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یادداشت
غالمرضا ظریفیان؛ استاد دانشگاه

نرخ مشــاركت در انتخابات 28خرداد ماه امســال 
هرگونه شــائبه و شــبهه اي كه در بحث توجه به 
احیاي ســرمایه اجتماعي و ضرورت احیاي آن بود 
را برطرف كرد، كاهش میزان مشــاركت مردم در انتخابات و حتي میزان آراي 
باطله، پیام هاي روشني از بطن جامعه براي مسئوالن و دلسوزان نظام داشت كه 

ضرورت توجه به آن را بیش از پیش عیان كرده است.
به باور من احیاي اعتماد اجتماعي به عنوان اساســي ترین ســرمایه هر نظام 
سیاسي، نیازمند سازوكارهاي جدي اســت كه در این متن به صورت اجمالي 

به آن اشاره مي كنم.
جلب اعتماد عمومي از طریق درك نیازها و خواسته هاي جامعه: جامعه 

یكسري نیازها، عواطف و همچنین فهم خاصي از مسائل كشور دارد كه 1
متأســفانه این فهم و برداشــت با آنچه در بین نیروهاي مؤثر اعم از نهادهاي 
تصمیم گیر و جریان هاي سیاســي وجود دارد، متفاوت بوده و یك فاصله قابل 
توجه ایجاد شــده اســت؛ یعني بین فهم جامعه از خودش و آینده آن با فهم 
حاكمیت و نیروهاي مؤثر تفاوت هاي زیــادي وجود دارد. بنابراین اگر فاصله و 

شكاف ایجادشده پر نشود، چالش هاي اجتماعي بروز خواهد كرد.
 احیای اعتبار نهادهاي تصمیم گیر و تصمیم ســاز نزد افكار عمومي: 

متأســفانه مدت هاســت كه از این نهاد اعتبارزدایي شده است. یعني 2
جامعه و مردم به این نتیجه مي رسند كه نهادهایي چون دولت، مجلس و دیگر 
نهادها تأثیرگذاري شان را بر زندگي جامعه از دست داده اند. درواقع مشروعیت 
در ایران پیوند قوي با اعتبار،  مقبولیت و همچنین رضایت عمومي دارد؛ بنابراین 
یكي از مهم ترین كارهایي كه در ســطح ملي باید به آن توجه داشــت،  احیاي 

اعتماد و  اعتبار نهادهاست.
 اولویت قرار دادن معیشــت مردم: جامعه ایراني متأســفانه به واسطه 

تحریم ها و البته ناكارآمدي برخي نهادها طي دوره هاي گذشته از نظر 3
اقتصادي تحت فشار قرار گرفته و مردم از نظر معیشتي به شدت در تنگنا هستند. 
تصیم گیران باید ایــن تورم افسارگســیخته را مهار كــرده و فاصله طبقاتي 

ایجادشده را كاهش دهند.
 جایگزینی مدیریت عملیاتي به  جای مدیریت شعاري: جامعه از دعواهاي 

دروني بین جریان ها و نهادهاي تصمیم گیر خســته شده است . مسئله 4
كاهش تنازع ملي و كمك كردن به گفت وگوهاي نیروهاي مؤثر، نیاز جامعه امروز 
ایران است. اگر مردم احساس كنند آنها درك درستي از بحران دارند و به جاي 
مچ گیري و تنازع، براي حل معضالت و مسائل مهم جامعه تالش مي كنند، دوباره 
اعتماد خواهند كرد و اعتبار احیا مي شود. دولت خودش در این مقطع حساس 
به عنوان یك نهاد اجرایي مي تواند نقش بسیار مهمي را ایفا كند. اگر دولت جدید 
دستش را به ســوي همه اقشــار مختلف جامعه دراز كرده و كشور را به 2 گروه 
خودي و غیرخودي تقسیم نكند، مي توان امیدوار بود كه اعتبار نهادها احیا شود.

 برخورد با مفســدان و رانت خواران: جامعه از فســاد، تبعیض و رانت 
به شدت آزرده است و یكي از دالیل بي اعتمادي همین عوامل است. باید 5

برخوردهاي نمایشــي مبارزه با فســاد و رانت را كنار گذاشت و از همه كمك 
خواست تا یك مبارزه واقعي با فساد شكل بگیرد. اینها همگي مصداق هاي ایجاد 

اعتماد و احیاي اعتبار دوباره مردم است.
 در جهان كنوني عالوه بر تكیه بر توان داخلي، بدون ارتباطات جهاني و 

همزیستي مبتني بر صلح و به رســمیت شناختن متقابل نمي توان به 6
توسعه پایدار دست یافت. حل وفصل هرچه سریع تر برجام و زدودن تحریم ها 
نكته مهم دیگري اســت كه به افزایش امید به آینده و اعتماد عمومي خواهد 

افزود.

ضرورت احیاي اعتبار 
نهادهاي تصمیم ساز

نگاه
محمد درویش؛ فعال محیط زیست

اخیرا ابراهیــم عزیزي، عضو كمیســیون امنیت ملي و 
سیاست خارجي مجلس شوراي اســالمي، ضمن ابراز 
نگراني از وضعیت منابع آبي كشور، خبر از تشكیل كمیته 
امنیت آب در این كمیسیون داد كه هرچند بســیار دیر اتفاق افتاد، اما واكنش و رفتار 
خردمندانه اي است، اما نماینده مردم شیراز، مركز استاني كه بدترین وضعیت منابع 

آبي را در ایران داشته و ركورددار فرونشست ساالنه زمین به 
میزان ۵۴سانتي متر یعني ۱۴۰برابر آنچه از آن به عنوان شرایط 

بحراني در استانداردهاي جهاني یاد مي شود است، از كلیدواژه هایي استفاده مي كند 
كه آشكارا نشان مي دهد شناخت درست و دقیقي از مفهوم امنیت آبي وجود ندارد. 

ارتقاي امنیت آبي چگونه 
ممكن است؟

ادامه 
در صفحه 7

درک امروز 
 با  تماشای تاریخ 

 قطع برق 
ریسک تازه بورس

اكران مســتند »زمستان است« 
)به كارگرداني مهرداد زاهدیان و 
تهیه كنندگي پیروز حناچي( چند 
وقتي است در پلتفرم هاشور آغاز 
شده. »زمستان است« سرنوشت 
خیابان الله زار را برمي رســد، از 
روزگاري كــه اللــه زار باغي در 
خارج از تهران بــوده تا زماني كه 
خیابان مــدرن و محبوب تهران 
روزهــاي تجدد شــده، از زماني 
كه نخســتین تئاترهــاي تهران 
آنجا شــكل گرفته اند تا امروز كه 
نشانه هاي اندكي از الله زار گذشته 
دارد. مهرداد زاهدیان كارگردان 
»زمســتان است« مســتندهاي 
بسیاري را در كارنامه خود دارد، 
ازجملــه »میــدان بي حصار«، 
»حلقه هاي گمشــده«، »میدان 
نقش جهان«، »مسیح در جلفا« 
و... . او به همشهري از تجربه اكران 
آنالین مســتند خود گفته است.

صفحه22 را بخوانید.

به دنبال قطع برق صنایع، با تصمیم 
دولت، فعالیت تولیدكننده هاي فوالد 
به طور كامل متوقف شده است و این 
شركت ها عمال نمي توانند تولید كنند. 
بــرآورد مي شــود تولیدكننده هاي 
سیمان براي ادامه فعالیت مجبورند 
مازوت بسوزانند. برخي اطالعات نیز 
نشــان مي دهد برق پتروشیمي های 
تولید كننــده مــواد پلیمــري در 
خط اتیلن غــرب نیز قطع شــده و 
فعالیت آنها را متوقف كــرده؛ اینها 
به ریســك هاي تازه اي بــراي بازار 
ســرمایه تبدیل شده اســت به باور 
كارشناســان تداوم این روند به افت 
درآمد شــركت ها در صنایع یادشده 

منجر مي شود. صفحه 5 را بخوانید.

مهرداد زاهدیان از زمستان است و 
تجربه اكران آنالین فیلم می گوید

فعالیت تولیدكننده هاي فوالد 
به دلیل قطع برق متوقف شد

 روستاييان براى حفاظت از باغ ها كمك كنند

 شيرجه در شادستان!
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ضمیمه امروز همشهری استانی

    »هجیج« زيباي پنهان »هزارماسوله«

  گردش چرخ تولید در شهرک های صنعتی

  روزهای رکود  هتلداری  در  آذربايجان غربی

حسرت آب؛ از اصفهان تا خوزستان
افزایش ازن و ذرات معلق، آسمان شهرهاي 
كشور را آلوده كرده است. این شرایط تا پایان 

هفته ادامه خواهد داشت

 در دوره پنجم مدیریت شهری
  بیش از 2۰معبر به نام زنان فرهیخته 

و سرشناس كشور نامگذاری شد

 انگلیس پس از اجراي قرنطینه  سفت  و سخت 
براي بازگشایي آماده مي شود اما مردم نگران هستند

 همزمان با آماده شدن انگلیس براي برداشــتن آخرین محدودیت هاي دوران كرونا، 
 بسیاري در این كشور از اینكه دوباره به محیط هاي كاري، اتوبوس ها و متروهاي شلوغ 
برمي گردند، واهمه دارند. این حس، به صورت عمومي در سراســر جامعه احســاس 
مي شود و بسیاري به ســبك زندگي در انزوا و محدودیت هاي اجتماعي خو گرفته اند. 
آنها، وقتي كه اعالم شد محدودیت ها برداشــته مي شود، ذوق كردند اما حاال كه وقت 
بازگشایي هاي سراسري نزدیك مي شود، اضطراب بازگشت به محیطي غریبه به سراغ 

آنها آمده است. صفحه23 را بخوانید.

ساكنان حاشیه كارون، كرخه و اروند همچنان آبی برای آشامیدن ندارند
زاینده رود هم پس از ۱3ماه خشكی، تنها برای ۱۰روز جاری شد

صفحه 7

صفحه 3
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 شبي که   مسي  ملي  شد
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رفع حصر، رفــع تحريم ها 
و احيــاي آزادي مــردم در 
چارچوب قانون از مهم ترين 
اقداماتي است كه رئيسي در 
حوزه احياي اعتماد عمومي 

مي تواند انجام دهد

روی خط خبر

  احضار سفير اسلووني به وزارت امور خارجه 
در پي اقدام خارج از عرف ديپلماتيك نخســت وزير اســلووني با 
حضور در گردهمايي مجازي منافقين، سفير اين كشور در تهران 

به وزارت امور خارجه احضار شد.
به گزارش ايسنا، به دنبال حضور »يانز يانشا«، نخست وزير اسلووني 
در نشست مجازي گروهك منافقين، دســتيار وزير امور خارجه 
و مديركل مديترانه و شــرق اروپاي وزارت امــور خارجه، خانم 
»كريستينا رادي« سفير اسلووني در ايران را به وزارت امور خارجه 
احضار و ضمن اعام مراتب اعتراض شــديد جمهوري اســامي 
ايران نســبت به اقدام و اتهامات بي پايه  و اساس مطرح شده عليه 
جمهوري اسامي ايران يادداشــت اعتراض رسمي كشورمان به 

دولت اسلووني را به وي اباغ كرد.
در اين ماقات تأكيد شد: حضور مجازي نخست وزير اسلووني 
در محفل يك گروهك تروريستي و منفور نزد ملت بزرگ ايران 
و اظهارات خاف واقع و سخيف اين مقام اسلوونيايي، برخاف 
عرف ديپلماتيك و روح حاكم بر روابط دوجانبه بوده و محكوم 
اســت. ضمن اينكه حمايت از يك گروهك تروريستي برخاف 
منشور سازمان ملل متحد و اصول شــناخته شده بين المللي و 
ارزش هاي حقوق بشري اســت  و تحت هيچ عنوان پذيرفتني 
نيست. در همين رابطه درخواســت ارائه توضيح از سوي دولت 
اسلووني به عمل آمد .سفير اسلووني در جريان اين احضار تأكيد 
كرد مراتب اعتراض شديداللحن كشورمان را به فوريت به لوبليانا 

گزارش خواهد كرد.

  شكست آمريكا در 5 هزار كيلومتري 
امير دريادار حســين خانزادي تأكيد كرد: امنيت مرزهاي آبي ما 
بسيار باالست و امكان ندارد شناوري قصد ورود به اين منطقه را 

داشته باشد و لحظه به لحظه مورد رصد و پايش قرار نگيرد.
به گزارش ايسنا، فرمانده نيروي دريايي ارتش)نداجا( با اشاره به 
انتقال ميزباني اجاس فرماندهان نيروهاي دريايي كشــورهاي 
حاشيه اقيانوس هند)آيونز( از ايران به فرانسه گفت: رهبر انقاب 
روزي به ما گفتند برنامه ريزي كنيد تا در كشوري مانند گامبيا كه 
آمريكايي ها از آنجا برده داري را شروع كردند، برويد. حضور نيروي 
دريايي ارتش جمهوري اسامي كه نماينده كشوري است كه حامي 
مستضعفان است نيز داراي پيام خاصي است و اتفاقاً هفته گذشته 

ناوگروه ما در اين كشور حضور داشت.
فرمانده نداجا خاطرنشــان كرد: آمريكايي ها طي ساليان گذشته 
در اطراف ما پايگاه ايجاد كردنــد و امروز وقتي ما در فاصله 5هزار 
كيلومتري از آنها حضور داريم به وحشت افتاده اند؛ اين وحشت به 

دليل آن است كه حضور ايران هيمنه آمريكا را مي شكند.

اين روزها تأكيد بر احياي 
اعتمــاد اجتماعي مكررا از ســوي 
دلسوزان و جمعي از مسئوالن نظام 
بازتكرار مي شود. در انتخابات اخير 
اصالح طلبان فرصتي براي حضور در 
قدرت به دست نياوردند، حال كه چند 
سالي در حاشيه قدرت قرار خواهند 
گرفــت، جريان اصالحــات چگونه 
مي تواند به بازسازي اعتماد عمومي 

كمك كند؟
 ما اصاح طلبان همانطور كه از عنوان ما 
مشخص اســت به هر حال به اصاحات 
مي انديشيم و هميشــه از برخوردهاي 
غيراصاح طلبانه پرهيــز مي كنيم و در 
واقع هميشه ديدگاهمان اين است كه هر 
مشكل و نارسايي و ضعفي كه در جمهوي 

اسامي هست بايد اصاح شود.
حال اين مشــكات گاهي بــه قوانين 
مربوط شود كه نقد بر قوانين حتي قانون 
اساسي را به عنوان يك حق براي خود و 

همه محفوظ مي دانيم.
حق مــردم و نقــش مــردم در تعيين 
سرنوشت شــان همــواره بــراي ما در 
اولويت بوده؛ ســخني كه در بيانات امام 
خمينی)ره( و مقام معظم رهبري و نيز 

دكتر بهشــتي و... هم بارها تاكيد شده 
است.

جريان اصاحات هميشه به دنبال اصاح 
روند در چارچوب قانون است.

االن كه آقــاي رئيســي و دولت جديد، 
مجلس فعلي يا قوه قضاييه كه به لحاظ 
مشي سياســي با اصاح طلبان همسو 
نيســتند، مستقر شــده اند هم هيچ گاه 
مرام مان اين نبــوده كه چوب الي چرخ 
دولتي بگذاريم يا ايذايي برخورد كنيم يا 
به عنوان دولت سايه بخواهيم نهادهايي 
موازي براي تضعيف دولت درست كنيم. 
حتي با دولت احمدي نژاد هم ما هيچ گاه 
چنيــن كاري را نكرده ايم. اگــر نقد يا 
مشكلي داريم با هرگونه بي قانوني است؛ 

حتي اگر آن دولت از خود ما باشد.
بــراي احياي ســرمايه 
اجتماعي چگونــه مي توانيد با دولت 

جديد همراه باشيد؟
همواره هدف و مرام نهادهاي سياســي، 
ان جي او هــا و گروه هــاي اصاح طلب 
ريشه دار اين بوده كه هر جا بي عدالتي، 
ظلم، نقض حقوق مردم، فساد و... ببينند 

اعتراض و پيگيري كنند.
االن هــم آقاي رئيســی كــه آمده اند، 

نمي گوييم چون هر ســه حوزه اداره و 
مديريت كشور در دســت جناح مقابل 
ماست هيچ كاري نكنيم يا قهر سياسي 
بكنيم. حتي اگر خيلــي از اتفاقاتي كه 
در انتخابات پيش آمد گايه مند باشيم، 
گرچه اين كارها را به نفع كشور و مردم 
نمي دانيم اما نه قهر مي كنيم و نه چوب 

الي چرخ نهادها مي گذاريم.
در مقابل اين نگاه شما هم 
ابراهيم رئيسي روندي كم سابقه را در 
پيش گرفته و آماده شنيدن سخنان 
منتقدان شده اســت، اين اقدام او را 

چگونه ارزيابي مي كنيد؟
آقاي رئيســی اقدام مثبتي انجام دادند 
و اعام كردند كه اين دولت دولت همه 
مردم است. پس از كســب رأي الزم در 
انتخابات هم به تماس با نخبگان كشور 
و حتي نخبگان اصاح طلب مبادرت و از  
آنها نظر خواهي كردند و براي اداره كشور 
هم فكري خواستند. اين، عقانيت را در 
حوزه مديريت قوه مجريه نشان مي دهد 

و في النفسه كار مثبتي است.
خوب اســت كه اصاح طلبان روي اين 
خواسته و دولت جديد تامل كنند. قطعا 
ما هدفمان اصاح امور و پيشــرفت امور 

كشور اســت به ويژه آنجا كه به مردم و 
معيشت و امنيت و آزادي هاي قانوني آنها 

مربوط مي شود.
آقاي رئيسي در قوه قضاييه هم روي اين 

مسائل تأكيد داشتند.  
 معتقدم كه نظرخواهی از شــخصيت ها 
خوب اســت ايــن افــراد، نظــرات و 
پيشــنهادات و رئــوس برنامه هــاي 
اصاح طلبانه خــود را صادقانه به آقاي 

رئيسي ارائه دهند .
از سوي ديگر اميدوارم كساني كه با خود 
آقاي رئيسي هم در يك جناح هستند، اما 
با او همسو حركت نمي كنند هم نتوانند 
در كار ايشــان اخال كنند و ايشان در 
موقعيتي كه پيش آمده و قدرت در كشور 
به طور كامل در يك جناح است بتوانند 
فضايي را در كشور ايجاد كنند كه مردم 
از اين حالتي كه واقعا به يك نوع خودزني 

سياسي رسيده اند فاصله بگيرند.
دليل اصلي اين رفتار مردم هم ناشي از 
مسائل گوناگوني چون فقر، فساد، رانت، 

ناكارآمدي و... است.
پس شما اميدوار هستيد كه 
دولت آقاي رئيســي با مخالفان خود 

تعامل اثر گذاري داشته باشند؟

  اميدواريــم كه بــا نگاه مثبتــي كه از 
خودشان ارائه كرده و بارها اعام كرده اند 
كه رئيس جمهور همه هستند، بتوانند به 
اين تعهد عمل كننــد و ما اصاح طلبان 
هــم بتوانيــم بــا ارائــه نقطه نظرها و 
پيشــنهادهاي خود، كمكشان كنيم كه 
بتوانند در اين زمينــه گام هاي مثبت و 

بلندي بردارند.
ضمن اينكه حــق نظــارت و كنترل و 
مطالبه گــري مدني را در هر شــرايطي 
براي اصاح امــور بايد قائــل بود؛ چه 
رئيس جمهور از خودمان باشد چه نباشد. 
چنان كه اصاح طلب ها بــه دولت آقاي 

روحاني هم كم نقد نداشتند.

در پايان به صورت مصداقي 
بگوييد چه اقداماتي را دولت سيزدهم 

مي تواند و بايد انجام دهد؟
 يكــي از مهم ترين اقداماتــي كه آقاي 
رئيسي در حوزه احياي اعتماد عمومي 
مي تواند انجام دهد پايان دادن به حصر 
است. آقاي رئيسي مي تواند اين مطالبه 
جدي بخش زيادي از مردم و نخبگان و 
فعاالن كشور را پاسخ دهد كه در دولت 

آقاي روحاني انجام نشد.
ديگري احياي برجام است كه اميدواريم 
ســريع تر انجام شــود؛ چرا كه معيشت 
مردم به صورت مســتقيم به آن وابسته 

است.
مســئله ديگــر آزادي هاي مــردم در 
چارچوب قانون اساســي اســت؛ براي 
مثال مسئله حضور زنان در استاديوم ها 
و حجاب است كه شايد در مقابل مسائل 
بزرگ اجتماعي كه زنان دارند سطحي 
قلمداد شود، اما برخي برخوردها و نحوه 
مواجهه با اين مسئله هميشه براي كشور 
و به ويژه زنان انتظاراتــی را ايجاد كرده 
كه اين بحــث هم  موضوعي اســت كه 
آقاي رئيسي مي تواند آن را براي هميشه 

حل كند.

حق مردم اولويت اصالحات است 
گفت وگو با فاطمه راكعي درباره ضرورت بازسازي اعتماد عمومی 

ضــرورت توجــه به 
رضايتمنــدي مردم و 
احياي اعتماد عمومي دو 
كليد واژه اي است كه اين روزها مكررا از سوي سيد ابراهيم 
رئيسي رسانه اي مي شود و مورد تأكيد قرار مي گيرد.  او در 
همين راستا هم از منتقدان بسياري درخواست كرده كه 
نظرات خود را به او منتقل كنند تا بستري براي همراهي 
و همبستگي اجتماعي شكل بگيرد. مجموع اين روند و 
تأكيدها نشان دهنده اهميت بحث توجه به احياي اعتماد 
اجتماعي از نگاه رئيس جمهور منتخب اســت.  در اين 

زمينه با فاطمه راكعي، فعال سياسي اصالح طلب درباره 
اهميت احياي اعتماد عمومي و نقش جريان هاي سياسي 
در اين ميدان گفت وگو كرديم. او در اين گفت وگو ضمن 
تأكيد بر اين كه اصالح طلبان همواره در چارچوب قانون 
و براي اصالح كاستي ها تالش كرده اند گفت كه اكنون 
هم اين جريان سياسي براي اصالح وضعيت فعلي جامعه 
هركاري كه بتوانند انجام خواهنــد داد حتي اگر همه 
قدرت به صورت يكپارچه در دست رقيب آنها باشد. در 
ادامه گفت وگوي اجمالي همشهري با اين فعال سياسي 

را بخوانيد.

 سلمان زند  
خبرنگار

رونمايي از كابينه پيشنهادي رئيسي در روز تحليف
23 روز ديگر رئيس جمهور منتخب، وزراي پيشنهادي اش را براي تشكيل دولت سيزدهم به مجلس معرفي مي كند

حدود 3هفته مانده به تشــكيل كابينه   
ابراهيم رئيسي، همه اسامي و مهره هاي گزارش

كليــدي او بــراي وزارتخانه هــا و 
معاونت هاي اصلي رياســت جمهوري در حد گمانه و 

شايعه باقي مانده اند.
هنوز حلقه مركــزي نيروها و تيــم كاري او براي در 
دست گرفتن ســكان اجرايي كشــور و پياده كردن 
برنامه هــاي رئيس جمهور جديد معرفي نشــده اند و 
براي حاميان انتخاباتي او نيز ناآشناست. در عين حال، 
شنيده هاي خبرنگار همشهري حكايت از آن دارند كه 
تشكيل كابينه قرار نيست چندان به درازا بينجامد و 
ابراهيم رئيسي نيز قصد دارد همانند برخي ادوار سابق 
رياست جمهوري فهرســت كابينه پيشنهادي خود را 
در همان مراســم روز تحليف به مجلس ببرد. تاكنون 
جزئيات روشن تري از ســوي رئيس جمهور منتخب 
درخصوص تعيين وزراي كابينه ســيزدهم منتشــر 

نشده است.
يك هفته قبل سايت ياران رئيســي با هدف تشكيل 
هيأت دولت آينده با مشورت مردم و نخبگان آغاز به كار 
كرد و پس از يك هفته خاتمه كار آن اعام شد. مبناي 
تشكيل كابينه همين سايت بوده باشد يا همان روال 
روساي جمهور سابق در رايزني هاي محفلي با مجاري 
پرقدرت و صاحب نفوذ، شخصيت و چهره تيم كاري او 

تا مراسم روز تحليف در 14مردادماه مشخص خواهد 
شد. ديدار پنجشنبه گذشته رئيسي با وزير امور خارجه 
هند در تهران تصوير روشن تري از نخستين چهره هاي 
حلقه اطرافيان رئيســي به دســت داد. گزارش هاي 
منتشر شــده از اين ديدار علي باقري كني، دبير ستاد 
حقوق بشر قوه قضاييه و معاون امور بين الملل اين قوه 
را در كنار رئيسي به تصوير مي كشيد. سابقه مسئوليت 
باقري كني به عنوان معاون سعيد جليلي، دبير سابق 
شــوراي عالي امنيت ملي و ايفاي نقــش او به عنوان 
مذاكره كننده ارشــد هسته اي در دولت ســابق، او را 
محتمل ترين انتخاب رئيسي به عنوان نفر اول سياست 

خارجي دولت جديد ساخته است.
رئيسي برخاف ديدار روز پنجشنبه خود با وزير امور 
خارجه هند، بقيه ديدارهاي اخيــر خود را به صورت 
تك نفره و در مشــورت هاي دوجانبه  خود بــا وزرا و 
معاونان حســن روحاني، رئيس جمهور برگزار كرده 
است. اين سبك ماقات ها تاكنون بيشترين پيشگيري 
را در جلوگيري از قضاوت ها نسبت به چهره و تركيب 

دولت آتي او داشته اند.
 فعاليت هــاي انتخــاب كابينه او هماننــد حضور در 
ميدان رقابت هاي رياست جمهوري با كمترين ميزان 
حساسيت زايي رسانه اي دنبال مي شود. اما آيا تنظيم 
اسامي فهرست نهايي كابينه نيز خواهد توانست چهره 

دور از حاشيه ابراهيم رئيسي براي 4سال دولتش را هم 
مصون نگه دارد؟

اطاعات دريافتي همشــهري حكايت از آن دارد كه 
رئيسي اتكاي خود در مسير انتخاب وزرا و معاونان را 
تشكيات اصلي حامي انتخاباتي خود قرار نداده است.  
او در نخســتين نشســت خبري خــود 3روز پس از 
انتخابات 28خرداد گفته بود: »من براي تشكيل دولت 
خود را در مقابل خداوند متعال مسئول مي دانم و فقط 
وامدار مردم خواهم بود؛ در تشــكيل دولت نگاهم به 
انقابي بودن، كارآمد  بودن، فساد ستيز بودن و مردمدار 

بودن است.« 
در عين حال محــدود افراد حاضر در انظــار و همراه 
رئيســي نيز از همان دوره مسئوليت او در قوه قضاييه 
بوده اند و زاويه ديد جديدي نســبت به انتخاب هاي او 
در حوزه هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي و سياســي 

ايجاد نمي كنند.
روش ها و مكانيسم هاي ســلبي در چينش كابينه آتي 
بيشــتر از روش هاي گزينش آنها رســانه اي شده اند. 
»كابينه جناحي نخواهد بود«، »نمايندگان از انتقال به 

دولت رئيسي منع شده اند«، »شوراي ائتاف اصولگرايان 
وزيري معرفي نكرده اســت« به همراه مواضع توأم با 
سكوت و تكذيب ساير تشــكل  هاي اصولگرا در معرفي 
وزراي پيشــنهادي ابهامات دربــاره جهت گيري  هاي 
كابينه رئيسي را بيشتر هم كرده اند. بسياري از چهره هاي 
مطرح براي وزارتخانه هاي مهــم و معاونت هاي اصلي 
رياست جمهوري حضور خود در كابينه رئيسي را تكذيب 
مي كنند. در يك روي ســكه و در  برخي گمانه  زني  ها 
برخي چهره هاي پرحاشيه و تندروي سياسي القاكننده 
برخي فهرســت  هاي تحميلي به رئيسي هستند و در 
فهرست هاي ديگري كه كم هم نيستند، چهر   ه هاي كمتر 

شناخته شده و جديدتر مديريتي مشاهده مي شوند.
رويكردهاي توأم با پرهيز از افراط و تفريط رئيســي 
به احتمــال تركيب كابينه اي متشــكل از چهره هاي 
عمدتا ناشناخته در ميان 30وزارتخانه و معاونت هاي 
رياست جمهوري در آينده را رقم خواهد زد. نخستين 
گزينه هاي همراه او در گزارش  هــا و قاب عكس هاي 
خبري او طي روزهاي آينده سليقه مديريتي و اجرايي 

او در آينده را روشن تر خواهد كرد.

خسارات چالش »پرونده سازي« داخلي
حشمت اهلل فاحت پيشه، رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست 

خارجي مجلس دهم بــا بيان اينكه »موســاد، رقيب اطاعاتي و خبر كوتاه
امنيتي جمهوري اسامي ايران اســت« ادامه داد: كليت اقدامات 
امنيتي عليه ايران از طريق موساد صورت مي گيرد؛ لذا اين مسئله در كشور وجود 
دارد و فكر جدي اي هم براي آن نشده است. او در گفت وگو با اعتماد آناين اضافه 
كرد: اين دوگانگي در حوزه اطاعاتي به صورت روشن ضد منافع جمهوري اسامي 
ايران بوده و بخش عمده اي از توان اطاعاتي و امنيتي كشور به جاي اينكه صرف 

مقابله با تهديدات خارجي شود صرف چالش »پرونده سازي« داخلي مي شود.
فاحت پيشه با تأكيد بر اينكه حادثه تروريســتي مجلس ناشي از كوتاهي هاي 
حفاظتي بود نه خألهاي امنيتي، گفت: در اين حادثه افراد به وظيفه امنيتي خود 
عمل نكردند كه اين فرجه اي براي حمله تروريستي داعش مهيا كرد. هزينه هاي 
صورت گرفته براي ديواركشي دور مجلس بعد از اين حادثه به شدت انتقادبرانگيز 
بودند و من در همان زمان هم اعتراض كردم. بعد از اين حادثه هزينه هاي گزافي 
صرف ايمن سازي مجلس شد كه نتيجه آن از دست رفتن دسترسي اقشار مظلوم 

كشور به نمايندگان خودشان بود.

ميراث مديريتي دولت اميد براي كابينه سيزدهم
  روحاني به كابينه و مركز تحقيقات نهاد رياست جمهوري براي ارائه گزارش به رئيسي 

ماموريت ويژه داده است

زمان زيادي تا استقرار دولت سيزدهم 
باقي نمانده است و به نظر مي رسد اين دولت

روزها برخاف انتظار، كابينه حسن 
روحاني روزهاي پركاري را تجربه مي كند. آنطور كه 
در خبرهــا آمــده اســت براســاس دســتور 
رئيس جمهوري، وزرا و مركز تحقيقات استرات ژيك 
مأمور شــده اند تا گــزارش مهم ترين چالش هاي 

كشور را به رئيس جمهور منتخب ارائه   كنند.
دولت دوازدهم مقرر كرده انتقال و ارائه اطاعات 
مدنظر رئيس جمهور منتخب، در سطح وزرا باشد 
و آنان اطاعات مدنظر را در اختيار رئيســي قرار 

مي دهند.
دولتمردان تاكنون عاوه بر ارائه اطاعات موردنياز 
دولت آتي در دوران انتقالي، گزارشي از مهم ترين 
مشكات فعلي كشور همچون موضوع تأمين كاال 
و ضرورت تأمين مقدار ارز بيشــتر از مصوب براي 
آن را به ابراهيم رئيســي ارائه كرده اند. در همين 
راستا ايرنا به نقل از علي ربيعي، سخنگوي دولت 
دوازدهم خبر داده است كه در دولت هم از مدت ها 
قبل به همه وزرا تأكيد شــد تا مهم ترين مسائل و 
اولويت هاي خود را براي انتقــال به دولت بعدي، 
مشخص كنند؛ مثًا گفته شد اگر قرار بود كارهايي 
را ادامه دهيد، تداوم چه كارهايي مدنظر است كه 
همه اينها مدون شــد و روحاني اين موضوعات را 
به رئيس جمهور منتخب گفت و مورد اســتقبال 

قرار گرفت.
ربيعــي همچنين خبر داده اســت كــه در مركز 
تحقيقات اســترات ژيك نهاد رياست جمهوري نيز 
هم اين كار در حال جمع بندي اســت و به زودي 
مهم ترين چالش هاي پيش رو براي رئيس جمهور 

منتخب ارسال خواهد شد.
او تأكيد كرده است كه در همين راستا هم بود كه از 
نخستين روز پس از مشخص شدن نتيجه انتخابات 

رياست جمهوري، دولت خود را مكلف دانسته كه 
كمال همكاري را با رئيس جمهور منتخب به منظور 
آماده شــدن براي تكميل فراينــد انتقال قدرت 
صورت دهد و در اين راستا، رئيس جمهور دستور 
داده كه همه وزرا نهايت همــكاري را ازجمله در 
انتقال تجربيات و تشــريح وضعيت موجود به تيم 

رئيس جمهور منتخب به عمل آورند.
بر همين اساس به نظر مي رسد كه ديدارهاي وزراي 
روحاني با رئيس جمهوري منتخب در روزهاي اخير 
به منظور انتقال داده ها و اطاعات مهم به رئيسي 

بوده است.
ربيعي اعام كرده است كه دولت كماكان به وظيفه 
خود و مطابق با نيازهاي دولت آينده متعهد است 
و از هيچ ســطحي از همكاري با آقاي رئيســي و 
نمايندگاني كه وي در زمينه هاي مختلف معرفي 

كرده اند، دريغ نخواهد كرد.
انتقال تجربيات دولت دوازدهم به ســيزدهم در 
حالي صورت مي گيــرد كه يكي از آســيب ها در 
برخي ادوار گذشته، فقدان تداوم ميراث دولت هاي 
گذشته بود. ربيعي در اين زمينه گفته، هر دولتي 
قطعــاً داراي آثار مثبت و منفــي در كارنامه خود 
هســت، اما در كنار آن تجارب گرانقدري دارد كه 
دولت دوازدهم اين تجارب را به دولت آقاي رئيسي 

انتقال خواهد داد.
پيش تــر محمــود واعظــي، رئيــس دفتــر 
رئيس جمهوري نيز توضيحاتــي در مورد انتقال 
قدرت ارائه و اعام كرده بــود كه وظيفه تك تك 
اعضاي دولت است تا روز 13مرداد تاش كنند يك 
انتقال قدرت آرام داشــته باشيم. همه گزارش ها، 
اطاعات و برنامه هاي آينده بايد صادقانه و شفاف در 
اختيار شخص رئيس جمهوري منتخب و مجموعه 
وي قرار گيرد و در آينده بــه وزرا و مديران دولت 

سيزدهم منتقل شود.

وزير خارجه ژاپن؛ نخستين مهمان خارجي رئيسي 
رسانه هاي ژاپني از سفر توشيميتسو موتگي، وزير امور خارجه ژاپن به ايران در اواسط مرداد ماه براي ديدار با 
سيد ابراهيم رئيسي خبر مي دهند. براساس گزارشي كه ميزان منتشر كرده است، گفته مي شود، وزير خارجه ژاپن 
قصد دارد با هدف ديدار با مقامات دولت سيزدهم و تأكيد بر تمايل توكيو براي تقويت روابط دوستانه با جمهوري 

اسالمي، به تهران سفر كند.
اگرچه براساس اخبار منتشر شده در مراسم تحليف   رئيسي مقامات خارجي حضور خواهند داشت و از هم اكنون 
خبرهايي در مورد حضور آنها ازجمله نخست وزير هند در اين مراسم شنيده شده است، اما به نظر مي رسد حضور 
وزير خارجه ژاپن در زمان استقرار دولت سيزدهم او را به نخستين مهمان خارجي رئيسي به عنوان رئيس جمهوري 

كشور بدل خواهد كرد.

ث
مك
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خیابان هایی به اسم زنان نامدار

 اواخــر اســفند 97  بود كــه زهرا 
صدراعظم نوري در يكي از جلسات گزارش1

شوراي شــهر تهران به نامگذاري 
معابر واكنش نشان داد و در اعتراض به اينكه چرا 
براي نامگذاري فقط از نام مفاخر مرد  اســتفاده 
مي شود، گفت: »در تاريخ ايران، زنان داراي جايگاه 
خاص، تأثيرگذار و الگو ســازي  بوده و هستند كه 
مي توان نامشــان را روي معابر حك كرد.« شايد 
همين واكنش سبب شد تا شوراي شهر پنجم در 
كميسيون نامگذاري معابر به اين موضوع توجه 
ويژه اي نشان دهد و در اين دوره بيش از 20مورد 
نامگذاري به نام مفاخر زن ايران زمين انجام شده 
است. البته برخي از پالك هاي نامگذاري اين معابر 
در تهران انجام شــده و برخي براي پالك كوبي 
منتظر تاييديه فرمانداري هستند. ژاله آموزگار، 
عضو فرهنگستان زبان كه اخيرا حك شدن نامش 
روي كوچه اي در خيابان اعجازي توسط اعضاي 
شوراي شهر تهران تصويب شده است، با تقدير از 
اين اقدام گفت: »من يك آدم كامال معمولي هستم 
و كار خارق العاده اي نكرده ام و هميشه يك معلم 
بودم.« او همچنين عنوان كرد كه اين كار هميشه 
مردانه بوده و شوراي شــهر تهران با اين اقدام به 
خانم ها  شأن داده است: »بها دادن به خانم هايي كه 
در هر زمينه اي كسي بودند و كاري كردند، حركت 
بسيار خوبي است.« نامگذاري معابر به نام مفاخر 
زن سبب آشنايي بيشــتر شــهروندان با آنها و 
جاودانه شدن نام و يادشــان مي شود. در ادامه به 
معابري كه به نام 16 زن فرهيخته هنري، ادبي و 

علمي تغيير نام داده اند، پرداخته ايم.

شيرين بياني
كوچــه مريــم در خيابان وصــال به نــام دكتر 
شيرين بياني نامگذاري شده است؛ بانويي كه در 
14 سالگي كتاب »ميهمان خانه آنژ گاردين« اثر 
كنتس دوســگور از معروف ترين داستان نويسان 

كودك فرانسه را ترجمه كرد و به عنوان نخستين 
مترجم زير 15سال ايران شناخته شد. تخصص 
اصلي او تاريخ مغول و مغول شناسي بود. ترجمه ها 
و تأليفات زيادي دارد كه مي توان به اثر او با عنوان 
»زن در ايران عصر مغــول« و »تاريخ آل جالير« 

اشاره كرد.

ليليت تريان
كوچه ســرو در خيابان ميرزاي شــيرازي به نام 
ليليت تريان نامگذاري شده است؛ بانوي ارمني كه 
در محله نادري تهران به دنيا آمد و در رشته هنر 
تحصيل كرد. سال 57 خانه پدري اش را به كارگاه 
هنر تبديل مي كند و نخســتين زن مجسمه ساز 
 ايران اســت كه آثاري چون پيكره يپرم خان در 
محوطه كليساي مريم مقدس را خلق كرده است.

 مجتهده بانو امين اصفهاني
كوچه رضا در خيابان كالهدوز به نام مجتهده بانو 
امين اصفهاني نامگذاري شــد. او متولد اصفهان 
است و از 4سالگي به فراگرفتن قرآن و از 11 سالگي 
به تحصيل زبان عربي مي پردازد. در 15ســالگي 
ازدواج مي كند و همراه با همســرداري و تربيت 
فرزندانش، به تحصيل علوم اســالمي مشــغول 
مي شود و پس از پشت ســر نهادن مدارج علمي 
نزد علما و مراجعي چون عبدالكريم حائري، اجازه 
اجتهاد دريافت مي كند. وي كتاب هاي خود را با 
نام »بانوي ايراني« يا »بانوي اصفهاني« به چاپ 

رسانده است.

 صديقه دولت  آبادي
نام صديقــه دولت آبادي روي كوچــه پنجم در 
خيابان قائم مقام فراهاني حك شــد. او از فعاالن 
انقالب مشــروطه و جنبش زنان در ايــران و از 
بنيانگــذاران انجمن مشــروطه خواهانه انجمن 
مخدرات وطن بود. همچنين، بعدها از نخستين 
فعاالن حقوق زنان در ايران شد و نخستين نشريه 
حقوق زنان به زبان فارســي را به نــام زبان زنان 

منتشر كرد.

 مريم عميد سمناني
كوچه هفتم در خيابان قائم مقام فراهاني به نام مريم 
عميد سمناني مزين شد. او در سمنان متولد شد و 
عالوه بر تحصيل علم و دانش، زبان فرانسه و عكاسي 
هم آموخت و نشريه شكوفه را كه مجله اختصاصي 
زنان بود، منتشر كرد و با اين نشريه ضمن آموزش و 
آگاه سازي زنان و دختران، براي تساوي حقوق زن و 
مرد نيز تالش مي كرد. عميد همچنين از نخستين 
زنان بنيانگذار 2 شعبه مدرســه نوين »دخترانه 

دارالعلم و صنايع مزينيه« بود.

بدرالملوك بامداد
خيابان 22 بهمن در خيابان شهيدافخمي به نام 
اين بانو نامگذاري شده است. بدرالملوك بامداد 
روزنامه نگار، آموزگار، نويسنده و فعال اجتماعي 
ايراني بود و بعد ها از مؤسســان ســازمان بانوان 
هوادار حقوق بشر و صاحب امتياز روزنامه زن روز 
شد. بدرالملوك بامداد نخستين تدوينگر كتاب 
 خانه داري در ايران است و از مهم ترين كتاب هاي 
او مي توان به اخالق براي دانش آموزان متوسطه 
و تدبيــر منزل و دســتور بچــه داري مخصوص 

هنرجويان دبيرستان هاي نسوان، اشاره كرد.

 طوبي آزموده
نام طوبي آزموده روي تابلــوي كوچه حافظ در 
خيابان وحدت اسالمي نوشته شد. او براي تأسيس 
مدرسه و آموزش دختران تالش كرد و سال 1286 
موفق شــد مدرســه جديدي با عنوان دبستان 
دخترانه ناموس در خيابان حافظ تاســيس كند. 
اگر ميرزا حسن رشديه بنيانگذار مدارس كنوني 
پسرانه است، مي توان طوبي آزموده را بنيانگذار 

مدارس دخترانه كنوني دانست.

مهديه الهي قمشه اي
كوچه طال در اختياريه شمالي با موافقت اعضاي 
شــوراي شــهر به خيابان مهديه الهي قمشه اي 
نامگذاري شد. او از كودكي به شعر و ادب عالقه مند 
بود و شعر مي خواند و با مثنوي االطفال هم آشنا 

شده بود. الهي قمشه اي نزد استاداني چون جالل 
همايي، شهابي، صدرالدين محالتي  و محمدتقي 
جعفري تعليم ديده است و آثار او عبارتند از: بهار 

عشق، معبد عشق، كربال وادي عشق و...

 فاطمه سياح
كوچه گيو در خيابان مدني توســط شوراي شهر 
تهران  به نام فاطمه ســياح تغيير نــام يافت. وي 
اســتاد ادبيات و از بنيانگذاران كانــون بانوان در 
وزارت فرهنگ بود. سياح به عنوان نخستين بانوي 
استاد دانشگاه، كرســي نقد ادبي را در دانشگاه 
تهران  پايه گذاري كرد و در عيــن حال به عنوان 
يكي از فعاالن حقوق زن در ايران شناخته مي شد. 
فاطمه سياح فعاليت ادبي خود را با نوشتن مقاله 
براي نشريات فرهنگي شروع كرد و تا پايان عمر به 

اين كار ادامه داد.

مريم ميرزاخاني
براساس تصميم شوراي شهر تهران مركز خدمات 
اجتماعي منطقه15 در خيابان نظامي به نام مريم 
ميرزاخاني نامگذاري شــد. او كــه 26تير1396 
به دليل بيمــاري  فوت كرد ، رياضــي دان ايراني 
و استاد دانشــگاه اســتنفورد بود. ميرزاخاني در 
سال 2014  به دليل كنشگري در زمينه »ديناميك 
و هندســه ســطوح ريماني و فضاهاي پيمانه اي 
آنها« برنده مدال فيلدز شــد كه باالترين جايزه 
در رياضيات است. ميرزاخاني تنها زن و نخستين 
ايراني برنده مدال فيلدز بود و اتحاديه بين المللي 
انجمن هــاي رياضي جهان به پيشــنهاد كميته 
بانوان انجمن رياضي ايران 22ارديبهشت سالروز 
تولد او را به عنوان روز جهاني »زن در رياضيات« 
نامگذاري كرده است. بوستاني كوچك در نزديكي 
محل ســكونت والدين مريم ميرزاخاني واقع در 
كوچه مهماندوســت فرمانيه نيز به نــام او مزين 

شده است.

جميله شيخي
نام بازيگر توانمنــد ايران روي خيابــان برنا در 

ايرانشــهر حك شــد. جميله شــيخي دكتراي 
افتخــاري تئاتــر داشــت. او دوران كودكي در 
نمايش هاي مدرسه بازي مي كرد و در دبيرستان 
هم با شركت در جلســات انجمن ادبي به اجراي 
نمايش مي پرداخت. از آثار ســينمايي ارزشمند 
او مي توان به كاغذ بي خط، عينك دودي، ويزا و از 
آثار تلويزيوني هم به پس از باران، مرگ در سكوت 

و فردا دير است، اشاره كرد.

ژاله آموزگار
كوچه الدن در خيابان شهيد اعجازي به نام ژاله 
آموزگار نامگذاري مي شود. او پژوهشگر فرهنگ 
و زبان هاي باســتاني اســت و دكتراي زبان هاي 
باستاني از دانشگاه ســوربن دارد. آموزگار بيش 
از 30 سال در دانشگاه تهران تدريس كرده  و عضو 
فرهنگستان زبان و ادب فارســي است و اكنون 
مشــغول تدريس در دانشــكده ادبيات دانشگاه 

تهران است.

ميمنت ميرصادقي
خيابان محيط در خيابان شهيد الفت به نام خانم 
ميمنت ميرصادقي نامگذاري مي شود. تخلص اين 
شاعر و اديب آزاده است و بيشتر شعر نو نيمايي و 
تعداد كمي هم غزل سروده است. مهم ترين دفاتر 
شــعرش عبارتند از: بيداري جويباران، با آب ها 
و آيينه ها، جان هاي آفتابي و زير خونســردترين 

برف جهان.

سيده توران ميرهادي
خيابان عنصري در خيابان ابوريحان قرار اســت 
به نام ســيده توران ميرهادي نامگذاري شــود. 
سيده توران ميرهادي متخلص به  ُخمارلو ، استاد 
ادبيات كودك، نويســنده و كارشناس آموزش و 
پرورش و پايه گذار مجتمع آموزشي تجربي فرهاد 
اســت. او از بنيانگذاران شــوراي كتاب كودك و 
بنيانگــذار فرهنگنامه كــودكان و نوجوانان بود. 
ميرهادي را مادر ادبيات كودك و نوجوان در ايران 

خوانده اند.

نيمتاج سلماسي
نام نيمتاج سلماسي روي خيابان دهم حدفاصل 
سيدجمال اســدآبادي تا شــهيد گمنام، حك 
مي شــود. او تا كالس يازدهم دبيرســتان درس 
خوانده و با زبان هاي انگليسي و عربي هم آشنايي 
داشــته اســت. دو غزل اجتماعي- سياســي از 
سلماســي به جا مانده و اشــعار اين بانوي شاعر، 
مردم را به گونه اي هيجان زده كرد كه قابل تصور 
نبود و كار به جايي رسيد كه ريشه فساد و تباهي 

را كندند.

بدرالزمان قريب
بلوار جديد االحداث در انتهاي بلوار استاد معين 
به نام بانو بدرالزمان قريب نامگذاري مي شود. او 
نويسنده، پژوهشگر، ايران شناس، زبان شناس و 
تنها زِن عضو پيوسته فرهنگســتان زبان و ادب 
فارسي بود. فرهنگ ُســغدي، به 3 زبان )سغدي، 
فارسي، انگليسي( شاخص ترين اثر اوست و شاگرد 
اســتاداني چون محمد معين، احسان يارشاطر 
و ذبيح اهلل صفا بود كه سال گذشــته براثر كرونا 

فوت كرد.

گزارش 2

برق طالي كثيف در مدار تهران
نهاد رياست جمهوري با تأمين منابع مالي الزم براي راه اندازي 

كارخانه زباله سوز 800تني پايتخت موافقت كرد

 با وجود گرماي طاقت فرساي اين روزهاي 
تهران، قطع مكرر برق، مســئله كمبود 
انرژي در كشور را دوباره مطرح كرده است. 
با توجه به موقعيت كشور،  استفاده از انرژي هاي پاك و توليد برق از منابع 
تجديدپذير مي تواند از اولويت هاي مهم ايران باشد كه چندان توسعه 
نيافته است. زباله به عنوان طالي كثيف باارزش، يكي از اين منابع به شمار 
مي آيد كه طي سال هاي اخير تنها به همت شهرداري تهران، مقداري 
جزئي از طريق آن برق توليد و به مدار وارد شده است. به نظر مي رسد 
گره كار هم در اقبال كم بخش خصوصي براي ورود به ماجرا و كمبود 
اعتبارات باشد. حال، خبر مي رسد كه نهاد رياست جمهوري دستورات 
الزم را به منظور كمك به تامين اعتبار راه اندازي زباله سوز 800 تني در 

تهران صادر كرده است.

كاهش 1300تني زباله
4سال پيش در تهران روزي بيش از 7هزار تن زباله توليد مي شد كه اين 
عدد حاال با طرح هاي مختلف بازيافتي و زباله سوزي به 5هزار و 700تن 
كاهش پيدا كرده است. بخشي از اين پسماندها كه قابليت حرارتي بااليي 
دارند ريجكت ناميده مي شوند كه توليد انرژي از آنها هدف طرح جامع 
سازمان مديريت پسماند براي 20سال آينده است. در برنامه طرح جامع، 
هزار تن از پسماند تهران شامل ريجكت مي شود كه بايد تبديل به انرژي 
شود. بر اين اساس و اكنون با موافقت نهاد رياست جمهوري براي تامين 
منابع مالي قرار است از 800تن باقيمانده پسماندها نيز انرژي توليد شود.
مديرعامل سازمان مديريت پسماند در توضيح اقدامات انجام شده براي 
واحد زباله سوز 800 تني در آرادكوه مي گويد: سازمان مديريت پسماند 
مكاتبات خود را با نهاد رياســت جمهوري )دفتر رئيس جمهور و دكتر 
جهانگيري( انجام داده و دستورات الزم به منظور كمك به تامين اعتبار 
راه اندازي اين زباله سوز 800 تني صادر شده است، اما با توجه به اينكه 
آخرين روزهاي فعاليت دولت دوازدهم است و به دليل آنكه تعهد خارج 
از برنامه براي دولت آينده ايجاد نشود، اتفاقي رخ نداده است. سازمان 
مديريت پســماند اين مطالبه را از دولت جديد پيگيري خواهد كرد و 
دنبال آن است كه ظرفيت خود را با ورود زباله سوزهاي جديد تا 2500 
تن در روز افزايش دهد. اگر در مجتمع آرادكوه زباله سوزي را به 2500 
تن در روز برســانيم، چيزي بالغ بر 50 تا 60 مگاوات ساعت توليد برق 
مي شود. او برآورد سرمايه گذاري اين واحد زباله سوز 800تني را بيش از 

50ميليون يورو اعالم مي كند.

دستگاه هاي آر.وي.ام تحولي در بازيافت پسماند
شهرداري تهران براي آنكه مشكالت ناشي از توليد هزاران تن زباله كمتر 
شود، استفاده از تكنولوژي هاي جديد براي اين منظور را نيز در دستور 
كار قرار داده است. در اين بين، يكي از مهم ترين ابزارهايي كه شهرداري 
 تهران تمركز ويــژه اي روي آن دارد، جانمايي دســتگاه هاي آر. وي. ام 
)Reverse Vending Machine( يا دستگاه دريافت خودكار است. 
دستگاه هاي آر.وي. ام )RVM( به عنوان دستگاه خوددريافت بطري هاي 
پالســتيكي نوشــيدني )PET( و شيشــه عمل مي كند. با استفاده از 
اين دســتگاه ها در حوزه زيســت محيطي انقالب مهمي رخ مي دهد و 
شهروندان در ازاي ارائه بطري و شيشه هاي دورريز قابل بازيافت به دستگاه 
خوددريافت، پول آن را دريافت مي كنند. مديرعامل ســازمان مديريت 
پسماند شــهرداري تهران گام چهارم اجراي طرح كاپ را كه به تفكيك 
زباله ها در مبدا اختصاص دارد، استفاده از اين دستگاه ها در روند بازيافت 
زباله ها مي داند: گام چهارم اجراي طرح كاپ، برنامه هوشمندســازي و 
توسعه زيرساخت هاي فرهنگي و اجتماعي اســت كه يكي از موارد آن 
استقرار دستگاه هاي دريافت خودكار پسماند خشك RVM است. استفاده 
از اين دستگاه ها باعث كاهش فرايند طوالني جمع آوري اين زباله هاي 
داراي ارزش مي شود و تأثير زيادي در كاهش هزينه هاي نگهداشت شهر 
دارد. صدرالدين عليپور با بيان اين مطلب كه اين دستگاه ها با همراهي 
برنامه عمران ملل متحد )يو.ان.دي.پي( در ايران تامين شــده اســت، 
مي گويد: هدف اصلي از بهره برداري از اين دستگاه، كمك و تسريع در امر 
تفكيك و جداسازي پسماندهاي خشك توسط شهروندان در مبدا و در 
نهايت كاهش هزينه ها همراه با بسته هاي تشويقي ويژه شهروندان است. 
قرار است از دســتگاه هاي آر.وي.ام )دريافت خودكار پسماند( با حضور 
شهردار تهران، نماينده برنامه توسعه سازمان ملل و سفراي كشورهاي 
ژاپن و هلند رونمايي شود. در اين مراسم كه فردا  و در ساختمان شهرداري 
برگزار مي شود، پيروز حناچي، شهردار تهران، كلوديو پروويداس نماينده 
برنامه توسعه ملل متحد در ايران، ژاك ورنر سفير هلند و آيكاوا كازوتوشي 

سفير ژاپن سخنراني خواهند كرد.

  مهرنوش ميرزايي مهر
خبر نگار

مسابقه بزرگ نقاشي كودكان با موضوع 
»سد معبر« با هدف ايجاد تغيير نگرش شهربان

در نسل جديد برگزار مي شود.
به گزارش همشهري، سد معبر پديده غيرقانوني است 
كه به نوعي سبب تضييع حقوق شهروندان مي شود و 
به گفته مديرعامل شركت شهربان و حريم بان استفاده 
از هنر براي فرهنگ سازي، يكي از مؤثرترين راهكارها 

و ابزارها براي مقابله با اين پديده است. 
سيد امير فتاحيان با تأكيد بر اينكه در حوزه انضباط 
شهري به ويژه موضوع سدمعبر، زاويه ديد شهروندان 
به ويژه كودكان بايد از يك نگرش منفي احساســي 
به يك نگرش منطقي و قانونمنــد تغيير كند، گفت: 
در راســتاي همين رويكرد كودكان مي توانند در اين 
مسابقه، با محورهاي »نه به سدمعبر«، »پياده روهاي 

پاك؛ بدون ســد معبر«، »مشكالت ســد معبر براي 
رفت وآمد شهروندان، سالمندان، كودكان و معلوالن«، 
»وظيفه ســخت نيروهاي شــهرداري در حفاظت از 
معابر عمومي شهر تهران«، »معبر عمومي؛ حق همه 
شهروندان« و »من انضباط شــهري را دوست دارم« 

نقاشي كنند. 
كودكان تا 5مرداد فرصت دارند آثار خود را به پست 
الكترونيكــي Shahrban.ir@gmail.com يــا 
 شماره همراه 09053307208 در پيام رسان واتساپ 

ارسال كنند.

شركت شهر ســالم شهرداري 
تهــران در راســتاي ايفــاي سالمت

مسئوليت اجتماعي خود و با 
توجه به شــرايط بحراني كرونا در اســتان 
سيستان و بلوچستان، كادر درمان داوطلب 

اعزام مي كند. 
به گزارش همشــهري، بنابراين پزشــكان، 
پرســتاران و بهياران داوطلب كه متقاضي 

هســتند، مي توانند تا پايان ايــن هفته از 
ســاعت 7:30 تا13:30 به معاونت درمان 
اين شركت در خيابان وليعصر)عج(، بعد از 
تقاطع طالقاني، نرسيده به ميدان وليعصر، 
كوچه فرهنگ حسيني، پالك36  مراجعه 
و اعــالم آمادگــي كنند. همچنيــن براي 
كسب اطالعات بيشــتر مي توانند با شماره 

96025004 تماس بگيرند. 

اعزام كادر درمان داوطلب به سيستان و بلوچستانكودكان سد معبر را نقاشي مي كنند

    زينب  زينال زاده
خبر نگار

خيابان اجتماعي منطقه 9 شهر تهران به نام بانو بدرالزمان قريب نامگذاري شده است.    عكس: همشهري/ محمد عباس نژاد

 در دوره پنجم مديريت شهری  بيش از 20معبر 
ميمنت ميرصادقيبه نام زنان فرهيخته  و سرشناس كشور نامگذاری شد

شيرين بياني
ليليت رتيان

صديقه دولت  آباديمجتهده بانو امين اصفهاني

رميم عميد سمناني

بدرالملوك بادماد

طوبي آزموده

مهدهي الهي قمشه اي
افطمه سياح

رميم ميرزاخاني

جميله شيخي

ژاهل آموزگار
نيمتاج سلماسي

بدرازلمان رقيب

سيده توران ميراهدي
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   تحميل زيان خاموشي ها به گندم، آرد و نان
رئيس اتحاديه نانوايان سنتي در مورد تأثير خاموشي هاي اخير برق بر توليد 
و عرضه نان، گفت: متأسفانه اكنون به دليل خاموشي حداقل 2ساعته برق در 
مناطق مختلف كشور، نانوايان به دليل خراب و ترش شدن خمير، مجبور به 
دورريختن آن هستند. نوروزمقدم افزود: اين دورريز در حالي است كه آرد 
و نان كااليي استراتژيك بوده و دولت ها مجبور به تهيه آن براي تامين رزق 

مردم با پرداخت يارانه هستند اما با 2ساعت قطعي برق حداقل 2كيسه آرد در هر واحد نانوايي از بين مي رود 
و عالوه بر ضرري كه از محل آرد، مواداوليه، كارگر و... حدود 250 تا 300هزار تومان ضرر به هر واحد نانوايي 
وارد مي شود. او افزود: از سوي ديگر مردم در ساعت قطعي برق براي تامين نان به نزديك ترين منطقه اي 
كه برق و واحد نانوايي فعال دارد مراجعه مي كنند كه اين موجب ازدحام جمعيت، شيوع بيماري كرونا و 
كمبود نان و سهميه آرد در اينگونه مناطق در نانواخانه هايي مي شود كه بيش از سهميه آرد فروخته اند. 
رئيس اتحاديه نانوايان سنتي گفت: از سوي ديگر اكنون نرخ خريد تضميني هر كيلوگرم گندم از كشاورز 
حدود 5هزار تومان است و با دورريز حداقل 2كيسه گندم )نزديك 100كيلوگرم( به دليل قطعي برق و خرابي 
خمير، دولت بايد با هربار قطعي برق در هر واحد نانوايي 500هزار تومان زيان پرداخت كند. او افزود: بر اين 
اساس طي نامه اي به اتاق اصناف و ساير دستگاه هاي ذيربط به دولت پيشنهاد داديم تا براي جلوگيري از 
زيان بيشتر مردم، نانوايان و دولت، دســتگاه هاي ژنراتور برق با ارز 4هزار و 200توماني وارد و در اختيار 
نانوايان قرار گيرد. نوروزمقدم افزود: به فرض وجود 100واحد نانوايي در يك منطقه، با قطعي 2ساعته برق 
و هدررفتن 2كيسه آرد كه نيازمند 100كيلوگرم گندم است حدود10تن گندم از بين مي رود كه با احتساب 
نرخ هر كيلوگرم 5هزار توماني خريد تضميني گندم، حدود 50ميليون تومان سرمايه بيت المال حيف و 
ميل مي شود. در درازمدت نيز بايد به سمت استفاده از پنل هاي خورشيدي در مغازه هاي نانوايي حركت 
كنيم تا درصورت قطعي برق، تامين نان مردم با مشكل مواجه نشده و سرمايه هاي ملي حيف و ميل نشود.

به فرض وجود 100واحــد نانوايي در يك 
منطقه، با قطعي دو ساعته برق و هدر رفتن 
2كيسه آرد كه نيازمند 100كيلوگرم گندم 
است، حدود10تن گندم از بين مي رود كه 
با احتساب نرخ هر كيلوگرم 5هزار توماني 
خريد تضميني گندم، با اين شــيوه حدود 
50ميليون تومان سرمايه بيت المال حيف 

و ميل مي شود 

گزارش

گزارش

نابساماني بازار اجاره به روايت آمار
سقف شكني اجاره بها در سال كرونا

در فصل بهار امســال، متوســط افزايــش هزينــه اجاره بها در 
قراردادهايي كه تمديد شــده اســت، به 39.8درصد رسيده كه 
حدود 15درصد باالتر از نرخ مصوب ســتاد مقابلــه با كرونا براي 
ســقف قيمت اجاره در تهران، 20درصد باالتر از سقف شهرهاي 
بزرگ و 25درصد باالتر از نرخ مصوب براي ساير نقاط شهري است.
به گزارش همشــهري، آمارهاي رســمي در حالي از تداوم تورم 
در بازار اجاره خبر مي دهند كه بيش از يك ســال است اين بازار 
در سايه مصوبه ســتاد مقابله با كرونا براي حمايت از مستأجران، 
در خواب مصنوعي به سر مي برد و تحت تأثير تكليف موجران به 
تمديد خودكار قراردادهاي اجاره، عماًل ميزان جابه جايي ها در اين 
بازار به حداقل رسيده است. از سوي ديگر به واسطه تعيين سقف 
مصوب براي افزايش توافقي قيمت اجاره، ميزان تغييرات قيمت 
در اين قراردادها نيز به مراتب كمتر از واحدهاي خالي عرضه شده 
در بازار است و اگر روزي مصوبه حمايتي ستاد مقابله با كرونا لغو 
شود، همسان سازي اين نرخ ها مي تواند به بروز بحراني بي سابقه 

در بازار منجر شود.

آمارها چه مي گويند؟
براساس اطالعات منتشر شده از سوي مركز آمار ايران، در فصل 
بهار1400، شــاخص قيمت اجاره بهاي واحدهاي مســكوني در 
مناطق شهري، به عدد 226واحد رسيده كه نسبت به فصل قبل 
7.7درصد افزايش داشته اســت. در اين فصل استان كردستان با 
8.9درصد بيشترين و استان لرســتان با 0.6درصد كمترين نرخ 
تورم فصلي را در بين استان هاي كشور داشته اند. درصد تغييرات 
شــاخص قيمت اجاره بها در فصل بهار 1400 نســبت به فصل 
مشابه ســال قبل )تورم نقطه به نقطه( از افزايش 29.1درصدي 
قيمت ها حكايت دارد كه نســبت به تــورم 28.9درصدي فصل 
زمســتان1399 فقط 0.2واحد درصد افزايش نشــان مي دهد و 
از اين منظر مي تواند اميدي براي كاهش شــيب تورم بازار اجاره 
باشد؛ هرچند واقعيت هاي موجود در بازار اجاره همگي در نقطه 
مقابل اين اميد قرار دارد. براســاس آمارها بهار امسال بيشترين 
نرخ تورم نقطه به نقطه با 39.6درصد مربوط به اســتان كرمانشاه 
و كمترين نرخ تورم نقطه به نقطه با 13.9درصد مربوط به استان 
سيستان و بلوچستان بوده اســت. به عبارتي در فصل بهار1400 
خانوارهاي استان كرمانشاه به طور متوسط 10.5واحد درصد بيشتر 
از ميانگين كل كشور و خانوارهاي اســتان سيستان و بلوچستان 
به طور متوســط 15.2 واحد درصد كمتر از ميانگين كل كشور در 

بخش اجاره بها هزينه كرده اند.

فشار بر تورم ساالنه
همچنين نرخ تورم اجاره بها در چهارفصــل منتهي به فصل بهار 
1400 برابر 28،8درصد بود   كه اســتان همــدان با 38.3درصد 
بيشترين نرخ تورم و اســتان سيستان و بلوچستان با 13.6درصد 
كمترين نرخ تورم را داشته اند. نكته قابل توجه اين است كه در بهار 
امسال، متوسط افزايش هزينه اجاره بها در قراردادهاي تمديدي 
كه بدون تغيير در متراژ و محيط جغرافيايي واحد اســتيجاري، 
مي تواند واقعي ترين تغيير در بازار اجاره باشد، برابر با 39،8 درصد 
بوده است. اين در حالي است كه براســاس مصوبه ستاد مقابله با 
كرونا، براي حمايت از مســتأجران در دوره شــيوع اين بيماري، 
قراردادهاي اجاره به صورت خودكار تمديد شــده و سقف مجاز 
اجاره بها در اين قراردادها با توجه به وضعيت مالي خانوارها در دوره 
كرونا در تهران 25درصد و در كالنشهرها 20درصد و در ساير نقاط 
شهري 15درصد بوده است. بررسي ها و اظهارنظرهاي مربوط به 
فعاالن بازار مسكن و اتحاديه مشاوران امالك حاكي از اين است 
كه بخش زيادي از موجران به مصوبه ستاد مقابله با كرونا پايبند 
بوده اند و در توافق با مســتأجران براي افزايش اجاره با نرخ هاي 
پايين تر از بازار توافق كرده اند؛ ازاين رو، رسيدن تورم بازار اجاره در 
سال تمديد اجباري قراردادها به عدد 39.8درصد، به معناي اين 
است كه قيمت اجاره حتي در ســايه تعزير قانوني و باوجود رفتار 
انسان  دوستانه موجران، به مراتب بيش از نظر قانونگذاران افزايش 
پيدا كرده و حداقل از نظر قدرت خريد مستأجران، به باالترين عدد 
ممكن رسيده اســت. اين افزايش در حالي بر اساس توافق موجر 
و مســتأجر اتفاق افتاده كه در دوره كرونا هيچ محكمه اي رأي به 
تخليه امالك مسكوني استيجاري نمي دهد و در موارد استثنا نظير 
فروش ملك يا... نيز به مستأجر تا 3 ماه فرصت تخليه اعطا مي شود. 
در نقطه مقابل، در بازار عادي اجاره كه مشــمول هيچ مصوبه اي 
نيست و موجران متولي قيمت گذاري هستند، قيمت هاي اعالمي 
در آگهي هاي اجاره تا 100درصد باالتر از قراردادهاي سال گذشته 
اســت و فقط به دليل راكد بودن بازار و وزن بســيار پايين تعداد 
معامالت جديد، اين قيمت ها در آمارهاي رسمي اثرگذاري ندارد 
وگرنه با روند فعلي تخليه تورم بازار مسكن در بازار اجاره، تورم نقطه 
به نقطه بازار اجاره در آمارهاي رسمي نيز بايد به تورم نقطه به نقطه 

بازار مسكن مي رسيد.

تعديل آمار با سازش موجر و مستأجر
اجراي مصوبه تمديد خودكار قراردادهاي اجاره بر آمارهاي رسمي 
اثرگذار بوده و نمي تواند مالك واقعيت هاي بازار باشد. احمد آذري، 
نماينده اتحاديه مشاوران امالك در شوراي حل اختالف مي گويد: 
در رسيدگي به اختالفات بين موجر و مســتأجر در بحث تعيين 
اجاره بها و اجراي مصوبه ستاد ملي مبارزه با كرونا مبني بر تمديد 
قراردادهاي اجــاره اينگونه نبوده كه هيــچ حكم تخليه اي صادر 
نشود؛ اما معموالً بين موجر و مستأجر توافق مي شود. او مي افزايد: 
اين حق موجر است كه با پايان قرارداد، مستأجر ملك او را تخليه 
كند چراكه به داليل مختلفي مي تواند نياز به ملك و مسكن خود 
داشته باشــد اما درنهايت بايد هر دو طرف؛ موجر و مستأجر تابع 
پروتكل هاي ســتاد ملي مبارزه با كرونا باشند و در تمديد قرارداد 
و تعيين قيمت به توافق برســند. نماينده اتحاديه در شوراي حل 
اختالف با تأكيد بر اينكه در شــرايط سخت كرونايي و اقتصادي، 
مالكان كمك حال مستأجران بوده و هســتند، گفت: معموالً در 
98درصد موارد توافق بين مالك و مستأجر در شوراي حل اختالف 
انجام مي شود. او با اشاره به توافق و پايبندي در قراردادهاي اجاره 
به توافق، می گويد: واقعيت اين است كه وضعيت اقتصادي كشور، 
بحث مســكن را نيز تحت تأثير قرار داده اســت و به همين دليل 
مالكان قيمت هاي اجــاره را پايين مي آورند و به همين واســطه 
آمار صلح و سازش بين مســتأجران و مالكان باالست؛ چراكه اگر 
قيمت ها به صورت نامتعارف باال برود، عماًل مستأجران توان آن را 

ندارند و تقاضاي مؤثري براي آن واحدها وجود نخواهد داشت.

طالع بيني بازار مسكن
بررسي تركيب معامالت بازار  مسكن
مســكن در ماه هــاي اخير و 
همچنين معادل سازي ارزش 
ريالي مسكن شــهر تهران با دالر حاكي از اين 
است كه با فرض تداوم شــرايط فعلي اقتصاد 
ايران، بازار مسكن كار سختي براي بازگشت به 
دوره رونــق دارد و حداقــل در ميان مــدت 

سرنوشتي جز ركود نخواهد داشت.
به گزارش همشهري، واقعيت هاي بازار مسكن 
حاكي از اين است كه اندك متقاضيان باقيمانده 
در اين بازار قادر به تأمين مالي خريد مســكن 
نيســتند و نهايتا به خريد واحدهاي مسكوني 
با عمر باال و ارزان تر متمايل هســتند. از سوي 
ديگر، بررســي ارزش ارزي كاالي مسكن نيز 
نشــان مي دهد كه قيمت آن تقريبا به سقف 
تاريخي خود نزديك شــده و با شرايط فعلي 
اقتصاد، احتمال افزايش بيش از اين مقدار براي 
آن متصور نيست. در ضلع سوم بازار مسكن نيز 
تكليف دولت براي ســاخت يك ميليون واحد 
مســكوني قرار دارد كه حداقل در ميان مدت 
قادر اســت تقاضاي ســرخورده بازار مسكن 
را جذب كرده و ركود بازار مســكن شهري را 
تعميق كند. كنار هم گذاشــتن سه ضلع بازار 
مســكن يعني وضعيت تقاضا، ارزش ارزي و 
عرضه مســكن دولتي، مي تواند فرضيه ورود 
توليد و معامالت مسكن به دوره ركود سنگين 
را تأييد كنــد؛ اما اين فرضيه تــا وقتي معتبر 
است كه ارزش پول ملي براي ميان مدت با افت 
قابل مالحظه اي مواجه نشود در غير اين صورت 
مسكن بازهم به عنوان سپر تورمي سرمايه هاي 
ريالي وارد دوره جهش قيمت خواهد شد و خود 
را با قيمت ارزهاي جهان روا متناسب ســازي 

خواهد كرد.

