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دام پيك پنجم  براي كود كان
رئیس بیمارستان كودكان مفید از  ابتالي كودكان به كرونا   

در دوره اوج گیري دوباره اين ويروس مي گويد

 براساس طرح ارتقاي كیفي خیابان ولیعصر در كمیسیون ماده 5
 حداكثر ساخت وساز مجاز به صورت ۶طبقه و با ارتفاع ۲5متر و 

حداقل به صورت ۳طبقه و با ارتفاع ۱۳متر، تعیین شد

چهره آینده ولیعصر

پیك پنجم با تمام توان در حال پیشروي است تا جايي كه روز گذشته، بیش از 
۲7 هزار بیمار جديد را به آمارها اضافه كرد و جان ۲۶8 نفر را در يك  شبانه روز 
گرفت. هر روز دايره قربانیان بزرگتر مي شود و دايره رعايت پروتكل ها كوچكتر. 
به طوري كه، پس از پايان ۶ روز تعطیالت كرونايي در شرايطي كه انتظار مي رفت 
وضعیت شیوع كنترل شــود، اما معاون كل وزير بهداشت، تاكید كرده كه اين 
تعطیالت در كنترل كرونا، تاثیري نداشته است. به گفته ايرج حريرچي، میزان 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي در 5 استان تهران، كرج، قم، گیالن و مازندران، 

كمتر از 40 درصد و بین ۲9 تا ۳9 درصد بوده است. صفحه  12 را بخوانید
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يادداشت
غالمرضا ظریفیان؛ استاد دانشگاه

خودحق پنداري، پديده اي است كه باعث شده عده اي 
عاليق و سلیقه خود را حق مطلق بدانند و در هر تريبون و 
رسانه اي كه داشته باشند، دست به دوگانه سازي بزنند و 
طي يك فرايندي، انگیزه ديگران را مورد قضاوت قرار دهند، قضاوت هايي كه خود باعث 
ايجاد دوگانه هاي بیشتر و حتي عمیق تري شده و جامعه را با بحران بزرگ تري روبه رو 
مي كند. درحالي كه هیچ علت و امري نبايد توجیه گر نامهرباني نسبت به مسائل بنیادين 
در جامعه مثل وطن، ملیت، دين، خانواده، هموطن و...شود چون وقتي اين هويت ها 
دچار بحران  شوند، جامعه تاوان زيادي  خواهد داد بنابراين بايد اين اصل را در برخورد 
با همه عناصر بنیادين جامعه لحاظ كرد. عده اي دائم به دنبال ايجاد دوگانه خودي و 
غیرخودي، وطن پرست و خودباخته، ديندار و بي دين و...هستند، صفت سازي هايي 
كه جز از بین رفتن وحدت و همدلي كاركرد ديگري ندارد و باعث دور شــدن عناصر 
جامعه از يكديگر مي شود. اين دوگانه سازي چرا رخ داده و دائم در حال تشديد است؟ 
يكي از علت هايش اين است كه سرمايه هاي اجتماعي جامعه از بین رفته است و گروه ها 
و كانون هاي مدني اصیل ديگر منبع الهام نیستند و اعتبارشــان را از دست داده اند. 
وقتي سرمايه هاي اجتماعي همچون شیشه بزرگي شكستند، ما با جامعه نامتوازن و 
غیرهارمونیك با لبه هاي تیز و برنده روبه رو شــديم كه دائم به سرمايه هاي كوچك تر 
آسیب جدي مي زنند و جامعه را دچار تعارض منافع مي كنند. اگر يك بار دست از اين 
نگاه خودي و غیرخودي برداريم و همدالنه به اين تعارض ها نگاه كنیم و به سراغ فهم 
علت هاي آن برويم، آن وقت متوجه نارسايي ها خواهیم شد و مي توانیم به رفع آن علل 
و داليل تعارض ساز كمك كنیم. اينجاســت كه ديگر درگیر نمادها، نمودها و ظواهر 
نخواهیم شد و دست از دوگانه سازي  برمي داريم. به طور نمونه وقتي با پديده مهاجرت 
گروهي از مردم جامعه روبه رو مي شــويم به جاي اينكه آنها را وطن فروش، خائن و... 
بنامیم، بايد ببینیم اقتصاد، فرهنگ و سیاســت چرا و چگونه باعث تقويت اين پديده 

شده اند، يا وقتي شاهد رويارويي ۲ورزشــكار از يك وطن در 
عرصه بین المللي هستیم، بايد واكاوي كنیم كه اين اتفاق طي 

چه فرايندي و در چه كنش و واكنشي رخ داده است. اينجاست كه شناسايي ضعف ها از 
دوگانه سازي  جلوگیري مي كند و جامعه را از گزند آن مصون مي دارد.

ضربه هایي كه دوگانه سازي  
به جامعه مي زند

نگاه
سیدمحمد بهشتي؛ كارشناس فرهنگي

راه آهن شــمال به جنوب ايران نخســتین مورد از 
آثار دوره معاصر ايران و همچنین مربوط به میراث 
صنعتي كشور اســت كه در فهرست میراث جهاني 
يونسكو ثبت شده است. راه آهن ايران به خصوص در بخش اول آن جنبه تاريخي 
دارد و توانسته است به عنوان طوالني ترين مسیر راه آهن در جهان به ثبت جهاني 
برسد كه خود اهمیت بسیار زيادي دارد. راه آهن ايران به خصوص در بخش اول آن 
كه از خرمشهر تا بندر تركمن تاسیس شد، بیشتر اهمیت جهاني دارد تا اهمیت 
ملي! اهمیت جهاني بخش اول راه آهن ايران در جنگ دوم جهاني كامال آشكار 
مي شود و به دلیل اهمیت همین بخش اول بود كه ايران لقب »پل پیروزي« را در 
جنگ جهاني دوم گرفت. اصال وجود همین مسیر راه آهن بود كه مهم ترين دلیل 

پیروزي متفقین در جنگ جهاني دوم شد.
ثبت جهاني مسیر راه آهن شمال به جنوب ايران فتح بابي است كه بتوانیم به آثار 
دوران معاصر هم در مقیاس جهاني توجه داشته باشیم و اين آثار را در اين مقیاس 
مورد سنجش و ارزيابي قرار دهیم. نمونه هاي ديگر شبیه به پرونده معاصر مسیر 
راه آهن شمال به جنوب ايران كه ديروز ثبت جهاني شد، وجود دارد و نبايد تنها 

در مسیر ثبت جهاني آثار به آثار بسیار كهن اكتفا كرد.
آثاري كه تاكنون در فهرست میراث جهاني يونسكو از سوي ايران به ثبت رسیده 
اســت، آثاري از هزاره چهارم و پنجم قبل از میالد تا دوره معاصر را شامل شده 
است. اين موضوع به خوبي تداوم شكوه تاريخي ايران را شهادت مي دهد؛ چون 
حتي دقت در كشــورهاي ديگر كه معروف به داشــتن تمدن باشكوه و دوران 
تاريخي طوالني هستند نیز نشــان مي دهد دوره هاي تمدني آنها محدود بوده 
است؛ مثال وقتي نام يونان مطرح مي شــود، از يونان باستان صحبت مي كنیم. 
در روم و مصر امروزي نیز چنین است. اما ايران ازجمله معدود كشورهايي است 
كه از دوره هاي بسیار دور تا دوره معاصر شــاهد تداوم فرهنگي هستیم و ثبت 
جهاني مسیر راه آهن شمال به جنوب ايران شاهد خوبي براي اين ادعاست كه 
تداوم تاريخي از شهر سوخته تا راه آهن شــمال - جنوب ايران در اين سرزمین 

وجود دارد.

 تداوم تاریخي از شهر سوخته 
تا مسیر راه آهن ایران

HAMSHAHRI   ISSN 1735- 6386  Vol.29  No.8277صفحه17  MON  JUL.26 16صفحه راهنما ویژه تهران  3000تومان 2021  24صفحه+ 4 صفحه ویژه استان ها شماره 8277   سال بیست و نهم 15 ذي الحجه 1442   دوشنبه 4  مرداد 1400  

انا هلل وانـا الیه راجعون
با نهایت تالم و تاثر درگذشــت جناب آقای تابش رئیس بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی که عمری در راه خدمت به محرومان گذراند را تسلیت 
عرض می نمایم. از خداوند منان بــرای آن مرحوم آمرزش و رحمت 

پیروز حناچیواسعه الهی مسئلت دارم.

راه آهن ایران میراث جهانی شد
بیست و پنجمین اثر ايران در اجالس ديروز میراث جهانی يونسكو به ثبت رسید

طرح جنجالي ساماندهی فضای مجازی 
امروز  در دستور كار  مجلس است

صفحه 11

صفحه  3

گمرک محل رسوب 
کاال  نیست

گفت وگوي همشهري با معاون 
فني گمرك ايران

 زوال مشاغل 
به روایت اعداد

 پرونده ای درباره بیكاری، تجربه های
 گذران زندگی بیكاران و پیامدهای آن

  كمبود و گراني كاالهاي اساســي 
و گاليه برخــي تولید كنندگان از 
كاهش عرضــه و افزايــش قیمت 
نهاده هاي وارداتــي تولید موجب 
شــد تا انگشــت اتهام به ســوي 
واردكننــدگان و دســتگاه هاي 
اجرايي ذي ربط در تجارت خارجي 
كشــور نشــانه رود. ديدگاه هاي 
متناقــض و مــوازي كاري برخي 
دســت اندركاران واردات ماننــد 
بانــك مركزي، گمرك، ســازمان 
بنــادر و وزارتخانه هــاي صمت و 
جهادكشاورزي نیز به اين مشكالت 
دامن زده و موجب شــده تا برخي 
شــائبه سیاســي كاري در تامین 
كاالهاي اساســي در آستانه تغییر 
و تحوالت دولــت را مطرح كنند.  

صفحه5 را بخوانید.

يكي از ابرچالش هاي اقتصاد محتضر 
ايران، بیكاري  اســت؛ ابرچالشي كه 
حل آن بدون اصالح ساختار اقتصادي 
تقريبــا ممكــن نیســت. نزديك به 
دودهه اســت كــه گرفتــار بحران 
اشتغال شده ايم. بررسي آمارها نشان 
مي دهد كه در دهه80 شمسي اشتغال 
چنداني ايجاد نشد و اقتصاد ايران در 
دهه90 نیز با دو تحريم خانمانســوز 
روبه رو شــد و فرصت ايجاد اشتغال 
را - البتــه اگر همتي بــراي آن بود- 
گرفت. هرچند آمار رســمي اشتغال 
از بهبود وضعیت نســبت به دهه80 
حكايت دارد )تا قبل از ورود كرونا( اما 
بحران بیكاري آن قدر بزرگ است كه 
اين بهبودها كافي به نظر نمي رســد.    

صفحه های ۱۳تا۱۶ را بخوانید.
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والدت با سعادت حضرت امام هادی علیه السالم را تبریک می گوییم
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   مصوبه مجلس 11 سپتامبردولت بود
حســن روحاني ديروز قانون اقدام راهبردي مجلس را 11سپتامبر دولت دانست، جمله اي كه 
در شبكه هاي اجتماعي برجسته شد. اگرچه اين سخنان از گاليه روحاني در متن هاي رسمي 
سخنراني  اش از روي سايت اطالع رساني دولت حذف شد اما در فايل هاي ويدئويي كه از سخنراني 
او در فضاي مجازي دست به دست مي شد به شدت مورد توجه افكارعمومي قرار گرفت.  روحاني 
گفت كه »مصوبه مجلس دست ما را بست. مجلس 11 آذر آن مصوبه را تصويب كرد و 11 سپتامبر 
ما شد.« به نظر مي رســد منظور رئيس جمهوري از اين اصطالح اشاره به حمله 11سپتامبر در 

آمريكاست. گويا روحاني شدت تخريب مصوبه مجلس را برابر با اين حمله دانسته است.

منتخب

 مأموريت هاي ويژه رئيسي 
قبل از رياست جمهوري حســن روحاني در آخرين 

سخنراني هاي خود در قامت دولت
رئيس جمهــور همچنان از 
محدوديت ها و موانع دولت 
دوازدهم صحبت مي كند. روحاني در مجمع 
ساالنه بانك مركزي گفته كه »اگر دست و 
پاي ما را نمي بستند، قطعا در پايان سال۹۹ 
مي توانســتيم در روند مذاكرات تحريم را 
برداريم؛ توافق بين ما و  1+۵ در وين كامال 
روشن و اســناد آن موجود است.« به گفته 
رئيس جمهور مصوبه آذرماه مجلس اما مانع 
توافق احياي برجام و لغو تحريم ها شــد. 
روحاني پيش از اين نيز تأكيد كرده بود كه 
فرصت توافق از دولت دوازدهم گرفته شد و 

حاال ســفره آماده تحويل دولت سيزدهم 
مي شود. روحاني بار ديگر عدم تصويب لوايح 
مرتبط با FATF را به عنــوان يكي از موانع 
دولت براي ايجاد گشــايش هاي اقتصادي 
مطرح كرد.  او گفت: »اقدام دوم در زمينه 
FATF بود كه مشكل بزرگي ايجاد كرد. در 
اين زمينه دولت و وزارت اقتصاد كار خود را 
انجام داده بود و مجلس و شوراي نگهبان نيز 
كمك كرده بودند، اما يك جاي ديگري براي 
ما مشكل درســت كرد و هنوز هم مشكل 
ادامه دارد.« اين لوايــح به دليل ايرادهاي 
هيأت نظارت بر حسن اجراي سياست هاي 
كلي نظام در مجمع تشــخيص مصلحت 
بيش از 2سال بالتكليف باقي ماند. روحاني 

در اين زمينه اضافه كرد: »اگر همه تحريم ها 
هم برداشته شود، ولي مشكل FATF حل 
نشــود، باز هم در فعاليت هــاي بانكي با 
بانك هاي دنيا روند عادي نخواهيم داشت؛ 
لذا برخي از مشكالت در اختيار دولت نيست 

و ربطي هم به دولت ندارد.«

روحاني: حوادث پس از سال 97 ارتباطي 
به دولت نداشت

 روحاني سال گذشته پس از آغاز زمزمه هاي 
احياي برجام نيز در نامه اي به مقام معظم 
رهبري خواســتار اجازه بررســي مجدد 
لوايح در مجمع تشخيص شــد، اما پس از 
موافقت مقــام معظم رهبــري نيز مجمع 

تشــخيص مصلحت تصميمي درباره اين 
لوايح نگرفت. به اين ترتيب ايران در 2سال 
 FATF پاياني دولت دوازدهم در ليست سياه
باقي ماند؛ اتفاقي كه روابط بانكي و تجاري 
را بــا محدوديت هاي گســترده اي روبه رو 
كرد. روحاني در همين راســتا در مجمع 
بانك مركزي گفت: »اگر اختيارات الزم كه 
قانون اساسي به ما مي دهد را مي توانستيم 
عملياتــي كنيــم در آغــاز1400 تحريم 
نداشتيم.« رئيس جمهور ادامه داد: »از آنچه 
در توان مان بوده براي رفع مشــكل مردم 
دريغ و كوتاهي نكرديم و برخي مواردي كه 
در اختيار دولت بوده را حل و فصل كرديم 
و اجازه نداديم در شــرايط كرونا و تحريم، 

فعاليت هاي زيربنايي و اقتصادي و توليدي 
تعطيل شود.« رئيس جمهوري با تأكيد بر 
اينكه وضعيت اقتصادي تا سال۹7 باثبات 
بود، تأكيد كرد: »از مديران و اقتصاددانان 
خواهش مي كنــم كه شــرايط اقتصادي 
ســال۹7 به بعد را بر مبناي واقعيت هاي 
موجود براي مردم تشــريح كنند؛ حوادثي 
كه پس از اين سال اتفاق افتاد ارتباطي به 
دولت نداشت؛ چراكه دولت بر مبناي روال 

گذشته خود پيش مي رفت و چنانچه جنگ 
اقتصادي سال۹7 و كرونا نبود، همين روند 
ادامه پيدا مي كرد و براســاس محاسباتي 
كه اقتصاددانان انجــام دادند، امروز قيمت 
دالر حدود ۵هــزار تومان بــود.« روحاني 
گفت، با اين همه رشد اقتصادي در سال۹۹، 
۳.۶درصد بود و دولت دوازدهم كشور را با 
رشد مثبت اقتصادي به دولت آينده تحويل 

مي دهد.

اگر دست و پاي ما را نمي بستند، مي توانستيم تحريم را برداريم
رئيس جمهوري در مجمع ساليانه بانك مركزي:

زمان زيادي تا تغيير دولت در ايران باقي 
نمانده است. طبق اعالم رسمي آينده مذاكرات 
وين براي احياي برجام نيز در دولت سيزدهم رقم 
مي خورد. شرايط سياســت خارجي در نيمه دوم 
مرداد را چطور مي بينيد و فكر مي كنيد وضعيت 

دستخوش چه تغييراتي شود؟
در نيمه مرداد دولت در ايران تغيير مي كند و معادالت 
سياســت خارجي نيز به تبع آن ممكن اســت دچار 
تغييراتي شــود. اما بايد به اين نكته توجه داشت كه 
دولت در عرصه سياست خارجي تصميم گير نيست 
و صراحتا اشــاره شــده كه وزارت خارجــه كارگزار 
سياستگذاري هاي كالن كشــور است. از سوي ديگر 
وضعيت جامعه بين الملل و ديگــر طرف هاي برجام 
هم تغييري نكرده است. در اين بين عنصر زمان نيز 
اهميت بســزايي پيدا كرده. برجام برنامه اي 8 ساله  
است كه بين ايران و ۵ قدرت شوراي امنيت سازمان 
ملل به اضافه آلمان امضا شد. اين برنامه با خروج آمريكا 
متوقف شد و در اين چند ماه نيز مذاكراتي براي احياي 
آن انجام شد اما سرنوشــت توافق همچنان نامعلوم 
است. فرصت چنداني هم نمانده و حدود 2 سال زمان 
به پايان برجــام باقي مانده اســت. در اين بين آنچه 
اهميت دارد اين است كه اين برنامه محصول مناقشه 
ميان ايران و قدرت هاي بين المللي به ويژه آمريكا درباره 
برنامه هسته اي ايران بوده است. مناقشه اي كه هنوز 
حل و فصل نشده اســت. به اين ترتيب در هر صورت 
اگر برجام نيز احيا شود سال 202۳يا 202۵شوراي 
امنيت سازمان ملل بايد پيرامون صلح آميز بودن برنامه 
هسته اي ايران براســاس گزارش آژانس بين المللي 
انرژي اتمي تصميم گيري كند. اگر توافق هســته اي 
نيز احيا نشود با توجه به وضعيت غني سازي در ايران 
پرونده هسته اي بار ديگر به شــوراي امنيت خواهد 
رفت. بنابراين اگر دولت آينــده برجام را احيا كند 2 
سال فرصت براي لغو تحريم ها و بهبود وضعيت اقتصاد 

جلسات ويژه و اضطراري رئيس جمهور منتخب با نزديك شدن به روزهاي 
تحويل رياست جمهوري از حسن روحاني شدت پيدا كرده است. سيدابراهيم  
رئيسي پس از انتخابات، جلسات منظمي را با وزراي كابينه روحاني براي 
ارزيابي مهم ترين مسائل و برنامه هاي بر زمين مانده وزارتخانه ها برگزار كرد. 
دايره اين نشست ها با حالت فوق العاده و بحراني كشور در موضوعاتي همچون 
كمبود برق و اعتراضات بي آبي خوزستان، به تشكيل كارگروه هاي متعددي از 
مسئوالن و دستگاه هاي مختلف كشيده شده است. رضا اردكانيان، وزير نيرو 
بيشترين ديدارها را در ميان اعضاي كابينه روحاني با ابراهيم رئيسي برگزار 
كرده  اســت. او غير از ديدار معمول و نفر به نفر وزراي كابينه كه نيمه هاي 
تيرماه برگزار شد، از هفته گذشته تاكنون در 2نشست حول مشكالت آبي و 

برقي كشور نيز حضور پيدا كرده است.
طيف گسترده اي از مسائل داخلي كه معضالتي مزمن شده ، توان فكري 
و اجرايي رئيس جمهور منتخب را قبل از مســئوليت رسمي به چالش 
كشيده است. او مي گويد، براي حل مشكالت يك روز هم معطل نخواهد 
كرد و كليد حل آنهــا را در همين دوره انتقال و گذر قدرت زده اســت. 
روزهاي تحويل مسئوليت به رئيسي شمارش معكوس خود را آغاز كرده  
و تا 10 روز آينده او خود را آماده مراسم تنفيذ حكم رياست جمهوري اش 
مي كند. رئيسي در نشست بررسي مســائل صنعت برق كشور كه روز 
يكشنبه با حضور وزير نيرو، كارشناســان و مديران صنعت برق كشور 
برگزار شــد، برنامه ريزي فوري براي حل ناترازي در توليد و مصرف برق 

را خواستار شد.

رئيسي: بايد با فوريت نسبت به ارتقاي بهره وري نيروگاه هاي موجود 
برق اقدام شود

رئيس جمهور منتخب در ادامه اين نشســت پس از شــنيدن نظرات و 
راهكارهاي مديران و كارشناســان حاضر در جلســه گفت: »براساس 
جمع بندي نظرات كارشناسان نخســتين نكته قابل برداشت اين است 
كه بايد با فوريت نسبت به ارتقاي بهره وري نيروگاه هاي موجود و افزايش 
ظرفيت توليد آنها براي رفع ناترازي در توليد و مصرف برق اقدام شود.« 
به گزارش ايسنا، رئيسي با اشــاره به مباحث مطرح شده مبني بر وجود 
استرس تابستاني و زمستاني تامين برق موردنياز كشور، ادامه داد: »وقتي 
اين استرس هر سال در تابستان و زمســتان تكرار شود به اين معناست 
كه سازوكار مناســب براي برطرف كردن كمبود برق انديشيده نشده 
است. عدم پيش بيني و لحاظ احتماالت در برنامه ريزي ها و تصميمات 
مديريتي، قابل قبول نيســت. افزايش مصرف و دماي هوا در تابستان و 
نياز نيروگاه ها به تعمير و نگهداري از مســائل قابل پيش بيني است.« او 
همچنين بر لزوم توسعه زمينه هاي واردات و صادرات برق توسط دولت 
و بخش خصوصي به تناسب بازه هاي كم مصرف و پرمصرف سال تأكيد 
كرد و گفت: »وزارت نيرو از ظرفيت دانشگاهي و نخبگان كشور براي ارائه 
راهكارهاي نو و دانش بنيان براي حل مسائل صنعت برق كشور به نحو 
احسن اســتفاده كند.« رئيس جمهور منتخب بر لزوم تسريع در فرايند 
افزايش 2۵00مگاوات ظرفيت برق كه به گفته مديران بخش نيرو آماده 
بهره برداري است  نيز تأكيد كرد. رئيس جمهوري منتخب گفت كه اعمال 
قانون تعارف بردار نيســت و وزارت نيرو بايد مديريت مصرف را توامان با 
مديريت توليد اعمال كند و فرهنگسازي براي بهينه سازي مصرف برق نيز 
ازجمله اقدامات اساسي است كه بايد با كمك رسانه ها انجام شود. رئيسي 
همچنين گفت: »آنچه در اين جلسه از سوي مديران و كارشناسان مطرح 
شد، نشان مي دهد كه با وجود همه مشكالت و تحريم ها مي توانيم با تكيه 
بر ظرفيت هاي داخلي نه در يك فاصله زماني 10ساله، بلكه بسيار كوتاه تر 

بر مشكالت فائق شويم و آينده بسيار روشني را در پيش داشته باشيم.«
اعتراضات 10روز اخير مردم خوزســتان در واكنش به مشــكالت آبي 
استان هم پاي رئيسي را به بررسي فوري آن در حضور علي شمخاني، 
دبير شوراي عالي امنيت ملي، محســن رضايي، دبير مجمع تشخيص 
مصلحت نظام، وزيــر و معاونان وزارت نيرو و روســاي برخي نهادهاي 
حاكميتي همچون ستاد اجرايي فرمان امام، بنياد مستضعفان و كميته 
امداد باز كرده بود. جلسات مشترك و متعدد رئيسي حول مسائل داخلي 
همزمان با طرح گسترده برگزاري دور هفتم مذاكرات وين و احياي برجام، 
حساسيت ها و حاشيه هاي ابتداي شــكل گيري دولتش را هم افزايش 
داده اســت. هرگونه تصميم نهايي درباره سرنوشت توافق هسته اي بار 
ديگر پس از 8سال به شــوراي عالي امنيت ملي واگذار شده و قرار است 
رسما در دولت رئيسي تعيين تكليف شود.سياست خارجي دستور كار 
مهم رئيسي در ماه هاي ابتدايي رياست جمهوري اش هم خواهد بود. او 
تعامالت حوزه سياست خارجي خود را نيز از منطقه شروع كرده است. 
درحالي كه ارتباطات ايران و عمان پس از فوت سلطان قابوس، پادشاه 
قبلي اين كشور و زمزمه هايي درخصوص عادي سازي روابط اين كشور 
با رژيم صهيونيستي در دوره پادشــاهي هيثم بن طارق رو به كمرنگي 
گذاشته بود، ابراهيم رئيسي شامگاه شنبه در گفت وگوي تلفني با پادشاه 
عمان ضمن تبريك عيد قربان گفت: ســابقه برادري 2ملت و پيشينه 
دوستي 2دولت آن قدر ريشه دار و مستحكم است كه تحوالت منطقه اي و 
بين المللي هيچ گاه نتوانسته آن را تضعيف كند. همزمان احتمال حضور 
يك نماينده از عربستان در مراسم تحليف رئيسي كه 14مردادماه برگزار 
مي شود نيز براساس گمانه زني هاي رسانه اي تقويت شده است. دعوت 
رسمي از عربستان براي شــركت در اين مراسم همزمان با انتشار خبر 
بازگشايي محتمل سفارتخانه هاي 2كشــور پس از حمله سال1۳۹4 
به سفارتخانه عربستان در تهران صورت مي گيرد. مكالمه تلفني هفته 
قبل رئيسي با رئيس جمهور تركمنستان و احتمال سفر به تاجيكستان 
در شهريور ماه براي حضور در اجالس سران سازمان همكاري شانگهاي 

مقدمه ديپلماسي رئيسي در آسياي مركزي بوده است.

وزيرخارجه قطر ديروز در ســفري از پيش 
اعالم نشده به تهران آمد. معاون نخست وزير ديپلماسي

و وزير امــور خارجه قطر با ســيد ابراهيم 
رئيســی، رئيس جمهور منتخب ديــدار و گفت وگو كرد. 
رئيسي در اين ديدار گفت كه ايران ثابت كرده كه دوست و 
شريكی مطمئن و قابل اتكاء است. وزير خارجه قطر نيز در 
اين ديدار با تبريك پيروزی  رئيسی و رساندن سالم امير قطر 
به رئيس جمهور منتخب گفــت: »قطر به دنبال همكاری 
برای تحكيم روابط دو جانبه و نيز تالش برای تامين امنيت 
منطقه با همكاری جمهوری اسالمی ايران است.« پس از اين 
ديدار، شيخ محمد بن عبدالرحمان آل ثانی با محمدجواد 
ظريف، وزيرخارجه ايران نيز ديدار كرد. به گزارش ايسنا، در 
اين ديدار دو طرف درباره آخرين تحوالت روابط دو جانبه و 

موضوعات مهم منطقه ای و بين المللی گفت وگو كردند.

رئيس قوه قضاييه روزهاي شلوغي را 
پشت سر مي گذارد. با گذشت  2۵ روز قضايي

از انتصابش، او دست به اقداماتي زده كه 
توجه افــكار عمومي را به همراه داشــته اســت. از 
بازديد هاي سرزده تا دســتورهايي درباره محكومان 
امنيتي و سياسي.  حجت االسالم غالمحسين محسني 
اژه اي در حاشيه ديدار با تعدادي از مردم و خانواده هاي 
محكومان اعتراض هاي آبــان۹8، در تماس تلفني با 
رئيس كل دادگستري استان خوزستان دستور داد هر 
چه سريع تر زمينه آزادي كساني كه در جريان اتفاقات 
روزهاي اخير در اين اســتان، صرفاً به خاطر اعتراض 
تحت نظر قرار گرفته انــد را فراهم كند. اين در حالي 
اســت كه هنــوز تعــداد دقيــق بازداشــتي ها و 
كشته  شده هاي 11 شب ناآرامي خوزستان مشخص 
نيســت.به گزارش ميزان، رئيس دستگاه قضا پس از 
ديدار و گفت وگو با خانــواده محكومان اعتراض هاي 

آبان۹8 نيز به غالمحســين اسماعيلي، رئيس حوزه 
رياست و علي القاصي، دادستان تهران مأموريت داد 
پرونده افــرادي كه در جريــان ناآرامي هاي آبان۹8 
دستگير شده اند را مورد بررســي مجدد قرار دهد تا 
افرادي كه شــرايط قانوني آزادي مشــروط يا عفو و 
بخشودگي دارند، مشمول عفو، بخشودگي و يا آزادي 
شوند.   رئيس دستگاه قضا سپس خطاب به دادستان 
تهران دستور داد پرونده هاي اين نوع محكومان را با 
فوريت بررسي كند و چنانچه در طول دوره محكوميت 
حسن رفتار داشته اند و اين اطمينان وجود دارد كه 
درصورت آزادي مرتكب جرم نمي شــوند، نسبت به 
آزادي مشروط و قرارگرفتن آنها در ليست مشموالن 
عفو اقدام شود. رئيس دســتگاه قضا پيش از اين در 
بازديدي سرزده به زندان رجايي شهر كرج رفت و با 
محكومــان به صــورت چهره به چهره بــه گفت وگو 

پرداخت.

 11شب از التهاب و ناآرامي هاي خوزستان مي گذرد. 
معاون اول رئيس جمهور هنوز در اين اســتان است و استان ها

فرمانده ســپاه و ديگــر مقامات نيــز به نحوي براي 
بازگرداندن آرامش و البته آب به شهرهاي داغ تالش مي كنند. طبق 
گزارش هاي رسمي، اينترنت نيز در سطح استان همچنان با اختالل 
مواجه است و درباره تعداد بازداشــتي ها و نحوه برخورد با آنها نيز 
ابهام هاي بسياري وجود دارد. اين در حالي است كه رئيس جمهور و 
معاون او تأكيد كردنــد كه دولت حق اعتــراض و انتقاد مردم را به 
رسميت مي شناسد. در چنين شرايطي پايگاه اطالع رساني سازمان 
زندان ها خبر داده كه به دستور محمدمهدي حاج محمدي، جمعي 
از مديران ستادي سازمان زندان ها با حضور در استان خوزستان، به 
بازديد از زندان هاي اين اســتان و سركشــي از خانــواده زندانيان 

پرداختند. 
طبق گزارش  هاي رسمي گفته شده كه »با توجه به مشكالت موجود 
در اين استان و ضرورت توجه و مراقبت بيشتر از زندانيان و بازديد و 
بررسي امكانات موجود در زندان هاي استان، اين مديران با حضور در 
شهرهاي مختلف اين استان به بررسي مشكالت و راهكارهاي كمك 
به آنان پرداختند.« البته مشخص نيست كه اين بازديد تا چه اندازه 
به ناآرامي هاي 11شب گذشته ارتباط دارد. در شرايطي كه خوزستان 
همچنان در صدر اخبــار داخلي و خارجي مرتبط با ايران اســت و 
فعاالن سياسي و احزاب نيز واكنش هايي به اين وقايع داشتند، جبهه 
اصالحات نيز بيانيه اي درباره اعتراضات خوزستان منتشر كرده و در 
آن علت اين وقايع، نحوه درست مواجهه با آن و راه هاي برون رفت از 

وضعيت را تشريح كرده است.

جبهه اصالحات ايران: حل مسئله خوزستان مستلزم هم افزايي 
حاكميت و ملت است

جبهه اصالحــات ايران در بيانيــه اي درخصوص حــوادث اخير در 
خوزستان بيان كرد: ضمن تسليت به خانواده هاي جان باختگان، دفاع 
راسخ از حق اعتراض خشونت  پرهيز شهروندان و دعوت از حكمرانان 
براي به رسميت شــناختن اين حق، به معترضان و مسئوالن محلي 
و ملي توصيه مي كنيم كه بــه دور از التهاب هايي كه مقتضاي چنين 
شرايطي است با فوريت به راه حل هاي ريشه اي و كارساز بينديشند. 
حل مسئله و آينده بهتر براي خوزستان و نيز ايران، مستلزم هم افزايي 
حاكميت و ملت و به تعبير ديگر نهادهــاي حكمراني و مدني تواناتر 
خواهد بــود. در اين بيانيه آمده اســت كه در چند هفتــه اخير بروز 
مشكالت در تامين آب شرب و كشاورزي بخشي از مناطق خوزستان 
و نيز كاهش يا قطع ورودي آب به تاالب هاي منطقه منجر به تشكيل 
اجتماعات اعتراضي در سطح وسيعي در خوزستان شد و در جريان اين 
اعتراضات سوگمندانه چند نفر از هموطنان مان جان باختند و وجدان 
عمومي ايرانيان كه از دوستداران خوزستان و مردم خونگرم و عرب هاي 
شريف آن ديارند بحق جريحه دار شــد.  به گزارش خبر آنالين، اين 
بيانيه مي افزايد: خوزستان قلب ايران و سرزميِن پيوند خون شهيدان 
خوزستان و شهداي ساير مناطق كشور اســت. خاطره فداكاري ها، 
مصائب و ايثارگري هاي خوزســتاني ها در دوران دفاع مقدس در اين 
خطه از ايران فراموش نمي شود. عادالنه نيست كه بعد از گذشت چند 
دهه از پايان جنگ هنوز بخشي از شهروندان خوزستان از هواي سالم، 
آب سالم، زيرساخت هاي شــهري و فاضالب و پسماند، خدمات پايه 

همگاني، شغل كافي و حق تشكل محروم باشند.

در ادامه ايــن بيانيه با  ذكر اينكه جبهه اصالحات ايران  كوشــيد با 
دعوت از صاحب نظــران به ارائه راهكارها هم بپردازد،  آمده اســت 
كه جبهه اصالحات ايران در بررســي هاي خود به نتايجي رسيده 
است؛ ازجمله اينكه قرار داشتن كشور در حالت اضطرار در يك دوره 
طوالني 17ساله نه به مصلحت كشور بوده و نه با توان ملت و دولت 
ايران تناسبي داشته اســت. ما ضمن تأكيد بر دفاع ايران از حقوق 
هسته اي خود، توجه مسئوالن كشور را به ميزان تاب آوري مردم و 
حاكميت جلب و اعالم مي كنيم كه تحريم هاي طوالني مدت موجب 
خسارات جبران ناپذير و ايجاد عدم تعادل هاي فراوان در اقتصاد ملي، 
ازجمله درآمدها و هزينه هاي دولــت، درآمد و هزينه خانوارها و در 
نتيجه بروز نارضايتي هاي گسترده گرديده است. اين بيانيه تأكيد 
كرده اســت كه افزايش تدريجي و مداوم ناكارآمــدي تحت تأثير 
مشكالت ســاختاري و سياســت هاي نظام  و نيز حذف تجربه هاي 
مديريتي كشــور باعث نااميدي مردم و بي اعتمادي بي سابقه آنان 
شده است. تجربه هاي اخير و معضالت ناشي از قطع برق در مناطق 
مسكوني و نيز بحران آب در خوزستان نشان داد كه تداوم ناكارآمدي 
و افزايش نابرابري مي تواند به سطح نگران كننده اي  از نارضايتي ها و 

معضالت هم افزا برسد.
 جبهه اصالحات همچنين پيشنهاد داده است كه مدل توسعه ايران 
در دهه هاي گذشته در عمل عمدتا ناپايدار، نامتوازن، غيرمشاركتي، 
منابع محور و غيرفراگير بوده و يكي از نتايج اين مدل توسعه تخريب 
گســترده طبيعت و محيط زيســت اســت. توجه به حجم فزاينده 
بحران هاي آب، هوا، خاك و محيط زيست نشــان مي دهد كه بايد 
براي تشكيل وزارت محيط زيست، آب و خاك و افزايش اقتدار آن در 
صيانت از محيط زيست مطالعات الزم صورت گيرد. ايران براي احيا 
و نجات طبيعت، محيط زيست و منابع طبيعي اش زمان محدودي 
در اختيار دارد.  جبهه اصالحات همچنين پيشنهاد كرده است كه 
تغيير استراتژي توسعه خوزســتان و ايجاد تناسب بين واحدهاي 

كوچك و متوســط با واحدهاي بزرگ و تقويت و گسترش اقتصاد 
مردم محور و مشــاركتي و توجه به كاهش انــواع نابرابري و انواع 
تبعيض از ضرورت هاي حل مشكل اشتغال و نيز كاهش شكاف هاي 
اجتماعي آسيب زاي فعلي است. تشــكيل صندوق ويژه حمايت از 
فعاليت هاي كوچك و متوســط و تامين منابع آن از صنايع بزرگ 
استان به عنوان يك پيشــنهاد ارائه مي شــود.   اين بيانيه با تأكيد 
بر اينكه خسارات باقيمانده ناشــي از سيل هاي گذشته و همچنين 
خسارات عدم كاشــت ســال جاري بايد با فوريت تامين و پرداخت 
شود، مي افزايد: آبادان و خرمشــهر كه سهم بزرگي در دفاع مقدس 
و ظرفيت هاي كميابي براي توسعه دارند، متأسفانه هنوز اسير فقر 
و محروميت و نابرابري اند و نه زيرســاخت هاي شهري توسعه يافته 
دارند و نه هنوز موقعيت پيش از جنگ شان را بازيافته اند. بازسازي 
و احياي موقعيت پيشين اين دو شهر شايسته است در قالب طرحي 
ملي و »پايدار« )دوستدار محيط زيست( در اولويت باشد؛ هم براي 
اداي حق شهروندان  رنج كشيده شان و هم براي احياي اين دو نماد 

افتخارآفرين دفاع مقدس مردم ايران.
جبهه اصالحات ايران در پايان تأكيد كرده است كه در خاتمه انتظار 
داريم مسئوالن كشوري و استاني با حضور در اجتماعات مردمي، ديدار 
با سران عشــاير و طوايف، گفت وگو و مذاكره با متنفذان هر منطقه و 
مشورت با علما، دانشــگاهيان، فرهيختگان و نمايندگان گروه هاي 
اجتماعي مختلف، بــه راه حل ها و پي ريزي توســعه پايدار، متوازن، 
مشاركتي و فراگيِر استان و كشــور بپردازند و در اين  مسير خود را از 
خرد جمعي، دانش بشري، تجربه هاي موفق ساير جوامع و مشورت با 
كارشناســان، اهالي فن و صاحب نظران ايراني و غيرايراني مستغني 
ندانند. شهروندان رنج ديده و سختكوش و سختي كشيده خوزستان 
شايسته تكريم و احترام و بهره گيري عادالنه تر از منابع ملي هستند. 
اعتراض حق آنهاست و پاسخگويي مناسب به مطالبات شان آغاز فرايند 

اصالح امور است.

جلسات منظم مشورتي رئيس جمهور منتخب، اين روزها جاي خود را 
به نشست هاي ويژه براي حل مشكالت اضطراري داد ه است

 سفر ناگهاني 
وزيرخارجه قطر به تهران 

دستور مهم اژه اي درباره بازداشتي هاي خوزستان و محكومان آبان98

گفت وگو با قاسم محبعلي، مديركل اسبق وزارت خارجه:
دولت آينده بايد تصميم هاي سختي در عرصه سياست خارجي بگيرد

جمعي از مديران ستادي سازمان زندان ها جهت بازديد از زندان هاي خوزستان به اين استان سفر كردند
اعتراضات خوزستان همچنان محور توجه مسئوالن 

نخستين خبرهاي رسمي درباره آينده مذاكرات وين را بايد از دولت سيزدهم؛ شنيد. اينكه ايران به مذاكره براي احياي برجام ادامه مي دهد يا رويكرد دولت در 
عرصه سياست خارجي پس از نيمه دوم مرداد تغييراتي عمده خواهد داشت، سؤال پرتكرار اين روزهاست. حسن روحاني صراحتا اعالم كرده كه مصوبه آذر ماه 

مجلس اجازه لغو توافق در وين و لغو تحريم ها را نداد و حتي گفته شد كه كميته تطبيق متن توافق احتمالي در 
شوراي عالي امنيت ملي نيز توافق را برخالف مصوبه مجلس دانستند و به همين دليل معلق شده است. 

البته كيوان خسروي، سخنگوي اين شــورا چنين ادعايي را تكذيب كرد و گفت كه در بررسي كميته 
مذكور به دليل مواضع »قلدرمابانه« آمريكا و اروپا مذاكرات در وين از توافق دور بوده است. در چنين 
شرايطي اما آمريكا همچنان براي برگزاري دور هفتم مذاكرات اعالم آمادگي مي كند و تالش دارد تا 
فشار تعويق و به نتيجه نرسيدن مذاكرات را به ايران تحميل كند. هرچند كه سيدعباس عراقچي، رئيس 
تيم مذاكره كننده ايران در وين بارها تأكيد كرد كه احياي برجام و لغو تحريم  ها به تصميم هاي سخت 

واشنگتن بستگي دارد. با اين همه به نظر مي رسد اكنون ادامه مذاكرات وين به تصميم و رويكرد 
دولت آينده و كميته تطبيق كه اكثريت آن را اصولگرايان تشكيل مي دهند وابسته است.  

قاسم محبعلي مديركل اسبق وزارت خارجه در گفت وگو با »همشهري« مي گويد كه در 
چنين شرايطي »زمان« عنصر مهمي براي ايران است. چرا كه تا منقضي شدن برجام 2 

سال و تا پايان قطعنامه 22۳1 چهار سال زمان باقي مانده است. محبعلي تأكيد مي كند 
كه دولت آينده ممكن است در اتخاذ راهبردهاي سياست خارجي دچار »تناقض« 

باشد و بايد »تصميم هاي سختي« در اين مسير بگيرد.

كشور به دســت مي آورد. اما اگر اين اتفاق رخ ندهد 
سال 202۳كه پايان برجام و 202۵كه پايان قطعنامه 
فصل هفتمي 22۳1اســت بايد تصميم گيري هاي 
مجددي درباره پرونده هسته اي ايران انجام شود. بايد 
توجه داشت كه برخالف برخي اظهارنظرها قطعنامه 
22۳1نيز فصل هفتمي است و پرونده هسته اي ايران 

از قطعنامه هاي فصل هفتمي خارج نشده است.
در چنين شرايطي فكر مي كنيد دولت 
ســيزدهم چه راهي را در حوزه ديپلماسي پيش 
مي گيرد؟ درحالي كه حاميان اين دولت را مخالفان 

ديپلماسي و مذاكره تشكيل مي دهند.
همانطــور كه اشــاره كــردم محيــط بين المللي و 
سياست هاي كالن داخل ايران تغييري نكرده است. 
يعني موضعي رسمي مبني بر تغيير آنها وجود ندارد. 

آنچه تغيير كرده روي كار آمــدن مخالفان برجام در 
دولت ايران است. به نظر مي رســد آنها دچار تناقض 
هســتند. اگر برجام را بپذيرند در واقــع به مواضع و 
سياست هاي گذشته خود پشت كردند. مجلس نيز 
با مصوبه خود نشان داده كه كامال مخالف ادامه توافق 
هسته اي است و يكي از چالش هاي اصلي براي احياي 
برجام در دولت دوازدهم نيــز مصوبه مجلس بود. در 
همين مجلس يازدهم نيز بيــش از 220نفر حامي 
رئيس جمهور منتخب هستند. بنابراين پذيرش برجام 
به معني عدول از مواضع گذشته است و عدم پذيرش 
آن نيز به معناي مقابله با سياست هاي كالن نظام است. 
مگر اينكه به شكل همزمان سياست هاي كالن نظام 
نيز تغيير كند و ايران از برجام خارج شود و به سمت 
اقداماتي پيش برود كه واكنش هاي سخت  غربي ها را 

در پي خواهد داشت.
فكر مي كنيد واكنش غربي ها به اين 

اقدام چه خواهد بود؟
نمي توان پيش بيني كرد كه در آن شرايط واكنش ها 
چيست، اما قطعا يكي از آنها بازگشت سريع پرونده 
ايران به شوراي امنيت است. بنابراين مخالفان برجام 
و دولت آينده بين اين دو تصميم ســخت قرار دارند. 
نكته ديگر اينجاســت كه ممكن اســت طرف هاي 
اروپايــي و آمريكايي بــا دولت آينده ســخت  تر به 
نتيجه برســند و ديوار خواســته هاي خود را باالتر 
ببرند و مذاكره كننده هاي جديد ايران هم با شرايط 
سخت تري روبه رو شوند. در اين شرايط زمان بيشتري 
براي رسيدن به توافق نياز اســت. درحالي كه پايان 
برجام نيز نزديك اســت و هرچه زمان بگذرد امكان  

اســتفاده از مزاياي توافق هســته اي از دست ايران 
خارج مي شود.

برخي معتقد هستند درباره مسائلي 
مثل FATF، واقعيت هاي اجرايي خود را به دولت 
آينده تحميل مي كند. درحالي كه اغلب زمامداران 
آينده مخالف FATF بودند و تأكيد داشــتند كه 
مراودات مالي و بانكي ايران ارتباطي با خروج از 
ليست ســياه اين گروه ندارد. دولت دوازدهم اما 
بارها اعالم كرد كه عدم تصويب لوايح و بازگشتن 
به ليست سياه خودتحريمي است. فكر مي كنيد 
رويكرد دولت آينده درباره FATF و ديگر مسائل 
اقتصادي كه به روابط خارجي ارتباط دارد چگونه 

خواهد بود؟
واقعيتي كه اينجــا وجود دارد اقتصاد اســت. عبور 
از وضعيت فعلي اقتصاد و حل مشــكالت معيشتي 
مردم احتياج به تصميم هاي سخت دارد. يكي از اين 
تصميم ها اجراي كامل برجام و ديگري موضوع خروج 
از ليست ســياه FATF با تصويب لوايح مرتبط با آن 
است. مسئله بعدي سياست خاورميانه ايران است و 
چهارمين مسئله نيز ساير تحريم هاي بين المللي است 
كه در توافق هسته اي نيز وجود ندارد. حتي اگر برجام 
نيز احيا شود مجموعه اي از تحريم ها باقي مي ماند و تا 
وقتي آنها وجود دارد انتظار عادي سازي روابط تجاري 
خارجي ايــران و امكان ســرمايه گذاري خارجي ها 
بسيار خوش بينانه است. يكي از مهم ترين مسئله ها 
در اقتصاد دسترسي به منابع خارجي است كه بدون 
برجام و FATF ممكن نيست. در واقع اقتصاد گروگان 
سياست است و حل مشــكالت اقتصادي موكول به 
تصميم هاي سياسي شده است. اكنون به نظر مي رسد 
دولت سيزدهم مورد حمايت نظام است و هماهنگي 
زيادي با مجلــس دارد. در چنين شــرايطي نظام، 
دولت و مجلس بايد تصميمات ســختي اتخاذ كنند 
و ديگر نمي توان بار همه مشكالت را به دوش دولت 
انداخت. اين فرصت خوبي است تا بتوانند با هماهنگي 
تصميمات درست را درباره مسائل عمده و مهم ازجمله 

برجام و FATF بگيرند.

اميرمحمد حسيني
خبرنگار

گفتوگو
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 رئيس كميسيون شهرسازي و معماري 
شــوراي شــهر تهران روز گذشته در شورا

جلسه پارلمان شهري از تصويب طرح 
ســاماندهي و ارتقاي كيفــي خيابــان وليعصر در 
كميســيون ماده 5 شــهر تهران خبر داد و گفت كه 
ارتقاي كيفيــت خيابان وليعصر به صــورت واحد و 
يكپارچه در افق زماني 1410 محقق مي شود و از آن 
پس خيابان وليعصر خياباني يگانه و سرآمد در هويت 

و توسعه پايدار شهري تعريف خواهد شد.
جلســه شــوراي شــهر تهران به رياســت محسن 
هاشمي رفســنجاني به صــورت تركيبي)حضوري و 
مجازي( برگزار شد. در ابتداي جلسه رئيس شوراي 
شهر تهران پيشــاپيش عيد غدير را تبريك گفت و 
واقعه غدير را تبلور پيوســتگي امت، امامت، واليت، 
هدايت و وحدت و هم صدايي مســلمانان دانست و 
عنوان كرد: »نبايد با افراط و تندروي، غدير را از نقطه 
وحدت به مبدا تفرقه مسلمانان تبديل كرد.« محسن 
هاشمي رفسنجاني در ادامه به اتفاقات خوزستان هم 
اشــاره كرد و گفت: »آنچه امروز در خوزستان شاهد 
هســتيم را نمي توان محدود به خشكسالي و كمبود 
آب دانست، بلكه از طريق توســعه متعادل، متوازن 
و پايداري بايد، كاســتي هاي به جا مانده از جنگ و 
مشكالت پيشين خوزســتان را جبران كرد. توسعه 
متعادل، توزيع عادالنه مواهب توسعه در ميان همه 
اقشار جامعه است، اما در خوزســتان شاهد صنايع 

بزرگ نفت، فوالد، پتروشــيمي و پااليش هســتيم؛ 
بدون آنكه منافع اين توسعه به اندازه كافي به ميزبان 

اين صنايع برسد.«
به گفته او، توســعه متوازن، پيشــرفت در همه ابعاد 
جامعه يعني بهبود سالمت، آموزش و رفاه و... است 
كه بســياري از اين شــاخصه ها در خوزستان رشد 
نكرده اند. هاشمي در ادامه با اشاره به توسعه پايدار هم 
عنوان كرد: »اين نوع توسعه به حفظ محيط زيست در 
كنار رشد صنعت توجه دارد وضعيت امروز خوزستان 
نشان دهنده آســيب هاي زيســت محيطي ناشي از 
فعاليت هاي صنعتي، كشــاورزي و اقتصادي است.« 
او ادامه داد: »مشكالت، محروميت و نارضايتي امروز 
خوزستان، منحصر به اين استان نيست و تعدادي از 
مناطق و استان هاي ديگر كشور هم از اين محروميت 
رنج مي برند و چه بسا مشكالت بيشتري از خوزستان 
داشته باشــند و بايد به رفع بنيادين و ريشه اي اين 
مشكالت توجه شــود تا در آينده دير يا زود، شاهد 
تكرار اين نارضايتي ها نباشــيم.« رئيــس پارلمان 
شــهري افزود: »مشكل اصلي امروز كشــور، كند يا 
متوقف شدن روند توسعه است كه در 16سال گذشته 
با وجود پيش بيني شدن رشــد اقتصادي 8درصدي 
در چشم انداز 20ساله، رشد محقق شده بسيار كمتر 
از آن بوده است؛ از اين رو ميزان رشد پاسخگوي نياز 
روزافزون جامعه نبوده و به كوچك تر شــدن سفره 
مردم، بيكاري، تورم و فقر منجر شده است.« رئيس 
شوراي شهر تهران در پايان تأكيد كرد: »اگر سرعت 
روند بهبود در كشور، پيشــرفت و رشد اقتصادي به 
توســعه متعادل، متوازن و پايدار ايران منجر نشود، 

شاهد گسترش مشكالت مشابه خوزستان خواهيم 
بود و اميدواريــم دولت جديد بتوانــد به وعده خود 
عمل كرده و روند توسعه كشور را با سرعت به مسير 

پيش بيني شده در چشم انداز 20ساله برساند.«

حيات اجتماعي در وليعصر جاري است
در ادامــه جلســه، رئيــس كميســيون معماري و 
شهرسازي پارلمان شهري از تصويب طرح ساماندهي 
و ارتقاي كيفي خيابان وليعصر در كميسيون ماده5 
خبر داد و گفــت: »معاونت شهرســازي و معماري 
مديريت شهري پنجم در راســتاي ارتقاي كيفيت 
محيطي شــهر تهران و با رويكرد حفاظت و تقويت 
ارزش هاي كالبدي - هويتي، طرح ساماندهي و ارتقاي 
كيفي خيابان وليعصر را در دستور كار خود قرار داد. 
براي تهيه اين طرح، حقوق مكتســبه شــهروندان، 
الزامات قانوني و محدوديت هــا و ضوابط كالبدي و 
ساماندهي سيما و منظر شهري در چارچوب طراحي 
شهري لحاظ شد و درنهايت پس از جلسات متعددي 
كه با حضــور صاحب نظران و ذينفعان برگزار شــد، 
طرح تعيين تكليــف و براي تصويب به كميســيون 
ماده5 شــهر تهران ارسال شــد.« محمد ساالري با 
اشاره به جزئيات اين طرح گفت كه خيابان وليعصر به 
طول 17.2كيلومتر از عناصر اصلي و استخوان بندي 
شهر تهران است كه از دامنه هاي البرز در شمال آغاز 
مي شود و تا دشت كوهپايه جنوب تهران )در فاصله 
ميدان هاي تجريش و راه آهــن( ادامه دارد. او با بيان 
اينكه طرح از 3منظر ماهوي، حقوقي و فني ضرورت 
داشــت، گفت: »از منظر ماهوي، خيابان وليعصر در 
نتيجه حيــات اجتماعي جــاري در تاريخ، خاطرات 
شهروندان را شــكل داده و داراي وجهه اي در قالب 
ميراث معنوي اســت. از منظر حقوقي، در طرح هاي 
توســعه شــهري، ثبت و احياي اين محور تاريخي، 
فرهنگي و طبيعي تأييد شده اســت و از منظر فني، 
نابساماني موجود ناشي از عدم هماهنگي ضوابط طرح 
تفصيلي با ويژگي هاي تاريخي، كاركردي و كالبدي 
خيابان در كنار فقدان دستورالعمل هاي طراحي، از 
داليل ضرورت ســاماندهي با تأكيد ويژه بر ضوابط 
كالبدي است.« به گفته اين عضو شوراي شهر تهران، 
چشــم انداز خيابان وليعصر بــا ارزش هاي طبيعي و 
زيست محيطي منحصر به  فرد به عنوان ميراث طبيعي 
شهر، ارزش معماري و شهرسازي از سال هاي آغازين 
شهرسازي نوين تاكنون و نيز هويت تاريخي خيابان 
به عنوان بستر مكاني بسياري از رويدادهاي سياسي، 
اجتماعي و فرهنگي معاصر كشور و پيدايش فعاليت 
نوين مدرن و ســرآمد شــهري و اقتصادي در كنار 

ارزش هاي اجتماعي، فرهنگي و سكونتي تأكيد دارد و 
مديريت شهري تالش مي كند اين خيابان در فهرست  

جهاني قرار گيرد.

الزامات تصويب شده در كميسيون ماده5
براساس تصويب طرح ســاماندهي و ارتقاي كيفي 
خيابان وليعصر در كميســيون ماده5 شــهر تهران 
مراكز ساخت وســاز مجاز در خيابــان وليعصر  در 
قالــب تراكم 360درصــد )به صــورت 6طبقه( و با 
ارتفــاع 25متر و حداقــل ساخت وســاز به صورت 
ســاختمان هاي 3طبقه و با تراكــم 180درصد با 
ارتفاع 13متر، تعيين شــده اســت. همچنين مقرر 
شــده تا چارچوب طراحي شــهري تهيه و شوراي 
راهبردي ساماندهي و ارتقای كيفي خيابان وليعصر  
با مسئوليت معاونت شهرسازي و معماري شهرداري 

تهران تشكيل شود.

مجوز شورا براي انتشــار 35هزار ميليارد ريال 
اوراق اسالمي

اعضاي شوراي شــهر تهران ديروز با اصالح بودجه 
مصوب ســال1400 موافقت و مجوز انتشار 35هزار 
ميليارد ريــال اوراق مالي اســالمي بــراي اجراي 
طرح هاي حمل ونقل عمومي شــهر تهــران را صادر 
كردند. ســيدمحمود ميرلوحي گفت: »در اين دوره 
بدهي ها را پرداخت كرديم و جايي هم بدهي نداشتيم، 
تنها يك مورد اســت كه آن هم تعهــد دولت بوده 
كه سال ها مطالبات شــهرداري تهران معوق مانده 
و در اين زمينه كم كاري شــده اســت. اين مصوبه 
تخصيص اوراق قرضه براي حمل ونقل عمومي است 
و به شــهرداري تهران اجازه داده مي شــود با تأييد 
وزارت كشور و رعايت قوانين نسبت به انتشار اوراق 
مالي تا سقف مبلغ 35هزار ميليارد ريال با مطالعات 
توجيهي و مطابــق ضوابط و مقررات اقــدام كند.« 
به گفتــه او در تبصره ها هم چگونگي و ســهم بندي 
توسعه و ساخت خطوط 6 و7مترو و توسعه و تكميل 

بخش جنوبي خط3، تامين منابــع مالي طرح هاي 
تكميل سامانه اتوبوسراني شهر تهران، خريد اتوبوس 
برقي، خريد قطعات يدكي و اورهال اتوبوس شهري و 
مترو مشخص شده است. براساس اين مجوز 23هزار 
ميليارد ريــال براي تكميل و توســعه خطوط مترو، 
5هزار ميليارد ريال به تعمير واگن هاي مترو و 7هزار 
ميليارد ريال هم براي تعميــر اتوبوس ها اختصاص 

داده مي شود.

موافقت با ساخت يادمان شهداي قبل از انقالب
اعضاي شوراي شــهر تهران در جلســه ديروز طرح 
»الزام شهرداري تهران براي ســاخت بناي يادمان 
و بازســازي مزار مطهر شــهداي قبــل از پيروزي 
انقالب اســالمي واقع در بهشــت زهرا« را بررسي و 
تصويب كردند. زهــرا صدراعظم نــوري در جريان 
ارائه گزارش گفت: »مزار شــهداي قبل از انقالب در 
قطعاتي از بهشــت زهرا قرار دارد اما در آن قطعات 
3هزار قبر وجود دارد كه تنها 5 تــا 8مزار متعلق به 
شهداســت. همچنين در قطعات ديگري به صورت 
پراكنده مزار شــهداي قبل از انقالب وجود دارد و از 
اين رو درخواست كرديم سازمان بهشت زهرا)س( با 
همكاري بنياد شهيد توجه جامع تري به اين موضوع 
داشته باشد.« سعيد خال، رئيس سازمان بهشت زهرا 
هم گفت: »اين طرح چندبار در كميسيون بررسي و 
چكش كاري شد و نهايتا به اين نتيجه رسيديم كه با 
نظر بنياد شهيد براي تمام شهداي قبل از انقالب يك 
يادمان احداث شود و موضوع باركد را هم براي تمامي 
شهدا پيگيري كنيم.« پس از ارائه نظرات موافقان و 
مخالفان، كليات طرح تصويب شد.  همچنين اعضاي 
شوراي اسالمي شهر تهران يك فوريت طرح »فرايند 
اعطاي تسهيالت، تعريف كاربرد فعاليت و بهره برداري 
از اماكن تاريخي ثبت شده و واجد ارزش ثبت نشده 
شــهر تهران« و اليحه »فرايند صدور پروانه مرمت و 
بهره برداري از بناهاي تاريخي و ارزشمند شهر تهران« 

را تصويب كردند.

