه قضاييه، رهبر انقالب اسالمي با عفو يا تخفيف و تبديل 
مجازات پنج هزار و يكصد و پنجاه و شش تن )5156( از محكومان 
محاكم عمومي و انقالب، سازمان قضايي نيرو هاي مسلح و تعزيرات 

حكومتي موافقت كردند.
 رئيس قوه قضاييه به مناسبت فرا رسيدن سالروز ميالد حضرت 
امام رضا عليه السالم و هفته قوه قضاييه در نامه اي به رهبر انقالب 
اسالمي پيشنهاد عفو يا تخفيف و تبديل مجازات اين محكومان 
را كه پرونده هاي عفو آنان در كميسيون عفو و بخشودگي بررسي 
شده و واجد شرايط الزم تشخيص داده شده اند، ارائه كرد كه اين 
پيشــنهاد در اجراي بند 11 اصل 110 قانون اساسي مورد قبول 

حضرت آيت اهلل خامنه اي قرار گرفت.

  وزير اطالعات با رئيس جمهور منتخب ديدار كرد
سيد ابراهيم رئيسي اين روزها همزمان در 2جايگاه متفاوت انجام 
وظيفه مي كند؛ از يك ســو بايد به عنوان رئيس دستگاه قضا در 
برخي برنامه ها حضور يابد و از سوي ديگر به عنوان رئيس جمهور 
منتخب به ديدار او مي روند. روز گذشــته هــم وزير اطالعات و 
جمعي از معاونين اين وزارتخانه با رئيسي به عنوان رئيس جمهور 

منتخب ديدار كردند.
وزير اطالعات در اين ديدار با تبريك پيروزي رئيسي در انتخابات 
سيزدهمين دوره رياست جمهوري و آرزوي موفقيت براي وي و 
دولت آينده، گزارشــي از اقدامات و عملكرد اين وزارتخانه ارائه 

كرد.
به گزارش ميزان ، رئيسي نيز در اين ديدار با تشكر از ابراز محبت 
وزير اطالعات و مجموعه معاونين وزارت اطالعات، اين وزارتخانه 
را نه متعلق به دولت ها كه متعلق به نظام و انقالب اسالمي دانست 
و بر نقش مهم اين مجموعه براي شناسايي و ريشه كني بستر هاي 

فسادزا در كشور تأكيد كرد.

 به دنبال افزايش سرمايه اجتماعي هستيم
همچنين روز گذشته مراسم بهره برداري از دستاورد هاي جديد 
فناوري اطالعات و طرح هاي عمراني قوه قضاييه با حضور رئيس 
قوه قضاييه برگزار شد. رئيســي در اين مراسم بر لزوم اظهارنظر 
مردم نسبت به دستگاه ها و نسبت به رفتار قاضي و كارمند تأكيد 
كرده و گفت: عزيزان اعالم كردند كه 3ميليون از جامعه آماري 
مراجعه كنندگان نسبت به عملكرد قضات و كارمندان دستگاه 
قضايي نظر دادند و قريب به ۷0 درصد نيز اعالم رضايت كردند. 
اينكه خودمان بخواهيم نظر دهيم كه چه كار كرديم به نظر من 
با اهميت نيســت، مهم آن اســت كه خود مردم و كساني كه به 
دادگســتري ها مراجعه مي كنند بگويند كه قاضــي، كارمند و 
نيرويي كه با آنها ارتباط برقرار كرد آيا واقعا كار را درســت انجام 
داد يا كار را با بوروكراســي اداري و پيچيدگي هايي كه موجب 

نارضايتي هايي شد دنبال كرد. 
رئيس دستگاه قضا ادامه داد: اينكه مردم اعالم كنند كه ما راضي 
هستيم نكته مهمي اســت و البته همين رضايت مردم براي ما 
بسيار مهم است؛ چرا كه ســرمايه اجتماعي را خواهد افزود. ما 
دنبال كاهش هزينه هاي اجتماعي و افزايش سرمايه اجتماعي 
هستيم. طرح هاي فناوري اطالعات و شفافيت حتما مي تواند اين 

جهت را تضمين كند.

  اعالم جزئيات آراي شوراي شهر تهران
كميته اطالع رساني ســتاد انتخابات اســتان تهران اعالم كرد: 
مجموع آراي مأخوذه در انتخابات شــوراي شــهر تهران، ري، 
شميرانات و پرديس يك ميليون و 565هزار و 3۷0 رأي است كه 
توسط شهروندان به داخل صندوق اخذ رأي انداخته شده است. 
كل آراي صحيح مأخوذه 1.151.450 بــوده و همچنين آراي 

باطله 413.۹20 است.
 تعداد اعضاي شوراي شهر تهران 21 نفر است كه نفر اول شوراي 
شهر تهران با كسب 486.282 رأي و با مشاركت 23/42درصد 
رأي حائز اين رتبه شده است و نفر 21  با كسب 255.854 رأي 
در مقايسه با نفر اول  22/22 درصد ميزان مشاركت شهروندان را 
كسب كرده است. شوراي شهر تهران داراي 11نفر عضو  علي البدل 
اســت كه به ترتيب نخســتين عضو  علي البدل تعداد ۷42۹4 و 
آخرين عضو نيز تعداد 3۹2۹2 رأي كسب كرده اند. در مجموع 
ميزان مشاركت شهروندان تهراني در انتخابات شوراي شهر 24.6 

درصد است. / ميزان 

 توافق ايران و آژانس تبديل به 
چالش پيــش روي مذاكرات ديپلماسی

وين مي شــود؟ اين ســؤالي 
اســت كه ابهام هاي دور هفتــم مذاكرات 
احياي برجام را بيشتر كرده است. پس از 2 
روز كاظم غريب آبــادي، نماينده ايران در 
ســازمان هاي بين المللي به اظهارنظرهاي 
مديــركل آژانس بين المللــي انرژي اتمي 
واكنش نشان داده است. رافائل گروسي از 
ايران خواســته بود تا به درخواست ها براي 
تمديــد توافــق فورا پاســخ دهــد و حاال 
غريب آبادي گفته كه توافق ايران و آژانس در 
اسفند ماه براي تسهيل مذاكرات سياسي و 
كمك به موفقيت آن در جهت خواسته هاي 
ايران بود نــه الزام ايران نســبت به اجراي 
خواست آژانس. موعد توافق ايران با آژانس 
بين المللي انرژي اتمي پايان ارديبهشت بود 
و ســپس تا آخر خرداد تمديد و پنجشنبه 
هفته گذشته منقضي شد. آژانس خواستار 
تمديد ايــن توافق شــد اما ايــران به اين 
درخواست ها از روز جمعه پاسخي نداد. البته 
ديــروز غريب آبادي حتي گفــت كه بعد از 
گذشــت 3 ماه، ايران ديگر اين تفاهم را با 
آژانــس تمديد نكرد و صرفــا در چارچوب 
تصميمي سياســي به مدت يك ماه ديگر به 
ثبت داده ها ادامه داد. براســاس اين توافق 
ايــران پــس از توقــف اجــراي تعهدات 
فراپادماني براساس قانون مجلس تا 3  ماه به 

ضبط فيلم دوربين هاي مداربســته مراكز 
هسته اي ادامه مي داد و درصورت لغوشدن 
تحريم ها داده را در اختيار آژانس بين المللي 
انرژي اتمي مي گذاشــت. اما مذاكرات وين 
هنوز به احيــاي برجام ختم نشــده و افق 
روشــني نيز از زمان توافــق در وين وجود 

ندارد.
در چنين شــرايطي منقضي شــدن توافق 
ايران با آژانس، وزيرخارجــه آمريكا را هم 
به واكنش واداشته است. آنتوني بلينكن در 
گفت وگو با روزنامه نيويورك تايمز هشدار 
داد كه »توســعه برنامه هســته اي تهران 
مي تواند به يك مانع برطرف نشدني در اين 
رايزني ها تبديل شــود.« نماينده ايران در 
آژانس بين المللي انرژي اتمي اما تأكيد كرد 
كه ادامه يا عدم ادامه فرايند ضبط دوربين 
فيلم هاي مداربســته مراكز هسته اي هيچ 
ارتباطي با تكاليف پادمانــي ايران ندارد و 
ايران همچنان به اجــراي تعهدات پادماني 

خود ادامه مي دهد.

تعهدات پادماني نه بيشتر و نه كمتر
پيــش از واكنش ايــران رافائل گروســي، 
مديركل آژانــس بين المللي انرژي اتمي بر 
»اهميت حياتي« تداوم دريافت داده هاي 
الزم درباره برخــي فعاليت هاي ايران ذيل 
توافق هسته اي تأكيد كرده بود. حتي يك 
منبع آگاه در اين سازمان نيز به رويترز گفت 
كه مديركل آژانس در اين زمينه به شوراي 
حكام گزارش خواهد داد. غريب آبادي اما به 
اين درخواســت اينطور پاسخ داد:» اگر چه 

مديركل آژانس در گزارش خود بر اهميت 
حياتي تداوم فعاليت هاي راســتي آزمايي و 
نظارت در ايران و ثبت داده ها تأكيد كرده، 
ليكن خاطرنشــان می كنم كه ايشان بايد 
اين تصور غلط خود را اصالح كند كه نبايد 
ثبت داده ها را با اين موضوع پيوند دهد.« او 
تأكيد كرد كه آنچه ايران متعهد به اجراي 
آن است، تعهدات پادماني است، نه كمتر و 
نه بيشتر. تعهدات پادماني كه غريب آبادي 
به آن اشــاره كرده مقررات نظارتي آژانس 
است كه شــامل انواع بازرســي ها از مراكز 
هسته اي اســت. آژانس بين المللي انرژي 
اتمي موافقتنامه هايي در اين زمينه تنظيم 
كرده كه همه كشــورهاي عضو موظف به 

امضا و اجراي آن هستند.

ايــران: طرف هاي مقابــل بايد تصميم 
بگيرند

تا لحظه تنظيم اين گزارش وزارت خارجه 
يا شــوراي امنيت ملي واكنشي نسبت به 
تمديد يــا عدم تمديــد توافق بــا آژانس 
بين المللــي انرژي اتمي نشــان ندادند. به 
گزارش ايسنا، شبكه ان اچ كي ژاپن اما مدعي 
شد كه ايران شــنبه)ديروز( به درخواست 
آژانس پاســخ مي دهد. ميخائيل اوليانوف، 
نماينده روســيه در مذاكــرات وين نيز در 
توييتي نوشــت: »اميدوارم پاســخ مثبت 
هرچه زودتر اعالم شــود تا از بــروز موارد 
نامشــخصي كه عواقب منفي طوالني مدت 
و غيرموجه خواهد داشت، جلوگيري شود.« 
نماينده روســيه در توييت ديگري درباره 

دور هفتم مذاكرات وين نيز چنين نوشت: 
»به نظر مي آيد احتمال انجام موفقيت آميز 
گفت وگوهــاي وين درباره برجــام در دور 
هفتم باالست اما هيچ وقت از قبل در اين باره 
اطمينان وجود ندارد.« وزيرخارجه آمريكا 
نيز در پاسخ به سؤالي در همين زمينه گفت: 
»نمي توانم تاريخي بــراي آن تعيين كنم 
اما در حال نزديكتر شــدن به آن هستيم.« 
بلينكن بار ديگر تالش كرد تا احياي توافق 
هسته اي را به تصميم ايران منوط كند آن 
هم درحالي كه سيدعباس عراقچي، رئيس 
تيم مذاكره كننده ايران در وين درست در 
نقطه مقابل اين ســخنان گفته كه احياي 
برجام به تصميم هاي واشنگتن درباره لغو 
تحريم ها و بازگشت به توافق بستگي دارد، 
چراكه اين كشور از توافق خارج شده است. 

سعيد خطيب زاده، سخنگوي وزارت خارجه 
نيز در همين راســتا و در پاســخ به وزراي 
خارجه آمريكا و فرانســه موضع عراقچي را 
تكرار كرد و گفت: »جمهوري اسالمي ايران 
هيچ وقت برجام را ترك نكرده كه بخواهد به 
برجام برگردد. بلكه اين آمريكاست كه بايد 
تصميم خود را بگيرد و بــا لغو تحريم هاي 
غيرقانوني و اجراي مؤثــر تعهدات قطعي 
خود به برجام بازگردد. آمريكا و اروپايي ها 
بهتر از همــه مي دانند كه ايــران تصميم 
خود را زمانــي گرفت كه باوجــود خروج 
يكجانبه آمريكا از برجام و وضع تحريم هاي 
غيرقانونــي و ظالمانه عليه مــردم ايران و 
به رغم بي عملي اروپــا در توافق باقي ماند و 
برجام را زنده نگه داشت.« خطيب زاده تأكيد 
كرد كه موضــع ايران از ابتــداي مذاكرات 

 وين تاكنون تغييري نكرده و خواســتار لغو 
تحريم هاي آمريكا، راســتي آزمايي آنها و 
سپس توقف اقدامات جبراني و از سرگيري 
اجراي تعهدات ايران اســت. به اين ترتيب 
خطيب زاده بار ديگر گفتــه كه طرف هاي 

مقابل بايد تصميم هاي خود را بگيرند.
مســير پرپيچ وخم ديپلماســي همچنان 
ادامه دارد. اينكــه توافق ايــران با آژانس 
تبديل به گرهي در مذاكرات وين مي شود 
سؤالي است كه بايد براي پاسخ به آن كمي 
منتظر ماند. هنوز زمان مشخصي براي دور 
هفتم مذاكرات مشــخص نيست اما عباس 
عراقچــي در آخريــن اظهارنظرهاي خود 
پس از پايان دور ششــم مذاكرات گفته بود 
كه كشورها براي تصميم گيري هاي آخر به 

پايتخت هايشان بازمي گردند.

دست انداز جدید  در احياي برجام
آژانس تمديد توافق اسفندماه را مي خواهد اما ايران هنوز پاسخي به اين درخواست نداده است 

  اميرمحمد حسيني
خبرنگار

 خوانش هاي متفاوت
يك »تصميم بزرگ«

فــارغ از اين مســئله امــا به نظر 
مي رسد كه همه طرفين به سمت 
رســيدن به يك توافق در حال حركت هستند گرچه 
هر دو طرف بايد تصميم هاي ســخت  و بزرگي بگيرند؛ 
چنان كــه اوليانوف، نماينده روســيه هــم در توييتي 
شايد هشدار آميز نوشته بود كه »اگر آمريكا اشتباهات 
قبلي را تكرار كند، ايران ممكن اســت تصميم بگيرد 
كه ســخت تر پاســخ دهد.« البته ما در روند جزئيات 
مذاكرات و درخواست هايي كه از سوي طرفين مطرح 
شده، نيستيم و نمي دانيم اين تصميم سخت در عمل 
چه مصداقي مي تواند داشــته باشد، اما آنچه ايران بايد 
انجام دهد بازگرداندن تمام گام هاي پيشين خود است 
كه در تالفي خروج آمريكا و ناتواني اروپايي ها از اجراي 

تعهداتشان در برجام برداشته شده است.

بر اين اساس، آنچه ايران بايد انجام دهد تقريبا چارچوب 
روشــني دارد، ولي همانطور كه عرض كردم بخشــي 
از پيشــرفت هاي فني ايران به ويژه در زمينه تحقيق و 
توســعه هســته اي، از نظر آمريكايي ها كار را به جايي 
رسانده  كه بازگشت به توافق 2015 امكان پذير نيست. 
من فكر مي كنم تصميمي كه طرف هاي مقابل منتظرند 

ايران بگيرد، در زمينه اين نوع پيشرفت ها باشد.
اما در عين حال ايران مي تواند ايــن ادعا را هم مطرح 
كند كه آمريكا بايد تصميم هاي سختي بگيرد؛ به خاطر 
اينكه از نظر تهران همه تحريم هايي كه در دوره ترامپ 
وضع شده، چه مرتبط با هســته اي و چه غيرمرتبط با 
هسته اي، ناقض برجام هستند و دست كم با روح برجام 
منافات دارند. در نتيجه اين آمريكاست كه بايد تصميم 
بگيرد كه اگر واقعا مي خواهد به شرايط 2015 بر گردد، 
بايد همه تحريم هاي وضع شده در اين مدت كه هدف 
آنها تحريك ايران براي خروج از برجام بوده،   لغو شوند.

بنابراين هر دو طرف بايد در اين چند روز تصميم هاي 
بزرگي بگيرند.

از ســوي ديگر حاال مهلــت توافق ايــران و آژانس 
منقضي شده است و رافائل گروسي، مديركل آژانس 
بين المللي انرژي اتمي گفته كه آژانس هنوز پاسخي 
از ايران درباره تمديد بازرسي هاي هسته اي دريافت 
نكرده  است. بر اين اســاس فكر مي كنم تمديد اين 
دوره از توافق بين ايران و آژانس درست همانند دوره 
قبل بستگي مستقيم به چشم انداز مثبت يا منفي اي 
دارد كه طرف ايراني از پيشــرفت مذاكرات در وين 
ترسيم كرده اســت. اگر اين تلقي در نهاد هاي عالي 
تصميم گير در كشور وجود داشته باشد كه مذاكرات 
رو به پيشــرفت و نتيجه نزديك است، در آن صورت 
اين امكان وجود دارد كــه توافق ايران و آژانس براي 
دوره اي كوتاه تر از دوره قبل تمديد شود و در غير اين 
صورت طبعا ما اين كار را نخواهيم كرد. بنابر اين بايد 
ببينيم كه نهادهاي تصميم گير ما چه برداشتي از روند 
مذاكرات دارند كه براســاس آن هم تصميم خواهند 
گرفت كه آيا اين توافق براي مدت محدودي تمديد 

شود يا خير؟

ادامه از 
صفحه اول

نخستين واكنش جبهه اصالحات ايران پس از اعالم نتايج انتخابات 

رئيسي، رئيس جمهور همه ايران باشد
جبهــه اصالحات ايــران، براي 

نخســتين بار پــس از برگزاري اصالحات
انتخابــات رياســت جمهوري 
سيزدهم اعالم موضع كرد و در بيانيه اي ضمن 
تكرار انتقادهاي قبلي خود بــه نحوه برگزاري 
انتخابــات1400 از رئيس جمهــوري منتخب 
خواسته كه »عماًل رئيس جمهور همه ايرانيان 
باشــد«. در اين بيانيه ضمن بيان تحليل جبهه 
اصالحات از آراي مردم در انتخابات، آمده است: 
»انتخابات رياســت جمهوري ايران با كمترين 
ميزان مشاركت در تاريخ جمهوري اسالمي ايران 
به سرانجام رسيد و اصالح طلبان، اعتدال گرايان و 
حتي اصولگرايان معتــدل و ديگر جريان هاي 
منتقد وضع موجود، نامزدي در صحنه نداشتند. 
»جبهه اصالحات ايران« كه بعد از حذف همه  
نامزدهاي پيشنهادي توسط بخشي از اعضاي 
مجمع عمومي اش توسط شوراي نگهبان، در اين 
انتخابات نامزدي نداشت، ضمن احترام به تصميم 
هر دو گروه و تقدير از تالش هاي مسئوالنه شان، 

با توجه به تصميم بيش از 50درصد مردمي كه 
رأي ندادند و نيز ماهيت رأي اعتراضي ميليون ها 
شهروندي كه به تنها نامزد متفاوت عرصه رقابت 
رأي دادند يا رأي باطله در صندوق انداختند، به 
حاكمان كشور هشدار مي دهد و از آنان مصرانه 
مي خواهد به ريشه نارضايتي ها و اعتراض هر سه 
گروه اخير توجه كنند و خود را به تغافل نزنند.« در 
ادامه بيانيه تأكيد شده: »نتيجه انتخابات نشان داد 
كه بخش بزرگي از جامعه ايــران اميدش را به 
اثربخشي راهبردهاي اصالح طلبانه حداقلي از 
دست داده است. تحريم هاي شديد اقتصادي و 
پاره اي از سوءحكمراني ها كه منجر به نارضايتي 
گسترده شهروندان ايران شده است و موانعي كه 
مخالفــان اصالحــات در برابــر اصالحــات 
خشــونت پرهيز و قانوني و حاكميت اراده ملت 
ايجاد كرده اند، سهم بزرگي در ايجاد اين نااميدي 
داشته است، اما پاره اي از ضعف ها و اشتباهات در 
ميان نيروها و نهادهاي اصالح طلبان هم از عوامل 
اين كاهش و ريزش پايگاه اجتماعي بوده است.« 

به گزارش امتداد، جبهه اصالحات ايران همچنين 
درخواســت هايي را از ابراهيم رئيسي به عنوان 
رئيس جمهور منتخب مطرح كرده و در بيانيه 
خود آورده است: »ما ضمن اداي احترام به رأي، 
نظر و رفتار همه شــهروندان در اين انتخابات، 
ازجمله رأي بخش قابل توجهــي از ايرانيان به 
جناب آقاي رئيســي، از رئيس جمهور منتخب 
مي خواهيــم بكوشــد فراتــر از قــول، عماًل 
رئيس جمهور همه ايرانيان باشد. همچنين توجه 
كند كه كاهش چشمگير مشاركت در انتخابات، 
افزايش آراي باطله و افزايش نارضايتي عمومي، 
نشانه هايي هشداردهنده  اند كه اصالحات فوري و 
ريشه اي را ضروري مي سازند؛ اصالحاتي براي 
احيا و تقويت جمهوريت، كاهش شكاف دولت و 
مردم، اتخاذ سياســت خارجي معطوف به رفع 
تحريم ها و بهبود معيشــت مردم، تغيير رويه 
حكمراني اقتصادي، احياي توسعه و كاهش انواع 
نابرابري و تبعيض، صيانت از حقوق و آزادي هاي 
اساسي همه شهروندان و پاسخگويي جرياني كه 

اكنون همه نهادهاي حاكميتي را يكپارچه در 
دست دارند.« اين بيانيه ضمن آرزوي توفيق براي 
رئيس جمهور منتخب، اينگونه به پايان مي رسد: 
»جبهه اصالحــات ايران بــراي رئيس جمهور 
منتخب در تامين رضايت شــهروندان و انجام 
اصالحات فوق آرزوي توفيق مي كند. اين جبهه 
در برنامه هايش براي دولت سيزدهم كه منتشر 
كرده اســت اهداف اصلي و 18۷برنامه دقيق و 
سنجش پذيري كه براي كشور ضروري مي داند را 
ذكر كــرده اســت. اين ســند مبنــاي نقد و 

مطالبه گري ما از دولت سيزدهم خواهد بود.«
اين بيانيه در حالي منتشر شد كه پيش از آن خبر 
استعفاي عليرضا علوي تبار از اين جبهه مخابره 
شده بود. علوي تبار، نظريه پرداز و فعال سياسي، 
در نامه اي خطاب به بهــزاد نبوي، رئيس جبهه 
اصالحات ايران، كه 2۹خرداد نوشــته و حدود 
يك هفته بعد منتشر شــده از جبهه اصالحات 
استعفا داد؛ استعفايي كه قطعا نشانه خوبي براي 

اين جبهه نيست. 

 احضار مسئوالن مرتبط
 با حوادث روزهاي اخير به مجلس
 سازمان بازرسي به2 حادثه واژگوني اتوبوس خبرنگاران 

و سربازها ورود كرد

بررســي 2 حادثه تلــخ واژگونــي اتوبوس خبرنــگاران و 
سربازمعلم ها همچنان محور اصلي موضع گيري مسئوالن بازتاب

كشور است.  در همين راستا ديروز كميسيون عمران مجلس 
خبر داد كه از اين هفته قرار اســت مســئوالن مرتبط با حادثه واژگوني 
اتوبوس خبرنگاران را احضار كند و تا روشن شدن ماجرا پيگير و ناظر روند 
رسيدگي هاست.  همزمان با ورود مجلس به اين پرونده سازمان بازرسي 

كل كشور نيز از پيگيري اين 2 حادثه خبر داد. 
رئيس سازمان بازرسي كل كشور روز گذشــته با اعالم اين خبر گفت: به 
همكارانم گفتم كه اين موضوع را پيگيري كنند همچنين دســتور دادم 
كه ايمني اتوبوس ها بررســي شــود زيرا بعد از اين اتفاق نيز حادثه تلخ 
تصادف سربازان را داشتيم. حسن درويشــيان در رابطه با امنيت راه ها و 
وقوع حوادثي مثل اتوبوس خبرنگاران و سربازان گفت: اين حوادث تنها 
به دليل ناايمن بودن جاده ها اتفاق نمي افتد يك دليلش به خاطر حادثه خيز 
بودن جاده ها است و دليل ديگر آن نيز به خاطر ناايمن بودن خودروها و 
قصور راننده اســت و ما به همكاران مان گفتيم حتما به اين موضوع ورود 
كنند. به گزارش ايرنا، وي درمورد احتمال دستگيري مقامات در رابطه با 
اتوبوس خبرنگاران گفت: دادســتان ها به اين موضوع ورود پيدا كردند و 
اگر كوتاهي مربوط به مسئوالن ذيربط مثل وزارت راه و شهرسازي باشد  
پيگيري مي كنيم. در اين خصوص پرونده قضايي تشكيل شده و در حال 
رسيدگي است. در حادثه اول كه چهارشنبه گذشته در نقده اتفاق افتاد، 
اتوبوس حامل خبرنگاران محيط زيست واژگون شد و 2خبرنگار جان خود 
را از دست دادند و جمعي زخمي شــدند. اين سفر به دعوت ستاد احياي 
درياچه اروميه براي بازديد از پروژه هاي احياي درياچه اروميه انجام شده 
بود. چند ساعت بعد از اين ســانحه، اتوبوس حامل سربازان در دهستان 
دهشير در استان يزد هم واژگون شد و 5 سربازمعلم در اين سانحه جان 

 انتخابات رياست جمهوري تمام شد و با رأي مردم، خود را از دست دادند. 
سيزدهمين رئيس دولت منتخب ايران تا چند وقت يادداشت

ديگر زمام امور را به دســت مي گيــرد. انتخابات 
حاشيه هايي به دنبال داشت و تحليل هاي زيادي از نتيجه و رويكرد 
كلي حاكميت، تأييد صالحيت ها، آراي باطله و حتي نگاه و تفكر 
افرادي كه شركت نكردند، ارائه شده و هنوز هم در محافل سياسي و 
رسانه اي مورد توجه است كه پرداختن به آن وظيفه تحليلگران و 
صاحب نظران است نه مديران و مسئوالني كه كاركرد اصلي آنها 
اداره بهتر و مطلوب تر سطوح اجتماعي و اقتصادي جامعه و مردم 
است. يكي از مهم ترين ايراداتي كه به رفتار و گفتار نيروهاي سياسي 
و مديران و مسئوالن در اين سال ها مي توان گرفت، تأكيد و تمركز 
مطلق و كلي بر سياســت و ترجيح منافع جرياني بر منافع ملي و 

مصالح مردم است. تا جايي كه رقابت هاي سياسي و كوشش ها براي 
از ميدان به در كردن رقيب و به شكســت كشاندن سياست ها و 
برنامه هاي آن تا اندازه اي مســئوالن را از مردم دور كرد كه جز در   
حرف هاي كلي و شعار هاي رنگارنگ توجهي به مشكالت كشور و 
مردم نمي كردند. مردم ماندند و كوهي از مشــكالت كه در سايه 
رقابت هاي جناحي روز به روز فشار ناشــي از آن، خانواده، شغل، 
آرامش و امنيت آنها را در معرض فروپاشي قرار مي داد. به هر حال، 
انتخابات تمام شــد و ما در قبال آن و در نوع نگاه به تحليل هاي 
انتخاباتي كه صورت مي گيرد دو راه بيشتر پيش روي خود نداريم؛ يا 
بايد به نزاع ها و جنگ و جدل هاي سياسي براي به كرسي نشاندن 
حرف هاي خود ادامه بدهيم يا اينكه براي منافع مردم و مصالح كشور 
به درجه اي از بلوغ اجتماعي و حتي سياسي برسيم كه متوجه شويم 
راه حل عبور از اين همه مشكالت در گرو اتحاد و آرامش است كه 
قطعا از مسير جدل هاي سياسي نمي توانيم به آن برسيم. ايران براي 
ما بزرگ تر از سياست است و مردم بااهميت تر از جناح هاي سياسي 
هستند. اين حرف را نبايد به منزله دوري از سياست و در پيش گرفتن 
سياست زدايي در اقدامات اجتماعي و جمعي دانست. منظور از اين 

ادعا ايجاد توازن و نوعي تعادل در اقدامات اجتماعي و امر سياسي 
است كه با تفكيك و تعادل، حوزه ها را در هم نمي ريزد و هر موضوعي 
را بدون دخالت هيجان و احساس و منافع زودگذر جناحي در جاي 
خود بررســي مي كند كه به نوعي توجه به عدالــت را به ذهن ها 
مي رساند. چه آنهايي كه رأي دادند، چه آنهايي كه مشاركت نكردند 
و چه آنهايي كه به ساير افراد حاضر در رقابت رأي دادند، در يك چيز 
مشترك هستند و آن اميد به بهبود   اوضاع و آينده اي روشن براي 
كشور است كه اتفاقا از جدل هاي بي حاصلي كه هميشه براي آن 
بهانه اي پيدا مي شود، خسته و رويگردان هستند. حاال انتخاب ماست 
يا با همدلي و تالش و احترام به دولت آينده و رئيس جمهور رسمي 
جمهوري اسالمي ايران فردايي روشن و پر از اميد را هدف قرار دهيم 
يا با دامن زدن به رقابت هاي حاد و بي حاصل و بي مبناي سياسي، 
روزبه روز ثبات و آرامش كشور را در وادي بي ثباتي گرفتار كنيم. فكر 
مي كنم راه حل اول تنها شرط زندگي بهتر و فردايي روشن تر براي 
مردمي است كه ايران و آسايش، آرامش، رفاه و سربلندي آن را با 
همه وجود مي خواهند  و اين هدف و خواسته را در محيطي بدون 

تنش و جنجال و هياهو هاي بي ثمر جست وجو مي كنند.  

چند نكته از انتخاباتي كه گذشت
 پژمان گرامي

فعال سياسي
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شورا

رئيس شوراي شهر تهران در گفت وگو با همشهري از اقدامات 
انجام شده و زمان پايان اين دوره شوراي شهر تهران مي گويد

نيمه مرداد؛ پايان شوراي پنجم
اعضاي شوراي شهر ششم چه زماني وارد پارلمان شهري مي شوند 
و فعاليت خود را آغاز مي كنند؟ سؤالي كه 31خرداد پس از اعالم 
رسمي اسامي منتخبين شوراي شهر ششــم تهران توسط وزير 
كشور مطرح شــد و خبرنگاران از هر فرصتي استفاده كردند تا 
پاسخ قطعي اين پرســش را بيابند. با توجه به اينكه وزير كشور 
موضع مشخصي در اين زمينه نداشته، اظهارنظرها هم متفاوت 
بوده و هيچ شخصي به طور قطعي تاريخ انتقال مديريت پارلمان 
شهري به دوره ششم را اعالم نكرده است. فارغ از اظهارنظرهايي 
كه اين روزها شنيده يا در شبكه هاي اجتماعي و رسانه ها منتشر 
مي شوند، مرور قانون شوراها نشان مي دهد كه فعاليت شوراهاي 
شهر و روستا يك دوره 4ساله است. براساس همين قانون اعضاي 
شوراي شــهر پنجم پس از تأييد وزارت كشور، شهريور97 وارد 
پارلمان شــدند و فعاليت خود را آغاز كردند. با انجام محاســبه 
رياضي ســاده، اين نتيجه حاصل مي شود كه اول شهريور1400 
پايان فعاليت شوراي شــهر پنجم خواهد بود اما امسال به دليل 
انتقال دولت دوازدهم، چالشي در زمان انتقال شوراها هم پيش 
آمده است. در حقيقت وزارت كشور به گونه اي برنامه ريزي كرده 
است تا انتقال دولت و پارلمان شــهري همزمان انجام شوند؛ از 
اين رو به قانون اصالحيه شوراها استناد كرده و به صراحت اواسط 

مرداد را زمان انتقال پارلمان شهري اعالم كرده است. 
رئيس شوراي شــهر تهران در گفت وگو با همشهري زمان قطعي 
انتقال شوراي شــهر تهران را 13مرداد اعالم مي كند و مي گويد: 
»براساس قانون شوراها فعاليت شوراي پنجم، اول شهريور به پايان 
مي رسد اما فعاليت دولت ســيزدهم از اواسط مرداد رسما شروع 
مي شود و وزارت كشور هم براي اينكه هردو همزمان انجام شوند، 
13مرداد را روز پايان فعاليت شــوراي پنجم اعالم كرده است.«  
به گفته محسن هاشمي رفسنجاني، براساس تصميم هيأت رئيسه، 
12مرداد آخرين جلسه رسمي شوراي پنجم به صورت نمادين و 
براي ارائه گزارش عملكرد توسط شهردار تهران و كميسيون هاي 
تخصصي برگزار مي شود و 14مرداد هم شوراي ششم در صورت 

تأييد وزارت كشور معارفه می شود و آغاز به كار مي كند.

70طرح و اليحه در مراحل پاياني
از زمان فعاليت شوراي شــهر پنجم تا كنون بيش از 300جلسه 
علني در صحن برگزار شــده كه در اين جلســات، اعضا بيش از 
1800دستور جلســه درخصوص اليحه و طرح مربوط به باغات، 
نامگذاري معابر، تذكرات و... داشته اند كه آنها را بررسي و تعيين 
تكليف كرده اند. محسن هاشمي رفسنجاني با بيان اينكه شوراي 
شهر پنجم تالش مي كند تا لوايح و طرح هاي باقيمانده را به نتيجه 
برساند، می گويد: »خوشبختانه با روند منظمي كه در كميسيون ها 
و صحن علني شوراي پنجم وجود داشت، تمامي جلسات برگزار 
شــد و مصوبات خوبي هم داشــتند. حدود 37روز به پايان اين 
دوره باقي مانده و اكنون 40اليحه و 30طرح در كميسيون هاي 
تخصصي شــورا وجود دارد كه اعضا مشغول بررسي آنها هستند 
و تالش مي كنيم تا در همين دوره تعيين تكليف شــوند، اما اگر 
موفق به اين كار نشديم، رســيدگي به آنها توسط شوراي ششم 

انجام خواهد شد.«

انتقال تجربه به شوراي جديد
محققان باور دارند استفاده از تجارب، زمينه را براي موفقيت هاي 
بيشتر در مدت زمان كوتاه فراهم مي كند. از اين نظريه مي توان در 
مديريت بهتر شهر هم استفاده كرد و به گفته رئيس شوراي شهر 
تهران بهره گرفتن از تجارب دوره هاي قبلي مانع از خطا مي شود. 
او از انتقال تجربه به شوراي ششــم استقبال مي كند و مي گويد: 
»برگزاري جلســه مشــترك و گفت وگو در مورد مسائل شهري 
و انتقال تجربه ها و مديريت دانش در فرايند اداره شــهر بســيار 
تأثير گذار است و درصورت نياز و بنا به درخواست شوراي ششم 

حتما اين جلسه مشترك را برگزار مي كنيم.«

جذب 16زن در سازمان آتش نشاني شهرداري تهران تا 3 ماه ديگر نهايي 
مي شود. آذر سال گذشته بود كه خبر جذب 100مرد و 16زن در سازمان خبر

آتش نشاني رسانه اي شد و مديرعامل اين سازمان در گفت وگو با همشهري 

گفت كه طرح به صورت آزمايشي اجرا مي شود: »اين كار براي نخستين بار است كه در 
پايتخت انجام مي شود و براي احصاي مشكالت و رفع آنها در مرحله اول تعداد كمي از 
زنان جذب اين سازمان مي شوند اما در مراحل بعد قطعا اين تعداد افزايش مي يابد چرا 
كه در برخي از عمليات ها نياز به حضور زنان است.« براساس اعالم سازمان آتش نشاني 
شــهرداري تهران مقرر شد فرم اســتخدام دي ماه روي سايت ســازمان در دسترس 
متقاضيان و داوطلبان قرار گيرد كه به گفته مهدي داوري اين كار به دليل شيوع بيماري 
كرونا و قرار گرفتن در موج هاي مختلف اپيدمي اندكي با تأخير صورت گرفت. داوطلبان 

فرم استخدام را پر كرده اند و روز شنبه آزمون علمي برگزار مي شود كه داوري با اشاره به 
تعداد شركت كنندگان در اين آزمون مي گويد: »بيش از 6هزار داوطلب شنبه 12تيرماه 
با رعايت پروتكل هاي ستاد مقابله با كرونا در آزمون شركت مي كنند كه حدود 3برابر 
ظرفيت اعالم شده يعني حدود 400نفر پذيرفته خواهند شد.« عالوه بر آزمون علمي، 
پذيرفته شــدگان در آزمون هاي عملي، تخصصي، ورزشي و تست روانشناسي، شركت 
مي كنند و درنهايت 100داوطلب مرد و 16داوطلب زن در سازمان استخدام مي شوند 

كه با توجه به برنامه ريزي هاي انجام شده اين كار تا 3 ماه آينده نهايي خواهد شد.«

 آزمون جذب آتش نشانان زن 
شنبه برگزار مي شود
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حادثــه آتش ســوزي در 
پااليشگاه نفت تهران بدون گزارش

تلفات جاني به پايان رسيد و 
گسترش شعله هاي آتش به نقاط مختلف 
پااليشگاه و منابع سوختني ديگر هم مهار 
شد. جز ســرعت عمل و مهارت نيرو هاي 
آتش نشــان براي حضور بموقع در محل 
حادثه، يك عامل ديگر هم در موفقيت آنها 
مؤثر بود و آن تامين تجهيزات كافي براي 
مقابله با آتش بود. پيروز حناچي، شهردار 
تهران كه خود در محل اين حادثه حضور 
يافته بود در اين باره اظهار كرد: »در ساعات 
اوليه اين حريق بزرگ نيروهاي آتش نشان 
تا 200متري محل حادثه نمي توانستند 
نزديك شوند ولي به مرور با مديريت درست 
و تجهيزات خوب خريداري شده در زمان 
قبل از تحريم ها، اين حريق بزرگ كنترل و 
موجب شــد جلوي يك فاجعه بزرگ در 

جنوب تهران گرفته شود.« 
از 5سال گذشته تا كنون توان آتش نشاني 
تهــران و بــه تبــع آن برخــي از ديگر 
كالنشهرها، براي مقابله با حوادث افزايش 
يافته است. در چند دهه گذشته بار ها درباره 
نياز سازمان آتش نشاني به تجهيزات جديد 
هشدار داده شده بود. برخي از خودرو هاي 
اطفا ی حريق تنهــا كاميون هاي معمولي 
بودند كه روي آنها پمپ و مخزن آب نصب 
شده بود و اگر آتش ســوزي  ابعاد بزرگ يا 

پيچيده اي پيدا مي كــرد قادر به خاموش 
كردن آن نبودند.

حادثه پالسكو در دي ماه سال1395 نشان 
داد كه مخاطرات ايمني و امدادرســاني 
در شهر چقدر تغيير كرده است. نوسازي 
اين سازمان در انتهاي شــوراي چهارم و 
مخصوصا در ابتداي شــوراي پنجم مورد 
توجه قرار گرفت. اعضاي شــوراي شــهر 
پنجم كه در سال 96 برگزيده شده بودند 
طرح خريد برخي دستگاه ها را به تصويب 
رساندند و در 7مهر ســال1397 شهردار 
وقت محمدعلــي افشــاني از تجهيزات 
جديد رونمايي كرد. مهم ترين تجهيزاتي 
كــه در محوطه بــرج ميالد بــه نمايش 
گذاشته شد 4نردبان 64متري و 3نردبان 
58متري بودند كه براي امدادرســاني به 
ساختمان هاي بلندمرتبه در تهران مورد 

استفاده قرار مي گرفت.
از آنجا كه وقوع حوادث مستقيما سالمت 
و جان شــهروندان را به خطر مي اندازد، 
آتش نشــاني تهران و ســازمان اورژانس 
همكاري نزديكي براي اســتقرار در نقاط 
حساس شهر و امدادرساني به مصدومان 
دارند. افزايش ايستگاه هاي آتش نشاني و 
مراكز اورژانس در كاهش زمان رســيدن 
به محل حادثه مؤثر بوده اســت و با توافق 
با اورژانس، زمان رســيدن به محل حادثه 
از 29دقيقه بــه 15 دقيقــه كاهش پيدا 
كرده است. تا كنون 40پد بالگرد به همين 
منظور ايجاد شده و 30پد بالگرد ديگر هم 
ساخته خواهد شــد. يك تفاهمنامه نيز با 

وزارت دفاع درباره اســتفاده از ظرفيت ها 
و توانمندي هاي اين وزارت و پشــتيباني 
نيروهاي مسلح به منظور اطفاي حريق در 

ارتفاعات امضا شده است.
حادثه ديگري كه لزوم رسيدگي به ايمني 
ســاختمان ها را نمايان كــرد در نزديكي 
ميدان تجريش و در كلينيك ســينا مهر 
شميران رخ داد كه به نام حادثه سينا اطهر 
شناخته شــد. اين انفجار در ساختماني 
اتفاق افتاد كه از مسكوني به درماني تغيير 
كاربري پيــدا كرده بــود. به گفته مهدي 
داوري، مديرعامل ســازمان آتش نشاني 
شهرداري تهران بعد از اين حادثه همكاري 
خوبي از سوي وزارت بهداشت براي بازديد 
و بررسي شــرايط ايمني ساختمان هاي 
وابســته بــه ايــن وزارتخانــه از جمله 
درمانگاه ها، كلينيك ها و... ايجاد شده است 
و از بيــن 33هزار بازديد از ســاختمان ها 
460مورد مراكز درماني شامل بيمارستان 

و كلينيك های سالمت بودند.
به هر ترتيب در تهران طي 3 سال گذشته 
اقدامات شــافعي براي ايمنــي و آمادگي 
مقابله با بحــران انجام شــده؛ به گونه اي 
كــه هم اكنــون ســازمان آتش نشــاني 
133ايســتگاه، 1230 دستگاه خودروي 
ســازماني و حدود 5هزار نيروي عملياتي 
آتش نشان دارد، البته اين درحالي است كه 
بايد 145ايستگاه آتش نشاني و 7هزار نيرو 
داشته باشد. اين نشــان مي دهد كه روند 
نوسازي آتش نشــاني بايد همچنان ادامه 

پيدا كند. 

محمد سرابي
خبرنگار

 چند قدم مانده
تا تحقق يك آرزو

در تمام دنيــا زنان چون مردان مي توانند شــغل 
آتش نشاني را انتخاب كنند. تصاوير فعاليت زنان 
آتش نشان را قطعا از قاب جادويي تلويزيون ديده ايم 
و هربار آه حسرت براي نبود چنين امكاني در كشور 
كشيده ايم. اواسط ســال گذشته بود كه نخستين 
قدم توسط مديريت شــهري تهران برداشته شد 
و شوراي شــهر پنجم مجوز اســتخدام 16زن در 
سازمان آتش نشاني را صادر كرد؛ خبري كه سبب 
خرسندي بانوان عالقه مند به اين شغل شد. ريحانه 
ارمغاني ازجمله همين بانوان است كه براي ورود 
به ســازمان آتش نشــاني ثبت نام كرده و اكنون 
براي شــركت در آزمون ســازمان كه 12تيرماه 
برگزار مي شود لحظه شماري مي كند. او نخستين 
دختر هايالن )راه رفتن روي تســمه محكمي كه 
ارتفاع زيادي از ســطح زمين دارد( ايران است و 
از 19سالگي به شــغل آتش نشاني عالقه مند شده 
و اكنون خــود را در چندقدمي تحقــق اين آرزو 

مي بيند. 
ارمغاني مي گويد: »حدود 7ســال پيش به دنبال 
عالقه و آرزويم كه آتش نشــاني بود رفتم اما هيچ 
امكاناتي وجود نداشــت. دلســرد نشــدم و مدام 
پيگيري كردم تا اينكه ســازمان آتش نشاني طرح 
آتش نشــانان داوطلب را اجرايي كرد و در دوره ها 
شــركت كردم و هر آنچه الزم بود آموختم. رشته 
ورزشــي و شــغلم در ارتفاع اســت و يقين دارم 
مي توانم از اين توانايي خود در عمليات هاي امداد 
و نجات اســتفاده كنم.«  جذب 16زن در سازمان 
آتش نشــاني، قدم مهم و البته ارزشــمندي است 
كه مي تواند زمينه ســاز شــكوفايي استعداد زنان 
عالقه مند شود. ارمغاني با بيان اين مطلب می گويد: 
»زنان آتش نشــان در تمام دنيا فعاليت مي كنند 
و جذب 16نيرو در پايتخت مي تواند نقطه اميد و 
شــروع يك اتفاق خوب در كشور باشد و چه بسا با 
اين اقدام شــاهد حضور زنان آتش نشان در ساير 
كالنشهرهاي كشور باشيم.«  او در ادامه بر ضرورت 
حضور زنان در سازمان آتش نشاني تأكيد مي كند: 
»زنان با حضور موفق شــان در عرصه هاي مختلف 
علمي، پژوهشــي، اجتماعي، فرهنگي، ورزشــي 
و... توانايي هايشان را نشــان داده اند و باور دارم در 
سازمان آتش نشاني هم مي توانند بدرخشند. به هر 
حال در برخي از حوادث بنا به شرايط قطعا نياز به 
حضور زنان است و خوشحالم كه اين كمبود حس 
شد و مديران شهري نخستين قدم را برداشتند.« 

دختر هايالن ايران صحبت هاي خود را اينگونه تمام 
مي كند: »باور دارم زنان هم به اندازه مردان توانايي 
انجام هــر كاري ازجمله حضــور در عمليات هاي 
مربوط به سازمان آتش نشــاني را دارند و به دور از 
ديدگاه هاي جنســيتي مي توانند پيشرفت كنند و 

روي سكوهاي موفقيت بايستند.«

نوسازيخودروهايآتشنشاني
در3سالاخير

21دستگاهنردبانوباالبر

30دستگاهكاميونهايايسوزو2/5-6.8تن

3دستگاهموتورچهارچرخ

6دستگاهموتورسيكلت

7دستگاهپهپادشناسايي

1دستگاهروباتششچرخاطفایحريق

پوششگرانقيمتمقابلهباآتش

3000دستلباسوشلوارحريق

3250جفتپوتينحريق

2000جفتدستكشآتشنشاني

1000عددكالهوزيركالهآتشنشاني

1000عدددستگاهتنفسي

قيمتيكدستلباسآتشنشاني65ميليونتوماناست
كهبادستگاهتنفسيبه80ميليونتومانميرسد.قيمت
لباسهايمجهزوجديدآتشنشــاني110تا120ميليون

توماناست.

افزايشتعدادشيرهايهيدرانت

6هزارو6۹۴شيرتاسال13۹5

7هزارو155شيردرسال۹7

8هزارو771شيرتاپايانسال13۹۹

يكــيازراههاييكهبــرايكمكبــهكارخودروهاياطفای
حريقوجودداردشبكهشــيرهايهيدرانتاستكهدر

3سالاخيرتعدادآنهاافزايشپيداكردهاست.

آتش نشاني پرتوان شد
پايتخت ۱۳۳ايستگاه و حدود 5هزار نيروي عملياتي 

آتش نشان دارد كه بايد به ۱۴5 ايستگاه و 7هزار نيرو برسد

افزايشايستگاهها

121-12۴-125-126-7ايستگاهسال13۹6
128-130-127

12۹-2131ايستگاهسال13۹7

110يكايستگاهسال13۹8

133-115--116-۴132ايستگاهسال13۹۹

ششايستگاهتاپايانسال1۴00

۴۴جــاده ايســتگاههاي
مخصــوصكــرج-قيطريه-
صابونيان-افســريه-بلوار

معلمشهرري-بلوارخليج

درمدتزمانسهســالونيمگذشــته1۴5ميلياردتومانهزينهنوسازي
وساختايســتگاههاشدهاســت.هزينهتجهيزيكايســتگاهآتشنشاني

بهتنهايي30ميلياردتوماناست.

بيشاز120پايگاهاورژانس
باكمكشهرداريساختهشدهاست

تعدادمحلاستقرار

5۹سولهبحران

18ايستگاههايآتشنشاني

3۴كانكسهايمستقردرمعابر

۹سايرساختمانهايشهرداري
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   قانون كار به مسلخ نرود
مرور مشكالت و مطالبات گروه هاي كارگري در 3 دهه گذشته نشــان مي دهد كه بخش عمده مشكالت اين 
جمعيت بزرگ، از محل تفسير نادرست قانون، خألهاي قانوني يا مصوبه هاي يك طرفه شكل گرفته و بر همين 
اســاس مقابله با اصالح مخرب قانون كار نيز به يكي از مطالبات جدي آنها تبديل شده است. اصالح قانون كار 
در چندين دولت در حال اصالح بوده، اما هر بار چنان حواشي سنگيني براي آن به وجود آمده كه چاره اي جز 
بايگاني كردن آن وجود نداشته است. وضعيت نامساعد محيط كسب وكار براي فعاليت هاي اقتصادي، همواره 
يكي از برهان هاي اصالح قانون كار به نفع گروه كارفرمايي بوده اما در مقابل وضعيت نامطلوب دستمزد و امنيت 
شغلي كارگران نيز باعث شده جو سنگين رسانه اي و اجتماعي عليه اين اصالحات شكل بگيرد. اصالحاتي كه 
گاه نيروي كار را تا مرز استثمار پيش مي برد و درصورت نهايي شدن، با اتكا بر رابطه عرضه و تقاضاي نيروي كار، 
به بنگاه هاي اقتصادي اين اجازه را مي دهد كه ارزان ترين نيروي كار را برگزينند و حتي حداقل مزد و مزاياي 
فعلي قانون كار را نيز نپردازند. در شرايط فعلي نيز، تالش هايي براي برقراري دستمزد منطقه اي و توافقي مطرح 
شده كه با توجه به وضع موجود اقتصاد و بازار كار ايران، آتيه تاريكي براي كارگران رقم خواهد زد. از سوي ديگر 
تالش براي قانوني جلوه دادن اقداماتي نظير نذر اشتغال كه به دنبال توجيه ارزان فروشي نيروي كار به واسطه 
رضايت افراد است، مي تواند آخرين پايه هاي قانوني حمايت حداقلي از نيروي كار در اقتصاد ايران را نابود كند و 
بحران هايي صد برابر مهيب تر از حذف امنيت شغلي و ايجاد شكاف مزد و معيشت بيافريند. دولت سيزدهم بايد 
به انتخاب سختي دست بزند و جلوي همه حركت هاي مخالف حقوق نيروي كار را بگيرد و در عوض فشار وارده 
به فعاليت هاي مولد را با اجراي قوانيني نظير بهبود مستمر محيط كسب وكار، اصل 44قانون اساسي، آزادسازي 

قيمت ها و توجه جدي به خصوصي سازي واقعي و رفع انحصار كاهش دهد.

نبض بازار

كالبدشكافي 36 ماه اقتصاد، روي ميز تشريح

اين جدول نشــان مي دهد وقتي اعداد جدول منفي مي شود، اثر آن 
افزايش بيكاري، نرخ تورم باال و ازدست رفتن قدرت اقتصادي كشور و 
مردم خواهد بود. ارزش افزوده بخش هاي كشاورزي، صنعت، خدمات 
و همچنين شاخص رشد اقتصاد بدون نفت و با نفت را از بهار سال 91 
تا پايان زمستان سال 99 ببينيد. در اين 9سال اندازه كشاورزي ايران 
شامل كشاورزي و ماهيگيري 2.9درصد نسبت به سال 90 بزرگ تر 
شده، گروه صنعت شامل استخراج نفت و گاز طبيعي، ساير معادن، 
صنعت، تأمين آب ، برق و گاز طبيعي و بخش ســاختمان 1.2درصد 
آب رفته، بخش خدمات هم 2.3درصد قد كشيده است. نتيجه اينكه 
اندازه اقتصاد ايران در طول يك دهه گذشته تنها نيم درصد بزرگ تر 
شده است. در اين 10سال دست كم 10ميليون نفر بر جمعيت ايران 
افزوده شــده و تعداد متقاضيان بازار كار، جوانان در سوداي ازدواج و 
بازنشســتگان اميدوار به بهبود وضعيت معيشتي شان و خيلي از ما 
مردم به انتظار رشد اقتصاد نشسته ايم. ديگر فرصت درجازدن نداريم.

براي اينكه بدانيم تحريم و كرونا 
چه باليي بر سر اقتصاد ايران اقتصاد

آورده و حواســمان باشد كه 
امواج بعدي اين دو ويروس ممكن اســت هم 
جان ها را بستاند و هم نان ها را آجر و مال ها را 
ضايع كند، كافي اســت يــك واقعيت تلخ را 
بپذيريم. اگر دنبال اين هستيد كه بدانيد چرا 
كسب وكارها رونق ندارد و چراغ مغازه ها كم سو 
شده، آمارها به همه نشــان مي دهد كه حتي 
رشــد 33درصــدي ارزش افزوده ناشــي از 
استخراج نفت و گاز در زمستان سال گذشته 
هم نتوانسته فشار سنگين وارد شده بر اقتصاد 
و حجم تخريب ناشــي از زلزله كرونا و فشار 

تحريم ها را كم كند.
به گزارش همشهري، هرچند بانك مركزي و 
مركز آمار ايران بر ســر اينكه اقتصاد ايران در 
سال گذشــته چه ميزان قد كشيده، اختالف 
آماري دارند و دليل آن هــم نامتقارن بودن و 
يكسان نبودن الگوي محاســباتي و آمارهاي 
برآورد شده مي تواند باشد، اما هر دو نهاد يادشده 
تأييد مي كنند كه بخش خدمات ايران با ميزان 
اشــتغال باال و اثرگذاري زياد بر شاخص رشد 
اقتصادي ايــران در دوران جوالن كرونا ذوب 
شده اســت. مركز آمار ايران در گزارش خود 
مي گويد: رشد بخش خدمات در سال 98 تنها 
4دهم درصد بوده و در پايان سال 99 هم اين 
بخش كه همواره پيشران و شتاب بخش رشد 
اقتصاد بوده 2درصد كوچك تر هم شده است. 
البته بخش  ديگري از اين سقوط ارزش افزوده 
بخش خدمات مي تواند در تنگناهاي تحريم ها 
و سخت تر شدن مبادالت تجارت خارجي ريشه 
داشته باشد كه اشــتغال و ارزش مورد انتظار 
ناشي از فعاليت هاي بخش خدماتي را تخريب 
كرده است. از نظر مركز آمار، اگر ارزش ناشي از 
بخش نفت را از كل كيك اقتصادي ايران خارج 
كنيم، اندازه كل اين كيك در سال 99 نسبت به 
سال 98 تغيير نكرده و اگر هم با نفت حساب 
كنيم، در بهترين حالت انــدازه اقتصاد ايران 
تنها 7دهم درصد بزرگ تر شده است. اين در 
شرايطي است كه بانك مركزي رشد اقتصادي 
ايران در سال گذشــته را با نفت 3.6درصد و 

بدون نفت 2.5درصد برآورد كرده بود.

اقتصاد خدمات زير ضربه
جزئيــات روند ارزش افــزوده بخش خدمات 
به تفكيك رشته ها نشــان مي دهد كه عمده 
و خرده فروشــي و به طور خاص فعاليت هاي 
خدماتي مربوط بــه تأمين جا و غذا شــامل 
هتل ها و رســتوران ها كه مي توانــد نمايانگر 
بخش گردشگري ايران هم باشــد، در طول 
ســال 97 افتــي 2.9درصدي، در ســال 98 
ريزش 4.6درصدي و در ســال گذشــته هم 
افت 3.5درصدي را تجربه كرده است. افزون 
بر اينكه بخش هاي حمل ونقــل، انبارداري، 
پست، اطالعات و ارتباطات هم تضعيف شده 
و رشد اين رشته فعاليت ها در 3سال گذشته 
حدود يك درصد برآورد شده است. تنها بخش 
از خدمات كه رشد مثبت اما ضعيف را در طول 
3سال اخير تجربه كرده، فعاليت هاي مالي و 
بيمه اي و البته بانكي بوده، با اين حال رشد اين 
بخش هم در ســال گذشته نسبت به سال 97 
يك سوم شده است. حجم باالي تخريب زلزله 
كرونا اما به بخش خدمات مرتبط با فعاليت هاي 
مردم ازجمله كسبه و اصناف و كسب وكارهاي 
خرد مربوط مي شود؛ به گونه اي كه ارزش آن 
دسته از بخش هايي كه در رديف ساير خدمات 
عمومي، اجتماعي، شخصي و خانگي تعريف 
مي شــود، در سال گذشــته حدود 54درصد 

سقوط كرده است.

آنچه گذشت...
به گزارش همشــهري، درحالي كه مركز آمار 
ميانگين رشــد اقتصادي ايران را حدود نيم 
درصد برآورد كرده، بانــك مركزي مي گويد: 
ميانگين رشد اقتصادي ايران در دهه منتهي به 
سال 90 فقط 29صدم درصد بوده كه كمترين 
ميزان رشد طي 4دهه گذشته است به گونه اي 
كه در مقايسه بين دهه هاي 60، 70 و 80، بازه 
زماني 90 تا 99 تنها دهــه اي از اقتصاد ايران 
است كه متوسط رشد واقعي بخش نفت منفي 
4.9درصد برآورد شده و كمترين متوسط نرخ 
رشد ســاالنه در دو بخش صنعت و معدن هم 
در همين دهه اخير رخ داده اســت؛ گوياترين 
آمارها از اينكه اقتصاد ايران تحت فشار سنگين 
تحريم ها چه اندازه سختي به خود ديده است. 

اتاق تهران هم در گزارشــي فــاش كرده كه 
دهه 90 تنها دهه اي است كه همزمان متوسط 
نرخ رشد ســاالنه واقعي ســرمايه گذاري هم 
ماشين آالت و هم ساختمان و مصرفي بخش 
خصوصي و صادرات كاالها و خدمات، منفي 
شده است. براســاس داده هاي بانك مركزي، 
روند توليد ناخالص داخلي ايران طي 10سال 
اخير- 1390 الي 1399- با فراز و نشيب هايي 
همراه بوده؛ به نحوي كــه طي اين بازه زماني، 
5سال داراي رشد مثبت  و 5سال هم رشد منفي 
داشته است. نتيجه اينكه ارزش توليد ناخالص 
داخلي كشور در ســال 1390 به قيمت هاي 
ثابت معــادل 613.7هزارميلياردتومان بوده 
كه در پايان سال 1399 به 635.8هزار ميليارد 
تومان رسيده؛ يعني كمتر از 3دهم درصد رشد!
اين گزارش مي افزايــد: توليد ناخالص داخلي 
كشور در سال 1399 به قيمت ثابت سال 1390 
در مقايسه با سال 1398 حدود 3.6درصد رشد 
داشته است. رشــد مزبور بعد از 2سال متوالي 
ركود، محقق شده است. در سال هاي 1397 و 
1398، رشــد اقتصادي كشور به ترتيب منفي 
5.4درصد و منفي 6.5درصد ثبت شده است. 
بررسي روند فصلي تغييرات رشد توليد ناخالص 
داخلي كشور طي سال هاي 1390 تا 1399 در 
مقايسه با فصل مشابه سال قبل، نشان مي دهد 
بعد از 2 فصل متوالي، در تابستان 1399، نرخ 
رشــد مثبت  و اقتصاد از ركود خارج شد. طي 
2فصل پاياني اين سال هم روند رشد مثبت ادامه 
يافت و در زمستان به رقم 7.7 رسيد كه باالترين 

نرخ رشد فصلي مثبت در اين سال است.

احياي ناتمام اقتصاد ايران
تالش حسن روحاني در 3سال پس از خروج 
آمريكا از برجام هرچند باعث نشــد تا اقتصاد 
ايران دچار فروپاشي شــود، اما اكنون كه او و 
دولتش روزهاي آخر فعاليت خود را ســپري 
مي كند، آمارها به تدريج از وضعيت اقتصاد ايران 
در جنگ با كرونا و تحريم ها حكايت دارد. بانك 
مركزي مي گويد: در مجمــوع عملكرد توليد 
ناخالص داخلي، نويدبخش عبور از شــرايط 
ســخت بخش واقعي اقتصاد ايران و حاكي از 
خروج از ركود و آغاز دوره رشد مجدد اقتصادي 

است.  البته اين نهاد نســبت به روند كاهش 
شديد تشكيل ســرمايه ثابت ناخالص ايران 
به عنوان پيش نياز تداوم رشد اقتصادي هشدار 
داده است. رئيس جمهوري ايران كه اين روزها 
تالش دارد بخشي از ناگفته هاي دوران جنگ 
اقتصادي را بيان كند، به تازگي گفته است كه  
سال گذشته در بسياري از كشورهاي پيشرفته 
و مهم دنيا رشد اقتصادي منفي وجود داشت و 
رشد اقتصادي به طور متوسط در جهان منهاي 
4درصد بود، اما رشد اقتصادي ايران در سال99 
نسبت به سال98 مثبت 3.6  بوده است. پيش 
از اين اكبر كميجاني، قائم مقام بانك مركزي 
گفته بود كه از ارديبهشت97 تاكنون، اقتصاد 
ايران در معرض سخت ترين تحريم هاي ظالمانه 
قرار داشته كه در سال99 اين تحريم ها به اوج 
خود رسيد اما از فصل دوم سال گذشته رشد 
اقتصادي مثبت شد و در فصل سوم و چهارم 

وضع بهبود  يافته اي را شاهد بوديم.

پايان باز كتاب اقتصاد ايران
12مرداد قدرت اجرايي كشور از حسن روحاني 
به سيدابراهيم رئيســي منتقل خواهد شد، 
دوره انتقال قدرت البته آرام و بدون حاشــيه 
اســت؛ چرا كه پس از اعالم نام رئيس جمهور 
منتخب، حســن روحاني از وزراي اقتصادي 
كابينه اش خواســته تا واقعيت ها را با ابراهيم 
رئيســي در ميان بگذارنــد. وراي آنچه تيم 
اقتصادي دولت فعلي با رئيس جمهور بعدي 
ايران در ميان مي گــذارد، فصل هاي مختلف 
كتاب اقتصاد ايران را مي تــوان از االن دوباره 
خواند؛ فصلي به نام نرخ تورم باال، فصلي ديگر 
به نام كســري بودجه دولت. فصل هاي كتاب 
اقتصاد ايران اكنون پيش چشم ابراهيم رئيسي 
قرار دارد تا براي آنها چاره  انديشــي كند. رشد 
پايين اقتصاد، تورم باال، بيكاري نهفته و لشكر 
منتظران مسكن و كار، بازنشستگان چشم به راه 
و صندوق هــاي بازنشســتگي ورشكســته، 
بحران هاي زيســت محيطي و چالش تامين 
انرژي، امواج آينده كرونا و اميد كسب وكارها 
به پايان محدوديت هــا و در نهايت تحريم ها 
و تهديدهاي بيروني همه و همه تنها بخشي 

آشكار از اقتصاد ايران است.

آمارهاي رسمي بانك مركزي و مركز آمار چه مي گويد

رشد با خدماتصنعتكشاورزيسال/ فصل
نفت

رشد بدون 
نفت

2.9-9.2-18.31.1-5.2-بهار 91
2.0-10.4-22.40.9-2.5تابستان 91

1.7-7.8-19.02.2-6.0پاییز 91
2.6-6.7-16.33.0-4.6زمستان 91

13912.5-19.01.8-8.5-2.3
8.38.40.33.9-7.8بهار 92

2.111.74.84.8-5.7تابستان 92
3.07.01.94.0-1.0پاییز 92

7.11.55.02.82.6زمستان 92
13924.8-3.08.02.53.8

2.43.23.43.33.9بهار 93
3.06.02.73.94.6تابستان 93

0.22.32.1-7.05.5پاییز 93
0.40.8-0.8-5.00.0زمستان 93

13934.53.61.32.32.9
1.7-0.9-3.3-10.90.5بهار 94

1.2-1.7-3.5-2.2-7.3تابستان 94
0.90.1-4.20.1-2.3پاییز 94

2.14.91.03.42.7زمستان 94
13945.4-0.2-1.5-0.10.0

13.320.82.411.16.7بهار 95
1.925.64.713.77.7تابستان 95

3.327.64.514.68.6پاییز 95
2.225.98.917.014.3زمستان 95

13954.525.05.114.29.3
3.85.77.56.97.8بهار 96

0.66.56.05.66.3-تابستان 96
1.21.87.14.75.7پاییز 96

2.16.42.24.0-3.4زمستان 96
13961.52.86.74.85.9

0.42.71.31.4-2.0-بهار 97
1.4-0.9-3.72.7-4.8-تابستان 97

5.9-11.5-1.5-21.0-3.7-پاییز 97
3.9-8.2-1.5-14.4-2.1-زمستان 97

1397-3.4-9.90.6-4.9-2.5
0.2-9.2-20.30.9-4.5بهار 98

9.70.4-22.40.1-6.5تابستان 98
0.12.7-1.20.9-1.3-پاییز 98

0.5-4.6-0.2-10.9-1.5زمستان 98
13982.8-14.50.4-6.10.6

2.9-4.5-4.5-5.3-0.1بهار 99
0.8-0.2-4.0-2.74.5تابستان 99

2.00.90.3-5.54.0پاییز 99
5.413.62.66.83.3زمستان 99

13993.54.2-2.00.70.0
1.22.30.52.0-2.9میانگین

وضعيــت بــازار كار، كارگــران و 
كارفرمايان به گونه اي است كه دولت معيشت

سيزدهم ناگزير است با چند انتخاب 
ســخت، حركت تازه اي در حمايت از نيروي كار، 
تقويت توليد واقعي سازي مناسبات اقتصادي بردارد 
و بدون اين انتخاب ها، نه تنهــا مطالبات كارگران 
به عنوان جمعيــت حداكثري در كشــور برآورده 
نمي شود، بلكه تخريب توليد و استثمار نيروي كار 

به  صورت توأمان تشديد خواهد شد.
به گزارش همشهري، كارگران و خانوارهاي كارگري 
با ســهم حدود 60درصدي از كل جمعيت ايران، 
بزرگ ترين گروه جمعيتي كشور محسوب مي شود 
كه البته برخورداري آنها از منابع و ظرفيت هاي كشور 
به  مراتب كمتر است، اما رسيدگي به مطالبات اصلي 
اين گروه مي تواند راه را براي ارتقاي دسترسي اين 
جمعيت به ميانگين كشور هموار كند، هرچند كه 
رسيدگي به اين مطالبات اما و اگرهاي فراواني دارد.

احياي امنيت شغلي؛ دومين مطالبه
دولت ها مي آيند و مي روند، اما كارگران هميشــه 
هستند و مشكالت آنها نيز پابرجاست. براي همين 
نخســتين و نمادين ترين مطالبه گــروه كارگري 
از دولتمردان اين اســت كه وعده و شعار ندهند و 
حواس شان به مشكالت بنيادي اين گروه باشد. اگر 
فرض بر اين قرار بگيرد كه دولت آماده رسيدگي به 
مطالبات كارگران است، آنگاه دومين و بزرگ ترين 
مطالبه گروه كارگري يعني احياي امنيت شــغلي 
مطرح مي شود. موضوعي كه حدود 30سال از آغاز 
سقوط تدريجي آن مي گذرد و هيچ گاه زور كارگران 
به دولت ها و مســئوالن حوزه كار نرســيد تا آن را 
برگردانند. ماجراي امنيت شغلي كارگران كه اخيراً 
وزيركار نيز در نامه اي به رئيس  قوه  قضائيه خواستار 

برگرداندن آن شد، به دادنامه 179هيأت عمومي 
ديوان عدالت اداري برمي گردد كه استناد به مفهوم 
مخالفت از تبصره 2ماده 7قانون كار، انعقاد قرارداد 
موقت براي كارهاي داراي جنبه مســتمر را قانون 
دانسته و از آن زمان رشد سرطان گونه قراردادهاي 
موقت به نابودي تقريباً كامل ماهيت امنيت شغلي 
انجاميده اســت. البته جالب اينجاســت كه طبق 
قانون، وزارت كار بايد پــس از تصويب قانون كار، 
آيين نامه اجراي مــاده 7را تدوين و ارائه مي كرد تا 
محدوده مشاغل مستمر و غيرمستمر و همچنين 
الزامات انعقاد قرارداد موقت و دائم براي مشــاغل 
مشــخص باشــد اما اين وزارتخانه هرگز به چنين 
كاري تن نداد. در شرايط فعلي نيز گرچه درخواست 
محمد شريعتمداري از سيد ابراهيم رئيسي كه درآن 
زمان كانديداي انتخابات رياست جمهوري محسوب 
مي شود، به ظاهر تالشــي براي حل مشكل امنيت 
شغلي كارگران است اما در عمل، تصويري آشفته از 
پيچيده كردن موضوعاتي است كه در طول ساليان 
طوالنی و به دليل كوتاهي برخي از مراجع يا اعمال  
نفوذ گروه هاي صاحب قدرت و ثروت ايجاد شــده 
است. حاال اما دولت سيزدهم كه با شعار رسيدگي 
به مشكالت عامه مردم وارد ميدان شده و به زودي 
سكان قوه مجريه را در دست مي گيرد، در دو راهي 
بزرگي قرار دارد كه يك  ســوي آن به ســمت حل 
سريع و شفاف موضوع امنيت شغلي كارگران ختم 
مي شود و راه ديگر همان مسيري است كه بسياري از 
دولتمردان و مسئوالن قبلي در آن حركت كرده اند. 
اين انتخاب براي دولت سيزدهم مي تواند به واسطه 
مواجهه با طيف ثروتمنــدان و كارفرمايان هزينه زا 
باشد؛ اما قادر است بخش قابل توجهي از مشكالت 
معيشتي و اجتماعي كشــور را برطرف كند و البته 
الزمه اصلي آن، تالش براي اصالح ساختار اقتصاد 

به نفع توليد است.

مزد واقعي و معيشت آبرومندانه
ديگر مطالبه بزرگ و پر رنگ گروه كارگري، ماجراي 
تأمين معيشت و متناسب سازي دستمزد و هزينه 
زندگي است كه البته هر بار تالشي براي آن انجام 
شده، با شــكل گيري يك موج تورمي جديد، همه 
دستاوردهايش به باد رفته است. كارگران به استناد 
تبصره 2ماده 41قانون كار خواســتار دســتمزد 
منصفانه و عادالنه اي هستند كه بتواند حداقل هاي 
زندگي و معيشــت آبرومندانه را بــراي كارگران 
تأمين كند؛ امــا اين مهم فقط با فشــار به توليد و 
كارفرما محقق نمي شود؛ چرا كه پيش  از اين دولت 
با هزينه هاي بيمه، ماليات و عوارض، تتمه توان مالي 
اكثر بنگاه هاي توليدي را به زيان كارگر و كارفرما 
مصادره كرده و عماًل تــوان اضافه اي براي افزايش 
ريالي دســتمزد كارگران وجود ندارد؛ مگر اينكه 
دولت ســيزدهم بتواند به صورت واقعي و نه در حد 
شعار و حرف، اقتصاد ايران را به بهشت فعاليت هاي 
مولد تبديل كنــد و از محل افزايش ســودآوري 
بنگاه ها، تمهيدات جدي براي ترميم مزد و معيشت 
بينديشد. احتماالً رئيس دولت سيزدهم به ياد دارد 
كه در جريان اختالفات مزدي سال 1399، شخصاً 
حكميت ميان كارگران و مصوبه غيرقانوني مزد 99را 
به دادستان كل كشور سپرد و مقرر بود در جلسه با 
وزارت كار و كارفرمايان، نظرات كارگران نيز در اين 
مصوبه منعكس شود؛ اما از اين حكميت هرگز حرف 
يا مصوبه اي به بيرون درز نكرد و ماجرا در حد همان 
شــكايت كارگران به رئيس قوه قضائيه باقي ماند. 
حاال دولت سيزدهم در آزمون سختي قرار گرفته و 
بايد مطالبات كارگري را نه با دستور و فشار كه با رفع 
تك تك موانع اقتصادي و غيراقتصادي برآورده كند. 