قهر تقاضاي مصرفي با توليد مسكن
با به پايان رسيدن دوره قبلي رونق مسكن در 
سال هاي ابتدايي دهه90 و آغاز دوره ركود اين 
بازار از سال 1392، توليدكنندگان مسكن نيز 
پا پس كشيدند و به دليل نبود انتظارات تورمي 
در اين دوره و همچنين كاهش شــديد قدرت 

خريد متقاضيان در بازار مسكن، توليد خود را 
تا يك سوم كاهش دادند. اين مسئله مستقيماً 
به كاهش عرضه واحدهاي نوساز به بازار منجر 
شد و توانست ســهم اين واحدها از معامالت 
مســكن تهران را از 52درصد در ســال 92 به 
حدود 35درصد در بهــار 1400 كاهش دهد. 
به عبارت ديگر، كاهش قدرت خريد متقاضيان 
واقعي مسكن عمال استقبال از توليد اين كاال 
را كاهش داد و اندك متقاضيــان باقيمانده را 
به سمت واحدهاي با عمر باالتر و البته قيمت 
پايين تر سوق داد. با توجه به اينكه اين ماجرا 
همچنان در بازار مسكن شــهر تهران و حتي 
ساير كالنشهرهاي كشور مشهود است و طرف 
تقاضا، تمايل و تواني براي خريد مسكن جديد 
ندارد و همچنين با نظر به اينكه فضا و ظرفيت 
اضافي در متن تهران و كالنشهرها براي توليد 
مســكن جديد موجود نيست، به نظر مي رسد 
رفتار فعلي متقاضيان مصرفي حتي اگر از روي 
ناچاري باشــد، بن بســتي براي توليد مسكن 
شهري محسوب مي شــود و بي توجهي به آن 
مي تواند به تعميق بحران بازار اجاره و مسكن 
منجر شــود. در حقيقت از يك ســو متقاضي 
مصرفي به علــت ناتواني مالي قــادر به خريد 
مسكن نوساز نيست و از سوي ديگر به واسطه 
بحران قيمتي بازار اجاره، متقاضيان بازار اجاره 
نيز قادر نيستند مسكن نوساز  خريداري شده 
تقاضاي ســرمايه گذاري را با قيمت متناسب 
با قيمت مسكن اجاره كنند و درنتيجه خواب 
سرمايه  متقاضيان سرمايه اي در بازار مسكن 
نيز افزايــش خواهد يافت. در ايــن ميان بايد 
اجراي قانون ماليات ستاني از خانه هاي خالي 
را نيز اضافه كــرد كه عمال هزينــه نگهداري 
مسكن سرمايه گذاري و سفته بازي را به شدت 
باال مي برد و سرمايه هاي ســرگردان را از بازار 
فراري مي دهد. به اين ماجــرا بايد اضافه كرد 
كه تعداد معامالت مسكن از سال 92 تا 97 به 
حدود يك دوم و پس ازآن تا يك سوم نسبت به 
دوره رونق 89 تا 92 كاهش پيدا كرده و عمال به 
همين ميزان بازار سازندگان مسكن كوچك تر 

شده است.

مسكن و لنگر نرخ ارز
بازار مســكن ايران به عنوان پناهگاه ســنتي 
سرمايه هاي ريالي، همواره تحت تأثير تحوالت 
اقتصاد كالن نظير رشــد نقدينگي، تورم و... با 
افزايش قيمت يا ركود معامالت مواجه مي شود 
و قيمت ها در اين بازار با نــرخ ارز كه به نوعي 
واقعي ترين مالك ســنجش ارزش پول ملي 
است، متناســب مي شود. بررســي تحوالت 
بازار مســكن در 3دهه گذشته نشان مي دهد 
محدوده قيمتي هزار دالر به ازاي هر مترمربع 
زيربناي مســكوني در شــهر تهران، يك رقم 
نسبتا واقعي و قابل پذيرش از سوي بازار بوده 
كه البته در سال هاي اخير به واسطه تغييراتي 
در ساخت وســاز و اضافه شدن برخي هزينه ها 
به توليد مسكن، كف قيمت دالري مسكن نيز 
به ســمت ارقام باالتر حركت كرده؛ اما بازهم 
محدوده ثبات قيمت مسكن از محدوده هزار و 
100 تا هزار و 200دالر فراتر نرفته و اين قيمت 
تقريبا معادل ارزش ذاتي مسكن در شهر تهران 
بوده است به اين معنا كه قيمت مسكن باوجود 
نوسان در محدوده كمتر و بيشتر از اين ارقام، 
تأمل و ثبات بيشــتري در اين محدوده داشته 
و بازار نيــز در اين محدوده قيمتــي به ثبات 
رسيده است. البته اين نكته هم قابل ذكر است 
كه در 3سال اخير به دليل تغييرات دستوري 
قيمت سازي هاي ســوداگري در بازار ارز ايران 
و همچنين به واسطه زمان  بر بودن تخليه اثرات 
نرخ ارز در قيمت مسكن، ارزش دالري مسكن 
با نوسانات مقطعي و موقت مواجه شده است. 
بررسي ها نشــان مي دهد در دوره ثبات نسبي 
نرخ ارز از ســال 92 تا اوايل 97، قيمت دالري 
مسكن شهر تهران در محدوده هزار و 200دالر 
قرار داشته و نوسانات آن از محدوده هزار و 100 
تا حدود هزار و 350دالر فراتر نرفته است اما از 
نيمه اول ســال 97 و همزمان با جهش حدود 
100درصدي قيمــت ارز در اين دوره، قيمت 
دالري مسكن تهران تا مرز 500دالر براي هر 
مترمربع نيز كاهش پيدا كرده و در برگشــت 
نيز قادر به عبور از محــدوده هزار و 100دالر 

نبوده اســت. يكي از تعابير اين اتفاق مي تواند 
واقعي نبودن تغييرات قيمت ارز در 3سال اخير 
باشــد و ازآنجايي كه قيمت دالري مسكن در 
شرايط فعلي نيز در محدوده هزار و 200دالر 
آرام گرفته، مي توان احتمــال داد كه از اين به 
بعد تغييرات نمودار دالري قيمت مسكن عمدتا 
ناشي از تغيير قيمت ارز باشد و ارزش ريالي اين 

كاال تغيير محسوسي را تجربه نكند.

نامعادله مسكن و دستمزد
همه حواشي بازار مسكن از احتمال آرام گرفتن 
و تثبيت معادالت اين بازار اعم از ميزان توليد، 
قيمت و تعداد معامله در محدوده فعلي حكايت 
دارد؛ اما در اين ميان 3مســئله وجود دارد كه 
تثبيت فرضي حوزه مسكن در محدوده فعلي 
را ناملموس و حتي خنثي مي كند. نكته اول، 
ريالي بــودن درآمد اغلب خانوارهــاي ايراني 
و كاهش مســتمر قدرت خريد در مقايسه با 
تغييرات تورم و نرخ ارز است كه پيوسته منجر 
به رشد شاخص دسترســي خانوار به مسكن 
مي شود و شــرايطي فراهم مي آورد كه حتي 
ثبات چندين ســاله قيمت ريالي مســكن در 
محدوده فعلي نيز به فرصتي براي خانه دار شدن 
اغلب متقاضيان مصرفي ختم نمي شــود. به 
گزارش همشــهري، قيمت مسكن در اقتصاد 

ايران ضمن اثرپذيري تدريجي از تورم و تغيير 
نــرخ ارز، در دوره هاي ثبات اقتصــادي نيز با 
چســبندگي شــديد قيمت مواجه است و در 
بهترين حالت فقط قيمــت دالري آن هم پايه 
تورم رشــد نمي كند به همين دليل اصالح و 
ريزش قيمت در بازار مسكن اتفاقي بعيد و نادر 
محسوب مي شود. با درنظر داشتن اين خاصيت 
بازار مسكن، در شرايط فعلي ميانگين قيمت 
يك واحد مسكوني متناسب با الگوي مصرف 
در شــهر تهران به 2.2ميليارد تومان مي رسد 
كه تقريبا معادل 30ســال درآمد يك خانوار 
متوسط تهراني اســت و اين خانوار با پس انداز 
يك ســوم درآمد خود بايد چيزي حدود 90تا 
100سال براي خانه دار شدن منتظر بماند. در 
اين وضعيت حتي نصف شــدن فاصله قدرت 
خريد متقاضــي و ارزش واحد مســكوني نيز 
نهايتا مي تواند دوره انتظار خانه دار شــدن را 
به 50سال تقليل دهد كه بازهم گرهي از كار 
متقاضيان مصرفي باز نمي كند. به خصوص اين 
افراد در سال 97 و پيش از جهش قيمت مسكن 
كه دوره دسترسي مسكن كمتر از 20سال بود 

نيز قادر به خريد خانه نبودند.
همه ايــن عوامل ســبب شــده تــا در كنار 
عدم افزايــش بهينه دســتمزدها، شــاخص 
دسترســي خانــوار به مســكن ماه به مــاه با 

تغيير اساســي روبه رو شــده و عمال افزايش 
600 درصــدي قيمــت مســكن در فاصلــه 
ســال هاي 1397 تا خرداد 1400، كاري كند 
كه خريد مسكن براي بســياري از دهك هاي 
درآمدي حتي دهك هاي 7 يا 8 هم به هدفي 

دست نيافتني تبديل شود.

تورم زمين و مصالح عليه مسكن
نكته ديگري كه بايد موردتوجــه قرار گيرد، 
اين اســت كه حتي به فرض ثبات نسبي نرخ 
ارز در اقتصاد ايران و فريز شــدن بازار مسكن 
در محــدوده قيمتــي فعلــي، دو عامل تورم 
نهاده هاي ســاختماني و رشــد قيمت زمين 
به عنوان اصلي ترين هزينه توليد مسكن، راه را 
براي كاهش قيمت جايگزيني مسكن مي بندد 
و مانع جدي در مسير ارزان سازي توليد مسكن 
يا كاهش قيمت ايــن كاال از طريق ابزارهاي 
مالياتي و... ايجاد مي كند. كمبود زمين شهري 
قابل ســاخت در متن تهران و كالنشــهرها و 
همچنين رشــد ادامه دار قيمــت نهاده هاي 
ســاختماني به دليل نظام مند نبودن اين بازار، 
دو عامل جــدي در تحريك قيمت مســكن 
محسوب مي شود كه حداقل در يك سال اخير 
تبعات بدي براي حوزه مسكن به دنبال داشته 
است؛ به گونه اي كه با رســيدن سهم زمين از 
قيمت مســكن تا محدوده 80درصد در شهر 
تهران، هم حوزه توليد تضعيف شده و هم تورم 
بازار خريدوفروش مسكن باوجود ركود ساير 
بازارهاي اقتصاد ايران ادامه پيدا كرده اســت. 
همچنين تورم ادامه دار مصالح پرمصرف توليد 
مسكن با كاهش حاشيه سود ســازندگان، از 
يك سو زمينه افت كيفيت ساخت وساز را فراهم 
آورده و از سوي ديگر به اهرمي براي باال بردن 
قيمت فروش مسكن تبديل شده است. در اين 
شرايط، به نظر مي رسد حتي درصورت به ثبات 
رسيدن بازار مســكن و كارآمد شدن ابزارهاي 
مالياتي در اين حوزه، بدون اصالح قواعد زمين 
شــهري و قاعده مند كردن بــازار نهاده هاي 
ساختماني، آرامش اين حوزه چندان طوالني 

نخواهد بود.

 توليد، معامله و قيمت دالري مسكن به منطقه بن بست رسيده 
و بازار مسكن با فرض تداوم شرايط فعلي اقتصاد سرنوشتي جز انجماد و ركود ندارد

درحالي كه تأخير و تعلل استانداري تهران 
در اصالح نرخ نان ادامــه دارد، نرخ هاي 
جديد و البته غيررســمي نان، با متوسط 

افزايش 47درصدي اعالم شد.
به گزارش همشــهري، با اتحاديه نانوايان سنتي و سنگكي 
به استانداري تهران از تير ماه سال گذشته مستندات خود 
را مبني بر لزوم اصالح نرخ ارائــه داده اند اما ابالغ نرخ جديد 
نان، در بالتكليفي به ســر مي برد،  با وجــود ابالغ و اجراي 
نرخ هاي افزايش يافته غيررســمي نان، استانداري تهران و 
ساير دســتگاه هاي ذيربط از اصالح و ابالغ نرخ مصوب نان 
خودداري مي كنند كه ايــن امر موجب عرضه چند نرخي و 
گرانفروشي انواع نان ســنتي با استفاده از برخي افزودني ها 
مانند كنجد، سياه دانه، سبوس و... شده است.  در تازه ترين 
واكنش اتحاديه نانوايان تصميم گرفتند نرخ هاي غيررسمي 
را براي اين نوع نان ها با توجه به آرد يارانه اي )نوع يك( و آرد 
آزادپز )نوع2( را تصويب و اجرايي كنند،  نرخ هايي كه قبال 
مســئوالن دســتگاه هاي نظارتي اعمال آن را غيرقانوني و 
مشمول برخوردهاي تعزيراتي قلمداد مي كردند اكنون در 
واحدهاي نانوايي سطح شهر تهران اجرايي شده است. نانوايان 
حتي افزايش 50درصدي قيمت نان سنتي را جوابگوي رشد 
هزينه تمام شده توليد نان در سال1400 نمي دانند و خواستار 

افزايش 100درصدي نرخ مصوب نان هستند.

حداقل قيمت سنگك 3هزار و 500تومان 
رئيس اتحاديه نانوايان سنگكي در گفت وگو با همشهري با 
بيان اينكه دولت از ابالغ نرخ جديد نان خودداري مي كند، 
گفت: ما نيز در انتظار ابالغ نرخ هاي مصوب هستيم. اصغر 
پابرجا با بيان اينكه اكنون هزينه تمام شده هر قرص نان 
سنگك ساده به 3هزار و 500تومان افزايش يافته است، 
افزود: با اين شرايط نانوايان مجبور به ابالغ و اعالم نرخ هاي 
جديد براي نان سنگك هســتند و با توجه به رشد هزينه 
تمام شده نان، نانوايان سنگكي به صورت كج دار و مريز با 
نرخ هاي متفاوت اين نوع نــان را پخت و به نحوي عرضه 

مي كنند كه قــادر به ادامه فعاليت باشــند. به گفته او، از 
ابتداي امسال عالوه بر افزايش ســاير هزينه هاي سربار 
توليد نان، شركت هاي حمل ونقل درخواست افزايش نرخ 
حمل آرد را ارائه كرده اند و مشخص نيست كه اين هزينه ها 
با ابالغ نشدن نرخ جديد نان بايد چگونه جبران شود. پابرجا 
با اعالم اينكه اكنون نانوايان سنگكي مشكلي براي تامين 
آرد مورد نياز با نرخ مصوب ندارند، افزود: سهم اجاره بهاي 
واحدهاي نانوايي در رشد هزينه تمام شده توليد نان بيش 
از ساير مولفه هاي توليد بوده  و در برخي مناطق اجاره بهاي 
مغازه هاي نانوايي بيش از 100درصد افزايش يافته است. 
او با بيان اينكه نانوايان چاره اي جز انتظار براي اصالح نرخ 
نان ندارند، گفت: شرايط براي فعاليت واحدهاي نانوايي 
بسيار دشوار شــده و نانوايان در انتظار تصميم گيري در 

مورد اصالح نرخ نان در دولت جديد هستند.

نرخ غيررسمي نان سنتي با افزايش 47درصدي 
رئيس اتحاديه نانوايان سنتي در گفت وگو با همشهري با 
بيان اينكه به دليل تأخير استانداري تهران در اصالح و ابالغ 
نرخ جديد نان، نانوايان سنتي به دليل رشد چندين ساله 
قيمت تمام شده نان، از ابتداي امسال افزايش حداقلي را 

براي قيمت انواع نان ســنتي يارانه اي و آزاد پز با افزايش 
وزن چانه خمير اعمال كرده اند، گفت: نانوايان در حالي 
نان را به نرخ غيررسمي جديد مي فروشند كه استانداري 
از اعالم نرخ اصالح شده و رسمي نان خودداري مي كند. 
بيژن نوروز مقدم با اشــاره به اينكــه نانوايان چاره اي جز 
افزايش نرخ غيررسمي نان نداشته و اگر افزايش حداقلي 
نرخ نان را اعمال نمي كردند مجبور بــه تعطيلي بودند، 
افزود: هزينه هــاي توليد نان طي 2ســال اخير بيش از 
100درصــد افزايش يافتــه، اما در يك دهــه 1391 تا 
 1400 فقط 3بار شــاهد تعديل نرخ نان در ســال هاي 
91، 93 و 98 بوديم. با اين شرايط نانوايان از ابتداي امسال 
نان را به نرخي كه خودشان مصوب كردند با افزايش وزن 
چانه خمير عرضه مي كنند زيرا با اعالم نرخ هاي مصوب 
نان در ســال 98 وزن چانــه خمير براي جبــران هزينه 
تمام شــده توليد به حدي كاهش يافته بــود كه به افت 
كيفيت و افزايش دورريز نان منجر شــده بود و به ناچار 
نانوايان وزن چانه خمير را افزايش دادند. او با بيان اينكه 
حداكثر افزايش غيررســمي نان در اتحاديه نانوايان بين 
45 تا 47درصد بوده است، در مورد نرخ هاي غيررسمي 
اعمال شده نان ســنتي از ابتداي امســال، گفت: ميزان 
افزايش قيمت نان ســنتي بنا بر آرد نوع يك)يارانه اي( و 
نوع2 )آزادپز( متفاوت بوده اســت؛ به نحوي كه در انواع 
نان سنتي توليدي ساده با آرد نوع يك، قيمت نان لواش با 
افزايش وزن چانه خمير از 130 به 140گرم از 300تومان 
قبلي به 450تومان، بربري با افزايش وزن چانه خمير از 
510 به 530گرم به هزار و 500تومان، تافتون با افزايش 
وزن چانه خمير از230 به 250گرم و نرخ قبلي 550تومان 
به 800تومان، سنگك از 1200به 2هزار تومان، تافتون 
گردون جديــد 200گرمي 600تومان و نان خراســاني 
300گرمي به هزار تومان افزايش يافته است. نوروز مقدم 
در مورد نرخ  انواع نان سنتي با آرد نوع2)آزادپز( افزود: نرخ 
نان لواش با افزايش وزن چانه خمير از 170 به 180گرم 
از نرخ 450 تومان قبلي بــه650 تومان، تافتون تنوري با 

گفت وگوي همشهري با رئيس اتحاديه نانوايان سنتي 

نرخ غيررسمي نان سنتي در تهران اعالم شد

افزايش وزن از 250 به 280گرم و قيمت قبلي 850تومان 
به هزار و 200تومان، بربري با افزيش وزن چانه خمير از 
580 به 600 گرم و نرخ قبلــي 1500 تومان به 2هزار و 
250 تومان افزايش يافته است. همچنين نرخ نان تافتون 
گــردون با دســتگاه هاي جديد )بين تافتــون تنوري و 
گردون سابق( با وزن 200گرم و قيمت 900 تومان و نان 
خراساني با وزن چانه خمير 300گرم، هزار و 500 تومان 

تعيين و اعالم شده است.

تأثير افزايش هزينه حمل آرد بر گراني نان 
رئيس اتحاديه نانوايان ســنتي در مورد تأثير درخواست 
شركت حمل ونقل بين المللي براي افزايش كرايه حمل 
آرد بر قيمت تمام شــده نان، گفت: شــركت حمل ونقل 
بين المللي حدود يك ماه پيش طــي نامه اي به اتحاديه 
نانوايان و استانداري تهران خواستار افزايش هزينه كرايه 
حمل هر كيسه 50كيلوگرمي آرد در كارخانه هاي تهران 
از 2هزار و 200به 5هــزار تومان و از كــرج به تهران به 
كيسه اي 6هزار تومان شد اما نانوايان اعالم كردند تا زماني 
كه نرخ نان اصالح نشــود، قادر به پذيــرش اين افزايش 

هزينه نيستند.
 نوروز مقدم افزود: اخيرا اين شــركت مجددا طي نامه اي 

اعالم كرده كه نرخ اعالم شده قبلي براي كرايه حمل آرد 
مربوط به سال 99 بوده و در سال 1400 بايد كرايه حمل 
هر كيسه آرد از كارخانه هاي تهران به 6هزار و از كرج به 
تهران به 8هزار تومان افزايش يابد اما نانوايان نمي توانند 

زير بار اين نرخ ها بروند. 
به گفته او، اما بخش حمل ونقل نيز با مشكل مواجه است 
و نانوايان بيم آن دارند كه مانند ســال گذشته كه آرد با 
وقفه حمــل و در نهايت نيز نانوايان مجبــور به پذيرش 
افزايش كرايه حمل شدند، اكنون نيز همين روند تكرار 
شود؛ چرا كه اگر آرد حمل نشود، نانوايي تعطيل مي شود. 
او افزود: با وجود اين مقرر شده تا با برگزاري نشست هايي 
در مورد نرخ كرايه حمل آرد به توافق برســيم و در اين 
چارچوب از مسئوالن مي خواهيم تا نرخ جديد نان را رسما 
اعالم كنند تا دست نانوايان در پذيرش اينگونه هزينه هاي 

سربار و افزايش نرخ دستمزد كارگران باز باشد.
نوروز مقدم تأكيد كرد: متأسفانه با وجود ارائه مستندات 
افزايش هزينه تمام شــده توليد نان و پذيرش آن توسط 
دستگاه هاي ذيربط، نانوايان ســنتي همچنان در انتظار 
اصالح نرخ نان هستند اما در روزهاي پاياني فعاليت دولت 
كنوني و آغاز به كار دولت آينده، فعال نانوايان براي اصالح 

نرخ نان گرفتار شده اند.
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نامه نگاري توليدكننده هاي فوالد با دولت
به دنبال توقف كامل فعاليت توليدكننده هاي فوالد و بروز مشكالت مختلف 
براي اين صنعت، روز گذشته انجمن توليدكنندگان فوالد ايران به وزير صنعت 
نامه نوشتند و خواستار آن شــدند كه حلقه هاي مختلف زنجيره فوالد به جز 
ذوب و فوالدسازي، مشابه ســاير صنايع امكان فعاليت و توليد داشته باشند 
و به واحدهاي ذوب و فوالدســازي نيز حداقل در زمان غيــر از اوج بار مثل 
ساعات شب، اجازه فعاليت داده شــود. مطابق اطالعات دريافتي، هم اكنون 
فعاليت واحدهاي ذوب، ريخته گري، نــورد، ذوب القايي و قوس الكتريكي و 
كنسانتره سازي در شركت هاي فوالد سازي  به طور كامل تعطيل شده اند. انجمن 
توليدكنندگان فوالد ايران تأكيد كرده است: محدوديت هاي اخير ابالغي براي 
كارخانه هاي زنجيره فوالد كه حداكثر ۱۰درصد از ديماند مصرفي آنان را مجاز 
شمرده است، عماًل موجب تعطيلي واحد هاي توليدي اين زنجيره شده كه قطعًا 
تبعات نامطلوبي براي تنظيم بازار داخلي محصوالت فوالدي خواهد داشت و 
همچنين موجب اخالل در روند صادرات و ارزآوري فوالد كشور خواهد شد. 
انجمن فوالد پيشنهاد كرده است: به جاي دستور تعطيلي به همه كارخانه هاي 
زنجيره فوالد، به اين انجمن اجازه داده شود تا با همكاري شركت هاي توليدي، 
با مديريت توليد در اين زنجيره، كاهش برق مصرفي مورد انتظار از صنعت فوالد 

را برنامه ريزي و مديريت كند.

ث
مك

برق صنايع چه زماني وصل مي شود؟
يكي از مهم ترين پرســش هايي كه اكنون بازار سرمايه با آن مواجه 
است مدت زمان قطع برق صنايع است، زيرا اثر هر روز قطع برق در 
صنايع بيش از چندصد ميليارد تومان است و افزايش دوره قطع برق 
مي تواند به ازاي هر روز آثار مالي زيادي داشته باشد. ديروز سخنگوي 
صنعت برق گفت: كارخانه هاي فوالد و سيمان با پايداري شرايط تامين 
برق به تدريج رفع محدوديت مي شوند. مصطفي رجبي مشهدي، اما 
زمان دقيقي براي پايان دوره قطع برق اعالم نكرد و گفت: دامنه طرح 
مرتبط با همه صنايع بزرگ و متوسط و كوچك فوالد و سيمان است 
و هر دو بخش دولتي و خصوصي با اجراي اين طرح مصرف برق خود 
را كاهش مي دهند. او با بيان اينكه از پيــش از ورود به دوره اوج بار 
برنامه ريزي شده بود تا صنايع به صورت داوطلبانه مصرف خود در بازه 
زماني اوج مصرف را كاهش دهند، اضافه كرد: با پايداري شرايط تامين 
برق به تدريج كارخانه هاي فوالد و سيمان رفع محدوديت مي شوند. 
به گفته سخنگوي صنعت برق، صنايع فوالد و سيمان مي توانند در بازه 
زماني كنوني به مدت چندهفته توليد خود را متوقف كرده و به تعميرات 
بپردازند، از سوي ديگر با گذر از زمان اوج بار از تسهيالت صنعت برق 

هم بهره مند شوند.

ث
مك

 بختيار علم بيگي، رئيس 
هيأت مديــره انجمــن 
صنايع شوينده، بهداشتي 
و آرايشــي در گفت وگو با 
همشهري؛ افزايش قيمت 
60درصــدي محصوالت 
شــوينده، آن هــم براي 

دومين بار را تكذيب كرد

 علم بيگي: امسال قيمت 
شوينده ها فقط يك بار در 
خرداد ماه 20 تا 2۵درصد 

افزايش يافته است

به دنبــال قطع برق صنايــع، با تصميم  گزارش
دولت، فعاليــت توليدكننده هاي فوالد 
به طور كامل متوقف شــده است و اين 
شركت ها عمال نمي توانند توليد كنند. برآورد مي شود 
توليدكننده هاي سيمان براي ادامه فعاليت مجبورند 
مازوت بسوزانند. برخي اطالعات نيز نشان مي دهد برق 
پتروشيمي توليد كننده مواد پليمري در خط اتيلن غرب 
نيز قطع شــده و فعاليت آنها را متوقف كرده؛ اينها به 
ريسك هاي تازه اي براي بازار سرمايه تبديل شده است 
به باور كارشناســان تــداوم اين روند بــه افت درآمد 

شركت ها در صنايع يادشده منجر مي شود.
به گزارش همشــهري، به دنبال افزايش خاموشي ها و 
بروز بحران در صنعت برق، دولت دستور داد برق صنايع 
بزرگ و متوسط ازجمله ســيمان، فوالد و پتروشيمي 
تا حل مشــكالت صنعت برق به كمتريــن حد خود 
برسد. اين موضوع موجب شــده دركنار ريسك نتايج 
مذاكرات هســته اي در وين و سياست هاي اقتصادي 
دولت سيزدهم، يك ريســك تازه هم به بازار سرمايه 
اضافه شود و آن ريســك قطع برق است كه مي تواند 
عملكرد شركت هاي بورس را تحت تأثير قرار دهد. هنوز 
شركت هايي كه قطع برق شــامل آنها شده، گزارشي 
درباره آثار مالي اين قطعی منتشر نكرده اند اما مديران 
اين شركت ها در گفت وگو با رسانه ها تأكيد كرده اند قطع 

برق به كاهش درآمد آنها منجر خواهد شد. 
به طور مثال برخي برآورد ها نشان مي دهد در دوره اي 
كه قطع برق صنايع اتفاق مي افتد، ميزان توليد شركت 
فــوالد مباركه به عنــوان بزرگ ترين شــركت بورس 
مي تواند تا 60درصد كاهش يابــد و اين موضوع براي 
شركتي كه ســاالنه بيش از 6ميليون تن فوالد توليد 
مي كند آثــار زيانباري خواهد داشــت. خبر هاي تازه 
نشان مي دهد فعاليت شركت هاي توليد كننده فوالد 
به طور كامل متوقف شــده و حتي توليدكننده هايي 
كه خود نيروگاه دارند نيز بايد برق خود را وارد شــبكه 

سراسري كنند.
مشــخص نيســت قطع برق كارخانه ها تا چه زماني 
ادامه خواهد داشت. وزارت نيرو مي گويد روند عرضه و 
تقاضاي برق در مرداد ماه به تعادل مي رسد و خاموشي ها 
كم مي شــود اما برخي تحليلگران بر ايــن باورند كه 
بحران صنعت برق دست كم تا شهريور ماه ادامه دارد. با 
طوالني شدن قطع برق، بايد شاهد آثار طوالني مدت تري 
بر صنايع باشــيم كه به  معناي كاهش بيشــتر درآمد 

آنهاست.
به  دليل مشكالتي كه در توليد و مصرف گاز در زمستان 
وجود دارد، هر سال برخي از صنايع با قطع گاز هم مواجه 
مي شوند و اين يعني در تابستان قطع برق و در زمستان 
قطع گاز مي تواند چالش توليد را در صنايع بيشتر كند. 
برخي برآورد ها نشــان مي دهد بحران آب هم چالش 
ديگري است كه ممكن است درصورت به نتيجه نرسيدن 
طرح هاي انتقال آب، فعاليت صنايع را با چالش جدي 

مواجه كند.
اميرعلي اميرباقري، كارشناس بازار سرمايه در اين باره 
مي گويد: بحران انرژي موضوعي است كه سهامداران 
بايد در پيش بيني هاي خود آن را مدنظر قرار دهند. او 
مي افزايد: با توجه به ذخيره آبي، صنايع با بحران برق و 
آب مواجه شده اند. اكنون اين موضوع در بازار به عنوان 
يك ريسك نوظهور به وقوع پيوسته و مي تواند بخش 
توليد را تحت تأثير قرار دهد؛ بنابراين ســرمايه گذاران 
بايد نگاه ويژه اي به ســهامي داشته باشــند كه از اين 

موضوع تأثير مي پذيرند.

صنعت فوالد
مهم ترين صنعتي كه با قطع برق دچار آســيب مالي 
مي شود، صنعت فوالد است كه بخش مهمي از ارزش 
بازار ســهام را در اختيار دارد. هر نوع نوسان در قيمت 
سهام اين شركت ها مي تواند خيلي سريع روي شاخص 
بورس تأثير گذار باشد. مشخص نيســت با قطع برق، 
ميزان توليــد كارخانه هاي توليد كننــده فوالد تا چه 
ميزان كاهش پيدا خواهد كرد اما با توجه به آنكه فقط 
فوالد مباركه روزانه 100هزار تن فوالد توليد مي كند، 
برآورد مي شود هر روز قطع برق، بيش از چندصدهزار 
تن از ميزان توليد فوالد بكاهــد و به زيان اين كارخانه 
منجر شود. تازه ترين خبرها نشــان مي دهد فعاليت 
توليدكننده هاي فوالد به طور كامل متوقف شده، اين 
اطالعات بيانگر آن است كه بعد از ابالغيه دولت، تمام 
شــركت هاي توليد كننده فــوالد فعاليت هاي خود را 
متوقف كرده اند، حتي شــركت هايي كه خود صاحب 
نيروگاه هســتند نيز نمي توانند با بــرق توليدي خود 
كار كنند و دولت آنهــا را وادار كرده بــرق توليدي را 
وارد شبكه سراســري برق كنند. قطع برق همچنين 
به توقف فعاليت واحدهاي احيای مستقيم منجر شده 
اســت. اين نوع واحدها انرژي مصرفي شان گاز است و 
آهن اسفنجي توليد مي كنند. عالوه بر اين، واحدهاي 
ذوب، ريخته گري، نورد، ذوب القايي و قوس الكتريكي 
و كنسانتره ســازي نيز به طور كامل تعطيل شده اند، 
يعني شــركت هاي توليد كننده فــوالد به طوركامل 
تعطيل هستند. همه اينها در حالي است كه نگهداري 
آهن اسفنجي به دليل اكسيداسيون براي فوالدسازان 

دشوار است.
مهرداد اكبريان، رئيس انجمن ســنگ آهــن ايران با 
بيان اينكه قطع برق تأثير زيادي بر سهام شركت هاي 
توليد كننده فوالد در بورس دارد، گفت: بخشي از توليد 
صنعت فوالد به خصوص در كارخانه هاي جديد در طول 
سال براساس كوره هاي القائي انجام مي شود، اين كوره ها 
به صورت مستقيم مصرف كننده برق هستند و درصورت 
قطعي برق ديگر قادر به ادامه فعاليت خود نخواهند بود، 
به همين دليل با قطع برق به احتمال زياد كارخانه ها تا 

30درصد از توليد خود را از دست مي دهند.
ســيدرضا شهرســتاني، عضو هيأت مديــره انجمن 
توليدكنندگان فــوالد ايران با بيــان اينكه قطع برق 
به طور حتم به كاهش سود توليدكننده هاي فوالد منجر 
مي شــود، گفت: بخش خصوصي به طور حتم در اين 
مدت وارد زيان مي شود و مسلما اين شرايط و موقعيت 
فعلي معضل و عواقب بسيار بدي را در كشور با خود به 

همراه خواهد داشت.
او با بيان اينكه ميزان توليد در صنعت فوالد به صورت 
ماهانه 2.۵ميليون تن است كه عددي كمتر از 100هزار 
تن در روز مي شود، اضافه كرد: مشكل اين است مطابق 
اعالم دولت قرار است شب ها هم برق كارخانه قطع شود؛ 
درحالي كه اگر اين تصميم براي فعاليت شبانه گرفته 
نشده بود، در شبانه روز مي توانستيم ۵0هزار تن فوالد 
توليد كنيم و زيان ها را كاهش دهيم، اما با اين شرايط 

سودمان قطعا كاهش خواهد يافت.

صنعت سيمان
يكي ديگر از صنايعي كه با تشديد بحران در صنعت برق 
با قطع برق مواجه شده، صنعت سيمان است. برآورد ها 
نشان مي دهد به دليل حاشيه سود بسيار كم اين صنعت 
تحت تأثير قيمت گذاري دســتوري، هــر نوع كاهش 
توليد به سرعت مي تواند بر درآمد اين شركت ها تأثير 

داشته باشــد. دولت در طول سال هاي گذشته قيمت 
سيمان را ســركوب كرده و همين عامل موجب شده 
توليدكننده هاي سيمان با زيان مواجه شوند. به همين 
دليل قطع برق احتماال موجب خواهد شد اين شركت ها 
به مصرف سوخت هاي فســيلي گران تر روي بياورند 
و اين موضوع مي تواند هزينه تمام شــده توليد را براي 
اين شركت ها بيشتر كند. رضا جمارانيان، مديرعامل 
شركت ســرمايه گذاري ســيمان تامين درباره قطع 
برق و اثرگذاري آن بر صنعت ســيمان گفت: زمستان 
پارســال هم دقيقا با قطعي برق مواجه شديم و در آن 
زمان به ناچار از مازوت استفاده كرديم كه باعث زيان 

شركت ها شد.
حميدرضا صالحي، رئيس كميســيون انــرژي اتاق 
بازرگاني ايــران هم درباره تاثير قطــع برق بر صنعت 
سيمان و ســاير صنايع گفت: متأسفانه طي سال هاي 
گذشته به دنبال تغيير و افزايش مصرف برق در 3بخش 
خانگي، صنعتي و تجاري، شــاهد آن بوديم كه بخش 
صنعت نخستين بخشي بود كه مورد خاموشي هاي برق 
قرار مي گرفت و هميشه اين اقدام باعث ضرر و زيان هاي 

سنگين به صنايع مختلف كشور شده است.
او اضافــه كرد: بســياري از صنايع حاضــر در بورس، 
مصرف كننده انرژي هســتند و حتي برخي از صنايع 
مانند پتروشيمي، سيمان و فوالد كه وابستگي شديدي 
به برق دارند در بورس حضور دارند؛ بنابراين قطع برق 
كه توليد آنها را مختل مي كند به مراتب در سهام آنها در 

بورس تأثيرگذار خواهد بود.
صالحی با بيان اينكه برنامه ريزي هايي كه شركت هاي 
بورس داشته اند و بايد به اعداد از پيش تعيين شده در 
سايت كدال مي رســيدند محقق نمي شود، افزود: اين 
موضوع به درآمد و سود شــركت ها آسيب زيادي وارد 
مي كند و حتي مي تواند ضمن كاهش سودآوري، آنها را 

در معرض ضرر و زيان سنگين قرار دهد.
او با تأكيــد بر اينكه اين صنايع خواهان برق مســتمر 
براي فعاليت هاي خود هستند، گفت: بايد تصميمات 
جديدي از طريق بورس انرژي و نيروگاه هاي غيردولتي 
كه آماده هســتند تا برق را به دور از مداخله دولت در 
بورس به فروش برسانند، اتخاذ شــود تا صنايع از اين 
برق استفاده و بخشي از مشكالت خود را برطرف كنند.

صنعت پتروشيمي
تنها صنعتي كه شــايد كمترين تأثيــر را از قطع برق 
بپذيرد، صنعت پتروشــيمي است. صنايع پتروشيمي 
با احداث نيروگاه هاي مجزا، تامين برق خود را از شبكه 
سراســري قطع كرده اند و به شبكه برق سراسري نياز 
كمتري دارند. با اين حال تازه ترين خبر ها نشان مي دهد 
برخي شركت هاي پتروشيمي در خط اتيلن غرب كه به 
شبكه تامين برق پتروشــيمي متصل نبوده اند با قطع 
برق مواجه شده اند. اين شــركت ها البته شركت هاي 

غيربورسي هستند.
قائم مقام انجمــن كارفرمايي صنعت پتروشــيمي با 
بيان اينكه شركت هاي پتروشــيمي خط اتيلن غرب 
تأمين كننده بخش عمده اي از توليدات پليمري مورد 
نياز بازارهاي داخلي و خارجي هستند، گفت: هرگونه 
اختالل در تأمين برق اين شــركت ها خســارت هاي 
غيرقابــل جبراني را بــه زنجيــره ارزش محصوالت 
پتروشيمي و همچنين صادرات اين حوزه وارد مي كند.

فريبرز كريمايي، با تأييد اينكه شركت هاي پتروشيمي 
عموما از شــبكه برق سراسري اســتفاده نمي كنند، 
گفت: پتروشيمي هايي كه عمدتاً در دو قطب عسلويه 
و ماهشهر مســتقر هســتند برق مورد نياز خود را از 
شركت هاي سرويس دهنده)يوتيليتي( متمركز تأمين 

مي كنند.
او اضافه كرد: شــركت فجر انرژي خليج فارس وظيفه 
تأمين برق و ساير ســرويس هاي جانبي شركت هاي 
پتروشيمي مستقر در هاب ماهشــهر را بر عهده دارد 
و شــركت هاي مبين انرژي خليج فارس و دماوند نيز 
تامين كننده برق شــركت هاي پتروشــيمي در هاب 
عسلويه هستند. به گفته او شركت هايي كه در خارج از 
اين دو هاب قرار دارند و در داخل خاك كشور مستقر 
هستند نيز عمدتا واحد يوتيليتي اختصاصي دارند كه 
برق مورد نياز مجتمع را تأمين مي كند. قائم مقام انجمن 
كارفرمايي صنعت پتروشــيمي ادامه داد: اين موضوع 
موجب شــده قطعي برق به جز در دو يا ســه شركت 
پتروشيمي كه در مسير خط اتيلن غرب قرار دارند و از 
شبكه برق سراسري تغذيه مي شوند، تأثير چنداني بر 
بخش عمده اي از شركت هاي پتروشيمي نداشته باشد، 
ضمن اينكه شركت هاي پتروشيمي خط اتيلن غرب نيز 

در بورس حضور ندارند.

انجمن توليدكنندگان محصوالت  بازار
شوينده و بهداشتي ضمن رد خبر 
افزايش دوباره قيمت اين اقالم اعالم 

كرد شركت ها تخلفي از قيمت مصوب نداشته اند.
خرداد ماه امسال افزايش 20 تا 2۵درصدي قيمت 
مواد شوينده رسانه اي شد اما حرف و سخن درباره 
گراني شوينده ها از مدتي پيش از آن آغاز شده بود. 
از ارديبهشت ماه گزارش هايي درباره افزايش 40 
تا ۵0درصدي قيمت مواد شوينده و بهداشتي در 
بازار منتشر شــد و حجت اهلل فيروزي، سخنگوي 

كميسيون صنايع و معادن 
مجلس نيز بــا تأييد وجود 
اين گراني در بازار از دولت 
خواســت سياســت هايي 
اتخاذ كند كه ضمن رعايت 
حقــوق توليدكننــدگان، 
مصرف كنندگان نيز دچار 
مشــكل نشــوند. انجمن 
صنايع شوينده، بهداشتي 
و آرايشي در آن زمان چنين 
تغيير قيمت هايي را تكذيب 
و اعالم كرد اساسا هيچ گونه 
افزايــش قيمتــي حتي با 
درصدهاي كمتر در زمينه 
مواد شــوينده و بهداشتي 
اعمال نشــده اما قرار است 
طي جلساتي چند روز آينده، 
درباره ميزان افزايش قيمت 
اين اقالم تصميم گيري شود. 
تصميمي كه پــس از اين 
جلســات گرفته شد همان 
بود كه 17خرداد امســال 
ابالغ شــد كه براساس آن 

اكثر محصوالت شــوينده و بهداشتي 20درصد 
و ۵قلم محصول شــامل مايع دستشــويي، مايع 
ظرفشــويي، پودر و مايع لباسشــويي، صابون و 
خميردندان 2۵درصد گران شــدند. اما در چند 
روز گذشته خبري در يكي از خبرگزاري ها درباره 
رعايت نشدن ســقف افزايش قيمت محصوالت 
شــوينده و بهداشــتي از ســوي توليدكنندگان 
دوباره بحث گراني اين اقالم را پررنگ كرد. رئيس 
هيأت مديره انجمن صنايع شــوينده، بهداشتي و 
آرايشــي در گفت وگو با همشهري درباره اتهامات 
مطرح شده، ضمن رد دوباره اين اتهام، بحث هاي 
مطرح شــده را ناشــي از عملكرد مغرضانه يك 
خبرگزاري خاص دانست و افزود: اين خبرگزاري 
خردادمــاه هــم از افزايش قيمــت 60درصدي 
محصوالت شوينده آن هم براي دومين بار خبري 
منتشر كرده بود كه هردو موضوع مطرح شده در 
اين خبر نادرست بود. بختيار علم بيگي در توضيح 
اين مطلب افزود: افزايش قيمت 20 تا 2۵درصدي 
شوينده ها در خرداد ماه نخســتين تغيير قيمت 
اين اقالم طي امســال بود و ما از آبان ماه پارسال 
هيچ گونه تغيير قيمتي نداشتيم. او با اشاره به اينكه 
محصوالت شوينده و بهداشــتي با قرار گرفتن در 
گروه سوم كااليي مشمول قيمت گذاري اجباري 
و دستوري نيستند، افزود: ميزان افزايش قيمت در 
اين محصوالت پس از بررسي مستندات در سازمان 
حمايت انجام شده و توليدكنندگان نيز مصوبات را 

كامال رعايت كرده اند.

خرده فروشان تخلف مي كنند
قيمت مواد شوينده و بهداشتي به ويژه با افزايش 
ميزان مصرف طي يك سال و نيم گذشته و همزمان 
با بحران كرونا، همواره محل توجه مردم و رسانه ها 
بوده و هر ازگاهي تخلفاتي در زمينه رعايت قيمت 
مصوب مطرح شده است. يكي از موضوعاتي كه پس 
از تغييرات رســمي قيمت اين اقالم در واحدهاي 
خرده فروشي مثل سوپرماركت ها و فروشگاه هاي 
محصوالت بهداشتي عنوان مي شود اين است كه 
كارخانه ها برخي از محصوالت قيمت قديم خود را 
كه در انبارهايشان مانده، به همراه محصوالت داراي 
قيمت جديد در بازار توزيع مي كنند و اين موضوع 
باعث ايجاد مشكالتي براي خرده فروشي ها مي شود؛ 
به اين معنا كه فروشنده چون قيمت جديد را براي 
اين محصول پرداخته ناچار اســت آن را با قيمت 
جديد به مصرف كننده بفروشد درحالي كه قيمت 
قديــم روي محصول درج شــده و مصرف كننده 
اين ناهماهنگــي را به گرانفروشــي خرده فروش 
نســبت مي دهد. علم بيگي در اين خصوص گفت: 
محصوالت توليدي در خط توليــد جت پرينت و 
بالفاصله كارتن مي شود و توليد كننده اگر بخواهد 
كارتن را باز كند، جــت پرينت را تغيير دهد و بعد 
محصول را به بازار عرضه كند، هزينه تمام شده براي 

او بيشتر از 2۵درصد اعالمي مي شود، از سوي ديگر 
اگر قيمت را تغيير ندهد، خريــدار و خرده فروش 
محصول را نمي خرد، پــس اين موضوع نمي تواند 
صحت داشته باشد. علم بيگي بروز چنين مواردي 
را ناشي از تخلفات خرده فروشــان عنوان كرد و از 
مردم خواست به ويژه در بازه زماني نزديك به تغيير 
قيمت ها به نرخ هاي درج شده روي محصول توجه 
كنند و قيمتي بيــش از آن نپردازند. او با تأكيد بر 
اينكه فروشــگاه ها موظفند خريد قبلي خود را با 
قيمت هاي قديم بفروشند، افزود: از موارد تخلفي 
كه در ايــن زمينــه ديده 
شده اين اســت كه بعضي 
فروشــگاه ها محصــوالت 
شوينده و بهداشــتي را با 
2۵درصــد حــراج عرضه 
كــرده بودنــد درحالي كه 
قيمت براي مصرف كننده 
با لحاظ تخفيف 2۵درصدي 
از قيمت روي محصول باالتر 
بوده است. اين مقام صنفي 
همچنين از توليــد كافي 
انواع محصوالت شوينده در 
كشــور خبر داد و افزود: در 
زمينه اين محصوالت هيچ 
كمبودي در كشــور وجود 
ندارد؛ چراكه تــوان توليد 
بســيار باالســت و با توجه 
به وجود تقاضا در بازار، تمام 
شركت هاي توليد با حداكثر 
توان در حال توليد هستند و 
گاه حتي محصوالتشان را به 
قيمت توليد و بدون سود به 
بازار عرضه مي كنند چون 
مشــكالت و هزينه هاي توقف توليد بسيار بيشتر 

از كم و زياد شدن درصد سود توليدكننده است.

قيمت شوينده ها باال نيست
محصوالت شوينده و بهداشتي ازجمله كاالهايي 
بودند كه ممنوعيت وارداتشــان با كمتر اعتراضي 
مواجه شد زيرا توان توليد داخلي با حفظ كميت و 
كيفيت در حدي بود كه پيش از ممنوعيت واردات 
نيز بسياري از محصوالت توليد شركت هاي داخلي 
سهم خوبي از بازار مصرف به دست آورده و اعتماد 
مصرف كننده را كســب كرده بودنــد. هم اكنون 
واردات محصول نهايي در اين حوزه انجام نمي شود 
و تنها بخشــي از مواداوليه توليــد در اين صنعت 
با واردات تامين مي شــود. با اين حــال در مدت 
نزديك به 3سالي كه از ابالغ و اجراي اين ممنوعيت 
مي گذرد روند تصاعدي افزايش قيمت محصوالت 
شوينده براي مصرف كنندگان آزاردهنده و محل 
سؤال بوده است. بســياري از توليدات به ويژه در 
محصوالتي مثل شامپوها و انواع كرم هاي بهداشتي 
و آرايشي با قيمت هاي بسيار بااليي عرضه مي شوند 
كه بعضا با قيمت برندهاي خارجي موجود در بازار 
برابري مي كنند. گرچه آنچه از محصوالت خارجي 
در بازار مصرف موجود است بدون گذراندن مراحل 
قانوني و پرداخت هزينه هاي گمركي وارد كشــور 
شده اما واقعيت اين است كه با درنظر گرفتن فاكتور 
افزايش نرخ ارز هزينه قاچــاق هم افزايش يافته و 
شوينده ها و ديگر محصوالت اين حوزه نيز در اين 
زمينه مستثنا نيســتند، با اين حال ديده مي شود 
كه در فروشــگاه هاي محصوالت بهداشتي قيمت 
شامپوهاي توليد داخل با برندهاي خارجي برابري 
مي كند و در مواردي حتي بيشتر است. برندهاي 
نامدار و شــناخته شــده محصوالت بهداشتي و 
شوينده در دوسال اخير قيمت توليداتشان را گاه تا 
3برابر باال برده اند و اين شبهه نزد مصرف كنندگان 
ايجاد شده كه شــركت هاي داخلي از بازار خالي 
از رقيب سوءاستفاده مي كنند. با اين حال رئيس 
هيأت مديره انجمن صنايع شــوينده، بهداشتي و 
آرايشي معتقد است قيمت محصوالت بهداشتي 
و شوينده نه تنها زياد نيســت بلكه بايد در قيمت 
پايه اين محصــوالت تجديد نظر شــود چرا كه 
قيمت نهايي با توجه به ارز روز تعيين مي شود اما 
توليدكنندگان هنوز كاالهايشان را با قيمتي عرضه 
مي كنند كه با احتساب ارز 4200تومان تعيين شده 
است. علم بيگي معتقد است آنچه از اقالم خارجي 
به ويژه برندها در بازار عرضه شده توليد تقلبي است 
و اگر توليد برند اصلي باشــد غيرممكن است كه 
قيمت آن با توليدات ايراني برابري كند. به باور اين 
مسئول صنفي، قيمت  محصوالت ايراني با توجه به 
افزايش قيمت مواداوليه توليد و بسته بندي و ديگر 
هزينه هاي جانبي، متعادل است و توليدكنندگان 

بيش از 1۵ درصد سود نمي برند.

همشهري تحليل مي كند

فعاليت توليدكننده هاي فوالد، به دليل قطع برق متوقف شد

قطع برق به افت درآمد صنايع فوالد و سيمان در بورس منجر مي شود.

قطع برق؛ ريسك تازه بورس

افزايش قيمت محصوالت شوينده 
تكذيب شد

سيب و هندوانه؛ پرطرفدارترين 
ميوه ها در بهار ۱4۰۰

سيب درختي، پرتقال و هندوانه طي سه ماه ابتداي سال  تره  بار
پرطرفدارترين ميوه ها نزد تهراني ها بوده است. 

به گزارش همشهري، قيمت بسيار باالي نوبرانه ها در 
ماه هاي ابتداي عرضه به بازار باعث شد ميوه هاي چهارفصل تا پايان 
فصل بهار محبوب ترين ميوه هاي پايتخت نشــين ها باشند. گزارش 
سازمان ميادين ميوه و تره بار شــهرداري از ميزان خريد انواع ميوه، 
ســبزي و صيفي   در ميادين ميوه و تره بار تهران نشان مي دهد طي 
اين مدت به ترتيب پرتقال، سيب درختي و هندوانه، 3ميوه پرطرفدار 
تهراني ها بوده و در بين انواع ســبزي  و صيفي   نيــز به  ترتيب خيار، 
سيب زميني و سبزي، پرمصرف ترين محصوالت ميادين ميوه و تره بار 
تهران بوده اند. براساس اين گزارش، 10محصول پرتقاضاي ميادين 
ميوه و تره بار تهران اعم از انواع ميوه، سبزي  و صيفي   در 3ماهه نخست 
سال جاري، پرتقال، سيب درختي، هندوانه، خربزه، خيار، سيب زميني، 
گيالس، موز، سبزي و پياز به ترتيب پرفروش ترين محصوالت ميادين 

ميوه و تره بار تهران بوده اند.
همچنين براســاس تازه تريــن نرخنامه ســازمان مديريت ميادين 
شهرداري تهران، انواع سبزي و صيفي   در 3گروه قيمتي طبقه بندي 
شــده اند. براســاس اين تقســيم بندي، گروه قيمتي اول شــامل 
محصوالت تا ۵هــزار تومان، گــروه دوم ۵تا10هزار تومــان و گروه 
ســوم 10تا20هزار تومان است. براســاس اين گزارش، به ترتيب هر 
كيلوگرم برگ مو با قيمت 19هزار تومان، سير 18900تومان و باميه 
17هزار تومان، گران ترين محصــوالت و هر كيلوگرم كاهوي چيني 
با قيمت 3۵00تومان، كلم ســفيد و قرمــز 3900تومان و بادمجان 
4700تومان، ارزان ترين محصوالت ميادين ميوه و تره بار هســتند. 
برخي از محصوالت پرتقاضاي ميادين ميوه و تره بار در 3گروه قيمتي 
فوق به شرح زير تقسيم بندي شــده اند.گروه اول )زير ۵هزار تومان(: 
كاهوي چيني، كلم سفيد و قرمز، بادمجان، خيار چنبر و سيب زميني نو 
گروه دوم )۵تا 10هزار تومان(: پياز نو، خيار رسمي، كوتاه و گلخانه اي، 
سبزي دسته اي، كاهوي پيچ و رســمي، كدو، گوجه فرنگي بوته اي و 
گلخانه اي و هويج گروه سوم )10تا 20هزار تومان(: سبزي پاك كرده، 
ليموترش سنگي و مينابي، گوجه فرنگي گيالسي و زيتوني و برگ مو. 

قيمت بعضي از اقالم پرمصرف ميادين در جدول زير آمده است.

قيمت بعضي از اقالم ميوه و سبزي در ميادين ميوه و تره بار تهران

قيمت هركيلوگرمنوع ميوه
قيمت هر كيلوگرمنوع سبزي و صيفي تومان

تومان
4.7۰۰بادمجان دلمه۳۱.۰۰۰توت فرنگي

8.۳۰۰خيار گلخانه اي5.5۰۰هندوانه
۱2.9۰۰ليموترش سنگي2۱.۰۰۰آلبالوي رسمي و پيوندي

۱5.9۰۰ليموترش مينابي۳6.9۰۰زردآلوي ممتاز
8.۳۰۰فلفل دلمه سبز۱6.5۰۰سيب گالب

8.5۰۰فلفل كبابي۳7.۰۰۰گيالس تكدانه
6.9۰۰كاهو رسمي22.5۰۰انواع آلو
5.4۰۰كدو مسمايي۳9.۰۰۰شاه توت
5.2۰۰كرفس۳9.۰۰۰تمشك

5.9۰۰گوجه فرنگي بوته رس۱9.5۰۰انگور عسگري
۱۳.7۰۰لوبيا سبز۱7.5۰۰انگور ساير انواع

8.5۰۰هويج۱9.5۰۰۰هلو
9.5۰۰سيب زميني استانبولي۱9.5۰۰هلو انجيري

۱9.۰۰۰برگ مو22.۳۰۰شليل و شبرنگ
۱7.۰۰۰باميه2۰.۰۰۰گردو با پوست تازه

6.2۰۰غوره آبگيري2۰.۰۰۰گالبي
5.6۰۰پياز نو8.۱۰۰۰گرمك

 حجم واردات برق از 3كشور همسايه 
از ۱۰۰۰مگاوات فراتر رفت

به دنبال بروز بحران در صنعت برق و افزايش خاموشي ها  تجارت
واردات برق از كشور هاي همسايه افزايش يافته است. 
آمار ها نشان مي دهد كه روند واردات برق از سال98 در 
حال افزايش است و اين رويداد احتماال به دليل كاهش توليد و افزايش 
مصرف برق است و نشــان مي دهد براي كاهش شكاف بين توليد و 
مصرف بايد نيروگاه هاي جديد ساخته شود تا حجم تقاضا براي برق 

پوشش داده شود و نياز به واردات كاهش يابد.
به گزارش همشهري، آنطور كه ســخنگوي صنعت برق مي گويد با 
افزايش خاموشي ها، واردات برق افزايش يافته و حجم واردات برق از 
3كشور تركمنستان، آذربايجان و ارمنستان به بيش از 1000مگاوات 
رسيده اســت. آمار ها نشــان مي دهد كه در طول سال هاي گذشته 
واردات برق به دليل ســاخت نيروگاه هاي جديد كاهش يافته بود اما 
با كاهش سرمايه گذاري براي ساخت نيروگاه هاي جديد واردات برق 
دوباره از ســال98 افزايش يافته و به اين دليل بوده است كه باوجود 
تحريم ها منابع مالي الزم براي ساخت نيروگاه هاي جديد وجود نداشته 
و براي اينكه كشور از واردات برق بي نياز شود بايد سرمايه گذاري هاي 

جديدي براي ساخت نيروگاه انجام شود.
آن طور كه آمار ها نشان مي دهد روند واردات برق درابتداي دهه90 
نزولي بوده است اما در سال1398 دوباره واردات برق افزايش مي يابد 

و در سال1399 نسبت به سال قبل از آن، حدود دو برابر مي شود.
در واقع در سال1399 براي دومين ســال متوالي ميزان واردات برق 
افزايش يافته و از 4.2درصد در سال1398 به 9.2درصد رسيده است. 
اين در حالي است كه تراز بازرگاني برق طي بازه هفت ساله منتهي به 
سال1399، همواره داراي مازاد بوده است.تجارت برق در سال1399 
در مجموع حدود ۵.12ميليارد كيلووات ساعت بوده كه 8.9ميليارد 
كيلووات ساعت از آن را صادرات، و 7.2ميليارد كيلووات ساعت آن را، 

واردات تشكيل داده است.

واردات برق از 3كشور همسايه
ســخنگوي صنعت برق با بيان اينكــه از تركمنســتان، جمهوري 
آذربايجان و ارمنستان برق وارد مي شود، گفت: صادرات برق به غير از 

حدود ۵0مگاواتي كه به افغانستان انجام مي شود، قطع است.
مصطفي رجبي مشهدي، ديروز در صفحه اينستاگرام خود نوشت: برق 
ناچيزي هم كه به افغانستان صادر مي شود، براساس ضرورتي است 
كه وجود دارد.او ادامه داد: در عين حال برق از 3 كشور تركمنستان، 
جمهوري آذربايجان و ارمنســتان به ميزان حداقل 400 تا حداكثر 
6۵0 مگاوات وارد مي شود. وي با اشاره به شرايط آب و هوايي حاكم بر 
جهان گفت: اين كشورها هم شرايط آب و هوايي دارند كه برق بيشتري 
نمي توانند در اختيار ما قرار دهند. رجبي مشهدي تأكيد كرد: عالوه بر 
آن، شبكه هاي انتقال نيز بيش از اين مقدار را نمي توانند انتقال دهند.

وي بهترين روش را رعايت مديريت مصرف دانســت و افزود: كاهش 
ساعت كار اداري و نيز تعطيل شدن پنجشنبه ها كمك بزرگي به صنعت 
برق كرد. سخنگوي صنعت برق ادامه داد: فروشندگان لوستر بيشترين 
مصرف برق را دارند كه بايد با خاموش كردن المپ هاي اضافه مديريت 
كنند. سخنگوی صنعت برق روشن ماندن تابلوهاي تبليغاتي و چراغ 
نماهاي ساختمان را از ديگر عمده مصرف برق اعالم كرد و گفت: بايد 

در ساعت اوج مصرف اين روشنايي ها خاموش شوند.
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تابســتان گرم با فرياد العطش 
روستاهاي خوزستان همراه شده گزارش

است. شيب كرونا دوباره صعودي 
شده و تعدادي از شهرستان ها براي چندمين 
بار به دليل هجوم توده هواي گرم و دماي باالتر 
از 49درجه )در روز شنبه( تعطيل شدند. با اين 
حال روزي نيست كه صداي اعتراض بي آبي از 

چهار گوشه استان بلند نشود.

   تشنگي در بخش 10هزار نفري نيسان

در روزهاي اخير در ميان بحران خشكيدگي تاالب 
هورالعظيم و رودخانه كرخه در غرب خوزستان، 
تصوير اهالي روســتاي زهيريه در بخش نيسان 
شهرســتان هويزه كه در كنار تاسيســات نفتي 
به دنبال تانكرهاي آب شــركت هاي نفتي روانه 
شده اند، واكنش هاي بســياري به دنبال داشت؛ 

زهيريه اما تنها روستاي بي آب نيست.
بخش نيســان با 25روســتا، حدود 10هزار نفر 
جمعيت دارد و رودخانه هاي كرخه و نيســان )از 
انشعابات كرخه( در منتهي اليه مصب هورالعظيم 
از اين بخش مي گذرند. بخشــدار نيسان از توابع 
شهرســتان هويزه با بيان اينكه از هفته گذشته 
آب آشاميدني 14روستاي بخش نيسان و بخش 
مركزي شهرســتان هويزه به طور متناوب قطع 
مي شود به همشهري مي گويد: »به علت كم شدن 
آب رودخانه نيسان، 2تاسيسات آبرساني از مدار 
خارج شده است. بنابراين مجبور شديم روستاها 
را با 6تانكر آبرساني كنيم. با رهاسازي مقداري آب 
از سد كرخه، 3-2 روزي آب به روستاها رسيد، اما 
از روز چهارشنبه با كاهش دوباره آب رودخانه، آب 
روستاها مجددا قطع يا با افت فشار زيادي مواجه 
شده است.«  منصور سيالوي با اشاره به خشكي 
رودخانه كرخه از 2 ماه پيــش توضيح مي دهد: 
»كرخه منبع تامين آب آشاميدني 12روستا و رود 
نيسان هم تامين كننده آب آشاميدني حدود 15 
روستاي بخش نيسان، 25 روستاي بخش مركزي 
هويزه و تعدادي از روســتاهاي شهرستان دشت 
 آزادگان است.« او تصريح مي كند: »برق روستاها 
هم مرتب قطع مي شود اما با توجه به گرماي هوا 
و همه گيري كرونا، تحمل بي آبي دشوارتر است. 
اكنون ديگر همه مسئوالن از بي آبي بخش نيسان 
مطلع هستند، اما مشكل هنوز حل نشده است. ما 
روزي 2بار با تانكر براي روستاها آب مي فرستيم 
اما اغلب اهالي، دامدار هســتند و اين تانكرهاي 
ارسالي كفاف آب دامداران روستاها را نمي دهد.« 
روســتاهاي بزرگ بخش نيســان بعد از جنگ 
متروكه شدند و اهالي آن ديگر به خانه هاي خود 
بازنگشتند و حاشيه نشين اهواز شدند. سيالوي با 
اشاره به اين موضوع مي گويد: »بيش از 63شركت 
نفتي در اين بخش مســتقر هســتند اما به جز 
تعداد معدودي از شــركت ها، متأسفانه مابقي به 
مسئوليت اجتماعي خود در قبال منطقه و براي 

آبرساني به روستاها كمكي نكرده اند.«

   همسايه تشنه سدها

شمال خوزستان هم با اينكه در محاصره سدهاي 
بزرگ است، اما دست كمي از ديگر نقاط استان 
ندارد. بخش دهدز در شهرستان ايذه با 100روستا 
در فاصله 5كيلومتري در ميان سدهاي كارون 3و 
كارون 4قرار دارد؛ اين بخش كه هميشه با مشكل 
آب مواجه بوده، با آمدن خشكســالي اكنون در 

شرايط دشوارتري قرار دارد.
عضو شوراي روستاي قلعه سرد در بخش دهدز 
مي گويد: »6روز است كه مردم روستا بدون آب 
هســتند و تانكر آبرســاني هر 6روز يك بار براي 
اهالي آب مي آورد. مادري را سراغ دارم كه 2روز 
اســت نتوانســته نوزاد خود را با آب تميز كند و 
 بشويد، معلوم است كه اين نوزاد بيمار مي شود و

 قارچ مي زند.«

روستاي قلعه ســرد در كوهســتان زاگرس در 
مرز خوزســتان و چهارمحال قرار دارد كه داراي 

500خانوار است. 
رشيد كياني مي افزايد: »روستاي ما لوله كشي آب 
دارد و پول آب هم مي دهد. در ماه هاي فروردين و 
ارديبهشت مردم روستا 330ميليون تومان قبض 
آب پرداخت كرده اند، اما 330ليتر آب گيرشان 
نيامده است. اين ظلم به مردم است كه در ميان 
ميليون ها مترمكعب آب ســدها قــرار داريم اما 

تشنه هستيم.«
كياني با بيان اينكه مردم روستاهاي دهد و  اغلب 
با دامداري و كشــاورزي روزگار مي گذرانند و با 
آمدن خشكسالي، از كشاورزي محروم شده اند، 
ادامه مي دهد: »براي آشــاميدن، آب مي خريم. 
2چشمه براي دام ها داشتيم كه خشك شده اند، 
درحالي كه در اين روستا 10هزار راس دام سبك و 
سنگين داريم كه حاال نمي دانيم آب شان را چگونه 
تامين كنيم.« اهالي دهدز حاال از وعده ها خسته 
شده اند. كياني ادامه مي دهد: »گوشمان از وعده ها 
پُر شده مخصوصا در زمان انتخابات؛ بعد مي روند و 

پشت سرشان را هم نگاه نمي كنند.«

   عطش در غيزانيه

در مركز خوزستان هم با وجود رودخانه كارون، 
وضع آب روستاها همين قدر آشفته است. بعد از 
ماجراي اعتراض اهالي بخش غيزانيه در شــرق 
اهواز به بي آبي در تابســتان 99، قرار بود مشكل 
آب روستاها حل شــود اما هنوز تعداد زيادي از 
80روستاي اين بخش يا بي آب هستند و يا روزي 

چند ساعت آب مي گيرند.
خالد بالدي، دهيار روستاي »أبو كبريه« در بخش 
غيزانيه مي گويد: »آب اين روســتا هميشه قطع 
است. زيرا در انتهاي خط آبرساني هستيم و ماهي 
يك ساعت هم آب به ما نمي رسد. هر چه تالش 
كرديم و به مســئوالن بخشــداري و آبفا گفتيم 
تاكنون خبري از آب نشده اســت؛ اگرچه بعد از 
سال ها براي روســتا لوله گذاري كرده اند. چون 
قبال براي روستا تانكرهاي آب مي فرستادند، اما 
بعد از لوله گذاري همين هم از ما دريغ شده است. 
قيمت هر تانكر آب 200هزار تومان است كه اهالي 
پول جمع مي كنند و هــر چند گاه يك تانكر آب 
مي خرند و مخازن خانه هاي خود را پُر مي كنند.«

بخش غيزانيه قطب تاسيســات نفتي خوزستان 
است و بزرگ ترين شــركت هاي نفتي را در خود 
جاي داده. روســتاي »أبو كبريــه« 400خانوار 
جمعيت دارد و اين روســتا نيز ماننــد ديگران، 
شغل اصلي مردم دامداري و كشاورزي ديم است 
كه با كاهش باران ديگر نمي توانند كشت كنند. 
بالدي مي گويد: »هيچ كدام از اهالي روستا حقوق 
بگير نيستند. مردم آبي براي كشاورزي ندارند و 

دام هايشان هم بي آب مانده اند.«

   ساحل شور كارون

سدســازي ها و طرح هاي انتقال آب ديگر رمقي 
براي رودخانه كارون نگذاشته اند. حاال روستاهاي 
جنوب خوزستان در انتهاي رود كارون هم از آب 
آشاميدني محروم هستند. مسلم خزايي از اهالي 
روستاي »أبو بريم« دهستان منيوحي در آبادان 
مي گويد: »فشــار آب خيلي كم اســت و همين 
آب هم آنقدر شــور اســت كه حتي براي دام ها 
قابل استفاده نيست. مجبوريم آب آشاميدني را 
بخريم. براي دام ها هم بايد ساعت 5صبح حوض ها 
را پر كنم؛ چون فقط در اين ساعت اندك آبي در 

لوله ها مي آيد.«
دهســتان منيوحي در بخش اروندكنار و ساحل 
اروندرود در جنوب خوزســتان قرار دارد، جايي 
كه رودخانه كارون به خليج فــارس مي پيوندد. 
اروندكنــار با بيش از يك ميليــون نخل، يكي از 
مراكز توليد خرماســت اما در دهه هاي گذشته 
به ويژه در تابستان به دليل پيشروي  آب دريا و شور 
شدن رودخانه با مشكل مواجه مي شود. خزايي 
مي گويد: »از فروردين شوري آب به تدريج بيشتر 

شد و اواخر خرداد به حداكثر خود رسيد، اكنون 
كمي شــوري كاهش يافته اما فشــار آب خيلي 
پايين اســت.« او ادامه مي دهــد: »آب اروندرود 
به قدري شور اســت كه مجبور شديم نهرهايي 
كه به نخلســتان ها آب مي دهد را مسدود كنيم. 
به خاطر همين آب شور، امسال خرماها كيفيت 
ندارند و بزرگ نشده اند. ما مرزدار هستيم، ولي 
بدون آب مگر مي توانيم اينجــا بمانيم و زندگي 
كنيم؟ مــا چيــزي از مســئوالن نمي خواهيم؛ 
 حتي اين گراني ها را هم تحمل مي كنيم و فقط

آب مي خواهيم.«

   وصله پينه براي حل مشكل آب

مشكل آب به ويژه در روســتاهاي خوزستان، از 
سال هاي گذشته تاكنون به قوت خود باقي است. 
صادق حقيقي پور، مديرعامل آب  و فاضالب سابق 
خوزســتان، روستاهاي داراي مشــكل تامين و 
توزيع آب را حدود 700 روســتا اعالم كرده بود. 
محمدرضا كرمي نــژاد، مديرعامل جديد آبفای 
خوزستان اما مي گويد: »اكنون به جز شهرهاي 
دهدز و انديكا مورد حادي در شــهرهاي استان 
نداريم. تعداد روســتاهايي كه مشكل آب دارند 
نيز كمتر شــده؛ به طوري كه از 2800روستايي 
كه تحت پوشش آبفاست، 80تا 90روستا با تنش 
آبي مواجه هستند و مشــكل مابقي روستاها با 
كارهاي وصله پينه اي حل شده يا با تانكر آبرساني 

مي شوند.«
كرمي نژاد چهارشــنبه در نخســتين نشســت 
خبري خــود گفته بود كــه »امســال به دليل 
كاهش بارندگي مشكالت بيشتري در زمينه آب 
داريم. آب رودخانه ها كم شــده و آب زيرزميني 
 نيز كاهش يافتــه. كيفيــت آب رودخانه ها نيز 
 كمتــر و ميــزان امالح و شــوري آنها بيشــتر 

شده است.«

   آب باريكه ها

كارشناســان، تأثيــر سدســازي هاي بي رويه و 
طرح هاي انتقال آب از سرشاخه رودخانه هاي اين 
استان را مهم تر از خشكسالي مي دانند. چنان كه 
مهدي قمشي، رئيس دانشكده علوم آب مي گويد: 
»در كشورمان، هم به منابع سطحي و هم منابع 
زيرزميني بيش از حد فشار آورديم، در واقع ما با 
يك خشكي انسان ساز و دست ساز روبه رو هستيم؛ 
به اين معني كه خودمان آنقدر مصرف آب را باال 
برده ايم كه به جز معدود سال هاي ترسالي، غالبا با 
خشكي مواجه هستيم. به طوري كه حتي در يك 
سال نرمال نيز پايين دست با خشكي مواجه است. 
به همين دليل موافق افزايــش بار مصرفي روي 
آب هاي ســطحي، چه در خود حوضه هاي آبي و 
چه به صورت انتقال آب بين حوضه اي نيستيم؛ 
زيرا باعث گسترش مشــكالت زيست محيطي و 

بروز فجايع ديگري خواهد شد.«
او با بيان اينكه خوزستان به دليل اينكه در پايين 
دست حوضه هاي آبي قرار دارد با خشكي بيشتري 
مواجه است، مي افزايد: »بنابراين خوزستان است 
كه بايد مصارف آب خود را كم كند، نه استان هاي 
ديگر. زيرا آنها ســهم خود را از باالدســت برمي 
دارند و همه فشــار خشكســالي در بخش هاي 
آشاميدني، كشــاورزي، صنعت، محيط زيست، 
كمي و كيفي به خوزســتان در پايين دست وارد 
مي شــود. اخيرا تصاويري از يكــي از طرح هاي 
انتقال آب از سرشاخه كارون در كوهرنگ 2منتشر 
شــده كه نشــان مي دهد به  دليل كاهش آورد، 
هيچ گونه آبي از اين ســد به پايين دست هدايت 
نمي شود؛ بنابراين حقابه پايين دست داده نشده 

و اولويت با انتقال آب بوده است.«

  
5رودخانه دائمي خوزستان حاال آب باريكه هاي 
فصلي هســتند كه نه روســتاهاي تشــنه، نه 
تاالب هاي خشــك و نه زمين هاي كشاورزي را 

سيراب مي كنند. 

خوزستان حال و روز خوبي 
مكث 

 
ندارد؛گرما بــه 50درجه 
مي رسد، اما دماسنج هاي 
داخــل خودرو دمــاي باالتري را نشــان 
مي دهد. اوج گرما كه مي شــود، برق هم 
مــي رود و كمي بعد، آب؛ اگــر چيزي در 

لوله ها مانده باشد.

خاموشي اهواز در اوج گرما
گرچه مسئوالن مي گويند قطعي برق در 
خوزستان هم مانند ســاير استان هاست، 
اما گرماي خرماپزان اهواز، خرمشــهر و 
حميديه اين چيزها سرش نمي شود؛ به ويژه 
آنكه اوضاع نابسامان آب آشاميدني همه را 
وادار به داشتن پمپ  روي شبكه آبرساني 
كرده و با هــر قطعي برق، همــان اندك 
 آب هم قطع مي شــود. »ستار سواعدي«

فعال اجتماعی است؛ شهري كه در 2هفته 
گذشته اوضاع خوبي نداشــته و با وجود 
گرمــا و كرونا تقريبا هر روز چندســاعت 
خاموشــي را تجربه كرده است. سواعدي 
بــه همشــهري مي گويد: از 2هفته پيش  
هر روز چند ساعت خاموشي داريم. حتي 
در همين خاموشــي هم تبعيض صورت 
مي گيرد و در اوج گرما و در ســاعت هاي 
ظهر، مناطق حاشيه اي مثل كوي سياحي، 
مندلــي، علــوي و... خاموش مي شــوند 
و مناطق باالي شهر ســاعت هاي شب و 
خنكي. اين فعــال اجتماعي با بيان اينكه 
زمان خاموشــي ها معموال از 2تا 4ساعت 
اســت، مي افزايد: 90درصد خانه ها پمپ 
آب دارند و با خاموشي، آب شان هم قطع 
مي شود. قطعي ها خســارت زيادي هم به 
مردم زده است.»حسين« يكي از ساكنان 
مناطق حاشيه اي اهواز هم مي گويد قطعي 
آب به مشكل خاموشي اضافه شده است و 
مردم هر روز از ساعت 2 در اوج گرما منتظر 

خاموشي هستند.

