
 اقتصاد ایران 
در انتظار جراحی

   بررسی آمارها نشان می دهد 89درصد فقرا باوجود اشتغال، نمی توانند 
معیشت خود را تأمین کنند

   همشهری در 2گزارش جداگانه به تحلیل آمارهای اشتغال و تورم 

پرداخته، کارشناسان می گویند اگر زمان را برای اصالحات اقتصادی از 
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یادداشت
علي محمد آخوندعلي؛ عضو هیأت علمي دانشکده مهندسي علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

در 50سال اخیر شــاهد تغییرات اقلیمي، بروز سال هاي 
ترسالي و خشکســالي بوده ایم، اما اقدامات بشر موجب 

تغییرات منفي در این روند شده است.
در سال98و با بروز سیل، بسیاري از مســئوالن ازجمله وزیر نیرو اعالم ترسالي کردند 
درحالي که این پیش بیني ها درست نبود و کاهش یا افزایش بارندگي به این شکل از نظر 
ما کارشناسان آب، پدیده هاي تصادفي هستند. در این سال بعضي از مدیران دستور دادند 
هرکســي مي خواهد، برنج بکارد و در نتیجه حدود 80هزار هکتار در کرخه سفلي برنج 
کاشته شد. برنج یك کشت پر آب بر اما پایدار است و وقتي مزه آن زیر دندان کشاورز رفت، 
نمي شود گفت دیگر کشت نکند. سال بعد این ماجرا تکرار شد و امسال هم ماجرا همین 
است. مسئوالن تصور کردند سال99 هم سیل خواهد آمد درحالي که نمي دانستند این 
پدیده هاي تصادفي تکرار نمي شود و احتمال اینکه سال بعد خشکسالي باشد، خیلي بیشتر 
از تکرار سیل است. امســال هم بارندگي کاهش یافت و سازمان هواشناسي اعالم کرد با 
خشکسالي مواجه هستیم، کارشناسان آب جلسه تشکیل دادند و گفتند کشت هاي آب بر 
محدود شود و این موضوع به استانداري هم اعالم شد. نمي دانم استانداري و سایر مسئوالن 
استان ابزار و شرایط محدود کردن کشت محصوالت آب بر را داشتند یا خیر، اما مي دانم که 
براساس آمار موجود، امسال حدود 16هزار هکتار در حوزه کرخه سفلي که پایین دست 
سد کرخه محسوب مي شــود، برنج کشت شده اســت. زمین ها آماده آب گیري است و 
هرچند کشاورزان خشکسالي را مي پذیرند،  اما مي گویند چرا ما نکاریم و بقیه بکارند؟ این 
یك واقعیت است. این در حالي است که با توجه به آنچه سازمان هواشناسي اعالم کرده، 
باید کشاورزي را محدود و کنترل مي کردیم تا سهم آب آشامیدني، آب محیط زیست و 
احشام براي کشاورزي صرف نمي شــد. هم اکنون هم آب براي آشامیدني، هور و احشام 
کافي است و مشکل اصلي، کشاورزي است. در واقع به نظر مي رسد برنامه ریزي درستي 
از سوي مسئوالن انجام نشده است. در شرایطي که ســال98 آب ذخیره شده در سدها 
مي توانست با مدیریت درست براي 2سال خشکسالي کافي باشد، ناگهان استاندار وقت 
دستور داد برنج بکارید درحالي که این تصمیم، درست نیست، اقتصاد پایدار را مدنظر ندارد 
و در زمینه مدیریت منابع آبي هم دوراندیشانه نیست. دولت باید قاطعانه جلوي کشت را 
مي گرفت و از هر راهي که مي شد براي کساني که به دلیل تضمین سال هاي قبل، کاشت 
برنج را انتخاب کرده اند و امسال برنج نکاشته اند، جبران خسارت و کساني که ممنوعیت 
را درنظر نگرفته اند را جریمه مي کرد. این راه حلي است که مي توانست انجام شود. منابع 
آبي ما تجدیدپذیر است و هر سال از آسمان به ما مي رسد و این ما هستیم که نمي دانیم 
در ترسالي و خشکسالي چطور از آن استفاده کنیم. موضوع دیگري که در مدیریت آب 
خوزستان باید مورد توجه قرار گیرد، انتقال آب از سرشاخه کارون و دز است. از دوران قبل 
از انقالب با ساخت تونل کوهرنگ یك، بخشي از آب از حوزه باالدست زاینده رود به فالت 
مرکزي ایران منتقل شد و بعد از انقالب هم این روند ادامه داشت و موجب بروز مشکالت 
در جلگه خوزستان شد. خوزستان یکي از بزرگ ترین استان هاي ایران از نظر وسعت است 
که منابع طبیعي زیادي را در خود جاي داده و ظرفیت هاي بسیاري در حوزه هاي صنعتي 
و کشاورزي دارد، اما با همه این ظرفیت ها هنوز مردم بســیاري از مناطق خوزستان از 
امکانات اولیه محروم هستند. خوزســتان مجموعه اي از امکانات و محرومیت هاست که 
ترکیب این دو، موجب بروز بحران هاي اجتماعي شده. در این شرایط وقتي مردم مي بینند 
آب آشامیدني، کشاورزي، نفت و سایر منابع شــان به خارج از استان مي رود و گره اي از 
مشکالتشان باز نمي شــود، زبان به اعتراض مي گشــایند. وقتي به نیازهاي مردم توجه 
نمي شود باالخره این زخم ســر باز مي کند و موجب بروز مشکالتي ازجمله بحران هاي 
اجتماعي سال هاي اخیر مي شود. گاهي مســئوالن مي آیند، طرح هایي ارائه مي کنند و 
اعتبار اختصاص مي دهند، اما این طرح ها به دلیل غیرتخصصي بودن قابل اجرا نیستند و 
مشکلي را حل نمي کنند. تصمیم گیري ها همیشه در تهران و از سوي کارشناساني اتفاق 
مي افتد که با این استان آشنایي کافي ندارند. خوب است یك بار هزینه و محرومیت هاي 

تاریخي استان را براي همیشه رفع کنیم.

2 اشتباه كليدي در مديريت 
آب خوزستان

صفحه17

نگاه
عليرضا محمودي؛ دبیر گروه ادب و هنر

حاال خودش تاریخ است. او که همیشه قصد داشت حافظه 
را و ذهن و تاریخ را از خاطــره جدا کند. عبور حمیدرضا 
صدر از مطبوعات سینمایي به مطبوعات ورزشي محصول 
اتفاقات بهار 79 بود. وقتي تب روزنامه هاي سیاسي سرد 
و توفان افشاگري هاي قدرت هاي پنهان نسیم شد، در میان افسردگي روزمره مردمي 
که عادت داشــتند روزي چند روزنامه بخرند، هفته نامه اي منتشر شد که به جاي هر 
چیز پیچیده اي از یك بازي ســاده حرف مي زد. »تماشاگران« هفته نامه فوتبال ایران 
نبود، نشریه همه نیازهاي فراموش شده اي بود که زماني مطبوعات آنها را پاسخ مي داد. 
پرسشگري و صراحت، جواهرات فراموش شــده مطبوعات ایراني در آخرین ماه هاي 
دهه70، به جاي سیاست و فرهنگ و اجتماع، حاال کیمیاي فوتبال نویسان جواني شده 

بود که شنبه ها به جاي سکوها، دکه ها را آتش مي زدند.
صدر، آرشیتکتي گمنام و سینمایي نویسي خوشــنام بود. اما غریزه اش براي نوشتن 
و گفتن از فوتبال، آنقدر برایش مهــم بود که رغبتي به نوشــتن در »دنیاي ورزِش« 
کوچك شده و »کیهان ورزشي« کندشده نشان نداد. او نمي خواست فانوس خیال فوتبال 
را در مجله هایي روشن کند که در فوتبال هم دنبال پیام اخالقي بودند. این یك بازي 
اســت و تنها قانونش هیجان و تنها ابزارش جواني. مرد هیجان، در جوانان تماشاگران 
جواني کرد. در میدان هفت تیر، روبه روي همان دکه همیشــگي در ساختمان »نامه 
امروز« با نخستین نوشته اش ایستاد. نخستین تیتر در زندگي تازه اش، رگبار حافظه و 
توفان تاریخ بود: »مردي که مي خواست سلطان باشد.« او با کمك ذهن و تاریخ، نوشتن 
از فوتبال ایراني را از تعارف فلج کننده رایج نجات داد. جوانان تماشاگران و صدر ترکیب 
تازه اي ساخته بودند. ویژه نامه لیگ برتر انگلستان نخستین محصول این ترکیب، دلربایي 
فراواني راه انداخت. بر پیشاني اش جمله اي بود فراتر از همه پیام هاي اخالقي. فوتبال 

مسئله مرگ و زندگي نیست. مسئله اي فراتر از مرگ و زندگي است.
حمیدرضا صدر با نوشــتن درباره فوتبال، زندگي دومش را آغاز کرد. او شمع محفل 
طرفداران و رونق گزارش هاي کسالت بار فوتبال شد. نقصان بزرگ رسانه هاي فوتبالي 
را عیان کرد. واژگان بیشتر، تصاویر ذهني و گسترده تر. او با دست ها، با هیجان پي در پي 
کلمات، شــق و رق بودن آدم هاي دور از فوتبال را هدف گرفت. در این بازي بزرگ که 

فراتر از مرگ و زندگي بود، زندگي را نجات داد.
از او مقــاالت و کتاب هایي دربــاره فوتبال و تاریــخ مانده که قدرتشــان درآمیختن 
فرهیختگي و روزنامه نگاري اســت. معجون همیشه کمیاب نوشتن درباره پدیده هاي 
فراگیر. حمیدرضا صدر توانست و براي همیشه سرمشق کاملي از خود بنا نهد. زماني که 
فیفا پله را به عنوان بهترین فوتبالیست قرن انتخاب کرد ولي مردم مارادونا را مناسب این 
نشان دانستند، او مطلبي در تماشاگران نوشت. من نیز در ستون خود چیزي نوشتم. از 
سر بزرگواري معمولش، نوشته مرا خوانده بود و جمله پایاني متنم را که تضمیني از شعر 
لورکا بود، اشك انگیز توصیف کرد. دو دهه بعد این نوشته را بعد از باخت تیم محبوبم، در 

عصر یك جمعه معطل، براي او مي نویسم. مي دانم که این بار خواهد خندید.
بخواب مرد. آرام بگیر. دریا نیز مي میرد.

تو در اينجا نخواهي مرد

خوزستان؛ داستان تشنگی
 تنش آبی در خوزستان ادامه دارد، بعد از گذشت چند روز از اعتراض مردم قرار است 

هیاتی از مسئوالن دولتی و دادستان کل کشور در سفر به استان این موضوع را بررسی کنند  
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سيل تابستانی از اروپا تا ايران

طرح محدوديت 
شبكه های اجتماعی 
اين هفته در مجلس

خداحافظی در 
پايان يک تورنمنت

 زمان دسترسی
  به موادمخدر

 به زیر 7دقیقه رسید

تعطیالت نماینــدگان مجلس پس از 
حدود 2هفته پایان یافته و فردا نخستین 
جلســه علني مجلس برگزار مي شود. 
گزارش ها حاکي از آن است که طي این 
روزها جلساتي در مورد طرح »حمایت از 
حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردي 
فضاي مجازي« برگزار و ماده هاي این 
طرح به بحث گذاشته شــده است. با 
این حال، به نظر مي رســد که طراحان 
و حامیان طرح، از فردا فعالیت خود را 
بار دیگر براي جلب نظر نمایندگان آغاز 

کنند.   صفحه11 را بخوانید.

حمیدرضا صدر، مفسر سرشناس 
فوتبال و منتقد سینماي ایران، دیروز 

در 65 سالگي از دنیا رفت 

کارشناسان حوزه پیشگیری از 
اعتیاد در گفت وگو با همشهري 
می گویند که مخدر گل، گوی 
سبقت را از شیشه ربوده است
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 سلمان زند
خبرنگار

دیپلماسی

 احياي برجام
 مطالبه دولت هاي شرق و غرب

 گمانه زني ها تبدیل به واقعيت شد. ایران اعالم كرده كه پس از تغيير دولت 
آماده از سرگيري مذاكرات وین خواهد بود. این ادعاي رسانه هاي غربي به نقل 
از منابع دیپلماتيك است. البته همه این منابع ناشناش نيستند و سخنگوي 
اتحادیه اروپا نيز به یورونيوز گفته كه تهران به مقام هاي رسمي اروپا اطالع 
داده است كه مذاكرات تا اواسط  ماه اوت )مرداد( از سر گرفته نخواهد شد. 
طبق ادعاي ليز كاستيو، اتحادیه اروپا نيز به ایران اعالم كرده كه »در این ميان، 
پرهيز از هرگونه تشدید و اقداماتي كه منجر به تضعيف تالش هاي گسترده 
دیپلماتيك ما براي اطمينان از اجراي كامل برجام مي شود، مهم است«. پيش 
از این رویترز هم به نقل از یك دیپلمات ارشد آمریكایي این خبر را منتشر 
كرده بود. درحالي كه وزارت خارجه نيز در آخرین گزارش 3ماهه برجام تلویحا 
تأیيد كرد كه سرنوشت توافق هسته اي در دست دولت سيزدهم است و البته 

رئيس جمهور نيز تأكيد كرد كه فرصت توافق از دولت دوازدهم گرفته شد.
هرچند تا لحظه تنظيم این گزارش مقامات رسمي نسبت به اخبار منتشرشده 
درباره ادامه مذاكرات واكنشي نشان نداده اند اما نماینده روسيه در وین بر آنها 
صحه گذاشته است. ميخائيل اوليانوف در تویيتي نوشت: » اگر وقفه ميان 
مذاكرات، زیادي ادامه یابد، مذاكره كنندگان ممكن اســت عزم خود را از 
دست بدهند«. دیگر مقامات بين المللي نيز نسبت به وضعيت توافق هسته اي 
واكنش نشان دادند و برجام یكي از محورهاي سخنان آنان بود. سخنگوي 
وزارت خارجه چين تأكيد كرد كه این كشور از اجراي برجام استقبال مي كند 
و طرف آمریكایي »باید با انجام دادن اقدامات ملموس در جهت جلب دوباره 

اعتماد جامعه جهاني، جدیت نشان دهد«.  
 به گزارش ایسنا ، كاخ سفيد نيز در بيانيه اي اعالم كرد كه جيك ساليوان، 
مشاور امنيت ملي آمریكا و ژان ایو لودریان، وزیر امورخارجه فرانسه درباره 
موضوعات مشترك در عرصه سياست خارجي، ازجمله ایران، روسيه، چين 
و لبنان رایزني كردند. آنگال مركل، صدراعظم آلمان، نيز كه براي دیدار با 
رئيس جمهور آمریكا راهي واشنگتن شده در نشست خبري مشترك با جو 
بایدن، با اشاره به برجام و مذاكرات وین گفت: »ما در زمينه برجام و توافق 
هسته اي ایران فكر مي كنيم كه همه  چيز باید به منظور به نتيجه رسيدن 
موفقيت آميز ]امور[ انجام شود. اما فكر مي كنم بيشتر توپ در زمين ایران 
است«. سخنگوي كاخ سفيد هم در نشست خبري تأكيد كرد كه آمریكا به 
مذاكرات وین ادامه مي دهد و مسير دیپلماسي را دنبال مي كند. رابرت مالي، 
نماینده آمریكا در امور ایران هم در مصاحبه اي گفت: »ما مي دانيم كه ایران در 
دوران انتقال ریاست جمهوري باید تصميماتي بگيرد اما اگر آنها خواهان توافق 
براي بازگشت به برجام هستند، این تصميمات باید هرچه زودتر اتخاذ شود«. 
مالي گفت كه ایران تاكنون تحوالت هسته اي غيرقابل بازگشت نداشته است.
 مذاكرات احياي برجام در حالي به دولت سيزدهم  موكول شده است كه پس 
از پایان دور ششم سيدعباس عراقچي،   رئيس تيم ایران در وین گفته بود كه 
كشورها براي تصميم هاي آخر به پایتخت ها برمي گردند. اما اكنون پس از 
4هفته وقفه به نظر مي رسد كه دولت سيزدهم باید تصميم ها درباره توافق 
را اجرایي كند. درحالي كه حسن روحاني،  رئيس جمهور گفته كه سفره لغو 

تحریم ها آماده است.

با مردم صادقانه صحبت كنيم 
بررسي سازو كار احياي اعتماد عمومي در گفت وگو با مصطفي هاشمي طبا 

 احياي اعتماد اجتماعي و ضرورت پاســخگويي به موقع به نارضايتي هاي مردم 
موضوعي اســت كه اين روزها بيش از هر زمان ديگري مورد توجه اســت. بروز 
شرايط دشــوار اقتصادي در روزگار تحريم و افزون بر آن ظهورمشكالت ديگري 
چون بحران آب و خشكسالي در برخي نقاط كشور، قطع برق و... مواردي است كه يكي بعد از ديگري بستر ساز نارضايتي 
اجتماعي در برخي اقشار كشور شده و مستقيم و غيرمستقيم اعتماد عمومي را نشانه گرفته است؛ موضوعي كه مكررا از 
سوي صاحب نظران و برخي مسئوالن نسبت به احياي آن هشدار داده مي شود. در همين فضا شماري از مراجع عظام قم 

نيز در ديدار رئيس جمهور با ايشان بر اولويت قرار دادن كسب رضايت و اعتماد مردم از سوي دولت جديد تأكيد كرده اند.
درباره اهميت احياي اعتماد عمومي و چگونگي پاسخ به نارضايتي هاي بروز يافته مردم با مصطفي هاشمي طبا از چهره هاي 
شناخته شده جريان اصالحات به گفت وگو نشستيم. او با تأكيد بر اينكه صرفا با حرف نمي توان نارضايتي هاي بروز يافته را 
برطرف كرد و بايد در عمل تالش هاي جدي بشود، گفت: بايد صادقانه سياست ها و مشكالت كشور با مردم در ميان گذاشته 

شود. مشروح اين گفت وگو به شرح زير است:

هــر از گاهــي موجي از 
نارضايتي هاي اجتماعــي در قالب 
اعتراضــات مردمــي و خياباني با 
تحصن هــاي صنفي بــروز و ظهور 
مي يابد. به نظر شــما دولت جديد 
چگونه مي تواند اين اعتماد عمومي 

را ترميم كند؟
براي پاسخ به این ســؤال باید وضعيت 
كشــور را دید و براســاس آن شرایط و 
موقعيــت را تحليل كرد. مــا در تحریم 
آمریكا و به تبع آن خيلي از كشــورهاي 
دیگر هستيم. روابط بانكي مان قطع شده 
اســت. امكانات اقتصادي مان به شدت 
كاهش پيدا كرده و بدون آنكه سيستم و 

برنامه اي را تنظيم كنيم كه با این مسئله 
مقابله كند و موضوع را هــم با مردم در 
ميان بگذاریم، خواسته ایم روال زندگي 
عادي را ادامه دهيــم؛ خب این دو با هم 

متعارض و متناقض است.
كشوري كه حداقل روزي 2ميليون بشكه 
نفت مي فروخته و پول داشــته و هزینه 
مي كرده است، حال این منبع درآمدش 
قطع شده و طبيعي است كه امكاناتش 
كم مي شود و مشكل پيدا مي كند. در این 
وضعيت باید در داخــل به گونه اي دیگر 
رفتار مي شد و مردم توجيه مي شدند اما 
این اتفاق نيفتاد؛ یعني در این ســال ها، 
امكانات كم و فشــارهاي خارجي زیاد 
شــد اما در داخل هم عليه دولت فشار 
و تبليغات زیــادي صورت گرفت؛ یعني 
رقباي دولت در جهت همان تحریم هاي 
خارجي، موجب كاستن از ميزان اعتماد 
عمومي شــدند. یعني درحالي كه مثال 
همه مسئوالن باید در موضعي مشترك 
شرایط دشوار و ضرورت همراهي مردم 
را تشــریح مي كردند اما برخالف این، 
شروع به نقد كردند و به جاي اقناع جامعه 
به شرایط دشــوار، انتظارات عمومي را 
باالبردنــد. مثال مكــرر مي گفتند باید 
وضع معيشت را بهتر كنيم و... بي وقفه 
هم این اظهارات را بيــان مي كردند؛ در 
نهایت روندي شكل گرفته كه خروجي 

آن شگفتي آراي باطله در انتخابات شد 
و اعتراضــات جســته و گریخته اي كه 

هم اكنون شاهد آن هستيم.
در شــرايط فعلي چه بايد 

كرد؟
در نخســتين گام یا باید كاري كرد كه 
تحریم ها برداشته شود و مجددا امكانات 
مالي زیاد شــود و به نوعي گشایش در 
جامعــه ایجاد شــود یا اینكه بــا مردم 
صحبت شود تا در حقيقت راضي به این 
حكومت داري و روابط خارجي ما باشند. 
این هم به ســادگي انجام پذیر نيست و 
نمي توان با بيان چند كلمه حرف، اعتماد 

مردم را برگرداند.
)متأســفانه گویي برخي در این جامعه 
زندگــي نمي كنند. منهاي مشــكالت 
فراوانــي كه محرومان دارند یا مســئله 
عمومــي و فراگيري ماننــد كم آبي و... 
مردم هر كدام مشكالت خود را دارند و ما 
هم فكر مي كنيم با سكوت و درخواست 
تحمل كــردن از مــردم نارضایتي هــا 

مي گذرد.(
احياي اعتماد اجتماعي، مسئله اي نيست 
كه با پيشنهاد شخصي حل شود و نيازمند 
كار جمعي و حساب شده است. اما به نظر 
من در گام اول باید مســئوالن با مردم 
صادق باشــند. این صداقت هم باید در 
زمينه هاي مختلف باشــد. مشكالت و 

مســائل را باید به مردم گفت و صادقانه 
عمل كرد. امروز دیگر نمي توان خبرها را 
پوشاند. چون خبرها به سادگي در فضاي 
مجازي در دسترس مردم قرار مي گيرند؛ 
مثال مسئله بحران آب را ببينيد. مسئوالن 
ما فقط به دنبال این هستند كه آب را از 
جنوب كشور به جاهاي مختلف بكشانند؛ 
یعني دنبال منابع آب هستند نه دنبال 
مصرف درســت و بهينــه آن. خب آب 
هرقدر تهيه شــود پس از چندي دوباره 
كم مي آید چون درست مصرف نمي شود.
در گام دوم هم باید در قبال مشــكالت 
یك صدایي در كشــور حاكم باشد و به 
نسخه اي مشترك براي عبور از مسائل 
رســيد؛ چرا كــه صرفا با حــرف زدن و 
حرف درمانــي نمي شــود مســائل را 
پيش برد، مــردم اقدام عملي راه گشــا 

مي خواهند.
شما چندبار تأكيد كرديد 
كه بايد با صداقــت با مردم حرف زد. 
شايد پيش بيني مسئوالن اين بوده كه 
با گفتن برخي موضوعات كار سخت تر 
و مشكالت بيشتر و پيچيده تر مي شود 

و در واقع برخي مصلحت انديشي ها 
مانع از گفتن شده است.

اگر مردم را محرم ندانيم، كار ســخت تر 
مي شــود. در مكانيك اگر جســمي در 
سراشــيبي قرار بگيرد تحــت نيرویي، 
شتابش رو به پایين افزایش مي یابد. االن 
هم جامعه ما در چنيــن وضعيتي قرار 
گرفته و این فشار رو به افزایش است. باید 
با گفتن دليل افزایش این نيرو و شتاب، 
جامعه را آرام  كنيم و اعتماد را برگردانيم.
متأســفانه برخي تصور مي كنند چند 
بيانيه بنویسند مي توانند مشكالت را حل 
و كشور را اداره كنند اما خير نمي شود. 
اداره مملكت بســيار پيچيده و سخت 

است.
آقاي رئيســي اخيــرا با 
فعاالن، كارشناسان و منتقدان تماس 
گرفته اند و از آنها خواســته اند كه 
نظرات شان را براي حل مشكالت به 
دولت منتقل كنند. آيا اين نظرات و 
عمل به آنها ممكن است در اين باره 

تأثير مثبتي داشته باشد؟
اینكه بخواهيــم فكر كنيــم اصل این 

اقدامات در جلب عمومي تأثيري دارد، 
خير ندارد و نمي توانــد تأثيري در نگاه 
مردم داشته باشــد. مردم باید عمل را 
ببينند و نتایــج را در زندگي خود حس 
كنند. اما اینكــه از نظرات چه نتيجه اي 
بگيرند و... بســتگي به این دارد كه این 
پيشنهادها چه باشد و اصال ببينيم دولت 
مي تواند به آنها عمل كند یا خير؛ چون 
ممكن است برخي پيشنهادها به تأیيد 
و تصميم دیگر نهادها یا حتي تأیيد مقام 
معظم رهبري نياز داشــته باشــد. پس 
چندان هم نمي توان به چنين اقداماتي 

اميدوار بود.
به نظر من ایــن روش حكومت داري كه 
تصميمات اینقدر پراكنده است و بعضا 
بدون كارشناسي اســت و حتي وقتي 
كارشناسي مي شود، عمل نمي شود باید 
تغيير كند. مثال برنامه ششــم توسعه را 
ببينيد، كمتر از 20درصد آن اجرا شد. 
خب این برنامه را عقالي ما نوشته بودند 
اما اجرایي نشــد. وقتي چنين برنامه اي 
اجرا نمي شود، تصميمات جدید هم اجرا 

نخواهد شد.

همه مسئوالن باید در موضعي 
مشــترك شرایط دشــوار و 
ضــرورت همراهي مــردم را 
تشریح مي كردند اما برخالف 
این، شروع به نقد كردند و به 
جاي اقناع جامعه به شرایط 
دشــوار، انتظارات عمومي را 

باالبردند 

ناطق نوري: قاعده بازي را هم بلد نيستيم
 علي اكبر ناطق نوري، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأكيد بر 

اینكه دمكراسي ابزار دارد، معتقد است كه ما دمكراسي را به كشورمان خبر
آورده ایم ولي ابزارش را نداریم. ابزار دمكراسي حزب است چون مردم 
در همه  چيز كارشناس نيستند. رئيس اسبق دفتر بازرسي بيت رهبري كه پس از 
ماه ها سكوت به صورت كلي و اجمالي درباره برخي موضوعات روز كشور صحبت 
كرده است، با تأكيد بر اینكه ما قاعده بازي را بلد نيستيم، به جماران گفته است كه 
قاعده بازي این است كه رئيس جمهور از حزبي است كه اكثریت را آورده و وزرا و 
معاونين و مشاورین رئيس جمهوري از همين حزب هستند. اما دیگر به پایين تر از 
وزیر و معاون و مشــاور رئيس جمهوري دســت نمي زنند و از آنجــا پایين تر به 
»كارشناس« مراجعه مي كنند و فرقي ندارد كه این كارشناس چپ یا راست باشد. 
یا فرهنگ حاكم است و یا قانون دارند. ناطق نوري مي گوید: اصالح طلب روي كار 
مي آید و تمام اصولگرایان در هر جایي كه هستند تا مسئوالن روستاها را هم عوض 

مي كند و اصولگرا سر كار مي آید و تمام كارشناسان اصالح طلب را عوض مي كند.

نظارت استاني براي ميدان داري قضايي
رئيس قوه قضایيه : قصاص هر یك نفر مشكالت بسياری را برای خانواده او به وجود می آورد

اولين گام های اجرایــی رئيس جدید قوه 
قضایيه در سفر به استان هاي ایالم و قم و قضايی

صدور دستور رسيدگي به مشكل آب مردم 
خوزســتان ســند خورد.  صبح دیروز هيأتي متشكل از 
نمایندگان ارشد وزارت نيرو و دادستان كل كشور با دستور 
غالمحسين محسني اژه اي براي حل مشكل كمبود آب 
خوزستان عازم این استان شد. مقرر شد هيأت اعزام شده 
پيگير راهكار هاي فوري حل مشكل آب در استان خوزستان 
شــود و نتيجه اقدامات و همچنين دالیل به وجود آمدن 
وضعيت موجود را به رئيس قوه قضایيه گزارش كند.  او در 
سفر ایالم و در دیدار مردمي از نزدیك در جریان مشكالت 
قضایي برخي پرونده ها قرار گرفت و در همان جلســه به 
مسئوالن قضایي استان دستور و روش حل وفصل آنها را 

ارائه داد.

ايالم، نخستين مقصد رئيس دستگاه قضا 
  محسني اژه اي تنها چند روز پس از انتصاب خود به عنوان 
رئيس جدید قوه قضایيه پنجشنبه گذشته به مجتمع هاي 
قضایي استان ایالم و زندان مركزي جدید ایالم سركشي 
كرد. رئيس قوه قضایيه در این ســفر دســتوراتي درباره 
حل وفصل مشــكالت بنگاه هاي تعطيل و نيمه تعطيل، 
موضوع قصــاص و پرونده هاي كثيرالشــاكي صادر كرد. 
در مهم ترین بخش از دســتورات صادر شده در این سفر، 

محسني اژه اي در دیدار با قضات و كاركنان قضایي استان 
ایالم از بالتكليفي محكومان به قصاص در زندان ها انتقاد 
كرد و گفت: اگر ولي یا اوليــاي دم در مرحله اول راضي به 
صرف نظر از قصاص نشــدند، نباید نااميد شوند و باز هم 
باید اقدام كنند. درخصوص محكومان به قصاصي كه 4، 
5یا 10سال در زندان هستند، اما اولياي دم نه حكم را اجرا 
مي كنند و نه رضایت مي دهند، چنانچــه اولياي دم عذر 
موجهي ندارند، ماده42۹ قانون مجازات اسالمي تكليف را 
روشن كرده و امكان اخذ تضمين مناسب و آزاد كردن این 

نوع از زندانيان محكوم به قصاص فراهم است؛ البته تشخيص 
تضمين مناسب با قاضي است. رئيس قوه قضایيه بر استفاده 
حداكثري از ظرفيت مردم، صاحبان نفوذ و صاحبان كالم 
براي گذشت اولياي دم از تقاضاي قصاص تأكيد كرد و گفت: 
قصاص هر یك نفر در جامعه، مشــكالت بسياري را براي 
آینده فرزندان و خانواده او به وجــود مي آورد. او در همين 
دیدار تأكيد كرد: باید تا آنجا كه امكان دارد، از زندان رفتن 
آن دسته از افرادي كه مي توان مانع از فرستادن آنها به زندان 
شد، جلوگيري كرد. محسني اژه اي در توضيحات رسانه اي 
خود درباره اقدامات صورت گرفته در این سفر گفت »مقرر 
شد با همكاري استانداري، سازمان بازرسي و سایر دستگاه ها 
ليستي از تمامي بنگاه هاي اقتصادي و مراكز توليدي كه با 
مشكالتي مواجه هستند یا پروژه هایي كه نيمه تمام باقي 
مانده اند، تهيه شود و كارگروه هایي انتخاب شود تا با كمك 
دولت پروژه هاي نيمه تمام، تمام شود.« اژه اي در ادامه تأكيد 
كرد: درخصوص مواردي كه مشكل آنها، مربوط به خود قوه 
قضایيه است، دستور داده شد تا هر چه سریع تر مشكالتشان 
بررسي شود. درمورد پرونده هاي كثيرالشاكي دستوراتي 
داده شد تا هر چه ســریع تر تعيين تكليف شوند. براساس 
گزارش ميزان، همچنين 117ميليارد تومان براي كارهاي 

اولویت دار در استان ایالم تخصيص داده شد. 

ديدار اژه اي با مراجع 
محسني اژه اي   ديروز در سفر به قم با آيات عظام مكارم شيرازي، صافي گلپايگاني، نوري همداني، سبحاني، علوي گرگاني 
و اعضاي جامعه مدرسين حوزه علميه قم نيز ديدار و گفت وگو كرد. رئيس دستگاه قضا در ديدار با آيت اهلل مكارم شيرازي 
ابراز اميدواري كرد كارآمدي دستگاه قضا با كمك نخبگان حوزه و دانشگاه افزايش يابد. محسني اژه اي در ديدار با آيت اهلل 
سبحاني هم گفت: امروز مردم مسائل نوظهور و پيچيده اي دارند كه نيازمند اجتهاد مستمر و نظريه فقهي  علماست . 
آيت اهلل سبحاني نيز گفت: انتخاب شما »وضع حق موضعه« بود و كسي در اين جايگاه قرار گرفت كه شايسته آن جايگاه 
بود. اژه اي در ديدار با آيت اهلل علوي گرگاني با تأكيد بر تداوم تحول براي تعالي دستگاه قضا گفت: اقتدار قوه قضاييه براي 
خدمت به مردم و استيفاي حق و مقابله با كجي هاست. آيت اهلل علوي گرگاني نيز گفت: متأسفانه ربا با اسامي مختلفي 

ازجمله ديركرد در جامعه وجود دارد و دستگاه قضايي بايد با تمام توان در رفع اين آسيب تالش كند.

ث
مك

  پاسخ ظريف به ادعاي اخير آمريكا
وزیر امور خارجه كشــورمان در تویيتی به ادعاهای 
اخير آمریكا مبنی بر تالش ایران برای آدم ربایی در 
خاك این كشور پاسخ داد. محمدجواد ظریف، وزیر 
امور خارجه كشــورمان دیروز در تویيتي نوشــت: 
تفنگداران وابســته به آمریكا در خاك همان كشور 
براي ترور رهبران ونزوئال و هائيتي برنامه مي ریزند 
درحالي كه دولت آمریكا روابط مجرمانه خود را با متهم 
كردن دیگران به آدم ربایي - كه به شــدت مسخره و 

بچگانه بوده - پنهان مي كند. پيش از ســنگ اندازي 
به ســوي دیگران خودتان را درســت كنيد. وزارت 
دادگستري آمریكا سه شنبه گذشــته در بيانيه اي 
مدعي شد كه 4ایراني به دسيسه براي ربودن »یك 

خبرنگار مستقر در بروكلين« متهم شده اند.

  حكم اعدام بابك زنجاني قطعي است
احمد مرتضوي مقدم، رئيس دیوان عالي كشــور در 
یك برنامه تلویزیوني درباره پرونــده بابك زنجاني 
و اینكه   رســيدگي به این پرونده تمام شــده و در 
دیوان عالي كشور نيســت؟ گفت: دیوان عالي كشور 
رأي را صادر كرده است ولي شرایطي هست كه طرف 

باید اطالعاتي را بدهد و اموالي را حيف و ميل كرده و 
حساب هایي هست كه باید آنها شناسایي شود تا بعد 

از آن حكم اجرا شود.
وي درباره اینكه   حكم اعدام باید اجرا شود؟ نيزافزود: 
بله، بایدحكم اجراشود زیراحكم اعدام قطعي شده 
است ولي مسائلي هست كه باید مصالح كشور را درنظر 
بگيریم. بازگشــت اموال بيت المال اولویت دارد زیرا 
بعد از اعدام دست ما از خيلي چيزها كوتاه مي شود. 
وي درباره این موضوع كه ممكن است بعد از اینكه 
اموال برگشت حكم نقض شــود؟ هم گفت: ممكن 
است همكاري كند و مورد عفو و تخفيف قرار گيرد و 

احتمالش هست .

روی خط خبر
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مترو در انتظار واريز پولي اســت كه 
مي تواند باعث راه اندازي چند ايستگاه حملونقل

جديد و توسعه چند خط شود. 
مراحل مربوط به انتشــار و فروش اوراق مشاركت 
سال1۳۹۹ طي شــده و حاال در دوراني كه به دليل 
كاهــش درآمدهــاي شــهرداري تهــران اوضاع 
اقتصادي بسيار سخت شــده، امكان بهره مندي از 
18۵0ميليارد تومان وجوه حاصل از فروش اوراق 
مشاركت اين سال براي توسعه شبكه خطوط مترو 
فراهم شده است. اين بيشــترين ميزان پولي است 
كه در تمامي سال هاي گذشته، بابت فروش اوراق 
مشاركت مربوط به يك سال به شبكه مترو تزريق 
مي شــود؛ آن هم درست زماني كه شــهرداري در 
مرحله انتقال بين مديريت دوره شــوراي پنجم و 

شوراي ششم قرار دارد.
به گزارش همشــهري، طبق مصوبه هــاي قانوني، 
18۵0ميليــارد تومان پول ناشــي از فروش اوراق 
مشاركت سال۹۹ براي خطوط ۳، 4، 6 و 7 مصرف 
مي شود. توسعه شــرقي خط4 و نيز توسعه شمالي 
خط۳  همراه تكميل هرچه ســريع تر ايستگاه هاي 
باقيمانده خطــوط 6 و 7 از اولويت هاي برنامه هاي 
شركت متروي تهران است. نتيجه اين كار در دوران 
شهردار بعدي با افتتاح ايســتگاه هاي جديد ديده 
خواهد شد. مديرعامل شركت راه آهن شهري تهران 
و حومه )مترو( در اين باره به همشــهري مي گويد: 
»در 2سال گذشته بانك هاي عامل كه شهرداري با 
آنها قرارداد داشت و عامليت را پذيرفته بودند، براي 
اينكه از پرداخت اقساط مطمئن باشند وثيقه ملكي 
مي خواستند. اين بانك ها در مسير تأييد وثيقه هايي 
كه به آنها معرفي مي شد، مشكالتي داشتند و بعضي 

از وثيقه ها را تأييد نمي كردند.«
علي امام مي افزايد: »اما اوراق مشــاركت سال۹۹ 
در اختيار بانك شــهر اســت و اين بانك هولوگرام 
شــهرداري را پذيرفته اســت. اميدواريم اين پول 
هرچه ســريع تر وارد چرخه فعاليت شــود تا از آن 
براي تكميل ايســتگاه هاي مترو استفاده كنيم.« 
حال، اطالعات رسيده از ســوي مترو و بانك شهر 
به همشهري، حاكي از آن است كه به احتمال قوي، 

طي هفته جاري پول اوراق مشــاركت سال۹۹ به 
خزانه شهرداري واريز مي شــود. اين يعني موانعي 
كه سال هاي گذشته در رابطه با پرداخت منابع مالي 
اوراق به حمل ونقل عمومي تهران وجود داشت، اين 

بار بر سر راه نمايان نخواهد شد.

بانكمركزيضمانتهولوگراميراپذيرفت
طي يك سال گذشته موضوع استفاده از هولوگرام 
به جاي امالك به عنوان راه حلي براي تامين وثيقه 
مطرح شده است. ارديبهشــت امسال معاون مالي 
و اقتصاد شهري شــهرداري تهران نيز درباره اوراق 
مشاركت و علت مشكل شهرداري در وثيقه گذاري 
گفته بود: »بــراي وثيقه اوراق مشــاركت ترجيح 
مي دهيم هر ملكي را به وثيقه نگذاريم و وقتي برخي 
ملك ها مثل ســاختمان معاونت مالــي يا محوطه 
موتوري شهرداري را براي وثيقه معرفي مي كنيم، 
بانك ها تمايلي به پذيرش آن ندارند. در اين زمينه 

اختالف داشته ايم كه خوشبختانه حل و كار مهمي 
كه انجام شــد اين اســت كه بانك مركزي را قانع 
كرديم و مصوبه شورا هم آمد تا بتوانيم هولوگرامي 
كه طراحي كرده ايم را به عنــوان وثيقه ارائه كنيم. 
بانك مركزي قبول كرد كه آنچه ما صادر مي كنيم، 

ضمانت باشد.«
هولوگرام در گذشــته به معناي »امتياز ســاخت 
تراكم« بود كه در ازاي بدهي هاي شهرداري صادر 
مي شد. كســي كه مالك هولوگرام بود مي توانست 
نظم ساخت وســاز را در بعضي نقاط بــه هم بزند و 
به طبقات تعيين شده در پروانه هاي ساخت اضافه 
كند. عبدالحميد امامي، معاون مالي و اقتصاد شهري 
شهرداري اما مي گويد ســازوكار صدور هولوگرام 
تغيير كرده است. او در توضيح شيوه صدور هولوگرام 
جديد شرح داد: »هولوگرام به مفهوم گذشته ديگر 
وجود ندارد و اكنون تنها در چارچوب طرح تفصيلي 
قابل اســتفاده خواهد بود. ما مجوز و برگه اي براي 

بانك صــادر مي كنيم كه به عنــوان مثال مي تواند 
هزار ميليارد براي زمين هايي كــه مال خودش يا 
مشتريانش است، تراكم بگيرد؛ بنابراين هولوگرام 
به مفهوم سيار گذشته نيست و شوراي شهر هم اين 

را تصويب كرده است.« 

نقشبانكهادرروندتأميناوراقمشاركت
در ۳ســال گذشــته حدود ۳۵00ميليارد تومان 
اوراق مشــاركت منتشر و وصول شــده كه محل 
مصرف عمده آن در حوزه حمل ونقل بوده است. در 
روزهاي آخر سال پيش، اوراق مشاركت سال۹۹ با 
عامليت بانك شهر حل شد و در جلسه اي با حضور 
معاون اول رئيس جمهور و مسئوالن بانك مركزي، 
بانك شهر به عنوان بانك عامل پذيرفته شد. اكنون 
اوراق مشاركت سال۹۹ در حال تبديل شدن به پول 
نقد هستند، اما قسمتي از اوراق مشاركت سال۹8 
)21۹ميليارد تومان( همچنان به دست شهرداري 

 امكان بهره مندي از 18۵0 ميليارد تومان وجوه حاصل از فروش اوراق مشاركت براي توسعه مترو فراهم شده است
اين منابع مالي مي تواند به تكميل و توسعه خطوط ۳، 4، 6 و 7 كمك كند

اختصاص بيشترين حجم اوراق مشاركت به مترو گزارش

تهرانهمچناندرانتظارخودروهايبرقي
پيروز حناچي: راهي جز حركت به سمت استفاده از خودروهاي برقي نداريم

»آينده حمل ونقل تهران 
در استفاده از خودروهاي 
برقي است«؛ اين جمله را 
طي چند ماه اخير شهردار 
پايتخت بارها اعالم كرده 
است. به گزارش همشهري، 
پــس از آنكه شــهرداري 
تهــران از نســل جديــد 
اتوبوس هاي برقي رونمايي كرد، پيــروز حناچي آينده حمل ونقل 
پايتخت را منوط به اســتفاده از خودروهاي برقي دانست. آلودگي 
هوا و انتشــار آالينده ها و گازهاي گلخانه اي سال هاست به معضل 
جدي در پايتخت تبديل شــده و با وجود راهكارهاي متعدد براي 
رهايي از معضالت آلودگي هوا همچنان تهران، شهري آلوده است. 
اكنون اتوبوس هاي برقي بعد از سال ها قرار است به ناوگان حمل ونقل 
عمومي اضافه شوند، ولي به نظر نمي رســد تنها اتوبوس هاي برقي 
بتوانند مشكالت سوخت هاي فسيلي را برطرف كنند؛ براي همين 
تردد خودروهاي برقي در شــهر تهران ضروري به نظر مي رســد. 
هفته گذشته شهردار تهران در ديدار با سفير هلند از اهميت تردد 
خودروهاي برقي در تهران صحبت كرد و گفت كه از تجربيات هلند در 
اين زمينه استفاده خواهد كرد. حناچي گفت:  »استفاده از تجربيات 
هلند در موضوع دوچرخه و انرژي هاي پاك را با اســتفاده از فضاي 

مجازي تعقيب خواهيم كرد.« 
اين موضوع در حالي است كه پيش تر در سال۹۳ از يك خودروي برقي 
توليد داخل به نام غدير110 در حضور برخي از اعضاي شوراي چهارم 
شهر تهران رونمايي شده بود. خودروي برقي غدير110 در حضور آنها 
آزمايش شد و رضايت اعضا را براي ورود به چرخه حمل ونقل شهر 
تهران به دســت آورد. اين خودرو با سوخت پاك كه توليد آن كامال 
ايراني بود، به صورت نمادين از ميدان حسن آباد تا ساختمان شوراي 
شهر تهران را طي كرد. پس از آن قرار شد بررسي هاي بيشتري روي 
خودرو صورت بگيرد تا به توليد انبوه برســد، اما هيچ گاه خودروي 
غدير110 به توليد انبوه نرسيد تا وارد خيابان هاي شهر شود. البته 
توليد خودروهاي برقي تاكنون مصوبه اي در شــوراي شهر تهران 
نداشته و هيچ گاه رويكرد جدي براي اين موضوع از لحاظ بسته شدن 
قرارداد و تفاهم همكاري با شــركت هاي دانش بنيان وجود نداشته 
است. اين درحالي كه بسياري از كشورهاي آسيا، اقيانوسيه و اروپا 
براي استفاده و توليد انبوه خودروهاي برقي اقداماتي انجام داده اند 
و در ميان اين كشورها، چين، ژاپن، كره جنوبي، هلند، اتريش و هند 
پيشتاز هستند؛ چراكه كاهش ذخاير نفتي در جهان و افزايش بهاي 
انرژي، دولت ها و خودروسازان را در كشورهاي مختلف بر آن داشته 
است تا با هدف كاهش مصرف سوخت و آاليندگي خودروها، به سمت 

توليد خودروهاي برقي پيش روند. 
بنابراين به نظر مي رسد رئيس كميسيون نظارت و حقوقي شوراي 
چهارم شهر تهران كه در مراسم 7ســال پيش رونمايي از خودروي 
غدير حضور داشت و چندي ديگر به عنوان منتخب شواري ششم به 
پارلمان شهري باز مي گردد، ازنظر حقوقي قرارداد و تفاهم نامه هاي 

مربوط به توليد خودروهاي برقي را جدي تر پيگير شود.

كاهشقيمتباتعويضباتري
به هر ترتيب، مديران شهرداري تهران طي ســال هاي اخير درباره 
اهميت حضور خودرو و موتورسيكلت برقي در شهر صحبت كرده اند. 
حتي در بهار سال۹8 نخستين جايگاه شــارژ خودروهاي برقي به 
مساحت بيشتر از 700مترمربع توسط گروه مپنا در برج ميالد افتتاح 
شد تا بستر الزم براي تردد خودروها و موتورسيلكت هاي برقي فراهم 
شود.  اما همچنان الزامات و تسهيالت مناسبي براي بحث توليد يا 
واردات خودرو و موتورسيلكت برقي وجود ندارد تا ايستگاه هاي شارژ 
هم مفهوم پيدا كنند و توسعه يابند. اما حناچي، شهردار تهران اعتقاد 
دارد كه مديريت شهري بعدي بايد با جديت بيشتري اين مسئله را 
پيگيري كند. او در مراســم امضاي تفاهمنامه مشترك شهرداري 
تهران و معاونت علمي رياست جمهوري با موضوع موتور برقي گفت: 
»راهي به جز حركت به سمت خودروي برقي نداريم.« او روش سوآپ 
باتري را در شرايط فعلي يك راهكار اقتصادي مفيد اعالم كرده است: 
»روش سوآپ )تعويض( باتري موتورسيكلت برقي در شرايط فعلي 
به توسعه استفاده از خودروهاي برقي در شهر كمك مي كند؛ چراكه 
سرويس باتري هاي ليتيومي توسط بخش خصوصي قابل انجام است. 
بي ترديد چنين كاري يعني برداشتن وزن سنگين قيمت باتري از 
روي موتورها و افزايش ميزان استقبال براي خريد موتورسيكلت هاي 
برقي؛ به همين منظور تفاهمنامه اي بين شهرداري تهران و معاونت 
علمي و فناوري رياست جمهوري به امضا رسيده و مديريت شهري 

بعدي بايد پيگيرش باشد.«
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شهر بايد بر مدار انضباط و 
قانون اداره شود. بي نظمي شهرسازي

و بي قانوني از يك سو يعني 
عادي  سازي و بر روال انداختن تخلفات 
به ويژه در حوزه شهرســازي و از سوي 
ديگر يعنــي پايمــال كــردن حقوق 
شهروندي. موضوعي كه روز پنجشنبه 
درباره بيمارستان شهداي تجريش رقم 
خورد و برخي رســانه ها از آن به عنوان 
ممانعت شهرداري تهران در برابر توسعه 
ظرفيــت درماني پايتخت يــاد كردند. 
درحالي كه شهرداري بر چارچوب قانون 
عمل كرد و سرانجام نيز جلسه اي ميان 
دوطرف يعني شــهرداري منطقه يك و 
رئيس بيمارســتان شــهداي تجريش 
برگــزار و موضوع تــا حــدود زيادي 

حل وفصل شد.
بــه گــزارش همشــهري، ماجــراي 

بيمارستان شــهداي تجريش تهران از 
اين قرار است كه مديران بيمارستان بنا 
بر ضرورت، تالش مي كنند تا ساختمان 
نيمه كاره جديد را تكميل كنند، اما براي 
اين كار، با وجود بارها تاكيد شهرداري، 
نه تنها پروانه ساخت را دريافت نكرده اند، 
بلكه به رعايت پيوست هاي بهره برداري 
الزم به ويــژه ايجاد ظرفيــت پاركينگ  
موردنياز و عقب نشــيني توجهي نشان 
نداده اند. با وجود اين، آخر هفته پيش، 
عمليات تخريب ديوار بيمارســتان در 
تقاطع خيابان دربند و خيابان شهرداري 
را در دستور كار قرار دادند كه با ممانعت 

مأموران شهرداري مواجه شدند.
رضا جليلي خشنود، رئيس بيمارستان 
شهداي تجريش مي گويد:  »با توجه به 
اينكه در موج پنجم كرونا به سر مي بريم، 
ظرفيت هاي بيمارســتان كامال پر شده 

اســت و بايد پذيراي بيماران بيشتري 
باشيم. طبق دستور ستاد مقابله با كرونا و 
استانداري تهران تمام ارگان ها بايد براي 
تسريع كار بيمارستان ها همكاري الزم 
را داشته باشــند؛ از اين رو ما به صورت 
24ساعته در تالش بوديم تا بيمارستان 
را براي پذيرش بيماران بيشــتر آماده 
كنيم؛ چــون هميــن االن هــم براي 
پذيرش بيماران با مشكل تخت مواجه 
هستيم، اما عوامل شهرداري در زماني 
كه كارگران مشغول كارهاي آماده سازي  
و ديوارسازي بيمارستان بودند تا ظرف 
چند هفته  آينده فضا براي بيماران مبتال 
به كرونــا را در بخش هــاي ديگر آماده 
كنند، ضمــن درگيري، جلــوي كار را 

گرفتند.«
ايــن درحالي اســت كه ســيدحميد 
موسوي، شهردار منطقه يك، درگيري 

بين دوطــرف را رد كــرده و مي گويد: 
»مســئوالن بيمارســتان خود را مقيد 
به دريافت پروانــه و رعايت حقوق عامه 
نمي دانند و ديوار بيمارستان را در تقاطع 
خيابان دربند و خيابان شهرداري تخريب 
و قصد داشــتند آن را بازســازي كنند. 
ماموران ما به همين مسئله ورود كردند 
و تذكر دادند كه وقتي ديــوار را خراب 
مي كنيد، براساس قانون بايد در راستاي 
دفاع از حقوق عامــه اصالحيه را رعايت 
كنيد و دوســتان نيز توجيه نبودند. با 
اين حال، درگيري در كار نبوده اســت. 
با رياست بيمارســتان در پي اين اتفاق 
صحبت كردم و ايشان وقتي توجيه شد 
كه در احداث ديوار بايــد ابعاد بر و كف 
رعايت و حقوق عمومي شهر تامين شود، 
تمكين كردند و خيلي سريع نقشه هاي 
اصالحــي در آن نقطه بيمارســتان كه 

تقاطع دربند و شهرداري است، تهيه و بيمارستانشهدايتجريشملزمبهرعايتقانونشد
به ناحيه ابالغ شد و بيمارستان تمكين 
كرد كه حداقل در اين نقطه اصالحيه را 

رعايت كند و مسئله حل شد.«
با وجود همه اينها بيمارســتان شهداي 
تجريش ۳هــزارو۵00 واحد كســري 
پاركينــگ دارد و تاميــن نشــدن اين 
تعداد پاركينگ مي توانــد ترافيك اين 
محدوده را بيش از پيش دچار مشــكل 
كند. در اين ميان، كميسيون ماده100 
نيز در خصوص پرونده ساختمان جديد 
بيمارستان شهدا، رأي به نفع بيمارستان 
نداده و تأكيد كرده كه پاركينگ موردنياز 
بايد تامين شــود. شــهردار منطقه در 
اين باره مي گويد: »متأسفانه بيمارستان 
هيچ يك از اين كارها را انجام نداده است 
و نه تنها اصالحيــه خيابان امير را انجام 
نمي دهد، بلكه هيچ تصميمي هم براي 
تامين پاركينگ ندارد و وقتي بناي جديد 
راه اندازي شــود، قطعا مشكالت بسيار 
پيچيده و خطرناكي را براي منطقه ايجاد 

مي كند. مديريت بيمارســتان توجهي 
ندارد كه اضافه كردن هزار تختخواب به 
اين بيمارستان و راه اندازي آن مي تواند 
كل منطقه يك و شميران را دچار مشكل 
كند. اين مسئله اي كه به آن اشاره دارم 
نافي زحمات كادر درمان نيست، اما بايد 
بپذيريم كه ساكنان و مراجعان به منطقه 
و كساني كه در اين گره ترافيكي گرفتار 
مي شــوند حق و حقوقي دارند. در رأي 
جديد صادره كميسيون ماده100 هم 
جريمه ريالي براي احداث بدون مجوز 
بيمارســتان صادر شده اســت؛ چراكه 
اعضاي كميسيون بر اين باور بودند كه 
عمال اين ساختمان ديگر امكان تخريب 
ندارد و رأي تخريب عمال غيرقابل اجرا 
بود؛ در نتيجه رأي بر جريمه دادند، اما 
به نكته بسيار مهمي در اين رأي اشاره 
شــده اســت و آن اينكه بهره برداري از 
بيمارستان منوط به ســاخت و اجراي 
پاركينگ هــاي بيمارســتان و رعايت 

عقب نشيني است.«

نرسيده است. علي امام دراين باره مي گويد: »بانك 
رفاه هنوز هم بخشي از اين وثيقه ها را تأييد نكرده 
و قسمتي از پول اوراق مشاركت سال۹8 آزاد نشده 
و در اختيار ايــن بانك باقي مانده اســت. البته روز 
دوشنبه همين هفته، ســازمان بازرسي كل كشور 
جلسه  اي برگزار و از مسئوالن بانك رفاه و شهرداري 
دعوت كرد و توافقاتي شــد كه اميدوارم در هفته 

پيش رو نتيجه آن را ببينيم.« 
در آبان ســال۹۹ معــاون حمل ونقــل و ترافيك 
شــهرداري تهران نيز در حاشــيه بازديد شهردار 
تهران از ايستگاه برج ميالد در خط7 متروي تهران 
گفته بود كه ديدگاه بانك در بررسي وثيقه ها، خريد 
امالك شهرداري اســت؛ درصورتي كه اين امالك 

تنها وثيقه اي در اختيار بانك هستند.
سيدمناف هاشــمي تأكيد كرده بود: »حساب هاي 
شهرداري به بانك رفاه اعالم شده است تا درصورت 
تأخير در پرداخت اقساط، پول را از حساب شهرداري 
برداشــت كنند و موجودي اين حساب ها هميشه 
بيشتر از مقدار يك قسط است؛ بنا بر اين فشار بيش 
از اندازه بانك براي قيمت گذاري وثيقه ها ضرورتي 

ندارد.« 
همه اينها درحالي است كه با وجود همه مشكالت 
مالي در 4سال گذشته ۳2ايســتگاه و 41كيلومتر 
خطوط مترو به شــبكه متروي تهران افزوده شده 
است. مديرعامل شــركت راه آهن شهري تهران و 
حومه درباره سهم اوراق مشاركت در تامين مخارج 
ســاخت مترو مي گويد: »عمال در 4ســال گذشته 
نتوانستيم از منابع درآمد كالن بهره مند شويم و اين 
به دليل محدوديت هايي اســت كه براي شهرداري 
وجود داشت. بيشترين تكيه ما براي ادامه كار ساخت 
مترو به اوراق مشــاركت و برخي تسهيالت بود كه 
براي پيمانــكاران خط 6و تعــدادي از پيمانكاران 
خط 7 گرفتيم. منابع نقدينگي ما به طور عمدا از اين 

دو منبع بوده است.«
اما پيش از اين توســعه شــبكه مترو چگونه انجام 
مي شد؟ علي امام در پاســخ به اين سؤال مي گويد: 
»در فاصله ســال هاي ۹2 تا ۹6 - به جز يك نوبت 
كه در ســال۹۵ از اوراق مشاركت اســتفاده شد - 
به صورت عمدا از تسهيالت بانك شهر براي ساخت 
مترو اســتفاده مي شد. قبل از ســال۹2 هم هنوز 
شرايط تحريم ها به اين شــدت نبود و از فاينانس 
استفاده مي كرديم؛ ضمن اينكه از امتياز هاي مجتمع 
ايستگاهي هم مي توانســتيم براي تامين قسمتي 
از هزينه ها اســتفاده كنيم. در يك مقطع موضوع 
مجتمع هاي ايستگاهي كامال متوقف شد، ولي در 

2سال اخير باز هم اين امكان فراهم شده است.«
او تأكيد مي كند: »اميدواريم در ســال هاي آينده 
باز هم امكان استفاده از منابع گوناگون مالي براي 

ساخت مترو فراهم باشد.« 

محمدسرابي
خبر نگار
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گزارش مركز آمار و اطالعات راهبردي 
وزارت رفاه نشان مي دهد كه سرعت 
رشــد قيمت 71درصد خوراكي ها از 
كنترل خارج شــده و به زودي اقتصاد 
ايران با جهش تورمــي تازه اي مواجه 
خواهد شد. اين هشداري است كه يك 
اقتصاددان شناخته شده هفته گذشته 
در جريان نشســت با ابراهيم رئيسي، 

رئيس جمهور منتخب مطرح كرد

كاهش سهم اشــتغال زنان، از اين منظر 
اهميت دارد كه در جامعه ايران، اشــتغال 
زنان يا به واســطه سرپرستي آنها بر خانوار 
است يا درآمد آنها غالبا كمك خرج معيشت 
خانوار محسوب مي شود و بنابراين يكي از 
معاني حذف بي رحمانه آنهــا از بازار كار، 

تشديد تنگناي معيشت خانوارهاست

تورم گزارش

همشهري گزارش مركز آمار و اطالعات راهبردي وزارت رفاه را تحليل مي كند

تورم خوراكي ها ترمز بريد
گزارش مركز آمار و اطالعات راهبردي 
وزارت رفاه نشــان مي دهد كه رشــد 
قيمت 71درصد مواد خوراكي از كنترل 
خارج شده و اين روند به زودي به تورم جهشي منجر 
خواهد شــد. حتي بيم آن مي رود كه اقتصاد ايران به 
سمت ابرتورم و تورم هاي غيرقابل كنترل پيش برود. 
اين هشداري است كه يك اقتصاددان شناخته شده هم 
هفته گذشته در جريان نشست با سيد ابراهيم رئيسي، 
رئيس جمهور منتخب مطرح كرد. در روزهاي پاياني 
هفته قبل، مسعود نيلي، اقتصاددان ايراني، در جريان 
نشست جمعي از اقتصاددانان با سيد ابراهيم رئيسي، 
رئيس جمهور منتخب به صراحــت اعالم كرد: امروز 
متأسفانه در آستانه وقوع يك شرايط تورمي شديد و 

غيرقابل كنترل هستيم.
به گزارش همشهري، رشــد پايدار قيمت ها در اغلب 
بازارها يك سيگنال واقعي است. بررسي هاي آماري 
نشــان مي دهد كه رشــد فراگير قيمت هــا در همه 
بازارها، مطابــق تعاريف اقتصــادي از مرحله بحران 
عبور كرده و از كنترل خارج شــده است. ماه هاست 
قيمت ها در حال رشد هســتند و دولت به جاي تكيه 
به علم اقتصاد، براي كنترل قيمت ها، دست به دامان 
نهادهاي بي خاصيتي مثل ســازمان تعزيرات، ستاد 
تنظيم بازار و سازمان حمايت از مصرف كننده و حتي 
شــوراي رقابت شــده، درحالي كه به باور بسياري از 
اقتصاددانان، اين سازمان ها بايد همين امروز تعطيل 
شوند زيرا از اصلي ترين داليل بروز تورم مزمن و ايجاد 
چالش در اقتصاد ايران، وجود همين سازمان هاست 
كه با قيمت گذاري دســتوري، نظم اقتصاد را به هم 

ريخته اند.