واقعي سازي دستمزد يكي از حساس ترين مطالباتي 
است كه بايد با اين شيوه انجام شود.

تأمين مسكن بدون اخراج كارگران از شهر 
بخــش قابل توجهــي از هزينه هاي معيشــت در 
ايران ناشي از افزايش سهم هزينه مسكن در سبد 
هزينه اي خانوارهاست و به همين واسطه، در سايه 
مطالبات مزدي كارگران، همواره درخواســت حل 
مشكل مسكن كارگران نيز مطرح مي شود. متأسفانه 
بخش عمده راهكارهاي ارائه شده براي حل مشكل 
مسكن كارگران، نظير ساخت مجتمع  يا شهرك هاي 
مسكوني در محدوده شهرك هاي صنعتي، اولويت 
دادن به كارگران در مسكن دولتي و احداث مسكن 
ملي براي كارگران، گرچه در ظاهر مي تواند كارگران 
را خانه دار كند؛ اما در عمل به واســطه اينكه بخش 

عمده مسكن دولتي به صورت مجتمع هاي جدا از 
بافت شهري موجود احداث مي شود، خانه دار كردن 
كارگران با اين شيوه ها به اخراج دسته جمعي آنها 
از بافت شــهري موجود منجر خواهد شــد و عماًل 
نتيجه آن دوپاره كردن جامعــه خواهد بود. بر اين 
اساس، در كنار توجه به راهكارهاي خانه سازي براي 
كارگران در بافت شهري، بايد سياست حل مشكل 
مسكن كارگران به سمت افزايش قدرت خريد آنها 
از محل دارايي هاي بنگاهــي تغيير كند و كارگران 
تا حد امكان با اســتفاده از تسهيالت مالي بنگاه ها 
قادر به خريد مسكن شــوند. اين مهم نيز مانند از 
موضوع رفع شــكاف ميان مزد و معيشت، مشروط 
به بالندگي توليد و افزايش سودآوري بنگاه هاست و 
بدون مناسب سازي اقتصاد براي فعاليت هاي مولد، 

به سرانجام خوشي نخواهد رسيد.

احياي امنيت شغلي، حذف شكاف مزد و معيشت، حل مشكل مسكن و حراست از قانون كار، فقط چند مطالبه دولت سيزدهم با مطالبات كارگري چه مي كند؟
كارگران است كه دولت آينده را ناگزير به انتخاب سخت خواهد كرد

آمارهاي رســمي حاكي از اين است كه طي 2ســال اخير و در سايه اعمال 
محدوديت هاي ترددي براي مقابلــه با كرونا، تعــداد تصادفات جاده اي و گزارش

همچنين آمار فوتي ها و مجروحان در اين تصادفات كاهش پيدا كرده است.  
به گزارش همشــهري، آنگونه كه از آمارهاي ارائه شده در كميسيون ايمني راه هاي كشور 
مشخص است، مجموع تصادفات جاده اي در 2ماهه امسال، 8.8درصد نسبت به 2ماهه98 
كاهش پيدا كرده و از 10هزار و 608فقره در 2ماهه سال98 به 9هزار و 672فقره در دوماهه 

امسال رسيده است.

كاهش 10.5درصدي فوتي هاي تصادفات
براساس آمارهاي دبيرخانه كميســيون ايمني راه هاي كشــور، تعداد تصادفات جاده اي 
منجر به فوت در 2ماهه امسال 7.9درصد كمتر در مدت مشابه در سال99 بوده و مجموع 
تصادف هاي منجر به فوت  در اين دوره زماني از 800فقره به 737فقره كاهش يافته است. 
همچنين به دنبال كاهش تعداد تصادفات فوتي، تعداد فوتي ها نيز با 10.5درصد كاهش از 

1024نفر به 916نفر رسيده است.
همچنين بررسي آمار تصادفات در 10ماهه1399در مقايسه با مدت مشابه در سال1398 
نشان مي دهد كه در اين دوره زماني، تعداد كل فوتي ها 9.1درصد و تعداد كل مصدومان 
20.3درصد نسبت به مدت مشابه در سال98 كاهش يافته است. البته بهبود آمارهاي مربوط 
به تصادفات جاده اي در حالي است كه در اين دوره زماني، متوسط تردد ساعتي خودرو در 
محورها 14.2درصد و متوسط تردد استاني 14.9درصد نسبت به سال98 كاهش داشته 
كه دليل عمده اين كاهش، اعمال محدوديت هاي تردد براي مقابله با شــيوع كرونا بوده 
است. در حقيقت آمارها نشان مي دهد به  دنبال محدوديت هاي ترددي كه از اسفند98 در 
كشور اعمال شده و همچنين كاهش محسوس تمايل شهروندان به سفرهاي برون شهري، 
آمار تصادف هاي جاده اي نيز كاهش پيدا كرده است؛ هرچند به نظر مي رسد ميزان كاهش 
تصادفات كمتر از ميزان كاهش تردد بوده و حتي با خلوت شدن محورها نيز همچنان ديگر 

عوامل تصادف ساز منجر به وقوع حادثه شده اند.

افزايش تلفات جاده اي در قم
آمارهاي ارائه شده در نشست كميسيون ايمني راه هاي كشور حاكي از اين است كه در سال 
گذشته، استان هاي هرمزگان، قم و اردبيل كمترين كاهش فوتي و استان هاي ايالم و سمنان 
بيشترين كاهش فوتي را در مقايسه با سال98 داشته اند. در نشست ديروز اين كميسيون، 
گزارشي از وضعيت ايمني تردد در محورهاي استان قم ارائه شده كه نشان مي دهد با وجود 
افزايش تردد و تصادفات در اين محورها، روند تعداد متوفيــان در تصادفات جاده اي اين 
استان از سال1393 تا ســال1399 حدود 3.5درصد كاهش داشته اما در سال99 ميزان 
تلفات با افزايش روبه رو بوده است. همچنين اين گزارش نشان مي دهد كه حدودا 50درصد 
تصادفات منجر به فوت استان قم به  ترتيب در 5محور قم-تهران، قم-سلفچگان، كمربندي 
امام علي)ع(، سلفچگان-اراك و قديم قم-تهران رخ داده و مسائلي ازجمله تركيب ترافيك 
سبك و سنگين در محورهاي پرتردد، دسترسي هاي متعدد و غيرايمن و غيرمجاز، تخريب و 
كمبود سيستم هاي هوشمند كنترل سرعت، سرقت عالئم و تجهيزات ايمني در محورهاي 
استان، تركيب ترافيك شهري و بين شــهري در كمربندي قم، كمبود پايگاه هاي امداد و 
نجات هالل احمر و عدم پوشش تلفن همراه در برخي از محورها و كمبود خودروهاي گشت 

پليس راه ازجمله اهم مشكالت ايمني استان بوده اند.

پيشنهاد كاهش سرعت در آزادراه تهران - قم
در نشست ديروز كميسيون ايمني راه هاي كشــور مصوب شده است كه پيشنهاد كاهش 
سرعت در آزادراه تهران- قم از 120 به 110كيلومتر در ساعت توسط دبيرخانه كميسيون 
بررســي و نتيجه آن براي تصميم گيري نهايي ارائه شــود. همچنيــن پيگيري مديريت 
دسترسي ها و ســرعت كمربندي قم و محورهاي اين اســتان، گزارش مستمر پيشرفت 
توسعه زيرساخت هاي حمل ونقل استان قم به كميســيون ايمني راه ها، و تدوين برنامه 
كميسيون ايمني استان قم براي كنترل و جلوگيري از روند رو به رشد تصادفات استان از 
ديگر مصوبات جلسه بوده است. موارد ديگر ازجمله ارتقاي كنترل تردد كاميون هاي فاقد 
بارنامه در سطح شبكه جاده اي، ارتقاي عملكرد و كنترل ها در مراكز طب كار، كنترل و رصد 
فعاليت ناوگان و رانندگان براي جلوگيري از ترددهاي غيرمجاز آنها با بهره گيري از ثبت تردد 
توسط دوربين هاي كنترل سرعت و پيگيري نصب حفاظ ايمني ناوگان باري فعال در شبكه 

حمل ونقل جاده اي در اين جلسه تصويب شده است.

 تأثير محدوديت هاي كرونا
بر آمار تصادفات

 آمارها از كاهش تصادفات جاده اي و فوتي هاي تصادف 
در دوره اجراي محدوديت هاي ترددي كرونا حكايت دارد

ارزش افزوده ناشي از استخراج نفت و گاز 
در زمستان پارسال 33درصد رشد كرد

سوخت و سوز 
اقتصاد دهه 90

اقتصاد ايران به جاي اينكه در 10سال گذشته، 
سالي 8درصد رشد كند، به صورت ميانگين 

سالي نيم درصد رشد داشته است
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نرخ تورم

36.4 درصد

نرخ بیکاری
9.7 درصد

رشد پروانه های ساختمانی
12.9 درصد

رشد نقدینگی
40.6 درصد

رشد صادرات
2.7 درصد

رشد واردات 
0/2 درصد

افت قیمت دالر 
9.7 درصد

افت قیمت یورو 
7.8 درصد

رشد اقتصاد با نفت 
6.8 درصد

رشد اقتصاد بدون نفت
0/7 درصد
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شمارش معكوس براي گســترش اجراي طرح رجيستري گوشي 
موبايل به همه تجهيزات ســيم كارت خور )موبايل واره ها(، موجب بازار

هشدار برخي فعاالن صنفي نسبت به كاهش عرضه و افزايش بيشتر 
قيمت و خوش بيني مسئوالن نســبت به كاهش قاچاق و افزايش درآمد دولت از 
 محــل واردات قانونــي و تأكيد آنها بــر نبود هيــچ كمبودي بــراي تامين اين

 اقالم شده است.
 به گــزارش همشــهری، بر اســاس مصوبــه مجلــس، دارنــدگان  تجهيزات

سيم كارت خور بايد از 10  روز قبل نسبت به ثبت اين دستگاه ها در سامانه همتا 
اقدام كنند و بنابر اعالم گمرک ايران آخرين مهلت رجيســتری ساعت هوشمند 
سيم كارت خور 12 تيرماه  و دستگاه باركداسكنر، PDA و مبّدل تلفن ثابت به سيار 

سيم كارت خور 19 تيرماه 1400 تعيين شده است.
اين طرح در چارچوب اجرايي شدن مصوبه ششم اسفند ماه سال گذشته نمايندگان 
مجلس در جريان بررسي بخش درآمدي اليحه بودجه سال1400 اجرايي شده 
كه بر مبناي آن همه تبلت ها و ساعت هاي هوشمند باركدخوان و مبدل ارتباطات 
ثابت به سيار )وارداتي و توليد داخل( بايد در سامانه هوشمند مديريت تجهيزات 
سامانه اي )همتا( ثبت شوند. در ادامه 30 خردادماه امسال گمرک ايران اعالم كرد 
كه دارندگان ساعت  هوشــمند تا 12 تير و دارندگانPDA، باركد اسكنر و مبدل 
تلفن ثابت به سيار تا 19تيرماه فرصت دارند تا با قراردادن سيم كارت روي دستگاه 

خود ســيم كارت و انجام يك فعاليت مانند تماس، 
آن را فعــال كنند. اجراي اين طــرح گرچه زمينه 
كاهش عرضه تجهيزات سيم كارت خور قاچاق كه 
اكنون سهم بيش از 90درصدي از بازار كشورمان 
را دارند و رشــد واردات قانونــي و درآمد دولت را 
فراهم خواهد كرد، اما تجربه نشان داده كه با وجود 
اجراي طرح رجيستري مشــكالت واردات قانوني، 
قيمت گذاري و عرضه گوشي موبايل رجيستر شده 
همچنان ادامه دارد به نحوي كه چندي پيش ابراهيم 
درستي، رئيس اتحاديه فروشندگان دستگاه هاي 
صوتي، تصويري، گوشــي همراه و لوازم جانبي در 
گفت وگو با همشــهري، با انتقــاد از افزايش تعداد 
شــركت هاي متقاضي وارد كننده گوشي موبايل از 
برنامه ريزي براي حذف مهلت پرداخت مابه التفاوت 
ارز دولتي و نيمايي و آزاد اين كاال براي مشــخص 
شــدن وارد كنندگان واقعي از افرادي خبر داد كه 
براي اســتفاده از مهلت مذكور وارد عرصه واردات 
گوشي موبايل شــده اند. عالوه بر آن فروشندگان 
گوشي موبايل عرضه قطره چكاني و چند نرخي انواع 
گوشي تلفن همراه هوشــمند را ازجمله داليل باال 
ماندن و مقاومت بازار موبايل براي كاهش قيمت ها 
قلمداد مي كنند. در چنين شرايطي به نظر مي رسد 
تعميم اجراي طرح رجيســتري گوشي موبايل به 
تجهيزات ســيم كارت خور موجب كاهش شــديد 
عرضه محصوالت قاچاق و كمبود و گراني اين اقالم 
مي شود و هدف رجيستري اين اقالم عالوه بر مقابله 
با محصوالت قاچاق و فاقد هويت، كســب درآمد و 
تامين بخشي از بودجه دولت از محل واردات قانوني 

اين محصوالت است.

واردات قاچاق 90درصدي 
دبير انجمن واردكنندگان تلفن همراه با بيان اينكه 
ميانگين نياز ماهانه بازار كشــور بــه تبلت ماهانه 
200هزار و ســاالنه حداكثر 5ميليــون 200هزار 
دســتگاه اســت، گفت: اكنون حــدود90 درصد 
واردات تبلت، ساعت هوشــمند و ساير تجهيزات 
ســيم كارت خور به كشــور از طريق قاچاق تامين 
مي شود و اجراي فاز دوم رجيستري مي تواند جلوي 
اين ميزان قاچاق را بگيرد. بنابراين با رجيستري اين 
ميزان دستگاه فقط در بخش تبلت از طريق قانوني 
و رسمي وارد كشور مي شــود. امير اسحاقي افزود: 
براي واردات قانوني هم بايد ثبت ســفارش، تأمين 
ارز نيمايي و... آن اجرايي شود تا واردكنندگان تلفن 
همراه بتوانند آنها را به صورت رســمي وارد كشور 
كرده و مصرف كننــدگان از خدمات پس از فروش 

آن بهره مند شوند. به گفته او وزارت صمت و بانك مركزي قول مساعد براي فراهم 
كردن شرايط واردات قانوني براي 600 فعال واردكننده رسمي داده اند كه اميدوارم 
به سرعت عملياتي شود و آنها بتوانند به راحتي 2 ميليون دستگاه تبلت را رسمي 
وارد كشور كنند. اسحاقي درباره اينكه اجراي طرح رجيستري موبايل واره ها باعث 
گران شدن اين دسته از كاالها مي شود نيز گفت: كساني كه اين ادعا را مي كنند 
آدرس غلط مي دهند و منافع آنها در قاچاق كاال است، چرا كه واردات رسمي تنها 
3 تا 5 درصد بر قيمت كاال مي افزايد و آن هم به دليــل تعرفه، ارائه خدمات پس 
از فروش و طبيعي است. از ســوي ديگر چون واردات رسمي با ارز نيمايي صورت 
خواهد گرفت بنابراين افزايش قيمت آنچناني نخواهيم داشــت و بازار هم رقابتي 

خواهد شد.

شوك رجيستري به بازار تجهيزات سيم كارت خور 
ســخنگوي انجمن واردكنندگان موبايل، تبلت و لوازم جانبي گفت: دستگاه هاي 
اعالمي كه فعال شامل طرح رجيستري مي شوند، چندان در ايران كاربردي نبوده 
يا ازسوي ديگر شركت ها به مشتري نهايي عرضه مي شوند؛ درنتيجه تغيير قيمتي 
خاصي نخواهند داشت. محمدرضا عاليان، افزود: ساعت هوشمند سيم كارت خور 
به آن شكل در ايران نداريم. ساعت هاي هوشمند برندهاي معروف هم سيم كارت 
eSIM مي خورند كه اينها هم فعال در ايران كاربري ندارند و درنتيجه فعال شامل 
حال طرح رجيستري نمي شــوند. او تأكيد كرد، با وجود اين آغاز طرح رجيستري 
تبلت ها قطعا معادالتي را در بازار تغيير مي دهد و در هفته هاي اول شاهد وارد آمدن 
يك شوک به بازار خواهيم بود. البته اين شوک چندان روي قيمت ها تأثير نخواهد 
گذاشت و درنهايت همه چيز به روال عادي خود بازمي گردد چرا كه طرح رجيستري 
اكنون به بلوغ رسيده و ديگر مانند قبل به مشــكالت آن نخواهيم خورد. به گفته 
سخنگوي انجمن واردكنندگان موبايل، مشكلي كه با رجيستري موبايل پيش آمد، 
تازگي طرح و پيش بيني نشدن باگ هاي متعدد آن بود؛ درنتيجه سعي و خطاهاي 
بسياري انجام گرفت كه نمونه آن را درخصوص ســردرگمي در واردات مسافري 
گوشي ديديم. اما درنهايت عمده مشكالت طرح طي دو سال اخير حل شد و به نظر 
مي رسد در آغاز اين طرح براي تبلت چند قدم جلوتر از زمان آغاز رجيستري موبايل 
باشيم و به ســادگي آن را پيش ببريم. عاليان با اعالم اينكه رجيستر شدن تبلت ها 
كمك مي كند كه ســختگيري هاي فني زيادي در 
واردات و عرضه تبلت به بازار را شاهد باشيم؛ گفت: 
سختگيري ها  نسبت به موبايل موارد گسترده تري 

را شامل مي شود.
 همچنين مردم بايد تا قبل از مدت مشخص شــده، 
تجهيزات سيم كارت خور شــامل ساعت  هوشمند، 
PDA، باركد اســكنر و مبدل تلفن ثابت به ســيار 
را در شــبكه فعال كنند چرا كه در غيراين  صورت، 
دستگاه آنها ديگر فعال نخواهد شد. كساني كه پس 
از تاريخ هاي اعالم شده اقدام به خريد اين تجهيزات 
مي كنند نيز بايد از طريق كد دستوري * #۷۷۷۷ 
استعالم اصالت دســتگاه را بگيرند. در پيامكي كه 
دارندگان دستگاه ها دريافت مي كنند، اصالت برند و 
مدل و واردات از طريق مجاري رسمي و شركت هاي 

واردكننده مشخص شده است.

رد نگراني افزاش قيمت ها با اجراي رجيستري 
ســخنگوي ســتاد مبارزه با قاچــاق كاال و ارز در 
گفت وگو با همشهري با بيان اينكه برنامه ريزي براي 
اجراي طرح رجيســتري تجهيزات سيم كارت خور 
از ســال گذشــته آغاز و از وارد كنندگان تعهدات 
و تضمين هاي الزم گرفته شــده اســت گفت: در 
ادامه اين طــرح از 10روز قبــل وارد مرحله اجرا 
شده و آخرين مهلت رجيســتري ساعت هوشمند 
سيم كارت خور 12تيرماه و دســتگاه باركداسكنر، 
PDA و مبّدل تلفن ثابت به ســيار سيم كارت خور 
19تيرماه1400 تعيين شــده اســت. حميدرضا 
دهقاني نيا، در مورد نگراني از نحوه واردات و عرضه 
اين تجهيزات، افزود: وارد كنندگان اين گوشــي ها 
از يك ســال قبل احراز هويت و با آنها اتمام حجت 
شده اســت. برخي از واردكنندگان اين تجهيزات 
شــركت هاي قبلي وارد كننده گوشي تلفن همراه 
هستند كه اين تجهيزات را به همراه گوشي موبايل 
وارد مي كردند و برخي ديگر شركت هايي تازه وارد 
يا كســاني هســتند كه قبال اين تجهيزات را وارد 
مي كرده اند. او با رد نگراني از كاهش عرضه و گراني 
تجهيزات سيم كارت خور با اجراي طرح رجيستري، 
گفت: بخشــي از ايــن تجهيزات اقــالم تخصصي 
هســتند و با توجه به تقاضاي پايين و سهم كمتر 
از نيم درصدي اغلــب تجهيزات ســيم كارت خور 
مانند PDA، باركد اســكنر و مبدل تلفن ثابت به 
سيار در سبد مصرفي مردم، بازار واكنش چنداني به 
رجيستري آن نشان نخواهد داد. او افزود: همچنين 
سهم ساعت هوشمند سيم كارت خور از بازار كشور 
كمتر از نيم درصد است و مي توان گفت تامين بخش 
عمده اين اقالم، دغدغه مردم و بازار نيست. موضوع آن است كه اگر اين طرح اجرايي 
شود جلو سوءاستفاده ها گرفته می شود و فشار 300ميليون دالري ارز براي واردات 
اين كاالها شفاف شده و كاهش يابد. او تأكيد كرد، اگر واردات 2.2ميليون دالري 
اين تجهيزات مانند ساعت هوشمند، سيم كارت و به خصوص تبلت شفاف شود به 
نفع مردم و دولت خواهد بود جرا كه اجراي اين طرح ۷00ميليارد تومان براي دولت 
عايدي دارد و با بهبود وضعيت احراز هويت و كيفيــت محصوالت وارداتي و ارائه 
خدمات بهتر مردم نيز منتفع خواهند شــد. دهقاني نيا در مورد نگراني از كمبود و 
گراني تبلت نيز گفت: در زمينه تبلت نيز نگراني براي تامين وجود ندارد و از 6تا 9 ماه 
قبل با وارد كنندگان هماهنگي و واردات انجام شده و وارد كنندگان پيگير اجراي 
هرچه سريع تر طرح رجيستري اين اقالم و عرضه محصوالت وارداتي به بازار هستند.

 همزمان با پايان يافتن سيزدهمين 
دوره انتخابات رياســت جمهوري بورس

روند صعودي بورس آغاز شده و در 
اين مدت شاخص بورس نزديك به ۷.5درصد رشد 
كرده اســت. اين موضوع همچنين منجر به ورود 
1000ميليــارد تومــان نقدينگي تازه از ســوي 
ســهامداران خرد به بازار شده اســت.اكنون اين 
پرسش مطرح اســت كه آيا روند صعودي بورس 

ادامه خواهد يافت.
به گزارش همشــهري، روند صعودي بازار سهام 
كه بعداز انتخابات رياســت جمهوري آغاز شده، 
ديروز هم ادامه و شاخص كل بورس تهران با يك 
صعود پرقدرت نزديك بــه 21هزار واحد افزايش 
يافت. با اين ميزان رشــد ميزان بازده سهامداران 
از 28خرداد تاكنون به ۷.5درصد رسيد. بررسي 
رونــد معامالت بازار ســهام در بعــد از انتخابات 
رياســت جمهوري تاكنون نيز نشان مي دهد كه 
برخالف 10 ماه گذشــته حجم ورود پول از سوي 
سهامداران حقيقي به بورس شتاب گرفته و گويا 
سهامداران به اين استدالل رســيده اند كه فصل 
جديدي از رشد بازار سهام آغاز شده است. آمار ها 
نشان مي دهد كه روزگذشته بيش از 333ميليارد 
تومان نقدينگي تازه از سوي سهامداران خرد وارد 
بازار سرمايه شده است. با ورود اين ميزان پول تازه 
به بورس جمع كل نقدينگي كه از بعد از انتخابات 
رياست جمهوري تاكنون وارد بورس شده است به 
1028ميليارد تومان رسيد. ديروز همچنين ارزش 
روزانه معامالت خرد به 6358ميليارد تومان رسيد 
كه بيشترين ميزان معامالت از ابتداي سال جاري 
تاكنون است. اما علت ورود پول هاي جديد و رشد 

بورس چيست؟

علت رشد بورس
آن طــور كــه كارشناســان قبــل از برگزاري 
انتخابــات رياســت جمهوري گفتــه بودند يكي 
از مهم تريــن داليل نزول بازار ســهام ابهام هايي 
بود كه ســرمايه گذاران در مورد نتايج انتخابات 
رياســت جمهوري داشــتند و اين موضوع منجر 
شده بود كه ســهامداران دســت از خريد سهام 
بكشــند. اما اين همه ماجرا نيســت. بسياري از 
سهامداران ظرف ماه هاي گذشته اعتماد خود را 
به سياست هاي دولت در قبال بورس از دست داده 
بودند. به زعم طيف زيادي از سهامداران دولت بعد 
از تامين كسري بودجه اش، بورس را به حال خود 
رها كرد و اين موضوع منجر بــه جو بي اعتمادي 
در بازار سهام شــد. دولت ابراهيم رئيسي، اما در 
نخســتين نشســت خبري اش موضع مخالفي با 
دولت حسن روحاني در پيش گرفت و با بيان اينكه 
بورس قلك دولت نيست تأكيد كرد كه اعتماد را 
به بورس برمي گرداند گويا ايــن رويه در افزايش 
اعتماد سرمايه گذاران و جلب مشاركت آنها نقش 

داشته است.
ســهيل كالهچــي، يــك كارشــناس بــازار 
ســرمايه در اين باره مي گويد: قبــل از انتخابات 
رياست جمهوري، ســهامداران اعتماد كلي خود 
را براي ســرمايه گذاري در اين بازار از دست داده 
بودند، امــا بعــد از انتخابات رياســت جمهوري 
ســهامداران گمان مي كنند كه تغيير سياست ها 
توســط دولت جديد بتواند تأثير مثبتي را در اين 
بازار داشــته باشــد و روند كلي بازار را با كاهش 

نوسان همراه كند.
پيش از اين محسن زنگنه، عضو كميسيون برنامه و 
بودجه مجلس هم گفته بود: پيش بيني ها اين است 
كه بالفاصله پس از انتخابات 1400 شاهد بازگشت 
اعتماد مردم به بورس و سبز شدن شاخص بورس 
خواهيم بود. سعيد جعفري، يك كارشناس بازار 
ســرمايه هم با اشــاره به رفع برخي ابهامات در 
بازار سرمايه مي گويد: قيمت ســهام در چند ماه 
گذشته اصالح قابل توجهي را تجربه كرد و تكليف 
رياست جمهوري هم مشخص شــد. نرخ ارز هم 
به واســطه لغو تحريم ها، كاهش چنداني نداشت 
و باالي 24هزار تومان تثبيت شــد و قيمت هاي 
جهاني هم طي 6ماه گذشته رشد زيادي را تجربه 
كردند. او مي افزايد: مجموع اين عوامل باعث شد 
فضاي تصميم گيري فعاالن بازار سرمايه، شفاف تر 
و با توجه به در پيش بودن مجامع شــركت ها كه 
سود مناسبي هم تقســيم خواهند كرد، اقبال به 

خريد سهام بيشتر شود.

رشد تا كجا ادامه دارد
با وجــود آنكه به نظر مي رســد بعــد از انتخابات 
رياســت جمهوري ســهامداران نــگاه مثبتي به 
تغيير دولت پيدا كرده اند اما به نظر مي رسد هنوز 
2ابهام بزرگ يعني مذاكرات هســته اي در وين و 
سياست هاي اقتصادي دولت ازجمله موضوعاتي 
هستند كه مي توانند رشد شاخص هاي بورس را با 

چالش مواجه كنند.
به زعم كارشناسان با وجود افزايش ارزش معامالت 
همچنان نتايج مذاكرات هســته اي در وين براي 
سهامداران مهم است. سهامداران همچنين به طور 
شفاف نمي دانند كه دولت جديد چه سياست هايي 
را در قبال بــورس اتخاذ خواهد كــرد. درچنين 
شرايطي به نظر مي رسدكه بخش عمده رشد بازار 
سهام مضاف بر اينكه به يك اعتماد نسبتي دست 
پيدا كرده است ناشي از نزول مداوم شاخص هاي 
بورس است كه قيمت ســهام شركت هاي بورس 
را به كف رسانده است؛ بنابراين اين امكان وجود 
دارد شــاخص هاي بورس تحت تأثير نزول شديد 

قيمت هــا در يك دوره كوتاه مدت با رشــد  اما در 
بلندمدت با چالش هايي مواجه شود.

سهيل كالهچي با اشــاره به اينكه به نظر مي رسد 
بورس در شــرايط نوســاني و به صــورت موقتي 
حركتي رو به رشد داشته باشد، مي گويد: اكثريت 
سهام حاضر در بازار ريزش زيادي را تجربه كرده اند 
كه اكنون زمان رشد اين ســهام فرا رسيده است 
و نوســان و حركتي رو به صعود را در بازار تجربه 
خواهند كرد. اين كارشــناس بازار سرمايه ادامه 
مي دهد: اگر قرار باشــد اتفاقي در بــازار رخ دهد 
و روند پايدارتري را در بازار شــاهد باشيم، به نظر 
مي رسد در 6 ماه دوم سال، تحركات مثبتي را در 
بازار داشته باشيم و در آن زمان اتفاقات بهتري در 

معامالت بورس رخ دهد.
اميرعلي باقري، يك كارشناس ديگر بازار سرمايه 
هم در اين باره مي گويد: پيش بيني مي شــود در 
كوتاه مدت شــاهد بازار با ثباتي باشيم اما انتظار 
روند صعودي يا نزولي سنگين در كليت بازار وجود 
ندارد. ســرمايه گذاران نبايد انتظار شــوک هاي 
قيمتي در ســهام و روند صعودي غافلگيركننده 
شــاخص بورس در كوتاه مدت را از بازار داشــته 
باشند. به گفته او سهامداران نبايد انتظار روندهايي 
مانند ســال99 داشته باشــند و بايد به بازار نگاه 

واقع بينانه تري را براي معامالت داشته باشند.
او اما درباره روند بازار سهام در بلندمدت مي گويد: 
در بلندمدت روند سهام بنيادي كه ضمن خريد با 
ديد سودمحوري از فيلترهاي تحليل عبور كرده، 
صعودي خواهد بــود و مي تواند بــازده خوبي را 

نصيب سرمايه گذاران كند.
سعيد جعفري، هم با بيان اينكه انتظار مي رود بازار 
تا پايان ماه آينده رشد ماليمي را تجربه كند، درباره 
وضعيت بازار ســهام در بلندمدت مي گويد: هنوز 
ابهاماتي وجود دارد. از يك طــرف تكليف برجام 
مشخص نيســت و از طرف ديگر مشخص نيست 
گروه اقتصادي دولت جديد چه رويكردي نسبت 
به برخي سياست هايي كه روي شركت هاي بازار 
سرمايه تأثيرگذار هستند، داشته باشد. همچنين 
بايد ديد قيمت هــاي جهانــي در چند ماه آينده 
چگونه خواهند بود. اگر ريزشــي را تجريه نكنند، 

بازار تا پايان سال سقوطي نخواهد داشت.

 دولت چه كاری را بايد انجام دهد
هرچند تحليلگــران بر اين باورند كه رشــد بازار 
سهام دست كم در كوتاه مدت ادامه خواهد داشت 
اما به نظر مي رســد بــراي تداوم رونــد صعودي 
بورس بايد تغييراتي هم در حوزه سياســت هاي 
اقتصادي ايجاد شــود و اين تغييرات بستگي به 
تيم اقتصادي دولــت ســيزدهم دارد. آنطور كه 
تحليلگران مي گويند؛ تيــم اقتصادي جديد بايد 
قدرتمند و با برنامه باشــد و موضوعاتي ازجمله 
حذف قيمت گذاري دســتوري، تعــادل در نرخ 
بهره و تــورم را مدنظر قرار دهــد و در عين حال 
سياست هاي خود را در زمينه صادرات و واردات و 

رشد درآمد زايي صنايع به طور شفاف اعالم كند.
امير علي باقري با بيان اينكه برخي از ريسك هاي 
داخلي بازار كــه در رأس آنها ريســك انتخابات 
رياســت جمهوري بود كاهش پيدا كرده اســت 
مي گويد: اكنون نكته مهم و تأثير گذار بر روند بازار 
كه تا حدودي باعث ايجاد شك و ترديد سهامداران 
براي ورود سرمايه هاي خود به اين بازار شده است، 
انتخاب تيم اقتصادي و سياست هاي دولت جديد 
است. به گفته او دولت جديد بايد سياست هاي خود 
در حوزه سياست هاي پولي و مالي، سياست هاي 
ارزي و مقوله صادرات و واردات را به صورت شفاف 
اعالم كند، به گونه اي كه اين سياست ها در جهت 
توسعه اقتصادي كشور و نيز برون رفت وضع حاضر 

در كشور از مرحله بحران باشد.
او با تأكيد بر اينكه وجود شفافيت در بدنه اقتصاد 
كشور مانع از رانت و قاچاق بيشــتر خواهد شد، 
توضيح مي دهد: اين شــفافيت جز بــا پرهيز از 
قوانين خلق الساعه و قيمت گذاري دستوري ميسر 
نمي شود؛ بنابراين بحث واقعي كردن اقتصاد يكي 
از مواردي است كه بايد تيم اقتصادي دولت جديد 
مدنظر داشــته باشد و آن را در دســتور كار خود 
قرار دهد. ابوالفضل شــهرآبادي، يك كارشناس 
ديگر بازار ســرمايه با بيان اينكه اگر دولت به طور 
صحيح وارد بازار شود، شــركت هاي بزرگ، افراد 
بســياري را مي توانند جذب بازار كنند، مي گويد: 
بازار ســهام ايران حساس اســت و در اين ميان 
ســهامداران حرفه اي به صورت مدام نرخ بهره را 
كنترل مي كنند. چنانچه نرخ بهره باال باشد، پول 
به سمت بازار پول و اگر نرخ بهره پايين باشد، پول 

به سمت بازار سرمايه حركت خواهد كرد.
او با بيان اينكه وقتي دولت ها دچار كسري بودجه 
مي شــوند از بانك مركزي يا بازار سرمايه قرض 
مي گيرند توضيح مي دهــد: چنانچه دولت بتواند 
تامين مالي خود را از طريق بازار ســرمايه انجام 
دهد، به جــذب نقدينگي و عمق بخشــي به بازار 
كمك بزرگي خواهد كرد و اين امر در كشورهاي 
پيشرفته دنيا در حال انجام است. به گفته او دولت 
بايد در بازار سرمايه با ديگر اركان بازار هماهنگ 
باشد تا ضمن ايجاد حركت گســترده، پول هاي 

بسياري جذب صندوق هاي سرمايه گذاري شود.
شــهرآبادي تصريح مي كند: تيم اقتصادي جديد 
بايد قوي و با برنامه باشد تا بتواند در جهت بهبود 
بازار بورس و سرمايه، ثبات مديريت بازار، توسعه 
 ابزارهــا و جلوگيري از دخالت هــاي ناهماهنگ

 قدم بردارد.

افزايش ورود نقدينگي به بورس گزارش

فرخنده رفائي
خبرنگار

با ورود 333ميليارد تومان نقدينگي جديد در مبادالت ديروز، ميزان ورود 
نقدينگي به بورس بعد از انتخابات از مرز 1000ميليارد تومان فراتر رفت

داستان قيمت شير و لبنيات، 
امسال هم مثل سال گذشته 
پيچيده شده است. زمزمه هاي افزايش قيمت شير خام و به تبع آن ديگر 
اقالم لبني كه از مدت ها پيش آغاز شــده بود هفته گذشته باال گرفت 
و اعالم خبر موافقت ســتاد تنظيم بازار با افزايش 1900توماني شير 
خام و فروش آن با قيمت 6400تومان دِر دامداري ها از ســوي رئيس 
هيأت مديره انجمن گاوداران، واكنش منفي و تند مسئوالن صنايع لبني 
را به دنبال داشت. احمد مقدسي از ابالغ قريب الوقوع اين مصوبه خبر 
داده بود كه بر اين اساس مصوبه افزايش قيمت مصوب شير خام بايد تا 
پنجشنبه هفته گذشته ابالغ مي شد. البته اين خبر از سوي هيچ يك از 
مقامات دولتي ذيربط نظير معاونت دام وزارت جهادكشاورزي، سازمان 
حمايت و ستاد تنظيم بازار مورد تأييد قرار نگرفت اما مسئوالن صنفي 
به سرعت در برابر آن موضع گرفتند و حتي واكنش خود توليدكنندگان 
نيز در برابر آن منفي بــود تا جايي كه مديرعامل اتحاديه سراســري 
دامداران كشــور با اعالم مخالفت دامداران با افزايش قيمت شيرخام، 
دولت را متهم كرد كه به جاي تامين نهاده ها با قيمت مصوب، با اين كار 
بهانه اي براي گراني غيرمنطقي لبنيات در بازار ايجاد كرده است. مجتبي 
عالي اعالم كرد كه اتحاديه دامداران بــا يك ميليون و200هزار دامدار 
تحت پوشش، درخواستي براي افزايش قيمت نداشته و با اين تصميم 
ستاد تنظيم بازار مخالف است. در واكنشــي ديگر سخنگوي انجمن 
صنايع لبني در گفت وگو با خبرگزاري تسنيم با بيان اينكه 65درصد 
قيمت تمام شده توليد لبنيات وابسته به نرخ شيرخام است، اعالم كرد 
كه با توجه به افزايش قيمت شيرخام به 6400تومان، قيمت لبنيات نيز 
احتماالً قريب به ۷0درصد افزايش مي يابد. محمدرضا بني طبا، در اين 
گفت وگو از اعالم نرخ جديد شيرخام پيش از ابالغ رسمي آن انتقاد كرد 
و اين كار را موجب تحريك بازار دانست. با گذشت 3 روز از اعالم خبر 
افزايش قيمت شــير خام هنوز هيچ مرجعي آن را رسما تأييد نكرده و 

همه با اين سؤال مواجهند كه آيا خبر درست است يا خير؟ 

هنوز ابالغي انجام نشده است
افزايش قيمت نهاده هاي دامي به واسطه مشكالت واردات و توزيع طي 
سال گذشته هزينه توليد شير را افزايش داد و دولت را وادار كرد براي 
جبران بخشي از اين هزينه ها سه بار قيمت مصوب اقالم لبني پرمصرف 
و حمايتي را افزايش دهد. افزايشي كه گرچه به اعتقاد دست اندركاران 
صنايع لبني براي آنها سودي در برنداشــت اما براي مصرف كنندگان 
چشــمگير بود و حاال كه دوباره از افزايش قيمت سخن به ميان آمده 
افزايش نگراني ها را به دنبال داشته است. محمدرضا بني طبا، سخنگوي 
انجمن صنايع لبني در پي تماس خبرنگار همشــهري، با بيان اينكه 
به دليل تنش هاي موجود در بازار از هرگونــه اظهارنظر در اين زمينه 
خودداري مي كند، تنها به ذكر اين نكته اكتفا كرد كه هنوز به طور رسمي 
در اين زمينه چيزي به صنايع ابالغ نشده است. در شرايطي كه به گفته 
مسئوالن صنفي ابالغي درباره تغيير قيمت شير انجام نشده، بازار خود 
را براي قيمت هاي جديد آماده كرده و از حاال در ســوپرماركت ها و در 
ميان مردم حرف از افزايش قريب الوقوع قيمت همه محصوالت لبني به 

ميان آمده است. ريشه اين حرف و حديث ها كجاست؟

افزايش قيمت شير گزينه بود، نه انتخاب
به گفته  يكي از دست اندركاران صنعت لبنيات آنچه منجر به اعالم يك 
خبر غيررسمي شد و تنش هاي موجود را به دنبال داشت، نتيجه گيري 
نادرست از بحث هايي بود كه درخصوص قيمت لبنيات در ستاد تنظيم 
بازار مطرح شد. موضوع از اين قرار بود كه به دنبال درخواست دامداران 
از دولت براي افزايش قيمت شير خام، در جلساتي كه براي بررسي اين 
موضوع در كارگروه هاي ستاد تنظيم بازار برگزار و 3 سناريو براي قيمت 
لبنيات مورد بررســي قرار گرفت. گزينه اول افزايش قيمت شير خام، 
گزينه دوم جابه جايي لبنيات از گروه اول كااليي به گروه دوم و سناريوي 
سوم استفاده از روش پلكاني افزايش قيمت بود كه به باور كارشناسان 
گزينه دوم، يعني رفتن لبنيات به گروه دوم كااليي منطقي ترين روش 
و متضمن تامين منافع مصرف كننده، توليدكننده و دامدار بود. بررسي 
اين گزينه ها هنوز ادامه دارد و گرچه ممكن اســت در نهايت افزايش 
قيمت شير خام به عنوان راهكار نهايي تصويب شــود اما تا اين لحظه 
هنوز تصميم قطعي در اين زمينه اتخاذ نشده است و اعالم زودهنگام 
اين خبر نتيجه اي جز بحران در بازار به همراه نداشت. فعاالن صنعت 
لبنيات معتقدند با توجه به مشكالتي كه در زمينه توزيع نهاده ها وجود 
دارد يارانه اي كه دولت به ابتداي زنجيره توليد لبنيات مي دهد سودي 
براي مصرف كننــده ندارد و اين هزينه مي تواند بــا توجه به اطالعاتي 
كه از اقشار ضعيف جامعه نزد نهادهايي نظير كميته امداد، بهزيستي، 
خيريه ها موجود است در كارت هاي بانكي مختص اين اقشار واريز شود 
و مستقيما به دست كساني برسد كه نيازمند آن هستند. گفتني است با 
اينكه ايران يكي از پيشروها در زمينه تامين شير رايگان مدارس بود پس 
از هدفمندي يارانه ها به دليل تامين نشدن منابع، اجراي اين برنامه در 

سال هاي اخير متوقف شده است.

قيمت ها تا كجا باال مي رود؟
تغيير قيمت لبنيات درصورت افزايش نرخ مصوب شير خام امري قطعي و 
به گفته مسئوالن صنايع لبني اجتناب ناپذير خواهد بود اما رقم ۷0 درصد 
تا چه حد درست و قطعي است؟ مديرعامل اتحاديه سراسري دامداران 
در پاســخ به اين ادعاي كارخانه هاي لبني اعالم كرده كه قيمت ها باال 
مي رود اما نه تا اين حد. با اين حال صنايع معتقدند وابستگي 65درصدي 
هزينه هايشان به قيمت شير خام از يك سو و افزايش 100درصدي قيمت 
محصوالت پتروشيمي و رشد 40درصدي هزينه هاي مربوط به دستمزد 
و هزينه هاي سربار جايي براي كم كردن از اين رقم باقي نمي گذارد واين 
در حالي است كه سال گذشته هم قيمتي كه در جلسات ستاد تنظيم بازار 
براي شير خام درنظر گرفته شد 4150تومان بود و نه 4500تومان. گفته 
مي شود سال گذشته بعد از اينكه قيمت 4150توماني با حضور تمام دست 
اندركاران و ذي نفعان و طرف دولتي در جلسات كارگروه ها تصويب شد و 
قيمت 10 قلم لبنيات حمايتي براساس قيمت 4150توماني شير خام به 
كارخانه ها تنظيم شد، در ابالغيه هاي نهايي قيمت شير خام 4500تومان 
نوشته شد بدون آنكه در ازاي اين تغيير قيمت مابه التفاوتي براي قيمت 
لبنيات تعيين شود. صنايع لبني معتقدند دولت با اين كار هزينه يارانه 
را از جيب كارخانه ها پرداخت كرده و باعث شــده كارخانه ها حتي سود 
3درصدي خود را از اقالم حمايتي را نيز از دست بدهند. در چنين شرايطي 
به نظر مي رسد و با وجود همه مخالفت هاي و موضع گيري هاي صنايع لبني 
در برابر افزايش قيمت، اگر گزينه تغيير قيمت شير خام درنهايت ازدل 
جلسات ستاد تنظيم بازار بيرون بيايد، صنايع به سختي به رقمي كمتر از 
رقم ۷0درصد اعالم شده رضايت دهند، هرچند بازار مصرف كشش گراني 

بيش از اين را نداشته باشد.

قيمت لبنيات و سناريوهای پيش رو
كارشناسان معتقدند انتقال محصوالت لبنی از گروه يك به 

گروه 2 كااليی بهترين راهكار تعديل قيمت  است 

  ســخنگوي ســتاد مركزي مبارزه 
بــا قاچــاق كاال و ارز در گفت وگــو 
بــا همشــهري: برنامه ريــزي براي 
 اجراي طــرح رجيســتري تجهيزات
سيم كارت خور )موبايل واره ها( از سال 
گذشته آغاز و از وارد كنندگان، تعهدات 
و تضمين هاي الزم گرفته شد. در ادامه 
اين طرح از 10روز قبل وارد مرحله اجرا 
شده و آخرين مهلت رجيستري ساعت 
هوشمند ســيم كارت خور 12تيرماه و 
دستگاه باركداسكنر، PDA و مبدل 
تلفن ثابت به ســيار ســيم كارت خور 

19تيرماه1400 تعيين شده است 

و  صنفــي  فعــاالن  برخــي    
مصرف كنندگان نگــران تأثير اجراي 
طرح رجيســتري بر كاهــش عرضه 
محصوالت سيم كارت خور قاچاق مانند 
تبلت، ساعت هوشمند، باركداسكنر، 
PDA و مبدل تلفن ثابت به ســيار و 

افزايش قيمت اين اقالم هستند

تأثير رجيستري بر بازار موبايل واره ها 
 با توجه به سهم كمتر از نيم درصدي اغلب تجهيزات سيم كارت خور در سبد مصرفي خانوارها، به نظر نمي رسد اجراي طرح 
رجيستري موجب كمبود و گراني اين اقالم شود. واردكنندگان اين اقالم را وارد كرده و منتظر آغاز رجيستري آن هستند 
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شهرستان هاي قرمز كرونايي

بررسي هاي انجام شــده از تعداد مبتاليان جديد نشان مي دهد 
شهرســتان هاي مهران)ايالم(، تنگستان، دشتســتان، دشتي، 
دير، عســلويه و كنگان)بوشــهر(، دماونــد و فيروزكوه)تهران(، 
ايرانشهر، خاش، زابل و زاهدان)سيســتان و بلوچستان(، گراش، 
الرســتان و المرد)فارس(، بم، رودبار جنوب، قلعه گنج، كرمان و 
منوجان)كرمان(، بستك، بندرلنگه، بندرعباس، پارسيان، جاسك، 
حاجي آباد، خمير، رودان، قشم و ميناب)هرمزگان( و شهرستان 

يزد)يزد( در وضعيت قرمز كرونا قرار گرفته اند.

روند صعودي بستري در تهران

فرمانده عمليات مقابله با كروناي تهران وضعيت كرونايي اين استان 
را شكننده مي داند و مي گويد: متأسفانه شاهد توقف روند نزولي 
شيوع ويروس كرونا در استان تهران هستيم. همچنين 2شهرستان 
دماوند و فيروزكوه در شمال شرق اســتان تهران كه پيش از اين 

وضعيت زرد قرار داشتند، قرمز شده اند.
عليرضا زالي روند بستري در شــهر تهران را هم صعودي قلمداد 
مي كند و مي افزايد: درصورت تداوم اين روند احتمال قرمز شدن 

تهران نيز وجود دارد.

بستري بيماران همسايه در يزد

وضعيت كرونا در يزد پس از مدت ها كاهشــي بودن دوباره وخيم 
شده است و شهرستان يزد در وضعيت قرمز قرار گرفته. سخنگوي 
دانشگاه علوم پزشكي شــهيد صدوقي يزد درباره اين موضوع به 
همشهري مي گويد: ســير بيماري كرونا و حركت آن از جنوب به 

شمال يكي از عوامل اصلي افزايش كرونا در يزد است.
ابراهيم ســلماني، مي افزايد: مــردم يزد با اســتان هاي جنوبي 
مراوده هاي زيادي دارند و از سوي ديگر حدود 40درصد بيماران 
بستري در بيمارستان هاي اســتان از مردم استان هاي جنوبي و 
شرقي هستند و همين موضوع موجب شده است بيماري دوباره 

به استان ما راه يابد.
وي با بيان اينكه مردم اســتان هم دچار ســاده انگاري شده اند و 
پروتكل  هاي بهداشتي را كمتر رعايت مي كنند، می گويد: مراوده ها 
و رفت وآمدهاي خانوادگي هم در هفته هاي اخير افزايش يافته و 
همين موضوع به گسترش دوباره كرونا در استان كمك كرده است.

شكنندگي اوضاع در بوشهر

بوشهر از استان هاي جنوبي اســت كه كرونا در آن مدام كاهشی 
يا افزايشي مي شــود. هم اكنون 6شهر اين اســتان قرمز و 4شهر 
نارنجي هستند ولي اين وضعيت به نفع هر دو رنگ مي تواند تغيير 
كند. رئيس دانشگاه علوم پزشكي بوشــهر درباره اين وضعيت به 
همشهري مي گويد: مشكل اصلي بوشهر شــرايط اقليمي است. 
گرماي هوا موجب مي شود مردم از وسايل سرمايشي استفاده كنند 

و ويروس با اين وسايل به راحتي منتقل مي شود.
سعيد كشميري، با بيان اينكه در هفته گذشته روند افزايشي كمي 
ثابت شده اســت و اعمال محدوديت ها در اين زمينه مؤثر بوده، 
مي افزايد: با اين حال شــهرهاي نارنجي به راحتي ممكن اســت 
قرمز شوند. از سوي ديگر ما نگران نتيجه تجمعات انتخاباتي هم 
هستيم زيرا ممكن است افراد حاضر در تجمع ها به بيماري مبتال 

شده باشند.

آغاز موج پنجم در فارس

در اســتان فارس 3شهر المرد، الرســتان و گراش وضعيت قرمز 
دارند. به گفته مهرزاد لطفي، رئيس دانشگاه علوم پزشكي شيراز 
آمارهاي ابتال و تعداد بيماران بســتري در فــارس اوج گرفته و 
 شــاهد آغاز موج پنجم اين بيمــاري در شــهرهاي جنوبي اين

 استان هستيم.
سخنگوي دانشكده علوم پزشكي الرستان درباره وضعيت فعلي 
كرونا در فارس به همشهري مي گويد: قرمزشدن شهرهاي فارس 
به دليل مراده ها و رفت و آمد مردم با هرمزگان اســت. بسياري از 
مردم الرستان و شهرهاي اطراف در بندرعباس و قشم كار مي كنند 
و مدام بين 2استان جابه جا مي شوند. همين موضوع يكي از عوامل 
مهم قرمزشدن شهرهاي استان و همينطور ورود كروناي آفريقايي 

به فارس شد.
محدعلي اسروش با بيان اينكه 6مورد كروناي آفريقايي در الرستان 
و يك مورد در گراش شناسايي شده است، مي افزايد: در الرستان 
افراد اهل روستاي بريز قرنطينه شدند و رفت وآمد روستا كاهش 

يافته تا بيماري به ديگر نقاط استان منتقل نشود.
وي با بيان اينكه برگزاري مراسم عروسي و عزا يكي ديگر از عومل 
جديد افزايش كرونا در شهرهاي فارس است، می گويد: مردم در 

اين مراسم بدون رعايت پروتكل ها بيماري را به هم منتقل مي كنند. 
بايد زمينه اي فراهم شود كه با اين افراد برخورد جدي صورت گيرد. 
از سوي ديگر ما نياز داريم رفت وآمد بين استاني هم كنترل شود تا 

شرايط در استان بيش از اين وخيم نشود.

تبعات تعطيالت خرداد در استان هاي شمالي

مازندران و گيالن به عنوان اســتان هاي توريستي هميشه شاهد 
جمعيت زيادي در تفرجگاه ها و ســواحل هستند، مسافراني كه 
بدون توجه به پروتكل هاي بهداشتي و با عادي انگاري در حال سير 
و سياحتند. هربار پس از شلوغي و تعطيالت مبتاليان به كرونا در 

اين استان ها افزايش مي يابد.
سيدعباس موسوي، رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران درباره 
آخرين وضعيت اين بيماري در اســتان می گويد: طي 24ساعت 
گذشته 72بيمار مشــكوك به كرونا براساس تشخيص باليني در 
بيمارستان هاي زيرپوشش دانشــگاه علوم پزشكي مازندران در 

استان بستري شدند.
همچنين به گفته آبتين حيدرزاده، معاون بهداشــتي دانشــگاه 
علوم پزشــكي گيالن شــمار بســتري هاي مبتال بــه كرونا در 
شهرستان هاي گردشگري استان رو به افزايش و منحني بستری ها 
در شهرستان هاي مهمانپذير استان گيالن شامل ماسال، آستارا، 

شفت و املش صعودي است.

هرمزگان؛ كانون اصلي كرونا 

در جنوب كشور وضعيت هرمزگان همچنان بحراني است و همه 
آمارهاي رســمي نشــان مي دهد هرمزگان كانون اصلي ويروس 
كرونا در كشور است. هم اكنون به جز شهرستان هاي ابوموسي و 
بشاگرد همه 11شهرستان ديگر در وضعيت قرمز كرونايي هستند 
و اين خود يك زنگ خطر بزرگ براي استان است كه مي تواند جان 
شمار زيادي از افراد را تا مهار بيماري بگيرد و خانواده هاي زيادي 

را داغدار كند.
به گفته فاطمه نوروزيان، سخنگوي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان 
روند بستري بيماران در اين استان كامال صعودي است و هم اكنون 
698بيمار در بيمارستان ها بستري هستند كه خود يك ركورد در 
اين زمينه است. از اين تعداد 94بيمار كرونايي در بخش آي سي يو 
تحت مراقبت ويژه پزشكي قرار دارند و وضعيت 12بيمار نيز وخيم 

گزارش شده است.

افزايش بستري در كهگيلويه و بويراحمد

كرونا در كهگيلويه و بويراحمد نيز دوباره افزايشــي شــده است. 
به گفته پرويز يزدان پناه، رئيس دانشگاه علوم پزشكي كهگيلويه 
و بويراحمد 162بيمار در بيمارســتان هاي معين كروناي استان 
بســتري  و از اين تعداد 59نفر مبتالي قطعــي و 4نفر در بخش 

مراقبت هاي ويژه تحت درمان هستند. او دورهمي ها و تجمعات 
را عامل مهــم در انتقال كرونــا مي داند و معتقد اســت رعايت 
دستورالعمل هاي بهداشتي و واكسيناســيون افراد واجد شرايط 

مي تواند به كنترل اين بيماري كمك كند.

وضعيت بحراني آران و بيدگل

وضعيت در استان اصفهان هم شكننده و افزايشي است. به گفته 
آرش نجيمي، سخنگوي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در روزهاي 
گذشته تعداد كل موارد نمونه گيري شده ويروس كرونا در استان 
1842نفر بودند كــه 530بيمار جديد مبتال به كرونا در اســتان 
اصفهان به جز شهرستان هاي كاشــان و آران و بيدگل شناسايي 
شدند. به گفته سيدعليرضا مروجي، رئيس دانشگاه علوم پزشكي 
كاشان در شبانه روز گذشته، 6بيمار مبتال به كرونا در بيمارستان 
شهيد بهشتي كاشــان بستري شــدند اما هيچ آمار فوتي در اين 

شهرستان ثبت نشده است.

سرايت كرونا به كرمان

در كرمان هم بيش از 500بيمار كرونايي جديد در بيمارستان ها 
بستري شده اند. 3شهرستان جنوبي رودبار، كهنوج و منوجان در 
وضعيت قرمز قرار دارند و شرايط باقي شهرهاي استان هر لحظه 

مي تواند وخيم شود.
مهدي شفيعي، سخنگوي دانشگاه علوم پزشكي كرمان همجواري 
و رفت و آمد مردم كرمان به هرمزگان و سيســتان و بلوچســتان 
 را از داليــل مهم وضعيــت نارنجي، قرمز و فوق قرمز شــهرهاي

استان مي داند.

افزايش بيماري در استان مواصالتي مركزي

كرونا در مركزي هم همچنان مي  تازد. هم اكنون نيمي از شهرهاي 
اين استان نارنجي و نيمي زرد هســتند و اين شرايط مي تواند به 
راحتي وخيم شود. ســخنگوي دانشگاه علوم پزشــكي اراك به 
همشهري مي گويد: متأســفانه مردم به راحتي اجراي پروتكل ها 
را كنار گذاشــته اند و شــرايط را عادي تصور مي كنند. استان ما 
يك استان مواصالتي است و جنوب را به شمال و پايتخت متصل 
مي كند. اين موضوع موجب شده است تردد در جاده هاي استان 
هيچ گاه كاهش نيابد و اين موضوع به افزايش كرونا منجر مي شود.

ياســر قرباني ادامــه مي دهد: متأســفانه مي بينيم بــه راحتي 
ماشين هاي عروس در شهرها تردد مي كنند، اينها قطعا مراسمي 
دارند و موجب افزايش كرونا خواهند شــد. با توجه به شــرايط 
گسترش بيماري و آمدن ويروس هاي جديد اگر مردم رعايت نكنند 
اوضاع در اســتان مي تواند باز هم بحراني شود. وي ادامه مي دهد: 
واكسيناسيون سالمندان هم در اســتان مركزي فقط براي افراد 
باالي 70سال انجام شده است و بايد تالش كنيم گروه هاي سني 

ديگر را هم واكسينه كنيم تا سالمندان استان دچار خطر نشوند.

  
چه اين آمار و ارقام و رنگ هــا را به عنوان آغاز مــوج پنجم بيماري 
بپذيريم چه نپذيريم، موج پنجم هم خواهد آمد. براي برون رفت از اين 
اوضاع وخيم فقط 2راه وجود دارد؛ واكسيناسيون همگاني به عنوان 

خواسته عمومي و در كنار آن جدي گرفتن خطر از سوي خود مردم.

پيگيري

جلسه سرنوشت ساز براي فاضالب اهواز 
سه شنبه هفته آينده، چهاردهم تير جلسه اي براي امضاي 

قرارداد تكميل شبكه فاضالب اهواز با قرارگاه خاتم)ص( در 
سازمان برنامه و بودجه برگزار مي شود 

ميانگين سرانه دسترسي به شبكه 
فاضالب مدرن در كشور به بيش 
از 50درصد رســيده، اما اين رقم 
همچنان در خوزستان 37درصد است. فقط در اهواز طي 24ساعت 
شبانه روز 300هزار مترمكعب فاضالب توليد و از اين رقم 250هزار 
مترمكعب به طور مستقيم وارد منابع آبي مي شود. حاال مديرعامل 
جديد شركت آب و فاضالب خوزستان خبر مي دهد كه قرار است 
جلسه امضاي اجراي عمليات تكميل شبكه فاضالب اهواز از سوي 
قرارگاه خاتم)ص( 15تير برگزار و طي 3ســال آينده بخشــي از 

مشكالت اين كالنشهر رفع شود.

قرارداد 3ساله
بعــد از بحران هــاي متعــدد پس زدگــي فاضــالب در اهواز و 
خســارت هاي اين بحران به مردم قرار شــد 100ميليون يورو از 
صندوق توسعه ملي با موافقت مقام معظم رهبري به تكميل شبكه 

فاضالب اين كالنشهر اختصاص يابد.
مديرعامل جديد شركت آب و فاضالب خوزستان با بيان اينكه قرار 
است بخشي از اجراي پروژه فاضالب اهواز با اعتبار صندوق توسعه 
ملي به قرارگاه خاتم)ص( واگذار شــود به همشــهري مي گويد: 
امضاي قرارداد هنوز انجام نشده است و با تالش استاندار، وزارت 
نيرو و همچنين آبفاي خوزستان 15تير جلسه اي در اين زمينه در 

سازمان برنامه و بودجه تشكيل مي شود.
محمدرضا كرمي نژاد، رقم اين قرارداد را 1800ميليارد تومان اعالم 
مي كند و مي افزايد: طي اين قرارداد قرار اســت قرارگاه خاتم در 
طول 3سال، 94كيلومتر خطوط كلكتور اصلي و حدود 29ايستگاه 
پمپاژ اصلي را ايجــاد كند تا انتقال آب فاضــالب به تصفيه خانه 
به صورت كامل انجام و در 14نقطه از ورود مســتقيم فاضالب به 

كارون جلوگيري شود.
او با بيان اينكه قرارداد به محض موافقت شوراي اقتصاد امضا خواهد 
شد، اظهار مي كند: مجوز قرارداد بايد توسط سازمان برنامه و بودجه 
صادر شــود، اما پيش از اين، قرارگاه كار اجرايي را شروع كرده و 
تاكنون 2شفت )ميله( اصلي و 200متر كلكتور ايجاد شده است، 
اما با امضاي قرارداد تعداد كارگاه هاي عملياتي از يك مورد به بيش 

از 40مورد افزايش مي يابد و كار تسريع مي شود.

اعتبار اندك و كار بسيار
اداره آبفاي خوزستان سال گذشــته رقم مورد نياز براي تكميل 
شبكه فاضالب اهواز را حدود 500ميليون يورو )معادل 15هزار 
ميليارد تومان( اعالم كرده بود درحالي كه در اليحه بودجه امسال 
فقط 400ميليون تومان براي دسترســي 20هزار نفر به شــبكه 

فاضالب درنظر گرفته شده است.
در شهرهاي ديگر استان هم رقم هاي تعيين شده براي پروژه هاي 
فاضالب كه اغلــب از دهه60 آغاز شــده اند، قابل تامل اســت. 
خرمشــهر20، آبادان26، بندر امام12، دزفــول 10، رامهرمز6، 
شادگان11، شوشتر6 و ماهشــهر 8ميليارد تومان براي افزايش 
دسترسي شــهروندان به شــبكه فاضالب دريافت خواهند كرد. 
اين رقم ها در شرايطي تعيين شــده  كه اغلب اين شهرها شبكه  
 جمع آوري آب هاي ســطحي ندارنــد و بار آن بر دوش شــبكه

 فاضالب است.
هرچند بخشي از اعتبار مورد نياز اين كالنشهر از صندوق توسعه 
ملي تامين شده و بخشي هم قرار است از طريق فاينانس پرداخت 
شــود، اما با همه اينها مشخص نيســت بودجه دولتي براي اين 

كالنشهر بر چه مبنايي پيشنهاد شده است.

اعتبار نفتي براي تكميل فاضالب 
رئيس مجمع نمايندگان خوزســتان در اين باره به همشــهري 
مي گويد: وزير نفــت با پرداخت 2ميليارد يــورو اعتبار براي حل 
برخي مشكالت استان در مدت 10سال موافقت كرده است و بر 
همين اساس اين اعتبار براي حل مشكالت آبرساني و فاضالب و 

جمع آوري آب هاي سطحي استان هزينه خواهد شد.
به گفته سيدكريم حسيني، پيگيري ها از وزارت نفت براي تصويب 
اين اعتبار ادامه دارد و اين اميد وجــود دارد كه تكليف اعتبار در 

نيمه اول سال مشخص شود.

بالتكليفي فاينانس خارجي 
اداره آبفاي كشــور چند ماه پيش در گفت وگو با همشهري اعالم 
كرده بود كه 94پروژه درباره فاضالب اهواز در حال انجام و طرح 
ارتقا و توســعه فاضالب با ظرفيت 102هزار مترمكعب از طريق 
فاينانس خارجي با يكي از كشــورها در دســت مذاكره است. با 
گذشت چند ماه اما هنوز تكليف اين فاينانس مشخص نيست و به 

نتيجه نرسيده است.

  
طي ســال هاي گذشــته هر بارندگي در خوزســتان شهروندان 
شهرهاي مختلف به ويژه اهواز، آبادان، خرمشهر، بندرماهشهر و 
بندر امام خميني)ره( را با مشــكل مواجه مي كرد؛ مشكالتي كه 
شــهروندان اميدوار بودند با اختصاص اعتبار از چند منبع بخش 
زيادي از آنها حل شــود، امــا كندي اختصاص اعتبــار، امضاي 
ديرهنگام قرارداد با قرارگاه خاتــم)ص( و بالتكليفي اعتبار نفتي 
بعد از چندماه اين اميدها را نقش بر آب كرده است. تا شروع فصل 
بارندگي زماني باقي نمانده است و به نظر مي رسد حتي به محض 
شــروع عمليات با امضاي قرارداد، امســال فقط بخش اندكي از 

مشكالت مردم در فصل بارش  رفع شود.

موج پنجم آغاز شد 
رئيس بخش عفوني بيمارستان مسيح دانشوري با 
بيان اينكه موج پنجم كرونا در كشور شروع شده 
است، گفت: ويروس جديدي كه در حال چرخش 
اســت ويروس هندي دلتاست. ســرايت پذيري 
اين ويروس بسيار شديد است و هر شخص بيمار 

مي تواند ۸تا۱۲ نفر را درگير كند.
پيام طبرســي، افزود: فيروزكــوه و دماوند در 
همســايگي تهران قرمز هســتند و تهران هم 
نمي تواند وضعيت عادي داشــته باشد. در يك تا 
۲هفته آينده با موج جديدي از بيماري در تهران 

مواجه خواهيم شد.

ث
مك

گندم يكي از كاالهاي استراتژيك كشور است 
كه هر ســاله پيش از برداشــت، نرخ خريد كشاورزی

تضميني آن يعني قيمتي كــه دولت خود را 
مكلف به پرداخت آن در ازاي خريد گندم كشاورز مي داند، 
اعالم مي شــود. عددي كه چند ســالي است بســياري از 
گندمــكاران را از فروش محصول به دولــت منصرف كرده. 
امســال اما به نظــر مي رســد نارضايتــي كشــاورزان در 
خراسان جنوبي خود را بيشتر از سال هاي گذشته نشان داده 
و قيمت پايين خريد تضميني، آنها را به استفاده از گندم در 
خوراك دام به جاي آرد عالقه مند كرده است. اين موضوع با 
افزايــش هر روزه قيمت نهاده هاي كشــاورزي، دســتمزد 
كارگران و قيمت اجاره ماشين هاي كشــاورزي با استقبال 

بيشتري روبه رو مي شود.

گاليه كشاورزان 
يكي از گندمكاران با بيان اينكه هر كمباين براي برداشــت 
زمين ساعتي 300هزار تومان دريافت مي كند به همشهري 
مي گويد: قيمت كارگر، حمل ونقــل و پيش از همه قيمت 
نهاده هاي كشاورزي گران اســت. آيا اين هزينه ها با خريد 

كيلويي 4 هزار تومان گندم سنخيت دارد؟

حيدر مكافي، مي افزايد: نمي شــود كشاورز هر سال متضرر 
شود. اين ضرر با ديركرد تسويه حساب هم بيشتر مي شود، 
زيرا دولت خريد تضميني را نقد انجــام نمي دهد. قرار بود 
با خريد تضميني گندم براي وصول آســان پول و همچنين 
تضمين خريد از سوي دولت، كشاورز با خيال راحت گندم كه 
غذاي اصلي است را بكارد. هم اكنون ارزش گندمي كه قرار 

باشد خوراك دام شود بيشتر است.
يكي ديگر از كشــاورزان هم معتقد اســت فروش گندم به 
توليدكنندگان دام به صرفه تر از دولت اســت. كدخداتربتي 
مي گويد: ســال گذشــته گندم 4هزار تومان خريده شــد. 
همان زمان جوي دامي و گندم دامي را از فروشــنده 7 هزار 
تومان مي خريدند. چرا بايد ما گندمان را به دولت بفروشيم؟ 
نمي توانيم هميشه متضرر باشــيم و دولت بايد رويه اش را 
درباره خريدهاي تضميني تغيير دهد. او تأكيد مي كند كه 
دولت اگر مي خواهد داللي در بين نباشد بايد شيوه خريد و 

دسترسي كشاورز به بازار را تغيير دهد.

خريد تضميني گندم در ۱5مركز
مدير تعاون روستايي خراسان جنوبي درباره خريد تضميني 
گندم امسال مي گويد: خريد تضميني گندم آغاز شده است 
و كشاورزان مي توانند محصول خود را براي فروش، تحويل 
مراكز خريد دهند. وحيد ضيائيان احمدي ، بيان اينكه قيمت 
گندم 5هزار تومان اعالم شده است و در 15مركز خريداري 
مي شــود، مي افزايد: در بيرجند و قائن خريد گندم توسط 
شــركت غله و بازرگاني انجام مي شــود. تاكنون 2200تن 
گندم در استان تحويل داده و 1770تن گندم توسط همكاران 
خريداري شده اســت كه نسبت به مدت مشــابه سال قبل 

30درصد كاهش دارد.

دالالن حق خريد و فروش ندارند
رئيس سازمان تعاون روستايي خراسان جنوبي از مهم ترين 
داليل كاهش خريد گندم از كشاورزان را خشكسالي، كاهش 
نزوالت آسماني، افزايش دما در هنگام رويش غالت، قيمت 
پايين خريد تضميني نســبت به قيمــت دالالن مي داند و 
مي گويد: گندم با قيمت 5هزار تومان خريداري مي شــود و 
كشــاورز صرفه و صالح خود را درنظر مي گيرد كه اقدام به 
فروش محصول كند يا خير. حقيقت اين است كه دولت تمام 
توان خود را در زمينه خريد تضميني انجام مي دهد، اما به هر 

حال كاستي هايي وجود دارد. 
ضيايي احمدي، با تأكيد بر اينكه خريد و فروش آزاد گندم در 
بازار قانوني نيست و دالالن حق خريد و فروش گندم را ندارند، 
مي افزايد: متأسفانه مسئله دالالن همچنان يكي از مشكالت 
است كه تاكنون حل نشــده و به داليل اقتصادي كشاورزان 

هم به سمت آنها تمايل دارند.

سيده زهرا عباسي 
خبرنگار

 گندم خراسان جنوبي
خوراك دام می شود

ستاره حجتي
خبرنگار

 نقشه جديد كرونا در كشور؛ 17 استان روند افزايشی كرونا را
طی می كنند و 32 شهر قرمز شده اند

جدیدترین نقشه کرونا

 تعداد شهرهاي قرمز كرونايي كشور تا هفته 
گذشــته ۲۲مورد بود، اما به دليل وخامت گزارش

اوضاع در روزهاي قبل اين عدد به 3۲شهر 
رسيده است. يزد، فارس، تهران و ايالم مانند هرمزگان، 
كرمان، سيستان و بلوچستان و بوشهر قرمز شده اند و 
وضعيت در اصفهان، خراسان جنوبي، خوزستان، لرستان، 

خراسان شمالي، كهگيلويه و بويراحمد، گيالن، مازندران 
و مركزي افزايشي است. شرايط شكننده است و انتقال 
بيماري از نوار جنوبي به مركز و بخش هاي شمالي تر، كار 
را وخيم كرده است. هريك از اين استان ها ممكن است 
به راحتي وارد شرايط قرمز شوند و فاجعه افزايش آمار 
مرگ ومير ناشي از كرونا دوباره دامن گير مردم شود. زنگ 
موج پنجم به صدا درآمده و پيام طبرسي، رئيس بخش 
عفوني بيمارستان مسيح دانشوري از ورود كشور به اين 

پيك خبر داده است.