هيچ كس پاسخگوي اهالي حميديه نيست
هرچند خاموشــي ها در اهواز بيشــتر از 
ساير شهرهاست و روســتاها هم معموال 
خاموشي ندارند، اما حميديه و خرمشهر 
هم از خاموشــي با برنامــه و بي برنامه در 

امان نبوده اند.
»ياســين باوي« فعال اجتماعي حميديه 
شرايط اين شهرستان همســايه را مانند 
اهواز توصيــف مي كند و به همشــهري 
مي گويــد: مــا اصــال در لوله هايمان آب 
آشاميدني نداريم و همين اندك آب لوله ها 
هم با پمپ و براي شست و شــو اســتفاده 

مي شود و قابل برداشت است. 
رودخانه ها هم خشك هستند، هورالعظيم 
آب ندارد و هيچ كس پاسخي به مشكالت 
مردم نمي دهد. بــاوي توضيح مي دهد كه 
قطعي  برق در حميديه 2-3ساعت بوده و 
هر روز در اوج گرماســت و در اين شرايط 
مردم از هر طرف خسارت مي بينند: »2روز 
آب را براي هورالعظيم باز كردند، اما دوباره 
قطع شد. تاالب و رودخانه ها در حال نابودي 
اســت، اما هيچ كس به فكر نيست. تصور 

كنيد در اين گرما و بي آبي، برق هم برود.«

رتبه دوم مصرف بعد از تهران
قطعي برق در شهرهاي مختلف خوزستان 
در حالي اتفــاق مي افتد كه بنــا بر اعالم 

مسئوالن، اين استان در رتبه دوم مصرف 
برق بعد از تهران قرار دارد و از سوي ديگر، 
به گفته محمدرضا يزداني پور، مديرعامل 
ســد كرخه توليد انرژي اين ســد امسال 
563 هــزار و 957 مگاوات ســاعات بوده 
كه نسبت به ســال گذشــته يعني يك 
ميليون و 365هزار و 446مگاوات ساعت، 
41/3درصد كاهش داشته است. هم اكنون 
بار شبكه توزيع در خوزستان با يك ميليون 
و 100هزار مشــترك )به جــز 600هزار 
مشــترك شــركت توزيع نيــروي برق 
اهواز( 4400مگاوات است درحالي كه بار 
شبكه تهران بزرگ با 4ميليون مشترك، 
4300مگاوات و 80درصد اين برق مربوط 
به بخش خانگي است. بعد از اعتراض هاي 
گسترده اهالي نسبت به قطعي برق، علي 
خدري، مديرعامل شــركت توزيع نيروي 
برق خوزســتان اعالم كرد كه با تصميم 
وزارت نيرو ميزان برق صنايع ســيمان و 
فوالد تا 3هفته آينده به 10درصد كاهش 
يافته است كه با اين تصميم برق مورد نياز 
خانگي مردم در استان خوزستان تامين و 
از روز چهارشنبه در هيچ يك از شهرهاي 
استان قطع برق برنامه ريزي شده به وجود 
نيامده اســت. سخنگوي شــركت توزيع 
برق اهواز هم خاموشــي ها را مانند ساير 
شهرها در بقيه مناطق كشــور مي داند و 
به همشــهري مي گويد: خاموشي هاي با 
برنامه اهواز ســواي مناطق ديگر نيست 
و با اعالم مركز انجام شــده است. هرچند 
حتي خاموشي هاي ما نســبت به برخي 
مناطق بسيار كمتر بود و مثال اگر در تهران 
در روز چندبار قطعي اتفــاق مي افتاد، ما 
يك بار قطعي داشتيم. عليرضا شكرخدايي 
توضيح مي دهد: نخســتين بار نيست كه 
در فصل تابستان با چنين مشكلي مواجه 
مي شــويم و به دليل تجربه  سال هاي قبل 
توانستيم مديريت بهتري روي بار شبكه 
داشته باشيم و صنايع و كشاورزي و بخش 
اداري و تجاري همكاري خوبي براي ذخيره 
انرژي با ما داشــتند. با اين حال، به دليل 
گرما و بار باالي مصرف روي شــبكه برق 
هر ســال حوادث ناخواسته بســياري را 
شاهد هســتيم كه موجب خاموشي هاي 
بي برنامه مي شــود.او با بيان اينكه از 1تير 
تا 15تير 170مورد حادثه ناخواســته در 
اثر افزايش مصرف و گرما روي شبكه فشار 
متوسط، 768مورد حادثه روي شبكه فشار 
ضعيف و 1322مورد حادثه در جعبه كنتور 
مشتركان رخ داده اســت، ادامه مي دهد: 
با همه اين حــوادث با همــكاري مردم، 
صنايع، كشاورزي، بخش تجاري و اداري 
400مگاوات ذخيره انرژي داشتيم كه از 
حجم خاموشي  ها كم شــد. همچنين در 
اين مدت بيش از 2800مورد كشف ماينر 
داشتيم. هر ماينر 2/5مگاوات معادل يك 

كولر 24هزار مصرف انرژي دارد.

  
در حالي مديرعامل شركت توزيع نيروي 
برق خوزستان از صفر شدن قطعي برق در 
بخش خانگي از روز چهارشــنبه  )16تير( 
مي گويد كه شركت توزيع نيروي برق اهواز 
روزهاي گذشته هم جدول خاموشي هاي 
احتمالــي در اين شــهر را اعــالم كرد و 
بررسي هاي همشهري نشان مي دهد به جز 
روز پنجشنبه در همه روزهاي دو سه هفته 
گذشته شاهد خاموشي هاي چند ساعته در 

مركز استان بوده ايم.

 حسرت آب
 از خوزستان تا اصفهان
زمين خشك زاينده رود بعد از 13ماه اندكي 
سيراب شده؛ آب موقت و فقط براي 10روز در شهر 
اصفهان جاري شد تا مردم و كشاورزان حداقل 
براي زمان كوتاهي حال و هوايشان عوض شود. به 
اميد بازگشت زندگي؛ همان گمشده  كرخه و كارون. 
زاينده رود در حالي اندكي جان گرفت كه هنوز مردم 
روستاهاي حاشيه كارون و كرخه، يك زمين خشك 
را به جاي رودهاي خروشان ديارشان مي بينند. 
اوضاع در اين استان جنوبي به قدري بغرنج است 
كه روز گذشته مردم در اعتراض به كم آبي در 
استانداري تجمع كردند. فقط اهالي خوزستان 
نيستند؛ كرمان گرفته تا خراسان جنوبي، يزد، 
سيستان و بلوچستان و بوشهر، مردم در حسرت 
آب مانده اند. شركت آب و فاضالب آمار اين شهرها 
را 304 مورد اعالم مي كند، اما از اين ميان 101شهر 
در وضعيت قرمز قرار دارند.

انتظار بي پايان خوزستان براي آب
گرماي هوا در خوزستان به 50درجه رسيده، اما با وجود همه وعده ها   روستاها در هر 4گوشه استان، آبي براي آشاميدن ندارند

موج زندگي در روزگار زنده رود
 باالخره زاينده رود بعد از 13ماه جاري شــد و آب تا شهر اصفهان هم 

رسيد. حاال اصفهاني ها بار ديگر كنار سي وسه پل جمع مي شوند، كف خبرروز
مي زنند، آواز مي خوانند و شــادي مي كنند؛ شادي از بازگشت حتي 
موقت زندگي. در جلسه چهارشنبه گذشته شوراي تامين استان اصفهان و براساس 
مصوبه هاي جلسه شوراي سازگاري با كم آبي فرايند افزايش خروجي سد زاينده رود 
براي تامين بخشي از نياز باغ هاي شرق استان بامداد يكشنبه آغاز شد. آب حوالي ظهر 
ديروز به اصفهان رسيد و سپس مسير خود را براي رسيدن به شرق استان طي كرد. 
عضو هيأت مديره نظام صنفي كشــاورزي اصفهان با بيان اينكه زاينده رود تا 10روز 
آينده براي آبياري كشت و كار شرق اصفهان باز خواهد بود به همشهري مي گويد: از 
هفته گذشــته آب براي آبياري باغ هاي غرب اصفهان باز شد و تا نزديكي هاي شهر 
مباركه هم جاری بود، اما از روز گذشته سد نكوآباد اصفهان باز شد تا به سمت شهر 
اصفهان و همينطور زمين هاي شــرق شهرســتان اصفهان هم جاري شود. حسين 
محمدرضايي با بيان اينكه آب، ظهر روز گذشته)يكشــنبه( به شهر اصفهان رسيد، 
مي افزايد: مردم و كشاورزان خوشحال هستند، اما زمان باز بودن آب كم و فقط 10روز 
است. كشت جديد 90روز آب نياز دارد و با اين آب نمي توان كشت جديدي انجام داد 
و فقط مي توان كشت موجود را حفظ كرد. او البته به جنبه اميدواركننده بازگشايي 
زاينده رود هم اشاره مي كند و ادامه مي دهد: با بازگشايي آب براي شرق حداقل آب و 
هواي اصفهان عوض مي شود، مردم خوشحال مي شــوند، چاه ها آب گير و بخشي از 
مشكالت محله هايي كه با تانكر آبرساني مي شــوند، حل خواهد شد. وی می افزايد: 

مسئوالن بايد به دنبال دائمی شدن زاينده رود باشند، اين خواسته زيادی نيست.
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او راهكار مهار تنش آبي 
را يافتن منابع جديد آبي، 
ازجمله شــيرين كردن آب درياها و استخراج 

آب هاي ژرف عنوان مي كند.
عضو كميســيون امنيت ملي مجلس نشاني 
غلط داده است. در كشــوري كه سرانه مصرف 
آب شهروندانش بين 30تا40درصد بيشتر از 
ميانگين جهاني است، در كشوري كه 30درصد 
آب شرب در سامانه لوله كشي شهري به دليل 
فرسودگي لوله ها به هدر مي رود و يا در فرايند 
آب بها لحاظ نمي شود، در كشوري كه ضايعات 
بخش كشــاورزي چندبرابر اســتانداردهاي 
جهاني اســت و به گفته رضا مكنــون، رئيس 
انجمــن علوم و مهندســي منابــع آب ايران، 
26.7ميلياردمترمكعب )حــدود نيمي از كل 
ظرفيت مخازن سدهاي كشــور( از آبي كه با 
هزينه هاي گزاف و ساخت سدهاي گران قيمت 
و مخرب به مزرعه مي رسد، عماًل به غذا در سفره 
مردم بدل نشده و تبديل به ضايعات مي شود، 
در كشــوري كه هنوز اراده اي بــراي تفكيك 
لوله كشي آب شرب و آب بهداشتي براي مصارف 
خانگي وجود ندارد و در كشوري كه اغلب شهرها 
همچنان فاقد تصفيه خانه بوده، شيرابه ها وارد 
رودخانه ها و ســفره هاي آب زيرزميني شــده 
و عماًل چيزي به عنــوان بازچرخاني آب هنوز 
رسميت نيافته اســت، چرا بايد آب بيشتري 
توليد و به اين سامانه نابالغ كه نمي داند چگونه 
از منابع آب شيرين ارزشمند خود استفاده كند، 

تزريق شود؟
امنيت آبي واقعي در گرو تغيير چيدمان توسعه، 
مبتني بر توانمندي هاي بوم شناختي، كاهش 
وابستگي معيشتي به منابع آب، تقويت توليد 
ثانويه، كاهش نگاه هاي امنيتي از روي فعاليت 
تشــكل هاي مردم نهاد و تقويت حركت هاي 
فرهنگي و آموزشــي به منظور ارتقاي دانش 
شهروندان، حمايت از تاسيس مدارس طبيعت 
و آموزش نســلي كه از كودكي قدر هر قطره 
آب را بداند، اســت. تزريق آب به جامعه اي كه 
بخش بزرگــي از توان آبي خــود را هم اكنون 
به دليل ساختارهاي بيمارگونه و انتخاب راهبرد 
غلط حاكميت هدر مي دهد، عين ســوزاندن 
اســكناس هاي 10هزارتوماني در شومينه با 
هدف گرم شدن اهل منزل است. در نتيجه نه 
آن منزل به گرماي پايدار مي رسد و نه آن كشور 

به امنيت آبي دست مي يابد.

طبق آخرين پيش بيني هواشناسي در 5روز آينده در كشور جوي پايدار و 
آسماني صاف حاكم است، امروز براي برخي مناطق ساحلي درياي خزر، 
اردبيل، زنجان و خراسان شمالي افزايش ابر و بارش پراكنده پيش بيني 
مي شود. اما مناطق كويرنشين با بحران ريزگرد مواجه هستند. به گفته 
كارشناســان بحران ريزگردها به مشــكل و چالش جدي در خراسان 
جنوبي تبديل شده و روزهاي گردوغباري در اين استان طي سال جاري 
100درصد افزايش داشته است. اين هفته نيز در شرق كشور به ويژه در 
شمال سيستان و بلوچستان و خراسان جنوبي وزش باد شديد همراه با 

گردوخاك و كاهش ديد افقي مورد انتظار است.
براساس پيش بيني ها سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه در برخي نقاط 
شرق سواحل درياي خزر و مناطق شمالي واقع در شمال غرب كشور 
رشد ابر و بارش پراكنده رخ خواهد داد. همچنين از امروز تا اواخر هفته 
جاري به تناوب در برخي نقاط جنوب سيستان و بلوچستان و ارتفاعات 
شمال شرق، شمال هرمزگان و جنوب كرمان در بعد از ظهر و اوايل شب 
رشد ابر، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شديد موقتي پيش بيني مي شود.تا 
سه شنبه نيز در برخي نقاط خوزستان و جنوب ايالم در بعضي ساعت ها 
با افزايش ســرعت باد احتمال وقوع گرد و خاك دور از انتظار نخواهد 
بود. همچنين امروز و فردا درياي عمان و شرق تنگه هرمز و دوشنبه و 
سه شنبه غرب خليج فارس مواج خواهد بود. اين روزها نگراني ها درباره 
مناطق كوير نشين به خصوص خراســان جنوبي بيشتر شده، به گفته 
عليرضا خندان رو، مديركل سازمان هواشناسي خراسان جنوبي، به دليل 
خشكسالي بيشتر شهرهاي خراســان جنوبي درگير پديده گردوغبار 
هستند، شهرستان طبس ما در بلندمدت هم هميشه با اين پديده روبه رو 
بوده و تعداد روزهاي داراي وضعيت گردوغبار آن در بلندمدت به طور 
ميانگين به 31 روز مي رسد. طبس نيز به خاطر قرار گرفتن در حاشيه 
كوير و احاطه شدن توسط بيابان ها و كاهش ميزان بارندگي ها و نهبندان 
به واسطه بادهاي 120روزه سيستان روزهاي داراي گردوغبار زيادي 
دارند. حسن اكبري، رئيس سازمان محيط زيست خراسان جنوبي نيز 
با اشاره به اينكه حدود يك سوم مساحت خراسان جنوبي درگير پديده 
گردوغبار است، در اين باره گفت: 5ميليون هكتار از مساحت استان يا 
كانون فرسايش بادي هستند و يا استعداد تبديل شدن به اين كانون ها 
را دارند كه يك زنگ خطر است. اكبري با اشاره به اينكه براساس آمار 
منابع طبيعي كانون فرســايش بادي در خراسان جنوبي به 38كانون 
افزايش يافته است، بيان كرد: بيشترين اقدامي كه در راستاي رفع اين 
معضل صورت گرفته نهال كاري و جنگل كاري بوده است. وي گفت: اما 
بايد به اين نكته توجه داشته  باشيم كه به واسطه محدوديت منابع آبي و 
برخي از مسائل ديگر عمليات نهال كاري گاه موفق نبوده و در بسياري از 
مواقع به آب هاي زير زميني ما نيز لطمه وارد كرده است.بحران ريزگردها 
درخراســان جنوبي در اين روزهاي داغ و خشك تابستان باعث شده، 
تنفس براي كويرنشينان سخت تر شود. در اين ميان شرايط براي بيماران 
قلبي، تنفسي و افراد داراي مشــكالت خاص شديدتر و حادتر است و 
بسياري از آنان در چنين روزهايي نمي توانند از منزل خود خارج شوند.

ارتقايامنيتآبيچگونه
ممكناست؟

ادامهاز
صفحهاول

 افزايش گردوغبار در شرق و بارش هاي پراكنده 
در برخي مناطق كشور

افزايش ازن و ذرات معلق، آسمان شهرهاي كشور را آلوده كرده است و شرايط تا پايان هفته ادامه خواهد داشت
داليل آلودگي هوا در 7كالنشهر

آلودگي هوا ايــن روزها موجي 
آلودگي
جديد را در كالنشهرهاي كشور هوا

ايجاد كرده است. مردم در 7شهر 
اراك، تهران، اصفهان، كرج، مشــهد، اهواز و 
زاهدان طــي 2روز اخير هــواي آلوده تنفس 
كرده اند امروز نيز شرايط براي آنها نظير 2روز 

قبل،  آلوده خواهد بود.
افزايش آلودگي هوا در شرايطي است كه ترددها 
در شهرهاي بزرگ كشور كه از نظر كرونا به رنگ 
قرمز درآمده اند به كمترين حد خود رسيده اما 
همچنان آالينده ها شهرها را محاصره كرده اند. 
روند شاخص كيفيت هواي ديروز كالنشهرهاي 
كشور نشان مي دهد شاخص در شهر اراك 156، 
تهران 134، اصفهان 119، كرج 130، مشهد 
112، اهواز 107و زاهدان 129بــوده و امروز 
نيز در همه اين شهرها هوا آلوده بين 2شاخص 
ناســالم براي گروه هاي حساس تا ناسالم براي 
همه خواهد بود. جنس آلودگــي هوا در نيمه 
جنوبي كشور متاثر از آالينده ذرات معلق كمتر 

از 10ميكرون يا همان گردوغبار اســت كه از 
كانون هاي محلي ناشي از خشكسالي پديد آمده 
است. اما در شهرهاي شمالي و صنعتي هوا به 
واســطه حضور منابع آالينده متحرك و ثابت 
آلوده شده كه متاثر از حضور ذرات معلق كمتر 
از 2.5ميكرون اســت. رنگ آلودگي هوا نيز در 
شهرهايي نظير تهران شبيه گرد و غبار است 
اما اين رنگ ناشي از تجمع و غلظت اكسيدهاي 
نيتروژني است كه در جو باز توليد شده و به شكل 
موجود ديده مي شوند كه دليل اصلی آن تجمع 
و تردد وسايل نقليه و كارخانه ها و صنايعی است 
كه آلودگی ناشی از آنها به شــكل ازن و ذرات 

معلق ظاهر می شود.

وضعيتتهران
 براســاس اعالم اداره كل هواشناســي استان 
تهران و بررسي داده ها و نقشه هاي پيش يابي 
هواشناسي، امروز 21تير روند تدريجي افزايش 
دما در اســتان تهران مورد انتظار است و طي 
سه شنبه و چهارشنبه 22و23 تير در ارتفاعات 
شرقي استان احتمال رگبار  پراكنده و رعد و برق 
وجود دارد. از سويي بنابر پيش بيني هاي انجام 

 شــده در شــركت كنترل كيفيت هوا كاهش 
تندي باد تا صبح امروز دوشنبه 21تير و افزايش 
ترافيك صبحگاهي موجــب افزايش غلظت 
آالينده ها خواهد شــد. با حاكميت جو نسبتاً 
آرام طــي روز، پراكندگــي آالينده ها محدود 
خواهد شــد؛ همچنين باتوجه به افزايش دما، 
توليد و افزايش غلظت آالينده ازن در ساعات 
بعدازظهر، كاهش كيفيت هوا در برخي مناطق 
را به دنبال خواهد داشت. شــايان ذكر است با 
تداوم اين شرايط جوي تا اواخر وقت دوشنبه و 
ترافيك شامگاهي، افزايش غلظت ذرات معلق و 
برقراري وضعيت ناسالم براي گروه هاي حساس 
در برخي مناطق پرتردد پيش بيني مي شود. اما 
روند افزايش آلودگي هواي پايتخت از ابتداي 
تيرماه سير نزولي داشته است. با گذشت 21روز 
از تيرماه، تاكنون 6روز آلوده ثبت شده كه نشان 
از افزايش آلودگي هواي ازن پايه و ذرات معلق 
پايه در شــهر دارد. ديروز حتي اين روند طي 
2ساعت از بامداد ركورد زد. در تهران از ساعت 
3تا 5بامداد ديروز شاخص كيفيت هوا  به باالي 
200و شرايط بسيار ناســالم رسيد كه با وزش 

باد اين آلودگي در ساعت 6صبح كاهش يافت.

زهرارفيعي
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خشكسالي امسال بيداد مي كند و تاكنون 
آنچنان كه مســئوالن وزارت نيرو اعالم آب

كرده اند، بيش از 300شــهر تنش آبي را 
تجربه مي كنند. اوضاع محيط زيســت و حقابه هايش 
وخيم تر اســت و تاكنون بخش عمده اي از آن پرداخت 
نشده و آنچه قرار است در ماه هاي گرم پيش رو داده شود، 

سهم آسمان از تبخير آب هاي سطحي مي شود.
در رتبه بندي مؤسســه منابع جهاني)WRI(، ايران در 
جايگاه چهارم تنش آبي دنيا قرار دارد. افزايش تنش  آبي 
در فصل تابستان سال جاري به دليل كاهش بارندگي هاي 
سال آبي جاري بسيار محتمل است. سال گذشته، كميته 
امنيت آب براي بررسي حقابه هاي ايران از آب هاي مرزي 
در مجلس ايران تشكيل شد، اما حاال با باال گرفتن تنش 
آبي در اكثر شهر هاي كشور به خصوص استان هاي جنوبي 
و شرقي، اين كميته قرار است ابعاد مختلف تنش آبي در 
كل كشور را بررسي كند. به گفته ابراهيم عزيزي، عضو 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، بايد 
موضوع آب را به صورت جدي دنبال كرد؛ چراكه اگر اين 
مسئله مورد توجه جدي مسئوالن قرار نگيرد، مي تواند 
تبديل به يك بحران شود؛ بنابراين ضرورت دارد مجلس 
و دولت هر دو با هم به موضوع تنــش آبي ورود كنند و 
به موضوعاتي از قبيل مهار آب هاي سرزميني، استفاده 
از ظرفيت آب هاي ژرف و به ويــژه موضوع صنعت آب 
شــيرين كن ها بپردازند. او گفته است، كميسيون هاي 
تخصصي مجلس نيز بايد به اين مهم ورود كنند و البته 
»كميته امنيت آب« در كميسيون امنيت ملي نيز ابعاد 

مختلف تنش آبي را بررسي خواهد كرد.
علي ارواحي، كارشناس آب و تاالب اما در بررسي ريشه 

بحران آب در كشور به همشهري مي گويد: چند مسئله 
اصلي در كشــور وجود دارد كه به آن توجه نمي شود؛ 
اول اينكه منابع آب در كشور محدود است و توسعه در 
بخش كشاورزي و صنعت چه به لحاظ شيوه بهره برداري 
و چه به لحاظ جانمايي  آنها متناســب با اين ظرفيت و 
واقعيت هاي سرزمين نيست. اضافه بر اين بايد گفت كه 
رفتارهاي اقليمي تغيير كرده است. رژيم بارش و زمان 
پيك بارش تغيير كرده است و متأسفانه نوع بهره برداري  
از آب نيز بي توجه به تغيير رفتارهاي اقليمي اســت. او 
مي گويد: چندان از استعدادهاي ســرزمين در تامين 
انرژي اســتفاده نكرده ايم؛ به طور مثال ايران پتانسيل 
ويژه اي براي بهره برداري از انرژي باد و خورشــيد دارد. 
بادهاي 120روزه سيستان موقعيت بسيار خوبي براي 
توليد انرژي بادي به جاي تكيــه كردن بر نيروگاه هاي 
برقابي اســت. اما طي دهه هاي متمادي براي مديريت 
منابع آب به احداث سد ها روي آورده ايم. به گفته ارواحي، 
شيوه هاي بهينه سازي مصرف آب در بخش كشاورزي 
يا حتي مديريت منابع آب با احداث سد پاسخگو نبوده 
است. اين كارشناس آب و تاالب مي گويد: خروجي اجراي 
پروژه هاي انتقال آب بين حوضه اي نيز طي ســال هاي 
گذشته، ايجاد پيامد هاي زيست محيطي و محروم كردن 
حوضه مبدأ از منابع آبي و ايجاد تقاضا در حوضه مقصد 
بود. درنتيجه عمده دشــت هاي كشور عالوه بر تشديد 
پديده فرونشست با كاهش ســطح آب هاي زيرزميني 

مواجه شدند.

سياستخودكفاييآب
طي چند سال اخير كارگروه سازگاري با كم آبي در دولت 
و كميته امنيت آب در مجلس تاســيس شد و به گفته 
علي ارواحي، رويكرد نهاد ها نســبت به محيط زيست و 
خودكفايي در توليد آب بسيار اهميت دارد. او مي گويد: 

بايد ديد آيا نهاد هاي كشور موضوع كمبود آب را خطر 
جدي در كشــور مي بينند و آب را كاالي اســتراتژيك 
قلمداد خواهند كــرد؟ چون بــراي خودكفايي در آب 
بايد نحوه مديريت منابع آبي در گذشته و كارآمدي آنها 

بازنگري شود. نگرش توسعه نيز بايد تغيير يابد.
اين متخصــص آب و تاالب زمان تدويــن برنامه هفتم 
توسعه كشــور را بهترين فرصت براي تغيير رويكرد به 
منابع آبي كشور مي داند و مي گويد: در اين برنامه بايد 
موضوع آب اولويت طرح هاي توســعه اي در بخش هاي 
كشــاورزي و صنعــت، گردشــگري و... باشــد تا اگر 
سياســت يا طرحي با كاهش مصرف منابع آب همراه 
نبود، جلوي اجراي آن گرفته شــود. او معتقد اســت: 
سياست خودكفايي آب در 6حوضه اصلي آبريز داخلي 
و زيرمجموعه هايشان در كشــور اجرا شود؛ به اين معنا 
كه منابع آبي هر حوضه مشخص شود و متناسب با آن 
متولي مربوطه در هر حوضه آبريز اســتان و شهرستان 
منابع آب را مديريت كند. با اين رويكرد، طرح هاي انتقال 
آب بين حوضه اي بايد متوقف شود و به سمت راهكارهاي 
مبتني بر طبيعت و مشاركت جامعه محلي حركت شود. 
به اعتقــاد اين متخصص محيط زيســت و منابع آبي و 
تاالبي، در بحث خودكفايي در آب بايد به تمام داشته هاي 
آبي و سهم تاالب ها، كشاورزي و صنعت و شرب از اين 
داشته ها به طور همزمان فكر كرد و برنامه  كاهش مصرف 
آب در بخش كشاورزي، صنعت و شرب را اجرايي كرد. 
همچنين با سرمايه گذاري در بازچرخاني آب بايد بتوان 
بهره وري منابع آبي را افزايش داد. مجموعه اين سياست ها 
مي تواند نشــان از تغيير رويكرد به ســمت مديريت و 
بهره برداري پايدار از منابع آبي باشــد و به استقالل آبي 

كشور نيز كمك كند.
علي ارواحي در مورد مهار آب در سرزمين، احداث آب 
شــيرين كن يا اســتفاده از آب هاي ژرف نيز مي گويد: 
طبيعت، به خوبي به ما مي گويد كه چگونه منابع آب را 
مديريت كنيم. سدهاي زيادي در كشور احداث و بستر 

رودخانه ها تصرف و بهره برداري شده است.

ضرورت برنامه ريزي براي كاهش تنش آبي در كشور
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تهاترهايشهرداريدرتاالرشيشهاي
 اعضاي شوراي شهر تهران در ادامه  مسير توسعه شفافيت در مديريت شهري 

مصوب كردند

اعضاي شــوراي شــهر تهران 
اليحــه شورا كليــات  ديــروز 

دستورالعمل چگونگي فعاليت 
و فرايند تهاتر در بازار الكترونيكي تهاتر منابع 
غيرنقد شــهرداري تهــران  را بــه تصويب 
رساندند. به گزارش همشهري،رئيس شوراي 
اســامي شــهر تهران در اين رابطه گفت: 
»اواخر سال 99اليحه مربوط به تهاتر بودجه 
غيرنقد بين بدهكاران و طلبكاران شهرداري 
كه بيشتر جنبه شفافيت داشت به شورا ارائه 
شد. درحقيقت اين اليحه بيشتر كارگزاري ها 
را هدف قرار داده؛ چراكه در پرداخت بدهي ها 
هميشه اين مســئله مطرح بود كه بعضي ها 
بدهي شان را زودتر مي گيرند و عدالت وجود 
ندارد.« محسن هاشــمي رفسنجاني افزود: 
»بنابراين لزوم شفافيت در اين مورد بيشتر 
احساس مي شد به ويژه در استفاده از بودجه 
غيرنقد؛ چراكه بين 20تا ۳0 درصد بودجه 
شــهرداري از روش بودجــه غيرنقد ايجاد 

مي شود تا بدهكاران و طلبكاران شهرداري 
بتوانند اين موضوع را تهاتر كنند.« 

بر ايــن اســاس، اعضاي شــوراي شــهر با 
حساســيت بيشــتر درباره اين موضوع به 
 بحث پرداختند و اليحه را بررســي كردند. 
درنهايت كليات آن اين اليحــه رأي آورد و 

مصوب شد.

قربانيان كرونا به مرز 100نفر رسيد
در ادامه جلســه، اوج گيري موج پنجم كرونا، 
محور اصلي صحبت هاي رئيس پارلمان شهري 
بود كه محسن هاشمي رفسنجاني گفت: »آمار 
قربانيان كوويــدـ 19در تهران به مرز 100نفر 
در روز رســيده و بي توجهي بــه توصيه هاي 
دلسوزانه مبني بر كنترل فعاليت هاي انتخاباتي 
و عدم برگزاري انتخابات شوراها در استان هايي 
كه وضعيت مناسبي از نظر شيوع كرونا ندارند، 
منجر به اوج گيري كرونا در موج پنجم شــده 

است.«

او با ابراز تأسف از فرايند واكسيناسيون در كشور 
هم عنوان كرد: »اگرچه واكســن توليد داخل، 
موضوع افتخارآفرين و مهمي است، اما ضروري 
بود در كنار حمايت از واكســن توليد داخل از 
ساير منابع هم واكســن كرونا تامين مي شد؛ 
چراكه بسياري از كشــورهاي جهان ازجمله 
كشورهاي همســايه در واكسيناسيون از مرز 
50درصد عبور كرده اند و ما بــه مرز 5درصد 

نرسيده ايم.« 

حمايت شهرداري از برج ميالد كرونا زده
در جلســه ديروز يك فوريــت اليحه »اصاح 
مصوبه بودجه سال 1400شــهرداري تهران 
و ســازمان ها و شــركت هاي تابعه« با موضوع 
منابع و مصارف شركت برج مياد هم بررسي 
و تصويب شــد تــا از اين طريــق عدم تحقق 
درآمد هــاي پيش بيني شــده شــركت برج 
مياد در بودجه امســال جبران شود. معاون 
برنامه ريزي و توسعه شهري شهرداري تهران 
در جريان ارائه گزارش ايــن اليحه گفت: »در 
تبصره يك بودجه 1400درآمد هاي شــركت 
برج مياد حدود ۳00ميليارد تومان پيش بيني 
شده اســت كه بايد صرف نگهداري سازماني 
شود. به دليل شــرايط كرونا با اختاف فاحش 
درآمدي مواجه هستيم و از ابتداي سال تا كنون 
تنها ۳ميليارد تومان يا به عبارت ديگر يك درصد 
درآمدها محقق شده است.« حامد مظاهريان 
تأكيد كرد كه شــرايط كرونايــي درآمد هاي 

گامديگرشورابرايتحققشهردوستداركودك
اعضاي شوراي شهر تهران ديروز، در راستاي  حركت به سمت تحقق شهر دوستدار 
كودك با يك فوريت طرح »جداسازي  محل گردش حيوانات خانگي از محل بازي 
كودكان در بوستان ها« موافقت كردند. به گزارش همشهري، شوراي شهر تهران 
مصوبه اي با عنوان شهر دوســتدار كودك دارد كه يك برنامه حمايتي از كودكان 
به عنوان آسيب پذيرترين قشر محسوب مي شود. درحقيقت براساس اين مصوبه 
قرار است در شــهر تهران، امكاناتي نظير پارك ها و اماكني براي بازي كودكان با 
امنيت كافي، وسايل بازي متناسب با مراحل رشد كودكان، محل هاي عبور و مرور 
امن در خيابان و... فراهم و به طور كلي شهر براي حضور كودكان امن شود.  ديروز 
اعضاي شوراي شهر تهران در راستاي همين مصوبه طرح »جداسازي  محل گردش 
حيوانات خانگي از محل بازي كودكان در بوســتان ها« را تصويب كردند. حجت 
نظري در جريان ارائه گزارش اين طرح گفت: »باوجود ممنوعيت حضور حيوانات 
در بوستان ها، عمال در تمام پارك ها حيوان گردي انجام مي شود و اين در حالي است 
كه شايد خيلي ها از اين موضوع خوششان نيايد يا نســبت به حيوانات فوبيا يا 
حساسيت داشته باشند؛ بنابراين الزم است محل حضور خانواده ها و بازي كودكان 
در بوستان ها و فضاهاي عمومي جداسازي شود.« به گفته او، اين طرح صرفا براي 
خردساالن است و هم از باب اجراي مصوبه شهر دوستدار كودك و هم از باب تامين 
سالمت شهروندان نياز است جداسازي انجام شود تا بوستان ها و محل هاي بازي 
براي كودكان امن شوند. بنابراين يك فوريت طرح به تصويب رسيد تا جزئيات آن 

در كميسيون هاي تخصصي مورد بررسي قرار گيرد.

ث
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شهرداري تهران از ســال 97تا كنون با انتشار 
جزئيات بيش از 10 هزار قرارداد و 160گزارش  

مالي، شعار شفافيت را محقق كرده است.
به گزارش همشــهري، دسترسي به اطاعات 
شهرداري تهران روي سامانه شفافيت دستاورد 
مهم اين دوره مديريت شــهري است. چرا كه 
ســال هاي گذشــته دسترســي به مهم ترين 
اطاعات از آنچه در شهرداري و شهر رخ مي دهد 
وجود نداشت و به نوعي محرمانه تلقي مي شد. 
مديريت شهري پنجم براساس مصوبه شوراي 
شهر تهران ســامانه شــفافيت را در فروردين 
1۳97 ايجاد كرد و از آن زمان تاكنون اطاعات 
در قالب 12 عنوان اصلــي و ۳4 عنوان فرعي 
در اين ســامانه منتشر شده اســت. جزئيات 
قراردادهاي متوسط و كان شهرداري، اليحه، 
مصوبه و عملكرد بودجه، اطاعات شهرسازي 
)اطاعات پروانه هاي صادر شده در باغ ها از سال 
92، پروانه هاي داراي تغيير كاربرد(، اطاعات 
مديران و كاركنان )مشــخصات كامل مديران 
ارشد و كاركنان و همينطور اطاعات سفرهاي 
خارجي(، اطاعات شــركت ها و ســازمان ها، 
پژوهش ها و كتاب هاي شــهرداري، اطاعات 
روزبازارها و كيوســك ها، اطاعــات پيام هاي 
ثبت شــده در 1۳7، اطاعات پيام هاي ثبت 
شــده در 1888، گزارش هاي مالي شهرداري 
در سال هاي 98و 99، اسامي دريافت كنندگان 
طرح ترافيــك و فهرســت دريافت كنندگان 
واكســن كوويد-19 در شــهرداري، برخي از 

اطاعات ثبت شده هستند.
همچنين تاكنــون 10 هــزار و 4۳5 قرارداد، 
6هزار و ۳55 حواله، 160 گزارش مالي از دخل 
و خرج شهرداري تهران، 9 داشبورد اطاعاتي، 
يك هزار و 910 پروانه و مشــخصات  57 هزار 
و 400 نفر كاركنان در سامانه شفافيت منتشر 
شده اســت. عاوه بر اين شهروندان مي توانند 
از جزئيات مربوط به يك هزار و 99۳ پژوهش 
و مطالعه، يك هــزار و 47 آدرس كيوســك 
مطبوعاتي، 162 آدرس كيوسك گل فروشي، 
827 هــزار و 28 پيام در ســامانه هاي 1۳7 و 

1888 مطلع شوند.

مجموعه شــركت برج ميــاد را مختل كرده 
و شــهرداري در قالب اين اليحه خواستار آن 
اســت كه هزينه ها در زمره مصــارف عمومي 
تلقي شوند. مجتبي حسيني توسل، مديرعامل 
شركت برج مياد هم با اشــاره به بحران هاي 
مالي برج مياد گفت: »براي تعهد درآمدي برج 
مياد هيچ مبنايي پيدا نكرديم كه بتواند محقق 
شود؛ ضمن اينكه ميانگين  ساالنه كل درآمد 
برج مياد از ابتدا تا كنــون 27ميليارد تومان 
بوده و امسال در شرايط كرونايي ۳00ميليارد 
تعهد خيلي عجيبي اســت.« بهاره آروين در 
مخالفت با اين اليحه گفت كه در بسته محرك 
اقتصــادي كرونايي به شــهرداري اجازه هاي 
مختلف ازجمله پيش خريد خدمات سازمان ها  
و شركت هاي مشابه برج مياد داده شده است. 
او ادامه داد: »محتواي ايــن اليحه پيامد هاي 
بلندمدت دارد و به نظر دعواي درون شهرداري 
اســت. ما هزار و يك راه ديگر در بســته هاي 
كرونايي داشتيم، اما با اين اليحه ساختار بودجه 
و شركت هاي مستقل را به هم مي زنيم؛ چراكه 
وقتي شــركتي در زمره بودجــه عمومي قرار 
گرفت ديگر درآوردنش به اين سادگي نيست.« 
مجيد فراهاني  امــا در موافقت  با اليحه گفت: 

»شرايط فعلي برج مياد به سبب بحث كرونا 
به شكل كاما بحراني درآمده و پيش بيني هم 
مي شــد و تصويب اين اليحه تنها راهي است 
كه در شــرايط كرونا مي توان به اين شــركت 

كمك كرد.«

الزام شــهرداري براي تعيين روز پاكبان و 
باغبان

اعضاي شوراي شهر تهران روز گذشته با ارائه 
طرحي شهرداري تهران را ملزم به تعيين2روز 
براي روز پاكبان و باغبان در تقويم شــهرداري 
كردنــد.  زهرا صــدر اعظم نــوري در توضيح 
اين طــرح گفت: »حــدود ۳5هــزار نيرو در 
2حوزه فضاي ســبز و خدمات شهري فعاليت 
مي كننــد و رفــت و روب شــهر و جمع آوري 
زباله ها و نگهداشــت 2۳00بوســتان تهران 
حاصل زحمــات همين كارگران اســت. براي 
قدرداني از زحمات آنها پيشنهاد مي شود روز 
دوم ارديبهشــت)زمين پاك( به نام پاكبان و 
25اسفند)سالروز افتتاح پارك شهر( به نام روز 
باغبان در تقويم شهرداري تهران تعيين شود.« 
اين طرح با رأي 19نفر از اعضاي شوراي شهر 

تهران تصويب شد.

مخالفت هيــأت تطبيق فرمانــداري با 
نامگذاري معابر  به نام بزرگان ادبيات كودك

محمدجواد حق شــناس، رئيس كميســيون 
نامگذاري شــوراي شــهر تهران ديروز به نامه 
اعتراضــي هيأت تطبيــق فرمانــداري تهران 
درخصــوص غيرقانونــي خوانــدن نامگذاري 
معابري به اسم بزرگان ادبيات كودك و نوجوان 
ايران ازجمله جبار باغچه بان، مهدي آذريزدي، 
صمد بهرنگي و هوشنگ مرادي كرماني واكنش 
نشــان داد و گفــت: »كميســيون نامگذاري 
شوراي اســامي شــهر تهران، بنا به پيشنهاد 
نهادها، ســازمان ها، مراكز علمــي و فرهنگي، 
مجامع دانشگاهي، شــوراياري ها و... اقدام به 
 نامگذاري معابر و خيابان هاي شــهر مي كند. 
درخصــوص نامگــذاري معابــري به اســم 
بزرگان ادبيات كــودك و نوجــوان ايران هم 
پيشــنهادهايي از ســوي افــراد و نهادهــاي 
فرهنگــي مانند دفتر شــعر جوان، به شــورا 
رســيد و 4خيابان به نام بزرگان ادبيات كودك 
و نوجــوان نامگــذاري شــد. هيــأت تطبيق 
 براي شــوراي شــهر در انجام وظايف قانوني
 ناشي از اختيارات مصرح در قانون مانع تراشي 

نكند.« 

حامد مظاهريان: شهرداري به دليل 
شــرايط كرونا با اختاف فاحش 
درآمــدي در برج ميــاد مواجه 
شده  و از ابتداي سال تا كنون تنها 
۳ميليارد تومان يا به عبارت ديگر 
يك درصد درآمدها محقق شــده 

است

 انتشار 10 هزار قرارداد شهرداري 
در سامانه شفافيت

شهرداري تهران شعار 
شفافيت را محقق كرد
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هنــــــريك ايبســون، 
نمايشنامه  نويس مشهور گزارش

نروژي را بــا آثاري چون 
»خانه عروسك و اشباح« و »ِهدا گابلر« 
مي شناســند. خانه عروســك و اشباح 
به ترتيب در ســال هاي1879و1881 
منتشــر شــدند و ِهــدا گابلــر نيز در 
ســال1890. ترجمــه فارســي اين 
نمايشــنامه ها پس از ســال ها از سوي 
انتشــارات علمي و فرهنگي منتشــر 

شدند.
داستان خانه عروسك به زندگي زني به 
نام نورا مي پردازد كه از كودكي تا وقتي 
كه او را روي صحنه نمايشنامه مي بينيم، 
جز شكست خوردن در پيكار زندگي، راه 
ديگري براي او متصور نيست. نورا هرگز 
فرصت و اختيار اين را نيافته اســت كه 
حقايق ابتدايي زندگي اجتماعي را درك 
كرده و در خود پرورش دهد و حال نيز 
شوهرش همچون عروسكي با او برخورد 
كرده و از او محافظت مي كند. هنگامي 
كه شــوهر نورا به او گوشزد مي كند كه 
قبل از هــر چيزي او وظيفــه مادري و 

همسري دارد، در جواب مي گويد: »قبل 
از هرچيز من يك انسان هستم.« نورا در 

نهايت خانه و شوهرش را ترك مي كند.
نمايشنامه ايبســون بالفاصله پس از 
اجرا با انتقاد و اعتراض مواجه شــد و 
برخــي آن را رســاله اي ضــد ازدواج 
پنداشــتند. پيكان انتقــاد آنان جايي 

بود كه نورا خانه و همسر خود را ترك 
گفت. هرچند كه ايبسون در اثر خود با 
به ميان كشــيدن رفتار پدر نورا با وي، 
كه همچون دختري نازپرورده است و 
همچنين رفتار شــوهر او، درصدد بود 
اين نكته را بيان كنــد كه هيچ كدام از 
اين دو نفر اجازه ندادند كه نورا حقايق 

پس از سال ها »خانه عروسك و اشباح« و »ِهدا گابلر« تجديد چاپ شدند

دريچه

مركز فرهنگي شــهر كتاب مراسم پنجمين 
دوره  جايــزه ابوالحســن نجفــي در عرصه  
ترجمه را بهمن ماه امسال برگزار و از بهترين 
ترجمه  رمان و مجموعه داستان كوتاهي كه 
سال1399 منتشر شــده، با اهداي جايزه و 

نشان ابوالحسن نجفي تقدير مي كند.
به گزارش همشهري، هيأت داوران پنجمين  
دوره جايــزه مذكــور با دبيــري علي اصغر 
محمدخاني، عبارتند از: مهســتي بحريني، 
ضيا موحد، حسين معصومي همداني، عبداهلل 
كوثري، موسي اسوار، آبتين گلكار و ابوالفضل 

حري.
 آبتين گلــكار بــا ترجمه رمان »آشــيانه  
اشــراف« اثر ايوان تورگنيف، محمد همتي 
بــا ترجمه رمان »مــارش رادتســكي« اثر 
يوزف روت، زينب يونســي با ترجمه رمان 
»زليخا چشم هايش را باز مي كند« اثر گوزل 
ياخينــا و محمدرضا ترك تتــاري با ترجمه 
»اســتاد پترزبورگ« نوشته  جي.ام.كوتسي 
برگزيدگان 4دوره گذشته  اين جايزه بوده اند.

 مترجمان و ناشران عالقه مند به شركت در 
اين  جايزه مي توانند 2نسخه از كتاب خود را 
تا پايان شهريور 1400 به دبيرخانه جايزه  به 
نشاني: تهران، خيابان شهيدبهشتي، خيابان 
شهيد احمد قصير )بخارست(، نبش كوچه  
ســوم، پالك 8، كدپستي 1۵13648313، 

مركز فرهنگي شهر كتاب ارسال كنند.

فراخوان پنجمين دوره 
جايزه ابوالحسن نجفي

در ستايش فرديت و آزادي انسان 

تازه هاي نشر

3كتاب از نيستان
»زني، مردي و دنيايي نامردي«، »هرايي« و »بازگشــته« 3عنوان 

كتابي است كه به تازگي از سوي نشر نيستان منتشر شده است.
كتاب »زني، مردي و دنيايي نامردي« تازه ترين كتاب ســيدمهدي 
شجاعي براي مخاطبان كودك است كه در آن داستان سفر اسراي 
خاندان پيامبر و امام حسين)ع( پس از واقعه عاشورا به سمت شهر 
كوفه و حضور در مجلس ابن زياد روايت مي شود. او در داستان خود 
از مرثيه سرايي فاصله گرفته و سعي كرده برخي از مهم ترين مفاهيم 
فكري و اعتقادي موجود در داستان اسراي خاندان پيامبر)ص( پس 

از واقعه عاشورا و نوع برخورد آنها با مردم كوفه 
و نيز خطابه آنها در كاخ كوفــه و نحوه مواجه 
شدنشان با ابن زياد و عوامل او را به ساده ترين 
و در عين حال تأثيرگذارترين شــكل ممكن 
بازگو كند. شــجاعي براي انجــام اين مهم در 
كتاب »زني، مردي و دنيايي نامردي« خود را 
از بند مختصرنويســي رهانده است و در عين 
حال تمام روايت خود را به زباني ساده و به دور 
از بافت زباني و روايي تاريخــي كه خاص اين 
داستان هاست، بازگو كرده اســت. اين كتاب 
40صفحه اي در قطع رحلــي بياضي به بهاي 

79هزار تومان منتشر شده است.
»بازگشته« نوشــته حميد نورشمسي است. 
داســتان اين كتاب از حضور قهرمان داستان 
در مراسم تشــييع پيكر شــهداي غواص آغاز 
مي شــود و برخورد مخاطب بــا خانواده اي كه 
سال هاســت 2عضو از آنهــا در جريان جنگ 
تحميلي مفقوداالثر شده اند و در ادامه آشنايي 
و عالقه مندي قهرمان داســتان به دختر اين 
خانــواده، او را بــه ماجراي كشــف ماهيت و 
سرنوشت 2عضو مفقوداالثر اين خانواده هدايت 

مي كند. بازگشته رماني است با شيوه روايت ساده و با زاويه 
ديد اول شخص. زبان روايت در اين داستان در خدمت پيشبرد داستان 
قرار گرفته است و نويسنده بيش از هر چيز سعي در بيان جزئيات و 
توصيفاتي داشته كه داســتان را به پيش مي برد. قيمت اين كتاب 

126صفحه اي 29هزار تومان است.
»هرايي« هم تازه ترين اثر داستاني بلند ســعيد تشكري نويسنده، 
نمايشنامه نويس و منتقد ادبيات و تئاتر خراسان است؛ رماني كه در 
ادامه پيوند ميان سنت ادبي خراسان كه در ادبيات و آثار وي نمايان 
است و دغدغه هاي تاريخي و اجتماعي او شكل گرفته است. هرايي 
به زبان خراساني يعني آواي بلند و وجه تســميه اين انتخاب براي 
نام رمان به يكي از قهرمان هاي رمان بر مي گــردد كه به زبان دري 
و خراسان كهن سخن مي گويد و ريشه هاي هراتي دارد. قيمت اين 

كتاب190صفحه اي 37هزار تومان است.

انتشار پيش نويس رمان معروف پروست پس از 108سال
7۵ صفحه از دست نوشته هاي خوانده نشده مارسل پروست، نويسنده 
مشهور فرانسوي كشف شده كه مجله نيويوركر ترجمه انگليسي آن را 
منتشر كرده است. كارشناسان ادبي مي گويند اين دست نوشته ها كه با 
همين عنوان در مجله نيويوركر چاپ شــده در اصل پيش نويس رمان 

مشهور پروست »در جست وجوي زمان ازدست رفته« است.
 به گزارش ليت هاب، مارسل پروست با نام كامل واالنَتن لويي ژرژ اوژن 

مارسل پروست، نويسنده و مقاله نويس فرانسوي بود. او به دليل 
نگارش اثر عظيمش با عنوان در جست وجوي زمان ازدست رفته، 
يكي از بزرگ ترين نويســندگان تاريخ ادبيات جهان قلمداد 

مي شود.
 براساس اين گزارش دست نوشته هاي كشف شده در سال 

1908نوشته شده و در آن زمان پروست نويسنده اي 
گمنام بوده است.  ســال 1913 پس از شكست 
تالش هاي بســيارش براي قبوالندن اثر به چند 

ناشر، سرانجام انتشارات برنار گراســه مي پذيرد كه »در جست وجوي 
زمان ازدست رفته« را در 3 جلد به خرج نويسنده چاپ كند. طرف خانه 
سوان در نيمه دوم نوامبر منتشر شد. وي در  ماه آگوست سال 1916 از 
انتشارات برنار گراسه جدا شد و حق چاپ جلد دوم اثر خود را به انتشارات 

گاليمار واگذار كرد. 
در جست وجوی زمان از دست رفته نوشته مارسل پروست، بلندترين رمان 
جهان است كه در ايران   براي نخســتين بار با ترجمه زنده ياد مهدی 
سحابی منتشر شده است. پس از سحابي نيز چند مترجم ديگر اين 
كتاب حجيم را به فارســي برگردانده اند. كتاب اول اين مجموعه 
برای اولين بار در ســال 1369 به بازار آمد. كتاب های ديگر نيز به 
تدريج ترجمه و چاپ شد و با انتشار كتاب آخر، اين مجموعه 
سرانجام در سال 1378 كامل شد. اين رمان بزرگ 
باعث شده عده زيادی از منتقدان مارسل پروست 

را بزرگ ترين نويسنده قرن بيستم بدانند.

ابتدايي زندگي خويش را درك كند. اما 
از آنجايي كه اين بزنگاه هاي نمايشنامه 
نتوانست مخاطبان را قانع كند، ايبسون 
دست به كار نوشتن نمايشنامه اشباح 

شد.
شخصيت اصلي اين نمايشنامه، داستاني 
دارد معكوس و وراي نورا. خانم آلوينگ 
كه شوهري فاسداالخالق دارد، تصميم 
مي گيرد تا از ترس حرف مردم، زندگي 
با او را ترك نگفته و ادامه دهد. ايبسون 
درنهايــت تصوير شــخصيت اول اين 
نمايشنامه خود را چنان نشان مي دهد 
كه با وجود خــرج كردن تمــام عمر و 
ســعادتش، عاقبت خود دچار مصايبي 

دلخراش مي شود.
ايبســون در اين دو نمايشــنامه در پي 
نماياندن پيچيدگي ها و دشــواری هاي 
رفتار آدمــي در هنگام گرفتار شــدن 
در تعارض ميان عشــق، عــرف و آداب 
تحميلي است. او البته با نقد تحكم قدرت 
اين نهادها در ســركوب كردن فرديت 
آدمــي، جانــب آزادي را مي گيرد. در 
سال1339 بنگاه ترجمه و نشر كتاب هر 
دو اثر را در قالب يك كتاب و به ترجمه 

مهدي فروغ منتشر كرد.
هياهوي منتقدان ايبسون با وجود انتشار 
كتاب اشباح فروننشست تا آنكه هنريك 
ايبسون در سال1890 ِهدا گابلر را روي 
صحنه برد؛ نمايشنامه اي كه در 4پرده 

تنظيم شــده و در آن برخــي از صفات 
انساني به بليغ ترين وجه خود جلوه كرده 
است و خواننده را متاثر مي كند. اين اثر 
درواقع قدرت ايبسون را در صورتگري 
چهره هاي زشــت و خوي هاي ناپسند 
بشري به خوبي نشان مي دهد. ِهدا گابلر 
با ترجمه مينو مشــيري از سوي بنگاه 
ترجمه و نشــر كتاب در ســال13۵1 

منتشر شد.
انتشارات علمي و فرهنگي در دهه هاي 
گذشته هر سه اثر را تجديدچاپ كرده 
است و حاال چاپ پنجم خانه عروسك و 
اشــباح به قيمت 26هزار تومان و چاپ 
چهارم ِهدا گابلر با قيمت 18هزارتومان 

در دسترس مخاطبان است.
هنريك ايبسن )زاده 20 مارس 1828 
در شــين، نــروژ – درگذشــته 23 مه 
1906 در اسلو( از بزرگ ترين استادان 
هنر تئاتر در تمامی اعصار و هم ســنگ 
سوفوكل و شكسپير است كه به عنوان 
يكی از ستون های اصلی ادبيات مدرن 
نروژ، تأثير شــگرفی بر نويسندگان بعد 
از خود گذاشــت. مجموعه آثار ايبسن 
برای نخســتين بار از زبان نــروژی به 
قلــم ميرمجيد عمرانی زيــر نظر مركز 
ايبسن شناسی دانشگاه اسلو به فارسی 
ترجمه شد و با ويرايش مهدی سجودی 
مقدم از ســوی انتشــارات مهرانديش 

منتشر شد.
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 در حالي  كه فقط حــدود يك ماه تا 
آزمــون گزارش دفترچــه  انتشــار 

كارشناسي ارشــد 1401باقي مانده 
است، شوراي سنجش و پذيرش دانشجو به رياست 
منصور غالمي، وزير علوم، تحقيقات و فناوري به يك 
تغيير بنيادين در زمينه پذيرش دانشجو در مقطع 
كارشناسي ارشــد از سال1401 دســت زده كه بر 
اســاس آن قرار اســت فقط پذيرش دانشــجو در 
كارشناسي ارشــد هــر رشــته تنهــا از ميــان 
فارغ التحصيالن مقطع كارشناسي رشته هاي مرتبط 
با آن صورت گيرد و ديگر پذيرش دانشجو در آزمون 
كارشناسي ارشــد در همــه رشــته ها از بين همه 
داوطلبان و صرف نظر از رشــته تحصيلي در دوره 

كارشناسي صورت نپذيرد.
دفترچه آزمون كارشناسي ارشــد سال1401 در 
مرداد ماه1400 منتشــر مي شــود و وزارت علوم 
نيز تا 24تير ماه به دانشــگاه ها مهلت داده است تا 
رشــته هاي مرتبط براي هر يك از رشته هايي كه 
در آزمون كارشناسي ارشد پذيرش دانشجو دارند 
را تعيين و به دفتر برنامه ريــزي آموزش عالي در 
وزارت علوم ارســال كننــد. محمدرضا آهنچيان، 
مديركل دفتــر برنامه ريــزي آمــوزش عالي در 
نامه اي به دانشــگاه ها اعالم كرده است: »تاكنون 
پذيرش دانشــجو در آزمون كارشناسي ارشــد در 
همه رشــته ها از بين همه داوطلبــان و صرف نظر 
از رشــته تحصيلي در دوره كارشناســي صورت 
مي پذيرفت كه آســيب هاي زيــادي را به كيفيت 
آموزش عالي وارد ساخته  است. پس  از بررسي هاي 
تخصصي و پيگيري هاي مستمر دفتر برنامه ريزي 
آموزش عالي براساس مصوبه اخير شوراي سنجش 
و پذيرش كشور از ســال1401 سنجش و پذيرش 
داوطلبان در آزمون كارشناسي ارشــد فقط از بين 
دانش آموختگان دوره كارشناسي رشته هاي مرتبط 
امكان پذير خواهد بود. بر اين اساس الزم است كه 
رشــته هاي مرتبط براي هر يك از رشته هايي كه 
در آزمون كارشناسي ارشــد پذيرش دانشجو دارد 

تعيين شود.«

تغييرات بنيادين آموزش عالي در پايان دولت 
معنا ندارد

اما ايــن تصميم بــا انتقاد برخي اعضاي شــوراي 
ســنجش و پذيرش دانشجو مواجه شــده است و 
آنها درصدد تشــكيل جلســه فوق العاده اين شورا 
و لغــو مصوبــه محدودكننده پذيــرش در مقطع 
كارشناسي ارشد برآمده اند. عليرضا منادي،  سفيدان 
رئيس كميســيون آموزش و تحقيقــات مجلس 
شوراي اســالمي كه به عنوان عضو ناظر مجلس در 
شوراي سنجش و پذيرش دانشــجو انتخاب شده، 
در گفت وگو با همشــهري و در واكنش به مصوبه 
محدودكننده شوراي ســنجش و پذيرش دانشجو 
جهت ايجاد محدوديت براي پذيرش دانشــجو در 
مقطع كارشناسي ارشد، مي گويد: »در جلسه اي كه 
اين موضوع تصويب شده است حضور نداشته ايم. از 
طراحان و اقدام كنندگان اين موضوع سؤال داريم 
كه چرا االن كه پايان دولت است دست به اين نوع 
تصميمات مي زنند؟ همچنين نامه اي كه مديركل 
دفتر برنامه ريزي آموزش عالــي در وزارت علوم به 
دانشگاه ها ارسال كرده، قانون و بخشنامه نيست و 

در واقع از دانشگاه ها سؤال كرده است.«
منادي ســفيدان گفت: »اميدواريم جلسه شوراي 
ســنجش و پذيرش ظرف يك هفته آينده برگزار 
و مصوبه مربوط به ايجاد محدوديت رشــته هايي 
كه فارغ التحصيــالن آنها مي تواننــد وارد مقطع 

كارشناسي ارشد شوند، لغو شود.«
وي در تشريح داليل مخالفت خود با مصوبه اخير 
شوراي ســنجش و پذيرش دانشجو، به همشهري 
توضيــح داد: »هر شــهروندي بايــد بتواند در هر 
رشــته اي كه عالقه دارد ادامه تحصيل دهد و بعد 
از ليســانس نبايد محدوديتي در تعيين نوع رشته 
ايجاد شــود. دانش بي پايان و بي كران است و هر 
كسي در حوزه اي كه فكر مي كند ذوق و استعداد و 
توانمندي دارد بايد بتواند به دنبال آن برود. فردي 
كه از مقطع كارشناســي فارغ التحصيل شــده در 
واقع نصف راه را آمده و پس از طي اين دوره ممكن 
است متوجه شده باشد به رشته اي كه در ليسانس 
خوانده است عالقه اي ندارد. اين افراد بايد بتوانند 
ادامه تحصيالت دانشگاهي خود را در مسيري پيش 
ببرند كه عالقه مندي و استعدادشان را در آن حوزه 

يافته اند.«
با وجود اين اســتدالل رئيس كميسيون آموزش 
و تحقيقات مجلس شوراي اســالمي و عضو ناظر 
مجلس در شوراي ســنجش و پذيرش دانشجو، اما 
روساي دانشگاه ها معتقدند كه مصوبه اخير مزايايي 

هم دارد.

تغيير رشــته از كارشناســي به ارشد، تجربه 
پرخسارتي بود

محمدتقي احمدي، رئيس دانشگاه تربيت مدرس در 
گفت وگو با همشهري در اين باره مي گويد: »مشكل 
حادي كه در پذيرش دانشجو در مقاطع تحصيالت 
تكميلي داشتيم، تغيير رشته نابهنگام از رشته هاي 
غيرمرتبط به رشــته هاي تخصصي خاص بود كه 
موجب تالطم جدي در كالس هــا و همچنين آزار 
خود دانشجو به خصوص در مرحله پايان نامه مي شد 
و در عمل تجربه پرخسارتي بود. فارغ التحصيالني 
كه از رشته هنر وارد گروه مهندسي يا از كشاورزي 
وارد علوم انساني مي شدند، به مشكالت عديده اي 
برخورد مي كردنــد. بنابراين به ايــن جمع بندي 
رسيديم كه بايد سنخيت رشته كارشناسي ارشد با 
رشته كارشناسي كه فرد از آن فارغ التحصيل شده 
است رعايت شود.« او مي افزايد: »بعضي دانشجويان 
در كالس درس كارشناسي ارشــد اصال درس ها را 
نمي فهميدند و پيش نيازهايي كه بايد مي گذراندند 
حجم زيادي پيدا مي كرد و هميــن موضوع براي 
خود دانشجو مشكل ســاز بود. به عنوان مثال، فرد 
در مقطع كارشناسي ارشد يك رشته غيرمرتبط با 
رشته كارشناسي اش پذيرفته مي شد و بايد 15درس 
به عنوان پيش نياز طي مي كرد كه اين اصال منطقي 
نيست. بنابراين بايد بين رشــته اي كه داوطلب در 
2 مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد مي گذراند 

سنخيت وجود داشته باشد.«
ســيداحمد معتمــدي، رئيس دانشــگاه صنعتي 
اميركبير نيز به همشــهري مي گويد: » نمونه هايي 
داريم كه فارغ التحصيل مقطع كارشناســي رشته 
مهندســي مكانيك مي خواهد كارشناسي ارشــد 
را در رشته مهندســي الكترونيك ادامه دهد. اين 
داوطلب حتي ممكن اســت در رشــته مهندسي 
مكانيــك دانشــجوي خوبــي بــوده و در آزمون 

كارشناسي ارشد هم دو درس را خوب امتحان دهد و 
بتواند در كارشناسي ارشد الكترونيك پذيرفته شود 
اما اين واقعيت اســت كه پايه او در حوزه مهندسي 
الكترونيك ضعيف اســت و خودش ضربه مي بيند. 
اختياري كه به دانشــگاه ها داده شده تا خودشان 
رشــته هاي مرتبط مقطع كارشناسي براي ورود به 
يك رشته مقطع كارشناسي ارشد را تعيين كنند، 
خوب اســت. اينكه روي دامنه پذيرش كار شــود 
بهتر از وضعيت فعلي است كه شــركت در آزمون 
كارشناسي ارشد يك رشــته براي فارغ التحصيالن 

مقطع كارشناسي رشته هاي مختلف آزاد است.«

افت تحصيلي بــه غيرمرتبط بودن رشــته 
كارشناسي و ارشد ربط ندارد 

ابراز نظرهاي موافقت آميز روســاي دانشگاه ها در 
حالي اســت كه وقتي دغدغه آنها را بــا عضو ناظر 
مجلس در شــوراي ســنجش و پذيرش دانشجو 
مطرح كرديــم، او ابراز عقيده كــرد كه غيرمرتبط 
بودن رشته كارشناســي با كارشناسي ارشد تأثير 
چندانــي در كيفيــت تحصيلي ايجــاد نمي كند. 
منادي ســفيدان در پاسخ به اين ســؤال كه آيا آن 
دســته از فارغ التحصيالن مقطع كارشناســي كه 
قصد ادامه تحصيل در كارشناسي ارشــد رشته اي 
غيرمرتبط با رشته كارشناســي خود دارند با افت 
تحصيلي مواجه نمي شوند، مي گويد: »غيرمرتبط 
بودن رشته تأثير چنداني ندارد چون افرادي كه از 
رشته هاي غيرمرتبط وارد مقطع كارشناسي ارشد 
مي شوند، يك سري دروس پيش نياز مي گذرانند تا 
بتوانند كارشناسي و كارشناسي ارشد خود را به هم 
وصل كنند. اصال وظيفه مديران گروه در دانشگاه ها 

اين است كه درباره دانشــجوياني كه از رشته هاي 
غيرمرتبط وارد شده اند، نظر دهند كه چه واحدهاي 

پيش نيازي را الزم است بگذرانند.« 

نفي نگاه صفر و يكي در تعيين رشته هاي مرتبط 
البتــه موافقت روســاي دانشــگاه ها بــا مصوبه 
محدودكننده پذيرش در مقطع كارشناسي ارشــد 
نيز موافقتي كلي اســت چراكه معتقدند اگر دامنه 
رشــته هاي مرتبط ليســانس بــراي پذيرش در 
فوق ليســانس خيلي محدود باشــد، اين تصميم 

موفقيت آميز نخواهد بود.
معتمدي، رئيس دانشــگاه صنعتــي اميركبير در 
اين بــاره مي گويــد: »اگــر در دفترچــه آزمون 
كارشناسي ارشــد، دامنــه رشــته هاي مرتبط را 
گســترده تر درنظر بگيرند و خيلي محدود نكنند، 
اجراي مصوبه شوراي ســنجش و پذيرش دانشجو 
نه تنها اشــكالي ندارد بلكه بــراي ارتقاي كيفيت 
دوره هاي كارشناسي ارشــد مؤثر هم اســت. ولي 
اگر اجراي اين محدوديت بخواهــد با رويكرد يك 
به يك صورت گيــرد، يعنــي فارغ التحصيل يك 
رشته در مقطع كارشناســي فقط بتواند در مقطع 
كارشناسي ارشد همان رشــته ادامه تحصيل دهد، 
ايراد خواهد داشت. تعيين رشته هاي مرتبط مقطع 
كارشناسي براي هر رشته كارشناسي ارشد متفاوت 
است ولي به طور كلي به نفع پذيرش در رشته هاست 
كه دامنه رشته هاي مرتبط را خيلي كم نگيرند. هر 

قدر دامنه پذيرش وسيع تر 
باشد رشته ها رونق بيشتري 

پيدا مي كنند ولي بايد درنظر داشــت كه رشته ها 
نبايد خيلي هم غيرمرتبط باشند.« 

 رؤساي دانشگاه ها در گفت وگو با همشهري نسبت به لغو پذيرش دانشجوي كارشناسي ارشد 
از رشته هاي مختلف واكنش نشان دادند

انتخابرشتهارشدپشتسدمحدوديتها

 نيما شايان
خبر نگار

خبر

ادامه در 
صفحه 21

 سختي سؤاالت كنكور 
صداي آموزش وپرورش را هم درآورد

آش كنكور سراسري امسال آن قدر شــور بود كه عالوه بر معلمان 
و دانش آموزان، صداي مســئوالن آموزش وپــرورش را هم براي 
نخستين بار در تاريخ برگزاري كنكور درآورد. حسن ملكي، رئيس 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي وزارت آموزش وپرورش، 
يك نامه سرگشاده تند و تيز براي ابراهيم خدايي، رئيس سازمان 
سنجش آموزش كشور، نوشــته كه در آن آمده اســت: »انتظار 
مي رفت با عنايت به هماهنگي و مكاتبات قبلي به عمل آمده با آن 
سازمان در طراحي سؤاالت آزمون امسال شرايط خاص كرونايي 
درنظر گرفته مي شد تا از فشــارهاي رواني كه در اين دو سال به 
دانش آموزان و خانواده هاي آنان وارد شده كاسته شود، متأسفانه 
نه تنها در برخي از دروس )خاصه درس رياضي( چنين چيزي رخ 
نداد، بلكه شاهد همسو نبودن برخي از سؤاالت آزمون با رويكرد، 
اهداف و دامنه محتوايي كتاب هاي درسي بوديم، تاحدي كه برخي 
از سؤاالت صراحتاً ناظر بر مفاهيمي بود كه در كتاب هاي درسي 
هيچ اشاره اي بدان نشده است«. ملكي بعد هم با آمار و ارقام مستند 
به خبرگزاري صداوسيماي ايران توضيح داده كه تعدادي از سؤاالت 
يا بسيار دشوار بودند يا اشتباه طراحي شده بودند و يا اصوال ربطي 
به كتاب درسي نداشتند. »تعداد سؤاالت خارج از كتاب در رشته 
رياضي 8سؤال، در رشته تجربي 2ســؤال و در رشته انساني هم 
6سؤال بوده است. تعداد سؤاالت خارج از اهداف كتاب درسي نيز 
در درس رياضي رشته رياضي 12سؤال و در رشته تجربي ۹سؤال 
بوده است. همچنين در درس رياضي يك سؤال و در رشته تجربي 

2سؤال كامال اشتباه بوده اند.«
رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي درنهايت هم تأكيد 
كرده كه » بايد يك كارگروه تشكيل شود تا كارشناسان مربوطه در 

آنجا حضور پيدا كنند و توضيحات الزم را ارائه دهند«.
اما سازمان سنجش آموزش كشور تالش كرده كه خيلي عادي از 
كنار اين نامه بگذرد و نشان دهد كه اين اتفاق معمول است و جاي 
جبران دارد. در اطالعيه اين ســازمان آمده است: »اكثر مباحث 
مطرح شده در ارتباط با كنكور سراســري 1400، صرفاً مرتبط با 
درس رياضي است. براساس برآوردهاي اوليه اين سازمان، در گروه 
آزمايشــي علوم رياضي و در درس رياضي، تعداد محدودي سؤال 
از بين 55سؤال چالشي بوده است و تقريباً مي توان گفت در كل 
فضاي مجازي، تمامي بحث ها در رابطه با ســختي درس رياضي 

مربوط به همين تعداد سؤال است«.
سازمان سنجش آموزش كشور، اين اطمينان را به داوطلبان عزيز 
مي دهد كه »با بررسي مجدد و درنظرگرفتن اينكه اگر مطالب سؤال 
خارج از سرفصل هاي كتاب درسي باشد يا ابهام داشته باشد، آن 
سؤال به صورت تأثير مثبت اعمال يا حذف خواهد شد. بديهي است 
اين امر در ارتباط با درس رياضي گروه هاي آزمايشي علوم تجربي و 

علوم انساني هم صدق مي كند«.
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 با گسترش شديد سويه دلتاي كوويد-19، هشدارهاي جهاني براي رعايت اصول پيشگيرانه شدت گرفته
و كشورهايي كه ميزان واكسيناسيون در آنها پايين است مي توانند دچار يك بحران همه جانبه جديد شوند

دلتا + كمبود واكسن = فاجعه  به سوی آينده

ثبت نام بدون ارائه ديپلم كاغذي
2وزارتخانه آموزشي كشور موظف شده اند كه براي ثبت نام 

امسال دانشگاه ها اسناد كاغذي را حذف و از ديپلم و ريز نمرات 
ديجيتال استفاده كنند

پــس از آنكــه صــدور ديپلم 
متوسطه با امضاي الكترونيك در 
ارديبهشت ماه امسال امكان پذير 
شد، اكنون شرايطي فراهم شده كه ديگر نيازي به ارائه مدرك كاغذي 
براي ثبت نام دانشجويان در مهرماه امسال نباشد. اگرچه 90دانشگاه 
و مركز آموزشي در سال گذشته اين امكان را داشتند كه بدون دريافت 
مدرك كاغذي دانشجويان، فرايند ثبت نام آنها را به طور كامل انجام 
دهند، اما امســال وزارت آموزش و پرورش موظف شده تا شرايطي را 
ايجاد كند كه در سال جاري همه دانشجويان بتوانند بدون نياز به ارائه 
مدرك كاغذي، ثبت نام خود را انجام دهند. درواقع، شــوراي اجرايي 
فناوري اطالعات، وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و علوم، تحقيقات 
و فناوري را موظف كرده اســت كه در فرايند ثبت نام مهرماه امسال 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي اسناد كاغذي را حذف و از »گواهي 
الكترونيكي پايان تحصيالت دوره دوم آموزش متوســطه« و گواهي 

»الكترونيكي ريزنمرات دانش آموزان« استفاده كنند.