آمارهاچهميگويند؟
مطابق بررســي هاي مركز آمار و اطالعات راهبردي 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، متوســط رشــد 
قيمــت 71درصد از اقــالم خوراكــي در خرداد ماه 
امسال، از مرحله بحران عبوركرده است. اين گزارش 
و همينطــور اطالعات مركز آمار نشــان مي دهد كه 
روند كنوني رشــد قيمت ها به زودي بــه ايجاد تورم 
جهشــي منجر خواهد شــد. مركز آمار و اطالعات 
راهبردي وزارت رفاه، با تحليل روند تورم خوراكي ها 
در بهار امسال مي گويد: قيمت برخي كاالها در مرحله 
هشدار و برخي در مرحله بحران است. مطابق تعاريف 
اقتصادي مرحله هشدار به مرحله اي گفته مي شود كه 
در آن قيمت ها ساالنه 18درصد، يا ماهانه 1.5درصد 
رشــد مي كنند اما در مرحله بحران قيمت ها ساالنه 
24درصد يعني ماهانه 2درصد رشد مي كنند. به باور 
اقتصاددانان در اين شرايط بايد تصميم هاي عاجل و 

فوري اتخاذ شود.
بررسي داده هاي مركز آمار نشان مي دهد كه سرعت 
رشد قيمت ها در اغلب بازار ها فزاينده است، به همين 
دليل مركز آمار و اطالعات راهبردي وزارت كار تأكيد 
دارد كه بايد ظرف ماه هاي آينده منتظر باشيم تا اثر 
اين رشد قيمت هاي گسترده در ســبد تورم نمايان 
شود و احتمال دارد اين روند به رشد شديد نرخ تورم 
منجر شود. برآوردهاي قبلي مركز اطالعات راهبردي 
وزارت رفاه نشان مي دهد كه نرخ تورم دست كم تا آبان 

امسال در سطح باالي 40درصد باقي خواهد ماند.
آمارهاي موجود نشــان مي دهد در خردادماه امسال 
قيمت اقالمــي مانند، برنج ايرانــي درجه يك، برنج 
خارجي درجه يك، مرغ، شيرپاســتوريزه، ماســت 
پاســتوريزه، پنير ايراني پاســتوريزه، تخم مرغ، كره 

پاســتوريزه، روغن مايع، موز، پرتقال، سيب زميني، 
لوبيا چيتي، عدس، قند، شكر و چاي خارجي بسته اي 
فراتر از حد بحراني قيمت ها قرار گرفته اند. همچنين با 
توجه به صعودي شدن نمودار قيمت محصوالتي مانند 
مرغ، تخم مرغ، روغن مايع و سيب زميني انتظار مي رود 

قيمت اين محصوالت در آينده با رشد مواجه شوند.
اين اطالعات نشان مي دهد كه ســطح رشد قيمت 
برخي اقالم بسيار فراتر از مرحله بحراني است. به طور 
مثال از خرداد پارسال تاكنون قيمت كره پاستوريزه 
121درصد، مرغ 118درصــد و روغن مايع بيش از 
89درصد رشــد كرده اند. اين رشد قيمت ها فقط به 
بازار خوراكي ها مختص نيست و رشد قيمت ها در بازار 
پوشاك و مسكن هم كه از اقالم حياتي خانواده هاي 
ايراني اســت نيز به ســرعت در حال افزايش است 
به طوري كه مطابق گزارش بانك مركزي تورم نقطه 
به نقطه مسكن در خرداد1400 نسبت به سال قبل 
56.6درصد رشد داشته است. در بازار اجاره مسكن 
هم قيمت ها به طور ميانگين تا 34درصد رشد كرده 
است. البته ســرعت رشــد اجاره خانه در تير ماه به 
سرعت افزايش يافته، برخي برآورد ها نشان مي دهد 
كه ميزان رشد اجاره خانه  به 80 تا 100درصد رسيده 

است.
در بازار پوشــاك نيز ميانگين عمومــي قيمت ها تا 
50درصد افزايش يافته و حتي مطابق اطالعات آماري 
سهم 9دهك درآمدي از بازار پوشاك به زير 10درصد 
رسيده؛ يعني بخش عمده مردم ايران خريد پوشاك 
را فراموش كرده اند و فقط يك دهك همچنان سطح 

قدرت خريدشان حفظ شده است.

اقتصاددانانچهميگويند؟
در شرايطي كه تورم به ســرعت در حال رشد است و 
سطح عمومي قيمت ها در حال افزايش است، ركود هم 
دامن اقتصاد را گرفته و چرخ كسب  و كار يا نمي چرخد 

يا به سختي مي چرخد.
در چنين شــرايطي تقريبا اغلب اقتصاددانان بر اين 
باورند كه اقتصاد ايران نياز به يك جراحي اساســي 
دارد. به زعم آنان چنانچه اقتصاد ايران هرچه سريع تر 
مطابق با اصول علم اقتصاد جراحي نشود بحران هاي 
عميق تري جامعه ايران را فــرا خواهد گرفت. حتي 
برخي از اقتصاددانان بر اين باورند كه آينده سياهي در 

انتظار اقتصاد ايران است.
هفته قبل مســعود نيلي، عضو هيأت علمي دانشكده 
مديريت و اقتصاددانشــگاه صنعتي شريف در جريان 
ديدار اقتصاددانان با سيد ابراهيم رئيسي، رئيس دولت 
سيزدهم، با طرح اين 4 پرســش كه مشكل چيست، 
داليل بروز آن چيست، راهكارهاي رفع مشكل كدامند 
و از كجا بايد شروع به حل مشكل كرد؟ گفت: هم اكنون 
تامين مالــي، تامين انرژي، تاميــن خدمات و بودجه 
عمومي، خدمــات اجتماعي و نظام مبادلــه با دنيا 6 
مشكل اولويت دار كشور هســتند كه كاركردهاي آنها 
به طور كامل مختل اســت. امروز متأسفانه در آستانه 
وقوع يك شرايط تورمي شديد غيرقابل كنترل هستيم.

وحيد شقاقي شهري، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمي 
هم در اين باره به همشــهري گفت: اگر دولت جديد 
دســت به اصالحات اساســي در اقتصاد ايران نزند، 
اقتصاد ايران با بحران هاي زيادي مواجه خواهد شد. 
او با بيان اينكه اگر در ايــن دهه عقالنيتي در اقتصاد 
ايران ايجاد نشود، آينده روشني در انتظار اقتصاد ايران 
نخواهد بود. وی ادامه داد: اصالحات اقتصادي از همين 
لحظه بايد شروع شــود. اگر ما اين چند سال را براي 
اصالحات اقتصادي از دســت بدهيم، آينده تاريكي 

در پايان اين دهه در انتظار اقتصاد ايران خواهد بود.
او با بيان اينكه اقتصاد ايران به سرعت به سمت بحران 
پيش مي رود، تأكيد كرد: اقتصاد ايران فقط در شرايطي 
مي تواند از بحران هاي جدي در امان بماند كه دگرگوني 

اساسي در حكمراني اقتصادي كشور ايجاد شود.
شقاقي اضافه كرد: گفتمان اقتصادي حال حاضر نشان 
مي دهد ما هنوز به خطــرات اقتصادي كه تهديدمان 
مي كند واقف نيســتيم و نمي دانيم چه خطري ما را 
تهديد مي كند. اينها بحران هايي هستند كه به زودي 
خودشان را نمايان خواهند كرد و بايد از همين حاال 

براي آنها چاره پيدا كرد.

سفره خانوار؛ بازنده مصاف كار و معيشت
  خانوارهاي مزدبگير با ناتواني دستمزد در جبران هزينه زندگي و همزمان با حذف زنان از بازار كار مواجه شده اند

  89 درصد فقرا باوجود اشتغال، نمي توانند با درآمد حاصل از كار، هزينه معيشت را تأمين كنند

مناسبات بازار كار ايران به نفع افزايش فقر و 
تنگناي معيشت خانوارها در جريان است؛ از 
يك سو روند اخراج زنان از بازار كار به سرعت 
ادامه دارد به گونه اي كه در دوره كرونا ســهم زنان شاغل در 
اقتصاد ايران با سقوط بي ســابقه به 11.5درصد رسيده و از 
سوي ديگر نبود تناسب ميان دستمزد و هزينه معيشت، به 
روي گرداني نيروي كار مولد و متخصص از اشتغال در حوزه 

توليد منجر شده است.
به گزارش همشهري، براساس آمارهاي رسمي، تعداد شاغالن 
اقتصاد ايران از بهار 1395تا بهار امسال 4.73درصد رشد كرده 
درحالي كه رشد جمعيت در اين بازه زماني 6.25درصد بوده، 
در نتيجه عمال هزينه جمعي خانوارها بيش از درآمد حاصل از 
اشتغال آنها افزايش يافته است. آنچه بيش از هرچيز مي تواند 
به نگراني از سازوكار اشتباه بازار كار ايران دامن بزند اين است 
كه بررسي جمعيت فقير ايران نشان مي دهد 59درصد فقراي 
ايران شاغل و 30درصد آنها بازنشسته هستند، به عبارت ديگر 
89درصد فقرا باوجود اشتغال، نمي توانند با درآمد حاصل از 

كار، هزينه معيشت آبرومندانه را تأمين كنند.

مزدبيخاصيتومعيشتزمينگير
از زمســتان گذشــته تاكنون، همواره يكي از هشــدارهاي 
شاخص مديران خريد اقتصاد )PMI( كمبود نيروي كار براي 
شركت هاي توليدي بوده زيرا به واســطه نبود تناسب ميان 
دستمزد پرداختي و هزينه معيشت، عمال توجيه ورود افراد 
جديد به اشــتغال مولد از بين رفته است به گونه اي كه حتي 
فعاالن اقتصادي مي گويند برخــي از نيروي هاي متخصص 
بنگاه هاي توليدي نيز ترجيح مي دهند به جاي فعاليت دائمي 
در اين بنگاه ها به كارهاي غيررسمي، ســوداگري، داللي و 
دستفروشي بپردازند؛ زيرا به واســطه واقعي بودن قيمت در 
اين كارها، آورده مالي آن به مراتب از اشتغال مولد باالتر رفته 
است. اين اتفاق در آمارها نيز به خوبي مشهود است به گونه اي 
كه در 2ســال اخير و در شــرايطي كه كرونــا و تورم، حلقه 
معيشت خانوارها را تنگ تر كرده است، جمعيت فعال كشور 
اعم از شاغل و بيكار بيش از 2ميليون نفر كاهش يافته است 
كه سه چهارم آنها از جمعيت شاغالن بوده اند. در اين شرايط 
باوجود اينكه در فصل بهار امسال 750هزار نفر از شاغالن به 
بازار بازگشته اند اما همچنان بيشتر جمعيت خارج شده از بازار 
كار، بيرون گود ايستاده اند و شرايط يا تمايل ورود به فعاليت 
اقتصادي را ندارند. بررسي ها نشان مي دهد در 1.5سال اخير، 
250هزار نفر از شــاغالن بخش كشــاورزي، 20هزار نفر از 
شاغالن بخش صنعت و 750هزار نفر از شاغالن حوزه خدمات 
از اقتصاد ايران حذف شده اند و البته به جز بخش كشاورزي 

كه عمدتا از خشكسالي متأثر شده، دليل بنيادي حذف بخش 
عمده اين اشتغال، شــيوع كرونا بوده؛ اما همزمان تحوالت 
قيمتي در اقتصاد ايران و تورم شرايطي به وجود آورده است كه 
اين شاغالن فقط با رفع كرونا به شرايط عادي بازنمي گردند و 
به واسطه همان نبود تناسب ميان دستمزد و هزينه معيشت، 
به دنبال سناريوهاي ديگري براي كسب درآمد هستند. البته 
درصورت بازگشت شاغالن با همان شرايط قبل به اشتغال نيز 
اتفاق مثبتي براي معيشت خانوار رخ نمي دهد و دخل وخرج 

خانوار همچنان همخواني نخواهد داشت.

افتدرآمدخانوارباحذفاشتغالزنان
از ديگر نكات بازار كار ايران در سال هاي اخير، حذف پيوسته 
و بي رحمانه زنان از اقتصاد بوده كه باعث شده نسبت اشتغال 
اين گروه با سهم 50درصدي از جمعيت كشور فقط در يك 
سال اخير 0.7درصد كمتر شده و به 11.5درصد در بهار1400 
رسيده است. بررسي اطالعات مركز آمار از تحوالت بازار كار 
ايران در بهار امسال، حاكي است؛ با باوجود بازگشت 700هزار 
نفر از شاغالن به بازار كار، بازهم 167هزار شغل زنان در اين 
دوره از بين رفته كه 100نفر از آنها كال غيرفعال شــده اند و 
67هزار نفــر از آنها نيز به جرگه بيكاران پيوســته اند. با اين 
حساب، جمعيت كل زنان شاغل در اقتصاد ايران به 3ميليون 
و 622هزار نفر رســيده درحالي كه در همين بــازه زماني، 
713هزار نفر به جمعيت مردان شاغل اضافه شده و سهم آنها 
از اقتصاد مردانه ايران به 63.9درصد رســيده است. كاهش 
سهم اشتغال زنان، جدا از اينكه نشانه پسرفت توسعه اي است، 
بيشتر از اين منظر اهميت دارد كه در جامعه ايران، اشتغال 
زنان يا به واسطه سرپرستي آنها بر خانوار است يا درآمد آنها 
غالبا كمك خرج معيشت خانوار محسوب مي شود و بنابراين 
يكي از معاني حذف بي رحمانه آنها از بازار كار، تشديد تنگناي 

معيشت خانوارهاست.

معادلهدخلوخرجشاغالن
دستمزد شاغالن حقوق بگير در اقتصاد ايران اعم از كارمند و 
كارگر در ابتداي هرسال و عمدتا براساس تورم انتظاري سال 
جديد تعيين مي شود. در اين سازوكار، قشر كارگر به واسطه 
محروميت شــديد از مزايا و اعتبارات شغلي و رعايت نشدن 
تعيين دستمزد براساس هزينه معيشــت، شرايط به مراتب 
بدتري نسبت به قشــر كارمند متحمل مي شــود، هرچند 
دســتمزد دريافتي كارمنــدان نيز لزوما تناســبي با هزينه 

معيشت خانوار آنها ندارد.
به گزارش همشهري، در جريان مذاكرات تعيين مزد امسال، 
شركاي اجتماعي بر مبلغ 6ميليون و 895هزار تومان به عنوان 
هزينه معيشت يك خانوار كارگري 3.3نفره به توافق رسيدند؛ 
اما باوجود تأكيد قانون كار بر لزوم متناسب ســازي دستمزد 
پرداختي به كارگر با هزينه معيشت آبرومندانه يعني همين 
رقم 6ميليــون و 895هزارتوماني، به داليــل تكراري نظير 
جلوگيري از رشــد تورم و رعايت حال بنگاه هاي اقتصادي 
كوچك و ضعيف، در عمــل براي تعيين دســتمزد1400 
كارگران هيچ توجهي به هزينه معيشت نشد و حتي مزد در 
مقايسه با تورم نزديك به 50درصد فعلي نيز افزايش نيافت. 
در مذاكرات مزد1400، افزايــش 39درصدي مجموع مزد 
و مزاياي يك خانوار كارگري 3.3نفره )بُعــد خانوار مبناي 
تعيين هزينه معيشت( مصوب شد و دستمزد پايه دريافتي 
چنين خانواري به مرز 4.2ميليون تومان رســيد؛ كه حتي 
در آن زمان نيز 60.9درصد از هزينه معيشــت 6 ميليون و 
895هزارتوماني خانوار را پوشش مي داد و فقط قدرت خريد 
خانوارهاي كارگري در ابتداي سال1400 را به همان شرايط 
ابتداي ســال1399 برگرداند. در ادامه با تداوم رشــد نرخ 
تورم و به خصوص گراني كاالهاي اساســي و افزايش قيمت 
گروه خوراكي موجود در ســبد خانوارهاي كارگري، نسبت 
پوشش  دهي دســتمزد كارگران به هزينه معيشت پايين تر 
هم آمد و از 60.9درصد در ابتداي ســال جاري به محدوده 
55درصد در اواخر تيرماه رسيد. به بياني ديگر، شكاف ميان 
مزد و معيشت كارگران از 39.1درصد در آغاز سال1400 به 
45درصد در روزهاي پاياني تيرماه رســيده و عمال دستمزد 
كارگري براي جبران هزينه يك معيشت آبرومندانه، 45درصد 
كسري دارد. سقوط نيروي مولد و شاغل كشور به ورطه فقر، 
به تأييد بررسي هاي كارشناسي نيز رسيده و به عنوان مثال در 
گزارش سال قبل مركز پژوهش هاي مجلس درباره جمعيت 
فقير ايران، اعالم شــده بود 59درصد فقراي ايران شاغل و 
30درصد بازنشســته هســتند و در مجموع 89درصد فقرا 
باوجود اشتغال نمي توانند هزينه معيشت را با درآمد حاصل 

از كار جبران كنند.
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 رئيس هيأت مديره انجمن حمايت از حقوق 
مصرف كنندگان در گفت وگو با همشهري: 
سركوب قيمت ها و قيمت گذاري دستوري 
موجب شــده بعضــي كســب وكارها به 
كم فروشي روي آورند. وقتي دولت بخشي از 
هزينه تمام شده توليد را از جيب توليد كننده 
پرداخت مي كند، توليد كنندگان نيز ناگزير 
مي شوند تا به اين شــيوه غيراخالقي براي 

كاهش زيان روي آورند

   شرايط نامساعد اقتصادي و ضعف نظارت
رئيس هيأت مديره انجمن حمايت از حقوق مصرف كنندگان با بيان اينكه متأســفانه اكنون پديده كم فروشي از برخي 
كاالهاي اساسي و مصرفي به اقالمي مانند محصوالت بهداشتي و سلولزي نيز سرايت كرده است، گفت: ضعف دستگاه هاي 
بازرسي با وجود سيستم هاي متعدد نظارتي به تشــديد اين تخلف دامن زده است. نعمتي افزود: اكنون به دليل شيوع 
كرونا، نظم برنامه ريزي براي نظارت بر بازارها مختل شده و عالوه بر آن با رشد هزينه تمام شده توليد و افزايش قيمت ها، 
دامنه كاالهاي شمول قيمت گذاري و نظارت دولت نيز بيشتر شده است. او رقابتي نبودن اقتصاد ايران را عامل ديگر رواج 
كم فروشي دانســت و افزود: در بازار رقابتي رعايت قيمت، كيفيت، وزن و... از اصول اوليه توليد و عرضه كاال محسوب 
مي شود اما اكنون با كاهش عرضه، انحصاري شدن بازارها و وجود مشتري براي كاالهاي اساسي و اقالم مصرفي، حتي 
دستگاه هاي نظارتي نيز توان نظارت و برخورد با كم فروشي را ندارند. او با بيان اينكه نمي توان رقم مشخصي از تحميل 
زيان كم فروشي به مصرف كنندگان را اعالم كرد و بررسي آثار و زيان هاي اين شيوه تحميل زيان به مشتريان نيازمند انجام 
پژوهش است، گفت: انجمن حمايت از حقوق مصرف كنندگان در حد پيگيري و مكاتبات و مذاكره با سازمان حمايت در 
اين زمينه اقدام كرده و ابزار نظارتي يا ضابطاني براي برخورد با اين تخلف ندارد. او در مورد رواج كم فروشي در محصوالت 
بسته بندي افزود: بايد در محصوالت بسته بندي مانند گوشت، مرغ و... نظارت بيشتري صورت گيرد. گرچه در مورد مواد 
پروتئيني نيز مشــكالت كمبود و گراني نهاده هاي توليد، افت جوجه ريزي و...، زمينه كاهش عرضه و افزايش تخلفات 

توليد كنندگان و فروشندگان اين اقالم را فراهم كرده است.

در شرايطي كه فشــار رشد قيمت ها،  بازار
حذف برخي اقالم و كاالها را از ســفره 
خانوارها، به خصوص اقشار كم درآمد، 
فراهم كرده، رواج پديده كم فروشي، فشار مضاعفي را 
به مصرف كننــدگان ايرانــي تحميل كرده اســت. 
مشاهدات ميداني خبرنگاران همشهري نشان مي دهد 
برخي توليد كننــدگان و عرضه كنندگان كاالها براي 
جبران هزينه تمام شــده توليد، به كم فروشــي روي 
آورده اند. حاال عالوه برگراني، كم فروشي در بازار اقالم 
مصرفي، خدمات و حتي برخي كاالهاي سرمايه اي به 

دغدغه مصرف كنندگان ايراني تبديل شده است.

رواج كم فروشي، از شير و لبنيات گرفته تا گوشت و مرغ 
مشاهدات ميداني خبرنگاران همشهري بيانگر رواج 
روزافزون پديده كم فروشــي در اغلب اقالم توليدي 
حكايــت دارد. توليدكنندگان عمدتا رشــد هزينه 
تمام شــده توليد و تداوم قيمت گذاري دســتوري را 

به عنوان دليل رواج اين پديده اعالم مي كنند.
مروري بر بازار اقالم كااليي نشان مي دهد؛ با باالگرفتن 
مناقشه تعيين نرخ شــير و لبنيات، اين روزها عالوه 
بر عرضه چندنرخي، كم فروشي به رويه اي جاري در 
بازار لبنيات مشمول قيمت گذاري دستوري و خارج 
از شمول قيمت گذاري تبديل شده است. كم فروشي 
در صنايع لبني به دو شيوه كاهش وزن )خالي ترشدن 
محتويات بسته بندي( انواع لبنيات مانند پنير، بطري 
و پاكت هاي حاوي دوغ و شير، ماست، بستني، خامه، 
انواع پنير پيتزا، ساير فراورده هاي لبني يا افت كيفيت 
و كاهش درصد چربي اين محصوالت اعمال مي شود. 
اگرچه محصوالت لبني پرچرب مشمول قيمت گذاري 
دولتي نيســتند و مثال نرخ شــير و ماست پرچرب، 
طعم دار و لوكس، در شــركت هاي توليد كننده و در 
چارچوب ضوابط سازمان حمايت تعيين مي شود اما 
كاهش درصد چربي، حذف برخي افزودني هاي مجاز 
و افت كيفي اين اقالم شــيوه ديگــر توليد كنندگان 
لبنيات براي جبران هزينه تمام شــده توليد از جيب 

مصرف كنندگان است.
آن دسته از عمده فروشــان و خرده فروشــاني كه با 
همشهري گفت وگو كرده اند مي گويند كه اين روزها 
بســته بندي محصوالت به لفافي براي كم فروشــي 
از طريق كاهــش وزن و افت كيفيــت كاالها تبديل 
شــده اســت؛ موضوعي كــه به تازگي مــورد توجه 
مصرف كنندگان در فضاي مجازي هم قرار گرفته است. 
اخيرا يك مصرف كننده پنير با انتشــار تصوير ميزان 
حجم و وزن پنير قرار گرفته روی بسته بندي نوشت: 
»آقاي شــركت پنير ســاز و پنيرفروش! نصف ظرف 
پنيرتان خالي است! چرا؟ آقاي دستگاه ناظر! كم فروشي 
مكمل گرانفروشي شده است و بر ملت فشار مضاعفي 
مي آورد. شما كجاييد؟ دقيقا كجاييد؟« مصرف كننده 
ديگري كه يك كيلوگرم گوشت بسته بندي گوسفندي 
را به نــرخ 144هزارو600تومان خريــداري كرده، با 
ارائه تصوير آن به همشهري گفت: »متأسفانه هر روز 
قيمت ها افزايش مي يابد اما ماجرا فقط به گراني ختم 

نمي شود و كيفيت و وزن گوشت هاي بسته بندي شده 
روزبــه روز كاهش مي يابد«. او با بيــان اينكه كيفيت 
گوشت هاي بسته بندي از نظر ميزان چربي، دورريزو 
تازگي كاهش پيدا كرده است، تأكيد كرد: »زمان خريد 
گوشت بسته بندي خريدار مجبور است بسته بندي هاي 
مختلف را كنترل كند زيرا توليد كننده، گوشت قرمز را 
به گونه ای صحنه آرايي مي كند كه به طور قطع قسمت 
مورد پسند مشتري جلوي ديد قرار مي گيرد و چربي ها 
و مواد ناخالص گوشــت كه بيشتر شامل چربي هايي 
اســت كه اصال قابل استفاده نيســت زير بسته بندي 
قرار مي گيرد«. اين شــهروند با بيان اينكه وزن مواد 
زائد گوشت هاي بسته بندي هم با همان قيمت اصلي 
محاسبه شده و خريدار متضرر مي شود، افزود: »هفته 
قبل يك بســته ران يك كيلويي گوساله را به قيمت 
144هزارو600تومان خريداري كردم اما در اين بسته 
دســت كم 300گرم چربي و مواد دورريز ديگر وجود 
داشــت كه اصال قابل اســتفاده نبود و درواقع گرچه 
هزينه يك كيلو گوشت ران گوساله را پرداخت كردم اما 
مقدار واقعي گوشت گوساله محتوي اين بسته بندي با 
درنظرگرفتن دورريز و استخوان كمتر از 700گرم بود«. 
كم فروشي نه تنها در انواع مرغ و محصوالت فراوري شده 
گوشتي بسته بندي به امري رايج تبديل شده و موجب 
نارضايتي و گاليه مشتريان را فراهم كرده است، بلكه 
بسياري از اقالم خوراكي و كاالهاي اساسي از حبوبات 
و نان گرفته تا انواع قندوشــكر، روغن و... بسته بندي 
نيز گواهي بر اين شــيوه جبران هزينه قيمت گذاري 

دستوري است.

بازار داغ كم فروشي از تنقالت و نوشيدني ها تا...
عالوه بر كاالهاي اساســي و مــواد پروتئيني اكنون 
كم فروشي در ساير اقالم خوراكي و مصرفي، از تنقالت 
و نوشــيدني گرفته تا محصوالت بهداشتي، آرايشي و 
سلولزي نيز به خوبي مشهود است. مشاهدات ميداني 
خبرنگاران همشــهري حاكي است محصوالتي چون 
انواع نوشابه ها و برخي تنقالت نه تنها هر روز با افزايش 
قيمت مواجه مي شوند بلكه وزن بطري و بسته بندي هاي 
محتوي اين اقالم نيز مدام در حال كاهش است. پس از 
رايج شدن بستني هاي ليواني نيمه پر در بازار مصرف، 

اكنون انواع چيپس و پفك، اســنك و... نيز با حداقل 
وزن در بســته بندي هايي به مشتريان عرضه مي شود 
كه اغلب فضاي بسته بندي آن را هوا پر كرده است. رواج 
عرضه انواع دلستر، نوشيدني ها و نوشابه هاي ايراني يا با 
نام برندهاي خارجي كه هر روز فضاي كمتري از بطري 
محتوي اين محصوالت را اشغال مي كند، شكل ديگر 
كم فروشي است كه به بســته بندي قوطي، شيشه اي 
و تتراپك برخــي ديگر از محصــوالت مانند انواع رب 
گوجه فرنگي، انواع سس ها، چاشني ها و طعم دهنده هاي 
غذا، ماكاروني و... نيز سرايت كرده است. عالوه بر اين 
در بازار محصوالت بهداشــتي، آرايشي و سلولزي نيز 
عرضه كرم هاي دست و صورت در بسته بندي هايي كه 
هر روز ميزان آن كمتر مي شود يا انواع دستمال كاغذي، 
دستمال توالت، دستمال آشپزخانه و مواد شوينده با 
وزن و حجم كمتر نيز زيان بيشتري را به مردم تحميل 
مي كند. با اين روند به نظر مي رســد كم فروشي بدون 
اطالع مشتريان به عنوان راهكاري براي جبران بخشي از 
افزايش هزينه تمام شده توليد و قيمت گذاري دستوري 
دولت در كنار افزايش رســمي و غيررســمي قيمت 
كاالهاي مصرفي در دستور كار بخش توليد و تنظيم 

بازار كشور قرار گرفته است.

كم فروشي و مجازات قانوني آن 
رواج پديده كم فروشي در شرايطي است كه براساس 
قوانين جاري اين تخلف جرم محســوب مي شــود و 
مشمول برخوردهاي تعزيراتي است. در ماده58 فصل 
هشتم قانون نظام صنفي، كم فروشي به معناي عرضه 
يا فروش كاال يا ارائه خدمت كمتــر از ميزان يا معيار 
مقررشده از نظر كمي يا كيفي كه مبناي تعيين نرخ  
مراجع رسمي قرار گرفته تعريف شده است؛ تعريفي 
كه در قوانين سازمان تعزيرات حكومتي نيز تصريح و 
تأكيد شده است.  تعزيرات كم فروشي و تقلب با توجه 
به ميزان و مراتب آن عيناً مطابق تعزيرات گرانفروشي 
است. در اين قوانين عالوه بر الزام متخلف كم فروشي به 
پرداخت خسارت وارد شده به خريدار يا مصرف كننده، 
براساسي تعداد دفعات و مبلغ گرانفروشي و كم فروشي 
مجازات هايي شــامل تذكر كتبي و تشــكيل پرونده 
براي نخستين مرتبه گرانفروشي يا كم فروشي تا مبلغ 
200هزار ريال تا گرانفروشــي و كم فروشي در مرتبه 
پنجم به بعد با مبلغ تخلف بيش از يك ميليون ريال و 
مجازات جريمه 10برابر مبلغ كم فروشي، نصب دو ماه 

پارچه يا تابلو بر ســر در محل كسب به عنوان متخلف 
صنفي و تعليق پروانه و تعطيلي محل كسب به مدت 
شش ماه درنظر گرفته شده است. عالوه بر اين در تبصره 
اين ماده قانوني، انجام ندادن خدمات پس از فروش در 
دوره ضمانت )گارانتي( در حكم كم فروشــي قلمداد 
می شــود و متخلف عالوه بر انجــام خدمت مربوطه، 

مي بايست جريمه هاي تعيين شده را نيز بپردازد.

سكوت و انفعال سازمان حمايت
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان و 
ساير دستگاه هاي نظارتي در شرايطي سياست سكوت 
و انفعال براي برخورد با كم فروشــي را اتخاذ كرده اند 
كه پيگيري خبرنگار همشهري در مورد اقدامات اين 
سازمان و نتايج آن براي برخورد با كم فروشي از رئيس 
و معاونان مربوط بي نتيجه مانــد. درحالي كه عباس 
تابش، رئيس ســازمان حمايت از مصرف كنندگان، 
از پاســخ دادن به تماس همشــهري خودداري كرد، 
ســيدجواد احمدي، معاون ســابق بازرسي و نظارت 
سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان 
پاسخگويي به اين موضوع را خارج از حيطه اختيارات 
خود به دليل تغييرات چارت سازماني اعالم كرد. تماس 
همشهري با مجيد ارغنده پور، مديركل روابط عمومي 
و نظارت بر تشكل هاي اين سازمان نيز نتيجه اي براي 
متقاعدكردن معاون سابق بازرسي و نظارت و معاون 
كنوني خدمات آن سازمان براي پاسخگويي نداشت. 
ارغنده پور با اشــاره به تغييرات انجام شده در چارت 
اداري سازمان حمايت و ادغام معاونت بازرسي و نظارت 

گزارش ميداني همشهري از رواج پديده اي تازه در سايه تورم

كمبود، گراني و قيمت گذاري دستوري زمينه تسري كم فروشي از لبنيات را به مواد پروتئيني، تنقالت، نوشيدني ها، 
محصوالت بهداشتي و سلولزي، كاالهاي اساسي و ساير كاالهاي مصرفي بسته بندي فراهم كرده است.

بازار كم فروشي داغ شد
ادامه روند كاهش قيمت ميوه

قيمت بيشتر اقالم ميوه و سبزي طي هفته گذشته در  تره  بار
ميادين كاهــش يافت. به گزارش همشــهري، اغلب 
ميوه هاي پرتقاضاي فصل به دنبال افزايش عرضه و عبور 
از اوج نرخ، از ابتداي تابستان در مسير كاهش قيمت قرار گرفته اند و 
اگرچه بعضي اقالم به ويژه در سطح شهر هنوز قيمتي باالي 50هزار 
تومان دارند اما به طور كلي قيمت ميوه نســبت به خرداد ماه متعادل 
شده اســت. در ميادين ميوه و تره بار طي هفته گذشته جز گيالس و 
شليل كه به ترتيب 1500و2هزار تومان افزايش قيمت داشتند، ديگر 
اقالم يا ارزان تر شدند و يا تغيير قيمتي نداشتند. سيب گالب، هلو و 
هندوانه ازجمله اقالمــي بودند كه كاهش قيمت داشــتند. قيمت 
ســيب گالب از 16هزارو500تومان به 15هزارو500تومان رسيد و 
قيمت هر كيلو هندوانه هم دوباره به زير 5هزار تومان بازگشــت. در 
بخش سبزي و صيفي نيز مقايسه نرخنامه ســازمان ميادين نشان 
مي دهد كه جز خيار و گوجه كه افزايش قيمت جزئي داشتند، تمامي 
اقالم ديگر در سومين هفته تيرماه كاهش يافته است. در هفته گذشته 
خيار گلخانه اي با 500تومان افزايش قيمــت به 8هزارو500تومان 
رسيد و گوجه هم 400تومان گران تر شد. سازمان مديريت ميادين 
ميوه و تره بار در روزهاي پاياني هفته گذشته اعالم كرد كه براي عرضه 
مستقيم توليدات كشــاورزي در ميادين پايتخت تسهيالت ويژه اي 
فراهم خواهد شد. براساس اين خبر براي توليدكنندگان محصوالت 
كشاورزي كه داراي پروانه بهره برداري و گواهي توان توليد از سازمان 
جهادكشــاورزي اســتان محل توليد خود هســتند، امكان عرضه 
محصوالت در ميادين و بازارها فراهم خواهد شد. سازمان ميادين اعالم 
آمادگي كرده با ايجاد تسهيالت الزم براي توليدكنندگان، اين افراد 
بتوانند در كوتاه ترين زمان ممكن، در غرفه هاي عرضه مستقيم ميادين 
و بازارها مستقر شوند و بدون واسطه محصوالت توليدي خود را عرضه 
كنند. شكاف عميق ميان قيمت عرضه محصوالت باغي و كشاورزي در 
ميادين و ســطح شهر باعث شــده در مغازه هاي ميوه فروشي برخي 
مناطق تهران به ويژه در 2 ماه گذشــته شاهد قيمت هاي بسيار باال و 

عجيبي براي ميوه هاي فصلي باشيم.

ميزان اختالف قيمت انواع ميوه در ميادين و ميانگين سطح شهر

 قيمت در ميادين نام ميوه
)كيلوگرم/تومان(

 قيمت در سطح شهر
)كيلوگرم/تومان(

درصد اختالف 
قيمت

15.50026.00040.5سيب گالب
38.50046.50017گيالس

19.00029.00034.5هلو
19.50032.50040انگور
21.00030.00030آلبالو

8.10012.50035طالبي و گرمك
8.50014.50041.5خربزه

4.9005.50011هندوانه
24.90028.00011موز

24.30035.00030.5شليل و شبرنگ
29--جمع

ميزان اختالف قيمت سبزي و صيفي در ميادين و ميانگين سطح شهر

قيمت در ميادين نام محصول
)كيلوگرم/تومان(

قيمت در سطح شهر 
)كيلوگرم/ تومان(

درصد اختالف 
قيمت

8.80013.00032خيار گلخانه اي
7.30010.50030.5خيار رسمي 
6.3009.00030گوجه فرنگي 

4.2008.50050.5بادمجان
5.1008.50040كدو 

31 4.5006.500سيب زميني نو 
24 5.3007.000پياز نو

6.5009.50031.5انواع سبزي
12.90017.50026لوبيا سبز

8.50012.50032هويج
32--جمع

اين ســازمان در معاونت هاي مربوط، پاسخگويي در 
اين زمينه را به سيدداوود موســوي، معاون بازرسي و 
نظارت بر كاالهاي مصرفي سازمان حمايت ارجاع داد 
اما تالش ها و پيگيري هاي چندباره همشــهري براي 
پاسخگويي اين معاونت نيز بي نتيجه ماند. با وجود اين، 
مديركل روابط عمومي ســازمان حمايت رواج پديده 
كم فروشي را بيشتر با كاالهاي مصرفي مرتبط دانست 
و اعالم كرد ميزان اين تخلفات در كاالهاي سرمايه اي 

و واسطه اي به مراتب كمتر از كاالهاي مصرفي است.

سركوب قيمت ها، منشأ كم فروشي 
در اين ميــان رئيس هيأت مديــره انجمن حمايت از 
حقوق مصرف كنندگان در گفت وگو با همشهري، منشأ 
رواج پديده كم فروشــي را رشد هزينه تمام شده توليد 
و قيمت گذاري دستوري اقالم كااليي دانست و گفت: 
كم فروشي از دو جنبه اخالقي، مذهبي و قانوني، عملي 
ناپسند است و معموال كسبه متعهد و اخالقي در عرضه 
كاال به مردم از كم فروشي پرهيز مي كنند اما موضوعي 
كه باعث مي شود بعضي از كسب وكارها ناگزير به سوي 
اين شيوه مذموم براي جبران زياندهي كشيده شوند، 
سركوب قيمت هاست. وقتي دولت مي خواهد بخشي از 
هزينه تمام شده توليد را از جيب توليد كننده پرداخت 
كند، برخي توليد كنندگان به اين شــيوه غيراخالقي 
براي جلوگيري از زياندهي روي مي آورند. اصغر نعمتي 
افزود: اين پديده در برخي اقالم ضروري مانند لبنيات 
كه ارتباط مســتقيمي با ســالمت مردم دارد به دليل 
نارضايتي دامداران از نرخ شير، افزايش قيمت تمام شده 
و سركوب دستوري قيمت ها بيشتر است زيرا آن دولت 
مي خواهد به نحوي هزينــه رضايت مصرف كننده را از 
جيب توليد كننده پرداخت كند. درواقع سركوب قيمتي 
و قيمت گذاري دستوري چرخه توليد را متوقف كرده، 
درحالي كه اگر دولت خواستار حمايت از مصرف كننده 
است بايد با پرداخت يارانه اين كار را انجام دهد. به گفته 
او با وجود اين كم فروشي نوعی از تخلف است و مقصر 
رواج اين پديده دستگاه نظارتي مانند بخش بازرسي و 
نظارت سازمان حمايت است كه بايد در اين زمينه فعال 
بوده و با وزن كردن رندوم كاالهاي مصرفي با متخلفين 
برخورد كند. نعمتي بــا بيان اينكه بخــش نظارت و 
بازرســي اين ســازمان قبال فعال تر بوده است، افزود: 
بايد مشكل برخورد با كم فروشي به صورت ساختاري 
حل شود و كسبه نيز پايبند به رعايت اصول و پرهيز از 
كم فروشي هستند اما متأسفانه اكنون رواج اين پديده 
مصرف كننده را ناراضي و مال حالل اينگونه كســبه را 

آلوده كرده است.
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سازمان هواشناســي اواخر هفته 
گذشــته با اعالم هشــدار براي آب وهوا

11اســتان، توجه مردم و مسئوالن 
اجرايي را به خطر بروز بارش هاي شــديد و سيل 
جلب كرد. گرچه سازمان هاي امدادي از آماده باش 
نيروهايشان براي اين وضعيت خبر داده بودند اما 
شــدت بارش ها موجب جاری شدن سيل و بروز 
خسارت در چند استان ازجمله آذربايجان شرقي، 
آذربايجان غربي و مازندران شد. در جريان اين 
سيل تابستاني و صاعقه، 3نفر هم در اين 3استان 
جان خود را از دست دادند. سازمان هواشناسي 
كشور براي روزهاي آينده همچنان هشدار داده 
است و نيروهاي امداد و نجات آماده باش هستند تا 
ابعاد فاجعه، مانند آنچه در اروپا رخ داده اســت 
فاجعه بار نشــود؛ باران هاي تابستاني از تركيه تا 
بلژيك، هلند و آلمان را درنورديده است. در آلمان 
بيش از 81نفر براثر ســيل جان خود را از دست 
داده اند. در اين كشــورها همچنين افراد زيادي 
مفقود شده اند، مردم خانه ها را تخليه كرده اند و 

زندگي جريان عادي اش را از دست داده است.

آماده باش 11استان تا 27تير
با اینكه در بسياري از نقاط کشــور بارش ها به اتمام 
رســيده امــا به دليــل ناپایداربودن اوضــاع جوي، 
هشــدارهاي آماده باش تا یكشــنبه، 27تير تمدید 
شده است و نيروهاي امدادي همچنان گوش  به زنگ 
هســتند. رئيس ســازمان امداد و نجات کشــور به 
همشــهري مي گوید: از چهارشــنبه گذشته براي 
11استان سيستان و بلوچســتان، کرمان، مازندران، 
گيــان، آذربایجــان شــرقي، آذربایجــان غربي، 
کهگيلویه وبویراحمــد، البــرز، فارس، گلســتان و 
هرمزگان هشــدار نارنجي صادر شد که در این ميان 
3استان سيستان و بلوچســتان، آذربایجان شرقي و 
آذربایجان غربي بيشــتر از نقاط دیگر دچار آسيب 
شدند. مهدي ولي پور ادامه مي دهد: هال احمر در این 
3استان و درمجموع در 46روستا و 6شهر شامل خوي، 
سلماس، اسكو، سرباز، چابهار و قصرقند خدمات ارائه 
دادند. البته به دليل اجراي طرح تابستاني هال احمر 
همه پایگاه هاي ما آماده باش هستند و درصورت نياز 

وارد عمل خواهند شد.

خسارت 5ميلياردتوماني سيل به آذربايجان غربي
در ميان اســتان هایي کــه در روزهــاي اخير دچار 
سيل شــدند، خســارت در آذربایجان غربي بيشتر 
بود. 17روســتاي این اســتان درگير سيل و تگرگ 
شدند و زیرســاخت ها هم تاحدودي آسيب دیدند. 
مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربي به همشهري 
مي گوید: از 17روستاي درگير سيل، 5روستاي بخش 
صفائيه خوي دچار خسارت شدند. 12روستا هم در 
بخش انزل شهرســتان اروميه بر اثر سيل، تگرگ و 
توفان آسيب دیدند. اميرعباس جعفري ادامه مي دهد: 
در بخش انــزل 550هكتار از باغ هــا و 450هكتار از 
زمين هاي زراعي آســيب دیدند که این آسيب ها در 
بعضي باغ ها تا 90درصد بوده است. وي با بيان اینكه 
بخش کوهسار سلماس هم بر اثر تگرگ آسيب دیده 
است، می گوید: متأســفانه براثر برخورد صاعقه، یك 
نفر در روستاي خورخوراي ســلماس جان خود را از 
دست داد. مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربي 
با بيان این نكته که درمجموع به این استان 5ميليارد 
تومان خسارت وارد شده است، مي افزاید: در مناطق 
روستایي سلماس 300راس گوســفند بر اثر بارش 
باران، سيل و تگرگ تلف شدند. در مناطق روستایي 
این شهرستان و دیگر شهرســتان هایي که از آنها نام 
برده ام، راه هاي روستایي و تاسيسات و پل ها هم آسيب 

دیده اند که کار بازسازي آنها به زودي انجام مي شود.

محاصره روستاهاي سيستان وبلوچستان
مدیــرکل دفتــر مدیریــت بحــران اســتانداري 
سيستان وبلوچستان مي گوید: طغيان رودخانه هاي 
فصلي در جنوب این استان، بعضي مسيرهاي منتهي 
به روستاها را مسدود کرده اما با فروکش کردن سياب 
این مسيرها بازگشایي مي شــود. عليرضا شهرکي با 

بيان اینكه بر اثر بارندگي برق 50روستا هم قطع شده 
است، مي افزاید: خوشبختانه با تاش هاي انجام شده 
برق 41روستا اکنون وصل شده اما 9روستا همچنان 

برق ندارند.

مرگ يك روستايي بر اثر سيل
بارش باران هاي سيل آســا در روستاهاي آذربایجان 
شــرقي و مرگ یك باغدار بر اثر گرفتاري در ســيل 
آخرین اخبار آب وهواي چند روز اخير در این استان 
است.مدیرکل بحران آذربایجان شرقي به همشهري 
مي گوید: بيشــترین آسيب ها در اســتان مربوط به 
روستاهاي شهرستان اسكو است. در روستاي کردآباد 
این شهرستان بخش هاي کشاورزي و زیرساخت هایي 
ازجملــه لوله هاي گاز و آب و فاضاب آســيب  دیده 
اســت. محمدباقر هنربر بــا بيان اینكه گزارشــي 
درباره خســارت به منازل مسكوني داده نشده است، 
مي افزاید: همچنيــن هنوز بــرآوردي از عدد ریالي 
خســارت ها نداریم اما بنياد مسكن، آب منطقه اي و 

جهادکشاورزي استان مشغول برآورد هستند.
وي با بيان اینكه در شــهر چاروي ماغ هم آبگرفتگي 
رخ داده اســت، می گوید: تا پایان امروز)شــنبه( به 
فرمانداران و بخشداران کل استان آماده باش داده ایم 

تا درصورت بروز حادثه در محل حاضر شوند.

آسيب به بندهاي انحرافي در كردآباد
روستاي کردآباد اسكو آسيب بسياري را از سيل اخير 
متحمل شده اســت. دهيار این روستا به همشهري 
مي گوید: وضعيت روستا عادي است اما 5پل خسارت 
دیده و راه هاي روستایي نيز به دليل ریختن شن وماسه 
دچار اختال شده اند. بشير برزگر با بيان اینكه هيچ 
واحد مســكوني ای تخریب نشــده اما خانه ها دچار 
آبگرفتگي شــده بود، ادامه مي دهــد: همچنين در 
بخش هاي کشاورزي مزارع نخود، گندم و جو و باغات 

حاشيه رودخانه آسيب دیده اند.
وي درباره مرگ یكي از اهالي روســتا بر اثر ســيل 
نيز می گوید: این پيرمرد 85ســاله از باغداران روستا 
بود که هنگام بازگشــت از باغ و در راه روستا با سيل 
غافلگير شده بود و متأسفانه درگذشت. دهيار کردآباد 
بيشترین آســيب واردشده به این روســتا را مربوط 
به بندهاي انحرافي رودخانه هــا مي داند و مي گوید: 
حدود 40بند انحرافي آب رودخانه را به باغ هاي روستا 
انتقال مي داد که همه آنها بر اثر سيل از بين رفته اند 
و این بيشترین خسارتي است که به روستا وارد شده. 
هم اکنون ارزیابي خسارت روســتا آغاز شده است و 

مبلغ خسارت به زودي مشخص خواهد شد.

مرگ براثر صاعقه در نور
مازندران هم از سيل اخير آسيب دید و بخش ميان بند 
شهرستان نور در روزهاي گذشــته دچار سيل شد. 
فرماندار نور به همشهري مي گوید: به دليل رانش کوه 
در منطقه ميان بند، یكي از جاده ها بســته شد که در 
کمترین زمان براي عبور و مرور اهالي بازگشایي شد.

علي شــادمان مي افزاید: متأسفانه برخورد صاعقه به 
شرکت کنندگان در یك مراســم عزاداري در منطقه 
جوربند هم یك کشته و چند زخمي به دنبال داشت. 
یكي از حادثه دیدگان اکنون در بيمارســتان بستري 
است. وي با بيان اینكه در زمينه کشاورزي و دامداري 
تاکنون خســارتي گزارش نشده اســت، مي افزاید: 
خوشــبختانه به دليل الیروبي مناسب رودخانه هاي 
منطقه، شــهر نور در این بارندگي دچار آبگرفتگي و 

خسارت نشد.

خسارت باران و تندباد به 5روستاي بيجار 
بارش پراکنده و پرحجم باران و وزش تندباد شامگاه 
پنجشنبه در بيجار موجب ایجاد خسارت به 5روستاي 
این شهرســتان شــد. ســياب که به علت خشكي 
راه آب ها رخ داده اســت، با خارج شدن از مسير خود، 
خسارت هایي به باغات، اراضي کشــاورزي و بخش 
دامداري منطقه وارد آورده. به علت وزش باد و توفان 
شــدید با تخریب دیوار یك منزل مسكوني روستاي 
آغچه گنبد، مسير لوله کشــي گاز به داخل منزل و 
کنتور گاز دچار آسيب شــد. همچنين بر اثر توفان 
و بلندکردن ســقف فلــزي یك واحد مســكوني در 
روســتاي ینگي ارخ، تيرك توزیع برق نصب شده در 

منطقه شكست.

بند بند خوزســتان انگار گره خورده باشد با 
تشنگي و چالش هايي كه همه به سوء مديريت گزارش

برمي گردند؛ يك سال پيش بود كه اهالي بخش 
»غيزانيــه« در جنوب غربي اهواز به ســال ها تنش  آبي 
اعتراض كردند و اعتراض شــان در نبود مديريتي واحد و 
توانمند به بحران بدل شد و حاال در همان ماه ها و روزها از 
سال، اهالي حاشيه رودهاي بزرگ خوزستان به ويژه كرخه 
صداي اعتراض خود را بلند كرده اند؛  اعتراضي كه اين بار 
پاي هيأتي از دولت و قوه قضاييه را به ميان كشيد تا يك بار 
ديگر نشان دهد اين استان جنوبي در مديريت منابع آبي 
ضعف دارد. بعد از گذشت چند روز از اعتراض مردم  چند 
شهر و روســتاهاي مختلف خوزســتان به كمبود آب 
آشــاميدني و كشــاورزي كه روزنامه همشهري هم طي 
گزارش هايي به آن پرداخت، خبر رسيد كه هيأتي از سوي 
 دولــت و دادســتان كل كشــور بــا دســتور رئيس
قوه قضاييه به خوزستان ســفر مي كنند تا از نزديك به 
بررسي تنش آبي اســتان بپردازند؛ سفري كه نمايندگان 
خوزستان از چند هفته قبل و پيش از بحراني شدن شرايط 

اجتماعي استان، درخواست آن را داده بودند.

سفر ديرهنگام مسئوالن 
نماینده اهواز در مجلس شــوراي اسامي با بيان اینكه مجمع 
نمایندگان خوزستان از چند هفته پيش درخواست سفر هيأتي 
از سوي دولت و وزارت نيرو را به استان داشته اند، به همشهري 
مي گوید: هميشه مسئوالن بعد از بروز بحران یادشان مي افتد 
که به استان بيایند. ما 3-2هفته است از که مسئوالن درخواست 
کرده ایم هيأتي را به خوزســتان بفرســتند تا حداقل از مردم 
دلجویي شود. آنچه سيدکریم حسيني اشاره مي کند، اتفاقي 
است که در ماجراي اعتراض به مشكات آبي در غيزانيه هم رخ 
داد و بسياري از فعاالن اجتماعي این بخش معتقد بودند؛ اگر 
مسئوالن حداقل براي دلجویي از مردم مي آمدند، ماجرا ابعاد 
ویژه پيدا نمي کرد. حاال هم گرچه استاندار خوزستان بسياري از 
فيلم هاي منتشر شده از اعتراض مردم استان در فضاي مجازي 
را تكذیب و تأکيد مي کند که مربوط به تنش آبي در خرمشهر و 
سوسنگرد یا شهرهاي دیگر نيست . نماینده اهواز معتقد است؛ 
مدیریت آب در خوزســتان نقطه ضعف اصلي ماجراســت که 

موجب تكرار بحران هاي اجتماعي شده است.

تنش ها قابل پيش بيني و مديريت بود
حســيني با بيان اینكه مدیریت منابع آبي در شرایط عادي و 
طبيعي هنر نيســت، می گوید:  شرایط خشكسالي پيش آمده 
براي وزارت نيرو قابل پيش بيني بود و مسئوالن این وزارتخانه 
قبل از این حوادث باید در استان حضور پيدا مي کردند. ما از سال 
گذشته پيگير این مسائل بودیم، نطق ها و تذکرات نمایندگان 
خوزستان را در یك سال گذشته بررسي کنيد، متوجه مي شوید. 
چطور براي من نماینده که کارشــناس آب هم نيســتم بروز 
این مشكات مشــخص بود، اما کســاني که سرنوشت آب در 
اختيارشان است، این پيش بيني را نداشتند؟ اعتراض کنوني ما 
به معناي سياه نمایي نيست ولي ایرادهایي وجود دارد که باید به 
طور جدي بررسي و رفع شود. او از قوه قضایيه و دادستان کل 
مي خواهد اگر در حوزه مدیریت آب خوزستان ترك فعل وجود 
دارد به شدت با آن برخورد شود. حســيني ادامه مي دهد:  در 
چند روز گذشته، مردم شهرها و روستاهاي خوزستان در رنج 
و عذاب بودند، دام ها و احشام شان که تنها ممر معيشتي شان 
است، در حال تلف شدن هستند، حداقل کشت مردم با نابودي 
مواجه شده و همه اینها ناشي از قصور مدیریتي است و باید براي 

جلوگيري از تكرار اتفاقات تلخ با آن برخورد شود.

توقف طرح هاي انتقال آب، راه چاره
او ادعاي آبفاي اســتان که مشــكات و تنش آبي را مربوط به 
100روســتا مي داند رد و تصریح مي کند: حدود 700روستا با 
مشكل آب مواجه هستند و در سطوح مختلف تنش آبي دارند.

نماینده اهواز در مجلس شوراي اسامي، راه حل هميشگي حل 
تنش هاي آبي خوزستان را بررسي و حتي تعطيلي طرح هاي 
انتقال آب از رودهاي اســتان مي داند و مي گوید:  قابل توجيه 
نيســت که یك نقطه را ویران کنيم تا نقطه دیگري آباد شود. 
همه کشور سراي ماســت و منابع آبي خوزستان ملي هستند 
ولي به هيچ وجه منطقي نيست که این استان در معرض چنين 

تنش هایي قرار گيرد.
او هم مانند بسياري از کارشناسان استان ازجمله مهدي قمشي، 
رئيس دانشكده علوم آب معتقد است؛ بسياري از مسائلي که در 
3-2سال گذشته در خوزستان رخ داد، ناشي از مدیریت ضعيف 

و اشتباه منابع آب در استان است.
مهدي قمشــي، رئيس دانشــكده علوم آب مي گویــد: اخيرا 

تصاویري از یكــي از طرح هاي انتقال آب از سرشــاخه کارون 
در کوهرنگ 2 منتشر شده که نشــان مي دهد به دليل کاهش 
آورده، هيچ گونه آبي از این سد به پایين دست هدایت نمي شود؛ 
بنابراین حقابه پایين دست داده نشــده و اولویت با انتقال آب 

بوده است.

تابستاني بدون تنش، وعده ماند
بعد از بروز بحران هاي تنش آبي ســال گذشــته در غيزانيه، 
تاش هایي براي رفع مشــكات آبي در روستاهاي خوزستان 
شروع شد. استاندار و مدیرعامل آبفاي پيشين قول داده  بودند 
که با حل مشكات، تابســتان بدون تنشي را در 1400 پشت 
ســر بگذاریم. حاال نه  تنها این وعده محقق نشده که تنش ها 
گسترده تر از سال هاي قبل در حال وقوع هستند؛ هورالعظيم 
به گفته اهالي روســتاها و شــهرهاي اطراف آن، خشكي کم 
سابقه اي را ســپري مي کند، آبي در کرخه نمانده و کارون هم 
اوضاع خوبي ندارد. این همه در حالي اســت که 75درصد آب 
آشاميدني خوزســتاني ها از منابع ســطحي تامين مي شود و 

خشكي رودها به خوبي گویاي تشنگي مردم است.
با این همه مدیرعامل آبفاي خوزستان معتقد است؛ مسئوالن 
این اداره به وعده هاي خود عمل کرده اند و حاال از 800روستایي 
که مشــكل داشــتند، فقط حدود 100مورد بــا تنش مواجه 
هســتند؛ بررســي هاي ميداني و صحبت هاي اهالي اما چيز 
دیگري مي گوید و نشــان مي دهد حتــي در غيزانيه هم بعد 
از گذشت یك سال از آبرساني، روســتاهاي انتهایي بخش با 
تنش آبي مواجه هســتند. محمدرضا کرمي نژاد در پاســخ به 
اعتراض ها توضيح مي دهد که هر روز با طرح هاي در دســت 
اجرا مشكل تعدادي از روستاها حل و به مرور از تنش هاي آبي 

کاسته مي شود.

تنش هاي آبي ادامه دارد
مدیرعامل آبفاي خوزستان با بيان اینكه امسال بارش ها نسبت 
به سال گذشته 45درصد کمتر شده و حجم ذخایر پشت سدها 
هم 50درصد کاهش داشــته است، به همشــهري مي گوید: 
پيش بيني ها نشان مي دهد احتماال تا آبان بارشي نداریم و براي 
بارش هاي بعد از آبان هم اطاعات مثبتي در دست نيست و به 
همين دليل حجم پشت سدها کنترل شــده و با برنامه خارج 
مي شود. همين موضوع هم موجب شده است که در حوزه آب 
آشاميدني با چالش مواجه شــویم. کرمي نژاد به کشت برنج با 
وجود ممنوعيت ها اشاره مي کند و مي  افزاید: کشت محصوالت 
آب بر هم یكي از مشكات خوزستان است که به طور مستقيم بر 

تنش آبي در حوزه آشاميدني تأثير مي گذارد.

  
خشكسالي بر كسي پوشيده نيست 

58درصد مخازن سدهاي استان خالي است و روزهاي خوبي 
پيش روي حتي شهرهاي خوزستان پيش بيني نمي شود. 

حضور دادستان کل کشور و نمایندگاني از سوي دولت اما این 
اميدواري را ایجاد کرده که با بررسي وضعيت سدها، جریان آب 
رودخانه ها، تاالب ها، روســتاهاي داراي تنش آبي، کشاورزي 
و... برنامه ریزي هایي براي کنترل این بحران، آزادسازي آب از 
پشت سدها، اختصاص اعتبار براي تكميل تاسيسات آبرساني 

نيمه کاره و بهره برداري از چاه هاي جدید صورت گيرد.