حميده پازوكي
خبرنگار
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و  طاقت فرســا  گرمــاي 
منابع
بي احتياطي عوامل انساني طبيعي

طــي 3روز اخير، 30هكتار 
جنگل و 3هــزار هكتار مرتع كشــور را 
خاكستر كرد. در ناگوارترين مورد، آتش 
  5هكتار جنگل را در پارك ملي گلســتان 
ســوزاند. برآوردهاي اوليه نشان مي دهد 
منطقه خاكستر شده بيشتر شامل پوشش 

علفي  كف و درختان خشك جنگلي بود.
محمدرضــا كنعاني، مديــركل حفاظت 
محيط زيســت گلســتان در اين باره به 
همشــهري گفت:  منطقــه اي كه طعمه 
حريق شــد، در محدوده چشمه زاو پارك 
ملي در شهرســتان كالله قرار داشــت. 
البته از ظهر جمعه كه حريق اعالم شــد، 
محيط بانان و جوامــع محلي بالفاصله در 
محل حاضر شــدند و آتش سوزي تا عصر 
در محدوده پايين دست مهار شد. اما وزش 

باد آتش را به مناطق باالدست چشمه زاو 
ســرايت داد كه موجب شــد عمليات تا 
ســاعت20 ادامه يابد. تا ظهر شنبه آتش 
فعال در منطقه گزارش نشــد اما با توجه 
بــه وزش بــاد و احتمال شعله ور شــدن 
دوباره آتــش، محيط بانــان در محدوده 
باالدست چشــمه زاو حضور دارند و قرار 
است امروز)يكشنبه(، گروه هاي واكنش 
سريع 15نفري به صورت شيفت بندي در 

محل حضور يابند.
پارك ملي گلســتان، قديمي ترين پارك 
ملي ثبت شده ايران است كه 1350گونه 
گياهــي و 302گونه جانــوري ازجمله 
نيمي از گونه هاي پســتاندار ايران را در 
محدوده ۹00كيلومترمربعي خود جا داده 
و به عنوان يكي از 50ذخيره گاه زيست كره 
در ميراث جهاني يونسكو به ثبت رسيده 

است.
طي روزهــاي اخيــر، طــرح آتش بُر در 
350كيلومتــر از نوار جنگلي گلســتان 
توســط اداره منابــع طبيعــي اســتان 

گلســتان انجام شــده  تا جلوی سرايت 
آتش  به مزارع كشاورزي در نقاط حساس 
مرزي يا جنگل هايــي كه عمدتا درختان 
دست كاشت ســوزني و پهن برگ خشك 
دارند، گرفته شــود. مرز مشترك اراضي 
جنگلي و زمين هاي كشاورزي در استان 
گلســتان 6800كيلومتر برآورد شــده 
است. عمده آتش سوزي هاي فصل تابستان 
در استان گلســتان نيز ناشي از آتش زدن 
عمدي يا سهوي اراضي كشاورزي و سرايت 
آن به جنگل اســت و داخــل جنگل ها 
معموال آتش ســوزي كمتر و به ندرت رخ 

مي دهد.

حريقدر3هزارهكتارنقاطمرزي
منطقه اي به وسعت 3هزار هكتار از نقاط 
مرز مشــترك ايران و تركمنستان هم از 
چند روز قبل دچار حريق شد و تا لحظه 
تنظيم اين گزارش در عصر روز گذشــته، 
ادامه داشت. عبدالرحيم لطفي، مديركل 
منابع طبيعي و آبخيزداري گلســتان نيز 

به ايســنا گفت: حريــق در داخل خاك 
تركمنســتان وســعت زيادي داشــت و 
پيشــروي كرد. اين حريــق از روز جمعه 
در مراتع مرزي ايران و تركمنســتان در 
محدوده شهرستان مراوه تپه آغاز شد كه 
نيروهــاي يگان حفاظــت منابع طبيعي 
شهرستان مراوه تپه و ارگان هاي ديگر در 
منطقه حضور يافتند. در بخش ايراني مرز، 
تا عصر شنبه نيز نيروهاي منابع طبيعي 
كشور آماده باش بودند تا هر زمان حريق به 
مرز ايران نزديك شد، سريع آتش را مهار 
كنند و اطفاي حريق انجام دهند. برآورد 
مي شود در منطقه مشترك مرزي، 3هزار 
هكتار از اراضي سوخته باشد. قرار است تا 
پايان احتمال وقوع حريق، نيروهاي منابع 
طبيعي، مديريت بحران، آتش نشــاني، 
هالل احمر، مرزباني، محيط زيست، شورا و 
دهياران روستاهاي نارلي آجي سو، آق تقه، 
قره گل و دادالي غزنين و نيروهاي مردمي 
و دامداران در منطقه حضور داشته باشند 

تا به اطفاي حريق بپردازند.

25هكتارخاكستردردنا
آتش همچنين در منطقه شــبليز دنا در 
اســتان كهگيلويه و بويراحمد كه اواخر 
هفته گذشته شعله ور شــد، 25هكتار از 

مناطق جنگلي را خاكستر كرد. 
براساس اعالم ســازمان جنگل ها به نقل 
از قربانعلي فلســفي، رئيس اداره منابع 
طبيعي شهرستان دنا، آتش سوزي سوم 
تيرماه در منطقه شبليز دنا مهار شده بود، 
اما سوختن كنده هاي قطع شده، موجب 
شعله ور شدن دوباره آتش در اين منطقه 

از صبح ديروز شد.
عمليات اطفاي حريق در منطقه شــبليز 
دنا نيز از ســاعات ابتدايي آتش سوزي، 
با حضور نيروهاي امــدادي و مردم آغاز 
شــد. اما تراكم درختــان در اين منطقه 
 زياد اســت و هميــن امر موجب شــد 
خسارات بيشــتري به منطقه وارد شود 
و 25هكتــار جنگل آتش بگيــرد. دليل 
آتش سوزي جنگل هم روشن كردن آتش 

در جنگل بود.

برخورد نزديك

خشكساليوريزگردبهگلستانميرسد
خشكسالي در استان گلستان به مرحله حاد رسيده و اين استان به زودي 
كانون ريزگرد مي شود. سيدمحسن حسيني، مديرعامل آب منطقه اي 
گلستان با اعالم اين خبر به مهر گفت: خشكسالي شديد در راه استان 
گلستان است و اين استان از 45سال گذشته تاكنون 13سال خشكسالي، 
1۷سال شرايط نرمال و 15سال ترســالي داشته است. او افزود: تحليل 
آمارها نشان مي دهد حدود 50درصد مزارع گلستان با مشكل كم آبي 
مواجه  می شوند كه اين موضوع تا دو ماه آينده اثرات خود را نشان مي دهد. 
به گفته حسيني، امسال شرايط خشكسالي بدتري را   نسبت به خشكسالي 
شديد سال هاي1361و1362 در استان تجربه مي كنيم. او گفت: از ابتداي 
سال آبي جاري تا پايان ارديبهشت ماه طبق اعالم هواشناسي بارش در 
گلستان حدود 30درصد كاهش يافته و نســبت به آمار نرمال 45سال 
گذشته شاهد افزايش 6درصدي دما در استان هستيم. اين دو عامل باعث 
شده رواناب اترك، گرگانرود و قره سو حدود 50درصد و آب رودخانه هاي 
استان حدود 80درصد كاهش يابد و حجم آب سدهاي گلستان از حدود 

80درصد در سال گذشته  به حدود 2۷درصد در سال  جاري برسد.

بلوطهايشازندچشمانتظارآبهستند
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان مركزي گفت: ذخيره گاه 
جنگلي بلوط در شهرستان شــازند و 500هكتار منطقه توسعه يافته 
آن، نيازمند كمك جهت آبياري است. عبدالحسين محمدي به ايسنا 
گفت: استان مركزي 3ذخيره گاه حساس بلوط، سماق و پسته وحشي 
)بنه( دارد كه براي مجموعه منابع طبيعي استان بسيار مهم هستند. 
وي وسعت ذخيره گاه جنگلي بلوط در شهرستان شازند را 210هكتار 
اعالم كرد و افزود: رسيدگي به اين منطقه در سال نخست بسيار اهميت 
دارد چراكه از سال دوم رويش طبيعي اتفاق خواهد افتاد. او گفت: در 
سال نخست 1.5ميليارد تومان اعتبار جهت حفظ و نگهداري منطقه 
الزم است كه اميدواريم سازمان مديريت استان اين رقم را براي حفظ 

و نگهداري و آبياري منطقه تخصيص دهد.

تخريبيكهزاربنايتاريخيمشهدطي6سال
مسعود نبي دوست، فعال فرهنگي و اجتماعي در شهر مشهد از تخريب 
يك هزار بناي تاريخي در شهر مشــهد خبر داد و گفت: مسئوالن در 
تخريب بناها مسئوليت بر عهده نمي گيرند. او در گفت وگو با ايسنا افزود: 
هيچ كدام از اين بناها به وسيله مردم خراب نشده اند بلكه توسط ارگان ها 
و نهادها از بين رفته اند. به گفته نبي دوست، بسياري از نهادها با ساختن 
بناهاي متعدد، بناهاي تاريخي دوران صفوي و قاجاري مشهد را از بين 
بردند و هم اكنون به بناهاي دوران پهلوي هم رحم نمي كنند .او گفت: 
دست كم هزار بناي واجد شرايط تاريخي هم اكنون ديگر وجود خارجي 
ندارند و نمي توان ردپايي از فردي در تخريب اين بناها يافت. اداره ميراث 
فرهنگي هم كه متولي امر است مي گويد ما كاره اي نيستيم. اين فعال 
فرهنگي تأكيد كرد: حداقل 28بنا در فهرست بناهاي ثبتي ميراث استان 
وجود داشت كه با اجراي طرح بهسازي بافت پيرامون حرم مطهر رضوي 

تخريب شد اما مسئوالن مربوطه مسئوليت آن را برعهده نمي گيرند.

رنا
س: اي

عك

سيدمحمدفخار
خبر نگار

آتش به جان 5هكتار از پارك ملي گلستان افتاد و شعله ها به مرز ايران و تركمنستان رسيد 

3 هزار و30 هكتار جنگل و مرتع در3روز خاكستر شد

112هكتارآتشجنگليدرخوزستان
در 3 ماه اول ســال جاري 40مورد حريق 
در استان خوزستان مهار شده است. بر اثر 
اين آتش ها، 112هكتار از مناطق جنگلي 
و 3هزار هكتــار از فضاهــاي پيراموني 

تاالب هاي استان سوخته اند.
 از 40مورد آتش ســوزي گزارش شــده، 
11مورد مربوط به منطقه حفاظت شــده 
شــيمبار، 22مورد در مناطق جنگلي دز 
و كرخه و ۷مورد در تــاالب هورالعظيم 

بوده است.
براســاس اعــالم ســازمان حفاظــت 
محيط زيست خوزستان، هر ساله با شروع 
فصل بهار و گرم شدن هوا و خشك بودن 
مراتع و جنگل در اســتان و آماده  سازي 
زمين ها جهت كشــت توسط كشاورزان، 
آتش سوزي ها  شــدت مي گيرد. يكي از 
راهكارهاي كشــاورزان آتش زدن كاه و 
كلش باقيمانده از برداشت محصول است 
كه با توجه به شرايط جوي در اين فصل 
از ســال، وزش بادهاي منطقه اي باعث 
ســرايت و شعله ور شــدن آتش به ساير 
مناطق ازجمله مناطق جنگلي و مرتعي 

استان مي شود. 
محمد جواد اشــرفي، مديركل حفاظت 
محيط زيســت خوزســتان در اين بــاره 
اعــالم كــرده اســت: اين فصــل زمان 
جوجه آوري و تخمگــذاري پرندگان در 
زيســتگاه هاي طبيعي اســتان است كه 
آشيانه آنها روي درختان و زمين در زمان 
 آتش ســوزي آســيب مي  بيند و موجب
  از بيــن رفتــن گونه هــا و تخريــب

آشيانه ها مي شود. 
آتش عالوه  بر آســيب بــه جوجه آوري، 
باعث آســيب رســاندن به بســياري از 
گونه هاي جانوري كه قدرت تحرك كمتر 
و همچنين وابستگي بيشتري به زيستگاه 

خود دارند، مي شود.

عمده آتش سوزي هاي فصل 
تابســتان در استان گلستان 
ناشي از آتش زدن عمدي يا 
ســهوي اراضي كشاورزي و 

سرايت آن به جنگل است
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تهران مثل اغلب كالنشــهرهاي دنيا، 
همه  چيــز را يكجا در خــود دارد؛ هم گزارش

مثبت  ها و هــم منفي ها را. بزرگ بودن 
شهر از يك سو و جمع شدن طيف هاي مختلفي از افراد 
با رفتارها و فرهنگ هاي متفاوت از سوي ديگر، باعث 
مي شود كه چنين شــاخصه  اي در كالنشهرها ديده 
شود. مثل موضوع امنيت در محله هاي پايتخت ايران. 
آنچنان كه اگرچه  يك  محله امنيــت بااليي دارد اما 
محله اي در نقطه اي ديگر از شــهر، انواع ناامني را در 
خود جاي داده اســت. البته كه به قول مجيد ابهري، 
آسيب شناس و رفتارشــناس اجتماعي، امنيت يك  
موضوع نسبي است و به طور قطع به يقين نمي توان 
گفت مثال محلــه اي امنيتش پايين يا باالســت. او 
مي گويد: »ممكن اســت در باالي شهر چند حادثه 
دلخراش براي شهروندان از سوي خالفكاران رخ دهد 
كه نمونه اش در پايين شهر كمتر اتفاق بيفتد. اما با اين 
حال، مي توان گفت كه برخــي  محله ها جرم خيزتر 
هســتند.« ابهري در پاســخ به اينكه چرا يك  محله 
جرم خيز مي شود؟ مي گويد: »يكي از داليل اصلي به 
مردمي كه در محله سكونت دارند و فرهنگ غالب آنجا 
برمي گردد. مثال در محله اي كه شهروندانش اصالت 
دارند و قديمي ها همچنان ساكن هستند، ميزان جرم 
پايين تر اســت و امنيت باالتر. در واقع اين موضوع را 
مي توان به حس تعلق به محله هم ارتباط داد. جايي 
كه رضايت از محله به خاطر ماندگاري همسايه هاي 
قديمي و امكانات موجود بيشــتر اســت، گاليه ها از 
ناامني نيــز به خصوص از طرف زنــان كمتر صورت 

مي گيرد.«
صحبت هاي ابهري در حالي است كه برخي معتقدند 
همين كه زن باشي  كافي است تا با مشكالت ناامني 
در همه جاي شهر مواجه شد. به ويژه اگر هوا تاريك 
شود و عابر ديگري هم در آنجا نباشد، احساس ترس 
و اضطراب در بانوان دوچندان مي شود؛ حسي كه با 
از بين بردن عناصر  خاصي مثل نقاط تاريك و مخفي 

و در عوض افزايش روشنايي كم رنگ تر خواهد شد.
نكته اينجاست كه ناامني زنان در معابر صرفا شامل 
مزاحمت هاي كالمي نمي شود و خلوتي كوچه، تجمع 
معتادان و نبود روشــنايي كافي، عواملي هستند كه 
فضا را براي زنــان ناامن  مي كند. در ايــن بين براي 
بهبود شرايط، اغلب، همه نگاه ها به سمت شهرداري 
اســت؛ درصورتي كه تامين امنيــت به عهده  نيروي 
انتظامي اســت و صرفا احســاس امنيت را از منظر 
فرهنگي و اجتماعي، شهرداري مي تواند مرتفع كند. 
در حالي كه برخي از محله هاي جنوب شــهر تهران 
به معضالت ناامني براي زنان معروف تر هســتند اما 

در شمالي ترين خيابان ها نيز مشــابه اين مسائل در 
جريان است. با همه  اين تفاسير محالت نواب، هرندي 
و شوش به دليل تجمع معتادان، نبود روشنايي كافي، 
دزدي و كيف قاپي، در ذهن عموم معابر ناامن تري جا 
افتاده اند. به همين خاطر مديريت شهري، طي 2سال 
گذشــته با تمركز روي چند محله  مناطق مركزي، 
سعي كرده تا ابتدا عواملي را كه باعث كاهش امنيت 
براي زنان مي شود، پيدا كرده و ســپس به رفع اين 
عوامل و ارتقاي ســطح امنيت محلــه اقدام كند. در 
اين راستا براي فاز نخست محله هاي نواب، هرندي و 
شوش انتخاب شــدند. حاال خبر مي رسد كه فاز دوم 
براي بررسي نتايج اقدامات صورت گرفته، آغاز شده 
است. از سوي ديگر، زهرا نژادبهرام، عضو هيأت رئيسه 
شوراي شــهر تهران تأكيد مي كند كه خود زنان نيز 
براي معرفي محدوده هاي ناايمن بايد فعال تر شوند. 
او كه پايه گذار طرح هاي افزايش ايمني زنان در شهر 
طي اين دوره مديريت شــهري بوده است، مي گويد: 
»كد 4 ســامانه 137 براي همين موضوع راه اندازي 
شده؛ چراكه به موضوع امنيت زنان اختصاص يافته 
و همانطور كه شهروندان مي توانند طي تماس با اين 
سامانه مشــكالت شــهري را اعالم كنند، مي توانند 
وجود ناامني در هر قسمت از شهر را هم ثبت كنند؛ 

شــهرداري تا حد ممكــن براي رفع اشــكاالتي كه 
موجب بروز احساس ناامني در زنان مي شود، ازجمله 
محصور كردن فضاهــاي بي دفاع، رفــع تاريكي در 
پارك ها يا معابري كه در اختيار شــهرداري اســت، 

اقدام مي كند.« 

نواب و هرندي هنوز ناامن هستند
با وجود تالش هاي بسيار و اقدامات صورت گرفته در 
محله گذر پشــت نواب، هنوز هم برخي از اين معابر 
براي زنان از امنيت كافي برخوردار نيستند. تا پيش 
از اين، اگر اين محله دچار شــب مردگي شــده بود، 
هم اكنون و با روند گرم شدن هوا، روزمردگي هم در 

آنها اتفاق افتاده است. زنان از كيف قاپي و مشكالتي 
كه پشت واحدهاي تجاري حاشيه  بزرگراه نواب اتفاق 
مي افتد، ناراضي هستند و تجمع معتادان در پارك ها 

سبب احساس ناامني آنان مي شود.
با وجود اينكه گذر پشــت بزرگراه نواب از مناطقي 
بود كه سال گذشته امن سازي  آن به صورت پايلوت 
صورت گرفت، اما خلوتي اين منطقه كماكان باعث 
ناامني مي شود. اكرم حســيني، بانوي ميانسال از 
اهالي نواب مي گويــد: »در اين محــدوده همواره 
شــاهد جرائمي چون كيف قاپي و ســرقت و حتي 
برخي رفتارهاي نابهنجاري هســتيم. به هر حال، 
حضور كمرنگ مأموران اين محدوده را به مكان امن 
خالفكاران تبديل كرده اســت. هر چند شهرداري 
در ماه هــاي اخير اقداماتي براي كاهش آســيب ها 
انجام داده  و اين موضوع تأثير مثبت داشته است.« 
او در ادامه پيشــنهادي ارائه مي دهــد و مي گويد: 
»هرجا كه تردد زياد باشد خالفكاران فرصتي براي 
رفتارهاي نادرســت خود نخواهند داشت بنابراين 
ايجاد امكانات رفاهي براي حضور شهروندان در معابر 
مي تواند تأثيرگذار باشــد و بهتر است شهرداري به 
اين موضوع بيشــتر توجه كند.«مسائلي كه امنيت 
زنان در محله ها را تهديد مي كند، متفاوت اســت 

و از اين رو نمي توان نســخه واحدي براي رفع اين 
مشــكل تجويز كرد. اگرچه خلوتي بيش از حد به 
جهت افزايش جرائم، منطقــه را ناامن مي كند، اما 
هر شلوغ بودني هم خوب نيست. در محله هرندي 
رفع مشــكالت نتيجه اي نخواهند داشــت چرا كه 
كلوني كارتن خواب ها و معتادان اســت و زنان هم 
از اين موضوع رنج مي برند. شــهناز رحيمي ساكن 
محله هرندي مي گويد: »شهرداري كارهاي خوبي 
مانند ساخت بوستان و مناسب ســازي  پياده روها 
و رنگ آميزي كوچه ها و ديوارهــا را انجام داده، اما 
وجود معتــادان و كارتن خواب هــا اجازه نمي دهد 
ساكنان احساس آرامش و امنيت كنند. بوستان هاي 
شوش و باغ زندگي با وجود اينكه محصور شده اند 
اما بيــش از خانواده هــا، معتــادان در آنها حضور 
دارند و از اين رو مكان هاي تفريحي امني نيستند. 
بنابراين تامين روشنايي و رنگ آميزي و به طور كلي 
زيباسازي محله نمي تواند به تنهايي امنيت ساكنان 

به ويژه زنان و كودكان را فراهم كند.«

يوسف آباد نگين امنيت پايتخت
يوسف آباد همچون هرندي و شوش از محالت قديمي 
شهر تهران است. تنها وجه اشتراك اين محالت شايد 
قديمي بودن آنها باشد اما تعلق خاطر و احساس امنيتي 
كه ميان اهالي يوسف آباد وجود دارد، در ميان محالت 
شهر تهران مثال زدني اســت. جمشيد رحماني پناه، 
شورايار يوسف  آباد كه تاريخ محله شــان را به خوبي 
مي داند و نسل به نسل در اين محله زندگي كرده اند، 
مي گويد: »اين محله بــه بومي بودن و اصيل بودن آن 
شهرت دارد كه جمعيت ساكن آن را اغلب سالمندان 
تشــكيل مي دهند. يوســف آباد در دهه 30 توسط 
سازمان برنامه و بودجه بلوك بندي شد و به كاركنان 
سازمان هاي دولتي تعلق يافت. بر همين اساس اهالي 
آن عموما افــرادي مذهبي و متدين هســتند و گواه 
اين مسئله تعداد مساجد و هيئت ها و حسينيه هاي 

يوسف آباد است.«
احساس تعلق خاطر ساكنان يوسف آباد سرآمد ساير 
محالت اســت. رحماني پناه مي گويد: »از آنجايي كه 
اهالي اين منطقه سال هاست در آن زندگي مي كنند 
اغلب يكديگر را مي شناسند و به همين جهت در آن 
احساس امنيت زيادي دارند. اين نكته درباره زنان نيز 
صدق مي كند، چرا كه اهالي به حقوق شهروندي خود و 
ديگران واقف بوده و به آن احترام مي گذارند. مهاجران 
به اين محله نيز اغلب در پي يافتن آرامش و آسايش در 

اينجا مستقر شده اند.«
به گفتــه ايــن شــورايار، انــدك نااميــدي كنوني 
شهروندان يوســف آباد و مهاجرت آنان از اين محله، 
به خاطرافزايش ساختمان هاي اداري در اين منطقه 

است. 

زهرا نژادبهرام: شهروندان مي توانند 
با تماس از طريق كد 4 سامانه 137 
وجود ناامني در هر قســمت از شهر 
را گزارش كنند تا شهرداري در حد 

ممكن اقدامات الزم را انجام دهد

 مهرنوش ميرزايي مهر
خبرنگار

همشهري نقش حس تعلق به محله را در افزايش امنيت زنان بررسي كرد

مشاركت زنان در معرفي 11 هزار نقطه نا امن شهر
رفع 554مورد ناامني گزارش شده از 

سوي مردم
طبق سخنان زهرا نژادبهرام، عضو هيأت رئيسه شوراي شهر تهران در 
سال گذشته، براساس اطالعات جمع آوري شده از مناطق مختلف شهر 
تهران، حدود ۲هزار نقطه بي دفاع شهري در پايتخت شناسايي شد كه 
حدود ۱۸۰۰نقطه آن به وسيله اقداماتي ازجمله اصالح تبليغات محيطي، 
ارتقا و تامين نورپردازي، هرس هدفمند درختان و بوته ها، رنگ آميزي و 
بهسازي جداره و نماي ساختمان هاي قديمي، رفع خطر و ايمن سازي شد. 
در اين ميان ابتدا، طرح امن سازي  معابر در منطقه ۱۰ به صورت پايلوت انجام 
شد.  زهرا بهروز آذر، مديركل امور بانوان شهرداري تهران، در اين رابطه 
مي گويد: »از محل پروژه هاي كوچك مقياس توسعه محلي، پروژه هايي 
به منظور مرتفع ساختن نقاط ناامن شناســايي شد كه تعدادي از آنها از 
قبيل ساخت اتاق مادر و كودك ابتداي خيابان مطهري شمالي، بهسازي 
محيطي در فرحزاد، ايجاد بازارچه اي در فضايي ناامن در بوستان قبله واقع 
در خيابان رباط كريم و... در حال اجرايي شدن هستند. عالوه بر پروژه هاي 
مذكور در مواردي، اقدامات مورد نياز براي مرتفع ساختن فضاهاي ناامن 
شناسايي شــده نيازمند به تعريف پروژه نبودند و در زمره فعاليت هاي 
روتين معاونت هاي خدمات شهري و فني و عمران و... در مناطق شناخته 
مي شدند.«  به گفته اوشــاخص هاي ايجاد  كننده احساس امنيت ابعاد 
مختلفي دارند. اين شــاخص ها مي توانند از جنس كالبدي، اجتماعي، 
اقتصادي، فرهنگي و... باشند كه شــهرداري بيشتر در بعد كالبدي و تا 
حدودي نيز اجتماعي- فرهنگي امكان ورود دارد. از طرفي برقراري امنيت 
بر عهده نيروي انتظامي است؛ اما ايجاد احساس امنيت الزاما توسط نيروي 
انتظامي محقق نخواهد شد و نبايد انتظار داشت يكباره اين احساس ناامني 
از بين برود.« بهروزآذر اقدامات شــهرداري را چنين توضيح مي دهد: 
»تا اين لحظه حدود 4۰۰۰نقطه ناامن را توسط تسهيلگران اجتماعي در 
مناطق ۲۲گانه شهر تهران شناسايي كرديم. اين از درخواست هاي سامانه 
۱37جداست. اين سامانه گزارش درخواست ماهانه شهروندان را به مناطق 
ابالغ و آنها را مكلف به مرتفع ساختن مي كند؛ ۱۱4۸۲ مورد درخواست در 
سامانه ثبت شده است كه 554مورد آنها مرتفع شده و دليل اين تفاوت 
اعداد در همپوشاني برخي مناطق و مسكوني بودن تعدادي از آنهاست.«  
او تكميل اين پروژه ها و مؤثر بودن يا نبودن آن را منوط به انجام پژوهش 
مي داند: »هر مداخله اي بدون مطالعه مي تواند تبعات منفي تري داشته 
باشد، كما اينكه بسياري از مشكالت امروز ما ناشي از اجراي پروژه هايي 
است كه مطالعه مناسبي در مورد تأثيرات اجتماعي، فرهنگي آنها نشده بود، 
مانند پروژه اتوبان امام علي كه در حاشيه اين اتوبان تعداد قابل توجهي از 
نقاط ناامن ايجاد شده  و اين نتيجه يك نگاه كوتاه مدت است.« مديركل امور 
بانوان شهرداري تهران اقدامات اين مجموعه در محله شوش و هرندي را كه 
كلوني آسيب هاي اجتماعي مختلفي است، چنين توضيح مي دهد: »شعار ما 
تهران شهري براي همه است، پس شهري براي بي خانمانان و آسيب ديدگان 
نيز هســت. اگر قرار مداخله  در چنين محله هايي باشد؛ عالوه بر نيروي 
انتظامي الزم است ما با متخصصان حوزه هاي مختلف آسيب هاي اجتماعي 
مشورت كنيم. اين مداخله بدون ساير متخصصان و با تكيه صرف بر نيروي 
قهريه مي تواند پيامدهاي جبران ناپذيري نظير پراكنده شدن اين جمعيت ها 
در محالت مختلف شهر تهران داشته باشد.« بهروزآذر با بي تأثيري اقدامات 
صورت گرفته مخالف است: »هنوز مطالعه اي درخصوص رضايت مردم از 
اجراي پروژه گذر پشت نواب انجام نشده است و نمي دانم بر چه اساسي اين 
باور وجود دارد كه اين طرح مؤثر نبوده است؟ ما مدعي نيستيم كه احساس 
امنيت صرفا با برخي اقدامات كالبدي تحقق مي يابد و افزايش اين احساس 
به فاكتورهاي گوناگوني مرتبط است. اما براساس تئوري هاي آزموده شده اي 
نظير تئوري پنجره شكسته، حتي اگر ما پروژه  نواب را صرفا اجراي طرح هاي 

زيباسازي بدانيم، بي ترديد زمينه ساز ارتقاي احساس امنيت بوده است.«
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ايزابــل آلنده، روزنامه نگار و نويســنده اهــل شــيلي و از پرطرفدارترين 
نويسندگان اسپانيايي  زبان، سال هاست كه عالوه بر داستان نويسي، براي 
تقويت حقوق و جايگاه زنان در جهان مبارزه مي كند. اين نويسنده 78ساله 
در دوران همه گيري كرونا بسيار پركار بوده است. او مي گويد سكوت نسبي 
و آرامش اين دوران به او كمك كرده تا بتواند كتاب هايش را به چاپ برساند و 
نوشتن كتاب ديگر و سپس كتاب سومي را آغاز كند؛ هرچند در كنار نوشتن، 
بنيادي را هم براي كمك به زنان راه اندازي كرده و در آنجا مشغول فعاليت 
است. برخي از آثار اين نويســنده نظير »خانه ارواح« و »شهر جانوران« به 
بيش از 40زبان ترجمه شده اند. او سال گذشته نيز مقاله اي درباره فمينيسم 
با عنوان »روح يك زن« منتشر كرد. آلنده به تازگي گفت وگويي با رويترز 

انجام داده كه بخش هايي از آن در ادامه آورده ايم.

    به عنوان نويسنده، پاندمي برايم فرصت مناسبي بوده تا وقت و زمان كافي 
داشته باشم و بتوانم در ســكوت و تنهايي بنويسم. زمان، سكوت و تنهايي 
3چيزي هستند كه عمدتا به آساني به دست نمي آيند و معموال براي داشتن 

آنها بايد با چنگ و دندان جنگيد.
   سفرم به دنياي زنان در سنين جواني و بعد از مرگ پدرم و تماشاي مادرم 

آغاز شد كه با چالش بزرگ  كردن 3 بچه كوچك روبه رو بود.

    اخير يك ميني سريال جديد تلويزيوني كه 50سال اول زندگي ام را به 
تصوير كشيده، از طريق آمازون برايم به نمايش درآمده كه خودم تصاوير و 
ويدئوها را براي توليد و ساخت اين سريال فراهم كردم. اين سريال به دوران 
كودكي ام، شروع كارم به عنوان يك روزنامه نگار در شيلي و تبعيدم به ونزوئال 
بعد از كودتاي پينوشه مي پردازد و همچنين شامل صحنه هايي است درباره 
مرگ پائولو، دخترم كه در  29ســالگي در اثر يك بيماري نادر از دنيا رفت. 
البته بايد بگويم، نخستين صحنه اي را كه پائولو در بيمارستان ظاهر مي شود 

نتوانستم تماشا كنم و مجبور شدم اين قسمت را رد كنم.
   حاال نزديك به 3دهه اســت كه در آمريكا زندگي مي كنم و از منتقدان 

سرسخت رئيس جمهور پيشين آمريكا و به ويژه سياست هاي مهاجرتي اش 
بوده ام. اميدوارم دولت جديد آمريكا بتواند تغييراتي را به وجود آورد؛ هرچند 
معتقدم بايدن چالش هاي ســختي را پيش رو دارد. گرچــه فكر مي كنم 
تغييراتي حاصل خواهد شــد؛ دســت كم بچه ها را از پدر و مادرشان جدا 

نمي كنند و در قفس نگه نمي دارند.
    درباره اوضاع كنوني شــيلي كه اعتراضات و ناآرامي هاي گســترده اي 
را در ســال2019 تجربه كرده و قانون اساســي جديدی را در اين كشور 
به همه پرســي گذاشــته، معتقدم كه اصالحات احتمالي تغيير زيادي در 
سياست هاي شــيلي ايجاد نخواهد كرد و فقط نويد جامعه اي مترقي تر را 
خواهد داد. به نظرم قوي ترين اصالحاتي كه مردم خواهانش بودند، ممكن 
نخواهد بود. چيزي كه ممكن خواهد بود، حضور و شــمول همه اقشــار، 
به عنوان مثال گروه هاي بومي و زنان خواهد بود. اما موضوع به پايان يافتن 

كاپيتاليسم و سرمايه داري مربوط نمي شود.
   در كار نويسندگي، منظم و وقت شناس هستم و بيشتر ساعت هاي روز را 
با احساسي از رضايت و خوشحالي به نوشتن كتاب هايم اختصاص مي دهم. 
تا زماني كه كتابي براي نوشتن دارم، حالم خوب است و به چيز ديگري نياز 
ندارم. زيرا در دنياي خيالي و داســتاني آن كتاب زندگي مي كنم كه البته 

برايم عين واقعيت است.

دريچهايزابل آلنده درباره موضوعات متنوعي با رويترز گفت وگو كرده است 

تصحيح

بررسي جهان داستاني 
غائب طعمه فرمان 

نشست هفتگي شــهركتاب، سه شنبه هشتم 
تير ســاعت 11 صبح به غائب طعمه فرمان و 
جهان داستاني او اختصاص دارد كه با سخنراني 
موسي اسوار به  صورت مجازي برگزار مي شود. 
غائب طعمه فرمان )1927-1990( نويسنده 
عراقي و از رمان نويســان درخشــان در ادب 
معاصر عربي اســت. در كارنامــه او مجموعه 
داستان هاي »حاصل آســياب« و »مولودي 
ديگر« و رمان هاي پنج صدا، وقت زادن حادثه، 
قربان، ســايه هايي بر پنجره، دردهاي آقاي 
معروف، مطلــوب و موكول به آينــده و قايق 
تفريحي ديده مي شود. وجه مشخص آثار اين 
نويســنده اختيار موضوعات و شخصيت ها از 
متن واقعيت و حيات اجتماعي مردم در ادوار 
مختلف تاريخي اســت. در يك سال گذشته 
كتاب هاي»پنج صدا«، »سايه هايي بر پنجره« 
و »درخت نخل و همسايه ها« با ترجمه موسي 
اسوار به همت انتشارات هرمس منتشر شده 
اســت. عالقه مندان مي توانند اين نشست را 
از اينســتاگرام مركز فرهنگي شــهركتاب به 
نشــاني ketabofarhang، كانــال تلگرام 
bookcitycc و صفحه اين مركز در سايت 

آپارات پيگيري كنند.

روز گذشــته گفت وگويي با مهــدي غبرايي، 
مترجم در اين صفحه منتشر شد كه برخی از 
جمالت آن اشتباه بود. با پوزش از خوانندگان 

اين موارد  به شرح زير اصالح مي شود:

 1.كشــورهاي آنگوال و موزامبيــك قريب به
500 سال مستعمره پرتغال بوده اند، نه انگليس.
2. نام درست رمانك انگوگي وا تيونگو كه در 
همين روزها منتشر مي شود، »گريه نكن، بچه 

جان« است.
3. قاره آفريقا برندگان جايزه ادبي نوبل ديگري 
هم داشته اســت؛ ازجمله ووله سوينكا، شاعر 

سياهپوست نيجريايي.

پاندمي، پايان نيافتن كاپيتاليسم در شيلي و چالش هاي بايدن مجمو عه اي خواندني براي كودكان
نشر افق به تازگي جلدهاي هفتم تا دوازدهم مجموعه رياضي با موشي 
را منتشر كرده كه كتاب هايي خواندني و سرگرم كننده براي كودكانند.

»آلبرت جمع مي بندد« هفتمين جلد از مجموعه رياضي با موشي نوشته 
النور مي است كه دبورا ملمون تصويرگري آن را به عهده داشته و محبوبه 
نجف خاني، اين مجموعه را براي كودكان فارســي زبان ترجمه كرده 
است. در اين جلد، واندا، يكي از شخصيت هاي موشي داستان، كتاب 
جديد و جذابي از كتابخانه امانت گرفته و به خانه آورده. آلبرت حاضر 
است همه چيزش را بدهد )از اسباب بازي گرفته تا كرم هاي خاكي اش( 
و درعوض، او اول كتاب را بخواند و... »تولدت مبارك آلبرت« هشتمين 
جلد از اين مجموعه  در روز تولد آلبرت مي گذرد و او حسابي ذوق كرده و 
قرار است يك عالمه بادكنك باد كنند و دوست هايش به خانه شان بيايند 
و كيك بخورند و كلي هديه بگيرد. در نهمين جلد با عنوان»آلبرت به 
اردو مي رود« گروه پيشاهنگ هاي پيشتاز قرار است به اردو بروند. 10تا 
موش كوچولو لحظه شماري مي كنند تا زودتر راه بيفتند و ماجراجويي 
كنند. اما آلبرت هنوز راه نيفتاده و مي خواهد حلزون خانگي اش را هم به 
اردو ببرد.»مهماني عصرانه آلبرت« دهمين جلد است كه در آن آلبرت 
تصميم مي گيرد حواسش را جمع كند كه يك وقت خواهر بزرگ ترش، 
واندا، بيشتر از او چيزي گيرش نيايد. براي همين آلبرت با دقت حساب 
همه چيز را نگه مي دارد، اما نمي داند گاهي صفر بهتر از يك است! »دوازده 
قدم آلبرت« يازدهمين جلد اين مجموعه است كه در آن آلبرت تو  حياط 
آدم ها يك چيز قشنگ و محشر پيدا كرده است؛يك لنگه كفش كهنه. 
و اين لنگه كفش جان مي دهد كه باشگاه شود و آنها بروند تويش و بازي 
كنند. فقط كاش آلبرت و واندا بتوانند لنگه كفش را توي اتاق بازي شان 
جا بدهند. و در نهايت در جلد دوازدهم با عنوان »آلبرت سرش شلوغ 
مي شود« آدم ها با گربه شان به سفر رفته اند و موش ها تصميم مي گيرند 
به اتاق بازي آدم ها بروند! آلبرت يك دفعه يكي از جا اسباب بازي ها را 
مي اندازد و اتاق بازي حسابي ريخت وپاش مي شود. اما آلبرت چطور 
مي تواند قبل از برگشتن آدم ها، اسباب بازي ها را دسته بندي كند و سر 
جايشان بگذارد؟  نشر افق هر جلد از اين مجموعه خواندني و آموزشي 

براي كودكان را به بهاي 20هزار تومان منتشر كرده  است.
پل والــري مي گويد اگر منطــق دان هرگز نتواند 
جز منطق دان باشــد، نه منطق دان مي شــود و نه 
مي تواند بشود و اگر شــاعر هرگز جز شاعر نباشد، 
بي كمتريــن اميد به توانايي در انديشــه انتزاعي، 
هيچ اثر شاعرانه اي از خود به جا نخواهد گذاشت. 
من صميمانه اعتقاد دارم كه اگر كســي نتواند جز 
زندگي خود زندگي هاي ديگري را زيســت كند، 
زندگي خود را هم نمي تواند زيست كند. به تازگي 
كتاب »با به از من« مجموعه شعر دكتر ضياء موحد، 
شاعر و منطق دان هم روزگار ما منتشر شده است. 
شعرهاي اين مجموعه با حذف چند شعر و افزودن 
شعرهايي تازه، شامل شعرهاي 6دفتر: بر آب هاي 
مرده مرواريد، غراب هاي ســفيد، مشتي نور سرد، 

نردبان اندر بيابان، و جهان آبســتن  زاده شد و بعد 
از سكوت است و شعرها به ترتيب زماني دنبال هم 
نهاده شده اند. شعرهاي موحد محصول پيوند عالم 
خيال با عالم انديشه است و بايد با تأمل شعرها را 
خواند و در عالم فكري نيم قرن گذشته دكتر موحد 
غور كرد. موحد از اســتادان بزرگ فلسفه و منطق 
در روزگار ماســت. آثار ارجمندي كه از او انتشار 

يافته وسعت دامنه دانش و بينش 
وي را نشان مي دهد و عالوه بر اين 
فضايل، در شــعر نيز چيره دست 
است. جهان شــعر موحد عالمي 
است تماشــايي و تأمل برانگيز و 
دل انگيز و جذاب كــه در هر قدم 
و قلم و از هر منظر چيزي كشــف 
مي شــود، عالمــي پررمــز و راز، 
پرمعني و نكته آموز و البته كمي 

دشوار. آدمي حيرت مي كند چگونه اين همه معاني 
و نكته هــا در پس هر چيز نهفته اســت و اين چه 
ذهن و تخيل شگفت انگيزي است كه آنها را چنين 
درمي يابد و براي مخاطبان روايت مي كند. موحد 
در آفاق وسيع شعر فارســي با آثار بزرگاني نظير 
سعدي، نظامي، حافظ، مولوي و فردوسي مأنوس 
بوده و تك نگاري او درباره » سعدي« يكي از بهترين 
آثاري است كه درباره اين شاعر منتشر شده است. 
با شعر جهان نيز آشناست و ما را با عوالم تفكرات 
ژرف برخي از شاعران مدرن غرب آشنا كرده است. 
در فرصتي مناسب در يكي از نشست هاي هفتگي 
شهركتاب با حضور صاحب نظران به 
مجموعه شعر »با به از من« بيشتر 
خواهيم پرداخت تا بر جهان شعري 
موحد پرتو افكني تازه اي صورت گيرد 
و نكته بيني هاي او در شــعرهايش 

براي مخاطبان آشكارتر شود. 

مگذار روزها بر تو بگذرند
تو بر روزها گذر   كن

تازه هاي نشر

درنگي بر كتاب » با به از من« مجموعه تازه منتشر شده  از ضياء موحد  

عالميتماشاييوتأملبرانگيز
علي اصغر محمدخاني
معاون فرهنگي شهر كتاب
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 شبيه صحراي محشر است انگار؛ يك 
كوير خشــك و بي آب و علف. با رديف گزارش

كانتينرهاي بزرگ آهني كه آرام و رام 
روي همديگر ســوارند؛ ســبز، آبي، قرمز، زرشكي، 
طوسي؛ بي هيچ نور و بي هيچ  روزنه اي. اينجا نشاني از 
اميد نيســت و »طفلي به نام شــادي، ديريست گم 

شده ست«.
اينجا اندوه، فصل مشــترك زندگي هايي است كه به 
گل نشسته اند؛ نقطه آخر رابطه هايي كه طنابشان از 
هم گسسته و پوسيده اســت. شبيه زندان است اصال؛ 
زنداني كه سهمش از تابســتان آفتاب تند و عريان و 
سوزان است و از زمستان  سرما و باد و باران. اينجا انگار 
بهار ندارد و بهار و تابستانش هم غربت پاييز را به جانت 

سرريز مي كند.
اينجا يكي از انبارهاي بزرگ حاشــيه تهران اســت؛ 
جايي دورتر از هياهو، دورتر از ازدحام و دورتر از جنب 
و جوش زندگي. سراسر داالن است و هر داالن پر است 
از كانتينرهاي رنگ به رنگ آهني كه اســباب و اثاثيه 
زندگي های در هم شكسته و شغل هاي ناتمام را در دل 
خود جاي داده اند. هر كانتينر قصه   و  رازي مگو  دارد 

و اشك ها و لبخندهاي پنهاني در خود جا داده است. 
اينجا زمان از حركت ايستاده است و زندگي ها در نقطه 
ثابتي روي هم تلنبار شده اند.   فقير و غني همسايه ديوار 
به ديوار همديگرند و زبان مشترك تمام آنها بي پناهي، 

درماندگي و آوارگي است.

پرده اول؛ خانه به دوشان
ساعت ده و نيم صبح است. انبار خلوت است و نگهبان 
جوان و خواب آلود و گرمازده جلــوي يكي از داالن ها 
نشســته و غريبه هايي كه ماييــم را مي پايد. محوطه 
ساكت است، باد گرم وزيدن گرفته است و شاخه هاي 
جوان چنارهاي كهنه، تن به بازي باد و آفتاب سپرده اند.

داوود حسني مرد ميانسالي است كه 7سالی مي شود 
كه در اين انبار كار مي كند. جانش پر است از قصه هاي 
دور و دراز زندگي هاي مختلف؛ قصــه زندگي زنان و 
مردان پير و جواني كه بخت يارشان نبوده و روزي سر 

از اينجا درآورده اند.
كاله حصيري سر گذاشته، با صورتي آفتاب سوخته و 
چشــماني قرمز، با دوچرخه اش در اين زمين خشك 
و بي آب و علف، داالن به داالن مي گــردد و از انبارها 
سركشي مي كند. يا كليد در قفل در خانه هاي آهني 
مي چرخانــد و به زندگي هــاي تازه اي كــه به اينجا 
رســيده اند، خوش آمد مي گويد؛ »بيش از 80درصد 
كســاني كه مي آيند، زندگي هايشــان به مشــكل 
خورده.5 تا 10درصدشــان هم كســاني هستند كه 
مي خواهند مهاجرت  كنند و براي همين وسايلشــان 
را به انبار مي سپارند. چند درصد كم باقي مانده هم از 
اينجا به عنوان انبار تجاري براي كار و كاسبي هايشان 
اســتفاده مي كننــد. آن 90، 80درصد هــم مردم 

گرفتاري اند كه يا طالق گرفته اند، يــا خانه ندارند، يا 
صاحبخانه جوابشان كرده است.«

اينجا، روي ديگر روزگار كرونا هم هســت؛ وعده گاه 
كسب وكارهاي شكست خورده؛ رستوران ها، كافه ها، 
آرايشگاه ها، باشگاه ها و ساير مشاغلي كه كرونا كمرشان 
را شكسته است. اينجا جايي براي انبار كردن ته مانده 
وسايل و سرمايه كاسباني است كه تا يك سال پيش 
خوابش را هم نمي ديدند كه يــك روز، چيزي به نام 
كرونا از گرد راه برســد و مثل طاعون ساليان دور، به 
زندگي شان بزند. داوود حسني در مورد آنها مي گويد: 
»از وقتي كرونا آمد، خيلي از باشــگاه هاي ورزشــي ، 
قصابي ها و رستوران ها مجبور شدند كارشان را جمع 
كنند و لوازمشان را به اينجا بياورند«. اندوه ديگر اينكه 
به گفته آقا داوود، سهم زن ها از اين جعبه هاي بزرگ 
آهني بيش از مردان اســت؛ »زن هاي مراجعه كننده، 
اغلبشــان طالق گرفته اند و جهيزيه شان را براي انبار 
كردن مي آورند و خودشــان برمي گردند خانه پدر و 
مادرشــان. بعضي  از زوج ها هم هستند كه به مشكل 
مســكن خورده اند و زن و شــوهر با هم لوازمشان را 
مي آورند. تعدادي از آنها بعد از مدتي طالق مي گيرند 
و به ما مراجعه مي كنند و اينجا جر و بحثشان مي شود 
كه اثاثيه سهم كدامشان است. ما هم براساس آنچه در 
قرارداد نوشته شده، وسايل را فقط به كسي كه نامش 
در قرارداد نوشته شده مي توانيم تحويل دهيم. مواردي 
هم داشتيم كه مرد مراجعه مي كند و قرارداد را به نام 
خودش مي نويسد كه اگر روزي با همسرش به اختالف 
خوردند و زنش براي بردن وسايل مراجعه كرد، دستش 

به جايي بند نباشد و نتواند وسايل را ببرد«.
ياد يكي از همين زندگي ها مي كند: »همســر يكي از 
همين مردان با هزار بدبختي و از طريق باربري آدرس 
ما را پيدا كرده و كار به شكايت كشيده بود، بعد از مدتي 
حكم قاضي مبني بر شكستن قفل انبار را گرفته و آورده 
بود. ما هم مجبور بوديم تماس بگيريم شــوهرش هم 
بيايد. دوباره اينجا بحثشان باال گرفت، اما چون زن حكم 
دادگاه داشت، ما براساس قانون وسايل را به او تحويل 
داديم«. انبارهايي داريم كه پر هستند از وسايل نويي 
كه زوج هاي جوان با هزار اميد و لبخند آنها را خريده اند، 
اما عمر لبخندشان كوتاه بوده و روزهاي وصال حتي تا 
موعد مراسم ازدواج هم دوام نياورده است و يك راست از 
خانه پدر و مادر راهي انبارهاي آهني شده اند. اما روزگار 
به قدري با برخي نامهربان است و چرخ فلك تا جايي 
دستشان را بسته است كه به قول آقا داوود، حتي پول 
قفل 50هزار توماني كه بايد براي كانتينرشان بگيرند 
را هم ندارند؛ »اينقدر دست بعضي ها خالي است. حتي 
مواردي داشتيم كه طرف پول كاميوني كه اسبابش را 
آورده بود  هم نداشــت بدهد و ماشين لباسشويي اش 
را به باربري گرو ســپرد تا بعدا پولي دســتش بيايد 
 و برود حســاب كند و لباسشــويي را پــس بگيرد.«

پرده دوم؛ از ياد رفته ها 
اينجا شبيه فيلم هاي بي صداي روي پرده است. صداها 
و خاطره ها و يادها در اتاقك هــاي آهنين در بند ند و 

خدا مي داند اگر روزي در تمام كانتينرها باز شــوند، 
چه قيامتي خواهد شد. محزون ترين اتاقك هاي آهني، 
آنهايي هستند كه سال هاست هيچ كليدي در قفل آنها 
نچرخيده، هيچ نوري روي وسايل تلنبار شده نتابيده 
و سال هاست كسي به آنها ســر نزده است و به تدريج 
يك زندگي براي هميشه در آنها ته كشيده و تمام شده 
است. كانتينرهايي كه يا صاحبانشان از دنيا رفته اند، 
يا خودشان هم مانند اســباب و وسايلشان دربندند و 
سال هاســت به داليل مختلف كه معموال مالي است، 
در زندان به سرمي برند. بعضي وقت ها هم مالك وسايل 
پشت كرده به يك عمر زندگي و ديگر ميلي براي جان 

بخشيدن به آنچه زماني برايش معنا داشت، ندارد.
آقا داوود مي گويد: »بعضي ها وسايلشــان را مي آورند 
و بعد براي هميشــه مي روند. البته عده اي از آنها بعد 
از سال ها برمي گردند، اغلبشان هم زندان بوده اند. در 
قرارداد نوشته شده است بعد از موعد قرارداد كه اغلب 
يك ماهه است، ما مي توانيم قفل را بشكنيم و وسايل را 
خارج كنيم. با اين حال، ما چند سال هم صبر مي كنيم. 

گاهي بعضي ها تا 10ميليــون تومان هم به ما بدهكار 
مي شوند و ما مدام پيگيرشان مي شويم كه بيايند انبار 
را تخليه كنند. وقتي ديگر از آمدنشــان نااميد شويم، 
وسايلشــان را مي گذاريم روي ســقف كانتينر، چون 
جاي ديگري نداريم. البته تمام مدارك و پيامك هاي 
پيگيري را هم در پرونده شــان ثبت مي كنيم كه اگر 
احيانا روزي برگشتند و مدعي شدند، تمام مستندات را 

به آنها نشان دهيم«.
سقف بعضي از كانتينرها پر است از اسباب و وسايلي 
كه روزگاري زندگي در آنها جريان داشــت. وسايلي 
كه حاال از ياد رفته اند و تابســتان ها همنشين آفتاب 
سوزانند و زمستان ها محصور باد و باران و سرما. انبوه 
كتاب هايي كه شايد روزي چراغ خانه اي بودند و حاال 
زير حجم گسترده باد و باران و آفتاب خمير شده اند. با 
اين همه، هنوز هم مي شود نام جلد يك آيين دادرسي 
مدني را بر جلد كالينگور يكي از آنها ديد. وسايل ديگري 

هم هستند؛ ماشين لباسشويي رها شده در گوشه اي، 
يخچال ســفيد رنگ، تختخوابي كــه ديگر زهوارش 
در رفته و چوبش به نك و نال افتاده است. توپ بازي، 
صندلي آرايشگري، چمدان و انبوه لباس هاي رنگارنگ 
كه روزگاري تني در آنها نفس مي كشــيد، مبلمان و 
موكت هاي خاك خورده كه اندوه و فراموشي با بند بند 
تار و پودشان گره خورده است و آينه اي بزرگ و قدي 

كه حجم اين اندوه بزرگ را در دلش جا داده است.

پرده سوم؛ چند خرده روايت
يك. صالت ظهر است، گرما بيداد مي كند و هرم آفتاب 
كانيترهاي آهني را بغل كرده است. كاميوني مي پيچد 
توي يكي از داالن ها و قرار است تلي از خاطره در يكي 
از كانتيرها فرود بيايد. اينجا زندگي ها زنداني مي شوند. 
زمان از حركت مي ايســتد و خدا مي داند عقربه هاي 
ساعت يك زندگي دوباره كي به حركت درخواهد آمد. 
مرد ميانسالي صاحب بار است. خوش برخورد است و 
مي گويد كانتينر را به صورت تجاري اجاره كرده است، 
اما از حال و هواي انبارها بي خبر نيست؛ »شنيدم كه 
خيلي  از زوج هاي جوان ديگر قــادر به پرداخت اجاره 
خانه نيستند، وسايلشــان را مي آورند اينجا و دوباره 
برمي گردند خانه پدر و مادرشان. فكر مي كنم در 2 سال 
گذشته كه تهيه مسكن بحراني شده، كارايي اين انبارها 

بيشتر شده است«.
دو. زن جوان ديگري از راه مي رسد، گرمازده و پريشان 
است، كليدش را در قفل مي چرخاند و دنبال وسيله اي 
مي گردد. به گرد و خاك نشســته روي مبل ها دست 
مي كشــد، نگاهش را از روي تل خاطره ها مي دزدد و 
ســريع در را مي  بندد. حال و حوصله نــدارد و با اكراه 
چند دقيقه اي همكالم مي شود؛ »سال 95وسايلمان را 
آورديم. قبلش خانه مان 80متري بود. اما بد آورديم و 
مجبور شديم يك خانه 40متري اجاره كنيم اما خيلي 
از وسايل در خانه كوچك جديد جا نمي شد. اين شد كه 
فقط وسايل ضروري را برديم و مابقي را آورديم اينجا؛ 
تخت، تردميل، مبل و خيلي چيزهــاي ديگر را. فكر 
مي كرديم 6ماهه مشــكل مان حل مي شود. اما نشد، 
حاال نزديك 5سال است كه وسايل مان اينجا مانده و 
هربار كه چيزي احتياج داشته باشم اين همه راه مي آيم 

و آن را مي برم.«
سه. مريم زن 40ساله ديگري است كه وسايلش چند 
سال مي شود كه در انبار مانده. به وضوح غمگين است 
و بعد از اين همه سال، هنوز حرف زدن از ماجراي اجاره 
كانتينر آتش به جانش مي زند؛ »خيلي از زن ها بعد از 
جدايي جايي ندارند، برمي گردند خانه پدر و مادرشان 
و مجبور مي شــوند جايي براي وسايلشان پيدا كنند. 
من هم بعد از طالق برگشــتم خانه پدر و مادرم. آنها 
هم مستأجر بودند. در حياط خلوت خانه  شان بعضي از 
كارتن هايم را گذاشتم و مبل و كمدهايم را هم گذاشتم 
توي حياط. اما يك روز صاحبخانه آمد و وســايلم را 
ديد و فهميد من و دو بچه ام هم با پدر و مادرم زندگي 
مي كنيم. اول اجاره خانه را دو برابر كرد و بعد هم گفت 

كال تخليه كنيد.«
مريم از حال و هواي آن روزها مي گويد؛ از مصيبتي كه 
به قول خودش آوار شده بود سرش؛ »وسايلم زياد بود 
و در عين حال نمي توانستم براي خودم خانه اي اجاره 
كنم. با پدر و مادرم رفتيم يــك خانه ديگر و حاال يك 
سال و نيم است كه وســايلم را آورده ايم اينجا. اما دلم 
مي خواهد بتوانم خانه اي براي خودم اجاره كنم و دوباره 
وسايلم را از انبار بيرون بياورم و بچينم در خانه خودم.«

مريم دو بچه دارد و بعد از جدايي حضانت آنها را گرفته 
است؛ »دخترم 16ســاله و پسرم 5ساله است«. بعد از 
يك ســال و نيم كه مي خواهد از روز اجاره انبار حرف 
بزند، دوباره منقلب مي شــود؛ »خيلــي حالم بد بود. 
حس مي كردم دارم قبــر مي خرم؛ يك قبر آهني«. به 
اينجاي قصه كه مي رسد، اشك راهش را باز مي كند و 
بريده بريده حرف مي زند؛ »خيلي سال بود كه ازدواج 
كرده بودم. به وسايلم وابسته بودم و انگار يه تكه از وجود 
خودم را داشتم توي اين قفسه ها جا مي گذاشتم. دعا 
كنيد خدا يك راهي جلوي پايم بگذارد، پولي دســتم 

بيايد و بتوانم از اين وضع بيرون بيايم.«
مريم بعد از جدايي در يك آرايشــگاه مشغول شده، 
شــينيون كار بوده اما كرونا كه هجــوم آورده كارش 
تعطيل شده و حاال فروشــنده يك شيريني فروشي 
است. با پول فروشندگي هم كه نمي شود به راحتي پول 
پس انداز كرد. در اين يك سال و خورده اي خيلي ها به او 
گفته اند كه وسايلش را بفروشد، اما مي گويد: »وسايل 
را بفروشم، با اين گراني ها مگر مي توانم دوباره چيزي 

بخرم؟!« راست مي گويد.
چهار. زن ديگري در دفتر مديريت نشســته و به نظر 

مي رسد معطل حساب و كتاب است. 5سال است كه 
وسايلش را به انبار منتقل كرده است. ظاهر آراسته اي 
دارد و قصــه اش خيلي متفاوت تــر از غالب آدم هاي 
گرفتار اينجاســت؛ »در دبي زندگي مي كرديم. بعد 
خانه اي در اسپانيا خريديم و وسايلمان را برداشتيم و 
قرار بود برويم اسپانيا. اما شركتي كه در دبي از طريق 
آن خانه جديد را خريده بوديم كالهبردار از آب درآمد 
و 60هزار دالرمان را خورد. چند ماه وسايلمان را آورديم 
ايران، نمي دانســتيم چه كار كنيم و در نهايت از سال 

95آورديمشان اينجا.«
ناخودآگاه مي گويم پس شــما وضعتان خيلي بهتر از 
ساير مراجعان اينجاســت. ناراحت مي شود؛ »عزيزم 
60هزار دالرم را خورده  و برده اند. بيشــتر از 6-5سال 
است كه درگير شــكايتم، جاي ديگري هم نمي توانم 
بگيرم. چون خانه ايرانمان را فروخته و پول خانه اسپانيا 
را جور كرده بوديم. چند ســال است كه روي هواييم. 
خانه اي كه آن موقع 600ميليون فروختيم حاال شش 

ميليارد شده است! مي گويي وضعم خوب است؟!«

پرده چهارم؛ هجوم كرونا، اندوه مسكن
اينجا تنها يكي از ده ها انبار حاشــيه تهران اســت و با 
اين حال، به قول ليال محمدي، مديــر انبار، 99درصد 
كانتينرهاي آن پر اســت. در دو، سه ســال گذشته كه 
قيمت مســكن و هجوم كرونا دمار از روزگار خيلي ها 
درآورده است، انبارها بيشتر از سال هاي گذشته رونق 
گرفته و عالوه بر حاشيه حتي در برخي از مناطق شهر 
هم پيشروي كرده است. محمدي به همشهري مي گويد: 
»معموال مراجعانمان در فصل تابستان بيشترند. اما در 
2سال گذشته، كل ســال متقاضي داشتيم و به وضوح 
مشخص اســت كه كرونا صد در صد بر وضعيت زندگي 
مردم تأثير گذاشته است. علت مهم ديگر گراني مسكن 
است. اينجا همه جور آدمي پيدا مي شود؛ هم زوج هاي 
جوان داريم و هم زندگي هاي 30ســاله. اغلبشان هم 
به دليل مشــكالتي كه در تهيه مســكن دارند، طالق 

مي گيرند و وسايلشان را به اينجا مي آورند«.
گراني اين روزها كمر خيلي ها را خم كرده و هزينه هاي 
باالي اجاره خانه هم آب پاكي را روي دستشان ريخته 
است. كساني هســتند كه حتي از پس اجاره ماهانه 
همين كانتينرها كه 500هزار تومان است، برنمي آيند؛ 
»خيلي ها همين 500هزار تومــان را هم نمي توانند 
پرداخت كنند. گرچه ما پس از موعد قرارداد مي توانيم 
كانتينرها را تخليه كنيم اما معموال اين كار را نمي كنيم. 
مشتري هايي داريم كه از سال 97 تا االن اجاره پرداخت 
نكرده اند ولي باز هم مالحظه شرايطشان را كرده ايم اما 
بعضي ها اصال مراجعه نمي كنند و ما ناچاريم انبارشان 
را تخليه كنيــم«. محمدي هم از جنــگ و جدال ها 
مي گويد، از روزهاي پرآشــوبي كه ســكوت داالن ها 
را در هم مي شــكند؛ »مدام شــاهد جدال و درگيري 
خانواده ها هســتيم. يا طرف كار ندارد و از سر ناچاري 
آمده، يا مرد به خاطر بدهي در زندان است و زنش قدرت 
پرداخت اجاره خانه را ندارد. اينجا خيلي غم انگيز است. 
از 99درصد  مراجعان ما شايد تنها 9درصدشان از قشر 
مرفه باشــند. آنها هم يا كارمندان وزارت امور خارجه 
هســتند كه براي زندگي به خارج از كشور مي روند يا 
كســاني هســتند كه به صورت موقتي قصد خروج از 
كشور را دارند و وسايلشان را پيش ما مي گذارند. البته 
در سال هاي اخير يكي،دو مورد زن و شوهرهايي را هم 
داشتيم كه در آستانه طالق وسايلشان را آوردند اينجا، 
اما بعد از مدتي با هم برگشتند و وسايلشان را بردند و 

دوباره زندگيشان را از سر گرفتند.«
محمدي مي گويد كه بيشــتر انبارها با وسايل خانه 
پر شده است، اما در يك سال گذشته به دليل شيوع 
كرونا، خيلي از رســتوران دارها هم آمده اند؛ »حتي 
چون قيمت اجناس روزبه روز تغيير مي كند، عده اي 
هم هستند كه پيشــاپيش براي فرزندانشان خورد 
خورد جهيزيه مي خرند و اينجا انبار مي كنند تا روزي 
كه موعد ازدواجشان مهيا شود. بعضي از مراجعانمان 
هم مسكن مهري هســتند. براي مدتي وسايلشان را 
آورده اند اينجا و خودشان رفته اند خانه پدر و مادر يا 
اقوامشان و منتظرند خانه هايشان آماده شود. چون 
ديگر تــوان پرداخت اجاره خانه ندارنــد. فكر نكنيد 
ماجرايشان براي مثال يك سال پيش است، نه از سال 

90، 91منتظرند تا خانه هايشان را تحويل بگيرند!«
ظهر پنجشــنبه اواخر خرداد اســت. تــك و توك 
مراجعان رفته اند و تنها رقابت باد و آفتاب اســت در 
اين زمين خشــك و بي آب و علف؛ رقابتي تماشايي 
اما بي تماشــاچي، كه تماشــاچيانش سال هاســت 
در قفســه هاي بزرگ و ســنگين و آهنين با بغضي 

فرو خورده در بند و خفته اند.

خيلي ها همين 500هزار تومان اجاره 
كانتينر را هــم نمي توانند پرداخت 
كنند. گرچه ما پس از موعد قرارداد 
مي توانيم كانتينرها را تخليه كنيم 
اما معمــوال ايــن كار را نمي كنيم. 
مشتري هايي داريم كه از سال 97 تا 
االن اجاره پرداخت نكرده اند ولي باز 
هم مالحظه شرايطشان را كرده ايم 
اما بعضي ها اصال مراجعه نمي كنند 

و ما ناچاريم انبارشان را تخليه كنيم

انبار زندگي

  مريم لطفي
خبر نگار

خبر

 اختالف تمام نشدني ثبت اسناد و 
پليس بر سر سند خودرو

رئيس ســازمان بازرسي گفت: موضوع ثبت ســند خودرو، مورد 
اختالف ديرينه قوه قضاييه به ويژه ســازمان ثبت اسناد و امالك 
كشور با نيروي انتظامي اســت؛ به همين دليل ما درحال بررسي 
جوانب مختلف هســتيم و به زودي نتيجه نهايي را اعالم خواهيم 

كرد.
به گزارش تسنيم، موضوع رسمي بودن برگ سبز صادره از سوي 
نيروي انتظامي براي مالكيت خودرو، محــل بحث و اختالف در 
برخي دستگاه ها و نهادها و حتي زيرمجموعه هاي قوه قضاييه شده 
است. اخيراً معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و امالك كشور در 
نامه اي به رئيس سازمان بازرسي كل كشور خواستار بررسي نظرات 

مسئولين پليس درباره سند رسمي شده است.
حجت االسالم درويشــيان درباره نظر نهايي سازمان بازرسي كل 
كشور درباره اهليت داشتن يا نداشتن ناجا براي صدور سند رسمي 
خودرو گفت: سند خودرو مورد اختالف ديرينه قوه قضاييه به ويژه 
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور با نيروي انتظامي است. پيش از 
اين بخشنامه اي از سوي رياست وقت قوه قضاييه در اين باره صادر 
شده بود و يك رأي هم از سوي ديوان عدالت در اين رابطه صادر 

شده است و موضوع سند خودرو بحث هاي مفصلي دارد.
وي افزود: اخيراً شــكايتي را از سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 
دراين باره دريافت كرديم كه با توجه به سابقه موضوع و بخشنامه ها 
و آراي صادر شــده و نظرات كارشناســي در حال بررسي است. 
همچنين ادعاهاي نيروي انتظامي هم بررسي مي شود كه بعد از 

كسب نتيجه حاصله به مردم اعالم خواهيم كرد.
درويشيان با بيان اينكه ادعاي سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 
قابل توجه است، ادامه داد: نگاه قوه قضاييه اين است كه به اعتبار 
دادن به اسناد رســمي توجه شــود؛ چنانچه محاكم هم به سند 

رسمي توجه دارند.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در ادامه افزود: نكته مدنظر ديگر 
در اين بحث، بحث حقوق دولتي اســت، هنگام تنظيم ســند در 
دفاتر اسناد حقوق ثبت دريافت مي شود كه به خزانه دولت واريز و 
همچنين ماليات دريافت  شده هم به خزانه وارد مي شود. در حال 
حاضر در حال بررســي جوانب مختلف هستيم و به زودي نتيجه 

نهايي را اعالم خواهيم كرد.
همچنين ذبيح اهلل خدائيان، رئيس ســازمان ثبت اسناد و امالك 
كشور دراين باره مي گويد: برگ ســبز سند رسمي است، اما سند 
مالكيت نيست، برخي از افراد هستند كه در  ماه20 تا 30 مورد نقل 
و انتقال انجام مي دهند؛ اين افراد وقتي به دفاتر مراجعه نمي كنند 
صدها ميليارد تومان ضرر به بيت المال زده مي شود؛ چرا كه با برگ 
سبز نيازي نيست ماليات پرداخت كنند و دالل ها به دفاتر اسناد 

رسمي مراجعه نمي كنند و فرار مالياتي دارند.

 بررسي تغييرات كنكور ادامه دارد
وزير علوم با تأكيد بر اينكه تغييرات اخير كنكور1402 كه از سوي 
شــوراي عالي انقالب فرهنگي اعالم شــده، قطعي نيست گفت: 
تصميم نهايي در اين خصوص در جلســات آتي اين شورا گرفته 

خواهد شد.
منصور غالمي در اين باره به ايســنا گفت: طــرح تغييرات كنكور 
12ماده دارد كه فقط 9ماده آن در جلسه842 شوراي عالي انقالب 
فرهنگي كه با موضوع ساماندهي نظام سنجش و پذيرش كنكور 

در مقطع كارشناسي برگزار شد، مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
او در ادامه توضيح داد: با توجه به اينكه هنــوز تمامي مواد طرح 
مذكور مورد بررســي قرار نگرفته اســت، بنابراين امكان هرگونه 
تغيير در جلسات بعدي وجود دارد و تصميمات نهايي در جلسات 

آتي گرفته خواهد شد.
وزير علوم افزود: هم اكنون نمي توانم درخصوص وضعيت و تغييرات 

كنكور اظهارنظر قطعي داشته باشم.
 سعيدرضا عاملي دبير شــورای عالی انقالب فرهنگی در حاشيه 
جلسه842 شــوراي عالي انقالب فرهنگي درخصوص تغييرات 
كنكور1402، 5مصوبه اين شــورا را تشريح و عنوان كرده بود كه 
مصوبه اول مبني بر اين بود كه در آزمون سراسري سهم آموزش و 
پرورش به لحاظ سابقه تحصيلي 60درصد و سهم كنكور سراسري 
40درصد خواهد بــود. مصوبه دوم اين بود كه كنكور سراســري 
مختص دروس تخصصي باشــد و دروس عمومي به بخش سوابق 
تحصيلي منتقل مي شود و سوابق تحصيلي مبناي ارزيابي نهايي 
خواهد بود و مصوبه سوم اين بود كه آزمون سنجش)كنكور( 2بار در 
سال برگزار شود كه فشار و اضطراب از روي دانش آموزان برداشته 
شــود و دانش آموزان وقتي در اين آزمون شركت مي كنند نگران 

نباشند كه تا سال ديگر فرصت ديگري نخواهند داشت.
 به اين ترتيب اعالم شــد كه كنكور 2بار در ســال برگزار خواهد 
شد. براســاس مصوبه چهارم شورا، مقرر شــد نتايج آزموني كه 
دانش آموزان در آن شركت مي كنند تا 2سال اعتبار داشته باشد و 

دانش آموزان بتوانند از نتايج آن تا 2سال استفاده كنند.

 استان هاي ركورددار عقرب زدگي 
در كشور  

رئيس گروه مديريت بيماري هاي قابل انتقال بين انسان و حيوان 
مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشــت با اشــاره به 
آمار عقرب گزيدگي در ايران، گفت: در كشــور ما ســاالنه حدود 
50هزار عقرب زدگي گزارش و ثبت مي شود. در سال1399 تعداد 
49هزارو709 مورد عقرب زدگي و 18مورد فوت ناشــي از آن در 
كشور داشتيم. بهزاد اميري عقرب زدگي را از معضالت بهداشتي 
درماني بسياري از مناطق دنيا ازجمله ايران معرفي كرد و گفت: 
مسموميت با سم عقرب يكي از فوريت هاي پزشكي تهديد كننده 
حيات، به ويژه در كودكان كمتر از 6 سال است. عقرب ها در شب 
فعال هستند و به همين علت بيشــتر عقرب زدگي ها نيز در شب 
اتفاق مي افتد. بيش از 1500گونه عقرب در دنيا شناسايي شده اند 

كه فقط 25گونه  آنها از لحاظ سالمت عمومي اهميت دارند.
او با بيان اينكه در ايران از 50گونه  موجــود 7 گونه حائز اهميت 
هستند، گفت: ســاالنه حدود يك تا 1.5ميليون عقرب زدگي در 
دنيا اتفاق مي افتد كه موجب مرگ بيش از 3هزار نفر مي شــود. 
استان هاي خوزستان، هرمزگان و سيستان و بلوچستان بيشترين 

آمار عقرب زدگي را در كشور ما دارند.
به جز در جنوب تهران در نقاط ديگری از حاشيه شهر هم كانتينرهای اجاره ای راه اندازی شده است.     عكس ها : همشهري/ عباس طهماسبی

 گزارش همشهري از انبارهاي بزرگ در حاشيه تهران؛ كانتينرهاي آهني كه در سال هاي اخير و بخصوص
در زمانه كرونا به محل نگهداري اسباب و اثاثيه زندگي ها و كسب و كارهای به انتها رسيده بدل شده اند
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 »آقــا قــراره اينترنــت رو 
ببندن؟«، »راست مي گن اگه اينترنت

فيلترشــكن اســتفاده كنيم 
جريمه و زندان داره؟«؛ »واتســاپ رو فيلتر 
كنن من چطــوري با بچه م تــو خارج حرف 
بزنــم؟«. اينها بخش كوچكــي از حرف ها و 
صحبت هاي مردم طي روزهاي اخير است كه 
در اتوبوس، تاكسي و خيابان شنيده مي شود. 
يكبار ديگر مطرح شدن نام طرحي موسوم به 
»صيانت از حقوق كاربــران فضاي مجازي و 
ساماندهي پيام رسان هاي اجتماعي« باعث 
نگراني و وحشــت عمومي ميان مردم شده 
اســت. اين نگراني عمومي در حالي به وجود 
آمده كه تــا همين چند روز قبــل و پيش از 
برگزاري انتخابات رياســت جمهوري همه 
نامزدهــاي انتخاباتــي بر مخالفــت خود با 
فيلترينگ تأكيد داشــتند و ســرعت باالي 
اينترنت و دسترسي راحت به شبكه جهاني را 

يكي از شعارهاي خود مي دانستند.
باوجود گزارش هاي منتشر شده در رسانه ها 
درباره بررسي اين طرح  در هفته جاري يك 
منبع آگاه در مجلس شــوراي اسالمي روز  
گذشته به همشهري اعالم كرد كه ايرادهاي 
اساسي به اين طرح گرفته شده و طرح براي 
اصالحــات الزم به كميســيون هاي مرتبط 
ارجاع داده شده اســت. بر اين اساس به نظر 
نمي رسد طرح به زودي براي بررسي به صحن 

مجلس برسد.
اما براساس نســخه اي از طرح كه در سايت 
مركز پژوهش هــاي مجلس قــرار دارد اين 
طرح درصورت تصويــب مي تواند به صورت 
بالقوه باعث فيلترينگ همه پيام رســان ها و 

شبكه هاي اجتماعي خارجي شود.