پايان ديپلم كاغذي
با فراهم شدن امكان جايگزيني مدارك الكترونيك به جاي مدارك 
كاغذي، درواقع ديپلم كاغذي ديگر كاربرد ندارد و از چرخه پرونده هاي 
فيزيكي دانشــگاه ها حذف مي شــود. رضا باقري اصل، دبير شوراي 
اجرايي فناوري اطالعات كشور در گفت وگو با همشهري، با اعالم اينكه 
ديپلم كاغذي ديگر وجاهت ندارد، تأكيد مي كند كه »از ارديبهشت ماه 
امســال، ديپلم با امضاي الكترونيكي مورد استناد بخش خصوصي و 
دولتي قرار گرفت و ديگر براي تشكيل پرونده، نيازي به كپي برابر اصل 

ديپلم كاغذي نبود.« 
بنابراين، همه دستگاه هاي اجرايي ملزم به پذيرش و معتبر دانستن 
اســناد و مدارك تحصيلي الكترونيكي صادر شده از سوي آموزش و 
پرورش هســتند. همچنين آموزش و پرورش موظف به حذف همه 
اسناد و مدارك تحصيلي كاغذي شده اســت. اين در حالي است كه 
دستگاه ها و سازمان ها هم ملزم شــده اند كه فرايندهاي داخلي خود 
را مطابق با اين مصوبه اصالح كنند. باقري اصل با اشاره به اينكه سند 
ديپلم الكترونيك داراي امضاي الكترونيك است، مي گويد: »بر اين 
اساس اين سند نياز به اســتعالم هم ندارد. به عنوان مثال، اگر بخش 
خصوصي بخواهد كسي را استخدام كند، كافي است از متقاضي شغل 
بخواهد كه اين سند را در بخش ورودي هاي درگاه مدارك بارگذاري 
كند تا امضاي الكترونيك بررسي و استنادپذيري آن مشخص شود. 
راســتي آزمايي هم روي خود ســند صورت مي گيرد. در واقع، سند 

امضايي دارد كه با بررسي فني و كارشناسي قابل تشخيص است.«

هر چند با فيلترينگ گسترده اينترنت 
و رشد پيدا نكردن شبكه اينترنت ثابت اينترنت

هنوز مشكالت زيادي براي اينترنت 
كشور و كيفيت آن وجود دارد اما گسترش عددي 
دسترسي مردم به شــبكه جهاني اطالعات طي 
سال هاي اخير مسئله اي غيرقابل انكار به حساب 

مي آيد.
وزير ارتباطات با انتشــار توييتــي از اتصال 100 
درصدي شــهروندان ايراني به اينترنت خبر داده 
اســت. به گفته محمد جواد آذري جهرمي طبق 
آخرين آمار و ارقام 100 درصد جمعيت شهرنشين 
و 98.۵ درصد از روستانشينان ايران به اينترنت)از 

هر نوعي( دسترسي دارند.
هم اكنون ضريب نفوذ اينترنت پهن باند به بيشتر 
از 112 درصد رسيده است. اين در حالي است كه 
ضريب نفوذ اينترنــت پهن باند)مجموع اينترنت 
موبايل و سيار( در سال 92 كمتر از 9.2 درصد بوده 
است. اين جهش بيشتر از هر چيز مديون گسترش 
اينترنت پرســرعت در نســل هاي 3 و 4 اينترنت 

موبايل بوده است. 
در مقابل درجا زدن اينترنت ثابت دسترسي بيشتر 
از 90درصد كاربران به اينترنت پرسرعت از طريق 

پلتفرم سيار يا موبايل در كشور است.
براساس آخرين آمار منتشر شده از سوي سازمان 
تنظيم مقررات تعداد مشتركين اينترنت پهن باند 
كشور به بيشتر از 94 ميليون كاربر رسيده است. 
از اين تركيب 84 ميليون كاربر مشترك اينترنت 
موبايل و 10 ميليون كاربر مشترك اينترنت ثابت 
هستند. اين ارقام به خوبي جهش كاربران اينترنت 
در كشور را با استفاده از گسترش شبكه 2 اپراتور 

مسلط كشور نشان مي دهد.
آمارهاي رسمي نشان مي دهد كه وضعيت اينترنت 
ثابت در ايــران برخالف ديگر كشــورهاي جهان 

بغرنج است. در كشــورهاي ديگر جهان هر چند 
تالش بــر نفوذ اينترنــت موبايل وجــود دارد اما 
اينترنت اصلي مصرفي كاربران اينترنت پرسرعت 
ثابت است كه امكان دسترســي به سرويس هاي 
مهمي ازجملــه پخش آناليــن را فراهم مي كند. 
بخش مهمي از اين مســئله به خاطر تغيير نكردن 
فناوري و گســترش پيــدا نكردن نســل جديد 
اينترنت ثابت در كشــور بوده اســت.  عدم امكان 
 VDSL كاربران از فناوري هاي جديــد ازجمله
و فيبر نوري باعث شــده تا عمال روي كابل مسي 
امكان فراهم كردن ســرعت باال فراهم نباشــد و 
بسياري از كاربران به ســوي اينترنت موبايل سوق 
پيدا كنند. كاربران از ســوي ديگــر با قيمت هاي 
پايين تر اپراتورهاي موبايل در مقابل قيمت باالي 
اپراتورهاي ثابت مواجه بوده اند.  همچنين گسترش 
يكجانبه اينترنت موبايل باعث شــد تا در ماجرايي 
 مثل كالب هاوس 2 اپراتور مسلط كشور به صورت
يك تنه دســت به فيلترينگ اين شبكه اجتماعي 
بزنند و كاري از دولت براي مقابله با اين اقدام عجيب 
برنيايد. با گســترش عددي دسترسي به اينترنت 
اكنون نوبت به دسترسي سريع تر و با كيفيت تر به 

اينترنت براي تحقق اقتصاد ديجيتال است.

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

هشــدارهاي جهانــي در پــي
 تشديد گسترش ســويه دلتايدانش

كرونا ويروس، شدت گرفته است. 
حتــي رهبــران كشــورهايي كــه برنامــه 
واكسيناســيون عمومــي در آنها با ســرعت 
قابل قبولي اجرا شده است، نســبت به انتشار 
غيرقابل كنترل اين گونــه جديد، اعالم خطر 
كرده اند. اگرچه انواع واكسن موجود و تأييد شده 
كوويد-19 مي تواند از ابتال به نوع وخيم بيماري 
و يا بستري شــدن جلوگيري كند اما همچنان 

مانع بزرگي در مسير ابتال به حساب نمي آيد.
كشورهايي مانند ايران كه روند الك پشتي در 
انجام واكسيناسيون دارند، از اين موج ويرانگر 
متضرر خواهند شد و درصد پايين واكسيناسيون 
با شيوع و گسترش سويه خطرناك دلتا مي تواند 
شرايط وخيم تري حتي به مشــابه آغاز شيوع 
بيماري كوويد-19 براي آنها رقم بزند. انگليس 
در واكسيناسيون جمعيت خود، پرچمدار بوده 
اســت اما مقامات پزشــكي اين كشور هشدار 
داده اند كه وضعيت كوويد-19در حال وخيم تر 

شدن است. 
آكادمي كالج هاي ســلطنتي پزشــكي اعالم 
كرد: مردم بايد محتاط باشند و اقداماتي مانند 
استفاده از ماسك در فضاهاي سربسته و شلوغ 
را انجام دهند. اين ســازمان هشدار داده است 
كه مؤسسه ملي بهداشت انگليس، تحت فشار 
بي ســابقه اي قرار دارد و دولــت انگليس براي 
ادامــه محدوديت هاي كرونايــي، هفته آينده 

تصميم گيري خواهد كرد.
گزارش های منتشرشده از سراسر دنيا، نشان 
مي دهد كه ويروس كرونا هنوز كارش با ما تمام 
نشده است، بلكه در حال يافتن راه هاي جديدتر 

و كشنده تر، براي گرفتاركردن انسان هاست. 
داده هاي جديد از رژيم صهيونيستي كه در صدر 
جدول واكسيناسيون است، نشان مي دهد كه 
اثر واكسن فايزر در برابر ويروس عفوني تر دلتا، 
كاهش مي يابد. البته ايــن داده ها حاكي از آن 
است كه واكسن هنوز 93درصد در جلوگيري 
از بستري شدن مؤثر اســت. اين رژيم باوجود 

 افزايش موارد ابتال، از اواسط ژوئن تاكنون تنها 
2 مورد مرگ ناشــي از كوويد-19ثبت كرده 
اســت. در آمريكا نوع دلتا اكنون بيش از نيمي 
از موارد ابتال به كرونا را تشــكيل مي دهد و در 
اين كشــور به ســويه غالب تبديل شده است. 
افزايش ابتال به ويــروس كروناي دلتا در آفريقا 
باعث مي شود بدون دسترسي به واكسن و انجام 
اقدامات پيشگيرانه صدها هزار كشته در ماه هاي 

آينده در اين كشور ثبت شود.
از اواخر آوريل كه گونه دلتــا در اوگاندا ظهور 
كرد، تعــداد تلفات در اين قــاره تقريبا 3 برابر 
شده است. وحشت و ترس در بسياري از جوامع 
به دليل ازديــاد مرگ در خانواده و دوســتان، 

فراگير شده است.
واكسيناسيون كامل به معناي مصونيت كامل 
نيســت اما مي تواند به شــدت آمار مرگ ومير 
را كاهــش دهــد و بيمــاري را در حد خفيف 
نگه دارد. ســويه دلتــا اما خطر جــدي براي 
كشورهايي به حســاب مي آيد كه هنوز برنامه 
واكسيناسيون شــان راه درازي در پيش دارد 
و اين ســويه مي تواند فاجعــه اي جديد و فلج 
 شــدن دوباره مراكز درماني را با خستگي كادر 

درمان رقم بزند.

     نجات با رعايت اصول پيشگيرانه

واكسيناســيون هنوز به اين معنا نيســت كه 
همه گيري دست از سر بشــر برداشته است. ما 
هنوز درگير جنگ جهاني عليه دشمني هستيم 
كه مدام به دنبال راه هاي جديدي براي كشتن 
ماست، مگر اينكه با هم متحد شويم و  به آن با 

قدرت پاسخ دهيم.
ويروس نوع دلتا از ويروس هــاي قبلي، قدرت 
انتقال بيشــتري دارد؛ چيزي حدود ۵0درصد 
بيشــتر از نوع آلفا كــه براي نخســتين بار در 
انگليس ظاهر شد و ۵0درصد بيشتر از ويروسي 
كه در بهار سال 2020براي اولين بار در سراسر 

جهان پخش شد.
بنابراين در هر منطقه اي كه شايع شود، احتمال 
ابتال به آن بيشتر است. حتي اگر شما و هركسي 
كه مي شناســيد واكسينه شــده باشيد، هنوز 
ميلياردها نفر در دنيا وجود دارند كه به واكسن 
دسترسي ندارند. بنابراين رعايت تمام اقدامات 
بهداشــتي، تصميمي نيســت كه شــما فقط 
 براي خود بگيريد، بلكه با ايــن كار از بقيه هم 

محافظت مي كنيد.

اتصال 1۰۰ درصد شهروندان كشور به اينترنت

زهرا خلجي
خبر نگار

رقابت ميلياردرهاي فضايي در اوج
 داستان مسابقه فضايي بين جف بزوس و ريچارد برانسون با پرتاب تاريخي روز گذشته تازه

شروع شده  و صنعتي مهم و پولساز براي آن پيش بيني مي شود

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار

هيچ كس هنوز پيراهن هاي تيم بزوس يا 
تيم برانسون را نمي فروشد. اگرچه رقابت فضا

بين ميلياردرها يعني جف بزوس )مؤسس 
بلو اوريجين( و ريچارد برانســون )مؤســس ويرجين 
گالكتيك( براي اينكه چه كســي نخستين شخص در 
توريسم فضايي باشــد، هرگز مانند رقابت تاريخي بين 
تيم هاي بيس بال »بوستون رد ساكس« مقابل »نيويورك 
يانكيز« يا مسابقه بوكس بين لينكلن و داگالس يا رقابت 
فرمول يك بين هميلتون و بار نباشد، اما بايد گفت كه اين 
واقعا يك رقابت داغ بوده است. به گزارش وب سايت مجله 
تايم، ديروز اين رقابت با پرتاب برانسون همراه تيمي ۵ 
نفره به اوج خود رسيد. ابتدا قرار بود كه جف بزوس زودتر 
پرواز كند و برانسون قصد نداشــت تا پايان سال جاري 
ميالدي تالشي در اين خصوص انجام دهد، اما همه  چيز 
دگرگون شد. شــايد بايد بگوييم كه يك رقابت، دقيقا 
همان چيزي است كه از اين ماجرا مي توان برداشت كرد 
و يك اصل فني و اقتصادي در پس اين رقابت وجود دارد.

    رقابت اقتصادي

خوب يا بد، گردشگري فضايي به يك صنعت قابل رشد 
تبديل مي شود. طبق گزارش هاي منتشر شده، ريچارد 
برانسون بيش از 600مسافر فضايي را در ليست انتظار 
خود قرار داده است كه هر كدام آماده پرداخت 2۵0هزار 
دالر براي 1۵دقيقه گردش در فضا هستند. جف بزوس 
كه بعدا وارد اين بازي شد، هنوز كار بازاريابي خود را آغاز 
نكرده است، اما شكي نيست كه ماموريت او نيز با موفقيت 
توأم خواهد بود و فروش بليت به زودي آغاز خواهد شد. 
تا ديروز برانسون در تجربه پرواز سرنشين دار نسبت به 
رقيبش برتري داشته است. وسيله نقليه VSS Unity او 
3سفر موفقيت آميز به فضا انجام داده و اين درحالي است 
كه سفينه نيوشپرد شركت بلو اوريجين هنوز خدمه اي 
به فضا حمل نكرده، اما 1۵پرواز خودكار بدون سرنشين را 
به انجام رسانيده است. نيوشپرد مانند يك موشك سنتي 
بلند مي شود؛ درحالي كه يك كپسول، خدمه را كه در 
نزديكي قله آن قرار دارند حمل مي كند و سپس در فضا 
از موشك جدا مي شود. اين كپسول براي مدت 3دقيقه 
گشت و گذار بدون وزن در فضا را انجام مي دهد و با چتر 
نجات به زمين بازمي گردد؛ درحالي كه موشك به صورت 

قائم در نقطه اوليه فرود خواهد آمد. اما VSS Unity يك 
هواپيماي بالدار با موتور موشكي است كه توسط يك جت 
4موتوره تا ارتفاع حدود 1۵240متر حمل مي شود؛ اين 
وسيله نقليه بقيه راه را با قدرت موشك به فضا مي رود و 
سپس مانند يك هواپيما روي يك باند فرود مي آيد. اگر 
بخواهيم مقايسه اي بين اين دو انجام دهيم بايد بگوييم 
كه نيوشپرد ارتفاع بيشــتري را نسبت به وسيله نقليه 
ويرجين گالكتيك مي پيمايد. گفته شده، آنها مي توانند 
تا 100كيلومتر از سطح زمين اوج بگيرند و اين درحالي 
است كه حداكثر ارتفاع درنظر گرفته شده براي سفينه 
ويرجين گالكتيك، 91كيلومتر خواهد بود. باب اسميت، 
مديرعامل »بلو اوريجين« در اي ميلي به تايم نوشــته 
بود: »ما براي او )برانســون( يك پرواز عالي و ايمن آرزو 
مي كنيم، اما آنها در باالي خط »كارمان« )خطي فرضي 
در آسمان در ارتفاع 100كيلومتري از سطح درياهاي 
آزاد زمين  است.( پرواز نمي كنند و اين يك تجربه بسيار 
متفاوت است.« با اين حال، ديگران در خارج از اين دايره، 
بين بزوس و برانســون تمايز چنداني نمي بينند.  تري 
ويرتس، فضانورد بازنشسته ناسا و فرمانده پيشين ايستگاه 
فضايي بين المللي مي گويد: »من فكر مي كنم اگر جو را 
ترك كنيد و شناور شويد، يك فضانورد هستيد.« در كنار 
اين 2ميلياردر، يك ثروتمند ديگر به نام ايالن ماســك 
وجود دارد كه او نيز برنامه هاي بلندپروازانه اي درخصوص 
صنعت فضانوردي دارد. نام ماسك كه اين روزها بيشتر 
به خاطر تسال و همچنين موضوع ارزهاي ديجيتال بر سر 
زبان ها افتاده با شركت اسپيس ايكس خود برنامه هاي 
بسياري دارد كه نخستين آن سفر به  ماه است. مهم تر از 
هر چيز در اين داستان، مسئله باال و پايين رفتن با خيال 
راحت است. فضا هميشه يك بازي خطرناك محسوب 
شده و اين براي همه ازجمله گردشگران صدق مي كند؛ 
حتي براي مردان ثروتمندي كه سفينه فضايي خود را 
مي سازند. مسابقه ميلياردر فضايي ممكن است مانند 
يك بازي انجام شود، اما نبايد فراموش كنيم كه اين يك 

تجارت بسيار مهم نيز تلقي مي شود.
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افزايــش کلينيك هــاي ســرپايي، مداخلــه درمانــي 
زودهنــگام، مراجعه ســريع بيمــاران، بهبــود کيفيت 
مراقب هــاي درمانــي و واکسيناســيون، در پاييــن 
 بودن تعــداد مرگ هــاي کرونايي تاثير داشــته اســت

همشــهري آخريــن وضعيــت بيمارســتان هاي تهــران و ميــزان 
بســتري هاي فعلــي را در مقايســه بــا پيك هــاي قبلي بررســي کرد

خيز کرونا در پيك پنجم  هنوز به قله نرســيده است. اما 
افزايش ناگهاني روند ابتال و مراجعات ســرپايي به مراکز 
درماني در فاصله زماني بسيار کوتاه نسبت به پيك چهارم، 
از اوج گيری پيــك جديدي در روزهــاي آينده حكايت 
مي کند. 143 شهرستان قرمز و 186 شهرستان نارنجي 
شده اند و 2۵استان هم روند صعودي ابتال با شيوع ويروس 
دلتا يا هندي را گزارش داده اند؛ آن هم درحالي که هنوز 
موج چهارم با سويه انگليسي در برخي نقاط کشور به پايان 
نرســيده اســت. آمار 116فوتي و 11هزارو716 ابتالي 
جديد در ابتداي تير حاال در بيست و يكمين روز اين ماه، به 
17هزارو664 بيمار جديد مبتال و 16۵بيمار فوتي رسيده 
است. تنها در يك هفته گذشته افزايش 40درصدي موارد 
سرپايي مثبت، افزايش 17درصدي موارد مثبت بستري 
و افزايش 10درصدي تعداد بيماران فوت شده نسبت به 
هفته ماقبل از آن رقم خورده اســت. در يك هفته اخير 
تهران هم، موارد سرپايي کروناي مثبت، 49درصد و موارد 
بســتري مثبت 8درصد افزايش داشته است؛ هر چند که 
ميزان بيماران فوت شده نسبت به هفته قبل، 4.7درصد 
کاهش پيدا کرده اســت. با اين حال محســن هاشمي، 
رئيس شوراي شــهر تهران ديروز در جلسه شورای شهر 
گفت: تهران در آستانه 3رقمي شدن مرگ وميرهاست و 
با وجود روند در حال رشد کرونا آمار قربانيان در اين شهر 
کم  کم به مرز 100 نفر در روز نزديك مي شود. وضعيت در 
ساير شــهرها، تفاوت چنداني با تهران ندارد؛ به طوري که 
ايرج حريرچي، معاون کل وزارت بهداشت از قرار گرفتن 
74درصد شهرهاي ايران در وضعيت قرمز و نارنجي خبر 
مي دهد. افزايش روند بستري و فوت در البرز، ايالم، يزد، 
کرمان، مازندران، بوشهر، خراسان شــمالي، سيستان و 
بلوچســتان، گلســتان و گيالن هم حاکي از پراکندگي 
ويروس جهش يافته در کشور است. متخصصان و مسئوالن 
درمان بيمارستان ها تأکيد مي کنند که واکسيناسيون راه 
نجات از پيك پنجم است؛ درحالي که ميزان واکسيناسيون 
در کشــور کند است. هر چند که براســاس اعالم وزارت 
بهداشــت از امروز، گروه جديدي از سالمندان در اولويت 
واکسيناســيون قرار مي گيرند که افراد 6۵ســال به باال 
هســتند. اين وزارتخانه با تأکيد بر ثبت نام غيرحضوري 
  ،salamat.gov.ir  متولدان133۵ و ماقبل آنها در سامانه
از مردم خواست به طور مستقيم به مراکز واکسيناسيون 
مراجعه نكنند. مسئوالن بخش هاي کروناي بيمارستان ها 
مي گويند يكي از داليل کاهش يا افزايش نيافتن شــمار 
مرگ ها نســبت به دوره هــاي اوج بيماري در گذشــته، 
واکسينه کردن ســالمندان است؛ چراکه بررسي ها نشان 
مي دهد 93درصد مرگ هاي کرونا در گروه ســني باالي 
60سال رخ مي دهد. همچنين در سنين باالي 80سال، 

۵1درصد فوتي هاي کرونا به ثبت رسيده است.
 

مراجعه روزانه 350 بیمار
هر چند که روند افزايشي ابتال و ميزان مراجعات از 2هفته 

گذشته آغاز شده، اما در روزهاي اخير اين آمار به باالترين 
ميزان خود رسيده است. خبرهاي رسيده از بيمارستان 
مسيح دانشوري به عنوان يكي از بيمارستان هاي اصلي 
در پذيرش بيماران کرونايي، نشان مي دهد که در روزهاي 
اخير، روزانــه نزديك به 3۵0بيمار به صورت ســرپايي 
مراجعه مي کنند. اين در حالي اســت که در پيك قبلي، 
اين عدد، روي 2۵0مراجعه در روز قرار داشــت. داوود 
پيام طبرســي، رئيس بخش عفوني بيمارستان مسيح 
دانشوري درباه آخرين وضعيت بستري و مراجعه بيماران 
کرونايي به اين بيمارستان به همشهري مي گويد: »تمام 
بيمارستان هاي تهران در حال ارائه خدمات به بيماران 
کرونايي هستند. بررسي ها نشــان مي دهد در تمام اين 
بيمارستان ها، ميزان مراجعه سرپايي بيماران کرونايي 
بسيار باالســت.« به گفته طبرسي، بســتري  ها در اين 
بيمارســتان افزايش پيدا کرده اما نه به شدت پيك هاي 

قبل. البته ميزان مرگ ها هم نســبت بــه روزهاي قبل 
افزايشي نداشته است که اين خبر خوب و اميدوار کننده 
است. هر چند که او معتقد اســت با توجه به تجربه هاي 
پيشين هميشــه وقتي کرونا به پيك مي رسد و ظرفيت 
بيمارستان ها، تكميل مي شــود، افزايش مرگ وميرها 
رخ مي دهــد که طبيعي اســت. رئيس بخــش عفوني 
بيمارستان مسيح دانشوري تأکيد مي کند که همه اينها 
در شرايطي است که هنوز پيك پنجم کرونا شروع نشده 
است: »يك ماه پس از صعودي شــدن روند ابتال، شيوع 
بيماري به اوج خودش مي رسد و مي توان گفت که پيك 
آغاز شده است، در آن دوره، چند روزي وضعيت در اوج 
مي ماند و بعد فروکش مي کند. انتظار ما اين است که با 
توجه به شيوع ويروس هاي جهش يافته گذشته شرايط 
پيك هاي قبلي دوباره تكرار شود.« پيش از اين اعالم شده 
بود که باالترين ميزان مرگ کرونا، در ميان سالمندان رخ 

مي دهد و با آغاز واکسيناسيون، شمار مرگ در اين گروه 
سني هم کم مي شود، حاال اين متخصص عفوني مي گويد 
که ســالمندان همچنان به دليل ابتال به کرونا مراجعه 
مي کنند، اما اميدواريم که روند بيماري شان وخيم نباشد.

كاهش آمار مراجعه سالمندان 
در مراکز درماني کــه مرکز کرونا نيســتند وضعيت به 
نسبت به ديگر بيمارستان ها بهتر است چرا که بيماران با 
مراجعه شخصي و زودهنگام مراحل درماني سريع تري 
را طي مي کننــد. اتفاقي که در بيمارســتان هاي معين 
کرونا رخ نمي دهد و عمدتا انتقال بيمار به وسيله اوژانس 
11۵به اين مراکز بــا وضعيت وخيم صورت مي گيرد. به 
همين دليل اســت که آمار مرگ ها در مراکز درماني که 
سانتر کرونا نيستند، ماهانه يك تا 2نفر است، اما در ديگر 
بيمارســتان ها مرگ هاي روزانه هم وجود دارد. حميد 

صديقيان، سوپروايزر بيمارستان شهداي هفت تير افزايش 
مراجعات و بستري ها را به اين بيمارستان تأييد مي کند 
و به همشــهري مي گويد: »تعداد مراجعــات و ميزان 
بستري ها نسبت به چند هفته قبل افزايش پيدا کرده و 
روزانه به 40تا ۵0بيمار بستري رسيده است. ميزان مرگ  
در اين بيمارستان کم است، اما در بيمارستان هاي مرجع، 
تعداد فوتي ها در 24ساعت به 4تا ۵نفر مي رسد.« با اينكه 
در بيمارستان مسيح دانشوري، روند ابتالي سالمندان 
همچنان مانند گذشته است، اما صديقيان مي گويد که 
در بيمارستان شهداي هفت تير، با کاهش مراجعه اين 

گروه سني در ماه هاي اخير مواجه شده اند.

بازگشايي دوباره بخش هاي غیركرونايي 
در بيمارســتان امام خميني)ره( هم روند مراجعات به 
کلينيك ســرپايي و بيماران نيازمند بستري افزايشي 
است و بخش هايي که در هفته هاي اخير پذيراي بيماران 
کرونايي نبوده و به وضعيت عادي خود بازگشــته بودند 
دوباره مبتاليان کرونا را پذيرش مي کنند. محمدنظري 
اشــتهاردي، ســوپروايزر بيمارســتان امام خميني به 
همشــهري مي گويد: »در روزهاي اخير 4بخش بزرگ 
غيرکرونايــي براي بســتري بيمــاران کرونايي اضافه 
شده اســت و ديروز هم بخش کليوي را به اين بيماران 
اختصاص داديم. هم اکنون 280بيمار در اين بيمارستان 
بستري اند و عالوه بر آن درمان جمعيت قابل توجهي هم 
در کلينيك هاي سرپايي انجام مي شود.« براساس اعالم 
او، مراجعه ها و ميزان بستري ها افزايش پيدا کرده است. 
هم اکنون با انبوه ورودي بيماران کرونايي مواجهيم: »در 
پيك قبلي آمار بســتري ها به 4۵0نفر هم رسيده است، 
البته اميدواريم که با افزايش شــمار بســتري ها در اين 
پيك مواجه نشويم.« اشتهاردي مي گويد: »بيمارستان 
ظرفيت پذيرش 1200بيمار کرونايي را دارد و مشكلي 
براي بســتري بيماران به وجود نخواهد آمد. هر چند که 
تالش مي شــود، بيماران حداالمكان از درمان سرپايي 
استفاده کنند و بستري نشوند. به گفته او بيشترين گروه 
سني مراجعه کننده به بيمارستان هم اکنون افراد باالي 
۵0تا 60سال اند اما با وجود آمار باالي مراجعه ها، ميزان 
مرگ افزايش پيدا نكرده اســت، البته زماني که بستري 
افزايشي باشد قطعا تعداد بيماران بدحال هم باال رفته و 

انتظار مرگ هاي بيشتري مي رود.

افزايش بستري ها در روزهاي هاي آينده
آخرين بررســي ها نشان مي دهد، 2۵اســتان کشور به 
کروناي دلتا يا همان هندي آلوده شده  و تا 2هفته آينده 
تمامي استان هاي کشور گرفتار اين ويروس شوند. اتفاقي 
که در تهران هم قابل مشاهده است و به گفته عليرضا زالي، 
فرمانده ستاد مقابله با کروناي تهران، براي نخستين بار 
در چند روز اخير، شــمار بيماران کرونايي بستري شده 
در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارســتان هاي پايتخت، 

باال رفته و به 6هزار و246نفر رســيده است. به گفته او، 
جهش فعلي کرونا، مي تواند رکورد تعداد بســتري هاي 
7800نفري بيماران کرونايي در تهران را هم بشــكند. 
البته نادرتوکلــي، معاون درمان اين ســتاد، از ظرفيت 
10هزار تختخوابي مراکز درماني پايتخت براي پذيرش 
بيماران کرونايي خبر مي دهد و به همشهري مي گويد: 
»انتظار ما افزايش تعداد بســتري ها در روزهاي آينده 
است، به همين دليل آمادگي الزم در اين باره ايجاد شده، 
البته با استفاده از کلينيك هاي سرپايي مي توان ميزان 
بستري ها را کنترل کرد و با اســتفاده از دارو و تزريق ها 
نياز به بســتري را کم کرد.« به گفتــه توکلي هم اکنون 
عمده بيمارستان هاي اصلي پذيرش بيماران کرونايي به 

کلينيك هاي سرپايي تجهيز شده اند.

آمار ابتال باالست
ايــن متخصص همچنيــن درباره پرشــدن تخت هاي 
بيمارستاني در روزهاي آينده و پذيرش نكردن بيماران 
هم توضيح  مي دهد:»چنين چيــزي رخ نمي دهد، چرا 
که ما بخش هاي پذيرش بيمــاران کرونايي را فاز به فاز 
بازگشــايي خواهيم کرد و درصورت نياز به بستري هاي 
بيشتر، بخش هاي بيشتري هم اختصاص خواهد يافت. 
اين مسئله هم با توجه به بســتري بيماران در اورژانس 
رخ خواهد داد و اگر 300بستري شبانه روزي در اورژانس 
داشته باشــيم، 300 تخت در بخش هاي درماني به اين 
بيماران اختصاص مي دهيم.« تأکيد اين متخصص بر آغاز 
نشدن پيك پنجم کروناست: »پيك زماني رخ مي دهد 
که ما بعد از چند روز روند افزايشــي به اوج برسيم و در 
نهايت شاهد نزول منحني ابتال شويم. هم اکنون روند ابتال 
صعودي است و هنوز نمي دانيم که به پيك رسيده ايم يا 
خير.« او درباره احتمال افزايش مرگ  ها با توجه به روند 
صعودي ابتــال، مي گويد که درصد مرگ در مقايســه با 
ميزان ابتال، زير يك درصد اســت؛ يعني از هر صد مبتال، 
حدود يك نفــر يا کمتر جانش را از دســت مي دهد. در 
مقايســه با پيك هاي قبلي، ميزان ابتال باال اما مرگ ها 
کمتر است. البته ممكن است مرگ مطلق افزايش پيدا 
کند اما آمارها نشان مي دهد که درصد فوتي ها افزايش 
پيدا نكرده است. اين مسئول درباره داليل اين تغيير در 
آمار مرگ وميرها به چند نكته اشاره مي کند: »هم اکنون 
کلينيك هاي سرپايي شدت بيماري را کاهش داده  اند، 
از سوي ديگر، مداخله زودهنگام بيماران، مانع از وخيم 
شدن حالشان شده. ميزان واکسيناسيون هر چند کم هم 
در کاهش مرگ ها نقش داشته است، چرا که ما گروه هاي 
سني خاصي را واکســينه کرده ايم. عالوه بر اينها بهبود 
کيفيت مراقبت هاي بيمارستاني در کاهش آمار مرگ ها 
تأثير داشته. در روزهاي آينده احتمال اينكه با افزايش 
موارد بستري و مرگ ها مواجه شويم، زياد است.البته اين 
آمار تنها در تعداد مطلق مــرگ خواهد بود  و درصد آن 

افزايشي نخواهد شد.«  

اوج گیری دوباره ابتال  به کرونا

مريم سرخوش 
خبرنگار
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به وقت مالباختگي
وقتي مالي را از دست داده ايم بايد به كجا مراجعه كنيم؟

 معموال وقتي مالي از دست برود و فرد در جايگاه مالباخته قرار گيرد، نخستين جايي كه براي شكايت به آن فكر مي كند، 
كالنتري است. مردم هنگام تصميم براي ثبت شكايت با خود به اين سؤال فكر مي كنند كه مراحل ثبت شكايت چيست. 
برخي هم بدون اينكه فكر كنند مراحل ثبت شكايت چيست مستقيم به كالنتري محل مراجعه مي كنند. بسته به اينكه 
چه اتفاقي افتاده است ممكن است مراحل ثبت شكايت فرق كند. مثال اگر در آپارتمان شما درگيري شده باشد يا اگر 
دزدي را در محل وقوع جرم دستگير كرده باشيد بايد ابتدا به 110زنگ بزنيد. 110نيز پس از مراجعه و بررسي موضوع 
صورتجلسه اي تنظيم مي كند و از شما مي خواهد كه براي ثبت شــكايت خود به دادسرا مراجعه كنيد. اما اگر موضوع 
شما مثاًل جعل يا كالهبرداري باشد و اگر شما مالباخته باشــيد، ديگر نيازي به مراجعه به كالنتري يا حضور مأموران 
پليس و تنظيم صورتجلسه نيست و شما بايد مستقيماً به دادســرا براي طرح شكايت مراجعه كنيد. حتي بسياري كه 
مالباخته هاي فضاي مجازي يا اينترنتي هستند اين افراد نيز بايد با حضور در پليس فتا و دادسراي جرائم رايانه اي به 

طرح شكايت بپردازند.

روايت 11سرقت مدرن 
پروژه هاي بزرگ بسياري در سال هاي اخير از نابساماني اوضاع اقتصادي سوءاستفاده كرده و سرمايه هزاران نفر را 

از چنگ شان درآورده اند 
روايت همه آنها كه مال شان را باخته اند و زندگي  براي هميشــه روي ديگري به آنها نشان داده، در گزارش هاي روزنامه اي 
كه تعداد حرف، كلمه و صفحه در آن محدود است، نمي گنجد؛ خرده روايت هايي كه تلخ است و در همه آنها ردپاي چندين 
هزار نفر ديده مي شود. هزاران هزار نفري كه خيلي های شان بعد از گذشت سال ها هنوز نتوانسته اند پول شان را پس بگيرند 
و 10ميليون تومان های شان حاال يك ميليون هم نمي ارزد. تلخ است. گزنده است و به نظر مي رسد بر روند شيوع اين رنج 
هم پاياني نيست... . تبليغات آزاد كالهبرداران در رسانه ها، بيلبوردهاي شهر و... يكي از مهم ترين عواملي است كه افراد را به 
كام ازدست دادن سرمايه مي كشد. از سوي ديگر بوروكراسي پيچيده در پيگيري پرونده هاي كالهبرداري، وابستگي سارقان 
مدرن به دستگاه هاي دولتي و غيردولتي، نظارت ضعيف نهادهاي ذي ربط و... همه و همه متهمان اصلي به وجودآوردن شرايط 
كنوني اند. همه اينها را بايد كنار يك درد مشترك گذاشت: تورم هاي دورقمي مهارگسيخته ترس بزرگ عمومي را در دل 

جامعه حاكم كرده است. افراد اين جامعه به هر دري مي زنند تا خود را از سقوط در دره فقر نجات دهند. 
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مؤسسات مالي و اعتباري بسياري در دولت 
ســابق بدون مجوز و نظــارت بانك مركزي 
به صورت قارچ گونه رشــد كردند. اين اقدام 
بي برنامه باعث شــد كه اخالل هاي چشــمگيري در بازار پولي كشــور 
ايجاد شود و بانك مركزي براي انضباط بازار پولي كشور و نجات سپرده 
سرمايه گذاران هيچ راهي جز تجميع اين مؤسسات نداشت. در اين ميان 
شايد بهتر باشــد كه موضوع مالباختگان را از نگاه مردم و دولت تحليل 

كنيم.
زماني كه يك تابلويي در كوچه و خيابان باال مي رود، فرض اصلي مردم اين 
است كه اين سازمان، مؤسسه مالي يا بانك از مراجع رسمي تأييده گرفته 
است. شايد بيراه نباشد كه بگوييم مردم هنگامي كه يك تابلو آرايشگاه 
يا مطب پزشك را مي بينند، اين اطمينان خاطر را به دست مي آورند كه 
اين كسب وكار از مجوزهاي كافي برخوردار است و استانداردهاي الزم را 
رعايت مي كند.مردم نسبت به مؤسســات مالي و پولي نيز كه به صورت 
رسمي دست به فعاليت مي زنند، با همين تصور اطمينان حاصل مي كنند.

در واقع زماني كه مؤسســه هاي مالي و بانكي نه تنها در سطح يك شهر و 
استان بلكه در سطح ملي و با تكيه بر تبليغات رسانه هاي ملي به فعاليت 
رسمي، تبليغات و ادامه مشــوق ها براي گرفتن سپرده هاي بيشتر اقدام 
مي كنند، اين تصور ايجاد مي شــود كه برايند فعاليت اين مؤسســات و 
سازمان ها قانوني و تمام مراحل اداري و حقوقي كسب فعاليت را به درستي 

طي كرده است.
 بنابراين اگر از نگاه مردم بخواهيم به موشكافي بحث مالباختگان بپردازيم 
بايد بگوييم زماني كه در اماكن عمومي و رسمي، بنگاهي اقدام به فعاليت 
مي كند علي القاعده اين فعاليت بايــد در چارچوب مقررات پولي و مالي 
رســمي ايران باشــد و مردم با اين تصور به چنين بنگاه هايي اطمينان 

مي كنند.
اگر بخواهيم از نگاه دولت به تفسير اين موضوع بپردازيم بايد بگوييم كه 
تصور دولت اين اســت كه همانطور كه مردم در معامالت روزانه و براي 
خريد هر نوع كاال به توجيه اقتصــادي آن فعاليت توجه مي كنند بايد در 
معامالت اقتصادي خود نيز يك توجيه عقالني و اقتصادي را مدنظر داشته 
باشــند. دولت اين نكته را مطرح مي كند:»همانطور كه مردم براي رفع 
نيازهاي روزمره، خريد و فروش به منطق اقتصاد نگاه مي كنند، طبيعي 
است كه اگر در جايي سود نامتعارفي وجود دارد، مردم بايد از خود بپرسند 

كه اين سود نامتعارف ناشي از چيست؟«
در واقع دولت فرض را بر اين مي گذارد كه اگر بنگاه اقتصادي، مؤسســه 
قرض الحسنه و...رفتار نامتعارفي از خود نشــان داد، مردم بايد با آگاهي 
وارد ميدان تعامل با اين مؤسسات شوند چرا كه منطق اقتصادي را بايد 
مدنظر داشته باشند. دولت انتظار دارد كه مردم در شرايطي كه روال عادي 
سود بانك ها 20درصد است اما يك مؤسسه مالي چند برابر اين ميزان را 
به عنوان سود به مردم مي دهد، از خود بپرسند كه چرا اين سود نامتعارف 
پرداخت مي شود؟ سودهاي نامتعارف از منظر افزايشي و كاهشي بايد با 

كنكاش و سؤال همراه شوند.
اين مسائل را در يك فضاي عادي مي شود از منظر مردم و دولت تحليل 
كرد اما زماني كه فضا غيرعادي باشــد، بايد به سراغ قواعد حقوقي رفت، 
اتفاقي كه در اقتصاد ايران نيز رخ داد مانند زماني كه مؤسسات  مالي اي 
كه در مشهد پول مردم را گرفتند اما سودي پرداخت نكردند يا مؤسسه اي 
كه در اصفهان همين بال را بر سر مردم آوار كرد، دولت و بانك مركزي - به 

نيابت از دولت - مسئول پرداخت خسارت هاي مردم شدند.
حال سؤال اين است كه در شرايطي كه اين انتظار ايجاد شده است تا دولت 
ضررهاي مردم مالباخته را جبران كند، از كدام منابع براي جبران خسارت 
استفاده مي شود؟ در خوش بينانه ترين حالت، دولت از محل ماليات مردم 
اين ضررها را پرداخت مي كند اما در بدبينانه ترين سناريو، دولت دست به 
خلق پول مي زند و از اين طريق خسارت مالباختگان را پرداخت مي كند. 
تورم ايجاد شده در اين حالت موجب ضرر تمام مردم مي شود. به عبارت 

ديگر پول مالباختگان را عموم مردم با تورم مالياتي پرداخت مي كنند.
بنابراين زماني كه در يك نظام اقتصادي بخشي از نظام به دليل نبود نظارت 
دولت ها يا طعمكاري بخشي از فعاالن اقتصادي، كاركرد قانوني ندارند، 
نتيجه اين مي شود كه تمام مردم بايد آثار سوء رفتار اقتصادي بخشي از 
فعاالن و همچنين نبود نظارت بر فعاليت مؤسسات مالي را در قالب ماليات 

تورمي پرداخت كنند.
از نظر من هر اندازه نظارت ها افزايــش پيدا كند و بانك مركزي به عنوان 
بازوي مالي دولت بتواند نقش خود را در بازار پول به درســتي ايفا كند، 
شاهد تكرار داســتان مالباختگان نخواهيم بود. دولت، وظيفه نظارت بر 
سيســتم هاي مالي و پولي را برعهده دارد و زماني كه مؤسسات مالي نه 
درسطح استان بلكه در سطح كشــور معرفي و تبليغ مي شوند و به دنبال 
ارائه مشوق هاي پولي براي جذب سپرده هاي مردم هستند، نمي توان گفت 
كه كارگزاران بانك مركزي مطلع نيستند. چنين اتفاقاتي موجب مي شود 
كه بخشي از مردم مالباخته شوند و متأسفانه تجربه نشان داده است كه 
در اين شرايط مالباخته ها در زمين ايجاد عوارض سياسي براي دولت قدم 
برمي دارند و دولت نيز مجبور مي شود براي آنكه اين اعتراضات و عوارض 
سياسي ايجاد شده به مسئله امنيتي تبديل نشوند، بخشي از هزينه هاي 

مالباختگان را از محل ماليات، پول پرقدرت و... پرداخت كند.
بنابراين بايد قبول كرد كه در داســتان مالباختــگان، عوارض پرداخت 
خسارت مالباختگان دامن تمام مردم را به شكل ماليات تورمي مي گيرد. 
اگر بانك مركزي، دولت و ساير بخش هاي حاكميت در مسير نظارت به نحو 
احسن نقش آفريني كنند و مانع فعاليت هاي خارج از ضوابط و استانداردها 
شوند، شاهد وقوع چنين مشكالت اقتصادي نخواهيم بود. درصورت وقوع 
يك معضل مالي، آتش اين اتفاق تنها دامن مالباختگان و نهادهاي مالي 
را نمي گيرد بلكه تجربه نشان داده است تمام مردم بايد هزينه اين اتفاق 

را پرداخت كنند.

يادداشت يك

بررسي زمینه هاي اجتماعي 
و فرهنگي مالباختگي 

در ايران در گفت وگو 
با علي اصغر سعیدي 

جامعه شناس

مالباختگان
این شماره

فرهنگ سهامداري در ايران ضعیف است
دكتــر ســعيدي در 
ابتــدا با بيــان اينكه 
بازارهــاي ســهام از 
زماني رشد كردند كه 
طبقه متوســط رشد 
كرد، مي گويد: بيشتر 
از ماركسيســت ها، اين نظام ســرمايه داري بود 
كه از انديشــه ماركس اســتفاده كرد. ماركس 
مي گفت اگر نظام ســرمايه داري، شــيوه توليد 
ارزش اضافي را كه از طريق اســتثمار كارگران 
به وجود مي آيــد ادامه دهد، شــكاف بين طبقه 
بورژوا و كارگر عميق تر مي شــود. به تأســي از 
نظريه اجتماعي ماركــس، دولت رفاه يا به تعبير 
ديگر، نظام ســرمايه داري سازشي به وجود آمد 
و بدين ترتيب، بســياري از طبقه بورژوا، بخشي 
از سهام شــركت هاي خود را هم به لحاظ اينكه 
موقعيت ســرمايه گذاري فراهم بــود و هم براي 
اجتناب از بروز شــكاف عميق در سطح جامعه، 
وارد بازار ســهام كردند. در حقيقت، بازار سهام 
با رشد طبقه متوســط ايجاد شــد و اين طبقه 
به تدريج با ورود به اين بــازار، فرهنگ بورس را 
دروني كردند. اين جامعه شناس درباره فرهنگ 
بازار سهام توضيح مي دهد: فرهنگ سهامداري 
مي گويد بازار سهام، بازار پرريسكي است كه افراد 
براي ورود بايد به پرريســك بودن و نااطميناني 
آن اشراف داشــته باشــند؛ موضوع ديگر اينكه 
نبايد منتظر سودهاي آســان و زودبازده در اين 

بازار بود.
سعيدي با نقد شيوه ورود ايرانيان به بازار سهام 
مي گويد: براي بررســي زمينه هاي اجتماعي و 
فرهنگي مالباختگي در ايران مي توان بازار سهام 
را مورد توجه قرار داد. مرور تجربيات مالباختگان 
بازار بورس در ايران به ويژه كســاني كه در سال 
گذشته وارد اين بازار شدند نشانگر اين است كه 
بيشتر آنها از طبقه متوســط نيستند و انتظارات 
كوتاه مدت از ايــن بازار داشــته اند، درحالي كه 
ســرمايه گذاري در اين بــازار يك اســتراتژي 
بلندمدت است و تقريباً فقط حرفه اي ها هستند 

كه با تأمل در ريسك هاي بزرگ و معامله گري از 
نوســانات كوتاه مدت مي توانند دنبال سودهاي 
پربازده كوتاه مدت باشــند! وي با بيــان اينكه 
مالباختگي )البته ما لباختگي ناشــي از سقوط و 
نوسانات شاخص ها( از ويژگي هاي اين بازار است 
و افرادي كه از فرهنگ بازار سهام برخوردارند به 
اين موضوع آگاه هستند، به تجربيات كشورهاي 
توسعه يافته اشاره و بيان مي كند: در غرب روايات 
مختلفي از سرمايه گذاران در بازار سهام داريم كه 
گاهي تمام ســرمايه خود را در اين بازار از دست  
داده اند و فقط سهام اوليه شان مانده اما كماكان 
در بازار مانده  و بــه آن اميدوارند. تفاوت ديگري 
كه سعيدي بين سرمايه گذاران بازار بورس ايران 
و كشورهاي توسعه يافته مي بيند، توجه به زمان 
خريد و فروش اســت. وي مي گويــد: در غرب 
هم اكنون كه ســهام پايين آمده، بيشترين ورود 
به بازار را داريم، چون زمان خريد وقتي اســت 
كه افت سهام حداقل نسبت به يك سال گذشته 
به پايين ترين حد برســد، اما كساني كه در بازار 
سهام ايران وارد شــدند، در باالترين نقطه وارد 
شدند و بدون توجه به كساني كه گفته مي شود 
آمدند و مال ســرمايه گذاران را بردند، خود اين 
زمان ورود بيانگر ضعف فرهنگ ســهامداري در 
ايران است. در واقع، آنها متوجه اين قانون ساده 
عرضه و تقاضا هم نبودند كه ورود در زمان اوج به 

بازار، ريسك سقوط را باال مي برد! 

كثرت منابع اطالعاتي گیج كننده است
دكتر ســعيدي با بيان اينكه زماني كه فرهنگ 
سهامداري پايين باشد، امكان سوء استفاده زياد 
است، مي گويد: دليل ديگري كه زمينه ساز وقوع 
مالباختگي اســت، كثرت منابع اطالعاتي است. 
افرادي كه بــا فرهنگ ســهامداري پايين وارد 
اين بازار مي شــوند اغلب به جاي اتكا و مشورت 
با كارگزاران و افراد حرفــه اي، اطالعات خود را 
از منابع نزديك ترشــان كه دوستان و خويشان 
هســتند، مي گيرند. اين جامعه شــناس با بيان 
اينكه علم اقتصاد بر اين باور است كه اطالعات در 
بازار به طور برابر در دســترس است، درحالي كه 

واقعيت اين نيســت، مي افزايد: بيشترين ضربه 
به مالباختگان از همين منابع اطالعاتي نزديك 
وارد مي شود كه پرقدرت هم هستند چون به آنها 
اعتماد بيشتري مي شود و معموالً افراد بيشترين 
آســيب را از سمت كســاني مي بينند كه به  آنها 
اعتماد بيشــتري دارند! در واقــع، هرچه درجه 
اعتماد باالتر باشــد، ميزان ريسك باالتر خواهد 
رفت و اگر انسان به كســي اعتماد نداشته باشد 

ضربه اي هم نمي خورد! 
سعيدي با تعميم رفتارهاي هيجاني مشابه بازار 
بورس در ديگر بازارهاي مالي در ايران مي گويد: 
شــما اگر تاريخ ســهامداري در غــرب را مرور 
كنيد متوجه مي شــويد كه خود طبقه متوسط 
زماني كه قصد ورود به بازار مالي داشــته باشد 
ابتدا با كارگزاران و افــراد حرفه اي و اقتصاددان 
گفت وگو مي كند، اما در جامعه ما تجربه نشــان 
مي دهد كه در اغلب بازارهــا مردم بدون تماس 
با افراد حرفــه اي و فقط با تضميــن و اعتماد به 
اطالعات شبكه هاي خويشاوندي در اين بازارها 
ســرمايه گذاري كرده و صدمه مي بينند. معموالً 
هم بيشترين صدمات را در شركت هاي مختلف، 
خود اعضاي خانواده مي زنند نه كارگران غيرعضو 
خانواده! به عبارت ديگر، آنها با اعتماد به اطالعات 
پدر، برادر و داماد و... اقــدام مي كنند و هر چند 
نفرات اول پيشــنهاددهنده ســود مي بينند، اما 
بقيه ضرر مي كنند. به اين ترتيب، باز بيشــترين 
ضرر از همان جايي كه به آن اعتماد شــده، وارد 
مي شود. اين جامعه شناس با بيان اينكه مهم ترين 
علــت مالباختگي به نوع اســتفاده از كانال هاي 
اطالعاتي مربوط مي شــود، مي افزايد: متأسفانه 
در جامعه ما شــفافيت چندانــي در بخش هاي 
مختلــف وجود نــدارد و نهادهــاي اطالعاتي و 
مشاوره اي شناخته شده هنوز شكل نگرفته اند و 
منابع رسمي اطالعات نيز مورد اعتماد نيستند، 
براي همين مــردم ناچارند بــه منابع اطالعاتي 
غيررســمي روي بياورند. حال اگر به غرب نگاه 
كنيد مي بينيد كه در آنجا نظام پاسخگويي وجود 
دارد و در حوزه اطالع رساني، رسانه هاي رسمي 
ازجمله راديو و تلويزيون نقش بســياري دارند و 

به طور پيوســته در روزنامه هاي معتبر گزارش 
شركت ها و مؤسســات مالي منتشر مي شود و با 
پيگيري اين اخبار مي توان از ســابقه فالن بازار 
سرمايه مطمئن شد و ســپس خريد كرد؛ براي 
مثال، اگر تقاضاي وام شــركتي از ســوي بانكي 
رد شود اينطور استنباط مي شود كه تزارنامه آن 
شركت مورد موافقت و تأييد آن بانك نبوده است 
و اين خبر خودش يك عالمت است. در ايران اما 
در موارد بي شماري افرادي از كانال هاي مختلف 
به بانك ها معرفي شده و بدون دادن كوچك ترين 
تضمين و بدون بررسي ســابقه و وضعيت آنها از 
ســوي بانك ها، وام هــاي كالن دريافت كرده  و 

كالهبرداري كرده اند!

مــرور تجربیات و سرگذشــت مالباختگان 
مفید است

سعيدي با بيان اينكه مي شود عنوان جامعه پر بيم 
و پر ريسك و مخاطره را براي جامعه ايران به كار 
برد، مي گويد: افزون بر ريسك هاي محيط زيست 
و... ريســك هاي اقتصادي از ريسك هاي ايران 
است كه با شــكل گيري نهادهاي جديد مالي از 
جمله بورس و فرابورس تشديد شد و هم اكنون 
كه خيلي هــا تمايل بــه ورود به ايــن بخش ها 
دارند ميزان ريســك باالتر نيز رفته اســت. اين 
جامعه شناس معتقد اســت براي كاهش دغدغه 
ســرمايه گذاران چند راهكار ســاده وجود دارد: 
راهكار نخســت كه جاي خالــي اش تعجب آور 
است، آموزش، البته نه به شكل برگزاري كالس، 
بلكه از طريق رسانه هاســت. بايد در رسانه هاي 
مختلف ويژگي هاي بازارهاي مختلف تشــريح 
شود؛ براي مثال، به ســرمايه گذاران گفته شود 
كه به بازار ســهام نگاه بلندمدت داشته و سطح 
انتظارات خود را با وضعيت بــازار تطبيق دهند. 
راهــكار ديگر اين اســت كه دولــت و نهادهاي 
رسمي در زمينه اطالع رساني ورود كنند تا مردم 
به اين كانال ها بيشــتر اعتماد كنند. ســعيدي 
مي افزايــد: روندي كــه در ايران طي مي شــود 
روزگاري در كشــورهاي توســعه يافته نيز طي 
شــده و بهره گيري از تجربيات آنها بسيار خوب 
اســت. همچنين توليد اخبار و گزارش در زمينه 
تجربيات و سرگذشــت مالباختــگان بازارهاي 
مالي مفيد خواهد بود و گردش چنين اطالعاتي 
در رفتار بقيه اثرگذار اســت. پيشــنهاد بعدي، 
آموزش در تمام عمر )تئوري life history( است؛ 
يعني فرد دائماً از طريق خواندن روايات ديگران و 
همچنين گفت وگو، اطالعات خود را به روز كند. 
سعيدي بر اين باور است كه از آنجا كه هر فردي 
تجربيات خاصي دارد، برپايي جلســات گروهي 
متمركز مالباختــگان بازارهــاي مختلف براي 
انتقال تجربيات و به خصوص پرهيز از رفتارهاي 
پرخطري كه آنها از ســر گذرانده اند، در كاهش 

ريسك سرمايه گذاري ديگران مؤثر خواهد بود.

فرهنگ سهامداري 
مي گويد بازار سهام، 

بازار پرريسكي 
است كه افراد 

براي ورود بايد به 
پرريسك بودن و 

نااطمیناني آن اشراف 
داشته باشند.موضوع 

ديگر اينكه نبايد 
منتظر سودهاي 

آسان و زودبازده در 
اين بازار بود.

سعیدي با نقد شیوه 
ورود ايرانیان به بازار 
سهام مي گويد: براي 

بررسي زمینه هاي 
اجتماعي و فرهنگي 
مالباختگي در ايران 

مي توان بازار سهام را 
مورد توجه قرار داد

 خسارت مالباختگان
از جیب تمام مردم، پرداخت شد

نكته هايي درباره مسئوليت دولت در قبال 
مالباختگان

خیلي ها در ســوداي زندگي و 
شرايط مالي بهتر به دنبال راهي 
مي گردند كه يك شــبه پولدار 
شوند. اين رويا همواره وسوســه برانگیز بوده و به خصوص در دو،سه دهه 
اخیر كه وضعیت اقتصاد ايران ضعیف شــده، همه در تالشند كه از راه 
كوتاه تري سريع تر به پول زيادتري دست پیدا كنند. زماني نه چندان دور، 
بازاريابي شبكه اي در كشور مد شد و خیلي ها را دنبال خود كشاند و به رغم 
سودهاي زياد براي عده اي كم، بسیاري از مردم از عضويت در اين شبكه ها 
ضرر كردند و فهمیدند كه اين راه به جايي نمي رســد! در سال هاي اخیر 
و پیش از باالرفتن تب بورس، مردم ســرمايه هاي خرد خود را روانه بازار 
طال و سكه و خودرو كردند و سرمايه هاي كالن نیز به سمت بازار زمین و 

مسكن سرازير شد. تا آنكه جريان افزايش نرخ ارز از سال97 به راه افتاد و 
با ركوردشكني هاي قیمت دالر و يورو، مردم روانه صف هاي خريد و فروش 
ارز شدند. در سال 99، به ويژه با تبلیغات دولت و رشد شاخص هاي بورس 
و فرابورس، تب خريد سهام باال رفت و مردمان بسیاري با هر سرمايه اي 
كه داشتند وارد اين بازار شدند اما از تابستان، با كاهش پي درپي و سقوط 
شاخص ها، ورق برگشت و خیلي  ها با ضررهاي بسیار زياد از اين بازار خارج 
شدند! چرا با وجود تجربیات بسیار، از آمار مالباختگان كم نمي شود و چنین 
اتفاقي روي مي دهد؟ به جز شرايط سیاسي و اقتصادي كشور، آيا ضعف هاي 
عمومي مردم ايران نیز باعث بر باد رفتن ســرمايه آنها و سوء استفاده 
كالهبرداران مي شود؟ درباره زمینه هاي اجتماعي بروز مالباختگي با دكتر 

علي اصغر سعیدي، جامعه شناس اقتصادي، صحبت كرديم.

هادي حق شناس
 كارشناس اقتصادي

مرضیه ثمره حسیني
روزنامه نگار

منابع اطالعاتی 
 غيررسمی؛ 

عامل مالباختگی
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این شماره

وايت   11  سرقت مدرن  ر
پروژه هاي بزرگ بسياري در سال هاي اخير از نابساماني اوضاع اقتصادي سوءاستفاده كرده 

و سرمايه هزاران نفر را از چنگ شان درآورده اند 
روايت همه آنها كه مال شان را باخته اند و زندگي  براي هميشه روي ديگري به آنها نشان داده، در گزارش هاي روزنامه اي كه تعداد حرف، كلمه و صفحه در آن محدود است، نمي گنجد؛ 

خرده روايت هايي كه تلخ است و در همه آنها ردپاي چندين هزار نفر ديده مي شود. هزاران هزار نفري كه خيلي های شان بعد از گذشت سال ها هنوز نتوانسته اند پول شان را پس 
بگيرند و 10ميليون تومان های شان حاال يك ميليون هم نمي ارزد. تلخ است. گزنده است و به نظر مي رسد بر روند شيوع اين رنج هم پاياني نيست... . تبليغات آزاد كالهبرداران 

در رسانه ها، بيلبوردهاي شهر و... يكي از مهم ترين عواملي است كه افراد را به كام ازدست دادن سرمايه مي كشد. از سوي ديگر بوروكراسي پيچيده در پيگيري پرونده هاي 
كالهبرداري، وابستگي سارقان مدرن به دستگاه هاي دولتي و غيردولتي، نظارت ضعيف نهادهاي ذي ربط و... همه و همه متهمان اصلي به وجودآوردن شرايط كنوني اند. 

همه اينها را بايد كنار يك درد مشترك گذاشت: تورم هاي دورقمي مهارگســيخته ترس بزرگ عمومي را در دل جامعه حاكم كرده است. افراد اين جامعه به هر دري 
مي زنند تا خود را از سقوط در دره فقر نجات دهند. در گزارش امروز تنها به تعدادي از اين پرونده هاي پر سروصدا پرداخته ايم و آنچه بر سرمايه گذاران مستأصل آنها 

گذشته را مرور كرده ايم...

  ارزش طلب مالباختگان
 بيش از 5هزار ميليارد تومان 

شركت پديده شــانديز در ســال88 با هدف توسعه 
گردشگري در استان خراسان رضوي فعالیت خود را 
آغاز كرد و تا سال93 كه فعالیت آن به دستور دادستاني 
مشهد متوقف شد، میلیاردها تومان از سرمايه مردم را به شكل فروش سهام 
به خود جذب كرده بود. ارزش سهام اين شركت در سال93 به بیش از 
120هزار ريال رسیده بود. اما دادستاني به دلیل تخلفاتي مانند بدهي 
به ســازمان مالیاتــي و ســازمان تأمین اجتماعــي، تخلف در 
ساخت وســاز، تخريب و تصــرف ده ها هكتــار اراضي ملي و 
كشــاورزي و همین طور خريــد و فروش ســهام يكي از 
شــركت هاي تابعه شــانديز به نام ابنیه و ساختمان كه  
شركت سهامي خاص محســوب مي شد، جلوي ادامه 
فعالیت هاي پديــده را گرفــت و اين توقــف فعالیت، 
سهامداران اين شركت را كه عموما مردم عادي در سوداي 
افزايش دارايي هاي خود بودند، خشمگین و نگران كرد. تا آن 
زمان، 110هزار نفر سهام شركت پديده را خريداري كرده بودند، 
يك میلیارد و 800میلیون سهم توسط پديده به خريداران واگذار 
شده بود، درحالي كه ارزش دارايي هاي اين شركت 20درصد از ارزش 
سهام هاي واگذار شده بود. در نتیجه افزايش صوري سرمايه شركت و تولید 

سرمايه بدون آورده به تخلفات پديده افزوده شد.
مجموع ارزش بدهي شركت پديده شامل طلب 
دارندگان برگه تعهد و دارندگان ســهام در 
سال94 بيش از 51هزار ميليارد ريال اعالم 
شده بود. مديرعامل سابق اين شركت در سال95 بازداشت و مورد محاكمه قرار 
گرفت. دادگاه براي او حكم حبس ابد و براي ديگر متهمان پرونده در مجموع 150سال 
حبس تعيين كرد. دولت و قوه قضاييه تصميم گرفتند بدهي هاي موجود را با كمك 
راهكارهايي مانند پرداخت جريمه تخلفات به صورت اقساطي، تنفس چندساله مالياتي و 
صدور مجوز براي ادامه يافتن فعاليت هاي شركت به جاي تعطيل كردن آن براي بازگرداندن 
سرمايه سهامداران تامين كنند. همچنين سهام شركت پديده در بورس عرضه شد تا طلبكاراني 
مانند مالكان تعهدنامه هاي اين شركت در ازاي طلب خود، سهام رسمي و قانوني شركت را دريافت 
كنند. به اين ترتيب طلبكاران شركت به سهامداران اصلي شركت تبديل شدند. همچنين سهام 
80درصدي مديرعامل سابق پديده هم در سبد شركت گذاشته شد تا صرف تسويه مطالبات طلبكاران 
و هزينه هاي شركت شود. دادستان خراسان رضوي اواخر سال گذشته از تعيين تكليف وضعيت حدود 

هزار نفر از طلبكاران و افزايش سهامداران شركت از 120هزار نفر به 170هزار نفر از طريق بورس خبر داد.

سرقت از آينده معلم ها 
900 هزار فرهنگی در صندوق ذخیره فرهنگیان عضو هستند و به آن حق عضويت - 5 درصد حقوق شان- را  پرداخت می كنند. 

صندوقی كه بايد امن ترين پشتوانه ملی برای آن ها در ايام بازنشستگی باشد. اما ....پنج سال پیش، خبر اختالس هنگفت در اين 
صندوق از تريبون مجلس شنیده شد. اين صندوق به اهدافی كه برای آن طراحی شده بود نرسید و هفت نفر توانستند بیش 

از 3 هزار میلیارد تومان ازين صندوق به نوعی كالهبرداری كنند. البته در سال 96، مقصودی نماينده مردم سبزوار در مجلس شورای اسالمی رقم 
اختالس شده در صندوق ذخیره فرهنگیان را  بیش از10 هزار میلیارد عنوان و تصريح كرد: اسناد درون پرونده بیانگر تخلف قطعی تا اين رقم است؛ 

هرچند كه ممكن است با بررسی های قضايی بیشتر رقم تخلف افزايش هم يابد.  در واقع بعد از ماجرای فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان، كمیته 
تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در مجلس شكل گرفت كه  و در آبان سال 1396 اعالم شد در مجموع 580 صفحه گزارش 

درباره تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان تدوين و 3806 صفحه سند جمع آوری شد؛ 21 آذر سال 96 هم رئیس كمیته تحقیق و تفحص 
از صندوق ذخیره فرهنگیان از نهايی شدن گزارش اين كمیته در كمیسیون آموزش مجلس خبر داد و گفت كه تخلف 15 هزار میلیارد 

تومانی مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان محرز شده است.
طی اين سال ها بارها و بارها دادگاه برای متهمان  صندوق ذخيره فرهنگيان تشكيل شد. به 

نظر می رسد  با رويه قضايی موجود و بعد از ثبت اتهام  سرقت از صندوق ذخيره فرهنگيان، 
بازگشت تدريجی سرمايه های از دست رفته فرهنگيان قطعا پول های تخلف صندوق 

ذخيره فرهنگيان به صورت تدريجی به حساب صندوق بازمی گردد در اين ميان بايد با اتخاذ راهكار و روشی 
پول معلمان را همانطور كه پول مالباختگان مؤسسات مالی و اعتباری را پرداخت می كنند، از همان محل 

پول فرهنگيان را كه با هزاران زحمت به دست آمده اســت را بازگردانند. فراموش نكنيم معلمان در 
پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان سند و مدرك خاصی برای احقاق حق خود ندارند ولی دولت نبايد 

اجازه دهد كه حق آنان ضايع شود و پس انداز معلمان در صندوق ذخيره فرهنگيان به باد برود.

     صندوق ذخيره فرهنگيان

 ارزش سپرده مالباختگان
  در تعاونی فرشتگان

 حدود 86هزار ميليارد تومان
اين مؤسسه مالي از سال94 و اين بار هم در خراسان رضوي فعالیت خود را آغاز كرد. اين 
شركت از ادغام چندين مؤسسه ديگر كه نتوانسته بودند شرايط اخذ مجوز از بانك مركزي 
را به دست آورند شكل گرفته بود. تعاوني هاي عام كشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، 
دامداران و كشاورزان كرمانشاه، الزهرا مشهد، بدو توس، امید جلین، پیوند و فرشتگان ازجمله اين مؤسسات هستند. 
ماجراي پیچیده مؤسسه كاسپین از آنجا آغاز شد كه دارندگان حساب در تعاوني فرشتگان پس از ادغام آن با كاسپین 
به كسري بودجه اين مؤسسه پي بردند و براي دريافت اصل و سود پول خود به اين مؤسسه هجوم آوردند تا با بستن 
حساب هايشان مانع از نابودي اصل پول و سود آن شوند. به اين ترتیب مؤسسه كاسپین كه به واسطه ادغامي بودنش 
جمعیت وسیعي از سپرده گذاران را زير پوشش گرفته بود، با كمبود شديد منابع مالي مواجه شد و تجمع هاي اعتراضي 
سپرده گذاران تا جايي پیش رفت كه سران قوا و مجلس به اين پرونده ورود پیدا كردند. ارزش مجموع سپرده ها در 
تعاوني فرشتگان كه با وعده پرداخت سودهايي باالتر از سودهاي مصوب بانك مركزي مردم را به خود جذب كرده بود 

بیش از 86 هزار و 740 میلیارد تومان برآورد شده است.

بانك مركزي متعهد شد 
تا 90درصد از ســرمايه 
سپرده گذاران طلبكار را 
پرداخت كند. به اين ترتيب كه به صورت تدريجي 
به افرادي كه تا 100ميليــون، 200ميليون و باالي 
200ميليون تومان سپرده در اين تعاوني داشتند 
اعالم مي شد كه اصل پول خود را دريافت كنند. 
درحالي كه عده اي از ســپرده گذاران نسبت به 
عدم پرداخت سود پول و عده اي ديگر نسبت به 
عدم پرداخت اصل پول خود به صورت كامل معترض 
بودند. محل تامين اين بدهي ها از خط اعتباري به 
ارزش 34هزار ميليارد تومان بود كه بانك مركزي 
در سال96 در اختيار مؤسسه كاسپين قرار داد. 

روند پرداخت ها به طلبكاران در مرداد96 متوقف 
شد اما چند  ماه بعد و پس از شناسايي دارايي هاي 
مؤسسه كاسپين، دوباره از سر گرفته شد، با اين 
وعده كه با منابــع مالي موجــود 98درصد از 
سپرده هاي تعاوني فرشــتگان به صاحبانشان 

بازگردانده خواهد شد.
 با اين همه گزارش هاي خبري منتشرشــده در 
سال هاي98 و 99 نشان از آن دارند كه بسياري از 
مالباختگان هنوز نتوانسته اند به دارايي هاي خود 
برسند. همچنين نخســتين دادگاه رسيدگي به 
پرونده تعاوني فرشتگان سرانجام در دي سال99 
يعني 5ســال پس از آغاز جنجال مؤسسه مالي 

كاسپين، برگزار شد.

        مؤسسه مالی كاسپين و تعاونی فرشتگان

ونده پديده شانديز      پر

درحالي كه عده اي از سپرده گذاران نسبت به عدم پرداخت سود پول و عده اي 
ديگر نسبت به عدم پرداخت اصل پول خود به صورت كامل معترض بودند. محل 
تامين اين بدهي ها از خط اعتباري به ارزش 34هزار ميليارد تومان بود كه بانك 
مركزي در سال96 در اختيار مؤسسه كاسپين قرار داد. روند پرداخت ها به 
طلبكاران در مرداد96 متوقف شد اما چند  ماه بعد و پس از شناسايي دارايي هاي 
مؤسسه كاسپين، دوباره از سر گرفته شد، با اين وعده كه با منابع مالي موجود 
98درصد از سپرده هاي تعاوني فرشتگان به صاحبانشان بازگردانده خواهد شد
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این شماره

 مجموع ارزش سپرده 
حدود 12هزار ميليارد تومان

اين مؤسسه در سال80 در سبزوار تاسیس شد اما فعالیتش را از سال86 آغاز كرد و با دادن 
وعده سودهاي باال، سپرده گذاران را به سوي خود جذب كرد و سپرده هاي كالن را در قالب 
مضاربه از مردم دريافت كرد. تا اواسط سال94 كسي متوجه ناتواني اين مؤسسه در عمل 
به وعده هايش نشده بود و در اوايل نیمه دوم اين سال بود كه مشخص شد مؤسسه ثامن كه در آن زمان 480شعبه در 
سراسر كشور داشت، توانايي بازپرداخت وجوه ســپرده گذاران را ندارد.اين مؤسسه عالوه بر ناتواني در بازپرداخت 
وجوهات مردم، تخلفاتي نظیر اعطاي تسهیالت كالن به قضات باسابقه و شخصیت هاي سیاسي، پرداخت سود هاي 
نامتعارف 89درصدي و اعطاي وام هاي كالن با ســود 3درصد به افراد خاص را هم در پرونده دارد. همین پرداخت 
سودهاي نامتعارف و باال بود كه باعث شد اين مؤسسه دچار كسري عمده شده و در پرداخت اموال مردم ناتوان شود. 
در سال94 از ادامه فعالیت هاي مؤسسه ثامن جلوگیري شــد و اين مؤسسه در سال95 اعالم ورشكستگي كرد، در 

شرايطي كه بیش از يك میلیون و 250هزار نفر سپرده گذار از اين مؤسسه طلبكار بودند.

با اعالم ورشكســتگي 
مؤسسه ثامن، تجمع هاي 
اعتراضي سپرده گذاران 
در اين مؤسسه آغاز شــد. بانك مركزي پس از 
ورشكسته شدن اين مؤسسه مســئوليت آن را 
به عهده گرفت. ابوالفضــل ميرعلي، رئيس هيأت 
مديره اين مؤسسه، در سال97 به جرم اخالل در 
نظام اقتصادي كشــور بدون قصد ضربه زدن به 
جمهوري اســالمي ايران به 15ســال زندان و 
محروميت از خدمات دولتي محكوم شــد. در بدو 
ورود بانك مركزي به جنجال مؤسسه ثامن، 2هزار و 
200ميليارد تومــان از منابع بانــك مركزي به 
سپرده گذاران پرداخت شد و بانك مركزي نسبت به 
پرداخت مبلغي مشابه به مابقي طلبكاران متعهد 
شــد. بانك مركزي همچنين متعهد شد حتي اگر 

اموال مؤسســه ثامن فروخته نشــود هم بدهي 
سپرده گذاران را پرداخت خواهد كرد. سپرده هاي 
باالي 100ميليون تومان به صورت مرحله اي تسويه 
مي شدند و در ابتدا ســپرده گذاراني كه طلب آنها 
كمتر از 300ميليون تومان بود در اولويت پرداخت 
قرار گرفتند. ســال96 اعالم شــد كــه هنوز 
3550ميليــارد تومان از بدهي ســپرده گذاران 
باقي مانده است. با اين همه تا سال98 اگرچه تمامي 
بدهي ســرمايه گذاراني كه سپرده شان كمتر از 
300ميليون تومان بود پرداخت شد، سرنوشت 2هزار 
سپرده باالي يك ميليارد توماني در اين مؤسسه 
نامشخص باقي مانده بود. نمايندگان سپرده گذاران 
ثامن در سال98 اعالم كرد از نظر ارزش ريالي، بدهي 
60درصد از ســپرده گذاران اين مؤسســه هنوز 

پرداخت نشده است.