50طرح و اليحه باقي مانده است
  پس از اتمام جلسه روز گذشته شوراي شهر تهران، محسن هاشمي رفسنجاني 
در گفت وگو با همشهري از باقي ماندن 50طرح و اليحه خبر داد و گفت: »عددي 
را نمي توان دقيق ذكر كرد، اما به طور تقريبي همين تعداد طرح و اليحه باقي 
مانده است كه در مورد اولويت و اهميت هر يك از آنها نمي توان قطعي اظهارنظر 
كرد. چرا كه اعضاي كميسيون ها طرح و اليحه ها را براساس اولويت، بررسي و 
پس از ارائه به هيأت رئيسه در دستور جلسه قرار مي گيرند و اميدواريم بخشي  
از اين طرح ها و لوايح را تا پايان اين دوره تعيين تكليف كنيم.« رئيس پارلمان 
شهري درخصوص اهميت و دستاوردهاي كميته حقوق شهروندي هم گفت: »در راستاي اين كميته، تالش 
كرديم تا در طرح ها و لوايح ارائه شده، حقوق شهروندان هم لحاظ شود و اين موضوع همواره مورد توجه اعضا 
بوده است.« او ادامه داد: »در نطق ابتدايي جلسه هم به اين موضوع اشاره كردم و از توسعه متوازن، پايدار و 
متعادل صحبت كردم كه همه آنها در راستاي احقاق حقوق شهروندان است. به هر حال در جنبه هاي مختلف 
سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و... بايد حقوق شهروندي لحاظ شود كه اين موضوع در كشور خيلي 

جدي پيگيري مي شود.«

ث
مك

براساس طرح ارتقاي كيفي خيابان وليعصر در كميسيون ماده 5، حداكثر ساخت وساز مجاز به صورت 
6طبقه و با ارتفاع 25متر و حداقل به صورت 3طبقه و با ارتفاع 13متر، تعيين شد

چهره آينده وليعصر تصويب شد

زينب زينال زاده
خبر نگار

حمل و نقل

630واگن مترو تأمين نشده است
مديرعامل مترو: قرار بود واگن هاي چيني از طريق 

فاينانس خريده شوند

طرح هاي ساخت و توســعه متروی تهران با وجود كمبود منابع 
مالي همچنان ادامه دارد اما برخي مشــكالت باعث شده تامين 
واگن هاي مورد نياز ممكن نشود. كمبود اين واگن ها باعث اختالل 
در بهره برداري بيشتر از خطوط ساخته شــده و در حال ساخت 
خواهد شد. به گزارش فارس، مديرعامل شركت متروی تهران در 
اين باره مي گويد: حدود 1500واگن براي 7خط متروی پايتخت، 
كم داريم كه قرار بود حداقل 1000 واگن تا پايان برنامه ششــم 
توســعه و تكليف ماده58 قانون برنامه محقق شود ولي متأسفانه 
يك واگن هم به دست ما نرســيد و تأمين 630واگن هم از طريق 
فاينانس چيني محقق نشد و هنوز در كش و قوس قرار دارد. براي 
ســاير كالنشــهرها هم به همين صورت بود و حتي مناقصه هاي 

مربوطه هم برگزار نشد.
علي امام درباره خريــد 630واگن مترو از چيــن مي افزايد: اين 
630واگن جزو 2هزار دســتگاه واگني بوده كه براساس ماده58 
برنامه 5 ساله ششم در تعهد دولت بوده و از اين 2هزار دستگاه واگن 
1050مورد آن براي پايتخت درنظر گرفته شد. واگن ها قرار است از 
طريق فاينانس تأمين شود. قدم اول آن انجام مناقصه بين المللي در 
سال96 بود. كشور مبدأ بايد 15درصد منابع را براساس مصوبات 

قبلي ساالنه در بودجه درنظر مي گرفته است.
او ادامه مي دهد: با گذشت 4سال از اين ماجرا هنوز پرونده باز است 
و اكنون هم كه به مراحل پاياني رســيده ايم در تأمين 15درصد 
منابع با ابهام همراه شــده ايم. شــهرداري تكليفي در اين ماجرا 
نداشته و با توجه به كمبود منابع درآمدي تأمين آن از شهرداري 

بعيد است و بايد دولت راه حلي را درنظر بگيرد.
علي امام درباره افتتاح ايســتگاه هاي جديد بيان مي كند: تالش 
مي كنيم كه ايستگاه شــهيد رضايي در خط6 و ايستگاه توحيد 
در  خط7را افتتاح كنيم. اوراق مشاركت 2 هفته پيش به سرانجام 
رسيد و فروخته شد ولي تعطيالت باعث اختالل در جابه جايي پول 
شد و اميدواريم بتوانيم منابع مالي حاصل از اوراق مشاركت را به 
پروژه ها تزريق كنيم. با پول اوراق مشاركت راه اندازي پايانه اكباتان 
نيز تا اواخر تابستان محقق مي شود. همچنين در هفته هاي آينده 
شاهد آغاز عمليات اجرايي پايانه جديد دولت آباد در ابتداي خط6 

خواهيم بود.
او درباره خطوط 4 و 10 مي گويد: با تكميل پروژه توســعه شرقي 
خط4 متروی تهران، اهالــي محله هاي تهران نــو، تهرانپارس، 
دردشت، حكيميه، ميدان شــقايق، ميدان شــاهد و همچنين 
مراجعان دانشگاه شهيد عباسپور و دانشــگاه آزاد واحد تهران - 
شمال، دسترسي آسان تري به شبكه حمل ونقل ريلي پيدا خواهند 
كرد. عمليات اجرايي خط10 نيز در قالب 2كارگاه در ميدان درياچه 
چيتگر و در ميــدان اتريش در حال انجام اســت. خط10 بهمن 
ســال1398 در طرح جامع حمل ونقل ريلي پايتخت به تصويب 
رسيد و 35ايستگاه خواهد داشت. ساخت قطعه نخست خط10 و 
3ايستگاه مدنظر براي فاز نخست آن 4سال زمان نياز دارد و اينها 
همه در شرايطي است كه منابع مالي پروژه با كمترين تأخير زماني 

محقق  شود.
او درباره متروی پرند مي گويد: شهرداري تهران ساخت و راه اندازي 
متروی پرنــد را به صورت مداوم پيگيري كرده اســت و امســال 
250ميليارد تومان براســاس پيگيري هاي انجام شده در بودجه 
ساالنه كشور درنظر گرفته شد كه ميزان تخصيص يافته خوب بود 
ولي اكنون مشكل اسناد خزانه اسالمي در اين زمينه وجود دارد و 
با وجود پيگيري ها هنوز اين مسئله در بورس فعال نشده كه خريد 
و فروش انجام شود به همين دليل منابع نقدينگي دست پيمانكار 

نرسيده است.
 LRT علي امام با اشاره به موضوع ســرمايه گذاري براي ساخت
)حمل ونقل ريلي ســبك( مي افزايد: در طرح جامع مصوب ريلي 
شهر تهران ساخت LRT مورد تأييد شوراي عالي ترافيك كشور در 
بهمن98 قرار نگرفت كه كسي بخواهد مانع جذب سرمايه گذاري 
آن شــود. بنابراين تحقق اين مســئله در تهران جزو طرح هاي 
مصوب ريلي پايتخت نيست و اگر سرمايه گذار هم مي آمد و قصد 
سرمايه گذاري داشت مورد تأييد وزارت كشور قرار نمي گرفت. از 
طرفي ميزان انتقال مســافر از طريق تراموا يا همان LRT بسيار 
كمتر از مترو است و تراموا حمل ونقل انبوه بر محسوب نمي شود 
چرا كه تنها از 2 تا 3 واگن ساخته شــده و نسبت به مترو حدود 
يك چهارم مسافر خواهد داشت. شوراي شــهر تهران هم تأكيد 
داشــت اولويت منابع براي تأمين واگن ها و تكميل خطوط مترو 

اختصاص يابد.
از گذشــته تا كنون هنگام صدور كارت اقامت براي افراد 
غيرايراني ساالنه مبالغي دريافت مي شد كه خانواده هاي 

2نفره 250هزار تومان، خانواده 3 و 4نفره 350هزار تومان 
و خانواده 5نفره 450هزار تومــان، پرداخت مي كردند. 
40درصد اين دريافتي ها صرف مســائل و نياز مهاجرين 
مي شــد و 60درصد هم به شــهرداري تعلق مي گرفت. 
در جلسه ديروز شوراي شــهر تهران اليحه »اخذ بهاي 
خدمات ارائه شده به مهاجران و اتباع خارجي« در دستور 

قرار گرفت و سيدمحمود ميرلوحي با ارائه گزارش گفت 
حضور اتباع خارجي در شهرهاي ما به خصوص تهران بايد 
نظم پيدا كند. به گفته او، اين مبالغ در قبال خدماتي كه به 
اتباع خارجي در حوزه هاي مختلف ارائه مي شود، دريافت 
خواهد شــد. اين اليحه با 18رأي موافق توسط اعضاي 

شوراي شهر تهران تصويب شد.

 دريافت بهاي خدمات
 از اتباع خارجي 

سد گتوند بسته شود
زهرا نژادبهرام: خوزستان كه روزگاراني بهشت ايران و سيستان و بلوچستان هم انبار غله ايران بود، امروز 
چه شده كه مردمانشان براي آب معترض شده اند؟ پاسخ اين است؛ چون تصميم سازان، فراموش كرده اند 
منافع كشور در استفاده بهينه و حفظ اكولوژي منطقه است. نهضت سد ســازي  افتخار بود اما در كجا و 
چگونه؟ روي كوه نمك!! بنابراين از دولت تقاضا دارم در اسرع وقت دستور بسته شدن سد گتوند را بدهد تا 
آب شور به سرزمين هاي حاصلخيز وارد نشود و همچنين ضروري است مسير انحرافي رودخانه از مسيري 

امن ايجاد شود.

تأمين امنيت در محله جواديه
حجت نظري: محدوده غربي محله جواديه در حاشيه امتداد بزرگراه نواب به پاتوق معتادان تبديل شده است و ساكنان 
بابت اين معضل گاليه مند هستند و درخواست حل اين مشكل را دارند. به گفته اهالي اين موضوع بارها به پليس گزارش 
شده، اما به دليل مجاورت بزرگراه با اين محله معموال تا قبل از رسيدن پليس مجرمان محل را ترك كرده و فرار مي كنند. 
عالوه بر آن، چندين مورد سرقت از خودروهاي سواري، درگيري و سرقت از منازل در اين محدوده هم گزارش شده است. 
از شهرداري تهران هم مي خواهم تا عالوه بر تامين روشنايي و از بين بردن فضاهاي بي دفاع شهري در اين محدوده، شرايط 

را براي استقرار كانكس پليس فراهم كند، تا امنيت در اين محله تامين شود. 

تذكر ها

جي
 گن

يد
سع

ي/ 
هر

مش
س: ه

عك



2   دوشنبه 4  مرداد 1400   شماره 8277 4 3 0 2 3 6 2 1 اقتصاد

دستمزد

گزارش

قطع برق، روند توليد سيمان و فوالد را با مشكل مواجه كرده است

تأثير قطع برق بر صنعت فوالد و سيمان

قطع بــرق صنايع فوالد 
و ســيمان از يك طرف 
منجــر به رشــد قيمت 
محصوالت اين شركت ها در بازار شده 
و از سوي ديگر روند توليد و درآمد زايي 
اين شركت ها را با مشكل مواجه كرده 

است.
به گزارش همشــهري، به دنبال بروز 
بحــران در صنعــت بــرق و افزايش 
خاموشــي ها، بــرق شــركت هاي 
توليد كننــده فوالد و ســيمان از روز 
1۵تيرمــاه قطع شــد و توليــد اين 
شركت ها يا متوقف اســت يا صرفاً با 
حداقل ظرفيت و صرفاً در يك شيفت 

شبانه انجام مي شود.
اگرچه قرار بــود براي تــداوم توليد 
محدود، بخشــي از بــرق اين صنايع 
تامين شــود اما تازه ترين گزارش ها 
نشــان مي دهد به دليل كمبود برق، 
قطع بــرق اين صنايع فراتــر از آنچه 
تصور مي شــد اتفاق افتاده اســت و 
همين موضوع روند توليد و عرضه اين 
محصوالت را در بازار با مشكل مواجه 
كرده و حتي منجر به افزايش قيمت 

سيمان و فوالد در بازار شده است.
اين موضوع منجر شــد تا هفته قبل 
مديرعامــل بــورس كاال در نامه اي 
بــه وزارت صنعــت، خواســتار ارائه 
راهكارهايي براي حل مشــكل برق 
صنايع فوالد و سيمان شود. به گفته او 
به دليل اجراي برنامه هاي وزارت نيرو 
درخصوص قطع يا ايجاد محدوديت در 
برق مورد نياز صنايع فوالد و سيمان، 
توليد شــركت هاي فعــال در اين دو 
صنعت به شدت كاهش يافته و به تبع 
آن عرضه فوالد و ســيمان در بورس 
كاال به كمتر از يك سوم حالت عادي 
رسيده و اين كاهش عرضه سبب بروز 
التهابات جــدي در بازار اين محصول 

شده است.

كاهش عرضه و رشد قيمت 
آن طــور كه اطالعات موجود نشــان 
مي دهد قطــع برق صنايــع فوالد و 
سيمان منجر به كاهش شديد توليد 
و عرضه محصــوالت داخلي و حتي 
صادراتي شــده اســت. اين موضوع 
همچنين منجر شــد هفته قبل يكي 
از عجيب ترين هفته هــا براي عرضه 
محصــوالت فوالدي در بــورس كاال 
رقم بخورد و عرضه سيمان و فوالد در 

بورس كاال به يك سوم برسد.
در مبادالت هفته قبل فقط 84۵تن 
تيرآهن و ميلگرد كالف در بورس كاال 
معامله شد و محصوالتي مانند شمش، 
اســلب، ورق و مقاطع طويل فوالدي 
نيز در بورس كاال عرضه نشد. شركت 
ذوب آهن اصفهان تنها شــركتي بود 
كه هفته قبل برخــي از محصوالتش 
به صورت محدود در بورس كاال عرضه 
شد. عرضه سيمان هم در بورس كاال با 

همين شرايط مواجه بود.
در نتيجه اين كاهــش عرضه، قيمت 
اين دو محصول نيــز در بازار افزايش 
يافته و طبق آخرين اطالعات قيمت 
فوالد دســت كم 10درصد و سيمان 
حتي تا 60درصد افزايش يافته است.

محمدحسن آصفري، نماينده اراك در 
مجلس درباره افزايش قيمت سيمان 
مي گويد: از روزي كــه قطعي برق در 
كشور شــايع شــد، قيمت سيمان از 
كيســه اي 1۵هزار تومان به 70هزار 
تومان افزايش يافت و قيمت فوالد نيز 
به چند برابر افزايش پيدا كرد. برخي 
اطالعات نشان مي دهد قيمت سيمان 

در بازار حتي به 100هزار تومان هم 
رسيده است.

عطــااهلل معروفخانــي، مديرعامــل 
فوالد هرمــزگان مي گويــد: قيمت 
محصــوالت فوالدي در بــازار داخل 
بيش از 10درصد افزايش يافته و اگر 
به همين منوال پيــش برويم اثرات 
جبران ناپذيري بر بازار عرضه و تقاضا 
خواهد گذاشــت. به گفته او افزايش 
قيمت محصوالت صنايع پايين دستي 
مانند خودرو و ســاختمان نيز دور از 

انتظار نيست.
احمد اشــتياقي، يك كارشناس بازار 
سرمايه هم با بيان اينكه معضل قطع 
برق يكي از مهم تريــن داليل گراني 
قيمت سيمان و فوالد است مي گويد: 
قطع برق كارخانه هاي سيمان و فوالد 
منجر به كاهش توليد و عرضه شــد؛ 
بنابراين به دليل كمبود ايجاد شــده 
و به دليل اينكه در بــازار مصرف، نياز 
متقاضيان سيمان برآورده نمي شود، 
قاعدتا افزايش قيمت طبيعي اســت. 
به گفتــه او درصورتي كــه برق قطع 
نمي شد قطعا نرخ سيمان و فوالد در 
محدوده قيمت هــاي قبلي مصوب، 
كشف قيمت مي شد. رضا جمارانيان، 
رئيس هيأت مديــره انجمن صنفي 
صنعــت ســيمان هــم در اين باره 
مي گويــد: بهتر بود خاموشــي برق 
شركت هاي سيماني به طور دوره اي و 
نوبتي انجام مي شد تا كل توليدات اين 
محصول با مشكل مواجه نشود، زيرا در 
صورت ادامه قطعي برق طي هفته هاي 
آينده به طور قطع شاهد افزايش قيمت 

اين محصول خواهيم بود.

اثر قطع برق بــر توليد كننده هاي 
سيمان

آن طور كه تحليلگران مي گويند قطع 
برق صرف نظــر از اثراتي كه بر قيمت 
سيمان و فوالد بر بازار داشته منجر به 
كاهش درآمد شركت هاي توليد كننده 
اين محصول نيز شــده اســت.برخي 
برآورد ها نشان مي دهد اثر قطع برق 
در صنايع فوالد و سيمان گاه روزانه تا 

چندصد ميليارد تومان است.
امير تقي خان تجريشــي، مديرعامل 
شركت ســرمايه گذاري گروه توسعه 
ملــي درباره اثــر قطع بــرق صنعت 
سيمان مي گويد: ظرفيت توليد كشور 
8۵ميليون تن اســت كه اختالل در 
توليد هريــك از كارخانه ها مي تواند 
مشكل زا باشد و بر روند توليد و عرضه 

تأثير بگذارد.
عبدالرضــا شــيخان، دبيــر انجمن 
صنفي كارفرمايان صنعت ســيمان 
هم درباره تأثير قطــع برق بر صنعت 
سيمان مي گويد: قطعي برق تاكنون 
تأثير بسيار زياد و شــديدي بر توليد 
كارخانه هاي سيمان گذاشته و روند 
فعاليت آنها را با كنــدي همراه كرده 
اســت. تأثيرگــذاري ايــن اتفاق به 
حدي زياد بوده اســت كه نمي توان 
آمار دقيقي از ميــزان كاهش توليد 

كارخانه هاي سيمان ارائه كرد.
او توضيح مي دهد: ميــزان برقي كه 
قرار شــده به كارخانه هاي ســيمان 
اختصاص داده شود حدود 10درصد 
ديماند آنهاســت كه اين ميزان فقط 
در حد استفاده از وســايل روشنايي، 
گرمايشي و سرمايشي كارخانه هاست.

شيخان با بيان اينكه اگر قرار باشد اين 
وضعيت تا پايان تابستان ادامه داشته 
باشد تنش بســيار بدي در بازار اين 
كاال ايجاد مي شود، ادامه مي دهد: در 

كنار ضرر و زيان هايي كه شامل حال 
توليدكننده ها مي شود مصرف كننده 
هم به سختي مي تواند سيمان از بازار 
خريداري كند زيرا با اين وضعيت بازار 

با كمبود سيمان مواجه مي شود.
دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنعت 
سيمان با تأكيد بر اينكه تنش توقف 
توليد و كمبــود كاال در بازار ادامه دار 
خواهد بــود، تأكيد مي كنــد: حتي 
اگر هم اكنون بــرق كارخانه ها وصل 
شــود حدود 4۵روز طول مي كشــد 
تا التهابــات ايجاد شــده در اين بازار 

كاهش پيدا كند.

اثر قطع برق بر صنعت فوالد
اثر قطع برق بر صنعــت فوالد حتي 
بيش از آثار قطع برق بر صنعت سيمان 
است. اطالعات موجود نشان مي دهد 
ايران ازجمله كشــورهايي است كه 
به دليل دريافت گاز و بــرق ارزان، به 
سمت احداث كوره هاي الكتريكي در 
صنايع فوالدســازي رفته و 80درصد 
فوالد را از طريق كوره هاي الكتريكي 
توليد مي كند. اين به معناي آن است 
كه قطع بــرق هزينه هــاي زيادي را 
بــه توليدكننده هاي فــوالد تحميل 
مي كنــد. برخــي برآورد ها نشــان 
مي دهد كه قطع برق روزانه بين 100تا 
200ميليارد تومان براي صنعت فوالد 

هزينه دارد.
شــهباز حســن پور بيگلري، نماينده 
ســيرجان در مجلس درباره اثر قطع 
برق بــر صنعــت فــوالد مي گويد: 
گزارش هايی كه دارم به صورت شفاف 
و زنده نشان مي دهد كه 1۹1ميليارد 
تومان خســارت به بخش فوالدي و 
صنعتي كشــور از بابــت قطعي برق 
وارد شده است. عطااهلل معروفخاني، 
مديرعامــل فــوالد هرمــزگان نيز 
مي گويــد: بــراي فــوالد هرمزگان 
خسارت مالي ناشــي از قطع ناگهاني 
برق بيــش از 200ميليــارد تومان و 
جمع خسارات اين شركت پس از يك 
هفته خاموشي بيش از 438ميليارد 
تومان است كه در صورت ادامه روند 
جاري تا روز هاي آينده اين خسارت 
به بيش از 700ميليارد تومان خواهد 

رسيد.
سيدرضا شهرستاني، عضو هيأت مديره 
انجمن توليدكنندگان فوالد ايران نيز 
با بيان اينكه قطع برق در فعاليت كل 
زنجيره فوالد تأثيرگذار بوده اســت 
مي گويــد: در كل ميــزان توليد در 
صنعت فوالد به صورت ماهانه حدود 
2.۵ميليون تن است كه عددي كمتر 
از 100هزار تن در روز مي شود، اكنون 
با قطع برق اين ميزان كاهش يافته و 
منجر به كاهش درآمد شــركت هاي 
توليد كننده فوالد و افزايش قيمت در 

بازار مي شود.
اما اثر قطع برق صرفــا بر بازار داخلي 
نيســت و گزارش هاي موجود نشان 
مي دهد قطع برق منجــر به كاهش 
حجم صادرات فوالد ايران شده است. 
يك فوالدساز بزرگ ايراني در اين باره 
به متال بولتن گفته است: ما كه پيش 
از اين روزانه 10هزار تن فوالد توليد 
مي كرديم هم اكنون با محدوديت هاي 
مصرف بــرق، روزانه فقــط 1000تا 
2000تــن فــوالد توليــد مي كنيم 
و سفارشــات جديد را  نمي پذيريم. 
به گفتــه او توليد كننده هــاي فوالد 
هم اكنون فقط سفارشاتي را كه از قبل 
براي توليد اســلب دريافت كرده اند 

تامين مي كنند.

تازه ترين آمار ها نشان مي دهد كه محبوبيت يوان درحال 
افزايش است و بانك هاي مركزي دنيا برنامه تازه اي را 
براي افزايش ذخاير خود به يوان چين آغاز كرده اند. اين 
موضوع مي تواند منجر به تضعيف حاكميت دالر و آغاز 

مسير تازه اي در اقتصاد جهان باشد.
به گزارش همشــهري، جنگ ارزي ابعاد تازه تري پيدا 
كرده است. نزديك به 2دهه اســت كه چين از طريق 
پايين نگاه داشتن نرخ يوان در برابر دالر، تالش كرده كه 
صادرات خود را افزايش دهد و كاالي ارزان قيمت چيني 
را به همه نقاط دنيا صادر كند، امــا از زماني كه دونالد 
ترامپ به كاخ سفيد راه يافت، اين اقدام چين به عرصه 
تمام عيار يك جنگ ارزي تبديل شــد و دولت آمريكا 
تالش كرد از طريق نظام تعرفه گــذاري چين را وادار 
كند تا قيمت يوان را افزايش دهد؛ چراكه صادرات چين 
حتي به آمريكا، منجر به تخريب برخي صنايع آمريكايي 
و افزايش بيكاري در برخي از كارخانه هايي شــده بود 
كه تحت تأثير واردات كاالهاي چيني با ورشكســتگي 
مواجه شــده بودند. از نظر اقتصادي پايين نگاه داشتن 
قيمت يك ارز ملي در برابر ساير ارز ها به معناي افزايش 
صادرات آن كشور و توسعه اقتصادي براي كشوري است 

كه قيمت ارزاش پايين تر است.
حتي بسياري از اســتادان اقتصاد سياسي پايين نگاه 
داشتن نرخ ارز ملي يك كشــور را در برابر ساير ارز ها 
به معناي يك جنگ اقتصادي تعبير مي كنند. برخي از 
تحليلگران حتي جنگ هاي جهاني اول و دوم را ناشي 
از تالش دولت هاي اروپايي براي رقابت هاي اقتصادي 
از طريق دستكاري در ارزهاي محلي مي دانند. به زعم 
بســياري از تحليلگران، هم اكنون يكــي از مهم ترين 
رويداد هاي اقتصادي و سياسي جهان، جنگ ارزي بين 
چين و آمريكاست كه حتي منجر به تحوالت مختلفي 
در اقتصاد جهاني و بازار هاي منطقه اي از قبيل شرق 
آسيا، آفريقا و اوراسيا شده است. آمريكا از سال1۹44 
و بعد از كنفرانس برتون وودز از طريق دالر حاكميت 
خود را بر اقتصاد هاي دنيا تحكيم كرده است، اما اكنون 
با افزايش قدرت اقتصادي چين، نقش دالر در اقتصاد 
دنيا در حال كمتر شدن است؛ با اين حال هنوز فاصله 
زيادي تا حاكميت يوان چين در اقتصاد جهاني وجود 
دارد. اما چين در تالش است به غيراز پايين نگه داشتن 
قيمت يوان از طريق افزايش ضريــب نفوذ آن در دنيا، 
حاكميت اقتصادي خود را در دنيا بيشتر كند. در چنين 
شرايطي تازه ترين گزارش ها نشان مي دهد كه در كنار 
قيمت گــذاري نرخ يوان كه مهم تريــن موضوع جنگ 
ارزي بين چين و آمريكاســت، حجم ذخاير ارزي يوان 
در بانك هاي مركزي دنيا نيز در حال افزايش اســت و 
اين مي تواند ابعاد تازه تــري را در تحوالت منطقه اي و 

جهاني رقم بزند.

روايت صندوق بين المللي پول از رشد يوان
تازه ترين تحقيقــات صندوق بين المللي پول نشــان 
مي دهد ســهم يوان چين از ذخايــر ارزي جهان طي 
۹فصل پياپي رو به رشــد بوده و اكنون به 2.۵درصد از 
ذخاير ارزي بانك هاي مركزي جهان رسيده است؛ با اين 
حال تحقيقات جديد تر نشان مي دهد كه سهم يوان در 
بانك هاي مركزي جهان به سرعت در حال رشد است و 

تا 2سال آينده شتاب مي گيرد.
مؤسســه مطالعاتي رويترز به تازگي اعالم كرده است 
بيش از يك ســوم بانك هاي مركزي جهــان به دنبال 
افزايش ذخاير يوان خود هســتند و به اين ترتيب ارز 
چيني به زودي تأثيرگذاري بيشتري در سيستم مالي 
جهان پيدا خواهدكرد. مطالعات سرمايه گذاران عمومي 
جهان كه هرساله توسط اتاق فكر اومفيف لندن منتشر 
مي شود، نشان مي دهد كه يك سوم بانك هاي مركزي 
جهان برنامه ريزي كرده اند تا ظرف 12 تا 24 ماه آينده 

ذخاير يواني خود را افزايش دهند.
ريشــه هاي آغــاز محبوبيت يــوان به ســال2016 
بازمي گردد. در اين ســال يوان به سبد ذخاير صندوق 
بين المللي پول افزوده شد و نخستين ارزي بود كه بعد از 
تشكيل اتحاديه اروپا در سال1۹۹۹ به اين ليست اضافه 
شده است. بدين ترتيب يوان به جمع 4ارز اصلي يعني 

دالر، يورو، ين و پوند افزوده شد.
به دنبــال آن ۵ســال پيش بانــك مركــزي اتحاديه 
اروپا نيز تصميــم گرفت ذخاير ارزي خــود را به يوان 
افزايش دهد. در آن زمــان اتحاديه اروپا تصميم گرفت 
611ميليارد دالر از ذخاير دالري خود را به يوان تبديل 
كند. اين نخســتين اقدام بانك مركزي اروپا بود كه در 
سال هاي بعد تداوم يافت. به گفته آندرس دامبرت، عضو 
هيأت مديره بوندس بنك آلمان، يوان به طور فزاينده اي 
به عنوان بخشي از ذخاير ارزي خارجي بانك هاي مركزي 
مورد استفاده قرار گرفته و بانك هاي مركزي اروپا نيز 

در حال افزايش ذخايــر ارزي خود به يوان هســتند. 
نظرسنجي بانك مركزي چين از 7۹بانك مركزي جهان 
نشان مي دهد كه سهم يوان از ذخاير ارزي اين بانك ها 

به زودي تا 8.۵درصد افزايش خواهد يافت.

داليل افزايش سهم يوان در اقتصاد جهاني
بررسي ها نشــان مي دهد رشد ســريع اقتصاد چين و 
تحوالت سياسي ناشي از جنگ ارزي بين چين و آمريكا 
ازجمله داليــل افزايش ضريب نفوذ يــوان در اقتصاد 
جهاني است كه مي تواند اقتصاد جهان را در سال هاي 
آينده به شدت تحت تأثير قرار دهد. همه اين ها درحالي 
است كه بعد از شيوع كرونا اقتصاد چين به سرعت خود 
را احيا كرد و اقتصاد اروپا نيــز با نرخ بهره منفي مواجه 
شد. اين عوامل منجر شده است كه حتي سهم يورو نيز 

در ذخاير ارزي دنيا در مقابل يوان كاهش يابد.
با ايــن حال به زعــم كارشناســان اقتصــادي، چين 
سال هاست كه در تكاپوي پايان دادن به حاكميت دالر 
در عرصه تجارت بين المللي است، اما از زماني كه دونالد 
ترامپ، رئيس جمهوري آمريكا قدرت را در اختيار گرفت 
و بازي جنگ تجاري با چيــن را راه انداخت، عزم پكن 
براي تحقق اين هدف جزم تر شد. چين اكنون به دليل 
تحريم هاي فــراوان آمريكا عليه خود، بــه اين نتيجه 
رسيده است كه بايد گام هاي محكم تري را براي جهاني 
كردن يوان بردارد. تالش چين براي افزايش سهم يوان 
در اقتصاد جهاني به اين دليل است كه با افزايش قدرت 
يوان، هم كنترل چين بر اقتصاد دنيا بيشتر خواهد شد 
و هم توان چين در جنگ ارزي مقابل آمريكا بيشــتر 

خواهد شد.
پيش از ايــن مقامات چين انعقــاد پيمان هاي پولي و 
تشــويق بانك هاي مركزي جهان به استفاده از يوان را 
راه شتاب بخشيدن به روند جهاني سازي  يوان دانسته 
و تأكيد كرده بودند، شدت بخشيدن به سرمايه گذاري 
در زيرساخت كشــورهاي مختلف با استفاده از يوان از 

راهكار هاي افزايش قدرت يوان در جهان است.
مقامات چين همچنيــن بارها تأكيد كرده اند ســهم 
يوان از ذخاير ارزي هنوز پايين اســت كه اين مسئله با 
جايگاه چين در اقتصــاد جهاني همخواني ندارد. چين 
دومين اقتصاد بزرگ جهان و شــريك نخست تجاري 
بســياري از كشورهاســت. برخي از تحليلگران بر اين 
باورند كه افزايش نقش يــوان در اقتصاد جهاني نقش 
تعيين كننده اي در پيشــبرد پروژه موســوم به جاده و 
كمربند دولــت چين كه از آن به عنوان جاده ابريشــم 

جديد ياد مي شود دارد.

كاهش نقش دالر
با وجود افزايش سهام يوان در اقتصاد جهاني سهم دالر 
آرام آرام در حال كاهش است. آمار ها نشان مي دهد سهم 
دالر در اقتصاد جهاني در سال2001 معادل 72.1درصد 
بود، اما از آن سال تاكنون حجم ذخاير ارزي بانك هاي 
مركزي دنيا تغيير كرده و اين ميزان اكنون به ۵۹درصد 

رسيده است.
آمار ها نشــان مي دهد اين روند نزولي در حال شتاب 
گرفتن است و به نظر مي رسد ظرف 2سال آينده شتاب 

روند نزولي دالر بيشتر خواهد شد.
آنطور كه رويترز اعالم كرده اســت بــا وجود افزايش 
گرايش جهاني براي به كارگيــري يوان در ذخاير ارزي 
بانك هاي مركزي تمايل براي ذخيره سازي  دالر در حال 
كاهش است؛ به طوري كه 20درصد بانك هاي مركزي 
جهان اعالم كرده اند تا 2سال آينده ذخاير ارزي خود را 

به دالر و حتي يورو كاهش خواهند داد.
به عقيده برخي تحليلگران، كاهش سهم دالر از ذخاير 
ارزي جهان بيانگر كاهش نقش دالر در اقتصاد جهاني 
اســت. طبق اعالم صندوق بين المللي پــول، رويكرد 
متنوع ســازي  ذخاير ارزي بانك هاي مركزي جهان به 
زيان دالر اســت. پيش تر نيز بنــك آف آمريكا يكي از 
بانك هاي بزرگ آمريكايي در گزارشي جداگانه از كاهش 
تمايل بانك هاي مركزي به نگهــداري دالر و افزايش 

تقاضاي خريد طال خبر داده بود.
بيپان رأي، استراتژيست ارزي در مؤسسه سي اي بي سي 
هم در اين باره مي گويد: هرچند به آهستگي شاهد فاصله 
گرفتن كشورها از دالر هستيم، اما رسيدن به يك نظام 
ارزي چندقطبي چيزي است كه در نهايت اتفاق خواهد 
افتاد. در افراطي ترين موضع گيري نسبت به نقش دالر، 
وزارت مالي روسيه به تازگي اعالم كرده است كه صندوق 
ذخاير ارزي ملي روسيه ســهم ذخاير دالري خود را به 
صفر كاهش داده و در همين زمان سهم يوان و طال را در 
اين ذخاير باال برده است. طبق اين گزارش، سهم دالر 
در ذخاير اين صندوق از 3۵درصد به صفر درصد رسيده 

و سهم پوند انگليس هم به ۵درصد كاهش يافته است.

يوان محبوب شد
با افزايش قدرت يوان در برابر دالر، اقتصاد جهان در آغاز مسير تازه اي قرار گرفته است  تعطيالت دوسر باخت 

براي كارگران تهران و البرز
تعطيل شدن بانك هاي تهران و البرز در روزهاي 

آخر تيرماه، بهانه اي شد تا دستمزد بخشي از 
كارگران اين  دو استان پرداخت نشود

با مصوبه ســتاد ملي مقابله با كرونا، در كنــار اعمال محدوديت هاي 
مربوط به مناطــق قرمز كرونــا در تهران و البرز، همه دســتگاه ها و 
ادارات دولتي اين 2 استان نيز از 2۹تيرماه تا 3مرداد تعطيل شدند؛ 
اما كارگران اين 2 استان عالوه بر اينكه نصيبي از اين تعطيالت نبردند، در مواردي 

حتي از دريافت به موقع حقوق تيرماه نيز محروم شدند.
به گزارش همشهري، پس از ابالغ مصوبه ستاد مقابله با كرونا براي تعطيلي 6روزه 
بانك ها و دستگاه هاي دولتي، سازمان برنامه  و بودجه اطالعيه اي صادر كرد، مبني 
بر اينكه »حقوق كاركنان دولت و مستمري بگيران، طبق روال و سر موعد پرداخت 
مي شود و در موعد مقرر در حساب آنها كارسازي خواهد شد«؛ اما شواهد حاكي از آن 
است كه تعطيلي بانك ها به بهانه اي براي واريز نشدن حقوق  تيرماه كارگران مشمول 
قانون كار  تبديل شده و دستمزد  ماه گذشــته  اين افراد حداقل با 4روز تأخير و از 
صبح امروز واريز خواهد شد.ناگفته پيداست كه سود اصلی را در اين تأخير پرداخت 

بانك ها می برند كه مقادير زيادی پول روزهای بيشتری در حسابشان می ماند.

سكوت قانون كار در قبال تأخير در پرداخت مزد كارگران 
بخش زيادي از كارگران حتي در پيك هاي شــيوع كرونا نيز مجبور هستند فعاليت خود 
را طبق روال  سابق انجام دهند. از ســوي ديگر در دوره هاي وقوع بحران مالي براي بنگاه 
يا اقتصاد نيز نمي توانند در برابر حذف مزايا از فيــش حقوقي و تأخير در واريز آن حرفي 
بزنند؛ اما در اين ميان حقوق آنها در مواردي بدون عذر موجه نيز با تأخير پرداخت مي شود 
و به اصطالح آب هم از آب تكان نمي خورد. در متن قانون كار، كارفرما مكلف شــده است 
تا در ازاي خدمت نيروي كار، مزد او را بپردازد اما هيچ صراحتي نسبت به وقوع تأخير در 
پرداخت مزد ندارد. حميد حاج اسماعيلي، كارشــناس روابط كار نيز با اشاره به اينكه در 
متن قانون كار هيچ اشاره مستقيمي به تأخير در پرداخت دستمزد نشده، به همشهري 
مي گويد: باوجود اين هيچ عذري براي تأخير در پرداخت حقوق پذيرفتني نيســت؛ چرا 
كه مزد جزو ديون كارفرماســت و شرعا بايد سر موقع پرداخت شــود، اما در مواردي كه 
عذرموجهي نظير حادثه يا اتفاقي كه كارگر و كارفرما نقشي در آن ندارند، براي تأخير در 
پرداخت وجود داشته باشد، اصوال كار بايد با توافق حل وفصل شود و اغلب نيز اين توافق 

چيزي جز صبوري كارگر نيست. 

او با اشــاره به اينكه كارگران در مواقع بحران براي كسب وكار با تأخير در پرداخت 
دســتمزد روبه رو مي شــوند و اغلب با كارفرما همراهي مي كننــد، مي افزايد: در 
زمان هايي كه نظير دوره كرونا يا همين تعطيلي 6روزه، با حكم قانون، مشكلي براي 
بنگاه هاي اقتصادي رخ مي دهد، دولت بايد با ابزارهاي خود نسبت به جبران خسارت 
اقدام كند كه البته در دوره كرونا ديديم اين اتفاق لزوما رخ نمي دهد و اين از نقايص 
جدي بازار كار كشور محسوب مي شود. فرامرز توفيقي، رئيس كميته مزد شوراي 
اسالمي كار نيز در گفت وگو با همشهري، با اشاره به سكوت قانون در زمينه تأخير 
در پرداخت مزد مي گويد: حقوق جزو »ديون ممتازه« است كه كارگر در وصول آن 
بر ساير بستانكاران حق تقدم دارد و بايد سر موقع پرداخت شود؛ اما با شرايط فعلي 
اقتصاد ايران، شرايط به گونه اي است كه تأخير چند روزه در پرداخت حقوق حتي 

بدون تعطيلي بانك ها نيز به يك رويه طبيعي تبديل شده است.

باگ نظام پرداخت سنتي
گرچه تعطيلي بانك ها در 6روز اخير باعث شــده دستمزد تيرماه بخشي از نيروي 
كار پرداخت نشود و برخي از كارفرمايان اين اتفاق را ناشي از فعال نبودن بانك ها 
عنوان مي كنند، اما پيگيري هاي همشهري از برخي صاحبان كسب وكار حاكي از 
آن است كه در نظام نوين پرداخت دستمزد نيروي كار، اين وظيفه بر عهده اداره 
حسابداري گذاشــته شــده و كاركنان اين بخش مي توانند با استفاده از خدمات 
بانكداري الكترونيك نسبت به واريز حقوق كارگران حتي در ساعات غيراداري و 
روزهاي تعطيل نيز اقدام كنند. يكي از صاحبان كسب وكار با اشاره به اينكه واريز 
حقوق با ارسال ليست كاركنان و چك بانكي به شعب مدت هاست كه منسوخ شده 
است، مي گويد: با خدماتي كه در سال هاي اخير نظام بانكي ارائه مي دهد، مي توان 
دستمزد نيروي كار را بدون دخالت دســت و فقط با امضاي يك توافق با بانك در 
زمان مقرر انجــام داد اما همچنان برخي از بنگاه ها به هــر دليلي فرايند پرداخت 
دستمزد خود را به شــعب بانكي مي ســپارند كه طبيعتا در زمان تعطيلي، قابل 

كارسازي نيست.
 او در پاســخ به اين ســؤال كه آيا عذرموجهي براي پرداخت حقوق در 6روز اخير 
وجود دارد يا خير، مي گويد: تنها عذر موجه اين است كه دسترسي كارفرما به منابع 
مالي مورد نياز براي پرداخت حقوق به دليل تعطيلي بانك ها قطع شده باشد و مثال 
مطالباتي كه از يك دستگاه دولتي در تهران داشته، به دليل تعطيلي وصول نشود كه 
در اين صورت اصال پولي براي پرداخت دستمزد نداشته و پرداخت حقوق كاركنان 
بدون تخلف عمدي به تأخير افتاده است؛ در غير اين صورت، حتي اتكاي او به نظام 

سنتي پرداخت مزد نيز قابل قبول نيست.
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  متأسفانه همه ســازمان هايي كه به نحوي با تجارت خارجي مرتبط هستند به صورت 
جزيره اي عمل كرده و ادعاهاي حاكميتي دارند. اين در حالي اســت كه هدف همه اين 

دستگاه ها مشترك اســت اما عملكرد آنها 
به گونه اي اســت كه نه تنها بــه اين هدف 
نزديك نمي شويم، بلكه دورتر نيز مي شويم

  با مصوبات ســتاد هماهنگي اقتصادي 
دولت، حجم دپوي كاالهاي غيراساسي و 
غيركانتينري مانند ماشين آالت و مواداوليه 

توليد در گمركات و بنادر كشور از 4.5ميليون تن كه طي سال هاي قبل به روالي طبيعي 
تبديل شده بود به 3ميليون تن كاهش يافت

آخرين وضعيــت دپوي كاالهاي 
اساسي در گمركات و بنادر كشور چيست؟

بررســي آمار و ارقام موجــودي كاال در بنادر 
و گمركات كشــور تا 27تير ماه جاري نشــان 
مي دهد كــه حــدود 4ميليــون و 727هزار 
تن كاالهــاي اساســي در گمــركات و بنادر 
كشورتخليه شده كه اغلب آن كاالهاي اساسي 
مشــمول دريافت ارز ترجيحي 4200توماني 
است. همچنين 19فروند كشتي در حال تخليه 
312هزار تن كاالي اساسي اعم از گندم، جو، 
ذرت، روغن خام و دانه هــاي روغني، كنجاله 
ســويا و به ميزان كمي برنج در بنادر كشــور 
هســتند و حدودا يك ميليــون و 256هزار تن 
كاالي اساســي روي 25فرونــد كشــتي در 
لنگرگاه هاي كشــور قرار دارد كــه در انتظار 

تخليه بار در بنادر مختلف كشور هستند.
سهم بنادر مختلف از 4ميليون و 
727هزار تن كاالي اساســي تخليه شده و 

سهم برنج از اين آمار، چقدر است؟
بيشترين سهم تخليه كاالهاي اساسي به بندر 
امام خميني تعلق دارد و از مجموع 4ميليون و 
727هزار تن كاالي اساســي تخليه شــده در 
گمركات كشــور به بيــش از 3.5ميليون تن 
مي رســد. همچنين در بنادر مختلف كشور از 
مجموع 37هزار تن كاالي تخليه شــده حدود 
47تن در بندر انزلي، حدود 4هزار و 319تن در 
بندر امام خميني، 31هزار تن در بندر شــهيد 
رجايي، هزار تن در بندر چابهار و مقدار كمي در 

ساير بنادر بوده است.
ماندگاري نهاده هــاي دامي در 
بنادر كشور يكي از داليل كمبود و گراني و 
فاسد شدن اين اقالم اعالم مي شود. آخرين 
وضعيت دپوي نهاده هــاي دامي در بنادر و 

گمركات چيست؟ 
ميانگين مانــدگاري كاال در بندر امام خميني 
نزديك به 4 ماه است. اكنون تشريفات گمركي 
حدود 2ميليون تــن كاال در بندر امام خميني 
انجام شــده و آماده خروج از بنــدر و حمل به 
نقاط مختلف كشور اســت؛ يعني ترخيص اين 
ميــزان كاال فقط در گرو سيســتم حمل ونقل 
است. همچنين تا 26تير ماه جاري روزانه حدود 
45تا 47هزار تن كاال كه تشريفات گمركي آن 
انجام شده از بندرامام خميني خارج شده است 
گرچه ممكن است روند تامين و تخصيص ارز 
بخشي از اين كاالها انجام نشده باشد و گمرك 
از ظرفيت مصوبه ســتاد هماهنگي اقتصادي 
دولت و مصوبه ستاد تنظيم بازار براي ترخيص 
90درصد حجم اينگونه كاالها استفاده كرده و 
اين ترخيص لزوما به معناي تخصيص و تامين 
ارز براي همه اين كاالها نيســت. براساس اين 
مصوبه حــدود 90درصد كاالهــاي وارداتي با 
انجام تشريفات گمركي در اختيار صاحب كاال 
قرار گرفته و 10درصد باقيمانده اين كاالها پس 
از انجام تشريفات تامين ارز ترخيص مي شود اما 
همه اين كاالها اقالمي هستند كه به نحوي براي 
آنها قبض انبار صادر و مالكيت صاحب كاال احراز 
شده است؛ چرا كه كاالهاي روي كشتي معموال 
مشكل مالكيتي اسنادي دارد اما كاالهايي كه در 
بنادر تخليه مي شود حتما براي آن قبض انبار 

صادر و صاحب آنها مشخص شده است.
به طور مشــخص چــه ميزان 
نهاده هاي دامي در گمركات كشــور دپو 

شده است؟
با بررسي هايي كه گمرك ايران انجام داده هنوز 
براي 1.8ميليارد يورو نهاده هاي دامي تامين و 
تخصيص ارز صورت نگرفته اســت اما با وجود 
تخصيص نيافتن ارز در صورتي كه صاحبان كاال 
اسناد مالكيت داشته باشند مي توانند از مصوبه 
ظرفيت ترخيص 90درصدي بدون كد رهگيري 
اســتفاده كرده و نســبت به ترخيص اينگونه 
نهاده هاي دامي از گمــركات اقدام كنند. از اين 
1.8ميليارد يورو نهاده دامي وارداتي ممكن است 
بخشي مربوط به اقالمي باشد كه روي كشتي ها 
مانده و بخش ديگر مربوط به كاالهايي اســت 
كه در گمرك تخليه شده و به نوعي وارد كننده 
اســناد مالكيت آن را از فروشنده دريافت كرده 
اســت، و اينگونه كاالها مي شــود با استفاده از 
مصوبه مذكور تــا حجم 90درصــد به صورت 
اعتبــاري از بنادر و گمركات ترخيص شــده و 
ســپس تامين و تخصيــص ارز آن با 10درصد 

باقيمانده كاال در گمركات انجام شود.
آمارهاي متفاوتي در مورد دپوي 
كاالهاي اساســي در گمركات كشور ارائه 

مي شود، دليل تفاوت آمارها چيست؟
مجموع كاالهاي اساســي دپو شده در بنادر و 
گمركات كشور شــامل كاالهاي روي كشتي، 
كنار كشتي و گمركات اســت و بر اين اساس 
ميزان كاالهاي اساســي تخليه شده در بنادر 

كشور 4.7ميليون تن، در حال تخليه 312هزار 
تن، منتظــر در لنگرگاه 1.2ميليــون تن و در 
مجموع حدود 6.3ميليون تن كاالي اساســي 
فقط در بنادر كشــور وجود دارد. عالوه بر آن 
حدود 500هزار تن كاالي اساسي در گمركات 
داخل كشــور تخليه و دپو شده است كه با اين 
روند مجمــوع موجودي كاالهاي اساســي در 
بنادر و گمركات كشــور به حدود 7ميليون تن 

مي رسد.
اما معاون امور بندري ســازمان 
بنادر و دريانوردي از انتظار 44كشتي حامل 
كاالهاي اساســي براي پهلوگيري و دپوي 
۳.5ميليون تن كاالي اساسي فقط در بندر 
امام خميني خبر داده است، علت حساسيت 

نسبت به ماندگاري اين كاالها چيست؟
اين حساسيت بيشــتر از ســوي گمرك و نه 
ساير ســازمان ها ايجاد شده است چرا كه ساير 
دســتگاه ها ماندگاري كاال در بنادر و گمركات 
را امري طبيعــي مي دانند امــا به نظر گمرك 
ايران گمرك محل گذر و نه رسوب و ماندگاري 
كاالســت. وقتي صــدور مجــوز عرضه يك 
كاال با نرخ مصوب در ســامانه بــازارگاه حدود 
45روز طول مي كشــد، گمرك قادر نيســت 
تا از ظرفيــت خود براي حمل يكســره كاال از 
روي كشتي به كاميون استفاده كرده و كاال را 
بالفاصله روانه بازار كند، مدت زمان ماندگاري 
كاالهاي وارداتي توســط شركت هاي دولتي و 
بخش خصوصي در بنادر كشور به بيش از 4 ماه 
مي رسد يا بيش از 8هزار تن كاال در بنادر شمال 
كشور بيش از 8 ماه مانده و رسوب مي كند، بايد 
نســبت به ماندگاري كاال در بنادر و گمركات 
كشور حســاس بود تا اين رويه اصالح شده و 
مشكالت موجود در اين زمينه از ميان برداشته 
شود. اين حساسيت درخصوص كااليي كه ارز 
دولتــي را دريافت مي كند و بــا كمبود آن در 
داخل كشور مواجه هســتيم، بيشتر است. اگر 
كمبودي براي كاالهاي اساسي در بازار داخلي 
نداشتيم مي توانستيم اين ماندگاري را طبيعي 
قلمداد كنيــم اما اكنون حــدود 7ميليون تن 
كاالي اساســي در گمركات و بنادر كشور دپو 
شده اما به دليل كمبود برخي از اين اقالم مانند 
نهاده هاي دامي شاهد كشــتار دام هاي مولد، 
معدوم كردن جوجه هاي يــك روزه و كمبود 
و گراني گوشت و مرغ هســتيم. طبيعي است 
كه در چنين شــرايطي حساســيت نسبت به 
ماندگاري كاالهاي اساسي در گمركات و بنادر 
كشور بيشتر مي شــود. بايد اين رويه در داخل 
كشور اصالح شود تا كاالهاي اساسي وارداتي 
در حداقل زمان ممكن به دست مصرف كننده 

نهايي برسد.
به نظر شما سهم عوامل مختلف 
مانند كندي تخصيص ارز، كمبود كاميون، 
تشــريفات گمركي در ماندگاري و دپوي 

كاالهاي وارداتي در بنادر چگونه است؟
عوامل مختلفي در جريان ماندگاري كاالهاي 
وارداتي در گمركات و بنادر كشــور تأثيرگذار 
اســت اما مهم تريــن داليــل آن را مي توان 
عدم تاميــن ارز ترجيحي دانســت. از آنجا كه 
كاالهــاي اساســي بــا ارز 4200توماني وارد 
مي شــود، صاحبــان اينگونه كاالهــا ترجيح 
مي دهند تا زماني كه وضعيت تامين و تخصيص 
ارز اينگونه كاالها مشخص نشده، كاالي خود را 
از گمركات و بنــادر ترخيص نكنند. با توجه به 
انجام انتخابات و تغيير دولت صاحبان اينگونه 
كاالها بايد مطمئن شــوند كه حتما تامين ارز 
اينگونه كاالها صورت مي گيرد و بر اين اساس 
صاحبــان اينگونه كاالها ترجيــح مي دهند تا 
زماني كــه وضعيت تاميــن ارز دولتي اينگونه 
كاالها مشــخص نشده، تشــريفات تامين ارز 
كاالهاي خود را شــروع نكنند. عــالوه بر آن 
همانطور كه معاون سازمان بنادر و دريانوردي 
نيز اعالم كرده اكنون تشريفات گمركي حدود 

2ميليون تن كاالي اساســي انجام شده و در 
آستانه ترخيص قطعي يعني خروج از گمرك 
هســتند، براي انجام اين كار نيــز بايد ناوگان 
حمل ونقل باري كشور به نحوي تقويت شود كه 
جوابگوي ترخيص اينگونه كاالها باشد؛ چرا كه 
ما از يك طرف با تخليه روزانه 50تا 100هزار 
تن كاال از روي كشــتي ها در بندر امام خميني 
مواجه هستيم اما از طرف ديگر خروجي روزانه 
كاال از اين بندر حدود 50هزار تن است كه براي 
رفع اين مشــكل بايد به نوعي موازنه در تخليه 
و خروج كاال برقرار شود. با وجود اين، سازمان 
راهداري داليل مختلفي مانند فرارسيدن فصل 
برداشــت محصوالت كشــاورزي يا عدم اقبال 
رانندگان به حمل كاال از بنادر و... را براي كندي 
اين روند اعالم مي كند امــا به طور كلي ناوگان 
حمل براي خروج روزانــه 2ميليون تني كاال 
حتي به فرض بارگيري روزانه 50هزار تن كاال 
از گمركات نيز توانايــي الزم را ندارد و خروج 
ميزان تخليــه روزانه كاال از گمركات توســط 
ناوگان حمل ونقــل نيازمنــد حداقل يك ماه 
زمان است اين در حالي است كه در مدت زمان 
مذكور تشريفات گمركي بقيه كاالها نيز انجام 
شده و به حجم اين كاالهاي آماده خروج اضافه 

خواهد شد.
برخي افزايش مستمر قيمت ها را 
عاملي در ترغيب صاحبان كاالهاي اساسي 
به ماندگاري بيشتر اقالم وارداتي در گمركات 
كشور و فراهم شدن عرضه خارج از شبكه 
اين كاالها براي سودجويي بيشتر مي دانند، 

اين رويكرد تا چه حد درست است؟
به چند دليل به هيچ عنوان چنين رويكردي را 
قبول ندارم. نخســت اينكه تامين ارز كاالهاي 
اساسي با نرخ 4200تومان صورت مي گيرد و 
اگر صاحب كااليي در انجام تشريفات گمركي و 
ترخيص اين كاالها تعلل داشته باشد نيز صرفا 
به اين دليل اســت كه تاميــن و تخصيص ارز 
ترجيحي اينگونه كاالها تعيين تكليف شــود. 
ديگر آنكه صاحبان اينگونه كاالها نمي توانند آن 
را بدون نظر وزارتخانه ها يا دستگاه هاي مربوطه 
به فروش رسانده يا مصرف كنند؛ چرا كه عرضه 
كاالهاي اساســي وارداتي بــا ارز ترجيحي در 
خارج از شبكه توزيع تعريف شــده و بازار آزاد 
يكي از مصاديق قاچاق كاال محسوب و مشمول 
برخوردهاي تعزيراتي مي شود. تمامي كاالهاي 
اساســي وارداتي كــه ارز ترجيحــي دريافت 
مي كنند صرفا در ســامانه هاي توزيع تعريف 
شــده مانند ســامانه وزارت جهادكشاورزي، 
صمت يا با نظر شــركت هايي مانند بازرگاني 
دولتي ايران، پشتيباني امور دام و... قابل عرضه 
با نرخ مصوب است و صاحب كاال اختياري ندارد 
تا كاالي خود را با قيمت بيشتري در بازار آزاد 
به فروش رساند. همچنين در مورد همين 1.8تا 
2ميليون تن كاالي اساسي كه آماده خروج از 
گمركات و بنادر كشور است نيز صاحبان كاال 
اصرار دارند تا به نحوي شــرايطي فراهم شود 
كه بتوانند كاالي خود را از بنادر كشــور خارج 
و در ســامانه هاي دولتي عرضه كنند. عالوه بر 
آن اكنون هيچ كاالي اساسي را در بنادر كشور 
پيدا نمي كنيم كه بانك كد رهگيري ارز دولتي 
به آن تخصيص داده باشــد اما صاحب كاال از 
خروج آن امتناع كند. عــالوه بر آن اگر كااليي 
پيدا شود كه براي آن اعالميه تامين ارز صادر 
شده و صاحب كاال از خروج آن خودداري كند، 
گمرك بالفاصله چنين كااليي را متروكه اعالم 
كرده و در اختيار دادستاني قرار مي دهد و اگر 

كااليي نيز باشد كه با وجود دريافت كدرهگيري 
بانك و اعالميه تامين ارز از بنادر ترخيص نشده  
به علت آن است كه مشــكالت ديگري در اين 
زمينه وجود داشته است اما صاحب كاال اعالم 
بار كرده و در شــرف خروج از بنادر و گمركات 

كشور است.
به نظر مي رســد كنــدي روند 
تخصيص ارز علت تأخيــر در ترخيص كاال 
از گمركات كشور اســت اما بانك مركزي 
تخصيص ارز را منوط به وارد شــدن كاال 
مي داند. به نظر شــما علت اصلي زمان بر 
شدن ترخيص كاال از بنادر و گمركات كشور 

چيست؟
مجموع فرايند واردات و تخصيص ارز و ترخيص 
كاال از گمركات و بنادر كشــور، رويه درستي 
نيست. اكنون روال قانوني واردات كاال آن است 
كه پس از ثبت سفارش، كاالي وارداتي در صف 
تخصيص و سپس تامين ارز قرار مي گيرد. اگر 
اين روال به صورت متوالــي و طبق قانون ادامه 
پيدا كند بايد بعــد از فرايند تاميــن ارز عمال 
صاحبان كاال فرايند خريد و حمل كاال را انجام 
دهند. اين درصورتي است كه صاحبان كاالهاي 
مختلف ديگري نيز وجود دارند كه بدون ثبت 
ســفارش كاالهاي خود را به بنادر رســانده و 
انتظار دارند كه كار ترخيص كاالي آنها قبل از 
افرادي انجام شود كه به صورت قانوني اين روال 
را طي كرده اند. متأسفانه پروسه تجارت خارجي 
كشور، فرايند اشتباهي است كه حتما بايد مورد 
بازنگري قرار گيرد تــا وارد كننده بدون اينكه 
مجوز ورود دريافت كرده و ثبت سفارش انجام 
دهد، نتواند كاالي خــود را وارد بنادر كرده و 
انتظار تامين و تخصيص ارز و ترخيص سريع آن 
را داشته باشد. اما شخصي كه به صورت قانوني 
كاال را وارد كرده با تأخير در ترخيص آن مواجه 
شود چرا كه ممكن اســت ارز به وارد كننده اي 
تخصيص داده شود كه حتي هنوز كاالي خود 
را نياورده و به شــخصي كه كاالي خود را وارد 
كرده ارزي تخصيص داده نشــود. با وجود اين 
اكنون گمرك  مجوز قانوني صادر شــده براي 
ترخيص 90درصد كاالهــاي وارداتي كه هنوز 
فرايند تخصيص ارز آن انجام نشده، را در اختيار 
صاحبان كاال قرار داده و آماده خروج است اما 
بايد به مشكالت تامين و تخصيص ارز واردات 

كاال، ضعف ناوگان حمل بار را نيز اضافه كرد.
با وجود اقدامات انجام شده مانند 
راه اندازي پنجره واحــد تجاري و مصوبات 
دولت براي تسهيل ترخيص كاال از بنادر و 
گمركات به نظر مي رسد تعدد و موازي كاري 
دستگاه هاي دولتي از داليل طوالني شدن 
روند ترخيص كاالست. چقدر با اين رويكرد 

موافق هستيد؟
كامال اين موضوع را مي پذيرم چرا كه متأسفانه 
همه سازمان هايي كه به نحوي با تجارت خارجي 
مرتبط هستند به صورت جزيره اي عمل كرده و 
ادعاهاي حاكميتي دارند. اين در حالي اســت 
كه هدف همه اين دســتگاه ها مشترك است 
اما عملكرد آنها به گونه اي اســت كــه نه تنها 
به اين هــدف نزديك نمي شــويم، بلكه دورتر 
نيز مي شــويم. زماني كه كااليي وارد گمرك 
شــده و به فرض گمرك اعالم مي كند كه بايد 
كنترل هايي صورت گيرد، بانــك مركزي نيز 
مي گويد تا كــد رهگيري بانك نباشــد اجازه 
ترخيص كاال را ندهيد يــا وزارت جهاد اعالم 
مي كند بايد مدت زمان 45روزه براي عرضه كاال 
در سامانه بازارگاه طي شود، همه اينها موجب 
ايستايي هايي در ترخيص كاال مي شود. گرچه 
ممكن است موجودي 2تا 2.5ميليون تني كاال 
در بنادر امام خميني امري طبيعي باشــد اما 
اينكه ظرفيت حمل بار در بنــدر امام خميني 
3ميليون تن باشــد و اكنــون 3.5ميليون تن 
كاال در اين بندر آن هــم در محوطه هاي روباز 
تخليه شده باشد، اين موضوع حساسيت زاست 
و ممكن است در اين دماي باالی هوا كاالهاي 
وارداتي آســيب ببينند. در زمينه الكترونيكي 
كردن ترخيــص كاال نيز متأســفانه هنوز يك 
ســامانه متمركز وجود ندارد كه گمرك يا هر 
سازمان ديگري بتواند در آن صفر تا صد فرايند 
واردات و ترخيص يك كاال را رصد كند؛ به طور 
مثال اگر بانــك مركزي مي خواهــد در مورد 
رســيدن يك كاال اطالعاتي كســب كند بايد 
به ســازمان بنادر مراجعه كند يــا اگر گمرك 

مي خواهد در مــورد موجود بــودن يا نبودن 
ثبت سفارش يك كاال كسب اطالع كند بايد از 
وزارت صمت كسب اطالع كند و اين وزارتخانه 
نيز بايد از گمرك در مورد اظهار شدن يا نشدن 
يك كاال پرس و جو كند. اين رويه عالوه بر آنكه 
موجب شكل گيري و گســترش ديوانساالري 
زائد اداري مي شود، براي دستگاه هاي ذي ربط 
نيز چنين امكاني را فراهم نمي كند تا با استناد 
به داده هاي واحد تصميمات همسو و كارآمدي 
را اتخاذ كنند. در چنين شرايطي سازمان هاي 
تصميم گير با يكســري اطالعــات و داده هاي 
جزيره اي از سوي اين سازمان ها مواجه هستند 
و طبيعتا نمي توانند به طور ســريع مشــكل را 

شناسايي و رفع كنند.
به نظر شــما انتقادهاي مطرح در 
مورد سياســي كاري در واردات كاال براي 
تحويل انبارهاي خالي به دولت بعد تا چه حد 

قابل پذيرش است؟
از سال97 كه مجددا در گمرك مشغول به كار 
شــدم نخســتين موضوع مطرح همين بحث 
رسوب كاال بود و دولت نيز سعي كرد با تشكيل 
جلسات مختلف مشــكالت را حل كند و اين 
مصوبات مربــوط به چند ماه اخير نيز نيســت 
تا بتــوان گفت كه دولت قصد سياســي كاري 
دارد. تمامي تالش دولت آن بوده كه مشــكل 
رســوب كاال در گمركات و بندر حل شود اما 
عالوه بر تنگناهاي ناشي از تحريم ها، تا زماني 
كه ريشه مشكالت شناسايي و حل نشود در هر 
دولتي ممكن اســت اين موضوع اتفاق بيفتد. 
اين موضوع منحصر به دولت فعلي نيست و در 
دولت هاي قبلي نيز شاهد رسوب و ماندگاري 
كاال در گمركات و بنادر كشور بوده ايم  و با اين 
معضل مواجه بوده ايم كــه از گمرك به عنوان 
محلي براي رسوب كاال اســتفاده شده است. 
در ســال هاي 98و 99مصوبات خوبي داشتيم 
گرچه ممكن است اين مصوبات به داليلي كه 
قبال اعالم شــده در مرحله اجرا با مشــكالتي 
مواجه شــده باشــد اما اينكه دپو و ماندگاري 
كاال در گمركات و بنادر نوعي سياســي كاري 
باشد و منتقدين چنين رويكردي داشته باشند 

قابل پذيرش نيست.
آخرين وضعيت واردات و ترخيص 
مواداوليه، ماشين آالت و نهاده هاي توليد از 

گمركات كشور چيست؟ 
با توجــه به اينكه شــعار امســال، مانع زدايي 
توليد است و با وجود ايســتايي هايي كه براي 
نهاده هاي توليد در بخش صنعت وجود داشت، 
گمرك توانست با پيشنهاداتي كه وزارت صمت 
براي رفع اين مشكل داد، مصوبات خوبي را از 
ســتاد هماهنگي اقتصادي دولت دريافت كند 
و امســال مشــكلي براي ترخيص نهاده هاي 
توليد واحدهاي صنعتي نداشــتيم. بر اساس 
آمارها در سال گذشــته حدود 4.5ميليون تن 
كاالي غيراساســي و غيركانتينري در بنادر و 
گمركات كشور موجود بود كه با مصوبه اي كه 
گمرك در آبان ماه سال99 از ستاد هماهنگي 
اقتصادي دولت گرفت، توانست حدود 90درصد 
نهاده هاي توليد اعم از مواداوليه، مواد واسطه اي 
و ماشين آالتي كه با ارز نيمايي وارد و در خطوط 
توليد مورد اســتفاده قــرار مي گرفتنــد، را از 
گمركات ترخيص و ولو به صورت مقطعي اين 
مشــكل را حل كند. با اين روند به نظر مي رسد 
واحدهاي توليدي براي ترخيص اقالم مرتبط با 
توليد مشكل چنداني در گمرك نداشتند و اگر 
مشكلي در اين زمينه وجود داشته نيز مربوط 
به ايستايي هاي ناشــي از ديوانساالري اداري 
در مراحل ثبت ســفارش، اظهار كاال و... بوده 
اســت. در زمينه تامين و تخصيص ارز نيمايي 
بــراي واردات مواداوليه توليد نيــز با مصوبه 
مذكور و به دليل اينكه 90درصــد اين كاالها 
بدون كد رهگيــري در اختيــار صاحبان كاال 
قرارگرفت، مشكل حل شد و با اين روند حجم 
دپوي كاالهاي غيراساسي و غيركانتينري مانند 
ماشــين آالت و مواداوليه توليد در گمركات و 
بنادر كشور از 4.5ميليون تن كه طي سال هاي 
قبل بــه روالي طبيعــي تبديل شــده بود به 
3ميليون تن كاهش يافت. در برخي موارد كه 
تناژ اينگونه كاالها در گمركات و بنادر كشــور 
بيشتر نشان داده مي شود مربوط به تجهيزات 
پروژه هاي راهبردي است كه فرايند خاص خود 

را براي ترخيص از گمركات دارد.