واكسيناسيون عمومي در جزاير هرمزگان
هرمزگان بعد از سيستان وبلوچستان بحراني ترین استان از نظر ميزان ابتا و بستري روزانه 
است، به طوري طي روزهاي گذشــته مسئوالن علوم پزشــكي آن درخواست راه اندازي 
3بيمارستان صحرایي در بندرعباس، شرق و غرب استان را داشته اند. با توجه به این شرایط، 
هفته گذشته وزیر بهداشت دستور داد جز جزایر کيش و قشم که در مرحله بعدي قرار دارند، 
جمعيت ساکن در جزایر خليج فارس واکسيناسيون عمومي شوند. به گزارش همشهري، 
سعيد نمكي در نامه به عليرضا رئيسي، معاون بهداشت وزارت بهداشت و سخنگوي ستاد 
ملي مقابله با کرونا، نوشته است که عاوه بر سيستان وبلوچستان، جمعيت باالي50سال 
هرمزگان، بوشهر، خوزستان و خراســان جنوبي تحت پوشش واکسيناسيون کووید قرار 
گيرند، به جز جزایر کيش و قشم، جمعيت 18سال به باال در جزایر خليج فارس واکسينه 
شوند و واکسيناسيون عشایرکوچ رو از 18ســال به باال نيز از اول مرداد در دستور کار قرار 
گيرد. سخنگوي دانشگاه علوم  پزشكي هرمزگان با بيان اینكه این دستور بعد از حضور وزیر 
و معاون ایشان در هرمزگان صادر شده است به همشهري مي گوید: هرمزگان جزایر زیادي 

دارد که جمعيت باالیي ندارند و به همين دليل مي توان آنها را عاري از کرونا کرد.
فاطمه نوروزیان، جزایر ابوموسي، الوان، هندورابي، شتور، الرك، هرمز، هنگام، تنب بزرگ، 
تنب کوچك، ســيري و فارور بزرگ و کوچك را مشــمول این طرح مي داند و مي افزاید: 
واکسيناسيون سراسري در ابوموسي از پنجشنبه شروع شده و در استان هم واکسيناسيون 

افراد 50سال به باال را شروع کرده ایم.
به گفته وي، 60درصد افراد باالي 60ســال، 80درصد 70تا80سال و حدود 100درصد 
باالي 80سال واکسينه شده اند و هم اکنون واکسيناسيون60سال به باال در استان با واکسن 

برکت، سينوفارم براي دوز اول و آسترازنكا براي دوز دوم در جریان است.
نوروزیان واکسن تحویل شده به اســتان را حدود 100هزار دوز مي داند و مي افزاید: تا روز 
پنجشنبه 120هزارو966 نفر نوبت اول و 38هزارو576 نفر 2نوبت را دریافت کرده اند و در 
مجموع 159هزارو542 دوز واکسن تزریق شده است. جزیره ابوموسي نخستين نقطه در 
کشور است که واکسيناسيون عمومي را آغاز کرده؛ این جزیره تا ماه ها بعد از شيوع کرونا در 
کشور سبز مانده بود و آخرین نقطه اي است که درگير کرونا شده. فرماندار ابوموسي با بيان 
اینكه بعد از رسيدن محموله از ظهر روز پنجشنبه واکسيناسيون عمومي در جزیره شروع 
شده است به همشهري مي گوید: واکسيناسيون از صبح تا اواخر شب ادامه داشت و مردم 
استقبال خوبي کردند. رضا پوربابایي با اظهار اميدواري از اینكه واکسيناسيون عمومي در 
این شهرستان هفته جاري به پایان برسد، ادامه مي دهد: از فردا )یكشنبه( واکسيناسيون 
عمومي در تنب بزرگ و کوچك، سيري و فارور کوچك و بزرگ هم شروع مي شود. هم اکنون 
بيش از 800نفر در مراکز درماني هرمزگان بستري هستند که از این تعداد بيش از 100نفر 

در بخش هاي  آي سي یو تحت مراقبت هاي ویژه اند.

شوك سيل تابستاني
بارش باران و برخورد صاعقه در 3استان آذربایجان شرقي، آذربایجان غربي و 

مازندران 3کشته برجاي گذاشت

آمادگي ۲۱۵ پايگاه زميني و اورژانس هوايي فارس 
در فارس هنوز  بارش ها  خسارتي نداشته است. با اين حال مدير حوادث و فوريت هاي پزشكي فارس 
پيرو هشدار سطح نارنجي سازمان هواشناسي از آمادگي اورژانس 115 اين استان براي مقابله با حوادث 
ناشي از وقوع بارندگي و سيالب خبر مي دهد و مي گويد: 21۰پايگاه زميني، 5واحد عملياتي اورژانس 
هوايي و 3اتوبوس آمبوالنس در حالت آماده باش كامل قرار دارند.محمدجواد مراديان با تأكيد بر تامين 
تجهيزات، دارو و سوخت براي قطع احتمالي راه و برق مي افزايد: تمام پيش بيني هاي الزم براي كنترل 
ورود آب، به ويژه براي بيمارستان هايي كه در مسيل هستند، شده است.رئيس اورژانس فارس اضافه 
مي كند: بيش از ۴۰آمبوالنس اورژانس در مناطق جنوب و جنوب شرقي استان، به ويژه شهرستان هاي 
الر، المرد، اوز، خنج، داراب، زرين دشت، جهرم، قيروكارزين و فيروزآباد كه در خطر سيالبي شدن قرار 
دارند، پيش بيني شده و براي پوشش حوادث احتمالي آماده خدمات رساني هستند.او به مردم توصيه 

كرد از اسكان در حاشيه رودخانه ها و مسيل ها، جداً خودداري كنند.

ث
مك

درخواست خوزستان 
براي پرداخت خسارت 

استاندار خوزستان با بيان اينكه هيأتي از سوي دولت 
براي بررسي خسارت ناشي از تنش آبي به اين استان 
سفر مي كنند، مي گويد: با معاون اول رئيس جمهوري 
و نيز وزير نيرو و وزير كشــور درباره مشكالت ناشي 
از خشكســالي و تنش آبي در استان به صورت مفصل 
صحبت كردم و خواستار مساعدت آنان در اين زمينه 
شدم. پس از رايزني ها و پيگيري هاي مستمر، معاون 
اول رئيس جمهوري قول داد هيأتي از ســوي دولت 
شامل رئيس ســازمان مديريت بحران كشور، معاون 
وزير كشور، معاون وزير نيرو و افرادي ديگر به استان 
خوزستان سفر و ضمن شــركت در نشست تخصصي 
مديريت بحران استان، درباره برآورد خسارت ناشي از 
تنش آبي اقدام كنند.قاسم سليماني دشتكي مي افزايد: 
ما خواستار پرداخت خسارت بحق ناشي از تنش آبي به 
مردم هستيم و در نشست با اين هيأت به صورت منطقي 
مشــكالت را مطرح خواهيم كرد و انتظار داريم با يك 
روند درست اين خسارت از سوي دولت پرداخت شود. 
دكتر جهانگيري قول داد تا پــس از اعزام اين هيأت، 
پرداخت خسارت ناشي از تنش آبي در استان در دستور 
كار قرار گيرد. وزير نيرو هم قول مساعد داد تا در كاهش 

تنش آبي در استان ما را كمك كند.

ث
مك

حميده پازوكي
خبرنگار

خوزستان؛ داستان تشنگی
تنش آبی در خوزستان ادامه دارد و بعد از گذشت چند روز از اعتراض مردم قرار است هياتی 

از مسئوالن دولتی و دادستان کل کشور طی سفر به استان این موضوع را بررسی کنند  

سيده زهرا عباسي
خبرنگار
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   آموزش و پرورش درهاي مدارس را روي بهزيستي بست
كارشناسان حوزه اعتياد، بيشترين انتقاد در حوزه پيشگيري را از آموزش و پرورش دارند. آنها مي گويند كه اين وزارتخانه اجازه 
آموزش در اين زمينه را به متخصصان نمي دهد و فقط بودجه مي گيرد. براتي سده در اين باره توضيح داد: »سال ها با آموزش و پرورش 
همكاري داشتيم، ولي آنها در چند سال اخير درهاي همكاري را بستند و اجازه ندادند بهزيستي ورود كند. خودشان گفتند كه 
خودمان در زمينه پيگيري كار مي كنيم. البته كارهايي هم كرده اند، اما كافي نيســت. 20 تا 30ميليارد تومان براي پيشگيري به 
آموزش و پرورش پول دادند. گفتند از طريق »شاد« مي خواهند به دانش آموزان در زمينه پيشگيري از اعتياد هم آموزش دهند، 
اما شاد كه در ماموريت اصلي خود كه آموزش دروس متعارف دانش آموزان است، مانده است، چگونه مي خواهد آموزش هايي را در 
راستاي پيشگيري پيش ببرد؟«  اين كارشناس پيشگيري و درمان اعتياد مي افزايد: »مديراني كه حداكثر مدت خدمت شان 2سال 
است چندان روي قضيه پيشگيري سرمايه گذاري نمي كنند. در 4سال دولت دوازدهم، 5بار معاون كاهش تقاضا در ستاد مبارزه 
با مواد مخدر عوض شده است و در سطح مديران كل همچنين بي ثباتي در مديريت ها ديده مي شود. وضعيت ثبات مديريتي در 
حوزه پيشگيري از مصرف مواد مخدر در ديگر دستگاه هاي مسئول هم همينطور است؛ بنابراين خيلي روي پيشگيري از مصرف 

مواد مخدر سرمايه گذاري نمي شود.«

بررسی ها نشان می دهد که 
قيمت موادمخدر روز به روز 
نسبت به نرخ تورم پايين تر 
مي آيد و در فضاي مجازي 
و يا با يك تلفــن در کمتر 
از 7 دقيقه مي توان به مواد 
مخدر دسترسي پيدا کرد. 
سيستم قاچاق در واقع دارد 
سوبسيد مي دهد تا قيمت 
مواد باال نــرود و تقاضا در 

جامعه زياد شود

  اوايل دهه90 که ستاد مبارزه با مواد مخدر 
رسما از شناسايي ماده مخدر جديدي با نام گزارش

»گل« در بازار توزيع خبر داد و نمونه اين 
ماده را براي شناسايي ترکيبات آن به آزمايشگاه تخصصي 
فرستاد، کمتر کســي فكر مي کرد که در آينده نه چندان 
دور، گل به مســئله اول خانواده هاي ايراني تبديل شود؛ 
مخدري که در رتبه پايين تري از ترياك، هروئين و شيشه 
قرار داشت، ولي به مرور توانســت پله پله صعود کرده و 
جايگاه مســتحكمي را به خصوص در ميــان نوجوانان و 
جوانان کسب کند. حاال آمار مصرف گل آنقدر در کشور 
باال رفته که صداي سرپرســت مرکز توسعه پيشگيري و 
درمان اعتياد سازمان بهزيستي کشور هم درآمده است. 
فاطمــه رضواني مدني مي گويد: »بيشــترين ســؤاالت 
تماس گيرنــدگان با خط ملــي اعتيــاد در 3ماهه اول 
سال1400 درباره گل بوده و ســؤاالت درباره ترياك در 

اولويت دوم قرار داشته است.«

گل از شيشه پيشي گرفت
هرچند که مسئوالن مي گويند که فراواني زياد سؤاالت 
شهروندان درباره گل لزوما به اين معنا نيست که اين ماده 
مخدر رتبه اول مصرف را در کشور دارد، اما يك موضوع 
درباره »گل« مسلم و تثبيت شده است که اين مخدر حتي 
از شيشه هم پيشي گرفته و در ميان روانگردان ها جايگاه 
نخست را به دست آورده است. فريد براتي سده، روانشناس 
و کارشــناس پيشــگيري و درمان اعتياد در گفت وگو با 
همشهري درباره آخرين صورت بندي مصرف مواد مخدر 
در کشور، مي گويد: »عمده مصرف مواد مخدر در ايران از 
قديم مواد افيوني ترياك و مشتقات آن مانند شيره بوده 
که هنوز هم همينطور است. هم اکنون گل در رتبه دوم و 

شيشه در رتبه سوم مصرف در ايران قرار دارند.«

افزايش مصرف هروئين در دوره كرونا
او درباره ديگر تغييرات جديدي که در الگوي مصرف 

مواد مخدر در ايران مشاهده شده است، افزود: »مصرف 
هروئين که مدتي رو به کاهش رفته بود، اخيرا به دليل 
شرايط کرونايي و باال رفتن هزينه ها و شرايط اجتماعي، 
متأسفانه در حال زياد شدن است. استعمال هروئين در 
رتبه چهارم مصرف مواد مخدر در کشور قرار دارد و روند 
افزايشــي مصرف آن نگران کننده است. چند دارويي 
شدن مصرف کنندگان يعني مصرف همزمان متادون و 
شيشه، متادون و هروئين و... هم موضوع ديگري است 

که معتادان مبتال به آن در حال زياد شدن هستند.«

سن مصرف كنندگان مواد 2، 3سال كاهش يافته 
براتي سده با هشدار درباره افزايش مصرف ماده مخدر 
گل در ســنين پايين، عنوان کرد: »متوســط ســن 
مصرف کنندگان مواد مخدر در ايران نسبت به يك دهه 
گذشته بين 2 تا 3ســال پايين آمده است که بر اين 
اساس، متوسط ســني مصرف کنندگان مواد که قبال 
25 تا 26ســال بود، اکنون به 22 تا 23ســال رسيده 
است. چند روز قبل هم گزارشي به نقل از دبير شوراي 
هماهنگي مبــارزه با مواد مخدر در يكي از اســتان ها 
اعالم شد که مصرف مواد مخدر و به طور عمده حشيش 
و گل به سنين 13 تا 15ســال رسيده است. براساس 
آمارهايي که مطرح مي شود 2.3درصد دانش آموزان، 
مصرف کننده مواد و عمدتا مصرف کننده گل هستند.« 
اين آمارها در حالي ارائه مي شود که سخنگوي ستاد 
مبارزه با مواد مخدر در دي1396 ســن شروع مصرف 

مواد مخدر را بين 15 تا 17سال عنوان کرده بود.
اين کارشناس پيشــگيري و درمان اعتياد در تشريح 
چرايي کاهش ســن مصرف گل در ايران، عنوان کرد: 
»گل از مشتقات حشــيش و ماري جوآناست و چون 
شــايعه هاي زيادي وجود دارد که اين ماده اعتيادآور 
نيست، روزبه روز شاهد افزايش مصرف آن به خصوص 
در بين جوان ها هستيم. اين در حالي است که اين ماده، 
اعتيادآور است. دليل ديگر افزايش مصرف ماده مخدر 
گل اين است که حتي برخي کشــورهايي که مبارزه 
سفت و سختي با حشــيش داشتند که آخرين آن هم 

مكزيك بود، گل را آزاد اعالم کردند.«

سعيد صفاتيان، رئيس کارگروه کاهش تقاضاي اعتياد 
مجمع تشــخيص مصلحت نظام نيــز در گفت وگو با 
همشهري، پديده کاهش سن مصرف »گل« را تأييد 
مي کند و مي گويد: »با افزايش مصرف کنندگان گل از 
سنين نوجواني، آنها پس از 5، 6سال مصرف سنگين 
گل، دچار عــوارض رواني، توهم، هذيــان، اضطراب 
و اختالل شــخصيت مي شــوند و بعدها با گروهي از 
جوانان مواجه خواهيم شــد که به درد کار و شــغل و 
ازدواج و مشــارکت در حوزه هاي اجتماعي و سياسي 
نمي خورند و جرم و جنايــت و تنش در خانواده ها باال 
مي رود. عوارض رواني گل و تأثير آن خيلي سنگين تر 
از مواد مخدري مانند ترياك است؛ به طوري که باالي 
90درصد بستري هايي که درباره مشكالت روانپزشكي 
ناشي از مصرف مواد در بيمارســتان ها داريم، مربوط 
به مصرف گل و روانگردان هاســت؛ به عنوان مثال اگر 
بيمارســتاني داراي 100تخت براي بستري بيماران 
با عارضه هاي رواني اســت و 10تخــت را به معتادان 
اختصاص داده، 9تخت مربوط به مصرف کنندگان گل 

و روانگردان هاست.« 

تشديد بحران گل در ايران
رئيس کارگروه کاهش تقاضاي اعتياد مجمع تشخيص 
مصلحت نظام نسبت به افزايش توليد گل در همسايگي 
ايران هشــدار داد و گفت: »افغانستان در حال تبديل 
شــدن به يك کشــور توليدکننده باالي گل است؛ با 
افزايش توليد گل، هم قيمــت آن پايين مي آيد و هم 
سطح دسترســي به آن راحت تر مي شود. از چند روز 
گذشــته که ناتو، آمريكا و انگليس اعالم کردند که از 
افغانستان خارج مي شوند، زنگ هشــدار براي ايران 
بلندتر به صدا درآمده است؛ چون در اين شرايط، توليد 
مواد مخدر در افغانستان ازجمله توليد گل به شدت رشد 
پيدا مي کند و از آنجايي که طالبان براي فعاليت هايش 
نياز به پــول دارد و منابعش را هــم از طريق فروش 
مواد مخدر تامين مي کند؛ بنابراين توليد مواد مخدر در 
ايالت هايي که در دست طالبان قرار گرفته، باالتر هم 
مي رود و اين بحران در درجــه اول متوجه ايران و بعد 

به سمت بالكان، روسيه، هند و پاکستان خواهد بود.«

پديده سفارش مواد درب منزل
چالش ســهولت دسترســي به مواد مخدر در جامعه 
موضوع ديگري اســت که کارشناســان در البه الي 
حرف هايشــان دائم نسبت به آن هشــدار مي دهند. 
براتي سده، کارشــناس پيشــگيري و درمان اعتياد 
در اين باره مي گويد: »عوامل محيطــي که مواد را در 
دسترس افراد قرار مي دهد به سمتي رفته که هر کس 
طالب باشد، مي تواند به آســاني به آن دسترسي پيدا 
کند. حتي اخيــرا درب خانه هــم مي آورند و تحويل 
مي دهند و سوداگران به نوعي سرويس سفارش درب 
منزل راه انداخته اند. بيشــتر فروشندگان مواد مخدر 
از ظرفيت فضاي مجازي نيز سوءاستفاده مي کنند.« 

ســعيد صفاتيــان در اين باره 
آمارهــاي دقيق تــري ارائــه 
مي کند و مي گويد: »در ايران 
ســاالنه يك ميليون نفر معتاد 
به 8هزار مرکــز درماني ويژه 
معتادان مراجعه مي کنند که 
البته هيچ کدام از آنها به خاطر 
پيدا نكــردن موادمخــدر به 
اين مراکز مراجعــه نكرده اند. 
بررسي ها نشــان مي دهد که 
قيمــت موادمخــدر روزبه روز 
نســبت به نرخ تورم پايين تر 
مي آيــد و در فضــاي مجازي 
يا بــا يــك تلفــن در کمتر از 
7دقيقه مي توان به مواد مخدر 
دسترســي پيدا کرد. سيستم 
قاچاق درواقع دارد سوبســيد 
مي دهد تا قيمت مواد باال نرود 

و تقاضا در جامعه زياد شود.«

دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر، نظامي يا امنيتي 
نباشد 

صفاتيان، رئيس کارگروه کاهش تقاضاي اعتياد مجمع 
تشــخيص مصلحت نظام مانند همه کارشناساني که 
درباره بايدهاي مبارزه با مواد مخدر، انگشــت اشاره را 
به سمت اولويت دادن به پيشگيري مي گيرند، معتقد 
است: »اتاق فكر سيستم قاچاق يك سيستم ديناميك 
را پيگيري مي کند؛ اين در حالي اســت که سيســتم 
مبارزه با مواد مخدر در کشــور ما با تفكر اســتاتيك 
در حال فعاليت اســت؛ يعني منتظر است تا از سمت 
قاچاقچي ها برنامه اي پياده شــود تا تازه يك برنامه را 
آرام آرام شروع کنند، بستن مرز و بگير و ببند هم وجه 
غالب عمليات ها و شگردهاست؛ درحالي که آگاه سازي 
و آموزش نوجوانان و جوانان بايــد در رأس برنامه ها 

باشد. از زمان تشكيل ستاد مبارزه با مواد مخدر، نگاه 
ســخت افزاري به مبارزه با مواد مخدر وجود داشــته 
اســت. از ســال67 تا کنون تمام افرادي که به عنوان 
دبيرکل ســتاد مبارزه با مواد مخدر منصوب شده اند، 
افرادي از حوزه هاي نظامي، انتظامي يا امنيتي بوده اند 
و ديدگاه ها در اين ســتاد، قهري و برخــوردي بوده 
است. موفقيت چنداني نداشته ايم؛ به همين جهت از 
رئيس جمهور منتخب انتظار مي رود که دبيرکل ستاد 
مبارزه با مواد مخدر را از بين نيروهاي جامعه شناس، 
پزشك يا روانشــناس انتخاب کند تا برنامه هاي اين 
ستاد به ســمت کاهش تقاضا و پيشگيري از گسترس 

مصرف مواد مخدر برود.«

ستاد در سال99 يك ريال هم براي پيشگيري به 
بهزيستي نداد 

فريد براتي سده نيز که تا اواخر 
ارديبهشت ماه1400 مديرکل 
دفتر پيشگيري و درمان اعتياد 
سازمان بهزيستي کشور بود، در 
زمينه وضعيت کشور در حوزه 
پيشگيري از مصرف موادمخدر، 
گفت: »شــخص دبيرکل ستاد 
مبارزه با مواد مخدر اعالم کرده 
که آن قدر که به مبارزه و مقابله 
با قاچاق مواد مخدر و ســپس 
درمان معتادان توجه کرده اند به 
پيشگيري نپرداخته اند؛ بنابراين 
خود ستاد مبارزه با مواد مخدر 
هم اذعان به کم کاري در حوزه 
پيشــگيري کرده اســت. اصل 
اساسي، پيشــگيري از مصرف 
مواد مخدر اســت، اما متأسفانه 
کار ســتاد مبارزه با مواد مخدر 
فقط ســاماندهي معتادان متجاهر شده و پيشگيري 
را رها کرده اند. بايد توجه داشــت که پيشگيري يك 
فعاليت درازمدت اســت و نبايد از آن انتظار بازدهي 
زودهنگام داشت. پيشگيري بايد به طور عمده از طريق 
مدارس و دانشگاه ها انجام گيرد و اقشار جوان را فعاالنه 
وارد ميدان کرد تا توسط آنها فعاليت هاي اجتماع محور 
براي پيشگيري از مصرف مواد مخدر توسعه پيدا کند. 
بعد از مدارس الزم است در محله ها فعاليت هايي جدي 
صورت گيرد، اما متأسفانه ســتاد مبارزه با مواد مخدر 
بودجه هاي مربوط به چنين فعاليت هايي را در راستاي 
پيشــگيري مصرف مواد مخدر قطع کرده است. ستاد 
مبارزه با مواد مخدر در سال1399 حتي يك ريال هم 
براي پيشــگيري از مصرف مواد به سازمان بهزيستي 
کشــور اعتباري نداد و تنها يك بودجــه يك ميليارد 

توماني براي خط ملي اعتياد تخصيص داده شد.« 

کارشناسان حوزه پيشگيری از اعتياد در گفت وگو با همشهري می گويند که 
مخدر گل گوی سبقت را از شيشه ربوده است

 دسترسی به موادمخدر
 به زير 7دقیقه رسید 

نيما شايان
خبر نگار
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 تعطيالت نمايندگان مجلس پس از 
حدود 2هفتــه پايان يافتــه و فردا اينترنت

نخستين جلسه علني مجلس برگزار 
مي شــود. گزارش ها حاكي از آن است كه طي اين 
روزها جلســاتي در مورد طرح »حمايت از حقوق 
كاربران و خدمات پايــه كاربردي فضاي مجازي« 
برگزار و ماده هاي اين طرح به بحث گذاشته شده 
اســت. با اين حال، به نظر مي رســد كه طراحان و 
حاميان طرح، از فردا فعاليت خود را بار ديگر براي 
جلب نظر نمايندگان آغاز كنند. همچنين احتمال 
مي رود كه موضوع بررســي اين طرح در چارچوب 
اصل85 قانون اساسي به رأي نمايندگان در صحن 
علني گذاشته شود، مســئله اي كه طي هفته هاي 
اخير با واكنش افكار عمومــي، متخصصان حوزه 
فناوري و حقوقدانان مواجه شده است. درصورتي 
كه مجلس به اصل هشتادوپنجمي شدن اين طرح 
رأي دهد، طرح در كميســيون، بررسي و تصويب 
مي شود و سپس براي اجراي آزمايشي ابالغ خواهد 
شد. تجربه گذشته نشان داده اجراي آزمايشي اين 
طرح مي تواند براي چندين ســال ادامه داشــته و 

زندگي مردم را تحت تأثير جدي قرار دهد.

پنهان از چشم مردم و نمايندگان
براســاس اصل85 قانون اساســي، اگرچه سمت 
نمايندگي قائم به شخص اســت و قابل واگذاري 
به ديگري نيســت، اما مجلس در مــوارد ضروري 
مي توانــد اختيــار وضع بعضــي از قوانيــن را به 
كميسيون هاي داخلي تفويض كند. در اين صورت 
اين قوانيــن در مدتي كه مجلــس تعيين مي كند 

به صورت آزمايشي اجرا مي شوند.
علــي مجتهــدزاده، حقوقــدان در گفت وگــو با 

همشهري اين طرح را واجد شرايط اصل85 
قانون اساســي نمي داند و معتقد است كه 
»چنين اقدامي به معني پنهانكاري است. 
چراكه اين طــرح، يك طــرح تخصصي و 

مربوط به 50هزار نفر نيســت كه پشت 
درهاي بسته مصوب شــود. اين طرح از 
آنجا كه زندگي روزمره حدود 80ميليون 

ايراني را تحت تأثير قرار مي دهــد، بايد در صحن 
علني بررسي شود.«

مجتهدزاده با اشــاره به اينكه هيچ ضرورتي براي 
تصويب اين طرح در كميسيون وجود ندارد، ادامه 
مي دهد: »از آنجا كه نمايندگان حامي طرح، از قابل 
توجيه نبودن طرح آگاهنــد، مي خواهند آن را در 
كميسيون و به دور از چشم ساير نمايندگان و مردم 

تصويب كنند.«
در اصل85 به اجراي آزمايشي قانون اشاره شده، اما 
اين حقوقدان، برجسته كردن اين موضوع از سوي 
طراحان را به دليل آرام كردن فضا و افكار عمومي 
مي داند. مجتهدزاده معتقد اســت كه »طراحان با 
تكرار عبارت »اجراي آزمايشي« مي خواهند، القا 
كنند كه اين قانون، قطعي نيســت، اما اگر اجراي 
آزمايشي آن شروع شود، بازگشتي وجود نخواهد 

داشت.«

اصل پذيرش عمومي
اين وكيل پايه يك دادگستري با تأكيد بر اينكه يك 
قانون بايد پذيرش عمومي داشته باشد، مي گويد: 
»اگر قانوني تصويب و ضمانت هاي اجرايي سنگيني 
هم براي آن درنظر گرفته شود، اما با باورهاي يك 
جامعه همخواني نداشــته باشــد، قانون موفقي 

نخواهد بود.« 
مجتهدزاده تأكيد مي كند كه فقهــا بايد در مورد 
مشروعيت اين طرح نظر بدهند، اما خود او به عنوان 
حقوقدان، چنين طرحي را به لحاظ حقوقي، قابل 

توجيه نمي داند.
به گفته او »اين طرح اگر با اين شرايط، تصويب هم 
شود، باعث بي اعتباري قانون مي شود، چراكه مردم 

خود را ملزم به اجراي آن نمي دانند.« 

مغايرت با اصول قانون اساسي
درحالي كه اصل9 قانون اساســي بــر آزادي هاي 
مشــروع و اصل 28 بر آزادي انتخاب شغل تأكيد 
مي كند، اين حقوقدان، طــرح مزبور را صراحتا در 
تضاد با اين دو اصل مي داند، »چراكه بخشي از اين 
طرح به معناي محروم كردن مردم از دسترسي به 
اطالعــات آزاد و حق ارتباط آزادانه با دنياســت و 
بخشي ديگر باعث از دست رفتن بخش قابل توجهي 
از مشاغل مشروع و قانوني مي شود.« مجتهدزاده 
با اشــاره به انتخاب و انتصاب روساي جديد قواي 
مجريه و قضاييه تأكيد مي كند: »نخســتين اقدام 
مهمي كه اين دو مقام انجام دادند، باز كردن فضا 
و شنيدن نظر منتقدان بود، اما اكنون شاهديم كه 
بخش عمده بدنه قوه مقننه همزمان تالش مي كند 
كه طرح سختگيرانه اي را در دستور كار قرار دهد 
كه هم فضا را محدود مي كند و هم باعث مي شود كه 
در دنيا بيش از پيش مورد انتقاد قرار بگيريم. چراكه 
اين اقدام با آموزه هاي حقوق بشري در تضاد است.«  
اگرچه او اين طرح را در تضاد با سياست هاي كالن 
نظام مي داند اما در عين حال خوش بين است كه 

»عقالي قوم مانع اين اقدام نابخردانه شوند.«

قطع اينترنت؛ عادت جديد جهاني
 كوبا نام جديدي در فهرست كشورهايي است كه دست به آفالين كردن كشور خود زده

و متحمل ضرر و زيان سنگين اقتصادي شده اند

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

دانش

خطر جدي سويه دلتا براي كودكان

مهم ترين نگراني فعلي درباره سويه دلتاي كرونا ويروس، ميزان ابتالي 
در حال افزايش بين كودكان است. به گزارش سي ان ان، گزارش ها از 
گوشــه و كنار دنيا و همچنين ايران نشان مي دهد كه بخش كودكان 
بيمارستان ها با مراجعه بي سابقه كودكان مبتال به كرونا درگير است. 
متخصصان، اصلي ترين دليل اين اتفاق را نبود واكســن مناسب براي 
اين گروه سني مي دانند. باتوجه به نزديكي زمان بازگشايي مدارس، 
شــركت هاي فايزر و مدرنا همچنان در حال كارآزمايي باليني براي 
رسيدن به يك واكسن مناســب و مطمئن براي كودكان زير 12سال 
هســتند. در آمريكا و اروپا كه گروه هاي سني ســالمند و بزرگسال با 
سرعت مناسبي واكسيناسيون شــدند، هنوز براي كودكان واكسني 
مجوز استفاده نگرفته است. مسئله اي كه مانع واكسيناسيون كودكان 
است، مدل سيستم ايمني بدن آنهاســت. هنوز براي محققان مسلم 
نشده كه چه واكسني با چه دوزي براي آنها كافي است. اوايل همه گيري 
كوويد-19 گفته مي شد كودكان از ابتال به اين بيماري در امان هستند و 
بيشتر ناقل محسوب مي شوند اما حاال سويه دلتا همه  چيز را تغيير داده 
و كودكان و جوانان به مهم ترين هدف اين ويروس تبديل شده اند. دكتز 
آلن جونز از دانشگاه مركز پزشكي مي سي سي پي مي گويد: كودكان اين 

روزها بيشتر به كوويد-19 عالمت دار مبتال مي شوند و به نظر مي رسد 
كه بيشتر بيماري را به يكديگر منتقل مي كنند. او معتقد است كه اين 
ســويه جديد احتماال در جمعيت كودكان منجر به بيماري سخت تر 
مي شود. ارقام نشــان مي دهد كه باالترين نرخ ابتال به  سويه دلتا بين 
جوانان 19تا24ساله است و در رتبه بعدي 12تا18ساله ها قرار دارند. 
پروفسور كارينا باتلر، متخصص اطفال در بيمارستان كرملين در دوبلين 
مي گويد كه پزشكان ممكن است ويروس را در كودكاني كه از نظر ساير 
بيماري ها تحت غربالگري قرار مي گيرند، تشــخيص دهند. به گفته 
شركت هاي فايزر و مدرنا، احتماال اواسط پاييز آنها مي توانند براي مجوز 
استفاده اضطراري از اين واكســن ها، به سازمان غذا و دارو درخواست 
بدهند. اگرچه هنوز ميزان ابتال در كودكان به اندازه بزرگساالن نيست 
اما آمار فعلي نشان مي دهد كه اين اتفاق دور از ذهن نيست و كودكان 
مي توانند از اين بيماری رنج ببرند، در بيمارســتان بستري شوند و از 
ويروس كرونا بميرند. به عالوه، اين ويروس مانند ويروس هاي ديگري 
مانند سرخك نيست و مي تواند عوارض جانبي طوالني مدت ايجاد كند 

كه ماه ها ادامه داشته باشد.

طرح محدوديت شبكه هاي 
اجتماعي اين هفته در مجلس

   اينترنت از آسمان 
اينترنت چمداني: اينترنت چمداني )Commotion Wireless( نام پروژه اي آمريكايي است كه يك شبكه 
اينترنت بي سيم رايگان و نظارت گريز را در كشورهايي كه فيلترينگ گسترده اينترنت دارند پياده مي كند. 
اينترنت چمداني الهام گرفته از يك شبكه بي سيم اتريشي است كه با نصب آنتن هاي مخصوص واي فاي روي 
پشت بام ها كار مي كند و چتر پوششي بي نظيري دارد. پشت بام هاي وين منبع الهام براي نوآوري فناوري 
شده اند كه ممكن است اجراي گسترده آن در كشــورهاي مختلف بتواند كاربران اينترنت را از محدوديت 
سياست هاي فيلترينگ دولت ها در فضاي مجازي برهاند و امكان وبگردي آزادانه را براي آنها به وجود آورد. 
اگرچه صحبت از رايگان بودن اين فناوري شده است، با اين حال گفته شده داشتن اين اينترنت براي سال 

نخست هزينه ای در حدود 2هزار دالر خواهد داشت.
اينترنت ماهواره اي استارلينك : پروژه استارلينك شركت اسپيس ايكس يك صورت فلكي ماهواره اي است 
كه براي فراهم كردن اينترنت ماهواره اي ساخته مي شود. اين صورت فلكي از هزاران ماهواره كوچك در مدار 
پاييني زمين تشكيل  شده است كه در تركيب با فرستنده و گيرنده هاي زميني كار مي كنند. در اين طرح، 
فناوري، جديدتر و به روزتر است كه البته آن هم نياز به تجهيزات مخصوص و البته پرداخت هزينه اشتراك 
دارد. ديش  كوچك تجهيزات استارلينك پس از وصل شدن به مودم مخصوص، به صورت خودكار جهت يابي 

خود را انجام مي دهد و سرعت قابل قبولي براي اينترنت فراهم مي كند.
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تا همين چند سال قبل اگر كسي 
از قطع كامــل اينترنت در يك فناوري

كشور و منطقه حرف مي زد شايد 
به نظر خيلي ها ماجرا عجيب و خنده دار بود. اما 
اين روزها با تجربه اين مسئله در كوبا، بار ديگر 
توجه ها به تبديل شدن قطع كامل اينترنت به 
يك عادت جلب شده است. اينترنت در جهان 
امروز تبديل به مســئله اي مثل آب و برق براي 
زندگي عادي مردم شده است و قطع اينترنت 
زندگي هر كســي را مختــل مي كند. اعتراض 
گســترده در كوبــا بــه وضعيت معيشــتي و 
همچنين مديريت بحران كرونا باعث شــد تا 
مقامات اين كشور دست به قطع كامل اينترنت 
بزنند. به گزارش بلومبــرگ، هر چند اينترنت 
اكنون بــار ديگر با بســته بودن شــبكه هاي 
اجتماعي به زندگي مردم بازگشــته است اما 
گزارش هــاي بين المللــي نشــان مي دهــد 
آفالين شدن كامل مردم كوبا طي 32ساعت، به 
اقتصاد اين كشور ضرري 17ميليون دالري زده 
است. گزارش هاي جهاني نشــان مي دهد در 
سال2021، 18كشــور جهان با قطع اينترنت 
دچار ضرر و زيان مالي شده اند. در صدر فهرست 
قطع كنندگان اينترنت حكومــت ميانمار قرار 
دارد كه ضرر اقتصادي اين كشور 2.4ميليارد 
دالر محاســبه شــده اســت. هند هم يكي از 
كشورهاي ديگر اســت كه با قطع اينترنت در 
منطقه جامو و كشــمير ضــرري 370ميليون 
دالري را تاكنــون تجربه كرده اســت. در اين 

فهرست نام نيجريه، اوگاندا و حاال كوبا قرار دارد. 
اكنــون آمريكا بــه تكاپــو افتاده تــا راه هاي 
برگرداندن اينترنت به كوبا را بررســي كند. در 
همين راســتا جو بايدن، رئيس جمهور آمريكا، 
گفته است كه اين كشــور در حال بررسي اين 
موضوع اســت كه آيا مي توان پس از قطع شدن 
اينترنت توسط دولت كوبا، بار ديگر آن را در اين 
كشور در دسترس قرار داد يا خير. بايدن گفت 
كه دولتش در حال بررســي اين اســت كه آيا 
توانايي و فناوري ای بــراي بازگرداندن مجدد 

اينترنت به كوبا را دارد يا خير.

اينترنت فراتر از حكومت ها؟
درحالي كه آمريكا به عنوان دشــمن شــماره 
يك دولت كوبا شــناخته مي شــود، بايدن و 
تيم مشــاوران فني اش به گفتــه او، به دنبال 
راه حلــي براي ايجاد دسترســي بــه اينترنت 
براي كوبايي هستند تا آنها را در مبارزات خود 
عليه دولت كشورشان ياري دهند. با اين حال 
به صورت عام، فعال مي توان گفت كه تنها 2راه 
اصلي براي كاربران عــادي اينترنت به منظور 
دسترســي غيربومي به آن وجــود دارد: يكي 
»اينترنت در چمدان« نام دارد و ديگري پروژه 
اينترنت ماهواره اي »استارلينك« استارت آپ 
اسپيس ايكس است. البته راه هاي ديگري براي 
دسترسي به اينترنت مانند استفاده از ديش هاي 
مخصوص دريافت امواج ماهواره اي وجود دارد 

كه راه اندازي آن كار هر كسي نيست. 

 فردا با شروع به كار مجلس پس از تعطيالت 
تابستاني، فعاليت نمايندگان طيف خاصي جهت 

 استفاده از اصل85 قانون اساسي براي تصويب
يك طرح پرحاشيه شروع مي شود
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مديرکل فرهنگی اجتماعی شورای عالی مناطق آزاد: مناطق آزاد کل ايران اعالم 
آمادگی کرده اند که با توجه به شرايط موجود و ظرفيت ها، واکسيناسيون با نگاه 
گردشگری به صورت صفر تا100 زير نظر وزارت بهداشت در اين مناطق صورت گيرد

همشهري جزييات درخواست واکسيناسيون کرونا در مناطق 
 آزاد براي گردشــگران و شــهروندان محلي را بررســي کرد

 چند روز پيش سازمان غذا و دارو از موفق نبودن بخش خصوصي در واردات 
واکســن کرونا با وجود صدور 38مجوز خبر داد و اين اولتيماتوم را داد که 
به زودي مجوزها لغو مي شود. در شــرايطي که مردم در تب و تاب سفر به 
ارمنستان براي واکسيناسيون بودند، فيلمي در فضاي مجازي منتشر شد 
که در آن از سوي يكي از مجريان تلويزيون، اين ادعا مطرح شد که وزارت 
بهداشت با واردات يك ميليون دوز واکسن آسترازنكا به کيش و تزريق به 
شهروندان اين جزيره و گردشگران مخالفت کرده است. آنطور که در اين 
ويدئو اعالم شد، چندماه پيش ســرمايه گذاران جزيره کيش براي واردات 
واکســن اعالم آمادگي کردند تا اين جزيره را به قطب گردشگري واکسن 
خاورميانه تبديل کنند اما وزير بهداشت با اين اقدام مخالفت کرده است. 
البته ماجرا تنها به کيش محدود نمي شود، در جزيره قشم، مسئوالن خبر از 
اجراي طرحي براي واکسيناسيون توريست ها و افراد محلي داده اند، هرچند 
هنوز به مرحله اجرا نرسيده است. مسئوالن حوزه گردشگري معتقدند که 
اين اتفاق، فرصتي براي تسريع روند واکسيناسيون در کشور بود. هر چند که 
کارشناسان نظام سالمت تأکيد مي کنند که اينگونه واکسيناسيون، با عدالت 

در سالمت مغايرت دارد.

تزريقدركيش،سرعتواكسيناسيونراسريعترميكرد
پيش از اين در اواخر ارديبهشت، مديرعامل ســازمان منطقه آزاد کيش 
از تمايل اين سازمان براي واردات يك ميليون دوز واکسن و تزريق آن به 
گردشــگران و کيش وندان، خبر داده بود. جعفر آهنگران، گفته بود اين 
 اقدام براي رونق گردشــگري و جلوگيري از خروج ارز، انجام مي شــود. او 
و ساير مسئوالن در اين جزيره اعالم کرده بودند که اين اقدام براي کمك 
به وزارت بهداشت و توزيع واکسن در قالب سند ملي واکسيناسيون کشور 
انجام مي شود و قرار نيست اين واکســن ها فروخته شود. محسن قريب، 
دبيرکل انجمن سرمايه گذاران و کارآفرينان کيش جزئيات بيشتري درباره 
مخالفت وزارت بهداشت با واردات واکسن و واکسيناسيون در اين جزيره 
بيان مي کند و به همشهري مي گويد: »پس از فراخوان رئيس جمهور در 
فروردين امسال مبني بر دعوت بخش خصوصي براي واردات واکسن، ما 

هم در کيش اين مســئله را پيگيري کرديم و مجوز گرفتيم. قرار شد يك 
ميليون دوز واکسن آسترازنكا وارد کنيم. هدف ما واکسيناسيون رايگان   
ساکنان جزيره و معرفي کيش به عنوان شهر سالم بود. پس از آن هم تزريق 
رايگان واکسن به توريست ها و گردشگران واکسن با هدف رونق گردشگري 
منطقه در دستور کار قرار داشت که قرار بود به عنوان تورهاي واکسن برگزار 
شود.« او ادامه مي دهد: »ما پيش از اتفاقاتي که هم اکنون در ارمنستان در 
حال رخ دادن است، مي خواستيم در جزيره اين کار را انجام دهيم تا بدون 
خروج ارز از کشور، جذب گردشگر داشته باشيم، اما اين اتفاق نيفتاد.« قريب، 
درباره منتفي شدن واردات واکسن از سوي اين بخش هم مي گويد: »وزارت 
بهداشت در ابتدا با کليات اين موضوع، موافقت کرد اما بعد از تكميل پروفرم ها 
برای تامين يك ميليون دوز واکســن آنها به ما اعــالم کردند که بايد کل 
محموله تحويل وزارتخانه شود و امكان استفاده از اين واکسن ها صرفا براي 
جزيره کيش ميسر نيست. آنها گفتند واکسن هاي وارداتي براساس سند ملي 
واکسيناسيون در سراسر کشور مصرف خواهد شد. اين مسئله به نوعي براي 
ما نقض غرض بود؛ چراکه از ابتدا عنوان کرده بوديم اين واکسن ها با منابع 
مالي بخش خصوصي و براي جزيره کيش وارد شود و در غيراين صورت هدف 
ما برآورده نمي شود، به همين دليل اين طرح متوقف شد.« به گفته او، اگر در 
چند ماه گذشته که روند واکسيناسيون کند بود، اين طرح ها تأييد مي شد، 
مي توانست به روند واکسيناسيون سرعت بخشد، به ويژه براي افرادي که 
مايل بودند زودتر از زمانبندي وزارت بهداشت واکسن دريافت کنند. اما در 

اين مدت، نه اين طرح اجرايي شد نه واکسن به اندازه کافي تزريق.

وزارتبهداشت:مخالفتنكرديم
با اينكه مسئوالن در کيش از مخالفت وزارت بهداشت با اجرايي شدن اين 
طرح سخن به ميان مي آورند، اما سخنگوي سازمان غذا و دارو اين موضوع 
را رد مي کند و مي گويد: اين وزارتخانه هيچ مخالفتي با واردات واکسن از 
سوي شرکت هاي خصوصي نداشته و ندارد. او اين توضيح را به خبرگزاري 
ميزان مي دهد و تأکيد مي کند که وزارت بهداشت 38مجوز واردات واکسن 
صادر کرده اما شرکت هاي خصوصي در اين زمينه موفق عمل نكرده اند، 

حتي رئيس سازمان غذا و دارو به آنها اخطار داده که مهلت 3 ماهه مجوزهاي 
واردات آنها در حال تمام شدن است اگر واکســن نمي آورند، مجوز ها لغو 
مي شود. براساس اعالم کيانوش جهانپور، اين موضوع تنها براي جزيره کيش 
مطرح نبود و در مناطق ديگر هم موضوع واردات واکسن مطرح شد اما تا 

اين لحظه حتي يك دوز واکسن از سوي بخش خصوصي وارد نشده است.

رفتوآمدهاخودباعثانتقالويروسمیشود
در اين ميان اما با اينكه بخش خصوصي همچنان بر واردات واکسن کرونا، 
تأکيد مي کنند، حميد ســوري، رئيس کميته کشــوري اپيدميولوژي 
کوويد-19 که هم اکنون به عنوان نماينده وزير بهداشت در استان سيستان 
و بلوچستان به سر مي برد ، معتقد است که ديگر نيازي به کمك اين بخش 
نيســت. او در واکنش به ماجراي واکسيناسيون در برخي مناطق با هدف 
کمك به برنامه وزارت بهداشــت و ايمن کردن جمعيت، به همشــهري 
مي گويد که کشور در توليد و توزيع واکسن به مرحله مناسبي رسيده و ديگر 
نگراني از بابت ايجاد چنين شرايطي نيست. به گفته او، همين رفت وآمدها به 
شهرهاي ديگر، مي تواند منجر به انتقال ويروس شود. سوري معتقد است 
که به 2دليل، ديگر نيازي به واردات واکسن از سوي بخش خصوصي وجود 
ندارد؛ يكي اينكه، ديگر کمبود واکسن وجود ندارد، بنابراين الزم نيست که 
مردم با پرداخت هزينه هاي زياد، به سفر بروند و واکسن بزنند. دومين دليل 
هم، بي توجهي به موضوع عدالت در سالمت است؛ چرا که واکسيناسيون 
توريســتي، براي افراد پولدار اســت که بدون محدوديت مالي و اولويت، 
مي توانند واکسن تزريق کنند، درحالي که براساس سند ملي واکسيناسيون، 
نه تنها در ايران بلكه در تمام کشورهاي دنيا، اولويت واکسيناسيون براساس 
پول و شرايط خاص مالي، تعريف نشده است. او درباره اينكه گفته مي شود 
وزارت بهداشت با واکسيناســيون در مناطق آزاد مخالفت کرده، توضيح 
مي دهد: »مجوز صادر شده از سوي سازمان غذا و دارو براي بخش خصوصي 
و واردات واکسن ،  تامين و ورود واکسن به کشور براي تمام افراد جامعه و 
براساس سند ملي واکسيناسيون و مديريت وزارت بهداشت است. البته تا 
چند هفته پيش با همين شــرايط ورود واکسن از سوي بخش خصوصي 

مي توانست کمك کننده باشــد و به روند واکسيناسيون سرعت دهد، اما 
هم اکنون نقش چنداني در سبد واکسيناسيون کل کشور نخواهند داشت، 

چراکه ديگر کمبودي وجود ندارد.«  

نميتوانمانعسفربهكشورهايديگرشد
ماجراي عدالت در سالمت موضوعي اســت که از سوي محمدرضا واعظ 
مهدوي، رئيس انجمن علمي اقتصاد سالمت ايران هم مطرح مي شود. او به 
همشهري مي گويد که دليلي ندارد که واکسن براي افراد خاصي تزريق شود؛ 
چرا که اين موضوع تبعيض ايجاد مي کند. از ابتدا، صدور مجوز براي بخش 
خصوصي به شرط تحويل واکسن به وزارت بهداشت بوده است. عدالت در 
سالمت به اين معناست که يك خدمت يا براي همه باشد و يا براي هيچ کس 
نباشد. اگر اين اتفاق رخ مي داد همين االن رسانه ها، منتقد اصلي برخورداري 
مردم جزيره کيش از واکسن بودند. او درباره ادعاي بخش خصوصي براي 
واردات واکسن به همشهري مي گويد که هيچ کدام از توليدکننده ها، واکسن 
را به بخش خصوصي نمي فروشند. اين رويه از ابتداي توليد واکسن وجود 
داشــته و صرفا دولت ها حق خريد واکســن دارند؛ چرا که جامعه جهاني 
نمي خواهد در برخورداري از واکسن، تبعيض ايجاد شود. او معتقد است که 
واردات واکسن از سوي بخش خصوصي منجر به ايجاد بازار سياه مي شود، به 
همين دليل، از همان ابتدای مقررات خريد و فروش واکسن، مسئله فروش 
به بخش خصوصي ممنوع شد. اين متخصص حوزه سالمت، درباره تالش 
براي واکسيناسيون شهروندان کيش و توريست هاي اين جزيره، هم نكاتي 
را يادآور مي شود. واعظ مهدوي در پاسخ به اين انتقاد که اگر وزارت بهداشت 
چنين مجوزي را صادر مي کرد، مردم ديگر مجبور به سفر به ديگر کشورها 
براي برخورداري از واکسن نبودند، مي گويد: »ما مسئول کشور خودمان 
هستيم و نمي توانيم مردم را براي برخورداري از خدمات بهداشتي و سفر 
به ديگر کشورها منع کنيم. دولت ارمنستان دوزهايي که به دليل انقضاي 
تاريخ مصرف نتوانست براي مردم کشورش تزريق کند، حاال براي مسافران 
خارجي، درنظر گرفته است. اين مسئله غيرمنطقي است اگر بگوييم که 
اين ميزان واکسن در ارمنســتان، به دليل واردات 60ميليون دوز واکسن 

با وجود جمعيت 3ميليون نفري آنهاست و مسئوالن آنها اين تعداد را براي 
گردشگران درنظر گرفته اند.«

ميتوانستندازظرفيتهايبخشگردشگرياستفادهكنند
اما اين نظر فعاالن حوزه گردشگري نيست. آنها معتقدند که وزارت بهداشت 
در خريد، توزيع و حتي مديريت واکســن عملكرد ضعيفي داشته است. 
محسن حاجي ســعيد، رئيس کانون راهنمايان گردشگري در اين باره به 
همشهري مي گويد: »ما بارها جلساتي برگزار کرديم که به بخش خصوصي 
حوزه گردشگري اجازه ورود واکســن با هدف رونق گردشگري دهند اما 
نه تنها اين اتفاق رخ نداد و دسترسي هموطنان به واکسن فراهم نشد بلكه 
با حمايت  نكردن درست وزارت بهداشت، اکنون شاهد موفق نبودن تمام 
بخش هاي خصوصي در واردات واکسن هم هستيم؛ اتفاقي که نياز به ورود 
نهادي نظارتي براي پيگيري اين شرايط دارد.« به اعتقاد او، سفر ايرانيان به 
ترکيه و ارمنستان براي تزريق واکسن، نشان مي دهد که وزارت بهداشت از 
مديريت واکسيناسيون، ناتوان است: »اين اتفاق و درآمدزايي ها مي توانست 
براي صنعت گردشگري ايران رخ دهد اما مانع شدند. حاال شنيده مي شود 
که پليس ارمنستان با ايرانيان برخورد بدي داشته و حتي در خيابان برخورد 
و ضرب و شتم هم ميان آنها رخ داده است. بنابراين در اين شرايط، نخستين 
تصميمي که بايد گرفته شود، تشكيل اتاق فكر است تا روند واکسيناسيون 
در کشورمان سروســامان بگيرد.« او، به اقدام جدي برخي فعاالن حوزه 
گردشــگري براي واردات واکسن اشــاره مي کند: »در زمينه واکسن اگر 
از کمك گردشگري اســتفاده مي کردند با توجه به ارتباطات بين المللي 
قفل واردات واکســن مي شكست. وزارت بهداشــت در حوزه کرونا نبايد 
تصميم گيرنده درباره تمام ارکان مملكت باشــد و فعاليت اقتصادي تمام 

صنايع را زيرسؤال ببرد.«  

امضايتفاهمنامهجديدبرايانجامواكسيناسيوندرمناطقآزاد
حاال از جزيره قشم هم خبر مي رسد که قرار است طرحي شبيه به آنچه قرار 
بود در کيش اجرا شود، عملياتي شود. پيش از اين، مهدي زارعي، معاون 
فرهنگي، اجتماعي و گردشگري سازمان منطقه آزاد قشم به ايرنا گفته بود 
که »اين سازمان به دنبال تامين واکسن مورد نياز گردشگران اين جزيره 
است. البته تزريق واکسن به گردشگران پس از واکسيناسيون خارج از نوبت 
تمام مردم روستايي جزيره قشم خواهد بود و جزيره نشينان در اولويت اين 
طرح قرار دارند.« هر چند به نظر مي رسد، واکسيناسيون خارج از سند ملي 
وزارت بهداشت اقدامي پيچيده است. با اين حال، مرتضي شيخ زاده، مديرکل 
فرهنگي، اجتماعي  وگردشگري شوراي عالي مناطق آزاد در گفت وگو با 
همشهري، از ارسال درخواست جديدي به وزارت بهداشت و اعالم آمادگي 
براي واکسيناسيون کرونا با نگاه ويژه به حوزه گردشگري در اين مناطق خبر 
مي دهد و مي گويد: »براساس تفاهمنامه اي که  ماه گذشته با سازمان غذا و 
دارو امضا کرديم و نامه اي که براي وزير بهداشت فرستاديم، سازمان مناطق 
آزاد ايران، اعالم آمادگي کرده تا با توجه به شــرايط موجود و ظرفيت ها   
واکسيناسيون با نگاه گردشــگري به صورت صفر تا 100 زيرنظر وزارت 
بهداشت در اين مناطق صورت بگيرد. در اين طرح کساني که مي خواهند 
واکسن دريافت کنند مي توانند در مراکز اقامتي مناطق آزاد ساکن شوند و 
واکسن هم روي تور گردشگري آنها به صورت رايگان درنظر گرفته شود.« او 
مي گويد: »اين درخواست هفته گذشته به وزارت بهداشت ارسال شده و با 
توجه به سياست هاي وزارت بهداشت اميدواريم بتوانيم با موافقت آنها کمكي 

براي رونق صنعت گردشگري داشته باشيم.«

جزایر  ایرانی چرا میزبان 
مريمسرخوشواکسیناسیون نشدند؟

خبرنگار
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ســاده لوحانه اســت اگر فكر كنيــم اينكه 
نامه نويسي ديگر وجود خارجي ندارد، الزاما 
اتفاق بدي به وقوع پيوســته است. شايد هم 
همينطور باشد، يعني در نهايت پس از كلي بحث و جدل، كلي كندوكاو 
در خوبي ها و بدي هاي زمانه اي كه نامه نويســي در آن رواج داشت، به 
اين نتيجه برسيم كه به هرحال آن روزگار نســبت به اينكه االن تجربه 
مي كنيم حال و هواي بهتري داشــته. ولي مشكل اين است كه ما اغلب 
بدون اينكه چنين مسيرهايي را – بحث و كندوكاو در موضوعي – باهم 

برويم، به آساني سوي اكثريت سقوط مي كنيم.

  

خيلي ها مي گويند: »اينكه ديگر نامه نمي نويســيم يك فاجعه است«. 
شايد و باز هم شــايد، در نهايت حق با آنها باشد، ولي چرا فاجعه است؟ 
قبل از هر چيز، خيلي ها مي گويند: »اين اتفاق باعث افول زبان مادري در 
دهان بچه هاي نسل جديد مي شــود«. اين بچه هايي كه خيلي از واژه ها 
را نمي شناسند، اينها كه احساسات شان در چند كلمه كليشه اي محدود 
مي شــود، اينها كه پرغلط حرف مي زنند و شلخته تر از آن مي نويسند... 
اينها همه درســت، ولي ميان آن همه نامه به جا مانده از نسل گذشته و 
نسل هاي قبل و خيلي قبل تر از آنها، نامه هايي از زنان و مردان شاخه هاي 
اوليه درخت زندگي تك تك ما،تا همين يك نسل قبل كه مي شوند مادر و 
پدر ما، در آثار مكتوب به جا مانده از قشون نامه  نگاران فاميل، چند شاهكار 
ادبي كشف شده؟ اين توقع كه تمام يك نسل بايد بي غلط حرف بزند و 

درخشان بنويسد، چيزي شبيه به يك توهم ملي نيست؟

ايراد دانه درشــتي كه به عريان بودن زندگي هاي امــروزي در دنياي 
مجازي مي گيرند، اين است كه »حريم خصوصي« به شدت لگدكوب 
شده و ديگر از آن چيزي باقي نمانده. دنياي شيشه اي به شكل زننده اي 
شفاف است، به حدي شــفاف كه ديگر يك ارزن هم براي نگه داشتن 
در گنجينه اســرار خصوصي باقي نمي ماند. البته – به داليلي كه حتما 
خودتان بهتر مي دانيد - چه خوب كه همه چيز شفاف است، ولي اين را 
هم نمي توانيم ناديده بگيريم كه ديگر چيزي به اسم »حريم خصوصي« 
وجود ندارد. اين خيلي هم خوب نيســت كه آدم هــا هيچ حريم امني 
ندارند و... . اين مي تواند درســت باشــد ولي دليلي بر امن بودن زمانه 
نامه پراكني نيســت. دست كم حاال براي رســيدن به اسرار خصوصي 
ديگران يك مرحله پســورد وجود دارد، آن زمان كه همين هم نبود. 
آدم ها بايد محرمانه ترين نيازهاي شــان را مي نوشتند و خودشان آن 
اسرارمگو را به بخت مي سپردند كه به دست غير نيفتد و از آنجا كه بيشتر 
آدم ها چندان هم خوش اقبال نيستند، دست تقدير معموال كاري مي كرد 
كه نامه به دست همان كسي برســد كه اصال نبايد مي رسيد! دست كم 

حاال به يك پسورد نياز است.

  

بياييد با هم لحظــه اي در خيال چشــم بندي كنيم و بــه زمانه رونق 
نامه نگاري برگرديم؛ روزهايي كه تلفن نبود يا اگر بود براي طبقه خاص 
بود و باقي - كه هميشه يعني نزديك به همه- در خانه شان خبري از اين 
قرتي بازي ها نبود. اينترنت وجود نداشت و تلگرافخانه هم كه همين بغل 
نبود و تازه دنگ و فنگ هاي خودش را هم داشــت. بعد هم، آخرش چند 
كلمه كلي كه قرار بود نهايتش يك پيام كلي باشد؛ مثل من نقطه خوبم 
نقطه... نگران نقطه... و خالصه پيام هايي نقطه نقطه و بي احســاس. در 
چنين دنيايي راهي جــز پناه بردن به نامه باقــي مي ماند؟ نامه هايي از 
سربازخانه براي دوســتان نزديك تر از برادر، نامه هايي براي مادر و پدر 
پير، از راه دور، براي او... بله آدم با ادامه دادن به زندگي خيالي در چنين 
دنيايي كم كم احساساتي مي شــود و دلش مي خواهد برگردد به زمانه 
نامه ها و دوباره براي او بنويسد ولي آدم تا چشم باز كند، احساسات مثل 
دود از سرش مي پرد و با اين واقعيت نگاه به نگاه مي شود كه هميشه يك 
كليك بيشتر تا صفحه همان او فاصله نيست، ولي حيف كه چيزي براي 

نوشتن هم نيست.