        مؤسسه مالی اعتباری ثامن الحجج

  بين 70 تا 90ميليارد تومان
 ارزش طلب مالباختگان در سال 90

در عكس هايي كه از تجمع مالباختگان پروژه پرديسبان منتشر مي شود، پالكاردهايي 
دست افراد وجود دارد: »اين نتیجه اعتماد به رسانه ملي است.« اين نخستین بار نیست 
كه تبلیغات صداوسیما، زيان هنگفتي به طیف گسترده اي از افراد وارد مي كند.  آن روزها 
انگار »پرديسبان« تبلیغات تلويزيون را قرق كرده بود! هر كانالي كه مي زدي شهر رؤيايي قزوين را نشان مي داد. خب، 

خیلي ها هم اعتماد كردند؛ براي سرمايه گذاري اما...
اوايل دهه90 بود كه شركت پرديسبان با شعار »پرديسبان پشتوانه امروز، امید فردا« اقدام به تبلیغات گسترده به منظور 
جذب سهامدار كرد. بیش از 8هزار نفر شعار خريد آپارتمان هاي وياليي مبله با نرخ كم را باور كردند و اسیر تبلیغات 
وسوسه كننده تلويزيون و بیلبوردهاي شهر شدند و درنهايت سرمايه هاي خود را از دست دادند. دي  سال93 دفتر 
مركزي اين پروژه بزرگ پلمب و گزارش تخلف گرداندگان آن رسانه اي شد. اين پروژه در ظاهر پروژه بزرگي در 66طبقه 
با ارتفاع 230متر، 5000واحد تجاري، سالن همايش 5000نفره، 6تاالر عروسي، پارك برف و يخ، پارك آبي، پارك 
دلفین، باغ پرندگان، باغ گل، باغ موزه مینیاتور، درياچه مصنوعي، سالن هاي ورزشي تفريحي و سرگرمي هاي كودكان 
و نوجوانان، رستوران گردان و 60رستوران و محل پذيرايي بود كه مديران آن از سال90 تا 93 كه ارزش هر دالر نهايتا 

3600تومان بود، حدود 90میلیارد تومان كالهبرداري كردند و درنهايت دستگیر شدند.

اين پرونده چهار متهم به 
نام هاي محمدحســن 
محســن  قناعتــي، 
دهقان نيري، سعيد اســفندياري گرگري و احمد 
قناعتي دارد كه حكم شان در 19اسفند97 از سوي 
دادگستري خراســان رضوي اعالم و درمجموع 
59سال زندان براي متهمان پرونده پرديسبان صادر 
شد، همچنين رد مال معرفي شده از ناحيه متهمان به 

نفع سهامداران و ضبط تمامي اموالي كه متهمان از 
اين رهگذر به دست آورده اند در حكم صادره قيد 
شد؛ احكامي كه دردي از زيان ديدگان دوا نكرد. 
خبرگزاري فارس در تيرماه سال جاري نوشته است 
كه پس از گذشت حدود 2سال برخي از سهامداران 
به پول خود نرسيده اند چه برسد به سود سرمايه 
خود. آنها از روند رسيدگي گاليه دارند و اضطراب و 

خشم همه وجودشان را پر كرده است.

    پرديسبان

 ارزش مطالبات مالباختگان
 11 تا 20ميليارد تومان

در مورد اين پرونده گفته مي شود كه مديرعامل شركت خودرو تجارت كاسپین، شركتي 
خانوادگي به نام خودرو تجارت يكتا تاســیس كرد با اين هدف كه در آن خريد و فروش 
خودروهاي داخلي و خارجي انجام شود. پس از تاسیس اين شركت، مديرعامل، اقدامات 
و مراحل مختلف براي تبديل شدن به نمايندگي ايران خودرو را در شركت يكتا انجام داده است. پس از آن از سال95 
فعالیت كالهبردارانه خود براي دادن وعده سود 30درصدي به سپرده گذاران را آغاز كرده است؛ وعده اي كه بسیاري 
از افراد كه حتي قصد خريد خودرو را هم نداشتند، به سوي اين شركت جذب كرد. تخلفات اين شركت در سال96 زماني 
مشخص شد كه تحويل خودروهاي خريداري شده به تأخیر افتاد. به گفته شاكیان خريد ها از دي 95 تا اواخر مرداد96 
انجام شده است. اما زماني كه خريداران طبق وعده هاي داده شده براي تحويل خودرو به نمايندگي مراجعه كردند 
متوجه شدند نمايندگي مسئول تحويل جمع شده است. از تخلفات شركت هاي كاسپین و يكتا كه مديريت هردو 
به عهده يك نفر، متهم درجه اول پرونده بود، دادن وعده كذب پرداخت سود 30درصدي، ثبت نام با قراردادهاي متفرقه، 
اخذ وجه از مشتريان با استفاده از دستگاه هاي كارتخوان متفرقه، تأخیر در تحويل خودرو و عدم پرداخت سود تأخیر 

به مشتريان بوده است.
پول هاي مشتريان شركت 
كاسپين و يكتا به جاي 
واريز شــدن به حساب 
ايران خودرو به حساب شخصي مديرعامل واريز 
شدند؛ رقمي كه براساس بعضي از منابع 20ميليارد 
تومان و براساس منابعي ديگر 11ميليارد تومان بوده 
است. تعداد مالباختگان و شــاكيان اين پرونده 

250نفر اعالم شد. 
مديرعامل متهم به كالهبرداري از ايران به تركيه 
گريخت و مقامات ايران براي استرداد او با اينترپل 
مذاكره كردند. آخرين اخبار درباره سرنوشــت 
مالباختگان اين پرونده در ســال96 منتشر شده 

است. تا آن سال شــركت ايران خودرو مسئوليت 
اين تخلف را به عهده نگرفته بود و اعالم كرده بود 
كه تعهدي در برابر مالباختگان ندارد زيرا نه پولي 
به حساب آنها واريز شده است، نه سهامداران اين 
شــركت اجازه مي دهند تاوان چنين تخلفاتي را 
ايران خودرو بپردازد. ايران خودرو همچنين اعالم 
كرده بود اين شــركت 800نمايندگي دارد و اگر 
بخواهد به چنين تخلفاتي رسيدگي كند احتمال 
تخلف هاي بيشتر هم به وجود خواهد آمد. اطالعات 
جديدي از سرنوشــت مالباختگان اين پرونده در 
دست نيست و تمامي گزارش هاي موجود درباره اين 

پرونده در آبان96 منتشر شده اند.

و تجارت كاسپين و يكتا     خودر

ارزش طلب مالباختگان
 بيش از 100ميليارد تومان 

رؤياي خانه دارشدن، دار و ندار خیلي ها را به باد داده است. »رضوان« مشتي نمونه خروار 
بود. پروژه اي مسكوني كه در نخستین روزهاي دهه90 آوازه بلند آن میان مردم پیچید و 
آنها را به امید خانه دارشدن براي پیش خريد، به سمت شركت انبوه سازي  كشاند. تبلیغات 
گسترده با عنوان »مسكن ارزان قیمت در بهترين نقطه شهر« موجب شد كه نه تنها بومیان استان قم، بلكه از ساير 
شهرستان ها هم براي خريد خانه روانه اين استان شوند و سرمايه زندگي شان را به حساب شركت انبوه سازي  آپكوپارس 

با عاملیت مهدي درخاني بريزند. 
اين پروژه 132واحدي در بازه زماني هشت ساله توسط متهمان با استفاده از خألهاي موجود قانوني به1300خانواده 
فروخته شد و به طور میانگین بین 50 تا 70میلیون تومان از آنها به عنوان مبلغ اولیه فرايند پیش خريد، وجه نقد دريافت 
شد. در روند اين پروژه، بیش از 100میلیارد تومان از متقاضیان كم درآمد جامعه براي خانه دارشدن، كالهبرداري 

شده است.

ارزش مطالبات مالباختگان 
37ميليارد تومان

پرونده نگین خودرو از سال1389 كلید خورد. اين شركت لیزينگي نخستین بار در سال89 
در غرب تهران آغاز به فعالیت كرد اما پس از پلمب شدن بار ديگر از سال1393 فعالیت خود 
را در شرق تهران آغاز كرد. مديران اين شركت ادعا داشتند با دريافت وديعه از مشتريان، 
با شرايطي مناسب خودروهاي لیزينگي در اختیار مردم قرار مي دهند. اما تأخیر در تحويل خودروها به تدريج باعث 
افزايش شكايت مردم از اين شركت شد و شكايت ها درنهايت منجر به پلمب نگین خودرو شد. در ابتدا تعداد شاكیان 
1500نفر و مبلغ بدهي 16میلیارد تومان عنوان شد اما دادستان تهران در سال97 تعداد شاكیان را بیش از 15هزار 

نفر و ارزش دارايي مالباختگان را 37میلیارد تومان اعالم كرد.

در ماه هاي پاياني سال97 
كم كم صداي اعتراض ها 
بلند شد. مديرعامل اين 
شركت انبوه سازي  كه مسئول مستقيم پروژه رضوان 
بود با شكايت تنها چند نفر از مالباختگان بازداشت 
شد كه آگاهي رساني  در فضاي مجازي به شكايت 
شاكيان سرعت بخشيد. با پيگيري مالباختگان، 
تمامي 30نفر عوامل درگير اين پروژه به زندان روانه 
شــدند. اما قصه به اينجا ختم نشــد و ماجراي 
كالهبرداري بعد از دســتگيري متهمان نيز ادامه 
داشت تا جايي كه برخي مدعيان به اسم مصالحه 
وارد ميدان شدند و چوب حراج به اموال مردم زدند 
و درصدد برآمدند تا پروژه رضوان را با شيوه ديگري 
به مالباختگان به قيمت روز بفروشند. اسفند99 هم، 
اعالم شد كه يك گروه خبره و كارشناس از بهترين 
قضات و كاركنان اداري دادسراي استان تعيين شده 
تا درخصوص مشــكالت و پيچيدگي هاي پرونده 
پروژه رضوان و نحوه وصول مطالبات شكات به طور 
مستمر و كارشناسانه اقدام كنند. مدتي بعد خبر 
رسيد كه پرونده »پروژه رضوان« پس از رسيدگي در 
دادگاه ويژه مفاسد اقتصادي با صدور حكم نهايي 
مختومه شــده و در حال حاضر پرونده مذكور در 
مرحله اجراي احكام است و شكات به تناسب طلبي 
كه از شركت دارند در حال تسويه حساب هستند. 
بنا بر دادنامه صادره، 18متهم در اين پرونده محكوم 
شده اند. بيشــترين ميزان محكوميت مربوط به 
متهمين رديف دوم الي ششــم، نهم، دوازدهم، 

سيزدهم، پانزدهم و شانزدهم؛ مهدي درخاني، علي 
كريم نيا، محسن اســدي، محمد سخا، ابوالفضل 
آقاجاني، ابوطالب احمدي، رضا محمدي عزيزي، 
محمد معصــوم، محمد نصرآبــادي و رحمت اهلل 
سينايي مهر است كه به جرم مشاركت در اخالل در 
نظام اقتصادي كشور از طريق وصول سپرده از مردم 
و حيف و ميل كردن اموال و كالهبرداري شبكه اي و 
باندي عالوه بر رد اموال شكات كه از متهمان مذكور 
شاكي شدند به 20ســال حبس و 7۴ ضربه شالق 
محكوم شدند. البته در اين پرونده سنگين كه حجم 
اطالعات آن در دادنامه بيش از 30هزار صفحه در 
1۴5جلد عنوان شده اســت، به اتهامات متنوعي 
ازجمله كالهبرداري، تحصيل مال از طريق نامشروع 
يا سوءاســتفاده و تقلب از امتيازات، تشكيل يا 
رهبري شبكه كالهبرداري و كالهبرداري باندي، 
غصب عنوان، مزاحمت براي بانوان و اطفال در اماكن 
عمومي يا معابر، مشاركت در كالهبرداري شبكه اي 
و باندي از شكات، جريحه دار كردن عفت عمومي، 
تحصيل مال از طريق نامشــروع، ضرب و جرح 
عمدي، توهين به اشــخاص عادي و فروش مال 
غيررســيدگي شده اســت.  اما درنهايت به نظر 
مي رسد قرار نيست حقوق ازدست رفته قربانيان 
اين پروژه استيفا شود. سيزدهم تير سال جاري، 
مالباختگان پروژه رضوان در اعتراض به عدم تعيين 
تكليف وضعيت دارايي و واحدهاي مســكوني 
خريداري شده خود در مقابل دادگستري قم تجمع 

اعتراضي كردند.

تا سال98 گزارش هاي 
منتشرشــــــده در 
رسانه هاي خبري حاكي 
از آن بودند كه تعداد زيــادي از مالباختگان اين 
پرونده هنوز به دارايي هاي خود نرسيده اند. اگرچه 
مديران اين شركت دستگير و در دادگاه به حبس و 
رد مال محكوم شدند. آنچه از گفته مقامات قضايي 
مرتبط با پرونده به دست مي آيد اين است كه روند رد 
مال به شــاكيان پرونده تا اوايل سال99 به صورت 

تدريجي ادامه داشته است. از آنجا كه اموال متهم 
كفاف پرداخت تمامي مطالبات مردم را نمي دهد، 
روند بازپرداخت مطالبات شكات با تأخير مواجه 
شده است و بخشي از آن از محل اقساط خودروهايي 
كه متهمان پيش تر به فروش رسانده اند تامين شده 
است. سخنگوي قوه قضاييه در اسفند99 از تسويه 
حساب با حدود 11هزار و 62۴نفر از شاكيان خبر داد. 
اما روند تكميل تسويه حســاب به گفته مقامات 

قضايي در تابستان 1۴00 انجام خواهد شد.

وژه رضوان قم         پر

و آفتاب ليزينگ نگين خودر

 238ميليارد تومان و 13هزار شاكی 
نهم آبان95 بود كه خبر دستگیري مدير »مكتب فرش و گلیم و گبه كرمانشاهان« )كه به 
مكتب گلیم و گبه شناخته مي شود( حین خروج از كشور، همه را در شوكي بزرگ فرو برد. 
5سال پیش، مالباختگان اين پروژه در كمال ناباوري مقابل دفتر مركزي مكتب گلیم و 
گبه تجمع كردند و سرگردان از اخباري كه مي شنیدند به خیابان  ها آمدند. آنها افرادي بودند كه با هزار امید سرمايه 
خود را با هدف كسب سود بیشتر از بانك ها بیرون كشیدند و در مكتب گلیم و گبه سرمايه گذاري كردند اما درنهايت، 
تبلیغات فراگیر و فريبنده مكتب گلیم و گبه حدود 13هزار مالباخته برجاي گذاشت. در اين پرونده مدير مكتب به 

كالهبرداري 238میلیارد تومان از مردم متهم شد.
ماجرا اما از اين قرار بود كه مدير مكتب فرش و گلیم و گبه كرمانشاهان با شعار كارآفريني و ثروت آفريني در شهري 
كه ركورددار بیكاري در كشور است، به میدان آمده بود. او به مردم كرمانشاه، سودهاي وسوسه انگیز بیش از 70درصد 
پرداخت مي كرد و 23هزار سرمايه گذاري را در مكتب در مدت كوتاهي رقم زده بود. اعتبار مدير مكتب گلیم و گبه 
روزبه روز با تبلیغات در رسانه هاي معتبر و... نزد مردم بیشــتر مي شد و پروژه در ظاهر بسیار خوب پیش مي رفت تا 
اينكه در 9آبان95، خبر دستگیري اين فرد همه جا پیچید و شوك بزرگي به همه وارد كرد. در آن سال  و سال هاي بعد، 
پرونده كالهبرداري گلیم و گبه تبديل به يكي از مهم ترين پرونده هاي دستگاه قضايي كرمانشاه شد كه در 5سال 
گذشته به آن رسیدگي و درنهايت منجر به صدور و اجراي حكم شد. البته در همان زمان هم بارها گفته شد كه پول 

همه مالباختگان برنمي گردد و حیف و میل شده است!

 ارزش تخمينی 
 سرمايه های مالباختگان

   15هزار ميليارد تومان
شركت آريو پرگاس آيلین معروف به ســكه ثامن، در سال1395 به عنوان شركت 
خريدوفروش آنالين انواع سكه هاي طال و طالي آب شده فعالیت خود را آغاز كرد. 
افزايش قیمت سكه و طال در ســال اول فعالیت اين شركت منجر به رونق گرفتن و 
شهرت بیشتر آن شد. اما از سال97 به بعد كاربران اين شركت متوجه شدند امكان برداشت از حساب هاي خود 
را ندارند و درنهايت مشخص شد فرهاد زاهدي فر، مؤسس سكه ثامن پس از ورشكستگي و ناتواني در پرداخت 
سود كاربران، به همراه همسرش از كشور خارج شده است. پرونده سكه ثامن در زمان دستگیري زاهدي فر توسط 

اينترپل حدود 4هزار شاكي داشت.

هيجان چند هزار ميلياردی 
به سختي مي شود بازار سرمايه را وارد اين گزارش كرد. از يك سو مالباختگان در اين پروژه 
حضور میلیوني دارند و از سوي ديگر زيان و سود و در واقع حضور در اين بازار اظهر من 
الشمس است. سرمايه گذاران در اين بازار اگرچه با وعده هاي دولتي ها، هیجان زدگي و 
به واسطه نگراني براي بي ارزش شدن سرمايه هايشان در اقتصاد نابسامان ايران، در اين بازار حضور پیدا كرده بودند اما 
همه به خوبي مي دانستند كه قرار نیست شاخص اين بازار تا ابد روند صعودي را طي كند اما هیجان هاي حاكم بر روزگار 
بهار 99، بر منطق آنها غلبه كرده است. همه  چیز درواقع از پايیز98 شروع شد. زمزمه ها بین مردم بلند شده بود. هر كس 
نمونه اي از چندين برابر شدن پول و سرمايه فالن كس داشت كه به آن اشاره كند و حسرت بكشد. بازار سرمايه روزبه روز 
میزبانان بیشتري را به خود مي ديديد و كار به جايي رسید كه چند ماه بعد - تیر سال99- ركورد حضور مردم شكست 
و كدهاي بورسي صادر شده از 50میلیون گذشتند و شاخص بازار سرمايه عدد عجیب 2میلیون واحد را هم به خود ديد. 
كارشناسان اقتصادي از يكي دو ماه قبل از مرداد سال گذشته اعالم خطر كردند و توضیح دادند ماهیت بازار سرمايه اين 
است كه هر صعودي سقوطي دارد اما هیجان چندبرابرشدن پول بین جامعه اي كه تجربه سقوط ارزش سرمايه اش را 

به واسطه تورم هاي مهارگسیخته در حافظه تاريخي خود حمل مي كند، بسیار شیوع پیدا كرده بود.

يك ســال بعد، باالخره 
روند دادرســي آغاز و 
3جلسه براي رسيدگي 
به پرونده مدير مكتب گليم و گبه در دادگاه تشكيل 
شد. نخستين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات 
اين متهم در تاريخ 23بهمن96 با حضور 11۴وكيل و 
با حضور متهم و وكيل تسخيري متهم آغاز شد. در 
نخستين جلســه از دادگاه كه تا روز بعد هم ادامه 
يافت، دادســتان عمومــي و انقالب اســتان 
كيفرخواســت مفصل خود را با ارائه مستندات و 
استماع اظهارات كارشناسان قرائت و از دادگاه براي 
متهمين پرونده )مباشر و معاونين در جرم( تقاضاي 
كيفر كرد. درنهايت 25بهمن96 با قطعي شدن رأي 
دادگاه كار بازپرداخت سرمايه اوليه مردم از اموال 
شناسايي شده آغاز شد و باالخره محمدحسين 
صادقي، دادستان اســتان كرمانشاه، از پرداخت 

بخشــي از مطالبات مالباختگان خبر داد و گفت: 
بخشي از مطالبات مربوط به مالباختگان پرونده 
موسوم به فرش، گليم و گبه كرمانشاه واريز شد. 
براساس آخرين اخبار منتشرشده از اين پرونده 
عجيب، شهرام كرمي، دادستان عمومي و انقالب 
كرمانشــاه، با بيان اينكه  پرونــده گليم و گبه 
كرمانشاهان تا پايان تابستان  بسته مي شود، گفته 
است: حدود 17ميليارد تومان از مطالبات شاكيان 
پرونده هنوز باقي مانده است. بنابر اظهارات اين 
مقام مسئول در تيرماه امسال، مطالبات اكثريت اين 
مالباختگان پرداخت شده و اكنون تنها پرداخت 
مطالبات حدود 200نفر به ارزش 17ميليارد تومان 
باقي مانــده و براي تحقق اين مهم، دادســتاني 
هم اكنون مشغول رايزني براي فروش اموال متهم 
است و پيش بيني مي شــود كه تا پايان تابستان 

پرونده گليم و گبه بسته شود.

مشابه ديگر پرونده هاي 
كالهبرداري، مالباختگان 
براي زنده كردن اموال 
خود تجمع هاي اعتراضي زيــادي ترتيب دادند. 
زاهدي فر در سال1۴00 در دادگاه به 15سال حبس، 
2سال تبعيد، ممنوعيت فعاليت در حوزه طال، سكه 
و ارز و پرداخت جريمه نقدي 3هزار و 651ميليارد 
توماني محكوم شد. بازپرداخت بخشي از مطالبات 
مالباختگان از سال98 آغاز شد و همچنان ادامه 
دارد. در خرداد1۴00 دادستان تهران اعالم كرد در 
مرحله بازپرســي از محل امــوال توقيفي متهم 

60ميليارد تومان از مطالبات پرداخت شده است و 
پرداخت اين مطالبات از محل اموال كشف شــده 
متهم همچنان ادامه دارد. دادستان تهران همچنين 
اعالم كرد تعدادي امالك و خودرو از متهم كشف 
شده اســت كه در حدود 20ميليارد تومان ارزش 
دارند و اين اموال در مرحله فروش و تدارك پرداخت 
وجوه به شكات هستند. همچنين دادستاني تهران 
از شناســايي 190واحد ملكي از متهم در يكي از 
شهرستان هاي ايران خبر داد كه به گفته او قرار بود 
با اســتفاده از اين منبع هم 200ميليارد تومان از 

مطالبات شاكيان پرداخت شود.

شاخص بورس ناگهان بعد 
از لمس 2ميليون واحد، 
سر ناسازگاري گذاشت. 
روند اصالح اين شاخص كه در مدت يك سال بيش 
از يك ميليون واحد رشــد كرده بود شروع شد و 
سرمايه هاي بسياري از دســت رفت. چه بسيار 
كساني كه خانه و ماشين شان را فروخته بودند و به 
اميد چندبرابرشدن سرمايه به اين بازار آمده و حاال 
با ضررهاي 50،  70 و حتي 100درصدي مواجه شده 

بودند. تجمع هاي بسياري به اين واسطه برگزار شد. 
هزاران ميليارد تومان به شركت هاي زيان ده تزريق 
شــد و هزاران ميليارد تومان هم با شروع كاهش 
سوددهي اين بازار از آن خارج شد. اتفاقات تلخي كه 
اگرچه نمي توان بابت آنها شــخص، نهاد يا ارگان 
خاصي را به دادگاه كشــاند يا ســرزنش كرد اما 
تبليغ هاي تهي براي تشويق مردم به پيوستن به 
بازاري كه نياز به دانش و تخصص دارد،  در حافظه 

تاريخي زيان ديدگان خواهد ماند.

        گليم و گبه كرمانشاهان

        سكه ثامن

مالباختگان بی شمار بورس



كالهبرداري از جرايم كيفري 
است و قانونگذار، مجازات هايي 
براي اين جــرم درنظر گرفته 
اســت. در كالهبرداري، فرد 
با ســوء نيت و فريب،مال فرد 
ديگري را تصاحــب مي كند. 
اما چگونه بايد كالهبرداري را 
تشخيص داد؟ چه نشانه هايي 
وجــود دارند كه مــا بتوانيم 
با توســل به آن از بر باد رفتن 
سرمايه مان جلوگيري كنيم و 
اين جرم را از فرصت اقتصادي و 
سرمايه گذاري تشخيص دهيم؟ 
براي رسيدن به اين پاسخ ها در 
اين راهنما از سرهنگ كارآگاه، 
حميدرضــا گل صباحي كمك 

گرفته ايم.

درنگ16 2 دوشنبه 21 تیر 1400  شماره 8267  3 0 2 3 4 4 2

عيسي اميني
رئيس سابق كانون وكالي دادگستري مركز

مالباختگان
این شماره

 ضعف قانون، زمينه مالباختگي را
 فراهم مي كند

وقتي  كــه از مالباختگي مــردم و چرايي آن 
سخن مي گويیم به ياد »جرم« و آن هم از نوع 
»كالهبــرداري« مي افتیم؛ شــخصي با رفتار 
متقلبانه و عناوين موهوم مال ديگري را مي بــرد و دغدغه هايي كه در 
پي آن مطرح مي شود. حال  آنكه بردن مال مردم الزاماً نتیجه يك جرم 
نیست. مانند آنكه عده اي با شــركتي معامله كنند كه ناتوان از اجراي 
تعهدات اســت يا گروهي آپارتماني را پیش خريد كنند كه تحويل آن 
ســال ها به تأخیر مي افتد. مثال هايي كه درباره مالباخته صورت گرفته 
فاقد وصف كیفري اســت و صرفاً مي توان متعهد يا متخلف را با دعاوي 
حقوقي الزام كرد. گاهي با فرض هاي دشــوارتر هم مواجه مي شويم و 
آنجاســت كه بهره بردار باهوش يا قدرتمند حتي مورد تعقیب حقوقي 
هم قرار نمي گیرد! گويي علت ها در اينگونه وقايع چنان پیچیده هستند 
كه يا در سايه قانون صورت مي پذيرند و اثبات اركان دعواي حقوقي هم 
ممكن نیست يا با دشواري و هزينه سنگین مواجه است. شايد بهترين 
مثال آن باشد كه در بازار بورس و خريد و فروش سهام در سال گذشته 

براي مردم رخ داد.
رشــد روزافزون بردن مال و ســرمايه مردم علــل و موجبات مختلف 
اجتماعي و اقتصادي دارد كه نمي توان از موجبات حقوقي آن غافل ماند:

   نخستین ضعف قانوني در اين زمینه، ضعف آموزش همگاني از سوي 
دولت است، درحالي كه بند دوم اصل ســوم قانون اساسي، حاكمیت را 
موظف مي ســازد كه ســطح آگاهي هاي عمومي در همه زمینه ها را با 
استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي و وسايل ديگر باال ببرد. 
آموزش همگاني وظیفه اي در عالم تئوري نیست، بلكه تكلیفي اساسي 
و جزء الزامات دولت اســت كه بايد به قوانین عــادي و با رديف بودجه 
مشخص تبديل شود كه تا زمان حاضر، به صورت مدون و هدفمند صورت 
نپذيرفته است. متأسفانه اين وظیفه مهم آگاهي بخشي و ايجاد فرصت 
اساسي دانســتن با وظیفه دولت در تأمین وســايل آموزش  و  پرورش 
رايگان )مستنداً به بند سوم اصل سوم و اصل سي ام قانون اساسي( خلط 
شده اســت. حال  آنكه تعهد قانوني ارتقاي سطح آگاهي عمومي از نوع 
تخلفات، نحوه پیشــگیري و پیگیري و... از خطیرترين وظايف دولت ها 
در هر شرايط و زمان است كه فراتر از وظیفه آموزش  و پرورش در زمان 

مقید جهت اخذ مدارك تحصیلي است.
   دومین ضعف قانوني كه در زمینه سازي بروز مالباختگي مؤثر است، 
كاســتي فرهنگ عمومي بهره مندي از مشــاوره حقوقي و عدم امكان 
شناخت درست جهت دسترســي به متخصصان حقوقي مجاز است. از 
سوي ديگر، مدارك كارشناسي، ارشــد و دكتري حقوق بدون پشتوانه 
علمي به صورت بي رويه اي در ايران توسعه  يافته و بعضاً با فارغ التحصیالني 
نیز مواجه مي شويم كه صاحب درجات تحصیلي هستند ولي عماًل قادر 
به آگاهي بخشي اطمینان آور نیستند و ممكن است عناوين اغواكننده هم 
داشته باشند. از سوي ديگر، متأسفانه در اين سال ها، مؤسسات حقوقي 
كه صاحبان آن وكیل دادگستري نیستند و مردم نیز به جهت عدم آگاهي، 
گرفتار اين مؤسسات و افراد مي شوند رشد عجیبي داشته اند؛ افرادي كه 
در اين زمینه دانش و جواز نداشته و تحت نظارت مراجع ذي صالح صنفي 
و قانوني هم نیستند ولي عماًل فعالیت چشمگیر دارند. مردم هم با اخذ 
مشاوره هاي نادرســت و طرح دعاوي، فرصتي را از دست مي دهند كه 
ممكن است قانوناً يا عماًل فرصت طرح مجدد را نداشته باشند. بدتر آنكه 
در سال هاي اخیر، هزينه دادرســي طرح دعاوي به نفع دولت نیز چنان 
افزايشي داشت كه بي سابقه و گزاف بوده است. اين امر نیز مزيد بر علت 
است و احقاق حق را دشوار مي سازد. طبعاً مردم به دولت ها و مدارك و 

جوازهاي صادره از سوي مراجع اعتماد مي كنند!
   سومین ضعف، تشكیل آسان شركت هاي تجاري به موجب مقررات 
فعلي است و امروزه عماًل با پديده فراگیر »شركت هاي كاغذي« مواجه 
هســتیم. شــركت هايي با پر كردن چند فرم و بدون الزام به بررســي 
محتويات اسناد تكمیل شده آنها از سوي مرجعي، قانوناً تشكیل مي شوند 
بدون آنكه پشتوانه مالي داشــته باشــند. مردم نیز فريب اين عناوين 
را مي خورنــد و معامالتي را انجام مي دهند كــه متعاقباً نه رجوع به آن 
شركت فايده اي دارد زيرا با شركت ناتوان و ورشكسته مواجه مي شوند و 
نه غالباً مي توانند از سهامداران و مديران مطالبه حق كنند. اگر مقررات 
تشكیل شركت هاي تجاري به درستي و با رعايت الزامات سختگیرانه و 

اعتبارسنجي نسبي صورت پذيرد قطعاً به نفع مردم تمام خواهد شد.
   چهارمین ضعف قانوني، بالتكلیفي در مسائل اساسي حقوقي، ازجمله 
در مورد اسناد ثبتي است و مردم نمي دانند با توجه  به اختالف نظرهاي 
حقوقي بین قضات و حقوق دانان، اگر شخصي از مالك ثبتي مالي را بخرد 
در برابر كسي كه متعاقباً ســند عادي ارائه دهد و مدعي مي شود قباًل از 
مالك ثبتي خريده است حمايت مي شــود يا نه كه متأسفانه مشخص 
نیست و وضعیت متشتت در اين موضوع مهم كشور وجود دارد. وجود 
اينگونه بي ثباتي در مسائل پايه اي از موجبات بروز مشكالت فراوان در 
بین مردم اســت. جالب آن اســت كه با توجه به مقررات موجود، آراي 
حقوقي و كیفري ايران تا ابد ممكن اســت مورد تجديدنظر قرار گیرد و 
رأي صادره با آثار مترتبه آن بر روابط مردم با يكديگر يا دولت نقض شود و 
از سوي ديگر، با توجه به فقدان اصل كلي مرور زمان، ممكن است ده ها و 
بلكه صد سال ديگر ادعاي مالكیت، ارث و طلب و... طرح و حتي منجر به 
تغییر وضعیت شود! اين بي ثباتي ها، به حقوق مردم لطمه وارد مي سازد.

   پنجمین ضعف، تأثیرگذاري كم  و بیش صاحبان قدرت و يا بنگاه هاي 
اقتصادي كالن بر قانونگذاري است كه عماًل قانون را به نفع وضعیت آنها 
متمايل مي سازد. مقررات حاكم بر بورس، شركت هاي تجاري، مسئولیت 
مدني تولیدكنندگان عمده و كارفرمايان دولتــي و خصوصي در برابر 
مردم و كارگران، حاكمیت عده اي بر عرضه يا عدم عرضه كاال و خدمت، 
انحصار قدرت در بحث تولید خودرو و غیره از نمونه هاي آن اســت كه 
بايد بازنگري شوند. اين قوانین، به حد كافي از مصرف كنندگان و اقشار 

ضعیف تر حمايت نمي كند.
   ششــمین ضعف، دشــوار بودن يا ممكن نبودن اثبات مســئولیت 
دولت در برابر وقايع مشابه اســت. اگر ِملك مردم موضوع طرح تملك 
دســتگاه هاي اجرايي قرار گیرد يا پیمانكاري كه خود ده ها كارگر را به 
استخدام درآورده است از دولت طلبكار باشــد به دشواري و در پروسه 
بســیار طوالني قادر به احقاق حق اســت كه پیامدهاي وحشتناكي با 

مالباخته شدن اين عده از مردم دارد.
البته موجبــات و داليل ايــن امر، مفصــل و طوالني اســت ولي اگر 
حاكمیت ها به سوي دولت تنظیم گر و با التزام به اصول حكمراني خوب 
و تصويب قوانین درست و مؤثر روي آورند میزان مالباختگي به حداقل 

خواهد رسید.

برگ آخر

به وقت مالباختگي
وقتي مالي را از دست داده ايم بايد به كجا مراجعه كنیم؟

معموال وقتي مالي از دســت برود و فرد در جايگاه مالباخته قرار گيرد، نخستين 
جايي كه براي شكايت به آن فكر مي كند، كالنتري است. مردم هنگام تصميم براي 
ثبت شكايت با خود به اين سؤال فكر مي كنند كه مراحل ثبت شكايت چيست. 
برخي هم بدون اينكه فكر كنند مراحل ثبت شكايت چيست مستقيم به كالنتري محل مراجعه مي كنند. بسته به 
اينكه چه اتفاقي افتاده است ممكن است مراحل ثبت شكايت فرق كند. مثال اگر در آپارتمان شما درگيري شده باشد 
يا اگر دزدي را در محل وقوع جرم دستگير كرده باشيد بايد ابتدا به 110زنگ بزنيد. 110نيز پس از مراجعه و بررسي 
موضوع صورتجلسه اي تنظيم مي كند و از شما مي خواهد كه براي ثبت شكايت خود به دادسرا مراجعه كنيد. اما اگر 
موضوع شما مثاًل جعل يا كالهبرداري باشد و اگر شما مالباخته باشيد، ديگر نيازي به مراجعه به كالنتري يا حضور 
مأموران پليس و تنظيم صورتجلسه نيست و شما بايد مستقيمًا به دادسرا براي طرح شكايت مراجعه كنيد. حتي 
افرادي كه مالباخته هاي فضاي مجازي يا اينترنتي هستند بايد با حضور در پليس فتا و دادسراي جرائم رايانه اي 

به طرح شكايت بپردازند.

فتانه احدي 
روزنامه نگار

زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار

تشخيص اوليه و ابتدايي كالهبردار
اگر براي كالهبرداري مراحلي قائل باشیم، دو گونه 
است؛ كالهبرداري هاي فیزيكي كه با پیگیري پلیس 
آگاهي به آن رسیدگي مي شود و كالهبرداري هاي 
اينترنتــي كه پلیــس فتا مســئول رســیدگي به 

شكايت هاي مطرح شده است.
اما براي جلوگیــري از كالهبرداري هــاي فیزيكي 
و معمول بايد به مواردي دقت كــرد. صادر نكردن 
چك ســفید امضا حتي براي نزديكان، عدم مراجعه 
به عابربانك ها قبل از انعقاد قرارداد و خريد اجناس 
و گمراه نشــدن در قبال دريافت پیامك هايي چون 
»شما برنده جايزه همراه اول و ايرانسل شد ه ايد«، از 

جمله هشدارهاي پلیسي است.
كالهبرداران انسان هاي باهوشي هستند اما به راحتي 
مي توان از افتادن در دام آنها جلوگیري كرد؛ بنابراين 
الزم است براي پیشگیري از كالهبرداري در انتقال 
وجه نقد به حساب خود، از در اختیار قرار دادن رمز 
اول و دوم )اينترنتي( به ساير افراد خودداري كرده 
و درصورت احتمال لو رفتن رمز، نسبت به تغییر آن 
بالفاصله اقدام كنید. مــوارد ديگري كه پلیس براي 
پیشگیري از كالهبرداري به شهروندان توصیه كرده، 

به شرح ذيل است:
  درصورت بروز هرگونه مشكالت اداري و قضايي از 
اعتماد به اشخاصي كه به دلیل تشابه اسمي يا معرفي 
خود به عنوان بستگان مسئوالن كشوري و لشكري 
درخواست دريافت وجه براي رفع مشكل مي كنند، 

خودداري كنید.
  از انتقال هر وجه از طريق دستگاه هاي خودپرداز 
به حســاب هايي كه اشــخاص تحت عنوان خريدار 
در تماس تلفني از شــما خواســته تا با مراجعه به 
دستگاه هاي خودپرداز قبل از انعقاد قرارداد و خريد 

اجناس پرداخت شود، خودداري كنید.
  اگر قرار است هرگونه وجهي از طريق كارت عابر 
بانك به حساب عابر بانك شما واريز شود، الزم نیست 

به باجه عابر بانك مراجعه كنید؛ با ارائه شماره كارت 
يا حساب و بدون حضور شما اين امر صورت مي گیرد.

    تاريخ، مبلغ و ســاير مشــخصات چك را بدون 
خط خوردگي بنويسید؛ تاريخ چك را هم به صورت 
عددي و هم با حروف روي آن بنويسید؛ هرگز چك 
سفید امضا صادر نكنید حتي براي نزديكان تان و تنها 
پس از تكمیل مشخصات چك و اطمینان از صحت 

نوشته ها چك را امضا كنید.

روش هاي پيشگيري
  معامالت و قراردادهاي خود را در مراكز رسمي و 
قانوني انجام داده و به ثبت برسانید تا از دخل و تصرف 
در آن جلوگیري شــود و معامله تحت حمايت هاي 

قانوني قرار گیرد.
  مراقب باشــید در دام جاعــالن و كالهبرداراني 
 كــه مدعــي اخــذ گواهینامــه و كارت معافیت يا 

پايان خدمت هستند گرفتار نشويد.
  از مدارك شناسايي خود مانند شناسنامه، كارت 
ملي، گذرنامه و... مراقبت كنید و درصورت ســرقت 
يا فقدان آن، موضوع را بــه مراكز صدور اين مدارك 

اطالع دهید.
  هنگام مراجعه بــه بانك ها مراقب كســاني كه 
پیشنهاد دريافت چك شــما به هر بهانه و پرداخت 

بهاي آن را به صورت نقدي دارند، باشید.
 هنگام خريد سیم كارت تلفن همراه به صورت نقد 
يا اقساطي، نسبت به انتقال سند مالكیت آن از طريق 

دفتر خدمات تلفن همراه اقدام كنید.
 پیشنهادهاي كاري ارائه شــده درباره معامالت 
سكه هاي طالي قديمي، خاك طال و اشیاي عتیقه، 

دامي براي فريب و ربودن وجوه نقد شماست.
 هنگام خريد يا اجاره محل سكونت يا دفتركار از 
مالك بودن طرف مقابل اطمینان حاصل كنید. ثبت 

شركت دلیل قانوني بودن فعالیت آن نیست.
 پیشــنهادهاي مربوط به پولدار شــدن سريع و 

درآمدهاي وسوســه انگیز در پوشــش فعالیت هاي 
اقتصادي و مالي، مشكوك و قابل ترديد است.

 براي انتقال پول به كارت شــما توسط ديگران، 
نیازي به حضور شما در جلوي دســتگاه خودپرداز 

بانك نیست.
 اطالعات مربوط به شماره حساب، شماره كارت، 
رمز اول يا دوم كارت بانكي خود را از طريق تلفن يا 

پیامك در اختیار ديگران قرار ندهید.
  براي دريافت خدمات بیمه فقط به نمايندگي هاي 

مجاز شركت هاي بیمه مراجعه كنید.
  براي دريافت وام و تسهیالت فقط به شعب بانك ها 

مراجعه كنید.
 تنها شركت هايي حق فعالیت از طريق لیزينگ را 

دارند كه از طريق بانك مركزي مجوز گرفته باشند.

روش هاي كالهبرداري اينترنتي 
1  فیشینگ پیامكي يكي از روش هاي كالهبرداري 
اينترنتي اســت. كالهبرداران معمــوال پیامكي با 
موضوع ابالغیه الكترونیك قضايــي با اين مضمون 
كه »نسبت به حســاب كاربري شــما در سامانه ثنا 
در تاريخ... ثبت شــده« را براي تعدادي از كاربران 

ارسال مي كنند.
اما روش پیشــگیري آن است كه اگر چنین پیامكي 
با لینك برايشان ارسال شد و از فرد درخواست شد، 
وارد لینك ارسالي شده و بعد از ورود براي مشاهده 
شــكايت، مبلغ مختصري پرداخت شود، بدانید اين 
لینك، درگاه فیشینگ است و اطالعات حساب تان 
توسط كالهبرداران ســرقت خواهد شد. پس براي 
جلوگیري از ســرقت و كالهبرداري سايبري، بايد 
از موثق بودن پیام شــكايت قضايي ثنــا، اطمینان 
داشــته باشــید. به محض دريافت چنین پیامي به 
سايت قوه قضايیه و دادگستري استان يا شهرستان 
خود مراجعه و از وارد شــدن به درگاه فیشــینگ، 

خودداري كنید.

كالهبرداران 
انسان هاي 

باهوشي هستند 
اما به راحتي 

مي توان از افتادن 
در دام آنها 

جلوگيري كرد؛ 
بنابراين الزم است 

براي پيشگيري 
از كالهبرداري در 

انتقال وجه نقد 
به حساب خود، 

از در اختيار قرار 
دادن رمز اول و 
دوم )اينترنتي( 

به ساير افراد 
خودداري كرده و 
درصورت احتمال 

لو رفتن رمز، 
نسبت به تغيير آن 

بالفاصله اقدام 
كنيد

راهنماي پیشگیري از »مالباختگي« و مقابله با كالهبرداران

2 اســتفاده از روش اســكیمینگ كه همان كپي كاله خود را بچسبيم
كارت هاي بانكي با دســتگاه اسكیمر است. معموال 
اين دســتگاه در دســتگاه هاي پوز يا كنار آن قرار 
مي گیرد. اكثر كالهبرداران تحت عنوان فروشنده 
دوره گرد از آن استفاده مي كنند و پس از كپي كارت 

در فرصتي مناسب آن را خالي مي كنند.
براي پیشگیري از چنین اتفاقي به شما مي گويیم كه 
چه بايد بكنید. اول اينكه هنگام خريد از فروشندگان 
دوره گرد كه باقیمت معموال پايین تري هم جنس 
خود را مي فروشــند، دقت كنید كه وسیله جانبي 
به دستگاه پوز متصل نباشــد. رمز را خودتان وارد 
كنید و به صورت دوره اي و مشاهده موارد مشكوك، 
بالفاصله رمــز كارت را تغییر دهیــد. و در آخر از 

مكان هاي غیرمعتبر خريد نكنید.
3 كالهبرداري نیجريه اي روش ديگر كالهبرداري 
اســت. معمــوال طعمه هــاي ايــن روش تجار و 
بازرگانان هستند. در اين روش مجرمان ابتدا پست 
الكترونیكي مشابه شركت را با تغییراتي كوچك در 
يك يا دو حرف ســاخته و با مشتري وارد گفت وگو 
مي شوند. هنگامي كه قرار است فرد خريدار پول را 
واريز كند با پست الكترونیكي جعلي شماره حساب 
خود را داده و فرد تاجر نیز كه متوجه تغییر كوچك 
در نشاني پست الكترونیكي نمي شود هزاران دالر 
را به حســاب كالهبرداران مي ريزد. چون اين جرم 
ابتدا از سوي اتباع كشور نیجريه رخ داد به اين روش 

كالهبرداري نیجريه اي مي گويند.
4  خالي كردن حســاب با رســیدهاي خودپرداز 
جديدترين روش كالهبرداري ســايبري در ايران 
است. در اين روش كالهبردار با برداشتن رسیدهاي 
خودپرداز و شناسايي صاحب حساب با مراجعه به 
بانك و ارائه مدارك جعلي حســابي به نام فرد باز 
كرده و با دريافت كارت بانكي غیرمجاز از حساب او 

برداشت مي كند.
5  ســايت هاي شــرط بندي كالهبــرداري اين 
روزهاست. در اين روش به دلیل اينكه از هر فرد بین 
10 تا 100هزار تومان كالهبرداري مي شود، افراد 
به خاطر مبلغ پايین و ترس از جرم شــرط بندي از 

شكايت صرف نظر مي كنند.
6  كالهبــرداري واتــس آپــي از طريــق تماس 
واتساپ با فريب برنده شدن در قرعه كشي به دلیل 
خوش حسابي و... انجام مي شــود. كالهبرداران در 
اين مرحله پس از فريب شــما با گرفتن اطالعات 

بانكي، حساب شما را خالي مي كنند.
روش پیشگیري اين اســت كه مراقب فريب افراد 
ســودجو در فضاي مجازي باشــید و با در اختیار 
قرار ندادن اطالعات حساب بانكي خود به ديگران، 
مجرمان را در رسیدن به اهداف خود ناكام بگذاريد.

7  كالهبرداري به بهانه ثبت واكسن اما جديدترين 
نوع كالهبرداري است. بعضي كالهبرداران مجازي 
با ايجاد صفحــه اي اقدام به تبلیغ فروش واكســن 
كرونا مي كنند و كاربران را تشويق مي كنند در اين 
صفحات ثبت نام كرده و درخواســت خود را ثبت 
كنند. آنها از اين طريق اطالعات فردي و بانكي شما 

و حساب بانكي تان را خالي خواهند كرد.
روش پیشگیري آن است كه هیچ توجهي به تبلیغات 
نكرده و اطالعات بانكي و فــردي خود را در اختیار 
صفحات نامعتبر قرار ندهید. هر تبلیغي براي فروش 
واكسن كرونا ممنوع است و پلیس فتا با اين موضوع 
برخورد خواهد كرد. شــما نیز درصورت مواجهه با 
موارد و صفحات مشكوك مي توانید آن را از طريق 

سايت پلیس فتا اعالم كنید.

 مستقيم به دادسرا برويد
اگر موضوع شــما مواردي مانند جعل يــا كالهبرداري 
باشد مراجعه شــما به كالنتري يك كار بیهوده است و 
وقت خود را تلف كرده ايد زيرا كالنتري به شــما خواهد 
گفت كه براي طرح شكايت به دادسرا مراجعه كنید. در 
واقع نقش اصلي كالنتري جز مواردي كه نیاز به حضور 
و دستگیري متهم و تنظیم صورتجلسه دارد، اين است 
كه پس از ثبت شكايت در دادسرا و صدور دستور قضايي 
از سمت دادسرا به تحقیقات بپردازد. اين درحالي است 
كه بسیاري از مردم فكر مي كنند بايد ابتدا در كالنتري 
شكايت را ثبت كرد و مي پرسند كه مراحل ثبت شكايت 
در كالنتري چیســت. البته پس از اينكه شما در دادسرا 
پرونده تشكیل داديد و شكايت كرديد و دستور قضايي 
صادر شــد بايد براي پیگیري موضوع به كالنتري محل 
يا اداره آگاهي مربوطــه مراجعه كــرده و مراحل ثبت 
شــكايت را در كالنتري يا آگاهي طــي كنید. وقتي كه 
پس از دادسرا به كالنتري يا آگاهي مراجعه كرديد، خود 
كالنتري يا آگاهي مدارك الزم و مراحل ثبت پرونده را 

به شما خواهد گفت.
طبق ماده 116 قانون آيین دادرسي كیفري سلسله مراتب 

صالحیت دادسراي هاي براي رسیدگي به جرم نیز اينگونه 
است. دادسراي محل وقوع جرم؛ اصل و قاعده اين است كه 
شاكي بايد ابتدا شكوايیه خود را به دادسراي محل وقوع 
جرم ببرد. دادسراي محل كشف جرم يا دستگیري متهم؛ 
اگر محل وقوع جرم مشخص نباشد شكوايیه به دادسرايي 
برده مي شــودكه جرم در حوزه آن كشــف شده يا متهم 
دستگیر شده است. دادســراي محل اقامت متهم؛ به هر 
دلیلي اگر محل وقوع جرم مشخص نباشد يا جرم كشف 
نشده يا متهم دستگیر نشود شــكايت به دادسراي محل 

اقامت متهم برده خواهد شد.

به دفاتر قضايي مراجعه كنيد
دقت داشته باشید براي طي كردن مراحل ثبت شكايت 
در دادســرا به جاي مراجعه حضوري به دادسرا مي توانید 
شكايت خود را در وب سايت خدمات الكترونیك قضايي 
ثبت و با مراجعه بــه دفاتر خدمات قضايــي نیز مراحل 
ثبت شكايت خود را پیگیري كنید. البته مي توانید براي 
طي كردن مراحل ثبت شــكايت خود بــدون مراجعه به 
وب سايت مســتقیماً به دفاتر خدمات الكترونیك قضايي 

مراجعه كنید.

شكايت در پليس فتا و آگاهي 
امروزه فضاي مجازي به زندگي مردم اضافه شده است 
و از آنجا كه فضاي مجازي به نوعــي دنباله زندگي در 
فضاي واقعي است بايد استانداردها، اصول، فرصت ها و 
تهديدات فضاي مجازي نیز به مردم آموزش داده شود. 
آموزش تهديــدات فضاي مجازي در ايران متأســفانه 
بیشتر روي تهديدات فرهنگي و اجتماعي آن زوم كرده 
است درحالي كه برخي ســودجويان فضاي مجازي را 
عرصه اي براي تاخت و تازهاي كالهبرداري هاي مالي 

كرده اند.
مالباختگان در كالهبرداري هاي مالي از طريق كپي كردن 
كارت بانكي، برداشــت اينترنتي و انتقــال وجه با عنوان 
مســابقات تلفني و تلويزيوني براي پیگیري پرونده بايد 

اقداماتي را در پلیس فتا و آگاهي انجام دهند.
اگر مورد شكايت برداشــت اينترنتي باشد، مالباختگان 
كه مورد كالهبــرداري از طريق برداشــت اينترنتي قرار 
گرفته اند، ابتدا بايد با دريافت پرينت كامل حساب بانكي 
تا تاريخ برداشت مشــكوك و غیرمجاز به دفاتر خدمات 
الكترونیك قضايي مراجعه كنند؛ سپس اين افراد با ثبت 
شــكايت با موضوع برداشت از حســاب به همراه پرينت 

حساب بانكي و دستور قضايي به پلیس فتا براي پیگیري 
و ادامه روند شكايت مراجعه كنند.

شهرونداني كه از سوي كالهبرداران دچار سوءاستفاده و 
انتقال وجه با عناوين مسابقات تلفني و تلويزيوني به عنوان 
رايج ترين شگرد كالهبرداري مالي در كشور هستند بايد 
با دريافت پرينت كامل حســاب بانكي تا تاريخ برداشت 
غیرمجاز و مراجعه به دفاتر خدمــات الكترونیك قضايي 
و ســپس ثبت شــكايت با موضوع كالهبرداري با عنوان 
مسابقات تلفني و تلويزيوني همراه با پرينت حساب بانكي 
دريافت شده از سوي بانك عامل و دستور قضايي به پلیس 

آگاهي مراجعه كنند.
همچنین مالباختگاني كه مورد كالهبرداري اســكیمر 
يا كپي كارت بانكي از طريق خريد يا برداشــت وجه در 
خودپرداز يا دستگاه كارتخوان شــده اند بايد با دريافت 
پرينت كامل حســاب بانكي تا تاريخ برداشــت غیرمجاز 
و مراجعه به دفاتر خدمات الكترونیك قضايي و ســپس 
ثبت شكايت با موضوع برداشت از حساب همراه با پرينت 
حساب بانكي دريافت شده از سوي بانك عامل و دستور 
قضايي به پلیس فتا مراجعه كنند تا پرونده مورد رسیدگي 

قرار بگیرد.
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يزدانيچراغاولراروشنميكند همهچيز
زيرسايهداربي

يكجامو2قهرمان
حسن يزداني و رضا اطري نخستين كشتي گيران ايران هستند كه در توكيو 

روي تشك مي روند. يزداني  دومين طالي  المپيك را مي خواهد و اطري 
نخستين مدال باارزش دوران كشتي اش  4نكته در مورد پيروزي پرسپوليس و 

استقالل در ايستگاه 27

در تاريخ ليگ برتر هر تيمي در اين مقطع به اندازه پرسپوليس 
و سپاهان امتياز داشته قهرمان شده اما رقابت نفسگير 

امسال يكي از 2 تيم را از جام گرفتن محروم مي كند

شبيكهمسيمليشد
با قهرماني آرژانتين در كوپا آمريكا، فوق ستاره فوتبال جهان  سرانجام توانست يك جام با تيم ملي بگيرد
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اتهامعجيبفرازبهدروازهبان
فراز كمالوند ســرمربي ســايپا بعد از شكســت تيمش در برابر 
اســتقالل جمالت عجيبي را در گفت وگو با خبرنگاران به زبان 
آورد. او درحالي كه خنده  بر لب داشت، انگشت اتهام را به سمت 
كورش ملكي، دروازه بان تيمش گرفت و گفت: »به دروازه بان تيم 
مي گويم موقع پنالتي به سمت چپ بپر و اگر گل خوردي با من، 
ولي او يك كار ديگر مي كند.« ملكي در طول فصل نيمكت نشين 
اكبر منادي گلر ديگر تيم بود و با آمــدن كمالوند تبديل به گلر 

ثابت سايپا شد.
 در ارتباط با صحبت هاي كمالوند بــا ملكي تماس گرفتيم ولي 
او گفت حرفي براي گفتن ندارد و ترجيح مي دهد ســكوت كند. 
كمالوند اما در قســمت ديگري از حرف هايش دوباره با اشاره به 
نافرماني دروازه بان تيمش گفت: »احســاس مي كنم از بيرون 
مجموعه يك ســري آدم ها يك كارهايي مي كنند، ان شاءا... كه 
من اشــتباه كنم. در25-24 ســالي كه در فوتبال بودم چنين 

چيزي را نديده ام.« كمالوند چند ســال پيش هــم كه هدايت 
گسترش فوالد را برعهده داشت، پس از شكست مقابل استقالل 
انتقاد شــديدي عليه ملكي دروازه بان امروز تيمش كرده بود و 
گفته بود او را به خاطر بي جنبه بــودن از تيم اخراج خواهد كرد.

كمالوند در شرايطي اين بحث ها را مطرح كرده است كه سايپا با 
شكست مقابل اســتقالل با توجه به 3بازي دشوار باقيمانده كار 
بســيار ســختي براي بقا در ليگ برتر دارد. البته آنها درصورت 
كســب 7امتياز در 3بازي باقيمانده حتما در ليگ مي مانند اما 
بازي هايشــان مقابل گل گهر، آلومينيوم و تراكتور كارشــان را 
سخت كرده است. سايپا كمالوند را انتخاب كرد تا شايد اين تيم 
از بحران نجات پيدا كند ولي اين مربي نتايج ضعيفي گرفت. او در 
7بازي از 21امتياز ممكن فقط 5امتياز براي سايپا گرفته و در اين 
وضعيت شــايد براي توجيه نتايج ديوار كوتاه تري از گلر تيمش 

پيدا نكرده است.

نكته بازي

آماربازي

از رقابت نمي توان فرار كرد

كروس اشتباه مي كند، نه شجاعي

عليرضا بيرانوند كه از نيمكت نشيني 
در آنتورپ كالفه شده بود، سرانجام 
تصميمش را گرفــت و به صورت 
قرضي راهي بواويشــتا در ليگ 
پرتغال شد. اين انتقال با انتقادهايي 
مواجه شده، اما به هر حال بيرو دوست 
داشت بيشتر بازي كند و شايد به همين دليل چنين تصميمي 
گرفت. جالب اينجاست كه بعد از پيوستن دروازه بان ايراني به 
اين تيم، در تحليل ها آمده است او براي رسيدن به تركيب اصلي 
بايد با يك گلر برزيلي به نام رافائل براكالي رقابت كند. اين يعني 
با وجود جدايي از آنتورپ هيچ تضميني براي فيكس شدن بيرو 
در تيم جديد وجود ندارد. درستش هم همين است و در فوتبال 
حرفه اي كســي از اين تضمين ها نمي دهد. هر كجا كه بروي 
بايد بجنگي تا حقت را بگيري. وا بدهي، حتي رادوشويچ هم 

نيمكت نشين ات خواهد كرد.

آلمان كه از يورو 2020حذف شد، 
توني كروس خيلي شيك و پاكيزه 
با انتشــار يك بيانيه دوخطي از 
تيم ملي خداحافظي كرد. اين در 
حالي است كه كروس فقط 31سال 
دارد و هميــن حــاال در رئال مادريد 
پادشاهي مي كند. او دست كم مي توانست تا جام جهاني قطر 
عضو تيم ملي باقي بماند، اما خودش نخواست. اين طرف هم 
ما مسعود شجاعي را داريم كه در 37سالگي همچنان ول كن 
ماجرا نيست. او كه با اخراجش در مسابقه رفت ايران و عراق 
ســهم مهمي در گره خوردن معادالت مرحله قبلي داشت، 
اعالم كرد هنوز تصميمي در مــورد خداحافظي اش نگرفته 
است. مسعود البته در دوره جديد از سوي دراگان اسكوچيچ 
دعوت نمي شود، اما هنوز راضي به خداحافظي نشده. به نظر 

شما كروس اشتباه مي كند يا شجاعي؟ البته كروس كروس!

متريكا

هفته بيست وهفتم ليگ برتر روز شنبه با 5بازي آغاز شد و اگرچه 3مسابقه 
از اين هفته باقي مانده اما تمام تيم هاي باالي جدول بازي خودشان را برگزار 
كردند و تكليف مدعيان قهرماني براي اين هفته مشخص شد. هر 3تيم 
پرسپوليس، استقالل و سپاهان رقباي خود را شكست دادند تا اختالف 
امتيازات در باالي جدول هماني باشد كه در هفته گذشته بود. پرسپوليس 
2امتياز از سپاهان پيش است و 8امتياز هم بيشتر از استقالل رده سومي دارد. 
با اين اختالف، استقالل فقط روي كاغذ شانس ناچيزي براي قهرماني دارد اما 
رقابت شانه به شانه قرمزها و زردها احتماال تا روز آخر ادامه خواهد داشت. 
رقابتي كه پرسپوليسي ها در 4 قهرماني اخير خود هرگز آن را تجربه نكرده اند.

  3 جام از 4جام؛ اين موقع قهرمان بودند
طي 4دوره اخير ليگ برتر كه پرســپوليس به قهرماني رســيده هرگز رقابت 
قهرماني در سه چهار هفته آخر تا اين اندازه نزديك نبوده است. فصل گذشته 
پرسپوليس در پايان هفته بيست وششم قهرماني خودش را قطعي كرده بود و از 
هفته27به بعد بازي ها براي اين تيم كامال تشريفاتي بودند. پرسپوليس كه امروز 
با 58امتياز صدرنشين ليگ است سال گذشته در همين مقطع 5امتياز بيشتر 
داشت و 63امتيازي بود. تيم هاي دوم و سوم هم در پايان هفته بيست و هفتم 
بيشتر از 45امتياز نداشتند. در ليگ هاي 16و 17يعني در قهرماني هاي اول و 
دوم پرسپوليس همراه با برانكو نيز شرايط به همين شكل بود. در ليگ شانزدهم 
تيم برانكو قهرماني اش را دقيقا در همين هفته بيست و هفتم با برتري 2بر صفر 
مقابل ماشين سازي قطعي كرد. در پايان آن هفته امتياز پرسپوليس 62بود و 
نزديك ترين رقباي اين تيم يعني استقالِل منصوريان و تراكتورِ قلعه نويي 51و 

50امتياز داشتند. يك سال بعد، دومين قهرماني سرخپوشان با برانكو نيز همين 
شرايط را داشت. در پايان هفته26تيم برانكو 12امتياز از نزديك ترين رقيبش يعني 
ذوب آهِن امير قلعه نويي جلو بود و فقط روي كاغذ ممكن بود با 4باخت متوالي 
در 4هفته پاياني جام را از دست بدهد. آن تيم در هفته27پديده را در مشهد برد و 
تكليف را مشخص كرد. در آن سال تيم برانكو از 27بازي 60امتياز گرفته بود؛ يعني 

2امتياز بيشتر از تيم حال حاضر پرسپوليس.

  ليگ هجدهم؛ نزديك اما نه مثل امسال
اما نزديك ترين رقابت پرســپوليس براي قهرماني در ليگ هجدهم و سومين 
قهرماني برانكو بود كه تا هفته پاياني ادامه داشت. اما آن رقابت هم هرگز به اندازه 
كورس امسال حساس نبود و تيم برانكو حاشيه امنيت خوبي نسبت به رقبا داشت. 
آن تيم اگرچه قهرماني اش را در روز آخر با برد يك بر صفر در زمين پارس جنوبي 
قطعي كرد اما در سه چهار هفته پاياني اختالف خوبي با رقبا داشت، آن قدر كه 
برانكو مي توانست تيمش را براي مساوي به زمين بفرستد و الك پشت وار به سمت 
قهرماني برود. در ليگ هجدهم پرسپوليس از هفته هاي 26تا 29فقط مساوي 
كرد و با 4تساوي متوالي صدرنشيني اش حفظ شد. اما امسال سرخپوشان حتي 
اجازه يك مساوي را هم ندارند چون ســپاهان با كمترين فاصله و تفاضل گل 
بهتر در كمين تيم يحيي است. وقتي ليگ هجدهم در همين مقطع يعني پايان 
هفته27بود پرسپوليس با 56امتياز )مساوي با امتياز امروز سپاهان( در صدر 
قرار داشت، سپاهاِن قلعه نويي با 51امتياز دوم بود و استقالِل شفر هم 50امتياز 
داشت. البته استقالل مي توانست با بردن پديده در هفته27به امتياز 53برسد اما 
در مشهد شكست خورد و تيم شفر از هفته بعد تبديل به تيم مجيدي شد. در 

هفته28و 29پرسپوليس 2 بار مساوي كرد اما رقبا هم بيشتر از 4امتياز نگرفتند 
تا تيم برانكو بتواند در هفته آخر با پيروزي بر پارس جنوبي قهرمان شود. درباره 
آن هفته ها و آن رقابت نزديك، استقالل و فرهاد مجيدي هنوز از گل مردودشده 
مقابل نفت آبادان حرف مي زنند و مدعي اند آن تصميم داور قهرماني را از استقالل 
گرفته است. درحالي كه استقالل در پايان 4امتياز از قهرمان عقب بود و مردود 
نشدن آن گل فقط مي توانست آبي ها را از رتبه سوم به دوم برساند تا با 2امتياز 

كمتر از پرسپوليس نايب قهرمان شوند.

 ليگ پانزدهم؛ آخرين كورس شانه به شانه
نهايتا بايد به اين نتيجه رسيد كه رقابت سخت پرسپوليس و سپاهان در ليگ 
امسال، رقابتي است كه در هيچ يك از قهرماني هاي اخير سرخپوشان ديده نشده 
است. آخرين باري كه تيم ها در 3هفته پاياني رقابتي به اين نزديكي داشتند ليگ 
پانزدهم بود كه برانكو در نخستين فصل حضورش با استقالل تهران و استقالل 
خوزستان مي جنگيد و در نهايت هم قهرماني را از دست داد. در آن فصل بعد از 
27هفته پرسپوليس با 51امتياز اول بود و 3امتياز بيشتر از هر دو استقالل داشت. 
اما شكست معروف مقابل نفت تهران در هفته28اتفاق افتاد و به هر دو استقالل 
فرصت داد كه با پرسپوليس هم امتياز شوند. فرصتي كه فقط خوزستاني ها از آن 
بهره بردند و در پايان فصل هم امتياز با پرســپوليس قهرمان شدند. امسال هم 
سپاهان در فاصله 2امتيازي قرمزها مترصد فرصتي براي سبقت از پرسپوليس 
است. سپاهان هم اكنون از 27بازي 56امتياز دارد و جالب است كه در تاريخ ليگ 
هر تيمي از 27بازي به اين اندازه امتياز گرفته قهرمان شده است. رقابت امسال 
باعث مي شود براي نخستين بار تيمي با اين معدل امتيازگيري از قهرماني باز بماند.

هر 3تيم صدر جدول اين هفته رقباي خود 

را شكست دادند و به 3امتياز رسيدند. اما 8.2
در آناليزهــاي گروه متريــكا نمره فني 
استقالل باالتر از 2 تيم ديگر بود تا ثابت 
شود اين هفته تيم مجيدي نمايش بهتري نسبت به بقيه داشته است. 
البته اينكه اســتقالل با تيم پانزدهم جدول بازي داشــته هم در اين 
موضوع بي تأثير نبوده است. استقالل در جريان برتري 2بر صفر مقابل 
سايپا از لحاظ عملكرد فني از متريكا نمره  8/2از 10را دريافت كرد و 
بهترين تيم هفته )طي 5بازي برگزارشــده( بود. سپاهان كه در زمين 
خودش نفت آبادان را برد، نمره فني 7/4را دريافت كرد و پرسپوليس 

هم بعد از برد 2بر صفر مقابل آلومينيوم نمره 7/3را از متريكا گرفت.

در جدول كلي متريكا و بعد از بازي هاي 

هفته بيســت وهفتم همچنان ميانگين 7.31
امتيازات فني سپاهان در طول فصل بيش 
از ســاير تيم ها بــوده و پرســپوليس با 
اختالفي ناچيز پشت سر سپاهان است. ميانگين نمره فني اين دو تيم 
نسبت به هفته قبل هيچ تغييري نكرده و به ترتيب 7/31براي سپاهان 
و 7/30براي پرسپوليسي ها اســت. استقالل كه تا هفته قبل ميانگين 
نمراتش 7/09بود با نمره خوبي كه اين هفته دريافت كرد به ميانگين 
7/14رسيد تا در رتبه سوم فاصله اش را با تيم چهارم افزايش دهد. تيم 
چهارم گل گهر است كه ميانگين نمراتش به 7/07رسيده و فوالد هم با 
ميانگين 7/03آخرين تيمي است كه ميانگين باالتر از 7دارد. االن 6تيم 
در جدول ليگ براي رتبه چهارم مي جنگند و امتيازات متريكا نشــان 

مي دهد كيفيت گل گهر و فوالد باالتر از 4تيم ديگر است.

در آستانه داربي تهران 2 تيم پرسپوليس 

و اســتقالل با نتيجه مشــابه 2بر صفر 00
حريفان خود را شكســت دادند. شباهت 
ديگــر ايــن دو پيــروزي اين بــود كه 
 ســرخابي ها در بازي رفت به اين دو تيم باخته بودنــد و اين برد براي 
هر دوي آنها حكم انتقام را داشــت. اما آمارهاي متريكا نشان مي دهد 
پرســپوليس و اســتقالل در بازي هاي شنبه يك شــباهت ديگر هم 
داشته اند. هيچ يك از اين دو تيم اجازه زدن حتي يك شوت به چارچوب 
دروازه را به رقباي شنبه شب خود نداده اند. آمارهاي بازي پرسپوليس 
و آلومينيوم نشان مي دهد قرمزها 10شوت زده اند كه 6تاي آنها داخل 
چارچوب بوده اما از 8شــوت آلومينيوم هيچ كــدام درون چارچوب 
نبوده اند. استقالل هم فقط 3بار به ســايپا فرصت شوت زني داده كه 

هيچ كدام از اين شوت ها راهي به چارچوب دروازه نداشته اند.
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 عيسي و كمال
 غايبان قطعي داربي

پرسپوليس در حالي موفق به كسب 
پيروزي 2 بر صفر مقابل آلومينيوم 
اراك شــد كه كمال كاميابي نيا و 
عيســي آل كثير را در فهرست 
نفراتش نداشت و اين 2بازيكن را 
براي مسابقه حساس بعدي مقابل 
اســتقالل هم در ليست بازيكنان 
خود نمي بيند. عيسي آل كثير كه 
در داربي برگشت موفق شد تك گل 
پرســپوليس مقابل استقالل را به 
ثمر برساند و نمايش تأثيرگذاري 
در آن مســابقه داشــته باشد، 
در ديدار روز پنجشــنبه به دليل 
آســيب ديدگي حضور نــدارد و 
به طور قطعي داربي جام حذفي را 
از دست مي دهد. او بعد از حضور در 
پرسپوليس خيلي زود محبوبيت 
خاصي نزد هــواداران تيمش پيدا 
كرد و گلي كه در بازي برگشت ليگ 
برتر به استقالل زد، محبوبيتش را 
چندبرابر كرد. بدون شك رسيدن 
عيســي به اين بازي مي توانست 
خبر خوبي بــراي هــواداران و 
كادر فني پرســپوليس باشد ولي 
پرسپوليسي ها حاال بايد فقط چشم 
به شــهريار مغانلو و مهدي عبدي 
داشته باشند. اينكه غيبت عيسي 
مي تواند در داربي به پرسپوليس 
ضرر بزند، موضوعي است كه بعد 
از بازي مشــخص خواهد شد ولي 
بدون شك حضور آل كثير در اين 
بازي قدرت خط حمله پرسپوليس 

را بيشتر مي كرد.
كمال كاميابي نيا، هافبك جنگنده 
پرسپوليس هم كه ششمين فصل 
حضورش در اين تيم را پشت سر 
مي گذارد، همانند آل كثير غايب 
سرشناس و تأثيرگذار تيمش مقابل 
استقالل است. كاميابي نيا آخرين 
بار در مقابل ذوب آهن حضور ثابت 
و كامل در زمين داشت، اما پس از 
آن مقابل مس رفسنجان، گل گهر، 
فوالد و آلومينيوم اراك در فهرست 
سرخپوشان نبود كه اين اتفاق در 
ديدار جام حذفي برابر اســتقالل 
نيز براي او خواهــد افتاد و يحيي 
گل محمدي اين هافبك تأثيرگذار 

را در اختيار ندارد.

همه  چيز زير سايه داربي
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بهروز رسايلي|  در آغاز هفته بيست وهفتم ليگ برتر، هر دو تيم 
پرسپوليس و استقالل با نتايج مشابه 2بر صفر برابر آلومينيوم 
اراك و سايپا به پيروزي دست يافتند. پرسپوليس هر دو گلش را 
در نيمه نخست زد و استقالل هر دو گلش را در نيمه دوم وارد 
دروازه رقيب كرد. پرسپوليس با اين پيروزي 58امتيازي شد 
و در صدر جدول ماند، استقالل هم با 50امتياز دستيابي اش 
به سهميه آسيايي فصل بعد را قطعي كرد. پس سرخابي ها 
در 2نقطه متفاوت تهران شب خوشي داشتند، اما به نظر 
مي رسد همه  چيز در مسابقات آنها تحت تأثير داربي 

حذفي روز پنجشنبه قرار داشت.

1   فرهاد مجيدي به وضوح تركيبي را روانه بازي با سايپا 
كرده بود كه شامل برخي نفرات ذخيره مي شد. سبحان 
خاقاني، بابك مرادي و آرمان رمضاني ازجمله بازيكناني 
بودند كه در اين مســابقه در تركيب اصلي قرار گرفتند. 
واضح است كه فرهاد مجيدي براي داربي روز پنجشنبه به تعدادي 
از بازيكنان اصلي اش استراحت داده بود. نفراتي مثل وريا غفوري، محمد نادري، 
محمد دانشگر، ارسالن مطهري و حتي مهدي مهدي پور و محمد موسوي در اين 
بازي بيرون نشستند تا شايد براي نبرد حساس با رقيب سنتي شرايط بهتري داشته 
باشند. مجيدي عالقه اي هم به عادي انگاري اين بازي ندارد. سرمربي استقالل پس 
از شكست در همين شهرآورد اخير ليگي به صراحت گفت براي او داربي با همه 
بازي ها فرق دارد. فرهاد اين تفاوت را در مسابقه با سايپا نشان داد و البته چيزي 
نمانده بود با محروميت از كسب پيروزي تاوان اين تفكر را هم بدهد. 2گل استقالل 

در اين بازي در 10دقيقه پاياني به ثمر رسيد.
2   صد البته بــراي يحيي گل محمدي هم داربي يك بازي ويژه اســت كه بايد 
مراقب آن بود. از همين رو سرمربي پرسپوليس به دليل احساس كسالت جزئي 
كاپيتان تيمش، جالل حسيني را از تركيب اصلي بازي با آلومينيوم خارج كرد؛ آن 

هم درحالي كه غيبت جالل در بازي رفت منجر به ثبت نخستين و تنها شكست 
فصل سرخپوشان شده بود. يحيي اما ريسك دفاع متزلزل در برابر آلومينيوم را 
پذيرفت تا جالل را براي داربي نگه دارد. حضور حسيني روي نيمكت و گرم كردن 
او در نيمه دوم نشان داد اگر داربي در كار نبود، شايد اين بازيكن برابر آلومينيوم 

به ميدان مي رفت.
3    در آســتانه داربي حذفي اما طلسم 2مهاجم ســرخابي ها هم شكست. در 
پرسپوليس شهريار مغانلو با وجود اثرگذاري مطلوبش در گلزني چندان موفق 
عمل نمي كرد. او تا پيش از اين مســابقه تنها يك گل ليگي در بازي با ذوب آهن 
به ثمر رسانده و هرگز در ورزشــگاه آزادي موفق به گلزني نشده بود. با اين حال 
طلسم شهريار شكست و او روي پاس خوب مهدي ترابي دروازه آلومينيوم را باز 
كرد. مغانلو كه در ادامه يك پاس گل هم داد، آنقدر مشتاق ادامه حضور در زمين 
بود كه با وجود مصدوميت از روي برانكارد از كادر فني مي خواست او را در زمين 
نگه دارند! در استقالل هم ارسالن مطهري باالخره موفق شد نخستين گلش در 
سال 1400را به ثمر برساند. او كه 115روز بود نمي توانست گل بزند، بازي با سايپا 
را از روي نيمكت شــروع كرد، اما با ورود به زمين نخستين گلش را از روي ضربه 
پنالتي و دومين گلش را  با يك شوت از پشت محوطه جريمه به ثمر رساند. حاال هر 

دو مهاجم با روحيه باال آماده حضور در داربي مي شوند.
4    از همه اينها كه بگذريم، اصل پيش داربي در نشست خبري يحيي گل محمدي 
رخ داد. او كه پيش از مسابقه با آلومينيوم هم طعنه و كنايه هاي تندي به حريف 
سنتي زده بود، بعد از بازي پا را از اين فراتر گذاشت و به صراحت از استقالل اسم 
برد. سرمربي پرسپوليس مدعي شد اين باشگاه بيش از 160ميليارد تومان در فصل 
جاري هزينه كرده و بازيكنانش چند برابر پرسپوليس قرارداد بسته اند. يحيي حتي 
اعالم كرد تحركات اخير استقاللي ها به خاطر اعمال فشار روي داور داربي است. 
اينكه سرمربي پرسپوليس بخش اعظم نشست خبري بعد از بازي با آلومينيوم را 
به اظهارنظر در مورد استقالل اختصاص مي دهد، به اندازه كافي روشن مي كند 
كه همه  چيز در 2بازي ابتداي اين هفته، تحت تأثير مسابقه آخر هفته بوده است! 