در گفت وگوي همشهري با معاون فني گمرك ايران تشريح شد

گمرک محل رسوب کاال نیست
كمبود آب معدني نداريم

افزايش سفر، گرماي هوا، ترافيك جاده اي و فراخوان  كمپين هاي 
حمايتي از مردم خوزستان طي هفته گذشته بازار را با كمبود 

آب معدني مواجه كرد

طي هفته گذشته چندين گزارش  در زمينه مشكالت توزيع آب معدني در  گزارش
سوپرماركت هاي تهران به همشهري رسيد كه از تأخير در توزيع و كمبود 
موجودي انبارهاي تهران حكايت داشت. گزارش ها نشان مي داد اين كمبود 
به طور ويژه در برندهاي توليدي خارج از اســتان تهران مشاهده مي شود. به گفته برخي 
ســوپرماركت ها، كاميون هاي توزيع آب معدني از اســتان توليدكننده بدون مراجعه به 
انبارهاي مركز، مســتقيما موجودي را در مناطــق مختلف تهران توزيــع مي كردند و 
شركت هاي پخش كننده اين كاال از نبود موجودي در انبارهاي تهران خبر مي دادند. قرار 
داشتن در گرم ترين روزهاي سال و تداوم مشكالت قطع يا افت فشار آب در بيشتر مناطق 
تهران كه از نخستين روزهاي تابستان آغاز شد را مي توان يكي از داليل اصلي افزايش تقاضا 
براي اين كاال دانست. در كنار اين موضوع، مي توان به كمپين هاي حمايتي نيز اشاره كرد 
كه براي كمك به حل مشكل آب مردم خوزستان طي هفته گذشته تشكيل شد و بسياري 
از خّيران و سازمان هاي خيريه به خريد و جمع آوري آب معدني و ارسال آن به اين استان 
اقدام كردند؛ اقدامي كه گرچه با انتقاد شــديد همه جانبه مواجه شــد و ادامه نيافت، اما 

نمي توان تأثير آن در ايجاد كمبود در بازار را ناديده گرفت.

نه توليد مشكلي دارد و نه توزيع
دبير انجمن آب هاي معدني و آشاميدني ايران در گفت وگو با همشهري ضمن رد هرگونه 
مشكل در توليد يا توزيع آب معدني گفت: اگر در هر بخش از زنجيره توليد تا توزيع از جمله 
تامين مواداوليه مشكلي ايجاد شود، انجمن آب هاي معدني و آشاميدني نخستين جايي 
است كه در جريان قرار مي گيرد و به عنوان صداي توليدكنندگان براي رفع مشكل اقدام 
مي كند. پيمان فروهر اضافه كرد: در روزهاي گذشته هيچ گونه گزارشي مبني بر مشكل 
در روند توليد و توزيــع در كار نبوده و گزارش  كمبود در بــازار مصرف نمي تواند صحت 
داشته باشد. وي درباره افزايش تقاضا از سوي كمپين هاي حمايتي نيز گفت: در روزهاي 
گذشته بسياري از خيران به منظور خريدهاي عمده با انجمن تماس گرفته اند و ما آنها را با 
شركت هاي توليدي مرتبط كرديم كه خريدشان بدون هيچ مشكلي انجام شده است. وي 
انتشار چنين اخباري را نادرست و ناشي از سوء استفاده برخي افراد از فضاي ملتهب خبري 
دانست و تأكيد كرد كه تمامي شركت هاي توليدي عضو انجمن با تمام قوا در حال توليد 

هستند و هيچ مشكلي در اين زمينه وجود ندارد.

افزايش شديد تقاضا 
با وجود تكذيب مشكل در زمينه توليد و توزيع آب معدني از سوي انجمن آب هاي معدني، 
خبرنگار همشهري در پيگيري گزارش هاي رسيده، با يكي از شركت هاي توليدي آب معدني 
در استان اردبيل نيز تماس گرفت. كارشناس بخش تضمين كيفيت اين شركت نيز هرگونه 
مشكل در توليد يا توزيع آب معدني توليدي اين شــركت را رد كرد و افزود: توليد، فروش 
و توزيع اين كارخانه نه تنها كم نشده بلكه افزايش نيز داشته است. هادي قبادي، افزايش 
تقاضا در اين فصل را طبيعي دانست و افزود: تقاضا به دليل گرماي شديد هوا افزايش داشته 
و اين تقاضا به ويژه براي بطري هاي نيم ليتري در فصل تابســتان امري عادي است با اين 
حال شركت هاي توليدي به خوبي بازار مصرف را پوشش مي دهند و كمبودي از اين لحاظ 

وجود ندارد.

افزايش سفر، افزايش مصرف
مشاهدات ميداني نشان مي دهد در هفته گذشــته تقاضا براي خريد آب معدني در بازار 
افزايش داشته و اين در حالي است كه دماي هوا در روزهاي گذشته نسبت به هفته هاي 
ابتدايي تيرماه كاهش داشته است. نكته حائز اهميت ديگري كه از گفته هاي فروشندگان 
به دست مي آيد اين است كه در هفته گذشــته ميزان تقاضا براي بطري هاي 1.5 ليتري، 
مساوي و در مواردي بيش از بطري هاي نيم ليتري بوده است. گذاشتن اين موضوع در كنار 
تعطيالت نسبتا طوالني هفته گذشته، نشان مي دهد با توجه به حجم باالي سفر در روزهاي 
پاياني هفته گذشته تقاضاي غيرعادي براي اين كاالي حياتي، دور از انتظار و غيرعادي هم 
نبوده است و نتيجه چنين تقاضايي كاهش مقطعي كاال در بازار است. با اين حال، آنگونه كه 
از صحبت هاي توليدكنندگان و انجمن مربوطه برمي آيد، توليد و توزيع آب معدني با چالش 

خاصي مواجه نيست و اگر كمبودي در بازار وجود داشته مقطعي بوده است.

افزايش 5۰ درصدي فروش آب معدني
مدير بازرگاني و جانشــين مديرعامل شــركت آب معدني واتا در گفت وگو با همشهري، 
كمبود ايجاد شده در بازار را مقطعي دانست و دليل آن را  شلوغي و ترافيك جاده ها به دنبال 
تعطيالت چندروزه عنوان كرد. علي صادقي افزود: به دليل تعطيالت عيد قربان و همچنين 
تعطيالت طوالني تر صنفي در پايتخت، مشكالتي در زمينه بارگيري و حمل آب معدني 
به تهران ايجاد شد و افزايش چشمگير ترددهاي جاده اي در تعطيالت نيز بر اين مشكالت 
افزود و ارسال بار به تهران را سخت تر كرد. وي با تأكيد بر اينكه هيچ گونه مشكل و كمبودي 
در زمينه توليد وجود ندارد، اضافه كرد: امسال به دليل گرماي بيش از حد هوا در سراسر 
كشور، هرچه آب معدني در كارخانجات كشور توليد مي شود، به فروش مي رود و تقاضا و 
فروش نسبت به قبل بيش از 50درصد افزايش يافته است. صادقي، عواملي مثل خشكسالي 
و سوءمديريت آب در كشور را از جمله عواملي عنوان كرد كه در كنار عوامل اقليمي باعث 
رشد مصرف آب هاي بسته بندي در كشور شده  است. به گفته جانشين مديرعامل شركت 
آب معدني واتا، رشد مصرف آب هاي بسته بندي شــده در كشور به حدي بوده كه به طور 
مقطعي صادرات متوقف شــده و كل توليدات اين كارخانه براي پوشش نياز بازار داخلي 
توزيع مي شود. صادقي، متاثر شدن بازار از مشكالت توزيع را با توجه به قرار داشتن كشور 
در گرم ترين ماه هاي سال و اوج تقاضا، طبيعي دانست و تأكيد كرد اينگونه مشكالت ممكن 
است به طور كوتاه مدت كمبودهايي را در بازار ايجاد كنند اما بخش توليد با هيچ مشكلي 

مواجه نيست.
ارديبهشت ماه امسال، از سوي انجمن آب هاي معدني و آشاميدني ايران اعالم شد قيمت 
آب معدني طي امسال افزايش نخواهد داشت اما 2ماه بعد از اين اعالم و با شروع تابستان، 
شــركت هاي توليدكننده آب معدني محصوالت خود را حــدود 30درصد گران كردند. 
افزايش قيمت 150درصدي ماده اوليه توليد بطري، رشد مكرر كرايه حمل، خدمات فني 
و مهندسي و دســتمزد از عوامل باالر فتن قيمت آب معدني اعالم شد. توليدات صنعت 
آب معدني با قرار داشتن در گروه 3 كااليي مشــمول قيمت گذاري دستوري نيست و بر 
اساس مصوبه ســتاد تنظيم بازار تعيين و تعديل قيمت در اين صنعت به خود واحدهاي 

توليدي واگذار شده است.

علي ابراهيمي
روزنامه نگار

  كمبود و گرانــي كاالهاي اساســي و گاليه برخي 
توليد كننــدگان از كاهش عرضــه و افزايش قيمت 
نهاده هاي وارداتي توليد موجب شــد تا انگشــت اتهام به ســوي واردكنندگان و دستگاه هاي 
اجرايي ذي ربط در تجارت خارجي كشور نشــانه رود. ديدگاه هاي متناقض و موازي كاري برخي 
دســت اندركاران واردات مانند بانك مركزي، گمرك، ســازمان بنادر و وزارتخانه هاي صمت و 
جهادكشاورزي نيز به اين مشكالت دامن زده و موجب شده تا برخي شائبه سياسي كاري در تامين 
كاالهاي اساسي در آستانه تغيير و تحوالت دولت را مطرح كنند. با مهرداد جمال ارونقي، معاون فني و 
امور گمركي گمرك ايران در مورد آخرين وضعيت دپوي كاال در گمركات و بنادر كشور و داليل كندي 

روند ترخيص و رسوب كاالهاي اساسي و مواداوليه توليد گفت وگو كرده ايم.
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آب و هوا

توفان در 9  استان ادامه دارد 
روزهاي پاياني تير و ابتداي مرداد امسال با بارندگي هاي شديد و سيل هاي تابستاني 
همراه بود. بعد از هشدار سيل در 11اســتان طي هفته گذشته، در روزهاي اخير هم 
در برخي مناطق شــاهد بروز ســيل و آب گرفتگي و وقوع توفان هاي شديد بوديم و 

پيش بيني هاي هواشناسي نشان مي دهد که توفان در روزهاي آينده هم ادامه دارد.
به گزارش همشهري، در روزهاي گذشته سيالب تابســتاني در 7شهرستان گراش، 
زرين دشــت، مهر، خنج، ني ريز، فيروزآباد و فسا در اســتان فارس جاري شد که در 
نتيجه آن، 11تيم امدادي از اين جمعيت روز شنبه )2مرداد( به مناطق درگير سيل، 
آب گرفتگي و توفان اعزام شدند. هرچند رحيم آزادي، مديرکل مديريت بحران فارس 
در گفت وگو با همشهري تأکيد مي کند که سيل به جز سقوط چند تير برق خسارتي 
نداشت، اما گزارش جمعيت هالل احمر نشان مي دهد که امدادگران در شهرستان هاي 
ني ريز و زرين دشت، اقدام به تخليه آب منازل کردند و همچنين 50خانوار گرفتار در 

سيل را نجات دادند.
مدير جهادکشاورزي شهرستان الرستان فارس هم تأکيد مي کند؛ بارش هاي سيل آسا، 
توفان و صاعقه طي10روز گذشته بيش از ۶۳ميليارد ريال به بخش هاي مختلف زراعت، 

باغ ها و دام و طيور خسارت وارد کرده است.
به گفته مهدي مظفري، بارش هاي سيل آسا در اين مدت ۳0 تا 50درصد محصوالت 
زراعي ازجمله پنبه و کنجد در اين شهرســتان را از بين برد، حدود 20 درصد شامل 
۶کيلومتر از جاده هاي بين مزارع اين شهرســتان تخريب شــد و 12دام سبك )بز و 
گوســفند( نيز به دليل بروز صاعقه و رعد و برق تلف شــدند. توفان شديد در منطقه 
پارسيان در غرب استان هرمزگان هم خسارت هايي بر جاي گذاشت و در نتيجه آن، 

يك جوان در يك منطقه روستايي و در اثر ريزش ديوار جان خود را از دست داد.
باد شديد در پارسيان همچنين خسارات زيادي به شبكه هاي برق، تأسيسات شهري، 
درختان و مبلمان شــهري وارد کرد و بســياري از منازل مردم نيز در اثر توفان دچار 
خسارت شدند. در بخش مرکزي بندرعباس نيز توفان و باران شديد، سبب تلف شدن 
بيش از 40دام شد. خسارت هاي دقيق سيل، آب گرفتگي و توفان روزهاي گذشته هنوز 
برآورد نشده است. با اين حال هشدارهاي هواشناسي ادامه دارد و براساس آن، امروز 
)دوشنبه 4مرداد( هم در استان هاي خراسان شمالي، خراسان رضوي، خراسان جنوبي، 
سمنان، قم، شرق و شمال اصفهان، شرق يزد، شــرق کرمان، سيستان و بلوچستان 
هشدارهايي مبني بر وقوع توفان شن، خيزش گردوخاك، کاهش ديد، تأخير در پرواز 
احتمالي، کاهش کيفيت هوا، اختالل در تردد جاده اي، خسارت به سازه هاي موقت و 

محصوالت کشاورزي صادر شده است.
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 قزوين، مقصد بیماران
 سرريز تهران و البرز نیست

ابتال به کرونا ايــن روزها چنان 
ســرعت گرفتــه که بســتري 
و درمــان بــه موضوعاتــي 
چالش برانگيز تبديل شده است . اين موضوع در همه استان ها 
با شــدت و ضعف وجود دارد و بيمارستان ها تالش مي کنند 
با ارائه درمان هاي ســرپايي به بيماراني که وضعيت وخيمي 
ندارند، دست کم بخشــي از تخت هاي خود را براي بيماران 
بدحال کوويد-19 و همينطور بيماران غيرکوويدي نگه دارند.

وقتي شنبه 2مرداد خبري از سوي رئيس علوم پزشكي قزوين 

مبني بر ســرريز بيماران بســتري کوويد-19 تهران و البرز 
به قزوين منتشر شــد، اين نگراني پيش آمد که در شرايط 
نگران کننده کنوني که بيماري هــر روز ابعاد جديدتر پيدا 
مي کند، اوضاع در اين استان بحراني شود. با اين حال، پيمان 
نامدار، رئيس علوم پزشكي قزوين با اشتباه دانستن آنچه از 
قول او نقل شده است به همشــهري مي گويد: باوجود همه 
پيگيري هاي وزارت بهداشت و دانشگاه هاي علوم پزشكي در 
همه استان ها، کاهش يافتن رعايت پروتكل هاي بهداشتي و 
حضور شهروندان در مراسم مختلف موجب شده است کرونا 

به شكل انفجاري شهروندان را مبتال کند.
وي با بيان اينكه هم اکنون اين استان روزانه حدود 120بيمار 
بســتري جديد دارد، اضافــه مي کند: 529بيمــار مبتال به 
کوويد-19 در بيمارستان هاي استان بستري هستند. قزوين 
در مجموع در بيمارستان هاي خصوصي و دولتي 2100تخت 
بيمارســتاني دارد که 1۳00تخت در اختيار علوم پزشــكي 
است و باتوجه به وضعيت کرونا و همينطور مراجعه بيماران 

غيرکوويدي بايد براي بهره گيري درست از آنها برنامه ريزي 
کنيم.

رئيس علوم پزشــكي قزوين درباره مراجعه بيماران از تهران 
و البرز به بيمارستان هاي اين استان توضيح مي دهد: قزوين 
به دليل همجواري با البرز، تهران و همينطور گيالن، مراودات 
بسياري با اين استان ها دارد. اين مراودات موجب شده است 
هم خطر نشر بيشــتر بيماري در اســتان افزايش يابد و هم 

بيماراني از اين استان ها به قزوين بيايند.
نامدار ادامه مي دهد: ما از هيچ بيماري نمي پرســيم از کجا 
آمده؛ زيرا وظيفه ما درمان اســت. باتوجه به اينكه بيماران 
کرونايي از اســتان هاي همجوار به قزوين آمده اند، اما دليل 
اين موضوع ســرريز بيماران اين اســتان ها به دليل کمبود 
تخت نيست. بيشتر اين بيماران کساني هستند که مثال در 
قزوين کار مي کنند و خارج از استان ســكونت دارند يا اهل 
قزوين هستند و در تهران يا کرج زندگي مي  کنند و با توجه 
به شناختي که دارند بيمارســتان هاي استان را براي درمان 

انتخاب مي کنند. وي با بيان اينكه همه اســتان ها معين هم 
هستند، مي افزايد: البته در شــرايط خاص و بحراني به باقي 
اســتان ها کمك مي کنيم، اما مســئله اين است که شرايط 
موجود به معناي حضور توريســت هاي درماني در قزوين و 

خطر کمبود تخت در استان نيست.
با وجــود آنچه از ســوي رئيس علوم پزشــكي قزوين اعالم 
مي شود، وضعيت تخت هاي بيمارســتاني در تهران و البرز 
چندان خوب نيست؛ به عنوان مثال خسرو صادق نيت، رئيس 
بيمارستان امام خميني در روزهاي قبل به همشهري گفته 
بود که اين بيمارستان به دليل ارجاع تعداد زيادي از بيماران از 
شهرهاي ديگر، همواره با کمبود تخت آي سي يو مواجه است 
و براي خروج از اين وضعيت، خواستار اضافه کردن تخت هاي 

آي سي يو بود.
مهرداد بابايي، سخنگوي ستاد کروناي البرز هم گفته است، 
اين استان همين وضعيت را دارد و روزانه تعدادي از تخت هاي 

غيرکرونايي استان به بيماران جديد اختصاص پيدا مي کند.

حمیده پازوكي
خبرنگار

حوضه آبريز مارون، زهره و جراحي 
مساحت حوضه آبريز رودخانه هاي جراحي 40هزار و 788کيلومترمربع و رودهاي 
اصلي آن، جراحي و زهره است. 22ســد آبدهگاه، آبگالل، ابوالعباس، ابوالفارس، 
اسالم آباد دهنو، پارسيان، چم باستان، حاج قلندر، خيرآباد، رودتلخ، زهره1، زهره2، 
زيرزرد، سادات، سرپري، سرتوف، سقاوه، شيو )گل بابكان(، صيدون، قالت و کالت 
روي رودهاي اين حوضه در خوزســتان، کهگيلويه وبويراحمد و فارس در دســت 
مطالعه و سد چمشير نيز در دست اجراست.  اين در حالي است که هم اکنون سدهاي 
پارسل11 )بنگستان(، تشــان، دهنو هنديجان، شش پير )گشنگان(، شوه حميد، 
تنظيمي آريوبرزن، رامهرمز )جره(، سد شراب گرو و کلتندر در دست بهره برداري 

هستند. در مجموع ۳1سد روي اين حوضه ساخته شده يا در دست ساخت است.

حوضه آبريز كرخه 
حوضه آبريز رودخانه کرخه با نام اختصاري کرخه بزرگ 51هزار و ۶4۳کيلومترمربع 
مساحت دارد و رود اصلي آن کرخه است. در حوضه آبريز کرخه نيز 40سد در دست 
بهره برداري يا مطالعه اســت؛ درحالي که هم اکنون هم پايين دست کرخه به دليل 

کاهش آورد آب رودخانه اوضاع خوبي ندارد. سدهاي امامزاده ناصر )کرزان(، باسكله، 
پاعلم، تاج امير، تنگ پريان، تنگ معشوره، جزمان، جهانشاه، چناره، خرمرود، دينور، 
راوند، زال، زرين جوب، زيبا محمد، سازبن، سد سراب تلخ )طرح کاکارضا(، سراب 
نيسان )ويژنان(، سياخور )مرصاد(، سيكان، شبيخون، کاشنبه، کاکاشرف، کندوله، 
کوران بوزان، کهمان الشتر )فيروزآباد( در همدان، کرمانشاه، لرستان، خوزستان، 
ايالم و کردســتان در محدوده حوضه آبريز کرخه در دست مطالعه است. عالوه بر 
آن سدهاي آناهيتا )کبوتر النه(، ايوشان، جاميشان، ســرابي تويسرکان، قشالق 
 عليا، سيمره )هيني ميني(، کالن، سپتون، شيان، کرخه، کيالنبر، تنظيمي کرخه

 )پاي پل( و تنگ هاله هم در دست بهره برداري هستند.

حوضه آبريز كارون بزرگ
حوضه آبريز کارون بــزرگ، با ۶7هزار و 257کيلومترمربع مســاحت با رود اصلي 
کارون شناخته مي شود. عالوه بر تونل هاي انتقال آب در مجموع 89سد روي اين 
حوضه احداث شده يا در دست ساخت است. سدهاي انحرافي و تونل چشمه لنگان، 
سد تنظيمي دز، سد تنظيمي گتوند، سد انحرافي و تونل کوهرنگ1، سد انحرافي 

و تونل کوهرنگ2، چغاخور، حنا، خان آباد، ظهيريه خوزســتان، فرادنبه، قره آقاچ، 
کارون1، سد کارون۳، کزنار، کمال صالح، کمانه، مسجدسليمان )گدار لندر(، ناغان، 
باالرود، بيدکان، حشيان، حوضيان، خرسان۳، سرتيرك، سورك )دهنو(، شاه قاسم، 

هفشجان )چشمه زنه(، گتوند عليا و چغاخور در دست بهره برداري هستند.
همچنين سدهاي بختياري، چشمه گهرو، رودبار، کارون4، کمندان، مروك، بخشي 
از سد و تونل کوهرنگ۳، آبسرده )بزهل(، باباحيدر، سد انحرافي و تونل سبزکوه در 
دست اجرا و سد خرسان1، خرسان2، جنگ آباد )گرموك(، بيدکل، تراز، تنگ آب، 
چيتي، آقبالغ )گندمان(، آلج، اشترينان )طرح گله رود(، سد بلطاق، بهشت آباد، سد 
تنگ سرخ، سد بازفت، دره باد سورشــجان، دره سير گرگك، دره سير هاروني، دره 
صيدي، دمنه خمين، ده جاني، دهنه خمين، رازان، ژان زالكي، سرداب، سردشت، 
سرگچينه، سولكان، سيوکي، شبليز )شبليسه(، شور، شور 2، شهيد )طرح ماربر(، 
شهيد صارمي، شيرين آب )تالوگ(، عالي محمود، قلعه سرخ )ميدانك2(، کارون2، 
کارون5، کهيــان، گردنه خاکي، گزي، گلــه رود )کپرگه(، گندل گيالن )شــهيد 
بروجردي(، ليرو، مســعودآباد، مهريان )آب نهر(، ميان کوه، ونك و ماربره در دست 

مطالعه هستند.
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همکار گرامی، سرکارخانم نازی حاجی زاده امینی

با نهایت تأثر و تأســف درگذشــت پدر گرامیتان را تسلیت عرض 
نموده، از خداوند متعال برای آن مرحوم مغفرت و برای بازماندگان 

محترم صبر و سالمتی مسئلت داریم.

همکار گرامی، سرکارخانم ستاره حجتی

با نهایت تأثر و تأســف درگذشــت مادر گرامیتان را تسلیت عرض 
نموده، از خداوند متعال برای آن مرحومه مغفرت و برای بازماندگان 

محترم صبر و سالمتی مسئلت داریم.

موسسه همشهری

تسلیت

آسیب سدسازي  به جلگه خوزستان 
خوزســتان 3حوضه بزرگ آبريز »مــارون، زهره و 
جراحي«، »كرخه« و »كارون بزرگ« را در خود جاي 
داده كه هر 3 از حوضه هاي فرعي به شمار مي روند و 
زيرمجموعه حوضه آبريز خلیج فارس و درياي عمان هستند. براساس اطالعات موجود 
31سد در حوضه آبريز مارون، زهره و جراحي، 40سد در كرخه و 89سد در كارون بزرگ 

در دست بهره برداري، ساخت و مطالعه هستند. اين در حالي است كه در سال هاي گذشته 
كارشناسان بسیاري درباره سدسازي هاي گسترده و تبعات آن هشدار داده اند. فعاالن 
محیط زيســت، نمايندگان مجلس و اهالي اســتان طي روزهاي گذشته در گفت وگو با 
همشهري تأكید كردند كه بهره برداري از سدهاي در دست اجرا و مطالعه جلگه خوزستان 

را به كوير تبديل و به ويژه كارون و كرخه را براي همیشه خشک خواهد كرد.

سیده زهرا عباسي
 خبرنگار 

سالمت
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 مسير راه آهن شــمال - جنوب ايران كه 
درياي خــزر را به خليج فــارس متصل گزارش

مي كند و از هميــن دو نقطه دروازه هاي 
شــمال و جنوب جهان را به روي يكديگر گشوده است، 
عصر ديروز در چهل و چهارمين نشســت كميته ميراث 
جهاني يونســكو در چين و البته با حمايت قاطع اعضاي 

حاضر در اين اجالس ثبت جهاني شد.
بدين ترتيب نخستين ميراث صنعتي ايران كه به اذعان 
نمايندگان كشورهاي مختلف در يونسكو نقش مهمي در 
ايجاد تغيير در سبك زندگي و اقتصاد و رفاه كشورهاي 
منطقه، از آسياي مركزي تا كشورهاي عربي داشته است، 

در فهرست ميراث جهاني بشر قرار گرفت.
مسير راه آهن شمال- جنوب ايران بيش از 1500كيلومتر 
طول دارد و بيش از يكصد ايســتگاه راه آهن نيز در اين 

مسير قرار گرفته است.
براساس آنچه ديروز نماينده كشورها در كميته ميراث 
جهاني يونسكو در حمايت از ثبت جهاني مسير راه آهن 

شــمال- جنوب ايران اعالم كردند، اين مسير عالوه بر 
برخورداري از مناظر فرهنگــي متعدد، خالقيت خاص 
در احداث و مهندسي و تأثير آن در اعتالي ارزش هاي 
جهاني و تأثير در برقراري تعامل كشــورها با يكديگر، 
به عنوان يك پل فرهنگي ميان كشورها نيز مطرح است 
كه به ايجاد ارتباط و صلح و دوســتي بين ملت ها كمك 

كرده است.
نماينده قرقيزســتان در كميته ميراث جهاني يونسكو 
عصر ديروز در حمايت از ثبت جهاني راه آهن ايران از تأثير 
اين مسير ريلي بر اتصال كشــورهاي منطقه و جهان و 

همچنين مهندسي خاص اين مسير سخن گفت.
نماينده استراليا نيز از تأثير زياد راه آهن شمال - جنوب 
ايران بر اقتصاد و فرهنگ سخن گفت و نماينده عمان 
با اعالم حمايت آن كشور از ثبت جهاني راه آهن ايران 
اين مسير ريلي را داراي فوايد اقتصادي براي كشورها 
و افزايش تعامالت جهاني اعــالم كرد. نماينده برزيل 
نيز در كميته ميراث جهاني يونســكو مسير راه آهن 

ايران را پل فرهنگي آسياي مركزي و كشورهاي عرب 
اعالم كرد كــه ثبت جهاني آن بــا ارزش هاي جهاني 

مطابقت دارد.
نماينده روســيه نيــز با مهــم خواندن ثبــت جهاني 
مسير راه آهن شــمال-جنوب ايران، تكنيك ساخت و 
مهندسي اين مســير را بســيار خاص اعالم كرد كه در 
بيش از 1500كيلومتر ريل و احداث تونل هاي متعدد، 
خليج فــارس را به درياي خــزر متصل كرده اســت. او 
راه آهن ايران را در ارتباط بين فرهنگ ها نيز مؤثر خواند 
و گفت: راه آهن شــمال- جنوب ايران داراي ارزش هاي 
جهاني است و بهتر است همه كشــورها از ثبت جهاني 

آن حمايت كنند.
نماينده آفريقاي جنوبي نيز از ثبت جهاني راه آهن ايران 
حمايت و در ســخناني اعالم كرد: مســير ريلي ايران از 
چشــم اندازهاي فرهنگــي متفاوت برخوردار اســت و 
آفريقاي جنوبي با توجه به ارزش هاي جهاني اين مسير 
و تكنيك ويژه احداث آن از ثبت جهاني راه آهن شمال - 

جنوب ايران حمايت مي كند.
نماينده اوگاندا در اجالس جهاني يونسكو نيز با اشاره به  
وجود بيش از يكصد ايستگاه راه آهن و مهندسي خاص 
در احداث اين مســير، راه آهن شــمال- جنوب ايران را 
داراي ارزش هاي جهاني براي ثبت در فهرســت ميراث 

جهاني اعالم كرد.
نماينده چين نيز از مدافعان ثبت جهاني راه آهن ايران در 
فهرست جهاني يونسكو بود. او اعالم كرد: مسير راه آهن 
ايران مثال خوبي در ايجــاد تغيير در ارزش هاي جهاني 
است. چون تأثير زيادي در اقتصاد و حفظ مسير باستاني 
جاده ابريشم داشت و به همين دليل چين از ثبت جهاني 

اين مسير حمايت مي كند.
نماينده بوسني در چهل و چهارمين اجالس كميته ميراث 
جهاني يونســكو اما زيباترين تعبير را در مورد راه آهن 
شمال- جنوب ايران به كار برد. او گفت: راه آهن سراسري 
ايران تأثير زيادي در گشــودن درهاي فرهنگ و اقتصاد 

كشورها به روي يكديگر داشت.

طوالنيترينمسيرريليجهان
تدوين پرونده ثبت جهاني مسير راه آهن شمال- جنوب 
ايران در سال۹7 آغاز شد. ساخت مسير راه آهن سراسري 
ايران از بندر تركمن در شمال كشــور آغاز شد و به بندر 
امام خميني در جنوب كشــور منتهي شد. آغاز احداث 
راه آهن ايران در سال1305 شمســي به تصويب رسيد 
و يك سال بعد از آن بود كه مهندســان ايراني، آلماني و 
آمريكايي احــداث اين مســير13۹4 كيلومتري را آغاز 
كردند. مســير راه آهن سراســري ايران نه تنها از حيث 
تكنيــك و كيفيت ســاخت، بلكه از بعد گردشــگري و 
برخــورداري از مناظــر و جاذبه هاي طبيعــي ويژه در 
جهان حائز اهميت است و به همين دليل نيز هم راه آهن 
جمهوري اســالمي ايران و هم وزارت ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي اين مســير تاريخي را براي 
ثبت در فهرســت ميراث جهاني يونسكو درنظر داشتند 
و حاال يونسكو در اجالس چين رأي به جهاني شدن اين 
مسير مملو از جاذبه هاي طبيعي، بناها، پل ها، ايستگاه ها، 
تاسيسات و حتي لوكوموتيوهاي تاريخي داد كه در آينده 
گردشگري ايران بســيار اثر خواهد داشت و به جاذبه اي 
ويژه بدل مي شود. اگرچه پيشينه احداث و بهره برداري 
موفق نخســتين راه آهن در ايران به دوره قاجار و سال 
1227 خورشــيدی ) 1848 ميالدي( از رشت به بندر 
پيربازار و بندر انزلي بازمي گردد كه بقاياي آن همچنان 
در مســير رشــت به پيربازار با يك لوكوموتيو بخار در 
محوطه اداره كل بنادر استان گيالن وجود دارد اما تحقق 
كامل اين آرزوي ملي تا سال1306 به طول انجاميد. در 
سال1306، قرارداد نقشــه برداري براي احداث خطوط 
راه آهن با كنسرسيومي متشــكل از كمپاني آمريكايي 
يولن و شركت هاي آلماني فيليپ هولتسمان - ويوليوس 
برگر و زيمينس باواونيــون به بهاي هر كيلومتر حداكثر 
368تومان بســته شــد. بهره برداري كامــل از راه آهن 
سراسري ايران در سال1314 آغاز شد و علي منصور، وزير 
راه و شهرسازي وقت، در دوازدهم مرداد1314 اليحه اي 
براي تشكيل مؤسســه راه آهن دولتي كشور به تصويب 
مجلس شوراي ملي رساند تا از اول مهر1314 »نگاهداري 
و به كارانداختن همه اموال و اثاثيه و ابنيه و وسايل نقليه 
و ساختمان هاي فني متعلق به خطوط آهن و كشتيراني 

درياچه اروميه« را به عهده بگيرد.
پرونده ثبت جهاني مســير راه آهن سراســري شمال - 
جنوب ايران در يونسكو به 8ناحيه با خصوصيات مشترك 
اقليمي در داخل هر ناحيه و متمايز با ساير نواحي تقسيم 
شد و 8۹ايستگاه منتخب نيز به دليل اهميت ارزش هاي 
تاريخي و كاركردي مورد مطالعه و مســتندنگاري قرار 
گرفت. اين مسير از بندر تركمن در شمالي ترين نقطه آن 
آغاز و به بندر امام خميني در جنوبي ترين نقطه منتهي 
مي شود و در ميانه راه از ايســتگاه هاي مهمي همچون 
قائمشهر، گدوك، گرمسار، تهران، اراك، دورود، شهبازان 

و انديمشك عبور مي كند.

سردارصديقي
پژوهشگر حوزه تغيير اقليم

بيست و پنجمين اثر ايران در اجالس ديروز ميراث جهانی يونسكو به ثبت رسيد

راه آهن ایران میراث جهانی شد نگاه

25اثرثبتجهانيشدهايران
زيگوراتچغازنبيل: چغازنبيل نيايشــگاهي باستاني است كه در 
زمان عيالمي ها و در حدود 1250 پيش از ميالد ســاخته شده است. 
اين زيگورات بخش به جامانده از شهر دوراونتاش در استان خوزستان 

است.
تختجمشيد: تخت جمشيد يا پارسه كه در شهرستان مرودشت در 
شمال استان فارس قرار دارد، نام يكي از شهرهاي باستاني ايران است. 
در اين شهر باســتاني، مجموعه كاخ هايي به نام تخت جمشيد وجود 

دارد كه در دوران هخامنشي بنا شده  است.
ميداننقشجهان:ميدان نقش جهان ميدان بزرگ مستطيل شكلي 
در شهر اصفهان است كه توسط بناهاي دوره صفوي محصور شده  است. 
ميدان نقش جهان به شكل امروزين در دوره سلطنت شاه عباس صفوي 
پايه گذاري شد و بناهاي تاريخي موجود در ميدان نقش جهان شامل 

عالي قاپو، مسجد شاه، مسجد شيخ لطف اهلل و سردر قيصريه است.
تختسليمان: اين اثر در نزديكي روســتاي تخت سليمان در شهر 
تكاب آذربايجان غربي قرار دارد و مجموعه اي از بناهاي تاريخي است 
كه اطراف يك درياچه طبيعي ساخته شده  است. آثار دوره اشكاني، 
ساساني و ايلخاني در اين محل يافت شده  است. مهم ترين آثار به جا 

مانده در آن نيز آتشكده و تاالرهاي دوره ساساني است.
ارگبم: ارگ بم در گوشه شمال شرقي و چسبيده به شهر بم در استان 
كرمان و در مجاورت جاده ابريشم قرار دارد. تا اواخر دوره قاجار، ارگ 

بم مسكوني بود، اما اين بناي تاريخي در زمين لرزه بم ويران شد.
پاسارگاد: مجموعه اي از آثــار دوران هخامنشي كه سازه هايي چون 
آرامگاه كورش بزرگ، باغ سلطنتي پاســارگاد، كاخ دروازه، پل، كاخ 
بارعام، كاخ اختصاصي، دو كوشــك، آب نماهاي باغ شاهي، آرامگاه 
كمبوجيه، استحكامات دفاعي تل تخت، كاروانسراي مظفري، محوطه 

مقدس و تنگه بالغي را در استان فارس شامل شده است.
گنبدسلطانيه: گنبد ســلطانيه مقبره محمــد خدابنده الجايتو در 
استان زنجان است كه در 1302 تا 1312 در شهر سلطانيه پايتخت 
ايلخانيان ساخته شــد. اين بنا از حيث معماري و تزيين و بزرگي در 

دنيا مشهور است.
سنگنبشتهبيستون: بزرگ تريــن سنگ نبشته جهان و نخستين 
متن شناخته شده ايراني از آثار هخامنشــي است كه در شهرستان 
هرسين در 30كيلومتري شهر كرمانشــاه بر دامنه كوه بيستون قرار 

دارد.
كليساهايارامنهايران: اين مجموعه شــامل قره كليسا، كليساي 
استفانوس مقدس و كليساي زور زور است كه بين سده هاي هفتم تا 

چهاردهم ميالدي احداث شده اند.
سازههايآبيشوشتر: ســازه هاي آبي شوشتر در دوران ساسانيان 
براي بهره گيري از نيروي آب به عنوان محرك آســياب هاي صنعتي 
ساخته شد و شامل ساختمان آسياب ها، آبشارها، كانال ها و تونل هاي 

عظيم هدايت آب و سيكا، محل استراحت و تفريح است.
بازارتبريز:بــازار تاريخي تبريز وســيع ترين بازار سرپوشــيده در 
آسياست كه از بازارچه ها، تيمچه ها، ســراها و كاروانسراهاي متعدد 

تشكيل شده است.
آرامگاهشيخصفيالديناردبيلي: مجموعه بقعه شيخ صفي الدين 
جد پادشاهان صفوي، در سال 735 ه .ق به دست فرزند او صدرالدين 
موســي بنا شــد. اين بقعه حاوي ده ها اثر بديع در مضامين مختلف 

رشته هاي هنري است.
باغهايايراني: ۹بــاغ ايراني شــامل باغ ارم، چهل ســتون، فين، 
عباس آباد، باغ شازده، دولت آباد، پهلوان پور و اكبريه است كه به عنوان 

ميراث جهاني به ثبت رسيدند.
مسجدجامعاصفهان:اين مسجد از مهم ترين و قديمي ترين بناهاي 
مذهبي ايران است كه منعكس كننده هنر بيزانس و كالسيك در قالب 

يك بناي سنتي و اسالمي است.
برجقابوس: بنايــي تاريخي از ســده 4 هجــري و بلندترين برج 

تمام آجري جهان كه در زمان قابوس بن وشمگير بنا شد.
 كاخگلســتان:بناهاي اين كاخ در دوره هاي مختلف ساخته شد و 
بخشي از ارگ سلطنتي در تهران بود. اين كاخ در دوره قاجار گسترش 

يافت و محل سكونت شاهان قاجار بود.
شهرسوخته: بقاياي يك شهر باستاني با قدمت 6هزار ساله در شهر 
سيستان است كه به صورت تپه هاي متوالي و چسبيده تشكيل شده 

است.
روستايميمندكرمان: ميمند، روستاي صخره اي و دستكند با چند 
هزار سال قدمت است كه در شهر بابك كرمان واقع شده است. ساكنان 
روستا آداب و رســومي خاص دارند و هنوز از كلمات پهلوي ساساني 

استفاده مي كنند.
شوش: شهر باســتاني شــوش يكي از قديمي ترين سكونتگاه هاي 
شناخته شــده جهان و پايتخت زمستاني هخامنشــيان در استان 

خوزستان است.
قناتايراني:پرونده اي شــامل 11قنات است كه به دليل معماري و 
ساختار و مديريت آب در ايران از دوره باستان تاكنون واجد ارزش هاي 

جهاني براي ثبت در يونسكو شدند.
 دشتلوت: نخستين اثر طبيعي ايران كه در فهرست يونسكو به ثبت 

رسيد و بيش از 5هزار سال سابقه تمدني در خود دارد.
شهرتاريخييزد: بافت و ساختار معماري شهر يزد كه نمونه منحصر 
به فرد معماري خاص اقليم هاي گرم و خشك جهان است، واجد ثبت 

در فهرست يونسكو شد.
منظرساســانيفارس: آثــار به جامانــده از دوران ساســاني در 
شهرستان هاي فيروزآباد، كازرون و سروستان در قالب يك پرونده به 
ثبت جهاني رسيدند كه 8شهر و اثر معماري را در خود جاي داده است.

جنگل هيركاني: تنها جنگل باســتاني به جامانده از دوران ســوم 
زمين شناســي كه در 4اســتان مازندران، گيالن، گلستان و سمنان 

امتداد دارد.
مسيرراهآهنشــمال-جنوبايران: طوالني ترين مسير راه 
آهن در جهان است كه نقش مهمي در پيروزي متفقين در جنگ 
جهاني دوم ايفاء كرد و لقب پل پيروز را براي ايران به ارمغان آورد. 
اين مســير 1500 كيليومتر طول دارد و جاده تاريخي ابريشم را 
حفظ و ملت هاي جهان را به يكديگر پيوند زده است. اين نخستين 
ميراث صنعتی معاصر ايران اســت كه در فهرست ميراث جهانی 
يونسكو ثبت می شود. برخورداری از ارزش های جهاني، دارا بودن 
چشم اندازهای فرهنگی متعدد، تاثيرگذاری در تعامالت ملت ها، 
خالقيت و منحصر به فرد بودن در معماری و مهندسی، برخورداری 
از بيش از يكصد ايستگاه در طول مســير، 1500 كيلومتر طول، 
اثربخشــی در اقتصاد، پل فرهنگی ميان كشــورهای آســيای 
مركزی و كشورهای عربی، خط اتصال دريای خزر با خليج فارس، 
تاثير در گشودن دروازه های كشــورها به روی يكديگر، همگی از 
شاخصه هايی بود كه كشــورهای حاضر در اجالس يونسكو را به 
حمايت از ثبت جهانی مسير راه آهن شــمال-جنوب ايران وادار 

كرد.
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درختانخبرازتغييراقليمميدهند
درختان چگونه مي توانند از وضعيت 
اقليم هاي گذشــته در هزاران سال 
قبل بــه ما خبــر بدهند؟ مســئله 
تغييرات اقليمي از بزرگ ترين دغدغه هاي انســان هاي خردمند روزگار ماست.

تغييرات آب وهوايي در حال رخ دادن اســت و زمين ما در حال گرم شدن است. 
بررسي وضعيت آب وهوايي در گذشــته و فهم تغييرات اقليمي در سياره آبي به 

دانشمندان كمك مي كند سناريوهاي اقليمي را براي آينده تعيين كنند.
اما بررسي وضعيت اقليم هاي گذشــته چالش برانگيز و مشكل است مگر آنكه 

روش هايي نوآورانه در اين راستا بتواند ياري دهنده كارشناسان اين حوزه شود.
وقتي ما از پنجره به بيرون نگاه كنيم، مي توانيم بفهميم كه هوا باراني اســت يا 
آفتابي، اما نمي توانيم واضح در مورد ويژگي هاي اقليمي يك منطقه صحبت كنيم.

اگر بخواهيم اطالعاتي مكتوب را در مورد وضعيت آب وهوايي گذشــته به دست 
بياوريم مركز هواشناسي ايالت ماساچوست آمريكا شايد نخستين مركزي باشد 
كه حدود 130 سال قبل آغاز به كار نمود كه مي تواند سوابق و اطالعات آب و هوايي 
از آن زمان را در اختيار دانشمندان قرار دهد. اما درختان بسيار قديمي مي توانند 
سرنخي درباره وضعيت اقليم هاي گذشته، زمان هايي قبل از ثبت اندازه گيري ها 

و تأسيس مراكز مدرن آب و هواشناسي ارائه دهند.
از آنجا كه درختان به شرايط آب و هوايي محلي مانند باران و دما حساس هستند 
مي توانند اطالعاتي در مورد آب و هواي محلي آن منطقه در هزاران سال قبل به 

دانشمندان بدهند.
اگر تا به حال يك كنده درخت ديده ايد، احتماالً متوجه شــده ايد كه درون يك 
كنده داراي يك سري حلقه هاي متحدالمركز است. اين حلقه ها مي توانند به ما 
بگويند درخت چند ساله اســت و آب و هوا در هر سال از زندگي درخت چگونه 

بوده است.
حلقه هايي كه در تنه درختان هستند از وضعيت آب و هواي گذشته زمين خبر 
مي دهند. اين رشته از مطالعه اقليم هاي گذشته پالئوكليماتولوژي ناميده مي شود.

درختان مي توانند صدها سال و حتي گاهي هزاران سال زنده بمانند. در طول اين 
عمر طوالني، يك درخت مي تواند شرايط مختلف محيطي را تجربه كند. سال هاي 
مرطوب، سال هاي خشك، سال هاي ســرد، سال هاي گرم، يخبندان هاي اوليه، 

آتش سوزي جنگل ها و موارد ديگر.
حلقه هاي درخت معموالً در سال هاي گرم و مرطوب گسترده و كلفت تر مي شوند 
و در سال هايي كه سرد و خشك اســت، نازك ترند. و يا اينكه اگر درخت شرايط 
استرس زا مانند خشكسالي را تجربه كرده باشــد، در آن سال ها به سختي رشد 

كرده است.
حلقه هاي رنگ روشن چوبي را نشــان مي دهد كه در بهار و اوايل تابستان رشد 
مي كند، درحالي كه حلقه هاي تيره چوبي است كه در اواخر تابستان و پاييز رشد 
مي كند. يك حلقه روشن به اضافه يك حلقه تيره برابر با يك سال از عمر درخت 

است.
از آنجا كه نمي توانيم براي اطالع در مورد وضعيت آب و هواي گذشته هاي دور 
به آن دوران برگرديم، دانشمندان علم paleoclimatology به داده هاي منابع 
طبيعي مانند حلقه هاي درخت، هسته هاي حفر شده از يخ قطب جنوب و رسوبات 

جمع شده از كف درياچه ها و اقيانوس ها رجوع مي كنند.
از طريق اين منابع مي توان در مورد آب و هوا از صدها تا ميليون ها سال قبل اطالع 
پيدا كرد. همچنين اين مدل ها مي توانند در پيش بيني الگوهاي آب و هوايي در 
آينده نيز مؤثر باشند. دانشمندان در بررسي حلقه هاي رويشي درختان، حلقه هاي 

متحدالمركز را مورد بررسي قرار مي  دهند.
براي اين كار با استفاده از يك مته ويژه قسمتي از تنه درخت را تا مركز آن سوراخ 
نموده و نوار باريكي از چوب بيرون مي آورند و حلقه هاي آن را مي شمارند. در اين 

روش به درخت آسيبي نمي رسد و سالم مي ماند.
با بررسي درختان قديمي در جنگل هاي كشور مثال بلوط و مازو در جنگل هاي 

زاگرس مي توان اطالعات مفيدي را از اقليم هاي گذشته به دست آورد.

نقش سد گتوند در بحران خوزستان
  معصومه ابتكار: سازمان حفاظت محيط زيست هيچ گاه مجوز ساخت سد را صادر نكرد

 وجود معدن نمك در فاصله 5كيلومتري سد، شوري آب كارون را به باالترين حد ممكن رسانده  
و سبب كاهش كيفيت آب براي كشاورزي شده است

تشديد خشكسالي در استان خوزستان و 
تنش  آبي كه زندگي مردم اين اســتان را 
با بحراني جدي روبه رو كــرده، اين روزها 
برخي نگاه ها را به ســمت نقش سد گتوند 

در اين تنش برده است.
گتوند يكي از بزرگ ترين ســدهاي كشور 
اســت كه ســال۹0 روي رودخانه كارون 
ساخته شد. روند ساخت آن البته از سال76 
آغاز شده بود اما بخش اصلي ساخت آن در 
دولت دوم احمدي نژاد به پايان رسيد. اين 
سد در فاصله 380كيلومتري از ريزشگاه 
رودخانــه كارون قرار دارد و آخرين ســد 
قابل احداث روي رودخانه كارون بوده است. 
اطالعات اعالمي وزارت نيرو نشان مي دهد 
درياچه اين ســد با مخــزن 4.5ميليارد 
مترمكعبــي، دومين درياچــه مصنوعي 

بزرگ كشور محسوب مي شود.
از سال83 مشخص شده بود كه آب اين سد 
پس از احداث در معرض خطر شور شدن 
قرار خواهد گرفت. چالش هاي اين ســد 
از ابتدا تا حدي زياد بــود كه نه تنها برخي 
ساخت سد گتوند را از اول اشتباه دانستند، 
بلكه عــده اي از منتقدان حتي خواســتار 
حذف طرح ســاخت آن شده  بودند. وجود 
گنبد نمكي و سازند گچساران در منطقه 
آبگيري اين ســد به راحتي مي توانســت 
موجب شورشدن آب كارون شود. با وجود 
اين ســد به بهره برداري رســيد اما اين به 

معني پايان خطرات احتمالي نبود.

سدگتوندمجوزمحيطزيستينداشت
ديروز رئيس ســابق ســازمان محيط زيست 
در اين باره گفت: هيچ گاه ســازمان حفاظت 
محيط زيست مجوز ساخت سد را صادر نكرد. 
معصومه ابتــكار در كانال تلگرامي نوشــت: 
عمليات اجرايي سد گتوند در سال76 كه دولت 
تازه شــروع به كار كرد، آغاز شده بود. موضوع 
مطالعات ارزيابي در آن سال ها خيلي جديد بود. 
يك مطالعه ارزيابي زيست محيطي بسيار كلي 
براي گتوند انجام شده بود كه اشاره مختصري 
به كوه هاي نمكي داشت. فرايندهاي ارزيابي 
زيست محيطي و شرح خدمات گزارش ها بعدا 
كامال بازنگري شــد. سازمان محيط زيست در 

سال76 با بحران هاي متعددي در موجوديت 
خود مواجه و اين طــرح يكي از صدها طرحي 
بود كه عمليات اجرايي آن آغاز شــده بود. در 
واقع در سال76 مطالعات چنين چشم اندازي را 
نشان نمي داد. بعدها نيز با آن شرايط مخالفت 
شد، ولي به رغم مخالفت ها آب گيري اين سد در 
دولت دهم در حالي صورت گرفت كه هيچ گاه 
سازمان حفاظت محيط زيست مجوز ساخت 

سد را صادر نكرد.

بالييكهنمكسرگتوندآورد
نتايج پژوهش علمي دانشــگاه هاي كشور 
در بررســي خشكســالي )تغيير اقليم( و 
سدســازي )فعاليت هاي انساني( بر منابع 
آب كارون نشان داده كه تغييرات اقليمي 
بر تغييــرات كيفيت منابع آب ســطحي 
اثرگذار نبوده است. براســاس يافته هاي 
اين پژوهش، بررسي دوره هاي ترسالي و 
خشكسالي در ســال هاي1383تا13۹6 
نشــان مي دهد كــه كيفيــت آب هاي 
ســطحي، متاثر از دوره هاي خشكسالي 
نيســت و با تأخير يكســاله خود را نشان 
مي دهد. بــا نمونه بــرداري آب 3نقطه از 
ســد تنظيمي گتوند عليا مشــخص شد 
كه كاهش كيفيــت آب در طول رودخانه 
محسوس نيست. ولي بررسي سختي آب 
نشان مي دهد كه بخش اعظم سختي آب 
مرتبط با آزادسازي يون منيزيم از سازند 

گچساران است. همچنين بررسي ها نشان 
داد كه شرايط براي آبزيان به ميزان 8برابر 
سخت تر شده است. در اين مطالعه عنوان 
شد كه روند كاهش كيفيت منابع آب هاي 
سطحي از سال13۹0تا13۹4 را مي توان 
به آب گيري ســد گتوند در ســال13۹0 
نســبت داد. مخزن ســد گتوند با طولي 
بيش  از ۹0كيلومتر توســط ســازندهاي 
گچســاران، ميشــان، آغاجري، لهبري و 
بختيــاري احاطه شــده اســت. حضور 
سازند گچســاران در مخزن سد، از منظر 
زيست محيطي قابل بحث است. اين سازند 
شــامل اليه هايي از »مــارن انيدريت« و 
نمك اســت. وجود معدن نمك در فاصله 
5كيلومتري سد، سبب شده كه به هنگام 
آبگيري و تشكيل درياچه پشت سد، اين 
معدن نمك بــه كلي به زيــر آب درياچه 
فرو رود و شــوري آب رودخانه كارون را 
به باالترين حد ممكن برساند. شوري آب 
درياچه پشت سد و ســرايت اين شوري 
به كارون در پايين دســت، سبب كاهش 
كيفيت اين رود براي كشاورزي شده است.

افزايشچشمگيرشوريكارون
طرح هاي عالج بخشــي گتوند كه آخرين 
آن در سال۹5 تهيه شد، نشان داد كه سد 
گتوند ساالنه 30درصد بر شوري آب كارون 
مي افزايــد. البته هيچ گاه بــه اين طرح ها 

توجه نشد و امروز در جايي هستيم كه اين 
سد باليي بر جان خوزســتان شده است. 
محمد درويش، فعال محيط زيستي درباره 
گتوند مي گويد: برخي از دوستان در وزارت 
نيرو مي گويند كه اگر در آن منطقه ســد 
احداث نمي شــد، ســيل موجب تخريب 
آن منطقه مي شــد. آنها فراموش كرده اند 
كه ما در خوزستان ســازه هايي به قدمت 
بيش از 3هزار ســال داريم. سازه هاي آبي 
شوشــتر بر اثر هيچ سيالبي تخريب نشده 
است؛ چراكه آن زمان پدران ما مي دانستند 
كه در چه محله هايي بايد آن ســازه ها را 
بسازند اما ما سد ساختيم كه جلوي سيل 
را بگيريم اما فرامــوش كرده ايم كه جلگه 
حاصلخيز خوزستان بر اثر همين سيالب ها 
به وجود آمده است. اين سيالب ها در واقع 
مواد غذايي زيادي را وارد دشت خوزستان 
مي كرد و از آنجا به خليج فارس وارد مي شد. 
اين اتفاق بــه تنوع زيســتي خليج فارس 
و بهبود خــاك منطقه كمــك مي كرد. با 
احداث ســد گتوند، دشــت خوزستان با 
معضل شوري مواجه شــده است. نيمي از 
نخلستان ها خشك شده و كيفيت آبزيان 
به شدت كاهش پيدا كرده و با يك بحران 
جدي در كشاورزي مواجه شده ايم. بسياري 
از زمين هاي كشاورزي از حيز انتفاع خارج 
شده اند و هزاران ميليارد تومان پول به هدر 

رفته است.
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واكسيناسيون معلمان؛ شايد وقتي ديگر
كالس هاي باالي 35 نفر، معلمان واكسينه نشده و فضاي آموزشي كم، معضل اصلي آموزش عمومي در سال تحصيلي آينده

وعده داده بودند كه معلمان 
را اول مرداد 1400واكسينه  گزارش

مي كنند تا آنها بتوانند شروع 
ســال تحصيلي ســر كالس درس باشند. 
گفته بودند كــه همه را حتــي نيروهاي 
خدماتــي و دفتري مدرســه و فرهنگيان 
شــاغل در اداره هاي آموزش و پرورش را 
يك جا واكسن مي زنند تا مدارس باالخره 
باز شــود و صداي بچه ها بپيچــد در آن 
كالس ها، راهروها و حياط هايي كه 2سال 
است انگار خاك مرده روي آن پاشيده شده 
است؛ حتي رفته بودند سمت اينكه راننده 
ســرويس مــدارس را هم در فهرســت 
واكسيناســيون قرار مي دهيم تا والدين با 
خيال راحت و فراغ بال بچه هايشان را روانه 
مدرسه كنند، اما حاال كه مرداد شروع شده 
و 4روز از آن مي گذرد، نه خبري از واكسن 
است و نه از وزير آموزش و پرورش كه بيايد 
و بگويــد آن وعده هاي رنگين چه شــد و 
تكليف واكســينه كــردن معلمــان چه 

مي شود؟ 

آن وعده ها 
ناهيد. خ، معلم رياضي متوســطه اســت؛ 
دلتنگ مدرســه و كالس، شــاگردهايش 
و بيشتر نگران درس و مشــق آنهاست. با 
قاطعيت مي گويد كه بچه ها در اين 2سال 
كمتر از 20درصد مفاهيم هر درس را ياد 
گرفته اند و اغلب شان با ريشه هاي ضعيف 
و سســت باال آمده اند؛ »مسئوالن آموزش 
و پرورش مي دانند كــه وضعيت تحصيلي 
و تربيتي دانش آموزان بد اســت و ميزان 
افت تحصيلي چقــدر باال رفتــه و تعداد 
دانش آموزان ترك تحصيل كرده در اين دو 
سال چندين برابر شده؛ به همين دليل هم 
بود كه در خرداد تأكيد كردند كه معلمان 
بايد واكسن بزنند تا ســال ديگر مدارس 

باز شــود. اما حاال معلوم شده كه مشخص 
نيســت وعده ها دقيقا چــه زماني محقق 
مي شود؛  در شرايطي كه زمان زيادي هم 
تا شروع سال تحصيلي باقي نمانده است.«

او تنها معلمي نيست كه از وعده به سرانجام 
نرسيدن واكسن ناراحت است، بلكه معلمان 
بسياري در استان هاي مختلف عصباني اند 
از اينكه اسم آنها را بابت واكسيناسيون در 
ســر زبان ها انداختند و باعث شدند مردم 
روي آنها حســاس شــوند و حاال خبري 
نيست كه نيست. ايوب. م، معلم ياسوجي 
مي گويد كه در اين 2 ماه روزي نبوده كه از 
دوست و آشنا بابت واكسيناسيون خارج از 
نوبت معلمان حرف و متلكي نشنيده باشد 
و حاال كه وقتش رســيده به آنها گفته اند 
كه شايد وقتي ديگر؛ »حكايت ما معلمان 
حكايت آش نخورده و دهن سوخته است. 
طبق معمول كه اگر قرار اســت چند صد 
هزار تومــان روي حقوقمــان بگذارند، از 
چند ماه قبل در بوق و كرنا مي كنند و باعث 
گراني مي شــوند، اين بار هم بابت واكسن 
ما را از 2 ماه قبل ســر زبان كوچــه و بازار 
انداختند كه معلمان قرار اســت خارج از 
نوبت واكسينه شوند و برگردند به مدرسه، 
دائم اين و آن مي گفتند كه مگر خون شما 
رنگين تر از بقيه كارمندان دولت است كه 
مجبورند تمام سال بروند سر كار، اما حاال 
چه شد؟ مي گويند واكســن نيست. بوي 

بهبود اوضاع جهان نمي آيد.«
اعتــراض معلمان در شــبكه هاي مجازي 
نســبت به تأخير واكسيناســيون تمامي 
ندارد. آنها دنبال پاســخگويي مســئوالن 
آموزش و پــرورش در اين باره هســتند تا 
ببينند كه باالخره تكليف چيســت و چه 
زماني آنها مي توانند با ايمني باال به كالس 

درس برگردند.