در مــاده 6 اين طــرح آمده اســت: »هيأت 
ساماندهي و نظارت موظف است دستورالعمل 
الزم براي احــراز هويت كاربــران در فضاي 
مجازي را براســاس سياســت هاي مصوب 
شــوراي عالي فضــاي مجازي بــه تصويب 
برســاند.« همچنين در ماده      2 اين طرح 
قيد شــده اســت كه »عرضه و ارائه خدمات 
پيام رسان هاي اجتماعي داخلي و خارجي در 
كشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعايت 
قوانين كشور اســت. فعاليت پيام رسان هاي 
خارجي و داخلي اثرگذار مشــروط به تأييد 
هيــأت ســاماندهي و نظارت خواهــد بود. 
در غيراين صــورت فعاليت آنها در كشــور 
غيرقانوني است و وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات موظف است نسبت به مسدودسازي 

دسترسي به آنها اقدام كند.«

اين طرح، آن طرح نيست 
درحالي كه »طرح صيانت از حقوق كاربران 
فضاي مجازي و ســاماندهي پيام رسان هاي 
اجتماعي« با شماره ثبت 1۷1 در سايت مركز 
پژوهش ها در دسترس است، گروهي وجود 
دارند كه مي گويند اساســا اين طرح منسوخ 
شده و طرح ديگري جايگزين آن شده است. 
ازجمله اين افراد رضا تقي پور انوري، نماينده 
مردم تهران است كه در گفت وگو با همشهري 
ضمن تأييد اينكــه طرح مذكــور در نوبت 
صحن قرار دارد تأكيــد مي كند كه اين طرح 
تغييرات زيادي كرده است. تقي پور كه وزير 
ارتباطات در دوران رياست جمهوري محمود 
احمدي  نژاد بــوده به همشــهري مي گويد: 
حدود ۷  ماه در مورد اين طرح كار كارشناسي 
صورت گرفته و نظر مركــز پژوهش ها اخذ 
شده و همچنين متن اصالح شده اين طرح، 
نســبت به طرح اوليه تغييرات بسيار زيادي 

كرده است.

ياسر جاللي، دستيار رئيس سازمان تبليغات 
اســالمي هم اعالم كرده كه نســخه نهايي 
طرح ساماندهي پيام رسان هاي اجتماعي با 
توضيحاتي كه در فضاي مجازي منتشر شده، 
تفاوت دارد. او در توييتر خــود كه به خاطر 
فيلترينگ در دســترس عموم مردم نيست 
نوشته اســت: دقيق تر بگويم طرحي كه در 
دستور كار مجلس قرار دارد، قانون حمايت از 
حقوق كاربران و خدمات پايه كاربردي فضاي 
مجازي است و اختالف اساســي با آن طرح 
ساماندهي دارد. اين در حالي است كه از اين 
طرح تغيير يافته اثري در دست نيست و كسي 
متن و تصويري از آن را تاكنون نديده است. 
برخي منابع به همشهري گفته اند كه طراحان 
طرح جديد به عمد آن را منتشر نكرده اند اما 
به زودي جزئياتي از اين طرح جديد به دست 
رسانه ها مي رسد. اما همين عدم اطالع رساني 
بــه شــايعات و نگراني ها در ســطح جامعه 

دامن زده است.

مسدودسازي راهش نيست 
مجتبي توانگر، نماينده مردم تهران كه متني 
حدود 9هزار كلمــه و در 22 صفحه در نقد 
طرح مذكور نوشته اســت چندي پيش در 
گفت وگو با همشــهري تأكيد كرده بود كه 
اين طرح مورد تأييد همه نمايندگان نيست. 
به گفتــه او در دوران جديد و رشــد فناوري 
شــبكه هاي اجتماعي و پيام رسان  ها محل 
ارتباط و ابزار كار مردم هستند و به خصوص 
كسب وكارهاي خرد و معاش افراد زيادي به 
اين فضا وابسته است. در چنين فضايي بستن، 
مسدودسازي و فيلترينگ راهكاري سازنده يا 
حداقل بهترين راه حل به حســاب نمي آيد و 

نمي تواند نتيجه بخش باشد.
او درباره بخشــي از نقد خود در اين طرح كه 
پيام رســان ها را به 2 دسته داخلي و خارجي 
تقســيم كرده مي گويد: واقعيت آن است كه 
چنين تفكيكي بين پيام رسان هاي داخلي و 
خارجي نه تنها راهگشا نيست، بلكه به نوعي 

اخبار غير رسمي درباره طرح مجلس براي ساماندهي فضاي 
مجازي بازتاب هاي گسترده اي ايجاد كرده است

 نگراني عمومي
از نسخه جديد براي اينترنت

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

دنياي رمز ارز

 پرداخت 30دالر بيت كوين
به هر السالوادوري

اين روزها السالوادوري هاي بسياري مشغول ثبت نام در يك كيف پول 
ديجيتال خاص هستند تا هديه خود را از رئيس جمهوري كشورشان 
دريافت كنند. نجيب ابوكيله، رئيس جمهوري السالوادور، برنامه اي را 
تنظيم كرده است كه براســاس آن، به هر شهروند اين كشور معادل 
30دالر بيت كوين اختصــاص پيدا مي كند. اين پــول با ثبت نام هر 
السالوادوري در كيف پول ديجيتال »چيوو« )Chivo( كه با سيستم 
 عامل هاي اندرويد و iOS سازگار اســت، امكان پذير خواهد بود. هر 
الســالوادوري بالفاصله پس از باز كردن حساب كاربري خود در اين 
كيف پــول، 30دالرش را دريافــت خواهد كرد. بــراي ثبت نام تنها 
كافي است كه شماره شناسايي السالوادوري خود و همچنين شماره 
تلفن وارد سيستم شود. ابوكيله مي گويد كه با اين كار مي تواند مردم 

كشورش را براي اســتفاده از ارزهاي ديجيتال تشويق كند. از سوي 
ديگر، پس از اقدام شگفت انگيز السالوادور در تبديل بيت كوين به واحد 
پول قانوني در اين كشور، شايعات بسيار زيادي در فضاي مجازي شكل 
گرفته كه مقامات پاراگوئه نيز به دنبال چنين كاري هستند. به گزارش 
رويترز، كارلوس رخاال، نماينده پارلمان اين كشور آمريكاي جنوبي 
كه در اوايل ماه ژوئن ناخواسته با يك توييت هيجان هايي را برانگيخته 
بود، مي گويد كــه او اليحه اي را براي ســاماندهي ارزهاي ديجيتال 
پيشنهاد داده است، اما در آن بحثي درخصوص قانوني شدن اين ارزها 
وجود ندارد. او گفت: »اين يك اسكناس ديجيتال است و با السالوادور 
متفاوت اســت؛ زيرا آنها رمزارز را به عنوان واحــد پول قانوني درنظر 
مي گيرند و بايد بگويم كــه در پاراگوئه انجام چنين كاري غيرممكن 
است.« در اوايل  ماه ژوئن رخاال در توييتر نوشته بود كه در ماه ژوئيه ما 
بيت كوين را قانوني مي كنيم. همين موضوع باعث شد تا در توييتر و 
به  طوركلي در برخي رسانه ها، شايعاتي در اين خصوص شكل بگيرد. 
اين نماينده 36ســاله مجلس پاراگوئه كه رهبري يك حزب سياسي 
كوچك با مجموع 4كرسي در كنگره را برعهده دارد، حاال به دنبال جلب 
حمايت براي تصويب اليحه تنظيم دارايي هاي ديجيتال است. او در 
حال كار روي 3پيش نويس قانوني است كه قصد دارد در 14ژوئيه ارائه 
دهد. از سوي ديگر، السالوادور يك گام ديگر به سمت رواج بيت كوين 

در اين كشور آمريكاي مركزي برداشته است.

گمراه كننده هم هست.
او درباره ماده جنجالــي 2 درباره لزوم ثبت 
همه پيام رسان ها در پنجره واحد مي گويد: در 
اينجا نه نيازي به غيرقانوني بودن پيام رسا ن ها 
درصورت عدم ثبت و اخذ تأييديه هست و نه 
الزام وزارت ارتباطــات و فناوري اطالعات به 
مسدودسازي آنها. طبق قانون جرايم رايانه اي، 
كارگروه تعييــن مصاديق محتواي مجرمانه 

متولي اين امر است و انجام وظيفه مي نمايد.

نمي توان خالف عرف جهاني رفتار كرد 
مصطفي نخعي كه نماينده مردم نهبندان و 
سربيشه در مجلس شــوراي اسالمي است، 
اگرچه اظهار مي كند كه اين طرح را مطالعه 
نكرده، با اين حال مي گويد: »بايد در مورد اين 
طرح مشورت و مســائل فني و ابعاد حقوقي 
و اجتماعي آن را بررســي كنيم. علي القاعده 
وقتي يك طرح در مجلس مطرح مي شود بايد 
داراي پيوست اجتماعي، فرهنگي و حقوقي 

باشد تا تبعات طرح بررسي شود.«
نخعي با طرح اين مسئله كه آيا سابقه اي در 
دنيا شــبيه چنين طرحي وجود دارد، ادامه 
مي دهد: »نمي توان رفتــاري انجام داد كه با 
موازين حقوقي يا عــرف جهاني همخواني 
نداشته باشد.« او همچنين در مورد ماده اي كه 
مربوط به احراز هويت كاربران است مي گويد: 
»كشورهاي كمونيستي بيشترين سختگيري 
را دارند و من نمي دانم كه آيا آنها چنين كاري 

را انجام داده اند يا نه.«
نخعي معتقد است كه احراز هويت كاربران 
با حفظ حريم شخصي ســنخيت ندارد، اما 
مي گويد كه »مي توان احراز هويت را براي 
برخي كاربران ويژه مانند گروه هاي پركاربر 
درنظر گرفت، اما اينكه عامه مردم بخواهند 

احراز هويت شوند، چندان موافق نيستم.«
نماينده شبســتر اما مي گويد: »با اين حال، 
افرادي كه در مديريت فضاي مجازي نقش 
دارند بهتر اســت كه احراز هويت شــوند، 
چراكه كشــور آســيب هايي از ايــن ناحيه 

خورده است.«
نماينده نهبندان و سربيشــه اصل دغدغه 
طراحان طرح را درست مي داند و مي گويد 
كه مشــكالتي در كشــور از طريق برخي 
پيام رسان ها ايجاد شــده است، با اين حال 
تأكيــد مي كند كه بــا اصرار بر تاســيس 
دفتر نمايندگي پيام رســان هاي خارجي 
نمي توانيم مطمئن شــويم كه مشكل حل 

مي شود يا نه.

   كنترل بر فضاي مجازي
جعفر راســتي، نماينده شبستر كه از 
امضاكنندگان اين طرح اســت هم در 
مورد اين طرح مي گويــد: »اين اتفاق 
حتما به نفع كاربران خواهــد بود، اما 
برخي جو رواني ايجاد كرده اند كه مجلس 
مي خواهد فضاي مجازي را مســدود يا 

كنترل كند.«
راستي معتقد است كه »عقل سليم حكم 
مي كند كه ما بر فضــاي مجازي كنترل 
داشته باشــيم، چراكه دشمن در حال 
استفاده از فضاي مجازي براي هجمه به 
جوانان ماست و نگرانيم كه نسل آينده ما 
را به لحاظ اخالقي مورد تاخت وتاز قرار 

دهد و كسي نمي تواند منكر آن باشد«.
او همچنين به نگراني هــاي امنيتي در 
اين فضا اشاره اما تأكيد مي كند كه يقينا 
چارچوبي كه مي خواهد تعيين شود به 
نفع مردم ايران است و بوي مسدود شدن 

از اين طرح به مشام نمي رسد.
راســتي با اشــاره به اينكه هر طرح و 
اليحه اي كه داخــل صحن مي آيد همه 
ايرادات آن گرفته مي شود و سپس يك 
طرح مناسب و شسته رفته به تصويب 
نمايندگان مي رسد، مي گويد: »اين طرح 
هم هنگامي كه در صحن مجلس مطرح 
شــود، حتما با اصالحاتي همراه خواهد 

بود.«
نماينده شبستر همچنين درباره مسدود 
شدن پيام رسان هايي كه در كشور ثبت 
نمي شــوند و نماينــده قانوني معرفي 
نمي كننــد، تصريح مي كنــد: »تجربه 
نشان داده كه هر زمان از طرف دشمنان 
در مضيقــه قرار گرفته ايــم، خودمان 

توانستيم مشكالت را رفع كنيم.«
او در مورد اينســتاگرام كه بســياري 
از كســب وكارها در آن فعال هستند، 
مي گويد كه اين پيام رسان دست نخورده 
باقي مي ماند. با اين حال، تأكيد مي كند 
كه »پيام رســاني مانند اينســتاگرام 
نمي تواند قانون مــا را نپذيرد، چراكه 
كاربران ما براي اين پيام رســان خيلي 

مهم هستند«.
راستي هم مي گويد: »ان شاءاهلل راه حلي 

براي رفع نگراني مردم پيدا مي كنيم.«
او همچنين بــا بيان ايــن موضوع كه 
كشــورهاي ديگر هم پيام رسان ها را 
كنترل مي كننــد و آنها را پاســخگو 
مي كنند، معتقد است كه »در بسياري 
از كشورها ازجمله در آمريكا، كساني كه 
در شبكه هاي مجازي فعاليت مي كنند، 
احراز هويت مي شــوند، حتي اگر اين 

موضوع رسانه اي نشود«.
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معاون سازمان نظام پزشــكی می گويد سرعت واکسيناسيون 
تاکنون خوب نبوده و اين مســئله باعث مي شود حتي با توليد  
چند ميليون واکســن  باز هم بــا  همين روند مواجه باشــيم

همشــهري از چشــم انداز واکسيناســيون در ايران با توجه به روند 
کند تزريق واکســن و آشفتگي در مراکز ســالمت، گزارش مي دهد

روزانه بيش از 100نفر در کشور جانشان را در اثر کرونا 
از دســت مي دهند و باالي 10هزار مورد رســمي ابتال 
ثبت مي شــود؛ روندي که حاال صعودي شده و با قرمز 
شدن وضعيت 5 استان جنوبي، در حال پيشروي است. 
مسئوالن نظام سالمت وعده واکسيناسيون تمام ايرانيان 
را تا پايان سال مي دهند، درحالي که فعاالن همين حوزه 
با انتقاد از روند نامناسب واکسيناسيون،  معتقدند وزارت 
بهداشت نمي تواند به تنهايي دست به چنين اقدامي بزند و 
تأکيد مي کنند اگر سازوکارها تغيير نكند، همان ماجرايي 
که براي سالمندان در هفته هاي اخير در حال رخ دادن 
است،  در واکسيناسيون عمومی و  در گروه های سنی ديگر 
با شدت بيشتری تكرار مي شود.  واکسيناسيون در کشور، 
روند بسيار کندي طي مي کند، تا به حال دليل سرعت 
پايين در تزريق واکسن را محقق نشدن وعده کشورهاي 
سازنده واکسن در ارسال محموله ها و نبود واکسن در دنيا 
و... اعالم مي کردند، اما با صدور مجوز مصرف اضطراري 
براي واکســن ايراني، تمرکز از واردات واکسن برداشته 
شد و حاال گفته مي شود واکسيناسيون در مرحله بعدي 
با واکســن ايراني صورت مي گيرد. تا جايي که عليرضا 
رئيسي، سخنگوي ستاد ملي مقابله با کرونا روز گذشته 
اعالم کرد که با همين واکسن هاي ايراني، تالش مي شود تا 
پايان سال، تمام گروه هاي هدف، حداقل يك دوز واکسن 
را دريافت کنند. او اين وعده را هــم داد که در ماه هاي 
آينده، بيش از 7تا 8ميليون دوز به صورت ماهانه، واکسن 
داخلي در اختيار قرار داده  شود و در کنار آن هم واکسن 
خارجي وارد  شود. رئيســي، در حالي بر تسريع در روند 
واکسيناسيون در ماه هاي آينده تأکيد مي کند که واکسن 
کووايران برکت، به عنوان تنها واکســن مجوزدار ايراني 
براي مصرف عمومي، در هفته هاي اخير، کمي بيش از 

يك ميليون دوز توليد شده است. همه اينها در شرايطي 
است که با گذشت بيش از 4 ماه از شروع واکسيناسيون 
در کشور، براساس آخرين اعالم وزارت بهداشت، تاکنون 
5ميليون و 613هزار و 140دوز واکسن تزريق شده است؛ 
»دوز« به معني » نفر« نيست، چرا که هر نفر، براي کامل 
شدن پروسه واکسينه شدن، بايد 2دوز واکسن دريافت 
کند. بنابراين اگر هر 2دوز، معادل يك نفر درنظر گرفته 
شود، تعداد افراد واکسينه شده 2ميليون و 800هزار نفر 
خواهد بود؛ يعني 3.5درصد از جمعيت کل کشور. اين در 
حالي است که سخنگوي ستاد ملي مقابله با کرونا، اعالم 
مي کند قرار است براي جمعيت باقي مانده که نزديك به 
77ميليون نفر هستند، طي 8 ماه آينده واکسن تزريق 
شود. اتفاقي که با توجه به ظرفيت هاي کشور در بخش 
ســالمت و همچنين نگاهي به وضعيت واکسيناسيون 
در ماه هاي گذشته، آشفتگي ها و بي برنامگي ها، بسيار 

دور از ذهن است.

بدهكاران واكسن
اخيرا گزارشي منتشر شــده که در آن به ميزان تحقق 
وعده  ورود محموله واکســن به ايران، اشاره شده است. 
براساس اين گزارش، قرار بود چين 10ميليون دوز تا پايان 
بهار به ايران واکسن بدهد که تنها 3ميليون و 650هزار 
دوز آن محقق شد. روسيه اما بدهكار بزرگ تري است، 
براساس تعهدي که اين کشــور با ايران داشت، قرار بود 
2ميليون دوز و در مرحله بعد تا ســقف 60ميليون دوز 
واکسن در اختيار ايران قرار دهد اما تنها 920هزار دوز 
واکسن اسپوتنيك وی تاکنون براي ايران فرستاده شده 
است. واکسن کوواکسين هند اما ماجراي ديگري دارد. 
تعهد آنها 2ميليون دوز بود اما 125هزار دوز محقق شد. 

کوواکس هم به ايران وعده داده بود 16ميليون و 800هزار 
دوز در اختيار قرار دهد که تنهــا 2ميليون و 100هزار 
دوز براي ايران فرستاده شد. خبر تحقق اين وعده ها را 
مسئوالن نظام سالمت، پيش از آغاز سال به مردم داده و 
به آنها اطمينان خاطر دادند که تمام اين وعده ها محقق 
مي شود. پس از آغاز ســال اما ورق برگشت و با سرعت 
گرفتن واکسيناسيون در بســياري از کشورهاي دنيا و 
کمبود واکسن، ميزان بسيار ناچيزي از وعده ها محقق 
شد و حاال اين نگراني براي تحقق وعده هايي که براساس 
توليدات آينده واکسن هاي داخلي داده مي شود، بار ديگر 
در حال تكرار است. سؤال اينجاست که نظام سالمت با 
چه ظرفيت  و سازوکاري توانايي واکسيناسيون 80ميليون 
ايراني را دارد؟ و آيا اساسا توليدکننده ها توانايي اين ميزان 

توليد را دارند؟

كندي واكسيناسيون، سرعت مرگ و ابتال 
واکســن هاي ايراني يا توليد داخل يكي پس از ديگري 
مراحل ورود بــه بازار تزريق عمومــي را طي مي کنند. 
مؤسسه برکت با واکسن کووايران  برکت، مؤسسه رازي با 
واکسن کووپارس، انستيتو پاستور با واکسن پاستوکووك 
)توليد مشترك با کوبا(، مجموعه وزارت دفاع با واکسن 
فخرا و... پيش مي روند، آنطور که گفته مي شود قرار است 
تا شهريور، توليدات واکسن به ده ها ميليون دوز برسد؛ 
افزايشي که به وعده جديد مسئوالن براي واکسيناسيون 
گروه هاي هدف تا پايان سال هم بدل شده اما تجربه آنچه 
از گذشته برجا مانده همان سردرگمي است که اين روزها 
در روند واکسيناسيون ســالمندان در فاز دوم به چشم 
مي آيد. چشم انداز واکسيناســيون در کشور با آنچه در 
4 ماه گذشته سپري شده نامناســب ارزيابي مي شود. 

تمام وعده ها به دليل تامين نشدن واردات به توليد داخل 
موکول مي شــد. اما همين واکســن داخلي هم پس از 
گذشت 11روز از صدور مجوز اضطراري همچنان در پيچ 

توليد، عرضه و تزريق مانده است.

 تكرار تجربه فعلي در آينده
 تامين ميليوني واکسن، تنها با تكيه بر وعده هاي احتمالي 
آينده، اعالم مي شود، درحالي که تا همين حاال هنوز بخشي 
از نيروهاي کادر درمان که واکسيناسيون  آنها از بهمن سال 
گذشته شروع شده و در اولويت تزريق واکسن قرار داشتند، 
نتوانسته اند هر دو دوز را دريافت کنند. علي تاجرنيا، معاون 
توسعه مديريت و منابع سازمان نظام پزشكي درباره روند 
واکسيناســيون در آينده به همشهري مي گويد: »تا اين 
لحظه که فاز دوم واکسيناسيون براي سالمندان در حال 
اجراست، هنوز فاز يك کادر درمان کامال تكميل نشده و 
ما همچنان در مطب ها و کلينيك هاي بخش خصوصي، 
پرسنلي داريم که واکســن دريافت نكرده اند.« به گفته 
تاجر نيا، روند واکسيناسيون در کشــور براساس جدول 
زمانبندي پيش نرفته و علت عمده آن هم به ميزان واردات 
واکسن مربوط اســت: »ايران به دليل شرکت نكردن در 
مراحل کلينيكال تريال )مطالعات باليني( توليد واکسن 
در دنيا سهم کمي از واردات دارد، انتظار مي رود با توليد 
واکسن داخلي مقداري تغيير در روند واکسيناسيون در 
کشور ايجاد شود.« اين مسئول در سازمان نظام پزشكي، از 
روند واکسيناسيون در کشور، ناراضي است، با اين توضيح 
که »سرعت واکسيناسيون تاکنون خوب نبوده و اين مسئله 
باعث مي شــود که حتي درصورت  داشتن چند ميليون 
واکســن هم، ما با همين روند کند مواجه باشيم. اتكاي 
صرف وزارت بهداشت به دانشگاه ها و شبكه هاي بهداشت 

و حذف بخش خصوصي و حتي نهادهاي بزرگي ازجمله 
هالل احمر از روند واکسيناسيون شرايط کنوني را رقم زده و 
اگر قرار است ميليون ها واکسن در کشور وجود داشته باشد، 
اما روند توزيع و تزريق تغيير نكند، با همين تجربه ناموفق 
که با بي نظمي و ازدحام جلوي مراکز بهداشت ايجاد شده، 
مواجه خواهيم شد و شرايط تغيير نخواهد کرد.« او در ادامه 
از آمادگي نظام پزشكي به عنوان متولي بخش خصوصي در 
کنار وزارت بهداشت خبر مي دهد: »بحث واکسيناسيون 
مثل بسياري از مسائل ديگر نقاط قوت و ضعف دارد، اما 
بهتر است با برطرف کردن نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت 
فرايندها به گونه اي تنظيم شــود که پوشش حداکثري 

واکسيناسيون براي آحاد مردم رقم بخورد.«

وزارت بهداشت به تنهايی نمی تواند
محمد حسين قرباني، مشاور وزير بهداشت و عضو سابق 
کميسيون بهداشت مجلس به همشهري مي گويد: »با 
توجه به سنگين شــدن سبد توليد واکســن در کشور و 
اضافه شدن ديگر واکسن هاي ايراني به چرخه توليد، ايران 
فاز اصلي توليد را پشت سر گذاشــته و گام بعدي نحوه 
ساماندهي و تزريق واکسن به عموم جامعه خواهد بود.« 
به گفته او، بهمن و اسفند سال 98 در ابتداي شروع شيوع 
بيماري کرونا عنوان شد که وزارت بهداشت توانايي اين بار 
عظيم در سطح ملي را ندارد و بر اين اساس ستاد ملي مقابله 
با کرونا با محوريت رئيس جمهور تشكيل شد. حاال هم در 
فاز واکسيناسيون با توليد داخلي  نياز به ورود مجموعه هاي 
جديد براي ســاماندهي اين روند واکسيناسيون وجود 
دارد: »هنوز آمار بســياري از شهروندان در سامانه سيب 
ثبت نشده است. درحالي که به نظر مي رسد براي شروع 
واکسيناسيون در جمعيت عمومي حتي بايد سازمان ثبت 
احوال و وزارت کشــور هم، وارد کار شوند. بايد مردم را به 
سمت سيستم الكترونيك هدايت کنيم و از طريق همين 
سامانه ها زمان و مكان مراجعه مردم بدون هيچ دغدغه اي 

و به سرعت تعيين و اطالع رساني شود.« 

تمركز بر واكسيناسيون اهالي جنوب
با اينكه اعالم مي شود واکسيناسيون روند شيوع و مرگ 
را کنترل مي کند، اما به تأکيد مينو محرز،  عضو ســتاد 
ملي مقابله با کرونــا و متخصص بيماري هاي عفوني با 
وجود جهش هاي جديد ويروس حتي کشــورهاي با 
درصد باالي واکسيناسيون همچنان در معرض خطرند. 
محرز در گفت وگو با همشهري از شروع پيك پنجم در 
کشــور به دليل وجود واريانت هاي جديد خبر مي دهد 
و مي گويد که بايد بر واکسيناسيون اهالي جنوب کشور 
تمرکز شود: »سرعت انتقال اين ويروس باالست و مردم 
کمتر پروتكل ها را رعايت مي کنند. از ســوي ديگر، با 
توجه به شيوع بيشتر جهش  هاي جديد در استان هاي 
جنوبي، بايد بر واکسيناسيون مردم استان هاي جنوبي 

تمرکز شود.« 

 كندي واكسيناسيون
مريم سرخوش   سرعت مرگ
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مصائب ســالمندان براي دريافت واکسن همچنان ادامه 
دارد. با اينكه هنــوز خيلي ها که براســاس برنامه ملي 
واکسيناسيون، در اولويت تزريق قرار دارند، دوز اول واکسن 
را هم دريافت نكرده اند، سخنگوي ستاد ملي مقابله با کرونا 
تأکيد مي کند سالمندان فقط برای دريافت دوز دوم مراجعه 
کنند.براساس اعالم عليرضا رئيسی، »مردم نگران کمبود 
واکسن نباشــند.« اما اين نگراني را مي توان در صف هاي 
طوالني و تجمع هاي مقابل مراکز سالمت مشاهده کرد. 
سالمندان به عنوان گروه هاي اولويت دار، با هر بار مراجعه 
به مراکز تجميعي واکسن کرونا با پاسخ هاي مبهمی مواجه 
مي شوند. قبال وزارت بهداشت اطالعيه اي دراين باره منتشر 
کرده و از سالمندان خواسته بود تا منتظر دريافت پيامك 
و تماس بمانند، اما بي اعتمادي به سيستم اطالع رساني و 
همچنين احساس جاماندگي از واکسيناسيون، منجر شد 
تا آنها ســاعت ها منتظر يك دوز واکسن بمانند. عليرضا 
رئيسي روز گذشــته اعالم کرد:» به اندازه کافي واکسن 
براي تزريق دوز دوم در دســترس قرار گرفته و توزيع هم 
شده است. دوز دوم افراد 70سال به باال تزريق خواهد شد 
و افراد جامانده هم واکسينه مي شوند.« تجمع  سالمندان 
در روزهاي گذشته با وجود گرما و سرگرداني، خيلي ها را 
کالفه کرده و حاال خبرها حكايت از وقوع درگيري  در اين 
صف ها دارد. سخنگوي ستاد ملي مقابله با کرونا اما گفت که 
با راه اندازي 75 مرکز تجميعي در سطح استان تهران، ديگر 
مشكلي وجود نخواهد داشت. ضمن اينكه در همين روزها 
هم واکسيناسيون در تمام استان هاي کشور انجام شده و 
مشكل خاصي وجود نداشته است. به گفته او، واکسن هايي 
که در کشور تزريق شده مانند آسترازنكا و اسپوتنيك تا 
12 هفته فاصله اشكالي ايجاد نمي کند، واکسن سينوفارم 
هم تا 8هفته موردي ندارد. نگاهي به آمار واکسيناسيون 
در ايران نشــان مي دهد که روند تزريق از 10روز گذشته 
تا ديروز، سرعت گرفته اما نسبت به جمعيتي که نياز به 
واکسينه شدن دارند، هنوز مســير طوالني وجود دارد. 
آخرين گزارش وزارت بهداشت حكايت از واکسيناسيون 
5ميليون و 613هزار و 140دوز در ايران دارد، اما با نگاهي 
به وضعيت واکسيناســيون در 10روز گذشته مشخص 
مي شــود که به طور ميانگين روزانه کمتر از 50هزار دوز 
واکسن تزريق شده است. به طوري که در 10روز گذشته، 
تنها 360هزار و 885دوز جديد تزريق شده است.   بررسي 
ميزان واکسن هاي تزريق شده طی10روز گذشته نشان 
مي دهد که موارد تزريق از 11هزار و 836دوز جديد شروع 
شــده و ديروز به باالترين ميزان آن در اين مدت، يعني 

70هزار و 65دوز رسيده است. 

 فعال برای دوز اول واکسن
 مراجعه نكنيد

خبر روز
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مجرم اصلي؛ بيكاري و شرايط اقتصادي 
شاخص جرائم و جنايت

 در سال هاي اخير چه وضعيتي داشته است؟
آمار جرائم و جنايت در دهه90 افزايشي بوده است. سيرصعودي جرائم در اين 
دهه با وضعيت بد اقتصادي و بيكاري مردم گره خورده است. مسائل اجتماعي 
و فرهنگي نيز در وقوع جرائم جنايي بســيار دخل و تصرف دارند. داده هاي 
مركز آمار، گوياي اين است كه نرخ سرقت و در واقع انواع سرقت در سال هاي 
اخير صعودي بوده و در سال های98 و 99 به اوج خود در دهه90 رسيده است. 
بررسي عوامل اقتصادي دراين دوره نشان مي دهد نرخ بيكاري تأثيري مهم 
را در اين متغير گذاشته است. همچنين سرقت هاي خرد در كشور 12درصد 

نسبت به سال98 افزايش يافت.

سرگذشت مدرسه ها
تحصيالت ابتدايي تا متوسطه

 در سال هاي اخير چه شرايطي داشته است؟
ارتقای مديريت آموزشگاهي از سياست هاي ترسيم شده براي وزارت آموزش 

و پرورش در ابتداي شروع كار دولت تدبير و اميد بود.
يكي از مهم ترين چالش ها بحث هدايت تحصيلي بود كه در سال 95 آموزش و 
پرورش را به شدت درگير جابه جايي ها كرد و بعد از 22سال هدايت تحصيلي 
به دوره راهنمايي برگشت. در سال  96 سياست وزارتخانه به سمتي سوق داده 
شد كه از توسعه متوازن به سمت پاسخگويي حداكثري حركت كند. يعني 
براي رشــته هاي پرمتقاضي ظرفيت جديد ايجاد كند تا به درخواست هاي 

دانش آموزان براي تحصيل در رشته مورد عالقه شان پاسخ مثبت داده شود.

 بازكردن روزنه هاي بسته
چالش هاي دولت آينده در حوزه سينما چيست؟

نزديك دو سال از آغاز شــيوع كرونا مي گذرد و بدون ترديد فوري ترين نياز 
سينما همان نخستين چالشي است كه دولت سيزدهم در حوزه فرهنگ با 
آن روبه روست؛ اكران و بازگشت تماشاگران به سالن ها. سينماي ايران پيش 
از كرونا نيز وضعيت مناسبي نداشت. حجم توليدات ساالنه نسبت به ظرفيت 
اكران هماهنگ نبــود. حاال كرونا، وضعيت را وخيم تر از پيش كرده اســت. 
بسياري از فيلم هاي توليد سال98 و تعدادي از توليدات سال99 پشت درهاي 
نمايش در سينماها مانده اند و هر دولتي با روي كارآمدن، با مشكل برنامه ريزي 
براي اكران فيلم هاي در صف مانده روبه رو خواهد بود. دولت به عنوان عضوي 
در شوراي برنامه ريزي اكران وظيفه اش تنظيم و تسهيل  شرايط موجود است.
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مهم ترين مسئله اجتماعي امروز ايران كه بايد در صدر 
همه اولويت ها قرار بگيرد، توجه به وضعيت كودكان 
است كه سرمايه انســاني آينده و شادي و اميد امروز 
جامعه هستند و به دليل ناتواني در دفاع از حقوق خود، هرگز صدايشان شنيده 
نشده اســت. هر پدر و مادري آرزو دارند فرزندان شــان در مقايسه با خودشان 
شادتر، مرفه تر و در آرامش بيشتر زندگي كنند و همزمان بيشترين خشونت ها 
درون خانواده عليه كودكان انجام مي شــود! اين وضعيت توجه فوري به مسئله 
كودكان در شرايط دشوار را صدچندان مي سازد. جمعيت افراد زير 18سال در 
كشورمان، بيش از 24ميليون نفر است. از اين تعداد، به طورتقريبي 10ميليون 
نفر در شرايط دشوار به سرمي برند كه معناي عملي آن اين است كه اين جمعيت 
عظيم، به درجات گوناگون، حق بقا، حق رشد، حق امنيت و حق مشاركت شان، 

درمعرض خطر دائمي است.
دسته نخست اين جمعيت، كودكاني هستند كه دچار سوء تغذيه اند، كه به ويژه 
متأثر از اوضاع نابه سامان و مشكالت اقتصادي چند سال اخير است. در اين سال ها 
بخش بزرگي از خانواده هاي طبقه متوسط به دهك هاي پايين تر رانده شده اند 
و همانند خانواده هاي فرودست حتي تهيه اقالم اساسي غذايي برايشان دشوار 
شده است. نتيجه اين وضعيت، اضافه شــدن كودكان اين خانواده ها به كودكان 
طبقات پايين تر جامعه است كه از سوء تغذيه رنج مي برند كه رشد آنان را دچار 
اختالل جبران ناپذير مي كند. همزمان با اين وضعيت، تحت تأثير دوران كرونا، 
در 2ســال اخير، بر آمار كودكان بازمانده از تحصيل افزوده شده. اخيراً وزارت 
آموزش وپرورش اعالم كرد حــدود 3ميليون و500هزار كودك در كشــور به 
نرم افزار شاد دسترسي نداشته  و 2سال اســت كه از تحصيل بازمانده اند. افزون 
بر اين تعداد، حدود 1/2ميليون كودك  ديگر در ســال تحصيلي اي كه گذشت، 
حتي در مدارس ثبت نام نكرده بودند! بنابراين، رقم بااليي از كودكان در كشور 
بازمانده از تحصيل محسوب مي شوند. اين گروه نيز در شرايط دشوار به سرمي برند؛  
درواقع، در مقايسه با گروه نخست كه حق بقا و رشدشان به دليل سوء تغذيه در 
معرض خطر است، شرايط گروه دوم نيز به دليل دورماندن از مدرسه و مشاركت 
با دوستان و هم سن وساالن شان مساعد نيست و حق مشاركت و رشد آنها نيز با 
نوعي از خطر مواجه است. حال به اين دو گروه، كودكاني را اضافه كنيد كه به كار 
واداشته مي شوند. اين دسته از كودكان فقط كساني نيستند كه در خيابان هاي 
شهرهاي بزرگ ديده مي شــوند! بخش بزرگي تري از اين كودكان كه هم دختر 
هســتند و هم پســر، در كارگاه هاي پنهاني تفكيك زباله، كارگاه هاي توليدي 
زيرزميني در مناطق حاشيه شهرها و در مناطق روستايي در عرصه صنايع دستي، 
كشاورزي و در دامپروري ها به كار گرفته شده و از تحصيل بازمي مانند. درمجموع، 
در طبقه بندي مقدماتي كودكان كار مي توان به كودكاني كه در مشاغل رسمي 
يا غيررسمي، قانوني يا غيرقانوني، فعاليت مي كنند اشاره كرد )همانند دو گروه 
كودكان دچار سوء تغذيه و كودكان بازمانده از تحصيل، آمار دقيق و مشخصات 
آنان در دست نيست(، كه به دو گروه باال اضافه مي شوند. عالوه براين 3گروه، بايد 
به كودكاني كه درمعرض انواع خشونت هاي جسمي، عاطفي و بي توجهي هستند، 
نيز اشاره كرد. برخي از مطالعات نشان مي دهند در دوران كرونا، خشونت عليه 

كودكان درون خانواده ها نيز افزايش پيدا كرده است! 
بنابر آنچه اشاره شــد، اولويت اول دولت بايد پرداختن به وضعيت كودكان در 
شرايط دشوار باشد. در درجه نخســت، با انجام يك تمام شــماري فوري بايد 
به طوردقيق مشخص شود كه در كشور چه تعداد كودك در شرايط دشوار وجود 
دارند و هريك از آنان چه نيازهاي مشخصي دارند. بايد توجه داشت كه گروه هاي 
كودكان مذكور با يكديگر همپوشــاني دارند. همزمان با كودكاني كه هم دچار 
سوء تغذيه و هم بازمانده از تحصيل هستند، هم به كار واداشته  مي شوند و هم در 

معرض آزار و اذيت و خشونت قرار مي گيرند، مواجه هستيم.
براي شناســايي، ديدباني و حمايت از كودكان در شــرايط دشــوار، مي توان از 
ظرفيت هاي قانون حمايت از اطفال و نوجوانان استفاده كرد كه اواخر سال گذشته 
تصويب شد كه البته هنوز فاقد دســتورالعمل اجرايي است؛ از جنبه هاي مثبت 
اين قانون، پذيرش همه افراد زير 18ســال به عنوان كودك و نوجوان است كه بر 
پيمان نامه حقوق كودك منطبق است و اينكه هم شهروندان وظيفه دارند وضعيت 
هر كودك در شرايط دشواري را كه مشاهده مي كنند، گزارش كنند. از جنبه هاي 
منفي قانون اخير، جرم انگاري مسئله است؛ به اين معنا كه براي مثال اگر كودكي 
كار مي كند، پدر او در دادگاه جريمه مي شود و درصورت تكرار اين وضعيت، ميزان 
جريمه افزايش پيدا مي كند! درحالي كه واقعيت اين است كه خود آن خانواده در 
شرايط دشوار به سرمي برند و قادر نيستند كه كودك را تحت حمايت خود قرار دهند. 
در اينجا دولت بايد همه مواد پيمان نامه حقوق كودك را كه سال 1373پذيرفته 
و جزو قوانين داخلي كشور اســت، به  اجرا دربياورد. الزمه اين كار اين است كه 
در نخســتين اقدام، با همكاري مركز آمار ايران، انجمن هاي علمي مرتبط مانند 
انجمن جامعه شناسي ايران، انجمن جمعيت شناسي، انجمن مددكاري و... و با 
كمك سازمان هاي مردم نهاد، يك يك اين كودكان شناسايي، و مشخصات آنان 
ضمن حفظ حقوق شان تهيه شود. در گام دوم، بايد براي هريك از اين كودكان، 
ديدبان آموزش ديده تعيين شود؛ يعني مثاًل اگر تعداد كودكان در شرايط دشوار، 
10ميليون نفر باشد، الزم است 2ميليون ديدبان انتخاب شود. ديدبان ها بايد ضمن 
تسلط بر پيمان نامه حقوق كودك و ديگر قوانين مربوط به كودكان، آموزش هاي 
جامعه شناسانه، روانشناســانه و مددكاري الزم را ديده باشند )اجراي دقيق اين 
برنامه اصولي خود گره گشاي بخشــي از بحران بيكاري جوانان خواهد بود(. در 
مجموع، مي توان گفت شناسايي دقيق، ديدباني و حمايت از 10ميليون كودكي 
كه در شرايط دشــوار زندگي مي كنند، همزمان با حفظ كرامت و حقوق والدين 
آنان، مي تواند نخستين گام مؤثر دولت بعدي براي ايفاي مسئوليت خود در حوزه 
اجتماعي باشد كه در كوتاه مدت قابل اجراست. ضمن اينكه بايد تأكيد كرد اين 
مســئله را نمي توان به آينده موكول كرد؛ چراكه واقعيت حق بقا، رشد، امنيت 
و مشــاركت كودكان تقريباً در زماني ديگر جبران پذير نيست. يعني نمي توان 
مشكالت سوء تغذيه، بازماندگي كودكان از تحصيل، كار اجباري و خشونت عليه 
كودكان را در زمان حال رها، و رسيدگي به آن را به سال هاي بعد موكول كرد! در 
پايان، از منظر نگارنده، اولويت دادن به مسائل كودكان، فصل مشترك اولويت هاي 
ديگر جامعه است و اگر شناسايي، ديدباني و حمايت از كودكان در شرايط سخت، 
به خوبي مديريت شود، در چنين بستري، ديگر مسائل كنوني جامعه ايران از جمله 

فقر، بيكاري و اعتياد نيز راحت تر قابل حل وفصل خواهند بود.

يادداشت يك

جامعهنااميد،سرمايههایاجتماعیخودراازدستمیدهد
گفت وگو با رئيس مؤسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي درباره راه هاي مواجهه با جامعه اي كه تاب آوري آن رو به  كاهش است 
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سیامك زندرضوي
جامعه شناس

در پيمايش ديگري، در سال74، 38درصد افراد معتقد 
بوده اند كه زندگي نســل هاي آينده بهتر خواهد شد، 
درحالي كه اين افراد اميدوار، تنها 10سال بعد، در سال 
84 به 27درصد كاهش پيدا كرده بودند؛ در يك بازه 
10ساله، 10درصد به نااميدي اجتماعي افزوده شده 
است. كمي جلوتر اگر بيايم، در ســال 94، پيمايش 
ديگري انجام شــده كه در آن، 76درصد افراد اعتقاد 
داشتند كه در آينده فاصله بين فقرا و ثروتمندان افزوده 
خواهد شد. جزئيات اين پيمايش حكايت از آن دارد كه 
در سال94، بيش از 74درصد افراد بر اين باور بوده اند 
كه رواج صفات مثبت )امانتداري، صداقت، گذشت و...(

در جامعه كاهش پيدا خواهد كرد. پيمايشی ديگر نيز 
كه مربوط به سال95 است حكايت از آن دارد كه اميد 
به آينده بهتر در برخي استان ها بسيار پايين آمده است. 
بر اين اساس ساكنان زنجان، سيستان وبلوچستان و 
سمنان  10ســال آينده را بسيار نامطلوب پيش بيني 
كرده اند. همه اين اعداد در حالي به شــكل هشــدار 
ضميمه اين گزارش شده است كه در پنج سال گذشته 
وقايع دو سه سال اخير و  شيوع ويروس كرونا و... هنوز 
تأثيرات منفي خود را بر جامعه نگذاشته بودند و شايد 
وقت آن رسيده كه باور كنيم: فرسايش اميد، سرعت 
گرفته اســت. براي بهبود جراحت جامعه نياز به اين 
اســت كه همه ســطوح مداخله گر نقش هاي خود را 
دوباره بيافرينند و از ســاحت كارشناسي شــده وارد 
بحران و آسيب هاي اجتماعي شــوند. فعاالن مدني، 
روزنامه نگاران، مسئوالن و سياستگذاران همه بايد در 
ابتدا بحران نااميدي اجتماعي را پذيرفته و نقش خود 
را براي كاهش آن شناسايي كنند و وارد ميدان شوند. 
امروز درباره راه هاي مواجهه با بحران هاي موجود با روزبه 
كردوني، رئيس مؤسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي، 
به گفت وگو نشسته ايم و براي »چه بايد كرد«هاي اين 

روزگار پاسخ هايي يافته ايم.
این روزها آسیب هاي اجتماعي در سایه 
مسائل اقتصادي به حاشیه رانده شده تاجایي كه 
حتي خرده برنامه هایي كه توسط مداخله گران و 
فعاالن اجتماعي دنبال مي شود به شکل ُمسکن 
عمل مي كند؛ ُمسکن هایي كه شاید به طور موقت 
حال افراد را بهتر كند اما درنهایت هیچ آسیبي را به 
شکل ریشه اي درمان نمي كند...فعاالن این حوزه 
باید در میان این آشوب چه رویکردي داشته باشند 

تا به نتیجه قابل دفاعي برسند؟
وقتي مي خواهيم درباره مسائل اجتماعي يك جامعه 
صحبت كنيم، مهم اســت كه آن جامعــه را به خوبي 
شناخته باشيم. اگر شناخت شما به عنوان مداخله گر از 
مختصات آن جامعه كافي نباشد، راه به جايي نمي بريد. 
اصوال باور من اين است كه هيچ سياست و هيچ برنامه 
و هيچ پروژه اي در جامعه مأيوس موفق نمي شود و به 

نتيجه نمي رسد.
مداخالت در حوزه اجتماعي هم با این 
شیوه به نتیجه نمي رسد. براي مثال شما ممکن است 
برنامه اي مدون براي كاهش آسیب هاي اجتماعي 
داشته باشید اما چون شناخت كافي ندارید یا چون 

میزان ناامیدي اجتماعي حاكم بر جامعه را درك 
نکرده اید، آب در هاون كوبیده اید.

در جامعه اي كــه اميد از بين رفته باشــد، نه مداخله 
موفقي خواهيد داشت نه سياستگذاري هاي شما منتج 

به نتيجه قابل قبول مي شود.
چه شد كه جامعه ایران به جایي رسید 
كه دیگر حتي هشدارهاي جامعه شناسان كارگر 
نمي افتد؟ آیا ما در مقطــع تلخي از تاریخ زندگي 
مي كنیم یا زیر الیه هاي این شهر همیشه همین 

یأس مستمر وجود داشته است؟ 
جامعه ايران در مقطع عجيبي از تاريخ به سر مي برد. 
انگار در حال تجربه چله هايي از مصيبتيم. شــما اگر 
چند سالی را كه بر ما گذشته اســت بررسي كنيد، با 
اتفاق هاي بسيار تلخي مواجه خواهيد شد. سيل، زلزله، 
آتش سوزي، هواپيماي اوكرايني، حادثه هاي تروريستي 
اهواز، سيستان وبلوچستان، جنگل سوزي ها، قتل هاي 
عجيب و ناموسي مثل اتفاقي كه براي بابك خرمدين 
يا رومينا اشرفي افتاد، تورم هاي دورقمي، سقوط ارزش 
ريال و به تبع آن كاهش قدرت خريــد مردم، تحريم 
بي سابقه كه عالوه بر فشــارهاي اقتصادي فشارهاي 
رواني بسياري هم با خود به همراه داشته است... در كنار 
همه اينها ناگهان ويروسی عجيب و يك اپيدمي جهاني 
هم وارد كشور مي شود؛ بيش از 80هزار نفر جان خود را 
ازدست داده اند، بدون آنكه حتي امكان سوگواري براي 
آنها توسط بستگان شان وجود داشته باشد؛ ويروسي 
كه تعامل هاي جمعي را از بين برده است و آدم ها را با 

غم هايشان تنها مي گذارد.
محصــول نهایي زیســتن در چنین 
شــرایطي چه خواهد بود؟ چه آینده اي براي این 

جامعه متصورید؟
در چنين جامعه اي تاب آوري اجتماعي از بين مي رود 
و روح جمعي در اين جامعه زخمي است. براي مواجهه 
با اين جامعه و مداخله و سياستگذاري در آن نمي توان 
از الگوريتم هاي گذشته استفاده كرد. اين نكته مهمي 
است كه جامعه روشنفكري هم در تمامي اين سال ها 
دنبال اميد آفريني به جامعه نبوده است و اين خود يكي 
از آسيب هايي است كه امروز بروزكرده و گريبانگير ما 
شده است. نبايد فراموش كنيم كه ظرفيت هاي بسياري 
در همين جامعه وجود دارد. اينكه جامعه ايراني با وجود 
همه اين مشكالت هنوز زنده و بالنده است و روحيه خير 
جمعي در آن وجود دارد، اين پيام را دارد كه نبايد نگاه 
سياه نمايانه به اين جامعه داشته باشيم. درست است كه 
وضعيت اميد اجتماعي مناسب نيست اما جامعه ايراني 
نشان داده همواره از خاكستر خود زاييده شده و دوباره 

پيش مي رود و آينده روشني براي خود رقم مي زند.
اگر امروز از فرســايش اميد سخن مي گوييم براي آن 
است كه هشداري به فعاالن اين حوزه و سياستگذاران 
بدهيم تا تمام توان خود را براي بهبود جامعه بگذارند و 

اجازه ندهند نااميدي بر آنها چيره شود.
 امروز آمارهاي تلخــي به گوش مردم 
مي رسد. مثال در هشت ماه نخست سال قبل، اعالم 
شد كه خودكشي در ایران حدود 5درصد افزایش 

پیدا كرده است. شما اگر بخواهید از منظر خودتان 
افزایش آمار سیاه در جامعه را تحلیل كنید و براي 
كاهش آن راهکار ارائه دهید، پیشنهادتان چیست؟
نمي توان با چنين جامعه اي كه در ســؤال هاي قبل 
به تشــريح آن پرداختيم، صرفا با عــدد و رقم حرف 
زد و آن را بررسي كرد. نكته مهم بعدي اين است كه 
متأسفانه وقتي مي خواهيم رويكرد اصالحي با جامعه 
داشــته باشــيم بالفاصله آن را به عدد و رقم تبديل 
مي كنيم درحالي كه واقعيتي كــه در جامعه وجود 
دارد، متفاوت است و نياز به نگاه اصالحي دارد. تمام 
نظرسنجي ها نشان مي دهد كه ما در دوره فرسايش 
اميد و ازبين رفتن ســرمايه اجتماعي قرار داريم. اما 
مشكل اصلي كجاست؟ مشكل از جايي شروع مي شود 
كه مهارت ورود به مسائل اجتماعي وجود ندارد. نيت 
خير براي انجام كار خير، كافي نيست. بايد مهارت ورود 
به حوزه اجتماعي را داشته باشيم. خيلي مهم است كه 
بدانيم از چه ساحتي وارد مسائل شويم تا هم شناخت 
كافي از اين مسائل داشته باشيم و هم بتوانيم براي حل 
مشكالت موجود راهكارهاي سالم و مفيد ارائه كنيم. 
يك نكته هم اضافه كنم كه هنوز هيچ مطالعه جامعي 
درخصوص تأثيرات كرونا بر مســائل و آسيب هاي 
اجتماعي منتشر نشده است كه بتوان متقن و مستند 
به شــواهد درخصوص افزايش يا كاهش خودكشي 

متأثر از كرونا ادعا كرد.
به ظن شما نقطه ورود ما كجا باشد؟ از 
چه ساحتي به امور تسلط پیدا كنیم؟ یا همان سؤال 
سنتي همیشه... چه باید كرد؟ و اصال كدام مسائل 

باید در اولویت رسیدگي قرار بگیرند؟
هركس بايد در ســاحت خودش پاسخ به اين سؤال را 
پيدا كند. روزنامه نگار از يك سو، فعال معدني از يك سو 
و سياســتگذار و صاحبان قدرت از ســوي ديگر بايد 
ساحت ورود خود به اين مقوله را پيدا كند. همچنين 
بايد بپذيريم كه آنچه امروز جامعه با آن درگير است، 
محصول كار همه ماست. نخســتين نقطه خطا اين 
است كه همديگر را به خاطر شكل گيري وضع موجود 

مقصر بدانيم.
اقدام هاي پيشگيرانه در اين حوزه بسيار اهميت دارند. 
قبل از اينكه به مداخله براي كنترل و كاهش برسيم، 
بايد سراغ همين اقدام ها برويم. بايد بگويم كه در گام 
نخست بايد نزاع در اين كشور، كاهش پيدا كند. نزاع بين 
مردم با مردم، مردم با حكومت، حكومت با مردم و حتي 
نزاع بين خود مسئوالن بايد به حداقل برسد. تنش هاي 
ناشــي از اين نزاع ها اثرات منفي جبران ناپذيري روي 
مردم مي گذارد. به واسطه گسترش اين نزاع ها، مسائل 
جامعه به حاشيه رفته اســت و تا وقتي كه اين سطح 
از تنش در جامعه وجود دارد، اصال مســائل اجتماعي 
ديگر به چشم نمي آيد. بنابراين در پاسخ به »چه بايد 
كرد« مي گويم بايد به دنبال گسترش صلح و آرامش 
و پرهيز از نزاع بود. نخســت وزير سابق هند مي گويد: 
وقتي راستي در قلب داشته باشي، شخصيت زيبايي 
داري، وقتي زيبايي شخصيت داري، هارموني در خانه 
داري، وقتي هارموني در خانه داشته باشي، در جامعه 

روزبه كردونی: 
وقتي مي خواهیم 

درباره مسائل 
اجتماعي یك جامعه 

صحبت كنیم، 
مهم است كه آن 
جامعه را به خوبي 

شناخته باشیم. 
اگر شناخت شما 

به عنوان مداخله گر از 
مختصات آن جامعه 

كافي نباشد، راه به 
جایي نمي برید. اصوال 

باور من این است كه 
هیچ سیاست و هیچ 

برنامه و هیچ پروژه اي 
در جامعه مأیوس 

موفق نمي شود و به 
نتیجه نمي رسد

نظم داري و وقتي در جامعه نظم داشــته باشي، صلح 
اتفاق خواهد افتاد.

شرایط جامعه در عصر تکنولوژي مدام 
در حال تغییر است. در موقعیتي كه امروز در آن قرار 
داریم، نقش جامعه شناسان چطور باید بازآفریني 
شود؟ چرا هشدارهاي آنها كاركرد خود را از دست 

داده است؟ 
رويكردي وجود دارد به نام رويكرد خطايي وجود دارد 
به نام EOE   )اي او اي( كه تعدادي از جامعه شناسان به 
آن باور دارند. وقتي به اين افراد مي گويي كه مي خواهم 
خودكشي را در منطقه اي كاهش دهم، به تو براساس اين 
رويكرد پاسخ مي دهند: در ابتدا بايد فقر در آن منطقه از 
بين برود، مشكالت خانوادگي حل شود، مهاجرت از بين 
رود، بيكاري ريشه كن شود و به مسائل هويتي رسيدگي 
شود، بعد خودكشي كم كم كاهش پيدا مي كند. در واقع 
اين گروه بر اين باورند كه همه  چيز بايد حل شود تا براي 
مثال آمار خودكشــي 5درصد كاهش پيدا كند. اين، 
رويكرد غيرقابل قبولي است. رويكردهايي مشابه اين 

رويكرد بايد توسط جامعه شناسان اصالح شود.
 آیا سطوح دیگر درگیر این ماجرا رفتار 
درستي در مواجهه با آسیب هاي اجتماعي داشتند؟
نه، واقعيت اين است كه مهارت مداخله گري كارآمد را 
نداريم. كرونا هم آمد و اوضاع را بدتر كرد. روزنامه نگاران 
و فعاالن مدني حداقل پيش از اين مي توانســتند به 
شكل ميداني كارهايي انجام دهند اما امروز اين سطح 
از مداخله هم از دست رفته است. همه ما بايد نقش هاي 
كنوني مان را تغيير دهيم. مثال شما به عنوان روزنامه نگار 
بايد نقش خود را از پيشنهاد دهنده به هشدار دهنده ارتقا 
دهيد. عالوه بر تشريح وضع موجود و بيان حقايق تلخ 
اجتماعي، روزنامه نگار بايد بتوانــد راهكارهايي براي 

بهترشدن شرايط هم ارائه دهد.
مسائل و بحران هاي اجتماعي بايد تبديل به اولويت اول 
همه باشــد؛ چه دولت، چه فعاالن مدني و ان جي اوها 
و چه رســانه ها. روزنامه نگاران بايــد تحليل محتوا و 
گفتمان ســه مناظره را انجــام داده و كنــار همين 
درخواست رهبري قرار مي دادند تا به پاسخ اين پرسش 
مي رسيدند: مسائل اجتماعي در چه سطحي از گفتمان 

نامزدها قرار داشتند؟ 
كدام مسیر در میان این بیراهه ها ما را به 

مقصد مي رساند یا حداقل نزدیك مي كند؟
نبايد آسيب هاي اجتماعي در حد عكس يادگاري باقي 
بمانند. هركس نظري كلي درباره يك آسيب اجتماعي 
مي دهد و مي رود. صفر تا صد يك آسيب بايد احصا شود 
و به شكل جزئي همه سطوح درگير با آن وارد ميدان 
شوند. فعاالن مدني بايد مهارت مداخله گري را افزايش 
دهند.يا براي مثال وقتي مي گوييم اعتياد زياد شــده 
است، نبايد به دادن آمار در اين حوزه اكتفا كنيم. آمار 
در اين بخش بايد به تفكيك ارائه شود؛ اعتياد در كدام 
سنين بيشتر شده؟ كدام جنسيت در اين افزايش سهم 
بيشتري داشته؟ تجربه مصرف اول مواد اين افراد به چه 
صورت بوده و... . اين تنها مسيري است كه مي تواند ما 

را به مقصد برساند.

مسائل اجتماعي چه جايگاهي  در دولت آينده داشته باشد؟
توجه به وضعیت كودكان

 در اولویت قرار گیرد
 در مقطعي عجیب از تاریخ زندگي 
مي كنیم. خبرهاي تلخ، آمارهاي 
گزنده و مرثیه هــاي ناتمام ما را 
محاصره كرده اند. از سوي دیگر، تورم هاي لجام گسیخته معیشت طیف 
گسترده اي از مردم را دچار مشکل كرده و خط فقر براساس آمارهاي رسمي 
براي یك خانواده با بعد اســتاندارد چهارنفره از هفت میلیون عبور كرده 
است. در واقع شرایط اقتصادي عرصه را آن قدر به همگان تنگ كرده كه 
مسائل اجتماعي و بحران هاي این حوزه زیر سایه چالش هاي اقتصادي قرار 
گرفته تا جایي كه دغدغه اصلي سطوح مختلف جامعه در همین مصایب 
اقتصادي خالصه مي شود. نامزدهاي انتخابات ریاست جمهوري هرگز به 
اندازه امسال بر مسائل اقتصادي تأكید نداشتند و حول آن شعار نمي دادند 
و مردم هرگز تا این اندازه نسبت به بحران هاي اجتماعي بي تفاوت نبودند؛ 
آن قدر كه حقوق اجتماعي شان را حتي از فهرست مطالبات همیشگي خارج 
كنند و صرفا به دنبال قدرتمندي باشند كه معیشت آنها را بهبود ببخشد. در 
سال98، رئیس انجمن مددكاران اجتماعي اعالم كرد كه اگر بخواهیم سن 
جرم را با ۳0سال پیش مقایسه كنیم، مي بینیم كه آسیب ها و جرم به سمت 
جوان ترشدن پیش مي رود. سن اعتیاد 19سال است و سن اقدام به خودكشي 
هم بسیار پایین آمده است. متأسفانه هم اكنون در مورد آسیب هایي مانند 
طالق، وضعیت خوبي نداریم و براساس آمارهایي كه مسئوالن مي دهند از 
هر سه ازدواج یکي به طالق مي انجامد. همچنین براساس گزارش فراتحلیلي 
كه مؤسسه عالي پژوهش تامین اجتماعي مستند به برخي گزارش هاي ملي، 
نظیر ارزش ها و نگرش هاي ایرانیان موج اول و دوم و ســوم؛ پیمایش ملي 
فرهنگ سیاسي مردم ایران و وضعیت اجتماعي، فرهنگي و اخالقي جامعه 
ایران و كتاب امید اجتماعي: چیستي، وضعیت و سبب شناسي، تهیه كرده 
است آورده شده كه در سال های5۳ و 8۳ از افراد خواسته شده تا یك نردبان 
ده پله اي را درنظر بگیرند و رتبه آینده كشور را در آن مشخص كنند. میانگین 
رتبه افراد در این دوپیمایش به ترتیب 9 و 7بوده است؛ در فاصله سي سال، از 

امید مردم به آینده كشور كاسته شده است.

مائده امیني
روزنامه نگار
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این شماره

سرنوشت نامعلوم آمار جدایی
شاخص ازدواج و طالق در چه وضعیتی قرار دارد؟

شاخص طالق یكی از شاخص های اجتماعی 
حساسیت برانگیز در كشور ماست و مروری 
بر آمار چند ســال اخیر آن، نكات مهمی را 

گوشزد می كند.
تعداد طالق ها در ایران از آغاز سال13۷0، 
روندی صعودی به خود گرفته است و از اوایل 
دهه80 و همزمان با افزایش تعداد ازدواج ها، 
شــاهد افزایش تعداد طالق ها هســتیم. 
براساس اطالعات سال98 باید گفت كه در 
این سال، 530هزار و 335 ازدواج ثبت شد 
و همچنین 1۷4هزار و 831نفر نیز دست به 

ثبت طالق زدند.
بیشترین آمار ازدواج سال98 به ترتیب در 
اســتان های تهران )68هــزار و 592نفر(، 
خراســان رضوی )4۷هــزار و 3۷9نفر(، 
خوزستان )3۷هزار و 594نفر(، آذربایجان 
شــرقی )28هزار و 419نفــر( و اصفهان 
)26هزار و 1۷3نفر( و بیشترین آمار طالق 
در این سال به ترتیب در استان های تهران 
)31هــزار و ۷33نفر(، فــارس )10هزار و 
93نفــر(، اصفهــان )10هــزار و 24نفر(، 
آذربایجان شــرقی )9هــزار و 119نفر( و 

مازندران )8هزار و ۷18نفر( بوده است.
هرچند هنوز خبری از آمــار كامل طالق و 
ازدواج سال99 نیست و سازمان ثبت احوال 
در این حوزه سكوت كرده است اما آمارهای 
شش ماه نخست ســال99 از شدت گرفتن 
چالش طالق در جامعه ایرانی خبر می دهد، 
تا جایی كه دفتر برنامه ریزی ازدواج و تعالی 
خانــواده وزارت جوانــان، جدیدترین آمار 
طالق و ازدواج ایران در سال99 اعالم كرد: 
»براساس آمارهای به دســت آمده، نسبت 
آمار طالق به ازدواج در كشور با 1٫2درصد 
افزایش نســبت به همین مدت در ســال 

گذشته به 31٫9درصد رسیده است.«
در ســال98 به ازای هر یك هــزار ازدواج 
ثبت شده در كشور، 331مورد طالق هم ثبت 
شده  است. عالوه  بر این، آمار رسمی سازمان 
ثبت احوال نشان می دهد كه ویروس كرونا 
نیز ســدی در برابر جدایی زوج های ایجاد 
نكرد و در بهار و تابستان99 حتی بیشتر از 
مدت مشابه سال98 طالق ثبت شده است. 
بنابر آخرین آمار ثبت احوال كشور، در بهار 
و تابستان سال99، 82هزار و ۷81طالق در 
ایران به ثبت رسید و این درحالی است كه 
در شش  ماه مشابه سال98، 81هزار و 313 
طالق ثبت شــده بود. براســاس اطالعات 
منتشر شده از جانب مركز آمار ایران، تعداد 
طالق ثبت شــده با مــدت ازدواج كمتر از 
یك ســال از 2هزارو 198طــالق در بهار 
ســال99 با رشــد 39درصدی به 3هزار و 

68طالق در تابستان99 رسیده است.
آمار مربوط به طالق با مــدت ازدواج های 
بیشتر از یك سال در تابستان99 نیز نسبت 
به بهار همان سال با روندی صعودی مواجه 
شــد و باید گفت كه تعداد طالق ثبت شده 
با مــدت ازدواج یــك تا پنج ســال نیز در 
سه ماه نخست ســال99 از میزان 9هزار و 
982طالق ثبت شده با رشدی 3۷درصدی 
به رقم 13هزار و 691طالق در سه ماهه دوم 

سال99 رسید.
نیم نگاهی به آمار ازدواج و طالق در چند دهه 
گذشته نشانگر این واقعیت است كه تعداد 
ازدواج های ساالنه ثبت شده در جامعه ایران 
از ســال۷9 تا 89 روند افزایشی داشت و در 
سال89 با ثبت 891هزار و 62۷ مورد به اوج 
خود رسید اما پس از سال89 این نمودار روند 
نزولی به خود گرفت. در فاصله سال های۷8 
تا 98 تعداد ازدواج ها 1۷درصد كاهش یافت 
اما تعداد طالق ها رشد 226درصدی داشت.

حل مسائل اقتصادی، راهكار كوتاه مدت 
چالش طالق

افزایش طالق و كاهش 
ازدواج شاید در ظاهر 
یك خبر تكــراری در 
میان مسائل اجتماعی ایران به نظر برســد و بسیاری آن را 
به عنوان یك بحث كلیشه ای معرفی كنند اما اثرگذاری این 
مسائل در آینده زندگی اجتماعی از چنان اهمیتی برخوردار 

است كه به راحتی نمی توان از كنار آن عبور كرد.
رفع مشكالت حوزه ازدواج و طالق نیازمند توجه به زیرساخت های جامعه است، به عنوان 
مثال زمانی كه از بحث فرهنگی در كاهش آمار طالق و پایدارشدن زندگی زوج ها صحبت 
می كنیم باید بدانیم كه این بحث فرهنگی شامل ساختار خانواده ها، مهاجرت و... می شود. 
در كنار مسائل فرهنگی نباید از نقش آفرینی مسائل اقتصادی غافل شد و در عین حال باید 
قبول كرد كه نگاه فرهنگی حاكم در خانواده ها در طوالنی مدت اثرگذاری بیشتری در این 
موضوع دارد. نوع فرهنگ ها و تغییر در ارتباطات افراد به واسطه اتفاقاتی مانند مهاجرت 
موجب می شود تا نوع انتظارات افراد شكل و شــمایل متفاوتی به خود بگیرد و در بستر 

خانواده خود را نشان  دهد.
در واقع باید قبول كنیم كه چالش طالق و ازدواج مربوط به یك حوزه نیست و اتفاقات 
متعدد فرهنگی و اقتصادی زنجیره وار در این حوزه از اثرگذاری كافی برخوردار هستند و 

منجر به بروز اختالفات خانوادگی و كاهش عمر زندگی  مشترك زوج ها می شوند.
با توجه به روندی كه شرح آن رفت، باید قبول كنیم كه این چالش اجتماعی مختص به 
دولت و دوره خاصی نیست و بر همین اساس دولت جدید نیز باید خود را برای روبه رو شدن 
با این چالش آمده كند چراكه افزایش طالق و كاهــش ازدواج در بطن خود معضالت 

دیگری را در پی دارد و موجب بروز آسیب های اجتماعی و خانوادگی خواهد شد.
اگر بخواهیم به بررسی راه حل های موجود برای برون رفت جامعه از گستره این چالش 
بپردازیم باید دوباره نگاه مان را به همان زمینه های مشكل ساز برگردانیم. در واقع مسائل 
فرهنگی و اقتصادی همان طور كه می توانند به افزایش آمار طالق و كاهش ازدواج دامن 
بزنند، این امكان را دارند كه درصورت قرارگرفتن در یك ساختار مناسب به عنوان راه حل 
معرفی شوند. در واقع باید گفت كه با ایجاد فرهنگ مناسب و شرایط اقتصادی با ثبات 
می توان امید داشــت كه در گذر زمان از آمار طالق كاسته شــود و جوانان با آگاهی و 

اطمینان بیشتری در مسیر ایجاد زندگی مشترك گام بردارند.
شاید به جرأت بتوان گفت كه با حل مسائل اقتصادی تا حدود زیادی می توان بسیاری 
از خانواده هایی را كه در شرف از هم پاشیدگی هستند نجات داد، در واقع این راه حل را 
می توان به عنوان حالل مشكالت طالق در كوتاه مدت مورد توجه قرار داد اما برای حل 

ریشه ای مسائل باید به مسائل فرهنگی به عنوان راه حل اصلی تكیه كرد.