از قرار معلوم به يكي از جنجالي ترين داربي هاي ساليان اخير نزديك مي شويم.

نفريني به نام دستيار

به نظر مي رسد فرهاد مجيدي به نفريني 
به نام »دســتيار« مبتال شده است. 
دوره قبلي حضور او در اســتقالل، 
مجيد نامجومطلق دستيارش بود 
كه بعد از استعفاي مجيدي، در ليگ 
قهرمانان آسيا روي نيمكت نشست. خب 
اين از آن كارهايي نيســت كه آدم ها خوش شان بيايد. در نتيجه 
اين بار در بازگشت به استقالل خبري از نامجو نشد. مجيدي ابتدا 
پيروز قرباني را به عنوان دستيارش برگزيد، اما طرفين خيلي زود 
فهميدند آب شان با هم در يك جوي نمي رود. بعد فراز كمالوند آمد 
كه وسط كار ول كرد و رفت. مستعفي بعدي يوسف دانشيار بود كه 
به درخواست استراماچوني به كادرفني الغرافه پيوست و حاال هم 
فرشاد ماجدي از دستياري مجيدي استعفا داده و گفته»دوستان 
خوبي هستيم، اما همكاران خوبي نيستيم.« فراموش نكنيد امكان 

حضور گابريل پين هم در استقالل فراهم نشد.
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يك جام و 2 قهرمان
در تاريخ ليگ برتر هر تيمي در اين مقطع به اندازه پرسپوليس و سپاهان امتياز داشته، قهرمان شده اما رقابت نفسگير امسال يكي از 2 تيم را از جام گرفتن محروم مي كند
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 مسي: بارها  خواب اين لحظه را 
ديده بودم

ليونل مسي كه ديروز يكي 
از خوشحال ترين آدم هاي 
روي زمين بود، لحظه اي 
كه داور سوت پايان بازي 
را زد، بالفاصله روي زمين 
و اشك ريخت.  نشست 
او كه به نظر مي رســيد 
از فشــاري ســنگين و 
طوالني مدت نجات پيدا 
كرده، پس از اين قهرماني 
»چندين بــار  گفــت: 
تورنمنــت  ايــن  در 

شكست خوردم، اما مي دانســتم كه روزي آن را كسب مي كنم. 
خوشبختي ای كه احساس مي كنم، غيرقابل توصيف است. خيلي 
خوشــحالم! من بارها خواب اين لحظه را ديده بودم. احساس 
مي كنم خدا اين لحظه را براي من كنار گذاشته بود. مقابل برزيل و 
يك فينال در خانه دشمن. من نياز داشتم اين نحسي را شكست 
دهم و با تيم ملي به جام ملي برسم، چندين بار خيلي نزديك به 

كسب آن بودم؛ فكر مي كنم لحظه اي بهتر از اين وجود ندارد.«
او كه پيش از اين از ادامه سرمربيگري اسكالوني در تيم آرژانتين 
حمايت كرده بــود، بعد از بازي با برزيل دوبــاره تأكيد كرد كه 
سرمربي و دســتيارانش مي دانســتند چگونه يك گروه برنده 
بســازند: »من به دي ماريا گفتم كه امــروز انتقامت را خواهي 
گرفت و اين كاري اســت كه او انجام داد. من مي خواهم اين را با 
هم تيمي هايم كه خيلي به قهرماني در مسابقات اخير با تيم ملي 
نزديك بودند و نتوانستند موفق شوند به اشتراك بگذارم؛ اين 
جام براي آنهاست.« در خالل جشن طوالني مدت آرژانتينی ها 
در ورزشگاه ماراكانا، دوربين ها ليونل مسي را در حالي  كه تماس 
تصويري با خانواده اش برقرار كرده بود، شــكار كردند تا آنها را 
هم در اين جشن تاريخي شريك كند: »وقتي بازي تمام شد به 
خانواده ام فكر كردم. دفعات قبلي ما ســختي زياد كشيديم و 
تعطيالت غم انگيزي را سپري كردم. حاال ديگر فرق كرده است.« 
ليونل مسي يك بار در واكنش به انتقادات هواداران آرژانتين كه 
معتقد بودند او براي تيم ملي به اندازه بارســلونا انرژي و تعصب 
ندارد، گفته بود حاضر اســت همه عناوين شــخصي و جوايز 

فردي اش را بدهد و يك قهرماني با تيم ملي بياورد.

معجزه يك دروازه بان
اميليانو مارتينس، دروازه بان هميشه ذخيره آرسنال كه در نيم فصل دوم پارسال با 
استفاده از مصدوميت لنو فرصت بازي پيدا كرد و درخشيد و سپس به استون ويال 
رفت، سال قبل قول داده بود به مسي كمك كند تا با تيم ملي قهرمان شود. او به قولش 
عمل كرد، چون مؤثرترين فردي بود كه آرژانتيني ها را به فينال رساند. در شبكه هاي 
اجتماعي عملكرد درخشان او با داويد دخه آ دروازه بان اسپانيايي منچستريونايتد 
مقايسه شده بود و نوشته بودند: »مارتينس ظرف چند دقيقه مقابل كلمبيا 3پنالتي 
مهار كرد؛ به اندازه مهارهاي داويد دخه آ در 7سال اخير!« دروازه بان آرژانتيني در 
بازي فينال هم چند فرصت حساس را از برزيلي ها گرفت. بعد از بازي، مسي بيش از 

ديگر هم تيمی هايش، او را در آغوش گرفت.

مدعي جام جهاني
طرفداران مسي درباره عملكرد او در تيم ملي مي گفتند 
كه اين بازيكن تنهاســت و غير از چند مهاجم تراز اول، 
كسي در كنارش نيست. اما به نظر مي رسد تيم فعلي، تيم 
كاملي است و در پســت هاي مختلف بازيكناني كليدي 
دارد. درواقع مي توان گفت اين بــار بازيكنان بودند كه 
براي مسي جنگيدند، نه اينكه مسي ارتش يك نفره باشد.
خط هافبك4نفره متشكل از دي ماريا كه بهترين بازيكن 
آرژانتين در فينال بود، دي پائول بازيكن پرمشــتري 
اودينزه كه اتلتيكومادريد دنبال اوست، پارادس كه يكي 
از وزنه هاي پاري سن ژرمن و جزو چند هافبك دفاعي برتر 
حال حاضر جهان است، لوسلسو كه توانسته در تاتنهام 
خودش را به تركيب تحميل كنــد، الخاندرو گومس كه 
بعد از جدايي غيردوستانه با بازوبند كاپيتاني از آتاالنتا 
توانست در تركيب ســويا هم بدرخشد، آنخل كوريا كه 
معموال در همه بازي هاي حســاس اتلتيكو در تركيب 
ثابت قرار مي گيرد و پاالســيوس از لوركوزن و نيكالس 

دومينگس از بولونيا. 
در خط دفاعــي همان اوتامندي پراشــتباه ســابق 

منچسترسيتي با انتقال به بنفيكا به مدافع بهتري تبديل 
شده، ماركوس آكونيا مدافع چپ سويا هم در خط دفاعي 
آرژانتين مي درخشــد و بازيكنان ديگري از تيم هايي 
مثل فيورنتينا، آژاكس، آتاالنتا، ريورپالت و اودينزه در 
ليست حضور دارند كه در صورت لزوم به تركيب اضافه 
مي شــوند. دروازه بان هم كه نيازي به معرفي ندارد و با 
وجود اميليانو مارتينس خيال بازيكنان از دروازه راحت 
است. او در حضور آليسون و اوسپينا بهترين دروازه بان 
جام شــد و براي اولين بار جايزه دستكش طاليي را به 

آرژانتين رساند.
در خط حمله غير از خود مســي بازيكنان بزرگي مثال 
آگوئــرو، الئوتارو مارتينــس از اينترميالن، نيكوالس 
گونســالس از فيورنتينا و خواكين كوريــا از التزيو كه 
احتماال به زودي با ســارابيا از پاري سن ژرمن معاوضه 
مي شــود حضور دارند. تازه، بازيكنان ديگري هم مثل 
اريك المال )تاتنهــام(، ايكاردي )پاري ســن ژرمن(، 
اوكامپوس )سويا(، ديباال )يوونتوس(، جوواني سيمئونه 
)فرزند ديه گو سيمئونه از كالياري( و... كه غيراز ايكاردي 
و المال همگي در اردوهاي قبلي دعوت شــده بودند، در 

ليست انتظار حضور دارند. 
دي ماريا به نخستين گلزن تيم ملي آرژانتين در فينال 

كوپاآمريكا بعد از 17ســال تبديل شــد. سزار دلگادو 
آخرين بازيكن آرژانتيني قبل دي ماريا بود كه در فينال 
كوپاآمريكا گل زده بود. به همين دليل مي شــود گفت 
مسي با اين تيم و اين بازيكنان و تركيب كامل و مربيگري 

مرد بي ادعايي به نام ليونل اسكالوني، شانس آن را دارد 
تا در جام جهاني سال آينده هم عنوان قهرماني را ببرد. 
ياران مسي در تيم ملي باالخره شعار »يكي براي همه، 

همه براي يكي« را عملي كردند.

ركوردهاي شخصي
ليونل مسي با 34بازي در كوپاآمريكا به ليوينگستون از شيلي رسيد 
و در تاريخ اين رقابت ها ركورددار شد. مســي براي تبديل شدن به 
تنها ركورددار بيشترين بازي در تاريخ كوپا بايد تا كوپاآمريكا2024 
منتظر باشد؛ البته ممكن است اين آخرين حضورش در تيم ملي باشد. 
دي ماريا كه جايزه بهترين بازيكن زميــن را گرفته بود، پس از بازي 
درباره او گفت: »مســي قبل از فينال به من گفت اين آخرين فينالي 
است كه من با آرژانتين بازي خواهم كرد، ما بايد همه تالشمان را در 
زمين انجام دهيم.« شايد مي خواسته با اين جمله هم تيمي هايش را 
تحريك كند، يا اين تصميم در صورت شكست در فينال عملي مي شد.

مشترك با كريس
مسي در 6بازي كوپاآمريكا 4گل زد و 4پاس گل به نام خودش ثبت 
كرد و در هر دو مورد بهترين بازيكن جام شد. او البته در فينال 
و نيمه نهايي گلي نزد. كريستيانو رونالدو، همتاي پرتغالي اش در 
4بازي در يورو 5گل و يك پاس گل ثبت كرد و اگر ديشب هري 
كين يك گل و يك پاس گل ثبت كرده باشد، با او در كفش طالي 
فوتبال اروپا شريك مي شــود اما اگر 2گل به ايتاليا زده باشد، 
صدر جدول گلزنان يورو را از آن خود كرده است. مسي در كوپا 
2/2 شوت در هر بازي داشت و رونالدو در يورو 1/8، و مسي هر 

135دقيقه يك گل زد و كريستيانو هر 72دقيقه يك گل.

بهترين هاي جام
مسي به عنوان بهترين بازيكن اين دوره برگزيده شد. او كه جايزه 
بهترين گلزن جام را هم گرفت در 151بــازي ملي 76گل براي 
آرژانتين زده و 53پاس گل داده اما نيمار كه آمار پايين تري دارد، 
به خاطر سن كمترش مي تواند ركوردهاي ملي مسي را جابه جا 
كند. گل هاي زده ستاره برزيلي پاري سن ژرمن 68گل در 111بازي 

ملي است به عالوه 48پاس گل.

قهرماني مسي و رونالدو در يك شب
قهرماني مسي و كريستيانو رونالدو دقيقا در يك تاريخ رقم خورد. 
رونالدو 5سال قبل در همين شب در فينال يورو2016 موفق شد با 
شكست فرانسه قهرمان يورو شود و نخستين جام ملي اش را به 
دست آورد و مسي هم 5سال بعد مقابل برزيل همين كار را تكرار 
كرد. نكته جالب توجه اين است كه هردو در فينال بازيكن كليدي 
و تأثيرگذار نبودند. مسي يك دروازه خالي را خراب كرد و رونالدو 
هم مصدوم شــد و پيش از گل پيروزي از بازي بيرون رفت. نكته 
اينجاست كه مصدوميت رونالدو باعث اتحاد بازيكنان پرتغال شد 
و همبازيانش هم قسم شدند تا جام را براي او بگيرند و مسي هم 
به دليل فشاري كه تحمل مي كرد فداكاري همبازيانش را ديد. آنها 

هم انگار قسم خورده بودند او را به نخستين جام ملي برسانند.

ركورددارهاي كوپا
جام نگرفتن آرژانتين تنها تقصير مسي نبود. آنها 28سال بود 
جامي نگرفته  بودند. حاال تعداد قهرماني هاي آلبي سلسته در 
كوپاآمريكا برابر با اروگوئه به عدد15 رسيده است. آرژانتين 
در 14فينال هم شكست خورده. تا پيش از فينال اين دوره، 
يكي درميان در فينال ها باخته  بودند؛ يعني 50درصد قهرمان 
شــده بودند. فينال هايي كه اروگوئه شكست خورده، تنها 
6عدد اســت. برزيل هم كه در 21فينال حاضر بوده، هنوز 
نتوانسته قهرماني هايش در اين تورنمنت را 2رقمي كند و در 

همان 9جام گير كرده است.

مسي و مِســي فن ها به آرزوي ديرين شان رسيدند. 
ستاره آرژانتيني كه براي ساكت كردن منتقدانش به 
يك جام ملي نياز داشت، توانست در چهارمين فينال 
عمرش )يك جام جهاني2014 و 3كوپا( يك جام بگيرد. 
تيم ملي آرژانتين، بامداد ديروز، در فينال كوپاآمريكا 
با تنها گل آنخل دي ماريا كه دقيقه22 زده شد، برزيل 
ميزبان بازي ها را شكســت داد. در بيشــتر دقايق 
اين بازي كه پر از خطا و خشــونت بود و 9كارت زرد 
داشت، آرژانتين نمايشي قابل دفاع داشت. آنها حتي 
يك بار در آخرين دقايق بازي مي توانستند گل دوم 
را هم بزنند، اما مسي فرصتي ايده آل را از دست داد. 
آرژانتين با پيروزي بر كلمبيا و برزيل با شكست دادن 

پرو به فينال رسيده بود.

بعد از حمايت يحيي گل محمدي، سرمربي پرسپوليس از بوژيدار رادوشوويچ قرار 
است او براي حل مشكلش به ايران بازگردد. باشگاه به رادو بدهكار است و او بعد از 
ترك ايران، شاكي شده بود كه چرا بدهي اش پرداخت نمي شود. مديران پرسپوليس 
پيش از اين گفته بودند اگر اين گلر كروات به ايــران بيايد، مطالباتش را نقدي در 
دفتر باشگاه به او پرداخت مي كنند. گل محمدي همانطور كه وعده داده بود پيش از 
ديدار با آلومينيوم گفت وگويي دوستانه با گلر كروات خود داشته و او را مجاب كرده 
است كه به ايران بيايد.با توجه به بليتي كه باشــگاه پرسپوليس براي بوژيدار تهيه 

كرده است، او صبح سه شنبه كشورش را به مقصد تهران ترك مي كند و ساعت ۲۲ 
سه شنبه وارد تهران مي شود. او روز چهارشنبه در دفتر باشگاه براي دريافت مطالبات 
خود حاضر مي شود و احتماال در داربي هم يكي از نفرات اين تيم در فهرست يحيي 
گل محمدي لقب گيرد. سال هاي اخير عليرضا بيرانوند و سپس حامد لك سنگربانان 
اصلي پرسپوليس بوده اند، ولي رادوشوويچ كه دروازه بان بي حاشيه است، هر وقت 
گلرهاي اصلي به هر دليل حضور نداشته اند، توانسته جاي آنها را به خوبي پر كند. 
رادو در صفحه اينستاگرامش يك استوري به اشتراك گذاشته و از خوشحالي اش 
نوشته است: »ديروز من غمگين بودم، امروز خوشــحالم، من روز گذشته مشكل 
داشتم، امروز هم هنوز همان مشــكل را دارم؛ اما امروز من شيوه اي كه به آن نگاه 

مي كنم را تغيير داده ام«.

شيخ، پنجره استقالل را بست!رادوشوويچ فردا شب در تهران
بدهي هاي باشگاه استقالل به شيخ دياباته اين باشگاه را 
به دردسر انداخت. تا زماني كه اســتقالل با اين بازيكن 
تسويه حساب نكند، نمي تواند بازيكن جذب كند. دياباته، 
مهاجم استقالل مدت هاست كه مطالباتش را از باشگاه 
دريافت نكرده است. اگر چه اين بازيكن كم سر و صداتر از 
ميليچ بود و در رسانه ها زياد اعتراض نكرد اما در روزهايي 
كه ايران نبود، به شكل قانوني پرونده شكايت از استقالل 
را پيش برد.در قرارداد اوليه دياباته با استقالل ذكر شده 

اگر حقوق ماهانه اين بازيكن بيــش از 60روز به تعويق 
بيفتد، باشــگاه بايد 10هزار دالر جريمه پرداخت كند. 
اين موضوع جدا از حق فسخ قرارداد اين بازيكن است و 
در صورت عدم پرداخت مطالبات، اين بازيكن مي تواند از 
طريق فيفا اقدام و قراردادش را فســخ كند. پيش از اين 
پنجره نقل و انتقاالت استقالل به دليل شكايت لكيچ بسته 
بود و باشــگاه تا زمان پرداخت مطالبــات اين مربي كه 
دستيار مجيدي بود،حق جذب هيچ بازيكني را نداشت 
و حاال هم پرونده شــكايت دياباته شــرايط استقالل را 
سخت تر كرده اســت. اين موضوع به فدراسيون فوتبال 

و سازمان ليگ نيز اعالم شده اســت و تا زمان پرداخت 
نشدن مطالبات اين بازيكن، باشگاه استقالل حق جذب 
هيچ بازيكني را ندارد. طبق گزارش فارس، در نامه اي كه 
فيفا به باشگاه استقالل ارســال كرده آمده است: اعالم 
مي كنيم كه باشگاه استقالل در تمامي رده ها حق جذب 
هيچ بازيكن جديدي )چه داخلي و چه خارجي( نخواهد 
داشت. به اين ترتيب باشگاه استقالل بايد براي باز شدن 
پنجره نقل و انتقاالتي عالوه بر پرداخت مطالبات لكيچ 
مطالبات شيخ دياباته را هم براي باز شدن دومين پنجره 

نقل و انتقاالتي پرداخت كند.

تعصب از نوع نيمار
نيمار پيــش از بازي درباره ارزش هــاي برزيلي و 
برزيلي بودن حرف هايي باب طبع عوام زده و گفته 
بود هر برزيلي در هر گوشــه جهان در هر رشــته 
ورزشي يا هنري به ميدان برود طرفدارش خواهد 
بود. او بعد از شكست از آرژانتين در ورزشگاه ماراكانا 
گريه ســر داد و در طول بازي هم درگيري هايي با 
بازيكنان حريف داشت تا تعصب و عرق ملي اش را 
نشان بدهد اما پس از مسابقه عكس هايي دونفره از 
او با مسي دست در گردن هم منتشر شد كه نيمار را 
با خنده هايي از ته دل نشان مي داد؛ انگار اين او بوده 

كه به جاي مسي قهرمان شده!

با قهرماني آرژانتين در كوپا آمريكا، 
 فوق ستاره فوتبال جهان سرانجام توانست

 يك جام با تيم ملي بگيرد

  شبي كه 
مسي ملي شد
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 بگم بگم هاي بيهوده

واليبال و المپيك

ستاره تيم ساحلي بازان جوان ايران كه براي نخستين بار قهرمان 
آسيا شد، جواني سيه چرده به نام ابوالحســن خاكي زاده است. 
اين بازيكن با 198ســانتي متر قد و 19سال سن، از روستاي بند 
تياب در حومه شهر زيباي ميناب در استان هرمزگان به واليبال 
ايران معرفي شده است. او در اين بندر رشد كرده و با سختي هاي 
بي شــمار منطقه ســاخته تا به جايي كه امروز هست، برسد. از 
حق نگذريم خاكي زاده در ســايه حمايت هــاي رئيس بركنار 
شده سازمان ساحلي، روي شــن هاي طاليي آقاي واليبال شد. 
ابوالحسن هم اينك با تيم زير 21سال هم در مسابقات انتخابي 
جهان در تايلند حضور دارد و به محــض اينكه به ايران بازگردد، 

مي خواهد ازدواج كند. فدراسيون نشينان شاباش يادتان نرود.

بازيكناني كه سر سفره واليبال بزرگ شده اند، عصيانگرمابانه از 
وجود مافيا در واليبال ملي سخن گفته اند اما در سايه بگم بگم هاي 
شير فرهاد)فرهاد قائمي(، سيد)محمد موسوي( و حضرت پور، 
آبي گرم نشد. يكي را نديديم كه به قول معروف زنگوله بيدارباش 
را به گردن گربه بيندازد. ورزشكاراني كه در پرتو استعداد فردي و 
سرمايه گذاري هاي كالن 15-10 سال اخير، بين المللي شده اند 
و شكر خدا پول پارو مي كنند، مثل بوكسورهاي داخل رينگ، يك 
مشت زده اند و چند قدم عقب رفته اند.عافيت طلبي در اين روزگار 
خاكستري همه جا را در برگرفته است. سخن گفتن از حق جرأت 

مي خواهد، حق را بگوييد.

واليبال از دوره دوم وارد بازي هاي المپيك شد و روسيه نخستين 
قهرمان بازي ها لقب گرفت. در نخستين دوره، ايوان بوگاينكوف، 
مربي سابق تيم جوانان ايران كه به گاگارين)پرنده( شهرت داشت، 
ستاره مسابقات شد ولي پرافتخارترين واليباليست جهان كرالي از 
اياالت متحده است كه 3طالي بازي ها را كسب كرده است. نام هاي 
بزرگ ديگري نيــز بر فراز توپ و تور المپيك درخشــيده اند كه 
جادوانه مانده اند؛ الكساندر ساوين و يوگسالو زاييتسف از شوروي 
پيشين، رگال تورس از كوبا، بازيكناني از لهستان، ژاپن و...روزهاي 

قبل المپيك،يادآور اين نام هاي بزرگ است.

پشت خط زن

شاباش يادتان نرود

جمشيد حميدي
كارشناس واليبال

فدراســيون جهاني تكواندو به اعتراض ايران جواب منفي داد؛ رنكينگ ميرهاشــم 
حسيني، تكواندوكار المپيكي تغيير نمي كند.هفته پيش در آخرين رنكينگ فدراسيون 
جهاني حسيني در رنكينگ 6بود و در جدول بازي هاي المپيك كار دشواري نداشت اما 
با كسر 20امتياز او به رنك 8 سقوط كرد. با اين سقوط كار سختي در انتظارش است. 

او به احتمال زياد در دور دوم بايد با نفــر اول رنكينگ كه تكواندوكاري از كره  جنوبي 
است، مبارزه كند.

دليل كسر امتياز، قانون شكني ايران است. طبق قانون ورزشكاري كه در يك مبارزه به 
سرش ضربه مي خورد و با ناك اوت بازنده ميدان باشد تا يك ماه اجازه حضور در هيچ 
مسابقه اي را ندارد. 26خرداد حسيني با ضربه اي كه تكواندوكار كره اي به صورتش زد، 
نتوانست مسابقات قهرماني آســيا را ادامه بدهد اما يك روز بعد در تورنمنتي كه در 
لبنان برگزار شده بود، مبارزه كرد. فدراسيون جهاني با توجه به اين اتفاق، 20امتيازي 

را كه حسيني از قهرماني در اين مسابقات گرفته بود، از او كم كرد.
فدراسيون تكواندو ايران مدعي است كه حســيني با مجوز پزشك و با اجازه كميته 
پزشكي مسابقات در تورنمنت لبنان مبارزه كرد و دليلي براي كسر امتياز از او وجود 

ندارد. فدراسيون با همين ادعا به فدراسيون جهاني معترض شد. يك روز بعد از اعتراض 
ايران، فدراســيون جهاني جواب داد و اين جواب چيزي نبود كــه ايران انتظارش را 
مي كشيد. فدراســيون جهاني در نامه اي اعالم كرده است كه اين كسر امتياز مطابق 

قوانين انجام شده است.
حســيني كه در وزن 68- كيلوگرم مبارزه مي كند، يكي از شــانس هاي اصلي مدال 
در المپيك است. او سوم مرداد مســابقاتش را آغاز مي كند و در دور اول بايد با يو جن 
هوانگ از چين تايپه ديدار كند و اگر به پيروزي برســد، براي صعود به نيمه نهايي بايد 
با تكواندوكار كره جنوبي، مالي يا ازبكستان روبه رو شود. با توجه به اينكه داي هون لي 
 كره اي نفر اول رنكينگ است، احتمال اينكه حسيني در دور دوم با او مبارزه كند، بيشتر 

است.

  جواب نه به تكواندو ايران 
 فدراسيون جهاني در جواب اعتراض ايران

 كسر امتياز از تكواندوكار المپيكي را قانوني دانست 
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افقي:
1- داســتاني از جـــــــان 
كريســتوفر، نويســــــنده 
علمــي تخيلي انگليســي- 
خرمافروش- كنده كاري روي 

چوب
2- دوميــن دورقمــي- گله 
چهارپايــان- از ورزش هاي 

رزمي
3- دندانــه ســوهان- نوعي 
بيماري اختالل رشدي- سابق
4- مشهور- هر بخش از نماز- 

رستگاري
5- فرمانروا- ســياره زهره- 

جوي طبيعي
6- هواكش باالي اجاق گاز- 
رها- لوله باريك در ساقه گياه

7- آدم ماشيني- سر بريده- 
پول كم ارزش

8- شخص- گلي زينتي كه در 
اوايل شب شكفته مي شود- 

كجاست
9- شــك كننده- كنجــد 

كوبيده- جال دهنده كفش
10- روزه- زن گندمگــون- 
جانشين هنرپيشــــــه در 

صحنه هاي خطرناك
11- ميان شــكم- زودرس- 

گاو شخم زن
12- گوشه اي در دستگاه نوا- 

ورم- سرازيري

13- ستيزه كننده- قرقره اي 
در چرخ خياطــي- تعجب 

زنانه
14- از الفباي يوناني- عبوس 

و اخمو- كشتزار خربزه
15- شيوه و شگرد- پوشاك 
سر- برقي كه مقدار مؤثر ولتاژ 

آن بيش از هزار ولت است
  

عمودي:
1- اطالعيه حزبــي- به قتل 

رساندن- درختي جنگلي
2- لقبي در هندوستان- پل 

پيروزي- سوره ششم قرآن
3- در خود فرو رفتن- كوژ- 

پايتخت سلسله سلجوقيان
4- تحفه ها- دروغـــــي- از 

آتش افروزان
5- غزال- حركات ورزشــي 

رزمي نمايشي- ميانه روي
6- پدالي زير پاي راننده- شتر 

بي كوهان
7- سهيم- شهري در استان 

زنجان- توده مردم
8- قصيده ســراي دربــار 
سالطين غزنوي كه 18سال 
از عمــرش را در زنــدان 

گذراند
9- لقب رســتم دســتان- 
نامشــخص- از مقام هــاي 

كليسايي

نويســنده  بلندمرتبــه-   -10
فرانسوي كتاب قرارداد اجتماعي

11- قهوه تلخ- بر مركب نشســته- 
اميدواري

12- امپراتوري آلمان- ياري كننده- 
آگاه باش

13- خاموش كردن آتش- گورشكاف- 
ناپايدار

14- ابــزار ايجــاد رزوه روي ميله- 
تأكيدشده- نوعي اسباب بازي

15- معدن- ذخيره- يكدندگي

ديرفادرگماراند
واوسوبينيمحار

ابرمراوجوتويك
گوخدنتمازتلا

لوكلوماهتشابا
ييونايپكيبلح
رهطاساساعطقم
لانتيادهلايوق

هژوسورانفافا
وزاجحندمتمرت
فدسانجاناورهن
ينامامباباند
تابتعيدرسجيار

انايخلبنباورس
پاشوتفشاتروميت 15

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3976
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

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

متوسط

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

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

ساده

متوسط

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

سخت

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

ساده

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

يزدانيچراغاولراروشنميكند
حسن يزداني و رضا اطري نخستين كشتي گيران ايران هستند كه در توكيو روي تشك مي روند. يزداني  دومين طالي  المپيك را مي خواهد و اطري نخستين مدال باارزش دوران كشتي اش 

محسن محمودصفري|  11روز ديگر بازي هاي المپيك آغاز مي شود 
و مثل همه دوره ها پراميدترين نفرات ايران براي كســب مدال در 
توكيو، كشتي گيران آزادكار هستند. آزادكاران از 13مرداد ماه روي 
تشك مي روند، حسن يزداني، قهرمان طاليي ايران در المپيك ريو 
نخستين كشتي گيري است كه در توكيو مبارزه مي كند. نتيجه اي 
كه يزداني مي گيرد، در روحيه بقيه كشتي گيران تأثير مي گذارد. اين 
اميدواري وجود دارد كه يزداني با بهترين نتيجه در روحيه بقيه تأثير 
مثبت بگذارد.رقابت  هاي كشــتي كه در آخرين روزهاي برگزاري 
المپيك آغاز مي شود، از 10 تا 16مرداد، مي  تواند جايگاه كاروان ايران 
در جدول مدال آوران را دستخوش تغيير كند.كشتي گيران آزادكار 

از 13مرداد رقابت را آغاز مي كنند و نخستين نفراتي كه روي تشك 
مي روند، كشتي گيران وز ن هاي 86 و 57كيلوگرم هستند. حسن 
يزداني و  رضا اطري نمايندگان ايران در اين دو وزن هستند. حسن 
يزداني نفر اول رنكينگ وزن 86كيلوگرم است و فقط يك رقيب نامدار 
دارد؛ ديويد تيلور آمريكايي. در 2 رقابتي كه پيش  از اين آنها داشته اند، 
تيلور توانسته يزداني را شكســت دهد. كشتي گير آمريكا به دليل 
مصدوميت در بسياري از مسابقات رنكينگ دار غايب بود و نتوانست 
در بين برترين آزادكاران وزن 86كيلوگرم قرار بگيرد. به همين دليل 
امكان رودررويي او در همان دور اول با يزداني وجود دارد، البته شايد 
آنها در فينال با هم كشتي بگيرند. بايد منتظر قرعه كشي ماند و ديد 

كه آنها هم گروه مي شوند يا نه. هم گروهي آنها سابقه  دارد؛ در مسابقات 
جهاني 2018 مجارستان، تيلور در همان دور اول با حسن يزداني 
كشتي گرفت و برنده هم بود. به هر حال، خيلي ها منتظرند تا ببينند 

نتيجه سومين كشتي آنها چه مي شود.

  شايد آخرين شانس اطري
رضا اطــري در وزن 57كيلوگرم ديگر نماينده ايــران در روز اول 
مسابقات كشتي توكيو است. اطري با اينكه سابقه حضور در 3مسابقه 
جهاني 2017، 2018 و 2019 را دارد اما تا به حال نتوانسته مدالي 
جهاني كسب كند و حضور در المپيك مي تواند آخرين فرصتي باشد 

كه كادر فني به اين كشتي گير باتجربه مي دهد. اطري با وجود حريفان 
قدرتمندي همچون زائور اوگويف از روسيه، يوكي تاكاهاشي از ژاپن 
و بخبايار اردنبات از مغولستان بزرگ ترين رقيبش كيلوهاي زيادي 
اســت كه بايد از وزنش كم كند. اطري اگر خوب به سر وزن برسد، 

مي تواند يكي از مدال آوران كشتي ايران در بازي هاي المپيك باشد.
رضا اطري، مرتضي قياسي، مصطفي حسين خاني، حسن يزداني، 
محمدحسين محمديان و اميرحســين زارع نماينده هاي كشتي 
آزاد ايران در بازي هاي المپيك هستند. از بين اين 6ملي پوش تنها 
حسن يزداني سابقه حضور در بازي هاي المپيك را دارد و بقيه براي 

نخستين بار ميدان المپيك را تجربه مي كنند.
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  سهام عدالت جاماندگان چه شد
چند ماه قبل يكي از مسئوالن ارشد اعالم كرد كه به جاماندگان سهام 
عدالت به خصوص بازنشستگاني كه اين سهام را نگرفته اند سهام عدالت 
مي دهيم و بعدتر اعالم كردند كه واگذاري سهام عدالت به جاماندگان 
عملياتي شد. اما هنوز خبري نشده است و ما همچنان منتظريم از حق 

قانوني خود برخوردار شويم.
فدايي از تهران 

  معلمان عشاير در سخت ترين شرايط بدون حقوق
معلمان عشاير وضعيت بسيار سختي دارند چرا كه مدت هاست حقوق 
نگرفته اند. اين قشر نه خودشــان توان خريد گوشي هوشمند دارند 
و نه عموما دانش آموزان شان گوشي هوشمند دارند بنابراين مجبور 
به مراجعه حضوري به تك تك دانش آموزان و ارائه دروس هســتند 
درحالي كه حتي براي كرايه ماشين معطل مي مانند. به داد اين معلمان 

مظلوم برسيد.
رضا از اليگودرز

  حقوق سرايداران مدارس تعيين تكليف نشد
بعــد از مدت ها بحــث و جدل بر ســر حقوق بخش هــاي مختلف 
آموزش و پــرورش و تعيين تكليف آنها در مورد نيروهاي ســرايدار و 
خدمتگزاران مدارس هيچ تصميم مشخصي گرفته نشد. اين قشر نه 
مانند كارگران حقوق مي گيرند و نه از مزاياي كارمندي برخوردارند. 
همه  چيز مبهم است حق مسكن و خواروبار مانند كارگران ندارند اما 
عيدي و پاداش آنها كارمندي است. سرجمع حقوق يك سرايدار اكنون 
به 3ميليون و 500هزار تومان مي رسد كه نيازمند بررسي و تغيير و 

تعيين تكليف است.
حسين حسيني

  بر دستفروشان غذايي مترو نظارت شود
اگر نظارت بــر دستفروشــان امكان پذير يا مهم نيســت حداقل بر 
دستفروشان غذايي مترو كه مستقيم با جان مسافران سر و كار دارند 
نظارت شود تا هر كس از درون خانه اش كاالي نامرغوب خود را تبديل 

به غذا نكند و به خورد مسافران خسته و گرسنه مترو ندهد.
سپاسي از كرج 

   توقع ما از دولت جديد بهبود اوضاع اقتصادي است
اولين و مهم ترين توقع ما از دولت جديد بهبود اوضاع اقتصادي است. 
زيرا بديهي است كه اگر مديريت ها اصالح شود در اين كشور همه  چيز 

به قدر كفايت وجود دارد و فقط نيازمند مديريت اصولي هستيم.
اميدي از تهران

  پاسخگويي به بازنشستگان با صبر و سعه صدر باشد
توقع مي رود كارمندان و كاركنان جوان تر پاســخگو در كانون هاي 
بازنشستگان و مستمري بگيران سازمان بيمه هاي تامين اجتماعي 
در شهرهاي كشور، ازجمله شعبه 2 كانون بازنشستگان در اصفهان با 
صبر و تحمل و توجه و ِسعه صدرِ پاسخگوي سؤاالت مراجعه كنندگان 
خود كه اغلب كهنسال هستند باشند و حتي پاسخگويي به سؤاالت 
بي ربط و ناشي از بي اطالعي آنها  از موارد مرتبط با كاِر كانون  و شرح 

وظايف قانوني آنها باشد.
محمود بليغيان از اصفهان

 
  واگن هاي مخصوص زنان در مترو مملو از دستفروشان مرد

فروشنده هاي مرد حاضر در مترو با رفتارهاي نادرست حتي در ميان 
شلوغي واگن هاي بانوان براي دستفروشي به داخل واگن ها مي آيند و 
در مواردي هم ايجاد مزاحمت مي كنند. چرا جلوي ورود دستفروشان 
مرد به واگن خانم ها گرفته نمي شود؟ هر چند كه بايد جلوي ورود همه 

دستفروشان به مترو گرفته شود.
ضيايي از تهران 

  دولت بعدي بي اثر بودن تحريم هاي آمريكا را ثابت كند
اميد همه ما كه رأي داديم اين اســت كه دولت جديد شرايط جامعه 
به ويژه اوضاع اقتصادي مردم را بهبود بخشــد و ثابت كند كه كرونا 
و تحريم هاي آمريكايي كه ازســوي دولت فعلي عامل ايجاد شرايط 

نابسامان معرفي مي شود بهانه است. 
سادات حسيني از قزوين

  معدوم سازي  سگ هاي خوزستان عامل عذاب الهي است
شيوه معدوم سازي  سگ هاي بي صاحب در خوزستان كه دهانشان را 
با بست پالستيكي بسته بودند آنقدر منزجر كننده است كه عاملين 
اين اقدام شــك نكنند عذاب الهي به دنبال دارد. آزار رســاندن به 
حيوانات موجب خشم انسان هاي خوش قلب و پروردگار عظيم الشان 

است.
عاصمي از خوزستان

   پزشكان داروي منسوخ شده را نسخه مي كنند
براي درمان بيماري به پزشــكان مراجعه مي كنيم و بديهي است كه 
براي ويزيــت و دارو و آزمايش و غيره هزينــه مي كنيم،  اما درنهايت 
تأسف برخي پزشكان داروهايي تجويز مي كنند كه مسئوالن داروخانه 
مي گويند مدت هاست دارو منسوخ شده اســت. آيا نظارتي بر به روز 
شدن دانش پزشكان نيســت؟ راهي براي جبران وقت و جان و مال 

مي شناسيد؟ توقع اين است كه بر اين وضع نظارت شود.
بيماري از تهران

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

  برق كه آمد 
 دختر 6ساله جان باخت

دختري 6ساله وقتي برق منطقه شان قطع شد 
به همراه كودكان همسايه براي بازي به پشت 
بام رفت و درحالي كه به كولر تكيه داده بود برق 

وصل شد و همين اتفاق مرگ او را رقم زد.
به گــزارش همشــهري، ظهر چهارشــنبه 
شانزدهم تيرماه پيكر نيمه جان دختري 6ساله 
به بيمارستاني در تهران منتقل شد. دختربچه 
دچار برق گرفتگي شده و حال وخيمي داشت 
و دقايقي بعــد روي تخت بيمارســتان جان 
باخت. در اين شرايط ماجراي مرگ غم انگيز 
او به قاضي مصطفــي واحدي بازپرس جنايي 
تهران گزارش و تحقيقات آغاز شد.  بررسي ها 
حكايت از اين داشت كه روز حادثه دختر بچه 
درحالي كه زمان قطعي برق منطقه بوده، براي 
بازي به پشت بام رفته كه بعد از وصل شدن برق 
دچار برق گرفتگي شــده است. پدر اين دختر 
كه براي شــكايت از مقصران مرگ فرزندش 
به دادســراي جنايي تهران رفتــه بود گفت: 
ما در ســاختماني 4طبقه زندگي مي كنيم و 
همسايه هاي ما از بســتگانمان هستند. روز 
حادثه برق منطقه قطع شد و به دليل گرماي 
زياد بچه ها براي آب بازي به پشت بام رفتند. 
وي ادامه داد: بعد از 2 ساعت برق ها وصل شد و 
ما ناگهان صداي جيغ و فرياد بچه ها را شنيديم. 
سراسيمه به سمت پشت بام رفتيم كه ديديم 
دختر6ساله مان روي زمين افتاده و از هوش 
رفته است. بچه ها مي گفتند كه دخترمان به 
كولر تكيه داده بــود و همان لحظه برق وصل 
شد و او فرياد زنان به گوشه اي پرت شد.  حاال 
از اداره برق شــكايت داريم كه با قطع و وصل 

كردن برق  باعث مرگ او شده است.
در ادامه بازپرس جنايي تهران دستور تحقيق 
از شاهدان حادثه را صادر كرد. همان بچه هايي 
كه با دختر 6ساله روي پشت بام بازي مي كردند. 
آنها نيز گفتند كه متوفي به يكي از كولرها تكيه 
داده بود كه ناگهان او بــه چند متر آنطرف تر 
پرتاب شد. به دنبال اين حادثه مرگبار و شكايت 
خانــواده دختر بچه 6ســاله، بازپرس جنايي 
تهران با تعيين يك كارشــناس دادگستري، 
از وي خواســته تا ابعاد اين حادثه را بررسي و 
اعالم كند كه علت برق گرفتگي مرگبار كودك 
به قطع و وصل شدن ناگهاني برق مربوط بوده 

يا دليلش نقص فني كولر بوده است.

سقوط مرگبار ميني بوس مهاجران در نزديكي مرز ايران

5سارق كه به آزمايشگاه اداره آموزش و 
پرورش شهرســتان اوز در استان فارس 
دستبرد زده بودند تنها چند ساعت پس 

از سرقت دستگير شدند.
به گــزارش همشــهري، صبح شــنبه 
مأموران پليس شهرستان اوز در استان 
فــارس در جريان دســتبرد ميلياردي 
به آزمايشــگاه اداره آموزش و پرورش 
اين شــهر كه مربوط به مدارس شــهر 
بود قــرار گرفتند و راهي آنجا شــدند. 
بررسي هاي اوليه از اين حكايت داشت 
كه دزدان مخفيانه وارد آزمايشگاه شده 
و اموال باارزشي ازجمله ميكروسكوپ، 
الكتروســكوپ، كولرهاي گازي و ديگر 
اموال به ارزش بيش از 4ميليارد تومان 

را به سرقت برده اند.
از همان زمان تحقيقات براي شناسايي و 
دستگيري سارقان آغاز شد و كارآگاهان 
در تحقيقات محلي و بررسي دوربين هاي 
مداربســته موفق شــدند به نخستين 
سرنخ ها از دزدان دست پيدا كنند. طولي 
نكشيد كه بررسي اين سرنخ ها پليس را به 

اعضاي اين باند رساند و ظرف چند ساعت 
كارآگاهان موفق شدند هويت سارقان را 

شناسايي كنند.
ســردار رهام بخش حبيبــي، فرمانده 
انتظامي اســتان فارس با بيان اين خبر 
گفت: مأمــوران پــس از هماهنگي با 
مقام قضايي به مخفيگاه متهمان اعزام 
و در يك عمليات ضربتي موفق شــدند 
هر 5 ســارق را دســتگير كنند. آنها در 
همــان بازجويي هاي اوليه به ســرقت 
از آزمايشــگاه اعتــراف كردنــد و در 
بازرسي مخفيگاهشان 3 دستگاه كولر 
گازي، 14 ميكروســكوپ، 4 دســتگاه 
الكتروموتور، صندلي هاي آزمايشگاهي، 
2 الكتروسكوپ، جعبه الكترو مغناطيس، 
سانتريفيوژ، پروژكتور، 3 دستگاه موتور 
برق آموزشــي و... به ارزش 4ميليارد و 
200ميليــون تومان كشــف و تحويل 
نماينــده آموزش و پرورش شــد. براي 
اعضاي اين باند نيز قرار قانوني صادر شد 
و تحقيقات براي كشف ديگر سرقت هاي 

احتمالي آنها ادامه دارد.

 ميني بوس مهاجراني كه از 
طريق مرز ايران خود را به خارجي

تركيه رسانده و قصد رفتن 
به اروپا را داشتند در دره اي در شهر وان 
تركيه سقوط كرد و منفجر شد. در اين 
حادثه 12نفر كشته شدند كه يكي از آنها 
يك قاچاقچي انســان و بقيه مهاجران 

غيرقانوني بودند.
به گزارش همشهري به نقل از رسانه هاي 
تركيه، اين حادثه حدود ساعت 11:45 
نيمه شب شنبه رخ داد. ميني بوس پس 
از ســوار كردن مهاجراني كه از طريق 
مرز ايــران خــود را به تركيه رســانده 
بودند، شروع به حركت كرد، اما پس از 
طي مســيري، هنگام عبور از منطقه اي 
كوهستاني در شــهر وان، كنترل آن از 
دست راننده خارج شــد و به اعماق دره 
ســقوط كرد و آتش گرفت. ميني بوس 
زماني دچار حادثه شــد كه دســت كم 

38سرنشين داشت. درحالي كه ظرفيت 
آن كمتر از نصف سرنشــينان آن بود و 
وقتي تيم هاي امدادي و آتش نشاني در 
محل حادثه حاضر شدند، موفق شدند 
آتش را خاموش و مجروحان را از داخل 

ميني بوس بيرون بكشند. در اين حادثه 
11نفر در دم جانشان را از دست دادند و 
يك نفر پس از انتقال به بيمارستان جان 
باخت. 26نفر نيز مصدوم شدند كه توسط 
اورژانس به بيمارستان انتقال يافتند. در 

ادامه معلوم شــد كه 11نفر از قربانيان 
مهاجران غيرقانوني بودنــد كه هويت 
آنها هنوز مشخص نيست. نفر دوازدهم 
نيز يكــي از اعضاي باند قاچاق انســان 
و فردي بود كه قصد داشــت مهاجران 
غيرقانوني را از مرز ايران به تركيه و از آنجا 
به اروپا قاچاق كند. از سوي ديگر راننده 
ميني بوس با توجه به اينكه بيش از حد 
ظرفيت آن مهاجر غيرقانوني سوار كرده 
بود بازداشت شد و تحقيقات از او ادامه 
دارد. بسياري از مهاجران غيرقانوني كه از 
افغانستان و پاكستان قصد رفتن به اروپا 
را دارند، ابتدا خــود را از طريق ايران به 
شهر وان تركيه رسانده و سپس با كمك 
قاچاقچيــان انســان و در پيش گرفتن 
مسيري ســخت راهي اروپا مي شوند؛ 
مسيري كه گاهي حوادث هولناكي در 
آن به كمين نشسته و تا كنون باعث مرگ 

بسياري از مهاجران شده است.

 سرقت ميلياردي
از آزمايشگاه مدرسه

مادري كــه از افســردگي پس از 
زايمان رنج مي بــرد، نوزادش را از دادسرا

تراس خانه به بيرون پرتاب كرد و تا 
زماني كه همســايه ها دِر خانه او را نزده بودند، 

متوجه مرگ دخترش نشده بود.
به گزارش همشهري، شــامگاه جمعه گذشته، 
اهالي ساختماني 5طبقه در حوالي جنوب شرق 
تهران صداي عجيبي شنيدند و در داخل حياط 
چشم شان به صحنه هولناكي افتاد.  پيكر بي جان 
يك نوزاد دختر، داخل حياط افتاده بود و به نظر 

مي رسيد از طبقات باال به پايين پرت شده است.
هنوز مشخص نبود كه ماجرا از چه قرار است تا 
اينكه يكي از ساكنان ســاختمان گفت: زني كه 
در طبقه چهارم زندگي مي كند باردار و قرار بوده 
كه به زودي وضع حمل كند و احتماال بچه متعلق 

به وي است.
چند نفر از همســايه ها به طبقه چهارم رفتند و 
همزمان مدير ســاختمان نيز با شــوهر اين زن 

تماس گرفت تا موضوع را به او اطالع بدهد.

فراموشي عجيب
ساكنان ساختمان وقتي به مقابل آپارتمان زن 
جوان رســيدند، زنگ را زدنــد. دقايقي بعد وي 
درحالي كه سراســيمه به نظر مي رســيد، در را 
باز كرد. شــواهد حكايت از اين داشت كه وي، 
فرزندش را به دنيا آورده است و وقتي همسايه ها 
ســراغ نوزادش را گرفتند انگار كه تازه از خواب 
بيدار شده باشد، فرياد زد كه نوزادش را به بيرون 
پرتاب كرده است. اين اتفاق آنقدر شوكه  كننده 
بود كه همســايه ها تا چند دقيقه مات و مبهوت 
بودند و آنچه را كه ديده بوده و مي شــنيدند باور 
نمي كردند. زن جــوان در ادامه گفت: »دخترم 
خيلي گريه مي كرد به همين دليل او را به بيرون 
پرتاب كردم. اما فراموش كرده بودم تا اينكه شما 

زنگ خانه ام را زديد و اطالع داديد«.
حال اين زن و فراموشي عجيبش، ماجرايي تلخ 
و شوكه كننده بود و همزمان شوهر اين زن رسيد 
و موضوع ايــن حادثه غم انگيز بــه تيم جنايي 

گزارش شد.

افسردگي پس از زايمان
با حضور مأموران پليس و قاضي رحيم دشتبان، 
بازپرس جنايي تهران،  تحقيقات در اين باره آغاز 
شد. وقتي مشخص شــد كه مادر دست به قتل 
نوزاد دخترش زده است، قاضي دستور بازداشت 
وي را صادر كرد. از ســوي ديگر جسد نوزاد يك 
 روزه نيز كه به  دليل ســقوط از ارتفاع، جانش را 

از دست داده بود به پزشكي قانوني انتقال يافت.
زن جوان كه 38ساله اســت و يك دختر 3ساله 
هم دارد، در بازجويي به قتل نوزاد يك  روزه اش 
اقرار كرد و انگيزه اش را افسردگي پس از زايمان 
عنوان كرد. وي گفت: از روزي كه باردار شــدم، 
شرايط خوبي نداشتم. از يك طرف روح و روانم به 
هم ريخته بود و از طرف ديگر شرايط مالي خوبي 
نداشتيم و شوهرم مدام بهانه گيري مي كرد. وي 
كه 4سال از ازدواجش مي گذرد، ادامه داد: پس از 
آنكه دختر دومم به دنيا آمد، حالم وخيم تر شد. 
افسردگي شديد زايمان به سراغم آمده بود و در 
بيمارستان مدام گريه مي كردم. به خاطر شرايط 
اقتصادي، از اينكه بچه دار شــده بودم پشيمان 
بودم. زن جوان درباره اين حادثه گفت: از زماني 
كه دخترم به دنيا آمده بود مدام گريه مي كرد. روز 
حادثه هم بي وقفه گريه كرد و ديگر صبرم لبريز 
شده بود. هرچه تالش مي كردم نمي توانستم او 
را آرام كنــم. درحالي كه اصال حال روحي خوبي 
نداشتم از شدت عصبانيت، نوزادم را از تراس به 
بيرون پرتاب كردم. واقعــا متوجه نبودم كه چه 
كاري انجام داده ام. تا چند دقيقه دچار فراموشي 
شده بودم تا اينكه همسايه ها زنگ واحد را زدند. 
وقتي در آپارتمان را باز كردم از زبان آنها شنيدم 
كه دخترم به پايين پرتاب شده است. تا چند ثانيه 
متوجه نبودم چه مي گويند و بعد يادم افتاد كه 
چه كار وحشتناكي انجام داده ام. واقعا كنترلي بر 
رفتارهايم نداشتم و زمان حادثه، انگار در خواب 

بودم و چيزي به  خاطر ندارم.
زن جوان پس از آنكه جزئيات قتل تكان دهنده 
دخترش را شرح داد،  بازداشــت شد و با دستور 
بازپرس جنايي تهران، براي بررسي سالمت رواني 

به پزشكي قانوني منتقل شد.

   اختالالت رواني پس از زايمان و لزوم توجه به آن

بررسي اوليه وضعيت زني كه يك روز پس از زايمان باعث مرگ نوزادش شده نشان 
مي دهد كه او از اختالالت خلقي رنج مي برد. اما منظور از اختالالت خلقي چيست؟ 

اختالالت خلقي به 2دسته كلي تقسيم مي شود. يكي افســردگي و ديگري اختالالت دوقطبي. در افسردگي 
حالت هايي را مي بينيم كه شخص مدام گريه مي كند، نااميد است، خواب بهم ريخته اي دارد. اشتهايش كم و زياد 
مي شود. انگيزه و ميل به زندگي را از دست مي دهد و به طوركلي روند زندگي عادي اش مختل مي شود. در افسردگي 
شيدايي يا به اصطالح اختالل خلقي دوقطبي نشانه هايي كه درخصوص افسردگي به آنها اشاره شد وجود دارد، اما 
بعد از دوره حدوداً 2هفته اي شخص از نظر خلقي خيلي پرانرژي، پرحرف و كم خواب مي شود و حالت هاي شيدايي 

پيدا مي كند. يعني كارهاي شتابزده انجام مي دهد و بدون فكر عمل مي كند.
خيلي وقت ها خانم هايي كه قبل از دوره بارداري شان دچار اختالل هاي خلقي، يعني چه افسردگي و چه دوقطبي 
هستند به خاطر دوره بارداري شــان نمي توانند دارو مصرف كنند. مگر اينكه شرايط شان خيلي وخيم باشد و 
روانپزشك تشخيص بدهد كه سود اين داروها خيلي بيشتر از زيان شان است كه ممكن است جنين را تحت تأثير 
قرار دهد. پس گاهي در دوره 9ماهه بارداري هم داروها را تجويز مي كنند. اما خيلي وقت ها پزشك ها تشخيص 
مي دهند كه تحت نظارت پزشك، مصرف داروها قطع شود. وقتي بچه به دنيا مي آيد از يك سو در فرد مشكالت 
اختالالت خلقي اي شدت مي گيرد. به اين دليل كه هورمون ها به خاطر دوران بارداري و زايمان بهم مي ريزند. از 
طرفي به خاطر نگهداري نوزاد ، مادر، كم خواب و دارای فشــار كاری زياد شده  و روال عادي زندگي دچار تغيير 
مي شود و همه  چيز دست به دســت يكديگر مي دهند كه اختالل خلقي كه پيش از اين وجود داشته حاال بيشتر 
خودش را نشان دهد. توصيه ما اين است كه خانم ها بعد از زايمان وقتي كه متوجه مي شوند به شدت بي حوصله 
شده اند، طاقت گريه هاي بچه را ندارند، به خاطر بي خوابي و كارهاي نوزاد خشمگين هستند، گريه مي كنند، با 
همسرشان درگير مي شوند و... اگر اين شرايط وجود دارد فورا بايد به روانپزشك مراجعه كرده و دارودرماني را 
شروع كنند. به دليل اينكه يكسري داروها وجود دارد كه از طريق شير مادر به نوزاد منتقل نمي شود و به راحتي در 
دوران پس از زايمان و شيردهي قابل استفاده است. اما اگر اوضاع آنقدرها هم وخيم نيست كه نياز به دارودرماني 
باشد، اطرافيان خانم هايي كه به تازگي زايمان كرده اند، سعي كنند كه حمايت هاي اجتماعي را از آنها دريغ نكنند. 
مثال مادر، مادرشوهر، خواهر، دوست و... اگر بتوانند هركدام زماني را پيش نوزاد باشند، مادر بتواند زماني دست كم 
يك ساعته را در روز براي خودش داشته باشد. در حد يك پياده روي، ورزش كردن، به پارك رفتن و... كه از نظر 
رواني مادر بتواند خودش را بازسازي كند تا بتوند با انرژي بيشتري به كارهاي نوزاد برسد. حمايت همسر و انجام 

دادن كارها بسيار مهم است كه احساس حمايت و تنها نبودن را به مادر بدهد.
نكته ديگر اينكه برخي افراد دچار وسواس فكري هستند. بايد توجه كرد كه بعد از زايمان وسواس با شدت بيشتري 
برمي گردد. يعني اينكه مادر فكرهاي وسواس  گونه دارد كه مثال مبادا به فرزندم آسيب بزنم، نكند باليي سرش 
بياورم، مبادا باليي سر خودم بياورم. اين افكار به دليل برگشت اختالالت رواني و بهم خوردگي تنظيمات هورموني 

است. اگر چنين شرايطي وجود دارد حتما از روانپزشك كمك بگيرند.
كرونا عالوه بر اينكه حلقه ارتباطات اجتماعي ما را به شدت تنگ كرد، بر مسائل اقتصادي هم تأثير گذاشت. با اينكه 
ممكن است رفت وآمدها هرچند به شكل محدود وجود داشته باشد اما باز هم مثل سابق با خيال راحت ارتباطات 
اجتماعي انجام نمي شود. كاري كه مي شود كرد اين است كه با ورزش كردن در فضاهاي باز، پياده روي و... كاري 
كنند كه هورمون هايي كه ضد افسردگي هستند در اين ايام ترشح شود و بيش از اين به ورطه افسردگي نيفتند. 
اما اگر متوجه شدند كه اوضاع از كنترل شان خارج شده و در كارشان تأثير منفي گذاشته، در روند تحصيل شان، 
ارتباط با همسر و فرزندان، نمي توانند به كيفيت سابق زندگي شان برگردند، خواب و اشتهاي شان مختل شده، 
ميل جنسي شــان افت كرده، توجه و تمركز و انگيزه ندارند و... اگر زندگي شان به اين سيستم ادامه دارد حتما 
به روانپزشك مراجعه كنند. به خصوص اگر افكار خودكشــي دارند. چرا كه جامعه از نظر خلقي به خاطر كرونا و 
مسائل اجتماعي شرايط چندان خوبي ندارد و اگر افراد به اين نتيجه رسيدند كه وضعيت نامتعادلي دارند حتما از 

روانشناس كمك بگيرند و درصورت لزوم و صالحديد روانشناس براي دارودرماني اقدام كنند.

مادري كه دچار افسردگي پس از 

زايمان شده بود، جان نوزادش را گرفت

به زودي جايگاه قرارگيري جرايد در مترو ايجاد مي شود
روابط عمومي شــركت بهره برداري قطارهاي شهري تهران و حومه 
پيرو چاپ پيام مردمي با عنوان »لزوم تعبيه جايگاه قرارگيري جرايد 
در مترو« در ســتون با مردم روز 27خرداد پاسخ داده است: احتراما 
ضمن تشــكر و قدرداني از اين مســافرمحترم به خاطر توجه و دقت 
نظر به فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي شركت، به اطالع مي رساند 
درخصوص تعبيه جايــگاه قرارگيري جرايد در مترو، خوشــبختانه 
برنامه ريزي و هماهنگي هاي الزم انجام شده و طرح مورد نظر به زودي 

اجرايي و عملياتي خواهد شد.

احمدي، رئيس دانشگاه تربيت مدرس  ادامه از 
هم اظهار مي كند: »به سازمان سنجش صفحه 10

آموزش كشــور و وزارت علوم، تحقيقــات و فناوري توصيه 
داشتيم تا در زمينه تعيين رشته هاي مرتبط كارشناسي براي 
ورود به كارشناسي ارشد، محدوديت هاي متوسطي را به لحاظ 
ايجاد سنخيت لحاظ كنند واگرنه درصورتي كه محدوديت ها 
مطلق باشد، نتيجه اجراي اين تصميم جديد شوراي سنجش 
و پذيــرش موفقيت آميز نخواهــد بود. بنابرايــن موضوع 
محدوديت در رشــته هايي كه يك فارغ التحصيل ليسانس 
مي تواند براي فوق ليســانس انتخاب كند بايد به طور نسبي 
درنظر گرفته شود و نه مطلق و نبايد در اين حوزه نگاه صفر و 

يك داشته باشيم.«

سرنوشت دانشجوياني كه در ليسانس انتخاب غلط كرده اند
يكــي از دغدغه هاي منادي ســفيدان، رئيس كميســيون 
آموزش و تحقيقات مجلس براي مخالفــت با مصوبه اخير 
شوراي سنجش و پذيرش اين است كه با اجراي آن مصوبه، 
ديگر فرصت جبران و تغيير مسير از برخي فارغ التحصيالن 
كارشناسي كه عالقه خود را در رشته اي ديگر مي بينند گرفته 
مي شود. احمدي، رئيس دانشگاه تربيت مدرس در عين اشاره 
به اين موضوع، تصريح مي كند: »اين فرصت بايد به جوانان 
مشتاق تحصيالت دانشگاهي داده شود تا بتوانند راهي راكه به 
اشتباه انتخاب كرده اند جبران كنند. اين را هم قبول داريم كه 
دانشجويان، تازه در مراحل آخر مقطع كارشناسي مي فهمند 

كه در چه حوزه اي اســتعداد و عالقه مندي دارند و شايد در 
پايان مقطع كارشناسي بخواهند مسيري راكه در ليسانس 
شروع كرده بودند تغيير دهند. اعتقاد داريم بايد يك فرصت 
نسبي به اين افراد داده شود. به عنوان مثال اگر فردي در مقطع 
ليســانس در يك رشته مهندســي درس خوانده و بخواهد 
كارشناسي ارشد را به مهندسي ديگر برود مشكل حادي ندارد 
و با دو سه درس پيش نياز مي تواند خود را وفق دهد و يا اگر 
بخواهد از رشته ادبيات با هنر ارتباط برقرار كند هم چنين 
است. بنابراين نظرمان اين اســت كه نبايد راه به طور مطلق 
بسته شود و فارغ التحصيل مقطع ليسانس محكوم شود كه 
فقط همان راهي كه در ليسانس شروع كرده است، ادامه دهد. 
البته اگر كسي به طور كلي بخواهد موضوع تحصيلي خود را 
تغيير دهد، به عنوان مثال از گروه هنر به گروه مهندسي كه 
متضاد هم هستند وارد شود، بهتر است اين زحمت را به خود 
بدهد و از اول كارشناسي آن رشته مهندسي را بخواند و بعد 
به ارشد آن رشته وارد شود تا بتواند در تراز يك فرد خالق و 

موفق در اجتماع ظاهر شود.«

سنت ادامه تحصيل مهندسان در گرايش هاي مديريت 
يكي از نقص هاي مصوبه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو 
كه مورد توجه رئيسان دانشگاه ها هم قرار دارد، ايجاد چالش 
بر ســر راه ورود فارغ التحصيالن رشــته هاي مهندسي به 
كارشناسي ارشــد گرايش هاي مديريت است؛ پديده اي كه 
نه تنها در ايران بلكه در كشــورهاي ديگر نيز شــايع است. 

معتمدي، رئيس دانشگاه صنعتي اميركبير در اين باره گفت: 
»در برخي موارد نمي توان از ورود رشــته هاي غيرمرتبط به 
كارشناسي ارشد برخي رشــته ها جلوگيري كرد. به عنوان 
مثال، معموال بخش قابل توجهــي از متقاضيان تحصيل در 
مقطع كارشناسي ارشد گرايش هاي رشته مديريت از ميان 
فارغ التحصيالن مقطع كارشناســي رشــته هاي مهندسي 
هستند. يعني نبايد جلوي اين گرفته شود كه فارغ التحصيالن 
گروه مهندسي نتوانند وارد كارشناسي ارشد رشته مديريت در 

گروه علوم انساني شوند.« 
احمــدي، رئيس دانشــگاه تربيت مدرس هــم در اين باره 
 MBA، عنوان كرد: »رشــته هاي خانواده مديريــت مانند
DBA و مديريت بازرگاني ازجمله رشــته هايي هستند كه 
فارغ التحصيالن مقطع كارشناسي رشته هاي مختلف براي 
اينكه بتوانند مديريت كسب وكار رشــته تخصصي خود را 
داشته باشند، باانگيزه وارد آنها مي شوند و موفق هم هستند. 
بنابراين ورود به مقطع كارشناسي ارشد اين نوع رشته هاي 
مديريتي بايد استثناء شوند و فارغ التحصيالن ليسانس همه 

رشته ها بتوانند وارد آنها شوند.«
از مجموع گفت وگو با روساي دانشگاه ها و رئيس كميسيون 
آمــوزش و تحقيقات مجلس برمي آيد كــه هر چند مصوبه 
محدودكننده پذيــرش در مقطع كارشناسي ارشــد داراي 
مخالفاني قطعي است اما موافقان آن هم با اما و اگر و لحاظ 
استثناءهايي به موافقت با آن مي پردازند. حال بايد ديد كه 
آيا درخواست منادي سفيدان، عضو ناظر مجلس در شوراي 
سنجش و پذيرش دانشــجو براي تشكيل جلسه فوق العاده 
اين شــورا و لغو مصوبه محدودكننده پذيــرش در مقطع 

كارشناسي ارشد عملياتي مي شود يا خير.

 فراموشي عجيب مادر
پس از قتل نوزاد يك روزه 

ساحل گرامي
روانشناس

انتخاب رشته ارشد پشت سد محدوديت ها
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تلخاكستر
آتشانتقامبرايزنجواناميدوار

اتفاقــات يــك مهمانــي شــبانه 
دانشــجويان كالج پزشــكي، مسير 
زندگي شــاگرد اول كالس را به كلي 
تغيير مي دهد. نينا و همكالســي ها در حالت بي تعادلي و ناهشياري 
دســت به كارهايي مي زنند كه انتشــار فيلم آنها باعث انصراف او از 
تحصيل و سرانجام خودكشي مي شود. كاساندرا دوست نزديك نينا 
نيز براي مراقبت و همراهي با او ترك تحصيل مي كند و اين دو نفر از 
رسيدن به آرزوي خود و پوشــيدن لباس سفيد پزشكي بازمي مانند. 
كاســاندرا در يك محل دورافتاده متصدي يك كافه شده و با چراغ 
خاموش مشغول انتقام كور از همه مردان شده و با آن دفترچه خاطرات 
خود را تكميل مي كند تا آنكه يكي از شــاگردان آن كالس كه حاال 
جراح كودكان شده كاساندرا را در كافه مالقات مي كند. به دنبال اين 
مالقات سرنخ هاي تازه اي براي كاساندرا پيدا شده و او به سراغ تك تك 
دانشجويان حاضر در مهماني آن شــب، مسئوالن دانشگاه و وكالي 

پرونده خودكشي نينا مي رود تا به زعم خود عدالت را اجرا كند.
زندگــي آرام و موفــق 
دانشــجويان ســابق و 
پزشــكان فعلي بــا اين 
مالقات دستخوش تالطم 
و آشوب مي شود. مهمانان 
آن شــب پرماجــرا براي 
خالصي خــود اطالعات 
تازه اي براي كاساندرا فاش 
مي كنند كه اوضاع را بدتر 
و پيچيده تــر مي كند. در 
پايان فيلم جسد كاساندرا 
و اعتبــار و آينده مهمانان 

آن شب همگي در آتش انتقام خاكستر مي شوند. خشونت هاي رايج 
در جامعه، زاييده انواع تبعيض هاي نژادي و جنسيتي و نابرابري هاي 
برآمده از باورهاي قالبي و استمرار كليشه هاي مبتني بر اعمال قدرت 
از سوي افرادي است كه ناخواسته در اين خشونت ورزي ها شريك و 
همكار هستند. آدم هاي به ظاهر بي طرفي كه با سكوت خود در اين 
رفتارهاي خشونت بار سهيم هســتند. مدير كالج كه اتفاقا يك خانم 
است با تن دادن و پذيرش يكي از همين كليشه هاي رايج جنسيتي و 
ناديده گرفتن رفتار آزار دهنده همكالسي هاي پسر، چشم خود را به 
روي اين خشونت عريان مردان مي بندد و آن را بديهي و حق آنان فرض 
مي كند. او هنگامي طعم آزار دهنده اين باور خود را لمس مي كند كه 
دختر نوجوان خودش با نقشه كاساندرا تنها براي چند ساعت فريب 
خورده و مفقود مي شود. مهره هاي اين چرخه انتقام و تاوان به گمان 
خود مي توانند از چرخه انتقام بدون تاوان خارج شوند اما روند حوادث 
به گونه اي پيــش مي رود كه همگي در آن مجبور بــه پرداخت تاوان 
مي شوند. چرخه خشــونت بار انتقام مي تواند دايره اي مداوم و ناتمام 
باشد و تا كسي براي انتقام گرفتن هست، اين چرخه متوقف نخواهد 
شد. در صحنه كوتاهي از فيلم، مادر نينا كه متوجه تصميم كاساندرا 
شده است به او توصيه مي كند چرخه معيوب انتقام را رها كند اما او 
نمي پذيرد و با مرگ خود تاوان تداوم بخشــيدن بــه چرخه انتقام را 
مي دهد. فيلم » زن جوان اميدوار« يكي ديگر از فيلم هايي است كه در 
موج تازه مقابله با آزار جنسي زنان و شكستن سكوت در اين باره ساخته 
شده و نامزد اسكار بهترين بازيگر زن سال 2021نيز شده است. مثلي 
معروف وجود دارد كه مي گويد »بچه ها شوخي شوخي به گنجشك ها 
سنگ مي زنند ولي گنجشك ها جدي جدي مي ميرند«. ماجراهاي 
مهماني دانشجويي بچه هاي كالج پزشكي نيز شوخي شوخي پيش 

مي رود اما نينا و كسي جدي جدي راهي گورستان مي شوند.
 

* اين يادداشت بخش هايي از داستان فيلم »دختران جوان موفق« را 
بازگو مي كند.خواندن آن قبل از ديدن فيلم توصيه نمي شود.

لئاسيدوبازیگرمشهور
»گزارشفرانسوی«كروناگرفت

لئــا ســيدو بازيگــر زن 
فرانســوی كه امســال با 
3فيلم در بخــش رقابتی 
جشنواره كن حضور دارد، 
به احتمال زيــاد به دليل 
مثبت شدن تست كرونا، 
ســفر خود را بــه كن لغو 
خواهد كرد. لئا سيدو قرار 
بود روز دوشنبه همزمان 

با اكران فيلم »گزارش فرانســوی« به كارگردانی وس اندرســون به 
كن سفر كند. يكی از نزديكان لئا سيدو به ورايتی خبر داد كه تست 
كرونای او  به رغم دريافت 2دوز واكسن مثبت شده و تا زمانی كه تست 
كرونايش منفی نشود و پزشــكان به وی اجازه سفر به كن را ندهند، 
در قرنطينه خواهد ماند. لئا سيدو كه ســر صحنه ساخت يك فيلم 
حضور داشت پس از مثبت شــدن تست كرونايش به مدت يك هفته 
است كه خود را در پاريس قرنطينه كرده و در انتظار تست های بعدی 
كرونا اســت. او در فيلم های »حرامزاده های لعنتی«، »رابين هود« و 
»ماموريت غيرممكن« بازی كرده اســت. او به خاطر بازی در نقش 
»باند گرل مادلين سوان« در فيلم های »اســپكتر«)2015( و فيلم 
»زمانی برای مردن نيست«)2020(  از سری فيلم های جيمز باند، در 
عرصه بين المللي به شهرت دســت يافته است. اگرچه به دليل تداوم 
شيوع كرونا،  بسياری از برگزاری جشنواره كن به صورت فيزيكی ابراز 
نگرانی كرده بودند، با اين حال جشــنواره با تدابير ويژه كرونايی آغاز 
شد و همچنان در حال پيگيری اســت. اغلب مدعوين و حاضران در 
جشنواره كن واكسن كرونا دريافت كرده اند، اما به منظور اتخاذ تدابير 
پيشگيرانه در قبال شيوع نسخه دلتای اين ويروس، مقرر شده كه تمام 
مدعوين و حضاری كه از خارج  از اتحاديه اروپا در كن حضور يافته اند 
هر 48ساعت مورد آزمايش و تست كرونا قرار گيرند تا بتوانند اجازه 
حضور در سالن های سينما را دريافت كنند. تيری فرمو، دبير جشنواره 
فيلم كن روز شنبه اعالم كرده بود كه روزانه 4هزار نفر مورد آزمايش 
قرار می گيرند و در روز جمعه هيچ تست مثبتی به ثبت نرسيده است. 
با اين حال تا به امروز اعالم شده كه تقريبا روزانه تست 3نفر در كن، به 

دليل ابتال به كرونا مثبت اعالم می شود. 