واكسيناسيون به تعويق افتاد
وزير آمــوزش و پرورش كه نخســتين بار 
بحث واكسيناسيون معلمان از اول مرداد 

1400را مطرح كرد، حاال با گذشت 4روز از 
تاريخ تعيين شده، ســكوت اختيار كرده و 
پاسخي به رسانه ها نمي دهد، اما مديركل 
دفتر سالمت و تندرســتي وزارت آموزش 
و پــرورش در اين بــاره گفت كــه »همه 
مشــخصات كاركنان و معلمان آموزش و 
پرورش در بخش دولتــي و غيردولتي در 
اختيار وزارت بهداشــت قرار گرفته تا در 
سامانه واكسيناسيون درج شود كه در اين 
چند روز اخير با تعطيالت مواجه شديم و 

اين كار به تأخير افتاد.«
محمدمحسن بيگي ســپس توضيح داده 
كه »فكر مي كنم در چنــد روز اول مرداد 
واكسيناســيون معلمان قابليــت اجرايي 
نداشته باشد؛ زيرا هنوز برنامه ريزي ها در 
حال انجام است و احتماال چند روزي اين 
كار تأخير داشته باشد، ولي كليات موضوع 
در دست وزارت بهداشت است و ان شاءاهلل 

به زودي انجام خواهد شد.«
او نگفته كه منظــورش از »به زودي« چه 
زماني اســت و فقط توضيــح داده كه »به 
محض اينكه فرايند واكسيناسيون تعريف 
شــود، تاريخ را اطالع رســاني مي كنيم تا 
معلمان طبق بازه زماني تعيين شــده به 

مراكز مراجعه كنند.«
مديركل دفتر سالمت و تندرستي وزارت 
آموزش و پرورش درباره واكسيناســيون 
رانندگان سرويس مدارس هم اينطور پاسخ 
داده كه »فعال مشخصات رانندگان سرويس 
مدارس ارســال نشــده؛ زيرا شركت هاي 
پيمانكار هنوز وضعيت مشــخصي اعالم 
نكردنــد؛ بنابراين واكسيناســيون آنها با 

تأخير انجام مي شود.«
عليرضا رئيسي، سخنگوي ستاد ملي مبارزه 
با كرونا هم در يك برنامه تلويزيوني درباره 
وضعيت نامشخص واكسيناسيون معلمان 
فقط گفته است: »روز يكشنبه قرار است در 
مورد معلمان تصميم گيري قطعي شــود. 
قرار نيســت اين افراد بــه مراكز تجميعي 
ما بيايند و واكسن بزنند. قرار است وزارت 

آموزش و پرورش خودش برنامه ريزي كند 
كه مثال آنها در مدارس واكســينه شوند.« 
روز يكشــنبه هم آمد و رفت اما خبري از 
اعالم نهايي برنامه واكسيناسيون معلمان 

نشد.

دانش آموزان، كالس هاي شلوغ و ويروس 
پرقدرت

از زماني كه بحث واكسيناسيون معلمان و 
بازگشايي مدارس در سال تحصيلي آينده 
مطرح شد، زمزمه هايي در جامعه مبني بر 
اينكه حضور دانش آموزان واكسينه نشده 
در مدرسه خطرناك است، شنيده مي شود. 
والدين بسياري سخنان مسئوالن وزارت 
بهداشــت را كه مي گويند »كرونا سالمت 
كودكان و نوجوانــان را هم تهديد مي كند 
و در كمترين حالــت از آنها ناقل خاموش 
مي ســازد« مبنا قــرار داده و اســتدالل 
مي كنند كه حتي با واكســينه شدن همه 
معلمان بــاز هم حضــور دانش آموزان در 
مدارس شلوغ خطرناك و غيرمنطقي است. 
آنها مي گويند كه نسبت به فرستادن فرزند 
خود به مدرسه دچار شك و شبهه اند و هنوز 
تصميمي در اين بــاره نگرفته اند. مرتضي 

ميري، كارشناس آموزشــي در اين باره به 
همشــهري مي گويد: »مســئوالن وزارت 
بهداشت يك استدالل روشن و مشخصي 
درباره ابتالي كودكان و نوجوانان به كرونا 
نمي آورنــد. يك بار مي گوينــد كه ابتالي 
گروه هاي سني يك تا 17سال با خطرات 
و عوارض كــم و كوتاهي همراه اســت و 
مرگ آنها را تهديــد نمي كند، اما بار ديگر 
مي گويند كه بيمارستان هاي كودكان پر 
از بيمار كرونايي شــده و آنها را به شــدت 
درگير كرده اســت. همين دوگانگي باعث 
سردرگمي والدين شده و آنها مي گويند به 
فرض اينكه معلمان واكسينه شوند، تكليف 

بچه ها چيست؟«
او افــزود: »نكته مهم تر اينكــه هم اكنون 
ميانگيــن دانش آمــوزان در كالس درس 
مدارس دولتي حدود 35تا 40نفر اســت 
و سهم آنها از فضاي آموزشي در شهرهاي 
بزرگي مانند تهران نزديك به 3متر است؛ 
درحالي كه استاندارد سرانه دانش آموزي 
طبق اعالم وزارت آموزش و پرورش 8متر 
اعالم شده و همين تراكم جمعيت مي تواند 
در سال تحصيلي آينده بحران آفرين باشد. 
در ســال هاي تحصيلي قبل از كرونا هم ما 

شاهد انتشار سريع ويروس هاي واگيردار 
مانند آنفلوآنزا در فصل پاييز و زمستان در 
كالس هاي درس بوديم و االن مســئوالن 
آموزش و پرورش بايــد توضيح دهند كه 
چگونــه مي خواهند معضــل كالس هاي 
شلوغ و ويروس پرســرعت كرونا را با هم 
حل كنند؟ اينها سؤاالتي است كه جامعه از 
آموزش و پرورش دارند، ولي پاسخي براي 

آن دريافت نمي كنند.«
وزيــر آموزش و پــرورش در طول ســال 
تحصيلي گذشته بارها گفته بود كه بيش 
از 3ميليون دانش آموز در ســال تحصيلي 
1400-1399وارد ســامانه شــاد نشدند 
و از تحصيــل در فضاي مجــازي محروم 
ماندند. از سويي ديگر آمارهاي غيررسمي 
و پراكنده كه از ســوي مديران آموزش و 
پرورش اســتان هاي مختلف اعالم شده، 
نشان مي دهد كه 2پديده افت تحصيلي و 
ترك تحصيلي در پايه هاي مختلف افزايش 
چشمگيري داشته اســت. با اين احوال و 
توصيفات اما هنوز مشخص نيست تكليف 
واكسيناســيون معلمان و آماده ســازي 
فضاي آموزشي براي دانش آموزان در سال 

تحصيلي آينده چه خواهد شد؟

خبر

 فهيمه طباطبايي 
خبر نگار

باز هم كنكور، باز هم داوطلبان نگران 
كرونا

داوطلبان كنكور كارشناسي ارشــد1400 در آســتانه  فرارسيدن موعد 
برگزاري اين آزمون و درگيري كشور با پيك پنجم كرونا، خواسته خود براي 
تعويق اين آزمون را با كارزارهايي در شبكه هاي اجتماعي دنبال مي كنند 
اما تنها واكنش سازمان سنجش آموزش كشور، اعالم توزيع كارت ورود به 

جلسه آزمون از روز يكشنبه 3مرداد ماه بوده است.
جابه جا كردن زمان برگزاري آزمون كارشناسي ارشد در دوران شيوع كرونا 
مسبوق به سابقه است. در سال1399 درصورتي كه انتظار مي رفت زمان 
برگزاري آزمون كارشناسي ارشد اواخر فروردين ماه باشد، اين آزمون به علت 

شيوع كرونا با تأخير و در نيمه دوم مرداد ماه سال گذشته برگزار شد.
درباره كنكور كارشناسي ارشــد1400 نيز زمان برگزاري اين آزمون در 
اوايل خرداد ماه درنظر گرفته شده بود كه به علت وضعيت درگيري كشور 
با كرونا، روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور طي اطالعيه اي در 
ارديبهشت ماه از تعويق زمان برگزاري آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 
سال1400 خبر داد و اعالم كرد: »با توجه به تصميم جلسه كميته هاي 
تخصصي ســتاد ملي مديريت بيماري كرونا در تاريخ 16ارديبهشت ماه 
1400و به دليل حاد شدن شرايط انتشــار بيماري كرونا، اين آزمون در 
تاريخ هــاي 5، 6و 7خرداد ماه1400 برگزار نمي شــود. الزم به يادآوري 
اســت كه برگزاري آزمون مذكور، به تاريخ هاي 6، 7و 8مرداد ماه1400 
موكول شده است.« بي توجهي تصميم گيران به كارزار داوطلبان آزمون 
كارشناسي ارشد1400 براي تعويق دوباره زمان اين آزمون در حالي است 
كه آمار مبتاليان كرونا در 16ارديبهشت ماه كه ستاد ملي مديريت بيماري 
كرونا را به جمع بندي رساند تا اين آزمون با تأخير 4 هفته اي برگزار شود، 
مشابه آمارهاي اين روزها بوده است. در 16ارديبهشت ماه تعداد مبتاليان 
برابر 18409نفر بوده و اين آمار در 2مرداد ماه يعني يك روز مانده به زمان 

آغاز توزيع كارت ورود به جلسه آزمون برابر 18632نفر است.
آمار فوتي هاي ناشي از كرونا نيز در مرداد ماه بيشتر از خرداد است؛ چه اينكه 
اگر كنكور كارشناسي ارشد در همان زمان اوليه اش يعني 5تا 7خرداد ماه 

برگزار شده بود، داوطلبان كمتر در معرض خطر قرار مي گرفتند.
آخرين واكنش ستاد ملي مقابله با كرونا درباره امكان به تأخير افتادن دوباره 
كنكور كارشناسي ارشد از سوي عليرضا رئيسي، سخنگوي ستاد ملي مقابله 
با كرونا مطرح شده است. رئيسي در يك برنامه تلويزيوني درباره برگزاري 
آزمون كارشناسي ارشد، گفته است: ستاد ملي مقابله با كرونا هيچ نقشي در 
لغو كردن آزموني ندارد و ما فقط پروتكل ها را  ابالغ مي كنيم. مي گوييم اگر 
مي توانند پروتكل ها را رعايت كنند، آزمون را برگزار كنند اما اگر نمي توانند 
نبايد آزمون برگزار شود. سازمان ســنجش، وزارت علوم و حتي وزارت 

بهداشت بايد براساس پروتكل ها عمل كنند.
فاطمه زرين آميزي، سخنگوي سازمان ســنجش آموزش كشور نيز در 
آخرين حضور رسانه اي خود بر برگزاري كنكور كارشناسي ارشد1400 
در نوبت صبح روزهاي چهارشنبه تا جمعه )6تا 8مرداد ماه( تأكيد كرده 
است. اين اصرار مكرر مسئوالن براي برگزاري كنكور ارشد در زمان مقرر، 

داوطلبان را عصباني تر مي كند.
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   واكسن پر رمز و راز
اين نخستين بار نيست كه ابهاماتي در مورد كارايي واكسني كه در  ماه می توسط سازمان بهداشت جهاني 
مورد تأييد قرار گرفت و در بيش از 50كشور جهان مورد استفاده قرار مي گيرد، مطرح مي شود. سخنگوي 
سازمان بهداشت جهاني پيش از اين گفته بود متخصصان اين سازمان از اين مطالعه آگاه هستند و به 
بررسي تمام شواهد موجود ادامه مي دهند. مشاوران اين آژانس ماه ها پيش سؤاالتي را در مورد اينكه آيا 
واكسن سينوفارم از افراد 60سال به باال محافظت مي كند، مطرح كردند، اما هنگامي كه وضعيت به خوبي 
پيش رفت، يك متخصص سازمان بهداشت جهاني اعالم كرد دليلي وجود ندارد كه فكر كنيم واكسن در 
افراد مسن متفاوت عمل مي كند. تحقيقات شركت دولتي چيني نشان داد كه تقريبا همه شركت كنندگان 
در آزمايشات باليني مرحله آخر ساخت واكسن سينوفارم، زير 60سال بودند و محققان مي گويند شواهد 
كافي براي اثبات اينكه آيا واكسن ها در افراد مسن كار مي كنند وجود ندارد. اما به طور كلي اين واكسن 
78درصد اثربخشي دارد. در مجارستان، نگراني در مورد اين واكسن باعث شد بسياري به دنبال آزمايش 
آنتي بادي بروند. سرانجام پايتخت بوداپست به عنوان بخشي از تالش براي افزايش فشار بر دولت براي 
تهيه دوزهاي تقويت كننده براي كساني كه به آنها نياز دارند، آزمايش رايگان را براي ساكنان مسن ارائه 
داد. ويكتور اوربان، نخست وزير مجارستان سرانجام هفته گذشته در برابر عصبانيت روزافزون عمومي، 

اعالم كرد كه دولت دوز سوم اختياري را به زودي به شهروندان خود ارائه مي دهد.
امارات و بحرين هر دو در  ماه می اعالم كردند كه آنها نيز به دليل نگراني در مورد عدم پاسخ كافي آنتي بادي، 
دوز سوم سينوفارم را ارائه مي دهند. البته در بحرين توصيه شده است كه افراد باالي 50سال و برخي ديگر 
از افراد آسيب پذير، واكسن فايزر را به عنوان تقويت كننده خود صرف نظر از اينكه در ابتدا سينوفارم 
دريافت كرده اند يا خير، بزنند اما CNBG، زيرمجموعه شركت سينوفارم كه ناظر بر مؤسسه پكن است، 

گفته كه ارائه دوز سوم در دستورالعمل باليني اين شركت قرار ندارد.
مشخص نيست تاكنون چند دوز واكسن سينوفارم صادر شده اســت. به طور كلي، چين در نيمه اول 
سال 500ميليون دوز واكسن صادر كرده است و سينوفارم به همراه شركت خصوصي سينووك يكي 
از دو توليد كننده عمده واكسن كوويد در اين كشور است. اتحاديه جهاني واكسن و ايمن سازي  اخيرا 
550ميليون دوز از اين دو شركت را براي برنامه كوواكس مورد حمايت سازمان ملل متحد سفارش داده 
است. واكسن سينوفارم در چين به ويژه در افراد مسن، بسيار مورد استفاده قرار مي گيرد. كميسيون 
ملي بهداشت اين كشور در  ماه آوريل اعالم كرد كه 2دوز كامل از اين واكسن تا حدودي در برابر بيماري 
محافظت مي كند. با اين حال تصديق مي كند كه مراحل اوليه آزمايشات باليني واكسن سينوفارم نشان 

داده كه آنتي بادي كمتري  در افراد 60سال به باال توليد شده است.

 امروز قرار است در صحن 
علني مجلــس تقاضاي اينترنت

تعــدادي از نمايندگان 
براي رســيدگي به طرح »حمايت از 
حقوق كاربران و خدمات پايه كاربردي 
فضاي مجازي« طبــق اصل85 قانون 
اساسي بررسي  شــود. طي هفته هاي 
اخير حاميان اين طــرح كه همگي از 
طيف خاصــي هســتند بارها تالش 
كرده اند كه بررسي شدن اين طرح را 
براســاس اصل85 قانون اساســي در 
صحن علني به تصويب برسانند كه هر 
بار ماجرا به وقت ديگري موكول شده 
است. اين نمايندگان اما بار ديگر امروز 
براي تصويب اين طرح در كميسيون به 
جاي صحن علني و سپس اجراي چند 
ســاله آزمايشــي آن تالش مي كنند. 
صرف نظــر از انتقــادات بســياري از 
حقوقدانان و كارشناسان به تالش براي 
بررســي اين طرح در قالــب اصل85 
مطرح شــده، فيلترينگ سراسري و 
گسترده پلتفرم هاي بين المللي تبديل 
به نگراني مهم و اصلي كاربران اينترنت 
كشور در كنار مشكالت ريز و درشت 

اقتصادي شده است.

فيلترينگ گســترده بــا تصويب 
جايگزين داخلي

براســاس تبصره2 مــاده28 تقريبا 
همــه پلتفرم هاي مشــهور خارجي 
درصورتي كه پس از گذشــت 4ماه از 
اجرايي شــدن اين طرح اقدام به اخذ 
مجوز و معرفي نماينده در كشور نكنند 
درصورت معرفي جايگزين بايد فيلتر 
شــوند. براســاس اين طرح خدمات 
پايه كاربردي كــه اثرگذار بوده اند اگر 
به دريافــت مجوز و معرفــي نماينده 
ظرف 4 ماه اقدام نكنند تا زمان معرفي 
جايگزين حداكثر تا 8 مــاه بعد از اين 
مهلت امكان فعاليت دارند و در غيراين 
صورت فيلتر خواهند شد. بر اين اساس 
اگر كميســيون عالي تنظيم مقررات 
جايگزين داخلي ســرويس هايي مثل 
گوگل، اينســتاگرام، واتســاپ و... را 
مصوب كند اين سرويس ها پس از 4 ماه 

بالفاصله بايد فيلتر شوند.
شدت اين فيلترينگ درصورت تبديل 
اين طرح به قانون به حدي اســت كه 
محمدجعفر نعناكار، مديركل حقوقي 
سابق سازمان فناوري اطالعات آن را 
معادل اينترنــت ملي معرفي مي كند. 
او مي گويــد: در اين قانــون خدمات 
كاربردي را روي شبكه ملي اطالعات 
تعريف كرده كه اين بــه نوعي همان 
اينترنت ملي است كه مي گويند نبوده 

و نيست.

جايگزين: از ذره بين تا روبينو 
هر چند برخي حاميــان اين طرح در 
فضاي مجازي براي كم كردن انتقادات 
گسترده كاربران مي گويند قرار نيست 
سرويس هاي مورد استفاده مردم فيلتر 
شود اما شواهد و قرائن مسائل ديگري 
را نشــان مي دهد. در حرف و صحبت 
گفته مي شــود خبــري از فيلترينگ 
نيست اما درصورت تصويب اين طرح 
عمال راه براي فيلترينگ گســترده و 
ديوار كشــيدن به دور شبكه ارتباطي 
كشور به صورت قانوني مهيا مي شود. در 
ميان حرف هاي حاميان اين طرح طي 
روزهاي گذشته سرويس هاي جايگزين 
زير براي فيلترينگ ابزارهاي كار مردم 

معرفي شده اند. 
ذره بين: طي روزهاي گذشته حاميان 
اين طرح از موتور جست وجوي ذره بين 
كه توسط همراه اول توسعه داده شده 

به عنوان جايگزين گوگل نام برده اند.
روبينــو: ايــن اپليكيشــن هم كه 
زيرمجموعه روبيكا اســت و توســط 
همراه اول و ايرانسل توسعه داده شده 
جايگزين پلتفرم جهاني اينســتاگرام 
از ســوي اين افراد معرفي مي شــود. 
روح اهلل مومن نســب، از كارشناسان 
تدويــن ايــن طــرح در گفت وگو با 
همشــهري مي گويــد: حداقــل 5 
اپليكيشــن بومــي و داخلي شــبيه 
اينستاگرام داريم و يكي از آنها روبينو با 
32ميليون كاربر فعال روزانه است كه 

هم اليو دارد هم استوري.
پيام رسان بومي به جاي واتساپ: 
همچنين چندين پيام رســان بومي 
و همچنيــن ســرويس هاي نقشــه 
هســتند كه جايگزين سرويس هاي 
گوگل مپس، ويز و همچنين واتساپ 

شمرده مي شوند. در حالي كه هيچ كدام 
از اين سرويس ها نتوانسته اند با وجود 
حمايت هاي دولتــي، كاربران زيادي 
را جذب كننــد. درحالي كــه رقابت 
بــدون رقيب در كشــور بــه عقيده 
بسياري  مي تواند فضايي مانند صنعت 
خودروســازي را ايجاد كند و مي توان 
آن را به نوعي اجبار مردم به استفاده از 

سرويس داخلي تلقي كرد.

جايگزيني در 8 ماه!
رضــا قرباني، عضــو هيــأت مديره 
نظام صنفي رايانــه اي در گفت وگو با 
همشهري با ارائه آمار و ارقامي از بخش 
نرم افزاري گوگل، پيچيدگي هاي توليد 
در اين حــوزه را يــادآوري مي كند: 
»سرويس هاي گوگل شــامل موتور 
جســت وجو، جي ميــل و... شــامل 
2ميليارد خط كد اســت و اين كدها 
به صورت يكپارچه نگهداري مي شوند 
كه از نظر مهندســي، نرم افزار بسيار 

پيچيده ای است.«
براي اينكه از اين پيچيدگي كمي مطلع 
شــويم، قرباني يــادآوري مي كند كه 
»پيچيده تريــن نرم افزارهايي كه االن 
وجود دارد، نرم افزارهاي سيستم عامل 
است كه به عنوان نمونه سيستم عامل 

ويندوز 50ميليون خط كد دارد.«
او تأكيــد مي كنــد: » ايــن موضوع 
ساده ترين شــاخص است، چراكه اين 
پيچيدگي را فقط در شــاخص تعداد 

خطوط كد خالصه كردم.« 
اين در حالي اســت كــه موضوعات 
مرتبط با كسب وكار، موضوعات مالي، 
موضوعات مرتبط با ارتباطات و بسياري 
از موضوعات ديگر در اين حوزه وجود 

دارد كه بسيار پيچيده تر است.

ناتوان نيستيم
عضو هيأت مديره سازمان نصر تهران 
با اين حال، اين مســئله را به معناي 
ناتوانــي متخصصــان مــا در توليد 
جايگزين هاي مشابه نمي داند، اما در 
عين حال، با برخوردهاي احساســي 
با مسئله توليد جايگزين ها هم موافق 

نيست.
قرباني با اشاره به اينكه ديدگاه كساني 
را كه معتقدند بايد بي نياز از دنيا باشيم 
درك مي كنــد و مي گويد: »هيچ كس 
نمي تواند اين موضــوع را رد كند كه 
گوگل از اطالعات ما استفاده مي كند، 
اما به اين موضوع هم بايد توجه شــود 
كه اين سرويس ها به كمك مردم آمده 
و براي اقتصاد ما سودآوري ايجاد كرده 

است.«
او به مسئله اشــتغال زايي كه طي اين 
سال ها ناموفق بوده، اشــاره مي كند 
و ادامــه مي دهــد: »ســرويس هايي 
مانند اينســتاگرام، تلگرام، واتساپ و 
ســرويس هاي گوگل توانسته اند اين 
خأل را پر كنند و مردم، به ويژه جوانان 
اكنــون از طريــق آنها امــرار معاش 

مي كنند.«
اين كارشناس حوزه فناوري با تأكيد 
به اينكه ما در كشــور خودمان بدون 
هيچ طرح، آيين نامه و قانوني توانستيم 
ســرويس هاي مشــهور را بســازيم، 
مهم ترين موضوع براي دســتيابي به 
جايگزين ســرويس هاي بزرگ دنيا را 

تسهيل فضاي كسب وكار مي داند.

پشتوانه زمان و آزمون و خطا
به گفته اين كارشــناس »نمي توانيم 
مســير چنــد ســاله و پرهزينــه 
همــه شــركت هاي نرم افــزاري و 
كسب وكارهاي مرتبط را ناديده بگيريم 
و با ميانبر به خط آخر)ســرويس هاي 
گــوگل، فيســبوك يا اينســتاگرام( 

برسيم.«
قرباني با اشــاره به اينكــه گوگل هم 
يك شبه به اين نقطه نرسيده مي گويد: 
»20ســال آزمون و خطا، فرصت هاي 
مختلف و حتي سرمايه سوزي، گوگل را 

به اين جايگاه رسانده است.«
او با تأكيد بر اينكه با قانون، آيين نامه و 
بخشنامه، چنين كارهايي امكان پذير 
نيست، ادامه مي دهد: »شايد بتوانيم 
ماكتي از اين ســرويس ها بسازيم اما 
زماني كه بحث توليد انبوه و مخاطب 
انبوه پيش مي آيد، الجــرم با موضوع 
آزمون و خطا و البتــه زماني طوالني 

روبه رو مي شويم.«
به گفته قرباني »ســاختن و جايگزين 
كردن اين ســرويس ها در بازه زماني 
8ماهــه و با به كارگيري يــك ادبيات 
دستوري و حتي حمايتي با ارائه وام، 

امكان پذير نيست.«

 امروز قرار است بررسي طرح جنجالي اينترنت مجلس در دستور كار  قرار می گيرد؛ 
طرحي كه به صورت بالقوه مي تواند باعث فيلترينگ همه سرويس هاي مشهور بين المللي شود 

ســينوفارم يكي از واكســن هاي 
مشــهور جهان بــراي مقابله با  دانش

كوويد-19 است كه در ايران هم 
كاربرد گسترده  اي داشته است.

مطالعه جديد توســط محققان مجارستاني اما 
نشــان مي دهد كه دريافت 2دوز كامل واكسن 
چيني ســينوفارم در افراد مسن 50سال به باال، 
محافظت ضعيفي در برابــر بيماري كوويد-19 
ايجاد مي كند. اين تحقيق منجر به ايجاد نگراني 
در ده ها كشوري شده اســت كه بيشترين نرخ 
واكسيناسيون عمومي به ويژه در افراد سالمند را 

با اين واكسن انجام داده اند.
به گزارش آسوشــيتدپرس، بررسي نمونه هاي 
خون گرفته شــده از 450نفر در مجارســتان 
حداقل 2هفته پس از تزريق دوز دوم واكســن 
ســينوفارم نشــان داد كه 90درصد از افراد زير 
50سال داراي آنتي بادي محافظ هستند اما اين 
درصد با افزايش ســن كاهش يافت و 50درصد 
از افراد باالي 80ســال هيچ نشاني از آنتي بادي 
خنثي كننده نداشتند. اين مطالعه توسط 2محقق 
مجارستاني در اين هفته به صورت آنالين منتشر 
شد اما هنوز توسط ساير دانشــمندان بررسي 

نشده است.
جين دونگ يان، ويروس شناس دانشگاه هنگ 
كنگ كه در اين مطالعه دخالتي نداشــته است 
مي گويد: نتيجه اين تحقيق بسيار نگران كننده 
است؛ چراكه نشان داده اســت افراد در معرض 
خطر، پاسخ آنتي بادي ضعيفي دارند. البته از نظر 
علمي سطح آنتي بادي ها معيار مستقيمي براي 
ميزان محافظت از فرد د ر برابر كوويد-19 نيست، 
اما شواهد نشان مي دهد كه آنها يك ديوار دفاعي 

خوب در مقابل ويروس هستند.
يك متخصــص نيز در اين بين هشــدار داد كه 
انتخاب كيت هــاي آزمايشــي مي تواند دقت 
اندازه گيري ها را محدود كند. وانگ چنگوانگ، 
استاد سابق كالج پزشــكي اتحاديه پكن و يك 
متخصص ايمونولوژي مي گويد، هنوز يافته هاي 
اين مطالعه داراي اعتبار هستند و نخستين تالش 
علمي و عمومي براي تجزيه و تحليل تأثير واكسن 

سينوفارم در سالمندان است.
كميسيون ملي بهداشــت چين از اظهارنظر در 
مورد اين مطالعه خودداري كرد و گفت آنها فقط 
به مطالعات دولت ها يا مؤسسات تحقيقاتي بزرگ 

پاسخ مي دهند. 

اما و اگرهاي تازه درباره واكسن 
سينوفارم  

يك تحقيق جديد نشان داده 
كه اثربخشي واكسن چيني 
سينوفارم براي افراد باالي 
50سال بسيار كمتر است 

و اين نگراني، چند كشور را 
به فكر استفاده از دوز سوم 

انداخته است

دیواركشی اینترنت با طرح مجلس

عمادالدين قاسمی پناه
خبر نگار

به سوي آينده

موفقيت سامانه هشدار زلزله اندرويد

ماه گذشته، شركت گوگل سيستم هشداردهنده زلزله اندرويد را در 
7كشور و پيش از ارائه جهاني در سال آينده ميالدي، راه اندازي كرد. 
به گزارش رويترز، فيليپين يكي از كشورهايي است كه هشدارهاي 
مربوط بــه زلزله در آن فعال مي شــود و كاربــران اندرويدي، روز 
جمعه از چنين امكاني بهره مند شــدند. براساس گزارش سازمان 
زمين شناســي آمريكا، زلزله اي به قدرت 6/7در مقياس ريشــتر، 
جمعه در ساعات اوليه صبح در تينگلو فيليپين رخ داد. خبرگزاري 
رويترز گزارش داده كه لرزش اين زمين لرزه نزديك به يك دقيقه 
به طول انجاميده اســت. چند ثانيه پيش از شروع لرزش، برخي از 
مردم با صداي بلند تلفن هاي اندرويدي خــود، از وقوع زمين لرزه 
مطلع شدند. موفقيت اين سيســتم در برخي از رسانه هاي شنبه و 
ديروز بازتاب فوق العاده اي داشته است. گوگل اين سيستم را براي 
ايجاد »بزرگ ترين شبكه تشخيص زمين لرزه درجهان با استفاده از 
فناوري و حسگرهايي كه هم اكنون به طور گسترده در آنجا وجود 
دارند، ايجاد كرده و اين در حالي است كه ايجاد يك شبكه سنتي از 
لرزه سنج هاي زميني )مانند كاليفرنيا و ساحل غربي اياالت متحده( 
چنين كاري هميشه عملي نيست. اگر چنين سيستم هايي وجود 
داشته باشد، اندرويد، آن هشدارهاي ارائه شده توسط دولت را نشان 
مي دهد. سيستم هشدار با استفاده از شتاب   سنج دستگاه شما براي 
شناسايي موج P اوليه و غيرمخرب كار مي كند. سپس تلفن شما يك 
مكان در سطح شهر را كه شامل كدپستي يا آدرس خيابان نيست، 
به سرور تشخيص زمين لرزه گوگل ارسال مي كند. اين گزارش ها 
قبل از اينكه يك اعالن با صداي بلند كه شــامل نقشــه، اندازه و 
يادآوري هاي افت، پوشش و شــرايط نگهداري است ارسال كنند، 

 S تأييد مي شــود. اين مهم چند ثانيه پيش از رسيدن موج مخرب
انجام مي شود. گوگل عرضه اين سيستم را در آگوست سال2020با 
يك دوره آزمايش اوليه، قبل از اينكه در آوريل امسال در 2 كشور 
فعال شود، اعالم كرد. اين سيستم در سال هاي آينده در مكان هايي 
با دسترسي گسترده، دستگاه هاي اندرويدي كه خدمات گوگل پلي را 
اجرا مي كنند، به صورت جهاني در دسترس خواهد بود. اين شركت 
ابتدا كارش را در كشورهايي كه خطر زلزله در آنها بسيار زياد است، 

آغاز كرده و خواهد كرد.

جزئيات تازه از آيفون1۳
اگرچه شركت اپل  ماه گذشــته كنفرانس جهاني توسعه دهندگان 
اپل )WWDC( را به پايان رســاند، اما در حال آماده سازي رويداد 
بعدي خود در پاييز است. به گزارش وب سايت سي نت، رويداد بعدي 
اپل ممكن اســت در  ماه سپتامبر)شــهريورماه( برگزار شود و اين 
غول فناوري به احتمال فراوان آيفــون، اپل واچ، آي پد و مك جديد 
خود را در آن به نمايش بگذارد. بدين ترتيب بايد گفت كه شــركت 
اپل در ســال2021 تاكنون 2رويداد داشته است. نخستين رويداد 
در  ماه آوريل بود كــه در آن نگاه به روزرســاني هاي جديد آي پد و 
آي مك هاي رنگارنگ، ردياب هــاي AirTags، آيفون12 بنفش و 
موارد ديگر را مشاهده كرديم. سپس 2 ماه بعد، ما WWDC را تجربه 
iOS15، MacOS Monte�  كرديم؛ جايي كه براي نخســتين بار

rey، WatchOS8 و آي پــد اواس15 در آن به نمايش گذاشــته 
شد. ما انتظار داريم كمي بيشتر از اپل در ادامه سال جاري ببينيم. 
چيزهايي مانند آيفون13، اپل واچ7، ايرپادز3، آي پد ميني6 و چند 
چيز ديگر. طبق گفته تحليلگران، آيفون13 داراي 4نسخه خواهد 
بود. آيفون13 معمولي، آيفون13 ميني، آيفون13 پرو و آيفون13 
مكس اين 4نسخه هســتند. اگرچه هنوز هيچ خبر رسمي درمورد 
تاريخ عرضه جديدترين گوشي موبايل اپل منتشر نشده است اما ما 
حدس مي زنيم آيفون جديد اپل در ماه ســپتامبر با طراحي جديد، 
دوربين هاي به روز شــده، باتري و مشــخصات تازه به بازار عرضه 
شــود. همچنين گفته شــده  كه آيفون13 پرو و آيفون13 مكس 
به احتمال زياد نمايشگر LTPO خواهند داشت كه عالوه  بر افزايش 
كيفيت نمايش محتوا با توجه به داشتن نرخ نوسازي 120هرتزي، 
ممكن است  داراي قابليت نمايشگر هميشه روشن نيز باشد. در اين 
ميان بلومبرگ هم در گزارشي تأكيد كرده كه اپل با نمايشگرهاي 
پروموشن 120هرتزي در آيفون13 پرو، ظرفيت باتري بيشتري را 
نيز ارائه خواهد كرد. اين يك ويژگي آيفون13 پرو است كه اپل با تكيه 
بر سرعت بازخواني متغير نمايشگرهاي LTPO براي صرفه جويي در 
مصرف انرژي در حالت آماده به كار، هميشه روشن است. همچنين 
برخي گمانه زني ها حاكي از آن اســت كه آيفون13 ممكن است از 
شارژر سريع 25واتي هم پشــتيباني كند كه اين نيز مي تواند يك 

تحول نسبتا مهم در نسخه جديد به حساب آيد.
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هم اكنون كــه در پيك پنجم 
به ســر مي بريم و آمار ابتال باالســت، 
وضعيت پذيرش كودكان مبتال به كرونا 
در بيمارستان مفيد به چه صورت است؟ 

ما در بيمارســتان مفيد و در بخشــي كه 
مختص بستري بيماران مبتال به كروناست، 
29تخت داريــم كه هفته گذشــته حدود 
75درصد تخت ها از ســوي ايــن بيماران 
اشــغال شــده بود، اما هم اكنون 15بيمار 
مبتال به كوويــدـ 19داريم؛ يعني در حدود 
50درصد بخش، كودكان مبتــال به كرونا 
بســتري هســتند. البته بخش آي سي يو 
مخصوص بيماران كرونايي در بيمارســتان 
مفيد هم 9تخــت دارد كه هفته قبل حدود 
75درصدشــان اشــغال شــده بود. بخش 
مراقبت هاي ويژه نــوزادان هم 6تخت دارد 
كه هم اكنون 3تخت آن پر شده است. البته 
آمار روزانه به طور مرتب تغيير مي كند، اما 
مي توان گفت در مقايسه با سال قبل به دليل 
ســرعت باالي انتقال ويــروس دلتا، قطعا 
موارد بستري افزايش بيشتري داشته  است. 
ازهمان ابتدا هم كــودكان و نوزادان مبتال 

مي شدند، اما حاال با شيوع ويروس جديد، 
تعداد باالتر رفته است.

 يعني آنطور كه گفته مي شود، 
تمام تخت هاي بيمارســتان پر نشده 

است؟
خير، تمام تخت ها پر نشده است و پذيرش 
انجام مي شــود. همچنين بخش اورژانس 
بيمارســتان مفيد هم بســيار فعال است. 
بخش بيماران تنفســي 22تخت دارد كه 
هم اكنون 13تخت بيمار با عالئم تنفســي 
را در خود جــاي داده اســت. 7تخت هم 
مختص مراقبــت از ديگر بيماراني اســت 
كه عالئمي از بيمــاري كوويدـ19ندارند. 
البته در اين پيك، با افزايش موارد بستري 
و مراجعــه بزرگســاالن مبتال بــه كوويدـ 
19، اغلب بيمارســتان ها پر شده و طبيعتا 
بيمارســتان هاي مخصوص كودكان هم با 
افزايش بســتري و مراجعه روبه رو شده اند 
كه اين نشان دهنده سرايت بيشتر بيماري 
اســت. نكته اينجاســت كه واكسيناسيون 
هم نمي تواند به طور كامــل مانع از ابتال به 
اين بيماري شــود؛ بنابراين كساني هم كه 

واكسن دريافت كرده اند بايد همچنان همه 
موارد بهداشتي را رعايت كنند.

 ميزان ابتالي نــوزادان به اين 
بيماري چقدر است؟

 در بخــش مراقبت هاي ويژه نــوزادان اين 
بيمارستان، از ابتداي شــيوع كرونا تاكنون 
نزديك به 75مورد بســتري نوزاد مبتال به 
كرونا داشــته ايم؛ البته اين آمار تنها مربوط 
به بيمارستان مفيد اســت. در شهر تهران، 
بيمارســتان هاي ديگري هم هســتند كه 
كودكان را پذيرش مي كنند؛ مثل بيمارستان 
حضرت علي اصغر)ع(، مركز طبي كودكان، 
بيمارستان بهرامي و شــهيد فهميده كه در 
بخــش دولتي تخصصي كودكان مشــغول 
به كارند و تمهيــدات الزم هم براي پذيرش 

كــودكان مبتال بــه كرونا در آنهــا درنظر 
گرفته شده اســت. اما با توجه به ارجاعي و 
فوق تخصصي بودن بيمارستان كودكان مفيد 
و متخصصان باتجربه در بخش عفوني و ريه، 
اين بيمارســتان مي تواند خدمات موردنياز 
بيماران مبتال به كرونا را در اختيار كودكان 

بيمار قرار دهد.
 معموال نشــانه هاي كودكان 
مبتال به كرونا چيست و درمانشان به چه 

صورت است؟
بعضي از كودكان بدون عالمت هستند؛ مثال 
تست كروناي برخي نوزادان كه براي جراحي 
مراجعه مي كنند، مثبت مي شود؛ درحالي كه 
هيچ نشانه اي ندارند و براي بيماري ديگري 
به بيمارستان مراجعه كرده اند. اما به طور كلي 
نشانه هاي بيماري در سويه دلتا در كودكان 
هم بيشتر شبيه سرماخوردگي و گاهي هم 
همراه با مشكالت گوارشي است. گاهي هم 
نشــانه هاي بيماري مثل بيماري كاوازاكي، 
همراه با مشــكالت و ضايعات پوستي است. 
درمان هــاي حمايتي كودكان هــم مانند 
مايع درماني، ســرم تراپي و اكسيژن درماني 

اغلب مشــابه بزرگساالن اســت. به عالوه 
درصورت آلوده شدن كودكان به ميكروب، 
آنتي بيوتيك هم تجويز و درصورت لزوم هم 

از داروي رمدسيوير استفاده مي شود.
 درگيري ريه در بين كودكان به 

چه صورت است؟
شــايد كمتر از 10درصــد كودكاني كه در 
بخش كوويدـ 19بستري اند، نياز به اكسيژن 
پيدا  كنند.  والدين بايد با ديدن نشــانه هاي 
ســرماخوردگي و گوارشــي، كودك را نزد 

پزشك ببرند.
 بررســي هايي كــه در اين 
بيمارستان انجام شــده، مشخص كرده 
كه اغلب اين كودكان چطور به كرونا مبتال 

مي شوند؟
شــايد در بســياري از خانواده ها، كودكان 
زياد از خانه خارج نشــوند، ولي با توجه به 
اينكه والدين خارج از خانه فعاليت مي كنند، 
مي توانند بيماري را به ديگر اعضاي خانواده، 
ازجمله كودكان هم منتقل كنند؛ بنابراين 
رعايت موارد بهداشتي موضوع بسيار مهمي 
است كه حتما بايد درنظر گرفته شود؛ يعني 

اگر كودكي مبتال شود، والدين حتما بايد از 
ماسك استفاده كنند و از خانه خارج نشوند؛ 
چراكه مي توانند بيماري را بــه ديگر افراد 
جامعــه منتقل كنند؛ چرخــه اي كه اگر به 
درستي رعايت شود، عامل بسيار مهمي براي 

كم شدن تعداد مبتاليان خواهد بود.
 چنــدي پيــش رئيس بخش 

عفوني اين بيمارستان، شمار فوتي هاي 
كرونا در ميان كودكان اين مركز را 77نفر 

اعالم كرد. آخرين آمار چه تعداد است؟
تعداد كودكان فوت شده بر اثر ابتال به كرونا 
براساس پيك هاي مختلف بيماري، همزمان 
با شدت گرفتن بيماري متفاوت است. آمار 
دقيــق را وزارت بهداشــت مي تواند اعالم 
كند. البته با توجه به اينكــه ميزان ابتال در 
كودكان كمتراســت، به همان نســبت هم 
آمار مرگ ومير در ميان آنها بســيار كمتر از 
بزرگساالن اســت. آمار مرگ كودكان اغلب 
مربوط به كساني است كه از قبل بيماري هاي 
زمينه اي مثل بيماري هاي قلبي يا تنفسي 
مادرزادي داشته اند. البته گاهي هم با وجود 
سيستم ايمني سالم، امكان ابتال به بيماري 
ســخت كرونا در كودكان هســت كه اين 
مربوط به بار ويروس دريافتي بيمار است كه 

وارد بدنش مي شود.
 با توجــه به شــرايط جديد 
ابتالي افــراد به كرونــا و درصد پايين 
واكسيناسيون در كشــور، بازگشايي 
مدارس چقدر مي تواند در تشديد وضعيت 

شيوع بيماري نقش داشته باشد؟
در ايــن مورد بايد بيشــتر بــه راهكارهاي 
جامعه جهاني توجه داشت؛ يعني اگر تا 2ماه 
ديگر واكسيناسيون به صورت گسترده تري 
انجام شود، شــايد امكان بازگشايي مدارس 
با اســتفاده از ماســك و رعايت موارد ديگر 
پيشــگيري از بيماري مثل شســتن مكرر 
دســت ها، رعايت فاصله اجتماعي و شرايط 
مناسب تهويه كالس ها وجود داشته باشد؛ 
در غيراين صورت، بدون واكسيناسيون، باز 

شدن مدارس كار درستي نخواهد بود.

ماسك،  واكسيناسيون و رعايت فاصله گذاري اجتماعي، سه گانه هاي محافظت در برابر كروناست

رئيس بيمارســتان كودكان مفيد در گفت وگو با همشهري از  ابتالي 
كودكان بــه كرونــا   در دوره اوج گيري دوباره ايــن ويروس مي گويد

دام پيك پنجم  براي كود كان
پيك پنجم با تمام توان در حال پيشروي است تا جايي كه روز گذشته، بيش از 27 هزار بيمار جديد را به آمارها اضافه كرد و جان 268 نفر را 
در يك  شبانه روز گرفت. هر روز دايره قربانيان بزرگتر مي شود و دايره رعايت پروتكل ها كوچكتر. به طوريكه، پس از پايان 6 روز تعطيالت 
كرونايي در شرايطي كه انتظار مي رفت وضعيت شيوع كنترل شود، اما معاون كل وزير بهداشت، تاكيد كرده كه اين تعطيالت در كنترل 
كرونا، تاثيري نداشته است. به گفته ايرج حريرچي، ميزان رعايت پروتكل هاي بهداشتي در 5 شهر تهران، كرج، قم، گيالن و مازندران، 
كمتر از 40 درصد و بين 29 تا 39 درصد بوده است. در كل كشور هم ميزان رعايت  اين پروتكل ها، حدود 44 درصد اعالم شده است. همين 
موضوع سبب شد تا روز گذشته، استاندار تهران، اعالم كند كه تمديد تعطيالت كرونايي، بعيد است. متخصصان، تنها راه حل خروج از اين 
بحران را واكسيناسيون گسترده و سريع مي دانند. از آن طرف اما گفته مي شود كه واكسيناسيون، به تنهايي كافي نيست و بايد پروتكل هاي 
بهداشتي كه مهم ترين آنها استفاده از ماسك و فاصله گذاري اجتماعي است، رعايت شود. حاال فعاالن نظام سالمت بر تاثيرگذاري اين 
مثلت، بر مديريت كرونا تاكيد مي كنند؛ سه گانه سرعت بخشيدن به واكسيناسيون، رعايت فاصله گذاري اجتماعي و البته استفاده از ماسك. همزمان با  آغاز موج جديد 
كرونا و شروع پيك پنجم، حاال خبرها از ابتالي گروه بزرگتري از كودكان حكايت دارد؛ كودكاني كه پيش از اين كمتر قرباني كرونا مي شدند و حاال در نبود نام شان در 
فهرست واكسيناسيون و پيشروي گسترده بيماري، نگراني از ابتاليشان، افزايش پيدا كرده است. چندي پيش، رئيس بخش عفوني بيمارستان كودكان مفيد از مرگ 
77 كودك در اين بيمارستان از ابتداي شيوع كرونا تاكنون خبر داد. به گفته او 92 درصد از اين كودكان بيماري  زمينه اي داشتند. حاال در شرايطي كه پيك پنجم، 
بيشتر از پيك هاي قبلي، كودكان را گرفتار مي كند و نظام آموزشي كشور، در حال بازگرداندن كودكان به كالس هاي درس است؛ شمس اهلل نوری پور، متخصص كودكان، 

فوق تخصص نوزادان و رئيس بيمارستان كودكان مفيد در گفت وگو با همشهري توضيحات بيشتري درباره جزييات ابتالي كودكان به كرونا در اين پيك مي دهد.

   90درصد كودكان قرباني كرونا، بيماري زمينه اي دارند
شهناز آرمين، پزشك كنترل عفونت در كميته كروناي بيمارستان مفيد در گفت وگو با همشهري از مرگ 75كودك 
به دليل ابتال به كرونا از ابتداي شيوع پاندمي در كشور خبر مي دهد و مي گويد كه 90درصد اين كودكان، مبتال به 
بيماري هاي زمينه اي بودند:»كودكان از همان ابتدا به كرونا مبتال مي شدند اما ميزان ابتاليشان نسبت به بزرگساالن 
كمتر بود. با شروع پيك ها و جهش هاي جديد و همچنين افزايش شدت و شيوع بيماري، درگيري كودكان با اين 
ويروس افزايش پيدا كرد.« به گفته او، عالئم ابتال در كودكان مانند بزرگساالن اما با التهابات بيشتر است كه مي تواند 
ارگان هاي بدنشان را درگير كند؛ يعني حتي با وجود منفي بودن جواب تست كرونا، نشانه هاي بيماري مي تواند 
به صورت تشنج، درگيري كليه يا كبد، مشكالت پوستي يا كاهش سطح هوشياري در آنها باشد. اين متخصص عفوني 
كودكان تأكيد مي كند كه تنگي نفس به دليل ابتال به كرونا در 80درصد كودكان ديده مي شود، عالئم گوارشي مثل 
اسهال هم در حدود 75درصد مراجعه كنندگان ديده شده  و در كنار اين ها سرفه هم زياد است. البته بايد به اين نكته 
هم توجه كرد كه كودكان، مي توانند ناقالن بي عالمت باشند؛ يعني بدون اينكه خودشان درگير شوند، ويروس را 
به ديگران منتقل كنند. او در ادامه به وضعيتي كه نشان دهنده بدحالي كودك مبتال به كروناست اشاره مي كند و 
مي گويد كه اگر اكسيژن خون اين كودكان، كمتر از 92درصد باشد، بايد اكسيژن درماني شوند، در غيراين صورت، 
در خانه، تب  كنترل و مايعات فراوان مصرف شود. آرمين درباره باال رفتن ميزان ابتالي كودكان در پيك پنجم هم 
توضيحاتي مي دهد:» نمي توان گفت كه تعداد كودكان مبتال به كرونا چقدر است يا نسبت به پيك هاي قبلي بيشتر 

بوده يا خير، چرا كه بيمارستان هاي زيادي بخش كودكان دارند كه اين بيماران را پذيرش مي كنند.«

از ابتدای شــيوع كرونا تاكنون 
مبتــال  نــوزاد   75 حــدود 
 بــه كرونــا بســتري شــده  اند
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معضل بيكاري را بايــد از چند ديدگاه و چند 
جنبه مورد بررســي قرار داد كه يكي از آنها 
بررســي اين معضل از ديد اقتصادي اســت. 
اقتصاد ايران بيمار اســت و توليد با دردســرهاي فراوان انجام مي شود و 
براي كساني كه تازه وارد كارهاي توليدي مي شوند 60 تا 70درصد ريسك 
وجود دارد، لذا ممكن است بسياري از اين افراد در همان سال هاي آغازين 
توليد، ورشكست شوند. به عنوان مثال 80درصد رستوران ها، فست فودها 
و غذاپزي هاي تازه افتتاح شده در ايران در 2سال اول ورشكسته مي شوند 
و مقدار باقيمانده، 60درصدشــان در 5ســال اول ورشكسته مي شوند. 
درمجموع در خوش بينانه ترين حالت ممكن شــايد 10 تا 15درصد اين 
مشاغل بتوانند به سودآوري برسند و تبديل به كسب وكار پايدار شوند و 
بتوانند نيروهاي انســاني فعال در اين مراكز كمي احساس امنيت شغلي 
كنند تا بتوانند زندگي خود را اداره كنند. اين فقط گوشــه اي از وضعيت 
مشاغل خدماتي در كشور ماست كه علي القاعده بايد برد داشته باشد اما 

اين طور نيست.
يكي از عوامل ديگري كه به معضل بيكاري در كشور دامن مي زند باال بودن 
ريسك توليد اســت كه به مشاغل خدماتي هم آســيب جدي زده است. 
با توجه به اينكه ميزان ســرمايه افراد جامعه، به ويژه كم درآمدها در اين 
سال ها با ميزان تورم افزايش نيافته اســت و ريسك توليد باالست، افراد 
خيلي حاضر به سرمايه گذاري براي راه اندازي يك شغل نيستند و به دليل 
نابودي ســرمايه هاي مردم، ريسك پذيري به شــدت كاهش يافته است. 
متأسفانه توزيع سرمايه به سمت سرمايه دارها رفته و قشر متوسط و فقير 
جامعه فقيرتر شده اند. نوســانات اقتصادي و تورم در اين دو سال موجب 
شده سرمايه هاي خرد اين افراد با ريسك پذيري در معامالتي مانند بورس، 

از دست برود.
يكي ديگر از عواملي كه به معضل بيكاري دامــن مي زند فرهنگ غلط و 
تصوراتي است كه بين خانواده ها از شــغل وجود دارد. در كشور ما ساالنه 
هزينه هاي زيادي براي عبور از كنكور مي شــود تا نوجوانان و جوانان ما 
وارد دانشگاه شوند. تعداد قابل توجهي وارد دانشــگاه مي شوند اما ايراد 
فرهنگي اينجاست كه اين افراد با هدف فراهم سازي  شغل هاي مديريتي 
و پشت ميزنشيني، مسير تحصيلي را دنبال مي كنند و ما كمتر رشته هاي 
فني اي داريم كه فارغ التحصيالنش به دنبال فعاليت هاي توليدي باشند و 
بخواهند كارهاي فني انجام دهند. البته نواقص ساختار اقتصادي ما هم 
اين اجازه را به افرادي كه به دنبال استفاده فني و تخصصي شان كه در طول 
دوران تحصيل كسب كرده اند، نمي دهد. به عنوان مثال در بعضي شاخه ها 
از قبيل كشاورزي، مانند چند دهه قبل سرمايه اي مثل زمين در اختيار 
جوانان قرار ندارد كه با كار تخصصي روي آن بتوانند درآمدزايي خوبي براي 
گذران امورات زندگي شان به دست آورند. از طرف ديگر هيچ تضميني براي 
فروش محصوالت توليدشده وجود ندارد و همين مشكالت ريسك حضور 
تخصصي در بازار و اشتغال زايي را كاهش مي دهد. از همين روست كه بيشتر 
افراد براي اينكه ريسك نپذيرند وارد كارهاي داللي و واسطه گري شده اند 

كه آن هم بسيار ناپايدار است؛ گاهي هست و گاهي نيست.
تجمع جمعيتي در كالنشــهرها نيز به معضل بيكاري دامن زده اســت. 
شهرنشين ها خيلي به شغل هاي خدماتي رغبتي نشان نمي دهند و بيشتر 
به دنبال كارهاي پشت ميزنشــيني هســتند. از همين روست كه بيشتر 
كارهاي خدماتي به  دست اتباع خارجي در حال انجام است درحالي كه اگر 
مهاجرت از روستاها به شهرها يا از شهرستان ها به كالنشهرها كاهش يابد، 
شــايد به دليل فرهنگ متفاوت حاكم بر روستاها و شهرهاي كم جمعيت 

اين همه به معضل بيكاري دامن زده نشود.
يكي از ديگر عواملي كه در چند دهه اخير شدت گرفته، كوچك تر شدن 
دولت و بستن قراردادهاي پيماني يك، دو و سه ماهه و نهايتا يكساله است 
كه امنيت شغلي افراد را نشانه رفته است و بسياري به همين دليل مدام در 
حال ازدست دادن شغل هستند. ناپايداربودن مشاغل آسيب هاي جدي اي 
به خانواده و اقتصاد كشور هم زده اســت چراكه افراد به دليل تغيير شغل 
مدام در يك دوره كوتاه مدت نمي توانند به شــكل تخصصي كار و تجربه 

كسب كنند. لذا آسيب هاي مشاغل در سطح خرد واقعا زياد است.
بخشي از معضالت بيكاري ناشي از به هم ريختگي در قوانين، نبود تامين 
اجتماعي عمومي، نبود امنيت شغلي و باالرفتن توقع جويندگان كار و نبود 

ريسك پذيري باالست.
متأسفانه سامانه هاي كاريابي ما نيز خيلي كارآمد نيستند، لذا اگر به دنبال 
رفع معضل بيكاري هســتيم بايد همه اقدامات براي كارآمدتر شدن اين 
ســامانه انجام شــود. از طرف ديگر  براي آموزش هاي فني و تخصصي و 
اســتعداديابي افراد برنامه ريزي ها بايد از همان دوران كودكي انجام شود 
و دولت و آموزش وپــرورش اقداماتي جدي در اين زمينــه انجام دهند. 
دانشگاه ها نيز بايد به ســمت تربيت نيروهاي متخصص حركت كنند و 
كارگاه هاي عملي، بيشــتر و آموزش ها از حالت تئوري صرف خارج شود. 
زمان ارزشــمندترين دارايي جوانان به عنوان نيروي كار اســت و نبايد 
به راحتي در مسير فرسايشي آموزش هاي كنوني آموزش وپرورش و آموزش 
عالي از دست برود. بنابراين بايد روند آموزش بهينه شود تا بتواند دگرگوني 
عظيمي در اشتغال جوانان در كشور ايجاد كند. فرهنگسازي،  به ويژه در 
خانواده ها بايد تغيير كند تا همه شغل ها محترم شمرده شوند و فرهنگ 
جامعه به اين سمت برود كه همه مشاغل شرافتمندانه هستند و اگر نباشند 
كميت جامعه لنگ مي زند. جوانان نبايد بيكار بنشينند تا شغل هاي اداري و 
مديريتي برايشان پيدا شود. فرهنگسازي  بايد به نحوي تغيير كند كه انجام 
هيچ كاري براي يك جوان عار نباشد. اتفاقا بايد بياموزند توليد و كاسبي 
شغل بسيار خوبي اســت و موجب پيشرفت و رشــد اقتصادي مي شود. 
متأســفانه در پيج هاي كارآفريني موجود، تمركز فقط روي فروش است 
نه توليد. به كسي ياد داده نمي شــود توليد كند و در مرحله بعد به دنبال 
راهكارهايي براي فروش باشد. چنين تبليغاتي فقط يك جامعه را تبديل 
به مصرف كننده مي كند نه توليد كننده. لــذا بايد چنين نگرش هايي در 
جامعه تغيير كند و ما به ســمت يك جامعه توليدكننده پيش برويم. اگر 
توليد جان بگيرد ما شاهد اشتغال زايي و حركت به سمت درآمد پايدار و 
در نتيجه اشــتغال زايي پايدار خواهيم بود. براي حل معضل بيكاري همه 
بايد دست به دست هم دهند؛ هم جامعه و هم مسئوالن. همه بايد در اين 

زمينه كار كنند و درگير باشند.

يادداشت يك

وضعيت كاريابي 
در سايت هاي 

استخدامي ايران 
چگونه است؟

بيكاری
این شماره

گشــت و گذاري آماري در يكي از سايت هاي 
كاريابي ايراني

يكي از شركت هاي كاريابي ايراني كه از سال1383 
در حوزه اســتخدام و كاريابي فعاليت خود را آغاز 
كرده اســت با بيش از 5 هزار شــركت داخلي و 
خارجي همــكاري دارد. همچنيــن بيش از يك 
ميليون نفر از افراد متخصص و مدير در اين سايت 
عضويت دارند. افراد جوياي كار،  متخصص و مسلط 
به زبان انگليسي براي قرارگيري در مسير يافتن كار 
بايد رزومه اي از خود به صورت رايگان در اين سايت 
ايجاد كنند و پس از آن افراد جوياي كار به صورت 
خودكار آگهي هاي استخدام شركت هاي مختلف 
را متناســب با نوع تخصص خود و نياز شركت ها 
دريافت مي كنند. همچنين كارفرماها اين امكان 
را دارند تــا نيروهاي مورد نظر خــود را به صورت 
مســتقيم در بانك رزومه اين شــركت كاريابي 

جست وجو كنند.
جســت وجو در ميان آمار و ارقامــي كه مي توان 
و با گشــت و گذاري معمولي رويوب ســايت اين 
شــركت كاريابي نشــان مي دهد شــركت هاي 
مختلف از 24 اســتان ايران در اين ســايت براي 
يافتن نيروي مناسب آگهي استخدام مي دهند و 
باالترين نرخ درخواست نيروي كار به استان تهران 
اختصاص دارد. تهران با 2635درخواست استخدام 
باالترين آمــار را دارد و پس از آن اســتان البرز با 
150درخواست، اســتان قزوين با 37درخواست، 
خراســان رضوي با 32درخواســت، خوزستان با 
30درخواســت، اصفهان با 29درخواست، فارس 
با 21درخواســت و مازندران با 20درخواست در 

رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند.
بيشــترين ميزان تقاضا براي اســتخدام در اين 
وب سايت براي اســتخدام كارشناس متخصص و 

باتجربه در حوزه هاي مختلف اســت. جديدترين 
مشاغلي كه براي اين دسته از نيروهاي كار موجود 
شــده مي توان به مواردي مانند مهندسي امنيت 
شــبكه، تحليل گر ارشد داده، مشــاور تحصيلي 
بين المللي، مدير حســابداري، متخصص سرور، 
متخصص فروش و متخصص انبار اشــاره كرد. از 
كارشناسان ارشــد براي مشاغلي مانند مهندسي 
مكانيك، متخصص برنامه ريزي فروش، متخصص 

كنترل پروژه و برنامه ريزي بوده است.
باالترين ميزان درخواســت اســتخدام در ميان 
44دسته بندي شــغلي موجود در اين وب سايت 
به بخش فــروش و خدمات پــس از فروش تعلق 
دارد كه 675درخواســت اســتخدام براي آن به 
ثبت رسيده است. پس از اين گروه شغلي مشاغل 
دســته آي تي، نرم افزار و توسعه وب با 512مورد 
درخواست اســتخدام در رتبه بعدي درخواست 
استخدام قرار گرفته اســت. بازاريابي، تبليغات، 
پژوهش بازار و برندينگ با 480مورد درخواست 
اســتخدام، حســابداري و بيمــه بــا 334مورد 
درخواســت اســتخدام، مديريت منابع انساني و 
استخدام با 193مورد، بخش توليد با 188مورد، 
بهداشت و داروســازي با 181مورد درخواست، 
خريد و تــداركات 159مورد و تحقيق و توســعه 
با 158مورد درخواســت اســتخدام از بيشترين 
ظرفيت اشتغال در اين سايت كاريابي برخوردارند. 
در مجموع در لحظه نــگارش اين گزارش بيش از 
4280درخواست اســتخدام روي اين وب سايت 
قرار گرفته اند و بيش از 5200شــركت فعال در 
حوزه هاي مختلف در اين سايت كاريابي عضويت 
دارند. اصلي ترين شركت هاي متقاضي استخدام 
شــركت هاي فعال در حوزه آي تــي،  نرم افزاري 
و خدمات اينترنتي هســتند. 924مورد شركت 

فعال در اين حوزه در اين سايت كاريابي عضويت 
دارند. همچنين 722شركت فعال در بخش توليد، 
607شركت فعال در حوزه كاالهاي تند مصرف، 
410شركت فعال در حوزه دارو، 393شركت در 
حوزه تله كام، 370شــركت فعال در حوزه نفت و 
گاز و 241شركت فعال در حوزه سرمايه گذاري و 
امور مالي عضو ايران تلنت هســتند و براي جذب 

نيرو از آن استفاده مي كنند.