مریم سادات ظهوریان
روانشناس خانواده

82781%37
طالق ثبت شده در شش ماهه 

نخست سال99
رشد طالق های ثبت شده با 

مدت ازدواج یك تا پنج سال در 
تابستان99 نسبت به بهار همان سال

نورا عباسی
روزنامه نگار

ازدواج و طالق

فتانه احدی 
روزنامه نگار

مجرم اصلی؛ بیكاری و 
شرایط اقتصادی 

شاخص جرائم و جنایت در سال های اخیر چه وضعیتی داشته است؟
آمار جرائــم و جنایت در 
دهه90 افزایشــی بوده 
است. سیرصعودی جرائم 
در این دهه با وضعیت بد اقتصادی و بیكاری مردم گره خورده 
است. مســائل اجتماعی و فرهنگی نیز در وقوع جرائم جنایی 
بسیار دخل و تصرف دارند. داده های مركز آمار، گویای این است 
كه نرخ سرقت و در واقع انواع سرقت در سال های اخیر صعودی 
بوده و در ســال های98 و 99 به اوج خود در دهه90 رســیده 
است. بررسی عوامل اقتصادی دراین دوره نشان می دهد نرخ 
بیكاری تأثیری مهم را در این متغیر گذاشته است. همچنین 
سرقت های خرد در كشور 12درصد نسبت به سال98 افزایش 

یافت. روند سرقت در سال های اخیر نشان از كاهشی مقطعی 
در سال های92 و 95 داشته و در دیگر سال های این دهه همواره 
افزایشی بوده است. پس از آنكه نرخ سرقت در سال9۷ جهشی 
30درصدی را ثبت كرد و روندی افزایشــی به خود گرفت در 
نهایت در ســال های98 و 99 این رقم به باالترین حد خود در 
این دهه رسید كه برابر با یك هزار و 39جرم در هر 100هزار نفر 
بوده است. در سال99 جرائم خشن و تجاوز به عنف در كشور 
كاهش یافته است. اما آمار قتل در سال99 نسبت به سال98 

اندكی افزایش یافته است.
آمار وقوع قتل عمدی، آدم ربایی، ســرقت مسلحانه، تجاوز به 
عنف و حریق عمدی در نیمه نخست سال9۷، 161 مورد بوده 

نیم نگاهی به آمار 
ازدواج و طالق در 
چند دهه گذشته 

نشانگر این 
واقعیت است كه 

تعداد ازدواج های 
ساالنه ثبت شده 

در جامعه ایران از 
سال۷9 تا ۸9 روند 
افزایشی داشت و 
در سال۸9 با ثبت 

۸91هزار و ۶۲۷ 
مورد به اوج خود 
رسید اما پس از 

سال۸9 این نمودار 
روند نزولی به خود 

گرفت. در فاصله 
سال های۷۸ تا 9۸ 

تعداد ازدواج ها 
1۷درصد كاهش 

یافت اما تعداد 
طالق ها رشد 
۲۲۶درصدی 

داشت

شاخص های تأثیرگذار بر افزایش جرم

قطعا هر حادثه اجتماعی در روند 
رفتارهای انسان ها اثرگذارخواهد 
بود. این به عنوان یك پدیده ثابت 
در جامعه شناسی مورد قبول تمام اندیشمندان است. جرم و 
جنایت در زمان در مناسك، آداب و رسوم، اعیاد و روزهای 
خاص نیز متغیر اســت. از لحاظ جرم شناســی و بررســی 
جنایت ها و جرائمــی كه به وقوع می پیونــدد، عوامل مؤثر 
زیادی وجود دارد كه می تواند در كاهــش و افزایش جرم و 

جنایت مؤثر باشد.
برای مثال می توانیم به مراسم مختلف یا اعیاد اشاره كنیم. 
در روزها و ماه های خاص مانند ماه محرم و خاصه روزهای 
تاسوعا و عاشــورا، ماه مبارك رمضان، اعیاد ملی و مذهبی، 
عید نوروز در افزایــش و كاهش جرائم تأثیــر می گذارد. 
در روزها و ماه هــای مذهبی و اعتقادی جرائم به شــكل 
محسوسی كاهش می یابد اما در نوروز به شكل قابل توجهی 
افزایش پیدا می كنــد. در فصل ها و روزها ی ســفر جرائم 
افزایش می باید. حتی شرایط و مســائل مختلف سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی در افزایش جرائم مؤثر اســت. البته 
هرچند بســیاری بر این باورند كه جرائم در دنیای كنونی 
بیش از پیش شده اســت اما باید گفت جرائم مختص شهر 

یا كشــور و حتی دوره و ســال به خصوصی نیست. جرم و 
جنایت همیشه در حال وقوع بوده اما در هر دوره دستخوش 
تغییرات زیادی شده است. حتی می توان گفت با پیشرفت 
تكنولوژی نیز جرائم تغییر می كنند و تكنولوژیك می شوند. 
عوامل مختلفی در وقوع جرم تأثیر می گذارد. یكی از دالیلی 
كه در ســال های اخیر اخبار جرائم بیش از پیش به گوش 
می رسد، شبكه های اجتماعی است كه به عنوان یك تریبون، 
اینگونه اخبار را بین مردم انتشار می دهد، هرچند كه قطعا 
افزایش جرم در سال های اخیر بسیار محسوس بوده و بنابر 

اقتضای زمانه بیشتر شده است.
حال اگر بخواهیم انتخابات و آینده بعد از انتخابات را از بُعد 
ارتكاب جرائم و جنایت مورد بررسی قرار دهیم، باید به سطح 
تغییرات فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی توجه كنیم. 
اگر تغییرات حول این مســائل صورت گیرد و روند مثبتی 
به همراه داشــته باشــد، قطعا جرائم كاهش می یابد اما اگر 
شــرایط، به خصوص وضعیت اقتصادی، روند منفی داشته 
باشد، آستانه تحمل مردم كم شود، مردم به نان شب محتاج 
 شوند و صاحبان سرمایه و قدرت، عرصه را برای مردم تنگ 

كنند، ناخودآگاه جرائم افزایش می یابد.
جرم و جنایت عمدتا ناشــی از عوامــل اجتماعی و تا حدی 
عوامل فردی است. مسلما اگر اوضاع اقتصادی بهبود یابد، با 
بسیاری ازجرائمی كه با آن مواجه هستیم در آینده برخورد 
نخواهیم داشت. ولی تا زمانی كه اوضاع اقتصادی تغییر نكند 

و قول و وعده هایی كه كاندیداها داده اند عملیاتی نشود، مردم 
اعتماد خود را ازدست می دهند و براساس آنچه شرایط پیش 
می آورد عمل می كنند، كه عده ای نیز مرتكب اعمال خالف 

قانون و جنایت می شوند.
با توجه به اهمیت موضوع جرم و اثرهای زیانبار اجتماعی- 
اقتصادی آن، باید بــه عوامل اقتصادی )بیــكاری و تورم( 
مؤثر بر جرم و جنایت در ایران پرداخت. شــرایط اقتصادی 
مانند بیكاری، تورم و فقر موجــب افزایش نرخ ارتكاب جرم 
می شــوند، چون این عوامل تفاوت میان جرم و كار قانونی 
را افزایش می دهند. نرخ بیكاری و تورم اثر مثبتی بر میزان 
جرم و جنایت در ایران دارد؛ به طوری كه با یك واحد افزایش 
نرخ بیكاری و تورم، میزان جــرم و جنایت به ترتیب 2/02 و 

1/58واحد افزایش می یابد.
با توجه بــه اینكه در طول چند ســال اخیر، میــزان تورم 
اقتصادی به شــدت افزایش یافتــه و نرخ بیــكاری به نحو 
نگران كننده ای باال  رفته و گرانــی كاال ها و خدمات به  یكی 
از بزرگ ترین مشكالت افراد و خانواده ها تبدیل شده است، 
الزم است فعالیت های مجرمانه فقط از حیث مفهوم مجرد 
قانونی مال حظه نشــوند، بلكه در برخورد با اینگونه جرائم، 
باید علل و عوامل ارتكاب آنها نیز كه درواقع رشد نقدینگی، 
افزایش تورم، گرانی كاال ها و خدمات و بیكاری فزاینده است، 
مورد مال حظه قرار گیرند. بنابراین دولت آینده ایران می تواند 
با توجه به این مسائل، عللی را كه به رفتارهای مجرمانه بدل 
می شــود شناســایی كند و در حل این معضل راه حل هایی 

پیش رو قرار دهد.

200 فقره 
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 تخریب و سرقت تجهیزات 
ترافیكی در سال99

افزایش بازداشت متهمان به سرقت در 1۰روز 
نخست سال14۰۰

كه این آمار در نیمه نخست ســال98 با 153وقوع، با كاهش 
5درصدی روبه رو شده است.

نیمه نخست سال9۷، میزان كشــفیات در پرونده های قتل، 
آدم ربایی، ســرقت مســلحانه، تجاوز به عنف و حریق عمدی 
96درصد بوده كه این آمار در شــش ماه نخســت امســال به 
118درصد رسیده و نسبت به مدت مشابه سال98، 22درصد 
پیشرفت را نشان می دهد. به گفته معاون پلیس آگاهی تهران 
در سال 93، 20درصِد قتل های ایران، قتل های ناموسی است 
و بیش از 30درصــد از قربانیان قتل در ایران، با قاتل نســبت 
خانوادگی دارند. نزدیك به 25درصــد از مقتوالن در ایران را 
زنان تشكیل می دهند كه 61درصد آنها توسط بستگانشان به 
قتل رسیده اند. در ســال94 برای نخستین بار در تحلیل های 
پلیس قتل های ناموسی از قتل های خانوادگی تفكیك و انگیزه 
قتل ها در ۷بخش دسته بندی شد: خیانت زوجین، اختالفات 
مالی - ملكی، قتل ناموسی، نزاع و درگیری خیابانی و لحظه ای، 
ســرقت، قتل ناشــی از مصرف مواد صنعتــی و جنون آمیز و 

قومی - قبیله ای.
جرائم سایبری در كشور از ســال1390 تاكنون 900درصد 
افزایش یافته است. افزایش این میزان جرم در فضای مجازی 
به این معناست كه به ازای هر یك هزار و 400نفر یك جرم در 
فضای سایبری در حال رخ دادن است. طبق اطالعات ارزیابی 
شده 49، 5درصد جرائم فضای مجازی در تلگرام اتفاق می افتد.

جرم و جنایت

علی نجفی توانا 
جرم شناس

میزان افزایش در سال99انواع جرائم
12درصد قتل

95درصد سرقت
30درصد زورگیري
90مورد آدم ربایي

200مورد تخریب اموال عمومي
900درصد جرائم رایانه اي

سرگذشت  مدرسه ها
تحصیالت ابتدایی تا متوسطه چه شرایطی  را در سال های اخیر داشته اند؟

ارتقای مدیریت آموزشگاهی از سیاست های ترسیم شده 
برای وزارت آموزش و پرورش در ابتدای شروع كار دولت 

تدبیر و امید بود.
یكی از مهم ترین چالش ها بحث هدایت تحصیلی بود كه در 
سال 95آموزش و پرورش را به شدت درگیر جابه جایی ها 
كرد و بعد از 22سال، هدایت تحصیلی به دوره راهنمایی 
برگشت. در سال 96سیاست وزارتخانه به سمتی سوق داده 
شد كه از توسعه متوازن به سمت پاسخگویی حداكثری 
حركت كند؛ یعنی برای رشته های پرمتقاضی ظرفیت 
جدید ایجاد كند تا به درخواست های دانش آموزان برای 

تحصیل در رشته مورد عالقه شان پاسخ مثبت داده شود.
در این مدت، ظرفیت آموزش و پرورش برای توسعه 
فضاهای استاندارد هم افزایش چشمگیری داشت، به نحوی 
كه دولت تدبیر و امید اعتبارات حوزه نوسازی را حدود 
10برابر افزایش داد و مشاركت خیران نیز به 5برابر افزایش 
یافت. هم اكنون هیچ مدرسه خشت و گلی در كشور وجود 
ندارد و بسیاری از مدارس كانكسی در حال جمع آوری 
است. درحالی كه در سال 95حدود 30درصد مدرسه های 

كشور نیازمند بازسازی، نوسازی و مقاوم سازی  بودند كه 
اینك با كاهش 10.5درصدی، این آمار امروز به 19.5درصد 
كاهش یافته است. در این دوره هر روز 28كالس درس 
ساخته و همه مدرسه هایی كه به گاز متصل بودند، سیستم 

گرمایش آنها ایمن شد.
حقوق و مزایای معلمان همواره یكی از مهم ترین دغدغه های 
آموزش و پرورش است كه در دولت تدبیر و امید سعی 
شد تا برخی طرح ها و الیحه در دستور كار مجدد دولت 
قرار بگیرد تا تسهیالت بیشتری به فرهنگیان به خصوص 
حق التدریسی ها و قراردادی ها عرضه شود. در سخت ترین 
شرایط اقتصادی، با همراهی دولت حقوق فرهنگیان قریب 
به 65درصد افزایش یافت تا فاصله حقوق آنان نسبت به سایر 
كاركنان دولت كاهش یابد. سوابق داده ها نشان می دهد 
كه حقوق معلمان نسبت به سایر مشاغل در طول دهه ها 
كاهش یافته و با ادامه این روند، طی سال 2021 فشار 

بیشتری بر معلمان سراسر كشور وارد می شود.
یكی از مطالبات دولت دوازدهم در بحث آموزش، تصویب 
بودجه رتبه بندی معلمان در مجلس شورای اسالمی بود 
كه منجر به ساماندهی وضعیت معلمان و ارتقای كیفیت 
در آموزش و پرورش و افزایش حقوق هم می شود. امسال 
كلیات این الیحه به تصویب رسید؛ گرچه پاسخگوی 

انتظارات معلمان نیست و نمی تواند مطالباتی را كه جامعه 
فرهنگیان كشور 10سال است دنبال می كنند، برآورده 
كند. گفته می شود رتبه بندی معلمان حدود 16هزار میلیارد 
تومان نیاز دارد تا به صورت كامل اجرا شود اما بودجه دولت 
برای رتبه بندی اخیرا به 8هزار میلیارد تومان رسیده كه آن 
هم رتبه بندی معلمان را كامل اجرا نمی كند. زمان اجرای 
این قانون هر زمان كه به تصویب برسد از اول فروردین ماه 

1400محاسبه خواهد شد.
افزایش فوق العاده ویژه معلمان به 50درصد هم در 

دستور كار دولت است، اما هنوز به تصویب نرسیده است. 
مشمول شدن تمامی معلمان به فوق العاده ویژه 50درصدی 
خاطره ای خوش از دولت دوازدهم برای معلمان برجا خواهد 
گذاشت. یكی دیگر از چالش های آموزش و پرورش كمبود 
معلم است؛ گرچه از سال 96به بعد به طور كلی جهشی 
بسیار خوب در پذیرش دانشگاه فرهنگیان اتفاق افتاد 
به طوری كه مجوز جذب 25هزار دانشجو معلم برای سال 
9۷و در سال 98، 25هزار ردیف از كنكور و 20هزار هم از 

ماده 28جذب شد.

شیوا نوروزی
روزنامه نگار

آموزش و پرورش
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چالشهای

اجتماعیدولت

این شماره

چالش ماندگار جامعه 
وضعیت اعتیاد چگونه است و چه راهكاری برای كنترل آن وجود دارد؟

استفاده از مواد مخدر و افزایش تعداد معتادهای 
جامعه چالشی را پیش روی دولت ها قرار داده 
و در همین راســتا هر دولتی تالش كرده تا با 
استفاده از ابزارهای قانونی و اجتماعی در مسیر 

مبارزه با این معضل گام بردارد.
كاهش سن مصرف كنندگان، افزایش مصرف 
مواد مخدر در بین زنان و شاغالن، ضربه پذیری 
نهاد خانــواده، تمایل به مصــرف همزمان و 
تركیبی مواد مخدر از جمله مواردی هستند 
كه به عنوان پیامدهای خطرناك مواد مخدر تا 
سال 2025 معرفی می شوند. در همین راستا 
بیراه نیست كه بدانیم در سال99 یك هزار تن 
انواع مواد مخدر در اقصی نقاط كشور و بیشتر 
در مرزهای شرقی كشور كشف شد و مسئوالن 
ناجا این كشف را به عنوان ركورد تاریخی در 
كشف مواد مخدر اعالم كردند. با تكیه بر این 
آمار باید گفت كه زنگ خطر قاچاق و مصرف 
مواد مخدر بیش از پیش به صدا درآمده است. 
هر چند در رابطه با آمارهای اعتیاد نمی توان با 
قطعیت صحبت كرد اما با تكیه بر صحبت های 
جانب مسئوالن این حوزه می توان بر آمارهای 
موجود تكیه كرد. براساس اعالم مدیركل دفتر 
پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی 
كشور در ســال99 باید گفت كه نزدیك به 
2میلیون و808هزار مصرف كننده مســتمر 
موادمخدر و همچنین یك میلیون و200هزار 
مصرف كننده مواد مخدر تفننی در كشور وجود 
دارد. همچنین براساس اطالعاتی كه از جانب 
رئیس ســتاد مبارزه با مواد مخدر در سال98 
منتشر شــد، نرخ شــیوع مصرف موادمخدر 
در كشور 5.4 درصداســت، یعنی متأسفانه 
5.4درصد جمعیت فعال كشور مصرف كننده 
موادمخدر هســتند و در این میان 2.1درصد 
جمعیت دانش آموزی، 22.3 درصد جمعیت 
كارگری و 4.۷ درصد جمعیت دانشجویی در 
كشور با معضل اعتیاد درگیر هستند. رئیس 
ســتاد مبارزه با مواد مخدر در همان سال بر 
موضوع مهمی تأكید كرد و براساس گفته او 

»استان های خوزستان، چهارمحال و بختیاری، 
كرمان، فــارس، خراسان شــمالی و مركزی 
باالترین نرخ مصرف موادمخدر را در كشور و 
همچنین استان های تهران، خراسان جنوبی، 
فارس، سمنان، البرز و خوزستان باالترین نرخ 
شیوع اعتیاد در جامعه دانش آموزی را دارند.«

وجود معتادان متجاهر - كســی كه عالئم و 
آثار اعتیاد در ظاهر او مشخص و فاقد خانواده 
و زندگی باشد- یكی از معضالت این روزهای 
شهرهای مختلف به خصوص كالنشهرهاست؛ 
اتفاقی كه در برخی از شهرها بیشتر به چشم 
می خورد. ناصر اصالنی، معاون ستاد مبارزه با 
مواد مخدر چندی پیش در رابطه با آمار مربوط 
به معتادان متجاهر اعالم كرده بود:» 64هزار 

معتاد متجاهر در كشور وجود دارند.«
براســاس آماری كه رئیس پلیــس مبارزه با 
موادمخدر ناجا در سال98 اعالم كرد، بیشترین 
جمعیت معتادان متجاهر در كالنشهرها وجود 
دارند و پــس از تهران، شــهرهایی همچون 
مشهد، شیراز، اصفهان و كرج بیشترین آمار 

معتادان متجاهر را به نام خود ثبت كرده اند.
در ایام كرونا توجه به سالمت جمعیت معتاد 
مورد توجه قرار گرفت و در مرحله اول كمك 
پنج میلیون تومانی به مراكز تحت پوشــش 
بهزیســتی پرداخت و همچنین اجاره بهای 
مراكزی كه در امالك ســازمان بهزیســتی 
مستقر بودند در این ایام بخشیده شد. براساس 
گفته مدیركل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد 
سازمان بهزیستی كشــور در سال99، تست 
حدود 10۷0معتاد متجاهر از میان 31هزار 
معتاد متجاهر مثبت اعالم شده بود. در مسیر 
بررسی آمار و ارقام مصرف مواد مخدر، نباید 
فراموش كرد كه زنان جامعــه ایرانی بیش از 
گذشته درگیر با مواد مخدر شده اند. براساس 
آمارهای آخریــن پژوهش ارزیابی ســریع 
وضعیت مواد مخدر )RSA( كه در سال 139۷ 
انجام شــده، به نظر می رسد حدود 10درصد 
معتادان جامعه آماری ایران، خانم هســتند. 
این پژوهش در مقایسه با پژوهش قبلی كه در 
سال13۷6 انجام شده بود، نشان می دهد روند 
شیوع در میان زنان 4برابر افزایش یافته است.

 عالقه نوجوانان به مصرف مواد را
 باید جدی گرفت

چالــش مواد مخــدر 
در 10ســال آینــده 
محورهــای متعددی 
دارد كه در این مقوله به حوزه مصرف كنندگان می پردازیم، 
گرایش مصرف از مواد سنتی به سمت مصرف مواد نو تركیب 
و صنعتی و همچنین كاهش ســن مصرف كنندگان مسائل 
بسیاری را برای جامعه ایران رقم زده است. برخی از مصرف كنندگان، نوجوانانی هستند 
كه عموما علت شروع مصرف خود را لذت جویی جنســی مطرح می كنند و به منظور 
عدم احساس حقارت به انواع مواد مخدر، روانگردان ها و محرك ها روی می آورند. در یك 
مطالعه در مدارس دبیرستان شهرســتانی در مناطق شمالی كشور كه در كالس سوم 
دبیرستان هستند به این نتیجه رسیده ایم كه این نوجوانان حداقل یك بار رابطه جنسی 

را تجربه و برای لذت جویی بیشتر از انواع مواد مخدر و روانگردان ها استفاده كرده اند.
در 10سال آینده مواد مخدر و رابطه جنسی فرازناشویی یكی از مهم ترین مسائلی است 
كه نظام خانواده در ایران را با چالشــی جدی مواجه خواهد كرد. جامعه چندمیلیونی 
معتادها در ایران كه در بیشتر موارد با مصرف مواد صنعتی همراه است، شرایط را برای 
افزایش انواع و اقسام جرائم فراهم می كند به گونه ای كه جرائم قتل، دزدی و نزاع های 

خیابانی و خانوادگی، تصادفات رانندگی و طالق افزایش چشمگیری پیدا می كند.
در این میان نباید فرامــوش كرد كه جامعه مــا بیش از پیش با معتــادان متجاهر و 
كارتن خواب مواجه خواهد شــد و در یك بازه زمانی 20ســاله زنــان و مردان معتاد 
خیابانی مسن را مشاهده خواهیم كرد و این افراد از هیچ گونه حمایت خانواده و پوشش 

مستمری بگیری برخوردار نخواهند بود.
اگر بخواهیم به راهكارهای پیش رو برای حل این مسئله اجتماعی بپردازیم باید گفت 
كه نخستین اقدام در این حوزه آموزش است. در حوزه آموزش به دلیل سنتی بودن نظام 
آموزشی مقوله روابط صحیح دختر و پسر شكل نگرفته و نه تنها خانواده آگاهی ندارد 
و نمی داند كه چگونه به این مقوله بپردازد بلكه نظام آموزشــی هم جایگاهی نداشته و 
دختران و پســران با حجم زیاد اطالعات و بدون آموزش وارد دوره نوجوانی می شوند. 
شــكل گیری روابط آزاد بدون تكیه بر آموزش موجب شــده اســت تا برخی از برای 
لذت جویی بیشتر به انواع روانگردان ها روی بیاورند. بنابراین برای حل مشكل اعتیاد و 
ایجاد مانع در مسیر گسترش مصرف مواد مخدر در نسل جدید باید نظام خانواده و نظام 

آموزشی در خود تغییرات بنیادین ایجاد كنند.

اكبر محسنی 
مددكار و كارشناس اعتیاد

2.8 میلیون1000 تن
مواد مخدر كشف شده در 

سال99
مصرف كننده مستمر موادمخدر 

در سال99

لیال شریف
روزنامه نگار

خدیجه نوروزي
روزنامه نگار

 میدانداری
رتبههایعلمی در

دانشگاه ها چه شرایطی دارند و با چه مشكالتی در سال جدید مواجه هستند؟
آموزش عالی ایران در 8ســال 
گذشــته از فرازها و نشیب های 

متعددی برخوردار بوده است. 
در آخرین مورد، موضوع همه گیری كرونا از اواخر ســال98 و 
ادامه آن در سال 1400باعث شد كه بســیاری از برنامه های 
وزارت علوم، دانشــگاه ها و مؤسسات آموزشــی، پژوهشی و 
فناوری دســتخوش تغییرات جدی شــود. همزمان با ظهور 

بیماری كووید-19و ویروس عالمگیر كرونا آموزش حضوری 
دانشگاه ها به شدت به چالش كشیده شد و آموزش الكترونیك 
در دانشــگاه های كشــور و زیرســاخت های آموزش هــای 

غیرحضوری گسترش یافت.
شتاب علمی ایران در سال2020 با ســهم 2/2درصد در دنیا 
در رتبه 15و با سهم 21/۷درصد در جهان اسالم در رتبه اول 
و با ســهم 28/۷درصد كل علم در منطقه خاورمیانه رتبه اول 

%3.4
67 هزار
مقالهعلمی

 سهم تولید علم كشور در دنیا 
در سال 2020

در پایگاه استنادی WOS در سال 99به ثبت 
رسیده است

بوده است.
 ایران با نرخ رشــد حــدود 6درصد در ســال2020 در میان 

20كشور برتر دنیا در رتبه اول قرار داشته است.
در سال2020میالدی كه سهم تولید علم كشور در دنیا بیش 
از 2درصد بود، سهم تولید علم برتر یا كیفیت علم به بیش از 
دوبرابر یعنی 4/3درصد رســید. واقعیت های مبتنی بر آمار و 

ارقام، تالش دانشمندان ایرانی را نشان می دهد.
براســاس آمار یونســكو، از نظر نیروهای توانمند تربیت شده 
در داخل كشور، ایران در رتبه ســوم آموزش مهندسی جهان 

قرار دارد. 
رتبه ایران در شــاخص نوآوری در سال2020براســاس 
گزارش وایپــو، در جایگاه 6۷ در میان 131كشــور جهان 
اســت. ایران در طول 8سال گذشــته از رتبه 104به رتبه 

6۷صعود كرده است.

تعداد تشكل های دانشجویی 1392-1400

اعتياد آموزش عالی

مسیرسازی برای دانشجویان

اگر به دانشــگاه و كنشــگران 
اصلــی آن در بســتر تاریخی 
ایران نظر كنیــم، درخواهیم یافت كــه حافظه تاریخی  
ساكنان ایران  زمین گواه آن است كه دانشگاه همواره در 
بزنگاه های مختلف در قبال جامعه، مسائل و مشكالت آن 
دغدغه داشته و احساس مســئولیت كرده است. وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری با در اختیار داشــتن جمعیت 
دانشــجویی به میــزان 182۷000دانشــجو، در اختیار 
داشــتن نزدیك به 90هزار كارمند و 42هزار عضو هیأت 
علمی از ظرفیت های قابل اعتنایی در حوزه های فرهنگی و 
اجتماعی برخوردار است. لذا تقویت مشاركت اجتماعی و 
سیاسی دانشجویان در فضای دانشگاه بنا به كارویژه های 
عدیده اجتماعی و هویت ســاز می توانــد نقش مهمی در 
حفظ و تقویت ســرمایه اجتماعی و ســالمت اجتماعی 
داشته باشــد. فراهم ســازی  فرصت های الزم و مهم تر از 
آن تقویت فرایند اعتمــاد در فضای دانشــگاه می تواند 
رخوت و بی تفاوتــی مدنی و اجتماعــی را كاهش داده و 
فضا و زمانه تحصیل دانشــجویان، كه خود حلقه ای مهم 
در هویت و سیاست زندگی آنهاست را تبدیل به دوره ای 
پویا و سازنده سازد كه بی تردید ســهم مهمی در پویایی 
اجتماعی زندگی تحصیلی و دانشــگاهی آنها دارد. افزون 
بر این توجه به وجود رفتارهای مخاطره آمیز كه فرساینده 

نگرش مثبت به زندگی تحصیلی و دانشــگاهی هستند و 
محیط و فضاهای دانشگاهی هم بری از آن نیستند، بسیار 
اهمیــت دارد. تقویت مشــاركت های اجتماعی و صنفی 
دانشجویان، تقویت مراكز حمایتی و خدمات مشاوره ای، 
آگاه سازی  و توانمند سازی  در برابر مخاطره های پیش رو، 
تولید و ترویج برنامه های مربــوط به آموزش مهارت های 
زندگی و چگونگی مواجهه با آسیب های روانی و اجتماعی 
می توانند در كاهش رفتارهای مخاطره آمیز نقش داشته 
باشــند و موجب بهبود و تقویت ســالمت اجتماعی در 
محیط های دانشگاهی شوند. و به صورت مشخص با توجه 
به اهمیت مباحث مربوط بــه تقویت جامعه مدنی و ورود 
بیشتر دانشــجویان در جهت كمك به بهبود در فضاهای 
دانشــگاهی، توجه به رویكردهای مشاركتی در تدوین و 
اجرای برنامه ها و شــكل دهی به پویش هایی در راستای 
سالم ســازی  محیط و نیز داشــتن برنامه های حمایتی 
برای دانشجویان آســیب دیده می تواند كارساز باشد و به 
تقویت احساس مسئولیت و مشاركت اجتماعی در میان 
دانشجویان، احساس تعلق اجتماعی و سرمایه اجتماعی 
كمك كند. نگاه دولــت جدید باید به گونه ای باشــد كه 
از انجمن ها و تشــكل های دانشــجویی درخواست شود 
سطح كنشگری خود را از »شــكایت  كردن ها و گالیه های 
منفعالنه« به سمت وسوی »كنشگری  های خالقانه« سوق 
دهند؛ گروه های دانشجویی می توانند در راستای كاربست 
انبوهی از ایده های موجود تــالش كرده و حتی به خلق و 
به كارگیری ایده های جدید در زمینه مهار و كاهش مسائل 

اجتماعی زندگی دانشجویی كمك كنند.

سیاست های بخش رســمی در نظام دانشــگاهی هم باید 
نقش حمایتی و فراهم كننده فرصت برای تنوع بخشــی به 
فعالیت های دانشــجویی را داشته باشــد. در واقع، همیاری 
دانشجویان در مدیریت دانشگاه و مسائل آن )از قبیل مسائل 
اجتماعی جامعه دانشجویی( توامان به رویه های دمكراتیك 
دانشــجویان در عمل و همیاری آنها به  عنوان شــهروندان 
آگاه از یك سو و از ســوی دیگر به تقویت مردم ساالری منجر 

خواهد شد.
دانشــگاه ها به دلیل حضور و وجود جمعیت جوان و پرشور 
و دیگر ویژگی هایی كه به اقتضای شــرایط سنی واجد آنها 
هســتند دارای جمعیتی مطالبه گر، هوشمند، حساس و با 
گفتمان های متفاوت هســتند و نســل جدیدی را در خود 
دارند كه واجد ویژگی هایی چون: توان ماجراجویی، رها بودن 
از قیود و هنجارها، دارای ذائقه هــای متفاوت، خود فرمانی 
و تشخص طلبی هســتند؛ نســلی كه چون گذشته خود را 
ساختار پذیر تعریف نمی كند بلكه هنر حضور برای او اهمیت 
دوچندان دارد و مــدام تقالی حضور و نفوذ در شــورا ها و 
جمع های رسمی را مطالبه و پیگیری می كند به گونه ای كه 
گریز و عبور از ساختارها را چندان سخت نمی بیند. بی گمان 
چنین شرایطی چالش برانگیز است. تدبیر و مدیریت در این 
حوزه سخت است چرا كه مدیران این حوزه با مجموعه ای به 
نسبت مدیریت ناپذیر سروكار پیدا می كنند. افزون بر این نبود 
منابع مالی كافی و در مواردی بحران مخاطب نیز كار در این 
حوزه را سخت می كند. لیكن به رغم چالش ها و سختی های 
ذكر شده در جایی كه فرصت و بســتر الزم برای كنشگری 
دانشجویان فراهم باشد آنها كنشــگران قابلی برای تقویت 
امر جامعه پذیری و تقویت هویت دانشجویی در عرصه های 

دینی و ملی هستند.

عبدالرضا باقری
قائم مقام وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری

نفر

13921400تعداد
61229710انجمن هاي علمي دانشجویي

440اتحادیه انجمن هاي علمي دانشجویي
21106775كانون هاي فرهنگي
218330تشكل هاي اسالمي

كاهش سن 
مصرف كنندگان، 

افزایش مصرف 
مواد مخدر در بین 

زنان و شاغالن، 
ضربه پذیری 
نهاد خانواده، 

تمایل به مصرف 
همزمان و تركیبی 
مواد مخدر از جمله 

مواردی هستند 
كه به عنوان 

پیامدهای 
خطرناك 

مواد مخدر تا 
سال 2025 

معرفی می شوند. 
در همین راستا 
بیراه نیست كه 

بدانیم در سال99 
یك هزار تن 

انواع مواد مخدر 
در اقصی نقاط 

كشور و بیشتر در 
مرزهای شرقی 

كشور كشف شد و 
مسئوالن ناجا این 
كشف را به عنوان 
ركورد تاریخی در 
كشف مواد مخدر 

اعالم كردند

نیروی انسانی؛ چالش بزرگ آموزش و پرورش 

باید بپذیریــم كه آموزش و پــرورش به عنوان یكی 
از بزرگ ترین دســتگاه های اجرایی كشور در طول 
سال های گذشته سهم ناچیزی از تولید ناخالص ملی و از اولویت دولت ها به خود 
اختصاص داده است. دولت جدید، امروز با چالش های جدی در دستگاه تعلیم 
و تربیت مواجه اســت كه از آن جمله می توان به كمبود نیروی انسانی، كاهش 
منزلت و جایگاه معلمــان در حوزه های مختلف شــغلی، اجتماعی، منزلتی و 
معیشتی، عدالت آموزشی و ایجاد فرصت های برابر در جهت توسعه فعالیت های 
كیفی آموزشی و فرهنگی، كمبود فضاهای استاندارد آموزش، بهبود مدیریت 
در آموزش و پرورش، آموزش در زیســت بوم جدید كرونا و چگونگی بازگشایی 

مدارس اشاره كرد.
یكی از اساسی ترین مشكالت و چالش های پیش روی دولت جدید، تامین نیروی 
انسانی مورد نیاز دستگاه تعلیم و تربیت است كه به باور متخصصان و كارشناسان، 
محور توســعه پایدار یك جامعه است و در ســال های اخیر به شكل كمبود معلم 
خود را رخ نموده است. ساالنه نزدیك به 100هزار نفر از نیروهای مجرب، متعهد و 
كارآزموده به كسوت بازنشستگی نایل آمده و از چرخه تعلیم و تربیت خارج می شوند 
كه جایگزین های مناسبی نیز برای آنها نداریم. امروز این اندك آبرو و اعتبار نیروی 
انسانی دســتگاه تعلیم و تربیت به تتمه ورودی های اواخر دهه60 و اوایل دهه۷0 
بازمی گردد. امروز در خوش بینانه ترین حالت به شــرط تامین و تحقق ردیف های 
اســتخدامی جایگزین این خروجی ها، جذب معلمان خرید خدمات آموزشــی، 
نیروهای نهضت سواد آموزی، پیش دبستانی ها، تمدید و به كارگیری مجدد نیروهای 

بازنشسته و اســتمرار خدمت آنان، اختصاص حق التدریس به شاغالن، برگزاری 
آزمون استخدام و جذب از طریق ماده 28و در پایان با افزایش تراكم دانش آموزی 
خواهد بود كه به انصاف باعث افت كیفیت آموزش و ضعف نیروی انسانی است. لذا 
توصیه می شود سازوكار جدید تاســیس و احیای مجدد تربیت معلم و اختصاص 
بودجه به آن در دســتور كار قرار گیــرد. در طول 4دهه اخیر نیروی انســانی در 
آموزش و پرورش به معنای عام خود و جامعه معلمی به معنای خاص خود با یكی از 
جدی ترین چالش های خود كه كاهش منزلت و جایگاه اجتماعی است، روبه روست. 
امروز وضعیت شغلی، منزلتی و معیشتی معلمان حال و روز خوشی ندارد و به رغم 
افزایش حقوق در سال های اخیر هنوز هم دریافتی های معلمان با سایر كاركنان دیگر 
دستگاه ها قابل مقایسه نیست. بی توجهی به معیشت معلمان از سویی و بی توجهی 
به نقش آنان در تحول آموزش و پرورش یكی از عمده ترین دالیل عقب ماندگی نظام 
آموزشی كشور است. مادامی كه سه چالش اساسی پایین بودن سطح دانش و مهارت 
حرفه ای معلمان، پایین بودن حقوق و مزایای شــغلی و پایین بودن جایگاه و مقام 
معلم در جامعه وجود داشته باشد، نمی توانیم تحول بنیادی در آموزش و پرورش 
ایجاد كنیم. به هر روی دو چالش كمبود نیروی انسانی و ارتقای جایگاه معلم ازجمله 
مواردی اســت كه در دولت جدید باید با اولویت  و با نگاه كارشناسی و برنامه ریزی 
صحیح به آن پرداخته شود. اقتصادزدگی، سیاست زدگی و انزوای فرهنگ و تعلیم و 
تربیت در باور و عمل نهادهای حكومتی و مردمی، شكسته شدن هیمنه و اقتدار معلم، 
تنزل پایگاه اجتماعی معلم نزد و باور نسل جوان و عدم راهیابی نخبگان به آموزش و 
پرورش و حتی رویارویی تعلیم و تربیت با فرار نخبگان و پیرسالی در سطوح مدیریت 
همه و همه باعث بی انگیزگی و بی تحركی در بدنه آموزش و پرورش شــده است. 
الیحه رتبه بندی معلمان هم در طول 8سال گذشته به سرنوشتی دچار شده است 
كه امروز مجلس یك تنه فارغ از دولت و مسئوالن آموزش و پرورش و برنامه و بودجه 

مشغول تصویب آن است.

ناصر كوهستانی 
معاون نظارت و هماهنگی مركز امور بین الملل و 

مدارس خارج از كشور

میلیاردتومان  16 هزار
بودجه مورد نیاز برای اجرای كامل الیحه 

رتبه بندی معلمان

10 برابر 
افزایش اعتبارات نوسازی مدارس در 8سال گذشته

تعداد ظرفيتسال
9021000
9117000
9211000
939000
94

با روند كاهش تا نزدیك به 2تا 3هزار نفر 95
96
9724000
9825000
9920000
0025000

ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان در یك دهه گذشته
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بازكردن
وزنه های بسته ر

چالش هاي دولت آینده در حوزه سینما چیست؟
نزدیــك دو ســال از آغاز شــیوع كرونا 
مي گذرد و بدون تردیــد فوري ترین نیاز 
سینما همان نخســتین چالشي است كه 
دولت سیزدهم در حوزه فرهنگ با آن روبه روست؛ اكران و بازگشت تماشاگران به 
سالن ها. سینماي ایران پیش از كرونا نیز وضعیت مناسبي نداشت. حجم تولیدات 
ساالنه نســبت به ظرفیت اكران هماهنگ نبود. حاال كرونا، وضعیت را وخیم تر از 
پیش كرده است. بسیاري از فیلم هاي تولید سال98 و تعدادي از تولیدات سال99 
پشت درهاي نمایش در سینماها مانده اند و هر دولتي با روي كارآمدن، با مشکل 
برنامه ریزي براي اكران فیلم هاي در صف مانده روبه رو خواهد بود. دولت به عنوان 
عضوي در شــوراي برنامه ریزي اكران وظیفه اش تنظیم و تسهیل  شرایط موجود 
است. چالش هاي بعد اما حتما ورود پول هاي كثیف به فیلمسازي، كمبود سالن و 
بي عدالتي در توزیع نوبت سالن ها، حضور نهادهاي مختلف براي سرمایه گذاري در 
تاسیس سالن سینما در مناطق محروم و... خواهد بود. بي شك رشد داخلي سینما در 
هر كشور نیازمند افزایش سرمایه گذاري در ساخت سالن و تولید فیلم هاي باكیفیت 
است. در ایران ساالنه بین 60 تا 100فیلم سینمایي تولید مي شود. آمارهاي داخلي 
خبر از صدور ۷0 تا 80پروانه مالکیت فیلم در سال دارد. با تعطیلي هاي مداوم سینما 
در سال هاي اخیر، فروش سالن ها بســیار كاهش یافته و از سوي دیگر بازگشایي 
نتوانسته چندان مردم را با سالن ها آشتي دهد، به گونه اي كه با بازگشایي سینماها 
حتي در شهرهاي قرمز و نارنجي و از سرگیري فعالیت آنان، پنج فیلم تازه در حال 

اكران، میزان فروش خود را به یك نیم میلیارد رساندند.
سال1399 فروش كل سینماي ایران كمتر از تنها فیلم پرفروش سال گذشته اش 
بود. معموال هر سال به طور میانگین 90فیلم سینمایي بلند ساخته مي شود كه از بین 
این فیلم ها ۷0اثر در طول سال روي پرده مي روند. امري كه سال1399 به یك سوم 
كاهش یافت. تا پایان سال گذشــته، عالوه بر 38فیلم كه به صورت آنالین اكران 
شــدند، 24فیلم روي پرده رفتند. با آمار رسمي درگاه هاي فروش بلیت  فیلم هاي 
سینمایي »هفته اي یك بار آدم باش«، »خورشــید«، »تك خال«، »خون شد« و 
»الله« بعد از گذشت پنج هفته، یك میلیارد و نیم فروش داشتند. البته فیلم هاي 
سینمایي دیگري مانند »شناي پروانه«، »آن شب« و »آقاي سانسور« در بعضي از 
سینماهاي تهران و شهرستان ها در حال فروشند. این در حالي است كه سینماهاي 
تهران و شهرســتان ها تا پایان نوروز1400 به عنوان پرمخاطب ترین پیك فروش 
سینمایي، فقط نیم میلیارد فروش داشتند. هرچند كه بعد از آن سازمان سینمایي 
اعالم كرد كه به علت مشکل فني سمفا اطالعات كامل فروش فیلم ها به روزرساني 
نشده بود و در حقیقت فروش كامل فیلم هاي سینمایي نوروزي، یك میلیارد را رد 

كرد اما این وضعیت براي سینماي ایران وضعیت وخیمي است.
در دوسال گذشته با شــیوع كرونا و تعطیالت گاه و بیگاه سالن هاي سینما بعضي 
سینماداران، به ویژه در بخش خصوصي، یا به كلي قید سینماداري را زدند و تغییر 
كاربري دادند یا ســعي كردند با ترفندهایي ضررهاي خود را جبران كنند. یکي از 
این ترفندها كه به ثمر ننشست پخش مسابقات فوتبال و والیبال و ارائه تسهیالت 
و تخفیف ها براي جذب مخاطب بود. اكران فوتبال در سالن هاي سینما همزمان با 
بازي هاي مهم تیم ملي ایران در مرحله مقدماتي جام جهاني فوتبال، از تمهیداتي 
بود كه در دستور كار بعضي از سینماداران قرار گرفت تا حکم تنفس مصنوعي براي 
خروج سالن هاي سینما از ركود كرونا را داشته باشد. اكران این بازي ها اما از همان 
گام نخست دست اندازهایي را پیش روي خود داشت كه درخواست حق  پخش از 
سوي فدراسیون فوتبال یکي از این دست اندازها بود. سینماهایي كه با 50درصد 
ظرفیت كار خود را پس از مدت ها از ســر گرفته بودند و گویا اســتقبال خوبي از 
پیش فروش بلیت بازي ایران و عراق شــده بود، چند ساعت مانده به شروع بازي، 
اكران شان لغو شد. سامانه سینماتیکت به عنوان متولي فروش بلیت هاي این بازي 
در اطالعیه اي نوشت: »با عرض پوزش پخش مسابقه ایران-عراق در سینماهاي 
كشور كنسل شده اســت. اگر خریدي انجام داده اید، مبلغ به حساب كاربري شما 
اضافه مي شود. مي توانید براي خریدهاي بعدي از این مبلغ استفاده كنید یا از طریق 
گزینه درخواست برداشت وجه موجود در كیف پول براي بازگشت مبلغ به حساب 
بانکي خود اقدام نمایید«. اما وقتي كوچك ترین روزنه ها نیز بسته مي شود، چاره 
چیست؟ كاندیداهاي ریاست جمهوري به نظر هیچ برنامه اي براي بیرون رفت از این 
وضعیت ارائه نکردند اما سینماگران و سالن داران همچنان به دنبال روزنه اي براي 

خروج از بحران موجود مي گردند.

تئاترسينما

چالش هاي دولت آینده درباره تئاتر ایران چیست؟

وی خط  سقوط  ر

ویروس كرونــا، صحنه هاي تئاتر را به آتش كشــاند؛ 
هنرهاي نمایشي كه به نفس مخاطب وابسته  بودند، 
رنگ تماشــاگر را از خاطر بردند و سعي كردند براي 
نجات خود دســت به اقدامات تازه اي بزنند. این شد 
كه نمایش نیــز مانند دیگر حوزه ها بــه حوزه آنالین 
پیوست. اما این نیز چاره نشد و حاال تئاتر كشور روي 
خط ورشکستگي ایستاده است. اما دولت با چالش در 
این باره روبه روست؛ چالشي جدي تا این صحنه هاي 
دود گرفته و ســوخته را بــه پیش از ورشکســتگي 
بازگرداند. هنرمندان تئاتر دي ماه سال گذشته بود كه 
مقابل مجلس شوراي اسالمي تجمع و مطالبات شان 
را از دولت پیگیري كردند. همین شــد تــا با اعضاي 
كمیسیون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي جلسه اي 
برپا شود. معیشت خانواده تئاتر با مشکل جدي روبه رو 
شــده بود و دولت باید كاري مي كرد. شاید كار دولت 
آینده، نیز پیگیري و پرداخت وعده هاي مالي باشد كه 
در طول یك سال گذشته به هنرمندان داده شده اما 
محقق نشده است. خبرهایي رسیده كه مجلس براي 
حمایت از هنرمندان 350 میلیارد تومان مصوب كرده 
است، ولي جزئیاتي درباره چگونگي پرداخت این مبلغ 

وجود ندارد. این دولت آینده اســت كه وظیفه دارد، 
تن هاي به خاك افتاده را از روي صحنه ها برخیزاند.

پس از آنکه مطالبات مادي هنرمندان خسارت دیده 
از دوره ركود كرونا پرداخت شــد، دولــت آینده باید 
مسیر بازگشایي تماشاخانه هاي تعطیل شده را هموار 
كند؛ تماشاخانه هایي كه محصول نگاه مجموعه هاي 
فرهنگي دولت حســن روحاني به خصوصي سازي در 
حوزه فرهنگ بودند و در ابتدا با رونق همراه، اما پس از 
مدتي كامال منزوي شدند. اما كار سخت دولت آینده 
دعوت عموم مردم به سالن هاي تئاتر است. تئاتر ایران 
در دهه90توانســته بود نمایش هایي را روي صحنه 
ببرد كه بسیاري از مردم براي اولین بار، چشم شان به 
تماشاي یك نمایش باز شود. اما با تعطیلي صحنه هاي 

نمایش همه چیز انگار فراموش شد.
سال گذشــته نمایش ها تحت تأثیر شــرایط ناشي از 
شیوع ویروس كرونا، با بهره گیري از 50 درصد ظرفیت 
سالن هاي نمایشي روي صحنه رفتند. 449 اثر نمایشي 
صحنه  اي از اسفندماه 1398تا اردیبهشت ماه 1399از 
ادامه فعالیت بازماندند كه از این آمار 194 اثر در حال 
اجرا بودند و 255 اثر در حــال تولید یا در مراحل اخذ 
مجوز اجرا و مجموعاً 6 هزار و 486 هنرمند از فعالیت 
بازماندند. برآورد شده است كه حداقل 3 هزار نفر در 
همین دوره كوتاه در حوزه نمایــش و تئاتر در تهران 

بیکار شــدند. با احتســاب آمار فعاالن در ۷53 گروه 
نمایش صحنه  اي و یك هزار و 118 نفر نمایشــگران 
تئاتــر خیاباني در همه كشــور و 229 نفر هنرمندان 
سرگرمي  هاي نمایشي و مجموعاً جمعیت آماري بالغ بر 
10 هزار و 833 نفر در كل كشور به خاطر تعطیلي ناشي 
از كرونا از فعالیت هاي خود باز مانده و دچار آســیب و 
خسارت شده اند. همچنین حدود 609 سالن و 229 
سینماي دولتي و خصوصي فعالیت شان متوقف شد 
و 3هزار نیروي كار آنها با بحران و آسیب  هاي ناشي از 

بیکاري مواجه شدند.

رفع موانع، مدير دانا مي خواهد 

ناامني بازار، ناامني صنفي، ناامني شغلي، ناامني 
تولید، ناامني توزیع، ناامني نمایش، ناامني آمار 
و خالصه در یك عبارت: »ناامنــي بازار كاالي 

فرهنگي« چالشــي بزرگ در پیش روي دولت آینده است. آمار فروش، آمار 
سهم، آمار ســود، آمار زیان، آمار بخش دولتي، آمار بخش خصوصي، تعریف 
مناسبات، تعین مقررات، ضمانت هاي اجرایي، مشاركت هاي صنفي، صحت 
انتخابات، نظارت و بازرسي، شوراهاي فعال، پیمان هاي صنفي، اقدامات رفاهي، 
بیمه، حقوق بیکاري و از كار افتادگي و بازنشستگي ازجمله ملزومات ضروري 
براي ایجاد امنیت در بازار كاالي فرهنگي هستند. پیوند بین زندگي جاري 
مردم و منظومه هنري رسانه اي، حرمت هنرمند، احترام خبرنگار، رواج حقوق 
شهروندي و حفظ و رونق و اعتالي جریان تولید آثار هنري رسانه اي از نتایج 

تامین امنیت براي بازار كاالهاي فرهنگي است.
تحول در آموزش، خالصي از مدرك گرایي، اتصال تعلیم و تربیت به بازار كار، 
ورود به همکاري و رقابت و مبارزه با منظومه هاي هنري رســانه اي رقیب و 
حریف در منطقه و دنیا، بازیافت مخاطبان به تاراج رفته و دستیابي به بازارهاي 
تازه، چشم اندازي است كه مسیر آن را دولتِ مســئول و دوسِت با ملت باید 
هموار كند. اگر واقعا مقصود دولت استقرار عدالت، رونق تولید و بستن بازار 
سیاه باشد، نیروي انساني خوش قریحه، متخصص و خالق موجود در حوزه 
هنري-رسانه اي سراسر كشور پاي كار هستند و آنچه كم دارند مدیریتي دانا، 

توانا و عالقه مند به ایران است.

عليرضا داوودن ژاد
كارگردان سينما

سقوط آزاد  يك صنعت
چالش هاي دولت آینده درباره چاپ و نشر كتاب چیست؟

حال مولفان و ناشــران كشــور خوب 
نیســت. تعطیلي نمایشگاه بین المللي 
و نمایشگاه هاي استاني كتاب ضررهاي 
جبران ناپذیري به صنعت نشر وارد كرده است. رئیس سندیکاي تولیدكنندگان كاغذ 
و مقواي ایران در خردادماه امسال، اعالم كرد كه قیمت كاغذ نسبت به 5سال پیش، 
از هر كیلو 1800تومان به 16هزار تومان رسیده! افزایش نرخ ارز نیز مهم ترین دلیل 
افزایش قیمت كاغذ دانسته شده است. با توجه به اینکه زماني دولت یارانه اي براي 
كاغذ درنظر گرفته بود، افراد مي توانستند با دالرهاي ارزان  قیمت كاغذ وارد كنند اما 
پس از مدت ها دولت این تخصیص ارز را قطع كرد و همین امر باعث افزایش قیمت 
كاغذ شد. هم اكنون بسیاري از ناشران با انبوه كتاب هایي مواجهند كه قول انتشار 
آن را به مولفان  داده  و با آنها قرارداد بسته اند، اما با شرایط بد اقتصادي و قیمت باالي 
كاغذ، توانایي انتشار این آثار را ندارند. شــركت هاي مختلف پخش كتاب، نصف 
میزان 2سال گذشته در بازه زماني مشابه، از ناشران كتاب نمي گیرند و این مسئله 
فعالیت ناشر را براي فروش بغرنج كرده  است. ناشران خصوصي نیز كه در همه این 
سال ها با درآمد فروش تجدید چاپ ها توان انتشار آثار تازه را پیدا مي كردند، اكنون 

در برزخي میان تولید و عرضه مانده اند. تعطیلي گاه و بي گاه كتابفروشي ها نیز شرایط 
را وخیم تر كرده است. در شرایطي كه كشور وضعیت بودجه مناسبي ندارد، شرایط 
سخت براي ناشران تشدید خواهد شــد. نبود برنامه اي مشخص براي برون رفت از 
شرایط فعلي هم از مشکالت اساسي فرهنگ، در این انتخابات اخیر است. با توجه به 
اینکه دولت یازدهم سال گذشته فرصت نمایشگاه را از دست داد و بین زمان برگزاري 
نمایشگاه  حضوري تا نمایشگاه  مجازي كتاب ماه ها تأخیر افتاد، امسال نیز اردیبهشت 
بي نمایشگاهي را گذراندیم تا شاهد پیروزي دوباره كرونا بر نمایشگاه كتاب باشیم. 
حال باید دید دولت آینده مثل دولت گذشته، برگزاري نمایشگاه مجازي كتاب را در 

دستور كار دارد یا اساسا تا اردیبهشت سال 1401منتظر خواهد ماند؟
با توجه به اینکه از 80میلیون جمعیت فقط 4میلیون نفر دسترســي به كتاب 
دارند. باید دید این كم استقبالي تنها از گراني كاغذ است و نرخ كتاب یا نیاز به 
همت عالي دست اندركاران فرهنگ دارد. قیمت كتاب بنا به افزایش نرخ كاغذ 
و... در قیاس با سال گذشته افزایش 51.5 درصدي داشته است. براساس آمار 
نشر كتاب كه خانه كتاب آن را ارائه كرده است، آمار نشر در سال گذشته كاهش 
چشمگیري داشته است. از سال 1395تا 1399تعداد كتاب هاي منتشر شده، 

نگار حسينخاني
روزنامه نگار

با آنكه تو يكباره ام از ياد بهشتي 

چالش بزرگ همه دولت ها، 
پس از انقالب و در همه این 
سال ها، در حوزه فرهنگ بوده 
است. چالشــي كه با تکیه بر 
معیشــت و اقتصاد، با دالیل 
برآمده از شــرایط اضطراري 
و بحراني چون جنگ و تحریم كم رنگ جلوه داده شــده. 
جز اینکه باور من این است كه مي شد ساحت فرهنگ و 
اندیشه چونان باشد كه دچار بحران و اضطرار نشویم، اما 

اكنون كه چنین بوده ایم و آمده ایم و مي بینیم، این همه 
تأكید بر معیشت و اقتصاد نه تنها ماحصلي نداشته است 
كه هر روز دایره رفاه تنگ تر شده. پس بهتر است بایستیم 
و بیندیشیم كه نه مگر اقتصاد پیش از اینکه در بازار و تولید 
و زندگي تعین خارجي داشته باشد، خود امري اندیشگاني 
و فرهنگي است؟ پس اگر این همه تأكید بر اقتصاد شده 
و اقتصاد رونقي نگرفته و داد مه تر و كه تر برآمده است كه 
اوضاع اقتصادي خوب نیست، یعني آن امر اندیشگاني و 
فرهنگي بر اقتصاد مشکل دارد. ساحت اندیشه تك بعدي 
كه نیست، یعني شکل اندیشگاني كنار خود، شکل اندیشه 
در ساحت هاي دیگر را هم دارد. اگر در یك سپهر كالن 
بخشي دچار اشکال است، حتما در بخش هاي دیگر هم 

ایراد و اشکال وجود دارد. آن اشــکال این است كه تمام 
شئون زندگي امروز ما دستوري شده است. حتي قوانین 
پیش از آنکه قانون شوند، به شکل ضمني دستور هستند 
و آنگاه قانونگذاران به تلواسه مي افتند كه دستور را قانون 
كنند اما اگر هر بخشــي از ســاحت زندگي براي مدت 
كوتاهي حتي تن به دستور بدهد، فرهنگ كه خشت اول 
است، دستور برنمي دارد. باید بدانیم كه فرهنگ هر ملتي 
زنده است. اگر بخواهیم با دستور به آن شکل بدهیم، از 
رشد نمي افتد، بلکه رشدي ناقص خواهد داشت. مدیران 
و مسئوالن پیش از آنکه در حوزه فرهنگ دستور بدهند، 
باید تسهیل گر رشد همه جانبه تمام جلوه هاي فرهنگ 
باشند. مثال اگر بزنم، نمي شــود گفت كه سعدي استاد 
سخن است و از ستون هاي خیمه فرهنگ، اما این بخش 
كارهایش خوب نیست. موالنا خوب است، بزرگ است، 

اما این حکایت هایش نه! قرآن كتاب زندگي اســت، اما 
خواندن سوره یوســف براي زنان خوب نیست. به جاي 
خوبي رسیدیم؛ قرآن كتاب زندگي است، چرا كه در آن 
عشق هست، خشم هست، مهر هست، اما سال هاست كه 
در این دیار تکیه بر فضیلت هاي تنزیهي است. هر روز هم 
خبري مي رسد كه آنکه وعظ ساده زیستي داشت در فرنگ 
و حتي همین گوشه و كنار در لواسانات پیش از رفتن به 
بهشت، تمرین در بهشت بودن مي كند و مردم را بِِهشت 
است. خالف نظر بزرگان و مسئوالن، كه مدام مي گویند 
عرصه فرهنگ رها شده است، فکر مي كنند نه تنها فرهنگ 
رها نشده، بلکه چنان یقه فرهنگ را محکم گرفته اند كه 
راهي جز رشد ناقص و ناموزون برایش نمانده است. رشد 
ناموزون فرهنگي هم ابتذال فرهنگي و اختالس اقتصادي 

و بي كفایتي سیاسي مي آورد.

فرياد ناصري
مدير نشر حكمت و كلمه

زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار

چالشهای

اجتماعیدولت

این شماره

نشر

 آمار مؤسسه خانه كتاب از چاپ و نشر كتاب در 5سال گذشته

قيمت )هزار ریال(صفحه كلشمارگان كلتجدید چاپچاپ اولترجمهتاليفتعداد كتابسال
18میلیارد و 331میلیون و 611هزار28میلیون و 906هزار و 144439میلیون و 925هزار و 33241هزار و 565۷5هزار و 18184هزار و ۷0849هزار و 89910هزار و 1395۷59تا 1396
21میلیارد و 500میلیون و 522هزار33میلیون و 183هزار و 14423میلیون و 589هزار و 38964هزار و 6166هزار و 23694هزار و ۷6233هزار و 9952۷هزار و 1396۷60تا 1397
26میلیارد و 95۷میلیون و 5۷0هزار28میلیون و 841هزار و 139۷52میلیون و 33۷هزار و 399۷5هزار و 6252۷هزار و 254هزار و ۷6280هزار و 101251هزار و 1397531تا 1398
40میلیارد و 8۷0میلیون و 895هزار و 34654میلیون و ۷99هزار و 14۷8۷۷میلیون و 66۷هزار و 4۷240هزار و 5۷604هزار و 29۷9۷هزار و ۷5842هزار و 105559هزار و 1398401تا 1399
43میلیارد و 250میلیون و ۷13هزار و 24285میلیون و 694هزار و 119۷۷5میلیون و 423هزار و 36684هزار و 58955هزار و 2۷135هزار و 684۷هزار و 9543هزار و 139990تا 1400

در مقیاس هاي كوچك و بزرگي رو به افزایش بوده است، حال آنکه این آمار در 
سال گذشته كاهش چشمگیري داشته و بیش از 95هزار عنوان كمتر بوده است. 
این سیر نزولي در تعداد كتاب هاي تالیفي، ترجمه، تجدید چاپ و شمارگان آن 
نیز پیداست. تنها عدد افزایشــي در این جدول قیمت به دست آمده از فروش 
كتاب است كه با توجه به اینکه 10هزار عنوان كتاب كمتر منتشر شده است، 
قیمت حاصل از فروش افزایش داشته است. این امر نیز گواه بر گراني و افزایش 

نرخ كاغذ در یك سال گذشته خواهد بود.

فرسودگي را درماني نخواهد بود

اگـرچـــه در سراســر وعــده و 
گفتــار همیــن معــدود نامــزد 
ریاســت جمهوري، اندكي درباره  

هنر و فرهنگ و وضعیــت كنوني و آینده اش در چشــم انداز 
دولــت احتمالي آنها به چشــم نمي خورد، اما آن كســي كه 
بر كرســي مدیریت اجرایي كشــور جلوس مي كند، خواهد 
دید كه مهم ترین قافیه باخته شــده در این مملکت، غفلت از 
فرهنگ و هنر و نادیده گرفتن آن در انسجام جامعه در مسیر 
توسعه اقتصادي و اجتماعي بوده اســت. انبوه نهاد و سازمان 
به ظاهر فرهنگي و بلعنده  بودجه هاي كالن فرهنگي تاكنون 
نتوانســته اند، چندان كه باید، زیســت اجتماعي ایرانیان را 
در مســیر دروني ســازي فرهنگ كار در برابر فرهنگ كاهلي 
و فرصت طلبــي، نفي خودمحوري و منفعت طلبي شــخصي 
در جهت انتفــاع كالن اجتماعي و ملي، مولد بــودن در برابر 
دالل مســلکي و ابن الوقت بودن اقتصادي، خودباوري در برابر 
خودباختگي، آینده گرایي توسعه خواهانه در برابر گذشته گرایي 
متصلب و بسیاري خلق و خوي سازنده  دیگر دگرگون كنند. 
هر كه بر این اریکه  اجرایي جلوس كند، در برابر خود، انبوهي 
هنرمند بالقوه و بالفعل خواهد دید كه زیرساخت كافي براي 
كار و كنش، بودجــه كافي براي مولد بــودن و مخاطب كافي 
براي مصرف محصــوالت فرهنگي آنها وجود نــدارد. آماس 
آماتوریسم و تشتت سازماني در تولید و عرضه  حرفه اي هنر، 
افزایــش روزافــزون دانش آموختگان هنر بــه جامعه  هنري 
بسیار كم برخوردار اقتصادي و اجتماعي، كاستي هاي قانوني 
در حمایت از تولید آثار، شــرایط مبهم قانونــي در نظارت بر 
فعالیت هاي هنري، فقدان امنیت شغلي و ناروشن بودن جایگاه 
مشــاغل هنري در برخورداري از خدمات ســالمت و تأمین 
اجتماعي ، فضاي امنیتي حاكم بر فضاي فعالیت هنري ازجمله 
معضالت تاریخي هنر و هنرمندان ایراني بوده است كه با وقفه  
ناگزیر در همه گیري كرونا و تعطیلي هاي اجتناب ناپذیر تولید 
و عرضه  هنر در بــازار فرهنگي، جامعه هنــري را در تنگنایي 
مضاعف قرار داده است كه دولت جدید را با عصبیت انباشته، 
ناامیدي روبه تزاید و خستگي مایل به فرسودگي آنها روبه رو 
خواهد كرد. نادیده انگاشــتن این گروه مرجع اجتماعي براي 
دولت جدید و فقدان برنامه اي مشکل گشا براي حال و آینده  
كنشــگران عرصه  فرهنگ و هنر اعتــدال اجتماعي را دچار 
ناترازي و فرصت هاي انساني براي توسعه  سیاسي و اقتصادي 
را دچار نقصان خواهد كرد. یکي از دالیل فروكاســت اخالقي 
جامعه و زوال تدریجي فرهنگ عمومي، كاســتي هاي مزمني 
است كه كنشگران فرهنگي و هنري را به جاي اندیشیدن بلند 
و متعالي و خلق آثار مؤثر و فرهنگساز، به گرداب چه كنم هاي 
معیشتي و چالش زیست شــرافتمندانه انداخته است. دولت 
جدید باید بداند كه عصبیت فرونشســتني، ناامیدي زدودني 
و خستگي از تن و روح به در شدني اســت، اما فرسودگي این 
جماعت فرهنگ مدار را اگر درنیافته شوند، درماني نخواهد بود.

سعيد اسدي
مدرس تئاتر

11/000    فعال
حوزه نمايش صحنه اي در كل كشور 

بيكار شدند

۳0۵ نمايش
در دوره كرونا از اجرا 

بازماندند
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پرتغال مدافع عنوان قهرماني يورو امشب با رونالدو مقابل بلژيك پرستاره به ميدان مي رود
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 با اعالم كميته بين المللي المپيك، فرزانه فصيحي، ركورددار دو سرعت ايران
 به توكيو مي رود  او دومين زن ايراني است كه مي تواند 100متر المپيك را تجربه كند

   بليت المپيك؛ وقتي همه اميدها 
 بر باد رفته بود

23:30

20:30

پرتغال

هلند

بلژيك

چك

خداحافظي با اولين غول

20 18

   مرادمند 
من مثل منشا 

بي تربيت نيستم

   مغانلو
  حامد لك  هم گل بزند

خوشحال مي شوم
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اميدواري پرسپوليس به  نكونام
سپاهان براي بازگشت به صدر نياز به شكست فوالد در اهواز دارد؛ اتفاقي كه در اين فصل هرگز رخ نداده است

هفته بيست وچهارم رقابت هاي ليگ برتر امشب با انجام 2بازي 
در تهران و اهواز به پايان مي رســد. در تهران تيم پيكان ميزبان 
نفت مسجدسليمان اســت و در اين بازي كه از ساعت19:50 
آغاز خواهد شد 2 تيم همسايه و هم امتياز به مصاف هم مي روند. 
پيكان و نفت هر2 با 27امتياز در رتبه هــاي يازدهم و دوازدهم 
قرار دارند. البته پيكان با 3امتياز بازي با سايپا، 30امتيازي شده 
بود اما به حكم كميته انضباطي در آن بازي 3 بر صفر بازنده شد. 
پيكان از 5بازي اخير فقط 3امتياز به دست آورده و در مقابل، نفت 
مسجدسليمان كه با ورود محمود فكري از 3بازي 7امتياز گرفته 
بود هفته گذشــته در بازي عقب افتاده اش مقابل فوالد باالخره 

طعم شكست با ســرمربي جديدش را چشيد. بازي رفت پيكان 
و نفت در مسجدسليمان با تك گل فرزاد حاتمي به سود پيكان 

تمام شد.

ميهمانصدرنشين،ميزبانشكستناپذير
اما حساس ترين بازي امشــب و يكي از حساس ترين بازي هاي 
هفته24 مصاف فوالد و سپاهان است كه نقش بسيار زيادي در 
تعيين قهرمان اين فصل خواهد داشــت. سپاهان و پرسپوليس 
كه رقابتي ميلي متري را در صــدر جدول دنبال مي كنند، هردو 
در هفته هاي باقيمانــده بايد در اهواز به مصــاف فوالد بروند و 

احتماال اين ســخت ترين بازي هر دو تيم در باقيمانده مســير 
قهرماني خواهد بود. پرسپوليس 2روز قبل بازي اين هفته اش را 
به سختي از مس رفسنجان برد و حاال سپاهان براي بازپس گرفتن 
صدر جدول بايد در اهواز از سد شاگردان نكونام بگذرد. اما فوالد 
در اين فصل هرگز در خانه خودش شكست نخورده و به همراه 
پرسپوليس يكي از دوتيمي است كه در خانه اش شكست ناپذير 
بوده است. حاصل 11بازي فوالد در اهواز 7برد و 4مساوي است 
كه اين تيم را بعد از پرسپوليس به دومين ميزبان موفق اين فصل 
بدل مي كند. با فقط 3گل خــورده در اهواز، تيم نكونام صاحب 
بهترين خط دفاعي ليگ در بازي هاي خانگي هم هست. فوالد 

حتي در بازي رفت در اصفهان هم به سپاهان نباخت و شاگردان 
محرم نويدكيا را با تســاوي  يك-يك در ورزشگاه نقش جهان 
متوقف كرد. البته ســپاهان هم بهترين تيم ليگ در بازي هاي 
خارج از خانه است و با كســب 23امتياز از 11بازي غيرخانگي 
تنها تيم ليگ اســت كه توانســته در ميهماني ها به ميانگين 
باالي 2امتياز از هر بازي برســد. مصاف نويدكيــا و نكونام، 2 
هافبك مؤثر فوتبال ايران در سال هاي گذشته تأثير فراواني بر 
معادالت قهرماني در پايان فصل خواهد داشــت. شايد قهرمان 
 ايران تيمي باشــد كه بتواند در اهواز نتيجه بهتري مقابل فوالد

 بگيرد.

نكته بازي

آماربازي

هم جهش بود و هم پرش!

تعويض طاليي اينطوري است؟

خودتان اجازه شادي بدهيد

ما مطلقا جــزو كســاني نبوديم كه 
اعتقاد داشتند پشت شكست 5 بر 
يك مس رفسنجان برابر سپاهان 
حرف و حديثي وجود دارد. باالخره 
هر تيمي ممكن اســت يك روز بد 
داشته باشد. همان زمان هم در گزارشي 
نوشتيم كه خود پرسپوليس هم اگر دقت مي كرد مي توانست در 
بازي رفت 4 يا 5 گل به مس بزند. همه اينها درست، اما اظهارنظر 
محمد ربيعي هم بعد از بازي مس برابر پرسپوليس بامزه است. از او 
پرسيده اند چرا اين بار تيمش خوب بازي كرد و او توضيح داده: »از 
بازي با سپاهان تا اين ديدار يك پرش تاكتيكي داشتيم.« اين ديگر 
از پرش و جهش گذشته بود؛ شاهد يك صعود فضايي تاكتيكي 
بوديم. اگر شما به همين راحتي مي تواني بين 2 بازي چنين پرشي 
انجام بدهي، كمي بيشتر تالش كن، سال ديگر قهرمان آسيا شوي!

در اينكــه حضور مهــدي عبدي در 
رفسنجان مثمر ثمر بود و تك گل 
پرسپوليس را ســاخت ترديدي 
نيست، اما افراط استفاده رسانه ها 
از عنوان »تعويــض طاليي« كمي 
جاي بحث دارد. اين عبارت معموال به 
تعويضي اطالق مي شود كه كمي برخالف پيش بيني ها انجام 
شــده و به طور خارج از تصور موجب موفقيت تيم شده باشد. 
آيا تعويض مهدي عبدي در زمين، چنين ويژگي هايي داشت؟  
او مهاجم ذخيره پرسپوليس است كه سابقه زدن كلي گل در 
مسابقات مهم را دارد. شــهريار مغانلو و عيسي آل كثير هم كه 
فيكس بودند نتوانستند كاري از پيش ببرند. تيم هم كه نياز به 
گل داشت؛ در اين شرايط شايد هر مربي ديگري هم جاي يحيي 
گل محمدي بود مهدي عبدي را به زمين مي فرستاد. اين قابل 

پيش بيني ترين تعويض ممكن بود، نه تعويض طاليي.

بعد از پيروزي استقالل برابر گل گهر 
سيرجان، خبرنگاران از فرزاد مجيدي 
در مورد مشكالت باشگاه، اعتراض 
بازيكنان و اينكه چرا خود فرهاد بايد 
از جيبش به تيم پاداش بدهد سؤال 
كرده اند. سرپرست استقالل هم جواب 
داده: »االن وقت اين حرف ها نيست. هواداران خيلي اذيت شدند. 
بعد از اين برد اجازه بدهيد شاد باشند.« آقا واقعا هيچ كس دلش 
نمي خواهد شادي هواداران استقالل را خراب كند. اگر هم مشكلي 
هست، فقط از جانب خودتان اســت. يعني اگر اركان مختلف 
باشگاه، اعم از مدير و معاون و مربي و بازيكن همينطور رگباري 
عليه هم پست نگذارند و جنجال و داستان راه نيندازند، هيچ كس 
»نمي تواند« شادي را از هواداران بگيرد. انصافا خودتان طوري به 
هم حمله مي كنيد كه رسانه ها از انعكاس اخبار هم عقب مي مانند، 

چه برسد به حاشيه سازي و بزرگ نمايي اختالفات!

متريكا

در بازي جمعه شــب ورزشــگاه آزادي، 

استقالل در حالي 2گل به گل گهر زد كه 0/28
حتي به انــدازه نيم گل هــم روي دروازه 
حريفش موقعيت ايجاد نكرده بود. آمارهاي 
متريكا نشــان مي دهد تيم فرهاد مجيدي در اين بازي حســاس فقط 
0/28اميد گل داشت. در عوض شاگردان امير قلعه نويي در خلق اميد گل 
به عدد 0/85رسيدند اما در گلزني ناكام ماندند. گل گهر در مالكيت توپ 
هم 60به 40از استقالل برتر بود و در مقابل 327پاس استقاللي ها )با دقت 
75درصد( توانست 578پاس )با دقت 84درصد( ردوبدل كند. حتي در 
تعداد شوت ها هم تيم ميهمان 9بر6برتر بود و در بردن نبردها هم بازيكنان 
گل گهر موفق تر عمل كردند. اســتقالل اين كمبود را با تعداد خطاهاي 

بيشتر جبران كرد و در مقابل 18خطاي گل گهر، 24خطا انجام داد.

تيم مس رفسنجان با وجود اينكه در مقابل 

پرسپوليس به دفاع همه جانبه روي آورده 1/47
بود اما در مجموع آمار بدي مقابل قهرمان 
4ســاله ايران نداشــت. اميد گل مس در 
مصاف با پرسپوليس 0/70بود و اگر نارنجي پوشان خوش شانس بودند 
مي توانستند دروازه صدرنشــين را باز كنند. پرســپوليس با اميد گل 
1/47يك گل زد و در حالي بازي را برد كه 8شوت به سمت دروازه مس 
زده بود و 4شــوت اين تيم داخل چارچوب بــود. در مقابل مس هم با 
44درصد مالكيت توپ و 363پاس )در مقابل 494پاس پرسپوليس( 9بار 
شوت زد )يك شوت بيشتر از حريف( اما فقط يكي از شوت هاي اين تيم 
داخل چارچوب بود. بهترين بازيكن اين بازي اميد عاليشاه بود كه پاس گل 

داد و از متريكا نمره7/84 گرفت.

تيم نســاجي با برتري 2بر صفــر مقابل 

ماشين ســازي به ركورد 335دقيقه گل 2/14
نخوردن رسيد كه بهترين ركورد اين تيم و 
يكي از 8ركورد برتر فصل جاري اســت. 
ساكت الهامي در شروع كارش در نســاجي هم طي 2بازي متوالي گل 
نخورد و اين اتفاقي بود كه در اين فصل هرگز براي نساجي رخ نداده بود. 
پس از آن، قائمشهري ها در 2بازي متوالي به پرسپوليس و سپاهان باختند 
و هيچ گلي هم نزدند. تا اينكه دوباره زمان پيروزي هاي اين تيم فرا رسيد 
و نساجي در 3بازي متوالي مس رفسنجان، فوالد و ماشين سازي را برد و 
هيچ گلي هم نخورد. ساكت الهامي طي 7بازي 5 برد براي نساجي كسب 
كرده و به ميانگين عالي 2/14امتياز از هر بازي رسيده است. معدلي كه 

براي قهرماني يك تيم در ليگ برتر هم كفايت مي كند!