  

 همان اول هم قرار اين شــد كه در نهايت حق را به آنهايي بدهيم كه 
مي گويند: افسوس ديگر كسي نامه نمي نويسد... و مي دهيم. در نهايت 
آنها درست مي گويند، با همه كم و كسري ها و درست تر اينكه به خاطر 
همان كم و كسري ها، زندگي طوري جريان داشت كه تمام احساسات 
در آن پرمايه بود و ترديدي نيست كه مثل غم قيراندودش، شادي اش 
هم مثل عسل كش مي آمد. با اين همه، حتي اگر ساده لوحانه بپذيريم 
كه زندگي در گذشته هاي دور خيلي شيرين بود، باز هم بازگشت به آن 
زمانه عسلي به راحتي خود نويس به دست گرفتن و نامه نوشتن نيست. 
چون در واقع كسي نيست كه بتواني برايش چيزي بنويسي. حاال جايي 
از متن است كه بايد در هوشــياري كامل نگاهي به امكانات ارتباطي 
دور و برمان بيندازيم. هر آدمي براي خودش دنيايي دارد كه تقريبا مثل 
همه، تمام آن دنيا را در گوشي اش حمل مي كند. بخش عمده اين دنياي 
درون آدم ها، از دوست تان و آشــنايان و چهره هاي مورد عالقه و فك و 
فاميل و... خالصه هركس كه يك زماني، چند دقيقه هم در زندگي مان 
توقف كرده باشد، همين االن صفحه شــخصي اش در دسترس است. 
هركس كه الزم هست و نيســت، دور اســت و خيلي نزديك، در حد 
همين ميز بغلي، هركس كه بخواهــي را مي تواني هر روز دنبال كني. 
از مســواكي كه در دهان مي گذارد تا عصرانه اي كــه با كي، چي، كجا 
خورده و ژست هاي آسانسوري... تا توصيه هايش به مشتري ها كه چطور 
با ماليدن عصاره ميوه بلوط به پوســت سرشان، موهايي داشته باشند 
شبيه مادربزرگ ها در زمانه اوج درخشش شــان كه احتماال مي شود 
حوالي همان سال هايي كه مردم هنوز زياد به هم نامه مي نوشتند. حاال، 
آدم وقتي به اطرافش نگاه مي كند... براي چه كسي، از چه بنويسم كه 

خودش در جريان نباشد؟

يادداشت يك

آيا تنها زبان فارسي از تغییر ساختار تحت تأثیر 
شبكه هاي اجتماعي در عذاب است؟

 زبان فارسی در
فضای مجازی

این شماره

مواجهه با اين سبك از نگارش براي نسل هاي قديمي تر 
چندان ساده نيست. پدر و مادرهاي فراواني اطراف مان 
ديده ايم كه نگران از سالمت و حيات زبان فارسي، دائما 
درحال تذكر دادن و غلط اماليي و نگارشــي گرفتن از 
فرزندان و آشنايان خود هســتند. يا در جبهه اي ديگر، 
در تالشند با يادگيري اين زبان جويده شده و شلخته، 
بتوانند ارتباط خود را با نســل هاي بعدي حفظ كنند. 
اين پديده زباني همزمان با خلق فناوري هاي ارتباطاتي 
جديد شكل گرفته اســت و تنها مختص ايران نيست. 
زهرا دلپذير، پژوهشــگر زبان و ادبيات فارسي پيش تر 
در گفت وگو به ما گفته بود كه شلخته نويسي در فضاي 
مجازي، مختص زبان فارسي نيست و همه كشورهاي 
جهان با آن دســت به گريبانند. اما نكته اينجاست كه 
در تعدادي از كشورهاي پيشرفته اين معضل به خوبي 
مديريت يا پذيرفته مي شــود. براي نمونه پيوستي به 
فرهنگ النگمن به نام »زبان مجازي« افزوده شده كه 
شامل واژه هاي مصطلح در محيط وب است. به گفته اين 
پژوهشگر اين به آن معني است كه در درجه نخست بايد 
واقعيت تغيير زبان تحت تأثير تكامل شبكه هاي مجازي 
را بشناســيم، بپذيريم و بدانيم كه شلخته نويسي در 
عصر ارتباطات، با توجه به گسترش فناوري هاي نوين، 
امري طبيعي است. او همچنين معتقد است  كه بايد از 
تعصب بيجا نسبت به اين پديده پرهيز كرد و تمهيداتي 
براي مواجهه با اين پديده انديشــيد؛ زيرا اگر براي رفع 
آسيب هاي همراه با اين تحول تالش نشود، ممكن است 
در نهايت، امكان تفاهم نوشتاري در زبان فارسي از دست 
برود و انسجام و استحكام نوشتاري و گفتاري اين زبان 
كهن خدشه دار شود؛ اقدامي كه ظاهرا با تدوين برنامه 
زبان و خط ملي در فضاي مجازي، بازنگري در رسم الخط 
و استانداردسازي در فضاي وب، در دستور فرهنگستان 

زبان و ادب فارسي هم قرار گرفته است.
جســت وجويي كوتاه در همين جهان مجازي به شما 
اثبات خواهد كرد كه دســت درازي جهــان مجازي و 
شبكه هاي اجتماعي به زبان تنها مختص ايران نيست 
و ابعاد آن بسيار فراتر از ايجاد تغيير در نگارش، تلفظ يا 
تكلم زبان كشورهاست. يكي از اين ابعاد، افزايش گرايش 
كشورها به يادگيري زبان دوم است كه ريشه در نياز به 
تسلط بر شيوه ارتباطات در اينترنت و شبكه هاي مجازي 
با هدف سرگرمي، آموزش، كسب وكار و فعاليت مدني يا 
سياسي دارد. شكل گيري اين تغييرات در زبان رسمي 
فضاي مجازي، يعني انگليســي و زبان هاي غيررسمي 

كه زبان هاي بومي هر منطقه هستند، به هر دليلي كه 
رخ داده باشد، امروز اجتناب ناپذير است، زيرا هر تغيير 
كوچك مانند افتادن سنگ ريزه اي درون يك درياچه، 
امواجي ريز و ريزتر ايجاد مي كند كه دامنه آن سراسر 
جهان را پوشش مي دهد. كافي است واژه اي توسط يك 
كاربر پرمخاطب در يك شــبكه اجتماعي ابداع شود تا 
دنبال كننده هاي آن كوركورانه يا از سر تنبلي و به بهانه 
سرعت بخشيدن به مكالمات يا اعتبار گرفتن از فردي كه 
خالق آن اصطالح بوده است، به تكرار آن در تعامالت خود 
بپردازند و به اين شكل دامنه زبان جهاني آنالين، چه آن 
را بپسنديم و چه نپسنديم، هرروز گسترده تر  شود. همين 
اجتناب ناپذير بودن است كه بسياري از كارشناسان حوزه 
زبان را به پذيرش اين پديده و يافتن راهكارهايي خالقانه 

براي كنار آمدن با آن قانع كرده است.

تأثیر شــبكه هاي اجتماعي بر زبان: بعد اول تغییر 
ساختار زبان

روند تغييرات ايجاد شــده در زبان را عالوه بر تعامالت 
روزانه در شــبكه هاي اجتماعي، به شــكلي رسمي تر 
مي توان از افزوده شــدن گاه و بي گاه واژه هاي عاميانه 
يا رســمي مخصوص تعامالت آنالين به واژه نامه هاي 
معتبر انگليسي مشاهده كرد. پيش تر به ضميمه واژه نامه 
النگمن اشاره شد و عالوه بر آن واژه نامه »آكسفورد« هم 
هرچند سال يك بار مجموعه واژگاني جديد به مخزن 
واژه هاي خــود مي افزايد كه زاييــده تعامالت جامعه 
مجازي هســتند. يكي از اين موارد در سال 2011رخ 
داد؛ زماني كه آكســفورد 20واژه عاميانه يا اســلنگ 
مصطلح در اينترنــت ازجملــه LOL )قهقهه زدن(، 
Selfie )ســلفي(، SRSLY )مخفــف واژه جــدي(، 
TD;DR )مخفف جمله خيلي طوالني بود،  نخواندم(، 
 OMG )به معني خداي من، نشــان دهنده شگفتي و 
هيجان(، Noob )به معني فردي كه در كاري، به ويژه 
فعاليت هاي مرتبط با اينترنت يــا رايانه مهارتي ندارد( 
و Hashtag )هشــتگ( را به مخزن واژگانش افزود و 
براي جذاب تر شــدن ماجرا، اعالم كرد تعدادي از اين 
اصطالحات روزمره آنالين ريشه اي تاريخي داشته اند. 
براي مثال به گفته آكسفورد عبارت OMG در نامه اي 
خصوصي در سال 1917به كار گرفته شده است. يا منشا 
عبارت FYI به معني »جهت اطالع تان« در تفاهمنامه اي 
به تاريخ 1941بوده است. همچنين استفاده از يكي از 
 LOL  ،رايج ترين و شناخته شده ترين عبارات اينترنتي

ظاهرا از سال 1960آغاز شده اســت، اما در آن زمان با 
معني متفاوتي )خانم سالمند كوچك( مورد استفاده قرار 
مي گرفته است. اين يكي از شيوه هاي خالقانه اي است كه 
متوليان زبان انگليسي براي پذيرش تغييراتي كه درحال 
ايجاد در اين زبان تحت تأثير فضاي مجازي است در پيش 
گرفته اند. افزوده شدن زبان نشانه به تعامالت آنالين را هم 
نبايد از ياد برد. تنوعي بزرگ از شكلك ها يا اموتيكون ها 
در دســترس كاربران اينترنتي قــرار دارند كه حاالت 
روحي مختلفي را نمايش مي دهند. كاربران بسياري به 
جاي نگارش واژه ها به استفاده از اين شكلك ها بسنده 
مي كنند و همين منجر به ايجــاد زبان جانبي ديگري 
شبيه به زبان نشانه شده است. در كشورهايي مانند چين 
كه زبان لوگوگرافيك يا واژه نگاشــتي دارد، اين پديده 
منجر به شكل گيري زبان تصويري عاميانه يا اسلنگ شده 
است كه به نشانه هاي زباني معناي دوگانه اي مي دهد؛ 

يكي معناي مستقيم و ديگري معناي ضمني.
فرهنگ هاي مختلف به داليــل مختلفي اصطالحات 
عاميانه يا اسلنگ ها را براي استفاده در فضاي مجازي 
انتخاب مي كنند. براي مثال در چيــن به دليل وجود 
محدوديت ها و مقررات ســختگيرانه اي كه در فضاي 
اينترنت وجود دارد، كاربران براي صحبت درباره مسائلي 
خاص مانند موضوعات حساس سياســي يا مرتبط با 
دولت از اصطالحات ابداعي با نشانه هايي براي جداسازي 
حروف استفاده مي كنند تا مانع از رصد سامانه سانسور 
اينترنت در چين شوند. مشهورترين واژه افزوده شده به 
زبان چيني تحت تأثير اين فضاي بسته،  واژه »خرچنگ 
رودخانه اي« است كه به زبان چيني ماندريان تلفظي 
مشابه »هارموني« دارد؛ هارموني واژه اي رسمي است 
كه از آن در چين براي اشاره به منش حكومت و سانسور 
استفاده مي شود. كاربران چيني براي لو نرفتن موضوع 
مكالماتشــان به جاي واژه اصلي يعني »هارموني« از 
عبارت »خرچنــگ رودخانه اي« اســتفاده مي كنند. 
مختصرنويســي و كوتاه و خالصه كــردن واژگان هم 
شيوه ديگري اســت كه در بيشتر كشــورهاي جهان 
مشــاهده مي شــود و تفاوت هايي ميان زبان رسمي و 
زبان اينترنتي ايجاد مي كند كه منجر به مختل سازي 
روند ارتباط مي شود. اين اتفاق درباره نام آواها، )آواهاي 
برگرفته از صداي طبيعت( بيشتر مشاهده مي شود و گاه 
كوتاه سازي واژگان خود منجر به ايجاد نام آوا مي شود 
 )pourquoi( كه در فرانسه به جاي واژه چرا pq مانند
مورد اســتفاده قرار مي گيرد. مثال ديگر تلفظ عبارت 

555است كه در چين شبيه به تلفظ عبارت گريه كردن 
و در تايلند شبيه به تلفظ واژه خنديدن است،  از اين رو 
استفاده از نشانه 555در فضاي اينترنت در اين دو كشور 

دو معني متفاوت را انتقال مي دهد.

تأثیر شبكه هاي اجتماعي بر زبان: بعد دوم افزايش 
گرايش به زبان دوم

اينترنت به مردم در سراسر جهان فرصت داده تا با يكديگر 
در ارتباط باشند و به شبكه اي از ارتباطات جهاني شكل 
داده است. اينجاست كه درك و فهم درست اصطالحات 
عاميانه در فضاي مجازي از اهميــت بااليي برخوردار 
مي شود. تالش زبان هاي ديگر جهان براي سازگار شدن 
با زبان انگليســي آنالين هم به اهميــت اين موضوع 
مي افزايد. از آنجا كه ميزان كاربرد اينترنت در كشورهاي 
غيرانگليسي زبان رو به افزايش است، نياز به فراگيري 
زبان انگليسي در اين كشــورها هم افزايش پيدا كرده 
و همين پديده در ابتداي ســال 2020باعث شد زبان 
انگليسي ميان اكثر كاربران فضاي مجازي به رايج ترين 
زبان تبديل شود. 25.9درصد از كاربران در سراسر جهان 
در سال گذشته ميالدي از زبان انگليسي، 19.4درصد 
از كاربران از زبان چينــي، 7.9درصد از كاربران از زبان 
اسپانيايي، 5.2درصد از زبان عربي و 4.3درصد از زبان 
اندونزيايي استفاده كرده اند. دليل قرارگيري چين در 
رتبه دوم اين است كه چين با داشتن بيشترين جمعيت 
جهان از باالترين جمعيت كاربران اينترنتي در جهان 
هم برخوردار اســت. جذابيت محتوا يا عالقه مندي به 
نوعي خاص از محتوا، طرفداري از چهره هاي اينترنتي 
يا اينفلوئنســرها )كه خود واژه اي جديد و افزوده شده 
به زبان انگليسي است(، تالش براي فعاليت آنالين در 
حوزه اي خاص يا حتي اعتياد به بازي هاي آنالين همگي 
مي توانند كاربران را به سوي يادگيري زباني جديد، حتي 
زبان هاي دشــواري مانند چيني يا كره اي سوق دهند. 
شاخص مهارت زبان انگليسي يكي از شاخص هايي است 
كه به صورت ساالنه روند گرايش شهروندان كشورهاي 
مختلف به يادگيري اين زبان را ارزيابي مي كند و براساس 
اين شــاخص، روند زبان آموزي در بسياري از كشورها 
ازجمله ايران سرعت گرفته است. گزارش سال2018 اين 
شاخص از سرعت گرفتن روند زبان آموزي در كشورهايي 
مانند عربستان، مقدونيه و ايران كه در اين شاخص امتياز 
پاييني داشتند خبر مي داد. در واقع ايران در سال2018 
از نظر تغيير مثبت در مهارت زبان آموزي امتياز 477 را 
به دســت آورده بود و در رتبه چهارم جهان قرار داشت. 
كشــورهاي پاناما، ســنگاپور و مقدونيه پيش از ايران 
بيشترين امتياز در بهبود وضعيت زبان آموزي را داشتند. 
گزارش سال2020 اين شاخص هم نشان مي دهد ايران 
با امتيــاز 483 همچنان جايگاه جهانــي خود را ميان 
كشورهاي كم مهارت حفظ كرده اســت،  اما همزمان 
روند رو به رشد زبان آموزي در كشور ادامه دارد. در واقع 
ايران ميان كشورهاي منطقه برترين جايگاه را در حوزه 
فراگيري زبان انگليسي دارد. توسعه زندگي مجازي و نياز 
به درك زبان خلق شده در اين جهان مي تواند در كنار 
باالگرفتن موج مهاجرت يا الزامات اشتغال و تحصيل، 
يكي از داليل افزايش عالقه مندي ايراني ها به يادگيري 

زبان دوم باشد.

جست وجويي كوتاه 
در همین جهان 

مجازي به شما اثبات 
خواهد كرد كه 

دست درازي جهان 
مجازي و شبكه هاي 

اجتماعي به زبان 
تنها مختص ايران 
نیست و ابعاد آن 

بسیار فراتر از ايجاد 
تغییر در نگارش، 

تلفظ يا تكلم زبان 
كشورهاست. يكي 
از اين ابعاد، افزايش 
گرايش كشورها به 
يادگیري زبان دوم 
است كه ريشه در 

نیاز به تسلط بر شیوه 
ارتباطات در اينترنت 
و شبكه هاي مجازي 

با هدف سرگرمي، 
آموزش، كسب وكار 

و فعالیت مدني يا 
سیاسي دارد

تقديم به هیچ كس

 اينترنت جامعه اي جهاني است با زباني 
مخصوص به خود. شايد مانند مرزهاي 
جغرافیايي، دسترســي به بخش هاي 
مختلف اين جهان وسیع در كشورهايي خاص مانند ايران يا چین دشوار 
يا غیرممكن باشد يا دائما تهديد به ممنوعیت شود. شايد در هرگوشه از 
اين جهان، مانند جهان حقیقي به زباني خاص صحبت شود يا فرهنگ هاي 
خاصي در آن ايجاد شده باشد. اما نقطه اشتراكي كه میان بخش زياد يا شايد 
حداكثري اعضاي جوان تشكیل دهنده اين جامعه عظیم و چند میلیارد 
نفري وجود دارد، زباني جويده جويده،  مختصر و مفید و گاه نامفهوم است 
كه زائیده ذات پرســرعت اين جهان مجازي در ايجاد ارتباطات و انتقال 

اطالعات اســت. نیاز به سازگاري با ســرعت باالي تعامالت و دادوستد 
اطالعات در فضاي مجازي و به ويژه شبكه هاي اجتماعي باعث ايجاد زباني 
غريب، بیشتر برپايه زبان انگلیسي )هر زباني اصطالحات زبان مجازي خود 
را هم دارد( شده است كه درك آن براي نسل هاي قديمي تر دشوار است. 
كافي است با يكي از اعضاي دو نسل جوان تر از خود در يكي از شبكه هاي 
اجتماعي گفت وگويي را آغاز كنید و كافي است گفت وگو كوتاه و نیازمند 
سرعت باال در انتقال اطالعات باشد. چه فارسي را با حروف فارسي بنويسند، 
چه با حروف انگلیسي - كه به فینگلیش مشهور شده است- و چه به زبان 
انگلیسي بنويســند، باالي 50درصد از مكالمه نامفهوم خواهد بود، البته 

اگر به زبان مختصر و كوتاه شده نسل جوان جهان مجازي مسلط نباشید.

شهرام فرهنگي
روزنامه نگار

سمیرا مصطفي ن ژاد
روزنامه نگار

متن هاي كم رنگ آينده 
 تصاوير و اشيا در آينده جاي متن

 و نوشتار را خواهند گرفت
شبكه هاي اجتماعي يا سوشال مديا از فيسبوك، واتساپ، توييتر، يوتيوب، 
لينكدين، تلگرام، وايبر، الين، اينستاگرام و بسياري از پيام رسان هاي مختلف 
جهان و حتي پيام رسان هاي ايراني مانند گپ، سروش، روبيكا، بله، ويسپي، 
ايتا، آي گپ و بيســفون پالس زندگي امروز ما را تسخير كرده اند، به گونه اي 
كه تقريبا زندگي بدون وجود آنها ممكن نيســت. اين برنامه ها، با محتواي 
توليد شده كاربران هدايت مي شوند و در موارد بي شماري چون خريد و فروش، 
كارآفريني، مسائل سياسي تا سرمايه گذاري بسيار تأثيرگذار هستند. از آوريل 
2017، فيسبوك با 1.97ميليارد كاربر ماهانه از موقعيت عالي بازار رسانه هاي 

اجتماعي برخوردار شد.

غلط ديكته هاي مجازي
اموزشيار، انتخابات امريكا، آبوهوا، واتساپ وب و صبحبخير بيشترين 

اشتباه هاي نوشتاري ايراني ها در جست وجوي گوگل هستند
 اينترنت و جست وجو در گوگل به بخش جدانشدني زندگي روزمره ما بدل شده 
و با گوشي هاي هوشمند، ديگر كمتر كسي است كه نداند آسان ترين راه براي 
پيدا كردن اطالعات چيست؟ وقتي جواب سؤالي را نمي يابيم نخستين راه اين 
است، گوگل كن! اين سبك زندگي موجب شده تا كاربران اطالعات زيادي را در 
اختيار گوگل قرار دهند و اين موتور جست وجو نيز با تكيه بر ابزارهاي مختلف 
به تحليل داده بپردازد. گوگل ترندز به عنــوان يكي از زيرمجموعه هاي گوگل 
شرايطي را براي تحليل داده ها مهيا كرده و به ما مي گويد كه در هر كشور چه 
عبارت هايي پر جست وجو هستند. نيم نگاهي به آمار پُر جست وجوهاي گوگل 

ترندز، مسير تحليل هاي مختلف فرهنگي و اجتماعي را مهيا مي كند.

محاكمه »حتمن« و »خاهر« در اينستاگرام 
برخي كاربران شبكه هاي اجتماعي شكل ملفوظ را به شكل مكتوب كلمات 

ترجيح مي دهند و به اشتباه متهم به بي سوادي مي شوند
چندوقت پيش بود كه ويدئوي شعرخواني يكي از بازيگران دست به دست شد 
و واكنش ها برانگيخت؛ خانم بازيگر كه دستي هم در نوشتن ترانه و شعر دارد، 
شــعري زبان ورز و پر از اطوارهاي نحوي را با اجرايي اغراق شــده مي خواند و 

شاعري كهنسال هم كنار دستش نشسته بود. 
چند روزي آن ويدئو موجب انبساط خاطر شهروندان شبكه هاي اجتماعي و 
مايه طنز و طعنه و كنايه بود؛ واكنش هــا اغلب مبتني بر اين بود كه اين ديگر 
چطور شعري است؟ اينها اساسا شعر است؟ اين مسخره بازي ها چيست؟ چرا 
آن شاعر كهنســال كه در ويدئو حضور دارد، خانم بازيگر را آگاه نكرده كه اين 

چرنديات چيست؟
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براساس توضيح 
سايت دانشگاه 

آزاد، »سامانه 
آموزشيار دانشگاه 

آزاد به منظور 
يكپارچه سازي 
و تسهيل امور 

دانشجويان اين 
دانشگاه راه اندازي 

شده و همه 
دانشجويان مقاطع 

مختلف دانشگاه 
براي انجام مواردي 
مانند انتخاب واحد 

ترمي، مشاهده 
برنامه درسي، 

پرداخت شهريه 
و...« به اين سامانه 

مراجعه مي كنند

اميدطبيب زاده: 
به طوركلي صوت 
فرستادن خيلي 
راحت تر از تايپ 
كردن با گوشي 

است. مخصوصًا 
مواقعي كه عجله 

داريم و زمان 
كافي براي تايپ 

پيام در اختيار 
نداريم يا زماني 
كه صحبت مان 
طوالني است و 

بيان آن در قالب 
محدود كلمات 

دشوار است، 
فرستادن پيام 

صوتي مي تواند 
راهگشا باشد

 گفت وگو با امیدطبیب زاده، استاد زبان شناسي پژوهشگاه
علوم انساني و مطالعات فرهنگي

نگران زبان فارسي 
نباشيم!

پیام نوشتاري و صوتي هر كدام جاي خود را دارند. 
اين امكاني است كه تكنولوژي در اختیارمان قرار داده 

و نبايد به هیچ كدام آنها به چشم تهديد نگاه كنیم
زبان زنده و فعال، زباني است 
كه مي تواند منعطف باشد و 
خود را با شرايط جديد تطبيق 
بدهد. از اين نظر، زبان فارسي، زبان بســيار زايا و زنده اي است كه 
به محض اينكه فضاي مجازي به وجود آمد وارد اين فضا شــد؛ چه 
به صورت پيام نوشتاري و چه به صورت پيام صوتي. ورود زبان فارسي 
به فضاي مجازي در حالي اتفاق افتاد كــه بعضي از زبان هاـ  كه خط 
ندارندـ  هنوز وارد اين فضا نشده اند، چون نمي توانند گونه مناسب 
خود را براي آن پيدا كنند. بنابراين، در شــرايطي كه بعضي افراد 
نمي توانند زبان مادري شان را وارد فضاي مجازي كنند )مثل بعضي 
اقوام هندي كه وقتي وارد اين فضا مي شــوند به انگليسي گفت وگو 
مي كنند( زبان فارسي اين قدرت را داشت كه بالفاصله، چه به صورت 
پيام نوشــتاري و چه به صورت پيام صوتي، وارد فضاي مجازي شود 
و گونه خودش را پيدا كند. اما، در اين ميان، اســتفاده از پيام صوتي 
يا voice اخيراً در فضاي مجازي بسيار رايج شده كه از همان اندك 
مواجهه كاربران اين فضا با صورت نوشــتاري نيز مي كاهد و به اين 
نگراني دامن مي زند كه مبادا نوشتن كه ما را به پيشينه عظيم فرهنگي 
و ادبي گذشــته مان پيوند مي دهد، به تدريج به محاق برود. با اميد 
طبيب زاده، استاد زبان شناسي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 

فرهنگي، درباره اين دغدغه گفت وگو كرده ايم.

نوشتن به حاشيه نرفته است
طبیب زاده با بیان اينكه خیلــي از پیام هاي ما در فضاي مجازي به صورت 

نوشتاري است، مي گويد: »مگر چند درصد 
پیام ها در اين فضــا به صورت صوتي 

است؟ شما به اين توجه كنید كه 
مثاًل 30ســال پیش بچه هاي 
هفت هشــت ســاله خیلي 
نوشتن بلد نبودند. اما اكنون 
بچه اي كه كالس دوم است روزي هزار كلمه با دوستش 
چت مي كند و مي نويســد. بنابراين تغییر شگرفي در 
جهان ما رخ داده و آن اين اســت كه بچه هاي امروزي 
برخالف بچه هاي 30سال پیش خیلي بیشتر مي نويسند 

و از زبان نوشتار استفاده مي كنند«.
اين استاد زبان شناسي با اشاره به اينكه چت كردن روزانه 

در فضاي مجازي در خیلي از موارد جاي تلفن كردن و استفاده 
از صوت را گرفته اســت، بیان مي كند:»نه تنها نوشتار با امكان 

ارسال پیام صوتي به حاشیه نرفته، بلكه اتفاقاً در دوره جديد نوشتار بیشتر 
به عرصه آمده است. قباًل براي احوالپرســي با ديگران يا پیگیري كارها و 
خیلي موارد ديگر تلفن مي كرديد، اما حاال پیام مي دهید، يعني از نوشتار 
استفاده مي كنید. پس مي توانیم بگويیم نوشتن نقش جديدي پیدا كرده 

كه قباًل نداشته است«.
اين زبان شناس تأكید مي كند: »ويس جاي نوشتار را نمي گیرد. مگر راديو 
و سینما و تلويزيون با آمدن آن يكي به حاشیه رفتند؟ نه. هر كدام كاركرد 

خود را دارند«.

اتفاقي طبيعي كه منحصر به ايران نيست
نبايد از اين زاويه نگاه كرد كه اين اتفاق بد است يا خوب. اين اتفاقي طبیعي 
است كه بايد مي افتاد. مثل بچه اي كه بزرگ مي شود و تغییر مي كند، زبان 
هم به طور طبیعي تغییر مي كند. به گفته طبیب زاده، اگر ما voice نداشته 
باشیم، به اين معناست كه زبان مان قادر نیست اين امكان را در اختیارمان 
قرار دهد. اگر هم نوشتار نداشته باشیم، يعني آن زبان به حال مرگ افتاده 
و قدرت بیان ندارد و بايد با زبان ديگري مقصودمان را بیان كنیم. به عالوه، 
اين اتفاقي نیست كه فقط در ايران و براي زبان فارسي افتاده باشد. در همه 
جاي دنیا همینطور است. در واقع، اين اتفاقي كاماًل طبیعي است كه به دلیل 
پیشرفت تكنولوژي رخ داده است. اين زبان شناس مي گويد: »من خودم 
وقتي با كســي چت مي كنم، اگر حرفم طوالني شــود، voice مي دهم. 
در چت گاهي من بايد 500كلمه بنويســم اما در ويس مي توانم آن را در 
5دقیقه بیان كنم. در اين حالت، طرف مقابلم هم پیامم را راحت تر و سريع تر 

مي فهمد و انتقال لحن و احساسات بهتر صورت مي گیرد«.

كدام پيام؛ نوشتاري يا صوتي؟
به طوركلي صوت فرستادن خیلي راحت تر از تايپ كردن با گوشي است. 
مخصوصاً مواقعي كه عجله داريم و زمــان كافي براي تايپ پیام در اختیار 
نداريم يا زماني كه صحبت مان طوالني اســت و بیان آن در قالب محدود 

كلمات دشوار است، فرستادن پیام صوتي مي تواند راهگشا باشد.
ما در پیام صوتي مي توانیم حس هايمان را اعم از عشق، شادي، غم، عصبانیت 

و دلخوري به طور كامل منتقل كنیم؛ انتقالي كه هرگز در پیام مكتوب، 
حتي با وجــود ايموجي ها، به وضوح صــورت نمي گیرد. عالوه 

بر حس، در پیام صوتي لحن و معنا هم به درســتي منتقل 
مي شوند. اما ُخب اين هم هست كه در همه شرايط و براي 

همه افراد نمي توان پیام صوتي فرستاد. وقتي كه جاي شلوغ و پرسروصدايي 
هستیم امكان ارسال پیام صوتي واضح را نداريم. حتي زماني كه در جاي 
بسیار ساكتي هستیم، وقتي همه خوابند يا موقعي كه كسي در اطرافمان 
هســت كه نمي خواهیم در جريان پیام مان قرار بگیرد هم نمي توانیم پیام 
صوتي بفرســتیم. همچنین وقتي طرف مقابل مان از نظر مقام و رتبه از ما 
باالتر است يا با او روابط صمیمانه و نزديكي نداريم، فرستادن پیام صوتي 
ممكن اســت بي ادبانه يا توهین آمیز تلقي شــود. زيرا در اين نوع روابط، 
مخاطب الزم مي داند كه ابتدا از نوع كار ما با خودش باخبر شود و بعد پاسخ 
بدهد. درحالي كه بدون باز كردن پیام صوتي نمي تواند از محتويات آن مطلع 
شود. از اين نظر، پیام نوشــتاري برخالف پیام صوتي است كه با يك نگاه و 

بدون باز كردن و اصطالحاً »سین« كردن قابل خواندن و دريافت است.
به طوركلي مي توانیم بگويیم پیام صوتي چهره شفاف تر و عريان تري از ما به 
نمايش مي گذارد كه اين هم مي تواند خوب باشد و هم بد. بستگي دارد كه 
ما چقدر بخواهیم اين چهره را به مخاطب نشان بدهیم. وقتي پیام صوتي 
مي فرستیم خیلي محتمل است كه مخاطب مان بفهمد مثالً االن در خیابان 
هستیم يا مهماني يا صداي مان گرفته است و تازه از خواب بیدار شده ايم. در 
پیام نوشتاري، برخالف پیام صوتي، اين چیزها پنهان مي ماند. اما، از سوي 
ديگر، خیلي از اوقات ســوءتفاهم به وجود مي آيد، چون نوشتار نمي تواند 
حس و لحن را منتقل كند. بنابراين يك پیام ممكن است چند جور خوانده 

و بسته به حس و حال مخاطب چند جور برداشت شود.

تنبلي يا خودخواهي؟
آدم به طور طبیعي دوســت دارد كارش زودتر انجام شود. اينطور نیست 
كه بگويیم گرايش به ارسال پیام صوتي از تنبلي مي آيد. طبیب زاده ادامه 
مي دهد:»من اوايل، وقتي دانشــجويان برايم ويس مي فرستادند، به هم 
برمي خورد ولي آن قدر اين كار تكرار شد كه عادت كردم و برايم طبیعي شد. 
حاال خودم هم براي آنها ويس مي فرستم. بعضي موارد را شما نمي توانید 
با نوشتن توضیح دهید. شفاهي راحت تر است. من پیام صوتي مي دهم و 
اين مطلقاً ضرري به زبان نمي زند و آن را غني تر مي كند. البته شايد كمي 
هم اخالقیات در اين زمینه نقش داشته باشد، مخصوصاً كه ما ايراني ها اهل 
تعارف هم هستیم. ولي نكته مهم اين است كه چیزهايي كه با 
زندگي امروز ما سازگارترند، باقي مي مانند و بقیه به تدريج 

از بین مي روند«.
اين زبان شــناس اضافه مي كند: »وقتي خودكار آمده 
بود، ما بچه بوديم. آن موقع با 
خودنويس مي نوشتیم. يادم 
اســت كه همه مي گفتند 
خودكار بد اســت و خط 
را بد مي كند. كســي نبود 
كه بگويد چه ربطي دارد. بعد 
خودنويس از بین رفت و خودكار ماند. 
بنابراين، پیام مكتوب و شــفاهي هر كدام جاي 
خود را دارند. اينها امكاناتي هستند كه تكنولوژي در اختیار ما 
قرار داده و نبايد به هیچ كدام آنها به چشــم تهديد نگاه كنیم. مادامي 
كه زبان فارسي هماهنگ با تكنولوژي رشد مي كند نبايد نگرانش باشیم. 
اين حرف مرحوم ابوالحسن نجفي را همیشه به خاطر داشته باشیم: ما هزار 
سال است كه داشته هاي خودمان را از حیث زباني حفظ كرده ايم و بر آن 
داشته ها افزوده ايم. به همین دلیل است كه مي توانیم آثار رودكي و فردوسي 
و عنصري را بخوانیم. ولي اگر آنها امروز بودند، نمي توانستند فارسي ما را 
درك كنند، چون اين فارســي تغییر كرده و چیزهايي به آن اضافه شده و 

مدام به لحاظ غناي زبان ثروتمندتر مي شود«.

آن سوي ديوار آتش
چطور كاربران با غلط نويسي هاي عمدي، فیلترينگ را دور مي زنند؟

 

 ما ايراني ها شايد بیشتر از همه مردم جهان به دنبال پريدن از روي ديوارهاي 
آتش بوده ايم، به امید اينكه شــايد چیزهاي جديدي پِس پشت اين ديوارها 
در انتظارمان باشد. عجیب نیست كه اغلب ما با اصطالح فیلترينگ آشنايیم 
و بســیاري از ما مي دانیم فايروال ها )ديوارهاي آتشین( چیستند. مي دانیم 
فیلترينگ صرفا با فشــردن يك دكمه يا كلید ممكن نیست، بلكه كلیدهاي 
متعددي در اين ماجرا نقش ايفا مي كنند؛ كلیدهايي كه گاه دامنه سايت ها را 
فیلتر كرده، گاه IP ها را و گاهي پروتكل ها. اما بعضي اوقات، فیلترينگ به سراغ 
عبارات يا واژه ها مي رود. براي آن دسته كه قصد دارند فیلترينگ را دور بزنند، 
راه هاي بسیاري وجود دارد، مثاًل غلط نويسي كلمات منشوري؛ واژه هايي كه 

پُل مي شوند براي عبور از روي ديوارهاي آتشین.
براي فیلتركردن يك كلمه يا عبارت بايد در ابتدا دســتور و پروتكل ها نوشته 
شوند، به اين منظور كه اگر واژه اي را در مرورگر جست وجو كرديم، صفحه ها 
و ســايت هايي كه در آن، از آن واژه مورد نظر استفاده شده، به ما نمايش داده 
نشود. با پیشرفت و به روزشدن امر فیلترينگ و گسترش آن در سطح جهان و 
آگاهي كاربران درباره اين مسئله، روش هاي دورزدن فیلترها، به غلط نويسي 
واژه ها رسیده اســت. مكانیســم مرورگرهاي به صورتي كار مي كند كه واژه  
جست وجوشده را در همه ســايت ها پیدا مي كند و نشان مي دهد. فیلترينگ 
فقط به اين موضوع ختم نمي شود، گاهي فراي مرزهاي كشور، فیلترينگ در 
نرم افزارهاي جداگانه خرخره آدم را مي چسبد. اين را مي دانیم كه هر نرم افزاري 
قوانین خاص خود را اتخاذ مي كند و اين قوانین با هم متفاوت هســتند. اگر 
بخواهیم در پیام رســان ها گروه يا كانالي را فیلتر كنیم، بايد به آن پیام رسان 
اطالع دهیم كه اين كانال محتواي مناسبي را ارائه نداده و آن پیام رسان پس از 
نظارت بر محتواي آن كانال خاص، تصمیم به حذف يا اجازه به ادامه فعالیت آن 
كانال بگیرد. سیستم فیلترينگ واژه ها، در اين پیام رسان ها استفاده نمي شود 
و بیشتر اين پیام رسان ها قوانیني مبني بر رعايت نكردن كپي رايت و محتواي 
نامناسب دارند و قوانیني براي استفاده يا عدم استفاده از واژه هاي به خصوص 
ندارند. اما بعضي از اين نرم افزارها با قابلیت به اشتراك گذاشتن عكس، فیلم، 
متن و محتواي گوناگون، با طیف بزرگي از افراد، قوانین محكم تري براي خود 
درنظر گرفته اند؛ قوانیني كه خود نرم افزار بدون اخذ گزارش از كسي، محتواي 
نامناسب را شناسايي كرده و آن را فیلتر مي كند: محتواهايي ناظر بر خشونت، 
پورنوگرافي و.... حال آنكه در اين نرم افزارها با استفاده از هشتگ )#( مي توان 

به همه محتواها دست پیدا كرد. 
در اين نرم افزارهــا، فیلترينگ واژه ها هم برقرار اســت. هشــتگ ها ما را به 
داده هايي كه از آن واژه مي خواستیم به آن برسیم، هدايت مي كنند. سیستم 
اين نرم افزارها با قوانین محكم، هر روز، به روزرساني مي شوند. حاال ماجرا براي 
دورزدن فیلترينگ به جايي رسیده  كه، به جاي استفاده از بعضي كلمات در 
ويدئوها، با هجا و صوت و رسم مشابه حروِف آن كلمه، به آن اشاره مي شود تا 
هم مخاطب متوجه شود مقصود چیست و هم مكانیسم فیلترينگ هوشمند 
نتواند آن را شناسايي كند. گاهي نیز كاربران براي دورزدن فیلترينگ هوشمند، 
به جاي اســتفاده از كلمه ممنوعه، آن را طي جمله هايي توصیف مي كنند. با 
گسترش روزافزون نرم افزارها ما هر روزه بايد از بسیاري فیلترهاي موجود گذر 
كنیم. از مرزها پا بیرون گذاشته و پشت ســر هم از ديوارهاي آتشین بپريم. 
اين بار كلمات، جور گذشتن از اين ديوارها را به دوش گرفته اند، حتي در شكل 

غلط نويسي شده و اشتباه خود.

صنم حسينخاني
 داستان نويس و دانش آموخته آي تي

پدر و مادرهاي هايكوپرداز
 

»- برف اومده، من شب مي رم پیش بهاره.
- برفي نباريده. در خیابان روبه روي خانه ماشین رفت وآمد مي كند«.

اين گفت وگوي كوتاه، متن پیامك رد و بدل شده بین يكي از كاربران تويیتر با 
مادرش است. مريم طهماســبي كه صاحب اين اكانت در تويیتر است در شرح 
ماجرا نوشته: »مامانم هر اس ام اسش يه هايكوئه؛ اينجا مي خواسته بگه جمع كن 
بیا خونه شلوغش نكن:((«. او تصويري از اين دو پیامك را بر سر در اكانت تويیترش 
حفظ يا به اصطالح پین كرده و بیش از 5هزار اليك گرفته و بیش از 200نفر نیز 
آن را بازنشر كرده اند. ده ها نفر نیز در كامنت ها موارد مشابه را نوشته و با او ابراز 

همدردي كرده اند.
اما اين پیام خصوصي و ظاهرا پیش پاافتاده، چه دارد كه اينقدر عمومي شــده و 
مورد توجه قرار گرفته است؟ حقیقت اين است كه رسمي نويسي و معیارنويسي، 
يكي از مظاهر ورود پدر و مادرها و پدربزرگ ها و مادربزرگ ها به جهان گوشي هاي 
تلفن همراه هوشمند و پیام رسان هاست. آنها اغلب به خاطر همین كه جمالت 
معمول و روزمره را نیز به صورت رســمي و به زبان معیار مي نويسند، به اصطالح 
سوژه مي شــوند. جوان ترها اما، مثل همین مريم طهماسبي، ترجیح مي دهند 
پیغام هاي روزمره را در نوشــتار نیز به زبان محاوره و گاه شكســته بنويسند. از 
نظر او، جمله اي كه مادرش نوشــته، آن قدر معیار و رسمي و حتي ادبي است به 
هايكو )نوعي شعر كوتاه در مشرق زمین( مي ماند. اين كاربر تويیتر وقتي خواسته 
بنويسد هر پیامك مادرش مانند يك هايكو است، نوشته: »مامانم هر اس ام اسش 
يه هايكوئه«. البد شما هم با اين مقوله در پیام رسان ها مواجه بوده ايد. اين شكاف، 
البته صرفا برايند نوع نگرش دگرگون نسل ها به مقوله زبان نیست. اين فقط پدر 
و مادرها و پدربزرگ و مادربزرگ ها نیســتند كه در پیام رسان ها به زبان معیار 
مي نويسند. بین جوان ها هم چنین نوشــتن هايي را مي توان رصد كرد. از قضا 
دوستي دارم كه 30سالش نیست و وقتي مي خواهد پیغامي مبني بر خريد يك 
بسته نان و نوشابه براي شام شب بفرستد، مثل همین مادر بزرگوار خانم مريم 
طهماسبي، از زبان رســمي بهره مي برد: »لطفا بسته اي نان و يك بطري نوشابه 
خانواده بخريد«. يك بار هم سايه اقتصادي نیاي ويراستار در اين باره نوشته بود 
كه چرا در پیام رسان ها و در شبكه هاي اجتماعي، به زبان معیار مي نويسد؟ او هم 
نوشته بود كه وقتي با اين زبان به دخترش پیام مي دهد، موجبات انبساط خاطر 
او را فراهم مي آورد. پاســخ او، فارغ از بهره اش از منطق يا دوربودنش از منطق، 
جالب توجه بود: »مي خواهم شكل صحیح كلمات همیشه جلوي چشم ام باشد. 

مي خواهم فراموش شان نكنم.
 با شكسته نويسي همین پیام هاي روزمره، همان چند كالس سواد زبان فارسي هم 
يادمان مي رود«. البته اين جمله ها عین عبارت هاي او نیست و نقل به مضمون 
است. اما فحوا همین بود. پاسخ او را مي توان به عنوان يكي از داليل معیارنويسي در 
پیام رسان ها به بررسي نشست. اما اين، همه ماجرا نیست. طبعا بسیاري از كساني 
كه در پیام هاي روزمره از زبان رسمي به جاي محاوره نويسي استفاده مي كنند، 
ايده اي مشابه اين ويراستار ندارند؛ به اين فكر نمي كنند كه رسمي بنويسند تا 
حیات زبان فارسي به خطر نیفتد يا اينكه شكل صحیح كلمات يادشان نرود. آنها 
محاوره نويسي را بلد نیستند. با شكسته نويسي آشنايي ندارند. بديهي است اين 
شكل از نوشتن نیز، نیازمند تجهیز به توانايي هاي مرتبط با خود است. چه بسیار 
داستان نويس هاي شاخصي كه گفت وگوهاي میان شخصیت هاي داستان هايشان 
را شكسته مي نويسند. محاوره نويسي در پیام رسان ها و شبكه هاي اجتماعي را 
نمي توان ناديده گرفت. اين نوع نوشتن هم سازوكاري دارد؛ درست و غلط دارد. 

بايد به جاي نفي، آن را شناخت.

مسعود نادري
كارشناس ادبیات و زبان فارسی

غلط ديكته هاي مجازي
اموزشیار، انتخابات امريكا، آبوهوا، واتساپ وب و صبحبخیر 

بیشترين اشتباه هاي نوشتاري ايراني ها در جست وجوي 
گوگل هستند

 اينترنت و جست وجو در گوگل به بخش جدانشدني زندگي روزمره 
ما بدل شده و با گوشي هاي هوشمند، ديگر كمتر كسي است كه 
نداند آسان ترين راه براي پيدا كردن اطالعات چيست؟ وقتي جواب 
سؤالي را نمي يابيم نخستين راه اين است، گوگل كن! اين سبك زندگي موجب شده تا كاربران اطالعات 
زيادي را در اختيار گوگل قرار دهند و اين موتور جست وجو نيز با تكيه بر ابزارهاي مختلف به تحليل داده 
بپردازد. گوگل ترندز به عنوان يكي از زيرمجموعه هاي گوگل شرايطي را براي تحليل داده ها مهيا كرده و 
به ما مي گويد كه در هر كشور چه عبارت هايي پر جست وجو هستند. نيم نگاهي به آمار پُر جست وجوهاي 
گوگل ترندز، مسير تحليل هاي مختلف فرهنگي و اجتماعي را مهيا مي كند. اما آنچه در اين مجال مورد 

توجه ما قرار دارد، غلط هاي رايج نگارشي ايراني ها در برترين جست وجوي هاي گوگل است.

اموزشيار
رتبه سوم جســت وجوي گوگل در ايران و در بازه 
زماني يك سال گذشــته متعلق به كلمه اموزشیار 
بــود. هرچند اين كلمــه با امالي درســت يعني 

»آموزشیار« در رتبه دوم قرار گرفته بود.
براســاس توضیح سايت دانشــگاه آزاد، »سامانه 
آموزشیار دانشــگاه آزاد به منظور يكپارچه سازي 
و تسهیل امور دانشجويان اين دانشگاه راه اندازي 
شده و همه دانشــجويان مقاطع مختلف دانشگاه 
براي انجام مــواردي مانند انتخــاب واحد ترمي، 
مشاهده برنامه درسي، پرداخت شــهريه و...« به 
اين سامانه مراجعه مي كنند. اين توضیح وضعیت 
را كمي بــراي ما روشــن تر مي كنــد: به عبارتي 
دانشجويان دانشگاه آزاد، نقش اول را در ثبت اين 
غلط نوشتاري به عنوان ترندهاي گوگل ايفا كرده اند 
و شايد بايد گفت كه اين غلط نه از روي بي سوادي 
كه از تنبلي در میان دانشــجويان نشأت گرفته و 

متداول شده است.
استان لرستان با امتیاز 100بیشترين سهم را در 
جست وجوي اين كلمه داشته و پس از آن، استان 
مركزي با 89  امتیاز و استان سیستان و بلوچستان 

با 85  امتیاز قرار دارند.
الزم به ذكر است كه براســاس توضیحات سايت 
گوگل ترند، اين امتیازدهي بر اين اســاس انجام 
شده اســت: » قادير براســاس مقیاس 0 تا 100 
محاسبه مي شــوند، 100 نشــان دهنده مكاني با 
بیشترين میزان محبوبیت به صورت كسري از كل 
جست وجوهاي انجام شده در آن مكان است و50 
مكاني اســت كه محبوبیت در آن نصف بیشترين 
میزان محبوبیت است. مقدار 0 به اين معني است 

كه داده كافي براي اين عبارت وجود ندارد.«
اشــتباه نوشــتاري در رابطه بــا »آ« بــه كلمه 
»اموزشــیار« ختم نمي شــود چرا كه نــگاه به 
جســت وجوهاي مرتبط با اين واژه به ما نشــان 
مي دهد كه عبارت هاي ســايت اموزشیار، سامانه 
اموزشیار، اموزشیار ازاد، اموزشــیار دانشگاه ازاد 
جزو 5جست وجوي باال و مرتبط با كلمه اموزشیار 

هستند.
اشتباه يا تنبلي در نوشتن »آ« با كاله تنها محدود 
به اين كلمه نیســت و بايد بدانیم كه در يك سال 
گذشته عبارت »نتايج انتخابات آمريكا« به عنوان 
نهمین جست وجوي برتر ايراني ها در گوگل ترند 
ثبت شده است. شــايد بايد قبول كرد كه تنبلي 
در گرفتن دكمــه shift روي كیبورد كامپیوتر يا 
نگه داشتن چند ثانیه اي انگشت خود روي صفحه 
موبايل براي نوشــتن حرف»آ« موجب شــده تا 
نه تنها در گفت وگوهاي مكتوب مجازي استفاده 
از حرف»آ« به يك توقع دور از انتظار تبديل شود، 
بلكه اين اشتباه در سال گذشــته جاي خود را در 

میان باالترين جست وجوهاي ايرانیان باز كند.

آبوهوا 
چسباندن كلمات به يكديگر هنگام نوشتن كلمات 
در فضاي مجازي يكي از مشكالتي است كه دلیل 
اصلي آن را مي توان تنبلــي و تالش براي دريافت 
اطالعات در كوتاه ترين زمان ممكن معرفي كرد. 
اين ايراد زماني شكل جدي تري به خود مي گیرد 
كه بدانیم كلمه آب و هوا با امالي نادرست »آبوهوا« 
بیست وسومین عبارت پرجست وجوي ايراني ها از 

22تیر 99تا 23خرداد 1400 است.

در واقع بسیاري از ايراني ها ترجیح داده اند كه كلمه 
»آبوهوا« را جســت وجو كنند، چون خیال شــان 
راحت بوده كه در ادامــه راه، مرورگر داناي گوگل 
از آنها خواهد پرســید كه آيا منظور شــما »آب و 

هوا« است؟
با تكیه بر ســايت گوگل ترند بايد گفت كه مردم 
استان البرز، قم و همدان به ترتیب بیشترين سهم را 
در جست وجوي اين عبارت اشتباه- در بازه زماني 

ذكر شده – داشته اند.
ناگفتــه نماند كــه نیم نگاهــي به بیشــترين 
جســت وجوهاي ايراني ها در 5ســال گذشته نیز 
اين واقعیت را برمال مي كند كه ما ايراني ها سابقه 
طوالني در اشتباه نوشــتن آب و هوا داريم چرا كه 
اين عبارت يعني»آبوهوا« در 5ســال گذشته نیز 
به عنوان 20جست وجوي برتر ايراني ها در گوگل 

معرفي شده  است.

واتساپ وب
Whatsapp نام يك اپلیكیشــن است كه پس از 
فیلتر تلگرام و از ســر ناچاري مورد اقبال ايراني ها 
قرار گرفت. تلفظ و نوشتن اين اپلیكیشن در زبان 
فارسي مانند اپلیكیشــن هاي ديگر با يك مشكل 
اساسي روبه رو شد. بسیاري تلفظ خاص خود را از 
اين اپلیكیشن ها دارند و اين موضوع را نمي توان به 
افراد باسواد و بي سواد محدود كرد، چراكه تجربه 
نشان داده بسیاري از افراد باسواد - كه با ساختار 
انگلیسي اين واژه آشنا هستند- نیز توجه چنداني 
به تلفظ صحیــح كلمات ندارند و اين اشــتباه در 

تلفظ، هنگام نوشتن نیز قدعلم مي كند.
تلفظ غلط واتساپ مانند اينســتاگرام و تلگرام به 

اتفاقي رايج در گفت وگوهاي روزمره تبديل شده 
است. بســیاري اصرار به تلفط ايِنس تا، تِلْ گرام و 
 whatsو از دو بخش whatsapp .واتســاپ دارند
و app تشــكیل شــده و اپ به معناي اپلیكیشن 
است و نوشتن و تلفظ اين واژه به صورت واتساپ يا 
واتساپ اشتباه است. آمار گوگل ترند به ما مي گويد 
كه بسیاري از ايراني ها با همین نگاه و تلفظ غلط 
در فضاي مجازي و مرورگر گوگل مي نويسند. اين 
اتفاق باعث شده تا واتســاپ وب به جاي نوشتار 
درســت  آن يعني واتســاپ وب به عنوان بیست 
و پنجمین عبارت پر جســت وجوي ايراني ها در 

يك سال اخیر ثبت شود.
اهالي اســتان يزد، خراســان جنوبي، هرمزگان، 
سیستان و بلوچستان و سمنان استان هايي هستند 
كه به ترتیــب در جايگاه اول تا پنجم بیشــترين 
سهم جست وجوي عبارت واتســاپ وب در ايران 

را داشته اند.

صبحبخير
ســنت چســباندن حروف به يكديگر در فضاي 
كوتاه نويســي فضاي مجازي رايج شده و بسیاري 
براي هشــتگ زني از اين راه استفاده مي كنند، اما 
كشیده شدن پاي اين ســنت به مرورگر گوگل، 
حاصل هیچ سیاست نوشــتاري خاصي نیست و 
بايــد آن را حاصل بي حوصلگــي و كم توجهي به 
زبان دانست. بررسي آمار بیشترين جست وجوي 
ايراني ها براي يافتن تصوير مورد عالقه در گوگل 
به ما مي گويد كه عبــارت صبحبخیر بدون توجه 
به فاصله كلمات در رتبه پنجمین جســت وجوي 

ايراني ها در دسته بندي تصاوير قرار دارد.

ليال شريف
روزنامه نگار

ليال صمدي
روزنامه نگار
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این شماره

محاكمه »حتمن« و »خاهر« 
در اينستاگرام 

برخي كاربران شبكه هاي اجتماعي شكل ملفوظ را به شكل مكتوب 
كلمات ترجیح مي دهند و به اشتباه متهم به بي سوادي مي شوند

چندوقت پيش بود كه ويدئوي شــعرخواني يكي از 
بازيگران دست به دست شــد و واكنش ها برانگيخت؛ 
خانم بازيگر كه دستي هم در نوشتن ترانه و شعر دارد، شعري زبان ورز و پر از اطوارهاي 
نحوي را با اجرايي اغراق شده مي خواند و شاعري كهنسال هم كنار دستش نشسته 
بود. چند روزي آن ويدئو موجب انبساط خاطر شهروندان شبكه هاي اجتماعي و مايه 
طنز و طعنه و كنايه بود؛ واكنش ها اغلب مبتني بر اين بود كه اين ديگر چطور شعري 
است؟ اينها اساسا شعر است؟ اين مسخره بازي ها چيست؟ چرا آن شاعر كهنسال كه در ويدئو حضور دارد، خانم 

بازيگر را آگاه نكرده كه اين چرنديات چيست؟

بین واكنش ها، حتي يك نفر پیدا نشد بگويد چنین شعرهايي 
مطلقا تازگي ندارد. يك نفر پیدا نشد بگويد چنین شعري، 
فارغ از كیفیاتش، در ادامه سنت هاي شعري استخوان داري 
چون »شــعر كیايي« )منتســب به تندر كیا در دهه هاي 
30و20 شمسي( يا »شعر زبان« )منتسب به رضا براهني در 
دهه70 شمسي( است و هیچ مقوله تازه اي نیست كه چنین 
واكنشی برانگیخته است. ابراز شگفتي دسته جمعي نسبت 
به آن ويدئو، نشان دهنده اين بود كه اغلب دنبال كننده هاي 
آن، هیچ اطالعي از وجود چنین شعرهايي در دهه های پیش 
ندارند كه حاال چنین بهت زده به تمسخر مشغولند. البته كه 
شعر انديشه فوالدوند، مطلقا مجهز به مولفه هاي پیش برنده 
شعرهاي ماسبقش نبود و مي شد به راحتي از كنارش رد شد، 
اما كسي از كنارش رد نشد، چون ظاهرا عموم مردم تصوري 
از وجود چنین رفتارهاي زباني در شــعر نداشته اند و حاال 
سر گردنه ناآگاهي شــان، مچ هم مي گرفتند كه بیا و ببین 
چه مزخرفي به ناگهان در دهه90شمسي سر برآورده است.

چنین واكنش هايي كه آشكارا محصول شكاف بین مردم 
و جريان هاي معاصر ادبیات فارسي است، حاال با گسترش 
شبكه هاي اجتماعي بیش از پیش به چشم آمده است. مردم 
در اين شبكه ها با دست و دلبازي و بدون تعمق به اظهارنظر 
مشغولند و كمتر كسي اســت براي ورود به ماجرا، خود را 
نیازمند تجهیز به آگاهي بداند. حاال اين مقدمه را گفتم كه 
بگويم چنین شــكافي، بروز و ظهورهاي ديگري از همین 
دست در شبكه هاي اجتماعي داشــته است. البد شما هم 
مواجه شده ايد با كساني كه رســم الخطي ديگرگون را در 
پیش مي گیرند و با واكنش مواجه مي شــوند؛ مثاًل كلمات 
تنوين دار را بدون تنوين و با »ن« مي نويســند يا اســامي 
مقصور )كبري، مجتبــي و...( را با »الف« )كبرا، مجتبا و...( 
مي نويسند و مورد عتاب قرار مي گیرند كه چطور بلد نیستند 

كه آن »حتمن« نیست و »حتماً« است و آن ديگري »حتي« 
است و »حتا« نیســت. خب، در اين فقره هم در بر همان 
پاشنه است؛ اختیاركردن چنین رسم الخطي هیچ تازگي 
ندارد. خواهیم گفت كه چنین رسم الخطي، چه پیشینه  و 
چه قدمتي دارد و بر اساس چه الزاماتي به وجود آمده است. 
اما چرا كاربران شبكه هاي اجتماعي، تا با چنین رسم الخطي 
مواجه مي شوند، بي كه از خود بپرسند نكند نويسنده از سر 
آگاهي و مبتني بر باوري در شیوه نوشتن چنین نوشته باشد، 
حكم به بي ســوادي او مي دهند و طريق تمسخر در پیش 
مي گیرند؟ قصه، همان قصه برخورد قهري با خانم شــاعر 
است؛ كســي كه از وجود جرياني آگاه نیست، با مصاديق 
مكرر آن جريان، ولو با كیفیاتي گوناگون، به عنوان عنصري 
نوظهور و تازه و عجیب و واكنش برانگیز برخورد مي كند. نه، 
ماجرا بسیار قديم تر از اينهاســت. اگر ما از آن بي اطالعیم، 
نمي توانیم حكم بر تازگي اش صادر كنیم و سپس به دادگاه 

كلمات ببريمش.

شما ظاهراً سه دسته ايد
اگر شــما هم روزي، پاي پستي در اينســتاگرام نوشته ايد: 
»بي ســواد! حتمن نه، حتماً« و هنوز هــم اگر ببینید يكي 
به جاي »خواهر« مي نويســد »خاهر« يا به جاي »حتي« 
مي نويســد »حتا«، از به اشــتراك گذاري كامنتي حاوي 
ركیك ترين ناسزاها خطاب به بي سوادي طرف مقابل دريغ 
نمي كنید، اين گزارش را تا انتها بخوانید. اگر هم تا حاال ديگر 
پي برده ايد كه اينطور نوشتن لزوما از سر بي سوادي نیست 
و تعمدي در كار است، باز هم چیزهايي كه خواهیم گفت به 
دردتان مي خورد. اگر هم جزو آن دسته هستید كه مي دانید 
اين، نوعي رسم الخط است اما به سازوكار و منطق هاي آن 
انتقاد داريد، باز هم خواندن اين گــزارش را رها نكنید چرا 

كه در اين باره نیز توضیحات مبسوطي را ضمیمه خواهیم 
كرد. در واقع بايد بگويم در رابطه با ايــن موضوع، جزو هر 
دسته اي كه باشید، مي توانید همچنان خواننده اين گزارش 
باقي بمانید. اينقدر كه گزارش ما جامع الغراض است و به همه 

سويه هاي ماجرا پرداخته است؛ مزاح مي كنیم البته.