آمار و ارقام محبوب ترين دســته بندي هاي 
شغلي 

آخريــن آگهي هاي ثبت شــده در گروه شــغلي 
فروش و خدمات پــس از فروش براي مدير پروژه، 
متخصص فروش، مدير فروش، پشتيباني فروش و 
كارشناس خدمات پس از فروش هستند. مشاغل 
اين حوزه به ويژه در بخش مديريتي بيشترين ميزان 
افزايش حقوق از سال98 به 99 را تجربه كرده اند. 
ميانگين حقوق فعاالن حوزه فروش و خدمات پس 
از فروش در شهر تهران براســاس ميزان تبحر و 
تجربه از حداقل 2.7ميليــون تومان براي نيروي 
كار كارشناس آغاز شــده و به 29ميليون تومان 
براي نيروهاي بخش مديريتي مي رســد. حداكثر 
دريافتي نيروهاي كارشناس 10.4ميليون تومان، 
حداكثر دريافتي نيروهاي كارشناس ارشد فروش 
14.4ميليون تومان و حداكثــر دريافتي مديران 
فروش 20ميليون تومان است )برگرفته از گزارش 
ميزان افزايش حقوق سال 1400شركت كاريابي 

جاب ويژن(.
گروه شــغلي آي تي، نرم افزار و توسعه وب دومين 
گروه پرمخاطب براي يافتن شغل در اين شركت 
استخدامي به شمار مي رود. براساس گزارش بازار 
كار شــركت هاي خدمات ديجيتال سال 98اين 

شــركت كاريابي كه مبتني بر آمــار جمع آوري 
شده از 36هزار و 168فرد شاغل در حوزه خدمات 
ديجيتال عضو اين وب ايت تدوين شــده اســت، 
مشــاغل مرتبط با شــبكه پس از مشاغل مرتبط 
با برنامه نويسي و توســعه وب،  از باالترين ميزان 
اشــتغال و باالترين فرصت هاي شــغلي در ميان 
شركت هاي خدمات ديجيتال برخوردار هستند. 
براساس همين گزارش، 46درصد از استخدام هايي 
كه در اين گروه از مشــاغل انجام مي شــوند، به 
شــركت هايي با تعداد كاركنــان 100تا 499نفر 
تعلق دارد. بيشترين شاغالن اين حوزه با سهمي 
72درصدي را مردان تشكيل مي دهند و 48درصد 
از شــاغالن در اين حوزه از نظر مهارت شغلي در 
سطح كارشناس هستند. همچنين ميانگين حقوق 
ثبت شده از سوي افراد استخدام شده و شركت ها 
در حوزه خدمات ديجيتال، توســعه و نرم افزار در 
پايان سال98 براي مديران ارشد حدود 9.8ميليون 
تومان، بــراي مديران مياني حــدود 5.9ميليون 
تومان و براي كارشناســان 3.9ميليــون تومان 
بوده اســت. باالترين حقوق در ميــان گروه هاي 
شــغلي 12.6ميليون تومان براي مديران عامل و 
پايين ترين حقوق 3.5ميليون تومان براي فعاالن 
حوزه تبليغات و بازاريابي ثبت شده است. همچنين 
افراد داراي سابقه كار بيش از 10سال، سطح زبان 
پيشرفته و داراي فوق ليســانس و باالتر بيشتر از 
ديگران حقوق دريافت مي كنند. از نظر شــكاف 
جنسيتي اشتغال در شــركت هاي فعال در حوزه 
خدمات ديجيتال، توسعه وب و نرم افزار، آمارهاي 
اين شركت كاريابي نشان مي دهد زنان در هر سه 
دسته بندي شغلي مشاركت پايين تري نسبت به 
مردان دارند. اما زنان در سطح كارشناس باالترين 
ميزان مشــاركت،  يعني 34درصد مشاركت را در 
ميان زنان شاغل براي خود ثبت كرده اند. باالترين 
ميزان مشــاركت مردان هم با 87درصد در سطح 

مديران ارشد رقم خورده است.

معيارهاي انتخاب محل كار و شكاف حقوقي
در گزارش برترين برند هاي اين شــركت كاريابي 
نخســتين معيار انتخــاب محل كار بــراي افراد 
ميزان حقوق دريافتي اعالم شــده اســت. پس از 
آن معيارهايي مانند داشتن امنيت شغلي و وجود 
فرصت براي ارتقاي شغلي، انعطاف پذيري ساعات 
كاري، داشــتن مزايا و فرصت يادگيري در درجه 
بعدي اهميت و در نهايت عواملي مانند وجود تعادل 
بين كار و زندگي، وجود رابطه خوب با همكاران، كار 
با مديران شناخته شده، تقدير و تشكر از عملكرد 
خوب كارمندان و ديگر عوامل در رتبه هاي بعدي 
اهميت قرار گرفته اند. همچنين براساس گزارش 
جامع بازار كار ايران سال98 اين شركت كاريابي، 
زنان حقوقي كمتر از مردان دريافت مي كنند كه 
اين اختــالف دريافتي در ســطوح غيرمديريتي 
10درصد، در مديران مياني 13درصد و در سطوح 

مديران ارشد 15درصد است.

گروه شغلي آي تي، 
نرم افزار و توسعه 
وب دومين گروه 
پرمخاطب براي 

يافتن شغل در اين 
شركت استخدامي 

به شمار مي رود. 
براساس گزارش 

بازار كار شركت هاي 
خدمات ديجيتال 

سال 98 يك شركت 
كاريابي كه مبتني 
بر آمار جمع آوري 
شده از 36هزار و 

168فرد شاغل 
در حوزه خدمات 

ديجيتال عضو اين 
وب ايت تدوين 

شده است، مشاغل 
مرتبط با شبكه پس 

از مشاغل مرتبط 
با برنامه نويسي 
و توسعه وب،  از 
باالترين ميزان 

اشتغال و باالترين 
فرصت هاي شغلي 

در ميان شركت هاي 
خدمات ديجيتال 
برخوردار هستند

حل معضل بيكاري، كار مي خواهد

يافتن كار مانند ديگــر بخش هاي زندگي 
انسان، وابسته به اينترنت شده است. ديگر 
دوران خريد روزنامه هاي آگهي دار، نشستن 
كنار تلفن و خط كشيدن دور آگهي ها به سر آمده است. امروز با چند كليك، 
پر كردن چند فرم آنالين و ثبت درخواست كار مي توان دست كم به صدها 
شركت اعالم كرد كه فردي با چنين شرايط و قابليت هايي به دنبال شغلي با 
چنين ويژگي ها، ساعت كاري و حقوقي است. حال شايد در كشور ي مانند 
ايران كه با بحران هاي مختلف اقتصادي دست به گريبان است و بازارهايش 
تحت تأثير انواع و اقسام موانع- كه پاندمي كرونا هم چندي است به ليست 
آنها افزوده شده است- قرار دارد نتوان به همين راحتي كه گفته شد شغل 
مناســب پيدا كرد. اما دست كم فرايند ثبت درخواســت براي يافتن كار 
ديگر به دشواري گذشته نيست. ظهور شــكل هاي متنوع وب سايت ها و 
اپليكيشن هاي كاريابي در جهان روند كاريابي، آشنايي با مشاغل جديد، 
آگاه سازي در مورد وضعيت بازارهاي كاري و مشاغل مورد نياز در شهرها و 
كشورهاي مختلف را تسهيل كرده اند. شركت ها و كارفرماهاي جوياي نيروي 
كار هم به اين شيوه راحت تر از پيش مي توانند نيروهاي كارآمد و متبحر را 

شناسايي و استخدام كنند.
آمار باالي وب ســايت هاي كاريابي مختلف در جهان ميزان تأثيرگذاري 

قابل توجه اين پايگاه هاي آنالين در اشتغال و استخدام را نشان مي دهد. 
براي مثال وب سايت كاريابي »اينديد« )Indeed( كه در واقع نوعي موتور 
جست وجوي كار به شمار مي رود، ماهانه بيش از 200ميليون بازديد كننده 
دارد، بيش از 100ميليون رزومه كاري در آن ثبت شده است،  در هر ثانيه 9.8 
شغل جديد به آرشيو مشاغل مورد نياز سايت افزوده مي شود، 16ميليون 
درخواســت كار و 10ميليون بازبيني رزومه توسط شركت ها در اين سايت 
اتفاق مي افتد و در نتيجه تمامي اين اقدامات، 65درصد تمامي استخدام هاي 
اياالت متحده آمريكا به واســطه اين وب سايت انجام مي شود. اينديد در 
سال2016 مسئول انجام نزديك به سه چهارم تمامي مصاحبه هاي شغلي 
بود كه در آمريكا انجام شد. »لينكداين« ديگر سكوي كاريابي تأثيرگذاري 
است كه وجهه اي جهاني تر دارد. نرخ اشتغال از طريق اين سكو 19.8درصد 
است. ايراني هاي زيادي هم در اين سكو عضويت دارند و از آن براي ايجاد 
روابط كاري استفاده مي كنند. در سال2017 لينكداين سي و دومين وب سايت 
محبوب در ايران بود. در ايران هم وب سايت هاي كاريابي متعددي فعاليت 
دارند، نظير »ايران تلنت« و »جاب وي ژن« كه شــايد بــه اندازه اينديد يا 
لينكداين تأثيرگذاري نداشته باشند، با اين همه در سال هاي اخير بسيار 
محبوبيت پيدا كرده اند و تعداد كاربران آنها، چه در حوزه كاريابي و چه در 

حوزه استخدام رو به افزايش گذاشته است.

اعظم آهنگر سله بني
جامعه شناس

سميرا رحيمي
روزنامه نگار

دستبهكاريزنمكهغصهسرآيد
تجربه هاي بيكاري چند نفر از ما درباره گذران زندگي، بي كار 

اينجا قرار نيست آماري را با شما در ميان بگذاريم. در اين مجموعه يادداشت ها 
قصد داريم، به تجربه هايي از دوران بيكاري بپردازيم؛ تجربه هايي تلخ و شيرين 
كه در عين ناباوري از سر گذرانده ايم و در همان ناباوري جهان هنوز ادامه دارد 
و ما همچنان زنده ايم. بيكاري عارضه نوظهوري نيست؛ امري اجتناب ناپذير 
است. هر روز در جهاني زيست مي كنيم كه آبستن اتفاق هاي غريبي است و هر 
يك از اين رويدادها ممكن است ما را از چرخه معمول زندگي خارج كرده و در 
دور ديگري بيندازد. آنچه مسلم است تا روزي كه زنده هستيم تجربه مي كنيم 
اما تجربه ها هيچ گاه به ما قول آن را نداده اند كه جانكاه و طاقت فرسا نباشند. ما 
تنها در گوشه اي از اين جهان زندگي مان را دستخوش اتفاقاتي خواهيم ديد 

كه ممكن است در خيلي از آنها نه تنها مقصر نبوده كه حتي دخيل نباشيم.

كابوسبيكاری
چند كارشناس اقتصادي در پاسخ به همشهري اعالم كردند  كه نبايد انتظار 

داشت دولت سيزدهم تحوالتي جدي در وضعيت بيكاري ايجاد كند
معضل بيكاري از آن دست مشكالتي است كه بسياري از سياستمداران با طرح 
وعده هاي قابل اجرا يا حتي غيرقابل اجراي ايجاد اشتغال از اين معضل نردباني 
ساختند تا همراهي بيشتر افكار عمومي را به دست بياورند. همين واقعيت كافي 
است تا بدانيم رفع مشكل بيكاري و ايجاد اشتغال چه جايگاه مهمي در ميان 
مطالبات مردمي دارد. سيد ابراهيم رئيسي نيز در زمان انتخابات وعده ايجاد 
يك ميليون شغل در هر سال )4 ميليون شغل در پايان 4سال( را مطرح كرد و 
اين وعده و رقم قابل توجه در زمينه ايجاد اشتغال موجب شد تا از كارشناسان 
اقتصادي و اجتماعي بپرسيم كه دولت سيزدهم با توجه به شرايط اقتصادي و 

سياسي فعلي چطور با معضل بيكاري مواجه خواهد شد؟

زوالمشاغلبهروايتاعداد
پايين آوردن سن بازنشستگي و ايجاد اشتغال دولتي، دردي از دردهاي 

بيكاران كم نمي كند
يكي از ابرچالش هاي اقتصاد محتضر ايران، بيكاري  اســت؛ ابرچالشي كه حل 
آن بدون اصالح ســاختار اقتصادي تقريبا ممكن نيست. نزديك به 2دهه است 
كه گرفتار بحران اشتغال شده ايم. بررســي آمارها نشان مي دهد كه در دهه80 
شمسي اشتغال چنداني ايجاد نشــد و اقتصاد ايران در دهه90 نيز با دو تحريم 
خانمانسوز روبه رو شد و فرصت ايجاد اشتغال را - البته اگر همتي براي آن بود- 
گرفت. هرچند آمار رسمي اشتغال از بهبود وضعيت نسبت به دهه80 حكايت 
دارد )تا قبل از ورود كرونا( اما بحران بيكاري آن قدر بزرگ است كه اين بهبودها 
كافي به نظر نمي رسد. امروزه در بسياري از خانوارهاي ايراني دست كم يك جوان 

بيكار وجود دارد كه مأيوس از پيداكردن شغلي مناسب براي خودش است.
16 1415

اشتغال با چند كليك

مي
حلي

ي 
دعل

حم
ی/ م

هر
مش

:  ه
رح

ط



2 دو شنبه 4 مرداد  1400  شماره 8277  14 3 0 2 3 6 3 0 درنگ
بیکاری
این شماره

حاج اسماعيلي:
در پي اعمال تحريم ها، 
ما شاهد قطع تبادالت 
بانكي، كاهش 
سرمايه گذاري هاي 
خارجي، كاهش 
ميزان صادرات و 
ازدست رفتن فرصت 
حضور در بازارهاي 
جهاني بوديم كه همه 
اين مسائل به كاهش 
ظرفيت هاي بازار 
كسب وكار انجاميد. 
بنابراين، برخالف 
شعارهايي كه مطرح 
شده است، به نظر 
من دولت جديد 
بايد با گفت وگوهاي 
ديپلماتيك و با 
درنظرگرفتن منافع 
ملي، به دور از 
رقابت هاي سياسي در 
جهت احياي توافق 
برجام تالش كند تا 
بازار كار بيشتر از اين 
آسيب نبيند

هاشم خاني:
در 14سال اخير 

به طور كلي نزديك به 
3ميليون و 500هزار 
شغل در كشور ايجاد 

شده است، اين در 
حالي است كه در 
همين بازه زماني 

نزديك به 16ميليون 
نفر به جمعيت در 

سن كار - 25تا 65 
سال- اضافه شدند. 

اين اعداد و ارقام 
نشان دهنده عمق 
مشكل بيكاري در 

ايران است

دولت سيزدهم در مواجهه با بيكاري چه خواهد كرد؟

كابوس بيكاری
چند كارشناس اقتصادي در پاسخ به همشهري اعالم كردند

 كه نبايد انتظار داشت دولت سيزدهم تحوالتي جدي در وضعيت بيكاري ايجاد كند
معضل بيكاري از آن دست مشكالتي است كه بسياري از سياستمداران با طرح 
وعده هاي قابل اجرا يا حتي غيرقابل اجراي ايجاد اشتغال از اين معضل نردباني 
ساختند تا همراهي بيشتر افكار عمومي را به دست بياورند. همين واقعيت كافي 
است تا بدانيم رفع مشكل بيكاري و ايجاد اشتغال چه جايگاه مهمي در ميان مطالبات مردمي دارد. سيد ابراهيم رئيسي نيز در 
زمان انتخابات وعده ايجاد يك ميليون شغل در هر سال )4 ميليون شغل در پايان 4سال( را مطرح كرد و اين وعده و رقم قابل 
توجه در زمينه ايجاد اشتغال موجب شد تا از چند كارشناس اقتصادي و اجتماعي بپرسيم كه دولت سيزدهم با توجه به شرايط 
اقتصادي و سياسي فعلي چطور با معضل بيكاري مواجه خواهد شد؟ اميدنداشتن به حل معجزه وار مشكل بيكاري و پيوند اين 
مسئله با نگاه ايران به روابط بين المللي و تورم ازجمله مسائلي بودند كه از نظر اين كارشناسان در مسير حل مشكل بيكاري 

بايد مورد توجه قرار بگيرند.

مرضيه ثمره حسيني- ليال شريف
روزنامه نگار

احياي برجام و رفع تحريم ها بايد در اولويت قرار گيرد
بازار كار ايران به ويژه در چند ســال 
اخير به داليل متعددي به شــدت 
محدود شــده اســت. بخشــي از 
محدوديت هاي فضاي كسب وكار به ساختار 
اقتصادي پراشكال كشور برمي گردد. ساختار 
اقتصادي ايران بيشــتر دولتي و وابســته به 
درآمدهاي نفتي و ارزي اســت كه با قطع اين 
منابع درآمدي، حجم و ظرفيت هاي اين بخش 
به شدت تنزل پيدا كرده اند. بنابراين چنانچه 
اين روند ادامه پيدا كند بدون ترديد نمي توان به تغييرات محسوس اميد 
داشت و گفت كه اوضاع و ظرفيت هاي بازار اشتغال ايران در مدت كوتاه 
چهارساله دولت بعد بهبود پيدا خواهد كرد. اما به هر حال با توجه به اينكه 
هم در تبليغات انتخاباتي و هم در وعده هايي كه آقاي رئيسي به عنوان 
رئيس دولت سيزدهم در زمينه رفع بيكاري و ايجاد اشتغال به مردم داده 
است، اميدواريم گشايشي صورت بگيرد. براي اينكه فضاي كسب وكار در 
ايران رونق بگيرد، به مجموعه اي از اقدامات نياز است كه دولت جديد بايد 

با اولويت بندي، آنها را به پيش ببرد:
 اولويت نخست بايد اين باشد كه دولت سيزدهم همه تالش اش را براي 
احياي برجام به كار بندد. احياي برجام بدون شك با گشايش در بخش 
اقتصاد، بخش بزرگي )60-50درصد( از موانع موجود در مسير بازار كار 
را برطرف مي كند. در پي اعمال تحريم ها، ما شاهد قطع تبادالت بانكي، 
كاهش سرمايه گذاري هاي خارجي، كاهش ميزان صادرات و ازدست رفتن 
فرصت حضور در بازارهاي جهاني بوديم كه همه اين مسائل به كاهش 
ظرفيت هاي بازار كسب وكار انجاميد. بنابراين، برخالف شعارهايي كه 
مطرح شده است، به نظر من دولت جديد بايد با گفت وگوهاي ديپلماتيك 
و با درنظرگرفتن منافع ملي، به دور از رقابت هاي سياسي در جهت احياي 

توافق برجام تالش كند تا بازار كار بيشتر از اين آسيب نبيند.
 اولويت دوم بايد انجام فوري و كامل واكسيناسيون عمومي كرونا باشد. 
بخش قابل توجهي )بيش از 50درصد( از ظرفيت هاي اشتغال در كشور ما 
مربوط به بخش خدمات است. متأسفانه در 2سال گذشته، بيماري كرونا 
عالوه بر تهديد ســالمتي مردم، بخش خدمات را كه شامل بخش هاي 
گردشگري، حمل ونقل و... است دچار ركود شــديد كرده و بسياري از 
مشــاغل خدماتي نيز از بين رفته اند. طبق يكي از ارزيابي هاي دقيقي 
كه در اواخر سال گذشته صورت گرفته اســت، بيش از 2ميليون شغل 
در بخش خدمات تحت تأثير شــيوع ويروس كرونا از دست رفته است 
كه با توجه به آمار بيش از 5ميليون بيكاري كه در كشــور وجود دارند، 
اين مشكل جدي اي براي بازار كار محسوب مي شود. بنابراين هرقدر كه 
روند واكسيناسيون عمومي به تعويق بيفتد، پيامدهاي منفي اجتماعي و 

اقتصادي ناشي از شيوع كرونا نيز افزايش مي يابد.
 اولويت سوم بايد حل مشكل نقدينگي و چالش هاي بنگاه هاي بزرگ با 
سيستم بانكي باشد. خوشبختانه با توجه به سابقه حضور آقاي رئيسي در 
قوه قضاييه و آشنايي وي با مشكالت بنگاه هاي توليدي مي توان اميدوار 
بود كه مشــكالت اين بنگاه ها و حتي بنگاه هايي كه در مسير تأسيس 
هستند، زودتر حل و فصل شــود و تعدادي از مشاغل اين بنگاه ها احيا 
شود. تجربه رفع بخشي از مشكالت بنگاه هايي مانند هفت تپه، هپكو، ارج، 
آزمايش، تراكتورسازي و ماشين سازي مي تواند كمك بزرگي به دولت 

آينده كند. اقدام ديگري كه دولت بايــد به منظور حمايت از بنگاه هاي 
توليدي انجام دهد، لحاظ معافيت هاي مالياتي و بيمه اي است. با توجه 
به فشارهاي اقتصادي، بنگاه هاي كشور با واحدهاي مالياتي و بيمه اي 
دچار مشكل هستند. دولت مي تواند با هماهنگي با اين واحدها، فرجه ها 
و فرصت هايي براي توليدكنندگان درنظر بگيرد تا آنها با دغدغه كمتري 

بتوانند ظرفيت خود را حفظ كنند.
 موضوع بعدي كــه بايد جزو اولويت هاي دولت بعــد قرار گيرد، ثبات 
سياست هاي ارزي و پولي است. توجه به اين اولويت از آن جهت اهميت 
دارد كه ممكن است برجام به سرانجام نرسد. همانطور كه در باال اشاره 
شد، اگر توافق برجام به نتيجه نرسد، شــرايط بازار كار بسيار سخت تر 
از حال حاضر خواهد شــد. براي همين دولت بايد برنامه هاي جايگزين 
نيز درنظر بگيرد. ثبات در سياست هاي پولي و مالي، نقطه اميدي براي 
توليدكنندگان است تا بتوانند بر پايه آن قدرت برنامه ريزي براي خريد و 

فروش داشته باشند.
 اولويت بعد، كنترل و نظارت بر قيمت هاست. بي ثباتي قيمت ها نه تنها 
مردم را دچار مشكالت اساسي كرده است بلكه كساني كه در فعاليت هاي 
توليدي و خدماتي هستند به شدت آســيب ديده اند. در شرايط كنوني 
بسياري از توليدكنندگان، مواداوليه خود را با قيمت هاي گزاف كه هر روز 
نيز تغيير مي كنند، از بازار آزاد تهيه مي كنند. دولت جديد بايد با مكانيزم 
جدي بر اين وضعيت نظارت كند؛ چرا كه ضعف بخش توليد، تعطيلي 
كارگاه هاي توليدي و به دنبال آن محدودترشدن بازار كار را سبب مي شود.

 اقدام مهم بعدي اين است كه موانع بر ســر راه بازار فروش توليدات و 
خدمات ايران برداشته شود. در 2سال اخير افزون بر محدوديت هاي ناشي 
از اعمال تحريم ها، صدور بخشــنامه هاي متعدد از سوي دولت نيز مانع 
بزرگي بر سر راه صادرات ايجاد كرده است. بسياري از خدمات مهندسي، 
پزشكي، توليدات كشاورزي و صنايع دستي ايران در كشورهاي همسايه 
بازار خوبي دارند و ما قدرت رقابت نيز داريم اما ســنگ اندازي در مسير 
صادرات باعث حذف ايران از اين بازارها شده است. اين نگاه كه توليدات 
ما همه بايد صرف بازار داخل شــود غلط و كوته نظري است. بايد گفت 
توليدكنندگان ما بدون صادرات به هيچ وجه امكان بقا نخواهند داشت و 

مجبور به تعديل نيروي كار خود مي شوند.
  از ديگر اولويت هاي دولت بايد توجه به اورهال و نگهداري زيرساخت هاي 
صنعتي در كشور باشد. متأســفانه تحت تأثير تحريم ها درحال حاضر 
امكان بازسازي بســياري از زيرســاخت هاي صنعتي ما در بخش هاي 
مختلف صنايع نفت، انرژي، خودرو و... وجود ندارد و باعث فرســودگي 
اين زيرساخت ها شده است. براي مثال امروز مي بينيم كه زيرساخت هاي 
حوزه برق در كشور به دليل عدم نگهداري و بازسازي مناسب و بموقع با 
فرسودگي مواجه شده و بخشي از قطعي برق ناشي از اين موضوع است. 
بازسازي زيرساخت هاي اساسي كشــور ارتباط مستقيم با ادامه حيات 

بخش توليد و بازار اشتغال دارد.
 اقدام ضروري ديگر بايد بهينه كردن مصرف آب در كشور باشد. امسال 
بر اثر گرماي بي سابقه هوا و خشكسالي، آسيب زيادي به بخش كشاورزي 
وارد شــد. دولت بايد برنامه هاي جدي براي تأمين آب و مصرف بهينه 
در بخش هاي كشــاورزي و دامداري و پرورش آبزيان داشته باشد؛ چرا 
كه اگر مشاغل اين بخش ها از بين برود بحران بيكاري غيرقابل كنترل 

خواهد شد.

 اميد چنداني به حل معضل بيكاري وجود ندارد
حل مشكل بيكاري مستلزم وجود 
سرمايه گذاري اســت. برخي از 
كشورها براي دســتيابي به اين 
هدف از توان سرمايه گذاران داخلي و برخي 
نيز از قدرت سرمايه گذاران خارجي به عنوان 
محرك افزايش توليد ملي استفاده مي كنند. 
سرمايه گذاري نيازمند ثبات در ابعاد مختلف 
است؛ پيش شرطي كه به طور تقريبي ايران 
از آن محروم بوده است. مي توان گفت نبود 
ثبات در شرايط اقتصادي، قوانين، تغييرات مديريتي، سياسي و ارتباط 
با كشورهاي ديگر، امكان ســرمايه گذاري در ايران را با مشكل مواجه 
كرده است و به همين دليل در گذر زمان شاهد افزايش بيكاري هستيم. 
بنابراين دولت آينــده اگر مي خواهد در زمينه ســرمايه گذاري - كه 
پيش نياز افزايش اشتغال و كاهش بيكاري است- اقدام مهمي انجام 
دهد بايد ثبات داخلي و كاهش تنش بين الملل را در دستور كار خود 
قرار دهد. ناگفته نماند كه اين نكته شــرط الزم سرمايه گذاري است. 
شــايد تا چند دهه پيش اين امكان وجود داشــت كه سرمايه گذاري 
منجر به اشــتغال باال شــود اما هم اكنون با توجه به پيشــرفت هاي 
تكنولوژي محور، امكان سرمايه گذاري بدون ايجاد اشتغال نيز وجود 

دارد؛ چرا كه بسياري از ســرمايه گذاري ها به خصوص در واحدهاي 
بزرگ، مبتني بر تكنيك هاي ســرمايه بر هســتند و به همين دليل 
اشــتغال كمي ايجاد مي كنند. اين اتفاق يكي از مواردي است كه در 
ذهن تصميم گيران مغفول مانده است. بنابراين اگر دولت مي خواهد 
بيكاري را كاهش دهد، بايــد در كنار مالحظات ســرمايه گذاري به 
نوع سرمايه گذاري نيز توجه داشته باشــد. براي سرمايه گذاري هاي 

اشتغال زا بايد از واحدهاي كوچك و متوسط حمايت شود.
با توجه به شرايط اقتصادي و سياسي فعلي كشور و تفكر دولت جديد 
بايد گفت كه نبايــد اميد چندانی به تغييــر وضعيت معضل بيكاري 
داشت؛ چرا كه نگرش افرادي كه حامي دولت جديد هستند در حوزه 
روابط خارجي، تنش زا اســت و بنابراين براي اقتصاد وابسته اي مانند 
ايران كه به شدت وابسته به روابط سياسي و اقتصادي با خارج است، 

اين نگاه نمي تواند زمينه سرمايه گذاري خارجي را مهيا كند.
در داخل نيز به دليل تنگ نظري هايي كه در انتصاب مديران وجود دارد 
و تجربه گذشته به ما مي گويد اين سختگيري ها ممكن است كشور را 
از نيروهاي شايسته خالي كند. بنابراين اگر بخواهيم با توجه به تفكر 
حامي دولت جديد و تجربه گذشته سخن بگوييم، بايد اعتراف كرد كه 
تغيير جدي اي در اشتغال كشور ايجاد نخواهد شد؛ مگر اينكه شرايط 

سخت و حاد كشور موجب تجديد نظر اساسي در اين تفكر شود.

بهبود خيلي محدود در زمينه ايجاد اشتغال
براي بررسي موضوع بيكاري بايد به 
مباحث مختلفي پرداخت، پاسخ به 
اين سؤال كه چطور شغل بيشتري 
ايجاد مي شود؟ وابسته به اين است كه دولت 
بعد در حوزه اقتصادي دست به چه اقداماتي 
مي زند؛ چراكه نتايــج اين تصميم گيري ها بر 
اشتغال اثرگذار هســتند. با توجه به شواهد 
موجود بايد گفت كه اتفاق عجيبي در دولت 
جديد رخ نخواهد داد اما مي توان بهبودي نسبي 
و موقتي را انتظار داشــت؛ در واقع بايد گفت كه در زمينه ايجاد اشتغال 
بهبود خيلي محدودي رخ خواهد داد. مشاركت اقتصادي بحث ديگري 
است كه در موضوع بيكاري بســيار مورد توجه قرار مي گيرد. گروه هاي 
مختلف اعم از شاغل و بيكار جويای كار به عنوان جمعيت درگير مشاركت 

اقتصادي معرفي مي شوند.
 اين بحث ابعاد اجتماعي و فرهنگي نيز پيدا مي كند. در سال هاي گذشته 
شاهد بوديم كه گروه هاي قابل توجهي از كار نااميد شدند؛ به عبارت ديگر 
قيد داشتن شغل را زدند و به خانه برگشتند. در واقع همانطور كه برخي 
كار خود را در سال گذشته از دست دادند، بخشي از مردم نيز به طور كلي 

از يافتن شغل نااميد شدند. اين اتفاق اثرات اجتماعي و اقتصادي متعددي 
را در پي دارد. در اين ميان نبايد فراموش كرد، زماني كه نرخ مشــاركت 
اقتصادي كاهش پيدا كند، خودبه خود نرخ بيكاري نيز كم مي شــود؛ 
مانند اتفاقي كه در سال هاي گذشته رخ داد و شاهد كاهش نرخ بيكاري 
بوديم. نكته قابل توجه اين اســت كه اگر احساس گشايش اقتصادي و 
اجتماعي ايجاد شــود، اين گروه كه از يافتن كار نااميد شده بودند، وارد 
ميدان مي شوند و به جست وجوي شغل مي پردازند؛ هر چند اين اتفاق 
نرخ بيكاري را باال مي برد اما اتفاقي خوش يمن اســت و نشــان دهنده 

تحرك است.
با توجه به مباحث مختلفي كه به موضوع بيكاري مرتبط هســتند بايد 
گفت كه دولت جديد نمي تواند اتفاق بزرگي را رقم بزند. در دوره برجام 
هم اميدهاي بسياري براي ايجاد اشتغال ايجاد شد اما ظرفيت اقتصادي ما 
محدود بود و نتوانست اتفاق خاصي را رقم بزند. بنابراين نبايد منتظر اتفاق 
خاصي بود و رفتار نادرست اين است كه برخي به دنبال مشاغل زود بازده 
و موقت بروند تا اثرگذاري ســريع را ايجاد كننــد. در كوتاه مدت نبايد 
انتظار معجزه داشت و اگر دولت يا مردم به اين سمت )درمان كوتاه مدت 
بيكاري( حركت كنند، بايد خطر جدي را گوشزد كرد اما اگر برنامه هاي 

بلندمدت در دستور كار قرار بگيرد، مي توان اميدوار بود.

مرتضي افقه
كارشناس اقتصادي

ياسر باقري
كارشناس رفاه

حميد حاج اسماعيلي
كارشناس بازار كار
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پيش شرط هاي حل مشكل بيكاري
در 14ســال اخيــر به طور كلي 
نزديك به 3ميليون و 500هزار 
شغل در كشور ايجاد شده است، 
اين در حالي است كه در همين بازه زماني 
نزديك به 16ميليون نفــر به جمعيت در 
سن كار – 25تا 65 ســال- اضافه شدند. 
اين اعداد و ارقام نشان دهنده عمق مشكل 
بيكاري در ايران اســت و نمي توان آن را 
محدود به بازه زماني كوتــاه كرد. يكي از 
داليل ايجاد بيكاري به ايــن بازمي گردد كه شــغل در حوزه هايي 
ايجاد شد كه بسيار سرمايه بر بودند؛ مانند فوالدسازي و پتروشيمي. 
در اين ميان حوزه هايي كه ســرمايه كمي براي ايجاد اشــتغال نياز 
دارند- به طور خاص مشــاغل اينترنت محور و گردشگري محور- در 
هيچ دوره اي مورد توجه سياســتگذاران قرار نگرفت. مشكل ديگر 
اين است كه در 14سال اخير شــاهد خروج سريع سرمايه گذاران و 
كارآفرينان ايراني از ايران بوديم. در كنار اين موارد نبايد فراموش كرد 
كه تنش هاي شديد بين المللي موجب شد تا بسياري از سرمايه گذاران 
و كارآفرينان، ريسك سرمايه گذاري هاي بلندمدت را در كشور باال 
بدانند و از اين كار پرهيز كنند. اين اتفاق موجب شد تا سرمايه گذارها 
تمايلي به ســرمايه گذاري بلندمدت نداشته باشــند و در اين ميان 
نبايد فراموش كرد كه ســرمايه گذاري هاي كوتاه مدت نيز منجر به 
ايجاد اشتغال نمي شوند. از سوي ديگر، مشكلي كه هر روز شديدتر 
مي شــود، مربوط به تورم باال در ايران است. شايد 14سال قبل تورم 
ايران باال بود اما در آن زمان كشــورهاي ديگر نيــز از تورم باال رنج 
مي بردند اما هم اكنون بيشتر كشورهايي كه از اقتصاد قوي برخوردار 
نيســتند مانند عراق، اردن، ارمنســتان، آذربايجان و... توانسته اند 

تورم ســاالنه خود را به زير 3درصد برســانند. زماني كه تورم پايين 
است، يك زمين حاصلخيز براي سرمايه گذاري هاي بلندمدت ايجاد 
مي شود؛ چرا كه امكان پيش بيني سال هاي پيشرو آسان مي شود. از 
آنجا كه هر روز كشورهاي بيشــتري به تكنولوژي تورم زير 3درصد 
دست پيدا مي كنند، ايران هر روز مزيت و قدرت رقابتي براي جذب 

سرمايه گذارهاي بزرگ را از دست مي دهد.
با توجه به اين نكات مي توان پيشــنهادهايي را به دولت جديد ارائه 
كرد تا اين فضاي بسته 14سال اخير شكسته شود. در درجه اول بايد 
ظرفيت الزم براي ايجاد مشاغل اينترنت محور و گردشگري محور را 
فراهم كنند. اگر كيفيت و فراگيري اينترنت ايران بهتر شود، بدون نياز 
به سرمايه گذاري جديد، انبوهي از مشاغل اينترنت محور ايجاد خواهد 
شد. اگر روابط ديپلماتيك ايران با كشورهای منطقه بهتر شود، مي توان 
پس از دوران كرونا شاهد رونق مشــاغل گردشگري محور باشيم. از 
سوي ديگر تعيين تكليف اختالفات بين المللي- كشورهاي منطقه و 
كشورهاي غربي- موضوع مهمي است كه درصورت حل نشدن بعيد 
است كه ســرمايه گذاران خارجي و داخلي تمايلي به سرمايه گذاري 
بلندمدت در ايران داشــته باشــند. در نهايت نبايــد فراموش كرد 
كه درصورت حذف تمــام تحريم ها اگر ايران نتوانــد به تكنولوژي 
تورم زير 3درصد دســت پيدا كند، همين نقطه ضعف كافي است تا 
سرمايه گذارها تمايلي به سرمايه گذاري در ايران با تورم باال نداشته 
باشند. در واقع اين موارد پيش شرط هايي هستند كه مي توانند مسير 
را براي ايجاد اشتغال هموار كنند. مسئله اين است كه هر دولتي سركار 
بيايد اگر اين اقدامات را در دستور كار خود قرار ندهد، ما نمي توانيم 
اميدي به حل مشكل داشته باشيم. بنابراين هر دولتي با هر برچسب 
سياسي اگر اين نگاه را نداشته باشــد، بايد گفت كه وضعيت اشتغال 

ايران در همين وضعيت 14سال اخير باقي خواهد ماند.

ميثم هاشم خاني
تحليلگر اقتصادي
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این شماره

 بيمه بيكاري
صندوقي كه براي همه نيست

بسياري از مشاغل غيررسمي و زير پوستي شهر  زير 
پوشش بيمه بيكاري قرار نمي گيرند

تامين نبودن حقوق و مزاياي كارگراني كه 
مشغول به كار هستند به شيوه هاي مختلفي 
مورد تضمين قرار گرفته اســت تا به نوعي 
بتواند عدالت اجتماعي را برقرار كند. يكي از مهم ترين موضوعات، بيمه بيكاري است 
كه به افرادي كه بدون اراده از كار بيكار شده اند پرداخت مي شود. در سال69 قانوني در 
مجلس شوراي اسالمي با عنوان قانون بيمه بيكاري تصويب شد كه طبق آن مشموالن 
قانون تامين اجتماعي كه تابع قوانين كار هستند مشمول مقررات اين قانون مي شوند. 
مطابق اين قانون بيمه شدگاني كه بدون ميل و اراده بيكار مي شوند و آماده كارند بيكار 
تلقي مي شوند و همچنين بيمه شــدگاني كه به علت بروز حوادث قهريه و غيرمترقبه 

از قبيل سيل، زلزله، جنگ، آتش سوزي و... بيكار مي شوند با 
معرفي واحد كار و امور اجتماعي محل، مي توانند از مقرري بيمه 
اســتفاده  كنند كه بحث بيكاري كرونا نيز مشمول اين تبصره 
قرار مي گيرد. دكتر عليرضا اميرپور، پژوهشــگر حوزه رفاه و 
تامين اجتماعي در گفت وگو با همشهري از شرايط بيمه بيكاري 
و ضعف هايي كه در مورد قوانين صنــدوق بيمه بيكاري وجود 

دارد، مي گويد.

ميزان حق بيمه بيكاري
حق بيمه بيكاري به ميزان 3درصد مزد بيمه شده است كه از سوي كارفرما تامين و پرداخت 
مي شود. بيمه شدگان بايد شرايط استحقاق بيمه بيكاري را داشته باشند به عنوان مثال قبل از 
بيكار شدن حداقل سابقه پرداخت 6 ماه حق بيمه را داشته باشند. اين افراد مكلفند ظرف 30روز 
از تاريخ بيكاري غيرارادي با اعالم مراتب بيكاري به واحدهاي كار و امور اجتماعي آمادگي خود 
را براي اشــتغال به كار اطالع دهند. مدت دريافت مقرري بيمه بيكاري جزو سوابق پرداخت 
حق بيمه از لحاظ بازنشستگي و از كارافتادگي و فوت محسوب مي شود. جمع مدت پرداخت 
مقرري از زمان برخورداري از مزاياي بيمه بيكاري براي مجردان حداكثر 36 ماه و براي متاهالن 
حداكثر 50 ماه است كه طبق يك جدول به نسبت ميزان دوره بيمه شده پرداخت مي شود )از 
6لغايت 24 ماه ســابقه بيمه براي مجردان 6 ماه بيمه بيكاري منظور مي شود و براي متاهالن 
12 ماه بيمه بيكاري مقرري محسوب مي شود. از 241 ماه به باال پرداخت حق بيمه براي مجردان 
حداكثر 36 ماه پرداخت بيمه مقرري محسوب مي شود و به متاهالن حداكثر 50 ماه پرداخت 
مقرري حق بيمه بيكاري تعلق مي گيرد(. ميزان مقرري روزانه بيمه شده بيكار معادل 55درصد 
متوسط مزد يا حقوق و يا كارمزد روزانه بيمه شده است. به مقرري افراد متاهل تا حداكثر 4نفر 
از افراد تحت تكفل به ازاي هر يك به ميزان 10درصد حداقل دستمزد افزوده مي شود. مجموع 
دريافتي مقرري بگير نبايد از حداقل دســتمزد كمتر و از 80درصد متوسط مزد يا حقوق وي 
بيشتر باشد. در واقع به فرد بيكار شده از 55تا 80درصد متوسط مزد و حقوق بيمه شده مقرري 

بيمه بيكاري تعلق مي گيرد.

كمك دولت به صندوق
در سنوات مختلف تراز مالي صندوق بيمه بيكاري هيچ گاه متناســب نبوده و مقدار حق بيمه 
دريافتي از كارفرمايان هيچ گاه پاسخگوي مقدار پرداخت مقرري بيمه بيكاري به بيمه شدگان 
بيكار نبوده است و همواره سازمان تامين اجتماعي از منابع ديگرش به اين صندوق كمك كرده تا 
بتواند پاسخگوي مطالبات بيمه شدگان بيكار غيرارادي باشد. به همين خاطر به خصوص در سال 
گذشته به خاطر هجوم بيمه شدگان بيكار و ثبت نام اين عزيزان در سامانه صندوق بيمه بيكاري 
به خاطر بيماري كرونا، دولت تصميم گرفت كه مبلغ 5هزار ميليارد تومان را از منابع خود براي 
كمك به صندوق بيمه بيكاري اختصاص دهد. طبق آخرين آمار بيش از 860هزار نفر متقاضي 
بيمه بيكاري در سامانه صندوق بيمه بيكاري ثبت نام كرد ه اند كه به اكثر اين افراد بيمه بيكاري 
تعلق گرفت و پرداخت شد. در سال99 ستاد ملي كرونا مصوبه اي را گذراند تا كساني كه در اسفند 
98 و فروردين و ارديبهشت 99متاثر از كرونا شغل خود را از دست داده اند براي 3 ماه مستمري 
بيمه بيكاري دريافت كنند. اكثريت واجدان شــرايط هم ثبت نام و از اين مقرري بيمه بيكاري 
اســتفاده كردند. طبق آخرين آمار موجود 215هزار نفر مقرري بگير بيمه بيكاري زير پوشش 
صندوق بيمه بيكاري هستند كه براساس سوابق شان بيمه بيكاري دريافت مي كنند. اعتباري 
كه در 1400براي پرداخت مقرري بيمه بيكاري درنظر گرفته شده 12هزار ميليارد تومان است.

چتر سوراخ حمايت
اينكه اعالم شد بيمه شــدگاني كه زير پوشش ســازمان تامين اجتماعي هستند زير پوشش 
بيمه بيكاري قرار مي گيرند به اين معنا بود كه بسياري از مشاغل غيررسمي و زير پوستي شهر، 
مشاغلي كه از ديد بازرسان كار، تعاون و رفاه اجتماعي سازمان تامين اجتماعي دور مي افتند، 
زير پوشــش قرار نمي گيرند و اين ضعف بزرگي براي صندوق بود. چــرا كه صدها هزار نفر از 
كارگران بيمه نشده در حوزه هاي مختلف كه به لحاظ مالي جزو اقشار ضعيف جامعه هستند در 

اين مشاغل غيررسمي مشغول به كارند و تحت پوشش صندوق بيمه بيكاري قرار نمي گيرند.
از طرفي اتباع خارجه كه تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي هستند طبق قانون نمي توانند 
از مزاياي بيمه بيكاري استفاده كنند. از لحاظ قانوني اين تبعيض وجود دارد و بيمه شده حتما 
بايد تابعيت ايران را داشته باشــد تا بتواند از مزاياي بيمه بيكاري استفاده كند. درحالي كه در 
كشورهاي توسعه يافته ازجمله كانادا مقرري بيمه بيكاري به همه بيمه شدگان اعم از اتباع آن 
كشور و افراد تابع كشورهاي ديگر كه زير پوشــش بيمه تامين اجتماعي كانادا هستند تعلق 

مي گيرد. ضعف در اين مورد به بحث قانونگذاري برمي گردد كه بايد اصالح شود.

حقوق كم 
دومين آســيب و نقطه ضعف بحث مقدار حداقل حقوق بيمه بيكاري است. با توجه به قوانين 
جاري امســال حداقل حقوق بيمه بيكاري 2ميليون و 800هزار تومان است كه اين مبلغ با 
توجه به نرخ تورم كه افسارگيسخته است، به هيچ وجه نمي تواند معيشت يك بيمه شده بيكار 
را تامين كند. اخيرا بحث همسان سازي  حقوق مستمري بگيران در صندوق هاي بازنشستگي 
كشوري و لشكري و سازمان تامين اجتماعي انجام شد اما متأسفانه بحث صندوق بيمه بيكاري 

در همسان سازي  حقوق مغفول ماند.

بوروكراسي طوالني
يكي ديگر از موانع و آســيب هاي صندوق بيمه بيكاري بوروكراسي طاقت فرسا در فرايند ثبت نام 
در صندوق بيمه بيكاري تا دريافت مقرري بيمه بيكاري اســت كه معموال از 45روز تا 2 ماه طول 
مي كشد. با توجه به اينكه ســرعت و ســهولت در دريافت خدمات عمومي يكي از شاخص هاي 
حكمراني خوب در تامين اجتماعي است شايسته اســت اين زمان كاهش پيدا كند تا متقاضيان 
بتوانند در كمترين زمان ممكن از اين خدمات بهره مند شوند. اميدوارم با مستقر شدن دولت آينده 
شاخص هاي حكمراني خوب مانند قانونمداري، پاسخگويي، شفافيت و نظارت بر حقوق مردم در 
سازمان تامين اجتماعي و صندوق هاي تابعه ازجمله صندوق بيمه بيكاري بيش از گذشته مورد 
توجه قرار بگيرد و افراد تحت پوشش اين صندوق ها به بهترين نحو از خدمات عمومي بهره مند شوند.

خديجه نوروزي
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داشتن شغل چه تأثيري بر زندگي افراد دارد؟
هويت شغلي هر انسان بخش مهمي از مجموعه هويت او را تشكيل مي دهد. 
داشتن شغل، به ويژه موجب انسجام هويت فرد، افزايش اعتمادبه نفس و 
حتي احساس امنيت در فرد مي شود. بيكاري از عمده ترين عوامل فشارهاي 
رواني در زندگي افراد بزرگسال است كه آسيب هاي خيلي زيادي به لحاظ 
ذهني و جسمي به فرد وارد مي كند. كار، تنها فعاليتي براي امرار معاش 
نيست بلكه كاركردن سبب داشتن موقعيت اجتماعي و موجب فعاليت 

جسمي و ذهني مي شود و به زندگي فرد نظم و ساختار مي دهد.
افرادي كه شــغل خود را از دســت داده اند دچار چه 

بحران هايي مي شوند؟
بروز نگراني نخستين نتيجه بيكار شدن است. فرد در مورد همه  چيز نگران 
است، نگران مي خوابد، نگران بيدار مي شود، نگران معاشرت مي كند و به طور 

نگران زندگي مي كند.
بعد رفته  رفته دچار مشكالت جسمي مي شود و دگرگوني هاي زيادي در 
سوخت وساز بدنش صورت مي گيرد. از اينها گذشته مشكالت اقتصادي 
ناشي از بيكاري، عامل عمده افســردگي و خودكشي است و تأثير زيادي 
در روان انسان دارد. افرادي كه شغل شان را از دست مي دهند، مدام درگير 
استرس مي شوند. آنها دچار پيامدهايي مانند فشار رواني، ناتواني دركنترل 
ادراك، ازدست دادن اعتمادبه نفس و منزلت و درماندگي هستند. فشارهاي 
مالي سالمت روان را نشــانه مي گيرد و باعث اعتياد و حتي سوءمصرف 
مواد مخدر مي شود و اختالالت عاطفي و اضطرابي را افزايش مي  دهد. در 

افراد بيكار گوشه گيري و افكار منتهي به خودكشي، به وفور ديده مي شود. 
نتيجه مطالعات روي افراد بيمار نشان مي دهد كه آسيب هاي شديد رواني 

به آنها وارد مي شود.
وظيفه و نقش خانواده در دوران بيكاري چيست؟

در فرايند بيكارشدن نقش خانواده ها خيلي پررنگ است. زماني كه فرد بيكار 
مي شود، فشار خانواده عامل مهمي است كه فرد زودتر به سوي اختالالت 
رواني و افســردگي ســوق پيدا كند. در مواجهه با فردي كه بيكار شده و 
ممكن است ســاعت ها در خانه بماند يا زمان را با دوستانش سپري كند، 
نبايد رفتارهاي نادرست داشت. نبايد او را تحقير، سرزنش و نصيحت كرد. 
در پي رفتارهاي اشتباه از سوي خانواده، فرد بيكار از آنها فاصله مي گيرد، 
اعتمادبه نفس خود را از دست مي دهد و به راه هاي منفي ازجمله مواد مخدر 
و حتي بزهكاري سوق پيدا مي كند. در اين صورت فرد با نااميدي و دلگيري، 
از خانواده روي برمي گرداند و دست از تالش برمي دارد. با توجه به آمارهاي 
جهاني، ايران يكي از صدرنشينان افسردگي در جهان است. حتي مصرف 
قرص هاي افسردگي در ايران به شدت رو به افزايش است. اين اتفاق عالوه 
بر بحث هاي مطرح، مي تواند ناشي از رفتارهاي نابجا و نبود آگاهي در مقابله 

با اين دوران باشد.
به جاي به كاربــردن الفاظي مثل »تــو بي عرضه اي، بــه درد كاركردن 
نمي خوري، چقدر در خانه مي ماني، چقدر با دوستانت وقت مي گذراني و 
امثال اينها« بايد به تقويت روحيه او پرداخت و از لحاظ رواني او را حمايت 
كرد، به آينده اي خوب و روشن او را سوق داد و دلگرمش كرد. توانايي هايش 

را برشمرد، نقاط قوت و مثبتش را يادآور شد. حتي زمينه اي فراهم كرد تا 
باتوجه به عاليق و توانمندي هايش به مهارت آموزي بپردازد و به كاري كه 

مطابق روحيه اش است روي آورد.
فرد بيكار با خود درگيري هاي ذهني بسياري دارد و زندگي برايش دشوار و 
تحقير كننده است. وقتي دوستان، خانواده و افراد ديگر را مي بيند احساس 
حقارت مي كند. حتي اين حس در او قوت مي گيرد كه رفتار ديگران با او 
فرق كرده است، مدام خود را با ديگران مقايسه مي كند و هر اتفاق بد و حتي 
تعامالت ناقص خود را ناشي از بيكاري اش مي داند. احساس بي ارزش شدن 
و بي هويت بودن لحظه اي او را رها نمي كند. خانواده بايد دنيا را از نگاه عضو 
بيكارش ببيند، احساســاتش را درك كند و لحظه هايي كه موفق بوده را 
برايش يادآوري كند. به طور كلي خانواده وظيفه سنگيني در ايجاد آرامش 

و همراهي دارد.
آموزش مهارت هاي زندگي چه كمكي به افراد در تقابل با 
بيكاري دارد و از چه زماني بايد براي آموختن اين مهار ت ها اقدام كرد؟

خيلي مواقع بيكارشدن و از اين شاخه به آن شاخه پريدن افراد ريشه در 
كودكي و محيط خانواده دارد. خانواده ها بايد فرزند خود را براي مقابله با 
زندگي، اجتماع، افراد و حضور در موقعيت ها و مكان هاي مختلف آموزش 
دهند. ناتواني فرد در بزرگســالي از دوران كودكي نشــأت مي گيرد. اگر 
خانواده به كودك استقالل ندهد، مدام كارها را برايش هموار كند، شرايط 
زندگي به خوبي برايش مهيا باشد، مهارت هاي زندگي را آموزش نبيند و از 
سختي هاي زندگي فاصله داشته باشد، نمي تواند در بزرگسالي موفق باشد، 
تحمل شكست را نخواهد داشت و نمي تواند زمين خوردن ها، نداشتن ها و 
نرســيدن ها را تاب بياورد. فرد با كوچك ترين ناماليمات، زندگي را براي 

خود تمام شده مي داند.
افراد بايد از كودكي مهارت هاي زندگي را آموزش ببينند؛ مانند مهارت حل 
مسئله و مسئوليت پذيري، مهارت مديريت استرس و از همه مهم تر مهارت 
خودآگاهي. اين مهارت ها به فردكمك مي كند تا با شناخت نقاط قوت و 
نقاط ضعف خودش، شــغل و كار مورد عالقه خود را انتخاب كند، در اين 
صورت احتمال بيكاري و ازدست دادن شغل بسيار كم مي شود و حتي اگر 
بيكار شود مي تواند با مهارت هايي كه آموخته است دوباره به كار بازگردد. 
خانواده نيز بايد هوشمندانه بتواند بين حمايت كردن و وابسته نشدن فرد 
توازن برقرار كند. نه طوري او را رها كند كه فرد نتواند خود را پيدا كند و 
نه به گونه اي او را كنترل كند كه فرد نتواند روي پاي خود بايســتد. نبايد 
استقالل فرد را گرفت. حتي بايد كارهاي مهم زندگي را به او واگذار كرد 
تا فرد احساس بيهوده بودن نكند و بتواند دوباره بلند شود و زندگي و كار 

را از سر بگيرد.

فتانه احدي
روزنامه نگار

بيكاري؛ خطري دركمين سالمت
چگونه با بيكاري كنار بياييم؟ خانواده چگونه مي تواند از فرد بيكار حمايت كند؟ 

فاطمه سوري )روانشناس( به پرسش هايي درباره بيكاري پاسخ داده است 
 

ازدست دادن شغل و بيكارشدن، بي شباهت به ازدست دادن سالمتي و بيمارشدن نيست. حس مزمن 
جانكاهي است كه مانند بالي آسماني نازل مي شود و توان زندگي كردن را از فرد مي گيرد. اين حس هر 
روز بدتر و بدتر ذهن را درگير مي كند. بيكارشدن حسي مرگ گونه دارد. انگار از دنيا جا مانده اي، به قطار 

هرروزه كار و تالش نمي رسي و در خأل دست و پا مي زني. اين حس هر لحظه با افت و خيزهاي زيادي همراه است. فرد 
بيكار مانند سيلي خورده اي است كه ابتدا جز سوت ممتدي در گوش چيزي نمي شنود و اينجاست كه در دوراهي افت و 
خيز مي ماند؛ يا بلند مي شود يا مي افتد. بيكاري مي تواند سالمت روان و جسم را به خطر بيندازد و فرد را به ورطه نابودي 
بكشاند. اوست كه مي تواند زندگي پس از بيكاري را به درست يا به غلط انتخاب كند. فاطمه سوري، روانشناس، از بيكاري 

و پيامدهايش، تأثيرداشتن شغل، نقش خانواده و مهارت هاي زندگي برايمان مي گويد.

يكي از ابرچالش هاي اقتصاد محتضر ايران، بيكاري  است؛ ابرچالشي كه حل آن بدون اصالح 
ساختار اقتصادي تقريبا ممكن نيســت. نزديك به دودهه است كه گرفتار بحران اشتغال 
شده ايم. بررسي آمارها نشان مي دهد كه در دهه80 شمسي اشتغال چنداني ايجاد نشد و 
اقتصاد ايران در دهه90 نيز با دو تحريم خانمانسوز روبه رو شد و فرصت ايجاد اشتغال را - البته اگر همتي براي آن بود- گرفت. هرچند 
آمار رسمي اشتغال از بهبود وضعيت نسبت به دهه80 حكايت دارد )تا قبل از ورود كرونا( اما بحران بيكاري آن قدر بزرگ است كه اين 
بهبودها كافي به نظر نمي رسد. امروزه در بسياري از خانوارهاي ايراني دست كم يك جوان بيكار وجود دارد كه مأيوس از پيداكردن شغلي 
مناسب براي خودش است. نرخ بيكاري سال99 هم با اندكي كاهش 9.6درصد اعالم شده كه خود می تواند زنگ خطري براي مسئوالن 
باشد چراكه اين كاهش نه ناشي از افزايش شغل كه ناشي از خروج جمعيت فعال اقتصادي از بازار كار بوده است. مركز پژوهش هاي اتاق 
بازرگاني ايران در گزارشي كه به تازگي منتشر كرده تأكيد كرده است كه راه حل كارشناسي شده مبارزه با زوال مشاغل، تعيين دستمزد 
منطقه اي، تعريف مشاغل عمومي و اصالح نظام بيكاري است و نبايد براي كاهش نرخ بيكاري به ايجاد اشتغال دولتي، پايين آوردن سن 

بازنشستگي يا باالبردن بي رويه دستمزدها بدون توجه به شرايط بنگاه هاي اقتصادي روي آورد.

وايت اعداد وال مشاغل به ر ز
پايين آوردن سن بازنشستگي و ايجاد اشتغال دولتي 

دردي از دردهاي بيكاران كم نمي كند

متخصصان بيكارترند!
  براساس آخرين آمار منتشرشده از وزرات علوم، سهم جمعيت 
بيكار فارغ التحصيل آموزش عالي از كل بيكاران 40.2درصد است 
  احمد خرم، رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان، گفته است 

60درصد مهندسان يا بيكارند يا در اسنپ كار مي كنند.
  براســاس آمارهاي مركز آمار ايران، تعداد بيكاران كشور در 

سال90، 2.8ميليون نفر بوده است. 
  در سال97 تعداد بيكاران كشور به 3.2ميليون نفر رسيده است. 
   تا پايان سال 99، 2.5ميليون نفر بيكار براساس آمار رسمي در 

بازار كار كشور وجود دارد.
  تعداد بيكاران داراي مدرك دانشــگاهي )فارغ التحصيل( از 
حدود 902هزار نفر در ســال90 به يك ميليون و 254هزار نفر تا 

سال97 رسيده است. 
  همچنين تعداد بيكاران داراي مدرك دانشگاهي، به يك ميليون 
و 205هزار نفر تا پايان سال98 و به 961هزار نفر تا پايان زمستان 

سال99 رسيده است.
  درحالي كه طي سال90 بيكاران داراي مدرك دانشگاهي سهم 
31.3درصد از كل بيكاران كشور را داشتند، اين ميزان تا سال97 
به 37.1درصد، تا سال98 به 41.6درصد و تا پايان زمستان99 نيز 

به 38.8درصد رسيده است.
  براساس اعالم مركز آمار، جمعيت فعال تحصيل كرده دانشگاهي 
)مجموع شاغالن و بيكاران تحصيل كرده دانشگاهي( در سال1399 

نسبت به سال1398 بالغ بر 421هزار نفر كاهش يافته است.

معرفی رشته های پول نساز 
براساس نتايج يك تحقيق ميداني، فارغ التحصيالن گروه »معماري و ساختمان« با سهم 
حدود 26،1 درصدي بيشترين و گروه خدمات امنيتي با سهم 4.4 درصدي كمترين سهم را 

از بيكاري فارغ التحصيالن دانشگاهي به خود اختصاص داده اند.
  گروه هنر با سهم 24.5 درصدي، علوم زيستي و رشته هاي مرتبط با سهم 24.1 درصدي 

رتبه دوم و سوم را در اين رده بندي را به خود اختصاص داده اند.
  اما براساس نتايج طرح پايش وضعيت اشتغال دانش آموختگان دانشگاه ها، پژوهشگاه ها 
و مراكز آموزش عالي كشور و طبق داد هاي جمع آوري شده توسط وزارت علوم، در مقطع 
ليسانس رشته هاي تاريخ، علوم جغرافيا و هوافضا، به ترتيب با 67.3درصد، 65.4درصد 
و 62.7درصد، باالترين نرخ بيكاري را بين فارغ التحصيالن دانشگاهي داشته اند. در اين 
مقطع، فارغ التحصيالن رشته هاي بهداشت و درمان، مهندسي كامپيوتر و مهندسي برق 

به ترتيب با 22.1درصد، 39.2درصد و 42.2درصد، كمترين نرخ بيكاري را داشته اند.

  در مقطع فوق ليسانس، فارغ التحصيالن رشته هاي تاريخ، علوم جغرافيا و اقتصاد 
به ترتيب با 57.8درصد، 57.5درصد و 56.9درصد، به ترتيب باالترين نرخ بيكاري 
را بين كل فارغ التحصيالن داراي مدرك فوق ليسانس داشته اند. در اين مقطع نيز 
فارغ التحصيالن فوق ليسانس رشته هاي بهداشــت و درمان، مهندسي مكانيك و 
حسابداري به ترتيب با 12.1درصد، 23.4درصد و 24.4درصد، كمترين نرخ بيكاري 

را داشته اند.
  در مقطع دكتري، فارغ التحصيالن هوافضا با 59.5درصد، آموزش زبان انگليســي با 
40درصد و فارغ التحصيالن تاريخ با 38.9درصد، باالترين نرخ بيكاري را در اين مقطع 
داشته اند. در اين مقطع، فارغ التحصيالن رشته هاي بهداشت و درمان، مهندسي عمران و 
مهندسي كامپيوتر به ترتيب با 4.1درصد، 5.5درصد و 11.1درصد، كمترين نرخ بيكاري را 

بين رشته هاي مختلف دارا هستند.

استان های درگير با بيكاری كدامند؟ 
   باالترين نرخ بيكاري فارغ التحصيالن دانشگاهي مربوط به استان هاي 
شمالي، شامل گيالن، مازندران و گلستان است. در اين 3استان ميانگين 

نرخ بيكاري فارغ التحصيالن دانشگاهي حدود 66درصد است.
  در رتبه دوم، اســتان هاي يزد، اصفهان و چهارمحال وبختياري قرار 
دارند كه نرخ بيكاري فارغ التحصيالن دانشگاهي اين استان ها بيش از 

56درصد است.
  در رتبه سوم، استان هاي اردبيل، آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي و 

زنجان قرار دارند كه نرخ بيكاري فارغ التحصيالن دانشگاهي استان هاي 
مذكور نيز حدود 51/8درصد بوده است.

  كمترين نرخ بيكاري فارغ التحصيالن دانشگاهي نيز مربوط به 2استان 
البرز و تهران مي شود كه نرخ بيكاري آنها در سال گذشته حدود 39درصد 
بوده است. پس از اين دو استان، خراسان شمالي، خراسان رضوي، خراسان 
جنوبي و سمنان، كمترين نرخ بيكاري فارغ التحصيالن دانشگاهي را دارند 

كه اين ميزان در سال گذشته حدود 40درصد بوده است.