بهروزرسايلي|درآغازمسابقاتهفتهبيستوچهارمليگبرتر،پرسپوليسدررفسنجان
بايكگلتيممسراشكســتدادوبا51امتيازتاپيشازبازيروزيكشنبهسپاهاندر
خانهفوالدبهصدررسيد.درتهرانهماستقاللبا2گلازسدگلگهرسيرجانگذشت،
43امتيازيشدوجايگاهشرارويپلهسومتثبيتكرد.استقاللدركورسكسبسهميه

ازرقباپيشافتاد،امابرايكسبقهرمانينيازبهچيزيدرحدمعجزهدارد.

كميشانس،كميهمداوري
چه پرسپوليس و چه استقالل با وجود كسب پيروزي برابر رقبا شب چندان درخشاني نداشتند. 
 سرخپوشان در رفسنجان نمايش ضعيفي ارائه دادند، به ندرت موقعيت گلزني درست كردند و 
2 بار هم نزديك بود دروازه آنها باز شود. استقالل هم در تهران فقط در همان 20 دقيقه اول خوب 

بود و مخصوصا در نيمه دوم شانس آورد كه 3 امتياز در حسابش باقي ماند. غيراز اين، نظر برخي 
كارشناسان حكايت از آن دارد كه سرخابي ها از داوري هم سود بردند. در صحنه تك گل پرسپوليس 
اعتراض هايي روي هند مهدي عبدي به وجود آمده و در بازي استقالل هم برخي عقيده دارند يك 
پنالتي براي تيم سيرجاني اعالم نشده است. اين يعني پرسپوليس و استقالل 3 امتياز را گرفتند، 

اما برش كافي را نداشتند.

فرهادوهمان3وعدهپارسال
فصل گذشته در چنين روزهايي فرهاد مجيدي 3 وعده به هواداران استقالل داد؛ اينكه از مسير 
ليگ سهميه حضور در آسيا را به دســت مي آورد، قهرمان جام حذفي مي شود و تيم را از مرحله 
گروهي ليگ قهرمانان آسيا باال مي برد. البته او بعد از شكست در فينال جام حذفي از كار بركنار شد و 
فرصت حضور در ليگ قهرمانان را از دست داد. جالب است كه امروز هم به نظر مي رسد شرح وظايف 
فرهاد براي هفته هاي پاياني همينطور خواهد بود. او اميد چنداني به قهرماني ندارد و بايد دنبال 
گرفتن سهميه از مسير ليگ باشد، در جام حذفي هم آبي پوشان به سد محكمي به نام پرسپوليس 
برخورده اند و قهرماني احتمالي در اين شرايط بسيار شيرين خواهد بود. اين بار البته خبري از مرحله 

گروهي ليگ قهرمانان نيست و استقالل در يك هشتم به الهالل عربستان خورده است؛ رقيبي سخت 
كه آبي ها در مواجهه با آن حتي امكان استفاده از امتياز ميزباني را هم ندارند.

توفيقاجباريبرايپرسپوليس 
 در مسابقات ليگي وقتي 2 حريف به صورت شانه به شانه پيش مي روند، هر كدام دوست دارند ديرتر از 
رقيب بازي هاي شان را انجام بدهند. همه جاي جهان هم همينطور است و هر تيمي ترجيح مي دهد با 
آگاهي از نتيجه رقيب مستقيمش وارد زمين شود. پرسپوليس در اين چند هفته از اين امتياز بي بهره 
بوده و معموال پيش از سپاهان بازي كرده است. اين هفته هم همين اتفاق رخ داد؛ سرخ ها روز جمعه 
در رفسنجان به ميدان رفتند، اما سپاهان يكشنبه در اهواز با فوالد بازي مي كند. با اين همه وقتي 
تيمي زودتر بازي كند و مسابقه اش را ببرد، فشار روي رقيب مستقيم دوچندان خواهد شد اين يعني 
درست است كه به ميدان رفتن قبل از سپاهان براي پرسپوليس خوشايند نبود، اما حاال كه اين اتفاق 
رخ داده و آنها مس رفسنجان را برده اند، فشار و استرس روي سپاهان بسيار بيشتر از قبل شده است. 
حاال شاگردان محرم نويدكيا مي دانند كه اگر اين بازي را نبرند، از پرسپوليس عقب خواهند افتاد و 
شايد همين اضطراب، كارشان را سخت تر كند. اين يعني توفيق اجباري براي تيم يحيي گل محمدي!

  بردند، اما برش نداشتند
3 نكته در مورد پيروزي جمعه شب سرخابي ها

ح|
صال

ي 
جتب

س|م
  عك

   

ي|
اس

د عب
شا

|فر
س

  عك
   

محمدحســينمرادمندمدافعاســتقاللكههفته
قبلبهخاطربرگشــتخوردنچكباشگاهوخبر
حضورطلبكاراندرهتلمحلاقامتاســتقالليها
جنجالآفرينشدهبود،دربازياينهفتهتيمشمقابل
گلگهربازدنگلاولتيمشخبرسازشدودرپايان
بازيهمبهترينبازيكنميدانلقبگرفت.اينبازيكن
درخصوصشرايطاينروزهايخودشواستقاللبه

سؤاالتهمشهريپاسخدادهاست.

بااينكهدردفاعبازيميكنياماتوانستي
درديدارمقابلگلگهرنخســتينگلبازيرابهثمر

برساني.
خدا را شــكر. بازي خيلي خوبي بود. به هواداران استقالل 
تبريك مي گويم. فقط يك بازي خانگي بود كه 3امتيازش 

را گرفتيم.

درمــوردگلزنياتهــمصحبتكن.
درحاليكــهوظيفهاصلياتدرخطدفاعياســت

توانستينخستينگلتراباپيراهناستقاللبزني.
بله وظيفه اصلي من دفاع كردن است. در كنارش مواقعي كه 
الزم است و نياز به گل داريم كادر فني اين اجازه را داده اند 
كه در حمالت هم شركت كنيم. گلي هم كه زدم حاصل كار 
كل تيم است همانطور كه وقتي گل مي خوريم نتيجه كار 

تيم محسوب مي شود.

درجريانبازيچندبارباگادوينمنشــا
درگيرشديويكيازبازيكنانگلگهرتأكيدداشتتو
بهمنشافحاشيكردي.خودتدراينارتباطصحبت

كن.
من به منشا فحش دادم؟! من مثل منشا بي تربيت نيستم.

استقاللهمبهسومينبردمتواليخود
دستيافت.ظاهراتيمروندخوبيپيداكردهاست.

كادر فني و بازيكنــان واقعا دارند با تمــام وجود زحمت 

مي كشــند. هدف ما شــاد كردن دل هواداران و رساندن 
استقالل به جايگاه واقعي اش در فوتبال ايران است. به چيز 
ديگري جز اين فكر نمي كنيم. خدا را شكر روندمان روزبه روز 
بهتر مي شود. ان شاءاهلل همه دســت به دست هم بدهند 
تا براي رقابت هاي آسيايي اســتقالل قوي و قدرتمندي 

درست كنند.

درليگبرترهنوزشــانسرسيدنبه
قهرمانيبرايخودتانقائلهستيد؟

كار خيلي سخت است ولي ما تمام ســعي و تالش مان را 
مي كنيم تا همــه بازي هاي باقيمانــده را ببريم و ببينيم 

رقيبانمان چه كار مي كنند.

ماجرايچكبرگشتياتكهدستطلبكار
بودحلشد؟

تا االن مشكلي حل نشده و فقط مي توانم بگويم ان شاءاهلل 
حل شود، همين. فعال حرف ديگري نمي توانم بزنم.

اينروزهافرهادمجيديهمخوبدست
بهجيبميشــودوازجيبشخصياشپاداشهاي

ويژهميدهد!
بله واقعا آقا فرهاد به تنهايي چندين كار را انجام مي دهد. 
بازي قبلي هم بــه بازيكنان پــاداش داد. در اين بازي هم 
پاداشي را تعيين كرده بود. اين مسائل واقعا باعث مي شود 
بازيكنان با جــان و دل براي موفقيت تيــم تالش كنند. 
ان شاءاهلل بتوانيم نتايجي بگيريم كه شرمنده كادر فني و 
هواداران نشويم. هدف ما اين اســت كه حداقل يك جام 
تقديم هواداران كنيم. ان شاءاهلل اگر مشكل خاصي پيش 

نيايد حتما به اين هدفمان مي رسيم.

تابهاينجايليگبــهآنچههدفگذاري
خودتبودهرسيدهاي؟

ببينيد براي من در وهله نخست موفقيت تيمي مهم است 
و  اگر تيم موفق باشد مِن بازيكن هم موفق بوده ام. اما خودم 
هم به شخصه هر وقت بازي كردم تمام تالشم را كرده ام كه 
بهترين عملكرد را داشته باشم. اميدوارم براي تيم بزرگ 

استقالل يك مهره مثمر ثمر باشم.

محمدزارعي
خبر نگار

مرادمند: من مثل منشا 
بي تربيت نيستم

 مدافع گلزن استقالل مي گويد هدف آبي پوشان اين است
 كه در پايان فصل الاقل يك جام تقديم هواداران كنند 

اميرحسيناعظمی
خبرنگار

مغانلو: حامد لك هم گل بزند 
خوشحال مي شوم

 مهاجم پرسپوليسي ها اعتقاد دارد اين تيم در مسير قهرماني كاري 
به نتايج سپاهان ندارد

پرسپوليسجمعهشــبيكبازيمهمرادررفسنجانبا
بردپشتسرگذاشتتانشاندهدهمچناناصليترين
شانسكســبعنوانقهرمانيبهحسابميآيد.مهدي
عبديدراينبازيتكگلسرخپوشــانرابهثمررساند
وجالباينجاستكهشــهريارمغانلومهاجمبلندقامت
پرسپوليسبعدازاينگلخوشحاليجالبتوجهيداشت.
اوتأكيدميكندكهدرپرسپوليسفقطبهبرندهشدنتيم
فكرميكندواينمهمنيستكهچهكسيگلبزند.مغانلو
درخصوصبازيبامس،شانسقهرمانيپرسپوليسدرليگ
امسالومسائلمختلفديگربهسؤاالتهمشهريورزشي

پاسخميدهد.

بازيبامسچطوربود؟
بازي واقعا ســخت بود، خصوصا اينكــه روي چمن مصنوعي 
بازي مي كرديم و اين كار را ســخت تر مي كرد. بچه ها واقعا در 
اين بازي اذيت شدند و كيفيت چمن بســيار بد بود. من براي 
مس و مردم رفسنجان احترام قائل هستم ولي اين افتضاح ترين 
چمني بود كه روي آن فوتبال بازي كردم. در يك ليگ حرفه اي 
نبايد اجازه برگزاري مسابقات را روي چنين زمين هايي بدهند 
و اميدوارم اين فرصت براي مس فراهم شود تا در فصل آينده 
در زمين بهتري بازي كند چون بازي روي اين چمن براي خود 
مس هم خوب نيست. ما واقعا اذيت شديم ولي خدا را شكر كه 

3 امتياز را گرفتيم.

بهنظرميرسداينبرددرمسيرقهرمانيخيلي
برايشمامهمبود.

هر بازي براي ما مهم اســت و فرقي ندارد برابر كدام تيم بازي 
مي كنيم. فقط مسئله مهم اين است كه راه خودمان را ادامه داده 

و توجهي به نتايج ديگر نداشته باشيم.

امساليكرقابتنزديكباسپاهانداريد،
بهنظرتدرپايــانفصلميتوانيدآنهــاراكناربزنيدو

قهرمانشويد؟
ما كاري به نتايج سپاهان و ديگر حريفان نداريم. مسئله مهم اين 

است كه بازي هاي خودمان را ببريم و در نهايت قهرمان شويم. 
هر بازي براي پرسپوليس حكم فينال را دارد.

پيشبينيتوايناستكهقهرمانشويد؟
فوتبال قابل پيش بيني نيست ولي ان شاءاهلل كه قهرمان شويم.

بعدازگلمهديعبديبهمس،بيشازحد
خوشحاليكردي.اينخوشحاليدليلخاصيداشت؟

خير، من فقط از برد تيمم خوشحال شــدم و فرقي هم ندارد 
چه كسي در تيم ما گل بزند. براي من، عبدي، عيسي يا ديگران 
گل بزنند هيچ فرقي ندارد و فقط برد پرســپوليس مهم است. 
وقتي پرسپوليس برنده مي شود انگار خودم گل زده ام و جوي هم 
كه در تيم وجود دارد عالي است. من حتي اگر حامد لك هم گل 
بزند خوشحال مي شوم چون برنده شدن پرسپوليس مي تواند 
شانس قهرماني ما را بيشــتر كند و اين به سود همه بازيكنان 

است. اميدوارم اين روند ادامه داشته باشد و قهرمان شويم.

اززمانيكهبهپرسپوليسآمدي،عملكردت
باتعريفبسياريازكارشناسانهمراهبودهاست.دراين

خصوصچهصحبتيداري؟
خدا را بابت اين موضوع شكر مي كنم و هميشه ياد گرفتم كه 

تالش كنم و براي تيمم بازيكن تأثيرگذاري باشم.

درموردبازيباگلگهرچهصحبتيداري؟
بازي ســختي اســت، همه بازي ها سخت اســت ولي تالش 
مي كنيم تا با انجام يك بازي باكيفيت 3 امتياز اين بازي خانگي 

را بگيريم.

مصدوميتبازيكنانيمثلاميري،كاميابينياو
نعمتيدرادامهراهكارشماراسختنميكند؟

طبيعتا به همه بازيكنان نياز داريم و اميدوارم هر چه زودتر همه 
مصدومان را در اختيار داشته باشيم. بازيكنان پرسپوليس با درد 
و غيرت بازي مي كنند و همه در مكتب پرسپوليس ياد گرفته اند 
كه بجنگند. ما براي خوشــحال كردن هــواداران مي جنگيم 
و اميدوارم در بازي هاي بعدي كه همه حكــم فينال را دارند 
بهترين عملكرد را داشته باشــيم و در نهايت جام قهرماني را 

باالي سر ببريم.
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مسابقات هفته بيست وچهارم ليگ برتر جمعه شــب با برگزاري 5 ديدار آغاز شد و 
طبق معمول بخش عمده اي از وقت نشست هاي خبري به نك و نال و غرولند گذشت. 
سرمربيان كه عموما افتخار نمي دهند و در نشست هاي خبري شركت نمي كنند. اگر 
در آسيا باشد كه به خاطر يك جلسه غيبت در نشست، آقايان را نقره داغ مي كنند، 
اما در ايران از اين خبرها نيست و كم كم سرمربيان تيم هاي متوسط و بدون هوادار هم 
ترجيح مي دهند دستياران خود را به نشست بفرستند. از اينكه بگذريم، مي رسيم 
به محتواي جلســات كه در يك كلمه قابل جمع بندي است؛ غرولند! محض رضاي 
خدا همين كنفرانس هاي بعد از مسابقات جمعه شب را مرور كنيد و ببينيد يك جمله 
فوتبالي و فني پيدا مي كنيد؟ واقعا جاهاي ديگر دنيا هم اينطوري است؟ تا جايي كه ما 
مي خوانيم و مي بينيم نه، اما در ايران همه  چيز زير سايه حواشي است. خودتان بخوانيد 

و ببينيد كه استادان از چه چيزهايي ايراد گرفته اند؛ بازنده و برنده هم ندارد.

    مربي پرسپوليس؛ چرا كمتر از سپاهان استراحت مي كنيم؟
حميد مطهري بعد از پيروزي پرسپوليس برابر مس رفسنجان، از برنامه ريزي سازمان ليگ 

ايراد گرفت و گفت: »توقع داريم تيمي كه اينقدر با فدراسيون فوتبال همكاري مي كند و 
اولويتش هم تيم ملي است، سازمان ليگ با آن منصفانه تر رفتار كند. بازي هاي ما هميشه 
جلوتر از سپاهان و با استراحت كمتري برگزار مي شــود. اينها همه موضوعاتي است كه از 
سازمان ليگ مي خواهيم دقت عمل بيشتري را داشته باشند.« البته اعتراض به زمين چمن 

مسابقه را هم داشتيم.

   مربي استقالل؛ در شرايط نابرابر مي جنگيم
صالح مصطفوي، دستيار خبرساز فرهاد مجيدي بعد از پيروزي استقالل برابر گل گهر گفت: 
»متأسفانه استراحت ما نسبت به باقي تيم ها كمتر بود. تيم  ما مي توانست فردا بازي كند و 
بازي ديگرمان را روز دهم انجام دهيم ولي به هر دليلي تغييري انجام نشد. ما هر 3 روز يك بار 
بازي داريم و شايد مالكيت كم تيم مان نسبت به گل گهر به خاطر خستگي بازيكنان مان بود. 
بازيكنان ما انسان هاي شريفي هستند كه در شرايط نابرابر خوب عمل مي كنند و ديديد كه 

به جز توپي كه به تير خورد، موقعيتي به حريف نداديم.«

   مربي گل گهر؛ غيرفوتبالي باختيم
سعيد الهويي، دستيار امير قلعه نويي هم بعد از شكست برابر استقالل گفت: »براي يك تيم 
سنگين است تالش كند و در جريان بازي براساس شــرايط فوتبال بازي را نبازد و شرايط 
غيرفوتبالي باعث باختش شود. اشتباهات فوتبالي سال گذشته هم وجود داشت و در 2 هفته 

پياپي هم وجود داشت و بازهم اشتباهات به ضرر ماست.« از استاد پرسيده اند چرا خود امير 
به نشست نيامد، او حتي همين فرصت را هم براي ادامه غرولند مغتنم شمرده است: »اين 
سؤال را بايد از كساني كه آناليزور يا همراه شبانه شان را به نشست مي فرستند، بپرسيد.« 

عبارت را داشتيد؛ همراه شبانه!

   مربي سايپا؛ چرا داور در هتل حريف بود؟
اصغر مازيار، دستيار فراز كمالوند بعد از شكست سايپا برابر صنعت نفت آبادان گفت: » فقط ما 
يك سؤال داريم، البته هيچ قصدي هم از اين سؤال نداريم، ولي مي خواهيم بدانيم، در شهري 
كه 3 هتل خوب دارد، چرا تيم ميزبان و تيم داوري بايد در يك هتل باشند؟! از لحاظ رواني 
چنين مسائلي براي فوتبال ما خوب نيست و روي تيم ها به ويژه تيم ميهمان تأثير مي گذارد. 
تيم ميهمان هميشه به خاطر شرايط ميزباني يك گام از تيم ميزبان عقب است.« باز خدا را 

شكر از اين سؤال منظور خاصي ندارند!

   سرمربي ذوب آهن؛ حريف فقط دنبال توپ بلند بود
مجتبي حسيني هم بعد از تساوي نااميدكننده تيمش برابر آلومينيوم اراك به سبك بازي 
شاگردان منصوريان طعنه زد: »آلومينيوم فقط دنبال بازي بلند بود. ما روي اين كار تمرين 
كرده بوديم، اما روي بي دقتي گل خورديم.« باز دستش درد نكند حداقل دستيارش را به 

نشست خبري نفرستاد!

  مجمع جهاني غر زنندگان
خالصه كنفرانس هاي خبري جمعه شب؛ دردناك و تامل برانگيز

سري آ باالتر از همه
با اين كه تيم ملی اسپانيا 5گل به اســلواكی و يك گل به لهستان زد، اما تعداد 
گلزنان دور مقدماتی يورو كه در الليگا توپ می زنند به طرز عجيبی پايين است. 
الليگايی ها تنها 4گل در دور گروهی اين تورنمنت زده اند؛ تنها يكی بيشتر از 
بازيكنان شاغل در ليگ يك فرانسه كه يكی از آنها يعنی سارابيا برای همين 
اســپانيا گل زده. تعداد گل های الليگايی نصف گل به خودی ها بوده. بيشترين 
گل های مرحله گروهی توسط بازيكنان حاضر در سری آ وارد دروازه حريفان شده 
كه 5تای آنها را كريستيانو رونالدو به ثمر رسانده. بعد از 25 گل بازيكنان حاضر 
در سري آ، بوندسليگايی ها با 22گل در رده دوم و ليگ برتری ها با 17گل در رده 
سوم جای دارند. دليل پايين بودن تعداد گل هاي بازيكنان ليگ برتری اين است 
كه انگليس بردهايش را مقتصدانه و ناپلئونی به دست آورده و تنها 2 گل به ثمر 
رسانده كه هر 2 گل 3 امتيازی را رحيم استرلينگ زده. در كنار رونالدو 2 بازيكن 
ديگر به نام موراتا و رمزی هم نفری يك گل زدند تا تعداد گل های يوونتوس در 
مرحله گروهی را به عدد 7برسانند. از نظر تعداد بازيكن، تيم آتاالنتا ركورددار 
است و 4بازيكن اين تيم شامل گوزنس، ماهله، پسينا و ميرانچوك برای 4 تيم 
مختلف موفق به گلزنی شدند. يوونتوس، اينتر )لوكاكو، پريشيچ و اشكرينيار( 
و دورتموند )تورگون آزار، مونير و گريرو( با 3 بازيكن گلزن در جام در رده دوم 
هستند. گريرو هم به مجارستان گل زده هم به تيم خودشان يعنی پرتغال در 

بازی با آلمان.

كرواسي

اسپانيا

دوشنبه - هفتم تير 1400

20:30

ورزشگاه پارك شهر كپنهاگ

فرانسه

سوئيس

دوشنبه - هفتم تير 1400

23:30

ورزشگاه ملي بخارست

جمعه - 11 تير 1400

20:30

ورزشگاه سن پترزبورگ

جمعه - 11 تير 1400

23:30

ورزشگاه آليانتس آرنا

سه شنبه - 15 تير 1400

23:30

ورزشگاه ومبلي لندن

شنبه - 12 تير 1400

23:30

ورزشگاه المپيك باكو

چهارشنبه - 16 تير 1400

23:30

ورزشگاه ومبلي لندن

شنبه - 12 تير 1400

20:30

ورزشگاه المپيك رم

يكشنبه - 20 تير 1400

ولز

دانمارك

شنبه - پنجم تير 1400

20:30

ورزشگاه يوهان كرايف آمستردام

هلند

چك

يكشنبه - ششم تير 1400

20:30

ورزشگاه پوشكاش بوداپست ورزشگاه ومبلي لندن

23:30

انگليس

آلمان

سه شنبه - هشتم تير 1400

20:30

ورزشگاه ومبلي لندن

سوئد

اوكراين

سه شنبه - هشتم تير 1400

23:30

ورزشگاه همپدن پارك گالسكو

ايتاليا

اتريش

شنبه - پنجم تير 1400

23:30

ورزشگاه ومبلي لندن

بلژيك

پرتغال

يكشنبه - ششم تير 1400

23:30

ورزشگاه كارتوخاي سويا

مخالفان خاموش
با VAR موافقت مي كنند، اما مساعدت نمي كنند! 

داستان اين است كه هر تيمي در هر هفته از مســابقات ليگ برتر در بحث 
داوري متضرر مي شود، مســئوالنش فورا خواهان استفاده از VAR يا همان 
كمك داور ويدئويي در فوتبال ايران مي شوند. قشنگ اين جمالت را در طول 
فصل از هر 16تيم ليگ برتري شــنيده ايم. فدراسيون فوتبال هم كه 3 سال 
است دارد مقدمات داستان را مي چيند و به خصوص در دوره جديد از همان 
روز اول گفتند VAR را مي آورند. االن ســؤالي كه براي ما به وجود آمده اين 
است كه پس چه كسي با استفاده از كمك داور ويدئويي مخالف است؟ باالخره 
البد مانعي وجود دارد كه اين فناوري به ايران نمي رسد ديگر. مگر داريم كه 
همه با يك موضوع موافق باشند، اما اتفاق نيفتد؟ البته بخشي از مشكل اين 
است كه همين باشگاه ها بعد از داد و بيداد در نشست خبري، ساكت مي شوند 
و از زير بار پرداخت كمك هزينه براي نصب اين تجهيزات شانه خالي مي كنند. 
در حقيقت همه اين داد و قال ها فقط مال نشســت هاي خبري است و جنبه 
جنجال سازي و بعضا مظلوم نمايي دارد؛ در غيراين صورت اگر اراده محكمي 
براي ورود VAR وجود داشت خود اين باشگاه ها پي كار را مي گرفتند، پول 
جمع مي كردند و مقدمات كار را فراهم مي آوردند. حاال بگذريم از اينكه نصف 
ورزشگاه هاي ليگ برتر حتي نور و زمين مناسب ندارند و در چنين شرايطي 

معلوم نيست چطور قرار است از VAR استفاده شود.

لوكاكو :  چرا از من تعريف نمي كنيد؟
روملو لوكاكو، ســتاره گلزن تيم ملي بلژيك و اينتر كه در 
مرحله حذفي بايد با كريستيانو رونالدو و پرتغال روبه رو شود 
درباره اين ستاره حرف زد و گفت كه خودش ويژگي هايي دارد 
كه رونالدو ندارد. حاال ببينيم چه ويژگي هايي! از نظر لوكاكو 
كه از اين شاكي است كه چرا او را مثل رونالدو و ديگران يك 
بازيكن در كالس جهاني حساب نمي كنند، رونالدو به قدرت 
بدني او غبطه مي خورد. او با اينتر قهرمان شده اما رونالدو 

در سري آ به زور و در هفته آخر به لطف ساسولو كه ناپولي را 
متوقف كرده بود، توانست سهميه ليگ قهرمانان را بگيرد. 
لوكاكو معتقد اســت كه گلزني هاي رونالــدو تأثيري روي 
عملكرد او در اين فصل نداشته. غول مهربان بلژيكي از مردم 
و رسانه ها خواســت كه به او بيشتر از قبل احترام بگذارند: 
»وقتي مردم درباره روبرت لواندوفســكي، كريم بنزما يا 
هري كين حرف مي زنند، آنها را مهاجماني در كالس جهاني 
مي نامند اما وقتي نوبت به من مي رسد، عملكرد من را فقط با 

داشتن فرم خوب توصيف مي كنند.«

 
خداحافظي با اولين غول

پرتغال مدافع عنوان قهرماني يورو امشب با رونالدو مقابل بلژيك پرستاره به 
ميدان مي رود

نيازي به گفتن نيست كه پرتغال در گروه مرگ قرار داشــت، در كنار فرانسه قهرمان جهان، آلمان 
قهرمان قبلي جهان، خودش كه قهرمان اروپا و ليگ ملت هاي اروپا بود و مجارستان كه بهترين تيم 
حذف شده از مرحله گروهي يوروي امسال به حساب مي آيد و همين مسئله بازي هاي اين گروه را تا 
سرحد مرگ هيجان انگيز كرده بود. كريستيانو رونالدو در هر 3 بازي گل زد و خودش را با 5گل به صدر 
جدول گلزنان رساند. اما او و تيمش دوباره به قرعه مرگ خورده اند. حريف بازي ساعت23:30 امشب 
آنها بلژيك پرستاره است كه يكي از مدعيان اصلي كسب جام محسوب مي شود. لوكاكو كه با 3گل زده 

در تعقيب رونالدو براي كفش طالي بهترين گلزن اين دوره از رقابت هاست، از رسانه ها گله 
كرده كه چرا قدرتش را دست كم مي گيرند و نامش را كنار رونالدو و مسي و لواندوفسكي 
و بنزما قرار نمي دهند. غول مهربان، امروز بايد ثابت كند كه ارزش قرارگرفتن نامش كنار 

اين اسطوره ها را دارد.
   كريستيانو رونالدو پيش از آغاز اين تورنمنت هرگز به آلمان و فرانسه گل نزده 

بود اما هر دو طلسم را باطل كرد. او با 2 بار گلزني از روي نقطه پنالتي به فرانسه، هم 
پاسخ 2گل بنزما را داد و هم تعداد گل هايش را به ركورد 109گل ملي علي دايي 
رساند. دايي بالفاصله به او تبريك گفت و رونالدو هم جوابش را داد اما اين دفعه 
كريستيانو اگر گل بزند، ديگر كسي نيست كه به او بابت ركورد جديد تبريك 

بگويد. حاال او خودش است و خودش و كسي در جدول گلزنان بازي هاي ملي 
باالي سرش نيست. مگر آنكه لوكاكو كه در 28سالگي 63گل در 96بازي 
براي تيم ملي بلژيك زده، در آينده تهديدي براي ركورد او و دايي باشد. 

يادمان نرود كه خود رونالدو هم نيمي از گل هايش را از 30سالگي به بعد زد.
   نكته جالب درباره تقابل رونالدو با بلژيكي ها اين است كه او پيش از اين 12بار دروازه گلر بزرگي به 
نام كورتوا را باز كرده و اين مهم را تنها در 10بازي انجام داده. او 9گل هم به نوير زده بود كه اين آمار را 
در بازي با آلمان به عدد10 رساند. همچنين رونالدو به پيتر چك 6گل در 6بازي و بوفون 7گل در 5بازي 
زده است. انگار او به دروازه بان هاي بزرگ حساس است. او مقابل دروازه بانان بزرگ ديگري مثل اوبالك 

)11گل(، براوو )12(، دخه آ )8( و ويكتور والدس )8( هم عملكرد گلزني فوق العاده اي داشته است.
    داور اين مسابقه فليكس بريش از آلمان است. بازي هم در ورزشگاه بدون صاحبي در شهر سويل كه 
متعلق به هيچ يك از دو تيم بزرگ اين شهر يعني سويا و بتيس نيست برگزار مي شود. كيفيت چمن و 
تصويربرداري بازي هايي كه اسپانيا در دور گروهي در اين ورزشگاه برگزار كرد را هم حتما ديده ايد كه 

تا چه حد افتضاح است. حيف مسابقه اي در اين سطح در ورزشگاهي با آن كيفيت!
    بلژيك در كنار ايتاليا و هلند يكي از 3تيمي است كه با كسب صددرصد امتيازات و با پيروزي در 
هر 3ديدار مرحله گروهي پا به يك هشتم گذاشته، اما اين اصال مالك نيست. در دوره قبلي قهرمان 
يورو2016 يعني همين پرتغال حتي يك برد هم در مرحله گروهي نداشت و تنها با 3 تساوي و 3امتياز از 
گروهش صعود كرد. اين دفعه رونالدو و يارانش يك امتياز بيشتر از دوره قبلي براي صعود جمع كرده اند.
    اين هجدهمين رويارويي دو تيم خواهد بود. در 18تقابل قبلي سلسائو )پرتغال( 6برد 
به دست آورده و شياطين ســرخ )بلژيك( 5بار برده اند و 7بار هم بازي مساوي شده. 
آخرين تقابل دو تيم در ديدار دوستانه ســال2018 برنده اي نداشته اما در سال2016 
پرتغال با گل هاي ناني و رونالدو در برابر تك گل لوكاكو موفق شد اين بلژيك را شكست 

دهد.
    بلژيك غير از كاستانيه كه در بازي اول كاسه چشمش ترك خورد، مصدوم 
يا غايب ديگري ندارد. پرتغال هم مصدومي ندارد غير از نونو مندز كه گفته 

مي شود كم كم شرايط بازي را پيدا كرده.
 تركيب احتمالي بلژيك )3-4-3(: كورتــوا، آلدرويرلد، فرتونگن، بوياتا، 

مونير، تيلمانس، ويتسل، دي بروين، تورگون آزار، ادن آزار و لوكاكو.
 تركيب احتمالي پرتغال )3-3-4(: پاتريســيو، سمدو، پپه، روبن دياز، 

گريرو، دنيلو پريرا، سانچس، موتينيو، برناردو سيلوا، ژوتا و رونالدو.

 
چه الله زاری بشود!

وارثان کرويف و ندود در ورزشگاه پوشکاش
بازی اول امشــب از روز دوم مرحله يك هشــتم 
رقابت های يورو2020 بين هلند و چك برگزار می شود. 
هلند يكی از سه تيمی است كه همه امتيازات مرحله 
گروهی را گرفته و توانســته منتقدانش را ســاكت 
و هوادارانــش را قانع كند. ديگر كســی از دی بوئر 
ايراد نمی گيرد كه چرا با 3 دفــاع تيمش را به ميدان 
می فرســتد و به آرمان های يوهان كرويف فقيد كه 
3-3-4 دوست داشت پشت می كند. هلند از لحاظ 

ارائــه فوتبال هجومــی جذاب ترين 
تيم جام تا اين جا بــوده. چك كمی 
ناشناخته تر و مرموزتر است. چكی ها 

با 2 برد مقابل اسكاتلند و كرواسی و 
باخت يك هيچ به انگليس پا 

به اين مرحله گذاشته اند. 
اين مسابقه يادآور آن 2-3 
زيباســت، زمانی كه هلند 
چندين ســتاره بزرگ در 
تركيب داشــت اما اسير 
چك مــدل2004 با پاول 

ندود و يارانش شد. هونتالر و فان پرسی زننده دو گل 
هلند در آن ديدار بودند و فان پرسی يك گل به خودی 
هم در آن بازی زد. آن بازی بدون شــك جذاب ترين 
رويارويی دو تيم در 11تقابل گذشته بود. هلند حريف 
مورد عالقه چك هم هست و تاكنون در اين 11بازی 
رودررو، 5برد سهم چك و تنها 3 برد سهم الله ها بوده 
است. سرگی كاراسف از روسيه قضاوت اين ديدار را بر 
عهده دارد. هلند جدا از فان دبيك و ويرجيل فان دايك 
كه پيش از آغاز رقابت ها آنها را از دســت داده، لوك 
دی يونگ، مهاجم ســويا را هم در مسابقه گذشته به 
دليل آســيب ديدگی از كف داد. در اردوی چك هم 
لوكاس پرووود مصدوم و غايب است و بوريل و كودال، 
2 بازيكن محروم اين تيم برای مسابقه ساعت20:30 

امشب هستند. 
تركيب احتمالی هلند )2-1-4-3(: مارتين 
استكلنبرگ، دليخت، دی فرای، بليند، 
دومفرايز، مارتيــن ده رون، فرانكی 
دی يونگ، فان آنهولــت، واينالدوم، 

وگهورست و ممفيس ديپای.
 تركيــب احتمالــی چــك 
)1-3-2-4(: واچليــك، 
كوفــال، سلوتســكا، 
كاالش، كادرابــك، 
ســوچك، هولــز، 
ماسوپوست، داريدا، 

يانتكو و پاتريك شيك.

 پيشنهاد از خليج فارس
 براي راموس و بواتنگ

همه را برق مي گيرد، بعضي ها را چراغ نفتي! حكايت راموس 
و بواتنگ است كه پس از سال ها بازي در بزرگ ترين تيم هاي 
باشــگاهي و ملي جهان  حاال جدي ترين پيشنهادشــان از 
كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس است. السد با مربيگري 
ژاوي به كاپيتان كنار گذاشته شده رئال مادريد پيشنهاد رسمي 
داده اما راموس قبول نكرده. او مي خواهد دست كم 2تا 3 فصل 

ديگر در اروپا بازي كند. حتي از طرف او گفته شده كه به ميالن 
يا آاس رم در سري آ هم نخواهد رفت. مقصد آينده او احتماال 
پاري سن ژرمن يا يكي از 2 باشگاه منچستري است، البته اگر 
برادرش كه مدير برنامه هايش هم هست، دوباره غيرحرفه اي 
رفتار نكند و او را به سمت ژاوي هل ندهد. پيشنهاد بواتنگ 
هم از باشگاه النصر عربستان است؛ همان تيمي كه در مرحله 
يك هشتم ليگ قهرمانان آسيا بايد به مصاف تراكتور برود. 
البته براي بواتنگ بد نيست در اين سن وسال و با اين كيفيت 
پول خوبي در بياورد، بدون ماليات؛ اما راموس هنوز هم بهترين 

مدافع جهان است و ليگ قطر در شأن او نيست.

بدآموزي مورينيو براي انگليسي ها
مورينيو براي ديدار حيثيتي و حساس انگليس و آلمان به سرمربي تيم ميزبان يعني ساوث گيت توصيه كرد كه براي اين بازي تيمش را با 
3 مدافع مركزي و 2 بال كناري بچيند. مورينيو كه خودش مثل بقيه مربيان پرتغالي عاشق سبك تدافعي است، با اشاره به 3 مهاجم آلمان 
نظير توماس مولر، هاورتس و گنبري به ساوث گيت گفت براي مقابله با آنها 3 نفر شامل مگواير، جان استونز و مينگز را در خط دفاع قرار دهد. 

شانس آورديم خود مورينيو عالقه اي به مربيگري در تيم هاي ملي ندارد وگرنه تركيب تيمش را با 11مدافع مي چيد.

مخالفت با زانو زدن نمادين
همزمان با اعالم حكم 22سال ونيم حبس براي دريك شان، پليس قاتل جورج فلويد توسط قاضي ميناپوليس، رسانه ها گزارش داده اند كه 
اعضاي تيم ملي ايتاليا دل خوشي از حركت نمادين اما زوري پيش از آغاز مسابقات كه بازيكنان در اعتراض به نژادپرستي زانو مي زنند ندارند 
و به اكراه چنين حركتي را انجام مي دهند. برخي تيم هاي اروپاي شرقي هم تاكنون از اين كار سر باز زده و گفته بودند كه اينها بي فايده است. 
البته ميزان نژادگرايي و نفرت از سياهپوستان در شرق اروپا بيش از غرب است اما ايتاليايي ها جزو بلوك شرق محسوب نمي شوند و آنها 
هم مايل به اين كار تكراري نيستند. بونوچي در نشست خبري گفته بود كه ايتاليايي ها هنوز درباره لزوم انجام اين كار به اجماع نرسيده اند. 

ديشب هم قرار بود قبل از بازي با اتريش زانو نزنند.

عذرخواهي از لواندوفسكي
فران تورس، گلزن اسپانيايي تيم منچسترسيتي به خاطر جوگير شدن و اظهارنظر نسنجيده عليه لواندوفسكي مجبور به عذرخواهي شد. 
او پيش از ديدار اسپانيا با لهستان گفته بود كه مدافعان اسپانيا، لوا را قورت مي دهند. نشان به آن نشان كه لواندوفسكي در دقيقه54همين 
بازي روي سر الپورت كه در من سيتي هم تيمي تورس است به الروخا گل زد، بدون آنكه مدافعان هم تيمي فران تورس او را قورت بدهند. 
تورس در توضيح آن اظهارات گفت: »من به لواندوفسكي و همه مهاجمان واقعا احترام مي گذارم. او براي من مانند يك الگو است. اگر كسي 

را آزرده ام، عذرخواهي مي كنم.«
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بليت المپيك؛ وقتي همه اميدها بر باد رفته بود
 با اعالم كميته بين المللي المپيك، فرزانه فصيحي، ركورددار دو سرعت ايران، به توكيو مي رود. او دومين زن ايراني است 

كه مي تواند 100متر المپيك را تجربه كند

منهاي فوتبال

تيم 7 نفره ايران شــامل 5ورزشكار، يك مربي و يك سرپرست 
براي شركت در مسابقات گرندپري گرجستان، راهي اين كشور 
شده بودند اما به دليل اينكه پروتكل هاي بهداشتي اين كشور را 
رعايت نكرده بودند، بعد از 10ساعت معطلي در فرودگاه، به ايران 

بازگشتند. تيم ايران به محض ورود به فرودگاه تفليس، قرنطينه 
شد. گرجي ها از آنها درخواست كردند مدارك واكسينه شدنشان 
را ارائه دهند اما تيم ايران واكسن كرونا دريافت نكرده بودند و 

مأموران اجازه ندادند آنها از فرودگاه خارج شوند.

به گفته مسعود روشني، ســخنگوي فدراســيون بدنسازي و 
پرورش انــدام، گرجي ها قوانين ســختي بــراي ورود افراد به 
كشورشان دارند:»افراد براي ورود به گرجستان يا بايد واكسن 
زده باشند يا 15 روز قبل از سفر از 5 وزارتخانه آن كشور مجوز 
ورود بگيرند. تيم ايران با هماهنگي دكتر قاسمي، سفير ايران 
در گرجستان به اين كشور اعزام شد و ايشان گفته بودند با توجه 
به پيگيري فدراسيون گرجستان مشكلي براي ورود تيم ايران 

پيش نمي آيد.«

روشني مي گويد فقط تيم ايران با مشكل روبه رو نشد: »تيم هاي 
قبرس و سوريه نيز مثل تيم ايران برگشت داده شدند. فدراسيون 
اجازه نمي دهد ورزشكاران اعزامي به گرجستان، به خاطر مشكل 

به وجود آمده آسيب مالي ببيند و كنار آنها خواهد بود.«
توضيحات روشــني قانع كننده به نظر نمي رســد. با توجه به 
قوانين ســخت گيرانه ميزبان، فدراســيون مي توانست يا براي 
واكسينه كردن تيم از طريق وزارت بهداشــت اقدام يا از اعزام 

تيم جلوگيري كند.

  گرجستان بدنسازهاي ايران را ديپورت كرد 

جدول 8254
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تخاهقروتمارغ
انريايوانهمبط
نييورالاكيمتا 15

براي فرزانه فصيحي المپيك تمام شده بود، 
قزاقستان كه ويزا نداد و مسابقات انتخابي 
المپيك ازبكســتان هم كه لغو شد، ديگر 
اميدي نماند. راهي اصفهان شــد تا حداقل با خانواده اش ديداري تازه كند اما 
خبري كه ساعت 10صبح ديروز روي سايت كميته ملي المپيك ايران منتشر 
شد، همه شادي جهان را به او هديه داد. خبر اين بود: فرزانه فصيحي دونده 

100متر به بازي هاي المپيك مي رود.
خودش مي گويد: »باور نمي كردم. لحظه اي كه خبر را ديدم فقط اشك 
مي ريختم. با گريه از اتاق بيرون آمدم. مادرم فكر كرد اتفاق بدي افتاده 

است. وقتي خبر را دادم همه اهل خانه از خوشحالي با هم گريه كرديم.« 
با اين سهميه، فرزانه دومين زن دونده ايراني است كه به المپيك مي رسد. توكيو براي زنان ايراني خوش يمن 
است. نخستين بار سيمين صفامهر، در المپيك 1964توكيو دردوي 100متر شركت كرد. داستان فرزانه و 
المپيك از زماني شروع شد كه او براي تمرين به صربستان رفت. ركورد ورودي مسابقات جهاني داخل سالن 
را كه در ماده 60متر گرفت، قرار شد براي ورودي المپيك توكيو تمرين كند اما كرونا همه  چيز را به هم ريخت. 
تعطيلي باشگاه ها، لغو مسابقات و... رسيدن او به ركورد ورودي را سخت كرد. ركورد ورودي دوي 100متر 
المپيك 11و 15صدم ثانيه است و بهترين ركوردي كه فرزانه ثبت كرده، 11و 61صدم ثانيه. او مي توانست 
اميدوار باشد كه از طريق رنكينگ جهاني به سهميه برسد اما از دست دادن 3 مسابقه اجازه نداد، رنكينگش را 
ارتقا دهد.حاال تنها راه اين بود كه فصيحي از طريق سهميه يونيورساليتي به المپيك برسد. دووميداني ايران 2 
سهميه در المپيك دارد؛ احسان حدادي و حسن تفيتان. در اين شرايط بعيد بود كه كميته بين المللي المپيك 
اين سهميه را به فرزانه بدهد. با اين حال او هفته گذشته به كميته ملي المپيك ايران درخواست داد تا از اين 
سهميه استفاده كند. با پيگيري هاي كميته و فدراســيون دووميداني ديروز خبر رسيد، كميته بين المللي 

المپيك اين سهميه را به فصيحي داده است.
IOC در المپيك هاي قبلي به كشورهايي كه نتوانسته بودند در همه رشته ها سهميه بگيرند، وايلد كارت مي داد 

و كشورها به تشخيص خودشان اين سهميه ها را به ورزشكاران مي دادند اما سهميه يونيورساليتي با درخواست 
كشورها و با بررسي هاي كارشناسان IOC به ورزشكاران تعلق مي گيرد. فصيحي چند مسابقه انتخابي المپيك 
را از دست داده و روند ركوردشكني ها و نتايجش نشان مي دهد كه اگر اين مسابقات لغو نمي شد، مي توانست از 

طريق رنكينگ به سهميه برسد. اين موضوع IOC را مجاب كرد به او سهميه بدهد.
فصيحي قبل از شنيدن اين خبر خيلي سرحال نبود: »پرونده المپيك برايم بسته شده بود. مسابقه  اي نبود كه 
شركت كنم. به اصفهان آمدم. خيلي غصه دار بودم، فكر مي كردم ديگر همه  چيز تمام شده است. ولي من ايمان 
دارم وقتي بخواهد يك اتفاقي بيفتد، مي افتد و اين خارج از قدرت هر كسي است. البته كميته ملي المپيك و 
فدراسيون خيلي زحمت كشيدند و قطعا كمك بزرگي كردند ولي من بيشتر از خدا تشكر مي كنم كه جواب 

زحمت و سختي هايي كه در غربت كشيدم، تمريناتي را كه انجام دادم و شرايط سختي را كه داشتم، داد.«
فصيحي از رفتن به المپيك خوشحال است اما اگر خودش به ورودي مي رسيد، خوشحالي اش بيشتر مي شد: 
»اگر به تايم ورودي مي رسيدم كه فوق العاده بود. شانسم براي گرفتن سهميه از طريق رنكنيگ خيلي باال بود 
اما مسابقات يا لغو شد يا من نتوانستم بروم. دوست داشتم و دارم به ركورد ورودي برسم. اين يكي از هدف هايم 
است كه روي عدد ورودي بدوم. هدف من فقط وارد شدن به المپيك نيست. اين سهميه انگيزه داد تا بيشتر 

تالش كنم. راه من طوالني است و فقط به يك المپيك ختم نمي شود.«
او هيجان دارد كه بزرگان 100متر جهان را از نزديك ببيند: »رقابت در المپيك آن هم دردووميداني كه ورزش 
اول المپيك است و آن هم در دوي 100متر خيلي سخت است. فيناليست ها همه آمريكايي و جامائيكايي 
هستند. به نظر من ورود به اين بازي ها كار بزرگي بود كه اتفاق افتاد. من به رؤياي هميشگي ام رسيده ام. انگار 

اصال روي زمين نيستم. خوشحالم كه مي خواهم كنار دونده هاي بزرگي مثل شيلي فريرز و بقيه بدوم.« 
بهترين اتفاق براي فرزانه در المپيك اين است كه خوب بدود: »مي خواهم روي يك عدد خوب بدوم. اعدادم 

در ذهنم نامحدود هستند.« 
فصيحي نهمين زن ايراني است كه حضورش در المپيك توكيو قعطي شده است. دووميداني منتظر سهميه 
ديگري است. مهدي پيرجهان دونده 400متر از طريق رنكينگ سهميه گرفته است و بايد تا هشتم تير صبر 

كند  كه اين سهميه نهايي شود.

 گرما، شانس ركورد جهاني را 
از دختر تيرانداز ايراني گرفت

 كرم زاده در جام جهاني تيراندازي چهارم شد. مدير
 تيم هاي ملي مي گويد امتياز او 4/. با ركورد جهاني فاصله داشت

تيم ملي تفنگ بادي زنان و جواد فروغي در تپانچه بادي مســابقات 
جام جهاني مدال طال گرفته اند اما مدير تيم هاي ملي بيشتر از فاطمه 
كرم زاده تعريف مي كند كه در تفنگ بادي چهارم شــد. جام جهاني 
تيراندازي از سوم تا دهم تير برگزار مي شــود و عملكرد تيراندازان 
يك ماه قبل از شروع بازي هاي المپيك براي ايران راضي كننده است. 
ناصر رســولي، مدير تيم هاي ملي كه همراه تيم در كرواسي است، 
مي  گويد: »مسابقات در ســطح بااليي برگزار مي شود. 47كشور در 
مسابقات شركت كرده اند و بيشتر المپيكي ها هم آمده اند. ما از عملكرد 

تك تك نفراتمان راضي هستيم.« 
نجمه خدمتي، آرمينا صادقيان و فاطمه كرم زاده نفراتي بودند كه در 
تركيب تيم تفنگ بادي به قهرماني جهان رسيدند. جواد فروغي هم 
با قهرماني در تپانچه بادي تا ديروز بهترين نتيجه را براي مردان تيم 
داشت. با اين حال رسولي مي گويد: »عملكرد فاطمه كرم زاده خيلي 
خوب بود. او قبل از اينكه به فينال برسد امتياز خوب ثبت كرد. اين 
امتياز باالتر از امتيازات همه ورزشكاران مرد و زن بود و با ركودجهاني 
هم 0/4فاصله داشت. كرم زاده در فينال هم مي توانست خوب نتيجه 
بگيرد اما هواي اينجا خيلي شرجي و مرطوب است. تهويه سالن هم 
خيلي مناسب اين هوا نبود. با توجه به اينكه لباس ورزشكاران ما زياد 
است، گرما او را كالفه و كار را برايش سخت كرد.« كرم زاده با امتياز 
633.3 راهي فينال شــده بود.اما آيا مدال هايــي كه در جام جهاني 
به دســت آمده، مي تواند نويد مدال در المپيك را بدهد؟ رســولي 
مي  گويد: »جام جهاني از نظر فني خيلي باالست و مدال ها سطح باالي 
كار بچه ها را نشان مي دهد. گرفتن مدال قبل از المپيك هم مي تواند 
سودمند باشد و هم مضر. مي تواند در روحيه آنها تأثير مثبت بگذارد و 
تمركزشان را باال ببرد و هم اينكه تمركزشان را به هم بزند. ما اميدواريم 
اتفاق اول بيفتد.« مديرتيم هاي ملي به مدال المپيك اميدوار است اما 
تأكيد مي كند كه فضاي بازي هاي المپيك و استرس مسابقاتش با هر 

مسابقه ديگري متفاوت است.

ليلي خرسند 
خبرنگار
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  با تردد خودروهاي پرسروصدا در اتوبان صدر برخورد كنند
ساكن نوبنياد در اتوبان صدر محدوده پل هستم. متأسفانه شب ها سر و 
صداي كاميون ها و خودروهاي مدل بااليي كه تعمدا پرسروصدا حركت 
مي كنند آرامش منطقه را بر هم زده اســت. ســؤال اين است كه مگر 
ممنوعيت تردد وجود ندارد پس چرا پليس با اين اقشار برخورد نمي كند.
رضايي از تهران 

  شهرستان بوكان نيازمند پايگاه انتقال خون است
به عنوان يك بيمار تاالسمي از مسئوالن تقاضا دارم با احداث يك پايگاه 
انتقال خون عالوه بر حل مشكالت افرادي نظير من براي بيماران نيازمند 
خون در مواقع ضروري نيز چاره اي بينديشند. اگر يك بيمار تصادفي در 
اين شهر كه در مسير ترانزيتي و پرخطري هم قرار داد به خون نياز داشته 
باشد امكان تهيه آن از داخل شهرستان وجود ندارد. چه بسا افرادي هم 
داوطلب انتقال خون باشند و به شهرهاي ديگر بروند و برخي داوطلبان 

نيز از اهداي خون به دليل بعد مسافت صرف نظر كنند.
اسماعيلي از بوكان 

 مردم اصفهان در مصرف آب صرفه جويي كنند
آب آشاميدني و لوله كشي شهر بزرگ اصفهان در هفته ها و روزهاي اخير 
به دليل كمبود بسيار شديد آب در پشت سد زاينده رود و خشكي كامل 
رودخانه زاينده رود، فعاًل از چاه هاي آب حفرشده در سطح شهر تامين 
مي شــود كه البته پس از ُكلرزني و ضدعفوني شدن در لوله كشي آب 
شهري جاري مي شود و با اين وصف كيفيت آب تصفيه شده دائمي را 
ندارد، لذا بايد براي گذركردن از اين بحران جدي تا حد امكان در مصرف 

آب بسيار صرفه جويي كنيم.
محمود بليغيان از اصفهان

  از مسئوالن و كاركنان مددسراها آزمايش اعتياد بگيرند
متأسفانه شمار قابل توجهي از كاركنان مددسراها به همراه مددجويان 
مواد مخدر مصرف مي كنند درحالي كه مددجويان براي ترك اعتياد در 
آنجا به سرمي برند. از مسئوالن تقاضا داريم از كاركنان و پرسنل مددسراها 
هر از چند گاهي تست اعتياد بگيرند تا مددجويان زودتر به سالمت و 

بهبود كامل برسند.
ساكن يكي از مددسراهاي بزرگ در جنوب غرب 
تهران 

  تنها جاده روستاي كندي در رضي شهر خاكي است
تنها جاده دسترسي به روستاي كندي در رضي شهر از توابع مشكين شهر 
در استان اردبيل خاكي است و حتي ماشين هاي آفرودي نيز در آنها با 
مشكل مواجه مي شوند. تقاضا داريم آسفالت جاده اين روستا در دستور 

كار مسئوالن باشد.
ميرزاجانپور از اهالي روستا

 پاكبان هاي فرديس چندين  ماه حقوق نگرفته اند
پس از ترك كار پيمانكار خدمات شهري شهرداري فرديس پاكبان هاي 
همكار اين پيمانكار بالتكليف و سرگردان شده اند، درحالي كه چندين  
ماه اســت حقوق هم دريافت نكرده اند. در بسياری از شهرها پاكبان ها 
واكسينه شده اند اما پاكبان هاي شهرستان فرديس حتي حقوق ماهانه 

خود را نيز نگرفته اند.
موسي از فرديس

  زيرساخت هاي مخابراتي شهرستان سيروان ناكافي است
شهرستان سيروان در زمينه زيرساخت هاي ارتباطي در تمام بخش ها 
داراي مشكل است. اين شهرســتان در زمينه اينترنت، خطوط تلفن 
همراه اول ،  ايرانســل و دريافت شــبكه هاي راديويــي و تلويزيوني 
مشكل دارد درحالي كه نزديك به يك دهه است كه سيروان تبديل 
به شهرستان شده اســت اما همچنان در حد روستاهاي صعب العبور 
امكانات دارد. از مسئوالن تقاضا داريم محروميت منطقه از دسترسي 

به اين امكانات را برطرف كنند.
يوسني از سيروان ايالم

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

قربانيان حادثه واژگوني 
اتوبوس سربازمعلمان 7نفر 

شدند

نماينده ويژه وزير آموزش و پــرورش در امور 
ســرباز معلمان حادثه تصادف دهشــير يزد، 
ضمن ارائه گزارشــي در مورد آخرين شرايط 
اين سرباز معلمان از افزايش شــمار قربانيان 
اين حادثه به 7نفر خبر داد. به گزارش ايســنا، 
ناصر سليمان زاده با اشاره به پيگيري مستمر 
سرباز معلمان حادثه اين تصادف، گفت: درپي 
اين حادثــه، 5نفر در صحنه تصــادف و 2نفر 
هنگام انتقال به بيمارســتان جان خــود را از 
دســت داده اند. وي همچنين ادامه داد: تعداد 
18نفر از مصدومان اين حادثه در بيمارســتان 
شهيد بهشتي تفت تحت درمان قرار گرفته اند 
كه براســاس آخرين پيگيري صورت گرفته، 
مراحل ترخيص 6نفر از اين افراد صورت گرفته 
است، 2نفر در بخش مراقبت هاي ويژه بستري 
هستند و 10نفر نيز در بخش بستري شده اند. 
نماينده ويژه وزير آموزش و پرورش در امور سرباز 
معلمان حادثه تصادف دهشير يزد، ضمن آرزوي 
سالمتي و شــفاي عاجل براي مصدومان اين 
حادثه غم انگيز، تصريح كرد: شرايط مصدومان 
كاماًل تحت كنترل بوده و روند درمان و بهبودي 

آنها در حال پيگيري است.

كالهبرداري سلبريتي 
قالبي

مرد شياد با راه اندازي كانالي جعلي در شبكه هاي 
اجتماعي به نــام يكي از ســلبريتي ها وانمود 
مي كرد براي افــراد نيازمند كمك جمع آوري 
مي كند اما همه اين كارها براي كالهبرداري از 
افراد خير بود. به گزارش همشهري، تحقيقات 
پليس فتا در اين باره از چندي قبل با شــكايت 
يكي از چهره هاي مشهور آغاز شد. او به مأموران 
گفت فرد ناشناســي بــه نــام او صفحه اي در 
شبكه هاي اجتماعي راه اندازي كرده و به نام وي 
براي افراد بي بضاعت كمك جمع آوري مي كند. 
او گفت: مدتي قبل از طريق دوســتانم متوجه 
اين صفحه شدم. او با قراردادن عكس هاي من 
در صفحه شــخصي اش طوري رفتار كرده بود 
كه همه فكر مي كردند صفحــه متعلق به من 
اســت. او در صفحه اش مي گفت كه به دنبال 
جمع آوري كمك براي افراد نيازمند اســت و 
افراد خير كه فكــر مي كردند صفحه متعلق به 
من اســت بي خبر از همه جا براي او پول واريز 
مي كردند. به دنبال اين شكايت تحقيقات پليس 
در اين باره آغاز و مشــخص شــد كه گرداننده 
اين صفحه در مدت كوتاهي توانسته 47هزار 
نفر را جــذب كند و شــمار دنبال كنندگان او 
روزبه روز بيشتر مي شود. او هر روز عكس هاي 
آرشيوي را كه اغلب از صفحه اصلي اين چهره 
مشهور كپي شده بود، به اشتراك مي گذاشت و با 
جمله هاي تأثيرگذار احساسات دنبال كنندگان 
را براي كمك به افــراد نيازمند برمي انگيخت. 
ماموران در ادامه بــا رديابي متهم پي بردند كه 
او در شرق تهران زندگي مي كند. به اين ترتيب 
در عملياتي غافلگيرانه دستگير شد و به پليس 
فتا انتقال يافت. او در همان بازجويي هاي اوليه 
به ايجاد صفحه جعلي به نام اين ســلبريتي و 
كالهبرداري از افراد خير اعتراف كرد. در همين 
حال ســرهنگ داوود معظمي گودرزي، رئيس 
پليس فتای تهران جزئيات بيشتري از اين پرونده 
را بازگو كرد و گفت: متهم در تحقيقات پليسي 
به ساخت كانال جعلي با نام و مشخصات شاكي 
در شــبكه اجتماعي تلگرام و دريافــت پول از 
25شهروند اعتراف كرد. وي ادامه داد: هموطنان 
كمك هاي نقدي خود را از طريق نهادهاي رسمي 
و خيريه هاي معتبر در اختيار افراد نيازمند قرار 

دهند تا فريب كالهبرداران را نخورند. 

دستگيري يك مظنون در پرونده جنايت شهرك اوج كرج

اميدوار باشيد
4روز پس از ويران شدن نيمي از يك 

برج 12طبقه مسكوني در شهر ميامي خارجی
آمريكا، تالش آتش نشانان براي نجات 
افرادي كــه زير آوار مدفون شــده اند ادامــه دارد. 
بررسي ها نشان مي داد كه دست كم 159نفر زير آوار 
مدفون هستند و فرمانده آتش نشانان از خانواده هاي 
اين افراد خواست كه اميدوار باشند و براي زنده ماندن 

آنها دعا كنند.
به گزارش همشهري به نقل از سي ان ان، اين حادثه 
حدود ساعت 1:30بامداد پنجشنبه گذشته رخ داد. 
برج 12طبقه مسكوني كه در سال1980 ساخته و 
داراي 136واحد مسكوني بود، ناگهان فرو ريخت و 
دست كم 55واحد آن در چشم بر هم زدني تبديل به 
آوار شدند. اين در حالي بود كه در زمان حادثه، عده  
زيادي از ســاكنان واحدها در خانه هايشان حضور 
داشتند كه همگي آنها زير ده ها تن آوار مدفون شدند.
حادثه به گفته شاهدان ناگهاني رخ داده بود و وقتي 
تيم هاي امدادي به محل رسيدند، موفق شدند افرادي 
را كه هنــوز در بخش هاي ديگر بــرج بودند، نجات 
دهند. ريزش آوار به گونه اي بود كه كار جست  وجو 
را مشكل كرده بود و آتش نشــانان مجبور بودند در 
شرايطي سخت و خطرناك، درحالي كه ريزش مجدد 

ديوارهاي بتني تهديدشان مي كرد عمليات نجات 
را آغاز كنند. هر چند در ابتدا آمار متناقضي درباره 
افرادي كه زير آوار بودند منتشر مي شد اما در ادامه 
بررســي ها و در تحقيق از خانواده ها، معلوم شد كه 
159نفر زير آوار مدفون شده اند. اين در حالي بود كه 
آتش نشانان موفق شده بودند در ساعات اوليه پس از 

حادثه جسد 4نفر را از زير آوار بيرون بكشند.
روز گذشــته اندي آلــوارز، فرمانده آتش نشــانان 
شــهر ميامي در گفت وگو با خبرنگار ســي ان ان از 
اميدواري براي زنده ماندن افراد گمشده خبر داد و از 
خانواده هاي آنها خواست كه اميدوار باشند. او گفت: ما 
همه تالش خود را مي كنيم تا اعضاي خانواده شما را 
زنده بيرون آوريم. به گفته وي، عمليات نجات در حالي 
ادامه دارد كه اين خطرناك تريــن عمليات  نجاتي 
است كه وي در طول سال ها كارش در آتش نشاني 
با آن روبه رو بوده اســت. در همين حــال خانواده 
برخي از ناپديد شــدگان نمونه دي ان اي خود را در 
اختيار پزشكي قانوني قرار داده اند تا درصورت پيدا 
شدن اجساد، هويت آنها شناسايي شود. از 4جسدي 
كه تا كنون از زير آوار بيرون كشــيده شده، 3جسد 
شناسايي شده  اند و معلوم شده است كه يكي از آنها 
زني به نام فانگ است كه آتش نشانان در همان ابتداي 

عمليات موفق شده بودند پســر خردسالش را زنده 
از زير آوار بيرون بكشــند. دانيال لوين كاوا، شهردار 
ميامي گفته اســت كه هنوز مشخص نيست علت 
فروريختن بخشي از اين برج مسكوني چه بوده است 
و هنوز كامال مشخص نيست كه همه 159نفري كه 
ناپديد شده اند، در زمان حادثه در ساختمان حضور 

داشــته اند يا نه. تصاويري كه در روزهاي گذشــته 
از بقاياي حيوانات خانگي، خرس هاي عروســكي، 
تخت خواب كودك و... در ميان آوار منتشــر شده، 
احساسات مردم زيادي را برانگيخته است. در چنين 
شرايطي تالش براي مشخص شدن سرنوشت افراد 

مدفون زير آوار ادامه دارد.

پيام فرمانده آتش نشانان براي خانواده 159نفري كه زير آوار ساختماني در ميامي آمريكا مدفون شده اند

جنايت، پايان 
گروگانگيري مرد َخّير

زن و شوهري با ربودن مرد خير 
در قم قصد اخاذي از خانواده  او را پيگيري

داشتند اما نقشه آنها 24ساعت 
بعد با قتل گروگان و دستگيري آنها در پايتخت 
پايان يافت. به گزارش همشــهري، اول تير ماه 
امسال خانواده مردي 66ساله ماجراي ناپديد شدن 
وي را به پليس قم اعالم كردند. مرد قمي برج ساز و 
يكي از خيران خوشــنام اين شهر بود كه به گفته 
خانواده اش صبح آن روز براي رفتن به محل كارش 
از خانه خارج شد اما ساعت ها گذشت و خبري از 
وي نشد. با تاريك شدن هوا، خانواده اش كه نگران 
وي بودند با تلفن همراهش تمــاس گرفتند اما 
خاموش بود. به همين دليل راهي محل كار او كه 
ساختمان هاي در حال ساخت بود شدند اما آنطور 
كه مشخص بود مرد خير روز حادثه به آنجا نرفته 
بود و هيچ كس از وي اطالعي نداشــت. به همين 
دليل نگراني خانواده اش بيشتر شد. آنها تصميم 

گرفتند ماجرا را به پليس اطالع دهند.

يك روز بعد، تهران 
چهارشــنبه دوم تيرماه، مأموران گشــت پليس 
فــرودگاه بين المللي امام خمينــي در محدوده 
فرودگاه در حال گشتزني بودند كه به سرنشينان 
خودروي پژويي مشكوك شدند. آنها زن و مردي 
جوان بودند كه داخل ماشــين بــا هم درگيري 
داشــتند و به محض ديدن پليس، تغيير مسير 
دادند و خالف جهت خيابان فرار كردند. مأموران 
به تعقيب اين خودرو پرداختند و دقايقي بعد موفق 
شــدند آن را متوقف كنند. سرنشــينان ماشين 
مدعي بودند كه زن و شوهر هستند و درگيري آنها 

اختالفات خانوادگي است. اما مأموران كه به آنها 
مشكوك بودند شروع به بازرسي ماشين كردند. 
آنها در صندلي عقب مردي را با دست و پا و دهان 
بسته يافتند كه جانش را از دست داده بود و نفس 
نمي كشيد. زوج جوان كه وحشتزده بودند مدعي 
شــدند كه قرباني گروگان آنها بوده اما در بين راه 
جان باخته است. در اين شرايط ماجرا به بازپرس 
ويژه قتل تهران گزارش و دســتور بازداشت زوج 
جوان صادر شد. با  انتقال متهمان به اداره پليس 
معلوم شد قرباني همان برج ساز خير قمي است كه 
يك روز قبل خانواده اش با مراجعه به پليس خبر از 

ناپديد شدن او داده بودند.

اعتراف مرد
مرد جوان)يكي از متهمان دستگير شده( 35ساله 
است و اعتياد شــديدي به هروئين دارد. وي در 
بازجويي ها گفت: مقتول مرد خيري بود كه به من 
و همسرم كمك مالي مي كرد. من مدت ها بود كه 
معتاد شده   و به خاطر اعتيادم كارم را از دست داده 
بودم. مقتول در شهر ما يعني قم زندگي مي كرد و 
همه از خوبي او مي گفتند. يكي از آشنايانمان وي را 

به ما معرفي كرد تا به ما كمك مالي كند.
وي ادامه داد: همسرم با مرد خير صحبت كرده و به 
او گفته بود كه من معتاد هستم. ظاهرا قرار بود مرد 
خير هزينه درمان مرا بپردازد تا در كمپ بستري 
شــوم و ترك كنم. وقتي اين موضوع را شــنيدم 
مخالفت كردم و به همســرم گفتم مقتول را به 
بهانه اينكه مرا به كمپ ببرد به خانه مان بكشانيم. 
مي خواستم او را گروگان بگيرم و حسابش را خالي 
كنم. حتي مي خواســتم در قبــال آزادي اش از 

خانواده اش درخواست ميلياردها تومان پول كنم.
متهم گفت: روز حادثه مقتول به خانه ما آمد كه مرا 
به كمپ ببرد. من هم آماده شدم و به همراه همسرم 
سوار بر خودروي پژوي وي شــديم و او به سمت 
كمپ حركت كرد. در بين راه چاقويي كه از قبل 
داخل جيبم پنهان كرده بودم را بيرون آوردم و روي 
پهلويش گذاشتم. تهديدش كردم كه اگر حرفي 
بزند جانش را مي گيرم. مرد خير خيلي ترسيده 
بود و حرفي نمي زد. از او خواســتم كنار خيابان 
توقف كند. دست و پا و دهانش را بستم و او را در 
صندلي عقب قرار دادم. همسرم هم در صندلي جلو 
نشست و به سمت تهران حركت كرديم. وقتي به 
تهران حوالي رباط كريم رسيديم احساس كردم 
حالم خوب نيســت و نياز به مــواد دارم. تصميم 
گرفتم كارت هاي گروگان را بگيرم و حسابش را 
خالي كنم. او هم از ترس جانش كارتش را به همراه 
رمزش در اختيارم قرار داد و در مدت 24ساعتي 
كه او گروگان ما بود هرچه مي خواستم با كارت او 
مي خريدم. وي ادامه داد: به گروگان غذا هم داديم 
اما نمي دانم چه شد كه ناگهان او فوت شد. احتمال 
مي دهم كه به دليل گرما زدگي جانش را از دست 
داده اســت. وقتي ديديم او فوت شده ترسيديم و 
به دنبال راهي براي پنهان كردن جسد بوديم اما 
مأموران فرودگاه ما را ديدند و دستگيرمان كردند.

اعتراف زن جوان 
زن جوان امــا روايت ديگري را مطــرح كرد و در 
اعترافاتش گفت: من از ماجــراي گروگانگيري 

خبر نداشتم و مي خواستيم روز حادثه شوهرم را 
با كمك مرد خير به كمپ ببريم. اما شــوهرم در 
بين راه او را تهديد كرد و با بســتن دست و پايش 
مرد خير را گروگان گرفت. وي ادامه داد:كارت او 
را هم با تهديد گرفت اما پس از مصرف مواد رمز را 
فراموش كرد. گاهي اينطور مي شد. وقتي خيلي 
مواد مي كشــيد حافظه كوتاه مدتش را از دست 
مي داد. براي همين رمز را اشتباه زد و دستگاه كارت 
را ضبط كرد كه باعث عصبانيت شديد شوهرم شد. 
پس از آن درحالي كه حوالي ربــاط كريم بوديم 
و هوا تاريك شــده بود، داخل ماشــين خوابيدم 
اما شــوهرم بيدار بود. وقتي چشمانم را باز كردم 
متوجه شدم كه مرد خير فوت شده است. شوهرم 
مي گفت كه او خوابيده و ديگر بيدار نشده احتماال 
به دليل گرمازدگي فوت شده است. وقتي متوجه 
ماجرا شدم با شوهرم درگير شدم و مي خواستم 
او را رها كنم و نزد پليس بروم كه مأموران فرودگاه 
متوجه ما شدند و دستگير شديم.دو متهم پرونده با 
دستور بازپرس شعبه سوم دادسراي جنايي تهران 
بازداشت شده اند و براي انجام تحقيقات بيشتر و 
كشف حقايق در اختيار مأموران اداره دهم پليس 
آگاهي تهران قرار گرفته اند. هم اكنون اين فرضيه 
مطرح شده كه احتماال متهمان به مقتول آمپول 
تزريق كرده و باعث مرگ وي شده اند با وجود اين 
جسد به پزشكي قانوني انتقال يافته تا متخصصان 
آنجا با انجام كالبدشكافي و آزمايش، علت دقيق 
مرگ را اعالم كنند تا ابعاد بيشتري از اين حادثه 

مرگبار آشكارشود.

نقشه آدم ربايي زوج جوان به قتل 

گروگانشان منجر شد

مسابقه در خشمگين كردن مردم
به جز اين موارد برخــي اظهارنظرهاي اخير 
بعد از انتخابات نيز دور از واقعيت است. اينكه 
انتخاباتي كه بنا به داليل گوناگون كه در حوصله اين يادداشــت 
نيست با كمترين ميزان مشــاركت در تاريخ جمهوري اسالمي 
برگزار شــده اســت را صاحبان تريبون، پيروزي بزرگ، كم نظير 
و  بي نظير قلمداد كنند و رســانه اي چون صداوسيما هم به جاي 
واكاوي علل واقعي رويگرداني مردم از مشاركت بر طبل ديگري 

بكوبد، بر عصبانيت و خشم مردم مي افزايد. 
راه خردمندانه حل مشــكالت، پذيرش آنها به عنوان مشــكل، 

ريشه يابي و نهايتا حل آن است.