پيشينه همسان سازي شكل ملفوظ و مكتوب
رســم الخط فارسي ســازي جعلي كلمات ديگــر زبان ها، 
رسم الخط تازه اي نیست، هر چند گرايش به آن در يكي، دو 
دهه اخیر، عمده تر شده است و حاال بیش از گذشته به چشم 
مي آيد. اينكه مي گويیم فارسي سازي جعلي از اين روست 
كه خب با حذف تنوين از كلمه اي عربي و با »ن« نوشتن آن، 
طبعا كلمه را فارسي نكرده ايم. در اين صورت ما صرفاً شكل 
ملفوظ و مكتوب كلمه را يكي كرده ايم. اين، با سره نويسي و 
تالش براي استفاده از واژگان فارسي به جاي واژگان دخیل 
)واژگان مورد استفاده از ديگر زبان ها در بستر زبان فارسي( 
فرق دارد كه آن هم سنتي است و مخالفان و موافقان بسیار 
دارد. در عصر ما، شايد نخســتین بار صادق هدايت بود كه 
پیشنهاد داد چنین كنیم، دست كم در رابطه با تنوين. او گفته 
بود: »به فرض بخواهیم كلمه هاي تنوين دار را به كار ببريم، 
براي اينكه به آن رنگ فارسي ببخشیم بايد آنها را همچنان 
كه تلفظ مي شود، بنويسیم تا اين همه گرفتاري هاي اماليي 
از میان برود«. البته به نظر نمي رســد رهايي از »گرفتاري 
اماليي«، تنها دلیل پیشــنهادي باشد كه صادق هدايت در 
رابطه با رسم الخط كلمات تنوين دار پیش روي ما قرار داده 
است؛ به هر حال ما از روحیه تجهیزشده او به عرب ستیزي 
در فرهنگ ايراني و عربي زدايي از زبان فارســي باخبريم و 
به راحتي نبايد با آدرس غلط او سر از مقصد ديگري درآوريم. 
سنت بیهوده و فرسايشــي عربي زدايي از زبان فارسي نزد 
هدايت ها و احمد كســروي ها و عبدالحسین زرين كوب ها، 
البته فوايد هم داشته است كه چه بســا در مواردي همین 

»رهايي از سردرگمي نگارشي« باشد. بگذريم...
يكسان سازي شكل ملفوظ و مكتوب كلمات، صرفا به كلمات 
دخیل )از عربي در زبان فارسي( محدود نماند. بعدها برخي 
نويسنده ها در دهه40 شمســي آن را به ساحت هايي ديگر 

تســري دادند؛ مثاًل بیژن الهي، كه رســم الخطي متفاوت 
و افراطي  را در پیــش گرفته بود، اين يكسان ســازي را در 
مسیر »واو« غیرملفوظ نیز ادامه داد؛ او نمي نوشت خواهر، 
مي نوشت خاهر. و البته به همین هم محدود نماند و اين ايده 
را گسترش هم داد. ايده او در اين رابطه، مخالفاني حتي بین 
دوستان نزديكش داشــت؛ محمود شجاعي كه چون بیژن 
الهي به عنوان شاعر »شــعر ديگر« شناخته مي شد معتقد 
بود اين كلمات واجد ارزش هاي عددي و مبتني بر حساب 
ابجد هستند و با دگرگون نويسي شان اين حساب و كتاب، 
خراب مي شود. عالوه بر اين مالحظه عرفاني، رسم الخطي 
كه يكسان سازي شكل ملفوظ و مكتوب كلمات را پیشنهاد 
مي دهد، ما را با آسیب هايي در حوزه معناشناسي هم مي تواند 
روبه رو كند؛ مثال مي شود پرســید اگر خار و خوار را به يك 
صورت )خار( بنويســیم، تكلیف وجه تفكیك معنايي اين 
دو كلمه چه مي شــود؟ البته اين مباحث، ما را از محور اين 
گزارش دور مي كند و اال مي شود صداي برخي را هم شنید 
كه مي گويند: »اگر دوست نداريم از واژه هاي عربي استفاده 
كنیم، بهتر آن است كه از معادل فارسي آنها استفاده كنیم 
بي آنكه به ســاختار عربي يك واژه دست ببريم؛ براي مثال 
بعدن را مي توان نوشــت در آينده، به جاي واقعن مي توان 

نوشت به راستي«.

چه رفتاري در پيش بگيريم؟
غرض اينكه مي خواستیم بگويیم بروز واكنش هايي تند و تیز 
و شگفت زده با اين نوع از نوشتن، محصول ناآشنايي با سنت 
ديرينه يكسان سازي جعلي شكل ملفوظ و مكتوب است. از 
اين روست كه چیزي درباره اش نمي دانیم و اگر گمان نكنیم 
غلط و ناصحیح است، دست كم اينطور گمان مي كنیم كه 
جنبشي نوظهور است. مي توانیم با همه اين ايده ها موافق يا 
مخالف باشیم، اما نمي توانیم و نبايد بدون اينكه از پیشینه 
و چند و چون آنها اطالعي داشته باشــیم باورمندان به آن 
ايده ها را به بي سوادي متهم كنیم درحالي كه اساسا نمي دانیم 
ماجرا از چه قرار است. به خودمان بیايیم! هر وقت در رابطه با 
ماجرايي اطالعي نداريم، كمي دست و دلمان براي اظهارنظر 

بلرزد بد نیست. جاي دوري نمي رود. مي رود؟

در عصر ما، شايد 
نخستين بار 

صادق هدايت 
بود كه پيشنهاد 
داد چنين كنيم، 
درباره تنوين او 

گفته بود: »به فرض 
بخواهيم كلمه هاي 
تنوين دار را به كار 
ببريم، براي اينكه 
به آن رنگ فارسي 
ببخشيم بايد آنها 

را همچنان كه 
تلفظ مي شود، 
بنويسيم تا اين 

همه گرفتاري هاي 
اماليي از ميان 

برود

امين رجبيان: 
فرهنگ در هر 

جامعه اي، واجد 
زباني است كه 

افراد آن جامعه 
به آن زبان 

انديشه مي كنند. 
فرهنگي كه 

امروزه جوانان ما 
با آن مي انديشند، 

فرهنگي جهاني 
است. يك فرهنگ 
مختلط، چند زباني 

و چند مليتي كه 
سهم هر ملتي 
در آن وابسته 
به مناسبات و 

معادالت سياسي 
و اقتصادي تعيين 

مي شود

صابر محمدي
روزنامه نگار

ديجيتال زبان نفهم 

البد بايد خوشحال باشــم كه تكنولوژي با همه 
دستاوردهايش، دست كم در حوزه زبان زورش به 
هوش بشري نرسیده و هنوز هیچ امكاني نیافته كه 
زبان سرش بشود و بتواند متن شنیداري را به متن 
مكتوب بدل كند! البته اين ماجرا يكي از مهم ترين 
حســرت هاي زندگي ام خواهد بــود و داغ يك 
نرم افزار كه مصاحبه ضبط شده تحويلش بدهي 
و برايت به اصطالح »پیاده كند« بر دلم مي ماند. 
تكنولوژي همه زورش را زده و الحق خیلي كارها 
كرده اســت؛ در ستايش دســتاوردهايش براي 
روزنامه نگار جماعت همیــن بس كه من همین 
حاال از خواب برخاسته و دســت و رو نشسته، با 
گوشــي تلفن همراه اين يادداشت را مي نويسم، 
بخش هايي از آن را آرام ديكته مي كنم و نرم افزار 
مي نويسد، بعد دستي به سر و رويش خواهم كشید 
و همین جا توي موبايلم ويرايش اش خواهم كرد و 
در ثانیه اي با اجي مجي الترجي گفتن مي فرستم 
براي دوستي كه اين پرونده را برايتان تدارك ديده 
است. شــايد امروز اين اتفاقات معمولي و بديهي 
به نظر برسد اما تكنولوژي آنقدرها هم رشد نكرده 
يا دست كم حســرت يك نوار پیاده كردن خوب 
را به دل من يكي باقي گذاشــته است. مي دانم 
نرم افزارهايي طراحي شده كه صوت مي گیرند و 
متن تحويل مي دهند، نمونه هاي پیشرفته ترش 
فايــل صوتي تحويــل مي گیرنــد و فايل متني 
پس مي دهند، اما كارشــان بیشتر اسباب خنده 
و ســرگرمي  را فراهم مي كند و چه بســا فاجعه 
بیافرينند. حتما يادتان هســت در مناظره هاي 
انتخابات رياســت جمهوري همین امسال، يكي 
از نامزدها، بقیه را »كانديداهاي سوپر  پوششي« 
خطاب كرد و نتیجه اش در متن منتشر شده در 
يكي از خبرگزاري ها شــد: »كانديداهاي سوپر 

گوشت شیك«!
از آنجــا كــه نوارپیاده كن ها يــا كم تجربه ترين 
خبرنگارها هــم چنین اشــتباه بزرگي مرتكب 
نمي شوند، كاشف به عمل آمد كه كار بايد كار يكي 
از همین نرم افزارهاي تبديل صوت به متن باشد 
كه »سوپر پوششــي« تبديل به »سوپر گوشت 

شیك« شده است!
نمي دانم در سال هاي باقیمانده از عمر كاري من، 
نرم افزارهــاي نوار پیاده كن به قدري پیشــرفت 
خواهند كرد كه چنین اشتباهات مضحكي نكنند 
يا نه اما مي دانم نوارپیاده كــردن آنقدرها هم بد 
نبود يا دقیق تر اينكه بــراي يكي مثل من حتي 

فوايدي هم داشت.
كســي مثل من كــه از دنیاي مدرســه و بازي، 
يكهو پرتاب شــده بود به دنیــاي روزنامه نگاري 
با پیاده كردن نوار مي توانســت چیزهاي زيادي 

ياد بگیرد.
از شــما چه پنهان در آن روزگار كه مصاحبه ها با 
واكمن روي نوار كاست ضبط مي شد و مصاحبه ها 
مفصل و مطول بود، كاست ها را مي دادند دست 
امثال مــن كه تازه شــروع به كار كــرده بوديم. 
حســنش اين بود كه هم مختصر درآمدي بابت 
پیاده كردن كاســت ها نصیبمان مي شــد، هم 
تكنیك هاي مصاحبه را مي آموختیم. پیاده كردن 
نوار كاست در مقايسه با نوشتن، درآمد چنداني 
نداشــت اما اگر مثل من خوش شانس مي بوديد 
و ده ها نوار كاست يك نشست محرمانه را بهتان 
مي سپردند كه با قیمت مناسب پیاده كنید و شما 
هم ناله انگشتان و مچ دست تان را در مي آورديد 
و چند كیلو كاغذ سیاه شــده تحويل مي داديد، 
مي شــد كه با حق الزحمه ايــن كار يك يخچال 
كوچك بخريد كه صداي موتورش مثل آواز بلبل 

دل نشین باشد.
حســن ديگر نوار پیاده كردن براي تازه كارها اين 
بود كه تكنیك هاي مصاحبه كردن را مي آموختیم. 
مي شــد خودت را بگذاري جاي مصاحبه كننده 
و حدس بزني چه ســؤالي بايد پرســید يا در هر 
موقعیت چه واكنشــي بايد نشــان داد تا كم كم 
كار دســت ات بیايد. البته وقتي متن پیاده شده 
را تحويل همكار حرفــه اي و قديمي تر مي دادي 
و او تنظیم و منتشــرش مي كرد، مي توانســتي 
شــیوه هاي تنظیم متن را هم بیاموزي و قلق ها 

را پیدا كني.
همین خاطره ها و همــه دســتاوردهاي ناقص 
تكنولوژي باعث مي شــود بنويســم »البد« بايد 
خوشــحال باشــم  كه تكنولوژي هنوز زورش به 
هوش بشري نرســیده اما واقعیت اين است كه 
من همچنان تولد يك نرم افــزار زبان فهم براي 
تبديل صوت به متن را انتظار مي كشم و اگر روزي 
طراحي شد، حتما خبرم كنید حتي اگر سال ها از 

بازنشستگي ام گذشته باشد.

آذر مهاجر 
روزنامه نگار

هويت چهل تكه، سنتز دريافتي ديالكتيكي 
معضل نسل دورافتاده از زبان فارسي چیست؟

 نه اينكه نثر تاريخ بيهقي را كه خود يكي از ســاده ترين نثرهاي زبان و ادبيات 
فارسي است دست بگيريم و بخوانيم يا حافظ را از كتاب روخواني كنيم و بخواهيم 
به معناي دقيق ابيات دست پيدا كنيم، نه! منظور ما همين ضرب المثل هاي پرتكرار 
روزانه است؛ مثال »از اين ستون به آن ستون فرج است«، معناي همين فرج را هم ديگر نمي دانيم. ما در خيل پيام هاي روزمره، 
زبان فارسي را گم كرده ايم. خرده اي هم به هيچ كس نيست، خصوصا جوانان كه حاال يادگيري يكي دو زبان غير از زبان مادري، 
از واجبات زندگي شان است و ترانه هاي انگليسي را از برمي خوانند و كره اي، آلماني و فرانسه با هم حرف مي زنند. اما از درك 
ساده ترين واژگان زبان فارسي عاجزند، ادبيات فارسي و انشا دشوارترين درس هايشان شده و ديكشنري براي فهميدن 
كلمات و اصطالحات شان الزم است. اما چرا ما اين همه از زبان فارسي دور شده ايم؟ چرا pm دادن از پيام خصوصي فرستادن 
برايمان راحت تر ادا مي شود؟ سهم ما از فرهنگ جهاني چيست و معضل مان را در اين دورافتادگي بايد از كجا جست وجو 

كنيم؟ درباره همه اينها با امين رجبيان، جامعه شناس و منتقد ادبيات صحبت كرده ايم.

چرا ديگر به يادگيري 
زبان فارســي نيازي احساس 
نمي شود، درحالي كه خانواده ها 
و جوانان به دنبال يادگيري زبان 
دوم و سوم هستند؟ معضل نسل 
دورافتاده از زبان فارسي چيست 
كه از درك ســاده ترين مفاهيم ادبيات و زبان فارسي عاجز 

است؟
اگر زبان را مهم ترين فاكتور هويتي هر ملتي بدانیم اين پرسش 
شــما معطوف به دو وجــه و جنبه از هويــت فرهنگي جامعه 
ايراني خواهد بود. به طور كلي اين پرســش دقیقا درباره بحران 
هويت فرهنگي در جامعه ايراني طرح شده و دغدغه آن را دارد. 
مي گويیم جامعه ايراني و نه جوامع فارسي زبان ديگر. چرا كه آن 
جوامع شايد به اندازه ايرانیان با اين چالش هويتي مواجه نباشند.

دقيقا.
زبان فارسي، زباني محاط و چند وجهي است. براي مثال شايد 
زبان نزد بعضي ملت ها كاركرد ارتباطي صرف، سیاسي و... داشته 
باشد، اما زبان براي ايرانیان عین ادبیات است. براي ملتي كه با 
ضرب المثل ها و ابیات شاعران غول پیكري چون حافظ، سعدي و 
مولوي فكر مي كند و شاهنامه فردوسي برايش آيینه تمام نماي 
تاريخ ملي آن است، در واقع محتواي زبانش را چیزي جز ادبیات 
تشكیل نمي دهد و اين به صورت شفاهي در آموزه هاي روزمره از 
خانه و كوچه وخیابان گرفته تا مدرسه و دانشگاه ساري و جاري 
است. پس به راحتي نمي توان گفت كه از زبان و ادبیات دورافتاده 
است. اما درباره اينكه نســل جديد و جوانان و نوجوانان چگونه 
نســبتي با زبان و ادبیات شان دارند، شــايد بد نباشد به همان 
گزاره »هويت چهل تكه«، نزد داريوش شايگان نیم نگاهي كنیم. 
»هويت چهل تكه« سنتز دريافت ديالكتیكي هويت نزد شايگان 
است. در اين دريافت چیزي به نام هويت ناب يا فرهنگ دست 
نخورده وجود ندارد. هر چه هست مجموعه اي همواره نو شونده 
و در حال فعل و انفعال از عناصر فرهنگي متفاوت است. اينترنت 
و فضاي مجازي چگونگي اين درهم بافتگــي و ارتقاي عناصر 

فرهنگي را به ما نشان مي دهد.
اما آيا اين درست اســت كه جوانان ما از درك 
ساده ترين اصطالحات و دريافت روزمره ترين ضرب المثل هاي 

فارسي عاجز باشند، درحالي كه به اصطالحات زبان انگليسي 
مسلط هستند يا ترانه هاي كره اي مي خوانند؟

فرهنگ در هر جامعه اي، واجد زباني اســت كه افراد آن جامعه 
به آن زبان انديشه مي كنند. فرهنگي كه امروزه جوانان ما با آن 
مي انديشند، فرهنگي جهاني است. يك فرهنگ مختلط، چند 
زباني و چند ملیتي كه سهم هر ملتي در آن وابسته به مناسبات و 
معادالت سیاسي و اقتصادي تعیین مي شود. فرهنگي كه حاوي 
گزاره هاي fun و غیرجدي است كه عنصر تبلیغات را به صورت 
جدي بر پايه اين غیرجديت بنا مي كند. چنین فرهنگي زبان را از 
آن هويت يكه و يكپارچه خود جدا كرده و در پازل همان هويت 
چندگانه جهاني قرار مي دهد. بنابراين به جاي نگراني از دست 
دادن هويت و زبان، شايد بهتر باشد به فكر سهم خواهي در اين 

پازل جهاني باشیم.
ســهم خواهي درصورتي كه خانواده و مدرسه، 
به عبارتي فضاي آموزشي، چنين مطالبه اي از جوانان ندارد 

چقدر معنا پيدا مي كند؟
بايد درنظر بگیريم كه روند مجازي شدن آموزش ها باعث شده 
تا دانش آموزان ما خیلي پیش از موعد وارد فضاي مجازي شوند. 
نبود بستر و زيرســاخت هاي مناسب براي آموزش هاي رسمي 
هم باعث شده تا ديگر هیچ سد و فیلتري براي رده هاي مختلف 
سني وجود نداشته باشد. از طرفي هم بايد درنظر داشته باشیم 
كه اين نسل از كودكي با الگوهاي بومي آشنا نشده اند. اگر نگاهي 
به فهرست شخصیت هاي كارتوني مورد عالقه بچه هايمان، به 
اســباب بازي ها و بازي هاي كامپیوتري محبوب شان بیندازيم 
گوياي بسیاري مسائل است. در نسل هاي قبلي ارتباط بچه ها 
با معلمان و استادا نشان چهره به چهره بود. معلمان نقش افراد 
تأثیرگذار و تعیین كننده را بازي مي كردند، اما متأسفانه امروزه 
همان معلمان هم درگیر فضاي مجازي شده اند. اما زبان را نبايد 
يك المان آموزشي صرف و به عنوان يكي از چند فاكتور آموزشي 

درنظر گرفت.
آيا اين بي ميلي به يادگيري زبان فارسي را بايد در 
تنبلي نسل امروز دانست؟ كساني كه عالقه اي به خواندن و 

نوشتن ندارند؟
زبان در هستي اجتماعي فراگیرترين عامل فرهنگي محسوب 
مي شود. هستي اجتماعي ما خارج از زبان فاقد معنا خواهد بود. 

اگر امروزه جوانان ما نسبت به زبان ملي شان حساسیتي نشان 
نمي دهند ريشــه در رويكردهاي كالن و سیاستگذاري هاي ما 
در يك پروژه عظیم فرهنگي به نام زبان مادري دارد. بايد كمي 
به عقبه تاريخي زبان فارســي بازگرديم. زبان فارســي معیار و 
مصطلحي كه امروزه در پايتخت و در بسیاري از مراكز جمعیتي 
بزرگ به رسمیت شناخته مي شود، زباني است كه در يك نسبت 
چندوجهي با زبان هاي اقوام مختلــف در فالت ايران قرار دارد. 
اين زبان معیــار از بدو پیدايش و طي مراحل مختلف رشــد و 
نموش تا به امروز بده بســتان ها و تبادل هاي زيادي با ريشه ها 
و اسالف زباني خود داشته و از آنها تغذيه كرده است. زبان هاي 
لري، تركي، كردي، گیلكي، عربي و... بايد پرسید در طول صد 
سال گذشته در كشور ما چه تالش و پروژه جدي براي مطالعه و 
گسترش اين نسبت هاي زباني روي میز قرار گرفته است. نبايد 
فراموش كنیم كه ايران فقط در تهران خالصه نمي شود. در نقاط 
مختلف كشــور ما زبان هاي محلي هنوز هم در اوج قرار دارند 
و روند انديشــگي و حیات اجتماعي را در دست دارند. اگر اين 
نسبت ها حفظ، تقويت و ريشه شناسي نشوند، ما هیچ سالحي 
در مقابل اين هجوم دامن گستر زبان هاي مسلط و گفتمان هاي 
مسلط در فرهنگ جهاني نخواهیم داشت. براي بررسي تحوالت 
زباني در كشور ما كه از تنوع قومیتي و زباني ويژه اي برخوردار 
است اگر اين تنوع و كثرت را درنظر نیاوريم به بیراهه رفته ايم. 
زبان فارسي زباني بسیار پیچیده و ريشه دار است. نسب بسیاري 
از كلمات در زبان هاي اروپايي به اسالف زبان هاي هند و اروپايي 
مي رسد. براي مثال در زبان لري كلماتي وجود دارند كه نظاير 
و هم خانواده هايشان در زبان هاي انگلیسي، ايتالیايي و فرانسه 
امروزي موجود و مصطلح اند. كلمه شعله ور در لري مي شود: بلیز 
belez و در انگلیسي blaze يعني شعله درخشان. صدها نمونه 

ديگر در اين باره وجود دارد.
چطور بايد در فرهنگ جهانــي براي زبان خود 

سهم خواهي كنيم؟
به طور كلي نهادهايي كه ارتباط مستقیم با زبان و امر زبان آموزي 
دارند نهاد آموزش و پرورش و نهادهاي متولي فرهنگ هستند. 
همانطور كه قبال اشاره كردم در نهاد آموزش و پرورش به علت 
دخیل شدن فضاي مجازي در امر آموزش خلل هايي وارد شده 
و اين نهاد نتوانســته خودش را با اين تغییر شرايط و نیازهاي 
جديد تطبیق دهد. روش هاي آموزشي و سیستم پداگوژي در 
نهاد آموزش همچنان بر محور روش هاي سنتي مي چرخند و 
نتوانسته اند خود را با نیازهاي جديد جوانان منطبق كنند. جوان 
امروز بیشترين آموزش خود را از فضاي مجازي دريافت مي كند 
بايد ديد كه نقش نهاد آموزش و پرورش در اين فضا چقدر است. 
نهادهاي متولي تولید و اشاعه فرهنگ هم به نوبه خود در اين امر 
دخیل هستند. تولید محتواهاي فرهنگي از وظايف اصلي اين 
نهادهاست كه بايد به اهلش سپرده شود. متأسفانه بوروكراسي 
فرهنگي كه بر ســازمان هاي فرهنگي حاكم است خود يكي از 
موانع اصلي بر سر راه اين تولید محتواهاست. افرادي كه مديريت 
ســازمان ها را برعهده دارند، عموما بــا قابلیت هاي مديريتي 
صرف يا از طريق البي هاي مديريتي و درون سازماني گزينش 
و به كارگمارده مي شوند و اين افراد الزاما واجد صالحیت در امور 
فرهنگي-هنري و درد آشناي اهالي فرهنگ و هنر نیستند. براي 
مثال در زمینه هنرهاي نمايشي و تولید انیمه و پويانمايي ما با 
غیاب متن هاي درست و اســتخوان دار مواجهیم. متن خواني و 
ايجاد نسبت هاي بینامتني با متون ادبیات كالسیك مي تواند 
بدنه تولیدات فرهنگي معاصر را به ريشــه هاي تاريخي زبان و 

ادبیات فارسي پیوند دهد.

نگار حسينخاني
روزنامه نگار
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شبكه هاي اجتماعي يا سوشال مديا از 
فيسبوك، واتســاپ، توييتر، يوتيوب، 
لينكديــن، تلگــرام، وايبــر، الين، 
اينستاگرام و بسياري از پيام رســان هاي مختلف جهان و حتي پيام رسان هاي ايراني 
مانند گپ، سروش، روبيكا، بله، ويســپي، ايتا، آي گپ و بيسفون پالس زندگي امروز 
ما را تسخير كرده اند، به گونه اي كه تقريبا زندگي بدون وجود آنها ممكن نيست. اين 
برنامه ها، با محتواي توليد شــده كاربران هدايت مي شوند و در موارد بي شماري چون 
خريد و فروش، كارآفريني، مسائل سياسي تا سرمايه گذاري بسيار تأثيرگذار هستند. 

از آوريل 2017، فيسبوك با 1.97ميليارد كاربر ماهانه از موقعيت عالي بازار رسانه هاي 
اجتماعي برخوردار شد. عالوه بر اين پيام رسان، روزانه سايت هاي رسانه هاي اجتماعي 
با پست ها و بارگذاري عكس و فيلم بمباران مي شوند و طبق آمار اخير، حدود 400ميليون 
عكس در روز در اسنپ چت ثبت شده كه به عبارتي در هر ثانيه حدود 9هزار عكس به 
اشتراك گذاشته مي شود. اين در حالي است كه 50ميليون كسب وكار در صفحات تجاري 
فيسبوك فعال هستند و 2ميليون كسب وكار از تبليغات آن استفاده مي كنند. به موازات 
فيسبوك، حدود 88درصد مشاغل نيز از توييتر براي بازاريابي استفاده مي كنند. همه 

اينها گواه اين مدعي است كه زندگي ما در احاطه سوشال مدياهاست.

 يك بار براي هميشه
 با »ه كسره« اتمام حجت كنيم

»ه كسره« از آن اتفاق هاي تلخ توسعه 
فرهنگ »چت كردن« است. اگر صرفا 
قرار بود براي هم نامه بنويسیم، كجا 
كسي جرأت مي كرد بنويسد »ســهمه من از اين زندگي اين نبود«، »اين پیام ماله 
منه« يا مثال اينطور خنجر به زبان فارسي بزند كه » كار يه ساعِت! زود تموم مي ِش« و 
تازه فكر كند كه چقدر هم موجود باسوادي است و »ه كسره« را رعايت )!( مي كند. اگر 
بخواهم قضیه را شخصي كنم، راستش را بخواهید وقتي كسي به جاي فعل ِ- مي گذارد 
يا به جاي ِ-، از ه استفاده مي كند، دلم مي خواهد با سنگ توي شیشه موبايل بكوبم. يا 
حداقل فرد مورد نظر را بالك يا اصطالحا میوت كنم تا ديگر كلماتي از سمت او آزارم 
ندهد اما متأسفانه آنها بي شمارند و تعداد شان روزبه روز در همه شبكه هاي مجازي 
بیشتر مي شود و اصال شايد همین گسترش غیرقابل كنترل بود كه منجر به راه اندازي 
يك جنبش شد. جنبش »ه كسره« مدتي است كه در فضاي مجازي راه افتاده  و هر از 
چندگاهي دوباره ترند مي شود. فعاالن شبكه هاي مجازي، استوري ها و تويیت هايي 
و...مربوط به قواعد اعراب گذاري مي گذارند و نسبت به اشتباه هاي مصطلح در اين 
حوزه توضیح مي دهند. اين جنبش تا جايي پیش رفت كه موفق شد، براي #ه كسره 
هم جايي میان هشتگ ها باز كند اما متأسفانه گوش عده اي به اين حقیقت روشن 
دستور زبان مظلوم فارسي بدهكار نیست.  امروز كار به جايي رسیده كه در شبكه هاي 
مجازي افرادي كه در نهايت نسبت به استفاده درست ه كسره در ادبیات فارسي واقف 
شده اند، مدام به آنها كه با استفاده غلط از آن منجر به توسعه غلط نويسي مي شوند، 
تذكر مي دهند و از آنها مي خواهند كه كاربرد درست ه و ِ- را درك كنند و ياد بگیرند. 
جنبش ه كسره اما دقیقا چه مي گويد و چه هدفي را دنبال مي كند؟ بیايید اينجا، در 
ساحت اين روزنامه سراسري، يك بار براي همیشه با يكديگر اتمام حجت كنیم:  اگر 
بخواهید موصوف را به صفت ربط بدهید يا اينكه ارتباطي میان مضاف و مضاف الیه 
ايجاد كنید، بايد دور »ه« را خط بكشید و به سراغ »ـِ« برويد. به همین سادگي! هیچ 
دو صفت و موصوفي و هیچ دو مضاف و مضاف الیه اي با »ه« به يكديگر اضافه نمي شوند. 
كتابِ من، مالِ  آنها، سهمِ  تو و...! اما قرار نیست هرجا كه صداي ِ- يا ه به گوشتان خورد، 
از -ِ استفاده كنید. الزم نیست هرچه ه در متن مي بینید تبديل به اعراب كسره شود. 
به زباني كه با آن به شكل روزمره حرف مي زنیم، فكر كنید... . »است« در زبان محاوره 
يا همان زبان گفتار، به ويژه در گويش تهراني، تبديل به »ه« مي شــود. »اينجا اتاق 

منه« و اين »ه« همان »است« است كه 
تغییر شكل داده و به فعل تبديل شده. 
از سوي ديگر وقتي مي خواهیم درباره 
اسمي معرفه هم حرف بزنیم بايد دور ِ- 
را خط بكشیم. »اين دختره آخرم به من 
جواب نداد« نمونه درست ديگر استفاده 
از »ه« است كه اگر به جاي آن از اعراب 
كسره استفاده كنید قطعا تصوير بسیار 
مخدوشي از خود به خواننده خواهید 
داد. درست نوشتن كار سختي نیست، 
بیايید پرونده اين ماجرا را يك بار براي 
همیشه ببنديم و همگي آگاهانه از آن 

عبور كنیم.

چرا ذال و ز در كلمات اشتباه نوشته مي شوند؟

نبرد بي پايان »ذال«ها  با »ز« 
دوران مدرسه پر بود از ترفندهاي مختلف براي 
يادگرفتن»ذ، ز، ض و ظ«. گاهي اين ترفندها با 
چاشني شوخي هاي كودكانه همراه مي شدند تا 
بدانیم كدام حرف مناسب كدام جمله است؛ مثال »ضاد« ضابون يا »ز« زنبور. اينها 
روش هايي بود تا مبادا هنگام نوشتن امالء، اشتباهي از ما سر بزند و اين حروف با تلفظ 
مشابه را جابه جا بنويسم و نمره امالء با سقوط در میان میانگین نمره ها همراه شود. 
اما همیشه كار به اين راحتي نبود، وقتي نوبت به نمازگزار، شكرگزار، نامگذاري و... 
مي رسید، كار سخت تر مي شد. هر چند گذر زمان به افراد تحصیل كرده كمك كرد تا 
كمتر اشتباهي در استفاده از»ض و ظ« داشته باشند، اما گوشه چشمي به پیام هاي 
رد و بدل شده در شبكه اجتماعي و حتي متن هاي رســانه اي اين واقعیت را عیان 
مي كند كه نبرد تشخیص»ذال يا ز« همچنان پا برجاست. واقعیت اين است كه تمام 
اين حروف به يك شكل تلفظ مي شوند، اما هنگام جاي گذاري در يك كلمه بايد به 
دانش مان از زبان فارسي رجوع كنیم و بدانیم كه كدام يك از اين حروف مناسب كلمه 
مورد نظر هستند و مفهوم را به درستي بیان مي كنند. بعضي ها معتقدند كه بايد تمام 
اين حروف را حذف و به يك حرف واحد رسید، اما كارشناسان زبان در برابر طوفان 
اين انتقادها ايستاده اند و تغییر معناي كلمه را به عنوان مهم ترين دلیل رد اين خواسته 
معرفي مي كنند. استفاده از »ذال« يا»ز« به يك جدل بي پايان در میان فارسي دوستان 
تبديل شده است و هر فردي با تكیه بر مرجع زبان شناسي خود به تفسیر فعل گذاشتن 
و گزاردن مي پردازد. رايج ترين راهنما براي نوشــتن درست اين دو حرف مربوط به 
كتاب »غلط ننويسم« ابوالحسن نجفي است. در اين كتاب نوشته شده كه گذاشتن، در 
معناي حقیقي كلمه، »قرار دادن به طور عیني و مشهود« است، مانند »لیوان را روي 
میز مي گذارم« يا »كتاب را در قفسه گذاشت« اما گذاشتن مجازي به معناي »قرارداد 
كردن، وضع كردن، تأسیس كردن« است مانند مجلس قانونگذاري. گزاردن نیز معاني 
متعدد دارد و يكي از معاني آن »به جا آوردن« يا »ادا كردن« مانند نمازگزار است. 
البته انتخاب يكي از اين حروف همیشه راحت نبوده است چرا كه مقاله علي اشرف 
صادقي زبان شناس با موضوع »برگزار يا برگذار« نشــان دهنده اين نكته است كه 
اختالف نظرهاي جدي اي میان استادان زبان شناسي درباره امالي صحیح اين دو كلمه 
وجود دارد و به راحتي نمي توان حكم نهايي را در اين باره صادر كرد. صادقي در آن 
مقاله توضیح داده است كه چرا نبايد »برگزار كردن« را به شكل »برگذار« نوشت. در 
واقع شايد بتوان اختالف نظر در انتخاب يكي از حروف»ذال« يا »ز« در بعضي از افعال 
و كم توجهي در معناي مصدر افعال را به عنوان يكي از داليل اصلي سردرگمي مان براي 
انتخاب يكي از اين حروف معرفي كرد؛ مشقتي كه با وجود عبور از سال هاي مدرسه 
و دانشگاه هنوز هم در بزنگاه هايي با ما دســت به گريبان مي شود، در اين لحظات 
است كه از خود يا حتي مرورگر گوگل مي پرسیم؛ كدام درست است؟ »ذال« يا »ز«.

رسم الخط

رسم الخط

فتانه احدي
روزنامه نگار

ورود شبكه هاي اجتماعي به زندگي واقعي
قبل از ظهور شــبكه هاي اجتماعي در وب 2و نقل مكان 
مردم به حوزه موب يا همان تلفن همراه، مردم به صورت 
يك طرفه در وب يك، حضور داشــته و در ســايت هاي 
مختلف، گوگل و فیســبوك بنا به شرايط زمانه بهره مند 
مي شدند اما بعد از سال ها تكنولوژي تغییر كرد، يا بهتر 
است بگويیم به روز شد. در آن زمان از طريق وب2مردم 
با دنیاي جديدي آشنا شــدند؛ دنیايي كه توانستند در 
آن ارتباطات چند سويه اي برقرار كنند. اجتماع مجازي 
ايجاد كردنــد و در آن دنیــا تصمیمــات مهمي براي 
دنیاي واقعي شــان گرفتند. اين شــد كه مردم هر روز با 
اپلیكیشــن هاي جديد و امكانات به روزتري آشنا شدند. 
حاال اگر در گوشــه اي از دنیا يك نفــر در حال خوردن 
اسپاگتي باشد، ما در گوشــه اي ديگر مي توانیم با همان 
دســتور براي خودمان اســپاگتي بپزيم. ما در اين دنیا 
مي توانیم خواســته هاي خود را آنطور كه دوست داريم، 

بیان و به كمك تكنولوژي زندگــي كنیم. با محصوالت 
بي شــماري روبه رويیم، مي توانیم رئیس خود شويم، يا 
شخصیتي مشهور باشــیم. آزاديم كه به هر آنچه دوست 
داريم فكر كنیم و فكرهاي خود را از طريق رســانه هاي 

جديدي بیان كنیم.
هدف از ايجاد رسانه هاي اجتماعي

رســانه هاي اجتماعي امكان ايجاد ارتباط بین كاربران 
از زمینه هاي متمايز را فراهــم مي كنند و در نتیجه يك 
ساختار اجتماعي سرسخت ايجاد خواهند كرد. خروجي 
برجسته اين ساختار تولید مقادير گسترده اي از اطالعات 
است كه به كاربران پیشنهاد خدمات استثنايي مي دهد. با 
اين حال، يك اشكال در چنین اطالعاتي گاهي اوقات در 
نبود توانايي كاربران در يافتن اطالعات معتبر، دردسر ساز 
مي شود. رسانه هاي اجتماعي در زندگي روزمره ما چنان 
عمیق رســوخ كرده اند كه افراد براي رفع هر نیاز به آنها 
اعتماد مي كنند؛ از اخبــار روزانه گرفته تا ســرگرمي، 

ارتباط با خانواده و دوستان، بررسي ها و توصیه ها درباره 
محصوالت، خدمات، مكان ها و رفــع نیازهاي عاطفي و 

مديريت محل كار.
كاراكتر در حال تغيير در رسانه هاي اجتماعي 

امــا ايجــاد محدوديــت در شــبكه هاي اجتماعي و 
پیام رسان ها مقوله اي مهم است كه شايد كاربران نتوانند 
خود را چندان با توجه به نحوه استفاده از آن پیام رسان 
وفق دهند. بايد گفت كــه محدوديت كاراكتر يا حروف 
و كلمه مورد استفاده در شــبكه هاي اجتماعي به طور 
مداوم در حال تغییر اســت. اين تغییرات بــا توجه به 
اهداف سازندگان اپلیكیشن ها صورت مي گیرد. در عین 
حال، دانستن طول ايده آل يك تويیت، پست فیسبوك 
يا زيرنويس اينستاگرام ممكن اســت احتمال خواندن 
يا تعامل افــراد را بهبود دهد. اكثر پیام رســان ها طبق 
قوانیني كه براي خود درنظر گرفته اند محدوديت هايي 
براي نوشــتار دارند. اين محدوديت هــا گاهي به قدري 

كاراكتر كمتر 
همانطور كه 

در متن ها قابل 
مشاهده است، 

نه تنها با به 
حداقل رساندن 

تعداد كلمات 
بلكه با اختصار 

آن و استفاده 
از مترادف ها و 

نمادهاي كوتاه تر 
نيز حاصل مي شود 

كه به آن »متن 
فشرده« مي گويند. 
اين اختصار نه تنها 
براي صرفه جويي 
در فضاي موجود 

كه براي تالش كمتر 
براي تايپ كردن هم 

ايجاد شد

تصاوير و اشیا در آينده جاي متن و نوشتار را خواهند گرفت

آزاردهنده هستند كه بر ســاختار جمله، محتوا و فرم متن های كم رنگ آينده 
كلمه تأثیرگذارند. مثال ظهور تلگراف كه در آن كلمات 
به معناي واقعي كلمه بودند، يك شكل بیضوي را دنبال 
مي كرد كه به سبك تلگراف تلگرامي معروف شد. اسن 
شــكل به عنوان شــكلي طبیعي، بیانگر زبان شناخته 
مي شود. با اين حال، تفاوت اساسي در ماهیت محدوديت 
طول همچنان پابرجاست. در تلگرام، محدوديت  مربوط 
به تعداد كلمات اســت و نه تعداد كاراكترها. به عبارت 
ديگر، يك تلگرام مقرون به صرفه شامل حداقل كلمات 
ممكن است. از طرف ديگر، در پیام هاي متني، شخص 
موظف اســت فضاي كاراكتر را حفــظ كند كه نتیجه 
آن عملكــرد متفاوتي از اقتصاد اســت. كاراكتر كمتر 
همانطور كه در متن ها قابل مشــاهده است، نه تنها با 
به حداقل رســاندن تعداد كلمات بلكه با اختصار آن و 
اســتفاده از مترادف ها و نمادهاي كوتاه تر نیز حاصل 
مي شود كه به آن »متن فشرده« مي گويند. اين اختصار 
نه تنها براي صرفه جويي در فضاي موجود كه براي تالش 
كمتر براي تايپ كردن هم ايجاد شد. در بسیاري موارد 
حتي اســتفاده از كاراكتر بدون به خطر افتادن معناي 
منتقل شده، كم مي شود و در برخي موارد معنايي اضافه 
مي شود كه اين مورد شامل كلمات اختصاري است. مثال 
 .seeyou به جاي cu براي »بلند خنديدن« يا LOL
استفاده از ايموجي ها نیز براي نشان دادن حالت چهره و 
كوتاه كردن عبارت بي تأثیر نیست. رفته رفته براي اينكه 
از تعداد كاراكترهاي كمتري استفاده شود، محدوديت 
نوشتاري حتي بیشتر شد. »ماشین خراب شد« به جاي 
»ماشین خراب و در وســط جاده متوقف شد«. در اين 
عبارت اگرچه مفهوم كلي به خطر افتاده، اما پیام هنوز 
روشن است. بنابراين، براي كاهش استفاده از كاراكترها 
الزم است كلمات حذف شوند. در اين حالت اطالعات 
اضافي در اختیار شــما قرار نمي گیرد. اين به آن معني 
است كه محدوديت ها ممكن است بر ساختار جمله اثر 
بگذارد. در تويیتر بعضي كاربران از افزايش طول تويیت 
قدرداني مي كنند و فضاي بیشــتري براي بیان عقايد 
خود دارند، درحالي كه بعضي ديگــر ادعا مي كنند كه 
اين امر به اختصار و خصوصیات نكته گويي در تويیت ها 

آسیب مي رساند.
اما بايد ديد CLC يا character limit change )تغییر 
محدوديت شخصیت يا كاراكتر( چه تأثیري بر ساختار و 

كاربرد كلمات در تويیت ها دارد؟
اولین فرضیه اين است كه تويیت هاي پس از CLC شامل 
نسخ گرايي نسبتا كمتري مانند اختصارات، انقباضات، 
نمادها يا ســاير »صرفه جويي كنندگان فضا« هستند. 
عالوه بر اين، فرض مي شود كه CLC ساختار POS يا 
part-of-speech )بخشــي از سخنراني( تويیت ها را 
تحت تأثیر قرار داده و حــاوي صفت ها، قیدها، مقاله ها، 
حروف ربط و حرف اضافه نســبتا بیشــتري است. اين 
دسته POS اطالعات بیشتري درباره وضعیت توصیف 
شــده، مي دهند؛ ويژگي هايي چون موجوديت، ترتیب 
زماني وقايع، مكان وقايع يا اشیا، و ارتباطات بین وقايع. 
اين تغییر ساختاري همچنین مستلزم طوالني تر بودن 
جمالت با كلمات بیشــتر در هر جمله اســت. با وجود 
اين كارشناسان مربوطه معتقدند اكثر پیام رسان ها در 
آينده با ظهور وب 3، محدوديت بیشتر نوشتاري خواهند 
داشت؛ چرا كه آينده مربوط به تصاوير و اشیا است و ديگر 

متن و نوشتار جايگاهي در اين سوشال مديا ندارد.

گزند گوشي ها به زبان مادري ما 
فردوسي تا قبل از همه گير شدن فضاي مجازي بين ايراني ها، سر راحتي 
به بالين گذاشته بود. روزگاري بسيار دور كه اين بزرگ ترين حماسه سراي 
ايران و حتي جهان »رنج مي برد ازين سال سي« تا »عجم زنده كند بدين 
پارسي« احتماال فكرش را نمي كرد كه يك مكعب مستطيل هوشمند اما كوچك بتواند همه نقشه هايش را 
نقش بر آب كند. حاال در عصر تكنولوژي و سرعت، »تغيير سبك زندگي و آغشته شدن به فضاي مجازي، 
زبان فارسي را هم مثل خيلي چيزهاي ديگر دچار آسيب هاي گسترده اي كرده و نگراني هاي بسياري براي 
دلسوزان اين زبان رقم زده است. آســيب هايي كه امروز توسط گوشي هاي هوشمند به پيكر زبان فارسي 
وارد مي شود ممكن است جبران ناپذير باشد و تا ابد اين زبان را مخدوش كند يا حداقل مدت زمان زيادي 
براي ترميم اشتباه هاي وارد شده به ســاختار زبان فارسي در آينده، نياز باشد. براي پرهيز از غلط نويسي 
شايع كه امروز هزارچهره در دنياي گوشي هاي هوشمند، شبكه هاي مجازي و... دارد شايد هنوز خيلي دير 
نباشد. شايد براي آگاه شدن از عواقب تنبلي در نوشتن شكل صحيح كلمات فرصت داشته باشيم و شايد باز 
كردن همه ابعاد ماجرا، ما را براي زبان مادري مان دلسوز تر و نگران تر از اينكه هستيم كند. يادمان نرود زبان 
معيار يك جامعه در گذر زمان تغيير مي كند و مي تواند به جاي پيراسته شدن، آلوده و زخمي شود و كم كم 

به هويت ملي مردم يك كشور تاريخي آسيب هاي متعددي وارد كند.

آوين آزادي
روزنامهنگار

همه آسيب هاي مصطلح شدن غلط ها به زبان فارسي
زبان و ادبیات فارســي احتماال تنها دارايي غیرقابل انكار 
ما براي ارتباط گرفتن با همديگر باشد. اما اين تنها و تنها 
دارايي مشترك همه ما هم از گزند دنیاي مجازي در امان 
نبوده و امروز متحمل تنش هاي بســیاري شــده است؛ 
تنش هايي كه مي تواند آينده تاريكي براي ســاختار اين 

زبان به هم بزند.
 آمیختــن زبان شــعر و نثــر شــاعرانه با زبــان معیار 
علمي، يكســان نبودن سبك نوشــتاري، كاربرد وسیع 
شكسته نويسي، آشفتگي رسم الخط و دخالت سلیقه هاي 
شخصي، وجود غلط هاي اماليي بي شــمار، مبهم بودن 
جمالت به داليلــي چــون نامعلوم بودن جــاي ضمیر، 
حذف هاي نابجا، جمالت مركــب و طوالني، بي توجهي 
به معناي دقیــق كلمات و تأثیر پذيرفتــن بیش از حد از 
زبان محاوره، راه يافتن واژگان بیگانه مخفي، انتقادهاي 
شــديد و تند خــارج از قواعد نقــد و ادب، پژوهش هاي 
عامه پسند و اســتفاده از حروف غیرفارسي براي نگارش 
)فینگلیش( تنها بخشــي از آســیب هاي فضاي مجازي 
به زبان فارسي اســت. يكي ديگر از آســیب هاي فضاي 

مجازي به بدنه زبان فارسي، توســعه شلخته نويسي در 
اين زبان است. شلخته نويســي در فضاي مجازي هم به 
معني نگارش كلمات به شكلي كه تلفظ مي شوند در واقع 
نوعي بي توجهي و تهديد جدي براي ادبیات ما به شــمار 
مي رود. نبايد آنچه را كه مي شنويم دقیقا بنويسیم و اين 
راحت نويسي،  تنبلي و شلخته را تبديل به خرده فرهنگ 

كنیم و قبح آن را بريزيم.
ســرعت و بي دقتي احتماال مهم ترين زمینه ســاز وضع 
موجود است. فضاي مجازي از ســرعت تبادل اطالعات 
بااليي برخوردار اســت كــه همین عاملــي براي جذب 
مخاطبان بیشتر محسوب مي شود كه البته دقت آنان را 
براي تبادل پیام به سرعت كاهش مي دهد و ما اگر دلسوز 
خودمان و فرزندانمان هستیم نبايد قرباني اين سرعت و 
بي دقتي شويم. درست كه ماهیت فضاي مجازي ايجاز و 
عامیانگي است اما مي توان زبان فارسي را با مراقبت هايي 

ساده، در همین جهان عجیب سالم نگه داشت.

چرا درست نويسي مهم است؟ 
همه ما بايد دغدغه محافظت از میراث هاي فرهنگي،  ادبي 

و هنري مان داشته باشــیم. میراث ما مي تواند خانه يك 
شاعر، يك بناي تاريخي،  يك پارك قديمي،  خرده فرهنگي 
دوست  داشتني يا »زبان« مان باشــد. زبان ما هويت ملي 
ماست و مخدوش شدن آن مي تواند ملیت ما را مخدوش 

كند. 
زبان، ادبیات و نوشــتار عمومي جامعه با يكديگر تعامل 
مستقیم دارند و زبان تحت تأثیر مسائل مطرح در جامعه 
قرار مي گیرد و حتي بسیاري از محققان نیز كه بايد حافظ 
و نگهبان ادبیات باشند خود تحت تأثیر جو حاكم بر فضاي 
مجازي و جامعه قرار گرفته اند.درست ننوشتن كلمات در 
زبان فارسي نسل هاي بعد از ما را بي سواد به دنیا مي آورد 
و مي تواند در درازمدت منجر به وارد شــدن اشتباه هاي 
زننده به ساختار زبان فارسي شود و حتي آن را در معرض 

زوال قرار دهد.

از خودمان شروع كنيم 
هر زخمي اما پیش از آنكه كهنه شود، به درمان نیاز دارد 
و مي تواند التیام را تجربه كند. مهم ترين نسخه شفابخش 
براي اين مشكل، از خود ما شــروع مي شود. همه ما بايد 
»تالش« كنیم كه درست بنويســم تا هم چهره بهتري 
از خودمان در فضاهاي مجازي - كه در اين روزگار آيینه 
تمام قد شخصیت مان  هستند - به جاي بگذاريم و هم از 
میراث نیاكان مان محافظت كنیم. براي رســیدن به اين 
دســتاورد بايد در ابتدا، دغدغه »درست« نوشتن،  پرهیز 
از شــلختگي و... داشته باشــیم و بعد از آن به دوستان و 
اطرافیان مان تذكر دهیم اگر مي بینیم كه در نوشتار خود، 

آنچه بايد را رعايت نكرده اند و »غلط« دارند. بعد از عبور 
از نقش تك تك ما، نوبت به مسئوالن خاموش اين حوزه 
مي رسد كه به نظر مي رسد دغدغه حفاظت از زبان فارسي 

در جهان شان جايي ندارد. 
فرهنگستان زبان و ادب فارسي در انجام وظايف اصلي خود 
آنچنان كه بايد و شايد عمل نمي كند و موضوعاتي چون 
تأثیر فضاي مجازي بر ادبیات را ناديده گرفته اســت. در 
شرايط كنوني رسانه ها،  همه رسانه ها، از راديو، تلويزيون، 
روزنامه و... گرفته تا رســانه هاي غیررسمي تر بايد تالش 
خود را در به كارگیري واژه هاي طراحي شــده از ســوي 
فرهنگســتان افزايش دهند و ايــن كار مي تواند كمك 

بسیاري به نحوه نوشتار در فضاي مجازي نیز كند.
 نبايد فرامــوش كنیم كه انتقال درســت پیام به بهترين 
شــكل در كمترين زمان يكي از وظايف مهم رسانه ها و 
فضاي مجازي اســت چرا كه زبان به عنوان ابزار ارتباطي 
نقش بســیار مهمــي را در انتقــال پیام ايفــا مي كند. 
به كارگیري درســت زبان و قواعــد آن از طريق اصول و 
مباني نگارشي و ويرايشي نخســتین و مهم ترين ابزار هر 

رسانه است.
با افزايش مسئولیت پذيري همه بازيگران در اين صحنه، 
كم كم مي توان ورق را برگردانــد و تهديدها را تبديل به 
فرصت كرد. در واقع مي توان به جاي آنكه شــبكه هاي 
اجتماعي را تهديدي براي زبان و ادبیات فارسي دانست، 
زمینه اي فراهم ساخت تا با استفاده درست از اين امكانات 
جهان تكنولوژي، زبان فارسي را بالنده تر كرد و سواد آحاد 

جامعه را درباره جزئیات آن باال برد.

غلط نويسي در فضاي مجازي چطور مي تواند چهره آينده زبان فارسي را مخدوش كند؟ 
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به  رنگ  ترس  و احترام
برخالف استقالل كه ميل نسبي به پيروزي داشت، تيم يحيي از ترس آنكه بد ببازد خوب حمله نكرد. او بازي را به شكلي 

پيش برد كه فقط 2 احتمال براي تيمش باقي بماند؛ پيروزي خفيف يا شكست  كم دردسر

  سرمربي تيم ملي خبر داده  كه تيمش در آزادي بازي مي كند و 
تلويزيون هم  بازي را پخش مي كند. فدراسيون بخش اول خبر 

را تأييد مي كند 

 سهم گل محمدي
 از بدترين شب پرسپوليس

 تيم مجيدي خوب نبود
 اما برد مهمي كسب كرد

   زنان ايران- تركيه درآزادي
 شايد با پخش تلويزيوني! 

   همه مي دانستند
 جز يحيي

   پيروزي 
چندجانبه فرهاد
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رسول بهروش| آيا آنچه پنجشنبه شب در بازي 
حذفي با اســتقالل ديديم، بدترين نمايش 
پرســپوليس بود؟ احتماال جواب ســؤال 
مثبت است. دســت كم در اين سال ها به 
سختي مي توان مسابقه اي را به ياد آورد كه 
سرخپوشان در آن اين همه دست وپابسته، 
ضعيف و بي برنامه كار كرده باشند. از تيمي 
حرف مي زنيم كه غير از ضربه سر عيسي 
آل كثير به تيــر دروازه، حتي يك موقعيت 
گل هم نداشــت. موقعيت؟ پرسپوليس در اين 
بازي حتي يك كرنر هم كسب نكرد. آنها درست 
مثل پارســال در جام حذفي در برابر استقالل 
شكســت خوردند و البته كه باخت به فرهاد 
مجيدي از هر چيز ديگري براي هواداران اين 
تيم دردناك تر است. در اين ميان بي گمان سهم 
يحيي گل محمدي در ثبت چنين شكستي 

قابل توجه بوده است.

   جز يحيــي، همــه مي دانســتند كه 
محصوركردن وحيد اميري در 
پســت دفاع چپ، يك 
اشتباه دوجانبه است. از 
يك سو او تجارب دفاعي 
كافي را در اين زمينه 
ندارد و حتي اوايل داربي 
قبلي روي مهدي قائدي مرتكب خطاي پنالتي 
شد، هرچند خوش شانس بود و داور آن پنالتي 
را اعالم نكرد. از ســوي ديگر اما دوركردن 
اميري از فاز تهاجمي هم كفران يك نعمت 
بزرگ اســت. او بي وقفه مي دود، فشــار 
مي آورد، پرس مي كند و به خاطر تجربه 

باالترش در اين منطقه استعداد گلزني يا گلسازي دارد. 
يحيي اما همه اين معادالت را ناديده گرفت و يك دفاع 
چپ استاندارد مثل سعيد آقايي را نيمكت نشين كرد تا 
اميري دفاع چپ باشد. پرسپوليس زمان زيادي را به اين 
شكل تلف كرد. اواخر بازي كه وحيد آزاد شد، بالفاصله 
تنها حمله مهم تيم و ضربه سر عيسي به تير دروازه را 

پايه گذاري كرد، اما ديگر دير شده بود.
  جز يحيي، همه مي دانســتند كــه مهدي عبدي 
نمي توانست انتخاب خوبي براي زدن پنالتي، مخصوصا 
پنالتي آخر باشــد. او براي پذيرفتن چنين ماموريتي 
كمي جوان است؛ به ويژه وقتي امثال احمد نوراللهي 
يا وحيد اميري هنوز پنالتــي نزده اند. هنوز يك هفته 
نمي گذرد از زماني كه همه انگلستان با خشم به گرت 
ساوت گيت حمله كردند و پرسيدند چرا پنالتي پنجم 
انگلستان را به بوكايو ساكاي 19ساله داده است. بعد 
در چنين شرايطي عين اين اشتباه از سوي سرمربي 
پرســپوليس در داربي تكرار مي شود. به احتمال زياد، 
شــمايي كه اين مطلب را مي خوانيد هم هنگامي كه 
عبدي توپ را برداشت و به سمت دروازه حركت كرد، 
ترس را در صورت او حس كرده بوديد. همه مي دانستند 
اين توپ گل نخواهد شد، جز يحيي كه معلوم نيست 
چنين ماموريت سنگيني را چطور به عبدي محول كرد.

  جز يحيي، همه مي دانستند كه كشيده شدن اين 
مسابقه به ضربات پنالتي به خير و صالح پرسپوليس 
نيست. سرخ ها فصل گذشته در بازي نيمه نهايي حذفي 
در برابر همين استقالل تاوان سنگيني در ضربات پنالتي 
دادند. به عالوه وقتي تيمي درون زمين ابزار بهتري براي 
پيروزي دارد، حتما بايد از آن سود ببرد. پرسپوليس با 
اين همه مهره، با اين همه تجربه و با 8امتياز فاصله در 
جدول ليگ بايد تمام تالشش را مي كرد كار را در طول 

90دقيقه به پايان برســاند، اما اتفاقي كه افتاد دقيقا 
برعكس بود. پرسپوليس طوري بازي مي كرد كه انگار 
به پنالتي راغب تر است. آنها با حفظ توپ بيخودي، با 
ايجاد سكون و وقفه در بازي و حتي وقت تلف كردن هاي 
عجيب حامد لك دنبال سوت پايان فغاني بودند و البته 

كه اين استراتژي كامال اشتباه بود.
 جز يحيي، همه مي دانستند كه 2بار پياپي نمي شود 
ترسيد و برد. پرسپوليس در داربي برگشت ليگي هم 
هيچ نمايش خوبي نداشت و تنها روي يك موقعيت 
به گل رسيد. آنها خوش شانس بودند كه علي شجاعي 
ضربه بازيكنان استقالل را از روي خط بيرون كشيد. با 
اين حال قرار نيست هميشه بترسيد، هميشه بد بازي 
كنيد و هميشه ببريد. حكايت اين بازي دوم اما فرق 

داشت و به تلخي پايان يافت.
  جــز يحيي همه مي دانســتند كه درگيرشــدن 
سرمربي پرســپوليس در اين همه حاشيه و جنجال 
اضافي عاقبت خوبــي ندارد. نمي شــود همزمان با 
صدجا جنگيــد و در كورس قهرماني بــراي 2جام 
هم باقي ماند. ســياهه اشــتباهات صداوسيما يك 
طومار بلندباالست، اما در  شأن سرمربي پرسپوليس 
نيســت كه به اظهارنظر فالن مجري تلويزيوني در 
فــالن برنامه مهجور پيلــه كند و دعــواي الكي راه 
بيندازد. همين فن پيج هايي هم كه پاي اين جدل ها 
و تحريم ها »هورا« مي كشــند، در صورت ناكامي به 
نخستين معترض شــما تبديل خواهند شد. كاش 
الاقل گل محمدي درس گرفته باشــد و با پرهيز از 
حواشي، تمام و كمال روي 3بازي پاياني ليگ تمركز 
كند. فرهنگ سكوت و آرامش، آخرين ميراث معنوي 
برانكو براي پرسپوليس بود و البته كه حفظ آن اصال 

ساده نيست.

به رنگ ترس و احترام
برخالف استقالل كه ميل نسبي به پيروزي داشت، تيم يحيي از ترس آنكه بد ببازد خوب حمله نكرد. او بازي را به شكلي پيش برد كه فقط 2 احتمال براي تيمش باقي بماند؛ برد خفيف يا باخت  كم دردسر

گزارش

آماربازي

نزديك به 3 سال بعد از مهاجرتش به آمريكا، يكي از دوستانش 
در اينســتاگرام فاش كرد كه او گرفتار بيماري شده و حالش رو 
به وخامت گذاشته اســت. تازه بعد از آن افشاگري بود كه همه 
فهميدند رفتنش از ايران به اختيار نبوده و اگر پاي يك حريف قدر 
به نام سرطان در ميان نبود، چه بسا هيچ گاه اين گونه از عشقش، 

فوتبال و تفسير آن در تلويزيون و رسانه ها فاصله نمي گرفت.
اين تراژيك ترين پرده از زندگي حميدرضا صدر بود؛ مردي كه 
سرشار از زندگي به نظر مي رسيد.  بسياري در ايران، حميدرضا 
صدر را با تفسيرهاي فوتبالي اش مي شناسند. با شور و حرارتش 
وقتي قرار بود از يك بازي در تاريخ و گره زدنش به زندگي حرف 
بزند. با عالقه اش به تيم هاي كوچك كه عليه تيم هاي پرستاره 
طغيان مي كردند.  منتقدانش كه در ميان آنها برخي ستاره هاي 
سرشناس فوتبال هم ديده مي شدند، ايراد مي گرفتند كه چرا بايد 
او جاي يك كارشناس فوتبال بنشــيند در حالي كه نه هيچ گاه 
فوتبال بازي كرده، نه مربي فوتبال بوده و نه چيزي از تاكتيك هاي 
مرسوم فوتبال مثل 2-4-4 و 2-5-3 مي داند. طرفدارانش اما كه 
تعدادشان احتماال ده ها و صدها برابر منتقدان بود، انگار تفسير 

فوتبال را همان گونه مي خواستند كه او انجام مي داد.