%۴۰
بیکاران

تحصیالت عالیه دارند

 بیشترین نرخ بیکاری 
  در مقطع دكتري  

%59/5
فارغ التحصیالن هوافضا و

%۴۰
   آموزش زبان انگلیسي  

گلستان،
گيالن   و   مازندران 

باالترین نرخ بیکاري فارغ التحصیالن دانشگاهي

%6۰
مهندسان

بیکار یا در اسنپ مشغولند

1/2۰5/۰۰۰
 بیکاران داراي مدرك دانشگاهي

 تا پایان سال98

بيشترين بيكاری برای كدام دانشكاه هاست؟ 
  طبق پايش انجام شده توسط وزارت علوم، در سال1399 باالترين 
نرخ بيكاري فارغ التحصيالن با مدرك ليسانس را دانشگاه الزهرا با 

52.5 درصد داشته است.
  پس از اين دانشگاه، فارغ التحصيالن ليسانس دانشگاه خوارزمي 
تهران با 48.9درصد و فارغ التحصيالن ليســانس دانشگاه صنعتي 
خواجه نصير با 48.6درصد در رتبه هاي دوم و ســوم قرار دارند. بين 
دانشــگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور، فارغ التحصيالن ليسانس 
دانشگاه صنعتي قم با 17.6درصد، صنعتي شيراز با 18.2درصد و استان 

كردستان با 23.5درصد، كمترين نرخ بيكاري را داشته اند.
  در مقطع فوق ليســانس، فارغ التحصيالن دانشگاه هاي ياسوج، 
هرمزگان و الزهرا به ترتيب با 42.7درصد، 40.5درصد و 41.1درصد، 

باالترين نرخ بيكاري را بين دانشــگاه هاي كشــور داشــته اند. 
فارغ التحصيالن دانشگاه هاي گلســتان، علم وصنعت و كشاورزي و 
مناطبع طبيعي خوزســتان نيز به ترتيب با 14.3درصد، 22درصد و 
22.9درصد، كمترين نرخ بيكاري را بين فارغ التحصيالن دانشگاهي 

دارند.
  در مقطع دكتري نيز فارغ التحصيالن دانشگاه هاي صنعتي اصفهان، 
وليعصر)عج( رفسنجان و ياسوج به ترتيب با 25.3درصد، 22.3درصد 
و 21.8درصد باالترين نرخ بيكاري را بين فارغ التحصيالن دوره دكتري 
كشور دارند. همچنين فارغ التحصيالن دكتري دانشگاه هاي الزهرا، قم 
و صنعتي سهند به ترتيب با 1.5درصد، 2.7درصد و 3.7درصد، كمترين 

نرخ بيكاري را بين فارغ التحصيالن دوره دكتري كشور داشته اند.

ونا  و     زخم  آخر،  زخم   كر
  با شيوع كرونا براساس يك روايت يك ميليون و 500هزار و براساس 

روايت ديگر 2ميليون شغل از بين رفته  است. 
  با شيوع ويروس چيني در ايران و ازبين  رفتن مشاغل در ايران، زنان 
آسيب بيشتري ديده اند تا آنجا كه آنها در سال گذشته، 1.6 برابر مردان 

از بازار كار خارج شده اند.
  حدود 70درصد از شاغالني كه به دليل كرونا شغل خود را از دست 

داده اند، زنان هستند.
  كرونا نرخ رســمي بيكاري زنان را در يك سال، 1.4درصد افزايش 

داده است.
  همچنين كرونا منجر به ثبت درخواست 730هزار نفر براي دريافت 

مقرري بيمه بيكاري شده است. 
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اينجا قرار نيســت آماري را با شما در ميان 
بگذاريم. در اين مجموعه يادداشت ها قصد 
داريم، به تجربه هايــي از دوران بيكاري 
بپردازيم؛ تجربه هايي تلخ و شــيرين كه در عين ناباوري از ســر گذرانده ايم و در همان 
ناباوري جهان هنوز ادامه دارد و ما همچنان زنده ايم. بيكاري عارضه نوظهوري نيست؛ امري 
اجتناب ناپذير است. هر روز در جهاني زيست مي كنيم كه آبستن اتفاق هاي غريبي است و 
هر يك از اين رويدادها ممكن است ما را از چرخه معمول زندگي خارج كرده و در دور ديگري 
بيندازد. آنچه مسلم است، تا روزي كه زنده هستيم تجربه مي كنيم اما تجربه ها هيچ گاه به ما 
قول آن را نداده اند كه جانكاه و طاقت فرسا نباشند. ما تنها در گوشه اي از اين جهان زندگي مان 
را دستخوش اتفاقاتي خواهيم ديد كه ممكن است در خيلي از آنها نه تنها مقصر نبوده كه حتي 
دخيل نباشيم. مثال آشنايي مي آورم؛ شيوع ويروس كرونا. كدام يك از ما حتي براي لحظه اي 

چنين خوابي براي جهان ديده بود. چطور مي توان در جريان متزلزل زندگي چنين امري را 
برنامه ريزي كرده و از گزند اتفاقات آن در امان ماند؟ بي شك آنچه مسلم است تطبيق زندگي 
و تقويت روان براي سازگاري با اين رويدادها بر هر يك از ما واجب تر از هر امري است. بي آنكه 
در چرخه باطل افسردگي و ماللت گرفتارشويم، بايد به اين فكر كنيم، چگونه مي توان بهترين 
بهره را از خواب هاي كابوس وار جهان برد. در اين يادداشت ها نيز بي آنكه فرض و پيش فرضي از 
آنچه خواهيم شنيد، داشته باشيم، فقط خواستيم تا دوستاني تجربه هايشان را از دوران بيكاري 
با ما در ميان بگذارند اما برآيند آنچه به دست مان رسيد، نشان از آن دارد كه ما همچنان بالقوه 
طالب زندگي هستيم و اين امر ما را پيش از آنكه خود تصور روشني از آن داشته باشيم به سوي 
مطلوب خواهد كشاند. تمام يادداشت هاي موجود در اين صفحه به ما نشان خواهد داد، چطور 
جمله كليشه اي تبديل كردن تهديد به فرصت هنوز كارايي دارد، درحالي كه ما از اين جمله 

ملوليم و برايمان شعاري بيش نيست.

نگار حسينخاني
روزنامه نگار

تجربه هاي بيكاري چند نفر از ما درباره گذران زندگي، بي كار 

دست به كاری زنم 
كه غصه سر آيد

اواخر ســال1398 بود كه ويروس كرونا جهان را 
گرفت. آن زمان در فرودگاه امام خميني، در جايگاه 
تشــريفات اختصاصي كار مي كردم. 8سال بود كه 
در آن قسمت مشغول به كار بودم. با شيوع ويروس 
همه فعاليت هــا به حالت نيمه تعطيــل و تعطيل 
درآمد و اين امر بر حجــم پروازها نيز بي تأثير نبود 
اما هيچ كس استثنا نبود و همه در شراط يكساني 
قرار داشتيم. از اين رو درك وضعيت كارفرما براي 
كارگر و متقابــا درك كارگر براي كارفرما چندان 
ســخت نبود. ما مي دانســتيم همگي در وضعيت 
موجود، متضرر هســتيم اما عده اي از اين شرايط 

سوء استفاده كردند.
در همان ابتداي اين تنگنا قرار داشتيم كه سرويس 
اياب و ذهاب كارمنــدان از فعاليت باز ايســتاد. به 
همين خاطر براي كساني چون من كه بايد خود را 
از شــرق تهران به فرودگاه مي رساندند و از وسيله 
شخصي اســتفاده مي كردند، اين رفت وآمد رقمي 
معادل 500هزار تومان در  ماه اضافه بر هزينه هاي 
ديگر به مخارج خانواده تحميل كرد. پس از حذف 
سرويس ها، دريافتي حقوق نيز تغيير كرد. ماهانه  
يك تا يك و نيم ميليــون تومان حقوق مي گرفتيم؛ 
مبلغ حداقلي كــه از حداقل حقوق تعيين شــده 
توسط دولت هم پايين تر بود. اما مدتي نگذشت كه 
بخش اداري برگه هايي براي امضا كردن مقابل مان 
گذاشــت؛ مبني بر اينكه 8ميليون تومان به علت 
كسر كار بدهكاريم. بي شــك ما كه حقوق كاملي 
دريافت نكرده بوديم اين امر را نپذيرفته و از امضاي 

آن خودداري كرديم. همين باعث اخراج بعضي از 
افراد شد كه من نيز از آن دسته بودم.

 در همين دوران بود كه پروسه  شــكايت در اداره 
كار و بيمه  بيكاري آغاز شد. خوشبختانه حاال اين 
كار بدون مراجعه حضوري هم ممكن اســت. پس 
از انجام اقدامات الزم جلســه اي با حضور نماينده 
كارفرما، نماينــده كارگر و عضــوي از آن اداره به 
شكايت رســيدگي شــد. از آنجا كه آگاهي درباره 
بعضي مسائل مربوطه را داشتم، اعام كردم يك ماه 
از پايان قراردادم گذشته و امضا نكردن قرارداد تازه 
از سوي پيمانكار به منزله قرارداد دائمي خواهد بود. 
اگرچه موضوع چنان كه قانون پيش روي كارگر قرار 
داده رقم نخورد. مي توانستم پرونده شكايت را در 

همان نقطه نگذاشته و آن را دقيق تر دنبال كنم اما 
چون اهل تنش و استرس مداوم در زندگي نبودم 
و نيســتم، به مرحله اي در اين روند شكايت بازي 
رسيدم كه فقط مي خواستم اين ماجرا تمام شود. 
هرچند توانســتم از بيمه بيكاري برخوردار شوم. 
از آنجا كه ســابقه كار و فعاليت در بورس داشتم، 
توانستم از پس مخارج بربيايم. بيكاري حاشيه هايي 
ايجاد مي كنــد كه دور از ذهن نيســت. وقتي فرد 
مشغول كار است، انرژي و زمان را بين كار و زندگي 
شــخصي تقســيم مي كند و اين خود مانع از بروز 
اتفاقاتي در زندگي خواهد شد، اما فرد بيكار همواره 
با مسائلي روبه رو است كه چندان عاقه اي به روبه رو 

شدن با آن به شكل معمول ندارد.

بيــش از اينكه شــيوع ويروس كرونا مســتقيما بر 
كسب وكار من تأثير گذاشته باشد، يعني مثًا منجر 
به تعطيلي كار يا تعويق در خدمات رســاني به خاطر 
رعايت پروتكل هاي بهداشــتي شــده باشد، جيب 
خالي مردم بر كار من تأثير گذاشت. البته خب همين 
هم باز از تأثيرات شــيوع كروناســت. همانطور كه 
عرض كردم اين تأثير مستقيم نيست، غيرمستقيم 
است. خود ويروس با ما كاري نداشته، اما خب جيب 
مشــتري هايمان را از پول خالي كرده است؛ چون 
بسياري از آنها بيكار شده اند يا بازارشان كساد شده 
است. كسادي بازار ديگران، بديهي است با كسادي 
بازار ما در ارتباط است. باالخره بحث بر سر گردش 
پول اســت؛ آنها پولي ندارند كه بابت محصولي كه 
من توليد مي كردم بپردازنــد. كار من، توليد كاالي 
تزئيني و دكوري براي خانه ها و مغازه هاست؛ يعني 
جزو كاالهاي غيرضروري محسوب مي شود. در اين 
شرايط، نهايتا مردم بتوانند شكمشان را سير كنند و 
ديگر به فكر اين نيستند كه فان مجسمه يا تابلو را 
بخرند و خانه و مغازه شان را با آن تزئين كنند. به نظرم 
جز مشــاغلي كه مستقيما از شــيوع ويروس كرونا 
آسيب ديده اند، مشاغلي چون خدماتي كه من ارائه 
مي دادم نيز بساطشان با اين ويروس برچيده مي شود. 
رونق فروش كاالي غيرضروري، منوط به ثبات بازار 
و رونق ديگر مشاغل است. پولي كه مردم بابت كاالي 
توليدي من پرداخت مي كردنــد، پولي بود مازاد بر 
هزينه هاي جاري، معمول و ضروري زندگي شــان؛ 
خب، حاال چنين پس اندازي نمي توانند داشته باشند.

ما ابتدا در همان شش ماه نخست سال گذشته مغازه 

را تحويل داديــم و كار فروش حضــوري را تعطيل 
كرديم. خــب از آنجا كه كار ما جزو مشــاغل گروه 
چهار محسوب مي شــد، با هر اعمال محدوديتي به 
تعطيلي كشانده مي شــديم. همكارانمان به شوخي 
به ما مي گفتند هميشه تعطيل هاي گروه چهارمي! 
از اين رو سال گذشته جز يكي،دو ماه، مغازه مان باز 
نبود. بعد از آن خواســتيم مثل ديگر مشاغل مشابه 
 خودمان، كسب وكارمان را به فضاي اينترنت بكشانيم. 
پولي داديم و سايتي طراحي كرديم كه كارش نگرفت. 
سپس به صفحه اي در اينستاگرام روي آورديم. آنجا 
پول براي تبليغات صفحه خرج كرديم اما در نهايت 
جز چندصدنفر دنبال كننده پيدا نكرديم. شــايد از 
ابتداي ســال تا همين  ماه پيش، 2مشتري بيشتر 

نداشــتيم. خب با چنين وضعي نمي توانستيم ادامه 
بدهيم. كار صفحه را هم متوقف كرديم. مي توانستيم 
همينطور اثر توليد كنيــم و توي صفحه بگذاريم اما 
توليد، نيازمند تهيه مواداوليه اســت. مواداوليه كار 
ما هم در همين مدت قيمتش چندبرابر شده است. 
نمي توانستيم به اميد مشــتري احتمالي همينطور 
مواداوليه بخريم و توليد كنيم و روي دســتمان باد 
كند. واقعا ديگر نمي دانيــم چه بايد بكنيم. چند نفر 
از همكارانم با خودروي شخصي شان به مسافركشي 
روي آورده اند و به خاطر ارتباط مســتقيم با مردم، 
مبتا به كرونا هم شده اند. من كه خودرو هم ندارم تا 
شده حتي با سري نترس از كرونا، مسافر سوار كنم. 
همينطوري نشسته ايم در خانه تا ببينيم چه مي شود.

يك ماه بيشــتر از شــيوع ويروس كرونا نگذشته 
بود كــه تعطيلي  مشــاغل به شــكل جدي تري 
مطرح شــد. آن روزها همه درگير كيفيت الكلي 
بودند كه بــا آن بايد همه  چيز را مي شســتند؛ از 
دســت گرفته تا كفش و لبــاس و خوراكي. بين 
صنعتي و بهداشــتي فاصله اي مي گذاشتند و به 
اين فكر مي كردند چقدر از الكل 90درصد را بايد 
با آب مخلوط كنند كه 70درصــد به آنها بدهد و 
بتوانند بيشترين تأثير را در نابودي ويروس كرونا 
داشته باشــند. ويروس! چيزي كه نمي شناختيم 
و با وســواس افتاده بوديم به جان دست هايمان 
تا 20ثانيه پشت و رو بســابيم، بلكه اين موجود 
ناپيدا را مغلوب دانش كرده باشيم. چقدر 20ثانيه 
را شمرده باشيم، قبول اســت؟ گاهي يك دقيقه 
كف به دست مي ماليديم و هي 20ثانيه را از سر به 
ته و از ته به سر مي شمرديم، بلكه حواس پرتمان 
ويروس را وسوســه نكند، به جانمان بيفتد. حاال 
از آن روزها گذشــته؛ از روزهايي كــه در مهد به 
بچه ها درس مي دادم و كارگاه ها و كاس ها يكي 
پس از ديگري برگزار مي شــد و تمامي نداشت. 
يك ماه از همه گيري گذشته بود كه مهدكودك ها 
تعطيل شدند. مديران مهدها كه همه درآمدشان 
از يك يك بچه ها تامين مي شــد، اول به اين فكر 
افتادند همه  چيــز را مجازي برگــزار كنند و اين 
يعني شروع كار سخت ويدئو گرفتن و كاردستي 
درســت كردن جلوي دوربين و ارتباط بي پايان 
شــبانه روزي با پدر و مادرها و بچه هايي كه قرار 

بود در محيطي امن ياد بگيرند اما همه  چيز ساده 
نگذشــت. كم كم اين رويه براي پدر و مادري كه 
بيش از آموزش فرزندش را به خاطر مشــغله هاي 
 روزانــه بــه مهــد مي فرســتاد بي معني شــد. 
بي معني شدن هم در اين برهه يعني قطع هزينه اي 
كه هر  ماه مجبور بود به مهد بپردازد. خب! پيداست 
مديران هم با جيب هاي خالي چندان صرفه اي در 
اين ادامه دادن نديدند؛ همين، آغاز بيكاري يك 
معلم مهدكودك اســت. به استثناي اينكه خيلي 
زود پيگير ورود به جرگه بيــكاران و بهره مندان 
از بيمه اين گروه شدم، به اين فكر افتادم در آغاز 
تجربه اي جمعي و مورد استقبال، يعني كسب وكار 
خانگي آســتين همت را باال بزنم و كار خودم را 

شــروع كنم. در اين مدت از همه دانش اندوخته 
اســتفاده كرده و در خانه اتاقي را براي كار كردن 
انتخاب كردم. بعد به آن وســعت دادم. حاال همه 
خانه كارگاه من اســت با خيل سفارش هايي كه 
هر روز مجبورم براي رساندن شان زودتر از خواب 
بيدار شــوم و به خانه كه حاال كارگاه شده، بروم. 
در همين مدت از تجربه هايــم در زمينه آموزش 
نيز كتاب كاري براي كــودكان، مربيان و مادران 
نوشتم كه حاال در دست ويرايش است. روزهايي 
كه قرار بود خيلي زود تمام شود و كابوس مان بود، 
وديعه اي نيز برايمان داشت و حاال عادت مان شده. 
حاال بيش از 2ســال از آن  ماه مي گذرد و زندگي 

چيزهاي نوتري براي من به ارمغان آورده است.

تصور وضعيت موجود در هيچ برهه اي از زندگي 
برايم قابل تصور نبود. اول حس مي كردم رو دست 
خورده ام، بعد همه  چيز تغيير كرد. انگار عصبانيتم 
فروكش كرده باشــد، توانســتم خود را با وضع 
موجود وفق دهم. نمي گويم حاال شــرايط خوبي 
دارم، چون ندارم. فشار اقتصادي همانطور كه بر 
همه خانوارها فشار آورده، وضعيت مالي من را هم 
تحت تأثير قرار داده است. اما حاال آرام تر هستم و 
مي توانم بعد از 2سال فكر كنم اين تغييرات آنقدر 
هم كه فكر مي كردم وحشتناك نبوده. شايد هم 
چون ديگر به خيلي چيزها از پيش فكر نمي كنم 
و با شــرايط موجود پيش مي روم اينطور اســت 
اما وقتي تورهاي مســافرتي تعطيل شد، من كه 
تورليدر بودم و همه درآمدم را از اين راه كســب 
مي كردم يكبــاره همه آرزوهايــم را نقش بر آب 
ديدم. تورها تعطيل شده بود. رفت وآمد به شهرها 
و كشــورهاي ديگر ممكن نبود. قراردادها فسخ 
مي شد و صنعت گردشگري با ضربه مهلكي روبه رو 
شده بود. هرچند هنوز از آن شوك بيرون نيامده 
است، اما ادامه پيدا كردن هر روزه اين ماجرا وضع 
را وخيم تر مي كرد. مردم از سفر هراس داشتند و 
كمتر كسي بود به اين فكر كند مي توان بيرون از 

خانه هم زنده ماند.
همين شــد كه پس از روزها گردش در سايت ها 
و صفحات مجازي يــك روز تصميم گرفتم كاري 
كنم. همين شد كه تورهاي مجازي برپا كردم و از 
عكس ها و تجربه هايم نوشتم. كم كم صفحه ام رونق 
گرفت و مخاطباني پيدا كــرد. در كنار اين كار از 

ارتباطم با مردم در شهرهاي مختلف استفاده كردم 
و شروع كردم به فروش محصوالت و سوغاتي هايي 
كه مي شد با بســته هاي پستي به دست خريداران 
رســاند. همين هم باعث شــد كم كم به اين فكر 
كنم، روي محصوالت با بســته بندي هاي دلخواه، 
اسم برندي را برچســب كنم كه مي توانست كمي 
وضعيت ناچاري اين روزهــا را تغيير دهد. وقتي 
 اين پيشــنهاد را با چند نفر مطرح كــردم، از آن 

استقبال شد. 
دوســتانم در شــهرهاي ديگر من را با صاحبان 
كاالهايــي مرتبــط كردنــد كه مي خواســتند 
خريداراني براي محصول شان دســت و پا كنند. 
شعار من هم همين شد؛ يك قرار دو طرفه بين من 

و صاحب محصول: مشتري از من، محصول از شما. 
آنها سفارش ها را برايم مي فرســتادند و من آن را 
بسته بندي كرده و به دست مشتري ها كه مخاطبان 
صفحه گردشگري ام بودند مي رساندم. حاال چند ماه 
مي شود، اين وضع چند ماه است ادامه دارد و حاال 
همه  چيز تغيير كرده است. اگر روزي دوباره جهان 
روي چرخ بيفتد و تورها كارشان رونق بگيرد و راه ها 
براي مسافران هيچ ممنوعيتي نداشته باشند، من 
كار خودم را دارم. تجربه اي منحصر به فرد كه گاه 
بيش از آن روزها كه در ســفر بودم دوستش دارم. 
من ديگر آدم قبلي نيستم. حتي عصباني و ناراحت 
هم نيستم. من در موقعيتي كه جهان برايم تدارك 

ديده، حل شده ام.

همگي متضرريم 

به ما مي گويند تعطيل هاي گروه چهارم! 

عادي شدن كابوس ها

در تجربه هاي جهاني حل شدم

هادي تقي پور

شاهين براتپور

فرزانه حسينخاني

زينب موحد

بیکاری
این شماره
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به شيخ پارسال
 سالم برسانيد!

تمام خاطرات خوب استقاللي ها از دياباته پاك شد

نكته بازي

آماربازي

شما خودت پرچم ايران را عوض نكن

يك مدير خوب را نام ببر

اين خودش نگاه جنسيتي است

پيروزي تيم ملي واليبال كشورمان 
برابر لهســتان در نخستين بازي 
المپيــك حســابي چســبيد؛ 
مخصوصا كه كوبيــاك، كاپيتان 
تيم حريف پيش از مســابقه كري 
بدي خوانده بود. بعــد از بازي همه از 
خجالت او در آمدند و خيلي هم خوش گذشــت. يكي از اين 
آدم ها رامين رضاييان بود كه اســتوري گذاشت و مدعي شد 
هر چقدر تصوير پرچم ايران را براي كوبياك كامنت مي كند، 
از طرف او ديليت مي شود. خوب است حاال كه رضاييان تا اين 
حد به ارزش و اهميت پرچم ايران واقف است، از اين به بعد اين 
پرچم را در پروفايل اينستاگرامش به پرچم قطر يا هيچ كشور 
ديگري تغيير ندهد. همين چند وقت پيش بود كه اين اتفاق 
رخ داد و همزمان با عدم دعوت رامين به تيم ملي، شايعه تغيير 

مليت او سر زبان ها افتاد.

يحيــي گل محمــدي، ســرمربي 
پرسپوليس در نشست خبري پيش 
از بازي اين تيم برابــر تراكتور به 
انتقاد از مديران باشــگاه پرداخته 
و گفته: »بي خيالــي آنها ما را اذيت 
مي كند.« به اين ترتيب او زهرش را به 
سميعي و رفقا هم ريخت، همانطور كه پيش از آن به رسول پناه 
ريخته بود. حتي محمدحسن انصاري فرد هم كه شخصا يحيي 
را به پرســپوليس آورد، از نيش و كنايه هــاي او در امان نبود و 
گل محمدي در همان نخستين نشســت خبري اش به عنوان 
سرمربي سرخپوشان بابت معوقات بازيكنان از انصاري فرد گاليه 
كرد. يحيي در پديده مشهد هم با مالك باشگاه درگير بود و به 
اطرافيان حميداوي مي تاخت. او در ذوب آهن هم سابقه مفصل 
درگيري اينستاگرامي با سعيد آذري را داشته است. در نتيجه 
خوشحال مي شويم اگر او از يك مدير خوب و استاندارد اسم ببرد.

درحالي كه بازيكنان استقالل اعتصاب 
كرده بودند، نهايتا آبي ها راضي شدند 
براي بازي با نســاجي راهي جاده 
شــوند. در اين بين راننده اتوبوس 
حامل استقاللي ها يك بانو بود. باشگاه 
هم از اين موقعيت استفاده كرد و با انتشار 
تصوير راننده در رسانه رسمي اش نوشت: »باعث افتخار مجموعه 
تيم استقالل است كه راننده اتوبوس اعضاي كادرفني تيم فوتبال 
استقالل به سمت قائم شهر، خانم بيرق دار است كه از زناني است 
كه نشان داده انسان ها فارغ از جنسيت شان، از توانايي هاي برابري 
برخوردارند.« حاال كاري به نگارش اسفبار اين چند خط نداريم، 
خاطرمان هم جمع است كه نيت باشگاه استقالل خير بوده، اما 
همين بولد كردن رانندگي خانم ها خودش نگاه جنسيتي است. 
اگر اين اتفاق را »عادي« مي دانيد، چرا خبرش را منتشر مي كنيد؟ 

اول نگاه خودتان را به توانايي هاي بانوان واقعي كنيد لطفا!

متريكا

تركيب 4تيم مرحله نيمه نهايي جام حذفي 

ايران شنبه شب با صعود ملوان كامل شد. 07
نماينده انزلي توانســت در ضربات پنالتي 
خيبر خرم آباد را شكســت دهــد و تنها 
نماينده ليگ يكي در مرحله نيمه نهايي اين رقابت ها باشد. از بين 4تيمي 
كه امسال به نيمه نهايي رسيده اند فقط استقالل و همين ملوان سابقه 
قهرماني در جام حذفي را دارند. البته ملوان هم در 3دهه اخير يعني در 
دوران حرفه اي شدن فوتبال ايران هرگز به قهرماني جام حذفي نرسيده و 
آخرين قهرماني اين تيم به ســال1369 برمي گردد كه از قضا در فينال 
همين استقالل تهران را برد و قهرمان شد. استقالل با 7قهرماني ركورددار 
بردن جام حذفي است و پرسپوليس با 6قهرماني پشت سر اين تيم قرار 
دارد. ملوان هم 3بار در سال هاي 55، 65و 69قهرمان جام حذفي شده 

است.

 تيم اســتقالل طي يك دهه اخير 7بار به 

نيمه نهايي جام حذفي رسيده و در اين زمينه 07
نيز ركورددار است. از سال 1391 تا 1400 
استقاللي  ها 7بار، فوالد 2بار و ملوان يك بار 
در نيمه نهايي حاضر بوده اند. گل گهر هم براي نخســتين بار است كه به 
نيمه نهايي جام حذفي مي رسد. هرچند سرمربي اين تيم بارها به اين مرحله 
رسيده و ســابقه قهرماني در جام حذفي را هم دارد. استقالل سال97 در 
يك هشتم به سايپا باخت و حذف شد، سال95 در يك چهارم نهايي مغلوب 
نفت تهران شد و سال93 هم در يك چهارم به ذوب آهن باخت. به جز اين 
3سال آبي ها در تمامي ادوار دهه90 در نيمه نهايي حاضر بوده اند و طي اين 

حضورها 4بار هم به فينال رسيده اند تا از اين لحاظ هم ركورددار باشند.

 ملوان چهارمين تيمي است كه در دهه اخير 

از ليگ هاي پايين تــر خودش را به مرحله 04
نيمه نهايي جام حذفي مي رساند. پيش تر 
شهرداري ياسوج )91-90( و خونه به خونه 
بابل )97-96( از ليگ يك و داماش گيالن )98-97( از ليگ2 تا نيمه نهايي 
صعود كرده بودند كه خونه به خونه و داماش تا فينال هم پيش رفتند اما 
شهرداري ياسوج در نيمه نهايي مغلوب استقالل شد. ملوان آخرين بار در 
جام حذفــي 90- 89يعني زماني كــه در ليگ برتر حضور داشــت به 
نيمه نهايي رسيد و جالب اينكه اســتقالل و فوالد هم در آن نيمه نهايي 
حاضر بودند. در آن نيمه نهايي ملوان به استقالل خورد و با پيروزي 2بريك 
مقابل شاگردان پرويز مظلومي راهي فينال شد. پرسپوليس هم با يك گل 
فوالد را شكســت داد و با برتري در فيناِل رفت وبرگشت مقابل ملوان به 

قهرماني رسيد.

تمرينات استقالل بعد از پيروزي اين تيم در داربي حذفي تعطيل 
شده و آنها مقابل نفت مسجدســليمان و نساجي هم با همين 
شرايط حاضر شدند. جلوي نساجي كه اوضاع خراب تر هم شد؛ 
چرا كه فرهاد مجيدي اصال تعدادي از بازيكنانش را به اين سفر 

نبرد. مهدي قائدي، سياوش يزداني، شيخ دياباته و محمدحسين 
مرادمند ازجمله نفراتي بودند كه در تهران ماندند و همراه تيم 

به قائم شهر نرفتند.
 احتماال مجيدي با خودش فكر كــرده وقتي امتيازات ليگي در 
جايگاه اين تيم تأثير ندارد، نيازي نيست به بازيكنان براي حضور 
در تمرين و مسابقات فشار بياورد. يك جاي اين استدالل اما ايراد 
دارد؛ آنجا كه استقالل بالفاصله بعد از پايان مسابقات ليگ برتر 
بايد آماده حضور در نيمه نهايي و احتماال فينال جام حذفي شود. 

در شرايط فعلي خطر خروج بازيكنان استقالل از فرم ايده آل فني 
و فيزيكي وجود دارد و ممكن اســت اين شرايط تاواني سنگين 
به آبي ها تحميل كند. پيروزي در داربي حذفي تنها زماني لذت 
واقعي اش را حفظ خواهد كرد كه استقالل قهرمان جام حذفي 
شود، وگرنه مثل پارسال چيزي از اين شــيريني باقي نخواهد 
ماند. اينطور كه مجيدي بازيكنان اســتقالل را رها كرده، شايد 
بعدا حسابي احساس ندامت كند. به هر حال رقبا هر روز دارند 

كار مي كنند و الجرم آماده هستند.

  خطر خروج از فرم
بازيكنان اصلي استقالل نه تمرين مي كنند، نه مسابقه مي دهند

حاال ديگر قدمت خبرهاي مربوط به ترانسفر 
سردار آزمون به ليگ ها و تيم هاي بزرگ تر 
به يك دهه مي رسد. از آرسنال و منچستر تا 
ميالن و يوونتوس و از بايرن مونيخ تا اتلتيكو 
مادريد، هر روز نام آزمــون در حوالي يك 
باشگاه بزرگ مطرح مي شده است. اين بار 
اما داستان فرق دارد. حاال بخشي از رسانه ها 
و خبرنگاران اروپايــي در مورد آزمون خبر 
داده اند كه معمــوال گزارش هاي دقيقي در 
حوزه نقل وانتقاالت دارند. با اين شــرايط 
به نظر مي رســد جدايي ســردار از زنيت 
سن پترزبورگ جدي تر از هر زمان ديگري 
شده است. گفته مي شود رم در ايتاليا و باير 
لوركوزن در آلمان مصمم ترين مشــتريان 
آزمون هستند. هر چه هست، از چند جهت 
چنين انتقالي درست همين حاال بايد انجام 
شــود؛ يا حاال، يا هيچ وقت ديگر.دليل اول: 
سردار حاال در مرز 27سالگي قرار دارد. اين 
عدد، ســن كمي براي حضور در ليگ هاي 
معتبر اروپايي نيســت. باشگاه هاي بزرگ 
معموال به ندرت بازيكنان آسيايي سن باال 
را جذب مي كنند. آزمون اگــر االن دنبال 
سرنوشتش نرود، شايد سريع تر از آنچه فكر 
مي كند موقعيت هايش را از دســت بدهد. 
او قابليت بازي در يك تيــم ممتاز اروپايي 

را دارد، اما براي رسيدن 
به اين رؤيا هم يكي دو 
سال بايد در سطحي 

ديگر تالش كند. پس كار ســاده نيســت و 
فرصت چنداني هم باقي نمانده است.

دليل دوم: او در روســيه واقعــا به هر آنچه 
مي خواسته دســت يافته اســت. سال ها 
كارآموزي و رشد در تيم هاي متوسط و بعد 
هم 3 دوره پياپي قهرماني با زنيت. او حتي 
آقاي گلي را هم تجربه كرده اســت. فوتبال 
در ســرزمين تزارها، بيــش از اين چيزي 
براي هديه به آزمون نــدارد. قد او بلندتر از 
اين سقف است و بايد جاي ديگري را براي 
جوالن پيدا كند. فرض كنيم امســال هم 
زنيت قهرمان روسيه و سردار آقاي گل ليگ 
اين كشور شــد؛ خب كه چه؟ چه چيزي به 

رزومه آزمون افزوده خواهد شد؟
دليل سوم؛ فقط يك سال از قرارداد آزمون 
با زنيت باقي مانده اســت. بنابراين باشگاه 
روسي براي اينكه مهاجم ايراني اش را مفت 
از دســت ندهد، االن راغب تــر از هر زمان 
ديگري براي معامله بر ســر آزمون اســت. 
اگر ســردار امروز زنيت را ترك نكند، اين 
به معناي تمديد قراردادي ديگر و سرسخت 
شدن دوباره اين باشــگاه در بحث ترانسفر 
بازيكن ايراني اش خواهد بود. پس تا تنور داغ 
است، سردار بايد نانش را بپزد. وقت كندن 
و رفتن، همين حاالســت. اين جهانگردي 
مجازي و رسانه اي باالخره بايد به يك انتقال 
واقعي منجر شود. شايد فردا خبري از اين 

پيشنهادها نباشد. كرار جاسم در گفت وگو با رسانه هاي عراقي براي خودش 
نوشابه باز كرده و گفته: »چون سابقه و عملكردم در ليگ 
ايران خيلي خوب بوده، هميشه از آنجا پيشنهاد دارم.« 
بعد هم اضافه كرده كه سايپا و تراكتور به دنبالش هستند 
و به زودي براي مذاكره با تراكتور به ايران مي آيد. روشن 
نيست اظهارات كرار در اين مصاحبه چقدر درست باشد؛ 
مخصوصا كه بعيد است تيمي مثل سايپا در اين شرايط 
اســفبار و در خالل جنگ براي بقا، دنبال جذب بازيكن 
براي فصل بعد باشد. در نتيجه مي توان اميدوار بود جاسم 
الف زده باشد، اما در غيراين صورت احتمال بازگشت او به 
فوتبال ايران از آن تصورات ترسناك است؛ آنقدر كه آدم 
را وا مي دارد از سر اجبار طرفدار انحصار شود و آرزو كند 
قانون منع جذب مربي و بازيكــن خارجي همچنان در 

فوتبال ايران پابرجا باقي بماند!
اگر كسي در ايران با اين هافبك 34ساله عراقي مذاكره 
كرده، به طــور جدي بايد برايش تأســف خــورد. يك 
فوتباليســت ديگر بايد چه كار خبطي انجام بدهد كه 
باشگاه ها به حرمت نان و نشان و اعتبارشان دور او را خط 
قرمز بكشند؟ كرار جاسم هنگام حضورش در فوتبال ايران 

بارها جنجال ساز شد، دعوا و دردسر راه انداخت، به همه 
توهين كرد و حتي زندگي شخصي اش هم خالي از مسئله 
نبود. از او يك فايل صوتي موجود است كه با بدترين لحن و 
كلمات به مقامات فوتبال ايران توهين مي كند. او به خاطر 
همين اظهارات با محروميت مواجه شد، به كشورش رفت و 
از آنجا اعالم كرد ديگر هرگز به ايران برنمي گردد؛ اظهاراتي 
كه با واكنش تند بسياري از پيشكسوتان كشورمان مواجه 
شد. خوي ناآرام و غيرطبيعي اين بازيكن فقط هم مربوط 
به مراوداتش با فوتبال ايران نيست؛ چرا كه او، هم در ليگ 
باشگاهي عراق و هم در تيم ملي كشورش به دفعات دردسر 
درست كرده است. همه اينها را اضافه كنيد به اينكه سن و 
سالي از جاسم گذشته و او ديگر توانايي فني و فيزيكي قبل 

را ندارد. خب اين چه خريدي است مثال؟
اميدواريــم آنچه در اين فقره شــنيديم كذب باشــد. 
اميدواريم مصاحبه مورد نظــر جعلي بوده يا كرار دنبال 
روياپردازي بوده باشد. در غيراين صورت غصه خواهيم 
خورد به حال هموطناني كه بــراي حرمت و اعتبار اين 
فوتبال تره هم خرد نمي كنند و پيش روي يك پرخاشگر 

بي كالس فرش قرمز مي اندازند.

پايانجهانگرديرسانهاي؟
به 3 دليل اين بهترين زمان ممكن براي انتقال سردار آزمون است

تكرارجاسم؟چرا؟
 تنها فايده منع جذب خارجي ها، نبودن امثال اين بازيكن 

بي كالس است
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ليگ قهرمانان آسيا

مقدماتي جام جهاني2022

بهروزرسايلي|استقاللدرحاليشبگذشتهدربازيماقبلپاياني
ليگبيستمبهمصافنساجيرفتكهشيخدياباتهدرتهرانماندو
ازتلويزيونبازيتيمشراتماشاكرد.اززمانازسرگيريمسابقات
ليگ،شيختنهادقايقكوتاهيبراياستقاللبازيكردهواغلب
بهدليلمصدوميتياناآمادگي،حضوردرمسابقاتراازدستداده
اســت.مهاجممالياييدربازيقبليبانفتمسجدسليمانحتي
درفهرست20نفرهآبيهاهمقرارنگرفتوايناتفاقدربازيشب
گذشتههمتكرارشد.هماكنونشايدبدونهيچترديديبتوان
گفتادامهحضورشيخدياباتهدراســتقاللبراياينفصل،يك
خسرانبزرگبودوتنهاضررماليوتبعاتحقوقيمتوجهباشگاه

ايرانيكرد.

سقوطآماريوحشتناك
باوركردني نيست كه دياباته از بهترين و مؤثرترين بازيكن استقالل در 
ليگ نوزدهم به يكي از ناكارآمدترين نفرات اين تيم در ليگ بيستم تبديل 
شده است. شــايد در اين مورد اعداد به خوبي بتوانند واقعيت را نشان 
بدهند. شيخ پارســال در 21بازي ليگي براي استقالل به ميدان رفت و 
با به ثمر رساندن 15گل عنوان بهترين گلزن مسابقات فصل گذشته را 

به دست آورد. با اين حال او در ليگ بيستم تنها در 12ديدار به ميدان رفته 
و موفق به زدن 2گل شده است؛ هر دو گل هم در يك بازي برابر تراكتور. 
هيچ كس حتي تصورش را هم نمي كرد كه دياباته 33ساله در اين سطح 
نزول كند، اما به هر حال اين اتفاق رخ داده و حاال حتي آرمان رمضاني هم 

نسبت به او اولويت باالتري براي بازي كردن دارد.

600هزاردالربرايهيچ
داده هاي غيررسمي حاكي از آن است كه رقم پايه قرارداد شيخ دياباته 
براي اين فصل، چيزي حدود 600هزار دالر بوده كه البته آپشن ها به طور 
جداگانه به آن اضافه مي شود؛ هرچند دياباته اصال براي استقالل بازي 
نكرده كه قرار باشد آپشن خاصي فعال شود! همان اصل دستمزد شيخ 
اما بسيار باالست و چه بســا او را تبديل به گران ترين بازيكن استقالل 
مي كند. اين اواخر يك بار هــم در دل مصاحبه هاي تند فرهاد مجيدي 
به عدد 600هزار دالر در مورد طلب دياباته اشاره شد. در اين صورت با 
توجه به نرخ تقريبي ارز، ادامه حضور شيخ در استقالل براي باشگاه ايراني 
حدود 15ميليارد تومان آب مي خورد. بعيد است هيچ كدام از بازيكنان 
داخلي و خارجي اســتقالل در اين فصل بيش از اين پول گرفته باشند؛ 
حتي دستمزد محمد نادري و پول رضايتنامه اش از كورتريك هم احتماال 

اينقدر نخواهد شــد. به عالوه بازيكنان خارجي به هر حال هزينه هاي 
جانبي هم دارند كه نمي توان آنها را ناديده گرفت. هزينه اسكان، رفت وآمد 
و مسافرت اين بازيكنان به خانه گاهي به اندازه خريد يك بازيكن ايراني 
است. به احتمال فراوان قرارداد شــيخ معاف از ماليات هم بسته شد. در 

مقابل اينها اما چه چيزي گير استقالل آمده؟ تقريبا هيچ! 

ازدرگيريبافكريتاتهديدبهفسخ
شيخ از نظر اخالقي و رفتاري هم نسبت به فصل گذشته تغييراتي داشت. 
اگرچه او همچنان جزو بي حاشيه ترين بازيكنان خارجي فوتبال ايران به 
شمار مي آيد، اما امسال عمده تيترها و اخبار در مورد او، سمت و سوي 
تنش داشت. دياباته اوايل فصل در جريان بازي معروف استقالل در خانه 
فوالد با محمود فكري دچار مشكل شد و صحنه هاي عجيب در كنار خط 
طولي زمين به وجود آمد. بعد هم چندين بار داستان تأخير او در بازگشت 
از مرخصي و نيز حضورش در تهران با ناآمادگي تكرار شد. در اين بين گاه 
و بيگاه تهديدهاي اين بازيكن در مورد فسخ يكطرفه قراردادش به خاطر 
تأخير در دريافت دستمزد هم رسانه اي شد كه به هر حال بازتاب هاي 
خوشايندي نداشت. در هر صورت شيخ پارسال را اگر ديديد، به او سالم 

برسانيد و بگوييد دل مان برايش خيلي تنگ شده است!

جمعه8مرداد1400

صنعت نفت-ماشین سازی 

پديده-فوالد

آلومینیوم-نفت  مسجدسلیمان

گل گهر-نساجی

استقالل-سپاهان

تراکتور-سايپا

ذوب آهن-مس رفسنجان

پیكان-پرسپولیس
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استقالل ايران - الهالل عربستان

استقالل تاجیكستان - پرسپولیس ايران

شارجه امارات - الوحده امارات 

النصر عربستان - تراکتور ايران 

يكهشتم

11شهريور1400
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ايران - سوريه

 عراق - ايران

امارات - ايران

ايران - کره جنوبی

لبنان - ايران

سوريه - ايران

ايران - عراق

ايران - امارات

کره جنوبی - ايران

ايران - لبنان

مرحلهنهايي
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نازنين ماليي قايقران ايراني در المپيك توكيو دور از انتظار 
ظاهر شد. توقع فدراسيون حداكثر در اين حد بود كه قايقرانش 
 BوAپارو بزند اما ماليي به نيمه  نهايي دسته Cبتواند در دسته
بازي هاي المپيك۲۰۲۰ توكيو رسيد و اتفاق جديدي را در 
قايقراني ايران ثبت كرد. پيش از اين هيچ يك از قايقرانان ايران 

حتي به فينالC المپيك هم نرسيده بودند.
ماليي كه در روئينگ پارو مي زند، براي نخستين بار مستقيم 
به مرحله يك چهارم نهايي صعود كرد و ديروز هم توانست به 
نيمه نهاييAوB  صعود كند. او در رقابت با 5قايقران ديگر با 
زمان ۸دقيقه و ۷ثانيه سوم شد و بعد از قايقرانان نيوزيلند و 
سوئيس، به عنوان نفر سوم به مرحله بعد رفت. با اين ركورد 
 Bبرسد اما مي تواند در فينال Aماليي شايد نتواند به فينال
پارو بزند. بازي هاي المپيك، فاصله ماليی و قايقراني ايران 
را با بقيه حريفان بهتر از هميشه مشخص كرده است. نازنين 
ماليی با وزن ســبك تر و با مصدوميت به اين افتخار رسيده 
است. او قايقران سبك وزن است اما در المپيك در سنگين وزن 
پارو مي زند. جثه نازنين ماليی حتي باعث تعجب حريفانش 
هم شده است. او مي گويد: »من سبك وزن هستم و در رقابت 
با سنگين وزن ها توانستم موفق شوم و همه از جثه كوچكم 
متعجب بودند. رقيبان من از سوئيس و نيوزيلند واقعا قوي 
هســتند. نمايندگان مكزيك و ناميبيا هم ســنگين وزن و 
عضالني هســتند. زماني كه من در پيست راه مي رفتم همه 
متعجب بودند كه چگونه با اين جثه ريز توانستم آنها را پشت 

سر بگذارم.«
اما امكانات قايقراني ايران هم با ديگر كشــورهاي المپيكي 
تفاوت هاي بسياري دارد. ماليي مي گويد: »به محض اينكه 
مسابقه تمام مي شود، مربيان سريع جليقه هاي يخ را مي آورند 

و ورزشــكاران به تن مي كنند تا در اين گرماي شديد زودتر 
ريكاوري شــوند. اما مربي من مجبور اســت حوله را در آب 
سرد خيس كند و به من بدهد. خيلي ها از من مي پرسند كجا 
تمرين كرده اي، وقتي مي گويم در پيست هزار متری باورشان 
نمي شود!« در اين شرايط باز هم نازنين ماليی مدعي است: 
»ما پتانسيل اين را داريم كه جزو نفرات برتر المپيك و جهان 
باشيم و اميدوارم نتيجه اي كه من به دست آورده ام باعث شود 

مسئوالن توجه بيشتري به رويينگ داشته باشند.«
ماليي مي گويد برنامه ريزي  كادر فني و فدراسيون اين بوده كه 
او به فينالC  برسد: »در پيست هزار متری تمرين مي كردم، 
مسابقات اروپايي و جهاني هم نرفته بودم. نگاه واقع بينانه اين 
بود كه اگر به فينالC  برســم، اتفاق خوبي است.« اما بعد از 
صعود مستقيم او به مرحله  يك چهارم نهايي، مسير ماليي 
تغيير كرد و او و مربــي اش تصميم گرفتند نيم نگاهي هم به 
دستهAوB داشــته باشــند. او حاال انگيزه دارد كه به فينال 
هم برسد: »كشورهاي ديگر براي مدال طال آمده اند اما من 
مي خواهم بهترين باشم و به خاطر همين استرس آنچناني 
ندارم. تالش مي كنم تا بهترين عملكرد خودم را در المپيك 
داشته باشم.« عليرضا سهرابيان، رئيس فدراسيون قايقراني 
هم گفت ماليي يك نتيجه تاريخي ثبت كرد: »اينكه از عنوان 
تاريخي استفاده مي كنم بي دليل نيست. ما پيش از اين رؤياي 
Aرا داشتيم اما حاال اميدواريم ماليي به فينال Cفينال گروه

وB برسد.«
قايقرانان نيوزيلند، آمريــكا، انگليس، اتريش و كانادا رقباي 
ماليي در مرحله نهايي هستند. قرار بود مسابقات اين مرحله 
چهارشنبه برگزار شود اما به خاطر نامساعد بودن هوا، مسابقات 

به روز پنجشنبه موكول شد.

بسكتبال ايران المپيك را خوب شروع نكرد و در بازي اول مقابل جمهوري 
چك ۲چهره متفاوت از خود به نمايش گذاشت؛ 3كوارتر بازي ضعيف و يك 
كوارتر بازي فوق العاده. چك نخستين حريف ايران بود؛ تيمي كه روزهاي 
آخر به تيم هاي المپيكي اضافه شد و با شكست دادن يونان در مسابقات 
انتخابي المپيك، شگفتي ساز شده بود. حضور ايران در المپيك به اتفاقي 
بزرگ تعبير مي شود اما حداقل انتظار اين بود كه بسكتباليست هاي ايران 
بتوانند مقابل ضعيف ترين حريف خود در اين گروه، نمايش خوبي داشته 
باشند. هر چند نظر بعضي ها اين بود كه ايران با داشتن بازيكنان باتجربه  حتي 
مي توانست در اين بازي به پيروزي برسد و به عنوان تيم سوم به همراه آمريكا 
و فرانسه از گروهش صعود كند و ركورد جديدي به جا بگذارد، اما چيزي كه 

ديروز در توكيو به نمايش گذاشته شد، متفاوت از انتظارات بود.
ايران با تركيب حامد حدادي، صمد نيكخواه بهرامي، محمد جمشيدي، 
بهنام يخچالي و ارسالن كاظمي به ميدان رفت. ملي پوشان ايران در 3كوارتر 
اول ضعيف بودند و ۲5 – ۱۹، ۲۱ – ۱۱ و ۲۱ – ۱۶ باختند. در كوارتر چهارم 
ايران بازي بهتري انجام داد و 3۲-۱۷به پيروزي رسيد اما نتوانست امتيازات 
از دســت رفته 3 كوارتر اول را جبران كند و با اختــالف ۶امتياز ۸۴ - ۷۸ 
شكست خورد. آمار مي گويد ايران در اين بازي به اشتباهات خودش باخت؛ 
ايران ۱5امتياز از اشتباهات حريف، ۲۷امتياز از ضدحمله و 3امتياز از موج 
دوم حمالت به دست آورد اما تيم چك 3۱امتياز به خاطر اشتباهات ايران 
گرفت. اين تيم ۲۰امتياز از ضدحمله و ۱3امتياز هم از موج دوم حمالت 
داشت. در اين بازي بهنام يخچالي گارد ايران با ۲3امتياز، 3ريباند، ۴پاس گل 

و يك توپ ربايي و تأثيرگذاري۲۲، بهترين بازيكن زمين شد.
مهران شاهين طبع، سرمربي تيم ملي دليل باخت تيم را نداشتن تمركز 
مي داند: »اگر دقت و كنترل بيشتري داشتيم، در نيمه اول مي شد نتيجه 
چيز ديگري باشد.« او بهانه ديگري هم دارد: »حداقل به ۱5بازي تداركاتي 
نياز داشتيم تا آماده باشيم. بازي هاي تداركاتي خوبي درنظر داشتيم اما 
مشكالت وجود داشت و نشد بازي كنيم. شرايط همه تيم ها يكي بود اما 
شرايط تيم هاي ديگر به خاطر ليگ هايشان متفاوت بود و بهتر هستند.« 
در ليست فيبا، ايران يكي از تيم هايي است كه براي المپيك بيشترين بازي 

تداركاتي انجام داده است.

  حدادي: خواب بوديم
حامد حدادي از بازي تيم متعجب است: »در نيمه اول خواب بوديم يا يك 
چيز عجيب و غريبي برايمان اتفاق افتاده بود و نتوانســتيم تمركز خوبي 
داشته باشيم. آنها هر كاري دلشان خواست، كردند. در نيمه دوم سيستم 
دفاعي مان را عوض كرديم و توانســتيم بازي را برگردانيم. يك خرده كم 
آورديم. بدن خود من واقعا بازي نديده بود. ۱5-۱۰روز اســت كه به تيم 
اضافه شــده ام و در نيمه دوم تازه پاهايم زنده شد.« حدادي چندي پيش 

مصدوم شده بود.

  صمد: خودمان را باور كنيم
صمد نيكخواه بهرامي، كاپيتان تيم ملي هم معتقد است بازيكنان هنوز 
در حال و هواي مسابقات قرار نگرفته اند:   »اگر سه چهار دقيقه ديگر زمان 
داشتيم، مي توانستيم برنده شويم، حيف شد! ان شاءاهلل براي بازي بعدي 
خودمان را آمــاده مي كنيم. اين بازي يك پيام مثبت بــراي تيم ما دارد؛ 
اگر واقعا خودمان را باور كنيم، مي توانيم بهتر بــازي كنيم. البته ۲ بازي 
بعدي مان به مراتب سخت تر است.« بازي بعدي ايران چهارشنبه مقابل 

آمريكا برگزار مي شود.

   تنها هوادار ايران 
بازي ديروز ايران و چك يك تماشاگر ويژه  داشت؛ سميرا اصغري، عضو تيم 
ملي بسكتبال افغانستان و جوان ترين عضو كميته بين المللي المپيك. او 
تنها هوادار ايران در اين بازي بود و از روي سكوها بازيكنان را تشويق كرد. 
اين كار او نظر ايراني ها حتي مسعود ســلطاني  فر، وزير ورزش و اميررضا 
صالحي اميري، رئيس كميته ملي المپيك را هم جلب كرد. آنها بعد از بازي 
چند دقيقه اي با اصغري صحبت كردند. اصغري به ورزش3 گفته اســت 
كه چرا تيم ايران را تشــويق كرد: »عالقه دارم ملت ايران و بازيكنان ايران 
را تشويق كنم. موقعيت تيم ايران را درك كردم و فهميدم نياز به تشويق 
دارد. وزير ورزش و رئيس كميته ملي المپيك ايران خوشحال شدند كه من 
ورزشكاران شان را تشــويق كردم. صحبت ما درباره اين بود كه ما از ايران 

بازديد كنيم و آقاي وزير را در دفتر خودشان ببينيم.«

نازنين ماليي تاريخ ساز شد 
 باالترين توقع از قايقران ايران اين بود كه به فينال C بازي هاي المپيك برسد
 اما او با صعود به مرحله نيمه نهايي A و B ركورد جديدي را به جا گذاشت

المپيك

يكشنبه سياه
 شادي طالي شنبه  فقط  24ساعت دوام داشت؛ روز سوم المپيك 

در تيراندازي، بسكتبال و تكواندو باختيم و حاشيه هاي تكواندو از خود 
شكست هم تلخ تر بود

حسرت يك دهمي براي تيراندازي
 مهيار صداقت براي صعود به فينال يك دهم امتياز كم آورد 

و با مقام نهم به كار خود خاتمه داد

مسابقات تيراندازي المپيك كه با درخشش جواد فروغي و مدال طالي 
او براي ايران آغاز شده بود، روز گذشته با ناكامي براي نمايندگان ايران 
دنبال شد، نمايندگاني كه پشــت در فينال ماندند! مهيار صداقت تنها 
نماينده ايران در تفنگ بادي ۱۰متر با ركورد۶۲۹/۱ در رده نهم ايستاد 
و از رسيدن به فينال بازماند. صداقت در حالي فينال را از دست داد كه 
تنها يك دهم امتياز كمتر از نفر هشتم داشت و با همين اختالف اندك 
حسرت فيناليست شدن بر دلش ماند. نفر هشتم كه به فينال مسابقات 
رســيد ركورد۶۲۹/۲ را ثبت كرده بود. هانيه رستميان ديگر نماينده 
ايران در روز دوم مسابقات تيراندازي المپيك بود كه در مرحله مقدماتي 
با كسب 5۷۶ امتياز و قرار گرفتن در جايگاه دهم به كار خود پايان داد. 
رستميان به عنوان يكي از پرچمداران كاروان هم با اختالف يك امتياز 
از راهيابي به فينال بازماند. در اين ماده ورزشــكاران كشورهاي چين، 
روسيه، فرانسه، بلغارستان و اوكراين راهي فينال شدند.در روز نخست 
مسابقات تيراندازي فاطمه كرم زاده و آرمينا صادقيان در تفنگ بادي 
در رده ۲3 و 3۰ قرار گرفته بودند و جواد فروغــي نيز در تپانچه بادي 
از فاصله ۱۰متر قهرمان شد و نخستين مدال تاريخ تيراندازي را براي 
كاروان ايران در بازي هاي المپيك كســب كرد. رقابت هاي تيراندازي 
پنجم مرداد در حالي پيگيري مي شود كه جواد فروغي و هانيه رستميان 
در بخش ميكس تپانچه بادي نماينده هاي ايران خواهند بود و همچنين 
مهيار صداقت و نجمه خدمتي در ميكس تفنگ بادي به مصاف حريفان 

خود خواهند رفت.

اين خواهر و برادر ژاپني چهره هــاي ويژه روز 
گذشته المپيك بودند، خواهر و برادري كه در كمتر 
از يك ساعت در رشته جودو 2 مدل طال براي كشورشان 
كسب كردند تا خانواده آبه حاال خاص ترين خانواده تاريخ 

المپيك باشند!

كيميا عليزاده با پرچم پناهجويان در المپيك اين 
دوره حاضر شد اما با رنگ پرچم ايران نامش را روي 
كمربندش نوشــت تا ســوژه اي جذاب براي عكاسان و 

رسانه هاي مختلف باشد.

بازي ايران و لهستان حاال خاص ترين بازي تاريخ 
المپيــك به حســاب مي آيــد. ايــن بازي 
2 ساعت و37 دقيقه طول كشــيد تا عنوان طوالني ترين 

مسابقه واليبال تاريخ المپيك را به خود اختصاص دهد.

عكس خبر

  دوشنبه 4 مرداد 

  شنا )متین بالسینی(: مقدماتی 200 متر پروانه از ساعت 14:46

  والیبال )ایران -ونزوئال(: از ساعت 4:۳0 صبح

بدمینتون)ثریا آقایی- فاطمیا عبدالرزاق از مالیدو(: از ساعت 6:50 
صبح

 بوكس)شاهین موســوي- یویتو موریواكي(: مرحله یک شانزدهم 
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برنامه 
بازي هاي المپيك

 توكيو 2020

چك اول را بد خورديم
 تيم بسكتبال ايران بازي اول المپيك را به جمهوري چك باخت 

 حامد حدادي مي گويد بدن بازيكنان در كوارترهاي اول
 خواب بوده است

روز ســوم بازي هاي المپيك توكيو، روز مهمي براي تكواندوي ايران 
بود؛ مبارزه اي كه از هفته ها پيش منتظرش بوديم، ســاعتي آغاز شد 
كه بخش زيادي از مردم ايران خواب بودند. وقتي روز شروع شد، فيلم 
مسابقه آنها را ديديم كه از اول تا آخرش غم سنگيني مي كرد. ۲ دختر 
ايران در اين مسابقه بودند؛ دختري دور از وطن كه روزگاري برايمان 
درخشــيده بود و تاريخ ورزش مان را پربارتر كرده بود و دختر دوم كه 

به تازگي ستاره  تكواندوي ايران شده بود.
 IOC مبارزه كيميا عليزاده و ناهيد كياني از روزي برايمان مهم شد كه
كيميا را در ليست تيم پناهندگان قرار داد. او هم وزن  كياني بود و اين 
احتمال وجود داشــت كه آنها در توكيو در يك جدول قرار بگيرند اما 
وقتي جدول رنكينگ ها منتشر شد، رويارويي آنها در دور اول قطعي 
شــد. ديروز مبارزه وزن منهاي 5۷كيلوگرم زنان را ۲ دوست قديمي 
برگزار كردند. برخالف خبرهايي كه مي گفتند كيميا بعد از مهاجرت 
از ايران از مسابقه به دور بوده و آماده نيست، اما او آماده  بود درحدي 
كه توانست كياني را ۱۸بر۹ شكست بدهد. برخورد ۲دوست قديمي 
گرچه تنشي نداشت، اما آنطور كه انتظار مي رفت، دوستانه نبود. كياني 
محترمانه و رسمي با دوست سابقش رفتار كرد. بعد از مسابقه، دستان 
كيميا دور ناهيد حلقه زد اما انگار ناهيد مي ترسيد به او نزديك شود. 
به نظر مي رسيد آنها تالش مي كنند تا احساساتشان را كنترل كنند. نه 
خود كيميا و نه مربيان تيم پناهجويان بعد از پيروزي خوشحالي نكردند 

و اثري از شادي در چهره شان ديده نمي شد.
كيميا بعد از پيروزي به سمت مربي سابقش هم رفت و او را در آغوش 
كشيد، مهرو كمراني هم با چند ضربه اي كه به شانه كيميا زد، محبت او 
را تالفي كرد. كمراني اعتراف كرده كه ديروز، روز سخت او بوده است: 
»نمي توانم توصيف كنم كه بر من چه گذشت. كيميا از كودكي شاگرد 

من بود و ناهيد كياني هم با سختي فراوان و بعد از بردن قهرمان جهان 
توانسته بود سهميه المپيك را بگيرد. اين دو با هم دوست بودند و ناهيد 
به واسطه اينكه كيميا كاپيتان تيم بوده، به او احترام مي گذاشت. حتما 
اين مسابقه براي كيميا هم سخت بود. به خوبي مي توانستيم اين موضوع 
را از چهره كيميا حس كنيم. او بنا به داليلــي تصميم گرفت از ايران 
مهاجرت كند و حتما خودش نمي خواسته كه بعضي از اتفاق ها بيفتد.«

رودررو شدن كيميا و ناهيد را خيلي ها خواســت IOC دانسته اند و 
بعضي ها هم اين نظريه را توهم توطئه مي دانند. كمراني با گروه اول 
هم نظر است: »همه ما اينجا هستيم تا فارغ از سياست، از ورزش لذت 
ببريم اما به نظر مي رسد براي مسئوالن ورزش دنيا خيلي هم سياست 
از ورزش جدا نيست. نمي توانم صد درصد بگويم اما فكر مي كنم كميته 
بين المللي المپيك مي خواســت كه حتما اين ديدار برگزار شــود.« 
تكواندوكار شــيليايي به علت كرونا از المپيك كنار رفت اما با دعوت 
از يك تكواندوكار ديگر، باز هم جدول ۱۷نفره شــد تا كيميا و ناهيد 

با هم روبه رو شوند.