ادامه از 
صفحه اول

براي جلوگيري از سرقت تابلوهاي مترو 
اقدام الزم صورت گرفت

روابط عمومي شــركت بهره برداري متروي تهران پيرو چاپ پيام 
مردمي با عنوان »سرقت از تابلوي نصب شده در متروي سرسبز« در 
ستون با مردم روز 6خرداد ماه پاسخ داده است: »احتراما ضمن تشكر 
از مسافرگرامي، به اطالع مي رساند با توجه به اينكه موقعيت مذكور 
در پوشش سيستم نظارت تصويري ايستگاه قرار ندارد و همچنين 
با عنايت به جنــس تابلوي مذكور، احتمال وقوع ســرقت متصور 
است كه از ســوي واحدهاي مربوطه نسبت به تمهيدات مقتضي و 
جانمايي دوربين هاي مداربسته اقدام الزم انجام شده است. ضمناً 
به منظور جلوگيري از سرقت 2 ســتون از ستون هاي تابلوی مورد 
نظر كه پيچ هاي اتصال آن شل شده بوده از سوي مسئوالن ايستگاه 
از محل جمع آوري و در انبار ايستگاه نگهداري مي شود. بازسازي و 
مرمت تابلوی فوق مي بايست از سوي واحدهاي متولي انجام گيرد و 
همچنين جهت پيشگيري از هرگونه سرقت مشابه حفاظ مناسب 
نصب شود. سارق ايستگاه متروي ملت در تاريخ پنجم بهمن ماه سال 

گذشته دستگير شده است.«

پاسخ مسئوالن 

چند روز پس از قتل زن و شــوهري جوان همــراه با دختر 
خردسال شــان در شــهرك اوج كرج، تحقيقــات پليس به 

دستگيري يك مظنون در اين پرونده منجر شد.
به گزارش همشهري، رسيدگي به اين پرونده از روز يكشنبه، 
30خرداد ماه امسال آغاز شد. نزديكان مردي كه همراه همسر 
و فرزندش در شــهرك اوج كرج زندگي مي كرد، پس از آنكه 
او به تماس هاي تلفني شان پاســخ نداد نگران شدند و راهي 
خانه او شدند. يك روز مي شــد كه هيچ كس از اين مرد و زن 
و بچه شان خبر نداشت و هيچ كدام از همسايه ها نيز رفت وآمد 
آنها را نديده بودند. در اين شرايط بود كه يكي از نزديكان اين 
خانواده وارد خانه شان شد و در آنجا با جسد پدر خانواده روبه رو 
شد. مرد جوان به دليل اصابت گلوله به سرش جان باخته بود. 
در اين شرايط بود كه ماجرا به پليس گزارش شد و دقايقي بعد 
با حضور مأموران پليس آگاهي و بازپرس ويژه قتل، تحقيقات 
درباره اين جنايت كليد خورد. با وجود كشف جسد اين مرد در 
خانه اش اما هيچ كس از سرنوشت همسر جوان و دختر 5ساله 

او اطالعي نداشت. در محل وقوع جنايت آثاري از درگيري به 
چشم نمي خورد و همه  چيز مرتب بود. پدر اين خانواده روز قبل 
به پدر و مادرش گفته بود كه قرار است مهمان به خانه شان برود 
اما به هويت مهمان شان اشــاره اي نكرده بود. در بررسي هاي 
اوليه يكي از فرضيه هاي پليس خودكشــي ايــن مرد بود اما 
تحقيق از خانواده اش حاكي از آن بود كه او هيچ مشكل خاصي 
نداشته كه بخواهد دست به چنين كاري بزند. اين موضوع ابعاد 
پرونده را پيچيده تر مي كرد اما يافتن همسر و دختر خردسال 

او مي توانست تحقيقات را از بن بست خارج كند.
تحقيقات براي يافتن همسر و فرزند مقتول ادامه داشت تا اينكه 
خانواده او متوجه بوي تعفن از خانه شان شدند. منشا بو كمد 
ديواري خانه بود. به اين ترتيب ماجرا به پليس گزارش شد و 
آنها به خانه مقتول رفتند. وقتي در كمد ديواري گشوده شد، 
رختخواب ها مرتب روي هم چيده شده بود و به نظر نمي رسيد 
اتفاق مهمي در آنجا افتاده باشد اما زماني كه رختخواب ها كنار 
زده شــد زير آنها پيكرهاي بي جان همسر و دختر خردسال 

مقتول كشف شــد تا اين پرونده ابعاد هولناك تري پيدا كند. 
معاينه اجساد اين دو قرباني نشان مي داد آنها نيز با شليك گلوله 
به قتل رسيده اند. اين موضوع نشان مي داد كه به احتمال زياد 
اعضاي اين خانواده قرباني يك توطئه شده اند. در اين شرايط با 
انتقال اجساد به پزشكي قانوني تالش ها براي شناسايي عامل 

جنايت ادامه يافت.
تحقيق درباره زندگي خصوصي اين خانواده نشان مي داد آنها 
زندگي خوب و آرامي داشتند. پدر خانواده در يكي از اداره هاي 
دولتي كار مي كرد و روز حادثه نيــز منتظر ورود يك مهمان 
بودند. لباس هايي كه قربانيان هنگام قتل به تن داشــتند نيز 
لباس هاي مهماني بود و اين موضوع را تأييد مي كرد. در اين 
شرايط كارآگاهان تالش كردند فهرستي از مظنونان تهيه كنند. 
آنها درباره هر كسي كه به نظر مي رسيد در اين جنايت دست 
داشته باشد تحقيق كردند تا اينكه سرانجام توانستند يك نفر 
را كه شواهدي از دست داشتن او در اين جنايت وجود داشت، 
دستگير كنند. هرچند اين مظنون تاكنون به جنايت در شهرك 
اوج اعتراف نكرده است اما هم اكنون در بازداشت به سر مي برد و 

تحقيقات براي كشف حقيقت ادامه دارد.

تحقيقات پليس براي يافتن ردي از 2پسر نوجوان كه ادعا 
شده بود ربوده  شــده اند، با پيدا شدن اجساد آنها در آبشار 
پايان يافت. به گزارش همشهري، جمعه گذشته اعضاي 
خانواده اي براي تفريح به نزديكي آبشار شيرآباد در استان 
گلســتان رفته بودند كه گرفتار حادثه اي هولناك شدند. 
2برادر 13و14ســاله خانواده براي ديدن آبشــار از بقيه 
اعضاي خانواده شان جدا شدند اما پس از آن ناپديد شدند 
و ديگر كســي آنها را نديد. ساعتي بعد وقتي خبری از اين 

2برادر نشد، ديگر اعضاي خانواده كه نگران شده بودند به 
جست وجو براي پيداكردن آنها پرداختند اما هرچه گشتند 
ردي از آنها به دست نياوردند. در اين شرايط برخي از افرادي 
كه در جنگل حضور داشــتند و ماجراي گم شدن 2پسر 
نوجوان را شنيدند احتمال ربوده شدن آنها را مطرح كردند 
و اعضاي خانواده كه نگراني شان بيشتر شده بود با پليس 
تماس گرفتند و ماجرا را گزارش كردند. با دريافت گزارش 
آدم ربايي، تيمــي از مأموران راهي محل حادثه شــدند و 
تحقيقات آغاز شد. مأموران به پرس وجو از اعضاي خانواده و 
شاهدان پرداختند و در نهايت معلوم شد كه 2برادر نوجوان 

آخرين بار هنگام شنا و آبتني در رودخانه ديده شده بودند. 
در اين شرايط احتمال غرق شدن آنها در رودخانه و درياچه 
مقابل آبشار شيرآباد مطرح شــد و به اين ترتيب غواصان 
آتش نشاني نيز وارد ماجرا شدند و جست وجوها ادامه يافت 
تا اينكه در نهايت اجساد هردو نوجوان كه در درياچه مقابل 
آبشار غرق شده بودند از اعماق آب بيرون كشيده شد. در 
ادامه بررسي  ها مشخص شد كه قربانيان براي شنا به داخل 
درياچه رفته بودند كه به دليل آشنا نبودن با فنون شنا در 
آنجا گرفتار شده و در نهايت غرق شــده بودند. سرهنگ 
مجتبي مروتي، رئيس پليس آگاهي استان گلستان با بيان 

اين خبر گفت: با گرم شدن هوا، آبتني و شنا در رودخانه ها، 
استخرهاي كشاورزي و دريا يكي از تفريحاتي است كه مردم 
را به سمت خود مي كشاند حال آنكه شنا كردن در رودخانه و 
دريا تفاوت زيادي با شناكردن در استخرهاي ورزشي دارد و 
حتي ممكن است باعث شود افرادي كه با شنا آشنايي دارند 
را نيز گرفتار حوادث مرگبار كند. وي از خانواده ها خواست 
مراقب فرزندان خود باشند و هرگز به آنها اجازه ندهند كه 
براي آبتني و شــنا وارد رودخانه هاي عميق يا مكان هاي 
غيرمجاز در دريا و استخرهاي كشاورزي شوند كه معموال 

مملو از ِگل والي است و باعث غرق شدن شان می شود

2نوجوان گمشده، غرق شده بودند
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شايد 2ماه ديگر
درمدتيكهكروناسينماهايايرانرابهتعطيليكشانده،دستاندركارانسينمابارهاتاريخهايي
رابهعنوانزمانبازگشترونقبهســينمااعالمكردهاند.درجديدتريناظهارنظردربارهزمان
تقريبيبازگشترونقبهسينماها،رئيسانجمنصنفيپخشكنندگانسينمايايرانپيشبيني
كردكهدوماهديگراكراندرسينمابهروالسابقبازميگردد.عليسرتيپي،رئيسانجمنصنفي
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استكهميتواندبهايجاداعتمادتهيهكنندگانواكرانفيلمهاكمككند.«

ث
مك

اين طور كه پيداست گره كور اكران 
ســينما با دندان هم باز نمي شــود. گزارش

صاحبــان آثــار آنقــدر بــه اكران 
فيلم هايشان در اين شرايط بي تماشاگري بي رغبتند 
كه شايد براي اينكه باالخره فيلمي بر پرده سينماها 
بنشيند و تنور ســرد اكران را گرما ببخشد، سازمان 
ســينمايي كه عملي شدن تهديد ســينماداران به 
تعطيلي سالن هايشــان را قريب الوقوع مي بيند، به 
ميدان بيايد و با اختصاص بودجه اي هنگفت به طور 
موقت هم كه شده سايه مهيب اعتصاب و تعطيلي را از 
سر سينماي ايران دور كند. اما چه نوع فيلمي مي تواند 
مردم را به ســينما بكشــاند؟ به گواه آمار و تجربه، 
فيلم هاي كمدي، هر قدر هم بي كيفيت و سطحي و 
بي مايه باشند، به مذاق عامه مخاطبان خوش مي آيند 
و سود مالي سرشاري را نصيب تهيه كنندگان شان 
مي سازند. عموم سينماروهاي ايراني براي تفريح و فرار 
از واقعيت هاي زندگي روزمره به ســينما مي آيند و 
ميانــه اي با فيلم هايي كه مســتلزم انديشــيدن و 
تجديدنظر در ارزش ها و هنجارها هســتند ندارند. 
فيلم هاي كمدي هم كه معموال مملو از شوخي هاي 
سطحي كالمی و سياسي هســتند، لذتي را كه اين 
تماشاگران مي خواهند به آنها اعطا مي كنند. اما به 
فرض اينكه مردم از جان و سالمتشان براي فيلم ديدن 
بگذرند و كروناي مرگ آفرين را فروكش كرده خيال 
كنند، كدام تهيه كننده حاضر اســت فيلمش را به 

مسلخ اكران ببرد؟ 

يكاكرانتضمينشده
در تاريخ سينماي ايران نمونه هاي فراواني از ستيز 
ســينماداران با فيلم هاي به اصطالح روشــنفكري 
و هنــري وجود دارد. ســينماداران دوســت دارند 
صندلي هاي سينمايشــان پر از تماشــاگر باشد و 
فيلم هاي روشنفكري كه تعمدا به برآورده ساختن 
نيازهاي سطحي مخاطبانشان بي اعتنايند، در ميان 
فهرســت كم تنوع فيلم هاي محبوب سينماداران 
جايي ندارند. فيلم هاي هنري با فرم غيرمتعارفشان 
معمــوال دربردارنده نقدهاي سياســي و اجتماعي 
جدي اي هستند كه از حيطه اســتدراك تماشاگر 
عام خارج است؛ اما در عوض، فيلم هاي كمدي كه به 
سنت مألوف فيلمفارسي خط و ربط و منطق درستي 
ندارند و تجلي رؤياهاي دست نيافتني طبقه پايين 
جامعه هستند، با طيف گســترده اي از تماشاگران 
ارتباط برقرار مي كنند. در وضعيت كنوني كه ترس 
از ابتال به كرونا در مكاني مانند سالن سينما به ساير 
مشكالت ســينماي ايران افزوده شده، سينماداران 
ـ كه اتفاقا خودشان جزو مسببان آشفته بازار اكران 
هســتندـ  با فرمولي كهنه و تكراري سعي دارند به 
كسب وكارشان رونق دهند. اما كدام فيلم حاضر است 
به مورد آزمايشگاهي سينماداران تبديل شود؟ اخبار 
غيررسمي از اكران فيلم »ديناميت« به كارگرداني 
مســعود اطيابي و به تهيه كنندگي ابراهيم عامريان 
از چهارشــنبه هفته بعد خبر مي دهنــد. اطيابي و 
عامريان پيش تر دو فيلم پرفروش »تگزاس1و2« را 
با هم ساخته اند كه كيفيت شان اندكي از كمدي هاي 
فرحبخش سينماي ايران بهتر بوده است و حاال اميد 
سينماداران به اكران ديناميت است كه مثل تگزاس ها 

ياوريگانه
روزنامه نگار

پژمان جمشيدي در آن حضور دارد و احمد مهرانفر 
و محسن كيايي هم، در غياب سام درخشاني كه زوج 
جمشــيدي در تگزاس ها بــود، در آن نقش آفريني 
مي كنند. اما آيا عامريان و اطيابي به اكران فيلمشان 

رضايت مي دهند؟

ديناميت50-40ميلياردي!
ســيدابراهيم عامريان كه هنوز يك دهه از ورودش 
به سينماي ايران نگذشــته، آنقدر بخت يار بوده كه 
2 قسمت فيلم پرفروش تگزاس را تهيه كنندگي كند 
و در فيلم پرفروش ديگر دهه1390، »من سالوادور 
نيستم« )منوچهر هادي، 1394(، مجري طرح باشد. 
او تاكنون چندبار در مصاحبه با رسانه ها اعالم كرده 
كه حاضر نيست ديناميت را كه ممكن است در زمان 
فروكش كردن كرونا همچون بمب هيدروژني بتركد، 
در ركود سينماها خرج كند كه شايد قدر يك ترقه 
دست ساز هم صدا نداشته باشد. عامريان درباره خبر 
اكران ديناميت از هفته آينده به مهر گفته: »هنوز هيچ 
توافقي حاصل نشده كمااينكه آقاي اطيابي همچنان 
مخالف اكران فيلم است. ما اما تحت فشار سينماداران 
و دوســتان پخش كننده در حال رايزني هســتيم. 
تالش هايي شده است كه ما را براي اكران راضي كنند 
اما واقعيت اين است كه هنوز رضايت حاصل نشده 
است. جلســه فوق العاده اي كه از سوي ستاد مقابله 
با كروناي سازمان سينمايي قرار است با اين موضوع 
برگزار شود، شرايط قطعي را مشخص مي كند. طبيعتاً 
با اين شــرايط تمايلي به اكران فيلــم نداريم و تنها 
به دليل كمك به سينما ممكن است راضي به اكران 

شويم. اگر هم دوستان سازمان سينمايي مي خواهند 
تضمين مالي براي رضايت ما به اكران درنظر بگيرند، 
بايد مبلغش به گونه اي باشد كه ما ضرر نكنيم و الاقل 
پول توليد فيلم تأمين شود.« اما اين از خودگذشتگي 
عامريان چندان هم بي چشمداشت و صرفا براي كمك 
به سينما نيست. عامريان هم خواهان سهم بيشتري از 
گيشه فيلمش است و هم از سازمان سينمايي انتظار 
دارد كه رقم قابل توجهي براي حمايت از ديناميت 
هزينه كند. عامريان در اين گفت وگو به طور ضمني 
زياده خواهي سينماداران از فروش فيلم ها را محكوم 
كرده و حتي علت شكست خوردن فيلم ها را در دوره 
كرونا به تعامل نداشتن سينماداران با صاحبان آثار 
ربط داده است. اين تهيه كننده سينما معتقد است 
ســينماداران بايد ســهم كمتري از فروش فيلم را 
دريافت كنند وگرنه او اكــران فيلمش را كه به زعم 
خودش بــه 40،50 ميليارد تومان خواهد رســيد، 
به زماني ديگري موكول مي كنــد. عامريان درباره 
پيشنهاد تقسيم 60به40 عايدي گيشه بين صاحبان 
آثار و ســينماداران گفته: »يكي از درخواست هاي 
بنده همين كاهش سهم سينماداران از فروش فيلم و 
افزايش سهم تهيه كننده است، آن هم در همين موارد 
خاص و نه براي همه فيلم ها. در شرايط فعلي كه كسي 
جرأت نمي كند فيلمش را اكران كند، از آن سمت هم 
بايد اين همراهي وجود داشته باشد. من هم كه مازاد 
اين سهم از گيشــه را نمي خواهم در جيبم بگذارم، 
مي خواهم الاقل هزينه تبليغات آن را تأمين كنم.« 
از طرف ديگر، مسعود اطيابي، كارگردان ديناميت كه 
جز اين فيلم، »انفرادي« را هم با بازي مهدي هاشمي و 

رضا عطاران و به تهيه كنندگي عامريان در نوبت اكران 
دارد، اعالم كرده تا واكســينه نشدن نصف جمعيت 

كشور حاضر به اكران دو فيلمش نيست.

صدايانفجارگيشــهياناقوسمرگسينماي
ايران؟

خبرهاي غيررســمي از حمايت دوونيم ميلياردي 
سازمان سينمايي از ديناميت حكايت دارد تا خرج 
اوليه انفجار گيشه اي اين فيلم مهيا شود. اما سعيد 
خاني، مديرعامل شــركت پخش »خانه فيلم« كه 
پخش فيلم ديناميت را برعهــده دارد در اين باره به 
مهر گفته: »ممكن است حمايت دوونيم ميلياردي 
رقم خوبي باشد، اما فيلمي كه تهيه كننده آن اعتقاد 
دارد 30ميليارد در شرايط عادي فروش دارد، اكران 
با اين سوبسيد ضرر است، در اين شرايط ما پذيرفتيم 
كه فيلم ســينمايي »ديناميت« را اكران كنيم، اما 
نزديك به يك هفته اســت كه گفته ايم كه ضمانتی 
كتبي براي حمايت از فيلم به ما بدهند. درواقع كار 
دولت فعلي به پايان رسيده اســت و هيچ ضمانتي 
وجود ندارد كــه دولت بعــدي روي كار بيايد و اين 
حمايت اجرايي شود. در واقع سينماي ايران در اين 
تصميم گيري هــاي دولتي كه جنبــه حمايتي هم 
داشــته، كم صدمه نخورده اســت.« حاال عالوه بر 
شيوع كرونا و بي رغبتي مردم به سينما رفتن، پايان 
كار دولت دوازدهم و مشخص نبودن سياست هاي 
فرهنگي دولت سيزدهم بر ركود اكران افزوده است. در 
وضعيتي كه كار دولت سيزدهم تا يك ماه و اندي ديگر 
به پايان مي رسد، آيا سازمان سينمايي دولت جديد 
خود را موظف به اجراي تعهدات اسالف خود خواهد 
دانست؟ تا زمان نوشــتن اين گزارش، خاني اعالم 
كرده بود كه طي يك هفته گذشــته جواب درستي 
به درخواست آنها داده نشده و تا آخر وقت اداري روز 
گذشته به سازمان سينمايي وقت داده بود تا تكليف 
آنها را روشن كند، در غيراين صورت از نمايش فيلم 
انصراف مي دهند چراكه هنوز مواد تبليغاتي ديناميت 
آماده نشده و نمي توانند فيلم را اين هفته اكران كنند 
و هفته بعد نيز فاصله اكران تا  ماه محرم كم مي شود 
و شــرايط براي نمايش فيلمي ماننــد »ديناميت« 
مناسب نخواهد بود. با اين حساب بايد ديد سازمان 
سينمايي حاضر است چقدر براي روشن شدن فتيله 
ديناميت هزينه كند و از سوي ديگر، سينماداران هم 
به دريافت سهم كمتري از انفجار مهيب ديناميت كه 
رويايش را در سر مي پرورانند رضايت مي دهند؟ تازه 
همه اين روياپردازي ها و پيش بيني ها و پشت چشم 
نازك كردن ها براي وقتي است كه ديناميت گيشه را 
به آتش بكشد وگرنه با شكست ديناميت در گيشه 
تنها صداي بلندي كه شنيده خواهد شد، ناقوس مرگ 

سينماي ايران است.

خبر

ميدانبزرگ
سينما

جشنواره لوكارنو 
براي نمايش فيلم 

آماده مي شود

هفتاد و چهارمين دوره جشنواره فيلم لوكارنو، 4اوت)13مرداد( با فيلم 
»بكت« به كارگرداني»فرديناندو سيتو فيلومارينو« افتتاح مي شود. اين 
دوره از جشنواره با رعايت پروتكل هاي بهداشتي دوران كرونا به صورت 
فيزيكي در فضاي باز برگزار مي شــود. در اين دوره از جشنواره لوكارنو 
فيلم هايي از كشورهاي جنوب شرقي آســيا و مغولستان نيز حضوري 
پرررنگ خواهند داشــت. با آغاز اين جشنواره بســياري ازسينماگران 
و عالقه مندان به ســينما انتظار دارند براي نخســتين بار پس از شيوع 
كرونا دوباره براي تماشــاي فيلم هاي جشنواره لوكارنو به ميدان بزرگ 
اين شهر كوچك سوئيســي بازگردند. در اين دوره از جشنواره لوكارنو 
همچنين پنجاهمين سالگرد نمايش فيلم در اين ميدان بزرگ جشن 
گرفته خواهد شــد. ميدان بزرگ لوكارنو محل اصلي نمايش فيلم هاي 
اين جشنواره در محيطي دوستانه است. اين ميدان يكي از بزرگ ترين 
محل های نمايش فيلم در فضاي باز اســت. ميــدان بزرگ همچنين 
بزرگ ترين فضاي سينمايي در لوكارنو اســت كه به نمايش فيلم هاي 
بخش رقابتي اين جشنواره اختصاص يافته است. فيلم»آزادي رونده« 
به كارگرداني »آلساندرو راك« براي نخستين بار در اين ميدان به صورت 
جهاني به نمايش درمي آيد. در جريان برگزاري اين جشنواره مخاطبان 
و تماشاگران فيلم  ها قادر خواهند بود از طريق اپ مخصوص »جشنواره 
لوكارنو« فيلم هاي برگزيده خود را انتخاب كنند كه به بهترين فيلم به 

انتخاب مردم، جايزه »يوبي اس تماشاگران« اهدا خواهد شد.

»جان ديويد واشنگتن« و »آليســيا ويكاندر« در فيلم »بكت« ساخته 
»فرناندينو سيتو فيلومارينو«، ايفاي نقش كرده اند. »واشنگتن« در اين 
فيلم نقش يك توريست آمريكايي در يونان را بازي مي كند كه پس يك 
تصادف مرگبار اتومبيل، خود را در ميانه يك توطئه سياسي مي يابد و 
ناگزير مي شود براي نجات جان خود فرار كند. تنها اميد او عبور از خاك 
يونان و ورود به ســفارت آمريكاســت. پس از اكران اين فيلم لوكارنو، 

نتفليكس»بكت« را پخش جهاني خواهد كرد.
جشــنواره فيلم لوكارنو در اين دوره به 2شــخصيت شاخص سينما 
جايزه ويژه يك عمر دستاورد هنري اهدا خواهد كرد. »جان لنديس« 
كارگردان فيلم هاي تحسين شده اي نظير»برادران بلوز« و »گرگ نماي 
آمريكايي در لندن « است. لنديس يكي از كارگردانان مطرحي است كه 
در ژانرهاي مختلف فيلم ساخته است، ساخت فيلم در ژانر كمدي در 

كارنامه وي پر رنگ جلوه مي كند.
در اين دوره از جشنواره لوكارنو به »دانته اسپينوتي« فيلمبردار شاخص 
ايتاليايي نيز جايزه »يك عمر دســتاورد هنري« اهدا خواهد شد. اين 
فيلمبردار 77ساله بيشتر به دليل همكاري با »مايكل مان« در فيلم هاي 
»آخرين موهيكان«)1992(، مخمصه)1995( و »نفوذي«)1999(، 
شناخته شده اســت. او دو بار براي فيلمبرداري»نفوذي« و »محرمانه 
لس آنجلس«)1997( به كارگرداني »كرتيس هنسن« نامزد دريافت 
جايزه اســكار شــده اســت. او همچنين براي فيلمبرداري »آخرين 

موهيكان« يك جايزه بفتا را به خود اختصاص داده است.
در هفتاد و چهارمين دوره جشنواره لوكارنو همچنين به »لتيسيا كاستا« 
بازيگر فرانسوي جايزه ويژه اســتعداد بازيگري اهدا خواهد شد. او در 
فيلم هاي »لوئيزا سانفليچه« و»اســتريكس و اوبليكس گرفتن سزار« 

)در نقش فالباال( ايفاي نقش كرده است.

آرشنهاوندي
روزنامه نگار

حمايت دولتی از فيلم ها پرسودتر از فروش است
»ديناميت« يا واكسن
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وقــوع وقايع در افغانســتان طي 
روزها و هفته هاي اخير، گويي روي 
دور تند است؛ شــهرها و روستاها 
شب هنگام به دست نيروهاي طالبان مي افتند و روز بعد نيروهاي امنيتي آنها را 
پس مي گيرند. مذاكرات در جريان است اما خبري از صلح نيست؛ درگيري ها 
در جنوب، مركز و شمال كشور تشديد شده است و نيروهاي خارجي گروه گروه 
از افغانستان خارج مي شوند. رئيس جمهور به همراه رئيس شوراي عالي صلح به 
آمريكا رفته تا از جو بايدن طلب كمك كند و حاال مردم از ترس جان شان، بار 

ديگر عليه طالبان سالح به دست گرفته اند.
براي نيروهاي طالبان، بهار فصل حمله اســت. حمالت موسوم به حمالت 
بهاره طالبان طي 2دهه جنگ و درگيري در اين كشور هميشه وجود داشته 
است. حتي توافق صلح با آمريكا و آغاز مذاكرات ميان سران اين گروه با دولت 
افغانستان هم باعث نشده كه آنها دست از حمالت بهاره خود بر دارند. مساعد 
بودن هوا براي تحركات نظامي طالبان در فصل بهار، يكي از داليل شــدت 

گرفتن حمالت اين گروه در 3 ماه نخست سال است.
50روز، 50حمله، 50شهر؛ اين خالصه وقايع اخير افغانستان است. اين گروه 
طي هفته هاي اخير به شدت بر دامنه حمالت خود افزوده و با انجام يك سري 
عمليات هماهنگ موفق شده دست كم 50شهر ديگر را به فهرست شهرهاي 
تحت كنترل خود اضافه كند. عمده حمالت در نيمه شــمالي افغانســتان 
متمركز بوده است؛ منطقه اي كه طالبان در گذشته كمتر بر آن كنترل داشت. 
واليت هاي فارياب، تخار، بغالن، قندوز و بلخ مركز عمليات بهاره طالبان طي 
هفته هاي اخير بوده اســت.اغلب حمالت طالبان شب هنگام و با غافلگيري  
نيروهاي امنيتي انجام مي شود. روز بعد با ورود نيروهاي كمكي و نيروهاي ويژه، 
اغلب كنترل شهرها و روستاهاي سقوط كرده از دست طالبان خارج مي شوند؛ 
اما در برخي نقاط حضور نيروهاي طالبان پرشمار و حساب شده است. در اين 
مناطق، بايد شهرها و روستاهايي كه سقوط كرده ا ند را ديگر به عنوان بخشي 
از منطقه تحت تسلط طالبان دسته بندي كرد. گستره وسيع حمالت طالبان 
در مناطق مختلف افغانستان، امكان تمركز نيروهاي دولتي براي دفع حمالت 
آنها را سخت كرده است. غير از اين، نيروهاي ارتش و پليس افغانستان اغلب 
در شهرهاي مختلف در گروه هاي 50تا 100نفره در پايگاه هاي خود مستقر 
هســتند و حمالت طالبان اغلب با تعداد نيرويي در حدود 3برابر نيروهاي 

دولتي انجام مي شود.
طي روزهــاي اخير شــهرها و روســتاهاي زيــادي در درگيري ها ميان 
نيروهاي طالبان و نيروهاي دولتي دســت به دست شده اند. هفته گذشته 
سقوط گذرگاه مرزي شيرخان در واليت قندوز در مرز ميان افغانستان و 
تاجيكستان خبرساز شد. نيروهاي دولتي هنوز عملياتي براي آزادسازي 
اين گذرگاه انجام نداده اند. 134نيروي مستقر در اين گذرگاه استراتژيك 
پس از درگيري با نيروهاي طالبان، مجبور به عقب نشــيني شــدند. اين 
نيروها به ناچار براي نجات جان شــان وارد خاك تاجيكستان شدند.هفته 
گذشته، كنترل شهر دوشي در واليت بغالن نيز به دست نيروهاي طالبان 
افتاد. اين شهر يكي از نقاط استراتژيكي به شمار مي رود كه طي هفته هاي 
اخير به دســت طالبان افتاد؛ چرا كه محل عبور يكــي از جاده هاي اصلي 
متصل كننده پايتخت به مناطق شمالي افغانستان است. سقوط دوشي زنگ 
خطر را براي دولت اشرف غني به صدا در آورد و غني طي فراميني تغييرات 
عمده در سطح فرماندهي نيروهاي امنيتي و ارتش ايجاد كرد. در چارچوب 
اين تغييرات، ژنرال بســم اهلل محمدي، معروف به بسم اهلل خان به عنوان 
سرپرست وزارت دفاع و ژنرال عبدالســتار ميرزكوال به عنوان سرپرست 
وزارت امور داخله معرفي شدند. تلويزيون طلوع افغانستان ديروز گزارش 

داد كه نيروهاي دولتي موفق شده اند با پس زدن نيروهاي طالبان، بار ديگر 
كنترل شهر استراتژيك دوشي را به دست بگيرند.

دعوت به بسيج مردمي
اوضاع امنيتي در افغانستان زماني بحراني تر شد كه نيروهاي طالبان كه در 
اطراف شهر مزارشريف با نيروهاي دولتي درگير بودند، به پشت دروازه هاي 
شهر رسيدند. آنها با دروازه هاي ورودي مزارشريف عكس يادگاري گرفتند و 
عكس هاي خود را بالفاصله در شبكه هاي اجتماعي منتشر كردند. هرچند 
حدود 2ساعت بعد نيروهاي ويژه وارد منطقه شدند و نيروهاي طالبان را پس 
زدند اما اين اتفاق، نگراني مردم را به دنبال داشت. حمله طالبان به مزارشريف 
يادآور يورش نيروهاي اين گروه به اين شهر در سال 1377است. مزار شريف، 
بزرگ ترين شهر در شمال افغانستان و مركز واليت بلخ است. نيروهاي طالبان 
23سال قبل، اين شهر را تصرف كردند تا بر حدود 90درصد از خاك افغانستان 

كنترل پيدا كنند.
همزمان با اين وقايع، اشرف غني در كابل در نشستي اضطراري با فرماندهان 
سابق گروه هاي جهادي افغانســتان كه اكنون بسياري از آنها در پست هاي 
دولتي مشغول هستند، خواستار تشكيل يك جبهه متحد عليه طالبان شد. 
غني از آنها خواست نيروهاي خود را مسلح كنند تا در كنار نيروهاي ارتش و 
پليس براي حفظ امنيت شهرها وارد عمل شوند. ژنرال بسم اهلل خان هم مردم 
را به بسيج ملي براي مبارزه با طالبان دعوت كرد و قول داد تمام امكانات نظامي 

دولت را در اختيار بسيج مردمي قرار دهد. 
در پي دعوت دولت به بســيج مردمي، عطامحمد نور، رهبر حزب جمعيت 
اسالمي افغانستان، با بسيج و تسليح هواداران اين حزب به واليت بلخ و شهر 
مزارشريف رفت. محمد محقق، رئيس حزب وحدت اسالمي هم به واليت 
سرپل رفت تا هواداران حزبش را براي دفاع از شهرها و مقابله با طالبان بسيج 

كند. اسماعيل خان در هرات نيروهايش را سازماندهي مجدد كرد و ژنرال 
دوستم، رهبر جنبش ملي اسالمي افغانستان، در واليت جوزجان حدود 5هزار 
نفر از نيروهايش را براي مقابله با طالبان آماده كرد. ديگر ســران گروه هاي 
جهادي ازجمله احمد مسعود، فرزند احمد شــاه مسعود نيز به موج بسيج 

مردمي عليه طالبان پيوسته اند.

ادامه بحران امنيتي
وضعيت امنيتي افغانســتان از سال گذشــته بحراني بوده است. طي اين 
مدت، موج تازه ترورهاي هدفمند و بمب گذاري ها روزنامه نگاران، فعاالن 
سياســي و مدني و فعاالن حقوق زنان را در پايتخت و برخي از نقاط ديگر 
مورد هدف قرار داده اســت. توافق امضا شــده ميان آمريكا و طالبان براي 
پايان دادن به 2دهه جنگ و خــروج نيروهاي خارجي، نه تنها به آتش بس 
منجر نشد، بلكه فضا را براي تشديد حمالت طالبان عليه نيروهاي دولتي 
افغان مساعد كرد. موج تازه حمله به شهرها و روســتاها اما نشان داده كه 
عملكرد مجموعه نيروهاي امنيتي افغانســتان با ترديدهاي جدي روبه رو 
است؛ وضعيتي كه مي تواند با كامل شدن روند خروج نيروهاي آمريكايي و 
نيروهاي ناتو از افغانستان تا شهريور ماه، بحراني تر هم شود.اين وضعيت، 
اشرف غني و عبداهلل عبداهلل، رئيس شوراي عالي صلح را راهي آمريكا كرد. 
به نظر مي رسد هدف اصلي اين سفر، تغيير در تصميم جو بايدن براي خروج 
نيروهاي آمريكايي بوده است. پاســخ اما قابل حدس بود؛ رئيس جمهور 
آمريكا ضمن تأكيد بر ضرورت اجراي برنامه خــروج نيروهاي آمريكايي 
از افغانستان، گفت كه كشــورش همچنان به حمايت از مردم افغانستان 
متعهد است. فارغ از تعارفات ديپلماتيك، مي توان گفت كه بايدن تكليف 
را مشخص كرده است؛ قرار نيســت تغييري در برنامه خروج نيروها اتفاق 
بيفتد. جن ساكي، سخنگوي كاخ سفيد هم در يك كنفرانس مطبوعاتي 
پيش از ديدار غني و بايدن گفت: رئيس جمهور آمريكا »اعتقاد اساســي« 
به خروج سربازان اين كشور از افغانســتان پس از 20 سال دارد.جو بايدن 
در عين حــال از ادامه كمك مالي آمريكا به افغانســتان گفت. دولت او در 
ســال جاري ميالدي 3ميليارد دالر بودجه براي كمك به نيروهاي امنيتي 
افغانستان  اختصاص داده اســت. او گفت كه  براي سال 2022هم بيش از 
3.3  ميليارد دالر درخواست كرده اســت.  طبق اعالم كاخ سفيد، آمريكا از  
سال 2002، يعني زمان حمله به ا فغانستان، تاكنون حدود 88  ميليارد دالر 
كمك نظامي، 36  ميليارد دالر كمك غيرنظامي و حدود 3.9 ميليارد دالر 

هم كمك بشردوستانه به افغانستان كرده است.

 مردم افغانستان براي مقابله با موج تازه حمالت طالبان بسيج شده
 و دركنار نيروهاي امنيتي سالح به دست گرفته اند

بسيج عمومي عليه طالبان

 حسن نافعه
استاد علوم سياسي دانشگاه قاهره

كيوسك

تالش آنگال مــركل، صدراعظــم آلمان، و 
امانوئل مكرون، رئيس جمهور فرانســه، براي 
متقاعدكردن كشورهاي اروپايي در پذيرش 
والديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه، بي فايده 
بوده است. مركل طي هفته هاي اخير به دنبال 
تنش زدايي با روسيه بوده و تالش داشته او را 

براي نشستي به اروپا دعوت كند.

روزنامه 8صبح ]افغانستان[

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

روزنامه فايننشال تايمز ]انگليس[

ضرورت مقاومت در شمال

توپ در زمين تهران

اروپا همچنان عليه پوتين

روزنامه 8صبح در ســرمقاله خود مقاومت 
مردمي در مناطق شمالي افغانستان را ضروري 
دانسته و نوشته كه اين اقدام به معني ايجاد 
گروه هاي شــبه نظامي نيســت؛ فقط مردم 
هستند كه مي توانند اراضي و اعتبار حكومت 
را نگه دارند. هيچ كشــور خارجي براي حفظ 
دولت افغانستان، بار ديگر لشكركشي نخواهد 

كرد. 

روزنامه العربي الجديد در گزارش نخست خود 
با بررسي مواضع اخير مقامات كشورهاي غربي 
ازجمله آنتوني بلينكن، وزير خارجه آمريكا و 
ژان لودريان، همتاي فرانسوي او نتيجه گيري 
مي كند كه كشورهاي غربي درخصوص روند 
مذاكرات به مرحله اجماع رسيده اند و اكنون 
سرنوشت توافق هســته اي به تصميم تهران 

بستگي دارد.

نگاه

خاورميانه بر سر دوراهي تازه

منطقه خاورميانه در هفته هاي اخير 
شاهد 2رويداد بااهميت بوده است؛ 
رويداد اول بركناري نتانياهو از قدرت 
در اسرائيل و روي كار آمدن دولت نفتالي بنت؛ دولتي با حمايت 
8حزب كه بر هيچ مسئله اي به جز مخالفت با نتانياهو اتفاق نظر 
ندارند! رويداد دوم نيز پيروزي ابراهيم رئيســي در انتخابات 
رياست جمهوري ايران اســت؛ آن هم در موقعيتي حساس و 
همزمان با اجراي آخرين مراحل از مذاكرات بازگشت آمريكا 

به توافق هسته اي.
هر كدام از اين دو رخداد، پيامدهاي خاصي به دنبال دارد كه  در 
تناقض با يكديگر هستند. در يك سو، دولتي ضعيف و متزلزل 
در اســرائيل روي كار آمده كه قابليت پايداري براي درازمدت 
ندارد. اين مسئله مي تواند بي ثباتي سياسي در داخل اسرائيل 
را تشديد كند. در سوي ديگر اما پيش بيني مي شود كه دولت 
منســجم و قدرتمندي در تهران روي كار بيايد؛ دولتي كه به 
شرايط داخلي ايران ثبات بيشتري ببخشد و مانع از شكل گيري 
تنش هايي شود كه ممكن است از ســوي مخالفان نظام ايران 

مورد استفاده قرار گيرد. 
شرايط متزلزل اسرائيل ممكن است دولت جديد اين رژيم را 
به تندروي بيشتري در سياست خارجي سوق دهد؛ رويكردي 
كه هدف از آن، مقابله با مخالفان راســت گرا و مهار رهبر آنان، 
يعني نتانياهو اســت. مواضع بســيار تند نفتالي بنت در قبال 
فلسطين و ايران از ابتداي تشــكيل دولت، نشانه اي براي اين 
واقعيت است. در مقابل، ثبات و انسجام داخلي ايران مي تواند 
اعتمادبه نفس بيشتري براي اين كشــور ايجاد كند؛ امري كه 
احتماال به صورت اعتدال بيشتر در سياست خارجي و مخصوصا 
 گشايش جدي نســبت به كشــورهاي عربي ترجمه خواهد

 شد.
مواضع مقامات اسرائيلي نشان مي دهد سياست دولت جديد 
اين رژيم در قبال مســئله فلســطين از  2قاعده اصلي پيروي 
مي كند؛ تقويت تشــكيالت خودگــردان در رام اهلل و تضعيف 
گروه هاي مقاومت در غزه. در حقيقت اين دولت تالش مي كند 
با  دادن امتيازاتي خاص به تشكيالت، موضع تضعيف شده اين 
جريان فلسطيني را مقابل گروه هاي مقاومت، پس از پيروزي 
اخير در جنگ غزه احيا كند. البته بايد توجه داشت كه دولت 
اســرائيل ابزارهاي كارآمــدي براي اجراي اين سياســت، به 
استثناي برخي امتيازهاي نمادين اقتصادي و سياسي در اختيار 
ندارد. اما درخصوص پرونده ايران، روشن است كه دولت بنت 
اصرار دارد ثابت كند موضعي سخت تر از دولت نتانياهو نسبت 
به تهران داشته و تغييري در سياست هاي تل آويو درباره برنامه 
هسته اي ايران ايجاد نخواهد كرد. نشانه هاي اين رويكرد را در 
حمالت شخصي بنت عليه رئيس جمهور جديد ايران مي توان 
مشاهده كرد. بر اين اساس مي توان گفت دولت بنت درخصوص 
ايران نيز 2خط اساســي را دنبال مي كند. اول؛ بسيج گسترده 
البي هاي صهيونيستي، مخصوصا در آمريكا و استفاده از تمام 
نفوذ سياسي اين رژيم براي جلوگيري از بازگشت دولت بايدن 
به توافق هسته اي و يا دســت كم ورود پرونده هاي موشكي و 
منطقه اي به اين توافق. دوم؛ تأكيد مداوم بر اســتفاده از تمام 
ابزارها، ازجملــه ابزارهاي نظامي براي مهار مســتقيم برنامه 

هسته اي ايران، حتي بدون هماهنگي با آمريكا.
اين سياســت به كلي با چشــم انداز دولت جديد آمريكا براي 
ايران در تعارض اســت و اصرار بر اجراي آن، مي تواند اسرائيل 
را رودرروي آمريكا قرار دهد. البته كه دولت آمريكا تا آخرين 
لحظه براي انضمام پرونده هاي موشــكي و منطقه اي به توافق 
تالش كرده، اما اين اميدها و تالش هــا به ويژه پس از پيروزي 
رئيسي در انتخابات بر باد رفته است. در عين حال معتقدم كه 
دولت آمريكا، همچنان بازگشت به توافق هسته اي سال2015، 
بدون هيچ تغييري را بهترين گزينه براي جلوگيري از پيشرفت 
برنامه هســته اي ايران به شــمار مي آورد. به اين ترتيب تصور 
مي كنم بيشترين امتيازي كه دولت بايدن در اين مرحله ممكن 
است بدان دست يابد، وعده اي كلي از سوي ايران براي اتخاذ 
مواضع منعطف تر نســبت به بحران هاي منطقه اي، گشايش 
بيشتر نسبت به كشــورهاي عربي و تالش براي دستيابي به 

توافق هاي متوازن در صورت لغو فوري تحريم هاست.
براساس آنچه گذشت مي توان گفت خاورميانه با سرعت به سوي 
يك دوراهي جديد حركت مي كند؛ دوراهي اي كه مسير آن را 
نتيجه مذاكرات وين تعيين خواهد كرد. اگر اين مذاكرات منجر 
به بازگشت آمريكا به توافق و لغو تحريم هاي ايران شود چنين 

نتايجي پيش روي خاورميانه است:
ايران كشوري مقتدر و با نفوذ در سطح منطقه خواهد بود كه 
روابطش با آمريكا و كشــورهاي عربي در چارچوبي پيوســته 
رو به بهبودي اســت. در عين حال همگــي مي دانند كه اين 
كشور قادر به نقش آفريني و تأثيرگذاري در تمام پرونده هاي 
حساس منطقه اي است؛ از يمن گرفته تا عراق، سوريه، لبنان و 
فلسطين. در مقابل اسرائيل به رژيمي بي ثبات تبديل شده كه 
ناچار از اتخاذ سياست هاي افراطي در روابط خارجي، مخصوصا 
نسبت به ايران، سوريه، حزب اهلل و گروه هاي مقاومت فلسطيني 
است. اين سياســت ها مي تواند رژيم اســرائيل را در تقابل با 
آمريكا و متعاقبا تشــديد بحران هاي داخلي، برگزاري مجدد 

انتخابات هاي زودهنگام و... قرار دهد.
اما اگر مذاكرات وين شكســت بخورد تنها 2گزينه پيش روي 
آمريكا قرار دارد. اول: تداوم سياست فشار حداكثري عليه ايران 
مانند دوران ترامپ و يا استفاده از فشار نظامي. حركت در اين 
مسير، نتايج متفاوتي براي منطقه خاورميانه به دنبال دارد: از 
يك سو ايراني مســنجم و مقتدر در داخل، اما تحت محاصره 
و فشار بين المللي كه ناچار اســت سياست تهاجمي در پيش 
بگيرد. از ســوي ديگر اســرائيلي كه اگرچه دچار بحران هاي 
 داخلي اســت اما توانايي بقا و عبور از بحران هــا را در اختيار 

دارد. 
در اين صورت، رژيم صهيونيستي با تكيه به ادعاي جلوگيري 
از بازگشت آمريكا به توافق هسته اي و همچنين توسعه روابط 
با كشورهاي عربي، محاصره را نه تنها بر ايران بلكه بر مجموعه 
محور مقاومت در منطقه و در راس آنها جنبش حماس در غزه 

تشديد خواهد كرد.
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محمدامين خرمي
روزنامه نگار

تحت كنترل دولت

مناطق درگيري

تحت كنترل طالبان

افزايش مناطق تحت كنترل طالبان
آمريكا 2دهه قبل حكومت طالبان را ســاقط 

كرد اما هرگز نتوانست اين گروه و نيروهاي 
وفادار به آن را نابود كند؛ نتيجه آن شد كه 
افغانستان به صحنه يك جنگ فرسايشي 

تبديل شــد. نيروهاي طالبان از همان ابتدا در 
عمليات هاي غيرمنظم، به نيروهاي خارجي حمله مي كردند اما 

از زماني كه توانستند با سازماندهي خود، مناطقي را تحت كنترل 
درآورند، بار ديگر به يك پاي معادالت افغانستان تبديل شدند. از 

همان زمان، ميزان تسلط آنها بر خاك افغانستان اهميت پيدا كرد. 
طي سال هاي اخير اما با قدرت گرفتن طالبان و توسعه مناطق تحت 
كنترل آنها، اين مســئله اهميت دوچندان پيدا كرد. منابع مختلفي 

در افغانســتان و در غرب، مناطق تحت كنترل طالبان را رصد مي كنند. 
سخنگوي طالبان هفته گذشته مدعي شد كه از نيمه ارديبهشت با شدت 
گرفتن حمالت، اين گروه موفق شده 104شهرستان ديگر را تصرف كند و 
ميزان مناطق تحت كنترل خود را به 165شهرســتان برساند. افغانستان 
به 471شهرستان تقسيم مي شود. با فرض درست بودن اين ادعا، اكنون 
35درصد از خاك افغانستان تحت كنترل طالبان است. باقي مناطق يا تحت 
كنترل دولت است يا درگيري بر ســر آنها در جريان است. ادامه عمليات 
نيروهاي دولتي براي آزادسازي مناطق تحت كنترل طالبان، طي روزها و 

هفته هاي آينده مي تواند بار ديگر اين نسبت را تغيير دهد.
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قوطــي حلبي را 
تــاب مي د     هد      اما مريم ساحلي

د     ود      اســفند     ش جان نــد     ارد     . چــراغ كه قرمز 
مي شود     ، راه مي افتد      بين ماشين ها. الله گوش 
چپش زخم اســت و چــرك و زرد     آب رويش 
خشكيد     ه. خود     ش اينجاست، د     لش اما د     ر كوچه 
بن بست ســرگرد     ان اســت. حوالي غروب راه 
مي افتد     . نپرس كجا. چشمانت را ببند     ، نگو فقط 
تاريكي اســت.  خيال كن پشــت يك تير برق 
بي چراغ، ته يك كوچه بن بســت ايستاد     ه اي و 
چشمت به د     ر آهني كوچكي است كه زنگ هم 
د     ارد      اما آد     م هايي كه شــبيه ســايه هســتند      
مي آيند      و تقي به د     ر مي زنند     . يك وقت هايي د     ر 
زود      باز مي شــود     ، يك وقت هايــي كمي د     ير. 
ســايه ها اما صبورند     ، تا د     ر باز شود      هي چشم 
مي چرخانند      و انتظار مي كشند     . ممكن است تو 
را اگر ببينند     ، هول بيفتد      توي د     لشان و بروند     . 
اما باز برمي گرد     ند      و با د     ستان لرزان تن آهني د     ر 
را مي نوازند     . د     ر كه باز مي شود     ، اسكناس هاي ته 

جيب شان را مي كشند      بيرون و بعد      تند      تند      با 
بسته اي به قد     ر يك بند      انگشت د     ر مشت، د     ور 
مي شــوند     . كمي كه همانجا بماني سايه هاي 
بسياري مي بيني. سايه هاي بي قرار، سايه هاي 
مغرور با سر و وضع روبه راه و يا سايه هايي كه 
انگار از جوي آب د     رآمد     ه اند      و پاكشــان با هزار 
مصيبت خود      را تا كوچه بن بســت كشاند     ه اند     . 
يكي شان شــاگرد      بناست. ســيمان بند      بند      
انگشتان د     ســتش را بريد     ه؛ يكي هم هر روز به 
ضرب و زور، ته كيف كهنه ماد     رش را مي جورد     .

 مرد     ي كه بسته هاي مرگ مي فروشد     ، مي د     اند      
جوانــي كه هــر روز حوالي غــروب د     ر امتد     اد      
شلوغ ترين خيابان شهر راه مي رود      و بلند      بلند      
حرف مي زند      و براي يكي كه اصال نيست، شاخ و 

شانه مي كشد     ، چرا به اين روز افتاد     ه است.
اصال او از اول و آخر همه سايه هايي كه سراغش 
مي آيند     ، باخبر اســت به همان روشني كه ما 
مي د     انيم، د     يو اعتياد      تنوره مي كشد      و آد     م ها د     ر 

د     م و بازد     م كثيفش نيست مي شوند     .

روشنفكري د     ر خيابان

ومی و ناپلئونیمرگ را د     ر كوچه اي بن بست مي فروشند      طاق نصرت  ر
 طاق نصرت را د     ر هد     ف گذاري و طراحي، يك اختراع رومي مي د     انند     ، 

اما ابتد     ا ايــن يوناني ها بود     ند      كه د     هانه هاي قوســي را بر ســازه هاي شهنام صفاجو
مربع شكل پياد     ه  كرد     ند     . رومي ها از اين سبك معماري وام گرفتند      تا سازه هايي از جنگ هاي تاريخي 
و رزم آوران خود      به ياد     گار بگذارند     ؛ ازجمله طاق تيتوس كه سال82 ميالد     ي د     ر مسير راه مقد     س و 

براي پاسد     اشت اين فرماند     ه ارتش روم ساخته شد     .
بزرگ ترين طاق نصرت به جاماند     ه از د     وران باســتان، د     ر ســال315 ميالد     ي و به مناسبت پيروزي 
امپراتور كنستانتين د     ر نبرد      پل ميلويان ساخته شد      كه اين سازه تاريخي د     ر كنار تماشاخانه كولوسئوم 
شهر رم قرار د     ارد     . طاق نصرت كنستانتين توسط مجسمه ها، سنگ نگاره ها و نقوش برجسته تزيين 
شد     ه و همانند      طرح كالسيك يك طاقي، از معماري سه طاقي اين بنا د     ر سراسر جهان كپي برد     اري 

شد     ه است.
زيباترين و معروف ترين طاق نصرت جهان، د     ر شــهر پاريس قرار د     ارد     : L’arc de Triomphe  د     ر 
ميد     ان شارل د     وگل)اِتوال ســابق( و انتهاي غربي خيابان شانزليزه واقع شد     ه است. اين طاق نصرت 
به د     ستور ناپلئون بناپارت و به سبك رومي ]طاق نصرت تيتوس[ ساخته شد      تا ياد     آور انقالب كبير 
فرانسه و ارتش بزرگ اين جنگاور فاتح باشد     . طاق پيروزي پاريسي ها، نماد     ي از ميهن پرستي فرانسوي 
است و همه جنگ هاي ناپلئوني و نام 558ژنرال وي روي آن حك شد     ه است. زير قوس طاق، مقبره 
سرباز گمنام به چشم مي آيد      و از سال1920 يك شعله ابد     ی زير اين بناي تاريخي، ياد      قربانيان جنگ 
را گرامي مي د     ارد     . هريك از ستون هاي اين طاق نصرت با 4نقش برجسته تزيين شد     ه است: عزيمت 
د     اوطلبان د     ر سال1792)سرود      مليLa Marseillaise(، پيروزي 1810ناپلئون، مقاومت1814 و 

صلح1815 كه نشانه اي از نئوكالسيسيسم قرن هجد     همي است.
طاق صلح ميالن نيز نمونه اي جذاب از اين بناهاي منتسب به پيروزي د     ر قلب شهر مد      اروپاست. ايد     ه 
ساخت اين طاق د     ر اوايل قرن19و با هد     ف جشــن پيروزي هاي ناپلئون د     ر سرزمين رومي ها شكل 
گرفت، اما با شكست واترلو، اين هد     ف ناتمام ماند      تا سال ها بعد      و با تغيير نام پيروزي به صلح، از اين 
سازه رونمايي شود     . طاق صلح از 4ســتون و 2پيكره جد     ا د     ر د     وطرف آن پي ريزي شد     ه و سراسر اين 
بناي مد     رن كه يكي از بهترين معماري هاي نئوكالسيك است، با نقش برجسته هايي از 

وقايع پيش از سقوط ناپلئون تزيين شد     ه است.
د     ر بلند     اي طاق صلح، تند     يس اسب سواراني تعبيه 
شد     ه كه به روايتي پيام آوران صلح 
هســتند     . بر روي قسمت باالي 
طاق نام كشته شد     گان جنگ 
جهانــي و روي 2لوح باالي 
ســتون  ها د     ر كناره هــاي 
طاق نيز نام قربانيان جنگ 
بزرگ آمد     ه است. طاق صلح د     ر 
مركز ميد     ان سمپيونه قرار د     ارد      
كه ميالن را بــه پاريس پيوند      
مي د     هد     . قرار بود      كه شــمايل 
اسب ســواران هم رو به پاريس 
باشــد     ، اما امروزه روي آنها به 

سمت ميالن است.

بر و برگ

د     وباره به راه 
مي افتيم. از 

همان مسيرها 
كه د     لتنگ شان 
شد     ه بود     يم. باز 

سفر ما را غافلگير 
خواهد      كرد     . جاد     ه 
و د     شت مي د     انند      

بي قراريم...

 عكس: 
فاطمه عباسي

مرد     ي به نام اوه
اسباب كشي كنه. اولش آد     م عاشق همه  چيزهاي جد     يد      ميشه، هر فرد     ريك بكمن د     وســت د     اشــتن يه نفر مثه اين مي مونــه كه آد     م بــه يه خونه 
روز صبح از چيزهاي جد     يد     ي شگفت زد     ه ميشه كه يكهو مال خود     ش شد     ه اند      و مد     ام مي ترسه يكي 
بياد      توي خونه و بهش بگه كه يه اشتباه بزرگ كرد     ه و اصال نمي تونسته پيش بيني كنه كه يه روز 
خونه به اين قشنگي د     اشته باشه، ولي بعد      از چند      سال نماي خونه خراب ميشه، چوب هاش د     ر هر 
گوشه و كناري ترك مي خورن و آد     م كم كم عاشــق خرابي هاي خونه ميشه. آد     م از همه سوراخ 
سنبه ها و چم و خم هاش خبر د     اره. آد     م ميد     ونه وقتي هوا سرد      ميشه، بايد      چيكار كنه كه كليد      توي 
قفل گير نكنه، كد     وم قطعه هاي كفپوش تاب ميخوره وقتي آد     م پا رويشان ميذاره و چه جوري بايد      
د     ر كمد     هاي لباس را باز كنه كه صد     ا ند     ه و همه اينا رازهاي كوچكي هستن كه د     قيقا باعث ميشن 

حس كني توي خونه خود     ت هستي.

بوك مارك

د     يالوگ

كنعان 
خــواب پــا ماني حقيقي من صبح كه از 
مي شم دلم مي خواد كســي نباشه باهام 
حرف بزنــه، مي خوام از خونــه كه مي رم 
بيرون، كسي منتظر نباشه تا برگردم، دل 
كسي تنگ نشه واسم، كســي منو نخواد، 

مي خوام تنها باشم.. مي خوام تنها باشم.

 من كه از آتش د     ل چون خم
 مي  د     ر جوشم

مهر بر لب زد     ه خون مي خورم و 
خاموشم

حافظ

عينك آفتابي را نخستين بار اسكيموهاي قطب 
شمال اختراع كرد     ند     . آن زماني كه از خانه هاي سارا موسوی

يخي شان براي شــكار بيرون مي آمد     ند      و آفتاب صبح چشمشان را مي زد     ، 
تصميم گرفتند      با ورقه هايي از جنس د     ند     ان شير د     ريايي عينك آفتابي بسازند     . 
اسكيموها  يك شكاف باريك روي اين ورقه ها ايجاد      كرد     ند      و آن را به صورت 
تخت به چشم زد     ند     . اين عاج ها سوراخ هايي د     اشــتند      كه قابليت د     يد     ن را 
امكان پذير مي كرد     ند      و به اين ترتيب چشم هايشان از اشعه هاي مضر خورشيد      
حفظ مي  شد     . بعد      از آن امپراتور روم از نخستين كاربران عينك د     ود     ي خارج 
از منطقه شمال و قطب بود     . اسناد      باستاني نشان مي د     هد      كه عينك هاي د     ود     ي 
كريستال هنگام قضاوت د     ر د     اد     گاه هاي باستاني چين استفاد     ه مي شد      تا موقع 

پاسخ، حاالت چهره پوشاند     ه شود     . د     ر قرن 18ميالد     ي بود      كه جيمز آيكوچ 
لنزهاي رنگي را د     ر عينك ها آزمايش كرد      و معتقد      بود      كه لنز هاي رنگي سبز 
يا آبي هر كد     ام مي توانند      نوع خاصي از عيوب بينايي را اصالح كنند     . د     رنهايت 
د     ر ابتد     اي قرن بيستم، استفاد     ه از عينك آفتابي د     ر ميان اشخاص مشهور و 
سلبريتي ها رواج  پيد     ا كرد     . نخستين عينك آفتابي هاي ارزان قيمت را كه از 
جنس سلولوئيد      بود     ند     ، فرد     ي به نام سم فاستر د     ر ســال 1929د     ر آمريكا 
ســاخت. د     ر ايران هم نخســتين عينك آفتابي د     ر د     وره قاجاريه و با شروع 
سفرهاي آن طرف آبي ناصرالد     ين شاه به كشور وارد      شد      و مي توان گفت كه او 
نخستين فرد      د     اراي عينك آفتابي د     ر ايران بود     . عينك آفتابي د     ر سال هاي بعد      
د     ر د     وران پهلوي و پس از هجوم متفقين به ايران رواج بيشتري پيد     ا كرد     . شهر 
شيامن د     ر چين حاال بزرگ ترين توليد     كنند     ه عينك آفتابي د     ر جهان است و 

همه ساله 120ميليون عينك به نقاط مختلف د     نيا صاد     ر مي كند     .

 د   ر فرهنگ عامه اهالي آباد   ان هزاران 
جوك و لطيفه هست كه نقش اول همه مجتبي هاشمي

آنها بر د   وش عينك ري بن و د   مپايي ابري افتاد   ه است. مي گويند    يك 
آباد   اني د   اشت د   ر د   ريا غرق مي شد   ، د   مپايي ابري اش را د   رآورد   ، عينك 
آفتابي را با د   قت تا كرد    و گذاشت روي آن و گفت: »تو برو، من خود   م 
يك جوري خــود   م را نجات مي د   هــم!« رابطه ســامورايي ها را با 
شمشيرشان د   يد   ه ايد   ؟ ارتباط آباد   اني ها با عينك  آفتابي اصال شبيه 
آن رابطه نيست بلكه شكل اغراق شــد   ه اي از آن است. يكي د   يگر از 
همان لطيفه هــاي عينكي، د   رباره خانواد   ه فقيري اســت كه د   ر آن 
12براد   ر فقط يك عينك ري بن د   ارند    و نوبتي از خانه بيرون مي روند   . 

اگر همه لطيفه ها به د   رد    خند   يد   ن بخورند    اين يكي د   رام غريبي است 
كه بي اغراق فقط به د   رد    كاتارسيس مي خورد    و بس! د   استان براد   راني 
كه هرگز نمي توانند    كنار هم د   ر خيابــان قد   م بزنند   ، چون د   ر آباد   ان 
بد   ون كفش مي توان راه رفت، اما بد   ون ري بن هرگز. مي گويند    ري بن 
را نخستين بار انگليسي ها به آباد   ان آورد   ند    تا هنگام كار د   ر پااليشگاه 
از تيغ آفتاب نجات شــان بد   هد   . اين عينك چنان جلوه  فريبند   ه اي 
د   اشت كه محبوب اهالي شهر شــد    و چنان محكم روي صورت جا 
مي گرفت كه انگليسي ها رفتند    و ري بن باقي ماند   . آباد   اني ها عينك را 
پشــت گوش نمي اند   ازند   ، آن را به زلف شــان گره مي زنند   . د   ر اين 
سال هاي تنگ وتار و هاشورخورد   ه آباد   ان، د   رياي حاد   ثه غريق هاي 
فراواني را د   ر خود    بلعيد   ه است، اما عينك هاي آفتابي چونان عتيقه اي 
قيمتي همچنان روي آب شناورند    و فرياد    مي كشند   : ما هنوز زند   ه ايم، 

لعنتي ها.

 هر كد     ام از ما زماني كه عينك آفتابي به چشم د     اشته ايم 
د     ست كم يك بار با تعارف آفتاب از جانب د     وست و آشنا مهد  يا گل محمد  ی

روبه رو شــد     ه ايم. اين تعارف با مضمون »آفتاب بد     م خد     مت تون« گزاره ساد     ه اي نبود     ه و 
نيست. د     ر كل نشان مي د     هد      افراد      يك جامعه تا چه حد      به نقش استفاد     ه از عينك  آفتابي د     ر 
كاهش اثر اشعه مضر خورشيد      بر چشم ها واقف هستند      كه البته تا به حال ثابت كرد     ه اند      چند     ان 
واقف نبود     ه اند     . به گويند     ه كاري ند     اريم اما شنوند     ه هم كه معموال بايد      عاقل باشد      د     ر اين مورد      
خاص گاهي چند     ان از عقل پيروي نمي كند     . چه بسا افراد     ي كه بايد      از عينك آفتابي استفاد     ه 
مي كرد     ند      و براي اينكه كســي آفتاب تعارفشــان نكند      د     ر ظل آفتاب كورمال كورمال و با 
چشم هايي تنگ شد     ه طي طريق كرد     ه اند     . به هرحال به مناسبت بيست و هفتم ژوئن »روز 
جهاني عينك آفتابي« هم كه شد     ه پيش از سلفي گرفتن به اين مناسبت با عينك آفتابي تان 
كمي به توصيه هاي اپتومتريست ها گوش د     هيم. نمي خواهد      مثل چشم مان از چيزي مراقبت 
كنيم همين كه از چشم مان مراقبت كنيم كافي است. به گفته اپتومتريست ها، اين باور كه 
عينك آفتابي فقط د     ر هواي آفتابي بايد      استفاد     ه شود      باور اشتباهي است. اشعه »يو  وي« د     ر 
روز هاي ابري هم مي تواند      به چشم آسيب وارد      كند     . نكته د     يگر اينكه براي اطمينان از پالريزه 
بود     ن عينك آفتابي هم ساد     ه ترين راه د     ر صورت د     سترسي ند     اشتن به اپتومتريست استفاد     ه از 
صفحه نمايش گوشي تلفن همراه يا رايانه است. ميزان روشنايي صفحه گوشي يا رايانه  را د     ر 
بيشترين حالت آن قرار د     هيد     . بيشتر وسايل الكترونيكي، فناوري ضد      تابش مشابه عينك هاي 
پالريزه د     ارند     . يك صفحه  سفيد      باز كنيد     ؛ چون روشنايي بيشتر، نتيجه  تست را بهتر نشان 
مي د     هد     . وقتي جلوي صفحه نمايش قرار گرفتيد     ، مثل هميشه عينك آفتابي مورد      نظر را به 
چشم بزنيد     . با عينك د     رست د     ر مقابل صفحه  نمايش باشيد     . سر خود      را 60 د     رجه به طرف 
راست يا چپ كج كنيد     . يعني د     رعين حال كه د     ر مقابل صفحه نمايش قرار د     اريد     ، بخش بااليي 
سر را به طرف راست يا چپ بد     ن كج كنيد     . اگر عينك پالريزه باشد     ، به نظر مي رسد      كه صفحه 
نمايش سياه مي شود     ، چون خاصيت ضد     تابش عينك و صفحه، يكد     يگر را خنثي مي كنند     . اگر 
كج كرد     ن سر به يك طرف جواب ند     اد     ، طرف د     يگر را امتحان كنيد     . اگر اين طرف هم نتيجه 
ند     اد     ، عينكي كه به چشم زد     ه ايد     ، پالريزه نيست. هميشه قبل از خريد     ، اين تست ها را انجام 

د     هيد      تا از پالريزه بود     ن عينك، اطمينان حاصل كنيد     .

 يكي از اختراعات بشر كه آفتاب اختراعات زند     گي را به 
قبل و بعد      از خود     ش تقسيم كرد     ه عينك آفتابي است. شيد     ا اعتماد     

عينك آفتابي ضمن اينكه خيلي كاربرد     ي است و از چشم ها محافظت مي كند      و كار كرد     ن 
و ترد     د      د     ر آفتاب شد     يد      را ممكن مي كند     ، كاربرد      مخفي و مهم تري هم د     ارد     . عينك آفتابي 
مي تواند      چشم ها را مخفي كند     . چشم ها هم كه مي د     انيد      آينه روح هستند     . د     رواقع همين 
اختراع كوچك، مي تواند      رازهاي بزرگي را سر به مهر حفظ كند      و از اين جهت است كه 
مي گويم كمتر اختراعي تا اين حد      به خد     مت بشر د     روغگوي د     ورو آمد     ه و زند     گي اش را 
آسان تر كرد     ه است. د     ر ايام پسا كرونا با ظهورماسك و با حضور قد     يمي عينك، آد     م ها د     يگر 
به كل غيرقابل شناسايي شد     ند     . از طرفي به خاطر همين كرونا، بيشتر قرارها د     ر فضاي باز 
انجام مي شود      د     ر نتيجه از د     وست قد     يمي – يعني همان عينك آفتابي نمي شود      صرف نظر 

كرد     . اما آن وقت د     يگر فقط حد     س و گمان و كمي شانس مي تواند      به كمك آد     م ها بيايد      كه 
بتوانند      طرف مقابل را د     رست ارزيابي كنند     . خالصه كه بايد      به آن گفتاري كه مي گويد      
آد     م ها را فقط د     ر سفر بايد      شناخت يك ويراست جد     يد      اضافه شود      كه ترجيحا اين سفر 
خارج از ايام كرونا و ساعت پاياني روز انجام شود      كه د     ر غيبت د     وستان مخفي كار د     وقلو 
يعني عينك آفتابي و ماسك بشود      آد     م ها را د     رست شناسايي كرد     . اگر نه كه مثل اين يك 
سال و نيم اخير آنچه نبايد      بشود      مي شود      و آد     م هاي نابكار وارد      زند     گيمان مي شوند     . يك 
اختراع مهم 2 جنبه د     ارد      كه البته استفاد     ه سوء بشر از آن قطعا تقصير مخترع نيست ولي 
تا جايي كه من فهميد     ه ام اين بشر 2 پا هميشه و د     ر همه حال قاد     ر است از همه  چيز به 
بد     ترين شكل ممكن اســتفاد     ه كند     . خالصه كه اگر د     ر ايام كرونا د     اريد      با آد     م جد     يد     ي، 

د وست يا همكار مي شويد      و هوا هم آفتابي است بيشتر احتياط كنيد     .

 رسيد     ه ايم به فصل آفتاب هاي د     اغ و سوزان و 
اين روزها يكي از ملزومات بيرون رفتن از خانه فائزه عباسي

عينك آفتابي است. البته عينكي كه اصل باشد      و بتواند      اشعه مضر خورشيد      را 
 بگيرد     . اشعه ماوراي بنفش خورشــيد      يا همان UV د     اراي 3نوع طول  موج

 A، B ،C است. نوع A بيشتر توسط عد     سي چشم جذب مي شود      و ضرري 
براي چشم ند     ارد     . نوع C د     ر اليه ازن جذب مي شود      و به زمين نمي رسد     ، ولي 
آن قسمتي كه براي چشم مضر است، نوع B است كه عامل سوختگي پوست 
هم مي شود     . اين همان طول موجي است كه بايد      از رسيد     ن آن به چشم هايمان 
جلوگيري كنيم، چرا كه به شد     ت به بينايي ما آسيب مي زند     . اين را هم بد     انيد      
كه تماس زياد      با اشــعه ماوراي بنفش نــوع B مي توانــد      د     ر طوالني مد     ت 
بيماري هاي برگشت ناپذير چشــمي مانند      آب مرواريد     ، تغيير د     ر مركز د     يد     ، 
ناخنك چشم، مگس پران و حتي آفتاب  سوختگي چشم را به وجود      آورد     . اين 
بيماري ها مي توانند      سبب تاري د     يد     ، د     رد     ناك شد     ن و قرمزي چشم، ريزش 
اشك، اختالل موقت د     يد      و د     ر برخي موارد      منجر به نابينايي شوند     . همه اينها را 
گفتيم كه بگوييم عينك هاي غيراصل و به اصطالح فيك را به هيچ عنوان نخريد      
و اســتفاد     ه نكنيد     . خيلي از اين عينك ها اين روزها د     ر بساط د     ستفروش ها با 
قيمت پايين پيد     ا مي شــود      كه نه بد     نه مقاومي د     ارند      و نه عد     ســي د     رست و 
حسابي. د     رست است كه از قد     يم گفته اند      هر چقد     ر پول بد     هي،  آش مي خوري، 
اما قيمت عينك هاي اصل هم حسابي باالست و هر كسي از عهد     ه خريد     نش 
برنمي آيد     . بنابراين اگر مي خواهيد      يك عينك آفتابي با قيمت مناسب بخريد      
كه اشــعه مضر خورشــيد      را هم بگيرد     ، به اين نكته توجه كنيد      كه معموال 
عينك هاي آفتابي به خاطر برند      بد     نه شان قيمتي نجومي پيد     ا مي كنند     ، بنابراين 
 UV مي توانيد      يك عينك با قاب معمولي اما با عد     سي اصل كه از عبور اشعه
جلوگيري مي كند     ، از عينك فروشي بخريد      كه هم قيمت پايين تري د     ارد      و هم 

چشم هايتان سالم مي ماند     .

اقيانوسي از عينك

اگر د     ر خبري رقم هنگفت 689,797,468,322 عد     د      عينك آفتابي 

را مشاهد     ه كرد     يد     ، خيال نكنيد      اين رقم نجومي شمار عينك آفتابي هايي 

است كه تا به حال استفاد     ه شد     ه است. اين رقم فقط شمار فريم ها يا قاب هايي 

است كه د     ر اقيانوس هاي جهان وجود      د     ارد     ؛ يعني اگر شمار تمام ماهي هاي جهان 

3,500,000,000,000 نبود      و آنها حد     ود      689,797,468,322  بود     ند     ، ما براي هر ماهي 

جهان يك عينك آفتابي به د     ريا اند     اخته بود     يم. اين رقم شامل عينك هاي آفتابي 

بازيافت نشد     ه د     ر خشكي ها نمي شود     .

د     ند     ان شير روي چشم هايم

 ماسك و عينك 
و ببخشيد      شما؟

عد     سي 
بايد      اصل 

باشه...