 شايد بسياري از آنها حتي نمي دانستند مردي كه با هفته نامه 
تماشاگران معرفي و با برنامه تلويزيوني 90 ستاره شد، پيش از 

آنكه از فوتبال بنويسد و بگويد، منتقد سينما بوده است. 
در يك دهه اخير به واســطه حضورش در برنامه هاي مختلف 
تلويزيوني، شهرتي قابل مقايسه با ستاره های فوتبال و سينما پيدا 
كرده بود. اين شهرت و تاثيرگذاري به جايي رسيده بود كه گاهي 
حتي از او براي حضور در هيات مديره باشــگاه هاي ورزشي هم 
دعوت مي كردند. حميدرضا صدر ديروز در 65 سالگي، هزاران 
كيلومتر دور از وطن، زندگي را بدرود گفت. مرگش چند روز پس 
از پايان مسابقات يورو 2020 بود. و اين پايان زماني اهميت دارد 
كه به ياد بياوريم جمله معروفش را كــه:» بدترين زمان مرگ، 
وسط تورنمنت هاست. وقتی يه تورنمنت تموم ميشه آماده ای 
حتی مرگ هم در آغوش بگيری ...« صدر 30 فروردين ماه 1335 
در شهر مشــهد متولد شد و دانش آموخته رشــته برنامه ريزي 
شهري در دانشگاه تهران و ليدز انگلســتان بود. در دو سه دهه 
اخير عالقه زيادي به نوشتن كتاب نشان داد. »درآمدي بر تاريخ 
سياسي ســينماي ايران«، »پيراهن هاي هميشه«، »نيمكت 
 داغ «، »روزي روزگاري فوتبــال« »پســري روي ســكوها«، 
»تو در قاهره خواهي مرد«، »ســيصد و بيست  و پنج« ترجمه 
كتاب هاي »يه چيزي بگو« )نوشــته الوري هالس اندرسن( و 
»يونايتد نفرين شده« )نوشته ديويد پيس( مهمترين كتاب هايي 

هستند كه از او به يادگار مانده است.

متريكا

داربي 96 تهران بازي خوبي از آب در نيامد. خيلي ها از شــكل و 
شمايل اين بازي جا خوردند و ورد زبان گزارشگر بازي هم كيفيت 
پايين مسابقه و نمايش بدون ريسك و محتاطانه 2تيم بود. اما از 
منظر ديگري، شايد اين اتفاق كامال قابل پيش بيني مي نمود. چنان 
كه روز مسابقه در مطلبي مفصل به آن پرداختيم، اين داربي به 
يك فرصت براي استقالل و يك تهديد جدي براي پرسپوليس 
شبيه بود. قرمزها درصورت شكست در اين مسابقه ممكن بود هر 
آنچه در اين فصل كاشته اند و قهرماني ليگ كه امروز در دوقدمي 
آن قرار دارند، همه را يك جــا ببازند. تبعات باختن در 90دقيقه 
اين داربي مي توانست تا چند روز فضاي باشگاه را به هم بريزد و 
قهرماني پنجم در ليگ هم قرباني همين فضاي غبارآلود شــود. 
يحيي چون چيزهاي بيشتري براي از دست دادن داشت، بيشتر 
از فرهاد ترسيد و تمام تاكتيك هاي او در اين بازي و كنش هاي 

بازيكنانش براساس همين ترس طراحي شد.
در آن سوي ميدان، استقالل با همان تاكتيكي بازي كرد كه 2ماه 

قبل در ليگ بازي كرده بود. استقالل در داربي ارديبهشت ماه نشان 
داد يكي از معدود تيم هايي است كه راه مقابله تاكتيكي با بهترين 
تيم حال حاضر ايران را بلد اســت و مي تواند مهره هاي هجومي 
پرســپوليس را مهار كند تا در موقعيتي مناسب نيش خودش را 
به اين تيم فرو كند. اين نيش در بازي ارديبهشت با اشتباه داوري 
خنثي شد اما يحيي مي دانست كه اين بار ممكن است به اندازه آن 
بازي، خوش شانس نباشد. پس ترجيح داد ريسك نكند، با حداكثر 
نفرات در زمين خودش بماند و كار را به پنالتي بكشــاند. در اين 
صورت بدترين حالت براي سرخپوشان همين حالتي مي شد كه 
االن رخ داده است؛ يك باخت خفيف در ضربات پنالتي كه تبعات 
چنداني نخواهد داشــت و احتماال 2هفته ديگر با باال بردن جام 
قهرماني ليگ كامال از يادها خواهــد رفت. تاكتيك هاي يحيي، 
منطقي ترين برخورد با ترسي بود كه قرمزها از اين بازي داشتند. 
غيرمنطقي ترين شــكل مواجهه با اين ترس را هم مي شــد در 
حركات عجيب و غريب و وقت كشي هاي رقت انگيز حامد لك ديد.

  چهره ويژه: عليرضا فغاني
عالوه بر وحشتي كه پرسپوليسي ها از باختن داربي در جريان 
بازي داشــتند، يك ترس ديگر آنها از دعواهــا و درگيري هاي 
معمول در اين مسابقه بود. داربي تهران را هميشه با اعتراض  هاي 
تمام نشدني به داور و درگيري بازيكنان و نيمكت ها با يكديگر 
به ياد مي آوريم. آخرين داربي 2تيم با دعوا و درگيري تمام شد 
و چند محروم روي دست قرمزها گذاشت كه به محرومان بازي 
5روز قبل آنها مقابل ســپاهان اضافه شدند. پس بي جهت نبود 
اگر سرخپوشــان از درگيري ها و محروميت هاي احتمالي در 
اين بازي هم وحشت داشته باشند. آنها حتي درصورت برتري 
در 90دقيقه هم ممكن بود اين مسابقه را با يك دعواي سخت 
و تبعات تلخ آن به پايــان ببرند. در روزهايي كــه بازي 2تيم 
ميانه جدولي در ليگ ايران هم بدون دعوا و درگيري و اعتراض 
تمام نمي شود، پيش بيني جنجال در داربي بزرگ تهران با توجه 
به دشمني هميشه جاري ميان 2تيم و آن همه بيانيه و تهديد 

در روزهاي قبل از مسابقه اصال پيش بيني عجيبي نبود. اما اين 
احتمال بزرگ را حضور عليرضا فغاني به عنوان داور مســابقه 
خنثي كرد. رفتار بازيكنــان در اين ميدان به شــكل عجيبي 
تحت تأثيــر كاريزماي فغاني و احترامي كه همــه براي او قائل 
بودند، قرار گرفت. داربي96 با هر داور ديگري از همان خطاي 
ثانيه90 كه نخستين اخطار بازي را به همراه داشت، وارد حاشيه 
مي شد و اين حاشــيه ها در دقيقه15 به اوج مي رسيد. اگر هر 
داور ديگري از كنار لگد ارســالن بي تفاوت عبور مي كرد، تمام 
نيمكت پرسپوليس يكباره براي اعتراض وارد زمين مي شدند 
و اگر هر داور ديگري ارســالن را بابت اين لگد جريمه مي كرد، 
باز هم يك لشكر الزم بود تا استقاللي هاي معترض به اين جريمه 
را جمع وجور كنند! اما تمام اين لحظات در حضور فغاني بدون 
حادثه سپري شدند و همه  چيز به خير گذشت. اين همان چيزي 
بود كه پرسپوليسي ها بيش از حريف نيازمندش بودند و به آن 

رسيدند.

پرســپوليس طي 120دقيقه بازي مقابل 

استقالل يك ركورد عجيب و كم سابقه بر 00
جا گذاشت. سرخپوشــان در اين مسابقه 
 حســاس آنقدر محتاطانه بازي كردند كه
 در نهايت تعداد شوت هاي داخل چارچوب و حتي تعداد كرنرهاي اين تيم 
از عدد صفر فراتر نرفت. اگرچه استقالل هم ميل چنداني به هجوم و گلزني 
نداشــت، اما آمارها از برتري نســبي آبي پوشــان در اين بازي حكايت 
مي كنند. اميد گل استقالل در اين بازي 0/92 بود و اميد گل پرسپوليس 
0/69؛ يعني آبي ها تقريبا به اندازه زدن يك گل، اميد گل ايجاد كردند. 
دقت پاس اســتقالل 87درصد و دقت پاس پرسپوليس 83درصد بوده 
است. در نهايت آبي ها 17شوت زدند كه 2شوت آنها داخل چارچوب بود 
اما پرسپوليسي ها 11شوت زدند و عدد صفر در مقابل شوت هاي داخل 

چارچوب آنها ثبت شد.

به گواه آمارهــاي متريكا، بهترين بازيكن 

داربي پنجشنبه يك مدافع از تيم آبي پوش 7/62
بوده است. سياوش يزداني، مدافع مياني 
اســتقالل كــه برخــالف رويارويي هاي 
 گذشته اش با پرسپوليس اين بار بدون حاشيه و درگيري بازي مي كرد، 
در نهايت با دريافت نمره7/62 از متريكا و با اختالفي ناچيز نسبت به آرش 
رضاوند و وحيد اميري، بهترين بازيكن ميدان شناخته شد. يزداني در اين 
بازي 13نبرد موفق، 12بار بازپس  گيري توپ، 6نبرد هوايي موفق، 4تكل 
موفق، 5دفع توپ و 4قطع پاس داشت و به نمره7/62 رسيد. آرش رضاوند 
نمره7/59 را دريافت كرد تا دومين بازيكن برتر زمين باشد. در پرسپوليس 
هم وحيد اميري با كســب نمره7/47 بهترين بازيكن تيمش و سومين 
بازيكن برتر ميدان بود. ضعيف ترين بازيكن اســتقالل محمد نادري با 

نمره6/67 و ضعيف ترين بازيكن ميدان شهريار مغانلو با نمره6 بودند.

 پرسپوليس با شكســت 4 بر3 در ضربات 

پنالتي از رقابت هاي جام حذفي كنار رفت 10
تا ركورددار حذف در ضربــات پنالتي در 
تاريخ جام حذفي باشد. سرخپوشان پيش 
از اين 9بار با ضربات پنالتي از جام  حذفي كنار رفته بودند. استقالل هم 
صاحب همين ركورد بود و 9بار به اين شكل از جام حذفي حذف شده بود. 
وقتي بازي 2تيم براي دومين سال متوالي به ضربات پنالتي كشيده شد، 
مشــخص بود كه يكي از 2تيم تعداد حذف هايش در ضربات پنالتي را 
2رقمي خواهد كرد كه اين اتفاق براي پرسپوليسي ها رخ داد. در همين يك 
دهه اخير سرخپوشــان مقابل نفت آبادان، قشقايي، فوالد و سپاهان در 

ضربات پنالتي از جام حذفي كنار رفته اند. 

استقالل با پيروزي در برابر پرســپوليس راهي مرحله نيمه نهايي جام 
حذفي شد. آبي ها البته درست مثل تيم حريف نمايش چندان درخشاني 
نداشتند، اما در ضيافت پنالتي ها بهتر عمل كردند و به پيروزي دست 
يافتند. اين برد از چند جهت براي شخص فرهاد مجيدي اهميت داشت.
اول اينكه فرهاد مجيدي موفق شد انتقام شكستش در داربي قبلي را از 

پرسپوليس بگيرد. همه مي دانند و خودش هم در نشست 
خبري بعد از آن بازي گفت كه 
باخت به پرســپوليس برايش 
بسيار ناگوار است. او اما خيلي 
زود تالفــي كرد تا فصــل را از 

اين جهت بــا تلخكامي به پايان 
نبرده باشد.

دوم؛ مجيدي در اوج جدلش با مديران 
باشگاه به اين پيروزي ارزشمند دست يافت 

و حاال از هر جهت نسبت به آنها در موضع باالدست قرار 
دارد. فرهاد از آن داربي تا اين داربي از 8مسابقه 7تا را برده؛ 

بنابراين فعال حرف او در باشگاه »پيش« است.
ســوم؛ مجيدي احتماال در حال پاس كردن سخت ترين 
قرعه تاريخ جام حذفي اســت. او و تيمش ابتدا پيكان را 
بردند، بعد ذوب آهن را شكســت دادند و حاال هم از سد 
پرسپوليس گذشته اند. چنين قرعه اي در جام حذفي 
بسيار نادر اســت. كافي اســت به ياد بياوريد 2حريف 
قبلي پرسپوليس در اين مسابقات تيم هاي دسته دومي 

بودند!
چهارم؛ اســتقالل رتبه سومي و كســب سهميه اش را 
در ليگ برتر قطعي كرده اســت. حاال اما آنها در 2قدمي 

قهرماني در جام حذفي و برپايي يك جشــن هستند. اگر 
اين اتفاق رخ بدهد، پايان فصل براي آبي ها شيرين تر خواهد 

شد. به عالوه آنها از شر حضور در پلي آف ليگ قهرمانان آسيا 
راحت مي شــوند و مي توانند مســابقات را به طور مستقيم از 

مرحله گروهي آغاز كنند.

پيروزي چندجانبه فرهاد
تيم مجيدي خوب نبود، اما برد مهمي كسب كرد
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فغاني: بايد به مطهري 
اخطار مي دادم

داور داربي پذيرفت كه درباره خطاي 
ارســالن مطهري روي فرشاد فرجي 
اشــتباه كرده اما در عين حال گفت 
بايد به او كارت زرد مي داده نه قرمز.

عليرضا فغانــي، ديــروز گفت: »در 
صحنه اي كه پرسپوليسي ها معتقدند 
بايد ارسالن مطهري اخراج مي شد، 
من اشتباه كردم اما كارت قرمز درست 
نيســت و بايد يك اخطار به ارسالن 
مطهري نشان مي دادم. محل برخورد 
و شــدت آن طوري نبود كه بخواهم 
بازيكــن را اخراج كنم امــا بايد يك 

اخطار نشان مي دادم.«

همه مي دانستند جز يحيي
سهم گل محمدي از بدترين شب پرسپوليس

غالمي رفت تا 7ماه ديگر
مصدوميت مدافع استقالل، پارگي رباط صليبي است

عارف غالمــي مدافع اســتقالل در ديــدار با پرســپوليس دچار 
آسيب ديدگي شد و جايش را به محمد دانشــگر داد. غالمي كه در 
بازي با سايپا نيز مصدوم شــده بود و با تالش كادر پزشكي توانست 
به شهرآورد96 برسد، براي دومين بازي متوالي مصدوم شد ولي اين 
مصدوميت با اتفاق تلخي همراه شد و غالمي بايد چند ماه از ميادين 

فوتبال دور باشد.
در ابتداي نيمه دوم عاليشاه درون محوطه جريمه صاحب يك فرصت 
بسيار خوب شد. او پس از برخورد با عارف غالمي، در مصافي تك به 
تك با حســيني قرار گرفت ولي عجول بودن كاپيتان پرسپوليس و 
ضربه بد او باعث از دست رفتن يك فرصت خوب براي تيمش شد. پس 
از اين صحنه، عارف غالمي درحالي كه برخورد خيلي سفت و سختي 
با عاليشاه نداشت، روي زمين افتاد و نتوانست به بازي ادامه دهد. او 
زمين بازي را ترك كرد و حتي دقايق پاياني ازجمله ضربات پنالتي 

را از روي صندلي دنبال كرد تا اينكه پس از پايان بازي، خبر بدي از 
اردوي آبي پوشان مخابره شد. ميزان آسيب ديدگي عارف غالمي نشان 
مي دهد كه او دچار پارگي رباط صليبي شده است. اين بازيكن كه پس 
از بازگشت استقالل از آسيا و برگزاري داربي برگشت ليگ بيستم، 
به همراه يزداني و مرادمند توانسته بود تيم دفاعي خوبي را تشكيل 
بدهد، دچار آسيب ديدگي شديدي شد و عالوه بر ليگ و جام حذفي، 

ليگ قهرمانان آسيا را نيز از دست داد.
عارف غالمي در پيامي اينســتاگرامي با انتشــار 3تصوير از لحظه 
آسيب ديدگي اش نوشته اســت: »رفيق نيمه راه شدم ولي مطمئنم 
موفق ميشين.« غالمي با اين مصدوميت 3هفته پاياني فصل جاري 
ليگ برتر، ادامه رقابت هاي جام حذفي و بازي مرحله يك هشتم نهايي 
ليگ قهرمانان آسيا مقابل الهالل عربستان را از دست داد و احتماال تا 

پايان دور رفت فصل آينده نتواند به ميادين برگردد.

خداحافظي در پايان يك تورنمنت
حميدرضا صدر، مفسر سرشناس فوتبال و منتقد 
سينماي ايران، ديروز در 65 سالگي از دنيا رفت 
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  فرار از رسوايي صوتي
رئيس باشگاه رئال مادريد با انتشار بيالن مالي، تالش براي خريد امباپه و اتهام 

باج گيري خبرنگار اسپانيايي، مي خواهد خودش را نجات دهد

رضاوند: دوست ندارم بدون جام از استقالل بروم
با بودن فغاني، همه بازيكنان زمين فقط به فوتبال فكر مي كردند

بارسلونا براي فرار از شر دســتمزدهاي نجومي بازيكنانش چاره هايي انديشيده است. حتي 
ليونل مسي هم مشمول سياست رياضت اقتصادي خواهد شد تا بدهي هاي نزديك به يك 
ميليارد يورويي باشگاه رو به كاهش بگذارد. آنطور كه خبر رسيده، مسي توافق كرده 5سال 
ديگر بماند و دستمزدش را به نصف كاهش دهد كه البته همين دستمزد هم به اندازه حقوق 

كريســتيانو رونالدو و نيمار با هم خواهد بود و از 60ميليون يورو در سال فراتر 
خواهد رفت. البته اگر روايت ديگري را درنظر بگيريم، مســي ســالي 

70ميليون مي گيرد كــه در قرارداد بعدي مي شــود 35ميليون. 
120ميليــون روايت اول با احتســاب پاداش  هايي اســت كه 

رئيس قبلي به ســتاره آرژانتيني مي داد. باشــگاه به دمبله 
گفته درصورتي كه نخواهــد تمديد كند و در قرارداد بعدي 
نصف حقوق فعلي اش را بگيرد، پس از بهبود از مصدوميت 
4ماهه در ادامه فصل سكونشين خواهد شد؛ همان اتفاقي 
كه براي ربيو در پاري ســن ژرمن و پيش از پيوســتن به 
يوونتوس رخ داد. الپورتا اميدوار بــود بتواند دمبله را كه 
تنها يك ســال از قراردادش باقي مانــده و در پايان فصل 

آينده آزاد مي شود، در معامله بازيكنان بگنجاند و به گونه اي 
با او معاملــه پاياپاي انجام دهد امــا مصدوميت اين بازيكن 

هميشــه مصدوم در مســابقات يورو همه برنامه ها را به هم زد. 
البته مصدوميت او خيري هم به باشگاه رســاند و قرار است يوفا 

بيش از 7ميليون يورو خسارت به بارســلونا بپردازد. بازيكنان ديگري 
كه حقوق بااليي مي گيرند و رئيس جديد نمي خواهد اين حقوق ها را بپردازد 

عبارتند از كوتينيو و گريزمان. گريزمان هر فصل به اندازه 4خريد بزرگ پاري ســن ژرمن در 
اين تابستان حقوق مي گيرد. دستمزد ســرخيو راموس )15ميليون يورو(، دوناروما )10(، 
واينالدوم )10( و اشــرف حكيمي )10( تقريبا هم اندازه دستمزد يك فصل گريزمان است. 
راه حلي كه بارســا درنظر دارد معاوضه اين بازيكن با سائول است. ســائول فصل بدي را در 

اتلتيكو مادريد سپري كرد و در برنامه هاي سيمئونه جايي نداشت. معاوضه اين دو مي تواند 
كلي در حقوق  هاي پرداختي صرفه جويي ايجاد كند و احتماال مبلغي هم از ســوي اتلتيكو 
واريز خواهد شــد. كوتينيو ديگر جايي در بارســلونا ندارد. هيأت مديره تصميم گرفته اگر 
مشتري جدي و دست به نقدي براي اين بازيكن پيدا نشود، قرارداد او را مثل لوئيس سوارس 
فسخ كند. كوتينيو سالي 8/5 ميليون يورو دســتمزد مي گيرد كه نسبت به بقيه 
نجومي بگيران اين تيم رقم بااليي نيست اما آپشن هايي كه در قرارداد او 
وجود دارد، كار را سخت مي كند. بارســا هرچند وقت يك بار مجبور 
است به پيروي از آپشن ها مبلغي هنگفت را به ليورپول بپردازد. 
او اگر مصدوم نمي شــد و تا انتهاي فصل چند بازي ديگر انجام 
مي داد، بارســا مجبور بود 20ميليون يوروي ديگر به حساب 
ليورپول واريز كند. با انتقال يا فســخ قرارداد او اين آپشن 
هم منتفي مي شود و باشگاه حداقل 20ميليون سود مي برد. 
پيانيچ هم كه با آرتور ملو معاوضه شده بود، دستمزدي اندازه 
كوتينيو مي گيرد. كومان نيازي به او ندارد و ممكن اســت 
مثل راكيتيچ با مبلغي ناچيز به تيمي ديگر منتقل شــود يا 
قراردادش فسخ شود. الپورتا حتي از مبالغ كم هم نمي گذرد. 
به طور مثال، ماتياس فرناندز، هافبك دفاعي 23ساله بارسا كه 
6 ماه پيش با مبلغ 7ميليون يورو به اين تيم پيوسته بود، به صورت 
توافقي از اين باشگاه جدا شــد؛ بدون آنكه پولي بپردازد. به هرحال 
ويرانه اي كه بارتومئو، رئيس قبلي براي الپورتا باقي گذاشته، بايد به هر 
شكلي كه شده آباد شود. هر 3 خريد بزرگ اين فصل شامل اريك گارسيا 
)منچسترسيتي(، ممفيس )ليون(، آگوئرو )من ســيتي( رايگان بود و 
هزينه اي روي دست باشگاه نگذاشت. مسي را هم نمي شود كنار گذاشت 
چون هويت باشگاه و محبوب همه اســت. بنابراين در جاهاي ديگر صرفه جويي مي شود و با 

مسي هم چانه زني صورت مي گيرد تا باشگاه به سروساماني موقت برسد.

مسيميماند
گريزمندرليستفروش

سياست رياضت اقتصادي در باشگاه بارسلونا آغاز شده است

جنجال فايل هاي صوتي لو رفتــه از فلورنتينو پرس در 
رئال مادريد هنوز پايان نيافته. هــر روز بخش تازه اي از 
صداهاي ضبط شــده كه مربوط به 15ســال قبل است 
از ســوي الكانفيدنشال رسانه اي مي شــود و جنبه هاي 
ديگري از شــخصيت مرموز رئيس باشگاه رئال مادريد را 
آشكار مي كند. هنوز ستاره هايي مثل رائول، كريستيانو 
رونالدو، كاسياس و ديگران كه در اين فايل ها مورد حمله 
پرس قرار گرفته بودند واكنشي نشــان نداده اند. رائول 
حتي در جلسه تمريني تيم كاستيا هم شركت كرد و اين 
تيم دوم باشــگاه را تمرين داد. او سكوت كرده اما ممكن 
است به زودي به يكي از پيشــنهادهايش در بوندس ليگا 
پاســخ مثبت بدهد. صداهاي منتشر شده جديد مسائل 
خصوصي خانوادگي رائول را هم فــاش كرده. پرس آن 
زمان به خبرنگاري بــه نام آبيان كه صــداي او را بدون 
اجازه ضبط مي كــرده، گفته بود رائول با زنش مشــكل 
دارد و بايد او را طالق بدهد. در فايل هاي تازه، پاي افراد 
ديگري هم به ميان كشيده شده؛ ازجمله فيگو، گوتي و 
دسته كركس ها. از 5كركس مشهور هم اكنون بوتراگوئنو 
پستي مهم در باشگاه دارد. پرس درباره ميشل و سانچيس 
گفته كه آنهــا دنبال اين بودند ســالي 600هزار يورو از 
رئال مادريد بكنند. او گوتي را كم عقل دانسته، كسي كه 
به زعم پرس دشــمن اصلي خودش است. اين اظهارنظر 
مربوط به سال2012 و جديدتر است. او حرف هاي بدي 
هم درباره فيگو زده، بدون اينكه ستاره سابق پرتغالي كار 
بدي در حق رئيس كرده باشد. پرس با حسرت از تيمي كه 
آن موقع زيبا بازي مي كرد و جام مي برد ياد كرده و گفته: 
»ما داشتيم فوتبالي زيبا به نمايش مي گذاشتيم تا اينكه 
يكي از اين }...{ ناگهان از فوتبال بازي كردن خسته شد. 
فيگو رختكن را خراب كرد )اصطالح ركيكي در اين باره 
به زبان آورده( او يك }...{است. فيگو و رائول از همه بدتر 

بودند، زيدان بهترين بود.« 
در ادامه افشاگري هاي زنجيره اي، باشگاه بيانيه اي جديد 
صادر كرده و به خبرنگاري كه فايل ها را پخش كرده تهمت 
باج گيري زده. در بيانيه باشــگاه آمده: »در سال2011 
خوزه آنتونيو آبيان در رســتوران كومبارو با نايب رئيس 
رئال مادريد ديدار كرده و خواسته در ازاي عدم فاش كردن 
فايل هاي صوتي ضبط شده به صورت مخفيانه و دستكاري 

شده مبلغ 10ميليون يورو به او بدهد .«

واكنش مديــران رئال مادريد بــه اين افتضــاح جدا از 
بيانيه هايي كه صادر كرده، تالشي است كه براي سرپوش 
گذاشــتن روي فايل هاي صوتي انجام مي دهد. يكي از 
اين حربه ها براي انحراف افكار عمومي از موضوع، انتشار 
گزارشي مالي است كه با آن نشان داده شود رئال مادريد 
برخالف باشگاه هاي بزرگ ديگر اوضاع مالي خوبي دارد. 
طبق اعالم باشگاه و گزارش هاي جديد، رئال مادريد تنها 
باشگاه اروپا شد كه فصل 21-2020 را با سود 874/000 
يورو و بدون ضرر مالي به پايان رساند. باشگاه اعالم كرد 
كه بدهي خالص از 250ميليون يورو در پايان فصل 20-

2019 به 46ميليون يورو در پايــان فصل كاهش يافته 
است. همچنين باشــگاه اعالم كرد بودجه تيم براي نقل 
و انتقاالت در  ماه آگوست 122ميليون يورو خواهد بود. 
رســانه هاي نزديك به رئال مادريد مقايسه اي هم ترتيب 
داده اند با پاري سن ژرمن كه سوگلي يوفاست. پاريسي ها 
204ميليون يورو بدهي دارنــد و به تازگي 114ميليون 

ديگر هم در فصل نقل وانتقاالت هزينه كرده اند.
فروش واران به منچســتريونايتد هــم مي تواند مردم را 
براي مدتي ســرگرم كنــد. احتمــال دارد از اين انتقال 
60ميليون يورو گير باشــگاه مادريدي بيايد. خبرنگاران 
نزديك به پرس دســتاوردهاي او را پررنگ كرده اند و در 
يادداشت ها و توييت هايشــان مي نويسند كه رئال پيش 
از آمدن فلورنتينو در حال ورشكستگي بوده، او به خزانه 
پول تزريق كرده، ستاره هاي بزرگ خريده، تيم كهكشاني 
ساخته، ورزشــگاه ســانتياگو برنابئو را بازسازي كرده و 
شهرك والدبباس را براي تيم هاي مختلف باشگاه ساخته 
و... اما هيچ كــدام از اينها نمي تواند روي رســوايي اخير 
سرپوش بگذارد. تنها چيزي كه مي تواند هواداران را آرام 
كند و بخشي از محبوبيت و مقبوليت از دست رفته پرس 
را به او برگرداند، خريد يك ستاره كهكشاني از ميان امباپه 
و هالند و ترجيحا هالند است. ستاره فرانسوي كه يوروي 
ناموفقي را پشت سر گذاشــته، براي بار هزارم پيشنهاد 
تمديد قرارداد با پاري ســن ژرمن را رد كرده. او تنها يك 
فصل ديگر قرارداد دارد و پس از آن مي تواند بدون آنكه 
يك سنت به باشگاه پاريسي برسد، از اين تيم جدا شود. 
پرس االن بايد هــر چه در توان دارد بگــذارد تا با خريد 
ســتاره اي مثل او خودش را از زير بار اين فشــار كشنده 

خالص كند.

اميرحسين اعظمي
خبرنگار

دستمزد سرخيو راموس )15ميليون 
يورو(، دوناروما )10(، واينالدوم )10( 
و اشرف حكيمي )10( تقريبا هم اندازه 

دستمزد يك فصل گريزمان است

 جوكوويچ، المپيك و فرصت 
رسيدن به اسلم طاليي

نواك جوكوويچ، مرد شماره يك تنيس جهان در پيامي توييتري با 
اشاره به هوادار ژاپني خود كه وعده ديدار در توكيو را به او داده بود، 

نوشت: »نمي توانم دوست كوچكم كوجيرو را نااميد كنم. 
پروازم به توكيو را رزرو كردم و با افتخار به تيم صربستان در المپيك 
خواهم پيوست.« اعالم حضور جوكوويچ در المپيك كه چند روز 
پس از قهرماني او در ويمبلدون بود، از 2 جهت اهميت دارد؛ پيش 
از اين رافائل نادال و راجرر فدرر اعالم كرده بودند كه در المپيك 
نخواهند بود. در عين حال، جوكوويچ اين فرصت را دارد كه به يك 

ركورد افسانه اي دست پيدا كند. 
صربيناتور كه به نظر مي رسد در حال سپري كردن فصلي رؤيايي 
اســت، پيش از ويمبلدون، اوپن آمريكا و رولن گاروس را هم برده 
بود. اگر بتواند المپيك را هم ببرد، آنگاه فرصت خواهد داشــت با 
فتح اوپن استراليا، آخرين گرنداسلم ســال، به ركوردي جاودانه 

دست پيدا كند.
 اصطالحي كه تنيســي ها براي فتح هر 4 گرنداسلم و المپيك در 
يك سال استفاده مي كنند »اسلم طاليي« است. پيش از اين هيچ 

تنيسور مردي به چنين موفقيتي دست پيدا نكرده است.

اســتقالل در يــك بازي 
نفسگير و سخت در نهايت 
پرسپوليس را شكست داد 
تا به مرحله نيمه نهايي مســابقات جام حذفــي صعود كند. 
آبي پوشــان تهراني در حالي به اين پيروزي رسيدند كه در 
هفته هاي گذشــته روزهاي پرالتهابي را پشت سر گذاشتند و 
مشكالت مديريتي در باشگاه، حاشيه هاي مختلفي را براي تيم 
ايجاد كرد. حاال استقالل با پيروزي در داربي شانس زيادي براي 
قهرماني در جام حذفي دارد تا حداقل يك جام به هوادارانش 
بدهد، با آرش رضاوند هافبك آبي پوشــان در مورد پيروزي 
در داربي صحبت كرديم و او به ســؤاالت همشهري ورزشي 

پاسخ داد.

   قبول داري داربي زياد جذاب نبود؟
اين بازي در جام حذفي برگزار مي شد و حساسيت بازي روي مسائل 
فني تأثير گذاشته بود. هر دو تيم محتاط بازي مي كردند و دوست 
نداشتند شكســت بخورند ولي هرچه از زمان بازي گذشت شرايط 
بهتر شــد. من معتقدم داربي يك بازي تاكتيكي بود و 2 تيم سعي 
داشتند نقاط قوت يكديگر را از كار بيندازند. ما از بازي قبلي در ليگ 
برتر هم تجربه كسب كرده بوديم كه راحت به پرسپوليس موقعيت 
ندهيم، چون در ليگ برتر با يــك موقعيت نصفه و نيمه به اين تيم 

باختيم. البته در اين بازي هم چند فرصت خوب را از دست داديم.

   ولي قبول داريد اگر ضربه سر آل كثير تبديل به گل 
مي شد احتمال شكست شما وجود داشت؟

حرف شما درست اســت ولي موقعيت هاي اســتقالل را فراموش 
نكنيد. ضربه سر ارسالن مطهري به شكل عجيبي بيرون رفت و ما 

خيال كرديم آن توپ گل مي شود يا صحنه اي كه مدافع پرسپوليس 
نزديك بود گل به خودي بزند. تك به تك مهدي قائدي هم فرصت 

خوبي بود.

   قبل از ضربات پنالتي چه حسي داشتي؟
ما در داربي با تمام وجود و از صميم قلب تالش كرديم و مي دانستيم 
اين جام مهم است. پرسپوليس هم واقعا تيم خوبي است ولي خدا را 

شكر كه در پنالتي ها به هدف مان رسيديم.

   چرا خودت پنالتي نزدي؟
من بعد از 130دقيقه دويدن واقعا خسته بودم، هم از لحاظ بدني هم 
از لحاظ ذهني. نفراتي كه پنالتي زدند واقعا عالي بودند. بازي داربي 
واقعا فشــار زيادي به بازيكن وارد مي كند و نياز به 5روز ريكاوري 

داريم.

   فكر مي كردي قائدي پنالتي را خراب كند؟
اين شرايط براي بزرگ ترين فوتباليست هاي دنيا هم به وجود مي آيد. 

خدا را شكر كه برديم تا قائدي هم خودش را سرزنش نكند.

   پرسپوليسي ها معتقدند كه ارسالن مطهري بايد 
اخراج مي شد. نظر تو چيست؟

فكر نمي كنم داوران بزرگي در ســطح عليرضا فغاني در يك بازي 
حســاس مثل داربي، در دقيقه10 بابت چنين خطايي كارت قرمز 
بدهند. در آن صحنه شــايد حركت ارسالن خشن بود ولي هدف او 
كنترل يا زدن توپ بود و ضربه شديدي هم به فرشاد فرجي برخورد 
نكرد. اكثر كارشناسان داوري هم گفته اند كه آن صحنه كارت زرد 
داشت و فقط يك يا 2 نفر گفته اند كه داور بايد كارت قرمز مي داد. 

فغاني واقعا باالتر از سطح فوتبال ايران است، تمام بازيكنان زمين با 
بودن فغاني فقط به فوتبال فكر مي كردند و هيچ كس هم اعتراض 
نمي كرد. اين در حالي است كه ما در چند داربي گذشته واقعا بابت 

داوري اذيت شديم و ضربه خورديم.

   فكر مي كني در نيمه نهايي با چه تيمي روبه رو شويد؟
از همان ابتداي جام حذفي با تيم هاي سرسختي روبه رو شديم و االن 
هم فرقي ندارد با كدام تيم بازي كنيم، چون هدف مان قهرماني است.

   بعد از داربي هم جالب بود كه اكثر بازيكنان شما براي 
آذري جهرمي كري خواندند.

اگر كري خواندن بدون بي احترامي و مســخره كردن باشــد هيچ 
ايرادي ندارد.

   قراردادت با استقالل تمام مي شود؟
تا آخر اين فصل قرارداد دارم.

   مي ماني يا قصد جدايي داري؟
فعال كه تمركز من روي بازي هاي باقيمانده در ليگ برتر و جام حذفي 
است و بعد از پايان فصل تصميم مي گيرم. دوست ندارم بدون كسب 

جام از استقالل بروم.

   سياوش يزداني هم گفته كه دوست دارد با خاطره 
خوب از استقالل جدا شود. حتما تو هم قصد جدايي داري.

من از حاال در مورد فصل بعد صحبت نمي كنم. شــايد استقالل در 
پايان فصل مرا نخواست.

   در مورد بازي بعدي با نفت مسجدســليمان چه 
صحبتي داري؟

هر بازي براي ما سخت است ولي در ليگ هم دنبال گرفتن امتيازهاي 
كامل از 3بازي باقيمانده هســتيم تا بهترين رتبه ممكن را به دست 

بياوريم.
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فوتسال در خطر

بازي هاي المپيك توكيو بعد از يك سال تعويق از هفته آينده شروع 
مي شود. از آخرين حضور تيم فوتبال مردان ايران در اين بازي ها 
45سال مي گذرد، زنان هم كه هرگز به المپيك نزديك نشده اند. 
ايران در مقدماتي المپيك توكيو در دور دوم با شكست از چين تايپه 
حذف شد. در انتخابي المپيك لندن هم كه يقه لباس  بازيكنان بلند 
بود و چون لباس ديگري براي تعويض نداشتند، ناظر بازي اجازه 
بازي نداد تا به تلخي حذف شوند. فدراسيون با مذاكره با مهدوي كيا، 
براي مربيگري تيم اميد از حاال براي المپيك پاريس برنامه ريزي 
مي كند اما انگارهيچ برنامه اي براي حضور زنان در المپيك ندارد. 
البته در توكيو زنان ايران نماينده دارند؛ پريا شهرياري به عنوان ناظر 

به اين بازي ها دعوت شده است.

قرعه كشي نوزدهمين دوره ليگ برتر فوتسال زنان انجام شد اما 
همچنان خبري از تيم ملي و معرفي كادر فني نيست. اين در حالي 
است كه شهريور جام جهاني كوچك در برزيل برگزار مي شود، 
اسفند بازي هاي داخل سالن آسيا و شهريور۱4۰۱ جام ملت هاي 
آسيا را در پيش داريم. زمان به تندي و بي هيچ برنامه اي در حال 
از دست رفتن اســت. ژاپن قدرترين رقيب فوتسال زنان ايران، 
با برگزاري اردوها و مسابقات دوســتانه خود را آماده مسابقات 
مي كند. تيم زنان ايران قهرماني آســيا دارد و يادمان باشد اگر 

خدايي ناكرده جايگاهش را از دست بدهد، به چه داليلي بوده! 

گل زن

جام حذفي

حسرت توكيو

الهام محمودي 
 روزنامه نگار

زنان ايران- تركيه در آزادي؛ شايد با پخش تلويزيوني! 
  سرمربي تيم ملي خبر داده  كه تيمش در آزادي بازي مي كند و تلويزيون هم  بازي را پخش مي كند. فدراسيون بخش اول خبر را تأييد مي كند 
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احسان حدادي باز هم شاكي است؛ اين بار او دلش مي خواهد حسين توكلي، مربي بدنسازش 
هم در المپيك كنارش باشد. حدادي، پرتابگر ديسك از 3 المپيك گذشته، يك مدال نقره 
لندن را دارد و در توكيو چهارمين المپيكش را تجربه مي كند. او در صحبتي كه پنجشنبه 
با راديو ورزش داشــت، اعتراض كرد كه چرا به جاي يك مدير، مربي او به المپيك نمي رود: 
»خطاب به مسئوالن ورزشي و البته كميته ملي المپيك مي گويم بهتر است مربي در المپيك 
همراه ورزشكار باشــد نه فردي كه كاري در ورزش ندارد و در حوزه مديريتي فعال است.« 
به نظر مي رسد حدادي به فرد خاصي اشاره كرده است؛ هاشم صيامي، رئيس فدراسيون و يا 

مجيد كيهاني، رئيس سابق فدراسيون؟ 
تعريف هاي حدادي از فدراسيون نشــان مي دهد كه منظورش صيامي نيست. او در همين 

برنامه درباره شرايط تمريني اش گفت: »فعال در حال انجام فيزيوتراپي هستم و از فدراسيون 
دووميداني ممنونم كه توانست شرايط مناسب را براي من فراهم كند.« حدادي پيش از اين 
بارها از فدراسيون بابت زحماتي كه كشيده تشكر كرده بود. بعد از اينكه ديسك كمرش دچار 
مشكل شد، پيش بيني مي شد ديگر شانسي براي موفقيت در المپيك ندارد، اما صيامي در 

حمايت از او گفت حدادي سهميه دارد و نمي توان از حضور در المپيك منعش كرد.
مجيد كيهاني، رئيس سابق فدراسيون، در حال حاضر عضو هيأت اجرايي كميته ملي المپيك 
است. او كه رابطه خوبي با حدادي نداشت، در زمان مديريتش در فدراسيون فاش كرد براي 
تمرينات حدادي ماهانه حدود 2۰ هزار دالر هزينه مي شــود. به نظر مي رسد حدادي از اين 
موضوع دلخور است. سال گذشــته وقتي حدادي اعالم كرد براي جراحي خارپاشنه اش به 

آلمان مي رود، كميته ملي المپيك با اين تصميم مخالفــت كرد. هر چند حرف حدادي به 
كرسي نشســت و به آلمان رفت اما او مخالفت كميته را از چشم كيهاني مي بيند.سيدرضا 
صالحي اميري، رئيس كميته ملي المپيك ديروز در برنامه »ورزش و مردم« جواب اعتراضات 
حدادي را داد: »ما مشــكلي با اعزام توكلي نداشــتيم. ارائه ليســت اعزام مربيان بر عهده 
فدراسيون هاست و نام توكلي در ليست فدراسيون دووميداني نبود.« به گفته صالحي اميري 
مك ويلكينز، مربي  آمريكايي حدادي به المپيك مي رود ولي ژاپني ها قبول نكرده اند او كنار 

حدادي هم باشد.
حدادي در جلسه ديدار با وزير ورزش و مسئوالن كميته ملي المپيك كه روز چهارشنبه برگزار 
شد، گفته بود: »المپيك يك سال عقب افتاد، سن من يك سال باالتر رفت، مصدوميت گريبانم 
را گرفت و... شرمنده ام، از من توقعي نداشته باشيد.« او روزهاي آينده در ليگ شركت مي كند 
و گفته اگر در ليگ خوب پرتاب نكند، حضورش در المپيك به صالح نيست: »اگر بتوانم، در 
المپيك ۶5  متر پرتاب مي كنم. شايد آخرين المپيك دوران حرفه اي ام را تجربه كنم و بعد از 
بازي هاي آسيايي به خداحافظي فكر مي كنم. با اين حال اگر در ليگ برتر نزديك به ۶4متر 

 پرتاب نكنم حضورم در المپيك به صالح نيست.« 
ليگ از امروز شروع مي شود. اگر حدادي كمتر از ۶4متر پرتاب كند، به المپيك نمي رود؟

اعتراض مي كنم، پس هستم!
 احسان حدادي، كه ماهانه نزديك به 2۰هزار دالر هزينه  روي دست فدراسيون دووميداني مي گذارد

 گفته در المپيك كسي از او توقع مدال نداشته باشد، با اين حال او همچنان دست از اعتراض بر نمي دارد
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افقي:
۱- شــهري كويــري در 
خراســان رضوي- حصير- 

مفلوج
2- زيرميزي- اصطالحي در 

ورزش كشتي- بي رونق
3- از ضمايــر مشــترك 
فارسي- از شهر هاي فلسطين 

در كرانه باختري رود اردن
4- موجود مهيب افسانه اي- 
گروه مجهز- داراي حق تقدم

5- پسوند شباهت- پادشاه 
ديوبند پيشدادي- اطاعت

۶- زمين هــا- طوالنــي و 
پياپي- رشته باريك

7- نيست شونده- شعبه اي از 
نژاد سفيد- قاعده

8- ضعف و بي حالي- صورتي 
مايل به نارنجي- خوابيده

9- زمان بي آغاز- ســكوي 
شيرجه- عالمت

۱۰- رطوبت- خيال پردازانه- 
پيشوايان طريقت

۱۱- سيــــــاهي لشــكر 
ســينمايي- شــور و غوغا- 

رام نشده
۱2- واهمه-  سازي  زخمه اي- 

نژاد، تبار
۱3- مانع تابــش آفتاب- از 

درجات نيروي دريايي
۱4- ســرگرمي- دانشمند 

ديني- غم انگيز
قــرارداد  عريــان-   -۱5
اســتعماري نفت ايــران و 

انگلستان- ظلمت
  

عمودي:
۱- مخفــف اگــر- محــل 
شست و شــوي مــردگان- 

پوشاندن
2- جويــدن دوبــاره غــذا 
در معــده كه خــاص برخي 
حيوانــات اســت- بيماري 

كهنه- مايه تباهي
3- تخمــك- غروب كردن- 

گرو گذاشته شده
4- نيكويــي- مـــــخالف 

هم بودن- ضربه اي در تنيس
5- پرنده شــكاري با منقار 
كوتاه- شــهري در اســتان 

فارس
۶- حداقــل- واحد نظامي- 

افسانه گوي
7- فلزي ديرگداز- ترشــي 

بادمجان- ناپاك
8- پنج تركي- از رشته هاي 
ده گانــه ورزش دو و ميداني- 

چاي خارجي
9- پسوند شــباهت- ميوه- 

بي همتا
۱۰- ســنگ مرمر- رسم و 

سنت- دوستي خالص

۱۱- پيشوا- سرشوي شيميايي
۱2- بــاغ افالطــون- ظرفي براي 

حمل مصالح ساختماني- دريا
۱3- گوشه اي در دســتگاه شور- 
درآمد نامشروع با امكانات دولتي- 

حزب هيتلر
۱4- حــرف نمي زنــد- جديــد- 
عنصري سمي براي مبارزه با آفات 

نباتي
۱5- قــرن- از گل هــاي زيبــاي 

آپارتماني- ساز هفت بند

خرسلحاسنروكپاپ
طبربرمشاكروتس
قدوجسهسينكفر

رايماميكاردا
ميهللاديقياقش
زيرلگتفاطلنيم
نمايتترواجمي
شهاكيدحوارانز

بنولمريفدارت
التنيكشمويكيا

نايوگهقباسمجك
لكوتماليتبهو
فاههقهقريلدل
ليمارايبايوبا
زيشنارفهجوگيمد 15
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سخت

156789342
849321657
372564981
214896735
593247168
768153294
637418529
421935876
985672413

متوسط

 3     2 7  
       9 8
  8 4  6    
1    5     
  4 8  9 3   
    1    5
   7  1 8   
5 7        
 9 2     4  378165924

219784356
654329817
523876491
946251783
187943562
735618249
491532678
862497135

ساده

متوسط

439185276
615237498
728496513
167352984
254879361
983614725
346721859
571948632
892563147

سخت

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

ساده

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

تيم ملي فوتبال زنان ايران در ورزشــگاه آزادي بازي مي كند و تلويزيون اين بازي را مستقيم 
نشان مي دهد؛ اين خبري بود كه مريم ايراندوست، سرمربي تيم ملي با خوشحالي در صفحه 
اينستاگرامش منتشر كرد اما مسئوالن فدراسيون يا اين خبرها را تأييد نمي كنند يا حاضر نيستند 

درباره آن صحبت كنند.
ايراندوست عصر پنجشنبه نوشت: »قرار است تو ورزشگاه آزادي بازي كنيم و شما از جعبه جادويي 
بازي رو پخش زنده ببينيد. اينم قول  هايي كه يكي يكي عملي ميشن با تالش آقاي دكتر خادم 

و خانم موسوي.«
 ايراندوست از شهره موسوي، نايب رئيس فدراسيون تشكر كرده است اما گفته مي شود موسوي 

از دست او شاكي است. ديروز با نايب رئيس فدراسيون تماس گرفتيم تا بگويد كه اين بازي قرار 
است كي و با چه تيمي انجام شــود و از همه مهم تر اينكه مديران سيما چطور راضي شده اند 
بازي فوتبال دختران را به نمايش بگذارند. موسوي از اين سؤاالت استقبال نكرد: »از خود خانم 
ايراندوست پيگيري  كنيد. من بايد با خودشان صحبت كنم ببينم علت انتشار اين خبر چه بوده.« 
ايراندوست به تماس هاي تلفني جواب نداد.نزديكان به فدراسيون مي گويند بازي در ورزشگاه 
آزادي به زودي انجام مي شود. تركيه گزينه اصلي براي انجام اين بازي است و احتمال دارد يك تيم 
ديگر هم به ايران بيايد.حسين شريفي، مدير روابط عمومي فدراسيون فوتبال برگزاري بازي زنان 
در آزادي را تأييد مي كند و به همشهري مي گويد: »خانم ايراندوست در اردوي اول تيم ملي كه 

آقاي عزيزي خادم سر تمرين حاضر شده بودند، اين مسئله را مطرح كرد. آقاي خادم هم گفتند 
منعي نداريم و مي توانيم اين بازي را برگزار كنيم. كميته بانوان كارهايش را انجام مي دهد و آنها 
بايد اعالم كنند اين بازي چه تاريخي، با چه تيمي و با چه كيفيتي برگزار شود. فعال چيزي قطعي 
نشده است و نمي توانيم از تيمي اسم ببريم.« شريفي درباره پخش بازي از تلويزيون هم مي گويد: 
»وزارت ورزش و صداوسيما بايد نظر بدهند، به اين راحتي ها نيست. اين كارها بايد از كانال ما انجام 
شود و فعال من خبري ندارم.« ايراندوست در همان اردوي اول تيم ملي هم عزيزي خادم و موسوي 
را غافلگير كرد. آنها درجلسه خصوصي درباره بازي دوستانه با تيم شالرواي بلژيك صحبت كرده 

بودند و ايراندوست اين موضوع را خبري كرد.

قلعه نويي باز هم به استقالل رسيد

تقدير اين اســت كه امير قلعه نويي اين فصل 3 بار با تيم محبوبش 
استقالل روبه رو شود. گل گهر، تيمي كه او روي نيمكتش مي نشيند، 
در يك چهارم نهايي جام حذفي، 3 بر يك آلومينيوم اراك را شكست 
داد. حاال آنها در نيمه نهايي بايد با شاگردان فرهاد مجيدي بازي كنند.  
در ديگر بازي اين مرحله، فوالد خوزستان و سپاهان اصفهان پس از 
۱2۰ دقيقه به مساوي يك -يك رضايت دادند. در ضربات پنالتي هم، 
فوالد به لطف شيرجه هاي محسن فروزان 4 بر 3 پيروز شد. اين تيم در 
نيمه نهايي بايد با برنده بازي ملوان انزلي و خيبر خرم آباد بازي كند. 

بازي آن دو تيم دوم مرداد برگزار خواهد شد.
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آنجا با لكه هاي خون خشك شده روي 
ديوار و كف يكــي از اتاق ها روبه رو 
شــدند. به نظر مي رسيد لكه هاي 

خون متعلق به زن ناپديد شده 
است و همين مســئله باعث 
شــد تا دســتور بازداشــت 
شوهر سابق وي صادر شود. 

تنها مظنــون پرونده بار ديگر 
بازداشت شــد اما همچنان منكر 

اطالع از سرنوشت همسر سابقش بود. 
با اين حال وي راهي زندان شد اما چند 
هفته بعد در زندان خــود را حلق آويز 
و اقدام به خودكشــي كرد كه با حضور 
نگهبانان نجات يافت و به بيمارستان 
منتقل شد.  او كه به كما رفته بود، پس 
از 20روز به هوش آمد و بار ديگر تحت 
بازجويي قرار گرفت و بعد از گذشــت 
3ســال از جنايت، اســرار قتل همسر 

سابقش را فاش كرد.
متهم در بازجويي هــا گفت: روز 
حادثه همســر ســابقم را به خانه 
دعوت كردم تــا بخواهم بارديگر با 

من ازدواج كند. اما وي قبول نمي كرد و هرچه 
اصرار كردم بي فايده بود و او از من خواست براي 

هميشه فراموشش كنم. همين باعث عصبانيتم شد و با او درگير 
شدم. در جريان درگيري او زخمي شد و من اصال متوجه نشدم 
كه چطور خون او روي زمين و ديوار ريخت. بعد از آن با دستانم 
خفه اش كردم و پس از قتل، جسد او را مثله كرده و داخل نايلون 
قرار دادم. فرداي آن روز نايلون ها را داخل ماشينم گذاشتم و 
در اطراف تهران رها كــردم و كارت هاي عابربانك مقتول را به 
پسرم دادم. با اعتراف اين مرد، اسرار ناپديد شدن زن جوان فاش 
شــد و قاضي حبيب اهلل صادقي بازپرس جنايي تهران دستور 
بازداشت پسر 36ساله متهم كه معتاد به شيشه است را صادر 
كرد. تحقيقات حكايت از اين دارد كه پيرمرد با توجه به جثه اش 
به تنهايي نمي توانسته جسد را مثله كند و اين احتمال مطرح 
شده كه پسرش نيز با او همدســت بوده است. به همين دليل 
تحقيقات از پدر و پسر ادامه دارد تا حقايق پنهان اين جنايت 

هولناك آشكار شود.

پمپبنزينفدائياناسالمكمفروشيميكند
پمپ بنزين فدائيان اسالم واقع در بزرگراه آزادگان هم در فروش بنزين 
كم فروشــي مي كند و هم با بســتن الين ها با وجود متقاضي و صف 
ساختگي مشتريان را آزار مي دهد. هر بار در اين پمپ بنزين در صف 
هستيم اغلب درگيري لفظي بين مراجعه كنندگان با متصديان پيش 

مي آيد كه اين وضع واقعا اعصاب خرد كن است.
فاتحيازتهران

رواستدرقطبآبكشوردامداريرازمينبگذاريم
مدتي است كه هزينه هاي دامداري به طرز غيرقابل تحملي باال رفته 
است، علوفه بسيار گران است و آب در استان چهارمحال و بختياري 
كم شده است. از سويي هزينه حمل ونقل بسيار سنگين است و ازطرف 
ديگر قيمت شير مطابق با هزينه هاي دامداران نيست. اگر ما در استان 
دامداري نكنيم قرار است در دل سيمان و ماشين كالنشهرها دامداري 

كنند. چرا به مشكالت دامداران توجه نمي شود.
موسويازشهركرد

اشغالنيمكتهايخيابانتوسطكارتنخوابها
شهرداري در اقدامي ارزشــمند تعدادي نيمكت در محدوده خيابان 
17شهريور قرارداده است. متأسفانه اين نيمكت ها در بسياري از ساعات 
شبانه روز توسط افراد بي خانمان اشغال شده است. اين موضوع عالوه بر 
نازيبا كردن سطح شهر، امكان استفاده براي ساير افراد را از بين مي برد. 

تاكنون پيگيري از ارگان هاي ذيربط نتيجه اي نداشته است.
گودرزيازتهران

بانكهابندضامنرابرايدريافتوامازدواجتغييردهند
جواناني كه در اين شرايط بد اقتصادي اقدام به ازدواج مي كنند به اندازه 
كافي دچار مشكل و دردسر هستند. بهتر است بانك ها گزينه ضامن را 
براي اخذ وام ازدواج تغيير دهند تا جوان ها با مشكالت كمتري مواجه 

و راه برايشان هموارتر شود.
خامسيازسنندج

ترهبارنارمكقيمتميوههارادرجنميكند
تره بار خيابان گلســتان نارمك پايين تر از ميدان هالل احمر قيمت 
ميوه ها را روي آنها نصب نمي كند و درصورتحساب هم به جاي درج 
قيمت ميوه هايي كه قيمت ندارند 3 ستاره مي گذارد. در جواب اعتراض 
هميشه مي گويد مهندس نيامده است تا قيمت ها را نصب كند. جداي 
اينها بسياري از ميوه ها را يا ندارد يا نوع كيفي آن را نمي آورد. آيا هدف 
از ايجاد مركز خريد ميوه و تره بار ايجاد نارضايتي است يا اينكه ارائه 

خدمات مطلوب به شهروندان مدنظر است.
همايونزادهازنارمكتهران

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

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

با مردم

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

مرد 70ساله پس از جدايي از همسر 40ساله اش 
پشيمان شد و اصرار داشت كه بار ديگر با او ازدواج پيگيري

كند اما وقتي با مخالفت زن روبه رو شد دست به 
جنايتي هولناك زد. به گزارش همشهري، دي ماه سال97 زني 
به اداره پليس تهــران رفت و خبــر از ناپديد شــدن خواهر 
40ساله اش داد. او گفت كه خواهرش بعد از جدايي از همسر 
ســالخورده اش در يكي از محله هاي تهران به تنهايي زندگي 
مي كرد اما حاال چند روزي است كه ناپديد شده و هيچ خبري از 
او نيست. به گفته اين زن، خواهر وي آخرين بار با شوهر سابقش 

قرار داشته و پس از آن ناپديد شده است.
با شــروع تحقيقات  ماموران به سراغ شوهر سابق زن گمشده 
رفتند. مرد سالخورده گفت: سال ها قبل همسر اولم فوت شد و 
مدت ها تنها بودم تا اينكه از طريق يكي از بستگانم با زن گمشده 
كه 30سال از من كوچك تر بود آشنا شدم و با هم ازدواج كرديم. 
وي ادامه داد: شرايط زندگي مان خوب بود اما به تدريج فاصله 
سني زيادي كه بين ما بود باعث اختالف ميان ما شد و همسرم 
تصميم به طالق گرفت. بعد از اينكه جدا شديم احساس كردم 
كه نمي توانم بدون او به زندگي ادامه بدهم. به همين دليل با وي 
تماس گرفتم و با او قرار مالقات گذاشتم تا او را راضي به ازدواج 
كنم. آن روز  با هم صحبت كرديم اما وي درخواست مجدد مرا 
براي ازدواج نپذيرفت و ما با ناراحتي از يكديگر جدا شديم. از آن 

پس ديگر او را نديدم و خبري از سرنوشت وي ندارم.

آثارخون
هرچند اين مرد تنها مظنون پرونــده بود اما مدركي عليه وي 
به دســت نيامد و درنهايت مدتي بعد آزاد شــد. از سوي ديگر 
تالش براي يافتن زن گمشــده ادامه يافت اما هيچ ردي از او 
به دست نيامد. 3سال از گم شدن زن جوان گذشته بود تا اينكه 
مأموران متوجه شدند تنها مظنون پرونده پس از آزادي محل 
زندگي اش را تغيير داده و به خانه ديگري نقل مكان كرده است. 
كسي از وي خبري نداشت و خواهر زن گمشده به او مشكوك 
بود. همين مسئله باعث شد تا پرونده مجددا به جريان بيفتد و 
بازپرس پرونده دستور بازرسي خانه قبلي تنها مظنون پرونده 

را صادر كرد.
بررسي ها  از اين حكايت داشت كه از وقتي تنها مظنون پرونده  
خانه اش را تخليه كرده بود، صاحب ايــن خانه كه در خارج از 
كشور به سر مي برد آنجا را اجاره نداده و اين خانه خالي است. 
مأموران با حكم قضايي راهي اين خانه شدند و در بازرسي دقيق 

همدستي دختر 16ساله و مادرش در قتل پدر
وقتي جســد بي جان كوهنورد گمشده در 
نزديكي كوه هاي زياران در استان البرز پيدا 
شد، پزشكي قانوني علت مرگ او را خفگي 
اعالم كرد و اين سرنخي بود براي كشف راز 

جنايتي خانوادگي.
به گزارش همشهري، 28خردادماه امسال 
مأموران پليس شهرســتان ساوجبالغ در 
جريان گم شدن مردي جوان قرار گرفتند. 
همســر اين مرد مي گفت كه شــوهرش 
هميشــه جمعه هــا بــراي كوهنــوردي 
از خانه خارج مي شــد و صبــح آن روز هم 
براي كوهنوردي به شهرستان آبيك رفته 
اما با گذشــت چندين ســاعت از رفتنش، 
موبايلش خاموش است و خبري از او نيست. 
با اظهارات اين زن، تحقيقات مأموران براي 
يافتن كوهنورد گمشده آغاز شد تا اينكه خبر 
رسيد جسد مردي حوالي شهرستان آبيك 
و نزديكي كوه هاي زياران پيدا شده است. او 
همان كوهنورد گمشــده بود و درحالي كه 
احتمال مي رفت هنــگام كوهنوردي دچار 
حادثه شده اما پزشكي قانوني اعالم كرد كه 
روي گلوي او آثار خفگي مشاهده مي شود 

و اين مرد به قتل رســيده است. نخستين 
مظنون، همســر مقتول بود. مأموران براي 
تحقيقات بيشتر به ســراغ اين زن رفتند و 
از او و دختر 16ساله اش تحقيق كردند اما 
تناقض گويي هاي مادر و دختر درباره مقتول 
و دليل رفتن او از خانــه، ظن مأموران را به 
آنها بيشتر كرد. در اين شرايط قاضي پرونده 
دستور بازداشت هردوي آنها را صادر كرد و 
اين مادر و دختر تحت بازجويي قرار گرفتند 
تا اينكه به قتل پدر خانواده اعتراف كردند. 
همسر مقتول گفت: شــوهرم وضع مالي 
خوبي داشت اما هر وقت از او درخواست پول 
مي كردم، مخالفت مي كرد و حاضر نبود براي 
ما پولي خرج كند. اين رفتار او، من و دخترم 
را اذيت مي كرد تا اينكــه تصميم گرفتيم 
براي تصاحب اموالش او را به قتل برسانيم. 
شب قبل از حادثه حدود 20قرص خواب در 
آب طالبي حل كرديم و وقتي شوهرم ليوان 
را سركشيد، به خواب رفت و بي هوش شد. 
فكر مي كرديم همه  چيز تمام است اما حوالي 
صبح متوجه شــديم كه در حال به هوش 
آمدن است. براي همين طنابي برداشتيم 

و دور گردنش انداختيم و او را خفه كرديم. 
پــس از آن جســدش را در صندوق عقب 
ماشينش گذاشــتيم و به كوه هاي سمت 

زياران منتقل و در آنجا رها كرديم.
به گفته ســرهنگ محمد نادربيگي، رئيس 
پليس آگاهي استان البرز، متهمان پس از 
اقرار به جنايت و بازسازي صحنه قتل راهي 

زندان شدند.