   ركوردي كه كيميا نزد 
كيميا در دور دوم جيد لوئيس جونز، تكواندوكار بريتانيايي و صاحب 
مدال هاي طالي لندن و ريو را ۱۶ بر ۱۲ شكست داد. عالوه بر پيروزي 
بزرگي كه خود كيميا به دست آورد، ناهيد هم اميدوار شد كه مي تواند 
در گروه بازنده ها به مسابقات ادامه بدهد. مبارزه سوم را هم كيميا ۹ بر 
۸ از تكواندوكار چيني برد اما با شكست ۱۰ بر 3 مقابل تاتيانا از روسيه، 
كياني از دور مسابقات حذف شد. كيميا عليزاده هر چند نتوانست به 
فينال صعود كند، اما مثل بازي هاي المپيك ريو اين شانس را داشت 
كه مدال برنز بگيرد. اگر اين اتفاق مي افتاد او نخستين زن ايراني مي شد 

كه به ۲مدال در تاريخ المپيك مي رسيد؛ ركوردي كه رسيدن به آن 
كار سختي مي شد. ضمن اينكه مي توانست تيم پناهندگان را هم در 
توكيو صاحب مدال كند. اما او ناكام بود. كيميا در مقابل تكواندوكار 
تركيه تور ايلگان ۸بر۶ شكست خورد. اشك هاي كيميا در ميسكدزون 
تلخ بود. او كه روي صورتش حوله پيچيده بود، هيچ حرفي نزد. نكته 
مهم اين مبارزه حضور پرتعداد رسانه ها بود. براي آنها نتيجه كار يك 

پناهجوي ايراني مهم بود.

   واكنش ها به  پخش زنده
در جريان گزارش مبارزه كيميا عليزاده و ناهيد كياني، بيژن خراساني 
گزارشگر سعي كرد نامي از كيميا نبرد. بهزاد كاوياني، مجري برنامه هم 
نقدهايي به كيميا داشت و گفت بدترين اتفاق براي هر كسي نداشتن 
كشور و پشت كردن به ملت است. توتونچي، مجري شبكه ورزش هم 
كه خودش يك پاي ثابت حاشيه هاست، روي آنتن برنامه زنده مدعي 
شد كيميا عليزاده با ماليات مردم ايران به اينجا رسيده و از تصميم او 
براي مهاجرت به تندي انتقاد كرد. اين برخوردها اصال به مذاق گروهي 
از مردم و كاربران شــبكه هاي اجتماعي خوش نيامد. اگر شب قبل 
از مســابقه  عده اي طرفدار كيميا بودند و عده اي طرفدار ناهيد، بعد 
از اين اظهارنظرها ، اختالفات تشديد شــد و در فضاي مجازي عليه 
تلويزيون موضع گرفتند. مجيد افالكي، از پيشكســوتان تكواندو به 
همشهري مي گويد:  »چرا  مجريان پخش ورزشي اسم كيميا عليزاده 
را نياورد؟ مگر او دينش را به ورزش ايران ادا نكرده است؟ وقتي در ريو 
كاروان ايران به گل نشسته بود، تنها مانوري كه مسئوالن ورزش ايران 
توانستند بدهند با مدال برنز كيميا بود. چرا اسم او را نمي آوريد، مگر 

او ايراني نيست؟«

    موقع خداحافظي پوالدگر رسيد؟ 
تكواندوي ايران كه از المپيك سيدني تا به امروز يكي از شانس هاي 
اصلي مدال بود، اين بــار بازنده بزرگ بود و حتــي يك مدال هم 
به دست نياورد. ديروز شكست هاي تكواندو به پاي محمد پوالدگر 
نوشته شد؛ مردي كه ۲۱ســال از مديريت او در تكواندو مي  گذرد 
و گفته مي شــود حاال ديگــر وقت خداحافظي اوســت. منتقدان 
مي  گويند او بايد در بازي هاي ريو استعفا مي داد؛ جايي كه پسران 
تيم نتوانستند مدال بگيرند اما مدال كيميا ناجي اش شد. افالكي 
مي گويد: »پوالدگر مدير قابل و بســيار كاربلد  اســت اما زماني به 
اين مدير مي توانم بگويم قابل كه هم عاشق باشد و هم اطرافيانش 
كاربلد، اما اينطور نيســت. نمونه  كوچك همين افرادي كه در تيم 
ملي هســتند. از مدير تيم هاي ملي گرفته تا ســرمربي. اين افراد 
چندبار بايــد امتحان پس بدهند؟ براي مديريــت پوالدگر هزينه 
شده است و او كرسي هاي جهاني دارد اما از طرفي تكواندو هم به 

پوست اندازي نياز دارد.«

    ناهيد كياني: كسي حواسش به من نبود
اما ناهيد كياني، بازنده مســابقه بزرگ و پرحاشيه ديروز مي گويد 
اتفاقاتي كه قبل از مســابقه افتاد، ذهن او را به هم ريخته اســت: 
»اتفاقاتــي كه در يكي دو روز قبل از مســابقه افتــاد، اذيتم كرد. 
البته من ارتباطم را با فضاي مجازي قطع كرده بودم اما به گوشــم 
مي رسيد كه چه جوي براي اين مســابقه راه افتاده است. در اين 
شرايط انگار كسي حواســش به من نبود. از نظر بدني خيلي خوب 
بودم و تمرينات فوق العاده اي پشــت سر گذاشــته بودم اما امروز 

شرايطي رقم خورد كه كارم سخت شد.«
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ليگ ستارگان واقعي در قطر

بارسلونا در نيم فصل دوم ســال فوتبالي گذشته بازيكني 
به نام متئوس فرناندس را با مبلغ 7 ميليون يورو از برزيل 
خريداري كرد اما بدون آنكه بازي به او برسد، قرارداد اين 
بازيكن در تابستان امسال به طور يكطرفه فسخ شد. حاال 
هافبك برزيلي كه از اين رفتار باشــگاه به شــدت ناراضي 
است، عليه مكتب بارسلونا و آرمان هاي آن مصاحبه كرده 
و گفته: »در خانه بودم و مي  خواستم با همسرم بيرون بروم 
كه باشگاه پيام داد و از من پرسيدند كه آيا آدرس اي ميلم 
همان آدرس قبل اســت و من هم پاسخ مثبت دادم و آنها 
يك اي ميل برايم فرستادند. من واقعاً نتوانستم منظورشان 
را درك كنم و به همين دليل آن را براي مديربرنامه و وكيلم 
فرستادم و آنها گفتند كه باشــگاه مرا اخراج كرده است. 
كمي بعد هم رسانه ها اين خبر را اعالم كردند. نه حرفي، نه 
تماسي، هيچ چيز. آنها بدون اينكه حتي با من تماس بگيرند 
تا خداحافظي كنند مرا بيرون كردند. از روزي كه پايم را در 
اين تيم گذاشتم، با من مانند يك فوتباليست رفتار نشد. 
وقتي از بيرون به بارسلونا نگاه مي كردم، تصور ديگري از آن 
داشتم، اما زماني كه واردش شدم ديدم كه آنها چه رفتاري 
با يك بازيكن شان دارند. ظاهر و باطن باشگاه با هم خيلي 

فرق دارد.«

ورود ستاره هاي سرشناس به ليگ ســتارگان قطر ادامه 
دارد. فصل گذشته ســانتي كاســورال در كنار بن عطيه 
سرشــناس ترين بازيكنان ليگ ستارگان بودند اما امسال 
تعداد ستاره ها بيشتر هم شــده. استراماچوني مي خواهد 
آرتورو ويدال را از اينتر به الغرافه ببرد. سيمونه اينتزاگي 
عالقه اي به بازي دادن به اين هافبك 34ســاله پرحاشيه 
شــيليايي ندارد و اين انتقال مي تواند صــورت بگيرد. از 
ســويي، آلدرويرلد هم كه 113بازي با پيراهن تيم ملي 
بلژيــك دارد، مي تواند بــه الدوحيل بپيونــدد. زوج او و 
فرتونگن در تاتنهام از هم پاشــيد. فرتونگن فصل قبل به 
بنفيكا رفت و حاال آلدرويرلد بــا مبلغ 13ميليون پوند به 
قطر مي رود تا جاي بن عطيه را بگيرد. بن عطيه كه به خاطر 
فرزندانش انتقال به كشور قطر را برگزيده بود، براي فصل 
آينده زندگي در كشور مسلمان ديگري را انتخاب كرده و 

قرار است به يك تيم در تركيه برود.

منچسترسيتي هزينه انتقال كين و گريليش را از كجا تامين مي كند؟

جهان

ظاهر و باطن بارسا با هم فرق دارد
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افقي:
 1- قله- داســتاني از جان 
كريستوفر، نويسنده علمي 

تخيلي انگليسي
2- حرف راســت نمي زند- 

هيجان انگيز- قابل شنيدن
3- سنگســار كــردن- از 

اجزاي پيراهن- استقبال
4- اراده-  ماه دهم قمري- 

سبيل- چوب خوشبو
5- از پرنــدگان شــناگر- 

مباح- قسمتي از زمان
6- ديوانگــي- پياله، جام- 

استحكام
7- پول عربســتان- اشاره- 

قهرمان داستان ايلياد
8- گريســتن- از بازي هاي 
دورهمي هــاي  قديمــي 

خانوادگي- پدر بزرگ
9- خواهــش نفســاني- 

خواهش- گورشكاف
10- اصــالح عكــس پس 
از ظهور- جســارت- خط 

منشور كورش
11- مصيبت- ســركرده- 

دوم
12- كمبــود آن موجــب 
بيمــاري گواتر مي شــود- 
آتش- پايــگاه و منزلت- از 

الفباي انگليسي
13- وســيله بــاال رفتن- 

زمزمه كردن- كم وزن
14- نوعي تســهيالت بانكي- 
محل نصب رادار- ضميمه شدن

15- يكي از دو برادر مخترع 
هواپيما- تخم گياه

  
عمودي:

1- نام درختي در آســمان 
هفتــم- ميــل و گرايــش 

شديد- تهيدست
2- مترجم- نرم افزاري براي 

كار هاي گرافيكي
3- روز عــرب- صداقــت 

عاميانه- به رو خوابيده
4- تكرار حرفي- قابل اجرا- 

بسيار بخشنده
5- گردنه- قواي نظامي يك 

كشور- پيروي كردن
مينياتــوري  گــوزن   -6

گيالن- تحيت- دستمال
7- پناهــگاه- حلقه هــاي 
فلــزي به هــم پيوســته- 

مساوي
8- گله چهارپايان- شهري 
در خوزســتان- از حــروف 

يوناني
9- ســوره بيســتم قرآن- 

دلداده خسرو- گندمگون
10- آنزيــم لوزالمعــده- 
آهن ربــا- رشــته چاه هاي 
متوالي كــه به ســفره آب 

زير زميني وصل است
11- مزدور- واحد شــمارش يخ- 

هشتم
12- گل خيري- پيشوا- مخالف

13- درخت هميشــه سبز- گدا- 
آسمان

14- عنواني براي صدا و ســيماي 
كشورمان- راه عمومي شهر

15- نتيجه و محصول- نهي كننده- 
داستاني نوشته هوشــنگ مرادي 

كرماني

هرجاشمنگتنرفخ
اهبيرتفدايمرا
يريخاسانتريق
دنياشوخراوديما
سدبسرسفالخن
تايهلاناينبتي

كشتيطقسميناج
مايختيكركدنار

عماجوراوردنس
شهناگميپياكسا
نلگناتداشرن
يكنيسلههلقمنبا

تشدپيدوارهطا
سونباهدنكمنيز
لرهرادالزلزتم 15
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دورميزنيم،برميگرديم
در انگليس هر كس شيخ منصور و بقيه تيم مديريتي منچسترسيتي را ببيند و از آنها بپرسد 
كه كجا مي روند، احتماال با اين پاسخ روبه رو مي شود: »مي رويم يه سر يوفا را دور بزنيم، زود 
برمي گرديم!« اخبار و شايعات تازه در شهر منچستر نشان مي دهد كه تيم دوم اين شهر يعني 
منچسترسيتي به 2 خريد كهكشاني ديگر نزديك شده و احتماال به زودي هري كين از تاتنهام 
و جك گريليش از استون ويال را خريداري خواهد كرد. سيتي كه با گوارديوال راه به راه قهرمان 
ليگ برتر مي شود، اين 2 ستاره را براي كسب محبوبيت بيشتر مي خواهد. گريليش با آن تيپ 
پرطرفدارش محبوب ترين بازيكن انگليسي به حســاب مي آيد و هري كين هم كه كاپيتان 
تيم ملي اســت. خريد اين 2 بازيكن روي هم نزديك 300ميليون يورو هزينه در برخواهد 
داشت. حاال مالكان اماراتي من سيتي و گوارديوال كه براي خريد بازيكن گران قيمت اشتهاي 
سيري ناپذيري دارند، دنبال راه هايي براي فرار از قوانين مربوط به فيرپلي مالي هستند. فعال 
گفته مي شود دانيل لوي، رئيس باشگاه تاتنهام با فروش كين موافقت كرده اما 160ميليون 
پوند مي خواهد و كاپيتان تيم ملي انگليس قرار است هفته اي 400هزار پوند در سيتي حقوق 
بگيرد. استون ويال هم با كمتر از 100 ميليون پوند به فروش ستاره اش راضي نمي شود. حاال 

پول اينها چگونه جور مي شود و يوفا به چه شكلي روي اين باشگاه كه يك بار از محروميت فرار 
كرده، حساس نمي شود، داستان دارد. ديلي ميل در گزارشي ادعا كرده كه به ايميل هايي كه 
با شركت هاي تحت قرارداد با اين باشگاه مستقر در ابوظبي رد وبدل شده، دست يافته و اين 
ايميل ها نشان مي دهد رقم ها و قراردادها واقعي نيستند و صوري اند. به عبارتي باشگاه براي 
اينكه تزريق مبالغ هنگفت به خزانه اش توسط مالكان اماراتي را موجه جلوه دهد، اقدام به اعالم 
ارقامي غيرواقعي براي قراردادهاي اسپانسري اش با شركت هاي اماراتي كرده است. بر همين 
اساس رقم قرارداد اسپانسري سيتي با شركت اتحاد در فصل 11-2010دوازده ميليون پوند 
اعالم شده درحالي كه رقم واقعي اين قرارداد 4ميليون پوند )4.8ميليون يورو( بوده و اين تنها 
يكي از موارد مشكوك است. در پاريس هم از فرمول مشابهي استفاده مي شود و ناصر الخليفي 
پول هايي را با پوشش اسپانسرينگ و تبليغات به پاري سن ژرمن مي آورد كه فوتبالي نيستند، 

يعني از  درآمد حاصل از فوتبال به دست نيامده اند و رديف بودجه اي محسوب مي شوند.
گروه فوتبال ســيتي 650ميليون دالر از بانك باركلي كه اسپانسر قبلي ليگ برتر بوده، وام 
گرفته كه اين جدا از پول هاي نفتي تزريق شــده به باشگاه اســت. درحال حاضر اين گروه 

مالك 11باشگاه مختلف در سرتاسر دنيا ازجمله در آمريكاست اما همه 10 باشگاه ديگر غيراز 
سيتي تنها يك درصد بودجه و تمركز گروه فوتبال سيتي را به خود اختصاص مي دهند. شبيه 
يك جور شركت اقماري و هولدينگ است، از آن هايي كه در فيلم ها و سريال ها نشان مي دهند 
كه براي پولشويي و فرار مالياتي تاسيس مي شوند. باشگاه ظرف 5سال گذشته غيراز پولي 
كه براي گريليش و كين كنار گذاشته، 924ميليون دالر )783ميليون يورو( فقط براي خريد 
بازيكن جديد هزينه كرده و اين جدا از هزينه هاي جاري و دستمزد ساالنه و هفتگي بازيكنان 
است. حتي شنيده مي شــود جدا از همه ريخت وپاش ها و هزينه ها مبلغ 170ميليون هم 
به عنوان كميسيون و حق داللي نصيب مدير برنامه هاي بازيكنان شده. يوفا كه در برابر طرح 
سوپرليگ حساسيت نشان مي داد و اين شعار را به افكار عمومي القا كرده بود كه باشگاه هاي 
بزرگ مي خواهند روح فوتبال را بكشند و كوچك ها را نابود كنند، بايد توضيحي براي مدارا با 
سيتي و پاريس داشته باشد. به هرحال همه باشگاه ها در دوران كرونا زيان ديده اند غيراز اين 
2 باشگاه و خود يوفا و رئيس اسلوونيايي اش -چفرين- كه حقوق و پاداش خود را هم بعد از 

كرونا افزايش داده است.
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    مرغ تازه ناياب شده است 
مرغ يخي در بازار به قيمت هاي 34 تا 38هزار تومان عرضه مي شود و 
اگر مرغ تازه بخواهيد تا قيمت 48هزار تومان به فروش مي رسد. ران 
مرغ نيز بين 28 تا 35هزار تومان فروخته مي شــود و در چند مغازه 
مجاور هم قيمت يكسان ديده نمي شود. واقعا چه زماني قرار است به 

اين وضعيت سامان داده شود.
موسي گودرزي از تهران

   اين چطور برنامه ريزي اســت كه اميدي به مدال فروغي 
نداشتند

بعد از كسب مدال ارزشمند طال توســط جواد فروغي، يک مسئول 
ورزشي عنوان كرد كه ما توقع مدال طال از اين رشته و ايشان نداشتيم؛ 
درحالي كه اين ورزشكار حتي ركورد جهاني را هم زده است. آيا واقعا 
برنامه ريزي مســئوالن در همين حد است كه فردي كه مدال كسب 
كرده حتي پيش بيني مدال هم براي او نداشــتند؟ اينگونه است كه 

قهرمانان دلسرد شده و ترك ورزش يا وطن مي كنند.
عباس توكلي شهميرزادي از قائمشهر 

 
   سربازان زمان جنگ نيازمند خدمات روانشناسي 

به  عنوان همسر فردي كه دوران سربازي اش در روزهاي 8سال دفاع 
 مقدس گذشته اســت، تأكيد دارم كه به ســربازان زمان جنگ بايد 
خدمات روانشناسي و روان درماني ارائه شود، اما تاكنون خبري از اين 
موضوع نشنيده ام؛ درحالي كه انقالب و دفاع  مقدس همواره مديون 

رزمندگاني است كه بي ادعا جنگيده اند.
زارع از تهران 

 
     بحران كم آبي نتيجه سوءمديريت است 

بحران كم آبي در گوشه و كنار كشــور به خصوص خوزستان نتيجه 
مستقيم سوءمديريت در طول ادوار مختلف اســت. مردم عادي در 
نهايت ممكن اســت در مصرف آب اســراف كنند، اما در مورد اينكه 
آب كشاورزي يا شربشان از كجا تامين می شود، نقشي ندارند و اين 
مسئوالن هستند كه توقع مي رود در چنين مواردي مديريت كنند. 
سدسازي هاي غيراصولي و انتقال آب نابجا و كارشناسي نشده عامل 
وضع امروز خوزستان است و حل آن نيز بايد به  دست خود مسئوالن 

باشد.
عقبايي از اهواز 

 
   اسكله بردخون چه شد 

اسكله بردخون شهرستان دير در استان بوشهر از سال94 كلنگ زني 
و به حال خود رها شده است. 5ميليارد ريال در آن زمان به اين طرح 
اختصــاص دادند كه نفهميديم چه شــد؛ درحالي كــه مردم بخش 
بردخون دير در مجاورت خليج فارس شغلي جز صيادي ندارند و وجود 

اين اسكله براي مردم حياتي است.
عبادي از بردخون

   در تعطيالت كرونايي جايي تعطيل نبود
در 6روز تعطيلي كرونايي حداقل در محله ما نارمک، پارك تمدن 
مملو از شهروندان بود و كنار خيابان جاي پارك كردن نبود. پارك 
فدك نيز تقريبا شــلوغ بود. مراكز خريد هم اغلب تا پاسي از شب 
باز بودند. رســتوران ها هم اغلب باز بودند و به خاطر غذاي بيرون 

بر جلويشان تجمع مردمي بود. دقيقا چه مشاغلي تعطيل بودند؟
حميدي از نارمك  تهران

     ميوه هاي فراوان و ارزان چه شدند
يادش بخير زماني كه همه  چيز از جمله ميوه ها ارزان بودند و مردم با 
هر بضاعتي مي توانستند بهترين هندوانه شيرين و تُرد، خربزه شيرين 
و مثل عسل و گرمک و طالبي و ميوه هاي خنک ديگر را در اين فصل 
گرما نوش جان كنند و شاداب و سرحال باشند. اكنون آن ميوه ها يا 
نيست، يا صادر مي شــوند و امروز حتي اگر پول هم داشته باشي كه 
اغلب مردم ندارند با دادن مبالغ هنگفت هم محصول خوبي به دست 

مردم نمي رسد.
محمود بليغيان از اصفهان

   برنامه هاي اشتهابرانگيز صداوسيما در اين شرايط پخش 
نشود

الزم است برخي برنامه هاي اشتهابرانگيز تبليغاتي و اغلب تكراري 
و بي محتوا يا كمتر پخش شوند يا اصال پخش نشوند. درست نيست 
هر روز غذاهاي رنگارنگي را به نمايش بگذارند كه قشــر زيادي از 
مردم قدرت خريد و فراهم كردن آن را ندارند و شرمنده زن و بچه 

مي شوند.
يازمندي از كرج

   كسب مدال هاي فردي المپيك مفهوم بسياري دارد
كسب مدال هاي فردي المپيک نشان مي دهد اگر مدالي كسب مي شود 
نه به خاطر برنامه ريزي دقيق مسئوالن و فدراسيون ها كه به دليل تالش 
فردي و استعداد اشخاص است زيرا يكي از مشكالت اساسي ايراني ها 
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كوتاه از حادثه

تيراندازي پليس براي 
دستگيري موبايل قاپان 

شمال پايتخت
2موبايل قاپ سابقه دار شمال تهران در جريان 
تعقيب و گريز با پليــس با تيراندازي مأموران 

مجبور شدند خود را تسليم كنند.

به گزارش همشهري، شامگاه شنبه مأموران 
گشــت انتظامي كالنتــري163 ولنجک در 
راستاي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي مشغول 
گشت زني در مناطق شمال تهران بودند كه به 
2سرنشين يک موتورسيكلت مشكوك شدند. 
مأموران ابتدا درباره موتورسيكلت مظنونان 
تحقيق كردند و با اســتعالم از مركز متوجه 
شدند موتورسيكلت سرقتي است و به احتمال 
زياد سرنشينان آن ســارق هستند. آنها قصد 
داشتند به 2موتورســوار دستور ايست دهند 
اما آنها كه مأموران را ديده بودند تالش كردند 
فرار كنند. در اين شرايط بود كه تعقيب و گريز 
آغاز شد. مأموران گشت پليس چندين مرتبه 
دستور ايست دادند و از 2موتورسوار خواستند 
خود را تســليم كنند اما آنها قصد داشتند به 
هر قيمتي كه شــده بگريزند. آنها با سرعتي 
سرســام آور فرار مي كردند و مأموران نيز به 
تعقيب شان ادامه مي دادند تا اينكه سرانجام 
بعد از 20دقيقــه تعقيب و گريــز تمام عيار، 
مأموران با رعايت قانون بكارگيري سالح، چند 
تير هوايي شــليک كردند و همين تيراندازي 
كافي بود تا 2موتورســوار توقف كرده و خود 

را تسليم كنند.
به اين ترتيب هردو نفر بازداشــت شــدند و 
وقتي به كالنتري انتقــال يافتند به 50فقره 
موبايل قاپــي اعتــراف كردند. آنهــا گفتند 
پس از سرقت موتورسيكلت ســوار بر آن در 
خيابان هاي شــمال شهر پرســه مي زدند و 
گوشي موبايل شهروندان را سرقت مي كردند.

ســرهنگ جليل موقوفــه اي، رئيس پليس 
پيشگيري پايتخت در اين باره گفت: هم اكنون 
متهمان در بازداشت به سرمي برند و تحقيقات 

در اين باره ادامه دارد.

عامل درگيري خونين در 
رستوران معروف دستگير شد

جوان شرور كه همراه با چند نفر از دوستانش 
در جريان درگيــري خونين در رســتوراني 
واقع در شــمال تهران 2نفر را مجروح كرده و 
خسارت ســنگيني به آنجا وارد كرده بود، در 
مخفيگاهش به دام افتاد. به گزارش همشهري، 
شامگاه 24تيرماه امسال به مأموران پايگاه دوم 
پليس امنيت عمومي تهران خبر رسيد كه چند 
جوان شــرور در يكي از رستوران هاي معروف 
شــمال تهران با يكديگر درگير شده و باعث 
رعب و وحشت مردم و تخريب اموال رستوران 
شــده و 2نفر را مجروح كرده انــد. دقايقي از 
اين خبر مي گذشــت كه تيم هــاي عملياتي 
پليس راهي محل حادثه شدند. در بررسي هاي 
اوليه هويت عامل اصلي اين شرارت شناسايي 
شــد. او از مشتريان رســتوران بود كه همراه 
چند نفر از دوســتانش آنجا را به پاتوق شــان 
تبديل كرده بودند و به آنجا رفت وآمد داشتند. 
همچنين شواهد نشان مي داد كه عامل اصلي 
اين درگيري همراه با 2نفر از دوستانش به دليل 
اختالف حساب و مشــكالت شخصي با چند 
نفر ديگر كه در اين رستوران حضور داشتند، 
درگير شده اند و اين درگيري باعث وارد آمدن 
خسارات شديدي به رستوران و زخمي شدن 
2نفر از طرفين دعوا به دليــل اصابت ضربات 
چاقو به كتف و پا شده است. در اين شرايط بود 
كه صبح روز يكشنبه سوم مرداد ماه، گروهي 
از مأموران پايــگاه دوم پليس امنيت عمومي 
راهي مخفيگاه متهم در حوالي باغ فيض شده 
و او را به اتهام تخريب اموال خصوصي، اخالل 
در نظم عمومي، تظاهر به قدرت نمايي با سالح 
سرد و مشاركت در ايراد ضرب و جرح عمدي 
با قمه و چاقو دستگير كردند. سرهنگ صادق 
قره باقــري، رئيس پايــگاه دوم پليس امنيت 
عمومي پايتخت با اعالم جزئيات اين پرونده 
گفت: كارشناســان ميزان خسارت وارد شده 
به اين رســتوران را بيش از 500ميليون ريال 
برآورد كرده اند. وي ادامــه داد: متهم پس از 
انجام بازجويي هاي اوليه به جرم خود اعتراف 
كرد و براي ســير مراحل قضايي به دادســرا 
معرفي شــد. به گفته وي، تالش هاي پليس 
براي شناسايي و دستگيري ساير عامالن اين 
نزاع خونين همچنان ادامه دارد و از شهروندان 
درخواست مي شود اطالعات خود در اين باره 
و ساير مســائل امنيتي و انتظامي را از طريق 

سامانه110 با پليس درميان بگذارند.

 سناريوي قتل خيالي 2كودك 
براي انتقام گيري از مادرشوهر

 زني كه مدت ها پس از جدايي از شوهرش، همچنان از 
مادر او كينه به دل داشــت، براي انتقام گيري از او به داخلي

دادسرا رفت و گفت او 50سال قبل 2دختر خردسالش 
را به قتل رسانده است. به گزارش همشهري، مدتي قبل زن جواني به 
شعبه پنجم دادسراي امور جنايي تهران رفت و مدعي شد مادرشوهر 
سابقش 50سال قبل 2دختر 7و8ساله اش را به قتل رسانده و حاال او 
مي خواهد راز اين جنايت را برمال كند. اين زن به بازپرس شــفيعي 
گفت: من و همســرم مدتي پيش با يكديگــر زندگي مي كرديم اما 
به دليل اختالفاتي كه با هم داشتيم از يكديگر طالق گرفتيم. زماني 
كه به خانه مادرشوهرم رفت وآمد داشتم فهميدم او سال ها قبل 2نفر 
از فرزندانش را به قتل رسانده است. اين زن ادامه داد: يک مرتبه وقتي 
در يــک مهماني خصوصي بوديم مادر شــوهرم شــروع به تعريف 
ماجرايي كرد و گفت 50ســال قبل يک نفر براي اينكه با مرد مورد 
عالقه اش ازدواج كند 2دختر 7و8ساله اش را به قتل رسانده و آنها را 
به طور مخفيانه دفن كرده است. مدتي بعد از اين قتل هم از شوهرش 
جدا شده و با مرد مورد عالقه اش ازدواج كرده است. مادرشوهرم به 
طور مستقيم اسمي از خودش نياورد اما نشاني هايي كه مي داد همه 
شبيه خودش بود. از آنجا كه همه  چيز را با جزئيات تعريف مي كرد، 

من مطمئنم كه او قاتل فرزندانش است.
زن جوان در ادامه به بازپرس جنايي گفــت: مدتي از اين مهماني و 
برمال شدن اسرار 2قتلي كه مادرشوهرم انجام داده گذشته بود كه او 
متوجه شد كه من فهميده ام او قاتل است. از آن به بعد بود كه رفتارش 
با من تغيير كرد. مادرشوهرم مدام در زندگي مشترك من و شوهرم 

دخالت مي كرد و آنقدر براي مان مشكل درست كرد تا اينكه باالخره 
شوهرم هم با من بد شــد و من را طالق داد. با وجود همه مشكالتي 
كه مادرشوهرم برايم درست كرده و باعث جدايي از همسرم شده بود 
اما من نمي خواستم اسرار فرزندكشي اش را به كسي اطالع دهم اما 
وقتي با خودم فكر كردم ديدم كه خون 2كــودك بي گناه در ميان 
است و مادرشــوهرم به خاطر قتل فرزندانش در 50سال قبل بايد 
مجازات شــود. به همين دليل تصميم گرفتم ماجرا را به دادسراي 

جنايي اعالم كنم.
به دنبال اظهارات اين زن بازپرس پرونده به گروهي از كارآگاهان اداره 
دهم پليس آگاهي دســتور داد تا در اين باره تحقيق كنند. همزمان 
مادرشوهر اين زن نيز به دادسرا احضار شد تا در برابر ادعاهايي كه 
عروس ســابقش درخصوص ارتكاب 2قتل توســط او مطرح كرده 
پاسخگو باشد. اين زن در دفاع از خودش گفت: همه حرف هاي عروس 
سابقم دروغ اســت. او به خاطر كينه اي كه از من به دل گرفته اين 
حرف ها را مي زند تا من را به دردسر بيندازد. ما از اول هم با يكديگر 
اختالف داشتيم. او زن بهانه گيري بود و زندگي خوبي با پسرم نداشت 
و مدتي بعد از ازدواج شــان خودش درخواست طالق داد و از پسرم 
جدا شد. او بعد از طالقش چند مرتبه از من در دادسراهاي مختلف 

شكايت كرده تا برايم مشكل ايجاد كند.
با وجود اظهارات اين زن، بازپرس جنايي از ثبت احوال نيز خواست 
تا درباره سرنوشــت 2كودكي كه ادعا شده 50ســال قبل به قتل 
رسيده اند اظهارنظر كند. از طرفي شوهر سابق اين زن نيز به دادسرا 
فراخوانده شــد. او در جريان تحقيقات گفــت: همه حرف هايي كه 

درباره قتل 2دخترمان گفته شــده دروغ اســت. ما هيچ فرزندي 
نداشــتيم و هيچ كدام از اين حرف ها واقعيت ندارد. در همين حال 
نتيجه بررسي هاي ثبت احوال نيز نشــان داد هيچ فرزندي در كار 
نبوده است و متهم و شوهر اولش به دليل اينكه نمي توانستند بچه دار 
شوند حدود 50سال قبل از يكديگر جدا شده اند و يک سال بعد هم 
زن دوباره ازدواج كرده اســت و همه ادعاهاي عروس ســابق عليه 

مادرشوهرش كذب است.
از سوي ديگر بررســي هاي بيشــتر نشــان داد زن جوان به دليل 
اختالفاتي كه با شوهر و مادرشوهر ســابقش داشته مدام براي آنها 
مشكالتي ايجاد مي كند. او بارها در دادسراهاي مختلف به اتهامات 
گوناگون از آنها شكايت كرده وآنها را به دادسرا و كالنتري كشانده 
اما هيچ يک از پرونده ها به جايي نرســيده و در همه آنها بي گناهي 

مادرشوهر سابقش ثابت شده است.

 آشتي پدر و پسر 
آرامش پيش از توفان بود

 مواد مذاب
 4كارگر را سوزاند

تصميم هولناك زن و شوهر 
پس از مرگ پسر نوجوان

 چند روز پس از سقوط مرگبار 
پسر 17ساله در ارتفاعات قلعه پيگيري

ضحاك، پدر و نامادري اش در 
اقدامي هولناك به زندگي خود پايان دادند.

به گزارش همشهري، حدود ساعت 7:30صبح 
30تيرماه امســال امدادگــران هالل احمر 
شهرستان هشــترود در اســتان آذربايجان 
شرقي از سقوط پسري 17ساله به نام علي در 
ارتفاعات قلعه ضحاك باخبر و براي نجات وي 

راهي محل حادثه شدند.
فردي كه ماجــرا را بــه هالل احمر گزارش 
كرده بود، پــدر علي بود كــه وقتي مأموران 
به آنجا رســيدند گفــت: صبــح زود همراه 
پســرم براي كوهنوردي به اين محل آمديم. 
وقتي به ارتفاعات رســيديم، پسرم به باالي 
صخره اي رفــت كه عكس ســلفي بگيرد. او 
مشــغول عكاســي از خودش بود اما ناگهان 

پايش ليز خورد و به پايين سقوط كرد. من با 
ديدن اين صحنه وحشت كردم و سراسيمه 
به بــاالي صخره رفتم اما اثــري از علي نبود 
و با هالل احمر تماس گرفتم و درخواســت 

كمک كردم.

مرگ دردناك
با اظهارات اين مرد عمليات نجات آغاز شد. 
پسر نوجوان از باالي صخره  به اعماق دره اي 
صعب العبور ســقوط كرده بود و رسيدن به 
وي كاري سخت و دشوار بود. در اين شرايط 
امدادگران دست به كار شدند و با ايجاد كارگاه 
و اســتفاده از طناب خود را به محل سقوط 
پسر نوجوان رســاندند و در عملياتي سخت 
و نفسگير كه حدود 5ســاعت طول كشيد، 
توانستند پيكر او را از البه الي صخره ها بيرون 
بكشــند. آنها پســر نوجوان را به پايين كوه 

منتقل كردند و در اختيار اورژانس قرار دادند 
اما معاينات اوليه از اين حكايت داشت كه او 
جانش را از دست داده اســت. پسر نوجوان 
به دليل صدمات هولناكي كــه ديده بود، در 
همان لحظات اوليه سقوط جانش را از دست 
داده بود و در ادامه پيكر بي جان او به پزشكي 

قانوني منتقل شد.

تصميم هولناك
چند روز از اين حادثه دردناك مي گذشت و 
پيكر پسر نوجوان به خاك سپرده شده بود تا 
اينكه روز گذشته پليس و اورژانس شهرستان 
هشــترود در جريان حادثه اي هولناك قرار 
گرفتند. آنها از طريق تماس تلفني در جريان 
خودكشي پدر و نامادري اين پسر نوجوان قرار 
گرفتند و وقتي به خانه آنها رفتند، اجســاد 
بي جانشان را ديدند كه حلق آويز شده بودند. 
همه شواهد از اين حكايت داشت كه اين زن و 
شوهر در اقدامي خودخواسته تصميم گرفته 
بودند به زندگي خود پايان دهند. بررسي ها 
نشان مي داد پدر علي )پســر نوجواني كه از 
صخره ســقوط كرد( مدت ها قبل از همسر 
اولش جدا شده و به همراه پسرش علي زندگي 
مي كرد تا اينكه تصميم گرفت دوباره ازدواج 
كند. او از همســر دومش داراي 2فرزند بود 
اما پس از اتفاقي كه بــراي فرزند اولش علي 
رخ داد، چنان افســرده شده بود كه به همراه 
همسر دومش تصميم گرفته بودند به زندگي 

خود پايان دهند.
با اين اطالعات اجســاد اين زن و شــوهر به 
پزشكي قانوني منتقل شد و تحقيقات پليسي 
و قضايي براي مشخص شــدن علت و انگيزه 

اقدام هولناك آنها آغاز شده است.

تنها يک روز پس از آشتي پدر و پسري در 
روستاي بن شوار خوزستان كه بر سر زمين 
كشاورزي باهم دچار اختالف شده بودند، 
درگيري هولناكي ميان آنها در گرفت كه 

با قتل پدر همراه شد.
به گزارش همشــهري، جمعه گذشته در 
روستاي بن شوار از توابع صيدون در استان 
خوزســتان درگيري شديدي بين مردي 
ميانسال و پسر جوانش رخ داد. درگيري 
آنها بر سر يک قطعه زمين كشاورزي بود 
كه از مدتي قبل باعــث اختالفاتي ميان 
آنها و در نهايت نيز باعث بروز اين درگيري 

شده بود.
ماجراي اين درگيري به پاسگاه انتظامي 
روستا هم كشيده شــد و پدر و پسر كه از 
هم شاكي بودند براي حل اين اختالفات 
راهي پاســگاه شــدند. در آنجا و پس از 
گفت وگوهاي بســيار، آنها قبول كردند 
كه اختالفات خود را كنار بگذارند و باهم 
آشــتي كردند و هر دو به خانه برگشتند 

اما آن روز هيچ كس خبر نداشت كه اين 
آشتي، آرامش پيش از توفان است.

درست يک روز بعد، يعني شنبه گذشته 
بود كه پدر و پســر بار ديگر بر سر زمين 
مورد نظر باهم درگير شــدند اما اين بار 
درگيري چنان باال گرفت كه پسر جوان 
با چاقو به جان پدرش افتاد و پس از زدن 

چند ضربه به وي، از خانه گريخت.
ابراهيم سپاس زاده، بخشدار صيدون در 
توضيح ايــن ماجرا به ايرنــا گفت: جوان 
24ساله پس از اينكه پدر خود را با ضربات 
چاقو به قتل رســاند از روســتا متواري 
شــد. در ادامه، ماجرا بــه پليس گزارش 
شد و با حضور مأموران در محل حادثه و 
بررسي هاي مقدماتي جسد مرد ميانسال 
به پزشكي قانوني انتقال يافت و تحقيقات 

براي دستگيري عامل جنايت شروع شد.
وي ادامه داد: ساعاتي پس از اين حادثه، 
پرســنل پاســگاه انتظامي صيدون و 
دادگاه عمومي اين بخــش با همكاري 

مأموران انتظامي ميداوود موفق شدند 
متهــم را كه در حــال فرار به ســمت 
شهرستان رامهرمز بود دستگير كنند. 
به گفته وي متهم هم اكنون در بازداشت 
به سر مي برد و تحقيقات در اين پرونده 

ادامه دارد.

پاشيده شــدن مواد مذاب روي كاركنان واحد فوالدسازي در شهرستان 
عجب شير باعث سوختگي 4كارگر شد.

به گزارش ايرنا، رئيس اورژانس عجب شير گفت: اين حادثه روز شنبه رخ داد 
و 2نفر از كارگران به علت سوختگي زياد به تبريز اعزام شدند.

حســين ولي زاده ادامه داد: ســوختگي مصدومان اعزامي به تبريز باالي 
80 درصد بــوده و هر دوي آنان پــس از انجام اقدامــات درماني اوليه در 
بيمارستان امام خميني عجب شير به بيمارستان سيناي تبريز اعزام شدند 

و در بخش مراقبت هاي ويژه به سرمي برند.
واحد فوالدسازي عجب شير از نوع كوره القايي است و در اين نوع از خطوط 
توليد شــمش فوالدي، كارگران به صورت دســتي يا از طريق تجهيزات 
كوره ها را شارژ مي كنند تا آهن قراضه يا انواع ديگر مواداوليه پس از ذوب 

به قالب هاي شمش هدايت شود.
پاشــش مذاب در كوره هاي القايي گاه وبيگاه موجب سوختگي كاركنان 
اين بخش مي شود. به همين دليل كار در اين بخش از واحد فوالدسازي 
همواره با احتمال وقوع چنين حوادثی  همراه است. رئيس اداره تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي عجب شير نيز اعالم كرده است، وقوع فعل و انفعاالت 
شــيميايي در پاتيل حمل مواد مذاب، دليل اصلي ســوختگي 4 كارگر 
كارخانه فوالد در اين شهرســتان اســت. به گفته »ناصر فالح« با وجود 
اســتقرار تيم مجرب بهداشــت كار در كارخانه فوالد عجب شير، وقوع 

حوادث كار اجتناب ناپذير است.

دختر جوانــي باالي پلــي  رفته و در 
اقدامــي شــتابزده قصد داشــت به داخلي

امــا  دهــد  پايــان  زندگــي اش 
رئيس كالنتري مجيديه در اقدامي شــجاعانه مانع 

خودكشي دختر جوان شد و او را از مرگ نجات داد.
به گزارش همشهري، عصر روز پنجشنبه 31تيرماه 
امســال، ســرهنگ فالح، رئيس كالنتري190 

مجيديه در حال عبور از پــل تقاطع بزرگراه امام 
علي و شهيد ســليماني بود كه ناگهان توجهش 
به دختر جواني كه روي پل رفته بود، جلب شــد. 
او هنوز از قصد دختر جوان مطمئن نشده بود اما 
حدس زد كه او قصد خودكشي دارد. درحالي كه 
آن زمان خارج از زمان اداري بود و سرهنگ فالح 
نيز خارج از محدوده كالنتري بود، اما تالش كرد 

به دختر جوان نزديک شود. او ديگر مطمئن شده 
بود كه دختر جوان قصد دارد اقدام شــتابزده اي 
انجام دهد و جانش در خطر است. در اين شرايط 
بود كه رئيس كالنتري در اقدامي برق آسا موفق شد 
دختر جوان را گرفته و او را از منطقه خطر دور كند. 
سرهنگ فالح همزمان به صحبت با دختر جوان 
كه 18سال دارد پرداخت و تالش كرد او را آرام و 
از تصميم غلطي كه گرفته بود، منصرف كند. در 
اين شــرايط بود كه دختر جوان به بخش مشاوره 
كالنتري منتقل و خانــواده او نيز راهي كالنتري 

شــدند. بررســي اظهارات نزديكان دختر جوان 
نشــان مي داد كه او به دليل مشكالت خانوادگي 
قصد خودكشي داشته است كه پس از مشاوره، به 

خانواده اش تحويل داده شد.
سرهنگ جليل موقوفه اي، رئيس پليس پيشگيري 
تهران بــزرگ با اعالم اين خبر گفت: بررســي هاي 
ميداني حاكي اســت رئيس كالنتــري مجيديه در 
آخرين لحظه موفق به نجات جان دختر جوان شده 
و وي را از خودكشــي نجات داده  كه اين اقدام وي 

قابل تقدير است.

رئيس  كالنتري مانع خودكشي دختر جوان شد

 ضربه هايي كه دوگانه سازي  
به جامعه مي زند

دســت از حاكميت ســليقه ها برداريم، اجازه 
بدهيم پروتكل ها و قواعد بر جامعه حاكم باشد 
و اجازه بدهيم افراد خوشــفكر در زمينه هاي مختلف هنر، اقتصاد، 
سياســت، ورزش و... نظر بدهند و صحبت كنند. اين باعث تقويت 
ساختار جامعه و عناصر بنيادين خواهد شــد و به فهم بيشتر از هم 

كمک خواهد كرد.
جامعه اي كه درگير دوگانه هاست، ادبياتش تهي از كرامت و احترام 
اســت و اخالق در گفت وگو با يكديگر جايي نــدارد، مردم به خاطر 
مسائل سطحي دچار تنش هاي عميق مي شوند و همه منافع يكديگر 
را در تعارض با هم مي بينند. اين جامعه آرام و قرار نخواهد داشت و 
همواره تالش مي كند تا ضربه اي به طرف مقابل بزند. به نظر من وقت 
آن است كه دست از قضاوت انگيزه ها كه امري دروني است و نمود 
بيروني ندارد، برداريم و انگيخته ها و عمل را مورد بررسي قرار دهيم.

ادامه از 
صفحه اول
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چنداثردربيســتونهميندوره
»صداثر،صدهنرمند«شركتميكنند؟

  74٥ ايميل دريافت شــدكه در هــر ايميل بين
 3 تا ٥ اثر بود. در نهايت 4٩٥ اثر انتخاب شد.

همهآثارنقاشياستيامجسمهو
چيدمانوعكسوگونههايديگرنيزدر»صد

اثر،صدهنرمند«حاضرند؟
در اين نمايشــگاه فقط نقاشي و مجسمه است. 
عكاس ها امســال خيلي اظهار عالقه كردند كه 
يك »صد اثر، صد هنرمند« عكس هم بگذاريم، 
اما تجربه خوبــي از نمايشــگاه آنالين عكس 

نداشتيم و فعال دارم فكر مي كنم!

تركيبهنرمندانامسالچگونه
است؟مثلگذشتههنرمنداننامداردركنار
هنرمندانجوانقرارگرفتهانــدياغلبهبا
جوانهاست؟هنرمندانشهرستانيچطور؟

امسال حدود ٩0 درصد جوان ها هستند، در كنار 
پيشكســوت هايي مثل: محمد احصايي، فريده 
الشــايي، نصراهلل افجه اي، مهدي ويشــكايي، 
ناصــر اويســي، پرويز كالنتــري و.... امســال 
 اســتقبال شهرســتاني ها بي نظير بود و حدود
 40 درصد نمايشگاه را در اختيار دارند. اول از همه 
اصفهاني ها و بعد با فاصله چشمگيري مشهدي ها 

و شيرازي ها.

تقريبايكسالونيمازآغازكرونا
ميگذرد.آياكروناوقرنطينهوفاصلهاجتماعي
و...برآثارهنرمندانتأثيرگذاشتهاستورد
پايوضعيتكرونايــيرادرآثارهنرمندان

ميتوانديد؟
نه، در آثارشان هيچ تأثيري نداشته اما در رفتارشان 
و نوع ارائه آثار تأثير گذاشته! كلي ايميل دريافت 
كردم بدون نام و مشخصات. و چون كارهاي خيلي 
خوبي در ميان آنها بود دلم نيامد حذفشان كنم و 

به ناچار از طريق ايميل و اينستاگرام اسامي كساني 
را كه كمبود مشخصات داشتند اعالم كرديم كه 
خيلي ها جواب دادند. كساني هم بودند كه جواب 
ندادند و حذف شــدند. تعدادي شان فقط عكس 
كارها را فرســتاده بودند و بدون حتــي نام و نام 
فاميل! اين يعني از اوضاع كنوني گيج شده اند و به 

قول خود جوان ها »قاط«زده اند!!

»صداثر،صدهنرمند«ازكيآغاز
ميشود؟سالگذشتهشــماچندبارزمان
برگزاريراتمديدكرديد.فكرميكنيدامسال

هممجبوربهتمديدبرنامهبشويد؟
صد اثر، صد هنرمند امسال از روز 1٥مرداد شروع 
مي شود و تا 17شــهريور ادامه دارد. نمي توانيم 
زمانش را تمديد كنيم، چون تا اواســط اســفند 
برنامه ريزي مان را كرده ايم. بنابراين 17شهريور 
نمايشگاه تمام مي شود. پارســال خيلي فروش 
عالي بود امســال را نمي دانم. كيفيت آثار امسال 

خيلي عالي است.

شــمادريكســالونيمگذشته
همهفعاليتهايگالــريرابهصورتآنالين
انجامدادهايد.درمجمــوعبرگزاريآنالين

نمايشگاههاچهمزيتهاوچهمعايبيدارد؟

از نمايشگاه آنالين تجربه بســيار خوبي كسب 
كردم و خيلي راضي بودم و هســتم. اصلي ترين 
مزيت برگزاری آنالين اين است كه خيلي بيشتر 
ديده مي شويم و كلي به عالقه مندان شهرستاني 
و ايراني هاي خــارج از كشــور كار فروختيم. از 
مضراتش اين است كه باالجبار همه كارها را بايد 
خودم در قرنطينه و تنهايــي انجام دهم و خيلي 

زياد خسته شده ام.

گالريهاگاهيبازاســتوگاهي
بسته.نمايشــگاههابهتعطيليميخوردو
تمديدميشــود.برنامههاييمثلآرتفرو
حراجتعطيلشدهاست.بهطوركليوضعيت
گالريهاوگالريداريراچطورميبينيدوچه

پيشنهاديبرايهمكارانتانداريد؟
 وضعيت گالري ها با اين باز و بســته شدن هاي 
متوالي نبايد خيلي خوب باشــد. ايــن را بايد از 
خودشان پرســيد. من در اســفند٩8 كه كرونا 
آمد گالري را بســتم و تا االن باز نكردم چون از 
بالتكليفي و گاهي باز گاهي بســته اصال خوشم 

نمي آيد. در كانال انجمــن نگارخانه دارها هم به 
دوستان همكارم پيشنهاد دادم كه روي نمايشگاه 
آنالين فكر كنند كه خيلي عالقه اي نشان ندادند.

فكرميكنيددرهايگالريگلستان
كيدوبارهبهرويعمومبازشود؟

بنا دارم هفتــم آبان  اگــر اين كرونــاي لعنتي 
بگذارد  گالــري را با نمايشــگاهي از عكس هاي 
محمد احصايي بازگشــايي كنم و بعد نمايشگاه 
خوشنويسي ايشان خواهد بود كه بياييد ببينيد 
چه غوغايي كرده اند، بي نظير. و تا اواسط اسفند 
برنامه ريزي مــان را كرده ايم. يك نمايشــگاه از 
نقاشــي هاي انتزاعي داريوش مهرجويي داريم و 
يك نمايشگاه از نقاشــي هاي اكسپرسيونيستي 
مســعود كيميايي كــه البتــه مي دانــم تمام 

خيابان های دروس بند خواهد آمد! 
اين روزها هيچي را نمي شــود پيش بيني كرد. 
من برنامــه ام را ريختــه ام تا تقدير بــراي من و 
نمايشــگاه هايم چه رقم زده باشد. مي نشينم به 
تماشا. كار ديگري از دستم ساخته نيست. هست؟

ليلي گلستان از بيست و نهمين دوره »صد اثر، صد هنرمند« به همشهري مي گويد

اگر اين كروناي لعنتي بگذارد
ليلي گلستان مي گويد آبان ماه امسال گالري خود را باز خواهد كرد

 نمايش آثار عكس ها و خوشنويسي هاي محمد احصايي و نقاشي هاي مسعود كيميايي 
و داريوش مهرجويي از نمايشگاه هاي آينده گالري گلستان است

آرشنهاوندي
روزنامه نگار

گزارش

اولينبرفباشهابحسينيدرپكن
»نادين لبكي« كارگردان زن مشهور لبناني عضو هيأت داوران جشنواره بين المللي فيلم پكن است

يازدهمينجشنوارهبينالمللي
فيلمپكــنباحضــور15فيلم
منتخب،از14تا21آگوست)23
تا30مرداد(بهصورتحضوريبرگزارميشــود.بهگزارشاسكرينديلي،
12فيلمحاضردراينجشنوارهخارجيو3فيلمديگرنيزچينيهستند.نام
فيلم»اولينبرف«)Any Day Now(بهكارگردانيرمضانحاميفيلمساز
ايرانيتباروبابازيشهابحسيني،الئورابرنوشبنمقربانيساختهكشور
فنالندنيزدرمياننامزدهايحاضردربخشجايزه»تيانتان«)معبدآسماني(

جشنوارهبينالملليفيلمپكنبهچشمميخورد.داستاناينفيلمدرباره
زندگيخانوادهايراني»مهديپور«درشــرايطدشواراردوگاهيدرفنالند
است.خانوادهمهديپورپسازآنكهتالششانبرايماندندرفنالندناكام
ميماندودولتاينكشورباحضورشاندرهلسينكيموافقتنميكند،دوباره
درخواستماندندرفنالندرامطرحميكنندوباوجوداينكهخطراخراجاز
اينكشورتهديدشانميكند،سعيميكنندتازمانيكهدرفنالندهستند،
بهزندگيروزمرهخودادامهدهند.»اولينبرف«همچنيندربخش»نسل«

جشنوارهبينالملليفيلمبرلينازنامزدهايدريافتجايزهبود.

نادينلبكيدرهيأتداوران
به گزارش اســكرين ديلــي، گانگ لي، 
بازيگر مشهور و بين المللي زن سينماي 
چين رئيس هيــأت بين المللي داوران 
اين جشنواره خواهد بود.  نادين لبكي، 
كارگردان زن لبناني كه به دليل ساخت 
فيلم »كفر ناحوم« جايزه هيأت داوران 
هفتادويكمين دوره جشنواره كن را از 
آن خود كرده بود، رني هارلين كارگردان 
مشهور فنالندي، چن كان و سونگوئن 
بازيگران چيني،  ووئرشان از مشهور ترين 
كارگردانان سينماي چين و  لسته چن  
كارگردان تايواني، اعضاي هيأت داوران 
يازدهمين دوره جشــنواره بين المللي 

فيلم پكن را تشكيل مي دهند.

رقباياصلينخستينبرف
در ميان فيلم هاي حاضر در اين دوره از 
جشنواره، نام فيلم روسي »كنفرانس« 
نيز به چشــم مي خورد. ايــن فيلم در 
جشــنواره فيلم قاهره جايــزه بهترين 
كارگرداني و بهترين بازيگر زن را دريافت 
كرده بــود. »كنفرانس« در جشــنواره 
روتردام نيز برنده جايزه »هيأت داوران 
شب پادشاهان« اين جشنواره شده بود. 
»آخرين نمايش فيلــم« اثر پان نالين، 
كارگــردان هندي كه در ســال2020 
به عنوان يكــي از فيلم هــاي منتخب 
فهرست جشنواره كن برگزيده شده بود 
و فيلم »اساللم« ساخته  چارلين فاويه  
نيز از مطرح تريــن فيلم هاي حاضر در 

اين دوره از جشنواره پكن خواهند بود.

حضورپررنگسينمايچين
»همه  چيــز دربــاره مــادرم« ازجمله 
فيلم هاي چيني تحسين شده در عرصه 
بين الملل، به كارگرداني  ژائو تيانيو با بازي 
شــو فان و ژانگ جينگي، »پيش از بهار 
سال آينده« ساخته لي گن كه پيش تر 
در جشنواره فيلم شرق دور»اودين« به 
نمايش درآمده بود به همراه فيلم ميهني 
»فراتر از آسمان ها« به كارگرداني ليو ژي 
هاي ، فيلم  هاي چيني حاضر در اين دوره 
از جشــنواره فيلم پكن هستند. به دليل 
مصادف شدن اين جشنواره با يكصدمين 
سالگرد تاسيس حزب كمونيست چين 
به احتمال زياد تعــداد زيادي فيلم هاي 
تبليغاتي قديمي و جديد متعلق به جريان 
اصلــي فرهنگي در چين در جشــنواره 
فيلم پكن به نمايــش در خواهند آمد. 
در اين جشنواره همچنين ياد و خاطره 
چارلي چاپلين گرامي داشته خواهد شد و 
تعدادي از فيلم هاي قديمي بازسازي شده 
نظير »قرمز« و »مركــز نمايش« از آثار 
استانلي كووان نيز به نمايش در خواهند 

آمد.

سابقهدرخشانبازيگرانزنايراني
درجشنوارهپكن

سينماي ايران ســابقه اي درخشان از 
حضور در جشــنواره فيلــم بين المللي 
پكن دارد به طوري كه تا كنون بازيگران 
زن فيلم هايي كه بــه نمايندگي از اين 
كشور در جشــنواره فيلم پكن حضور 
داشتند، توانسته اند براي 3دوره متوالي 

جايزه »تيان تان« را به خود اختصاص 
دهند.  گالب آدينه در ســال2017 در 
هفتمين دوره جشنواره بين المللي فيلم 
پكن براي نقش آفريني در فيلم »آبجي« 
موفق به دريافــت جايزه بهترين بازيگر 
زن شد. مينا ســاداتي نيز براي بازي در 
فيلم »تابســتان داغ« در ســال2018 

جايزه بهترين بازيگــر نقش مكمل زن 
را در هشتمين جشــنواره بين المللي 
فيلم پكن به خود اختصــاص داد. فروغ 
قجابگلــي بازيگر فيلم »تهران، شــهر 
عشــق« نيز عنوان بهترين بازيگر زن 
نهمين دوره جشــنوار بين المللي فيلم 

پكن در سال201٩ را كسب كرد.

مكبث؛سياهترازهميشه
 آخرين فيلم جوئل كوئن

اقتباسي سياه و سفيد از تراژدي شكسپير است 

فيلم سياه و سفيد »تراژدي مكبث« با اقتباس از اثري به همين نام 
از ويليام شكسپير، نمايشنامه نويس پرآوازه انگليسي به كارگرداني 
جوئل كوئن و با بازي دنزل واشــنگتن و فرانســس مك دورمند 
24سپتامبر )2مهر( به عنوان فيلم افتتاحيه پنجاه و نهمين دوره 
جشــنواره بين المللي فيلم نيويورك در »مركز لينكلن« نمايش 

داده خواهد شد.
 به گزارش ورايتي فيلم، دنزل واشنگتن در »تراژدي مكبث « در 
نقش شخصيت اول فيلم و فرانسس مك دورمند در نقش همسر 
فريبنده وي ظاهر شده است. دست اندركاران جشنواره بين المللي 
فيلم نيويورك ضمن اعالم اين خبــر در بيانيه اي، فيلم »تراژدي 
مكبث« را اثري سياه و سفيد و بسيار قوي و داراي مضامين پررنگي 
از طلسم، جادو، سحر و افســون توصيف كردند. ابتكار شجاعانه 
جوئل كوئن در به تصوير كشيدن نمايشــنامه شكسپير منجر به 
خلق فيلمي شده كه  بازتاب دهنده اضطراب ها، نگراني ها و غم هاي 
دروني است. داستان اين فيلم در فضاي محزون و وهم آلود دنيايي 
رخ مي دهد كه به دليل حرص و طمع بي پايان و جاه طلبي بي حد و 

مرز، چيزي به نابودي آن نمانده است.
جوئل كوئن دربــاره حضورش در جشــنواره فيلــم نيويورك با 
فيلم»تراژدي مكبث« مي گويد: جشــنواره فيلم نيويورك جايي 
است كه من به مدت تقريبا ٥0دهه در آن هم به عنوان يك بيننده 
به تماشاي فيلم ها نشسته ام و هم به عنوان يك فيلمساز، فيلم هاي 
خود را در معرض ديد مخاطبان قرار داده ام. »اوژن ارناندز« مدير 
جشنواره فيلم نيويورك نيز مي گويد: ما بي صبرانه در انتظار زمان 
آغاز برگزاري جشنواره نيويورك و خوشامدگويي به تماشاگراني 
هستيم كه پس از يك سال به »مركز لينكلن« باز خواهند گشت. 
بهترين راه گراميداشت اين اتفاق نيز با فيلمي با مشاركت جوئل 
كوئن، فرانسس مك دورمند، دنزل واشنگتن و ساير دوستانمان 
در »اپل« و »اي 24« در شــب افتتاحيه در سالن نمايش»آليس 
تولي« است. در اين شب با فيلم »تراژدي مكبث« براي بازگشت 
به ريشــه هاي خويش صحنه آرايي مي كنيم. »ارناندز« در ادامه 
مي افزايد: جشــنواره در حالي در »مركز لينكلن« دوباره برگزار 
مي شود كه برخي چيزها و برنامه هاي اين فستيوال نسبت به دوران 
پيش از شيوع پاندمي كرونا تغيير كرده اند. در اين دوره از جشنواره 
ما از ســالن هاي جديدي براي نمايش فيلم استفاده خواهيم كرد 
و تالش داريم با راه هاي جديد تري هــم به صورت حضوري و هم 

به صورت آنالين با عالقه مندان به سينما ارتباط بر قرار كنيم.
جوئل كوئن و فرانسس مك دورمند زن و شوهري هستند كه در 
آثاري نظير»فارگو« و »خون ساده« با يكديگر همكاري كرده اند. 
»تراژدي مكبث« اما نخستين اثري است كه »جوئل كوئن« بدون 

همكاري و مشاركت با برادرش »ايتان گوئن« ساخته است.

درهايگالريهاگاهيبازاستوگاهيبسته.شرايطازنارنجيبه
قرمزكهنزديكميشودگالريهاتعطيلميشوند.بعدكهوضعيت
قرمزبهظاهررنگميبازدگالريهابازميشوند.حكايتگالريها

دريكسالونيمگذشتهچنينبودهاست.
اماليليگلســتانكهدر30سالگذشــتههموارهكوشيدهاست
گالريخودرا،حتيدردشــوارترينشرايط،دايرنگهدارد،ازآغاز
شيوعكرونادرهايگالريخودرابســتوهمهبرنامههايخودرا
بهصورتمجازيبرگزاركرد،ازنمايشگاهنقاشيكودكانبرايكرونا
تانمايشگاهنقاشيهايآرمانيعقوبپوروعكسهايمريمزنديو
نمايشگاههايديگريكهبااستقبالمخاطبانگالريمواجهشدهاند.

»صداثر،صدهنرمند«ضيافتتابستانيگالريگلستاناستكه
تاكنون28دورهاشبرگزارشدهاست.مديرگالريگلستانسال
گذشــته»صداثر،صدهنرمند«رابهصورتمجازيبرگزاركرد.
استقبالازضيافتديرپايگالريگلستانآنقدرزيادبودكهبارها

تمديدشدوازروزهايداغمردادتاپايانآبانادامهيافت.
هفتهآيندهبيستونهميندوره»صداثر،صدهنرمند«برايدومين
باربهصورتمجازيبرگزارميشود.ليليگلستانبهپرسشهاي
همشهريدربارهضيافتتابســتانيگالريگلستانومزيتهای
معايبنمايشگاههایآنالينپاسخگفتهاست.درعينحالخبر
دادهاستكهقصدداردازآبانماهنمايشگاههایگالریگلستانرابه
صورتحضوریبرگزاركند،نمايشگاههايیكههركداماتفاقهايی
شگفتانگيزومتفاوتدرهنرتجســمیايرانخواهندبود،مثل

خيلیازاتفاقهایگالریگلستانازسال1367تاامروز.