جمالرهنمایي
روانشناس

نگاه

خبر كوتاه

سرانجام فيلم پناه پناهي، فرزند جعفر 
پناهي در بخش دو هفته كارگردانان 
كن اكران شــد. او پس از همكاري با 
پدرش در فيلم »سه رخ« پا جاي وي 
گذاشته و خود به طور مستقل با فيلم 
»جــاده خاكي« كانديــداي دريافت 
جايــزه در رشــته »دوربين طاليي« 
كن شــده اســت. به اعتقــاد برخي 
 از منتقدان ايــن فيلــم مي تواند در
كن2021 با كســب جايزه »دوربين 
طاليي« شگفتي ساز شود. به گزارش 
فيلم ميكر، فيلم »جــاده خاكي« از 
تمــام ويژگي هــا و مشــخصه ها و 
نشانه هاي فيلم هاي ايراني در 30سال 
اخيــر برخوردار اســت؛ ويژگي هايي 
از بــه تصوير كشــيدن يــك خودرو 
و سرنشينانش در مســير يك جاده، 
شكاف و فاصله خانوادگي و ارجاعاتي 
به وضعيت فرهنگي و اجتماعي كشور 
در طول سال هاي اخير. امين سيميار 
در اين فيلم در نقش مرد جواني ظاهر 
شده كه در حال راندن خودروي حامل 
برادر نوجــوان عصبي خــود )رايان 
سرلك(، مادر پريشــان حال خويش 
 )پانتــه آ پناهي ها( و پــدر معلولش

)حســن معجوني( و ســگ به شدت 
بيمارشان»جســي«، از ميان مزارع 
و زمين هاي مفــروش به درخت هاي 
پسته به سمت مرز ايران با تركيه است. 
داليل اين سفر براي بيننده مبهم نگه 
داشته شده؛ اين اســتراتژي است كه 
در روايت داســتان، با توجه به اينكه 
برادر جوان تر نمي تواند جلوي زبانش 
را بگيــرد و امكان دارد مقصد ســفر 
 خانواده را فاش كند، به خوبي توجيه

شده است. 
پايان بندي فيلم »جــاده خاكي« نيز 
به طور كامل متفاوت از پايان بندي هاي 
مرسوم در فيلم هاي ايراني است. پناه 
پناهي همچنين از به كار گيري عناصر 
سورئاليســتي در فيلم ابايــي ندارد؛ 

ازجمله ايــن عناصر مي توان 
به پيانوي نقاشــي شده 

روي قالب گچ پاي پدر 
خانواده اشــاره كرد 
كه فرزند كوچك تر 
بــا آن موســيقي 
فرامتني )موسيقي 

برون داســتاني يــا 
غيرحكايت گر( فيلم را 

مي نوازد. در ســكانس پاياني 
فيلم نيز به نــاگاه تپه اي به طور كامل 
پوشيده شده از چمن بدل به كهكشاني 
پرستاره و بي انتها مي شود. اين صحنه 
به طور استادانه اي با فيلمبرداري از باال 
و زوم روي صحرا به تصوير كشيده شده 
و به نوعي صحنه پاياني فيلم »اوديسه 
فضايــي 2001« را در ذهــن تداعي 

مي كند. 

فيلمهايبخشرقابتيروز
»روز پرچم« از فيلم هايي بود كه ديروز 
در كن به نمايش درآمد. اين ششمين 
فيلم ســاخت شــان پن، كارگردان و 
بازيگر آمريكايي در3دهه اخير است.  
شــان پن كه همواره در فيلم هايش 
تالش دارد ارزش هــاي دهه 1970را 
به تصوير بكشــد، در اين فيلم حس و 
حاالت و زندگي دختري را به تصوير 
كشيده كه درحالي كه هنوز پدرش را 
به درستي نشناخته بايد با شخصيت 
هزار چهره وي كنار بيايــد. به اعتبار 
منتقدان، اين يكي از بهترين فيلم هاي 
شان پن اســت. »روز پرچم« فيلمي 
آمريكايي به كارگردانــي و  بازيگري 
شان پن )در نقش جان ووگل( است. 
در ايــن فيلــم ديالن پــن )در نقش 
جنيفر ووگل( دختر  شــان پن نيز در 
كنار بازيگراني نظيــر جاش برولين و 
نوربرت لئو باتز نقش آفريني مي كند. 
داستان اين فيلم درباره پدري داراي 
زندگي دوگانه اســت كه براي فراهم 
كردن وضعيتي بهتــر براي دخترش 

در گذشته دست به هر كاري ازجمله 
جعل آثار هنري و دزدي زده اســت و 
اكنون دختر وي تالش دارد با گذشته 
پدرش كنار بيايد. اين فيلم براســاس 
كتاب خاطرات جنيفر ووگل با نام مرد 
فريبكار: داستان واقعي زندگي دوگانه 

و جعلي پدرم، ساخته شده است. 
در »كوپه شماره 6«، فيلم دوم جوهو 
كاسمانن احساسات عاطفي پيچيده 
افراد با حساسيت غيرمعمول و خاصي 
به تصوير كشيده شــده است. جوهو 
كاســمانن پيش تر با فيلم »شادترين 
روز زندگي اولي ماكــي« جايزه برتر 
بخش »نوعي نگاه« جشــنواره كن را 
از آن خود كرده بود. »كوپه شماره 6«، 
فيلمي فنالندي به كارگرداني جوهو 
كاسمانن است. آندريس فلدمانيس، 
ليويا اولمن و جوهو كاسمانن نگارش 
فيلمنامه »كوپه شماره 6« را عهده دار 
بودند. سيدي هاريا، يوري بوريسف و 
دينــارا دروكارووا، بازيگران اين فيلم 
هســتند. داســتان اين فيلم درباره 
قطاري اســت كــه در مســير دايره 
آركتيــك در قطب شــمال در حال 
حركت است، در اين قطار 2 غريبه با 
يكديگر همسفر هستند. در اين سفر، 
اتفاقاتي رخ مي دهد كه نگاه اين دو را 

به زندگي تغيير مي دهد.
هاماگوچــي ريوســوكه در »راننده 
خــودروي من بــاش« در ســكوت 
پس پــرده گفت وگوهــا و پچ پچ هاي 
روزانه اسرار واقعي را مي كاود. برخالف 
ســاير فيلم هاي اين كارگردان ژاپني 
كه مملــو از گفت وگوهاي پيچيده اي 
است كه داســتان فيلم از خالل آنها 
پيش مي رود، در فيلم»راننده خودروي 
من باش«، سكوت بســياري از اسرار 
را بر مال مي كنــد. »راننده خودروي 
من باش« فيلمي ژاپني به كارگرداني 
ريوسوكه هاماگوچي است. او همچنين 
در نگارش فيلمنامه »راننده خودروي 
من بــاش« مشــاركت كرده اســت. 
»راننده خودروي من باش« با اقتباس 
از داســتاني به همين نام اثر هاروكي 
موراكامي اســت. در اين فيلم 
نيشجيما،  هيدتوشــي 
توكو ميورا و ماساكي 
اوكادا نقش آفريني 
كرده اند. داســتان 
ايــن فيلــم درباره 
بازيگر مــرد ژاپني 
اســت كه 2ســال 
پس از مــرگ ناگهاني 
فيلمنامه نويسش  همســر 
از او خواسته شــده نمايشنامه »عمو 
وانجا« را در جشنواره تئاتر هيروشيما 
كارگردانــي كنــد. براي رســاندن 
او بــه هيروشــيما، يك راننــده زن 
كم حرف درنظر گرفته شــده اســت. 
 در طول اين سفر اســراري از گذشته 

فاش مي شود.
»سه طبقه« فيلمي است به كارگرداني 
ناني مورتي، فيلمساز مشهور ايتاليايي. 
فيلمنامه اين فيلم را ناني مورتي، واليا 
سانتال و فدريكا پونترمولي نگاشته اند. 
در اين فيلم داستان زندگي 3خانواده 
كه در 3 آپارتمــان مجزا و در 3 طبقه 
 از يك ســاختمان زندگي مي كنند، 

روايت مي شود.
»جزيره برگمــن« فيلمي درباره يك 
زوج فيلمســاز آمريكايي است كه به 
جزيره اي كــه الهام بخــش اينگمار 
برگمن براي ساخت فيلم هايش بوده 
سفر كرده و هر يك شروع به نگارش 
فيلمنامــه اي بــراي فيلم هايشــان 
مي كنند. بكر بودن جزيره بر كار اين 
دو تأثير مي گذارد و به تدريج مرز بين 
واقعيت و داستان در فيلمنامه هايشان 
محو مي شود. ميا هانسن الو فيلمنامه 
»جزيره برگمن« را نگاشــته و آن را 
كارگرداني كرده است. ويكي كريپز، 
تيم روت، ميا واسكاوســكا و آندرس 
دانيلسن لي در اين فيلم نقش آفريني 
كرده   اند. كشورهاي فرانسه، مكزيك، 
برزيل و آلمان در ســاخت اين فيلم 

انگليسي زبان مشاركت داشته   اند.

حركترويجادهخاكيایراني
اولين فيلم سينماي ايران در كن مورد توجه قرار گرفت
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»زمستاناست«بهسرگذشتخيابان
اللهزارميپردازدامابرخالفمستندهایيكهدر
سالهاياخيردربارهگذشــتهساختهشدهاند،

خاطرهبازومرثيهخواننيست.
اگر من به عنوان كارگردان بخواهم براي تماشاگر تصميم 
بگيرم كه چگونه قضاوت كند، حق انتخاب را از او گرفته ام. 
اينكه شما غم گذشته را بخوريد و مرثيه خواني كنيد  نوعي 
جهت دادن به ذهنيت تماشــاگر است. من مي خواستم 
روايتي بدون قضاوت از الله زار ارائه كنم و آنچه را از آغاز 
شكل گيري تا امروز بر اين خيابان رفته روايت كنم و به 

تماشاگر اجازه بدهم خودش قضاوت كند.
ديگر وجه تمايز »زمستان است« آنجاست كه 
بيشــتر از اينكه بخواهد مثل يك گردشگر 
در خيابان اللــه زار بچرخد بــه تحوالت 
تاريخي و سير تطور معماري خيابان نگاهي 
پژوهشگرانه داشته است. و فيلم بيشتر يك 

اثر پژوهشــي مصور است. چه مدتي از 
زمان ســاخت فيلم صرف پژوهش 
شده؟ ســاخت »زمستان است« 
در مجمــوع نزديك به 3  ســال 
طول كشــيد. تقريباً دوسوم اين 
زمان صرف پژوهش شده است؛ 
از بررسي منابع و جست و جوهاي 
ميدانــي تــا نــگارش فيلمنامه. 
يك سوم باقي مانده هم بيشتر صرف 

كارهايي مثل متحرك سازي و كارهاي بصري شد. اساساً 
بار اصلي فيلم به دوش پژوهش بوده است.

شمادرهمهفيلمهایتانبهنوعيبهسراغ
ميراثگذشتهرفتهاید؛ميراثيكهامروزازدست
رفتهیابخشعمدهآنمخدوششدهاست،مثل
ميداننقشجهان،نقشرستم،پاسارگاد،ارگ
بم،ميدانتوپخانهو...چراهموارهاینموضوعات
راانتخابكردهاید؟چراهموارهگذشتهازدست

رفتهموردتوجهشمابودهاست؟
درســت اســت كه فيلم هاي من اغلب به گذشته توجه 
مي كند اما مسئله اش بيشتر از اينكه گذشته باشد، 
جامعه شناسي ايران امروز اســت؛ پژوهش در 
اينكه ايران امروز چگونه شــكل گرفته است. 
ما اكنون نوع خاصي از زندگي شهرنشــيني، 
نوع خاصي از صنعت، نــوع خاصي از رانندگي 
و... را داريم. هر كدام اينهــا محصول دوره اي 
است، يعني دقيق تر اگر بخواهم بگويم 
محصول دوره ورود تجــدد به ايران 
است و مواجهه تجدد با سنت ايران. 
وضعيت امروز ما در كشاكش سنت و 
تجدد شكل گرفته است. مسئله من 
در همه فيلم هاي گذشته ام، به ويژه 
فيلم هايي كه به گذشــته نه چندان 
دور مي پردازد، دعوت به تماشــاي 
تاريخ است براي درك وضعيت امروز.

مستندشمادروبســایتهاشوربه
نمایشدرآمده؛وبسایتيكهبهنوعيبهپلتفرم
ویژهفيلمهايمستندوهنروتجربهاست.پيشتر
مستند»ميدانبيحصار«شمادرفيليمواكران
شدهبود.بهنظرشمابراينمایشفيلمهايمستند
جایيمثلفيليمویانماوابهتراستیاجایيمثل
هاشوركهمخاطبانویژهاینفيلمهابيشتربهآنجا

ميآیند؟

اتفاقاً پيشنهاد اكران فيلم  در نماوا هم بود و كار براي اكران 
در آنجا تا مراحلي پيش رفــت، منتها من خودم ترجيح 
دادم فيلم در جايي به نمايش دربيايد كه مخاطب مي داند 
براي تماشاي چه آثاري به آنجا مي آيد. به هر حال وجه 
ســرگرمي در پلتفرم هاي عمومي نمايش آنالين غلبه 
دارد و مخاطب پلتفرم هاي آنالين كســاني اند كه بيشتر 
تماشاي فيلم هاي سرگرم كننده تر برايشان اولويت دارد 
تا فيلمي مثل »زمســتان اســت«. مخاطبان هاشور در 
مقايسه با پلتفرم هاي آنالين بســيار كمترند اما به مرور 
زمان به جايي تخصصي براي فيلم هاي مســتند و هنر و 
تجربه تبديل خواهد شــد. اگرچه من فكر مي كنم دايره 
مخاطبان زمستان اســت فقط دوســتداران فيلم هاي 
مستند و فيلم هاي موسوم به هنر و تجربه و كارشناسان 
معماري و تاريخ تهران نيستند و مخاطبان فيلم مي تواند 

بيشتر از اينها باشد.

فيلمشــمابهرغماســتقباليكهدر
جشنوارهســينماحقيقتازآنصورتگرفت
بهدليلشيوعكروناامكاننمایشعمومينيافت.
درمجموعهتجربهاكرانآنالینراچطورارزیابي

ميكنيد؟
حتي اگر امكان اكران در سينما فراهم بود هم، من انتظار 
تماشاگر زيادي نداشتم. مي دانم كه تماشاگران فيلم هاي 
اين چنيني محدود و مشخص اند اما فيلم در شرايط خوبي 
به نمايش درنيامد. آغاز نمايش فيلم با روزهاي انتخابات 
مصادف شد. بعد هم كرونا دوباره شدت گرفت. در مجموع 
شرايط به ساماني نبود كه تماشــاگران حوصله تماشاي 
فيلم مستند داشــته باشند. هنوز هم نيســت. اما چند 
نشست آنالين برگزار شد و يكي دو تا اليو اينستاگرامي كه 
به نظرم در معرفي فيلم تأثيرگذار بود. در مجموع چاره اي 

نيست و فعاًل بايد با شرايط موجود كنار آمد.

اگرممكناســتبفرمایيدكهموضوع
مستندبعديتانچيست؟احتماالًبازهمبهسراغ

ميراثگذشتهرفتهباشيد.
بله، مســتند بعدي من درباره نخستين صداهايي است 
كه در ايران ضبط شده اند. بيشتر درباره اين است كه هر 
كدام از اين صداها چه سرنوشتي يافته اند و امروز در چه 
وضعيتي به سرمي برند. نوع مواجهه 3 نسل يا 3 طيف را با 
صداهاي قديمي نشان مي دهد، يكي كساني كه كلكسيونر 
شده اند و صداها را ذخيره مي كنند. دسته دوم كساني كه 
سعي مي كنند صداها را از طريق تكنولوژي هاي امروزين 
و پلتفرم ها به گوش عموم برســانند و دسته سوم كه در 
خارج از ايران به سرمي برند و نوع مواجهه شان با نخستين 

صداهاي ايراني قدري متفاوت است. 

تماشــايفيلمهاازطریقپلتفرمهايآنالین،در
روزهایيكهسينماتعطيلاستیابهتراستبگویيم
سينمارفتنتعطيلشــده،اجتنابناپذیراست.
فيلمهاوسریالهاپشتســرهمبهشبكهنمایش
خانگيميآیندوتماشــاگرانراكموبيشباخود
همراهميكنند.شماريازفيلمهايهنروتجربهو
فيلمهايسينمايمستندكهدراكرانعموميهم
مجالچندانينداشتنددرپلتفرمهاشوركهبهاكران
فيلمهايكوتاهوفيلمهايهنروتجربهوفيلمهاي
سينمايمستندميپردازد،بهنمایشدرآمدهاند.
اكرانمستند»زمستاناست«)بهكارگردانيمهرداد
زاهدیانوتهيهكنندگيپيروزحناچي(چندوقتي
استدرپلتفرمهاشورآغازشده.»زمستاناست«
سرنوشتخياباناللهزاررابرميرسد،ازروزگاري

كهاللــهزارباغيدر
خارجازتهــرانبوده
تازمانيكــهخيابان
مدرنومحبوبتهران
روزهايتجددشده،
اززمانيكهنخستين
تئاترهايتهراندرآنجا
شكلگرفتهاندتاامروز
كهنشــانههاياندكي
ازاللــهزارگذشــته

دارد.مهردادزاهدیانكارگردان»زمستاناست«
مستندهايبسياريرادركارنامهخوددارد،ازجمله
»ميدانبيحصار«،»حلقههايگمشده«،»ميدان
نقشجهان«،»مسيحدرجلفا«،»پاسارگاد«،»نقش
رستم«،»تختجمشيد«،»خاطراترويشيشه«،
»ارگبم«و....اوبههمشهريازتجربهاكرانآنالین

مستندخودگفتهاست.

 دعوت به تماشاي تاريخ
براي درك وضعيت امروز

مهرداد زاهديان از »زمستان است« و تجربه اكران آنالين فيلم مي گويد

مرتضيكاردر
روزنامه نگار

آرشنهاوندي
 روزنامه نگار

درســت اســت كه فيلم هــاي من 
اغلب به گذشــته توجــه مي كند اما 
مســئله اش بيشــتر از اينكه گذشته 
باشد، جامعه شناسي ايران امروز است؛ 
پژوهش در اينكه ايــران امروز چگونه 
شكل گرفته است. ما اكنون نوع خاصي 
از زندگي شهرنشــيني، نوع خاصي از 
صنعت، نوع خاصــي از رانندگي و... را 
داريم. هر كدام اينها محصول دوره اي 
است، يعني دقيق تر اگر بخواهم بگويم 
محصول دوره ورود تجدد به ايران است 

و مواجهه تجدد با سنت ايران
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 محمد صاحبي
كارشناس مسائل سياسي

كيوسك

همزمان با خــروج آمريكا و 
متحدانش در پيمان ناتو از گزارش

افغانستان و همچنين سيطره 
نظامي گروه طالبان بــر بخش هايی از اين 
كشور، بار ديگر نشانه هايي مبني بر افزايش 
نفوذ ميداني و سياســي روسيه در آسياي 
ميانه به چشم مي خورد؛ كشوري كه همواره 
نســبت به انتقــال دايره تنــش از داخل 
افغانستان به حوزه كشورهاي سابق جماهير 
شوروي در مرزهاي جنوبي خود نگران بوده 
است. ازجمله مهم ترين نشانه هاي سياسي 
بازگشت روسيه به آسياي ميانه، مي توان به 
مذاكرات اخير طالبان بــا نمايندگان وي ژه 
والديمير پوتين در مسكو اشاره كرد. هيأت 
طالبان در جريان اين مذاكرات بر عدم ايجاد 
تنش در مرز كشــورهاي جنوبي روسيه و 
همچنيــن حفظ امنيــت نمايندگي هاي 
ديپلماتيك وابسته به اين كشورها تأكيد 
كرد. در مقابل، صفير كالبوف، نماينده ويژه 
رئيس جمهور روسيه نيز گفت وگو با طالبان 
را بخشي غيرقابل انكار از فرايند دستيابي به 
راه حل سياســي براي بحران افغانســتان 
توصيف كرد. اما در سطح ميداني، استقرار 
نمايندگان ســازمان امنيــت جمعي در 
مرزهاي جنوبي تاجيكســتان را مي توان 
مهم ترين نشانه مبني بر افزايش نفوذ روسيه 
به شمار آورد. اين سازمان توسط روسيه و 
ديگر جمهوري هاي عضــو اتحاد جماهير 
شوروي در گذشته با هدف نظارت مشترك 
بر پرونده هاي امنيتي در مرزهاي جنوبي 

روسيه و آسياي ميانه تشكيل شده است.
با اين حال مواضع رسمي روس ها تا كنون 
چيزي غير از اظهار اميدواري نســبت به 
روند تحوالت داخلي افغانســتان و دعوت 
به گفت و گو ميان گروه هــاي مختلف اين 
كشور نبوده اســت. در اين زمينه سرگئي 
الوروف، وزير خارجه روســيه روز گذشته 
در يك نشست خبري با حضور نمايندگان 
رسانه هاي بين المللي گفت: مسكو تا زماني 
كه تحوالت افغانستان مربوط به مرزهاي 
داخلي اين كشور باشــد هيچ اقدامي غير 
از دعوت به گفت وگوهاي سياســي انجام 
نخواهد داد. از ســوي ديگــر، ديميتري 
پسكوف، سخنگوي وزارت خارجه روسيه 
نيز اعالم كرد: رئيس جمهور پوتين از سفر 

هيأت طالبان به مسكو و جزئيات مذاكره 
با ايــن گروه مطلع اســت. با وجــود اين، 
تعيين موضع نهايي روســيه بــه گزارش 
هيأت امنيتي اين كشور در مرزهاي جنوبي 

تاجيكستان بستگي دارد.

انگيزه هاي مسكو براي افزايش نفوذ در 
افغانستان

نيكيتا مندكويتــش، رئيس مركز تحليلي 
اوراسيا در مقاله اي با اشــاره به گزارش ها 
مبني بر افزايش نفوذ همه جانبه روســيه 
در آسياي ميانه پس از خروج آمريكا و ناتو 
مي نويسد: اين رويكرد ريشــه در نگراني 
مسكو نســبت به تحوالت جاري دارد. در 
حقيقت، روسيه براي حفظ امنيت خود و 
متحدانش در منطقه، چاره اي غير از افزايش 
حضور سياسي و ميداني در افغانستان پيش 

روي خــود نمي بيند، آن هــم درحالي كه 
شرايط داخلي اين كشــور عمال از كنترل 
دولت مستقر در كابل خارج شده و حدود 
50درصد افغانســتان هم اكنــون تحت 
ســيطره طالبان قرار دارد. بر اين اســاس 
مهم ترين هــدف و انگيزه روســيه براي 
افزايش نقش آفريني در اين پرونده، حفظ 
امنيت خود و متحدانش در مرزهاي جنوبي 
به حســاب مي آيد. اگرچه نــام طالبان در 
فهرست گروه هاي تروريستي دولت روسيه 
گنجانده شده اما مســكو ناچار است براي 
كنترل مرزهــاي خــود و متحدانش وارد 

مذاكره با اين گروه افغانستاني شود.
از ســوي ديگر اما بســياري از رسانه ها و 
تحليلگران غربي درباره تالش روسيه براي 
پر كردن جاي خالــي آمريكا پس از خروج 
از افغانستان سخن مي گويند؛ گزاره اي كه 

چندان مورد قبول كارشناســان روسي در 
حوزه آسياي ميانه نيست. مندكويتش در 
اين باره مي نويسد: روســيه هرگز به دنبال 
پر كردن خأل آمريكا و يا رقابــت با ناتو در 
افغانستان نيســت. اراده اين كشور براي 
افزايش حضــور در افغانســتان، عمدتا به 
نگراني از جنگ داخلي و تشــديد تجارت 
مواد مخــدر در مرزهــاي جنوبــي خود 
برمي گردد.  از سوي ديگر بوريس ميگووف، 
تحليلگر نزديك به دولت روسيه با انتشار 
مقاله اي در روزنامه روسي ميدووستي، از 
ضرورت آمادگي تمام كشــورهاي جهان 
براي مقابله با پديده كاهش نفوذ بين المللي 
آمريكا مي نويسد. در اين مقاله كه با عنوان 
»امپراتوري جمع مي شود« منتشر شده، 
آمده است: نبايد برنامه خروج از افغانستان 
و مخصوصا پايگاه بگرام را به مسائلي نظير 
معادالت داخلي آمريكا يا گرايش روساي 
جمهور اين كشور تقليل داد. كاهش نفوذ 
و حضــور نظامي آمريكا در ســطح جهان 
پديده اي غيرقابل اجتناب براي واشنگتن 
است كه هيچ يك از دولت هاي دمكرات نيز 
قادر به توقف آن نيست. در عين حال بايدن 
برخالف اوباما و ترامپ با قاطعيت و سرعت 
بيشــتري موضع خود در قبال افغانستان 
به عنوان طوالني ترين جنگ تاريخ آمريكا را 
روشن كرده؛ امري كه نشان مي دهد حتي 
مخالفت نهادهاي قانونگذار آمريكا با خروج 
از افغانستان نيز نسبت به گذشته محدودتر 

شده است.

آيا تاريخ تكرار مي شود؟
موقعيت اين روزهاي افغانستان تا حد زيادي 
يادآور خروج تاريخي شوروي از اين كشور 
در اواخر دهه80 ميالدي اســت؛ خروجي 
كه يكي از مقدمات فروپاشــي شوروي و 
آغاز جهان تك قطبي بــه رهبري آمريكا 
به شــمار مي رود. اما آيا ايــن دو موقعيت 
تاريخي از تمام ابعاد مشابه يكديگر هستند؟ 
پاسخ ميگووف، استاد تاريخ دانشگاه مسكو 
به اين سؤال منفي اســت. او در مقاله خود 
مي نويســد: جهان از حاكميت تك قطبي 
آمريــكا عبور كــرده و آســياي ميانه نيز 
شــاهد ظهور بازيگران جديدي است كه 
نقش آفريني به مراتب مؤثرتري نســبت 

به دهه هاي80و90 ميــالدي در معادالت 
اين منطقه دارند. بنابراين نمي توان آينده 
افغانســتان پس از خروج آمريكا را بدون 
درنظر گرفتن سياست هاي پكن و مسكو در 
سطح جهاني و همچنين تهران و آنكارا در 

سطح منطقه اي لحاظ كرد. 
او در تشريح اين موقعيت مي نويسد: خأل 
حضور آمريكا به معناي خالي بودن فضا 
به طور مطلق براي طالبان )مشابه آنچه 
پس از خروج شوروي در دهه80 رخ داد( 
نيست، چرا كه روســيه ناچار است براي 
تامين امنيت تاجيكستان در مسائل اين 
كشور مداخله كند و از سوي ديگر، چين 
نيز به دليل حساســيت پاكستان براي 
طرح جاده ابريشم، نســبت به تحوالت 
اين كشور منفعل نخواهد ماند. ميگووف 
در مجموعه پيش بيني هاي خود، حتي 
احتمال وقوع تنش ميان روسيه و چين 
پس از خروج آمريكا از افغانستان را دور از 

انتظار نمي داند.

 حفظ امنيت مرزهاي جنوبي و جلوگيري از افزايش تجارت مواد مخدر
2 انگيزه اصلي مسكو براي نقش آفريني بيشتر در افغانستان پس از خروج آمريكاست

بازگشت رقيب شرقي آمريكا به افغانستان

روزنامه العربي الجديد گزارش نخست خود 
را به نارضايتي مردم اين كشور از وضعيت 
خاموشي برق در مناطق مختلف اختصاص 
داده اســت. در گزارش اين روزنامه آمده 
اســت: وزارت انرژي، پيچيده ترين حوزه 
فساد اقتصادي در لبنان است؛ فسادي كه 
باعث شده شهروندان لبناني در سال2021 
به شكلي شــرم آور، بخش قابل توجهي 
از زندگــي روزانه خود را در خاموشــي 

بگذرانند.

روزنامه 8صبح ]افغانستان[

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

 پيشنهاد دولت افغانستان 
براي ميانجيگري سازمان ملل

ننگ خاموشي در لبنان

روزنامه 8صبح به نقل از منابعي در هيأت 
مذاكره كننده دولت افغانســتان نوشته 
كه پيشــنهاد كابل به طالبــان، پذيرش 
ميانجيگري سازمان ملل است. طالبان اما 
تاكنون به اين پيشنهاد پاسخي نداده اما 
مذاكرات در دوحه روي اين موضوع متمركز 
شده است. گفت وگوهاي صلح افغانستان 
پس از چند ماه توقــف، طي روزهاي اخير 

جان دوباره گرفته است.

نگاه

 جنبش 5ستاره ايتاليا؛ از شكل گيري 
تا فرجام

ايتاليا سمبل  گذار تاريخي از جامعه اي متصلب 
به كشــوري با حاكميتي كثرت گراست. اين 
كشور، قلمرويي است كه مردمان آن در پهنه تاريخ انواعي از نظام هاي 
سياسي را تجربه كرده و شــانه هاي اين ملت، محمل انواع متفاوت و 

متضادي از حاكميت ها بوده است.
از مختصات تا حدودي منحصربه فرد در عرصه سياست داخلي ايتاليا 
در دوره معاصر، شكل گيري ائتالف ها بعد از انتخابات است. برخالف 
بسياري از دمكراسي هاي غربي، در اين كشور تشكيل ائتالف ها پس 
از انتخابات صورت مي پذيرد. لذا دولت هاي ائتالفي داراي ساختاري 
ناهمگون بوده كه صرفا منفعت سياسي مشــترك، آنها را به صورت 
كوتاه مدت در كنار هم قرار داده تا از مزاياي قدرت بهره مند شــوند. 

بي ثباتي مفرط سياسي يكي از نتايج اين سيستم است.
در سال2005 بپه گريلو)Beppe Grillo( فعال شبكه هاي اجتماعي 
ايتاليايي براي تبادل  نظر درخصوص ايده هاي بهتر جهت اداره جامعه، 
از طريق شــبكه هاي اجتماعي گعده اي 40نفره ميان دوستان خود 
تشــكيل داد كه عمال بعدها به هسته اوليه شــكل گيري »جنبش 
 V-Day 5ستاره« تبديل شــد. در 14ژوئن2007 روزي كه به عنوان
شــهرت يافته، تعدادي از جوانان ايتاليايي در شــهر بولونيا با هدف 
جمع آوري امضا در مخالفت با قانون انتخابات و ممانعت از كانديداتوري 
متهمان و كساني كه 2دوره كامل در مجلس بوده اند، گرد هم آمدند. 
V همان عدد5 رومي است و براي اين جوانان نماد نه به سياست هاي 
بد بود و اين بزرگ ترين آرمان آنها قلمداد مي شــد. 2سال بعد و در 
چهارم اكتبر سال2009 فضاي سياسي در جمهوري ايتاليا شاهد ظهور 
پديده اي جديد در اين كشور بود. گريلو كه فقط سابقه كار كمدي و 
فعاليت به عنوان يك بالگر را در كارنامه خود داشــت به همراه جان 
روبرتو كازالجيو كه يك استراتژيست شبكه بود، رسما تولد بزرگ ترين 
جنبش مردمي در ايتاليا را اعالم كردند. آنها همچنين در تئاتر شهر 
ميالن آرمان هاي بلند جنبش و برنامه هاي خود را معرفي كردند. به 
فاصله كوتاهي اين جنبش كه برخاســته از تمايل گروهي از جوانان 
ايتاليايي براي اصالح امور از طريق كسب قدرت سياسي بود توانست 
زمام امور را به دست بگيرد. جنبش در نخستين سال هاي فعاليت هاي 
خود با تكيه بر آرمان هاي بديع سياسي اش توانست در انتخابات محلي 
ازجمله در سال2010 آراي قابل  توجهي كســب كند. در انتخابات 
عمومي سال2013 اين جنبش همچنين توانست بيشترين رأي خود 
را كســب كند و 108نماينده به مجلس نمايندگان و 54نماينده به 
مجلس سنا بفرستد. در 21مارس2013 لوئيجي دي مايو در  26سالگي 
توانست عنوان معاون مجلس نمايندگان را كسب كند. در انتخابات 
پارلمان اروپا در ســال2014 نيز اين جنبش توانست 21/15درصد 

آرا را كسب كند.
ويژگي هاي اين جنبش عبارت بود از رويكرد پوپوليســتي، ماهيت 
ضد ســاختارگرا، داراي گرايــش محيط زيســتي، ضد مهاجــرت، 
ضد جهاني سازي  و ماهيت ضد اروپايي. اين ويژگي ها باعث شد كه از 

اين جنبش به عنوان يك جنبش راست جديد ياد شود.
جنبش ضد ساختار 5ستاره، 5موضوع كليدي را محور فعاليت هاي خود 
قرار داده است: آب، حمل ونقل عمومي، توسعه پايدار، حق دسترسي 
به اينترنت و محيط زيســت. درعين حال ويژگي منحصربه فرد اين 
جنبش، تمسك به دمكراسي مستقيم است. در سال2017 لوئيجي 
ديمايو رهبري جنبش را عهده دار شد و در انتخابات 4مارس2018 
جنبش توانست با كســب 32/7درصد كل آرا، پيروز انتخابات شود و 
براي نخستين بار در معرض تشكيل دولت )البته به صورت ائتالفي( 
قرار گيرد. خستگي جامعه سياســي ايتاليا از احزاب سنتي، شكاف 
بين نسلي، بحران مهاجرت، جوان گرايي، طرح ايده هاي نوين و نوگرايي 
از عواملي بود كه نقش قابل توجهي در پيروزي جنبش 5ستاره داشت.

جدال منافع و آرمان
رهبران جنبش در سايه موفقيت در انتخابات مارس2018 به مناصب 
دولتي گماشته يا به عضويت پارلمان درآمده و از مزاياي بي شمار آن 
برخوردار شدند. ديري نپاييد كه طعم قدرت به مذاق رهبران حزب 
خوش آمد و اندك اندك ميل به حفظ پست و مقام و جايگاه سياسي 
بر پيگيري آرمان هاي جنبش پيشــي گرفت. نهايتا پيكره جنبش 
5ستاره بين 2طيف آرمان گرايان تندرو و دولتي هاي واقع گرا منشق 
شد. در يك سو طيف گسترده اي از نمايندگان جنبش كه در پارلمان 
حضور داشــتند، به دنبال حفظ جايگاه، امتيــازات و منافع و منزلت 
اجتماعي خود بودند و در سوي ديگر شخصيت هايي همچون داويدو 
كازالجو)فرزنــد يكي از 2بنيانگذار جنبش( و دي باتيســتا به عنوان 
آرمان گرايان حزبي قرار داشتند كه بر لزوم حفظ آرمان ها پافشاري 

مي كردند.
رويكرد منفعت گرايان در حفظ موقعيت سياسي خود، باعث شد بخش 
عمده اي از آراي جنبش به نفع ساير احزاب سنتي ريزش كرده و حزب 
با بحراني بي نظير روبه رو شود به شكلي كه دي مايو مجبور به استعفا 

از رهبري حزب شد.
در واكاوي داليل سقوط محبوبيت جنبش 5ستاره در حقيقت بايد 
رويكردهاي حزبــي، نمايندگان و رهبران ايــن جنبش را در فضاي 
سياســت داخلي ايتاليا از مارس2018 كه جنبش 5ستاره با تأكيد 
بر آرمان هاي خود توانست آراي بســياري را جذب كند تا نيمه دوم 
سال2021 كه اين جنبش در وخيم ترين شرايط حيات سياسي خود 
به سر مي برد، بررسي كرد. در بررسي اين چرخه به نكات قابل توجهي 
برمي خوريــم. بارزترين نكته همان جدال و تقابــل ماهوي آرمان ها 
و منافع است كه در بســياري از جنبش ها و حركت هاي سياسي در 
كشورها به چشم مي خورد. عالقه شديد بخشي از نمايندگان جنبش 
كه با شعارهاي آرماني راهي پارلمان ايتاليا شده بودند به حفظ جايگاه و 
امتيازات خود، باعث شد كه اين افراد ضمن فاصله گرفتن از آرمان هاي 
خويش به شدت به فكر حفظ منافع و امتيازات نمايندگي افتاده و حتي 

در مواردي رسما در اردوگاه رقيب قرار گيرند.
فرجام تاريك جنبش 5ستاره در سپهر سياسي ايتاليا نمونه اي از 
پايان دردناك حركتي است كه با تعريف اهداف آرماني و انقالبي به 
قدرت رسيده ولي در دام منافع و امتيازات ناشي از قدرت گرفتار 
و مضمحل شدند. داســتان جنبش 5ستاره در ايتاليا در حقيقت 
داستان جدال بين آرمان هاي انقالبي و اصالحي و منافع فردي و 
گروهي است؛ جدالي كه با پيروزي عمده منافع بر آرمان ها ادامه 
يافته و نهايتا به اضمحالل آرمان ها و ســقوط سياسي احزاب و 
جريان ها خواهد انجاميد. اين جــدال بيش از هر چيز در ماهيت 
قدرت سياسي و نقش اغواگرايانه منافع فردي و گروهي آن نهفته 
است كه محدود به فضاي سياســي يك يا 2كشور نشده و قابل 

تعميم است.

 همزمان با آماده شدن انگليس 
بــراي برداشــتن آخريــن اروپا

محدوديت هاي دوران كرونا، 
 بســياري در اين كشــور از اينكه دوباره به 
محيط هاي كاري، اتوبوس ها و متروهاي شلوغ 
برمي گردند، واهمه دارند. اين حس، به صورت 
عمومي در سراسر جامعه احساس مي شود و 
بســياري به ســبك زندگــي در انــزوا و 
محدوديت هاي اجتماعي خو گرفته اند. آنها، 
وقتي كه اعالم شــد محدوديت ها برداشته 
مي شــود، ذوق كردند و خــود را براي وقت 
گذراندن با دوستانشان در رستوران ها و بارها 
آمــاده مي كردنــد امــا حــاال كــه وقت 
بازگشايي هاي سراســري نزديك مي شود، 
اضطراب بازگشت به محيطي غريبه به سراغ 

آنها آمده است.
به گــزارش ســي ان ان، انگليس قــرار بود 
21ژوئن)انتهاي خردادماه( »روز آزادي« را 
شــروع كند و تمامي محدوديت ها را بردارد، 
اما دولت به خاطر نگراني ها درباره گونه دلتاي 
ويروس كرونا كه نخستين بار در هند شناسايي 

شد، زمان بازگشايي ها را عقب انداخت.
بســياري از مردم كه از قرنطينــه طوالني 
به شدت خسته و عصباني بودند،  از اين تصميم 
دولت به شدت انتقاد كردند و هشتگ »ديگر 
تحمل ندارم« در توييتر ترند شد و رسانه هاي 

زردي مانند »ســان« با آب و تاب زياد به آن 
پرداختند. همزمان با اســتقبال بسياری از 
مردم از بازگشت به رســتوران ها، سالن ها و 
مغازه ها كه 3 ماه قبل باز شــدند، افرادي هم 
بودند كه از اين هجوم بــه فضاهاي عمومي 
ترسيده  بودند. كاوانا، روانشناس، به سي ان ان 
گفته است: »ما در 18 ماه گذشته ياد گرفته ايم 
كه رفتن در ميان مردم و بيرون از خانه بودن 
يك تهديد است. مغز ما با اين وضعيت سازگار 
شــده، بنابراي وقتي كه دوبــاره خودمان را 
در معرض آن شــرايط قرار دهيم، واكنشي 
استرســي به آن خواهيم داشــت.« خود او، 
بهار سال پيش، يعني وقتي كه قرنطينه در 
انگليس شروع شــد و تست كروناي خودش 
مثبت شد، تجربه هاي سختي داشته است؛ 
»من حالتي هيستريك داشتم. فكر مي كردم 
نمي توانم از پس اين ميزان استرس بربيابم. 
نمي توانستم تمركز كنم؛ دائم فكر مي كردم 
در حال مردن هستم.« بيان تجربيات رواني او 
از اين دوره، در توييتر با استقبال بسيار زيادي 
مواجه شــد و او همين بيان تجربه را مبناي 
كتابي پرمخاطب قرار داده است. كاوانا براي 
آنهايي كه فكر مي كنند نمي توانند به زندگي 
عادي برگردند يك توصيه دارد و آن اين است 
كه بايد به  خودشان وقت بدهند. دكتر ويوك 
مرفي باالترين مقام پزشكي در دولت آمريكا 

هم هشدار داده كه سطح بي سابقه استرس 
ناشي از وضعيت كرونا و قرنطينه، مي تواند به 
بحراني اجتماعي منجر شود و اثراتي بلندمدت 
بر سالمت، سطح شــادي و ميزان خالقيت 
افراد داشته باشــد. هرچند اثرات بلندمدت 
اين دوره مشخص نيســت، اما محققان ابراز 
نگراني كرده اند كــه رفتارهايي كه در دوران 
قرنطينه شكل گرفته است، بازگشت دوباره 
مردم به زندگي اجتماعي را ســخت خواهد 
كرد. اين رفتارها تــرس از فضاهاي عمومي، 
رفتارهاي وسواس گونه و پيگيري هميشگي 
نشانه هاي كرونا هستند. در انگليس، كه يكي 
از طوالني ترين قرنطينه هاي دنيا را داشــته 
است، تحقيقات نشان داده كه اشتياق در ميان 
مردم براي بازگشت به زندگي نرمال و ترس از 
حضور دوباره در جامعه، تقريبا يكسان است. 
بنياد سالمت رواني انگليس كه اين تحقيق را 
انجام داده، در گزارش خود نوشــته است كه 
در سومين قرنطينه سراســري انگليس كه 
از ابتداي زمســتان پيش شروع شده، ميزان 
اضطراب مردم كم شده اما احساس تنهايي در 
ميان آنها به شدت بيشتر شده است. كاترين 
ســيمور، رئيس بخش تحقيقات اين بنياد 
گفته است كه گروه هاي خاصي مانند جوانان، 
افراد بيكار، والدان تنها و افرادي كه بيماري 
زمينه اي دارند، در مقايســه با بزرگساالن، 

اســترس و ناراحتي های رواني بيشــتري را 
تجربه مي كنند. او گفته است: »هرچه بيشتر 
تنها باشيد، احســاس تنهايي هم مزمن تر 
مي شود و ازسرگيري فعاليت هاي روزمره و 
عادي را سخت تر مي كند. براي افرادي كه از 
دوري از جامعه استقبال مي كنند، بازگشت به 
جامعه بسيار سخت تر خواهد بود.« در ميان 
گروه هاي حساس، جوانان وضعيت حادتري 
دارند؛ آنها با تعطيلي مدارس مواجه شدند، 
زندگي اجتماعي شــان را در برهه خاصي از 
دســت دادند و در صف دريافت واكسن هم 
آخرين نفرات هســتند. آنها همچنين بايد 
رفتارهاي فداكارانه اي از خود نشان مي دادند و 

در ميانه همه گيري كرونا، مراقب افراد مسن تر 
مي بودند. حاال اين مسئله محققان را به  خود 
مشــغول كرده اســت كه اين گروه از مردم، 
چطور به زندگي عادي بازخواهندگشــت. 
ايمي كلمنت، 26ساله و ساكن لندن درباره 
بازگشت به شرايط عادي گفته است: »براي 
من سخت است كه تصور كنم اوضاع چطور 
مثل قبل خواهد بود. در نيمه اول همه گيري 
اينطور احساس مي كردم كه مي توانم با شرايط 
كنار بيايم و زندگي را بعــد از يك وقفه ادامه 
بدهم. اما حاال قرنطينه اينقدر طوالني شده 
كه احساس مي كنم وقتي كه تمام شود، بايد 

زندگي را از نو بسازم.«

 ثبت باالترين ركورد 
مرگ و مير كرونا در روسيه

 با ثبت 752مرگ ناشي از ويروس كرونا در روســيه در 24ساعت، باالترين آمار 
مرگ و مير ناشي از آن در اين كشور به ثبت رسيد. به گزارش خبرگزاري ايتارتاس، رويداد

طي روز شنبه حدود 25هزار و100نفر نيز به كرونا مبتال شده اند. براساس اين آمار، 
اكنون تعداد كل مبتاليان به اين ويروس در روســيه به 5 ميليون و758 هزار و300نفر رسيده 

است. تعداد كل مرگ ومير نيز به 142هزار و 253مورد رسيده است.
موج جديد ابتال به ويروس كرونا در روســيه در نتيجه عدم تمايل بســياري از مردم روسيه به 
واكسيناسيون بوده است. طبق آمار دولتي، تا هفته گذشته تنها حدود 15درصد مردم روسيه 
در برابر ويروس كرونا واكسينه شده  اند. بسياري از روس ها گفته اند كه به واكسن ها و اظهارات 
مقامات روســيه در اين باره اعتماد ندارند. در ميان شهرهاي روسيه، پايتخت وضعيت بحراني 
دارد. تعداد كل موارد ابتال در مسكو به يك ميليون و429هزار نفر رسيده است. شمار تلفات نيز 
در اين شهر به 23هزار و648نفر افزايش يافته اســت. تعداد بيماران درمان شده، يك ميليون و 
228هزار و601نفر اعالم شده اســت. هم اكنون، 176هزار و989نفر در بيمارستان هاي مسكو 

تحت درمان قرار دارند.

انگليس پس از اجراي يكي از سفت  و سخت ترين برنامه ها ي قرنطينه در جهانترس از بازگشت به زندگي عادي
   4ميليون قرباني كرونااكنون براي بازگشايي آماده مي شود اما مردم از بازگشت به زندگي عادي مي ترسند 

هفته گذشته، براساس اعالم دانشگاه جان 
هاپكينز در آمريكا، تعداد قربانيان كرونا در 
سراسر جهان، از مرز 4ميليون نفر گذشت. 
به گزارش نيويورك تايمز، 9 ماه طول كشيد 
تا تعداد قربانيان كرونا در سراسر جهان به 
يک ميليون نفر برسد و از آن زمان، سرعت 
مرگ ومير به خاطر كرونــا افزايش يافته 
اســت. يک ميليون بعدي در سه ماه ونيم و 
يک ميليون بعدي در 3 ماه جانشــان را از 
دست دادند. يک ميليون قرباني آخر كرونا 
هم جانشان را تنها در دو ماه و نيم از دست 
داده اند. البته تعداد مرگ ومير روزانه اخيرا 
كاهش يافته است. آمار اعالم شده، براساس 
آمارهاي رسمي اعالم شده توسط كشورهاي 
دنيا جمع آوری شده است. در سراسر دنيا، 
تعداد مرگ وميرهاي كرونا، پايين تر از ميزان 
واقعي آن گزارش مي شود. دكتر آدهانون 
گبريســيوس، مديركل سازمان بهداشت 
جهاني 4ميليون مرگ را يک تراژدي خوانده 
و گفته به خاطر بروز گونه هاي جديد ويروس 
و نابرابري در توزيع جهاني واكسن،  تعداد 
قربانيان همچنان باال خواهد بود. با وجود 
اين،  به كارگيري واكسن در برخي كشورها 
به شدت كارايي داشــته و مرگ وميرهاي 
مربوط به كرونا كاهش پيدا كرده است. يكي 
از اين كشورها آمريكاست كه واكسيناسيون 
در آن، در سطح وسيعي انجام شده است. با 
اين حال در مناطقي مانند آفريقا كه سطح 
واكسيناسيون پايين است، مرگ ومير در 
حال باالرفتن است. در يک مورد عجيب، 
 در انگليس، جايي كه ميزان واكسيناسيون 
باال بوده هم تعداد مبتاليان، به خاطر انتشار 

وسيع گونه هاي جديد،  در حال رشد است.

 زنـگ خطر بــراي 
متحدان آمريكا در منطقه

الكساندر الورنتيف، فرستاده ويژه 
رئيس جمهور روســيه در مذاكرات 
آستانه، هفته گذشته در سخناني 
معنــادار با اشــاره بــه تحوالت 
افغانســتان گفت: خروج ناگهاني 
آمريكا پيامي روشــن براي تمامي 
متحدان اين كشور در منطقه، به ويژه 
كردهاي سوريه به همراه دارد. اين 
گروه ها بايد بدانند كه روزي نوبت 
آنها رسيده و از ســوي آمريكا در 
ميدان رها خواهند شــد. بنابراين 
بهترين سياست پيش رو، تعامل با 
دولت قانوني سوريه در دمشق براي 
حل بحران هاي داخلي اين كشــور 
است. بسياري از رسانه هاي عربي نيز 
طي هفته هاي گذشته نگاه مشابهي 
را درباره حضور آمريكا در عراق و يا 
كشورهاي حوزه خليج فارس مطرح 
كرده اند. روزنامه العربي الجديد در 
اين باره مي نويســد: كاهش حضور 
نظامــي آمريكا بــراي حمايت از 
متحدانــش در خاورميانه و تمركز 
اين كشور بر شــرق آسيا، واقعيتي 
اســت كه تمامي كشورهاي منطقه 
آن را پذيرفته و سياست هاي خود 
را براساس آن تنظيم مي كنند. تالش 
تركيه براي حل مســتقيم تنش ها 
با مســكو خارج از چارچوب ناتو يا 
افزايش چشمگير روابط اقتصادي 
كشــورهاي نفتي عربي با چين را 
مي توان ازجمله نشــانه هاي اين 

واقعيت به حساب آورد.
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تا به حال »گل يا پوچ« را  به صورت دســته جمعي ميثم قاسمي
بازي كرده ايد؟ لذت اين بازي با وجود نفرات زياد، خيلي 
بيشتر مي شود. تيمي كه بايد حدس بزند گل در دست 
كيست، به روش هاي مختلفي اين كار را انجام مي دهد و 
حتي به حاالت روحي افراد تيم مقابل توجه مي كند. از 
آن ســو، تيمي كــه گل را دارد هم ســعي مي كند با 
ترفندهاي مختلف، حريف را گمراه كند و نشان ندهد 

گل كجاست.
اين روزها وقتي به ســخنان مديران ارشــد كشور گوش 
مي دهم، احساس مي كنم دسته جمعي در حال بازي گل يا 
پوچ هستيم و اتفاقا گل دست مديران است و ما مردم بايد 

حدس بزنيم كجاست. مثال به نمونه هاي زير توجه كنيد:
1- جنــاب نمكي، وزير بهداشــت روز 26ارديبهشــت 
امسال گفته اند:»14ميليون نفر تا يك ماه آينده واكسن 
مي زنند.«خيلي واضح است كه از آن يك ماه، زمان زيادي 

گذشته و هنوز نصف عدد اعالمي هم واكسن نزده اند و پيك 
پنجم كرونا هم گريبان مان را گرفته است.

2- آقاي اردكانيان، وزير نيرو سال98 در گفت وگوي ويژه 
خبري شــبكه دو فرموده اند: »ظرفيت نيروگاهي كشور 
اكنون به 82هزارو908 مگاوات افزايش يافته است.« اما 
13تير امسال آقاي رجبي مشهدي، سخنگوي صنعت برق 
در تلويزيون گفت: »مجموع نيروگاه هاي كشور بيشتر از 
55 هزار مگاوات نمي توانند برق توليد كنند.« اين حدود 
28هزار مگاوات توان توليد برق كشور كجا رفت؟ آيا از اول 
وجود نداشت و عدد جناب وزير اشتباه بود يا اينكه در 2سال 

گذشته از توان توليد كم شده است؟
3- آقاي روحاني، رئيس جمهــوري، همين يكي دو روز 
پيش گفته اند: »مردم نبايد همه سرمايه شان را وارد بورس 
مي كردند. بورس هميشــه يك خط صعــودي رو به باال 
نيست و مردم بايد تا حدي سرمايه خود را وارد بورس كنند 
تا فراز و نشيب آن زندگي آنها را برهم نزند.« اما ايشان سال 

گذشته و زماني كه هنوز شاخص بورس در حال صعود بود 
گفته بودند: »با شرايطي كه بورس نشان مي دهد اوضاع 
بهتر خواهد شد؛ مردم بايد همه  چيز را به بورس بسپارند.«

از اين دست مثال ها فراوان است و متأسفانه بخشي از شغل 
من و همكارانم انعكاس دادن همين سخنان است. سخناني 
كه ديگر نمي دانيم به كدام بايد اعتماد كنيم و آيا درصورت 
اعتماد، مدتي ديگر همان مدير محترم بابت عمل بر پايه 
سخنانش به ما عتاب نخواهد كرد؟ آيا اجازه داريم درباره 

اين سخنان ضدونقيض سؤال بپرسيم؟
يكي از اصولي كه استادان روزنامه نگاري به ما ياد داده اند، 
راســتي آزمايي خبر اســت. هر خبرنگار موظف است با 
روش هاي مختلفي از راستي آنچه مي شنود مطمئن شود و 
در غيراين صورت يا آن را نشر ندهد يا تأكيد كند كه درباره 
صحتش اطمينان ندارد. واقعيت اين است كه اين روزها ما 
هم ديگر نمي دانيم كدام خبر و وعده راســت است. انگار 

مديران عزيز توانسته اند به خوبي گل را پنهان كنند.

اينجاچهخبراست؟

زندان آدم ها را تغيير مي دهد و اين تغيير هميشه هم  مثبت نيســت. به همين دليل است كه در خيلي از فاطمه عباسي
كشورهاي پيشــرفته سال هاست براي متهماني كه جرمشــان سنگين نيست 
احكامي صادر مي شــود كه جايگزين حبس و زندان رفتن باشد. در ايران هم از 
سال92 مجازات جايگزين حبس به قانون مجازات اسالمي اضافه شد و برخي از 
قضات به جاي نوشتن حكم حبس و شــالق براي آدمي كه سهوا با عابر  پياده يا 
اموال عمومي تصادف كرده، يا سارقي كه سابقه دار نيست، يا كساني كه با حيوانات 
بدرفتاري مي كنند و... حكم هاي خالقانه، متناســب با جرم و مفيد براي جامعه 
صادر مي كنند؛ حكم هايي مثل تهيه كفش و كيف و لوازم التحرير براي كودكان 
محروم، تهيه علوفه براي حيوانات، خط كشــي گذرگاه عابر پياده، هميار پليس 
شدن، نوشــتن مقاله زيســت محيطي و پاكسازي ســاحل. يكي از جديدترين 
حكم هاي جايگزين نيز روز گذشته در استان گلستان صادر شد. با حكم قاضي 
يك راننده متخلف به جرم تصادف غيرعمد، به جاي رفتن به زندان، بايد 500اصله 
نهال جنگلي 3ســاله ممرز، افــرا و بلــوط در عرصه هايي كــه منابع طبيعي 
علي آبادكتول اعالم مي كند، بكارد و از اين نهال ها مراقبت و نگهداري كند. هفته 
گذشته هم يك شكارچي غيرمجاز كه كارش تهيه و توليد محتواست و براي شكار 
به شهرستان جغتاي در استان خراســان رضوي رفته بود، به جاي حكم زندان و 
جريمه، به ساخت مستند 30دقيقه اي قابل پخش در شبكه هاي صداوسيما درباره 
حيات وحش محكوم شد. اين حبس زدايي و احكام جايگزين به نفع جامعه بوده و 
باعث مي شود افراد به جاي مواجه شدن با آسيب هاي مختلف در زندان، از تبعات 
حبس دور شده و زمينه انجام خدمات مثبت برايشان فراهم شود. بايد اميد داشت 

كه صدور چنين احكامي در جامعه فراگيرتر شود.

حكم: تكثير انسانيت

روتوش زدايي نروژي از اينفلوئنسر ها
مقامات وزارت امور خانواده دولت نروژ  قانوني را به اجرا گذاشتند كه طي آن سامان رضايی
اينفلوئنسر هاي )مشاهير شبكه هاي اجتماعي( اين كشور حق ندارند 
بدون اشاره به اديت )روتوش( داشــتن عكس شان آن را در فضاي 
مجازي و به ويژه اينستاگرام منتشر كنند. قانوني كه صداي برخي 
شاخ هاي مجازي سرزمين شفق هاي قطبي را درآورد. روتوش كردن 
عكس يا به قول نسل ديجيتال، اديت عكس در همين ايران خودمان 
داستان و پيشينه اي دارد كه يادآوري آن مي تواند به درك علل اتخاذ 
اين تصميم نروژي كمك كند. قديم  ها كه نه! همين سي و اندي سال 
پيش اگر پسربچه يا دختربچه اي دست در دست خان دايي سبيل  از 
بناگوش دررفته مو فرفري تســبيح گرداني به عكاسي سرچهارراه 
مي رفت و دايي كاله شاپو به سر و راننده تريلي 18 چرخش را براي 
چند ثانيه به عكاس باشي مي سپرد هيچ تضميني نبود كه خان دايي 
را همانطور زمخت و خشن طور تحويل بگيرد. عكسي كه كودك دهه 
شصتي بهت زده روي ديوار مي ديد ديگر هيچ ربطي با خان دايي او 
نداشت. مردي بزك دوزك كرده با لپ هايي گل انداخته و ديگر هيچ 
ربطي به خان دايي راننده تريلي 18 چرخ او كه هميشه عطر گريس 
و واسكازين زده نداشت. اين بود كه بعد از امانت فروشي نبش ميدان 
محله كه در عالم بچگي نمي فهميديم چرا امانت مردم را مي فروشد 
هيچ كس در دســتكاري امانت كه در اين مورد خاص خان دايي مو 
فرفري بود به اندازه عكاس باشي سرچهارراه تبحر نداشت. بگذريم! 
مسئوالن نروژ هم پس از اخطار هاي روانشناس ها متوجه شدند كه 
ميزان نوجوان ها و به ويژه  دختران نوجواني كه تحت تأثير عكس هاي 
اديت شده اينفلوئنسر هاي شبكه هاي اجتماعي نمي توانند واقعيت 
را تشــخيص بدهند و به همين دليل احســاس خود زشت پنداري 

مي كنند رو به افزايش است. 
بنابراين به پشتوانه همين واقعيت، دولت نروژ اينفلوئنسر ها را وادار 
كرد واقعيت بزك دوزك نشده چهره شان را به اشتراك بگذارند. در 
غيراين صورت بايد در اطالعات عكس منتشر شده به اديت و روتوش 

داشتن عكس اشاره كنند.

زندگي پديا

خاطره هاي گمشده 

شيدا اعتماد
مسكن از نيازهاي اوليه و اساسي بشر است. 
نبايد مسكن داشتن دشوار باشد، اما هست. 
براي هميــن تعداد زيادي از شهرنشــينان 

اجاره نشين هستند.
انســان، هر چند مثل درخت ريشه ندارد و 
مي تواند راه برود، ولي براي اينكه هر ســال 
خانه اش را عوض كند، آفريده نشــده است. 
اجداد غارنشــين ما هم يك غار را نشــان 
مي كردند و اگر زلزله يا ســيل غارشان را از 
آنها نمي گرفت، تا آخر عمرشــان در همان 
غار زندگي مي كردند. انســان شهرنشــين 
تكنولوژي زده مجبور است در فقدان امكانات 
اوليه اي كه اجدادش داشتند، هر سال كوله بار 
نه چندان سبكش را بزند زير بغل و از خانه  اي 

به خانه اي ديگر برود.
خانه شدن يك مكان براي انسان يك فرايند 
تدريجي است. طول مي كشد شناختن يك 
خانه و دل بستن به آن. طول مي كشد 4فصل 
يك خانه را فهميدن و مناسب با آن زندگي 
كردن. يك ســال اصال مدت زيادي نيست. 
قراردادهاي اجاره خانه، حداكثر يك ســاله 
تنظيم مي شــوند كه سر ســال وقتي هنوز 
خانه اي را نشناخته اي از آن كوچ كني به خانه 

ديگري و باز همينطور تا خانه بعدي.
اگر تورم و بحران هــا و انصاف صاحبخانه ها 
اجازه بدهد كه بيش از يك سال در خانه اي 
بمانيم تازه مي توانيم درك كنيم كه دوست 
شــدن با خانه يعني چه. مي توانيم بفهميم 

كه پرستوها چه وقتي به خانه هاي گلي شان 
در پاركينــگ برمي گردنــد و آن جيغ هاي 
شادمانه شان چقدر خوشايند است. مي توانيم 
بقال مهربان تر و نانواي چيره دست تر محل را 
شناسايي كنيم. مي توانيم گوشه هاي تاريك 
و روشن خانه را بهتر بشناسيم و بفهميم كه 
كجاي خانه در كدام فصل خوشايندتر است. 
بفهميم كفتري كه به تراس خانه سرمي زند 
همان است كه از روز اول با هم سر تصاحب 
تراس دعوا داشتيم و هنوز هم جنگ مغلوبه 

نشده است.
خانه ها هم گمان نكنم دوست داشته باشند 
آدم هايشان زود به زود عوض شوند. خانه ها 
هم بــراي خو گرفتــن به اشــياي جديد و 
عادت هاي جديد نياز به زمان دارند. شايد هم 
يك روز دانشمندان آن سلول دلتنگي را در 
وجود خانه كشف كردند كه پر از خاطره هاي 
ساكنان پيشين اين خانه هاست؛ خاطره هايي 
از جنــس خنده هــاي بچه هــا و هياهوي 
مهماني هاي دوســتانه و بوي برنج و صداي 
ماشين لباسشويي در يك عصر داغ تابستان.

آدم ها از خانه ها مي رونــد و كوچ مي كنند. 
خاطره هــا اما ريشــه مي دواننــد در خانه. 
شايد يك روز بشــود خاطره هاي گمشده را 
از البــه الي آجرها نجــات داد و به آنها جان 
بخشيد. خاطره يك عصر داغ تابستان مثال 
كه بوي اطلســي هاي گرمازده مي آميزد با 
بوي رخت هاي شسته آفتاب خورده و صداي 
كسي كه دارد لباس ها را از روي بند برمي دارد 

و زيرلب آهنگي قديمي را زمزمه مي كند.

مان

اول آخر ز غوغای جهان فارغ.../ تيرماه داغ تهران

چه كسي امير را كشت

مهدي كرم پور
همه آدما از وقتي دنيا ميان، كلي 
آرزو دارن واســه خودشون كه 

انجامش بِدن...
 زمان مي گذره تا اينكه مي بينن 
 اي بابا، پير شدن و به هيچ كدوم 
از آرزوهاشــون نرســيدن... 
بعد همــون آرزوها رو واســه 
بچه هاشــون مي ُكنن. شايد 
اونا كار نكرده پدر و مادرشونو 

انجام بِدن... 
همــون بچه بزرگ مي شــه 
مي رســه بــه 18 ســالگي. 
به خودش مي گــه: خب من 
االن 18 سالمه، بايد يه اتفاق 
بزرگ رو رقم بزنم... چشم رو 

هم مي ذاره، مي بينه شــده 40 سالش و هيچ كاري هم 
انجام نداده... 

مي دوني! بيشتر آدما زندگي مي ُكنن كه فقط بگذره... همين!

در قند هندوانه

ريچارد براتيگان

 امروز صبح در زدند. از نحوه در زدنش مي شد بفهمم 
كه چه كسي ا ســت، و از پل كه رد مي شد صدايش را 
شنيده بودم. از روي تنها تخته اي رد شد كه سر و صدا 
مي كرد. هميشــه از روي آن رد مي شــد. هيچ وقت 
نتوانســته ام از اين قضيه ســر در بياورم. خيلي فكر 
كرده ام كه چرا هميشه از روي همان تخته رد مي  شود، 
چطور هيچ وقت اشــتباه نمي  كند، و حاال پشــت در 
كلبه ام ايســتاده بود و در مي زد. جــواب درزدنش را 
ندادم، فقط چون دوســت نداشــتم. نمي خواستم 
ببينمش. مي دانستم براي چه آمده و برايم اهميتي 
نداشت. دســت آخر از درزدن منصرف شد و از روي 
پل برگشت، و البته از روي همان تخته رد شد: تخته 
بلندي كه ميخ هايش ترتيب درســتي ندارد، سال ها 
پيش ساخته شده و هيچ راهي براي تعميرش وجود 
ندارد و بعد رفت و تخته بي صدا شد.  مي توانم صد ها 
بار از روي آن پل رد شوم، بي آنكه پايم را روي آن تخته 

بگذارم، اما مارگريت هميشه از روي آن رد مي شود.

بوك مارك ديالوگ

حافظ

مرحبا طاير فرخ پي فرخنده پيام
خير مقدم چه خبر دوست كجا راه كدام

 دوم آوريــل ســال1992 ميــالدي 
تك تيرانداز هاي صرب هر چه شليك كردند 
نتوانستند مسلماناني را كه در خيابان پهني 
در سارايوو مي دويدند به ضرب گلوله هدف 
قرار دهند. اين رويداد نيم ساعت بعد هم 
تكرار شد. جواني درحالي كه ليمويي زرد 
در دهانش بود مســيري را كه دويده بود 
بازگشــت و دوباره با چند نفر كه آنها هم 
مي دويدند به ســمت ديگر خيابان رفت. 
بدون اينكه كسي كشته شود. نام اين جوان 
نوريا پيتســيكوزا، قهرمان ملي ســارايوو 
اســت. او كه به مرد ليمويي مشهور بود و 
هميشــه می دويد،يك پيغام بيشتر براي 
مردم نداشــت و آن اينكه اگر مي خواهيد 
زنده بمانيد همپاي من بدويد. نوريا كه با 
ليمويي به دهان، خود و شجاعتش را به رخ 
ما صرب ها مي كشيد براي تك تيرانداز هاي 
صرب به حسرتي باورنكردني بدل شده بود. 
يكي از زناني كه دنبال نوريا نرفته بود حازيرا 
كاتوويچ بيديك نام دارد او ماجراي آن روز 
را اينگونه تعريف مي كند. من جزو كساني 
بودم كه دنبال نوريا نرفتــم. عصر آن روز 
ما 800نفر زن و كودك بوديم. ما صرب ها 
را زنده در چاهي انداختند تا بميريم. زني 
در كنار من كه حامله بود، دائم داد مي زد 
و از درد به خود مي پيچيد تا اينكه روز بعد 
باالخره جان سپرد. من به  خاطر تكه  ناني كه 
همراه داشتم و براي خوردنم در راه گرفته 
بودم زنده ماندم. در جيب بسياري از اطفال 
و كودكان تكه هاي ناني بود و من به واسطه 
خوردن هميــن نان ها زنده مانــدم. ابتدا 
خيلي مي ترسيدم ولي تكرار اين عمل برايم 
عادي شد. هشتاد و يك روز بعد بله دقيقا 
81روز بعد كشاورزان روستايي نفيسن، مرا 
از داخل اين چاه نجات دادند. پس از خارج 
شــدن از چاه وزنم به 30 كيلوگرم رسيده 
بود؛ درحالي كه پيش از اين، وزن طبيعي ام 
70 كيلوگرم بود. مردمان سارايوو اين روزها 
مي دانند كه اگر دنبــال نوريا نمي دويدند 
شايد سرنوشتي همچون حازيرا يا بدتر از 

آن نصيب شان مي شد. 

بدون مرد ليمويي
گرينويچ

عدد خبر

مدیركل استاندارد 
استان تهران از پلمب ۴۴ 
شهربازی در سال جاری 

خبر داده و گفته: از ابتدای 
سال تاكنون، بیش از هزار 
مورد بازرسی از تجهیزات 
بازی استان انجام و ۸۰۵ 

تجهیز پلمب شد.
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9شهربازی  در تهران كه 
تاكنون اقدام مؤثری 

برای اخذ مجوز استاندارد 
نكرده اند شامل رفاه 

اتوبان یاسینی، بوستان 
میعاد در منطقه ۵، 

روبوكیدز باغ كتاب، مركز 
خرید ایده آل خیابان 
امین الملك، نرگس 

تهرانسر و بازیكده خانواده 
حكیمیه در شهر تهران، 
امیركبیر شهریار، شادان 
پارس خاوران و معلم در 
پاكدشت، اخطار گرفته 

و برای رفع نواقص 
تجهیزاتشان به آنها 

فرصت داده  شده است.

9

همچنین در نتیجه 
بازرسی و نظارت بر 

تجهیزات بازی، از ابتدای 
سال برای حدود ۶۰۰ 

تجهیز شهربازی مجوز 
بهره برداری صادر شد.
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»هجیج« زيباي پنهان 
»هزارماسوله«

هجیج به عنوان یکی از معروف ترین روستاهای پلکانی کرمانشاه  
نیازمند  توسعه گردشگری است
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فرحناز چراغی
خبرنگار

»هجیج« روســتایی زیبا در اســتان کرمانشاه اســت با بافت 
شگفت انگیز سنگی در دل یک دره سرسبز، اما سخت و عجیب. 
این روستا در ۳۴کیلومتری شهر »هزارماسوله« پاوه در کرمانشاه  
قرار دارد. از کرمانشاه تا پاوه مسیر کمی طوالنی است و جاده تا 
نزدیکی های شهرستان پاوه، مناسب تر به نظر می رسد و پیچ های 
عمیق آن کمتر است؛ جاده ای که به قلب روستاهای پلکانی ایران 

و حتی جهان معروف است.
 کرمانشاه، روانســر و جوانرود را پشت سر می گذاریم و هرچه رو 
به ســوی مقصد پیش می رویم، دره ها عمیق تر و پیچ های تند و 
نزدیک به هم آن بیشتر نمایان  می شود؛ جاده از دل جنگل های 
بلوط عبور می کند و مسیر از کرمانشاه تا روستا کمتر از ۳ساعت 
است. در مسیر حرکت تنها دو خودرو به سختی از کنار یگدیگر 

عبور می کنند.

مسیر سبز و سخت
سمت راست جاده جنگل های بلوط بر خودرو مسلط است و در 
ســمت چپ نیز دره های عمیق قرار دارد. در دل این دره ها نیز 
تک وتوک روستاهای پلکانی دیده می شود. سرسبزی  روستاها از 
دور چشمک می زند و پیچ های تند نزدیک به هم و دره های عمیق 

را یکی پس از دیگری پشت سر می گذاریم.
برای رســیدن به مقصد باید از دل چند تونل نیــز عبور کنیم؛ 

آنگاه است که هجیج  در آغوش یک دره سرسبز نمایان می شود؛ 
روستایی با خانه های ســنگی و پلکانی که پشت شان به دل کوه 
گرم است و گویی کوه، روســتا و مردمانش را در آغوش گرفته 
است. به واسطه پله های سنگی چیده شده، از پایین جاده، مسیر 
هر خانه مشخص است و تک تک پله های سنگی و مسیر انتهایش 
را می توان با چشم دنبال کرد. معماری ساده، اما بسیار سخت و 
سنگی روستا نمود ویژه تری دارد و بیش از هرچیز به چشم می آید. 
عجیب تر اما باغداری در دل ســنگ ها و کاشت درختان انگور، 

گردو، سیب، انجیر و توت است. 

درهم تنیدگی سنگ و صخره 
روســتا از ۳طرف در محاصره کوه و از یک طرف در مقابل سد 
داریان است که سبب می شــود هوای غروب ها و ابتدای صبح، 
بسیار دل  انگیز باشد. درهم تنیدگی سنگ و صخره و آب و زندگی 
اینجا زیباست، اما بیدار شدن با صدای طبیعت در دل این کوه و 
آن دریایی که سد بر روی سیروان بسته، زیباتر است. باال آمدن 
سد داریان اما باغ های روســتای هجیج را در پایین دست خود 

پنهان کرده   است.
در دل روستا زیارتگاه »هجیج کوسه« و گنبد فیروزه ای آن در 
کنار ســد جلوه  ویژه ای دارد؛ در انتهای روستا و در نزدیکی این 
زیارتگاه تونل دیگری تعبیه شده است و گردشگران خسته از راه، 
ابتدا سری به »چشمه بل« می زنند تا با آب گوارای آن، غبار راه 

از چهره بزدایند.
چشمه بل و آبشار آن در دقایق ابتدایی به زیبایی از گردشگران 

پذیرایی می کنند. آب خنک و گوارای این چشــمه از دل غاری 
با دهانه ۶متری به سیروان و ســد دارایان می ریزد و نمای این 
آبشار زمانی دیدنی تر می شود که سوار بر قایق های تفریحی آن 
شوید و از مقابل، چشمه بل و آبشار زیبای آن را تماشا کنید. به 
گفته محلی ها، آب گوارای چشمه بل با خواص معدنی حتی در 

خشکسالی ها همیشه ثابت بوده و کم نشده است. 

مشکالت زیرساختی روستا
براســاس برآوردهای تخمینی روســتاییان هجیج، تا پیش از 
همه گیری ویروس کرونا، در ایام تعطیالت و به ویژه نوروز، بین 
۴ تا ۵هزار گردشگر از زیبایی های روســتا دیدن می کردند، اما 
مدتی است که این تعداد کمتر شــده  و روستاییان امیدوارند با 
پایان بحران کرونا، میزبان گردشگران بیشتری باشند.اما نکته 
اینجاســت که این روســتای زیبا و شــگفت انگیز، با همه پیچ 
وخم هایش و سختی هایی که گردشگران برای دیدن آن، با شوق 
پشت سر می گذارند، نیاز به ایجاد زیرساخت های رفاهی بیشتری 
دارد.نداشتن مکان موقت اســتراحت برای گردشگران، کمبود 
فضای سبز و آالچیق وهمچنین ســرویس بهداشتی، بخشی از 
کمبودهایی است که گردشگران در بدو ورود به این روستا با آن 
روبه رو می شوند. جاده سخت و پر پیچ وخم بدون حفاظ ایمنی 
نیز یکی از مشکالت زیرســاختی جاده روستاست که مسئوالن 

مربوط باید برای رفع آن اقدام کنند.
قایق سواری و ماهی گیری در روســتای هجیج، در کنار  دیگر 
جاذبه های آن، عامل مهم حضور بســیاری از گردشگران دراین 

منطقه اســت که به نظر می رســد راه انــدازی تفریحات جدید 
آبی با برخورداری از امکانات مجهزتر، می تواند رضایت بیشــتر 
گردشگران را به دنبال داشته باشد و درآمد گردشگری این روستا 

را نیز چندبرابر کند.