وز ملی آباد   انی ها ر

آفتاب بد     م خد     مت تون

يك نيم صفحه 
آفتابی برای

روز جهانی 
عينك آفتابی
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علی خوش تراش
خبرنگار

هوتک یا هوتگ در منطقه بلوچستان در جنوب استان سیستان 
و بلوچستان به گودال های طبیعی و یا مصنوعی بزرگی گفته 
می شــود که آب بارش ها و ســیالب ها در آنها جمع می شود. 
ساکنان برخی مناطق روستایی اســتان که عموما با مشکل 
کمبود آب آشامیدنی مواجه هستند در مواقع  خشکسالی آب 

مورد نیاز خود را از این گودال ها تامین می کنند.
به گزارش همشــهری، آب های تجمیع شده در این گودال ها 
از نظر بهداشتی اصال مناسب نیســت زیرا وجود گل و الی و 
برخی جانوران آبزی مانند زالو از یک ســو و استفاده مشترک 
انسان و دام از این آب از ســوی دیگر باعث آلودگی آن شده و 
همواره سالمت ساکنان این مناطق را تهدید می کند. همچنین 
هوتک ها مشــکالت دیگــری را برای مــردم منطقه به وجود 
می آورند که مهم ترین  آن غرق شدن افراد به ویژه کودکان در 
آب این گودال هاست. در این رابطه همه ساله مردم مناطقی که 
هوتک  ها در آنها وجود دارد براثر از دست دادن فرزندان خود 
داغدار می شوند. غرق شدن احشام نیز خسارت مالی فراوانی 

روی دست ساکنان محروم این مناطق باقی می گذارد.

آمار باالی غرق شدن در هوتک ها
هوتک ها در گذشته به عنوان منبع آب، مورد استفاده انسان، 
دام ها و حتی جانوار منطقه قرار می گرفت و وجود آب موجب 
رشد برخی گیاهان و ایجاد پوشش گیاهی در منطقه می شد، 
اما در این سال ها که ایجاد شبکه آب رسانی در اغلب نقاط کشور 
ایجاد شــده قاعدتا نباید هوتک به عنوان منبع تامین آب به 
شمار آید، اما از آنجا که سیستان و بلوچستان از مناطق محروم 
کشور است، شبکه آب رســانی در همه نقاط آن وجود ندارد و 
همین مساله سبب شده تا برخی افراد برای تامین آب به کنار 
هوتک ها بروند و آب مورد نیاز خود را تامین کنند. این مساله 
به ویژه در این سال ها که استان با خشکسالی شدید تری همراه 
است، موجب شده تا آمار مرگ و میر ها در اینگونه گودال های 

طبیعی آب ، بیشتر شود.

آب رسانی سیار به مناطق محروم
یکی از دالیل استفاده از آب هوتک ها، کمبود آب مصرفی در 
نقاط روستایی جنوب استان مانند چابهار، نیکشهر، دشتیاری، 
قصرقند و سرباز عنوان می شــود که در این رابطه مدیر عامل 
شرکت آب و فاضالب استان سیستان و بلوچستان در گفت و گو 
با خبرنگار همشهری اظهار کرد: سیستان و بلوچستان استانی 

خشک و با محدودیت منابع آبی مواجه است. بر این اساس این 
اداره کل همه ســاله مبلغ باالیی صرف طرح آب رسانی سیار 
به مناطقی که به شبکه آب رســانی دسترسی ندارند می کند. 
اینکه گفته می شود به دلیل نبود آب مردم ناچار به مصرف آب 
هوتک ها هستند، صحت ندارد. زیرا سال گذشته 60 میلیارد 
تومان صرف آب رسانی سیار به مناطق بی آب و کم آب استان 
شده است. علیرضا قاســمی ادامه داد: مدیریت و رسیدگی به 
هوتک ها در حیطه و اختیار شرکت آب و فاضالب استان نیست. 
اغلب این گودال ها خصوصی هستند و مالک دارند. همچنین 
امسال به دلیل خشکســالی، اغلب هوتک ها خشک و کم آب 
هستند. وی اظهار کرد: این که گفته می شود مردم برخی نقاط 
استان آب مصرفی خود را از هوتک ها تهیه می کنند، این سوال 
را به وجود می آورد، اکنون که به دلیل خشکسالی این هوتک  ها 
خشک شده اند، مردم این مناطق آب مورد نیاز خود را از کجا 
تهیه می کنند؟ جواب این پرسش در طرح آب رسانی سیاری 

است که به صورت مداوم در حال انجام است.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان سیستان و بلوچستان 
درباره علت غرق شــدن افراد به ویژه کودکان در این گودال ها 
گفت: نهاد های دیگر باید درباره علت این دست حوادث پاسخ 
بگویند. علت هرچه باشد برای تامین و تهیه آب مصرفی نیست. 

زیرا مردم این آب را برای مصرف برداشت نمی کنند.

وجود بیش از هزار هوتک در استان
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان سیستان و بلوچستان 
در ادامه تاکید کرد: اکنون بیش از هزار هوتک کوچک و بزرگ 
در مناطق جنوبی اســتان وجود دارد که به دلیل خشکسالی 
خشک شده یا در شرف خشک شــدن قرار دارند، با این وجود 

احتمال حوادث در این گودال ها بسیار کمتر شده است.

استفاده نكردن از آب هوتک ها نیاز به فرهنگسازی دارد
یک شــهروند چابهاری در گفت و گو با خبرنگار همشــهری 
اظهار کرد: آب هوتک ها اغلب برای مصرف غیر شرب استفاده 
می شود. مثال دامداران احشــام خود را به کنار این گودال ها 
می برند تا آب بخورند. همین مســاله باعث می شــود که آب 
هوتک ها غیر بهداشتی شود. از سوی دیگر هیچ نوع گندزدایی 
هم در خصوص آب این گودال ها صــورت نمی گیرد و همگی 
اینها موجب می شود تا آب موجود در آنها برای مصرف ناسالم 

باشد.
مصطفی میربزرگ بیان کرد: اما اینکه بگوییم آب این گودال ها به 
هیچ وجه مورد مصرف و شرب قرار نمی گیرند نیز صحت ندارد. 

یک نوع غذای محلی به نام »ماش پتی« در مناطق جنوبی استان 
تهیه و پخته می شود که اهالی اصرار دارند آب این غذا حتما باید 
از هوتک تامین شــود و برخی افراد خوردن آب هوتک را مفید 
می دانند که این موارد هم نیاز به فرهنگســازی دارد تا هرگونه 

استفاده آشامیدنی از این آب ها به کنار گذاشته شود.

غرق شدگان در هوتک ها
طبق شــواهد و گفته ها، اغلب افرادی که در گودال های آب 
مناطق جنوبی اســتان غرق می شــوند کودکان هستند. آنها 
اغلب برای ســرگرمی و بازی کنار هوتک ها می روند که گاهی 
دچار حادثه می شــوند و به درون گودال ها سقوط می کنند. 
ســال گذشــته تعدادی از کودکان مناطق جنوبی استان در 
هوتک ها غرق شده بودند که این وقایع نگرانی های زیادی را به 
وجود آورد و واکنش های اجتماعی زیادی به ویژه در فضاهای 
مجازی به همراه داشت. اینطور که گفته شد خشکسالی امسال 
می تواند برخالف تبعات بدیهی، برای کودکان مناطق محروم 
استان ایمنی به همراه داشته باشد، اما باید به فکر ترسالی ها و 
پر شدن دوباره آب هوتک ها و خطر آن بود. باید برای کودکان 
این مناطق امکانات تفریحی فراهم کرد تا جانشان در هوتک ها 

به لب نرسد.

4 3,2

 شهرک های
  صنعتی البرز

 به دنبال نیروی کار

پیشروی فرونشست  در 18  استان
مرکز تحقیقات راه، مســكن و شهرسازی اعالم کرده اســت که عالوه بر تهران و يزد، 
16 استان کشور در خطر باالی فرونشســت زمین قرار دارند که علت اين فرونشست، 
خشكسالی های ممتد چند ساله در کشور و استحصال بی رويه آب های زيرزمینی است. 
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فرونشست زمین در اثر بهره برداری بی رویه از سفره های 

زیرزمینی در کمین دشــت های اســتان زنجان اســت. زنجان
برداشت متوسط ســاالنه ۳۷۱ میلیون متر مکعب آب از 
منابع زیرزمینی اســتان زنجان، این منطقــه را در مرز 
مواجهه با بحران کم آبی و خشکسالی قرار داده است و بنا به گفته مسئوالن استان 
زنجان ۷ دشت دارد که 5 دشت آن به عنوان مناطق ممنوعه اعالم شده. افت سطح 
آب زیرزمینی موجب ایجاد کسری مخزن ۳.۲ میلیارد مکعبی در آبخوان های استان 
شده است. عالوه بر آن از میان دشت های استان وضعیت دشت ابهر بحرانی تر بوده 

و ساالنه ۱۴۴ سانتی متر افت آب زیرزمیني دارد.
معاون حفاظــت و بهره برداری شــرکت آب منطقــه ای زنجان از افت متوســط 
 ساالنه ســطح آب  55 سانتی متری دشت زنجان، ۱۴۴ ســانتی متری دشت ابهر،

 5۱ سانتی متری دشت سجاس، ۶5 ســانتی متری دشت قیدار و ۷۳ سانتی متری 
دشت گل تپه - زرین آباد خبر می دهد. در حال حاضر به گفته مسئوالن، حجم تخلیه 
ساالنه از منابع آب زیرزمینی با برداشــت از چاه ها یک میلیارد و ۱۷۸.۹۸ میلیون 
مترمکعب است و ساالنه ۴۱ میلیون مترمکعب از طریق قنات ها و ۱5۱.۰۱ میلیون 
مترمکعب از طریق چشمه ها از منابع زیرزمینی این استان برداشت می شود در حالی 
که به طور معمول می توان تا ۴۰ درصد از سفره های زیرزمینی برداشت کرد، اما در 

طول سال ها این میزان برداشت از حد معمول فراتر رفته است.
طی ۲۴ سال گذشته سطح منابع آبی دشت زنجان ۱۳.۱۲ متر، ۱۹ سال قبل دشت 
ابهر ۲۷.۳۰ متر، ۱۹ سال قبل دشت ســجاس ۹.۷۴ متر، ۱۸ سال گذشته دشت 

قیدار ۱۱.۷ متر و ۱۴ ساله دشت گل تپه - زرین آباد ۱۰.۱۷ متر افت داشته است.
اساتید زمین شناسی دانشگاه زنجان راهکار جلوگیری از مواجهه با پدیده فرونشست 
زمین را مدیریت کاربری اراضی و جلوگیری از توسعه یک جانبه استان می دانند. 
کشاورزی به آب نیاز دارد و استمرار شیوه ســنتی بهره برداری از منابع آبی، خطر 
فرونشست را تشدید می کند اما می توان با بهره گیری سنتی و فناوری های نوین در 

این زمینه، از این فاجعه زیست محیطی جلوگیری کرد.
همچنین در کنار تاکید بر اصالح فرآیندهای آبیاری در حوزه کشاورزی جلوگیری 
از استقرار صنایع آب بر و بهره گیری صنایع از آب تصفیه شده فاضالب های شهری 
ضروری است. در حالی که به تولید محصول کشاورزی به هر قیمتی اصرار می شود 
باید توجه کرد امکان واردات انواع محصوالت زراعی و باغی همیشه وجود دارد، اما 

امکان واردات آب به تمام نقاط کشور امکان پذیر نیست.

چندسالی است فرونشست در البرز به مرز هشدار رسیده و 

این پدیده یکی از بحران های اصلی استان به شمار می رود؛ البرز
بحرانی که تا کنون جدی گرفته نشــده است. مهم ترین 
دلیل فرونشست در البرز استفاده بیش از اندازه و نادرست 
از منابع آبی زیرزمینی و مرگ آبخوان هاست.  بیش از ۷۰درصد آب آشامیدنی استان 
از آب های زیرزمینی تامین می شود که این مساله تاثیر زیادی در فرونشست استان 
دارد. دشت های کرج، هشتگرد، تهران دشــت، تنکمان و اشتهارد از جمله مناطق 
البرز هستند که طبق مطالعات سازمان نقشــه برداری کشور ساالنه بین ۲۴تا ۳۰ 
سانتی متر فرونشست دارند. البته فرونشست استان فقط شامل دشت ها نیست و به 
مناطق شهری استان هم کشیده شده به طوری که حسین آباد، مهرشهر، نظرآباد، 
ماهدشت و کمال شهر از مناطق در معرض فرونشست هستند و ساالنه بین ۴ تا ۱۸ 
ســانتی متر فرونشســت دارند. پلمب چاه های غیرمجاز، اجرای طرح های تغذیه 
مصنوعی، آبخیزداری، طرح تغذیه و تزریق آب های سطحی به سفره های زیرزمینی، 
افزایش سهم البرز از ۲ سد طالقان و امیرکبیر، اصالح الگوی کشت در کشاورزی، 
توجه به صنایع کم آب بر، بازچرخانی آب و خودداری از کشت زیاد سبزی و صیفی از 
اقداماتی است که برای جلوگیری از کاهش استفاده از آب های 

زیرزمینی و فرونشست در البرز انجام شده.

برداشت بی رویه از ذخایر آب زیرزمینی و نبود مدیریت آن، 

فارس
 

کشــت محصوالت کشــاورزی پرآب بر، حفر چاه های 
غیرمجاز و... همگی عواملی هستند که وضعیت را در فارس 
بحرانی کرده اســت و تن تشــنه زمین را در این استان 
فروریخته. گفته می شود فارس مقام اول فرونشست جهان را به خود اختصاص داده 

است و عمق برخی فرونشست ها در این استان به ۱۲۰ متر هم می رسد. 
وضعیت زمین بعضی مناطق فارس نظیر دشت مرودشت که میراثی جهانی را در دل 
خود جای داده، بسیار بغرنج و خطرناک است، زیرا ممکن است هر لحظه زمین دهان 

باز کند و میراث جهانی این منطقه و تخت جمشید را ببلعد. 
میانگین فرونشست در محدوده مرکزی اســتان فارس از منطقه مرودشت تا قیر و 
کارزین ساالنه حدود ۶ سانتی متر برآورد می شود. در محدوده فسا و داراب نیز در بازه 
زمانی ۱۰ سال گذشته، میانگین فرونشست ۳۲ سانتی متر هم رخ داده که در کشور 
بی سابقه است. همچنین در منطقه ایزدخواست بین کوه و دشت شکاف ایجاد شده 
است و ادامه این وضعیت موجب می شود که دیگر در این زمین ها امکان کشاورزی 

وجود نداشته باشد. 
مدیر حفاظت و بهره برداری از منابع آب شرکت آب منطقه ای استان فارس اعالم 
کرده است که ۱۳۴ دشت آبی و محدوده مطالعاتی در سطح این استان شناسایی 
شده که بر اساس آخرین ارزیابی ها ۱۲۷ دشت یعنی باالی ۹5درصد آن ها از نظر 

منابع آبی ممنوعه یا بحرانی هستند. 
علی اکبر بازیــار می گوید: وضعیت این نوع دشــت ها را نمی توان بــه حالت اولیه 
بازگرداند و با اتخاذ تدابیر حفاظتی تنها می توان از بدتر شدن وضعیت این دشت ها 
جلوگیری کرد. توسعه کشت گلخانه ای و اســتفاده از روش های نوین آبیار و تغییر 
الگوی کشت از سنتی و در فضای باز به کشــت های گلخانه ای می تواند از وخیم تر 

شدن وضعیت دشت ها بکاهد.

پدیده فرونشست زمین در استان قم بیش از گذشته جدی 

شده است. خشکســالی و برداشــت بی رویه آب از منابع قم
زیرزمینی بالیی بر سر قم آورده که این استان در زمره ۱۸ 

استان با خطر باالی فرونشست محسوب می شود.
چراغ خطر فرونشست زمین در بخش جعفرآباد زودتر از سایر مناطق قم روشن شده 
است. در این بخش به دلیل اشتغال اهالی آن در عرصه تولید محصوالت کشاورزی و 

باغی برداشت آب از سفره های زیرزمینی بی رویه است.
کارشناســان آب منطقه ای اســتان بهترین و مهم ترین اقدام برای مقابله با پدیده 
فرونشست زمین در قم را کاهش برداشــت آب از منابع زیرزمینی می دانند تا روند 
افت سطح سفره های زیرزمینی متوقف شود. البته برای تحقق این نظر کارشناسی، 
صدور مجوز برای حفر چاه های جدید ممنوع شده است اما برداشت دو برابری حد 
مشخص شده از چاه های مجاز مساله ای نیست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور 

کرد.
کارشناسان منابع طبیعی اســتان هم معتقدند که توسعه طرح های آبخیزداری و 
آب خوان داری بخش قابل توجهی از روان آب های فصلی را به ســمت سفره های 
زیرزمینــی هدایت می کند و این اقدام عالوه بر پیشــگیری از فرونشســت زمین 
موجب تقویت خاک و پوشش گیاهی می شود. مدیرکل مدیریت بحران استان قم 
در گفت وگو با همشهری جاری شدن حقابه کشاورزی و زیست محیطی را راهکار 

مناسب برای کاهش فرونشست زمین در قم می داند.
محسن اروجی با بیان اینکه بیشــترین خطر فرونشست زمین در بخش جعفرآباد 
است، می گوید: پس از ساخت سد الغدیر در باالدست رودخانه قره  چای، آورده این 
رودخانه به صفر رسیده است. برای جبران این مساله باید حقابه زیست محیطی از 
سد الغدیر برای رودخانه قره چای در نظر گرفته شود تا با جاری شدن مستمر آب در 

بخش جعفرآباد، وضعیت سفره های زیرزمینی منطقه بهبود یابد.

مرکز تحقیقات راه، مســکن و شهرسازی اعالم کرده است که 
عالوه بر تهران و یزد، 16 استان کشور در خطر باالی فرونشست 
زمین قرار دارند که علت این فرونشســت، خشکسالی های ممتد 
چند ساله در کشور و اســتحصال بی رویه آب های زیرزمینی است. 
اســتان های در بردارنده پهنه های با خطر باالی فرونشست زمین به 
ترتیب گسترش شامل اصفهان، تهران، کرمان، خراسان رضوی، البرز، 
فارس، یزد، همدان، مرکزی، چهارمحال و بختیاری، آذربایجان شرقی، 
زنجان، قم، اردبیل، کردستان، آذربایجان غربی، خراسان شمالی، و 
کرمانشاه هستند. اصفهان با ۳1 شهر واقع بر پهنه های باخطر باالی 
فرونشســت زمین در ردیف اول از نظر سکونتگاه های شهری است 
که بیشترین زون فرونشست را دارد و بعد از آن استان های تهران با 
۳۰ شهر، کرمان با ۲۵ و خراسان رضوی با ۲۴ شهر رتبه های بعدی را 

از منظر این مخاطره به خود 
اختصاص داده اند. از نظر تعداد 

جمعیت شهری نیز استان های تهران، 
خراســان رضوی، اصفهان، البرز، کرمان و 
قم هرکدام با جمعیتی باالی یک میلیون نفر در 
ردیف استان های با ریسک جمعیتی باالی در معرض 
خطر فرونشست زمین قرار دارند. همچنین طبق آخرین 
آمار، در میان محدوده های واقع بر پهنه های با خطر باالی فرونشست 
زمین، شهرهای استان خراسان رضوی وضعیت نامطلوب تری نسبت به 
دیگر شهرها دارند. بعد از آن استان های تهران، اصفهان، یزد، کرمان، 
و قم بیشترین تعداد واحدهای مسکونی بدون اسکلت را در پهنه های 

فرونشستی با خطر باال دارند.

پیشروی فرونشست
 

                             استان
18 در

مرکزی یکی از استان های با خطر باالی فرونشست زمین 

است. سکونت گاه های شهری این استان بیشترین زون مرکزی
فرونشســت را دارد. مسأله فرونشســت زمین در استان 
مرکزی که دارای هزاران واحد مســکونی با مقاومت کم 
است، تبعات بیشتری خواهد داشت. غیر از ساختمان های بنایی که از نوع خشت و 
گل، سنگ و مالت، سنگ و چوب بوده و در دسته ساختمان های آواری محسوب 
می شوند، ۷۱۲ هکتار از وسعت این استان را سکونت گاه های غیرمجاز و ۱۹۰۰هکتار 
را بافت فرسوده و ناهمگن تشکیل می دهند که ۱۳ درصد جمعیت شهری در این 

مناطق زندگی می کنند.
عالوه بر این، بر اساس آخرین ویرایش استاندارد ۲۸۰۰ و آیین نامه زلزله ایران ۱۳ 
شهر و مرکز جمعیتی استان مرکزی جزو مناطق با خطر نسبی باال از نظر زلزله قرار 
دارند. ۴۷ گسل شناخته شده در استان مرکزی وجود دارد و خسارت های احتمالی 
ناشی از زلزله در مناطق شمالی این استان جدی تر است. اینها مسائلی است که در 

مسأله فرونشست زمین نمی توان آنها را نادیده گرفت.
رئیس اداره مدیریت بحران اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی در گفت وگو 
با همشــهری با بیان اینکه خطر فرونشســت زمین در بســیاری از استان ها و در 
تمامی مناطق اســتان مرکزی عمومیت دارد، درباره راه حل این مسأله می گوید: 
در قانون جدید مدیریت بحران، بررسی این مســأله و تدوین قوانین مورد نیاز به 
عهده مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گذاشته شده است. در حال حاضر 
آیین نامه ای در این باره نداریم و بهترین راهکار این است که همان گونه که در زمینه 
مخاطرات زلزله، قوانین استاندارد ۲۸۰۰ تدوین شده و نیز در زمینه ساخت و ساز 
قوانین مقررات ملی ســاختمان وجود دارد، در این مسأله هم مقرراتی تدوین و به 
شهرداری ها و نظام مهندسی ســاختمان ابالغ شود و در طراحی، نظارت و اجرای 
تمامی ساختمان ها و زیربناها مورد استناد قرار بگیرد تا مخاطرات احتمالی کاهش 

یابد.
»مجتبی قادری« می افزاید: با وجود اینکه تاکنون آماری رســمی از فرونشست 
ساختمان های بدون اســکلت در اســتان مرکزی نداریم، اما این خطر را باید در 
پهنه وســیع به صورت یکنواخت برای تمام ساختمان ها پیش بینی کرد. بنابراین 

فرونشست زمین را باید از این به بعد جدی گرفت.
وی یکی از مهم ترین دلیل بروز فرونشســت زمین را برداشت بی رویه از آب های 
زیرزمینی می داند و اظهار می کند: برداشــت بی رویه بیشتر در بخش کشاورزی و 
ســپس در بخش صنعت اتفاق می افتد. کنارگذاشتن روش های سنتی کشاورزی 
و توســعه کاشــت محصوالت کم آب بر و گلخانه ای در کاهش برداشت آب های 
زیرزمینی تاثیر قابل توجهی دارد. همچنین باید در زمینه بازچرخانی پساب صنعتی 

و شهری سرمایه گذاری بیشتری انجام شود.

در سال های اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی و تغییر بارش ها 
چهارمحال و 

بختیاری
از برف به باران، آبخوان های چهارمحال و بختیاری نه تنها 
تغذیه نشد بلکه به دلیل برداشت های بی رویه با افت شدید 
آب مواجه شده اســت. منابع آب موجود در دشت های 
استان به مرز بحران رسیده و براساس اعالم آب منطقه ای استان، همه ۱۰ دشت 
این اســتان ممنوعه و ممنوعه بحرانی شده و پدیده فرونشســت دشت ها که از 
سال های گذشته در چهارمحال و بختیاری شکل گرفته، به سرعت در حال پیشروی 
است. دشت های استان به دلیل تغییر اقلیم و تبدیل بارش ها از برف به باران طی 
بیش از یک دهه اخیر نه تنها تغذیه نشــده، بلکه با برداشــت های بی رویه آب از 
دشت ها روز به روز سطح ایستایی آن ها کاهش داشــته است.از ۱۰ دشت اصلی 
استان، ۴دشت ممنوعه بحرانی و ۶ دشت ممنوعه است و در تمامی این دشت ها با 

کاهش کمی و کیفی ذخایر آب، فرونشستگی و افت ذخایر روبه رو هستیم.

معضل کم آبی چند سالی است به عنوان یک بحران جدی 

کرمانشاه
 

در کرمانشاه مطرح شده. در سال جاری آبی، کرمانشاه با 
منفی ۱۸۰ میلی متر بارندگی در بین استان های کشور، 
رتبه هاي ابتدایي جدول کاهــش بارندگی را از آن خود 
کرده است.  کم آبی و  خشک شدن بسیاری از تاالب ها و رودخانه های استان دغدغه 

و نگرانی بسیاری  ایجاد کرده است.
کاهش بارش ها، برداشــت های بی رویــه و نامتعارف، حفر چاه هــای غیرمجاز، 
کشت های نامناسب مهم ترین عامل تشدید خشکسالی و کاهش شدید منابع آب 

زیرزمینی و فرونشست نیمی از دشت های استان شده است.
طی ۲۰ سال اخیر پدیده خشکسالی بروز یافته و میزان متوسط بارش ها در کرمانشاه 
کمتر از میانگین بلندمدت است و موجب شده میزان ذخایر آبی استان تحت الشعاع 

قرار بگیرد و منابع زیرزمینی آن به مخاطره افتد.
نبود بارش های مناسب و از طرفی برداشت های غیرمتعارفی که در دشت ها  صورت 

گرفته موجب شده است امروز بخش زیادی از دشت ها با مشکل مواجه شود.
۲۳ دشت در استان وجود دارد که از این تعداد ۱۶ دشت ممنوعه است. دشت های 
سرفیروزآباد، کنگاور، ماهیدشت، حسن آباد، قلعه شیان،  ذهاب، اسالم آباد، روانسر، 
سنجابی، پل ذهاب، هرسم، کرند، کرمانشاه، سنقر، صحنه و میان راهان از دشت های 

ممنوعه استان است. 
کشت برنج به عنوان کشت آب بر در شــرق استان یکی از مهم ترین عوامل خشک 
کردن منابع آبی در استان است. ممنوعیت کشــت برنج، مسدود کردن چاه های 
غیرمجاز طی ۳ سال گذشــته،  نصب کنتور هوشــمند بر روی چاه های مجاز از 

برنامه های استان برای جلوگیری از خشک شدن دشت های استان است. 
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پدیده فرونشست یا زلزله خاموش، پایین رفتن تدریجی 

سطح زمین در نتیجه برداشــت بی رویه از سفره های آبی اصفهان
زیرزمینی است که در سال های گذشته این پدیده با توجه 
به مصرف بی رویه آب، برخی از دشت های کشور از جمله 
اصفهان را به طور جدی تهدید می کند. سال گذشته آب های زیرزمینی بین 
یک تا 1/5متر افت داشــته اند و 3دهه برداشــت خارج از توان آب های 

زیرزمینی ، آبخوان های اصفهان را به این نقطه رسانده است.
مدیرعامل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه بروز پدیده 
فرونشست زمین در 18منطقه اصفهان موجب خسارت به جاده های 
استان با ایجاد شکاف و بروز تصادف شده است به همشهری می گوید: 
همچنین زمین های زراعی و تأسیســات زیربنایی در معرض تهدید 
قرار دارند. این فرونشست در اصفهان با توجه به آثار تاریخی ارزشمند 

می تواند زیان های جبران ناپذیری را همراه داشته باشد.
منصور شیشه فروش می افزاید: در سال 99 چهار تیم تخصصی در مناطق 
مختلف استان مستقر شدند و پایشی در این زمینه انجام دادند و دشت های 
برخوار، مهیار، دامنه، داران، اصفهان، گلپایگان و کاشان را به عنوان مناطقی که 
در معرض بیشترین خطر فرونشســت قرار دارند، اعالم کردند. فرونشست در این 
مناطق بین 8 تا 19 سانتی متر در ســال است که عددی بحرانی محسوب می شود. 

کارشناسان در دنیا نرخ فرونشست یک سانتیمتر در سال را بحرانی می دانند.
به گفته او، روند رو به رشد پدیده فرونشست زمین به دلیل شور شدن آب، تهدیدی 
برای کشاورزی به شمار می رود و همچنین خسارت جبران ناپذیری را به زمین های 
کشاورزی، مناطق مسکونی، جاده ها، کانال های آب رســانی و خطوط انتقال نیرو 

وارد خواهد کرد.
شیشه فروش با اشاره به اقداماتی چون طرح های تعادل بخشی منابع آب و طرح های 
تاب آوری سازه ها در برابر آسیب های ناشی از رانش زمین می گوید: فرونشست یک 
موضوع ملی است و وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی باید به صورت ملی به آن 
توجه کنند و تسهیالت الزم را در اختیار کشــاورزان برای اجرای طرح های نوین 
آبیاری قرار دهند. همچنین احیای زاینده رود و تاالب گاوخونی، اجرای طرح های 
تأمین آب و تقویت سفره های زیرزمینی توسط وزارت نیرو تنها راه حل برون رفت از 

این بحران در استان است. 
گسترش پدیده فرونشست زمین و پیامدهای آن از جمله ایجاد ترک و فروچاله در 
دشت های مختلف به ویژه مناطقی که همراه با توسعه شهری و صنعتی بوده، دغدغه 
و نگرانی زیادی بین مردم و مسئوالن ایجاد کرده است، زیرا مناطق شهری به دلیل 
تراکم جمعیت، ساختمان ها و شریان های حیاتی آسیب پذیرتر هستند و فرونشست 
و شکاف های زمین خسارت های جبران ناپذیر و پرهزینه ای در این مناطق ایجاد و 
به خیابان ها، پل ها، بزرگراه ها، پی ساختمان ها و خطوط آب رسانی، گاز و فاضالب 

آسیب وارد می کند.
 بر اســاس نتایج مطالعات اخیر محققان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، 
اصفهان یکی از پرخطرترین اســتان های در معرض فرونشســت زمین است که با 
جمعیت بیش از 5 میلیون نفر در ردیف استان های با خطر جمعیتی باالی در معرض 

خطر فرونشست زمین رتبه بندی شده اند.

دشت های سراب و شبستر در آذربایجان شرقی با پدیده 
آذربایجان 

شرقی
فرونشســت زمین مواجه هســتند. فرونشست زمین در 
آذربایجان شرقی پدیده ای تقریبا نوظهور است که از اوایل 
دهه 60 در استان دیده شد و به تدریج در حال گسترش 
است. در سال های 65 تا 66 بر اساس مطالعاتی که در دشت تبریز منتهی به دشت 
صوفیان صورت گرفت، نمونه هایی از این فرونشســت دیده شد. هرچند ابتدا این 
فرونشست ها چندان جدی گرفته نشد، اما در ســال های بعد و با افزایش برداشت 
آب های زیرزمینی این پدیده خود را بیشــتر نشــان داد به نحــوی که در برخی 
دشت های استان از جمله صوفیان و شبســتر این فرونشست تا 50 سانتی متر نیز 

گزارش شد.
وقوع پدیده خشکسالی و کمتر شدن حق آبه های کشاورزی از روان آب ها در استان 
موجب شد تا حفر چاه های عمیق تر در دشت تبریز بیشتر شود و تراز آبی زیر زمینی  
تا 10 متر هم کاهش پیدا کند. از ســوی دیگر به اعتقاد کارشناسان زمین شناسی 
استان وجود الیه های شنی در اعماق 20 تا 100 متری در دشت های شبستر و سراب 
موجب می شــود با برداشــت آب از الیه های زیرزمینی پدیده فرونشست و ریزش 

الیه های عمقی بیشتر رخ دهد.
طبق بررسی هایی که آب منطقه ای اســتان درباره فرونشست زمین در دشت های 
استان انجام داده، گزارش های رسمی از تداوم خطرناک فرونشست ها وجود دارد که 
می تواند شهرهایی از جمله سراب، شبستر، صوفیان و حتی برخی روستاهای غربی 

تبریز از جمله اغولو و شیخ حسن را نیز در بر گیرد.
برای همین اقدامات چند گانه ای در استان در حال انجام است که شامل  فعالیت های 
فنی، بیولوژیکی و مکانیکی در حوزه  آبخیزداری برای جلوگیری از کاهش ســطح 
آب های زیر زمینی و کنترل ســیالب ها برای جذب در سفره های زیر زمینی است. 
همچنین  پر کردن چاه های غیرمجاز در استان انجام می شود که فقط در سال گذشته 

بیش از 400 چاه غیر مجاز پر شده است. 

از فروچاله ها به  عنوان مهیب ترین پدیده در حوزه تخریب 

محیط زیست یاد می شــود. در واقع زمانی که فروچاله یا همدان
فرونشســت اتفاق می افتد به این مفهوم اســت که ما به 
مرحله ای از تخریب سرزمین رسیده ایم که به آن مرحله 

غیرقابل برگشت گفته می شود.
عمده ای از دشــت های کبودرآهنگ و فامنین در استان همدان دارای سنگ  بستر 
انحالل پذیر با سن دوره الیگومیوسن هستند. پژوهش های صورت گرفته روی این 
سنگ ها نشان می دهد انحالل پذیری این سنگ ها بسیار باالست. حتی انحالل پذیری 
این سنگ ها از انحالل پذیری سنگ های پایه ســد الر که جزو سنگ های با درجه 
انحالل باالســت نیز بیشتر است.  دشــت های کبودرآهنگ، فامنین و قهاوند جزو 
مناطق با خطر باالی فروچاله در ســطح ایــران طبقه بندی می شــوند. بعد از آن 
دشت های رفسنجان را نام می برند. فروچاله های همدان از نوع تیپیک هستند. تعداد 
و تراکم  فروچاله های دشت های مذکور زیاد و منحصر به فرد است. حتی در مقاالت 
جهانی نیز از دشت  های همدان یاد شده و به عنوان نمونه های بارز فروچاله های خیلی 

خطرناک با خطر باالی محیط زیستی نام برده می شود. 
گرچه برنامه ریزی بهینه مدیریت منابع آبی به منظور جلوگیری از ایجاد فروچاله ها 
در دشت های بحرانی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است، اما از سویی فروچاله های 
موجود در دشت کبودرآهنگ، فامنین و قهاوند همدان به دلیل وسعت و جلوه های 
بصری منحصر به فرد و ویژگی های ژئومورفولوژیکی می تواند یکی از جاذبه-های 
گردشــگری مهم در مناطق گردشگری استان همدان و کشــور به عنوان دومین 

ژئوپارک کشور قرار بگیرند.

از 11دشت خراسان شمالی 8 دشت ممنوعه بحرانی است 
خراسان 

شمالی
و احتمال اضافه شدن دشت های بحرانی در این استان در 
صورت اصالح نشدن برداشت آب زیاد است. اضافه برداشت 
آب های زیرزمینی و کاهش نزوالت آســمانی علت اصلی 
فرونشست زمین در این استان اســت. این استان هر سال با ۷0 میلیون مترمکعب 
کسری آب زیرزمینی روبه روست و کاهش 40 سانتی متری سطح آب های زیرزمینی 
در سال در این استان منجر به پدیده فرونشست و شکاف زمین در دشت های شیروان 

و اسفراین و جاجرم شده است. 
همچنین دشت های اسفراین و جاجرم به علت افت سطح آب زیرزمینی با مشکل 
حمله آب شور به آب های شیرین مواجه هستند. بر اساس آخرین پردازش های انجام 
شده سازمان نقشه برداری کشور در استان خراسان شمالی، مناطقی به وسعت 400 
کیلومترمربع در اطراف شهرهای اسفراین و سنخواست دچار فرونشست با بیشترین 
نرخ 6/6 سانتی متر در سال هستند.  همچنینن شهرهای فاروج با بیشینه نرخ ۷/5 
سانتی متر درسال، جاجرم 8/5 سانتی متر درسال و قاضی با بیشترین نرخ 9/5 سانتی 
متری درسال دچار فرونشست شده اند. کنترل برداشت آب از چاه های مجاز و طرح 
تعادل بخشی آب چاه های مجاز کشاورزی از جمله طرح های سازمان آب منطقه ای 

برای کاهش فرونشست در این استان است.

پدیده خطرناک فرونشست زمین که از آن به عنوان »زلزله 

خاموش و سرطان پوسته زمین« تعبیر می شود در استان اردبیل
اردبیل تهدیدی جدی به شمار می رود.

طبق نقشه ناسا از وضعیت زمین، دشــت اردبیل به ویژه 
دشــت ویلکیج )آبی بیگلو( در وضعیت قرمز قرار دارد و از مناطق ممنوعه برداشت 

آب زیرزمینی است.
استان اردبیل از دیرباز به دلیل ظرفیت آب، هوا و خاک همواره یک استان با محور 
توسعه کشاورزی معرفی شده و از صنایع مادر و حتی تبدیلی محصوالت کشاورزی 
محروم مانده است و حاال که تاوان این توسعه نیافتگی صنعتی را آب و خاک متحمل 

شده اند، در خطر زیست محیطی جبران ناپذیر قرار گرفته است.
بنا به اعالم امور آب منطقه ای استان بیش از 90 درصد آب استان در زمینه کشاورزی 
مصرف می شود و در حال حاضر 600 میلیون متر مکعب کسری آب در مخزن دشت 
اردبیل داریم که با توجه به میزان برداشت ساالنه 15 میلیون مترمکعب هر سال 30 
سانتی متر سطح آب زیر زمینی افت پیدا می کند. تغییر الگوی کشت و جایگزینی 
محصوالت کشاورزی مقاوم به کم آبی فعالیت عملی می خواهد و مسئوالن باید باور 

کنند در شرایط فعلی باید تدابیر عملی در این زمینه اتخاذ شود.
کارشناسان معتقدند در حال حاضر ســیب زمینی به عنوان محصول پرمصرف آب 
و بدون استفاده از آبیاری نوین تیشه به ریشــه آب های زیرزمینی دشت اردبیل زده 
است، زیرا هر کیلوگرم ســیب زمینی به 40 لیتر آب نیاز دارد در حالی که کشاورزان 
سیب زمینی را کیلویی 2500 تومان به فروش می رسانند. استفاده از سیستم آبیاری 
سنتی آن هم برای آبیاری محصول پرمصرفی چون سیب زمینی اصال توجیه اقتصادی 

ندارد و موجب وارد شدن صدمات زیست محیطی غیرقابل جبرانی شده است.
این در حالی است که استان اردبیل ساالنه به طور میانگین بین 500 تا 600 هزار 
تن سیب زمینی تولید می کند و یکی از تولیدکنندگان عمده این محصول در کشور 
محسوب می شود در حالی که ارزش اقتصادی سیب زمینی تولیدی استان اردبیل 
چندان چشمگیر نیســت. حدود 30 درصد محصول ســیب زمینی به علت نبود 

سردخانه، نگهداری نامناسب و فقدان صنایع تبدیلی و تکمیلی از بین می رود.

90درصد از منابع آب زیرزمینی استان در شرق کردستان 

و در شــهرهای قروه، دهگالن و چاردولی است. افزایش کردستان
فعالیت کشاورزی و صنعتی در این مناطق موجب افزایش 
مصرف آب زیرزمینی در منطقه شده است و این وضعیت 

استان کردستان را با پدیده فرونشست مواجه کرده. 
عمده این پدیده در دشت های قروه و دهگالن است به گونه ای که استفاده بیش از حد 
از آب های زیرزمینی از سوی کشاورزان و حفر چاه های بسیار عمیق، فروچاله  هایی 

بزرگ با عمق 4 متر در دشت های قروه و دهگالن ایجاد کرده است.
 تغییرات اقلیمی متعاقب با آن کاهش بــارش، افزایش دما، تبخیر، تعرق و مصرف 
باالی آب های زیرزمینی و چاه های غیرمجاز و همگام با آن تغییر الگوی کشت در 

منطقه از دالیل اصلی ایجاد این فرونشست ها در این 2 منطقه است.
در گذشته در این مناطق به صورت سنتی گندم، جو و آفتابگردان کشت می شد در 
حالی که در سال های اخیر الگوی کشت به ســمت محصوالت با نیاز آبی باال مانند 

سیب زمینی و گیاهان علوفه ای سوق پیدا کرده است. 
همچنین تمایل کشــاورزان همدان به اجاره زمین های دشت های قروه و دهگالن 

برای کشت سیب زمینی در این امر بی تاثیر نبوده است.
جلوگیری از برداشت بي رویه آب و استفاده بهینه از آن، مدیریت جامع و یکپارچه 
منابع آب های ســطحی و زیرزمینی یکی از راهکارهای مقابله با فرونشست آب در 
کردستان است.  همچنین تغییر الگوی کشــت، برای مثال جایگزین کردن کشت 
دانه های روغنی مثل کلزا و سورگوم به جای کشت گیاهان علوفه ه ای و سیب زمینی، 
آگاه ســازی مردم از طریق رســانه های جمعی برای صرفه جویی در مصرف آب و 
جلوگیری از برداشت های بی رویه در کشــاورزی، پلمب چاه های غیرمجاز، نصب 
کنتورهای هوشمند بر روی چاه ها و کنترل مصرف آب می تواند در جلوگیری از روند 

صعودی این پدیده مخرب مؤثر باشد. در کردستان 4 منطقه ممنوعه وجود دارد.
مناطق ممنوعه استان شــامل محدوده های مطالعاتی قروه و دهگالن، دیواندره و 
بیجار است که ممنوعیت توســعه بهره برداری از منابع آب براساس محدوده های 
مطالعاتی فوق الذکر و بر مبنای وضعیت هر ساله  این محدوده ها بررسی، تصویب، 

تمدید و ابالغ می شود.
صرفه جویی در بهره برداری از منابع آب را می توان در اقداماتی چون نصب و استفاده 
از کنتورهای هوشمند، اصالح الگوی کشت منطقه و نظارت و مراقبت توسط سازمان 
جهاد کشاورزی، اجرای طرح های تغذیه مصنوعی در ســفره های آب زیرزمینی، 
برخورد با متخلفان چه در حفر چاه های غیرمجاز و چه در افزایش سطح زیرکشت 
و مقابله با اضافه برداشــت در چاه های دارای پروانه بهره بــرداری )مجاز(، اصالح 
پروانه های بهره برداری براساس الگوی کشت بهینه و متناسب با شرایط اقلیمی استان 
کردستان جست و جو کرد. تنها فرونشست حادث شده در استان کردستان در حال 
حاضر در جنوب غربی محدوده مطالعاتی قروه و دهگالن و در حوالی روستای شانوره 

در آبخوان دشت قروه واقع شده است.
مهمترین دلیل فرونشســت در این منطقه نیز بهره برداری بیش از حد از منابع آب 
زیرزمینی و کســری مخزن در دو آبخوان قروه و دهگالن و نبود منابع آب سطحی 

تامین کننده مورد نیاز اراضی کشاورزی منطقه است. 

در اســتان خراســان رضوی 5 نقطه بحرانی در معرض 
خراسان 

رضوی
فرونشست زمین در دشــت های شهرستان های نیشابور، 
بردسکن، خواف، مشهد و سبزوار وجود دارد. تا امروز هیچ 
تحقیق اصولی و مطالعات نظام مند در مناطق بحرانی در 

معرض فرونشست و همچنین برآورد نشست در خراسان رضوی انجام نشده است.
مناطق بحرانی در دشت های اســتان با گزارش مسئوالن شهر ستان ها و همچنین 

مشاهده عوارض سطحی ناشی از نشست شناسایی شده است.
در سال 99 چهار مورد فرونشست زمین در دشت نیشابور، یک مورد نشست در دشت 
جوین سبزوار، یک مورد نشست در دشت بجســتان، یک مورد در روستای فریزی 

مشهد و یک مورد در خواف گزارش شده است.
به دلیل پنهان بودن خسارت های ناشی از فرونشست زمین نمی توان رقم دقیق از 
میزان خسارت وارد شده را اعالم کرد. فرونشست زمین خسارت هایی را به خطوط 
ریلی و جاده ای، گاز و برق، نفت و مخابرات در دشــت های نیشابور و خواف و برای 

مناطق مسکونی در دشت های بردسکن، جوین و مشهد وارد کرده است.
یکی از خطرناک ترین موارد فرونشست در خراسان رضوی ایجاد شکاف عمودی در 
مسیر خط آهن مشهد - تهران در روستای بشرو شهرستان نیشابور و جاده خواف - 
سالمی است. یکی از راهکار های فوری انجام مطالعات و بررسی وضعیت  نشست ها 
و پهنه بندی دشت ها با در نظر داشتن میزان فرونشست، سکونت گاه ها، سازه های 
حیاتی و زیرساخت هاســت. پهنه بندی و مدیریت برداشــت آب در نقاط بحرانی، 
می تواند اقدامی مناسب در پیشگیری از فرونشست ها باشد. طرح پایش فرونشست 
دشت های خراسان رضوی هم توسط اداره کل زمین شناسی ارائه شده و در مرحله 

اختصاص بودجه قرار دارد.
در این طرح ابتدا 5 دشــت بحرانی در مدت زمان 6 ماه با روش پردازش داده های 
راداری از لحاظ میزان نشست ساالنه مورد ارزیابی قرار می گیرد و سپس پهنه بندی 
مناطق پرخطر برای اعمال تدابیر پیشــگیرانه در اختیار شــرکت آب منطقه ای و 

سازمان جهاد کشاورزی قرار داده می شود.

فرونشست زمین در ایران نخستین بار در سال 46 در دشت 

رفسنجان در استان کرمان مشاهده شــد که دلیل آن را کرمان
برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی می دانند. بیش از 
نیم قرن از آن زمان گذشــته و همچنان دشت رفسنجان 
گرفتار فرونشست است. بنا به گفته کارشناسان، فرونشست زمین به صورت نقطه ای 
یا منطقه ای رخ می دهد. در نوع اول با ریزش الیه های گچی و آهکی زیرین زمین در 
سطح، فروچاله های بزرگی نمایان می شود که در سال 13۷۷ در دشت اختیارآباد 

نزدیک شهر کرمان این پدیده مشاهده و موجب حیرت همگان شد.  
پدیده فرونشست منطقه ای که به گفته  مدیرکل زمین شناسی استان کرمان، بیشتر 
دشت های استان با آن مواجه هستند، ناشــی از بر هم خوردن تعادل طبیعی بین 
برداشت و تعذیه  سفره ها و آبخوان های زیرزمینی است که موجب پوک شدن خاک 

و فروریختن آن در یک منطقه  وسیع می شود.
در استان کرمان همه فرونشست مربوط به دشت رفسنجان نیست، بلکه بنا به گفته  

»علی رشیدی« کل دشت های استان درگیر این پدیده هستند. 
فرونشست در نیمه شمالی اســتان کرمان در دشــت های انار و رفسنجان، زرند و 
سیرجان گاهی به بیش از 30 سانتی متر در ســال می رسد، اگرچه در حال حاضر، 
مقداری نرخ آن کاهش یافته نه به این معنا که خطر رفع شده بلکه به این دلیل که 
شیره  جان آب خوان ها کشــیده و عمال الیه های قابل تراکم زمین، حداکثر نشست 
خود را انجام داده اند. در دشــت های جنوب اســتان اما از 10-15 ســال گذشته، 
فرونشست های شدیدی رخ داده اســت. دشــت های جیرفت، عنبرآباد، فاریاب، 
ارزوئیه، منوجان و قلعه گنج بیشترین نرخ نشست را داشته اند و در این بین، وضعیت 
دشــت های ارزوئیه و فاریاب بدتر از دیگر مناطق بوده به گونه ای که سال گذشته، 

دشت ارزوئیه با 18 سانتی متر نشست، بیشترین نرخ کشور را به نام خود ثبت کرد.
دلیل شدت گرفتن فرونشست در دشــت های جنوب استان کرمان، شدت گرفتن 
کشاورزی در این مناطق و برداشت بی رویه  آب برای سیراب کردن باغات و مزارع ذکر 
می شود که از دهه  60 اوج گرفته است. صحبت از مناطقی است که در دهه های 30، 

40 خورشیدی، چاه های آرتزین آن زبانزد بود.
اواسط دهه 90،   فرونشست در  مرکز  شــهرک  صنعتی  شهر فاریاب موجب شد کار 
ساخت این شهرک متوقف شود. نگران کننده اینکه هم اکنون شهر کرمان به  عنوان 
مرکز استان نیز با فرونشست مواجه است و به گفته رشیدی، مدیرکل زمین شناسی 

استان »این شهر به شدت درگیر فرونشست است«.
بیشترین حد فرونشست در محله های جنوب و جنوب غربی شهر بوده که به بیش از 

10 سانتی متر در سال رسیده است.
مهار فرونشست زمین اما همچون مهار سیالب نیســت. باید برداشت آب از منابع 

زیرزمینی کنترل و دهه ها زمان بگذرد تا الیه های خاک خود را بازسازی کند.

فرونشست زمین عالوه بر دشت های مهم آذربایجان غربی 
آذربایجان 

غربی
شهرهای بزرگ استان از جمله ارومیه، خوی و سلماس را 

هم تهدید می کند.
پدیده فرونشســت زمین در آذربایجــان غربی عالوه بر 
اینکه متاثر از کم آبی است، تا حد زیادی از پدیده رانش زمین و تقویت گسل های 
زیرزمینی نشات می گیرد و همراهی این 2 عامل موجب شده تا پدیده فرونشست 
زمین عالوه بر دشت ها و زمین های کشاورزی زندگی شهروندان را هم با مخاطره 

مواجه کند.
هرچند فرونشست زمین در استان به نسبت همسایه شرقی خود به دهه های قبل 
برنمی گردد و پدیده نوظهوری است اما در 5 سال اخیر سرعت این فرونشست در حال 
افزایش اســت و بنا بر اعالم اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال غرب 

کشور ساالنه تا ۷ سانتی متر فرونشست زمین در استان رخ می دهد.
در سال های اخیر شهروندان ارومیه ای و خوی شــاهد فرونشست هایی در اطراف 
شهرهای خود بوده اند و ترک های عمیقی در برخی جاده های مواصالتی استان در 

اثر فرونشست دیده شده است. 
بنا بر گفته مسئوالن استان پدیده رانش زمین و فرونشست عالوه بر خوی و ارومیه و 
سلماس در 9 شهر دیگر هم در حال رخ دادن است که البته در این 9 شهر در صورت 
رعایت موارد الزم از جمله کنترل برداشت آب های زیرزمینی و اصالح پوشش گیاهی 

تهدید چندان جدی نخواهد بود.
در آخرین بررســی های صورت گرفته در حدود 145 کیلومتر مربع از دشت خوی 
پدیده فرونشست زمین جدی تر از ســایر مناطق اســتان در معرض خطر جدی 
فرونشست بیشتر قرار گرفته و در این دشــت به طور متوسط حدود 5 سانتی متر 
فرونشست دیده شده است.برای مقابله با این پدیده تهیه اطلس فرونشست استان 
در دســتور کار قرار گرفته که البته نهایی نشــده و یکی از گالیه های کارشناسان 
زمین شناسی استان کندی تهیه این اطلس است که می تواند دستورالعمل جامعی 

برای کنترل فرونشست زمین در استان ارائه دهد.
همچنین برای کنترل برداشت آب های زیرزمینی در مناطق در معرض فرونشست 
بیش از 320 چاه پر و غیر قابل بهره برداری شده است. به جای آن، مسئوالن جهاد 
کشاورزی برای جبران خسارت  کشاورزان این دشت ها طرح های نوین آبیاری را با 

استفاده از تسهیالت بانکی در دشت خوی به صورت ویژه انجام می دهند.

پیشروی فرونشست
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 در



زهرااشرفزاده
خبرنگار

 با وجود اینکه بیکاری از جمله مشکالت کشور 
است اما صاحبان صنایع در شهرک های صنعتی 
البرز از کمبود نیروی کار گالیــه دارند. البرز از 
جمله استان های صنعتی کشور است که بیش، از 43 درصد از 
شاغالن آن در بخش صنعت مشغول به کار هستند. شهرک های 
صنعتی استان در سال های اخیر توسعه بسیاری داشته، بیش از 
۲۵۰ واحد قطعه سازی خودرو ، ۷۰ درصد صنعت داروی کشور، 
1۵۰ برند مواد غذایی در اســتان وجود دارد اما با وجود چنین 
ظرفیتی در بخش اشــتغال و تولید نیروی کار از آن استقبال 
نمی کند و امروز با بحرانی به نام کمبود نیرو مواجه هســتند. 
فاصله شــهرک های صنعتی تا بافت شهری، دستمزد پایین و 
نداشتن تخصص و مهارت از جمله دالیلی است که باعث شده 

شهرک های صنعتی با معضل کمبود نیروی کار مواجه شوند.

نداشتنمهارتوتخصصکارجویان
مدیر یکی از شرکت های تولید سیســتم های سرمایشی در 
شهرک صنعتی بهارســتان البرز، نداشتن مهارت و تخصص 
کافی را از جمله دالیل کمبــود نیروی کار عنوان کرد و گفت: 
اکنون بیشتر بیکاران را فارغ التحصیالن دانشگاهی تشکیل 
می دهند. افرادی که هیچ تخصصی نداشته  و به دلیل داشتن 
تحصیالت آکادمیک عالقه ای به کارهای فنی ندارند. کارفرما 
هم نمی تواند برای آموزش زمان وهزینه صرف کند. الزم است 
سازمان فنی و حرفه ای ابتدا نیازســنجی کند و پیش از ورود 
بخشی از جوانان به دانشگاه آنها را برای ورود به بخش صنعت 

آماده کند.
رضا غفاری می افزایــد: افرادی که برای کار به شــهرک های 
صنعتی مراجعه می کنند بیشتر به دنبال کارهای اداری هستند 
و طبیعی است ظرفیت بخش اداری در صنایع پایین است. به 
همین دلیل افرادی که دارای تحصیالت دیپلم و حتی پایین تر 
هستند، اشتغال بهتری در این منطقه دارند. برخی از مشاغل 
هم در شــهرک های صنعتی به دلیل استقبال نشدن از طرف 

جویندگان کار ایرانی، در اختیار اتباع بیگانه قرار گرفته است.
وی ادامه می دهد: واحدهای صنعتی استان روزبه روز در حال 
توسعه و گسترش هستند و این مسئله می تواند فرصت خوبی 
برای جویندگان کار باشد تا با آموختن یک رشته فنی، شغل 
پیداکنند. مسئوالن مربوطه هم باید به موضوع مهارت آموزی 

جوانان توجه بیشتری داشته باشند.

فاصلهازبافتشهریمعضلنیرویکاراشتهارد
در شــهرک صنعتی اشــتهارد اما مهم تریــن دلیل کمبود 

نیروی کار، دور بودن از بافت جمعیتی شهری است، یکی از 
جویندگان کار با اشاره به این موضوع می گوید: تاکنون چند 
شغل مناسب در شرکت های دارویی شهرک صنعتی اشتهارد 
پیدا کردم  و حتی یک هفته هم به صورت آزمایشی در شرکت 
مشغول به کار شدم اما پس از یک هفته به این نتیجه رسیدم 
که هزینه رفت و آمد بسیار باالست و از پنج میلیون حقوقی 
که برای من در نظر گرفته شــد باید دو میلیون را صرف رفت 

و آمد کنم.
مرضیه انصاری می افزاید : بسیاری از شرکت ها سرویس ندارند 
و در شهرک هم خط تاکسی و اتوبوس شبانه روزی نیست. با 
این شرایط به ویژه برای بانوان امکان اشتغال وجود ندارد.وی 
ادامه می دهد : حیف است شــهرک صنعتی به این بزرگی و با 
فرصت شغلی فراوان به دلیل سیســتم حمل و نقل با مشکل 
نیروی کار مواجه شــود در حالی که بسیاری از جوانان استان 
در پی یافتن شــغل هســتند تا بتوانند هزینه زندگی خود را 

تامین کنند.  

شهرکهایصنعتینیازمندنیرویکارماهر
مدیرعامل شهرک صنعتی سپهر با بیان اینکه این روزها تمام 
شهرک های صنعتی با مشکل کمبود نیروی ماهر مواجه هستند 
گفت: شاید مهمترین دلیل کمبود نیروی کار در شهرک کوثر 
و اشتهارد دوری از بافت جمعیتی استان باشد اما خوشبختانه 
شهرک صنعتی سپهر این مشکل را ندارد چون به بافت شهری 
هشتگرد، نظرآباد و آبیک نزدیک است. مهم ترین دلیل شاید 
این باشد که جوانان ما کمتر به دنبال مهارت آموزی و یادگیری 
یک حرفه می روند. با توجه به افزایش بی رویه دانشگاه ها اکثر 
جوانان به دنبال تحصیالت آکادمیک و یافتن شــغل اداری 
هستند. در صورتی که بخش صنعت که می تواند نجات دهنده 

کشور در شرایط اقتصادی باشد نیاز به مهارت دارد.
احمد غالمی اضافه می کند: کمبود نیروی کارمتخصص و ماهر 
از جمله مشکالت واحدهای صنعتی شهرک سپهر نیز هست 
و تولید کننده ها به ســختی می توانند یک تراشکار یا مونتاژ 

کار پیدا کنند.

وی ادامــه می دهــد: از دیگــر دالیلــی که باعث می شــود 
جوانان انگیزه ای برای کار نداشــته باشند، حقوق کم نسبت 
به هزینه های زندگی اســت. تورم افســار گســیخته شده و 
حقوق هایی که متناسب با این تورم نیست باعث شده جوانان 
انگیزه ای برای کار و آموختن یک مهارت نداشته باشند. امسال 
نیز شاهد بودیم بسیاری از کارفرمایان از افزایش 3۹ درصدی 
حقوق ناراضی بودند اما دولت برای راضی نگه داشتن دو طرف 
می تواند شرایط تشویقی برای هر دوطرف ایجاد کند. به طور 
مثال  بیمه  برای کارفرمایانی که از خدمات فارغ التحصیالن 
دانشگاهی جوینده کار استفاده می کنند به مدت یک تا دوسال 

رایگان شود.

لزوماجرایطرحهایمهارتآموزی
مدیرعامل شــهرک های صنعتی البرز بحران کمبود نیروی 
کار را به عنوان زنگ خطری جدی برای صنایع و کارخانه های 
استان عنوان کرد و گفت: اکثر نیروی کار شهرک های صنعتی 
اشتهارد، کوثر، بهارستان و سپهر از استان قزوین و شهرستان 
بویین زهرا  می آیند و بیشتر جوانان استان رغبتی برای کار در 
شهرک های صنعتی ندارند. این در حالی است که با توجه به 
طرح توسعه ای که برای شــهرک های صنعتی داریم، نیازمند 
نیروی کار هستیم. قرار اســت تا ماه های آینده چندین واحد 
صنعتی وارد چرخه تولید شوند که برای نمونه یکی از این واحد 

به بیش از 3۰۰ نیروی کار نیاز دارد.
حمیدرضا عقاب نشین می افزاید: برای تربیت نیروی کار ماهر 
و مهارت آموزی به جوینــدگان کار و به ویژه فارغ التحصیالن 
دانشگاهی با ســازمان فنی و حرفه ای همکاری هایی صورت 
گرفته که از جمله آنهــا می توان به اجــرای طرح های نوین 
اشــتغالزایی از جمله طرح اشــتغال مهارت محور، راه اندازی 
مرکز تخصصــی کارآفرینی و مجتمع فنی و آموزشــی برای 
تربیت نیروی کار ماهــر و متخصص و ایجــاد  مجتمع فنی 
 شــرکت شــهرک های صنعتی با همکاری اداره کل آموزش 
فنی و حرفه ای البرز  اشاره کرد. باید بتوانیم از این طریق نیروی 

مورد نیاز واحدهای صنعتی را تامین کنیم. 
وی اظهار می کند: حل مشــکل تردد نیروی کار اشتهارد نیز 
در دستور کار است و در طرح توسعه شهرک صنعتی اشتهارد 

ایستگاه های اتوبوس و تاکسی جانمایی شده است. 
عقاب نشــین ادامه می دهد: صنایع البرز فرصت خوبی برای 
اشتغال جوانان استان است که امیدواریم از این فرصت استفاده 
کنند قطعا زیر ساخت های شهرک ها به زودی اصالح خواهد 
شــد و ما به دنبال تسهیل شــرایط برای کارجویان هستیم. 
افرادی که به دنبال کار هســتند به ویژه کســانی که مهارت 
خاصی دارند، می توانند با مراجعه به واحد های صنعتی از این 

فرصت  استفاده کنند.

کوهخواراندرایالمزمینگیرمیشوند
برخورد قاطع منابع طبیعی و راه و شهرسازی و اعمال مجازات های سنگین باعث شده تا تصرف کوه و زمین در ایالم به حداقل برسد

 کمبود نیروی کار  و افراد متخصص صنعتی از معضالت جدی 
صنایع موجود در شهرک های صنعتی البرز است
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کورههایآجرپزیحسنآباد
خانه اهالی حسن آباد در مجاورت کوره ها و در معرض هوای آلوده قرار دارد و گالیه اهالی 
این منطقه هم به جایی نمی رسد. در این هوای آلوده نفس می کشند و بیمار می شوند و 

توانی برای مقابله با آن ندارند. 
یکشهروندازیزد

کمبودسرعتگیر
خیابان مینو واقع در خیابان عاشــق آباد نیاز به نصب ســرعت گیر دارد. وســایل نقلیه 
به ویژه موتورســیکلت ها بدون مالحظه رهگذران این خیابان با سرعت های سرسام آور 
تردد می کنند و باعث از میان رفتن آرامش و امنیت محله می شــوند. قبال چند بار هم به 

شهرداری درخواست داده ایم، اما رسیدگی نشده است.
قادریازاصفهان

ترمیمآسفالت
آسفالت خیابان های فرعی در بوشهر بسیار ناهموار است و پیمانکار به ترمیم آن ها توجه 

نمی کند.
رضاییازبوشهر

اجارهبهايسنگین
اجاره بها معیاری قانوني ندارد و در هر فصل یک نرخ دارد. آیا بر قیمت هاي سرســام آور 

اجاره خانه ها نظارتي وجود ندارد؟ چرا کسي به فکر مستأجران نیست؟
یکمستأجرازمرکزی

تعویقطرحتعریضخیابان
ساکنان شاهین ویال و خیابان قلم سال هاســت منتظر اجراي طرح تعریض خیابان نهم 

هستند. 
صدریازالبرز

حفاظبرایمسیل
مســیل رزم جومقدم محدوده رزمجو 6۰ در زاهدان حفاظ نــدارد. بخش های دیگر این 
مسیل حفاظ دارد. کاش مسئوالن به تکمیل حفاظ این مسیل اقدام کنند تا شاهد بروز 

حادثه نباشیم.
رحمتیازسیستانوبلوچستان

مشکلحملونقلدرشهرکنیستان
شهرک نیستان اردبیل سهمی از سیستم حمل و نقل عمومی شهر ندارد. این شهرک حتی 
تاکســی ندارد و اتوبوس هم از نصف راه برمی گردد و به کل شهرک خدمات حمل و نقل 

نمی دهد. مردم به دلیل این محرومیت برای تردد در مشکل و مضیقه هستند. 
صارمیازاردبیل

سرویسبهداشتیدرایستگاهقطار
ایستگاه قطار آزادراه ساوه به همدان با وجود داشتن نمازخانه، سرویس بهداشتی ندارد. با 
توجه به افزایش تعداد مسافران در ایام  پیاده روی اربعین از ایستگاه قطار مشهد همدان 

خواهشمند است به این موضوع رسیدگی شود. 
روحانیازهمدان

روز به روز از وسعت جنگل های 
دامنه کوه ها در اطراف اســتان 
ایــالم کاســته می شــود و 
اسکلت های آهنی و ســاختمان های سنگی 
جایشان را در دل طبیعت باز می کنند. استان 
کوهســتانی ایالم که بخشــی از جنگل های 
زاگرس و درختان بلوط را در خود جای داده، 
این روزها درگیر پدیده کوه خواری شــده که 
عالوه بر تخریب کوه ها، مراتع و جنگل ها، باعث 
افزایــش ســاخت و ســازهای غیرمجــاز و 
حاشیه نشینی در اطراف شــهرها شده است. 
کارشناسان محیط زیست معتقدند در صورت 
بی توجهی مســئوالن نظارتی به این پدیده و 
جلوگیری نکــردن از آن به زودی بخشــی از 
کوه ها و جنگل هــای اطراف اســتان از بین 

خواهند رفت.

افزایشحاشیهنشینی
سال ۹3 برای نخستین بار واژه کوه خواری به 
ادبیات کشور اضافه شد. اما پیش از آن سال ها 

بود کــه کوه های 

بســیاری آماج حمله بودند، ولی کسی از آنها 
نمی گفت. نه از تکه تکه شدن شــان صحبت 
می شد و نه برداشت از آنها موضوع کسی بود. 
همان  سال رئیس ســازمان امور اراضی وقت 
کشور از کوه خواری به عنوان پدیده ای جدید نام 
برد. سال هاست که استان های شمالی بیشترین 
حجم کوه خواری را تجربه می کنند و حاال نوبت 
به استان های غربی و کوهستانی رسیده است. 
در استان ایالم به طور مشــخص پدیده کوه 
خواری در مناطــق باالتر از کمربندی منطقه 
هانیوان، اطراف شــهر ایالم و در شهرســتان 

دهلران بیشتر قابل مشاهده است. 
صادق اسداللهی، شهروند ایالم و فعال محیط 
زیست در این باره به همشهری می گوید: برای 
کوه خواری دو عامل مهم وجود دارد؛ یکی بحث 
برداشت از معادن اســت که با برداشت مواد 
معدنی، بسیاری از کوه ها از بین می رود. نکته 
دیگر تصرف دامنه های کوه است که افزایش 
جمعیت و ساخت وساز عامل آن است. در ایالم 
ساخت و ســازهای غیر مجاز در دامنه کوه ها 
افزایش پیدا کرده و سبب از بین رفتن درختان 
و رویشگاه برخی از گیاهان شده است. عالوه 
بر آن تخریب منابع طبیعی و جنگل ها باعث 
افزایش حاشیه نشینی نیز می شود که این 
امر به نوبه خود افزایش برخی 
معضالت اجتماعی را به 
همــراه دارد. 

به گفته این شــهروند کوه خواری، ســاخت 
جاده و راه را در پی دارد که این امر نیز به نوبه 
خود سبب از بین رفتن پوشش های گیاهی و 

جانوری در حاشیه شهرها می شود. 
مازیار نیکانی دیگر شهروند ایالمی نبود نظارت 
کافی را موجب سوء اســتفاده زمین خواران و 
کوه خواران در اســتان می داند و می گوید: اگر 
نظارت های بجا از طرف مســئوالن به عنوان 
راه حل پیشگیرانه و وضع مجازات های سنگین 
در برخورد با خاطیان وجود داشــته باشــد، 
می توانیم شــاهد کاهش زمین خواری و کوه 
خواری در استان باشیم، اما نبوداین نظارت ها 
باعث شده ساختمان سازی در اطراف شهرهای 

استان رشد قارچ گونه داشته باشد.

مقابلهبازمینخواران
معاون حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی ایالم 
معتقد است پدیده کوه خواری و زمین خواری 
در این استان تا حد زیادی کنترل شده و تعامل 
 و ارتباط خوب دســتگاه قضایی، ســمن ها،
 نیروي انتظامی و مردم، عرصه را بر کسانی که 
قصد زمین خواری و تخریــب و تصرف منابع 

خدادادی را داشته باشند، تنگ کرده است. 
صمد رئیسی به همشــهری توضیح می دهد: 
حاشیه شهر ایالم که بیشترین ساخت و سازها 
را دارد، براساس قانون تحت نظارت اداره راه و 
شهرسازی قرار گرفته و اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری ایالم وظیفه حفاظت، توســعه 
و بهره برداری از جنگل ها را بــر عهده دارد و 
تاکنون بسیاری از اراضی ملی را که غیر قانونی 
تصرف شده بود با اجرای احکام 

قضایی از ید غیر قانونی متجاوزان خارج و خلع 
ید کرده اســت. این اداره کل با به روز کردن 
تجهیزات یگان حفاظت به صورت شبانه روز 
و مســتمر از عرصه ها و منابــع ملی حفاظت 
می کند و مدام در حال گشــت زنی و کنترل 
هرگونه تخریب و تصــرف عدوانی منابع ملی 

است.

کاهشآمارکوهخواری
فرمانده یگان حفاظت ســازمان ملی زمین و 
مسکن اداره کل راه و شهرســازی ایالم نیز با 
اشاره به کاهش آمار کوه خواری در این استان 
می گوید: خوشــبختانه استان ایالم به نسبت 
سایر نقاط کشور از آمار خوبی برخوردار است 
و در این زمینه اقدامات مطلوبی صورت گرفته 
که باعث کاهش آمار زمین خواری در اســتان 
شده است. البته این به منزله پایان پیگیری ها 
و نبود نظارت ها نیســت و بازرســان ویژه با 
گشت های مختلف در طول ســاعات شبانه 
روز در حال رصد مناطق مختلف در استان و 
شهرستان های تابعه بوده تا از تصرف و تعرض 

اراضی توسط زمین خواران جلوگیری کنند.
فریدون یاســمی به راهکارهای مقابله با این 
پدیده اشــاره می کند و می افزاید: تشــدید 
برخــورد دســتگاه های نظارتــی مانند قوه 
قضائیه، نظارت و برخورد نهادهای مســئول 
مثل اداره مســکن و راه و شــهر شهرسازی، 
اداره  کل منابــع طبیعــی، اداره کل حفاظت 

محیط زیســت از همــان مراحل 

اولیه، اخذ استعالمات الزم بنگاه های معامالت 
ملکی از مراجع مرتبط، برخورد با ماشین آالت 
ســنگین در مرحله خاک بــرداری و.. باعث 
می شــود میزان زمین خــواری و کوه خواری 
در اطــراف شــهرها و روســتاها کاهش پیدا 
کند. متأســفانه زمین خــواران و کوه خواران 
با پوشــش های مختلف از جمله جعل اسناد 
هویتی، نشانه گذاری خودساخته، پوشش های 
خیرخواهانه، تصرف عدوانی و سوءاستفاده از 
خالءهای قانونی دست به ارتکاب جرم زده و به 

این پدیده دامن می زنند.
او معتقد اســت برخــورد جدی بــا خاطیان 
زمین خواری مهم ترین عامل جلوگیری از این 
پدیده است و می گوید: مجازات ها در این زمینه 
به نسبت های مختلف متغیر است و به محض 
مشــاهده قانون شــکنی، خاطیان در عرصه  
زمین خواری با حبس، جریمه و تخریب مواجه 

خواهند شد.
عبداهلل بهادری، رئیس اداره راه و شهرســازی 
ایالم نیز با بیان اینکه در سال گذشته 334 مورد 
رفع تصرف اراضی در اســتان صورت  گرفته به 
همشهری می گوید: متأسفانه برخی اشخاص و 
گروه ها به  صورت سازماندهی شده و با شگردهای 
مختلف ســعی در تصرف اراضی ملی دارند. در 
صورتی  که مردم قصد خرید امالک در محدوده 
شهرها را دارند باید اســتعالمات الزم از طریق 
اداره کل راه و شهرسازی را انجام دهند و از خرید 

اراضی بدون سند رسمی خودداری کنند.

مریمعبدلی
خبرنگار

صدای همشهری

شهرک های صنعتی البرز به دنبال نیروی کار

 يكشنبه 6 تير 1400 
شماره 8254 

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 

۹ تا 1۷با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

خشکسالي و خالی شدن سد »سیاهو« - خراسان جنوبي 
عکس: ایسنا

جای تان در کنار ما خالی است. شما می توانید سهمی بزرگ در دیده شدن 
استان، شهر، روستا و محله خود داشته باشید. فقط کافی است موبایل   را 

بردارید و با ارسال یک پیام صوتی یا متن، حتی عکس و فیلم در تلگرام، ما را 
در جریان رویدادها، محرومیت ها و دیدنی های محل زندگی تان قرار دهید.

صدای شما در همشهری شنیده می شود
برایمان بگویید... برایتان می نویسیم

 #همراه »همشهری« 
در استان ها باشید

ارتباط با ادمين
  hamshahriostanha_admin

 #همشهری_ استانها
@hamshahriostanha

اینستاگرام

خط مستقيم
021-23023442
021-23023432

پيام گير 
021-23023405 Instagram.com/hamshahriostanha هر

س: م
عك
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