مرگ 5كارگر در اتاق استراحت  راز3ساله گم شدن زن جوان
آتش سوزي در كارگاه مبل ســازي جان  5كارگر افغان را كه در اتاق در سينه مرد 70ساله

استراحت گرفتار شده بودند، گرفت.  به گزارش همشهري، حدود 
ساعت 21 شامگاه پنجشنبه به آتش نشانان پايتخت خبر رسيد 
كه يك كارگاه مبل سازي در بزرگراه آزادگان دچار حريق شده 
اســت. به دنبال اين تماس آتش نشانان 5ايستگاه راهي محل 
حادثه شدند. آنجا يك گاراژ بزرگ بود كه چندهزار متر وسعت 
داشت و داخل آن  چندين كارگاه وجود داشت كه در زمينه 

چوب بري و مبل سازي  فعاليت داشتند. 
شواهد نشان مي داد كه يكي از اين كارگاه ها كه حدود 500متر 
وسعت داشت و مسقف بود دچار آتش سوزي شده است. به گفته 
سيدجالل ملكي، سخنگوي آتش نشاني تهران، دود و آتش از زير 
سقف هاي كارگاه بيرون مي زد و در و پنجره هاي اين كارگاه به طور 
كامل بسته شده بود. آتش نشانان با تجهيزاتي كه داشتند مشغول 
بريدن در و پنجره ها شدند و توانستند در مدت كوتاهي به داخل سوله 
نفوذ كنند. وي ادامه داد: گروهي پس از ورود به كارگاه عمليات اطفاي 
حريق را آغاز كردند. گروه  ديگر نيز به جست و جو در آنجا پرداختند 
و  در قسمتي از كارگاه كه اتاقي براي استراحت بود با پيكر 5كارگر 

مواجه شــدند و آنها را خارج كردند اما اورژانس اعالم كرد كه تمام 
اين 5نفر جانشان را از دست داده اند. وقتي اورژانس مرگ 5كارگر را 
تأييد كرد، ماجراي حريق مرگبار به قاضي حبيب اهلل صادقي بازپرس 
جنايي تهران گزارش شد. بررسي هاي اوليه حكايت از اين داشت كه 
كارگران فوت شده به دليل دودگرفتگي جانشان را از دست داده اند. 
اما با وجود اين، قاضي دســتور انتقال اجساد آنها به پزشكي قانوني 
را صادر كرد تا علت اصلي مرگ مشــخص شود. همچنين مشخص 
شد كه آنها  اهل كشور افغانستان و بين 17تا30ساله بودند. بازپرس 
جنايي در ادامه دســتور بازبيني تصاوير دوربين مداربسته كارگاه و 
تعيين علت اين حريق مرگبار را از سوی كارشناس آتش نشاني صادر 
كرد. اين در حالي است كه در تحقيقات اوليه اين موضوع مطرح شده 
كه كارگران اجاقي در كارگاه چوب و مبل سازي  روشن كرده بودند و 
همين اجاق باعث آغاز آتش سوزي شده است. اما با اين حال موضوع 

در حال بررسي است.
بازپرس جنايي تهران همچنين دستور بازداشت صاحب كارگاه به 
اتهام تسبيب در قتل غيرعمدي و انجام تحقيقات بيشتر از وي را نيز 

صادر كرده است.

پايانآتشسوزيمرگباردركارگاهمبلسازي
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خيزفرهادي
برايرسيدنبهركوردفليني

كمتر از 4روز پس از اكران فيلم 
»قهرمان« اصغــر فرهادي و 
در حالي كه ايــن فيلم در رده 
چهارم فهرســت فيلم هاي خيلي خوب از نظر منتقدان 
در كن قرار گرفته و منتقدان در خبرگزاري ها و نشريات 
مختلف به تحسين و تمجيد اين فيلم پرداخته اند، ورايتي 
اخيرا در مطلبي نام اصغر فرهادي و امير جديدي را در ميان 
نامزدهاي احتمالي دريافت جايزه اســكار در رشته هاي 
بهترين كارگردان و بهترين بازيگر مرد قرار داده اســت. 
اين نشريه به طور ويژه به اين مسئله اشاره كرده كه فيلم 
دلچسب و سرزنده »قهرمان« اكنون توجه اعضاي آكادمي 
اسكار را به خود جلب كرده و بحث هايي درباره آخرين فيلم 
فرهادي در اين آكادمي جريان دارد. ورايتي در ادامه ضمن 
تمجيد از سابقه فيلمســازي فرهادي، نوشته است اين 
فيلمساز ايراني كه كارگرداني و تهيه كنندگي »قهرمان« را 
عهده دار بوده ازجمله مطرح ترين و جسورترين فيلمسازان 
عرصه صنعت سينماست. سابقه فيلمسازي او نشان داده 
كه اصغر فرهادي ازجمله كارگرداناني اســت كه مي داند 
دقيقا چه فيلمي مي خواهد بســازد و آكادمي اسكار نيز 
دوبار به تالش هاي ســينمايي فرهادي پاسخ مثبت داده 
و براي فيلم هاي »يك جدايي« و »فروشــنده« به وي دو 
جايزه اسكار در رشته بهترين فيلم خارجي را اعطا كرده 
است. فيلم فروشــنده حتي در بخش بهترين فيلمنامه 
غيراقتباسي نيز كانديداي دريافت جايزه اسكار شده بود. 
درصورتي كه امسال نيز ايران تصميم به معرفي نامزد براي 
حضور در مراسم اسكار2022 بگيرد، اصغر فرهادي با فيلم 
»قهرمان« يكي از شانس هاي دريافت اسكار در رشته هاي 
بهترين كارگرداني يا بهترين بازيگر مرد يا حتي بهترين 
فيلم خارجي خواهد بود و از نظر تعداد جوايز اسكار، اصغر 
فرهادي خواهد توانست خود را به ركورد »فدريكو فليني« 
كارگردان نام آشــناي ايتاليايي كه در طول دوره فعاليت 
ســينمايي خود با فيلم هايش 12بار نامزد دريافت جايزه 
اسكار شده و 4بار جايزه اســكار را در رشته بهترين فيلم 

خارجي دريافت كرده بود، نزديك كند.
 با حمايت اســتوديوهاي آمازون كه حق پخش و توزيع 
»قهرمان« در آمريكاي شمالي )آمريكا و كانادا( را به دست 
آورده، شــانس  اصغر فرهادي براي جلــب نظر اعضاي 
آكادمي اسكار به فيلمي كه به مهم ترين مسائل اجتماعي 
نظير آبرو و رستگاري در آن پرداخته شده، افزايش خواهد 
يافت. ورايتي عــالوه بر اينكه در مطلبــي اختصاصي به 
بررسي شــانس هاي اصغر فرهادي و امير جديدي براي 
دريافت جايزه اسكار2022 پرداخته، مطلبي ديگر را نيز به 
پيش بيني درباره بخت هاي نامزدي در جايزه اسكار2022 

اختصاص داده است. 

ازديوانهوارتاپيشپاافتاده

فيلم موزيكال لئو كاراكس، »آنت« با بــازي ماريون كوتيار و آدام 
درايور، يكي از مورد انتظارترين فيلم هاي ســال است كه نمايش 
نخســت آن در كن با اقبال منتقدان همراه بود. پس از فيلم قبلي 
كاراكس، »موتورهاي مقدس«)2012(، ديگر به راحتي مي شــود 
كاراكس را با صفت »نابغه« وصف كــرد و او را يكي از بزرگ ترين 
كارگردانان جهان دانست. »آنت« داستان فراز و فرودهاي زندگي 
مشترك استندآپ كمديني به نام هري و خواننده  اپراي مشهوري 
به نام آن است كه با تولد فرزندشــان رابطه شان دستخوش تغيير 
مي شود. پيتر بردشاو از »گاردين« آنت را نمايشي بي محابا، صريح 
و ديوانه وار توصيف كرده كه اوج و فرودهاي حسي و عصبي فراواني 
در آن وجود دارد. به گفته وي، كارگردان مي خواهد تماشاگر، درد 
موجود در اثر را حــس كند، حظش را ببــرد و آن را جدي بگيرد. 
رودريگو پرز از »پلي ليست« فيلم هفتم كاراكس را فيلمي جذاب 
مي داند و مي نويسد: »آنت از لحاظ روايي، ساده، اما از منظر هنري 
پيچيده به نظر مي رسد. فيلم در برخي دقايق شگفت انگيز است و 
كمي بعد گيج كننده مي شود. ديويد روني از »هاليوود ريپورتر« هم 
از آنت ستايش كرده و نوشته: »جادوي فيلمسازي كاراكس سطح 
بسياري از صحنه هاي فيلم را ارتقا داده است. اما روايت فيلم قدري 
ساده لوحانه است كه باعث مي شــود مخاطب چندان درگير قصه 
نشود.« جاناتان رامني از »اسكرين ديلي« نظر منفي تري نسبت به 
فيلم دارد و معتقد است: بزرگ ترين مشكل اين فيلم، ديدگاه گنگ 
كاراكس به جهان است كه موجب مي شود فيلم حتي در لحظات 

مفرحش نيز رنگ و بوي تاريكي به  خود بگيرد. شخصيت هاي آنت 
تك بعدي و داستانش پيش پاافتاده است كه حتي به بازي بازيگران 
هم آســيب وارد كرده اســت. به هر حال اثر موزيكال كاراكس اثر 

نااميدكننده اي است.

فيلمنامهعميق،كارگردانيبينقص

ريوســوكي هاماگوچي، كارگردان »ماشــين من را بــران«، در 
مصاحبه اي تماشــاي آثار جان كاســاوتيس، كارگردان مستقل 
آمريكايي را اصلي ترين دليل كارگردان شدنش عنوان كرده است. 
فيلم هاماگوچي حســابي دل منتقدان حاضر در جشنواره كن را 
ربوده و يكي از بخت هاي اصلي نخل طال به شمار مي رود. اين فيلم 
كه براســاس داســتان كوتاهي به همين نام از هاروكي موراكامي 
ساخته شده، داستان بازيگري به نام كافوكو است كه همسرش را 
از دست داده و دختري 24ســاله به نام ميساكي را به عنوان راننده 
اســتخدام مي كند تا او را در توكيو به اين طرف و آن طرف ببرد. در 
طول رفت وآمدهاي شان، كافوكو شــروع به تعريف داستان هايي 
درباره بازيگر بودنش و بي وفايي هاي همسرش مي كند. او از قصدش 
براي انتقام از آخرين معشوق همســرش مي گويد كه در عوض به 
دوســتي با او مي انجامد. گاي لژ از »ورايتي« سبك پردازي بصري 
فيلم را ســتايش كرده و هاماگوچي را فيلمسازي همواره در حال 
ترقي خوانده كه با اين فيلم جديدش به مراحل باالتري در پااليش و 
غناي حسي رسيده است. گريگوري الوود از »پلي ليست« درباره اين 
فيلم نوشته: »اين فيلم درامي معاصر با داستاني سرراست نيست، 

بلكه هاماگوچي فيلمنامه اي ماهرانه و چند اليه براي مخاطب مهيا 
كرده كه با اجرايي بي نقص همراه شده است. فيلم تا مدت ها ذهن 
تماشاگرش را به خود مشغول مي ســازد و او را به تماشاي دوباره 

ترغيب مي كند.«

طنازودرعينحالجدي

پل ورهوفن 83ساله با »بِِنِدتا« نشان داد كه دود از كنده بلند مي شود 
و هنوز براي بازگفتن داستان هاي آتشين ســر پر شر و شوري دارد. 
داســتان بندتا كه در قرن17 ميالدي مي گذرد درباره راهبه جواني 
اســت كه به خدمت صومعه اي در ايتاليا در مي آيد و تجربه عاطفي 
جديدي را پشت سر مي گذارد. نيكوالس باربر از بي بي سي اين فيلم را 
درام تاريخي دانسته كه طراحي لباس، طراحي صحنه و موسيقي زيبا 
و اثرگذاري دارد و آن را نوعي مكاشفه در نهادهاي سياسي و مذهبي و 
مفهوم ايمان وصف كرده است. باربر به شباهت فيلم ورهوفن به دنياي 
امروز اشاره مي كند و مي نويسد: »با ديالوگ هايي كه درباره طاعون و 
قرنطينه در فيلم وجود دارد، فيلم به وضعيت امروز جهان هم مرتبط 
است و اين عجيب است چرا كه ورهوفن فيلم را 3سال پيش ساخته 
است. بندتا حتي به رغم اينكه قهرمان و عقايدش را جدي مي گيرد، 
طنزي شيطنت آميز دارد. ورهوفن تقريبا 83سال دارد و فيلم جديدش 
با بهترين آثار كارنامه اش برابري مي كند.« البته همه نقدهاي بندتا 
هم ستايش آميز نيست؛ براي نمونه، لي مارشال از »اسكرين ديلي« 
فيلم جديد ورهوفن را نسبت به فيلم قبلي اين كارگردان، »او«، قدمي 

رو به عقب دانسته است.

زخمكاريدرنيمهراهمتوقفشد
در آســتانه پخش قســمت جديد »زخم كاري«، محمدحسين 
مهدويان، كارگردان ســريال با انتشار يادداشــتي اعالم كرد كه 
قسمت هفتم اين مجموعه شبكه نمايش خانگي پخش نمي شود.

او در روزهاي گذشته هم با انتشــار مطلبي در فضاي مجازي به 
انتقاد صريح از رويه ســازمان زيرمجموعه صداوســيما -ساترا- 
درخصوص سانسورهاي اعمال شــده بر اين مجموعه پرداخته و 
تأكيد كرده بود كه درصورت ادامه اين روند، از انتشار اين سريال 

معذور است.  
مهدويان پس از اينكه نتوانسته در مورد نحوه پخش قسمت جديد 
سريالش با سازمان تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير )ساترا( 
به توافق برسد، مطلب جديدي منتشــر و عنوان كرده است: »از 
12مورد سانسور قسمت هفتم سريال زخم كاري كه قسمت مهم 
و جذابي هم هست، 10موردش را انجام داديم و در 2 مورد ديگر 
به خاطر جلوگيري از آســيب جدي به داستان، تصميم به تعديل 
صحنه ها گرفتيم. با اين حال سازوكار سانسور ساترا 2موردي كه 
تعديل شــد را نپذيرفت و بدون دليلي قانع كننده اصرار به حذف 
كاملشــان دارد. به اين ترتيب مجوز نمايش قسمت هفتم سريال 
زخم كاري را صادر نكردند و اين قســمت به خاطر نداشتن پروانه 
نمايش فردا پخش نخواهد شــد. هر چند حــاال بيش از هر زمان 
ديگري خســتگي روزهاي دشــوار اين پروژه را بر تن مان حس 
مي كنيم، اما در اين ميان من فقط به تماشاگراني فكر مي كنم كه 
يك هفته است منتظر تماشاي قسمت جديد هستند و به همين 

سادگي از حقشان محروم مي شوند.«
پخش نشدن قسمت جديد سريال با حاشيه هايي در فضاي مجازي 
همراه شد. سازندگان سريال و پلتفرم پخش كننده از سانسورهايي 
كه بر جريان توليد آســيب مي زند خبر مي دهنــد و »احترام به 
مخاطب« را دليل اين تصميم اعالم مي كنند. سازمان زيرمجموعه 
صداوسيما هم با نسبت دادن اين »جنجال ها« به »تكنيكي براي 
بازاريابي«، از پيگيري حقوق مخاطبي ســخن مي گويد كه حاال 
سرنوشت ســريالي كه 6قســمت از آن را خريداري كرده و وقت 

گذاشته تا تماشا كند، در هاله اي از ابهام قرار گرفته است.

سريال

بخت هاي اصلي نخل طال
نگاهيبهواكنشهايمنتقدانبهرقبايجدي»قهرمان«فرهادي

واكنشاغلــبمنتقدانبه»قهرمــان«اصغرفرهــاديمثبتبودهو
عالقهمندانفرهاديدرداخلكشوراميدوارندكهفرهاديبانخلطالكنگزارش

راترككند.اماجزفيلمفرهادي،فيلمهاي»آنت«لئوكاراكسو»ماشين
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فرهاديمنتشرشدهاست.

آرشنهاوندي
مترجم
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كيوسك

 

پس از 9 ماه جدال سياســي، ســرانجام 
ســعد حريري، رئيس حزب المستقبل و 
گزينه پارلمان لبنان براي رياســت دولت 
موقت، استعفاي خود را تقديم ميشل عون، 
رئيس جمهور اين كشور كرد. اين استعفا، 
به معناي شكست كامل طرح فرانسه براي 
بازگشت ثبات سياســي به لبنان، پس از 
حادثه انفجار بندر بيروت و استعفاي دولت 

حسان دياب است.
حريري ســاعاتي پس از اعالم استعفاي 
خــود، در مصاحبه اي طوالني با شــبكه 
الجديد بــه بيان جزئيات تحــوالت 9 ماه 
گذشته و برخي از پشت پرده هاي شكست 
طرح سياسي فرانســه پرداخت. او در اين 
مصاحبه، ميشــل عون و داماد او، جبران 
باســيل، را عامل اصلي بحران سياســي 
لبنان توصيف كرد و گفت: تالش باســيل 
براي دســتيابي به رياســت جمهوري و 
سهم خواهي هاي بي پايان او از كابينه دولت 
موقت باعث شد تمامي اقدامات براي توافق 
حداقلي و تشكيل دولت موقت بي نتيجه 
باقي بماند. حريري همچنين با اشــاره به 
متحدان ميشل عون، يعني جريان امل و 
حزب اهلل، گفت: نبيه بري، هرآنچه در توان 
داشت را براي تشكيل دولت به كار بست اما 
حزب اهلل به اندازه كافي بر متحد مسيحي 
خود )ميشــل عون( براي هموارشــدن 

مذاكرات فشار وارد نكرد.
در مقابل، شبكه او تي وي، نزديك به جريان 
آزاد ملي به رهبري ميشــل عون و جبران 
باسيل در گزارشي، سعد حريري و حاميان 
او در عربستان ســعودي را به عنوان علت 
اصلي شكســت مذاكرات سياسي معرفي 
كرد. در گزارش اين شــبكه آمده اســت: 
حريري با پيشنهاد برخي اسامي در ليست 
اعضاي كابينه، راه را بــر هرگونه تعاملي 
ميان طرفيــن مذاكرات بســته بود. تمام 
اينها در حالي رخ مي دهد كه لبنان بيش 

از هر زمان ديگري به فروپاشــي اقتصادي 
و بازگشــت ناآرامي هاي داخلي مشــابه 
شــرايط دهه1980 نزديك شــده است. 
روزنامه العربي الجديد با طرح اين هشدار 
مي نويسد: بن بســت سياسي و عدم توافق 
احزاب با گذشت يك ســال از انفجار بندر 
بيروت، نشــانه اي نگران كننــده مبني بر 
ناكارآمدي سازوكارهاي سياسي و احتمال 
بازگشت خشــونت به خيابان هاي بيروت 
اســت. اين روزنامه همچنين پيش بيني 
كرده درصورت عدم توافق جريانات سياسي 
براي تشــكيل يك دولت موقت تا پيش از 
انتخابات پارلماني در ســال2022، موج 
بي سابقه اي از اعتراضات مردمي، سراسر 
لبنان را به آشــوب خواهد كشــيد. براي 
درك ميزان تأثيرگذاري بحران سياســي 
لبنان بر شرايط اقتصادي و اجتماعي اين 
كشور كافي است بدانيم قيمت دالر، پس از 
استعفاي حريري ظرف 24ساعت بيش از 
4هزار لير افزايش يافته است. روز گذشته 
بخشي از خيابان هاي مركزي بيروت شاهد 
اعتراضات شهروندان خشمگين لبناني پس 

از اعالم استعفاي حريري و بي نتيجه ماندن 
تالش ها براي تشكيل دولت بود.

فرانسه و بحران لبنان
وزارت خارجه فرانســه ســاعاتي پس از 
انتشــار خبر اســتعفاي حريري، با صدور 
بيانيه اي اعالم كرد اين كشــور قصد دارد 
در ســالگرد حادثه انفجار بنــدر بيروت، 
كنفرانســي بين المللي را با هدف كمك به 
لبنان برگزار كند. اين در حالي اســت كه 
بسياري از ناظران و تحليلگران، استعفاي 
حريري را شكســت طرح فرانســه براي 
نجات لبنان به شمار مي آورند؛ طرحي كه 
در جريان ســفر ناگهانــي امانوئل مكرون 
به بيروت، پــس از انفجار بندر اين شــهر 
رسانه اي شده بود. شبكه الجديد در اين باره 
گزارش مي دهد: اليزه تالش مي كند بدون 
توجه به شكست تجربه حريري، همچنان با 
فشارهاي سياســي مانع از فروپاشي كامل 
لبنان شــود. اين شــبكه به نقل از منابع 
آگاه مدعي شــده فرانسه در كنار برگزاري 
كنفرانس حمايت از لبنــان، طرح تحريم 

برخي از سياســتمداران مطرح اين كشور 
كه مانع از تشكيل دولت شده اند را نيز در 
دستور كار خود قرار داده است. قدرت هاي 
غربي حركت لبنان به ســوي فروپاشي را 
تهديدي منطقه اي عليه منافع خود به شمار 
مي آورند. شبكه الجزيره هم در اين رابطه 
گزارش داده  است كه آمريكا و اروپا نسبت 
به افزايش نفوذ ايران و تركيــه در لبنان، 
پس از فروپاشــي احتمالي در اين كشور 

نگران هستند.

سناريوهاي پيش رو
مهم تريــن برنامه هاي دولت ناكام ســعد 
حريري در سايه بحران اقتصادي لبنان در 

2محور خالصه شده بود:
تكميــل مذاكــرات بــا صندوق 

بين المللي پول و اجــراي برنامه 1
رياضت اقتصادي در داخل لبنان. )مشابه 

الگوي مصر(
پيگيــري طــرح اصــالح قانون 

انتخابات و فراهم كردن زمينه براي 2
برگزاري انتخابات پارلماني در سال2022.

اكنون و با توجه به كناره گيري سعد حريري 
مي توان با قاطعيت گفت چشم اندازي براي 
اجراي برنامه هاي صندوق بين المللي پول 
به طور جدي تا پيش از انتخابات پارلماني 
ســال آينده وجود ندارد. اما مسئله قانون 
انتخابات و شــرايط عمومي كشور هنگام 
رأي گيري همچنــان از اهميــت بااليي 
برخوردار است. بسياري از سياستمداران و 
احزاب لبناني معتقدند با وجود بحران هاي 
فعلي در حوزه اقتصاد، بهداشــت، امنيت، 
خدمــات عمومــي و... امــكان برگزاري 
انتخابات، با نسبت مشــاركت قابل قبول 
وجود نــدارد. بر اين اســاس الزم اســت 
توافقي حداقلي براي روي كارآمدن دولت 
موقت براي بهبود نســبي شرايط تا پيش 
از انتخابات صورت گيرد. بدون شــك اين 
دولت و اعضاي آن بايد مورد قبول اكثريت 
احزاب سياسي كشور باشند؛ چراكه تجربه 
تشــكيل دولت تك حزبي حسان دياب با 
شكست روبه رو شده اســت. در مقابل اما 
پافشاري برخي احزاب بر سهم خواهي هاي 
هميشــگي خود ممكــن اســت مانع از 
دستيابي به چنين توافقي شــود. در اين 
صورت، دولت دياب تا سال2022 مسئول 
اداره كشور و برگزاري انتخابات خواهد بود؛ 
امري كه بدون شك با واكنش اعتراض آميز 

جامعه روبه رو مي شود. 

روزنامه نيشــن آرژانتين با انتشار نموداري در 
صفحه اول خود، وضعيت مرگ و مير در اين كشور 
را نشان داده است. اين روزنامه هشدار داده كه 
آرژانتين در آستانه موج جديد شيوع ويروس 
كروناست و مديريت بحران، از دست دولت اين 

كشور خارج شده است.

هفته نامه اكونوميست ]انگليس[

روزنامه نيشن ]آرژانتين[

دكترين چين بايدن

100.250مرگ كرونايي در آرژانتين

مجله اكونوميست نوشته كه بايدن همان مسير 
تقابل دونالد ترامپ در برابر پكن را در پيش گرفته؛ 
با اين تفاوت كه سخنان تند و كينه توزانه ترامپ 
را در قالب يك دكترين تازه ارائه كرده اســت. 
اكونوميست رويكرد بايدن را سياست »ما يا آنها« 
ناميده و نوشته كه اين سياست در نهايت به منافع 

آمريكا آسيب وارد مي كند.

جهان نما

»سيل مرگ« در غرب اروپا 

بارش بي امان باران در آلمان و برخي كشــورهاي همسايه آن به 
طغيان ناگهاني رودخانه و جاري شدن سيل در شهرها و روستاها 

منجر شده است.
سيل در غرب آلمان دست كم 103كشــته برجا گذاشته و طبق 
اعالم مقام هاي محلي، از وضعيت 1300نفر اطالعي در دســت 
نيست. شبكه يورونيوز گزارش داده كه بي اطالعي از وضعيت اين 
افراد به دليل قطع خطوط تلفن و شبكه تلفن همراه بوده است. در 
آن سوي مرز، در بلژيك دست كم 15نفر قرباني طغيان رودخانه ها 
شده اند. مسئوالن شهري، مناطقي از شهر ليژ بلژيك را با 200هزار 
نفر جمعيت به طور كامل تخليه كرده اند. در مناطقي از سوئيس، 
هلند و لوكزامبورگ هم شهرها و روستاها دچار آبگرفتگي شده ا ند 
اما از اين كشورها گزارشــي در مورد تلفات انساني مخابره نشده 

است.

رسانه هاي آلمان با توجه به شدت و گستردگي خسارت هاي وارده، 
سيل اخير را »سيل مرگ« ناميده اند. بارش 24ساعته باران در 2 
ايالت راين-وستفالن و راينالند-فالتس كه 100 تا 150ميلي متر 
گزارش شــده، بيش از ميانگين بارش متوســط يك ماه در اين 
مناطق است. در منطقه ريفرشايد طي 9ســاعت باران سيل آسا 
207ميلي متر باران باريده است. آندرياس فريدريش، سخنگوي 
سازمان هواشناسي آلمان، به شبكه تلويزيوني سي ان ان گفته است 
كه اين حجم از بارندگي در برخي مناطق »در 100سال گذشته« 
بي سابقه بوده است. با ادامه بارندگي ها، خطر مناطق بيشتری از 
شهرها و روستاهاي حاشيه رودخانه هاي بزرگ و رودهاي منشعب 

از آنها را تهديد مي كند.
سيل مرگبار غرب اروپا چند روز پس از آن رخ مي دهد كه اتحاديه 
اروپا با انتشــار برنامه جديدي اعالم كرد قصد دارد طي 9ســال، 
استفاده از سوخت هاي فسيلي را در كشورهاي عضو حذف كند. 
اين برنامه جزئي از يك برنامه جامع تر است كه در چارچوب آن اروپا 
قصد دارد با هدف مهار تغييرات آب وهوايي، تا سال2050 به طور 
كامل مانع انتشار گازهاي گلخانه اي شود. فعاالن محيط زيست، 
سيل اخير را ناشــي از تغييرات چشــمگير آب وهوايي در اروپا 

دانسته اند.

كناره گيري سعد حريري از تشكيل دولت و تشديد بحران سياسي، اقتصاد لبنان را بيش از پيش به فروپاشي 
نزديك كرده است

   نمايي از وضعيت بحراني لبنان؛ يك گام نزديك تر به فروپاشي
لبنان 

  هزينه ماهانه زندگــي يك خانواده 
پنج نفره در لبنان، 2ميليون و130هزار 

لير اعالم شده است.
  ميانگين حقوق ماهانه يك فرد شاغل 
در لبنان، 850هزار لير )معادل 50دالر( 

است.
  براساس آمارهاي رسمي، 72درصد 
خانواده هاي لبناني براي تامين نيازهاي 
غذايي خود به طور روزانه با مشــكل 

روبه رو هستند.

   افزايش قيمت كاالها در لبنان طي 5 ماه 
گذشته

1100درصدروغن
627درصدگوشت
545درصدبرنج

450درصدتخممرغ
275درصدلبنيات

سياوش فالح پور
روزنامه نگار
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يافته اســت به نام نامی حمیدرضا محمدی شنيديم بوستانی مسمی 
محمد نوری؛ همــو كه برايمان خاطره ها ســاخت و در 
خاطرمان برای خود حسابی جا خوش كرد. او كه از ايران 
بســيار خواند و از تهران هم و البته سهمش از اين شهر 
درندشت شده است پاركی در منطقه7، و البد اوليای امر 
خواهند گفت 3 هزارو219متر از اين شــهر را به نامش 
زده ايم. حاال البته خوب شد، او كه البته اصالت به گيالن 
می برد، از پايتخت خواند كه »شهر زيبا« و »شهر رؤيا« 
است و مضاف بر اين، از شب  هايش كه »زيباترين شب های 

دنياست«.
ما هم شــبانه، وقتی صفحه آخر را بستيم و راهی مطبعه 
كرديم، راه مان را كج كرديم در جســت وجوی بوســتان 
ســپيدار ســابق و محمد نوری الحق. از بزرگراه مدرس 
رفتيم تا رسيديم به خيابان مطهری. آن را هم رانديم و خود 
را به خيابان پليس و بعد اجاره دار رســانديم. خيابان های 

چهل وپنجم و سپس صحرايی را گذرانديم تا رسيديم به 
خيابان شــيخ صفی. البته اگر قرار بود پياده بياييم همان 
اجاره دار ما را كفايت بود تا رسيدن به اين پارك كه 29سال 

از عمرش می گذرد.
در دل پارك، سرای محله خواجه نظام الملك بود و خيابان 
مشرف بر آن، شيخ صفی. تا اينجا بايد همه چيز بوی اصالت 
می داد اما بوی كهنگی هم نمی آمد. حتی از ســپيدار هم 
خبری نبود، چه برسد به شــعر و موسيقی و محمد نوری 
كه اگر داشت، سپيدارهای ســپيدار تمام قد به احتشام و 

احترامش می ايستادند.
اينجا كسی حواسش به يارش نبود و زير لب نمی  خواند كه 
»گِل سرخ و سپيُدم؛ كی ميايی؟/ بنفشه؛ برِگ بيُدم؛ كی 
ميايی؟« اينجا حرف  از چيزهای ديگر بود، نه از معشــوق 
و »كهكشان های عشــق« و »بی نشان های عشق«. ديگر 
غوغای »ُگل و سكه نقل و نبات« كه جای خود دارد. حتی 
مادری هم نبود كه حال الاليی داشته باشد و دلخوشكنك 

دلبندش بخواند كه »بابات گرِم شــكاره، بَرات سوغاتی 
مياره« يا برای تولدش، »ُگِل من، چشم دلم از تو روشن« 

بخواند.
او اگر از اميــد خواند، حتــی در روزهــای نوميدی، كه 
»آسمانش، هر شــب، نوِر اُميد و عشــق و رؤياست« اما 
شب های بوستانش، گويی دلی ندارد برای اميدواری كه نه 

از دلبر خبری هست، و نه از دلدار.
* نام يكی از ترانه های محمد نوری

یك شب خوش*

اعالم می كند و در ميدان نقش جهان اسب درشكه از فاطمه عباسی سايت هواشناســی دمای هوای اصفهان را 43درجه 
شدت گرما و تشنگی نقش بر زمين می شود. يك نفر كه از قضا فعال محيط زيست هم 
هست، از اين اتفاق فيلم برمی دارد و در شبكه  های اجتماعی هشتگ حيوان آزاری داغ 
می شود. اين اتفاق كه روز پنجشنبه افتاد، چندان هم جديد نيست و سال های زيادی 
است كه در گرمای تابستان اسب های درشكه در اين ميدان، كه در بدترين وضعيت 
ممكن نگهداری می شوند، آســيب می بينند و برای اينكه گردشــگران دمی لذت 

درشكه سواری را تجربه كنند، اين حيوانات بی نفس می شوند از تشنگی و گرما...
   پويش نجات اسب درشكه با اسامی نظير »درشكه بدون اسب« يا »ممنوعيت اسب 
درشكه« در حداقل 25شهر از 4قاره دنيا فعال است. اين پويش كه در شهرهای بزرگ 
دنيا از پاريس و پكن تا لندن، نيويورك و دهلی به اجرا درآمده، بيش از 20سال قدمت 
دارد.  در همه جای دنيا حاميان حقوق حيوانات و محيط زيست جنگ پايان ناپذيری 
با مظاهر حيوان آزاری، از ســيرك حيوانات تا باغ وحش، دلفيناريوم و اسب درشكه 
دارند. عالوه بر اين، بنياد جهانی رعايت اصول اخالقی در برابر حيوانات )PETA( در 
سال های گذشته به اين مسئله ورود داشته اســت. در نتيجه تالش های انجام شده، 
شهر بارسلون در اسپانيا استفاده از اسب درشكه را ممنوع كرده و در مونترال كانادا 

درشكه های برقی جايگزين درشكه های با اسب شده است.
  هر سال تعدادی از اسب ها كه نزديك به 16ســاعت در ميدان نقش جهان بدون 
سايه بان و با زخم هايی بر بدن اسير درشكه ها هستند، از بين می روند و با اينكه فعاالن 
محيط زيست بارها خواستار جمع آوری اين حيوانات و برقی شدن درشكه ها شده اند، 
اما هنوز هم بهره كشی غيرضروری از اين اسب ها در روزگار خودرو و ماشين آن هم در 
مألعام اتفاق می افتد. كاش به جای وضع قوانين عجيب برای حيوانات خانگی، فكری 
به حال اين اسب ها می شد، چرا كه شــهری كه مظاهر حيوان آزاری در آن به حداقل 

برسد، جای بهتری برای زيستن خواهد بود.

زمانیبرایرهاییاسبها

 میلیون نفر
 آنچه كه اخیرا مركز آمار ایران 
در رابطه با وضعیت نیروی 
كار در ایران در بهار امسال 
منتشر كرد، نشان می دهد 

كه 62.7میلیون نفر جمعیت 
۱۵ساله و بیشتر هستند 

كه 2۵.9میلیون نفر آنها را 
مجموعه شاغالن و بیكاران 

تشكیل می دهد؛ به طوری كه 
23.6میلیون نفر از آنها شاغل 

و 2.2میلیون نفر بیكارند.

 درصد
 در بهار۱۴۰۰ نرخ بیكاری 

كاهش یافته بود و از 9.8 در 
بهار سال گذشته به 8.8 
درصد رسید و بر جمعیت 

شاغالن افزوده شد.

 درصد
اما بررسی وضعیت گروه های 
سنی در بین افراد بیكار نشان 
می دهد كه بیش از 93درصد 
آنها در فاصله ۱۵ تا 3۵سال 

قرار دارند؛ به گونه ای كه بیش 
از 2.۱میلیون نفر از مجموع 
بیش از 2.2میلیون نفری 

بیكاران را تشكیل می دهند. 
این در حالی است كه بالغ بر 
۵28هزار نفر از بیكاران در 

سن ۱۵ تا 2۴سال قرار دارند كه 
البته از تعداد آنها در مقایسه 
با بهار پارسال حدود 32هزار 

نفری كم شده است.
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چند روزی اســت كه مــرگ و فقدان 
كريستين  بولتانســكی موضوع بحث 
جوامع هنــری جهان اســت؛ فقدان 
هنرمندی كه خود يكــی از نماد های 
مفهــوم فقــدان بــود. اين عــكاس، 
مجسمه ساز و نقاش فرانسوی را جهانيان 
با چيدمان ســال2010 ميــالدی او 
كه شــامل 30تــن لباس كهنــه بود، 
می شناســند؛ لباس  هايی كه همه يك 
چيز را نشــان می دادنــد و آن چيزی 
نبود به جز فقدان. بولتانســكی درباره  
اين نمايشگاه گفت: »به نظر من لباس 
كهنه يك نفر مثل عكس اون آدمه، يك 
وقتی، يك زمانی يك كسی بوده و حاال 
ديگه نيست.« جهان هنر حاال در فقدان 
بولتانسكی درباره تأثيرات او روی جامعه و 
هنرمندان بيشتر می انديشد. برای نمونه، 
بولتانسكی يكی از هنرمندان در تقابل با 
هنر ابزاری، مادی و ناظر بر سودجويی 
بود. او برای اعتراض به ارزشگذاری مادی 
آثار هنر، مجسمه های بی دوام و يك روزه 
می خواست. از اين منظر می توان او را جد 
هنری بنكسی، گرافيتی كار مشهور جهان 
دانســت. او نيز تحت تأثير بولتانسكی 
به فنا و زوال چنان بــاور دارد كه يكی از 
آثارش را طوری طراحی كرد كه درست 
در روز حراج آن ريز ريز شود. به هر روی، 
بولتانسكی مانند تمام صاحبان لباس های 
چيدمان سال2010 خود سرانجام با دنيا 

خداحافظی و خرقه تهی كرد.

مرگ آقای 
فقدان

دغدغه

سيل در بمبئي - هند / عكس: گاردين اول آخر

عدد خبر

گرينويچ

حافظ

دال رفيق سفر بخت نيكخواهت بس
نسيم روضه شيراز پيك راهت بس

تهران را رها كرده ایم؟
پرکابردترین ایموجی ها به تفکیک کشور

سامان رضایی

در طول تاريــخ، همپای پيدايش هر ســرزمينی زبان خاص 
جغرافيای آن به وجود آمده است. زبان شناس ها اما نخستين 
زبان حيطه دنيای ديجيتال و اينترنت را زبان برنامه نويســی 
پايه داس DOS ندانسته و ايموجی ها Emoji يا شكلك های 
ارسالی را به عنوان نخستين زبان اين عرصه معرفی می كنند. 
امروز هفدهــم جوالی روز جهانی اين شــكلك های مختصر 
و مفيد اســت و بنابراين بد نيســت برخی جوانب و تاريخچه  
شكل گيری آنها را بررسی كنيم. در فارسی می گوييم زبانم از 
بيان احساسم قاصر است. ايموجی ها هم آمدند تا از پس اين 
قصور كالم و واژه ها برآيند. برای نمونه اگر در كالم فرستنده 
نوعی عصبانيت يا شوخی مســتتر باشد او می تواند با انتخاب 

ايموجی آن  را بيان كند كه البته گاهی هم اين شــكلك ها به 
جای رفع ســوءتفاهم عامل به وجود آمدن آن هستند. پيش 
از ايموجی ها، اموتايكونز ها وجود داشــتند و كار ايموجی ها 
را انجام می دادند. عالئمی كــه همين  روز ها هم كاربرد دارند. 
چيزهايی شــبيه:-( يا ;-( يا حتی:*  كه كمتر كسی از پس 
حروفچينی توأم با شيفت و كنترل آنها بر می آمد. بعد از اين 
دوره در سال1999 ميالدی يك هنرمند ژاپنی اهل فناوری، 
نخستين ايموجی را روانه دنيای سايبر كرد. شيگه تاكا كاريتا 
برای نمونــه يك رعد و برق يــا آفتاب را طراحــی كرد كه از 
حروفچينی واژه هايی مانند ابری يا آفتابی پيشگيری می كرد. او 
كه به نوعی پدر ايموجی هاست پس از آن 176ايموجی طراحی 
كرد كه بسياری از آنها همچنان به شكل گذشته باقی مانده و 
فقط كيفيت رزولوشن آنها افزايش يافته است.ايموجی ها در 

سال های گذشــته به حيطه های روانشناسی و حتی فلسفه 
هم راه پيدا كرده اند. برای نمونــه برخی نظريه پرداز های اين 
علوم درباره اين شــكلك ها ديدگاه هايی را مطرح كرده اند كه 
در نوع خود قابل تامل است. روانشناسان بر اين باورند كه هيچ 
شكلك و ميميك صورتی جای مالقات رو در رو را نمی گيرد. 
درحالی كه بشری كه ســرعت تمام كارهايش افزايش يافته و 
برای صرفه جويی در وقت مالقات های روزانه خود را به ديدار 
و گفت وگو و ارسال ايموجی در شبكه های اجتماعی خالصه 
كرده می تواند در آينده ای نزديــك دچار بحران های عاطفی 
شديدی شود. پژوهش های بسياری هم در زمينه ايموجی های 
پركاربرد انجام شــده و برای نمونه يك اينفوگرافی كوچك و 
مختصر نشان می دهد مردمان كشورهای گوناگون بيشتر از 

چه ايموجی  استفاده می كنند.

ایموجی ، نخستین زبان  دنیای دیجیتال

کاناداآلمانایتالیاروسیه

مالزی

فرانسهایران

برزیل عربستان ویتنام استرالیا

اسپانیا

انگلستان

آمریکای مرکزی

آمریکای التین

آمریکا

   دلــم نمي خواهد در 
تهــران راه بروم. كنار فاضل جمشیدی

خيابان به انتظار و به خيال توقف تاكسي ايستاده ام 
كه موتوري بوق مي زند. بــوق، بوق! و چنان از زير 
كاله ايمني نگاهم مي كند كه انگار تمام شرايط يك 
قرارداد و توافق دونفره را به تو القا مي كند. انگار نه 
انگار كه فقط كيف دست تو كه اكنون روي شانه ات 
اســت و البته هديه دانشــجويانت در دانشــگاه 

اصفهان، 2ميليون مي ارزد. 
همه آزاد و رها؛ هيچ كس مقيد و در بند كسي يا 
چيزي نيست. تاكســي هاي زرد و سبز و... كه از 
همه آزادتر و خودمختارترند يا خالي مي گذرند 
يا عمدتا به دنبال دربستي هستند؛ انگار نه انگار 
كه پرايد پشت ســري به جاي 420 يا 220ليتر 
بنزين 1500توماني، 60ليتر مي گيرد و از او هم 
قابل دستيابي تر است و قانع تر! كه »آنچه شيران 
را كند روبه  مزاج، احتياج اســت، احتياج است، 

احتياج.«
همينطور كه در پياده روها راه مي روي، بايد مواظب 
روبه رو، پشت سر و اطرافت باشي كه ناگهان يكي 
تو را صدا مي كند: آقا؟! آقا؟!... و تو آيا مي تواني به 
چند نفر پاسخ مثبت دهي؟ و هرچه پول ريز داري 
به او بدهي كه نيازمند اســت و محتاج؛ راست يا 

دروغش گردن او. 
هر كاري دارنــد هموطنانم در تهــران، با بوق به 
سرانجام مي رسانند؛ تشكر، سالم، اعتراض و وداع. 
اگر دوســت داري جانت را، مراقبت كن؛ همه جا 

هستند موتوري ها...
هرچه مي خواهــد دل تنگت بگــو؛ بلند صحبت 
كن، تندی كــن و هرچــه! واژه نيازمند دريافت 
حق از طرف مقابلت هســت، بگو و اصال واژه هاي 
نامتناسب را حذف نكن؛ همانجا در خيابان، كوچه، 
مترو يا حتي داخل واگن ها و اتوبوس ها و.... كسي 
هم اعتراض كرد با چنــد واژه محكم او را منكوب 
و محكوم كن! مي تواني كمتــر آزار ببيني و آرام 
بگذري به شرط ها و شروط ها... لبخند بزن و بگو: 

»دمت گرم«
واي از هياهوها و آزادي ها و هركي هركي ها! قانون 

سيري چند، مشتي!
راه كه مــي روي خيلي ها نگاهــت مي كنند، فكر 
مي كني تيپ خاصي داري كه جلب توجه مي كني، 
نه! پسربچه مأمور تامين غذا از سوي رئيس گدايان 
منطقه تو را هدف گرفته! آقا نان  لواش مي خري؟ 

بله جانم! يك الويه كالباس و يك نوشــابه! باشه، 
يك بار كه هزار بار نمي شه. چقدر شد؟ 30تومان. 
حساب مي كني يك سوم حقوقت پريد و پسربچه 

هم!
مهد دمكراسي در متروســت؛ واگن ها، جمعيت، 
بازار مــكاره، لحظــه اي آرامش نــداري... حتي 
در زيرزميــن، لحظه به لحظه، رنــگ به رنگ؛ از 
دستفروش، سخنران، موسيقيدان، ملتمس دعا، 
ناصح و... كه به راحتي راه را در ســخت ترين گذار 
مترو براي خود باز مي كننــد و ناگهان مي بيني 
دختربچه اي روي كفش تو افتاده و مشغول برق 
انداختن كفشت اســت. ديگر چاره اي نداري كه 
به سختي ريزترين اسكناس موجود در جيبت را 
به او بدهي و نوبت را به پسربچه اي كه فال حافظ 

مي فروشد، واگذار كني!
  ســرحال مي آيي بيرون. واي چه خبره؛ ترافيك، 
موتور و موتور! چه مي كني؟! دير اســت و گرفتار 

مي شوي. چاره اي نداري.
 بپر ســوار شــو. فقط به او بگو: برو، دير شــده! 
)دمت گرم(... چشــمانت را ببند و توكل به خدا. از 

زمين و هوا تو را مي رساند.
 باوركردني نيست، رسيدي! اما نفست بند آمده از 
اين معجزه! پياده مي شوي و 3برابر كرايه معمول 
را داده اي و تازه يادت مي آيد كه موتورسوار كاله 
نداشــته و پالك هم نه، اما رســيدي؛ احســنت 

مهندس!
خالصه، تهران را بــه حال خود رهــا كرده ايم و 
خيالمان راحت كه باالخره همه به خانه مي رسند 
كه بي نظمي خود، بهترين نظم اســت و باالخره 
همه چيز جور مي شــود، كه شــده تــا حاال! صد 
رحمت به شهرســتان ها و خيابان هاي كم هياهو 
و خلوتشان كه به محض ديدن غريبه ها، لبخند و 
مهرباني شان را نثارت كرده و ايمنت مي كنند كه 
نگران نباش و بفرما كه هنوز ما هســتيم و مهم تر 
از همه آرامش مشــتري و رهگذران است؛ به ويژه 

مهمانان تهراني مان!
خداوكيلي در تهران ميليون نفري به حساب سرانه 
چه تعداد آدم، ناظر به اجراي قوانين هستند، كجاها 
مســتقرند و چگونه تذكر مي دهند! اگر هســت، 
پس چرا مــا نمي بينيم؟! انصافا شــهر پايتخت و 
اصلي ترين مركز »ايرانيان« به حال خود رهاست؟! 
اي وهلل، دمــت گــرم، حاجي، مشــتي، غالمتم، 

مخلصيم، ياعلي.
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سیدمرتضی احمدپور
خبرنگار

تفرجگاه »عــون بن علی« که روزگاری تنها یک کوه در حاشــیه 
تبریز بود، امروز با ســاخت پارک بزرگی در دامنه و اطراف آن، به 
تفرجگاهی بزرگ تبدیل شده اســت که محلی برای گذران اوقات 
فراغت شهروندان تبریزی و همچنین گردشگرانی از سراسرکشور 

محسوب و امکانات و زیبایی هایش هر روز بیشتر می شود.
این کوه تا 20ســال قبل، تنها به دلیل وجــود زیارتگاه واقع در 
قله اش، مشــهور بود و تعدادی از شــهروندان تبریــزی که به 
کوهنوردی عالقه داشــتند، روزهای جمعه به بــاالی این کوه 
1800متری می رفتند و ســاعتی در آنجا هم زیارت می کردند 
و هم به اســتراحت می پرداختند، اما اکنون و براساس آمارهای 
موجود، روزانه تعداد قابل توجهی از شهروندان تبریزی و همچنین 
گردشــگران از امکانات این جاذبه گردشــگری تبریز استفاده 
می کنند؛ موضوعی که در دوره همه گیری ویروس کرونا تاحدودی 

کم رنگ تر شده است.
جنگل کاری چندهزارهکتاری این مجموعه که از حاشــیه اتوبان 
پاسداران آغاز می شــود و تا قله کوه ادامه دارد، فضای سبز بزرگی 
را به وجود آورده که در کنار تبریز خودنمایــی می کند و به گفته 
مسئوالن، این میزان جنگل کاری قراراست تا 5هزارو 600هکتار 

نیز افزایش یابد.

امکانات تفریحی
با تقویت زیرساخت های تفرجگاه »عون بن علی«، شهروندانی که 
قصد حضور دراین منطقه را ندارند، می توانند از امکانات تفریحی 
موجود در ورودی مجموعه هم اســتفاده کنند؛ امکاناتی که برای 
شــهروندان و گردشــگران جذابیت های ویژه ای دارد و لحظات 

به یادماندنی ای را برای آنان رقم می زند.
در مسیر رسیدن به منطقه اصلی تفرجگاه، می توان انواع تفریحات 
فردی و جمعی ازجملــه زیپ الین500متــری، صخره نوردی و 
دوچرخه سواری هیجان انگیزی را هم تجربه کرد. همچنین برای 
رسیدن به باالی کوه دیگر نیازی به تجهیزات کوهنوردی نیست، 

بلکه  تاکسی های خطی شهروندان را به قله کوه می رسانند.
البتــه مســیر پیــاده روی 4کیلومتــری و مســیر قدیمــی 
صعود بــرای کوهنوردان همچنــان وجود دارد و دراین مســیر 
می توان صخره نوردانی را هم دید که مشــغول تمرین هســتند. 
این درحالی است که شهروندان می توانند درطول مسیر 4کیلومتری 
در آالچیق های ساخته شده اتراق کنند و وسایل ورزشی و تفریحی 

نیز برای کودکان مهیا شده است.

آغاز مسیر توسعه 
 توسعه این تفرجگاه ازحدود 7سال قبل با شتاب بیشتری پیگیری 
شــد و برای تامین هزینه های فراوان توســعه و جنگل کاری آن، 
شهرداری تبریز از انبوه سازان و شهروندانی کمک گرفت که قصد 

ساخت وساز داشتند؛ براین اساس در پروانه های ساختمانی ردیفی 
هم به نام »عون بن علی« درج شد تا این پروژه مهم هر روز زیباتر از 

قبل، پذیرای شهروندان تبریزی و گردشگران باشد.
برای رسیدن به باالی کوه، روش دیگری هم وجود دارد؛ استفاده 
از تله کابین. پروژه ای که قرار است با بهره برداری از فاز دوم آن، به 
طوالنی ترین تله کابین کشور تبدیل شــود. در ایستگاه تله کابین 
پــارک حیات وحش انتظار گردشــگران را می کشــد و چندمتر 
آن طرف تر، رستوران های بزرگ با سالن همایش و فضایی متفاوت 
ساخته شده اســت؛ هرچند که در یک ســال ونیم اخیر به دلیل 

همه گیری ویروس کرونا عمال تعطیل شده اند.
بخش دیگری از برنامه توســعه  این تفرجگاه به ساخت خانه های 
سنتی و نمادهای آذربایجان شــرقی اختصاص یافته است. براین 
اساس خانه هایی سنتی ساخته می شــود که به عنوان هتل مورد 
اســتفاده قرار خواهد گرفت و گردشگران ضمن آشنایی با آداب و 
رسوم مردم استان آذربایجان شرقی، می توانند شبی را در سکوت 

کوهستانی این منطقه سپری کنند.

دردسرهای ساخت دریاچه مصنوعی
یکی دیگر از طرح های توسعه ای اجرا شده در منطقه گردشگری 
»عون  بن علی«، ساخت دریاچه مصنوعی »داغ گلی« در مرتفع ترین 
نقطه است که در اطراف آن مجسمه هایی از نامداران استان نصب 
شده است. در روزهای اخیر هم با افزایش سطح آب، امکان قایقرانی 

در داخل دریاچه فراهم شده است.
این درحالی است که ســاخت این دریاچه در ســال های گذشته 
از چالش های شــهرداری تبریز به حســاب می آمد، چراکه برخی 
کارشناسان براین اعتقاد بودند که آبرســانی به این طرح نیازمند 
پمپ های بزرگی است که آب را تا ارتفاع 1800متری پمپاژ کنند 
و عالوه برآن، آســیب احتمالی به این دریاچه، می توانست امنیت 
شــهر را نیز به خطر بیاندازد، اما با طراحی های ویژه ای که انجام 
شــد، از این دریاچه هم به عنوان منبع آبیاری درختان کوهستان 
استفاده می شــود و هم ضریب ایمنی باالیی در ساخت آن به کار 

گرفته شده است.
 

چالش های موجود
شاید یکی از بزرگ ترین انتقادهایی که می توان به زیرساخت های 
تفرجگاه »عون بن علی« وارد کرد، چالش های موجود در مســیر 
دسترسی از ســمت احمدآباد و اتوبان پاسداران است که ترافیک 
بســیار ســنگینی در ورودی این تفرجگاه ایجاد می کند. ازسوی 
دیگر پارکینگ فعلی هم جوابگوي حجم زیاد خودروها نیســت. 
همچنین در هفته های اخیر سقوط 2خودرو از جاده منتهی به قله 
خبرساز شد؛ موضوعی که ضرورت ایمن سازی مسیر و نصب سرعت 
گیرهای بیشتر را دوچندان کرده است و مسئوالن مربوط نیز قول 

اجرای آن را داده اند.
یکی دیگر از چالش های موجود دراین تفرجگاه، گرفتار شدن برخی 

شهروندان ناآشنا به کوهنوردی درمیان صخره ها و بعضا سقوط از 
تپه های مشرف به قله است. جذابیت این تفرجگاه و استقبال عمومی 
از آن سبب شده برخی شهروندان از مسیرهای صعب العبور به سمت 
قله صعود کنند که متاســفانه در ســال های اخیر زمینه ساز بروز 

حوادث ناگواری شده است.

برنامه ریزی برای رفع مشکالت 
رئیس سازمان توســعه وعمران »عون بن علی« و پارک طبیعت 
شهرداری تبریز با بیان اینکه 17ســال از اجرای طرح توسعه این 
منطقه می گذرد، می گوید: در ســال های اخیر رونــد متوازنی از 
توسعه جنگل کاری و فضای سبز و همچنین تقویت امکانات رفاهی 
و تفریحی دراین منطقه را شاهد بوده ایم و بازرسی میدانی و ارزیابی 
کیفیت فضای سبز ازسوی مســئوالن ارشد این سازمان به صورت 

مستمر انجام می شود.
»شــمس اهلل فیروزیان« با بیان اینکه براســاس برنامه ریزی های 
انجام شده، امکانات مختلفی به این مجموعه افزوده می شود، ادامه 
می دهد: امکان ماهی گیری در دریاچه، رونمایی از فضای گلخانه ای 

و توسعه خدمات تله کابین و کارتینگ ازجمله این امکانات است.
وی اضافه می کند: ساخت پل اتصال پارکینگ تفرجگاه به اتوبان 
پاسداران آغاز شده و با توجه به افزایش بازدیدکنندگان در سال های 
اخیر و بار ترافیکی پل شهید شفیع زاده، تالش می کنیم این پروژه 

هرچه سریع تر به بهره برداری برسد.

4 3,2

 خانه مرال ها 
 امن نیست

راه ناهموار معلوالن 
تا بازارکار 

بیکاری از معضالتی اســت که این روزها بخش قابل توجهی از 
جامعه را دچار مشکالت اساسی کرده است؛ موضوعی که با وجود 
همه گیری ویروس کرونا در کشور، بیش از پیش به چشم می آید و 
به چالشی اساسی برای جامعه تبدیل شده است. دراین میان یکی 
از قشر هایی که با مشکالت بیشتری در زمینه اشتغال مواجهند، 

معلوالن هستند. 

 توسعه تفرجگاه »عون بن علی«، این منطقه را 
به یکی از محبوب ترین جاذبه های گردشگری شهر تبریز تبدیل کرده است

تفرجگاه محبوب تبریزی ها
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قانون اختصاص 3درصد از سهمیه استخدامی راه ناهموار معلوالن تا بازارکار 
دستگاه های اجرایی به معلوالن در بسیاری از 

استان ها هنوز به شکل کامل اجرا نشده است
بیکاری از معضالتی اســت که این روزها بخش قابل توجهی از جامعه را دچار 
مشکالت اساسی کرده اســت؛ موضوعی که با وجود همه گیری ویروس کرونا 
در کشور، بیش از پیش به چشم می آید و به چالشی اساسی برای جامعه تبدیل 
شده است. دراین میان یکی از قشــر هایی که با مشکالت بیشتری در زمینه 
اشتغال مواجهند، معلوالن هستند. ایجاد شغل برای جامعه هدف 
ســازمان بهزیستی ازجمله 

معلوالن، نیازمند یک باور عمومی و جدی است. برهمین اساس هم بود که قانون 
حمایت از معلوالن و اختصاص 3درصد از سهمیه استخدامی دستگاه های اجرایی 
به این افراد تصویب شد، اما به نظر می رسد این قانون در بسیاری از استان های 
کشور هنوز به شکل کامل و جامع اجرا نشده است؛ موضوعی که حتی درصورت 
اجرا، درصد کمی از مشکالت معلوالن را رفع می کند.دراین میان کارشناسان 
معتقدند ایجاد اشتغال های خرد، خوداشتغالی یا حمایت کارآفرینان از معلوالن، 

گامی مهم درمسیر ایجاد اشتغال این قشر است. با توجه به این موضوع دراین 
پرونده کوشیده ایم وضعیت به کارگیری معلوالن در دستگاه های دولتی، نقش 

مراکز مثبت زندگی در اشتغال این قشر و فعالیت های بخش خصوصی دراین 
عرصه را در همه استان های کشور بررسی کنیم و به صورت ویژه 

به مشکالت اشتغال زنان معلول بپردازیم.

لرستان 

براساس آمارهای رسمی، بیش از 52هزار توان یاب 
زیرپوشش سازمان بهزیستی لرستان هستند؛ براین اساس 
22هزارنفر، معادل 38درصد، توان یاب جسمی - حرکتی، 8هزارنفر 
توان یاب بینایی، 10 هزار توان یاب ذهنی، 6هزارو 900نفر توان یاب شــنوایی 
و همچنین 5هزارنفر توان یاب اعصاب و روان هستند. سال گذشته اداره کل بهزیستی 
استان لرســتان توانســته  هزارو 768شــغل برای مددجویان ایجاد کند و همچنین 
59میلیارد تومان از بانک مرکزی برای اشتغال مددجویان بهزیستی درنظر گرفته شده 
که خوشبختانه همه این تسهیالت هزینه شده است؛ موضوعی که می تواند کمبودهای 
موجود در زمینه اشتغال در دستگاه های دولتی را تاحدودی رفع کند. باید به این موضوع 
هم اشاره کرد که قانون 3درصد استخدام توان یابان در استان لرستان ازسوی اداره ها و 

نهادهای دولتی چندان رعایت نمی شود. 