تالش برای رفع کمبودها
معاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی استان کرمانشاه با 
بیان اینکه با آبگیری ســد داریان، گردشگری روستای هجیج 
بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است، می گوید: این وضعیت 
با اســتقبال اهالی منطقه برای تقویت زیرساخت های رفاهی و 
پذیرایی مواجه شده است.علی صابر می افزاید: درحال حاضر چند 
خانه مسافر، اقامتگاه  بوم گردی و رستوران با مجوز اداره میراث 

فرهنگی، در روستای هجیج مهیای پذیرایی از مسافران است.
وی ادامــه می دهــد: در روزهــای پیک حضور گردشــگران، 
کمبودهایی برای پذیرایــی از آنان وجود دارد که در تالشــیم 
مجوز فعالیت خانه مســافرهای بیشــتری را صــادر کنیم.این 
مسئول برگزاری رویدادهای محلی را از برنامه های مدنظر برای 
معرفی هرچه بیشتر هجیج عنوان می کند و می گوید: با برگزاری 
رویدادهای ورزشی آبی، برداشت محصوالت باغی، معرفی آداب و 
رسوم محلی و... می توان یک بسته فرهنگی مناسب برای روستای 

هجیج باهدف پذیرایی از گردشکران بیشتر ارائه کرد.
صابر زیرساخت های بوم گردی و اقامتگاه های پذیرش مسافر را 
در منطقه مناسب ارزیابی می کند و می افزاید: گردشگری یک 
صنعت فرابخشی اســت که باید همه دستگاه های مربوط برای 

توسعه آن پای کار بیایند، چون همه دســتگاه های از سود آن 
بهره مند می شوند. بنابراین برای بهبود وضعیت امکانات رفاهی 
در حوزه گردشــگری، اداره های دیگر نیز باید همکاری کنند. 
البته تفاهم نامه هایی نیز دراین زمینه منعقد شده است که پیگیر 

تحقق آنها هستیم.

توسعه گردشگری در هجیج
دهیار روستای هجیج نیز می گوید: جمعیت ثابت روستا حدود 
۳۲۵نفر است که با احتساب جمعیت متغیر آن، حدود ۴۲۵نفر 
می شود. به برکت بسته شدن سد در روستا، زیرساخت های برق، 
آب و تلفن و جاده مهیاست. همچنین زیرساخت های گردشگری 
منطقه نیــز با ایجــاد پارکینگ، مســافرخانه و هتل توســط 
بخش خصوصی مهیای پذیرایی از مسافران است. درحال حاضر 
حدود ۵۸خانه مسافر و اقامتگاه بوم گردی از گردشگران پذیرایی 
می کنند.محرم شبرنگ می افزاید: زیارتگاه سیدعبیداهلل، آبشار 
بل، دریاچه سد داریان، معماری پلکانی روستا، اسکله قایق رانی، 
طبیعت بکر، آداب و رسوم، غذاهای محلی و مردم مهمان نواز، از 

جاذبه های گردشگری هجیج به شمار می رود.
وی با بیان اینکه آبگیری ســد داریان، گردشــگران بسیاری را 
به هجیج کشــاند، به کمبود زمین دراین روستا اشاره می کند 
و می گوید: ســرمایه گذارانی برای تقویت امکانــات رفاهی به 
این منطقه آمده اند که امیدواریم با پیگیری مســئوالن و ایجاد 
امکانات مناسب، گردشــگری زمینه ساز توسعه پایدار روستای 

هجیج شود.

4 3,2

روزهای رکود  
هتلداری  در  

آذربايجان غربی

 گردش چرخ تولید 
در شهرک های 

صنعتی

ایجاد شهرک هاي صنعتي با رویکرد تولید و اشتغال زایی می تواند 
در تعدیل مشکالت، تأمین اشــتغال و افزایش درآمدزایی جامعه 
بسیار تاثیرگذار باشد. کارشناسان نیز با تاکید بر لزوم فعال شدن 
کارگاه های کوچک و متوســط در کنار کارگاه های بزرگ، معتقدند 
گسترش این کارگاه ها عالوه بر ایجاد اشتغال، زمینه ساز تولید ثروت 

برای عموم مردم، به ویژه طبقات ضعیف و متوسط خواهد شد.
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گردش چرخ تولید  در شهرک های صنعتی
همشهریدرپروندهویژهای،وضعیتشهرکهایصنعتیاستانهارادرسایههمهگیریویروسکرونابررسیکردهاست

ایجاد شــهرک هاي صنعتي با رویکرد تولید و اشــتغال زایی 
می توانــد در تعدیل مشــکالت، تأمین اشــتغال و افزایش 
درآمدزایی جامعه بســیار تاثیرگذار باشد. کارشناسان نیز با 
تاکید بر لزوم فعال شدن کارگاه های کوچک و متوسط در کنار 
کارگاه های بزرگ، معتقدند گسترش این کارگاه ها عالوه بر ایجاد 
اشتغال، زمینه ساز تولید ثروت برای عموم مردم، به ویژه طبقات 
ضعیف و متوسط خواهد شد. درهمین راستا در همه استان های 
کشور زمین هایی در اختیار شهرک های صنعتی قرارگرفته تا 
عالوه بر اشتغال زایی، زمینه ساز انتقال صنوف مزاحم شهری 
به این شهرک ها شود و به نظم شهری نیز کمک شود که البته 
صاحبان این مشاغل در برخی شــهرها به دلیل دوری راه و... 
چندان از این طرح استقبال نکرده اند. دراین گزارش مساحت و 
گستردگی شهرک ها و نواحی صنعتی درسطح استان های کشور، 
میزان انتقال مشاغل آالینده به شهرک های صنعتی و همچنین 
تاثیر شیوع کرونا بر فعالیت شهرک های صنعتی مورد بررسی 

قرار گرفته است که در ادامه می خوانید.

نخستینشهرکصنعتیاستانهمدان،
شــهرکصنعتی»بوعلی«بــودکهباهمدان

مساحت148هکتارفعالیتخودراآغاز
کردوبعدازآنشهرکهایصنعتیدیگرمانند»ویان«نیزراهاندازیشد.پیشازاین،یک
مجموعهدیگرهمدرسازمانجهادکشاورزیاستانفعالیتمیکردکهبخشروستایی
محسوبمیشدودراطرافروستاها،نواحیاقتصادیایجادمیکردتاصنایعروستاییدر
آنهامستقرشــوند،امادرسال1386اینمجموعهازســازمانجهادکشاورزیحذفو
7ناحیهصنعتیآنبهشرکتشهرکهایصنعتیاستانمنتقلشد.درابتدایدولتنهم
تصمیمگرفتهشدهرشهرستانحداقلیکشهرکصنعتیداشتهباشدومتعاقباین
تصمیم،8شهرکصنعتیدر8شهرســتانهمدانراهاندازیشدوامروزاستانهمدان
30شهرکوناحیهصنعتیدارد.سالقبلترحدود450قرارداددرشرکتهایصنعتی
بستهشدهکهنسبتبهسالگذشته،افزایشچشمگیریداردکهعلتآنکمشدنواردات
وافزایشنرخارزاست؛بههمیندلیلبسیاریترغیبشدهاندسرمایههایخودرابهبخش
تولیدبیاورند.درحالحاضرتعدادواحدهایغیرفعالنیزبسیارکماست.دراینمیانباید
بهایننکتههماشــارهکردکهاگرچهشــیوعویروسکرونابرفعالیتصنایعمستقردر
شهرکهایصنعتیاستانتأثیرمنفیبرجاگذاشتهاست،امانتوانستهمانعجدیدربرابر

ادامهفرایندتولیددرآنهاایجادکند.

شرکتشهرکهایصنعتیکردستان
دراردیبهشت1370بهصورتشرکتکردستان

سهامیخاصتاسیسشدهوتاکنونبه
سرمایهگذارانوتولیدکنندگاندر۲0شــهرکوناحیهصنعتیزمینواگذارشدهاست.
30مصوبهایجادشهرکهایصنعتیدرکردســتانوجودداردکهازاینتعداد،تاکنون
اراضی۲0شهرکدر10شهرستاناستانواگذارشدهیاآمادهواگذاریاست.درحالحاضر
مجموعمساحتشهرکهایصنعتیکردستانبیشازهزارو370هکتاروسرانهزمین
صنعتیدرکردستاننیزبهازایهرنفر،9/1مترمربعاستدرحالیکهاینرقمدرکشور
17مترمربعاست.ازسال71تاکنونهزارو۲50قراردادباسرمایهگذاراندرشهرکهای
صنعتیاستانمنعقدشــدهکه440قراردادآنمربوطبه3ســالاخیراست.همچنین
450طرحدرشهرکهایصنعتیاستاندرحالاجراستکهتا۲سالآینده50درصدآنها
بهبهرهبرداریمیرسد.هماکنونمیزاناشتغالزاییدر8۲0واحدشهرکهایصنعتی
استانبیشاز1۲هزارنفراستوتعدادواحدهایصنعتیکردستانازابتداتاسال139۲،
حدود440موردبودهکهدر8سالاخیر476پروانهبهرهبرداریدربخشصنعتصادرشد
وتعدادصنایعبه916واحدرسیدکهاینآمارنشانازرشد108درصدیدراینبخشدارد.
درزمینهانتقالمشاغلآالیندهبهشهرکهایصنعتینیزدرایناستانتنهابانکاطالعاتی
تهیهشــدهاســت.بایدبهایننکتههماشــارهکردباوجودشــیوعکرونــاوتحریمها،

سرمایهگذارانازایجادواحدهایصنعتیدراستاناستقبالکردند.

استانقزوینباداشتنیکشهرصنعتی
و13شهرکو6ناحیهصنعتی،یکیازقزوین 

قطبهــایمهــمصنعتدرکشــور
محسوبمیشود.در8سالگذشتهتالشهایزیادیدراینزمینهدراستانانجامشدهو
باتســطیحزمینوایجادزیرســاختهایمختلف،ازجملهآســفالتوخیابانکشی،
جدولگذاری،برقرسانیوشبکهروشنایی،آبرسانی،گازرسانیوخدماتمخابراتیبرای
استقرارصنایعکوچکومتوســط،بیشاز975هکتارازمساحتاراضیشهرکهاو
نواحیصنعتیبه۲00سرمایهگذارمتقاضیواگذارشدهاست.جالباینجاستکه
باوجودشرایطسختاقتصادیوتحریمهاوهمچنینشیوعویروسکرونا،
سرمایهگذاریصنعتیدراستانقزویندر۲سالگذشتهشیبصعودی
داشتهکهازدالیلآن،میتوانبهنزدیکیایناستانبهتهران،ارائه
مشوقهایمالیاتی،وجودزیرساختهایمناسبوهمچنین
فرهنگباالیســرمایهپذیریوهمراهیدســتگاههای
اقتصادیونیــزواگــذاریزمیــنارزانقیمتدر
شهرکهایصنعتیاشارهکرد.دراینمیانباید
زیرنظرداشتکهاگرچهتاکنوندرقزوین
گامهایــیدرزمینهانتقالمشــاغل
آالیندهبهشــهرکهایصنعتی
برداشتهشده،امابهنظرمیرسد
همچنانتارسیدنبهنقطه
مطلــوبراهزیادیدر

پیشدارد.

شرکتشهرکهایصنعتیلرستان
در17مردادماه1370تاســیسوبالرستان

تحویلشهرکهایصنعتیخرمآباد
یک،سنگالیگودرزوشهرکصنعتیبروجردکهقباًلتحتنظارتسازمانصنایعو
معادنوقتایجادشدهبود،آغازبهکارکردودرحالحاضر19شهرکوناحیهصنعتی
مصوبکه18موردآندارایعرصهوتحتعملیاتاحداث،توسعهوتکمیلاسترا
تحتمدیریتدارد.دراینمیانمساحتکل18شهرکفعالاستانهزارو600هکتار
است،درحالیکهمساحتیکشهرکدربرخیاستانهایهمجواربیشازهزارهکتار
استوایننشانمیدهدزمینهتوسعهزیرســاختهایتوسعهصنعتیدرلرستان،
آنگونهکهباید،مهیانشدهاســت.کمبودسرمایهدرگردشبرایتامیننقدینگیو
خریدمواداولیه،مهمترینمشــکلفعلیواحدهایمستقردرشهرکهایصنعتی
لرستاناست.فرسودگیماشینآالت،تولیدمحصولغیررقابتی،نبودبازارمناسب،
مشکالتحقوقیواختالفمیانشرکاازدیگردالیلتعطیلییاتملکواحدهاازسوی

بانکهایاستانمحسوبمیشود.

براســاساعالمشــرکتشهرکهای
صنعتــیگلســتان،درایــناســتانگلستان

۲4شهرک،ناحیهصنعتیویکمنطقه
ویژهاقتصادیباعنوانشهرکهزارهکتاریاترکبامساحت۲هزارو41هکتاروجوددارد.
ایندرحالیاستکهآمارهانشــانمیدهدبیشاز14هزارو500واحددرشهرکهای
صنعتیاستانحضوردارندکهبیشترآنهادرحوزهصنایعتبدیلیفعالیتمیکنند.این
درحالیاستکهصنایعتبدیلینســبتبهطرحهایصنعتی،اشــتغالبیشتریایجاد
میکنندوســرمایهگذاریرویآنمیتواندارزشافزودهبیشــترینصیباستانکند.
همچنینتاکنونهزارو14۲قرارداددرحوزهشــهرکهاونواحیصنعتیاستانمنعقد

شدهاست.

شیرازبااســتقرار53درصدازصنایع
فــارسدرخود،صنعتیترینشــهرفارس

استانفارساستونیریز،الرستانو
مرودشتبعدازشــیراز،دررتبههایبعدیدراینزمینهقراردارندوشهرستانهای
گراش،خنج،فراشبند،پاسارگاد،رستموخرامهنیزازنظرتعدادواحدهایصنعتیدر
پایینترینرتبهنســبتبهدیگرشهرستانهاهستند.شــهرکهایصنعتیفارس
7هزارو۲7۲هکتاردرقالب61شهرکوناحیهصنعتیاست.درمجموع43شهرک
صنعتیو۲7ناحیهصنعتیدراستانوجودداردکهازاینبین39شهرکو۲۲ناحیه
صنعتیبهبهرهبرداریرســیدهاند.بهگفتهکارشناســان،تامینزیرســاختهادر
شهرکهایصنعتیمتناسبباتوسعهاینشهرکهانیست.ایندرحالیاستکهبه
گفتهمسئوالناستان،اعتباراتدولتیپاسخگویرفعمشکالتشهرکهایصنعتی
نیست.اینهادرحالیاستکهبارفعمشکالتشــهرکهایصنعتی،میتوانبرای
کاهشآلودگیهایصوتی،زیســتمحیطیونیزکنترلوکاهشترافیک،مشاغل

آالیندهرابهآنجامنتقلکرد.


کهگیلویهوبویراحمــد۲1شــهرک صنعتیمصوبداردکهازاینتعداد،کهگیلویه وبویراحمد
13شــهرکوناحیهصنعتیشامل
333واحدصنعتیآغازبهکارکردهاند.ازکلواحدهایصنعتیاســتان،۲16واحد
معادل68درصدفعالو1۲۲واحدصنعتیغیرفعالند.کلواحدهایصنعتیاستان
ظرفیتاشتغالزاییبرایبیشاز5هزارنفررادارندکهالبتههنوزازاینظرفیتبهطور
کاملاستفادهنشدهاست.درسالهایگذشــته17۲0میلیاردریالدرشهرکهای
صنعتیاستانســرمایهگذاریبرایراهاندازی111واحدتولیدیانجامشدهاستو
میزاناشــتغالاینواحدهایصنعتیبراســاسپروانهبهرهبرداری1360نفربوده.
مهمترینعامــلتعطیلیواحدهــایصنعتیمســتقردرشــهرکهایصنعتی
کهگیلویهوبویراحمدنقدینگی،بازار،وضعیتمدیریتیوشراکتاستکهکروناهم

دریکسالگذشتهآنهاراتشدیدکردهاست.

۲۲شــهرکو7ناحیــهصنعتــیدر چهارمحالوبختیــاریوجــودداردوچهارمحال وبختیاری
درمجمــوعتاکنون۲هــزارو64۲واحد
صنعتیدرایناستانایجادشدهکهازاینتعداد،هزارو4واحدبهبهرهبرداریرسیدهاست.در
شهرکهاونواحیصنعتیاستانبرای17هزارنفربهصورتمستقیموبرایبیشاز15هزارنفر
همبهصورتغیرمســتقیماشتغالایجادشدهاست.مســاحتاراضیدراختیارشهرکهاو
ناحیههایصنعتینیز3هزارو700هکتاراستکهمیتوانآنرامعادل3/7درصدازوسعت
صنعتیکشوردانست.باوجودکاهشمیزانصادراتایناستاندرسالگذشتهبهدلیلشیوع
ویروسکرونا،75درصداز35میلیوندالرصادراتکلاستان،مربوطبهصادراتشهرکهای
صنعتیبودهاست.دراینمیاناگرچهتاکنوناقدامموثریدرزمینهانتقالمشاغلآالینده
سطحشهربهشهرکهایصنعتیانجامنشدهاست،امااینموضوعدرقالبطرحفناوران
ازسویشهرداریشهرکردارائهشدهاست،بهطوریکهدرجنوبشهرکرد،مرکزاستان
چهارمحالوبختیاریبااختصاصزمینی،محوطهایباعنوان»فناوران«ایجاد

شدهاستوصنایعآالیندهتاحدیدراینمنطقهمستقرشدهاند.

آذربایجانشرقی56شــهرکوناحیه صنعتــیداردکــهمســاحتیحدودآذربایجان شرقی
9هزارهکتــاررادربــرمیگیــردو
بزرگترینشهرکصنعتیاستانبانام»شهیدســلیمی«نیزبا500هکتاروسعت،در
نزدیکیتبریزقراردارد.عالوهبراینشهرکها،10شهرکصنعتیخصوصیبا5۲0هکتار
نیزدراستانفعالاست.لغوپروانهواگذاریبیشاز700واحددرشهرکهایصنعتیاستان
یکیازاخبارتلخسالجاریبودوبهاعتقادبسیاریازفعاالنصنعتیاستان،کرونانقش
مهمیدراینزمینهداشتهاست.اعالمرسمیلغوبیشاز700پروانهپسازشیوعکرونا،

گواهیبرتاثیرشیوعاینویروسبررونقصنعتیدرشهرکهایصنعتیاستاناست.
انتقالمشــاغلآالیندهبهشــهرکهایصنعتیاســتاننیزازدغدغههایمهم
شهرونداناست.دربرابرانتقالمشــاغلآالیندهازجملهفروشندگانضایعات،
مقاومتهاییوجــودداردودرحالحاضــرباوجودپلمــپدربرخیازاین
واحدهایمتخلف،آنانحاضربهنقلمکانبهشهرکهایصنعتینیستند.
بهعنوانمثالتنهادرمرکزتبریز100واحدآبکاریوجودداردکهبراساس
مصوبهشورایمحیطزیستوشورایترافیکاستانبایدبهشهرکهای

صنعتیمنتقلشوند،امااینانتقالبهکندیپیشمیرود.

ایالمدرغــربایران
اصوالاستانیصنعتیایالم

نیســت،بــااینحال
درایناستانشهرکهایصنعتیزیادیوجودداردکهواحدهایمستقر
درآنهابامشکالتمتعددیمواجهند.دراستانایالم7شهرکصنعتیو

5ناحیهصنعتیوجودداردواینآمارهاظرفیتبزرگیبرایاشتغالاستان
بهشــمارمیرود،امابهدلیلکمتوجهی،تولیددرایننواحیوشــهرکهای

صنعتیرونقچندانیندارد.نبودسرمایهدرگردش،عدمتخصیصتسهیالتو...
ازمهمترینمشکالتواحدهایتولیدیاستاناســتوتولیدکنندگانمستقردر

شهرکهایصنعتیاستاننیزازوضعیتزیرساختیشهرکهارضایتندارند.آب،برق،
تلفن،تصفیهخانه،جادهو...ازدیگرمشکالتعمدهدرشهرکهایصنعتیاستانایالم
است.بهاعتقادکارشناسان،چرختولیددرشهرکهایصنعتیایالممدتزیادیاستکه
نمیچرخد.براساسآمارهایرسمی،بهدلیلمشکالتوهمچنینکرونااکنوندرحدود
60درصدواحدهایتولیدیدرشهرکصنعتیشهرستانایالمغیرفعالشدهوساماندهی

وتعیینتکلیفواحدهایتولیدیغیرفعالنیزهنوزمحققنشدهاست.

شــرکتشــهرکهایصنعتیاستان
کرمانشاهدرسال1371تاسیسشدهکرمانشاه

استودرحالحاضر۲1شهرکوناحیه
صنعتیبا451واحدتولیدیدارایپروانهبهرهبرداری،دراســتانفعالندکهدرمجموع
حدود۲هزارو349هکتارمســاحتدارند.شهرکصنعتیکرمانشــاهتاکنونموفقبه
واگذاریحدودهزارو700قطعهزمینصنعتیدرشهرکهابهصنعتگرانشدهاستکه
بااشــتغالنزدیکبه۲۲هزارنفر،نقشبهسزاییدرتوســعهصنعتکشورداشتهاست.
»فرامان«،»بیستون«و»زاگرس«مهمترینشهرکهایصنعتیدراستانهستندودرکنار
اینشهرکها،درهرشهرستاننیزیکشهرکصنعتیفعالاست.همچنیندرحالحاضر
هــزارو۲7واحدصنعتیدراســتانفعالیتمیکنند.کرمانشــاهازنظرمیزانورشــد
سرمایهگذاریوتوسعهشهرکهایصنعتیدرمیان10اســتانبرترقراردارد.بهگفته
مسئوالنمربوطدراســتان،دلیلرشدسرمایهگذاریوورودســرمایهگذارانجدیدبه
شهرکهایصنعتیاســتان،ایجادوتکمیلزیرساختهاســت.درایامشیوعکرونانیز
شهرکهایصنعتیاستانرشدقراردادداشتهاندوبیشترینسهمگروههایصنعتیاز
قراردادهایواگذارشدهدراستان،مربوطبهصنایعغذاییوسپسصنایعشیمیاییبوده
است.اینهادرحالیاستکهدرزمینهانتقالمشاغلآالیندهاستانبهشهرکهایصنعتی

تاکنوناقدامموثریانجامشدهاست.

استانقم7شهرکصنعتیبهمساحت
6هــزارهکتــار،شــاملشــکوهیه،قم

محمودآباد،سلفچگان،قنوات،الغدیر،
چاپونشروآی.ســی.تیو4ناحیهصنعتیدرخورآباد،سیرو،طغرودودستجردداردو
راهاندازی5ناحیهصنعتیجدیدنیزدردســتورکارقرارگرفتهاســت.شهرکصنعتی
شکوهیهبزرگترینوفعالترینشهرکاســتانقماستکهجزو10شهرکبرترکشور
محسوبمیشود.البتهاستانقمعملکردقابلدفاعیدرانتقالواحدهایصنعتیومشاغل
آالیندهبهشــهرکهایصنعتینــدارد.باوجودیکهبراســاسقوانینباالدســتیو
سیاستهایراهبردی،صنایعکوچکومتوسطبایددرشهرکهایصنعتیمستقرشوند،
امالکههایصنعتیدراطرافشهرقمروبهافزایشاست.برخیازشهرکهایصنعتیقم
ازجملهالغدیروسلفچگاندههاهکتارزمینوزیرساختمناسببرایاستقراراینواحدها
دراختیاردارند،امابرایانتقالاینواحدهاجدیتکافیوجودندارد.ازسویدیگرشرکت
شــهرکهایصنعتی،آنطورکهانتظارصنعتگرانومسئوالناســتاناست،نتوانسته
زیرساختهایمناسبرابرایانتقالاینواحدهابهخارجازشهرقممهیاکند.دراینمیان
بایداشارهکردکهدرابتدایشیوعویروسکروناصنایعغذاییوبستهبندیمرغمتضرر
شدندکهمشکلرفعشد،اماواحدهایتولیدموادشویندهومحصوالتبهداشتیدریک

سالگذشتهرونقخوبیپیداکردهاند.

صنعتــی شــهرکهای شــرکت سیستانوبلوچستانازسال77ساختسیستان وبلوچستان
واحدهایکارگاهیرادراینشهرکها
آغازکردواکنون۲8شهرکوناحیهصنعتیبامساحت4هزارو4۲7هکتاردرقالبهزارو
100واحددراستانفعالند.تاکنونبیشاز3هزارقرارداددرشهرکهایصنعتیاستان
منعقدشــدهکههزارو300موردآنبهبهرهبرداریرسیدهاســت.امسالایجاد4ناحیه
صنعتیدیگرشاملزرآباد49هکتار،قصرقند4۲هکتار،بمپور49هکتاروتفتان49هکتار
درایناستانمصوبشدهکهالبتههنوزدرمرحلهنخستقراردارندوهیچاقدامعمرانی
برایتشکیلآنهاصورتنگرفتهاســت.همچنینبیشاز13هزارکارگردرشهرکهای
صنعتیاستانمشغولفعالیتند.درشهرکهایصنعتیاستانبهلحاظزیرساختآبو
برقمشکالتیوجودداردوقطعمکرربرقدریکیدوماهاخیرهمهبرنامههارابههمریخته
است.باوجودشیوعکرونا،صنایعاستانموفقشدندبارعایتپروتکلهایبهداشتیتولید
راتعطیلنکنند،اماکاهشجمعیتحداکثریکارگراندرواحدهاوکاهشنوبتبندی
کارخانههازمینهســازکاهشتولیداتشدهاســت.همچنیندرسیستانوبلوچستان
3شهرکصنعتی،فضاییبرایایجادکارگاههایویژهفعالیتمشاغلآالیندهاختصاص
دادهاندکهاکنونبرخیازاینگونهمشــاغلبهآنجامنتقلشدهاندوبرخیهمدرحال

انتقالهستند.

استانیزد31شهرکوناحیهصنعتیدارد
ودراینحوزهجزواستانهاییبهحسابیزد

میآیدکــهدرعرصهتولیــدوصنعت
حرفهایبسیاریبرایگفتنداردوعالوهبرجاذبههایگردشگری،قابلیتهایصنعتی
همدارد.اماازسویدیگرهنوزآمارمشخصیازمیزاناستقرارمشاغلآالیندهشهریدر
شهرکهایصنعتیاستاندردستنیست.درمجموعمیتوانگفتبرخیازواحدهای
تراشکاری،تانکرسازی،رنگرزیوکورههادرواحدهایکارگاهیمستقرشدهاندوبین150
تا500مترزمینبهآنهااختصاصیافتهاستوهیچمحدودیتینیزبرایواگذاریزمینو
استقراروجودندارد.تنهادرشهرســتانمهریزاقدامهاییبرایالزاماستقرارواحدهای
آالیندهشهریوکارگاهیصورتگرفتهوقراراستاینکارگاههاباهمکاریفرمانداری
در15هکتارزمینشهرداریدرشهرکصنعتیمهریزباوسعت84هکتارمستقرشوند.
امادربقیهشهرستانهااســتقبالیازاستقرارواحدهایمزاحمشــهریوکارگاهیدر
شهرکهایصنعتیوجودندارد.برایمثال،درشهریزدبهعنوانمرکزاستان،کهبیشترین
تعدادواحدهایآالیندهشــهریرادارد۲ســایت،یکیدرجادهبافقودیگریدرجاده
فرودگاه،درنظرگرفتهشدهاســت،امابهدالیلیازجملهدوربودن،نداشــتنمشتریو
درمجموعنبوداستقبالمناسبازآن،فعالنیست.دربارهتاثیرکرونابرفعالیتشهرکهای
صنعتیاســتاننیزمیتوانگفتشــیوعاینبیماریدرفعالیتواحدهایمستقردر
شهرکهایصنعتیهیچتاثیرینداشتهوافتتولیدمحسوسوتعطیلیواحدهانیزرخ

ندادهاست.
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شرکت شهرک های صنعتی زنجان در 
سال ۱۳۶۹ فعالیت خود را با ۳شهرک زنجان

صنعتی آغاز کرد و اکنــون 20ناحیه و 
شهرک صنعتی دراین اســتان وجود دارد. درحال حاضر مساحت شهرک صنعتی استان 
2هزارو ۶2۹هکتار است که ازاین مقدار، هزارو۶۶7هکتار، زمین صنعتی محسوب می شود 
و در سال های گذشته هم خوشه صنعتی با اولویت روی، فرش، کفش، چاقو و مس در استان 
شناسایی شد. درباره انتقال مشاغل آالینده نیز هرچند شرکت شهرک های صنعتی استان 
آمادگی خود را برای همکاری با ذی نفعان، دستگاه ها و اصناف مختلف و ساماندهی صنوف 
آالینده شهری اعالم کرده، اما تاکنون اقدام عملی دراین زمینه انجام نشده است. مکان های 
تولید، بسته بندی و انبار مواد شیمیایی خطرناک و مواد محترقه، دامداری سبک و سنگین، 
مرغداری و پرورش انواع طیورصنعتی، تولید مصنوعات ســیمانی و موزائیک، تولید لوله 
سیمانی و پله، تولید کاشی و سرامیک، آجرپزی، تولید گچ و آهک، سنگ بری و سنگ کوبی 
از مشاغل آالینده شهری در زنجان هستند که باید ساماندهی شوند. دراین میان باید به این 
نکته هم اشاره کرد که شیوع ویروس کرونا تاحدودی بر فعالیت شهرک های صنعتی زنجان 
نیز تاثیر منفی داشــته اســت و برخی کارگاه ها با ظرفیت کمتری فعالیت می کنند، اما 

درمجموع تاکنون هیچ یک از آنها به مرحله تعطیلی نرسیده است.

مساحت شــهرک ها و نواحی صنعتی 
مازندران حدود ۱۹00هکتار و شــامل مازندران

2۳شــهرک و تعدادی ناحیه صنعتی 
است. البته چند پروژه مرتبط نیز دراین اســتان درحال ساخت است که شهرک صنعتی 
700هکتاری »شهید سلیمانی« در شرق مازندران یکی از همین پروژه هاست. پراکندگی 
واحدهای صنعتی و تولیدی در مازندران و کمبود زمین صنعتی ســبب شده است بخش 
مهمی از واحدهای صنعتی استان، خارج از نواحی و شهرک های صنعتی مستقر باشند. 
براســاس آمارهای رســمی، از 2هزارو ۶۴۳واحد صنعتی دارای مجوز مازندران، هزارو 
۱۹۴واحد، خارج از شهرک های صنعتی فعالیت می کنند. براساس برخی آمارها، اکنون 
بین 50 تا ۶0درصد ظرفیت تولیدی شهرک های صنعتی مازندران فعال است و در دوران 
شیوع ویروس کرونا نیز با توجه به نوع فعالیت این واحدها، آســیب چندانی به آنها وارد 
نشده اســت. برای ســاماندهی برخی صنوف فعال در مازندران و انتقال آنها به ناحیه ها و 
شهرک های صنعتی پیشنهادهایی مطرح شده بود که به جز شهرک برنج، بقیه به سرانجام 
نرسید. شهرک صنفی مبلمان، شهرک صنفی بنکداران، شهرک صنفی فرش و شهرک 
آهن آالت از همین نمونه ها هســتند که به دالیل متعددی مانند کمبود زمین، بی میلی 
فعاالن واحدهای صنفی مرتبط به تغییر مکان و نبود اعتبارات مناسب درحد طرح و ایده 

باقی مانده است.

استان گیالن ۳۶شهرک صنعتی دارد که 
از این تعداد، ۳۳شهرک فعالند و اراضی گیالن

در اختیار شــهرک های صنعتی گیالن 
هم هزارو ۸50هکتار است. همچنین ۳۶0واحد صنعتی فعال و غیرفعال دراین استان وجود 
دارد که یک سوم آنها در شهرک های صنعتی مستقرند و برای ۸7هزارو ۴5۴نفر به صورت 
مستقیم در بخش صنعت اشــتغال ایجاد کرده اند و2۶۴واحد نیز غیرفعال است. شهرک 
صنعتی سپیدرود رشت بیشــترین تعداد واحد تولیدی را دارد، اما گیالن با کمبود زمین 
برای توسعه صنایع و شهرک های صنعتی مواجه است، به همین دلیل طرح 500هکتاری 
توسعه  شهرک صنعتی سپیدرود رشت به جایی نرسیده است. برخی از واحدهای تولیدی 
خرد به دلیل مشکل سرمایه در گردش، در ایام شیوع کرونا آسیب دیدند و برخی نیز خط 
تولید خود را تغییر دادند تا تولیدکننده ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی کننده باشند. با 
این حال درسال گذشته ۶۶واحد صنعتی راکد به چرخه تولید بازگشتند که شامل 50واحد 
مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی و ۱۶واحد خارج از شهرک ها بوده است. برای انتقال 
مشاغل آالینده شهری به شهرک های صنعتی هنوز برنامه  منسجمی ارائه نشده است، اما 
مسئوالن بخش اصناف گیالن درخواست ایجاد شهرک مشاغل در فاز2 شهرک صنعتی 

سپیدرود رشت را دارند.

استان بوشهر 2۱شهرک صنعتی، ناحیه 
بوشهر

 
صنعتــی و منطقه ویژه اقتصــادی، با 
مســاحت 5هزارو۶7۹هکتار دارد که 
ازاین تعداد ۱۸شــهرک و ناحیه صنعتی درحال بهره برداری است. شرکت شهرک های 
صنعتی استان، به عنوان متولی تأمین زمین های صنعتی و آماده کردن زیرساخت های الزم 
برای ســرمایه گذاری، آمادگی این را دارد که با هماهنگی سایر ســازمان های مرتبط با 
ساماندهی صنوف آالینده شهری، دراین زمینه نقش آفرینی کند، چراکه طراحی زون های 
اســتقرار صنوف تولیدی و خدماتی در نقشه  شــهرک های صنعتی استان درنظر گرفته 
شده اســت. دراین میــان باید به این موضوع هم اشــاره کــرد که اگرچه شــیوع کرونا 
محدودیت هایی ازجمله نوبت بندی کارکنان، از دست دادن بازارهای سنتی و افت تولید و 
فروش محصوالت، بر بخش صنعت و تولیدکنندگان استان تحمیل کرده است، اما با توجه 
به تمهیدات اندیشیده شده ازسوی شرکت شهرک های صنعتی استان، مشکالت ناشی از 

شیوع ویروس کرونا به حداقل رسیده است.

خوزستان ۳۴شهرک و ۳۹ ناحیه صنعتی 
خوزستان

 
دارد که از این تعداد، در 5۱شــهرک و 
ناحیــه صنعتــی واگــذاری زمین به 
متقاضیان صورت  گرفته و بقیه درحال ســاخت و تکمیل زیرساخت های اولیه هستند. 
25هزارنفر در شهرک ها و نواحی فعال خوزستان مشــغول به کارند. به اعتقاد مسئوالن 
استان،  آمار باالی شــهرک ها و نواحی صنعتی و پراکندگی آنها در خوزستان سبب بروز 
مشکالتی برای خدمات رسانی به آنها شده است. عالوه بر مشکالت اقتصادی پس از کرونا، 
شهرک های صنعتی خوزستان مشکل عمده دیگری دارند که به ویژه امسال و در شرایط 
خشکسالی تنش هایی را رقم زده است؛ در شهرک های اهواز ۳، اهواز ۴، اهواز 5، شهرک 
صنعتی ماهشهر و شهرک صنعتی دزفول 2 عالوه بر مشکالت تولید، با کمبود آب هم مواجه 
شده اند. خطوط انتقال آب به سمت شهرک های صنعتی خوزستان اختصاصی هستند، اما 
از این خطوط، انشعاباتی به دیگر مناطق به ویژه روستاها اختصاص یافته که حاال مشکالتی 

را رقم زده است. 

خراســان شمالی ۹شــهرک و ۶ناحیه  صنعتی و یک منطقه ویژه اقتصادی دارد خراسان شمالی
و 2۹۱واحد صنعتی در آنها فعال است 
که از این میان، 2۱۴واحد صنعتی باالی 25درصد فعالیت می کنند، حدود ۴0واحد کمتر 
از 25درصد فعالند و 5۱واحد صنعتی نیز غیرفعال شده اند و افزون بر ۴هزارو 500کارگر 
دراین واحدهای صنعتی اشتغال دارند. عمده مشکالت واحدهای صنعتی در شهرک ها، 
بدهی های بانکی و تامین گاز و برق است. اما به گفته مسئوالن شرکت شهرک های صنعتی 
خراسان شمالی، مهم ترین مشکل فعلی در شهرک های صنعتی استان، کمبود زمین است. 
اکنون در شهرک بجنورد و شهرک کارگاهی این شهرستان زمین صنعتی برای واگذاری 
به پایان رسیده و اراضی فاز نخست شهرک شماره ۳ بجنورد هم واگذار شده است. همچنین 
براي انتقال صنوف آالینده به شــهرک بیدک، زمین واگذار شده و برخي صنوف ازجمله 

مصالح فروشان به خارج از شهر منتقل شده اند.

استان اصفهان 7۶شهرک و ناحیه صنعتی 
مصوب دارد که از این تعداد، 70شهرک اصفهان

و ناحیه صنعتی به بهره برداری رسیده و 
فعال هستند. فاز عملیاتی شــهرک ها در کشــور حدود هزارو 270هکتار و سهم استان 
اصفهان از این مســاحت، ۱7هزارهکتار اســت و ۱۳0هزارنفر دراین شهرک ها شاغلند. 
همچنین در استان اصفهان با توجه به فعالیت کارگاه ها و واحدهای صنعتی در بافت شهری، 
سعی در ایجاد شهرک های تخصصی بیشتر است تا بتوانند مشاغل کارگاهی و صنعتی را 
که فعالیت آنها در بافت شهری برای شهروندان ایجاد مزاحمت می کند، به سمت شهرک ها 
سوق دهند. درهمین راستا شهرک های تخصصی مانند شهرک صنعتی شهرضا، شهرک 
شیمیایی رازی و شهرک تخصصی طال و جواهرات ایجاد شده است. همچنین باوجود شیوع 
ویروس کرونا، شهرک های صنعتی در سراسر استان دچار آسیب ویژه ای نشدند؛ هرچند 
شیوع این ویروس آنها را نیز تحت تأثیر قرار داد، اما ســعی کردند با اجرای پروتکل های 
بهداشــتی، تعریف زمان کاری در نوبت های مختلف برای جلوگیری ازدحام کارگران و 
کارکنان و پخش وسایل بهداشتی و ضدعفونی درمیان اعضای مجموعه خود، تأثیر اپیدمی 

را مدیریت کنند و همچنان به فعالیت خود ادامه دهند.

در سمنان ۸ناحیه و ۱0شهرک صنعتی، 
درمجموع به مساحت ۶هزارو ۸۸۴هکتار سمنان

وجود دارد. با توجه به اینکه سمنان یکی 
از پهناورترین استان های ایران محسوب می شود، مشکلی بابت تأمین زمین  برای استقرار 
واحدهای صنعتی ندارد، به همین دلیل نیز توسعه شهرک ها و ناحیه های صنعتی دراین 
استان، شرایط مناسبی دارد و انتقال مشاغل به این مجموعه ها با سرعت و وضعیت بهتری 
نسبت به بسیاری از اســتان ها انجام می شود. این وضعیت مســاعد سبب شده حداقل 
۹0درصد واحدهای صنعتی کوچک این استان در شهرک های صنعتی قرار داشته باشند. 
به گفته مسئوالن این استان، روند روبه توسعه نواحی صنعتی و انتقال برخی واحدها به این 
شهرک ها و نواحی همچنان ادامه دارد، به طوری که هزارو ۸70طرح تولیدی در شهرک ها 
و نواحی صنعتی ســمنان مراحل مختلف اجرا و ساخت را می گذرانند و ۴۴۹واحد از این 
طرح ها نیز آخرین مراحل ساخت را می گذرانند. با توجه به نوع فعالیت واحدهای تولیدی 
فعال در نواحی و شهرک های صنعتی سمنان، شیوع ویروس کرونا تاثیر چندانی بر روند 
فعالیت آنها نداشته اســت، تا جایی که سال گذشــته ۱۱5میلیون دالر کاال از واحدهای 

مستقر در شهرک های صنعتی سمنان به کشورهای مختلف صادر شد.

در استان کرمان ۴۴شــهرک و ناحیه  
صنعتــی مصــوب و فعال بــا ۴هزارو کرمان

7۳۱هکتار مساحت وجود دارد. شیوع 
ویروس کرونا بر فعالیت واحدهای مســتقر در شــهرک ها و نواحی صنعتی کرمان تاثیر 
گذاشــته و به ویژه واحدهای تولیدکننده اقالم صادراتی درپی بسته شدن مرزها و توقف 
پروازها و کاهش فروش، مجبور به تعدیل نیرو در برخی از واحدها شــده اند. دراین میان 
صنایع غذایی مستقر در شهرک ها از شیوع کرونا آسیب جدی تری دیده اند، چراکه به دلیل 
کاهش قدرت خرید مردم، حتی میزان فروش داخلی آنها نیز کاهش داشــته است. سال 
گذشته، سازمان »صمت« استان، طرحی را برای ارزیابی اثرات شیوع کرونا بر شهرک ها و 
نواحی صنعتی اجرا کرد که هنوز نتایج آن منتشــر نشده است. انتقال مشاغل آالینده به 
شهرک های صنعتی نیز درســال های گذشته دنبال شــده و برخی واحدها ازجمله در و 
پنجره سازی، سنگبری و... در شهرک هایی مانند شهرک های شماره2 کرمان، جیرفت و 
سیرجان مستقر شــده اند، اما این طرح درکل استان و همه شــهرک های صنعتی انجام 
نشده اســت، چراکه شــهرک های صنعتی در اســتان با معضل کمبود زمین مواجهند. 
درسال های اخیر، تاکید بیش تر بر راه اندازی شهرک های خصوصی بوده که نمونه  موفق 
آن، شهرک »سدید« اســت و چنانچه افرادی قصد راه اندازی شهرک های مشابه داشته 

باشند، حمایت می شوند.

مساحت فعلی شهرک های صنعتی استان 
اردبیل حدود هزارو ۴00هکتار است. با اردبیل

اقدام های انجام شــده درسال گذشته، 
میزان اراضی دراختیار شهرک های صنعتی ۱۱۸هکتارافزایش یافت که این رقم مربوط به 
شهرک صنعتی2 اردبیل بوده است. همچنین بیش از ۶50واحد تولیدی در شهرک های 
صنعتی استان پروانه بهره برداری دارند و بیش از 50درصد از واحدهای صنعتی کوچک و 
متوســط اســتان در شــهرک های صنعتی قرار گرفته اند. تعداد شــهرک های صنعتی 
بخش خصوصی اردبیل نیز در ۸ســال گذشته از یک شهرک به  مســاحت 2۶هکتار، به 
۶شهرک به مساحت ۱۹۶هکتار افزایش یافته اســت. تاکنون انتقال مشاغل آالینده به 
فضاهای صنعتی خارج شهر موفقیت آمیز نبوده اســت، به عنوان مثال مکانی برای بازار 
آهن فروشان در خارج ازشهر درنظر گرفته شد، اما همچنان شاغالن این صنف در مرکز شهر 
به فعالیت خود ادامه می دهند و تعداد محدودی به بازار تعیین شده در خارج ازشهر منتقل 
شده اند. همچنین در دوران شیوع کرونا هم واحدهای تولیدی شهرک های صنعتی متأثر 
از وضعیت اقتصادی کل کشور، درسال گذشته تاحدودی دچار افت فعالیت شدند، اما در 

سال جاری وضعیت کمی بهتر شده است.

۹درصد از اشتغال شــهرک ها و نواحی  صنعتــی کشــور، مربوط به اســتان خراسان رضوی
خراسان رضوی اســت و درحال حاضر 
77هزارنفر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان مشغول به کارند. همچنین در ۴0شهرک 
و ناحیه صنعتی خراســان رضوی به متقاضیان زمین واگذار شــده و هم اکنون 2هزارو 
۶۸2واحــد صنعتی در شــهرک های صنعتی اســتان فعالیت می کننــد. همچنین در 
خراسان رضوی یک کارگروه برای ساماندهی مشاغل آالینده تشکیل شده است. چگونگی 
کمک دولت به تعاونی های ساماندهی صنوف آالینده، مشارکت اتحادیه ها در انتقال این 
مشاغل، فراهم کردن زیرساخت های الزم در مجتمع های صنفی و صنعتی مربوط به این 
گونه مشاغل، تشویق صاحبان مشاغل آالینده، ارائه تسهیالت به تعاونی ها از محورهای 
فعالیت این کارگروه  است. دراین میان باید به این موضوع هم اشاره کرد که شیوع ویروس 
کرونا بر عملکرد واحدهای تولیدی شهرک های صنعتی اســتان که در زمینه تولید مواد 
ضدعفونی کننده و شوینده، فعالیت دارند تاثیر مثبت داشته است، به طوری که واحدهایی 
که قبال به  صورت تک شیفت در شبانه روز به کار مشغول بودند، هم اکنون با ۳نوبت کاری 

فعالیت می  کنند و میزان تولید آنها چندبرابر شده است. 

البرز با داشتن بیش از ۳هزارو 500واحد 
تولیدی و صنعتــی و ۱50واحد دارای البرز

برند ملی، از استان های پیشرو اقتصادی 
در کشور به حساب می آید. این استان حدود ۱2شهرک صنعتی دارد که ۴شهرک صنعتی 
اشتهارد، نظرآباد، کوثر و امید البرز دولتی بوده و بقیه مانند شهرک صنعتی سیمین دشت، 
بهارستان و ســپهر که صنایع مهم دارویی و غذایی در آنها مستقرند، خصوصی هستند. 
همچنین چند لکه صنعتی مانند لکه صنعتی نور نیز در اســتان وجود دارد که مسئوالن 
استان به دنبال ســاماندهی این مناطق برای ادغام یا تبدیل آنها به شهرک های صنعتی 
هستند. 2شهرک صنعتی خصوصی ماهدشت و زیبادشــت و 2شهرک صنعتی دولتی 
اشتهارد2 و نجم آباد نیز درحال ساخت اســت. البرز با برخورداری از حدود ۳00شرکت 
داروسازی، تجهیزات پزشکی و لوازم آرایشــی و بهداشتی، حدود 50تا ۶0درصد داروی 
موردنیاز کشور را تولید و صادر می کند وعالوه بر تامین نیازهای داخلی، ساالنه ارزآوری 
قابل توجهی نیز دارد. همچنین بزرگ ترین صنایع تولید و صادرات ماکارونی دراین استان 
واقع شده که محصوالت آنها به ۸0کشور صادر می شود. انتقال مشاغل آالینده شهری به 
شهرک های صنعتی نیز در دستورکار قرارگرفته است. با وجود شیوع کرونا آمار بیکاری در 

شهرک های صنعتی بسیار پایین است و این شهرک ها به دنبال نیروی کار هستند.

شرکت شهرک های صنعتی هرمزگان، 
به عنوان یکــی از شــرکت های تابعه هرمزگان

ســازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران، درسال ۱۳70 به ثبت رسید و هرچند در سال های گذشته با افت وخیزهایی 
مواجه بوده، اما با ورود صنایع بزرگ و واگذاری واحدهای صنعتی به افراد کاردان، مسیر 
توسعه را درپیش گرفته است. شرکت شهرک های صنعتی هرمزگان حتی در شرایط کرونا 
برنامه های امیدبخشی را به ارمغان آورد. با توجه به تصمیم ستاد استانی مبارزه با ویروس 
کرونا مبنی بر احیای واحد تولیدی هرمــز الکل بندرحاجی آباد، بــا همکاری بانک ها و 
دستگاه های مربوط مشکالت و موانع مجوزهای این واحد تولیدی رفع شد و کار خود را آغاز 

کرد. شرکت هرمز الکل بندر حاجی آباد به عنوان نخســتین واحد تولیدی فعال شده 
درسال۹۹، در شرایط کنونی می تواند الکل مورد نیاز استان و کشور را تهیه کند. 

همچنین پوشش زیرساخت های صنعتی در هرمزگان سراسری شده و با توجه 
به استقرار صنایع استان درغرب بندرعباس، سیاست شرکت شهرک های 

صنعتی استان به سمت توازن زیرساخت صنعتی رفته است. 

اســتان مرکزی ازنظر 
شاخص های توسعه یافتگی مرکزی

در شــهرک های صنعتی جایگاه 
خوبی دارد و ازنظر تعداد و مساحت زمین های دراختیار، موفق به کسب رتبه نخست در 

کشور شده است. دراین استان ۱7شهرک صنعتی و ۱۶ناحیه صنعتی وجود دارد و مساحت 
زمین های دراختیار این شهرک ها نیز ۱2هزار 500هکتار است. شهرک های صنعتی استان 
مرکزی شامل ایبک آباد، آستانه، آشــتیان، اراک، پتروشیمی، خمین، خیرآباد، دلیجان، 
زاویه، زرندیه، ساوه، غرق آباد، فرمهین، کمیجان، مامونیه، محالت و نوبران است. نواحی 
صنعتی این استان هم در خنجین، سمقاور، تفرش، خرمدشت، خنداب، راونج، گرکان، 
میالجرد، نراق، وریــن و نهرمیان قــرار دارد و 5ناحیه صنعتی به نام شــهیدان بابایی، 
نخجیروان، ســعیدی، فروزان و پرندک هم فعال اســت. مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی این استان معتقد است باید شهرک های تخصصی برای انتقال مشاغل آالینده از 
شهرها ساخته شود و دراین زمینه اصناف و استانداری هم باید کمک کنند. شهرک های 

صنعتی استان مرکزی در زمان شیوع ویروس کرونا تعطیل نشدند و همچنان 
با قوت به فعالیت خود ادامه می دهند.

توســعه شــهرک های صنعتــی در  آذربایجان غربی یکــی از مطالبه های آذربایجان غربی
جدی بخــش صنعت، به ویــژه صنایع 
تبدیلی است. درحالی که ۳۴شــهرک وناحیه صنعتی دراســتان مصوب شده، اما تنها 
27شهرک و ناحیه صنعتی در استان ســاخته شده است و اجرایی شدن شهرک صنعتی 
تخصصی صنایع تبدیلی موادغذایــی، همچنان درهاله ای از ابهام قرار دارد. مســاحت 
شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی دراستان بیش از 2هزار و۴00هکتار است. هرچند 
که بیش از 2هزار و۱00قرارداد واگذاری امضا شــده، اما تنها حدود هزارو ۴00واحد به 
بهره برداری رسیده که البته با شــیوع کرونا، بیش از۳50واحد عمال تعطیل شده است. 
انتقال مشاغل آالینده به شهرک های صنعتی، موضوعی است که از ۴سال قبل در ارومیه 
و مهاباد، به عنوان 2شــهر بزرگ اســتان، مطرح بوده و تاکنون 2فاز این انتقال نیز انجام 
شده است. قرار است انتقال اصنافی مانند ضایعات فروشان و فلزکاران دراین 2شهر انجام 
شود، اما به دلیل دور بودن این شهرک ها ازمرکز شهر، اصناف ترجیح می دهند از مکان های 

تحویل گرفته شده، به عنوان انبار استفاده کنند.

خراسان جنوبی همواره به عنوان یکی از  استان های صنعتی و معدنی در کشور خراسان جنوبی
مطرح بوده و شهرک های صنعتی این 
اســتان 2هزار و 2۴۸هکتار زمین را به خود اختصاص داده اند. براساس قوانین مربوط به 
اســتقرار صنایع، تنها کارخانه های صنعتی که در رده یک رده بنــدی صنایع قرار دارند، 
می توانند در داخل بافت شهری فعالیت کنند و بقیه صنایع، باید در شهرک های صنعتی و 
خارج از بافت شــهری مســتقر باشــند. صنایع رده هفتم که جزو صنایع بزرگ مانند 
پتروشیمی، پاالیشگاه و... هستند باید خارج از شهر باشند و شامل قوانین سختگیرانه تری 
مانند رعایت مسائل زیست محیطی، آب های زیرزمینی و اراضی کشاورزی نیز می شوند. با 
اعتباری که برای اســتقرار صنایع در شهرک های صنعتی مصوب شــد، در 2سال اخیر 
7۱۴طرح صنعتی خراســان جنوبی در مســاحت 50۴هکتاری در شهرک های صنعتی 
مستقر شده که تاکنون ۳۶0طرح از این تعداد به بهره برداری رسیده است. دراین طرح های 
اجرا شده، برای هزارو ۶00نفر اشتغال  ایجاد شده است. همچنین باید اشاره کرد که شیوع 
ویروس کرونا تاثیر خود را بر همه مشاغل و صنایع داشته و مشکالتی ایجاد کرده است، اما 
شهرک های صنعتی خراسان جنوبی فعالیت خود را متوقف نکردند و با تمهیداتی مانند 

حفظ فاصله اجتماعی و نوبت بندی، فعالیت های تولیدی خود را ادامه داده اند.
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  حذف لبنیات از سفره مردم 
در خبرها اعالم شــده بود که قیمت هر کیلو شــیرخام ۶هزارو ۴۰۰تومــان، آن هم در 
دامداری، تعیین شده است. اگر این خبر صحیح باشــد، باید دوباره شاهد افزایش قیمت 
شیر در مغازه ها و لبنیاتی ها باشیم و به گفته خود مسئوالن، فراورده های لبنی هم تاحدود 
زیادی افزایش قیمت خواهد داشت. چنین افزایش قیمت هایی قطعا سبب کاهش مصرف 
لبنیات در خانواده ها خواهد شــد؛ موضوعی که می تواند تبعات بســیاری به ویژه برای 
کودکان به همراه داشته باشد. مسئوالن لطفا پاسخگوی ابهام ها وسئواالت مردم دراین 

زمینه باشند.
شهرام احدی از زنجان

   قطع خارج از برنامه برق
در روزهای گذشته برق برخی مناطق شهر سمنان بدون برنامه و اطالع قبلی قطع می شود 
و این موضوع مشکالت بسیاری برای شهروندان به وجود آورده است. گاهی اوقات حتی 
بیش از یکبار در روز و فراتر از برنامه خاموشی از پیش اعالم شده، شاهد قطع برق هستیم. 
چه کسی پاسخگوی خسارت های شهروندان و مشــکالتی که چنین بی برنامه گی هایی 
به وجود می آورد، خواهد بود؟ مســئوالن شرکت برق اســتان باید دراین زمینه چاره ای 

بیندیشند.
یک شهروند از سمنان

  خسارت خشکسالی به کشاورزان
کشاورزی از مانه و سملقان در استان خراسان شمالی هستم که در سال جاری خشکسالی 
خسارت های زیادی به زمین های کشاورزی ام وارد کرده است و میزان برداشت محصوالتم 
به صورت چشمگیری کاهش یافته است. از مســئوالن اداره جهادکشاورزی می خواهم 

تدابیری بیندیشند که حداقل بخشی از خسارت های ما جبران شود.
صبوری از مانه و سملقان

صدای همشهری

روح اهلل کریمی
خبرنگار

امسال برای زنبورداران استان مرکزی سالی 
نفس گیــر اســت؛ برداشــت عســل از 
زنبورستان های این استان درحالی آغاز شده 
که کندوها نیمه خالی است و زنبورداران از همین حاال به 
فکر زنده نگه داشتن این حشرات دوست داشتنی در فصل 
زمستان هستند. دشــت ها و ارتفاعات اســتان مرکزی 
ظرفیت در آغوش کشیدن زنبورهای عسل را ندارند و این 
موجــودات ریز و باهــوش در خطر نابودی قــرار دارند؛ 
موضوعی که فکر زنبورداران این استان را مشغول کرده و 

آنان را به چاره اندیشی وا داشته است.

  خشکسالی؛ بالی جان شهدآوران 
کاهش شدید بارندگی و تداوم خشکسالی موجب کاهش 
قابل توجه پوشش گیاهی مراتع و عرصه های کوهستانی 
استان مرکزی شــده اســت. رئیس تعاونی زنبورداران 
آشتیان دراین باره معتقد است که حجم گل و گیاه دراین 
شهرستان نسبت به سال های گذشته به یک سوم کاهش 
پیدا کرده است. سید رسول میرایی می گوید: از تابستان 
سال گذشته که از کندوها عسل برداشت کردیم تا االن، 
چشم مان به تابستان امسال بود که متاسفانه ضعیف بودن 
پوشش گیاهی سبب شده تولید عسل به یک پنجم کاهش 
یابد. وی می افزاید: امسال کندوها را به ارتفاعات آشتیان 
منتقل کرده ایم، اما گون های ایــن منطقه گل ندارند که 
زنبورها از آنها تغذیه کنند. قیمت شکر هم از 3هزارتومان 
به 13هزارتومان افزایش پیدا کرده است و تغذیه زنبور با 

شکر صرفه اقتصادی ندارد.

  استرس آلودگی هوا 
زنبورداران معتقدنــد آلودگی هوا یک نوع اســترس به 
زنبورها وارد می کند و سبب کاهش جمعیت آنها می شود. 

به این صورت که حس بویایی ملکه و زنبورهای نر دچار 
اختالل می شــود و در جفت گیری آنها مشکالتی ایجاد 
می کند. زنبورهای کارگر نیز در هوای آلوده نمی توانند از 

کندوی خود دفاع کنند.
عالوه بر اینهــا، زنبورها برای جمع آوری شــهد و گرده 
گل ها به حس بویایی وابسته هستند و افزایش آالینده ها، 
در دریافت بوی گل ها توســط زنبورهای عسل اختالل 
ایجاد می کند. رئیس تعاونی زنبورداران آشــتیان دراین 
زمینه می گوید: زنبور عســل درحــدود 2۰روز اقدام به 
جمع آوری شــهد و گرده گل ها می کند. گرد و غبار روی 
گل ها می نشــیند و وقتی 1۰روز هوای اســتان مرکزی 
گردوغباری باشد، زنبورها دچار عفونت تنفسی می شوند.

  دخل و خرج تناسب ندارد 
خمین یکی از قطب های تولید عســل در استان مرکزی 
است. برخالف برخی شهرستان های این استان که ممکن 
است شغل اصلی زنبورداران آنها، صرفا تولید عسل نباشد، 
بسیاری از فعاالن زنبورداری در شهرستان خمین دراین 
شغل متمرکز هستند، به همین دلیل مشکالتی که دراین 
حرفه به وجود می آید، به صورت مســتقیم در معیشت و 

کسب و کار زنبورداران تاثیر دارد.
رئیس اتحادیه تعاونی زنبورداران خمین که نیم قرن است 
در حوزه زنبورداری فعالیت می کند، به خبرنگار همشهری 
می گوید: خمین رتبه نخست تولید عســل را در استان 
مرکزی دارد و بیش از 3۰۰زنبوردار با حدود 3۰هزارکلونی 

دراین شهرستان مشغول تولید عسل هستند.
محمدرضــا رضایی وضعیت تولید عســل را 

بحرانی توصیف می کند و می افزاید: سال گذشته 
5۰درصد زنبورهای عسل دچار مرگ و میر 

شــده اند. امســال هم خشکسالی و 
کمبود شهد و گرده گل، مشکالتی 
ایجاد کرده و هــم گرانی نهاده ها 
امان مــا را بریده اســت. هزینه 
کندو، شکر، لوازم زنبورداری و 

حمل ونقل هم افزایش قابل توجهی داشته و دخل و خرج 
زنبورداری با هم تناسب ندارد.

وی اظهار می کند: با این وضعیت نمی شود به زنبورداری 
ادامه داد. برخی فعاالن این حوزه به دلیل مشکالت زیادی 
که سال گذشته و امسال در شغل زنبورداری به وجود آمده، 
از این حرفه خارج شده اند. امسال هم تولید عسل کمتر و 

هم هزینه ها بیشتر شده است.
وی عرضه گسترده عســل های تقلبی را از دالیل واقعی 
نبودن قیمت عسل می داند و می گوید: عسل های تقلبی که 
زنبورها در تولید آن نقش ندارند، زنبورداران را با مشکالت 
بسیاری مواجه کرده است. این عســل ها عالوه بر اینکه 
اعتماد مردم را نسب به عسل باکیفیت مخدوش می کند، 
سبب می شود عسل باکیفیت، قیمت واقعی نداشته باشد.

رضایی اضافه می کند: مردم تصور می کنند عســلی که 
شــکرک می زند، کیفیت ندارد، درصورتی که رس بستن 

عسل یکی از دالیل طبیعی بودن آن است.
رئیس اتحادیــه تعاونی زنبورداران خمیــن پایین بودن 
ســرانه مصرف عســل، بیمه نبودن فعاالن زنبورداری و 
نبود کارگاه های آموزشی را از دیگر مشکالت زنبورداران 

عنوان می کند.

  وجود 135هزار کلنی 
کارشناس مســئول پرورش زنبورعســل و کرم ابریشم 
سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی هم در گفت وگو با 
همشهری اظهار می کند: این استان حدود 135هزارکلنی 
زنبورعسل دارد و ساالنه حدود هزارو 1۰۰تن 

عسل دراین استان تولید می شود.
منوچهــر کریمــی می افزایــد: حرفه 
زنبورداری دراین استان برای حدود هزارو 
35۰نفر به صورت مســتقیم و هزارو 
2۰۰نفر به صورت غیرمســتقیم 

اشتغال ایجاد کرده است.
 وی بــا تأییــد مشــکالت 

زنبورداران ازجمله افزایش بی رویه و ناگهانی قیمت شکر 
و نهاده و قطع سهمیه دولتی، عرضه عسل تقلبی در بازار، 
خشکسالی، گردوغبار، باالبودن هزینه های حمل ونقل و 
ضعیف شدن پوشــش گیاهی، ادامه می دهد: شخم های 
بی رویه سبب شده بخش قابل توجهی از پوشش گیاهی 

استان از بین برود.
کریمی دربــاره کاهش جمعیت کلنی های زنبورعســل 
نیز هشــدار می دهد و می گوید: پیش بینی می شود 2۰ 
تا 25درصد کلنی ها به دلیل شــدت گرما و خشکسالی 
ضعیف شوند و توان زمســتان گذرانی را نداشته باشند و 

از بین بروند.

  رتبه دوازدهم استان مرکزی 
کارشناس مســئول پرورش زنبورعســل و کرم ابریشم 
سازمان جهاد کشــاورزی اســتان مرکزی درعین حال 
می گوید که این استان از نظر حجم تولید عسل در رتبه 

دوازدهم کشور قرار دارد.
کریمی همچنین عنوان می کند: اســتان مرکزی ساالنه 
پذیرای زنبورداران مهاجر از اســتان های مختلف کشور، 

ازجمله اصفهان، لرستان و خوزستان است.
وی تقویــت تشــکل ها و تعاونی های فعــال در عرصه 
زنبورداری را یکی از اولویت های سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان مرکزی ذکر می کند و می افزاید: زنبوردارانی که 
تمایل به دریافت تســهیالت منابع رونق تولید دارند، به 

بانک های عامل استان معرفی می شوند.

  زنبورداری؛ صنعتی پیشرو 
زنبورداری با توجه به ارزش افزوده باالیی که دارد، می تواند 
به عنوان یک صنعت پیشــرو در اســتان مرکزی توسعه 
یابد. اگر زنجیره ارزش تأمین، تولید و توزیع محصوالت 
زنبورعســل در این استان تشــکیل و به خوبی مدیریت 
شود، روزهای بهتری در انتظار فعاالن صنعت زنبورداری 

خواهد بود.

نیش گرما ي هوا به زنبورداری  مرکزی

 دوشنبه 21تير 1400 
شماره 8267 

تعداد کم گردشگران، سبب بی میلی سرمایه گذاران برای ساخت هتل و اقامتگاه روزهایرکودهتلداریدرآذربایجانغربی
در جوار مکان های گردشگری استان مانند تخت سلیمان یا قره کلیسا شده است

 آذربایجان غربی با بیش از هزار و۶۰۰اثر تاریخی ثبت 
شده در فهرســت آثار ملی و 2اثر جهانی قره کلیسا و 
تخت ســلیمان، از اســتان هایی با قابلیــت باالی 
گردشگری در ایران محسوب می شود و تا پیش از شیوع کرونا نیز این 
استان موفق شده بود سومین جایگاه جذب گردشگران خارجی را 
به خود اختصاص دهد. این درحالی است که این استان از نظر مراکز 
اقامتی مناسب و همچنین وضعیت جاده ها رتبه مطلوبی ندارد و گاه 
این موارد به عوامل بازدارنده در جذب گردشــگر برای این استان 

تبدیل می شوند.
البته برخی معتقدند بخشــی از این آمار مربوط به گردشــگرانی 
بوده اســت که قصد داشــته اند از طریق پایانه های مرزی، ایران را 
ترک کنند، امــا به هرحال در همین مدت کوتاه اقامت در اســتان 
نیز از مکان های دیدنی آذربایجان غربی ازجمله آرامگاه شــمس و 
تخت سلیمان بازدید کرده اند و می توان آنها را در زمره گردشگران 
به حســاب آورد. با توجه به مشــکالت موجود برســر راه توسعه 
گردشگری این استان، مدتی اســت افزایش سرمایه گذاری برای 
ســاخت هتل ها و مراکز اقامتی درآذربایجان غربی در اولویت قرار 
گرفته است تا با بازگشت شرایط به دوران پیش از کرونا، این استان 

بتواند میزبانی مناسبی از گردشگران داشته باشد.

لزوم افزایش تخت های اقامتی 
برای پی بردن به عمق مشکالت موجود در زمینه نبود مراکز اقامتی، 
تنها کافی است قصد سفر به تکاب و تخت سلیمان را داشته باشید و 
به دنبال محل اقامت مناسب در اطراف آن بگردید، آن وقت است که 
متوجه می شوید هیچ موردی یافت نمی شود. برخی گردشگران هم 
معتقدند شاید بتوان در ارومیه هتل مناسبی برای اقامت چند روزه 
پیدا کرد، اما در شهرهای دیگر استان هتل های مناسب کمتری برای 

استراحت پیدا خواهید کرد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری آذربایجان 

غربی دراین باره با اشاره به ضرورت توسعه گردشگری آذربایجان 
غربی می گوید: برای این منظور افزایش ســرمایه گذاری ساخت 
هتل و مراکز اقامتی و نیز افزایش تخت های اقامتی در اولویت قرار 
گرفته است.جلیل جباری با اذعان به کمبود محل های اقامتی اظهار 
می کند: امیدواریم با بهره برداری از واحدهای اقامتی جدید 3۰درصد 
به ظرفیت واحدهای اقامتی و گردشگری آذربایجان غربی افزوده 

شود و تخت های اقامتی نیز از 5هزار به 7هزار تخت برسد.
وی با اشاره به وجود روســتاهای گردشگری متعدد و 1۶۰۰نقطه 
تاریخی دراین اســتان ادامه می دهد: با توجه بــه  وجود طبیعت 
کوهستانی، باغ  شهرها و زندگی عشایری و روستایی در آذربایجان 
غربی، ظرفیت قابل توجهی برای گســترش و راه اندازی واحدهای 
بوم گردی وجــود دارد و تــالش داریم 1۰۰واحــد بوم گردی نیز 

راه اندازی شود.

این مسئول با اشاره به لزوم توسعه محل گردشگری در اطراف آرامگاه 
شمس در خوی عنوان می کند: توسعه این محل به صورت گسترده 
در دستورکار قرار دارد و برنامه ریزی خوبی هم صورت گرفته تا دراین 
محل به عنوان مکانی مناسب برای گردشــگران داخلی و خارجی 

خدمات ارائه شود.

کمبود اتوبوس های گردشگری
مسعود بهاروند از مدیران آژانس های گردشگری استان نیز دراین 
باره می گوید: اغلب راه ها در استان، دوطرفه و کم عرض است و ایمنی 
الزم را ندارد. کوهستانی بودن راه های دسترسی به نقاط دیدنی و 
گردشگری، سبب شده است تا تنها خودروهای خاصی بتوانند دراین 

مسیرها تردد کنند و تعداد گردشگر هم کم است.
وی ادامه می دهد: تعداد اتوبوس های گردشــگری دراین اســتان 

کم اســت و رانندگان اتوبوس های باکیفیت نیز ترجیح می دهند 
در مســیر ارومیه به تهران که تعداد مسافر زیاد است و جاده ها هم 
وضعیت بهتری دارند، تردد کنند. به گفته این فعال گردشــگری، 
بیشتر راه های روستایی که دارای جاذبه های گردشگری است، راه 
آسفالته مناسبی ندارند و این مانع بزرگی برسر راه توسعه گردشگری 

محسوب می شود.

بی میلی سرمایه گذاران 
صادق فالحی از مدیران یک هتل ۴ستاره در جاده بند ارومیه هم 
با بیان اینکه هتلداری این شــهر حال و روز خوبی ندارد، می گوید: 
با توجه به کرونا بیش از 7۰درصد ظرفیت هتل ها خالی است و در 
چنین شرایطی ساخت هتل جدید در استان صرفه اقتصادی ندارد.

وی ادامــه می دهــد: تعــداد کم گردشــگران، ســبب بی میلی 

ســرمایه گذاران برای ســاخت هتل و اقامتگاه در جوار مکان های 
گردشگری مانند تخت سلیمان یا قره کلیسا شده و در جوار بیشتر 
نقاط گردشــگری، محلی برای اســتراحت وجود ندارد. به عنوان 
مثال در کنار آرامگاه شــمس در خوی محل مناسبی برای اقامت 
گردشگران وجود ندارد و تنها پارکی کوچک ساخته شده که قرار 
است توسعه یابد، اما از توسعه این محل و ساخت هتل هایی که قول 

داده شده، خبری نیست.
فالحی اضافه می کند: بدون حضور جدی دولت و حمایت عملی، 
امکان توسعه گردشگری در اســتان وجود ندارد و نمی توان تنها با 

دستورالعمل، صنعت گردشگری را رونق داد.

جاده های نامناسب استان
یکی از عوامل تاثیرگذار در کاهش تعداد گردشگران آذربایجان غربی، 
راه های  نامناسب این استان است. براساس اعالم اداره کل راهداری 
و حمل ونقل جاده ای آذربایجان غربی، این اســتان حدود 12هزار 
کیلومتر جاده دارد که بخش کمی از این راه ها بزرگراه است و قسمت 
زیادی از این محورها دوطرفه هستند و تجهیزات ایمنی الزم ازجمله 

گاردیل و عالئم هشدار دهنده کافی ندارند.
ارسالن شکری با اشاره به اجرای طرح راهداری دراین استان بیان 
می کند: افزایش ایمنی راه ها در محوره های مهم ازجمله محورهای 
منتهی به ارومیه ازجمله ارومیه بــه خوی و نیز ارومیه به مهاباد در 

دستورکار قرار دارد.
وی می افزاید: افزایش ضریب ایمنی در محورهای کوهستانی ازجمله 
خوی - ماکو، میاندوآب - شــاهین دژ - تکاب، نقده - پیرانشهر- 
سردشت، میاندوآب - بوکان و همچنین مهاباد - سردشت از دو ماه 
قبل آغاز شده است. ساماندهی تابلو و عالئم، ساماندهی گاردریل ها، 
حذف و کاهش نقاط پرحادثه، لکه گیری، اصالح شــیب شیروانی، 
ترانشه برداری، پاکسازی و تسطیح حریم و شانه سازی از اقدام هایی 

است که دراین محورها انجام می شود.
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جــاده ای آذربایجان غربی تاکید 
می کند: آسفالت ریزی حدود 3۰۰کیلومتر از راه های روستایی استان 

نیز از سال گذشته آغاز شده است و در سال جاری نیز ادامه می یابد.

سید مرتضی احمدپور
خبرنگار

021-23023405    
ستون صدای همشهري براي نوشتن مشکالت شما شهروند  گرامی  است. معضالتي که منعکس مي شوند تا 
مسئوالن آنها را بخوانند و در پي یافتن راه حلي براي رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکالت خود از ساعت 

9 تا 17با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

 نمایی از مسجد جامع کرمان
 عکس: همشهری- رحیم بنی اسد آزاد

پیش بینی می شود 2۰ تا 25درصد کلنی های زنبورعسل استان مرکزی به دلیل شدت گرما و خشکسالی ضعیف شوند
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