هرمزگان

اگرچه قانون استخدام 3درصدی معلوالن در دستگاه های دولتی اقدام مثبتی درحوزه 
ایجاد اشتغال برای این قشر بوده، اما آمار دقیقی از تحقق این عدد دراستان هرمزگان وجود 
ندارد و مانند برخی از قوانین مشابه، همواره بهانه های مختلفی برای این موضوع مطرح 
می شود. فعاالن جامعه معلوالن هرمزگان معتقدند قانون3درصدی در عمل چندان اجرا 
نمی شود و به جز برخی موارد استثنایی، همچنان بر روی کاغذ مانده است. دراین میان 
باید به عملکرد مراکز مثبت زندگی هم اشاره کرد که فلسفه وجودی شان خدمت رسانی 
بهتر به معلوالن و مددجویان است، اما اکنون این مراکز در هرمزگان درحوزه اشتغال زایی 
برای این قشر چندان فعال نیستند. وضعیت اشتغال معلوالن در بخش خصوصی هرمزگان 
نیز مناسب نیست؛ به ویژه در حوزه بانوان که مشکالت مضاعفی دارند. در بیشتر موارد 
بخش خصوصی خود را نسبت به اســتخدام افراد معلول متعهد نمی داند و مشوق های 

موجود، مانند تقبل 5سال حق بیمه ازسوی بهزیستی، برای این بخش جذاب نیست.

فارس

در استان پرجمعیت فارس، بیش از 138هزارمعلول شناسایی شده اند و 30هزارنفر در 
نوبت مساعدت و مستمری اداره کل بهزیستی قرار دارند و به گفته مسئوالن بهزیستی 
استان، سال گذشته تفاهم نامه توسعه اشتغال زایی برای معلوالن با شرکت شهرک های 
صنعتی فارس امضاء شد که می تواند زمینه را برای ارائه خدمات بهتر به افراد زیرپوشش 
این ســازمان فراهم و آنان را مســتقل و توانمند کند. همچنین سقف تسهیالت ویژه 
کارفرما در گذشته 250میلیون تومان به ازای جذب 5نفر زیرپوشش بهزیستی بود که با 
پیگیری های انجام شده، این میزان به 2میلیارد تومان به ازای جذب ۴0نفر افزایش یافته 
است. پرداخت 23درصد سهم بیمه افراد زیرپوشش بهزستی نیز در کنار افزایش رقم 
تسهیالت، فرصت مناسبی برای کارفرمایان ایجاد کرده است تا در جذب افراد زیرپوشش 
بهزیستی دراین استان پیشرو باشند. مسئوالن بهزیستی فارس همچنین اعالم کرده اند 
که برخی اعضای جامعه هدف بهزیستی استان خواستار اشتغال در حوزه استارتاپ ها 

هستند که از این رویکرد حمایت می شود.

گیالن

ســال گذشــته هزارو7۴۴ نفــر از مددجویان 
بهزیستی در استان گیالن به خوداشتغالی یا اشتغال کامل 
رسیدند که بخشی از آنان را معلوالن گیالنی تشکیل می دادند. آمارها 
نشان می دهد اداره بهزیستی گیالن در سال گذشــته اقدام های موثری در زمینه 
اشتغال معلوالن گیالنی انجام داده است، اما محدودیت های کرونایی، عدم آمادگی 
جامعه هدف برای احراز شرایط دریافت وام و برخی مشکالت بانکی، از چالش های 
اشــتغال زایی برای معلوالن اســتان به حســاب می آید. همچنین در سال جاری 
مشوق های بهزیستی برای کارفرمایانی که مددجویان این سازمان را به کار بگیرند، 
هم به لحاظ تعداد نیرو و هم ازنظر ســقف تســهیالت، افزایش یافته است. اینها 
درحالی است که اگرچه در حوزه اشتغال دولتی و به کارگیری معلوالن گیالنی در 
دستگاه های اجرایی آمارهای دقیقی وجود ندارد، اما به نظر نمی رسد اوضاع دراین 

استان، بهتر از سایر استان های کشور باشد.

کردستان

حدود ۴5هزارمعلول در استان کردستان زیرپوشش خدمات سازمان بهزیستی هستند 
که از این تعداد، 23هزارو 695نفر، مستمری بگیر و  18هزارو 36نفر معلول روستایی 
هستند. براین اساس سهم معلوالن استان از اشتغال دولتی 3درصد است که درسال  های 
گذشته تاحدودی اجرایی شده است. در زمینه اشتغال دربخش خصوصی نیز تسهیالت 
قرض الحسنه با کارمزد ۴درصد به معلوالن پرداخت شده است. سال گذشته بهزیستی 
استان در 3بخش زنان سرپرست خانوار، معلوالن، خانواده های آسیب دیده و معتادان 
ترک اعتیاد 80میلیاردو 800میلیون تومان تســهیالت پرداخت کرده  اســت. اعتبار 
اختصاص یافته درسال جاری برای کردستان 116میلیاردو 800میلیون تومان است 
که معلوالنی که به صورت خویش فرما برای خود شــغل ایجاد می کنند یا کارفرمایانی 
که این افراد را در کارگاه خود بــه کار می گیرند، می توانند از این تســهیالت، به ازای 
هرنفر 50میلیون تومان با کارمزد ۴درصد، اســتفاده کنند. دراین میان باید اشاره کرد 
که مهم ترین مشکالت زنان معلول کردستانی برای گرفتن تسهیالت، نداشتن ضامن 
اســت. پایین بودن تحصیالت افراد معلول)زیردیپلم و پایین تر( و نداشــتن مهارت از 
مهم ترین مشکالت معلوالن کردستانی درحوزه اشتغال است. همچنین باید اشاره کرد 
که 53مرکز مثبت زندگی در محله های مختلف، به ویژه مناطق محروم و کم برخوردار، 

خدمت رسانی می کنند.

البرز

براساس آمار بهزیستی استان البرز، 33هزارمعلول دراین استان زندگی می کنند که 
با مشکالت عدیده ای ازجمله اشــتغال روبه رو هستند. براساس قانون، باید 3درصد 
از اشتغال دستگاه ها و ســازمان های دولتی به معلوالن اختصاص یابد که این قانون 
تاکنون در البرز، آنگونه که باید، رعایت نشده اســت. این درحالی اســت که به گفته 
مسئوالن سازمان بهزیستی البرز، ازجمله اقدام هایی که برای این قشر انجام شده، 
می توان به اختصاص کمک هزینه کارفرمایــی، کمک هزینه بیمه خویش فرمایی یا 
ارائه یارانه ارتقای کارآیی اشــاره کرد که به عنوان مشــوق برای اشتغال زایی دراین 
حوزه درنظر گرفته شده اســت. همچنین برای اشــتغال معلــوالن البرزی، حدود 
59میلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته شده که با هدف تسهیل گری اشتغال معلوالن، 
به کارفرمایان، افراد دارای مدارک فنی وحرفه ای یا به افراد دارای مجوز فعالیت صنفی 
پرداخت می شود. همچنین باید اشاره کرد که در یکی دو سال گذشته در شهرک های 
صنعتی استان نیز کم وبیش اقدام هایی برای اشتغال معلوالن انجام شده است؛ به عنوان 
مثال یکی از کارخانه های منطقه اقتصادی پیام از ظرفیت زنان معلول سرپرســت 

خانوار برای تولید استفاده کرده است.

سیستان وبلوچستان

بهزیســتی  از  معلــول  نفــر   600 28هــزارو 
سیستان وبلوچستان ماهانه مستمری دریافت می کنند، از این تعداد 
افزون بر 5۴هزارنفر در سامانه خدمات بهزیستی، پرونده دارند. اما با این وجود هنوز 
آمارهای دقیقی از میزان اشــتغال زایی برای معلوالن در دســتگاه های دولتی استان 
وجود ندارد، اما آنچه از شــواهد برمی آید، وجود ضعف های اساسی دراین حوزه است. 
دربخش خصوصی نیز با وجود اقدام های مثبتی که درســال های اخیر برای اشــتغال 
معلوالن برداشته شده است، تا رسیدن به نقطه مناسب، راه درازی درپیش است. اینها 
درحالی است که ایجاد اشتغال برای این قشر، از مهم ترین دغدغه های مسئوالن و فعاالن 
حوزه بهزیستی استان است. برهمین اســاس سال گذشته 105مرکز مثبت زندگی در 
سیستان وبلوچستان به بهره برداری رسید تا بلکه گام های مثبتی در مسیر ایجاد اشتغال 

برای معلوالن استان برداشته شود.

چهارمحال وبختیاری 

32هزارو683معلول در چهارمحال و بختیاری با معلولیت شــدید، خفیف و متوســط 
زیرپوشش بهزیستی قرار دارند که از این تعداد، 13هزارو 552نفر، مستمری بگیر دائم 
هستند. برهمین اساس توانمندسازی جامعه هدف و ایجاد اشتغال، از مهم ترین برنامه ها 
و اهداف سازمان بهزیستی است که بیش از 2۴هزارنفر از جمعیت 32هزارنفری معلوالن 
استان، زیرپوشــش طرح های مدنظر دراین حوزه قرار دارند. تعهد سال گذشته ایجاد 
اشتغال برای معلوالن استان هزارو 359نفر بود که براساس آمارها، بیش از 90درصد 
آن محقق شده است. همچنین 13صندوق اشتغال خرد و 18گروه خودیار نیز در استان 
فعالند که سال گذشته با فعالیت این صندوق ها، هزارو 50شغل برای جامعه هدف ایجاد 
شد. در راســتای ایجاد اشتغال برای جامعه هدف بهزیســتی، عالوه بر قانون 3درصد 
سهمیه اشتغال دستگاه ها، اجرای طرح های مختلف ازجمله ارائه تسهیالت ارزان قیمت 
برای اجرای طرح های خوداشتغالی و کارفرمایی و همچنین حمایت از کارفرمایانی که 

از جامعه هدف استخدام داشته باشند، مورد توجه بوده است.

قزوین

یکی از مشکالتی که دراستان قزوین، معلوالن را در زمینه اشتغال با چالش مواجه کرده، 
عدم مناسب سازی بیشــتر کارگاه ها و دفاتر بخش خصوصی است که معموال این قشر 
قادر به حضور در این گونه اماکن نیســتند. اما با این وجود در استان صنعتی قزوین در 
زمینه ایجاد فرصت شغلی از طریق پرداخت تسهیالت خوداشتغالی و مشاغل خانگی، 
درسال جاری 1۴میلیارد و ۴25میلیون ریال جذب شده که براساس آن 278مددجو 
مشغول به کار شده اند. در زمینه ایجاد فرصت شغلی در واحدهای صنعتی و تولیدی نیز 
تاکنون ۴2نفر معرفی و مشغول به کار شده اند. همچنین در زمینه پرداخت تسهیالت 
قرض الحسنه در قالب کارفرمایی، به عنوان مشــوقی برای جذب مددجویان و به ویژه 

معلوالن، اقدام های موثری در استان انجام شده است. 

کرمانشاه

۴2هزارنفر دارای معلولیت های جســمی - حرکتی، روانی، شنوایی، بینایی و گفتاری 
زیرپوشش سازمان بهزیستی استان کرمانشــاه زندگی می کنند. براین اساس ، دریک 
سال گذشته 3هزارو 320فرصت شغلی برای مددجویان زیرپوشش این سازمان ایجاد 
شده است. این درحالی اســت که استخدام معلوالن براســاس قانون »3درصدی« در 
دستگاه های دولتی استان نتوانسته دردی از بیکاری این قشر دوا کند و مسئوالن مربوط 
باید با جدیت بیشتری نسبت به اجرای این قانون اهتمام داشته باشند. با این وجود اما 
پرداخت تسهیالت اشتغال زایی، ارائه بیمه  خویش فرمایی، پرداخت سهم بیمه کارفرما 
و پرداخت کمک های بالعوض برای ایجاد اشتغال ازجمله برنامه های بهزیستی استان 
برای کمک به اشتغال مددجویان کرمانشاهی بوده است. زنان معلول کرمانشاهی نیز 
با مشکالت عدیده ای برای اشتغال مواجهند؛ عدم مناسب سازی محیط های شهری و 
اداری وعدم فرهنگ سازی مناسب دراین زمینه از مشکالتی است که کاریابی برای زنان 
معلول را با چالش مواجه کرده است. دراین میان اشتغال معلوالن در بخش خصوصی نیز 
با وجود درنظرگرفتن مشوق های بیمه ای و... برای کارفرمایانی که از معلوالن استفاده 

می کنند، اوضاع چندان مناسبی ندارد.

زنجان

معلوالن برای اینکه بتوانند در زندگی مســتقل باشــند، بــه کار نیاز دارنــد، اما در 
حوزه اســتخدام در دســتگاه های دولتی براســاس قانون، تاکنون این ســهمیه ها 

نشده اســت. این درحالی اســت که براساس دراســتان زنجان صددرصد محقق 
استان برای اشتغال ۴69نفر برنامه ریزی برخی آمارها سال گذشته دراین 
آنان در بخش هــای اداری، خصوصی و شده بود که گفته می شود همه 
شده اند. در قانون جذب اداره ها تأکید خوداشتغالی مشــغول به کار 
دولتــی بایــد 3درصد ســهمیه شده اســت که ســازمان های 

را لحــاظ کننــد و اکنون اســتخدامی از میــان معلــوالن 
استان حدود 30کارمند دارای معلولیت در  بهزیستی 

بهزیستی فعالیــت می کنند. همچنین مســئوالن 
اســتان عملکرد مراکــز مثبت زندگی را در 

ایجاد اشتغال برای معلوالن رضایت بخش ارزیابی 
می کنند. دراین میان مشکالت بیشتر روی دوش بانوان 

معلول اســت، چراکه تعداد قابل توجهی از آنان از تحصیالت 
و آموزش های حرفه ای محروم مانده اند و برای یافتن شــغل دچار 

مشکل هستند.

گلستان 

شیوع معلولیت در استان  گلستان تقریبا دوبرابر میانگین کشوری است 
و دراین استان حدود 50هزارمعلول و توانخواه زندگی می کنند. با وجود 

اینکه قانون، دولت را به اختصاص ســهم 3درصدی از اشتغال در 
سازمان های دولتی مکلف کرده، اما تحقق این عدد درگلستان چیزی 
درحدود صفر اســت. با این حال و برخالف گالیه های معلوالن، 

مسئوالن اداره کل بهزیستی گلستان معتقدند در چندسال 
گذشته تالش ویژه ای برای رونق اشتغال این قشر از جامعه، 
در دستگاه های مختلف انجام شده است. مسئوالن مربوط 
اعالم می کنند در 2ســال اخیر که دستگاه های مختلف 
استخدام داشــته اند، قانون 3درصد استخدام معلوالن، 
تاحد زیادی رعایت شده است. این درحالی است که به نظر 
می رسد موضوع اشــتغال معلوالن در بخش خصوصی 
نیز از شرایط حاکم بربخش دولتی تبعیت می کند؛ این 
موضوع را تنهــا مرکز ویژه کاریابی معلوالن دراســتان 
تأیید می کند. مســئوالن این مرکز معتقدند پیدا کردن 
شغل مناســب برای افراد دارای معلولیت سخت است. 
اینها درحالی اســت که وضعیت در حــوزه کارآفرینی و 
خوداشتغالی معلوالن استان متفاوت است. انتخاب »علی 
و یکی از کارآفرینان نوشک فرد« جوان 22ساله گلستانی به عنوان باغدار نمونه 

برتر استان ازسوی وزارت جهادکشــاورزی و همچنین وزارت کار، مهر تأییدی است بر 
موفقیت معلوالن در حوزه کارآفرینی و خوداشتغالی.

مازندران 

وضعیت به کارگیری معلوالن در دستگاه های دولتی مازندران چندان مساعد نیست. 
براساس آمارهای اداره کل بهزیســتی استان، در سال گذشــته فقط 3نفر از معلوالن 
مازندرانی در دستگاه های دولتی جذب شده اند؛ روندی که در سال های قبل نیز مشاهده 
شده است. مسئوالن بهزیستی مازندران می گویند دســتگاه های دولتی به بهانه های 
مختلف از اجرای قانــون جذب 3درصد اســتخدامی ها از معلوالن ســر باز می زنند. 
این درحالی است که برای اشــتغال معلوالن دراین استان، به مشــاغل دولتی بسنده 
نمی شود و اقدام های زیادی برای توانمندســازی انان انجام می شود. براساس آمارها، 
سال گذشته با اعطای تسهیالت قرض الحسنه خوداشــتغالی 50میلیون تومانی برای 
2هزارو921نفر از جمعیت زیرپوشش بهزیســتی مازندران، شغل ایجاد شد که حدود 
50درصد این افراد را معلوالن تشکیل می دهند. همچنین برای افزایش جذب معلوالن 
در بخش خصوصی نیز تسهیالت و مشــوق های متعددی درنظر گرفته شده است، اما 
سال گذشته فقط حدود 200 فرد دارای معلولیت در مازندران، به عنوان نیروی کار جذب 
واحدهای بخش خصوصی شدند. همچنین اخیرا برای 11۴مرکز مثبت زندگی نیز پروانه 
فعالیت صادر شده است که پیش بینی می شود با آغاز رسمی فعالیت آنها، در اشتغال زایی 

و توانمندسازی معلوالن اثرگذار باشد.
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آذربایجانشرقی

به استناد ماده۷ قانون جامع حمايت 
از حقوق معلوالن، که در سال۸۳ تصويب 

شد، همه موسسه ها و ســازمان هايی که از بودجه 
دولتی استفاده می کنند، بايد ۳درصد نیروی انسانی خود را به جامعه معلوالن اختصاص 
دهند. اگرچه اين موضوع يک ماده قانونی است، اما به نظر می رسد دراستان انگیزه ای 
برای عمل به آن وجود نــدارد. آذربايجان شــرقی بیش از ۷1هزار کارمنــد دارد، اما 

1۷0هزارنفری معلوالن بسیار اندک است و از اين تعداد کارمند ســهم جامعه 
ازجمله خود بهزيستی، کارمندان معلول در اداره های معدودی از استان، 
از اين دســت، به کار گرفته شــده اند که به عنــوان تلفنچی يا مشــاغلی 

است، اما در زمینه اشتغال بخش خصوصی تعدادشان کمتر از ۷0نفر 
به دست آمده اســت و حدود 5هزارمعلول موفقیت های بیشتری 

بخش های غیردولتی مشغول به کارند. دراين در کارخانه ها و 
میان حمايت های مناسبی از اشتغال زنان معلول 
ازسوی مراکز مثبت زندگی و سازمان های مردم نهاد 
صورت می گیرد و کارگاه های کوچکــی در غرب تبريز و 
برخی شــهرها ازجمله مرند و میانه ايجاد شده اســت. چالش 
مهم اين کارگاه های زنانه در استان، پرداخت حقوق بسیارکم است. 

ایالم

اســتان ايالم 15هزارو ۷۸معلول دارد که به گفته مديرکل بهزيستی استان، 
وضعیت استخدام آنان به صورت جدی درحال پیگیری و انجام است و با توجه 
به وضعیت استخدام اداره ها و مشاغل ستاره دار در استخدام ها، موفقیت ويژه ای 
در ايجاد اشتغال برای معلوالن استان به دست نیامده است. با اين حال در زمینه 
خوداشــتغالی اين افراد، بهزيستی اســتان ايالم رتبه پنجم را در پرداخت 
تسهیالت اشتغال زايی معلوالن در کشور دارد و سال گذشته ۹10میلیون 
تومان وام خوداشتغالی به 1۸نفر از معلوالن ايالمی پرداخت شد. همچنین 
کارفرمايانی که درمحــل کار خود از معلوالن اســتفاده می کنند، از 
پرداخت حق بیمه کارفرمايان برای بیمه کارگران معلول معافند 
و اين سهم بیمه کارفرمايی را بهزيستی پرداخت می کند که اين 
اقدام يک امتیاز مالی برای کارفرمايان در به کارگیری معلوالن 

به حساب می آيد.

بوشهر

براســاس ماده۷ قانون حمايت از حقوق افراد دارای معلولیت، 
دولت ملکف اســت حداقل ۳درصد از مجوزهای اســتخدامی 
دستگاه های دولتی و عمومی را به اين افراد اختصاص دهد که 
خوشبختانه از سال گذشته اقدام های موثری دراين زمینه انجام 
شده، به طوری که اين ســهمیه در استخدامی ها کامال مشخص 
شده و درصورتی که افراد دارای شــرايطی درپست موردنظر به 
هر دلیلی جذب نشوند، اين سهمیه برای آنان ذخیره خواهد شد 
و فرد ديگری جايگیزين نمی شود. در سال گذشــته 1۳نفر از معلوالن بوشهری برای 
انجام مصاحبه شغلی به دستگاه های مختلف اســتان معرفی شدند که تاکنون نتیجه 
نهايی وضعیت استخدام در آموزش و پرورش  مشــخص و گويا ۳نفر پذيرفته شده اند. 
دراين میان بايد به وضعیت اشتغال معلوالن در بخش خصوصی اشاره کرد که با وجود 
اقدام های انجام شده درسال های اخیر ازســوی برخی کارآفرينان، اما هنوز تا وضعیت 

مطلوب فاصله زيادی وجود دارد.

یزد

استان يزد بیش از ۴0هزارمعلول دارد که بسیاری از آنها بیکارند و در کنار آن، متاسفانه 
جامعه نیز هنوز آنچنان که بايد، فرهنگ پذيرش معلول را برای اســتخدام ندارد. اين 
درحالی است که اين افراد با شاغل شدن، شــخصیت خود را باز می يابند و می توانند 
نیازهای مادی روزانه خود را رفع کنند. در استان يزد، از اشتغال در دستگاه های دولتی 
که خبری نیســت و در بخش خصوصی هم به توان اين افراد اطمینان نمی شود. الزمه 
اين اعتماد، باور پیداکردن جامعه نسبت به توانايی های معلوالن و دراين راستا، نقش 
ارائه آموزش های مناسب به معلوالن بســیار حائز اهمیت است. دراين شرايط حمايت 
نیکوکاران بهترين راهکار برای اشتغال معلوالن است و صنعت پوشاک نیز بهترين شغل 
برای آنها محسوب می شــود؛ از اين رو تعدادی از خیران استان برای اشتغال معلوالن 

دست به کار شده اند و کارگاه هايی برای اشتغال اين قشر برپا کرده اند.

سمنان

براساس بررسی های انجام شــده، سهم ۳درصدی 
اشتغال معلوالن در استان سمنان چندان مورد توجه 
دســتگاه های دولتی قرار نمی گیرد و به نظر می رسد 
شرايط دراين اســتان نیز پیرو وضعیت کشور، در حوزه 
اشتغال دولتی معلوالن چندان مناسب نیست. اما اداره کل 
بهزيســتی ســمنان تالش کرده اســت که با ارائه تسهیالت 
50میلیون تومانی خوداشتغالی و توانمندسازی معلوالن، بخشی 
از مشکل اشتغال آنان را رفع کند. سال گذشته درمجموع 5۸۹شغل 
برای افراد زيرپوشش بهزيستی سمنان با اعطای تسهیالت ايجاد شد که از 
اين تعداد، 1۷۳نفر را معلوالن اين استان تشکیل می دادند و ازاين 1۷۳نفر نیز 60نفر 
بانوان معلول بودند. همچنین 21مرکز مثبت زندگی سمنان که از زمستان سال گذشته 
فعالیت خود را آغاز کرده اند، تاکنون به 10نفر از معلوالن ســمنانی خدمات اشــتغال 
ارائه داده اند. همچنین از جامعه زيرپوشــش بهزيستی 200نفر هم در سال گذشته در 
شرکت های خصوصی و مراکز تجاری با ارائه تسهیالت بیمه ای به کارفرمايان جذب و 

مشغول به کار شدند.

خراسانرضوی

تاکنون دراستان خراسان رضوی گام های مختلفی برای رونق اشتغال معلوالن برداشته 
شده است، ازجمله اينکه تسهیالت 50میلیون تومانی با کارمزد ۴درصد و بازپرداخت 
۷ساله پرداخت می شود.اين تسهیالت که ازسوی سازمان بهزيستی استان و با همکاری 
بانک ها پرداخت می شود، برای گروه های هدف زنان سرپرست خانوار، افراد آسیب ديده 
اجتماعی، فرزندان مســتقل بهزيســتی و به ويژه معلوالن درنظرگرفته شده اســت. 
سال گذشــته برای 5هزارو ۸۸نفر از مشموالن دريافت تســهیالت ازجمله معلوالن، 
که 2هزار66۸ نفر از اين تعداد را شــامل می شوند، دراستان تسهیلگری اشتغال انجام 
شده است. معلوالنی که تسهیالت دريافت می کنند، عموما جزو مشاغل بخش خصوصی 
محســوب می شــوند، چراکه اکثرا به راه اندازی مشــاغل خرد خصوصی اقدام يا در 
بخش خصوصی فعالیت می کنند. اينها درحالی است که درسال های اخیر برای اشتغال 
معلوالن در دستگاه های دولتی، بیش از ۷0معرفی نامه  ازسوی بهزيستی استان صادر 
شده است، اما تاکنون تعداد انگشت شماری از معلوالن در اداره های دولتی و نیمه دولتی 
استخدام شده  اند.همچنین بايد اشاره کرد که مراکز مثبت زندگی در خراسان رضوی 
اواخر ســال گذشــته مجوز فعالیت خود را دريافت کردند و واگذاری پرونده ها به اين 
مراکز با تأخیر انجام شد، بنابراين هنوز فعالیت اين مراکز در استان نمود چندانی پیدا 

نکرده است.

اصفهان

براساس بررسی های انجام شده، تحقق سهم ۳درصدی معلوالن اصفهانی از استخدام 
در دستگاه های دولتی درســال جاری، چیزی درحدود صفر بوده است. در سال های 
گذشــته هم اداره های دولتی معموال روی خوشــی به اين سهمیه نشــان نداده اند؛ 
موضوعی که نشان می دهد اشتغال معلوالن اســتان در بخش دولتی وضعیت قابل 
دفاعی ندارد. اين درحالی است که وضعیت در بخش خصوصی متفاوت است؛ سهمیه 
اشتغالی که امسال برای جمعیت زيرپوشش بهزيستی استان اصفهان درنظرگرفته 
شده ۴هزارو ۷2نفر اســت که از اين تعداد، تاکنون برای هزارو 6۳۴نفر شغل ايجاد 
شده است که هزارو ۳۹6نفر از اين تعداد معلول هستند. ايجاد اشتغال برای معلوالن 
قسمتی از فعالیت های تعريف شده مراکز تازه تأسیس مثبت زندگی هم هست که با 
اختصاص اعتبار مناسب، سال گذشته ازسوی ســازمان بهزيستی راه اندازی شدند؛ 
مراکزی که  بايد با تقويــت ارتباط های خود با نهادها و ســازمان های مرتبط، نقش 
محوری تری در اشتغال زايی برای معلوالن ايفا کنند. دراين  میان بايد به اين موضوع 
هم اشاره کرد که جمعیت معلول اصفهان، به ويژه زنان معلول، بیشتر در منزل هستند 
و به همین دلیل سعی شده است بیشتر به سوی مشاغل خانگی، بازاريابی اينترنتی و 

مشاغل مجازی سوق داده شوند.
 

آذربایجانغربی

حدود 6۸هزار کارمند دولتی در اســتان حضور دارند و براســاس قانون، حداقل بايد 
2هزارنفر از اين تعــداد را افراد معلول تشــکیل دهند که در عمل، تعــداد کارمندان 
معلول در استان بسیارکمتر از اين تعداد اســت و به بیش از 50نفر هم نمی رسد. اين 
درحالی است که با ضعف بخش خصوصی در اســتان در جذب افراد معلول، بهزيستی 
تالش می کند با اعطای وام های کم بهره ۴0 تا 50میلیون تومانی به کارفرمايان، آنان را 
برای به کارگیری اين بخش از جامعه ترغیب کند. در سال های اخیر زنان معلول استان 
به واسطه محدوديت های اجتماعی و فرهنگی، بیش از مردان طعم بیکاری را چشیده اند. 
همچنین درحال حاضر حدود 100مرکز مثبت زندگی در استان فعال است که بخشی 
از فعالیت اين مراکز برای آموزش مهارت های زندگی به کار گرفته می شود. در سال های 
اخیر نامه های متعددی ازسوی ســازمان های غیردولتی حامی معلوالن به مسئوالن 
استانی و نمايندگان مجلس نوشته شده تا اشــتغال معلوالن مورد توجه بیشتری قرار 
گیرد، اما آنان با پاسخ نسبتا مشترکی روبه رو شده اند که درشرايط کنونی، اشتغال افراد 

بدون معلولیت در اولويت قرار دارد.

خراسانجنوبی

آمارها نشــان می دهد سال گذشــته 150نفر از افــراد دارای معلولیت تحت حمايت 
بهزيستی استان خراسان جنوبی، از کمک هزينه های اشتغال شامل پرداخت حق بیمه 
سهم کارفرما يا خويش فرما و پرداخت کمک هزينه ارتقای کارايی افراد دارای معلولیت، 
برخوردار شده اند. همچنین در طول سال۹۸ و ۹۹ برای ۴۸0نفر دارای معلولیت تحت 
حمايت بهزيستی استان، با استفاده از مشــوق های قانونی شامل پرداخت تسهیالت 
کارفرمايی، ارائه تســهیالت قرض الحســنه به خود توانخواه يا خانواده وی، پرداخت 
حق بیمه سهم کارفرما يا خويش فرما، پرداخت کمک هزينه ارتقای کارايی افراد دارای 
معلولیت و...، اشتغال ايجاد شده است. همچنین اکنون 1۳مرکز حرفه آموزی درمجموع 
با تعداد 2۹۸نفر توانخواه خدمت گیرنده در شهرســتان های بیرجند، قائنات، طبس، 
سرايان، زيرکوه، فردوس، بشــرويه و درمیان فعالیت می کنند و خدمات توانبخشی، 
آموزش مهارت های روزمره زندگی و ارتباط موثر، مهارت های کسب وکار و حرفه آموزی 
به توانخواهان پذيرش شده در مرکز ارائه می دهند. نکته مهم،  اينکه تعدادی از معلوالن 
واجد شرايط برای استخدام در اداره های دولتی معرفی شده اند، اما اين اداره ها به دلیل 
مشکالتی کلی که درباره اشتغال در استان وجود دارد، قابلیت جذب بسیار کمی دراين 

زمینه دارند.

قم

براساس بررسی های انجام شده، درسال گذشته فقط ۳نفر از معلوالن استان قم از 
قانون استخدام ۳درصدی معلوالن استفاده کرده اند و آموزش و پرورش استان تنها 
سازمانی است که اين ۳شهروند معلول را استخدام کرده است. به دلیل اينکه بعضی 
از معلوالن توانايی انجام کارهای مورد درخواست دستگاه های دولتی را ندارند، اين 
نهادها تمايلی برای به کارگیری آنان ندارند. بنابراين زمانی که توانمندی معلوالن 
در گزينش اين افراد بررســی می شود، بیشــتر آنها نمره رضايت بخشی دريافت 
نمی کنند، اما بخش عمده ای از اشتغال معلوالن در قالب ارائه تسهیالت خوداشتغالی 
و حمايت های تشويقی از کارفرماها پیگیری می شود. تعهد خوداشتغالی معلوالن 
قمی درسال گذشته تخصیص 2۹میلیارد تومان تسهیالت  بانکی با سود ۴درصد 
برای فعالیت ۸01معلول بود کــه اين تعهد محقق شده اســت. همچنین اعتبار 
خوداشتغالی معلوالن درسال جاری به ۴2میلیاردتومان افزايش يافته و ۸۴۹معلول 
بايد از تســهیالت اين طرح اســتفاده کنند. در زمینه حمايت های تشــويقی از 
کارفرماها نیز به ازای به کارگیری هرمعلول، تا ســقف 50میلیون تومان تسهیالت 
داده می شود. سال گذشته ۷0نفر از مددجويان در قالب اين طرح جذب بنگاه های 

بخش خصوصی شده اند. 

همدان

براساس آمارهای اداره کل بهزيستی استان همدان، ۴5هزارو 5۳0معلول در استان 
همدان زندگی می کنند، اما بر اساس آمار پااليش شــده، ۳1هزارنفر زيرپوشش 
اداره کل بهزيستی استان همدان هستند. در سال گذشته چیزی درحدود ۷۷۳نفر 
و درمجموع حدود ۳۸میلیارد تومان و هر معلول به فراخور مهارتی که داشــت و 
ضامنی که معرفی کرد، بین 25 تا 50میلیون تومان از بهزيستی استان همدان وام 
اشــتغال دريافت کرده اند. در کنار اين طرح، در طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه 
که فعالیت آن در روستاهاست، 2۷5نفر بین ۳ تا 5میلیون تومان کمک بالعوض 
استاد- شاگردی دريافت کردند که درمجموع 600میلیون تومان می شود. در طرح 
جبران کارايی توان يابــان نیز کارفرمايان دربرابر به کارگیــری توان يابان، مبلغی 
از سازمان بهزيســتی دريافت می کنند که براســاس آن، به 51نفر، ۳۳0میلیون 
تومان پرداخت شده اســت. در بحث بیمه نیز، کارفرمايــان 200میلیون تومان 
بابت به کارگیری 65نفر حق بیمه دريافت کرده اند. به گفته  مســئوالن بهزيستی 
همدان، قانون ۳درصد اســتخدام معلوالن در دستگاه های دولتی و اجرايی اعمال 
می شود، اما آن قدر تعداداســتخدامی ها محدود است که آمار قابل توجهی نیست. 
البته در مراکز مثبت زندگی نیز معلوالن به کار گرفته شده اند، اما به دلیل نامرتبط 
 بودن مدرک تحصیلی آنان با مشــاغل موجود دراين مراکــز، آمار خیلی محدود

 است.

خوزستان

۸6هزارو ۸02معلول در اســتان خوزستان زيرپوشــش خدمات بهزيستی قرار 
دارند. سال۹6 مرکز کاريابی برای معلوالن اســتان راه اندازی شد و سال گذشته 
نیز همزمان با سراسرکشور، 1۷۹مرکزمثبت زندگی دراين استان به بهره برداری 
رسید. براساس اعالم بهزيستی استان، سال گذشته 1۳00مددجو وام اشتغال زايی 
دريافت کردند که میزان آن به 61میلیارد تومان رسید که سقف هر وام برای هرنفر، 
50میلیون تومان و با بهره ۴درصدی و بازپرداخت ۷ســاله اســت. به گفته معاون 
مشارکت های مردمی و اشتغال بهزيستی خوزســتان، مشوق های اين نهاد برای 
کارفرمايانی که مددجويان اين سازمان را به کار گیرند، هم ازنظر تعداد نیرو و هم 
ازنظر سقف تسهیالت اعطايی، افزايش يافته است. بهزيستی به ازای اشتغال به کار 
هرفرد، 500میلیون ريال تسهیالت قرض الحسنه با سود کارمزد ۴درصد به کارفرما 
پرداخت می کند. همچنین درسال های ۹۸ و۹۹، زمینه اشتغال بیش از 1200نفر 
از مددجويان به صورت خوداشتغالی و کارفرمايی فراهم شده است. با همه اين ها، 
به گفته مسئوالن خوزستان، قانون ۳درصد ســهم اشتغال معلوالن به درستی در 

اداره های دولتی اجرا نمی شود.

مرکزی

در استان مرکزی از سال۹5 تاکنون، 1۳معلول از سهمیه استخدام ۳درصدی معلوالن 
استفاده کرده و جذب دستگاه های دولتی شده اند. اگرچه بسیاری از معلوالن شرايط 
احراز شــغلی در دســتگاه های دولتی را ندارند، اما اين تعداد به کارگیری معلوالن در 
دستگاه های دولتی به معنای استفاده از قانون ســهمیه استخدام ۳درصدی معلوالن 
نیست. درعین حال بهزيستی اين استان در سال گذشــته ۳۷0نفر از معلوالن را برای 
دريافت تسهیالت خوداشــتغالی به بانک های عامل اين اســتان معرفی کرده است. 
عالوه براين، در راستای سیاست های تشويقی بهزيســتی برای به کارگیری معلوالن، 
سال گذشته حق بیمه 5۷۴معلول پرداخت شده است. در سال جاری نیز بهزيستی استان 
مرکزی بايد هزارو ۳52معلول را برای دريافت تسهیالت خوداشتغالی به بانک های عامل 
معرفی کند. دراين میان بايد اشاره  کرد که در استان مرکزی ۴2مرکز »مثبت زندگی« 
وجود دارد که 11مــورد آن با مديريت معلوالن اداره می شــود. عالوه براين، واگذاری 
ساختمان های دولتی بهزيســتی به معلوالن در اولويت اســت، به گونه ای که تاکنون 

12ساختمان دولتی به اين قشر واگذار شده است.

خراسانشمالی

خراسان شــمالی با دارا بودن ۸6۳هزارنفر جمعیت، 21هزارو ۳0۷ معلول دارد. با اينکه 
20۳معلول استان در استخدام دستگاه های اجرای هستند که 5نفر از آنها در سال گذشته 
به کار گرفته شده اند، اما به گفته مديرکل بهزيستی خراسان شمالی، همچنان مهم ترين 
مشکل معلوالن اين استان، اشتغال است. اعتبار اشــتغال زايی سال گذشته مددجويان 
بهزيستی خراسان شمالی ازجمله معلوالن اســتان، ۳20میلیارد ريال بود که به شکل 
تسهیالت پرداخت و سبب ايجاد ۸6۴شــغل برای مددجويان بهزيستی شد. دامداری و 
کشاورزی شامل کشت زعفران، راه اندازی کارگاه عرقیجات، کشت زعفران، گل محمدی 
و بادام بیشترين متقاضی دريافت تســهیالت را در استان درمیان معلوالن داشته است. 
همچنین در راستای حمايت از اشتغال معلوالن و مددجويان بهزيستی، کارفرمايانی که 
دراين زمینه اقدام کرده و معلول يا مددجوی زيرپوشش بهزيستی را طبق قانون کار به کار 
گیرند، تسهیالت دريافت می کنند. به گفته مسئوالن بهزيستی استان، اکنون ۴00 مددجو 

نیز پشت نوبت دريافت تسهیالت قرار دارند و ۳0پرونده نیز آماده پرداخت شده است.

کرمان

اگرچه براساس قانون ۳درصد استخدامی های رسمی دستگاه های اجرايی کشور بايد از میان 
معلوالن باشند، اما مسئوالن بهزيستی استان کرمان معتقدند که برای تحقق اين موضوع 
با سازمان ها و اداره های مختلف چالش دارند و به صورت مستمر بايد با آنها مکاتبه و رايزنی 
کنند. اين درحالی است که عالوه بر قانون استخدام ۳درصدی، قانون حمايت از معلوالن هم 
موجود است که بر اشتغال اين افراد تاکید می کند، اما اداره های دولتی غالبا چندان توجهی 
به آن ندارند. با وجود چنین شرايطی اداره بهزيستی کرمان تسهیالت ويژه ای با سود ۴درصد 
و بازپرداخت ۷ســاله به معلوالنی که جواز کسب يا مدرک مهارتی از فنی وحرفه ای داشته 
باشند می پردازد تا خودشان شغلی دســت وپا کنند.همچنین به کارفرمايانی که ۴0نفر از 
معلوالن را اســتخدام کنند، به ازای هرنفر، 50میلیون تومان و تا ســقف 2میلیارد تومان 
تسهیالت ارائه می شود. اينها درحالی است که به گفته مسئوالن بهزيستی استان، در بخش 
ايجاد مشاغل خانگی برای معلوالن دراســتان کرمان، نسبتا موفق عمل شده است؛ اگرچه 

به دلیل افزايش هزينه ها، ايجاد شغل با اين تسهیالت کار ساده ای نیست. 

اردبیل

در اســتان اردبیل با وجود اختصاص ۳درصد از ســهمیه آزمون های استخدامی برای 
معلوالن، وضعیت به کارگیری اين قشر مطلوب نیست. اين درحالی است که مسئوالن 
استان اعالم می کنند که وضعیت اشــتغال دراين حوزه سال گذشته نسبت به دو سه 
سال قبل بهتر شده است و معلوالن توانسته اند از سهمیه های استخدامی خود بیشتر 
استفاده کنند. ازســوی ديگر به گفته مســئوالن مربوط، سال گذشته ۳6۴مورد برای 
بیمه کارفرمايی بهزيستی )باهدف اشتغال در بخش خصوصی( اقدام شده که نسبت به 
سال های گذشته افزايش داشته است. همچنین مراکز مثبت زندگی از اواخر سال گذشته 
کار خود را در استان اردبیل آغاز کردند و اکنون حدود ۴۳ مرکز دراين استان فعال است 
که پرونده معلوالن با شــرايط ويژه به اين مراکز ارسال شــده  تا در حوزه های مختلف 

مشغول به کار شوند.

کهگیلویهوبویراحمد
براساس اعالم مسئوالن بهزيســتی کهگیلويه وبويراحمد، نرخ معلولیت دراين استان 
به دلیل ازدواج های فامیلی باالست و حدود 12هزارمعلول دراين استان زندگی می کنند 
که به ۳6هزارنفر خدمات ارائه می شود و از اين تعداد، ۷هزارنفر درحوزه اجتماعی و زنان 
سرپرســت خانوار و 12هزارنفر نیز معلول هستند. بهزيستی استان برای اجرای قانون 
۳درصد سهم معلوالن در استخدام های رسمی دستگاه های اجرايی، معرفی نامه هايی به 
اداره ها داده است، اما دراين استان هم قانون اشتغال معلوالن به درستی اجرا نمی شود.  
درسال های گذشــته بیش از 60طرح اشــتغالزايی معلوالن اســتان به بهره برداری 
رسیده است. همچنین ۴5مرکز خدمات بهزيســتی مثبت زندگی اواخر سال گذشته 
افتتاح شد. اين درحالی است که ساالنه تسهیالت اشتغال زايی به معلوالن و مددجويان 
بهزيستی استان پرداخت می شود، اما به گفته مسئوالن مربوط، سهم اشتغال معلوالن 
در اداره های دولتی موردتوجه قرار نمی گیرد. يکی از مشکالت معلوالن استان، عالوه 

بر مناسب نبودن شهر برای تردد، نامناسب بودن فضای کسب وکار عنوان شده است.

عكس ها: همشهري
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  گسترش دست فروشی در قم
به عنوان یک شهروند قمی، می خواستم به مسئوالن استان گوشزد کنم که دستفروشی دراین 
شهر درحال افزایش است و عالوه بر همه مشکالت، به دردسری برای شهروندان در زمینه تردد 
در برخی معابر شهر تبدیل شده است. اما باید درنظر گرفت که ساماندهی چنین وضعیتی با 
برخورد سلبی هم امکان پذیر نیست. من به شخصه سعی می کنم گاهی اوقات از دست فروشان 
چیزی بخرم، نه به این خاطر که به آن نیاز ضروری داشته باشم؛ بلکه به این دلیل که می دانم 
چرخ زندگی آنان بدون همین خریدهای ناچیز از حرکت می ایستد. مسئوالن مربوط به جای 

پاک کردن صورت مسأله، به فکر راهکارهای اساسی باشند.
سیف الدینی از قم

  دهدشت تشنه است
این روزها دهدشت واقع در استان کهگیلویه وبویراحمد، با خشکسالی مواجه شده و به همین 
دلیل بخش قابل توجهی از کشاورزی این منطقه با مشکل روبه رو است و بیشتر کشاورزان و 
دامداران با مشکالت معیشتی مواجه شــده اند و نمی دانند روزی خانواده شان را چگونه باید 
تأمین کنند. این درحالی است که دشــت ها و زمین های کشاورزی ما در نزدیکی 2سد پرآب 
»مارون« و »کوثر« قرار گرفته است که قدرت آبدهی باالیی دارند. مسئوالن به وضع ما رسیدگی 
کنند؛ روا نیست تنها به اندازه 10دقیقه با ســد فاصله داشته باشیم و زمین هایمان از تشنگی 

خشک شوند.
رحمانی از دهدشت

صدای همشهری
محمدرضا برازجانی

خبرنگار

برازجان، از 150ســال پیش که والی وقــت آن، یعنی 
»ســالم خان برازجانی« برای رونق و توســعه شهری 
تعــدادی از صاحبان فن و پیشــه وران را از اقصی نقاط 
فارس آن روز به برازجان دعوت کــرد تا امروز با معضل 
فعالیت کارگاه های آالینده شــهری مواجه اســت که 

مشکالت بسیاری برای شهروندان به وجود آورده است.
اکنون هم کــه این شــهر به عنوان مرکز شهرســتان 
دشتستان استان بوشهر شــناخته می شود و به واسطه 
وجود چند 10هزار واحد خدماتی و تعمیراتی، به عنوان 
قطب تجاری و خدماتی اســتان مطرح اســت، معضل 
فعالیت کارگاه های آالینده شهری همچنان به قوت خود 
باقی است و به نظر می رسد به یکی از مشکالت الینحل 
دراین شهر تبدیل شده است؛ چالشی که رفع آن نیازمند 

برنامه ریزی منسجم مدیران شهری است.
از ابتدای دهه70 موضوع ساماندهی کارگاه های آالینده 
شهری و واحدهای تعمیراتی و خدماتی که به طور نامنظم 
در شــهر پراکنده شــده اند و روزبه روز هم بر تعداشان 
افزوده می شــود و هیچ ضابطه ای را نیز نمی توان برای 
فعالیت آنان وضع کرد، در دســتورکار مدیران شهری 
و مسئوالن شهرســتان قرارگرفت، اما با گذشت حدود 
3دهه همچنان در، بر همان پاشــنه سابق می چرخد تا 
شــهر 120هزارنفری برازجان، در کنار مشکالت ریز و 
درشتی که با آنها مواجه است، برای این موضوع هم در 

بن بست اجرایی قرار گیرد.

قانون چه می گوید؟
براســاس ماده3 آیین نامه ساماندهی مشاغل و اصناف 
آالینده شهری، مصوب 30مهرماه1396 هیأت وزیران، 
مجموعه مشاغل و صنوفي که به دلیل آلودگي و مزاحمت 
زیاد و شرایط ناایمن نمي توانند در محدوده شهر فعالیت 
کنند و مشمول تعطیلي و انتقال قطعي به خارج از شهر 
یا به شــهرک های صنعتي، مجتمع هاي صنفي مجاز و 
شهرک هاي کشاورزي هستند، شامل مشاغل 25گانه 

ازجمله سنگبري، تعمیرگاه ماشین و... مي شود.
برهمین اساس تکالیفی برعهده دســتگاه هایی مانند 
شهرداری، اتاق اصناف، شبکه بهداشت و درمان و اداره 
کار، تعاون و رفاه اجتماعی بــرای انجام اقدام عملی در 
زمینه ساماندهی کارگاه ها و کســب و کارهای آالینده 
شهری و انتقال آنها به خارج از محدوده شهری، گذاشته 
شده است؛ موضوعی که به نظر می رسد تاکنون آنچنان 
که باید، مورد توجه قرار نگرفته و دســتگاه های مربوط 
هنوز گام های الزم را برای انجــام وظایف محوله دراین 

حوزه برنداشته اند.

چشم  به  راه اعتبار 
معاون امور اجرایی و خدمات شــهری شهردار برازجان 
در گفت وگو با همشهری، با بیان اینکه صنف هایی مانند 
فلزکاران، تعمیرکاران خودرو، سنگبری ها و جوشکاری ها 
در ردیف کارگاه های آالینده شهری محسوب می شوند، 
می گوید: سال گذشته جلسه ای با حضور رئیس اتحادیه 
فلزکاران در شورای شهر برازجان برگزار و درباره بررسی 
امکان انتقال کارگاه های دارای آلودگی صوتی در سطح 

شهر برازجان، رایزنی ها و تبادل نظرهای الزم انجام شد.
محمد جامعی می افزاید: به دلیل حجم باال و تعداد زیاد 
صنوف و کارگاه هایی که براساس این طرح باید ساماندهی 
شــوند و همچنین دراختیار نبودن فضا و تســهیالت و 
اعتبارات موردنیــاز، امکان اجرای ایــن طرح در زمانی 
کوتاه میسر نیســت. عالوه براین، بعید به نظر می رسد 
اجرای چنین طرحی در سطح شهرستان عملی باشد و به 
حمایت ویژه مسئوالن استانی و حتی کشوری نیاز دارد.

وی ادامه می دهد: یکی از پیشنهادها، استفاده از محدوده 
و بستر شهرک صنعتی برازجان بود، اما تنها فضایی که 
این شــهرک می تواند برای این منظور اختصاص دهد، 
به اندازه 80دهنه مغازه اســت که متناســب با تعداد 

کارگاه های مشمول این طرح نیست.
جامعی عنوان می کند: البته در دهه70 زمینی واقع در 
پشت شرکت ایران خودرو یا همان کمربندی سابق، برای 
این منظور درنظر گرفته شده بود، اما این فضا هم برای 

اجرای چنین طرحی مناسب نیست.

پیگیری های انجام شده
مشاور رســانه ای شورای اسالمی شــهر برازجان نیز با 
بیان اینکه رفع معضل کارگاه های آالینده شــهری در 
دستورکار این شورا قرار دارد و پیگیری های زیادی هم 
برای ســاماندهی این گونه صنوف انجام شده است، به 
همشهری می گوید: کارگاه های آالینده شهری یکی از 
معضالت اساسی برازجان به حساب می آیند که زمینه ساز 
بروز آلودگی های صوتی و محیطی دراین شهر شده اند. 
بنابراین باید به صورت مجتمع و در مکان مناسبی خارج 

از شهر، جانمایی شوند.
»غالمرضا شــاکری« با بیان اینکــه در دهه70 مکان 
مناسبی در شــمال بلوار امام رضا)ع( )کمربندی سابق 
شهر( برای اســتقرار این کارگاه ها پیش بینی شده بود، 
می افزاید: در ســال های گذشــته کارگاه های آالینده 
شــهری باید ازســوی اتاق اصناف، شــهرداری و اداره 
صنعت، معدن و تجارت به این محــل انتقال می یافت، 
اما این موضوع مهم مغفول ماند و نیمه کاره به حال خود 
رها شــد تا همچنان شــاهد فعالیت این گونه کارگاه ها 
در شــهر و به تبع آن، ایجاد مزاحمت برای شهروندان 

برازجانی باشیم.
وی ادامه می دهد: شورای اســالمی  شهر برازجان برای 
ساماندهی کارگاه های آالینده شهری گام هایی برداشته 
و در بودجه سال جاری هم مصوب شده که با مشارکت 
50درصدی ایــن کارگاه ها با شــهرداری، محل درنظر 
گرفته شده در شــمال بلوار امام رضا)ع( جدول گذاری، 
زیرسازی و آسفالت شود تا فعاالن این صنوف با رغبت 

بیشتری به آنجا نقل مکان کنند.
شاکری اظهار می کند: در راستای توسعه محل درنظر 
گرفته شــده، همزمان اداره های آب، برق، مخابرات و 
گاز نیز باید نســبت به اجرای طرح های مربوط به خود 

اقدام کنند.
مشاور رسانه ای شورای اسالمی شــهر برازجان اضافه 
می کند: عالوه براین، با توجه به توســعه شهر و افزایش 
کارگاه های آالینده شهری، باید محل جدیدی، به عنوان 
سایت دوم ســاماندهی این کارگاه ها، درطرح تفضیلی 

آینده جانمایی و مراحل اجرایی آن انجام شود.

ساماندهی نافرجام مشاغل آالینده در برازجان

 شنبه 26 تیر 1400 
شماره 8271 

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.

 شهر تاریخی سیمره در استان ایالم
 عکس: همشهری- یلدا نعمتی

مسئوالن شهری برازجان می گویند به دلیل تعداد زیاد صنوف و کمبود اعتبارات، ساماندهی مشاغل  آالینده این شهر در کوتاه مدت میسر نیست
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اشکان جهان آرای
خبرنگار

بیش از 10ماه قبل در سفری که معاون 
محیط زیســت طبیعی و تنوع زیستی 
ســازمان حفاظت محیط زیســت به 
مازندران داشت، اعالم شد قرار است برای مقابله با 
آتش سوزی های تاالب بین المللی میانکاله و پناهگاه 
حیات وحش سمسکنده ساری، 2پایگاه اطفای حریق 
برپا شود؛ خبری که برای دوستداران حیات وحش و 
محیط زیســت اهمیت زیــادی داشــت و یکی از 
مطالبه های جدی فعاالن محیط زیست در مازندران 

را محقق می کرد.
کیومرث کالنتری درآن ســفر عنوان کرده بود که 
برای ساخت 2 ایستگاه آتش نشــانی در میانکاله و 
سمسکنده برنامه ریزی شده و اعتباراتی نیز درنظر 
گرفته شده اســت. پناهگاه حیــات وحش میانکاله 
درحال حاضر زیرســاخت های الزم برای اســتقرار 
ماشــین های موردنیاز را دارد، اما در پناهگاه هزار 
هکتــاری سمســکنده، کمبود این فضا احســاس 
می شود و با گذشــت بیش از 10ماه هنوز این وعده 

محقق نشده است.

  موانع موجود
مدیــرکل حفاظت محیط زیســت مازنــدران در 
گفت وگو با همشــهری دراین بــاره می  گوید: برای 
ساخت پایگاه اطفای حریق در سمسکنده 18میلیارد 
ریال از اعتبارات استانی جذب کردیم تا با توجه به 
بررسی ها و جانمایی انجام شده در ضلع شمالی این 
پناهگاه ارزشــمند، پایگاه مدنظر را ایجاد کنیم، اما 
برخی موانع موجود در حوزه اداری اجازه اجرای این 

طرح را نمی دهد.
حسینعلی ابراهیمی کارنامی می افزاید: برای ساخت 
این پایگاه اطفای حریق، یک زمین 6هکتاری را در 
شمال پناهگاه انتخاب کردیم که به دلیل نداشتن 

پوشش گیاهی، شرایط مساعدی برای اجرای پروژه 
عمرانی دارد. این زمین حدود 3 تا 4دهه پیش محل 
دفن زباله ها و نخاله های ساری بود و در دهه70 نیز 
به صورت غیرقانونی به یک مرکز آموزشــی واگذار 
شــد که بعدها براســاس ماده 33 نظارتی قانون 
حفاظت و بهره بــرداری از جنگل هــا و مراتع، آن 

قرارداد فسخ شد.
وی اظهار می کند: با توجه به اینکه هیچ اقدامی در 
زمین انجام نشده بود، عمال محوطه در ید متصرف 
یا طرف قــرارداد نبود. بنابراین خلع ید از اســاس 
موضوعیت نــدارد، اما متاســفانه برخی اداره های 
اســتان با طرح کردن موضوع الزام بــه خلع ید از 
طریق دستگاه قضایی و ثبت اسناد، هر روز برای ما 
در اجرای این پروژه که در محوطه تحت مدیریت 
حفاظت محیط زیست اســت، موانع اداری ایجاد 
می کنند. یعنی دستگاهی که براساس قانون خودش 
متولی اطفــای حریق دراین عرصه هاســت، برای 
ســاخت پایگاه اطفای حریق در سمسکنده مانع 

ایجاد می کند.

  احتمال برگشت خوردن اعتبار 
این مسئول از احتمال برگشت خوردن اعتبار جذب 
شــده برای ســاخت این پایگاه اطفای حریق خبر 
می دهد و می گوید: اگر تا پایان تیرماه این مشکل رفع 
نشود، براساس قانون اعتبار جذب شده که اکنون در 
حساب مربوطه ذخیره شــده و ماه هاست که مانده، 

باید به خزانه برگشت داده شود. 
ابراهیمی کارنامی ادامه می دهد: این درحالی اســت 
که براســاس بند4 ماده14 قانون مدیریت بحران، 
سازمان های جهاد کشاورزی و منابع طبیعی متولیان 
اطفای حریق در منابع ملی، جنگل ها و مراتع هستند.

وی تصریح  می کند: حتی در بودجه سال جاری نیز 
100میلیارد تومان برای اطفای حریق به ســازمان 
جنگل ها اختصاص یافت، اما تاکنون گامی برای این 

عرصه ها برداشته نشده است.

  هدف مانع تراشی ها
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران یکی از دالیل 
احتمالی مانع تراشــی ها را احتمال برنامه ریزی هایی 
برای اســتفاده از این زمین بــرای طرح هایی دیگر 
ازسوی این دستگاه ها عنوان می کند و می افزاید: فکر 
می کنم برخی قصد دارند با ایجاد موانعی، اجرای پروژه 
مدنظر حفاظت محیط زیست دراین محوطه مناسب 
را با مشکالتی مواجه کنند تا بلکه بعدها به طرح های 

دیگری اختصاص یابد.
ابراهیمی کارنامی تصریــح می کند: حتی پیش تر در 
نامه ای اعــالم کرده بودند که قبــال تعاونی کارکنان 
جهاد کشــاورزی درخواســت دراختیار گرفتن این 
زمین را داده بود. این درحالی است که این زمین جزئی 
از پناهگاه حیات وحش سمســکنده است و پیش از 

دهه50 به محیط زیست واگذار شد. 
وی ادامه می دهد: در ســال های1397 و1398 نیز 
تحویل زمین از منابع طبیعی به محیط زیست انجام 
شــد. می خواهیم دراین زمین که متعلــق به خود 
پناهگاه حیات وحش سمســکنده و تحت مدیریت 

ظــت  محیط زیست است، پایگاه آتش نشانی حفا

ایجــاد کنیــم، اما 
ممانعــت می کنند. 
این نشــان می دهد 

اراده الزم برای ایجاد 
زیرســاخت های استقرار 

پایگاه اطفای حریق در عرصه های 
ملی و طبیعــی مازنــدران وجود 

ندارد.این مســئول عنوان می کند: 
درصورتی که مسئوالن ارشد استان و نهادهای 

نظارتی ورود کنند و جلوی این مانع تراشی ها را 
بگیرند، دست کم در مدت باقی مانده تا پایان 
سال مالی، می توانیم با اعتبار موجود و پیش 
از برگشــت خوردن آن، برای خرید مصالح 
موردنیاز ســاخت پایگاه و برخی امکانات، 
اقدامات اولیه را انجام دهیم و گره پروژه نیز 
باز شــود. ابراهیمی کارنامی اظهار می کند: 

این مانع تراشی ها در داخل برخی دستگاه ها 
پسندیده نیست و یکی از علت های عقب افتادن 

مازندران در بحث حفاظت از عرصه های طبیعی و 
محیط زیستی محسوب می شود.

 بودجه پایگاه آتش نشانی پناهگاه حیات وحش سمسکندهخانه مرال ها  امن نیست
به دلیل پیچیدگي هاي اداری، در آستانه بازگشت به خزانه است

 اهمیت زیست محیطی سمسکنده

پناهگاه حیات وحش سمســکنده بــا بیش از 

هزارهکتار مســاحت، ازنظر پوشــش گیاهی و 

گونه های جانوری با توجه به وجود حیواناتی مانند 

سمور، سنجاب، گربه جنگلی و انواع پرندگان از 

اهمیت خاصی برخوردار است. همچنین تبدیل 

شدن بخشــی از این پناهگاه به سایت نگهداری 

و تکثیر گوزن زرد و مرال سبب شده که به یکی 

از مناطق مهم محیط زیستی شمال ایران تبدیل 
شود.
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