سومينگروهازهنرمندانواكسينهشدند
ســومين گــروه از هنرمنــدان باالي 
60سال و همسرانشــان واكسن كرونا 
دريافت كردند. به گزارش همشــهري 
بــه نقــل از روابط عمومي مؤسســه 
هنرمندان پيشكســوت، بيژن بيژني، 
سعيد صادقي، اميرعلي جواديان، حميد 
لواليي، فاطمه راكعي، مجيد قناد، پرويز 
بيگي حبيب آبادي، عبدالحي شماسي، 
سيدجمال ساداتيان، آرمان استپانيان، 
محســن علي اكبري، محمدعلي بني 
اســدي، سوســن مقصودلــو، محمد 
كاســبي، صديق تعريف، بهروز بقائي، 
محمود فرهمند بافي، اردشير صالح پور، 

اســماعيل محرابي، غالمرضــا امامي، 
علي دهباشي و فريده مهدوي دامغاني 
ازجمله هنرمنداني بودند كه در سومين 
دوره واكسيناسيون مؤسسه هنرمندان 
پيشكسوت در روز يكشنبه، سوم مرداد 

دوز اول واكسن خود را دريافت كردند.

مرتضيكاردر
روزنامه نگار
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كيوسك

50سال پس از سفر تاريخي هنري 
كيسينجر، مشــاور امنيت ملي 
رئيس جمهور وقــت آمريكا، به 
پكن، وندي شــرمن، معاون وزير خارجه آمريكا، قدم به خاك چين گذاشته است. 
سفر كيسينجر يخ روابط دو  كشــور را آب كرد تا سال بعد، ريچارد نيكسون و مائو 
زدونگ دست در دست هم مقابل دوربين ها بايستند. هر دو كشور، دشمني مشترك 
به نام شوروي داشتند و همين كافي بود تا آنها را كنار هم قرار داشت. سفر مخفيانه 
كيسينجر در شرايطي انجام مي شد كه دو طرف خواستار پايان دادن به اختالفات 
بودند اما سفر شــرمن در حالي اتفاق مي افتد كه روابط دو كشور در اوج تنش قرار 
دارد. در مورد سفر اخير، دامنه اختالفات به نحوه رعايت پروتكل هاي ديپلماتيك 
هم كشيده شده است. چيني ها يك روز قبل از ورود خانم شرمن، با تحريم چند مقام 
و مؤسسه آمريكايي به پيشواز او رفتند. اقدام چين در تالفي اقدام چند روز قبل 
آمريكا انجام مي شد. تنش در روابط ميان چين و آمريكا در دوره رياست جمهوري 
دونالد ترامپ به اوج رسيد و بعد از آن در دوره رياست جمهوري بايدن نيز ادامه پيدا 
كرد. برخي كارشناسان معتقدند كه جهان در آستانه آغاز يك رويارويي تازه ميان 
ابرقدرتي در شرق و ابرقدرتي در غرب قرار دارد و يك »جنگ سرد« تازه در راه است. 
برخي ديگر اما معتقدند تحليل روابط قرن بيست و يكمي پكن و واشنگتن با معيارهاي 
قرن بيستمي جنگ سرد ميان شوروي و آمريكا اشتباه است.  »محسن شريعتي نيا«، 
استاديار روابط بين الملل دانشگاه شهيد بهشتي و پژوهشگر روابط چين با خاورميانه، 
معتقد است كه اكنون برخالف دوره جنگ سرد، آمريكا به دنبال حذف رقيب نيست؛ 
بلكه به دنبال »توازن سازي« در برابر آن است. شريعتي نيا چين را يك قدرت در حال 
ظهور مي داند كه در حال رقابت با يك قدرت سنتي و تثبيت شده است. او معتقد 
است كه چين در حال قدرتمندتر شدن اســت و بر همين اساس، به دنبال تعريف 
قواعد بازي در سطح جهاني است. شريعتي نيا همچنين برخالف نظر بسياري معتقد 
است كه خاورميانه جزو اولويت هاي كليدي چين نيست و در اليه هاي چهارم و پنجم 
سياست خارجي چين قرار دارد. او در عين حال تأكيد مي كند كه تاريخ قرن 21 در 
آسيا نوشته مي شود و ايران بايد خود و روابطش را به عنوان يك كشور آسيايي، و نه 

خاورميانه اي، تعريف كند.

با وجود تغييــر دولت در 
آمريكا، همچنان سياست هاي تهاجمي 
اين كشــور عليه چين ادامــه دارد. 
 مي خواهيم بدانيم اساســا اختالفات 

آمريكا و چين بر سر چيست؟
اختالفات به لحاظ مفهومي شــايد واژه 
درستي نباشد؛ بايد گفت رقابت. در واقع ما 
شاهد رقابت بين يك قدرت در حال ظهور 
و يك قدرت سنتي و تثبيت شده هستيم. 
رقابت بر سر اركان نظم بين المللي است؛ 
اينكه چه كشــوري نظــم بين المللي را 
تعريف مي كند. منطق رقابت ميان اين دو 

كشور، يك منطق ساختاري است.
بعد از جنگ سرد، هميشــه اين آمريكا 
بوده كه نظم بين المللــي را تعريف كرده 
اســت. طي ســال ها، رهبري جهاني يا 
همان global leadership مفهوم غالب 
سياست خارجي آمريكا بوده است. چين 
تنها كشوري اســت كه توان رويارويي با 
قدرت آمريكا را دارد. هيچ كشور ديگري 
اين توان را ندارد كــه در رقابت با آمريكا، 
منابع قدرت برابر و در جاهايي حتي منابع 
قدرت بيشتري نسبت به آمريكا توليد كند. 
چين به موازات گســترش منابع قدرت و 
تقويت نقش بين المللي خود مي خواهد 
سهم بيشــتري از نظم بين المللي را هم 
داشته باشــد. در واقع، چين مي خواهد 
سهمي برابر با آمريكا يا حتي بيشتر از آن 

داشته باشد.
آمريكا هيــچ گاه در تاريخ قرن بيســتم، 
كشــورهايي را كه خواهان تغيير در نظم 
بين المللي بوده اند تحمل نكرده اســت. 
آلمان نازي، ژاپن و شــوروي كشورهايي 
بوده اند كــه آمريكا با آنها ســابقه رقابت 
دارد. طبق مطالعاتــي كه صورت گرفته، 
در تاريخ روابط بين الملــل 16بار چنين 
رقابتي شكل گرفته كه 11بار آن به جنگ 
منجر شده اســت. رقابت كنوني، ناشي از 
ظهور چين و استرس ســاختاري است 
كه بر آمريكا عارض شــده است. آمريكا 
يك رقيب همــاورد را در مقابل خودش 
مي بيند؛ رقيبي كــه از جنس بن الدن و 
ابوبكر بغدادي و اين دست بازيگران نيست، 
بلكه يك رقيب پيچيده است. چين حتي 
از شوروي هم پيچيده تر است. به همين 
دليل فارغ از اينكه چه كسي در واشنگتن 
و پكن بر سر قدرت باشد، اين رقابت ادامه 
پيدا خواهــد كرد. رقابــت، كانون روابط 

آمريكا و چين خواهد بود.

در دولت دونالد ترامپ شاهد 
آن بوديم كه آمريكا از آن نقش سنتي 
كه براي خود قائل بود يعني همان نقش 
رهبري جهاني كه شــما به آن اشاره 
كرديد، عقب نشــيني كرد. آيا فكر 
مي كنيد كه طي 4سال حضور ترامپ 
در كاخ سفيد، فرصتي براي چين فراهم 
شــد تا در اين رقابتي كه مي گوييد، 
قدرتمندتر شود؟ آيا چين در اين مدت 
موفق شد منابع قدرت خود را تقويت 
كند و در ســايه انفعال آمريكا، نقش 

بين المللي خود را پررنگ تر كند؟
بله من فكــر مي كنم كه دولــت ترامپ 

يك فرصــت بــراي چين بــود؛ به دليل 
اينكــه او سياســت خارجــي و داخلي 
آمريكا را همزمان به آشــفتگي كشاند و 
با مديريت ضعيف بحــران كرونا، آمريكا 
را با چالش هاي جــدي روبه رو كرد. دوره 
رياســت جمهوري ترامپ فرصتي براي 
چين فراهم كرد تا مســير رشــد خود را 
ادامه دهد. البته اين بدين معني نيســت 
كه اگر ترامپ نبود، چين نمي توانســت 
مسير رشد خود را طي كند. ظرفيت چين، 
ظرفيت بسيار بااليي است. نگاهي به تاريخ 
نشــان مي دهد كه چين تا ســال1870 
باالترين توليد ناخالص داخلي را در جهان 
داشته است. چين هميشه اقتصاد اول دنيا 
را داشــته و با توجه به تركيب جمعيتي 
و ظرفيتي كــه دارد، اكنون هــم بايد در 
جايگاه اول اقتصاد جهان قرار گيرد. ترامپ 

روند قدرت گرفتن چين را تسهيل كرد.

به هرحال امروز ديگر دولت 
در آمريكا تغيير كــرده و دمكرات ها 
قدرت را در كاخ ســفيد به دســت 
گرفته اند. آيا بايــد منتظر تغييري در 
سياست آمريكا در قبال چين باشيم 
يا همان سياست مهار، محور سياست 
خارجي واشنگتن در قبال پكن خواهد 

بود؟
ببينيد مهار يا containment اصطالح 
دقيقي براي توصيف سياســت آمريكا در 
قبال چين نيســت؛ آنچه در قبال چين 
در حال رخ دادن اســت، توازن ســازي 
اســت. چيــن قابل مهار كردن نيســت. 
چين بخشــي از اقتصاد جهاني اســت و 
مهار كردن آن به معنــاي جدا كردن اين 
كشــور از اقتصاد جهاني، مانند آنچه در 
مورد شوروي رخ داد، امكان پذير نيست. 
سياســت توازن ســازي در برابر چين در 
دولت بايــدن ادامه پيــدا خواهد كرد اما 
ابزارهاي اين دولت متفاوت است. ترامپ 
با جنگ تجاري و مجازات هايي كه عليه 
پكن اعمال مي كرد به دنبال توازن سازي  
در برابر چين بود. بايدن به نظر مي رســد 
به دنبال درگير كردن اروپايي ها، ژاپني ها، 
هندي ها، اســتراليايي ها و ساير شركاي 
آمريكا براي توازن سازي  چين است. يكي 
از نقاط اشتراك سياســت هاي بايدن با 
ترامپ، همين تند شــدن در برابر چين 
و تالش بــراي توازن ســازي در برابر اين 

كشور است.

مقاله اي اخيــرا از جوزف 
ناي منتشر شــده كه مي گويد سطح 
روابط آمريكا و چين بــه پايين ترين 
سطح در 50سال گذشته رسيده است. 
آقاي نــاي، چين را مقصــر مي داند؛ 
چرا كه از سياســت هاي آرام و ماليم 
دنگ شيائوپينگ فاصله گرفته است. 
او به عنوان نمونه، ســاخت جزاير در 
آب هاي مورد مناقشــه درياي چين 
جنوبي يا بــر هم زدن قواعــد بازار 
جهاني را نشانه هاي دور شدن چين از 
سياســت هاي آرام دنگ شيائوپينگ 
مي داند. شما مي گوييد كه بزرگ شدن 

چين و توسعه منابع قدرت اين كشور، 
يك اتفاق ناگزير اســت، چرا كه چين 
يك قدرت در حال رشد است و رقابت 
بين اين دو قدرت، ناگزير است. ناي اما 
مي گويد كه چين در سياست هاي خود 
حالت تهاجمي پيدا كرده و در تنش هاي 

ايجاد شده با آمريكا، مقصر است.
ببينيد دايره منافع ملي كشورها با توجه 
به ميزان قدرت آنهــا تعريف و بازتعريف 
مي شــود. به طور تاريخي، در زمان هايي 
كه چين قدرتمند بوده، اين مناطقي كه 
اكنون مورد مناقشه اســت، تحت سلطه 
چين بوده اســت. هــرگاه چين ضعيف 
شــده، اين مناطق را از دست داده است. 
مسئله مهم اين اســت كه قدرت جاري 
مي شود. وقتي كشورها قدرتمند مي شوند، 
به دنبال تعريــف و بازتعريف قواعد بازي 
در جغرافياي اطراف خــود و حوزه هاي 
گســترده تر از آن مي رونــد؛ مثال نيروي 
دريايــي آمريكا از يك گارد ســاحلي در 
ابتداي قرن بيستم، به بزرگ ترين نيروي 
دريايي جهان تبديل شد. اين ذات قدرت 
است. هر كشوري كه قدرتمند شود، سعي 
مي كند در حوزه هاي بيشتري قواعد بازي 
را تعريف كند. چيني ها مستثني نيستند و 
سعي مي كنند قواعد بازي را تعريف كنند. 
اين تعريفي كه چيني ها ارائه مي دهند، با 
تعريف آمريكايي، ژاپني و هندي تعارضات 

بيشتر و بيشــتري پيدا كرده است. اين 
تعارضات قطعا بيشــتر هم خواهد شــد. 
چيني ها در درياي چين جنوبي، در درياي 
چين شرقي و در تايوان به هيچ وجه كوتاه 
نخواهند آمد. تأكيــد مي كنم كه به طور 
تاريخي، اين ســنت ظهور قدرت ها بوده 
است. شــما قدرت توليد مي كنيد براي 
اينكه بتوانيد قواعد بازي را به نفع خودتان 

تعريف و بازتعريف كنيد.

طبق همان قاعــده اي كه 
شما اشاره كرديد، يعني اينكه كشور 
قدرتمنــد به دنبال تعريــف قواعد 
بازي مي رود، چين اعــالم كرده كه تا 
سال2049 در جايگاه قدرت برتر نظامي 
جهان قرار خواهد گرفت. در اين راستا، 
قدم هاي مهمي هم برداشــته است. 
همين االن تعداد ناوهــا و ناوچه هاي 

چين بيشتر از ناوهاي آمريكايي است. 
تا چه حد فكــر مي كنيد كه اين اتفاق 
رخ مي دهد؟ آيا تا ســال2049 قدرت 
اول نظامي جهان چيــن خواهد بود و 

نه آمريكا؟
بسيار سؤال پيچيده و سختي است. بايد 
بگويم، اگر رشد اقتصادي چين ادامه پيدا 
كند و چين از درون دچار بي ثباتي سياسي 
نشود، مســير ترجمه قدرت اقتصادي به 
قدرت نظامي را ادامه خواهد داد. بنابراين، 
دو متغير كليدي وجود دارد؛ يكي اينكه 
منابع الزم براي قــدرت نظامي همچنان 
از اقتصاد در حال رشد تأمين شود و دوم 
اينكه كشــور داراي ثبات سياسي باشد. 
مي دانيد كــه در تاريخ چيــن بي ثباتي 
سياسي و شورش، زياد اتفاق افتاده است. 
اما اگر همين وضعيت فعلــي ادامه پيدا 
كند، من فكر مي كنم چين برنامه نظامي 

بلندپروازانه خود را ادامه خواهد داد.

مي توان گفت فشارهايي كه 
اخيرا آمريكا و به طــور كلي غرب به 
چين وارد كرده اند به خصوص در زمينه 
مسائل حقوق بشــر، منطقه سينگ 
كيانگ و حتي هنگ كنگ در راستاي 

همين بي ثبات سازي  داخلي است؟
فكر مي كنم آمريكا در حال گسترش دايره 
اهرم هايي اســت كه عليه چين استفاده 
مي كند. آمريكا در حال بهره گيري از هر 
نقطه ضعفي است كه در داخل چين وجود 
دارد، به ويــژه در روابط دولــت و جامعه. 
به لحاظ تاريخي هم آمريكا در دوره جنگ 
سرد كه رابطه چين و آمريكا بسيار پرتنش 
بود، از اين موارد استفاده مي كرد. آمريكا 
در حال گسترش طيف ابزارها براي فشار 
بر چين است. ابزار فشار بر روابط شكننده 
دولت-جامعه در بخش هايي از چين هم 

جزو اين ابزارهاست.

نمي توان در مــورد رقابت 
ميان چين و آمريكا ســخن گفت و 
نقش اروپا را ناديــده گرفت. قبل از 
اينكه دولت بايدن قدرت را به دست 
بگيرد، اروپايي ها يك توافق تجاري 
با چين به امضا رســاندند. اين اتفاق 
به رغم مخالفت تيم بايــدن رخ داد. 
آلمان و فرانسه اصرار داشتند كه اين 
توافق قبل از استقرار دولت بايدن در 
كاخ سفيد به ســرانجام برسد. به نظر 
مي رســد اروپا تجربه دولت ترامپ را 
جدي گرفته و به سمت ايجاد موازنه 
بين آمريكا و چين رفته است. نظر شما 

چيست؟
بســتگي به حوزه اي دارد كه در مورد آن 
صحبت مي كنيد. ببينيد به لحاظ سياسي 
و اســتراتژيك، اروپا در كنــار آمريكاي 
بايدن خواهد بود امــا به لحاظ اقتصادي 
داســتان قدري فرق مي كند. اروپايي ها 
مادامي كه مجبور نباشــند، بين چين و 
آمريكا انتخاب نمي كنند و سعي مي كنند 
حضور شركت هاي شان را هم در اقتصاد 
اول و هم در اقتصــاد دوم جهان تقويت 
كنند. اما تجربه نشان داده اگر اروپايي ها 
مجبور به انتخاب شوند، سمت آمريكا قرار 
مي گيرند؛ مثال در قضيه اينترنت5G كه 
آمريكا موضوع را امنيتي كرد، كشورهاي 
اروپايي يكي پس از ديگري شركت چيني 

هوآوي را از كشورشان بيرون كردند.

چين غير از اروپا، به دنبال 
تثبيت جاي پاي خود در خاورميانه نيز 
هست. مي دانيم كه توافق 25ساله اي 
كه اخيــرا ميان چين و ايــران امضا 
شــده، تنها توافق تجارت خارجي 
چين نيست. چين با ديگر كشورهاي 
خاورميانه هم توافق هاي مشابهي امضا 
كرده است. مي خواهيم بدانيم چين در 

خاورميانه به دنبال چيست؟
در خاورميانه چند موضــوع براي چين 
اهميــت دارد. حدود 40درصــد از نفت 
مورد نيــاز چين از خليج فــارس تأمين 
مي شود. چين ساالنه حدود 300ميليارد 
دالر با مجموعه كشــورهاي خاورميانه 
تجارت دارد. اين منطقــه به عنوان يك 
هاب لجستيك در دسترسي به اروپا عمل 

مي كند. خاورميانه از اين جهت كه چين 
بتواند نقش مديريتي يك قدرت بزرگ را 
ايفا كند، براي چين اهميت دارد؛ در حوزه 
منع اشاعه و ديگر بحران هاي بين المللي. 
اما فرامــوش نكنيم كه با وجــود اينها، 
خاورميانه يك اولويت فرعي در سياست 
خارجي چين اســت؛ يعني در اليه هاي 
چهارم و پنجم سياســت خارجي چين 
تعريف مي شــود. بنابراين مي توان گفت 
خاورميانه يك منطقه بســيار كليدي در 
سياست خارجي چين محسوب نمي شود.

واردات 40درصدي نفت از 
خليج فارس يعني بخشــي از امنيت 
انرژي چين وابسته به خاورميانه است؛ 
چطور مي توان گفت كــه اين منطقه 
در سياست خارجي چين يك منطقه 
كليدي محسوب نمي شود؟ از نظر شما 
مناطق كليدي براي اين كشور كدام 

مناطق هستند؟
ببينيد مهم ترين اولويت سياست خارجي 
چين، مديريــت روابط با آمريكاســت. 
بعد از آن، مديريت محيط همســايگي و 
نقش آفريني در آسياي شرقي براي چين 
اهميت دارد. بعــد از آن، مديريت روابط 
با اروپا و روســيه اهميت دارد. بعد از اين 
اولويت ها، جهان در حال توســعه براي 
چين واجد اهميت اســت. خاورميانه در 
سياست خارجي چين شايد بعد از آسياي 
مركزي، آفريقا و در رديف آمريكاي التين 
قرار مي گيرد. بنابراين در اليه هاي پايين 

است.

با توجه به اينكه معتقديد 
خاورميانــه در اليه چهــارم و پنجم 
سياست خارجي چين قرار مي گيرد، 
سياست نگاه به شــرق ايران تا چه 
حد مي توانــد در تأمين منافع ملي ما 

اثرگذار باشد؟
شايد اگر اســم آن را سياســت آسيايي 
ايران بگذاريم، با واقعيت ها بيشتر تطبيق 
داشته باشد. ما حدود 65درصد تجارت 
خارجي مان با آسياست. آسيا منطقه اي 
اســت كه تاريخ قرن21 در آنجا نوشته 
مي شود. ما يك كشــور آسيايي هستيم؛ 
به غلــط مي گوينــد ايران يك كشــور 
خاورميانه اي اســت. ايران حدود 2هزار 
كيلومتر در شرق با آســيا مرز مشترك 
دارد. نگاه به آســيا در سياست خارجي 
ايران يك ضرورت اســت اما اين نگاه اگر 
بخواهد عليه مجموعــه ديگري تعريف 
شــود، فكر نمي كنم از آن بهره چنداني 
ببريم. ايران بين آســيا و اروپاست؛ بين 
شرق و غرب است. ايران نه مي تواند شرقي 
شود، نه غربي. ما بايد با اين موقعيت مياني 
خودمان كنار بياييــم. اگر بخواهيم عليه 
اين موقعيــت اقدام كنيم و كشــور را به 
سمت غرب يا شرق هدايت كنيم، قطعا 

آسيب مي بينيم.

يعني به سياســت موازنه 
ميان شرق و غرب معتقد هستيد؟

بله فكر مي كنم بايد روابط متوازني داشته 
باشيم؛ با آلمان، ژاپن، فرانسه، هند، چين 
و حتي آمريكا. ما اگر اين توازن را از دست 
بدهيم، حتما در روابط با قدرت هاي بزرگ 
دچار آسيب مي شويم. كشور بايد بتواند 
آزادي عمل بين المللي اش را حفظ كند و 

توسعه دهد.
آنچه ما از توافق ايــران و چين مي دانيم 
اين است كه يك سند كالن است؛ به اين 
معني كه جهت گيري روابط دو كشور را 
مشخص مي كند. اولويت هاي همكاري 
را تعيين كرده است. بايد ديد كه در آينده 
محيط بين المللي ايــران و چين چگونه 
تغيير مي كنــد؛ آيا در راســتاي اجرايي 
شدن اين سند پيش مي رود يا اين سند را 
به بن بست مي برد. فكر مي كنم اگر آمريكا 
به برجام بازگــردد و تحريم ها عليه ايران 
كاهش پيدا كند، سند همكاري با چين 
براي ايران فرصتي مهم خواهد بود؛ براي 
اينكه بتوانيم با اقتصاد دوم جهان بيشتر 
كار كنيم. اما اگر آزادي عمل بين المللي 
كشور دچار محدوديت باشد، من اساسا در 
اجرايي شدن اين سند شك و ترديد دارم.

 گفت وگو با محسن شريعتی نيا
 درباره روابط پكن و واشنگتن همزمان با سفر 

معاون وزير خارجه آمريكا به چين

رقابت؛ كانون روابط 
چين و آمريكا در قرن21

روزنامه 8صبح نوشته كه كالس هاي حضوري 
دانشجويان در برخي استان هاي افغانستان از 
2هفته ديگر آغاز مي شود. اين تصميم براساس 
نظر وزارت بهداشت اين كشور اتخاذ شده و در 
استان هايي اجرا مي شود كه شيوع ويروس كرونا 
كمتر از 35درصد است. دانشگاه ها و تمامي مراكز 
آموزشي افغانستان با هدف جلوگيري از شيوع 

كرونا تعطيل شده اند.

روزنامه واشنگتن پست ]آمريكا[

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

روزنامه االخبار ]لبنان[

روزنامه 8صبح ]افغانستان[

ترس از گلوله در واشنگتن

 انتخابات عراق؛ 
تحريمي ها بيشتر مي شوند

يا عدالت كامل يا هيچ

بازگشايي تدريجي دانشگاه ها 
در افغانستان

واشنگتن پســت در گزارشــي به وضعيت 
تيراندازي هاي بي شــمار در واشنگتن دي سي 
پرداخته است. در يكي از محله هاي اين شهر طي 
3سال اخير حدود 2هزارو800گلوله شليك شده 
است. اين وضعيت، امنيت مردم كوچه و خيابان را 
گرفته و باعث شده عابران هر لحظه انتظار يك 
تيراندازي تازه داشته باشند. واشنگتن پست 
نوشته كه اين وضعيت در اين محله از نسلي به 

نسلي ديگر ادامه داشته است.

به فاصله كوتاهي پس از تحريم انتخابات از سوي 
جريان صدر، حزب كمونيست عراق نيز اعالم 
كرده درصورت عدم اصالح قانــون انتخابات 
ليستي براي شركت در رقابت ها ارائه نخواهد داد. 
جريانات منتقد ادعا مي كنند انتخابات پارلماني 
عراق در شــرايط فعلي هيچ تأثيري در تغيير 
وضعيت كشور و مشخصا مبارزه با فساد اقتصادي 
ندارد. افزايش جريانــات تحريم كننده ممكن 
است مشــروعيت انتخابات را به طور كامل زير 

سؤال ببرد.

جزئيات و حواشي پرونده انفجار بندر بيروت، 
بازتاب گسترده  اي در محافل سياسي و رسانه اي 
لبنان به دنبال داشته است. قاضي اين پرونده با 
وجود صدور حكم جلب براي بسياري از مقامات 
عالي رتبه كشور نظير نخست وزير و برخي وزراي 
ســابق كابينه، از پيگيري نقش ساير متهمين 
پرونده، نظير فرماندهان مياني ارتش چشم پوشي 
كرده است. اين رويكرد انتقادات گسترده اي را به 

همراه داشته است.

جهان نما

پاي مصر در كفش عربستان
دولت مصر تالش مي كند با مداخله در پرونده هايي نظير 

لبنان، نقش تاريخي خود را در منطقه خاورميانه مستقل از 
عربستان سعودي احيا كند

عربســتان ســعودي همــواره 
به عنوان مهم ترين كشــور عربي 
صاحب نفوذ در امور داخلي لبنان 
شناخته شده اســت. اين كشــور در كنار آمريكا و ايران، يكي از 
3ضلع اصلــي تأثيرگذار در تمام تحوالت لبنــان، از زمان انعقاد 
توافق طائف در اواخر دهه80 ميالدي به شمار مي رود؛ توافقي كه 
نظام سياسي فعلي لبنان بر پايه آن بنا شده است. ارتباط عميق 
با بدنه سياسي-مذهبي اهل سنت در لبنان )به ويژه خانواده هاي 
سرشــناس نظير خاندان حريري(، منابع مالــي هنگفت و البته 
توانايي ائتالف سازي  منطقه اي، مهم ترين ابزارهايي هستند كه 
رياض را به مهم ترين بازيگر عربي در تحوالت داخلي لبنان تبديل 
كرده است، اما تحوالت سال هاي اخير و تغيير بسياري از معادالت 
منطقه اي پيشين باعث شده پاي برخي ديگر از كشورهاي عربي 
نيز به طور مســتقل براي نقش آفريني در ميدان لبنان باز شود؛ 
كشورهايي كه در گذشته به عنوان بخشــي از ائتالف منطقه اي 
سعودي شناخته شده و خارج از چارچوب سياست هاي كلي اين 
كشور، كنشگري مستقلي نداشتند؛ ازجمله اين كشورها مي توان 
به مصر اشاره كرد؛ قدرتي عربي كه پس از بحران هاي به جا مانده 
از انقالب ســال2011 بار ديگر ثبات داخلي خــود را باز يافته و 

به دنبال تأثير گذاري بر بخشي از پرونده هاي منطقه اي، نظير غزه، 
سوريه، لبنان و يا حتي يمن است. 

اما نكته قابــل توجه در ايــن ميان، وجود برخــي تناقض هاي 
اساسي بين سياســت هاي رياض و قاهره نسبت به پرونده هايي 
نظير لبنان اســت؛ براي مثال درحالي كه عربســتان سعودي 
هرگونه همكاري و يا حتي ارتباط با حــزب اهلل را به عنوان خط 
قرمز خود در لبنان تعريف كرده، دولــت مصر تالش مي كند از 
طريق تعامل با اين حزب تنش هاي موجود در لبنان و به تبع آن، 
شــرق مديترانه را كاهش دهد. در همين زمينه، روزنامه العربي 
الجديد با انتشار گزارشــي از افزايش ارتباط سازمان اطالعات 
مصر با حزب اهلل خبر داده اســت. در اين گزارش به نقل از منابع 
آگاه ادعا شده مسئوالن پرونده لبنان در سازمان اطالعات مصر 
طي هفته هاي اخير تماس هاي متعددي با شــيخ نعيم قاســم، 
جانشين دبيركل حزب اهلل داشته اند. مسائل داخلي لبنان ازجمله 
بحران اقتصادي و پرونده 
تشكيل دولت، وضعيت 
ميداني سوريه و پرونده 
غزه از جملــه مهم ترين 
محورهاي اين مذاكرات 
عنوان شده است. العربي 
الجديــد همچنين هفته 
گذشته از آغاز تماس هاي 
مقدماتي ميــان ايران و 
مصر از طريق كانال هاي 

اطالعاتي خبر داده بود.

ريشه هاي افزايش نقش 
منطقه اي مصر

بــدون شــك نمي توان 
نفوذ منطقه اي و افزايش 
كنشــگري هاي مصر را 
به طور مســتقل و فارغ 
از روابــط اين كشــور با 
فرانســه تفســير كرد. 
قاهــره طي ســال هاي 
اخير و مشــخصا پس از 
كودتاي ســال2014 به 
يكي از مهم ترين متحدان 
پاريــس در خاورميانه و 
شمال آفريقا تبديل شده 
اســت. اگر چه اين اتحاد 
ابعاد سياسي، اقتصادي 
و نظامي متعددي دارد، 
اما قبل از هر چيز براساس 
وجــود يــك دشــمن 
مشــترك، يعني تركيه 
تعريف مي شود. رقابت بر 
سر منابع انرژي در شرق درياي مديترانه و رويارويي با گروه هاي 
اسالم گراي سياسي، مهم ترين ريشــه هاي اين نبرد به حساب 
مي آيد. در مقابل فرانســه نيز با مشــروعيت بخشــي به دولت 
كودتايي مصر در مجامع بين المللي، اعطاي كمك هاي اقتصادي 
چشمگير و فروش تســليحات اســترات ژيك نظير جنگنده ها و 

ناوهاي پيشرفته از اين كشور حمايت مي كند.
از سوي ديگر اما سياست هاي منطقه اي مصر و تالش اين كشور براي 
دستيابي به موازنه قدرت در مقابل متحدان عربي نيز سهم عمده اي 
در افزايش نفوذ اين كشور داشته اســت. روزنامه العربي الجديد با 
اشاره به مذاكرات مستقيم مصر با حزب اهلل و ايران مي نويسد: قاهره 
عالوه بر تامين منافع قدرت هاي غربي و مشــخصا فرانسه، تمايل 
دارد با دست پرتري نسبت به گذشــته در مقابل كشورهاي عربي 
خليج فارس نقش آفريني كند؛ كشــورهايي كه به دليل حمايت از 
كودتاي سال2014 و اعطاي كمك هاي مالي چشمگير، دولت ژنرال 
سيســي را در پرونده هاي متعددي از جمله جزاير تيران و صنافير 
و يا معامله قرن تحت فشــار گذاشــته اند. تالش هايي كه در جهت 
ميانجيگري بين ايران-حزب اهلل با كشورهاي عربي انجام مي شود، 
همگي با هدف تقويت موقعيت مصر مقابل كشــورهاي عربي است 
كه به استثنای منابع مالي قابل توجه، ابزار ديگري براي رقابت هاي 

منطقه اي در اختيار ندارند، صورت می گيرد.

  چين به موازات گسترش منابع قدرت 
و تقويت نقش بين المللی خود می خواهد 
سهم بيشتری از نظم بين المللی را هم 

داشته باشد. 
  چين قابل مهار كردن نيست. چين 
بخشــی از اقتصاد جهانی است و مهار 
كردن آن به معنای جدا كردن اين كشور 

از اقتصاد جهانی امكان پذير نيست. 
  وقتی كشورها قدرتمند می شوند، 
به دنبال تعريف و بازتعريف قواعد بازی 
در جغرافيای اطــراف خود و حوزه های 
گســترده تر از آن می روند؛ چينی هم 

مستثنی نيست.
  خاورميانه يــك اولويت فرعی در 
سياست خارجی چين است؛ يعنی در 
اليه های چهارم و پنجم سياست خارجی 

چين تعريف می شود.
  به غلط می گويند ايران يك كشور 
خاورميانه ای است. ايران حدود 2 هزار 
كيلومتر در شرق با آسيا مرز مشترك 
دارد. نگاه به آسيا در سياست خارجی 
ايران يك ضرورت است اما اين نگاه اگر 
بخواهد عليه مجموعه ديگری تعريف 

شود، آسيب زننده است.
  اگر آمريــكا به برجــام بازگردد و 
تحريم ها عليه ايران كاهش پيدا كند، 
سند همكاری با چين برای ايران فرصتی 

مهم خواهد بود.

 محمدامين خرمي 
روزنامه نگار

   مصر رهبر جهان عرب؟
رسانه هاي دولتي مصر همزمان 
با افزايــش نقــش منطقه اي 
ايــن كشــور در پرونده هاي 
تأثيرگذاري نظير ليبي يا لبنان از 
احيای معادالت دهه 60ميالدي 
و بازگشــت ثقل رهبري جهان 
عرب به قاهره سخن مي گويند. 
اين خط رسانه اي از سوي دولت 
مصر با اقدامات تبليغاتي پرهزينه 
نظير برپايي جشن هزاره فراعنه 
و... تأييد شــده اســت. اما آيا 
واقعا ظرفيت هاي كنوني مصر، 
به ويژه در حوزه اقتصادي اجازه 
چنين تغيير بزرگــي را به اين 
كشور مي دهد؟ براساس اعالم 
صندوق بين المللي پول، مجموعه 
بدهي هاي خارجي دولت مصر تا 
نيمه اول ســال2021 به بيش از 
120ميليارد دالر رسيده است كه 
اين رقم تا پيش از كودتاي مصر 
38ميليارد دالر بود. اين در حالي 
است كه مصر براي بازپرداخت 
بدهي هــا، منبــع درآمد قابل 
توجهي به جز افزايش ماليات هاي 
عمومي در اختيار ندارد.  ميزان 
وابستگي باالي اقتصاد مصر به 
بدهي هاي خارجي، اجازه نقش 
آفريني منطقه اي مســتقل از 
چارچوب قدرت هاي غربي نظير 
فرانسه و يا آمريكا را به اين كشور 

نخواهد داد.

سياوش فالح پور
روزنامه نگار



روزنامه  اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي
 صاحب امتياز: مؤسسه همشهري

 مدير مسئول: نيلوفر قديري

 دفتر مركزي: تهران، خيابان وليعصر )عج(، كوچه تورج، شماره14
 كدپستي 45956-19666   تهران، صندوق پستي19395/5446

 تلفن :23023000، نمابر :22046067

 چاپ: همشهري   تلفن: 48075000
 www.hamshahrionline.ir :همشهري 

 newspaper.hamshahrionline.ir :سايت روزنامه 

توزيع و اشتراك:
موسسه نشرگستر امروز نوين

 تلفن:61933000

تولید؛پشتیبانیها،مانعزداییها   دوشنبه 4  مرداد 1400   شماره 8277 

سازمان  آگهي ها و نيازمندي ها:
 خيابان قائم مقام فراهاني، ميدان شــعاع ، خيابان شــهيد خدري  

شماره29 - طبقه اول     تلفن: 84321700 - 88861819

عدد خبر

 حضرت امير المؤمنين علي ع: 
هرگاه خداوند بنده اي را دوست بدارد، به 

وسيله عبرت ها پندش دهد.

  اذان ظهر:  13:11 غروب آفتاب:20:14
 اذان مغرب: 20:34  نيمه شب شرعي: 00:22

 اذان صبح: 4:30  طلوع آفتاب: 6:08

نفر از اهالــي ژاپن بدون مهدياگلمحمدي هر سال بيش از 10هزار 
اينكه كسي از آنها خبري داشــته باشد، ناگهان ناپديد 
مي شوند. اين آمار به حدي مستند است كه مستندسازها 
درباره اش فيلم مي سازند، بي بي سي هر از گاهي خبري با 
موضوع آنها منتشر مي كند و برخي از آنها هم ناگهان پيدا 
مي شوند. ناپديدشوندگان نه قرباني آدم ربايي هستند، نه 
به قتل مي رسند و نه حادثه اي براي آنها پيش مي آيد. آنها 
در جست و جوي آرامش به قول ما ايراني ها خودشان را از 
دست ديگران گم و گور مي كنند؛ چيزي كه ژاپني ها آن 
را »jouhatsu« مي نامند. ناپديدشوندگان از فشارهاي 
خانواده، مشكالت اقتصادي و فشارهاي سياسي به مكان 

نامعلومي پناه مي برند كه هيچ كــس از محل آن با خبر 
نيست. مطابق قوانين ژاپن كسي حق افشاي مكان كساني 
كه جوهاتسو )jouhatsu( كرده اند را ندارد. درست مانند 
پناهنده ها براي آنها هم شركت هايي وجود دارد كه اين 
افراد را مانند يك پناهنده از محل يا حتي كشــور خود 
خارج كرده و مقدمات اسكان او در شهر و كشور ديگري را 
فراهم مي كننــد. بــه گــزارش بي بي ســي، يكي از 
 جامعه شــناس هاي ژاپن بــه نام هيروكــي ناكاموري

)Hiroki Nakamori( كه دربــاره اين پديده تحقيق 
مي كند، مي  گويد: »نخستين علت فرار و پناهنده شدن 
ژاپني هــا نبود فرهنگ تبــادل فكري و حــرف زدن از 
احساسات و باورهاي دروني است؛ موردي كه باعث فرار 

آدم ها از شهر و ديار و حتي همسرشان مي شود«. به گفته 
او، تحقيقات نشان مي دهد ناپديدشونده  ها اغلب از قشري 
هستند كه توانايي ها و استعدادهاي بيشتري نسبت به 
ديگر اعضاي جامعه دارند و بنابراين به دنبال راهي براي 
استفاده از اين قابليت ها هستند؛ پتانسيلي كه آن را در 
خانواده خود پيدا نمي كنند. در اين بازي دو سر باخت، 
برخي ناپديدشــوندگان متخصصان ســخت افزارها و 
نرم افزارهــاي رايانه اي هســتند كه در شــركت هاي 
كشورهاي خارجي كار مي كنند. حس ميهن دوستي آنها 
هنگامي كه در رقابت با ژاپني هاي ســاكن ژاپن موفق 
مي شوند، اجازه نمي دهد طعم بردن را بچشند؛ موردي 

كه باز هم دو سر باخت بودن اين بازي را ثابت مي كند.

نيستي ژاپني

احتماال تعجب كنيد ولي آمارهاي رسمي وزارت 
بهداشت نشان مي دهد با اينكه نزديك به 2 ماه از فاطمهعباسي

شروع واكسيناســيون عمومي عليه كرونا گذشــته، 30درصد از كساني كه 
مي توانستند واكسن بزنند، به مراكز واكسيناسيون مراجعه نكرده اند. تبليغات 
اشتباه مبني بر ابتال و فوت افراد سالمند پس از تزريق واكسن و تأثيرگذاري 
كم واكســن ها در فضاي مجازي و درپی آن بي اعتمــادي و ترس از عوارض 
واكســن كرونا باعث شــده درحالي كه اين روزها گروهي از سالمندان براي 
رسيدن زمان تزريق واكسن كرونا و دريافت پيامك بي صبرانه منتظر و نگرانند 
كه از واكسيناســيون جا بمانند و عده اي هم براي واكسن زدن تا ارمنستان 
مي روند، گروه ديگري با وجود ارسال پيامك و دعوت تزريق واكسن، عطاي 
واكسن زدن را به لقايش ببخشند. شــايد بتوان كمي، فقط كمي به اين افراد 

گريزان از واكسن حق داد.
آنها به خاطر ناآگاهي در برابر اين ويروس ناشــناخته كه هر روز چهره عوض 
مي كند، گارد بگيرند و حتي نخواهند واكســينه شــوند، چراكه همين صدا 
و ســيماي خودمان به جاي اينكه به مردم اخبار مرتبط با كشــورهايي كه 
توانسته اند در سطح گســترده واكسيناســيون كرونا را انجام دهند و ميزان 
مرگ ومير را به حداقل ممكن برسانند، ارائه دهد، در برخي مواقع در بعضي از 
شبكه ها اخبار متناقضي درباره عوارض واكسن ها و ابتالي شديد و فوت بعد از 
تزريق واكسن زيرنويس مي شود! اما در شرايطي كه تنها واكسن مي تواند راه 
نجات باشد و در بسياري از كشورها تا حدودي امتحانش را پس داده، چاره اي 
نداريم كه به علم اعتماد كنيم و بدانيم كه همه واكســن ها عوارضی دارند اما 
آن بسيار سطحي يا نادر اســت و اين عوارض نمي تواند مانع ازتزريق واكسن 
شود، چراكه عوارض بيماري كوويد براي ســالمندان بسيار بيشتر از تزريق 

واكسن است.

واكسن ترس ندارد

قربانی
دريای مازندران در تيرماه 
امسال ۳۱ قربانی گرفت 
كه نسبت به مدت مشابه 
سال قبل ۳/5برابر رشد 
يافت؛ اين درحالی است 
كه به دليل شيوع كرونا، 

طرح های سالم سازی دريا 
تعطيل هستند. از اين 

۳۱نفر، ۲۶ مرد و 5نفر زن 
بودند.
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5۴ درصد از اين 
غرق شدگان غيربومی 
بودند و شهرستان های 
بابلسر و محمود آباد 

هر كدام با ۶مورد دارای 
بيشترين آمار غرق شدگی 

هستند.
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 سال1984 ميالدي پسر 14ساله اي 
درحالي كــه دانش آمــوز و پدرش 
كارگر يــك كارخانــه بــود، وارد 
رســتوران مك دونالد محله شان در 
آمريكا شدند، اما هنگام بازگشت از 
رســتوران، اين پدر و پسر ديگر آن 
آدم هايي نبودند كه وارد رســتوران 
شده بودند. پســر نوجوان از همه جا 
بي خبر تبديل بــه خبرچين پليس 
و فراري از محل سكونتش شده بود 
و پدرش هم بدل بــه يك قاچاقچي 
شد. ماجرا از اين قرار بود كه ريچارد 
مشــهور به ريكي هنگامي با پدرش 
وارد رستوران شــده بودند كه چند 
مأمور پليس مشــغول پرس و جوي 
محلي از ســاكنان دربــاره يك باند 
قاچــاق بودنــد. پليــس از پدرش 
پرسيد  سياهاني را كه در اين عكس 
مي بينيد، مي شناســيد يــا نه. پدر 
ريكي گفته بود نه. ريكــي اما همه 
آنها را شناسايي كرده بود و بنابراين 
پدرش به عنوان همدست قاچاقچي  ها 
شناســايي و راهي زندان شد. خود 
ريكي هم ديگــر در آن محله و حتي 
خود آمريكا نتوانست زندگي راحتي 
داشته باشد. واقعيت اين بود كه ريكي 
چندين بار بــا قاچاقچي ها همكاري 
كرده بود اما حاال او افــزون بر اتهام 
قاچاق با اتهام خبرچيني براي پليس 
هم روبه رو شــد. به گفتــه وكالي او 
ســال ها زندان كه معادل حكم يك 
قاتل بود، براي ريكي جوان بســيار 
زياد بوده است. حاال ريكي 52ساله 
به واسطه توانايي گرفتن يك وكيل 
ماهر عليه پليس آمريكا شكايت كرده 
و 100ميليون دالرغرامت سال هاي 
هدر رفته جوانــي اش را مي خواهد؛ 
غرامتي كه ممكن اســت بــا تأييد 
قاضي پرونده به ريكي پرداخت شود.

غرامت حقيقت

زمیندردناكما
سال هاي دانشگاه، يك معلم تربيت بدني2 بود 
كه كالس هايش سريع پُر مي شد. دانشجوها او 
را خيلي معروف كرده بودند. هيچ دانشجويي را غير از دانشجوهاي ليست 
كالسش نمي پذيرفت و اگر هركسي در هر كالسي درسي برداشته بود بايد 
ســر همان كالس مي رفت. اين براي كالس هاي تربيت بدني و اصاًل براي 
كالس هاي يك درس عمومي خيلي مســئله  رايجي نبود، شايد هنوز هم 

نباشد، اما اين كالس ها با همه سختگيري ها، زود پُر مي شدند.
باالخره توانستم ترم آخر اين كالس را با رايزني مدير آموزش بگيرم! دوست 
داشــتم ببينم چكار مي كند، كم و بيش شــنيده بودم كه كار و رويكردش 
چيست و اينكه اســاس، برايش مهارت فيزيكي نيست و »انتخاب« برايش 

مهم است، اما اينكه چكار مي كند خيلي مهم بود.
درس اول؛ ورزش تخصصي تان را انتخاب كنيد. براي كار كالسي، يك صفحه 

بيوگرافي ورزشي بنويسيد؛ از عاليق تا مهارت ها و تجربيات بد و خوب
درس دوم؛ شناخت قوانين ورزشي كه انتخاب مي كنيد. اگر جزو ورزش هاي 

تجربه شده تان است، دليل انتخاب بعدي را بگوييد.
و همينطور درس ها و كالس ها ادامه داشت.

آخرهاي ترم از استاد كه حاال بيشتر با هم رفيق شده بوديم پرسيدم »چرا؟ 
اين چكاري است كه مي كنيد؟«

گفت: »جلسه  آخر مي گويم.«
رسيديم جلسه آخر و گفت: مسئله  من »شناخت زمين بازي است«، شما در 
تمام دروس عمومي تان بايد قوانين يك بازي را حداقل بلد باشيد و زمينش 
را بشناسيد. بدانيد كه در زمين فوتبال نمي شود، بسكتبال بازي كرد يا تور 
واليبال داشــت، در بهترين وضعيتش، يك واليبال تفريحي در گوشــه اي 
از آن مي توانيد بــازي كنيد، اينطور تازه كاربري زميــن را عوض كرده ايد! 
فوتباليست ها هم فوتبالشــان را نمي توانند بازي كنند. گفت بازي زندگي 
اينطوري اســت! گفت درس عمومي وظيفه اش اين اســت. بعد همينطور 
داشت ادامه مي داد كه رسيد به اين جمله  »شما، در يك رشته اي به انتخاب 
يا به اجبار اوليه آمده ايد، شــايد مثل تولد، اما اين شماييد كه انتخاب دوم، 
سوم و هزار و چندم را مي كنيد! اين رمز همه  كالس هاي من است كه با هم 

ياد بگيريم انتخاب كنيم.«
خــوب نمره مــي داد، به ســختي كالس هايــش مي ارزيــد. آخر كالس 
خيلي هايمان بدن هــاي ورزيده تري داشــتيم. خيلي هايمان، تلنگرهايي 

خورده بوديم.
شناخت »زمين بازي« همه  آن  چيزي است كه مسائل ما را يا حل مي كند يا 
به چالش مي كشد! درست مثل همان مثلي كه طرف رفته بود دكتر، مي گفت 
»هركجا دســتم را مي گذارم، در مي كند«، دكتر بعد آزمايش ها و معاينات 
مختلف، فهميده بود كه طرف نوك انگشتش درد دارد، نه همه  اندام و بدنش! 

زمين درد، همان چند ميلي متر انگشت بود!

از حرف زدن

تيغ آفتاب تابستان به جان برگ ها - عکس: همشهری/ منا عادل اول آخر

سعیدكیائي

عدد خبر

گرينويچ

خوشه هاي خشم
روزي كه آزاد مي شه فكر كنه. اينه كه آدمو ديوونه مي كنه. بايد به فكر امروز بود جاناشتاينبك يه چيزي تو زندون ياد گرفتم كه مي خوام بهت بگم، آدم هيچ وقت نبايد به اون 
و بعد به فردا. بايد همين كارو كرد. اين كاريه كه آدم هاي كاركشته مي كنن. تازه واردها سرشونو به ديوار مي كوبن 

و هي مي پرسن چقدر ديگه بايد بمونيم. چرا به روزي كه هنوز نيومده فكر مي كني؟

بوك مارك

اول صبح
كاش تعريفم از صبح هنوز همان صداي زنگ ســاعت بود و آماده شدن براي  مدرسه و بستن كيف. نشستن پاي سفره صبحانه و سر كشيدن چاي شيرين، سمانهگلك

تماشاي كارتون تام و جري يا پلنگ صورتي كه راس ساعت 6 و 30دقيقه از شبكه يك پخش مي شد.
ولي چه مي توان گفت؟ وقتي به قد و قامت و سن و سالت كه اضافه شود، تعريفت از صبح هم عوض مي شود. ديگر 
خبري از آرامش صبحگاهي نيست، تازه بايد بنشيني پاي حساب و كتاب نصف و نيمه شب قبل كه اگر خواب به 
چشمت نيامده بود، بايد تا خود بوق شب چرتكه مي انداختي. بعد از آن هم بايد بروي سراغ بدبختي هايت. ولي 
اينكه همه اش شد طعم تلخ، پس اينكه صبح شروع دوباره است چه؟! راه حلش شايد يك جمله كليشه اي باشد، 
بايد به خودت بگويي: نه... زندگي هنوز قشنگي هاي خودش را دارد و بايد سرنگ را پُر كني از اميد و بزني به رگ.

مثال اگر كله صبح از خانه بيرون ميروي به صداي دلنشين جاروي رفتگر گوش بسپاري كه انگار آرشه ساز اوست 
كه به سيم زمين مي خورد و نوايي مي سازد كه انگار كسي آمده تا تمام آنچه را كه روز گذشته در شهر اتفاق افتاده 
با  سازش كوك كند و ببرد. بعد با خودت به تماشاي جراتش بنشيني كه چطور خستگي را از شانه زمين مي تكاند 
و خوش مي كند حال زمين را كه بداند كسي هست كه هوايش را داشته باشد. يا مثال مي تواني گوش بسپاري 
به صداي گفت وگوي پرنده ها كه انگار حرف هايشان را گذاشته اند دقيقا براي زماني كه خبري از غرغر آدميزاد 
نيست. آنچنان جدي و با حوصله هم به گفت وگو مي پردازند كه اگر گوشت را خوب تيز كني تازه مي فهمي آهنگ 
صبح را مي نوازند و درگوش زمين از اميد حرف مي زنند كه ما هستيم. ما ديديم به تو چه گذشت، ما شاهد آن 
ماشين هاي غول آسايي بوديُم كه بي محابا تيشه مي زد به ريشه آرامشت. ولي ما هستيم، قول مي دهيم هر صبح 
براي تو قصه و ترانه زندگي بخوانيم تا تو جان بگيري. خالصه كه صبح با همه سخت از جا بيدار شدن هايش و 
داستان هاي روزمره اش براي ما، ديدني و شنيدني هايي دارد كه بايد اهلش باشي و چشم باز كني و خوب نگاه 

كني تا معناي درست صبح را درك كني.

ناشتايي

ديالوگ

رنگ خدا
معلم مون مي گه خدا شما نابيناهارو بيشتر دوست داره، چون نمي بينيد، ولي من  گفتم خانم اگه خدا مارو دوست داشت چرا مارو نابينا كرد تا اونو نبينيم. معلم مون مجیدمجیدي
گفت خدا ديدني نيست ولي همه جا هست، مي تونيد اونو حس كنيد. گفت شما با دستاتون مي بينين. حاال من 

همه جارو مي گردم تا باالخره يه روزي دستم به خدا بخوره و همه  چيزرو بهش بگم... .

حافظ

سحر به بوي گلستان دمي شدم در باغ
كه تا چو بلبل بيدل كنم عالج دماغ
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55درصد از 
غرق شدگان در سنين 
۱۱ تا ۳۰سال هستند. 
به اعتقاد كارشناسان؛ 
اطالع رسانی و آگاهی 
عمومی به شيوه های 
مختلف می تواند برای 
كاهش تلفات انسانی 

بسيار مؤثر باشد.

احتماال شما هم آن عكس عجيب  را ديده ايد؛ همان عكس كه در آن صابرمحمدی
سيمين بهبهاني رو به دوربين نگاه كرده و اخوان پايين، دست 
چپ سيمين نشسته و به جاي دوربين خيره شده به او. سيمين 
روي مبل نشســته و اخوان كه قدي كوتاه تر از او داشت، پايين 
مبل روي زانو، مثل رديف پاييِن بازيكنان يك تيم فوتبال وقتي 
مي خواهند عكس تيمي پيــش از بازي را بگيرنــد. همين دو 
موقعيت باعث شده زاويه ديد اخوان، از او شاعري سه رخ متمايل 
به راست و باال ساخته، رو به ســيمين كه در ضلع شمال غربي 
عكس قرار گرفته اســت. اين عكِس دســته جمعي كه در آن 
ابوالحسن نجفي و محمدعلي سپانلو و نعمت آزرم و ديگراني را 
هم مي بينيم، سال1359 در منزل سيمين بهبهاني ثبت شده 
اســت؛ ظاهراً جشــني برپا بوده براي خداحافظي با اسماعيل 
نوري عال كه مي خواسته به انگلســتان بازگردد؛ 41سال پيش. 
رفاقت سيمين و اخوان اما به سال ها پيش از آن روز بازمي گردد؛ 
به سال هاي مياني دهه30 شمسي: »اولين بار اخوان را در منزل 
سعيد نفيسي ديدم. جاودان ياد، نيما يوشيج هم آنجا بود. سايه 
و كولي )سياوش كسرايي( و چند تن ديگر هم بودند. ]...[ در اين 
جلسه به كساني كه بهترين شــعرها را براي صلح سروده بودند 
جايزه مي دادند. به همه آقايان جايزه دادند، ازجمله به اميد كه 
قرار شد براي شركت در فستيوال جهاني صلح به اروپا هم برود«. 
و البته اخوان از خير سفر گذشته بود. بهبهاني اين حرف ها را با 
ناهيد موســوي در ميان گذاشته اســت؛ در مصاحبه اي براي 
ويژه نامه اخوان، مجله »دنياي سخن« در مهرماه 1369.»بعد از 
آن اخوان را كمتر مي ديدم. ديدار ما فقط در مجامع روشنفكري 
اتفاق مي افتاد؛ يا مثال وقتي كه براي خريد شــيريني به قنادي 
فردوسي )كافه ســبيل( مي رفتم، او را آنجا مي ديدم: از دور به 

-قول خودش- درودي و بدرود. بعدها هم كه براي راديو، ترانه 
مي ساختم، او را هم كه برنامه هايي براي آنجا تنظيم مي كرد در 

اداره راديو مي ديدم«.
اما آنچه به عنوان »برخورد« در رابطه اخوان و سيمين مي توان 

از آن ياد كرد، به اين فراز از گفت وگو مربوط است:
»يك روز به او گفتم: اگر اشك هايي را كه با خواندن شعرهايت 

ريخته ام جمع مي كردم، شايد يك بشكه مي شد!
گفت: يعني شعر من هنري بيشتر از اين ندارد؟

گفتم: البته كه دارد. بچه هاي من عاشــق شعرهاي تو هستند. 
گاهي هم پسرم آنها را برايم مي خواند.

گفت: يعني بچه ها شعرهاي مرا دوست دارند؟
ديدم از دست طنزش خالصي ندارم. گفتم: نه، يعني من و پسرم 

و پدرم و هفت جد و آبادم عاشق شعرهايت هستيم«.
و اين، بازهم پايان ماجرا نبوده است:

»گفت: شاعر دروغگوست. هفت جدت كه شعر مرا نخوانده اند!«

اين روايت امروز به چه درد ما مي خورد؟

مجامله نکنيد دوستان! آنچه رفاقت را می سازد، حقيقت های ناب است. در همين گفت وگوهايی كه از سيمين بهبهانی نقل 

كرديم، او انتقادهايی موشکافانه را نسبت به شعر اخوان روا داشته است. و چه گفت وگويی، مطلقا شبيه گفت وگوهايی كه به 

بهانه مرگ رفيق در ستايش او صورت می دهند نيست. سيمين بهبهانی از همان پاسخ های حاضرجوابانه اخوان در آن برخورد، 
آموخته است كه تعارف، طريق رفاقت نيست.

هفت جدت 
كه شعر مرا 
نخوانده اند!

طرفين برخورد   سيمين بهبهاني -مهدي اخوان ثالث
نوع برخورد  دوستانه

محل برخورد    تهران، خيابان سعدي، خانه سعيد نفيسي
تاريخ برخورد   يکي از سال هاي دهه30 شمسي

چهره به چهره



روزی برای اردبیل
 ۴مردادماه،  روز بزرگداشت شیخ صفی الدین اردبیلی

 به نام »روز اردبیل« نامگذاری شده است
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پوپک قاسمی
خبرنگار

۴مردادماه در تقویم رســمی کشــور به عنوان روز بزرگداشت 
شــیخ صفی الدین اردبیلی و همچنین »روز اردبیل« نامگذاری 
شده است؛ مناسبتی که می تواند فرصت ویژه ای برای پاسداشت 
تاریخ و تمدن ســترگ این خطه از ایران اسالمی باشد. اگرچه 
در یکی دو ســال اخیر به دلیل همه گیری ویــروس کرونا، روز 
بزرگداشت اردبیل آنچنان که باید، با برنامه های ویژه ای همراه 
نشده است، اما اهمیت این روز در تاریخ ایران ظرفیتی بی بدیل 

است که باید در هر شرایطی گرامی داشته شود.
با توجه به این موضوع، روز چهارم مردادماه، به عنوان ســالروز 
استقرار سلســله صفویه و نقش این سلسله در تثبیت سیاسی- 
تاریخی ایــران، فرصتی برای معرفی هرچه بیشــتر جاذبه ها و 
ظرفیت های بی بدیل اردبیل است؛ روزی که پس از پیگیری های 
فــراوان، در 9مردادماه1389 بــه نام اردبیل به ثبت رســید تا 
انگیزه ای باشد برای بررسی فرصت ها و تهدیدهایی که پیش روی 

این استان زرخیز قرار دارد. 
براین اساس باید توجه داشت که شهرت اردبیل در طول تاریخ 
از این جهت است که با ظهور شیخ صفی الدین و خاندان صفوی، 
این شــهر اعتبار ویژه ای یافــت، به طوری کــه در زمان تیمور، 
به عنوان »داراالرشاد« و در زمان سالطین صفوی »داراالمان« 

شناخته می شد.

روز اردبیل به روایت اسناد تاریخی
در اوایل قرن دهــم هجری قمری، جغرافیای سیاســی ایران 

در شــکننده ترین وضعیت تاریخی خود قرار داشت؛ درچنین 
شــرایطی بود که جوانی به نام »اســماعیل صفوی«، به کمک 
همراهان شیعه مذهب خود به نام »قزلباش ها«، پس از مراجعت 
به اردبیل و پیوســتن ارادتمندانی از خلخــال، طارم، طالش، 
اردبیل، آناتولی و ماورای ارس به آنان، توانست ضمن شکست 
دادن ســرکرده »آق قویونلوها« در تبریز، بر اریکه قدرت تکیه 
بزند و پس از 9قرن، هویت ملی ایران را قوامی دوباره بخشــد و 
درعرض 1۰سال، تقریبا تمام ســرزمین های ایران را به سرحد 

دوره ساسانیان برساند.
برهمیــن اســاس ۴مردادمــاه، ســالروز تاجگــذاری شــاه 
اسماعیل صفوی، به نام »روز اردبیل« نامگذاری شده است. این 
نامگذاری با استفاده از اسناد تاریخی موجود دراین زمینه و بعد 
از مکاتبه ها و رایزنی های فراوان با مرکز تقویم موسسه ژیوفیزیک 
دانشگاه تهران و ازطریق محاسبه های انجام شده در اسنادی که 
به تقویم میالدی، شمســی و قمری نگاشته شده بودند، محقق 
شــد؛ موضوعی که می تواند به عنوان مبــدأ مهمی در تحوالت 

توسعه ای برای استان اردبیل مطرح شود.

چرایی اهمیت صفویه در تاریخ ایران
اما دراین میان با نگاهی به پیشــینه این نامگذاری، درمی یابیم 
که شرق شناسان همواره در مطالعات خود پیرامون فالت ایران، 
توجه ویژه ای نســبت به واکاوی ویژگی های سلســله صفویه، 
به عنوان نقطه عطفی در تاریخ ایران از خود نشان داده اند. به همین 
دلیل صفویه شناســان بســیاری تاکنون دراین حوزه دست به 
پژوهش های بسیاری زده اند که یکی از آنان »آفاق قنبراوا«، استاد 

دانشگاه های باکو و صفویه شناس است. 

او براین اعتقاد است که کار شاه اســماعیل  صفوی که توانست 
کشــور تکه تکه شــده ایران را یکپارچه کند و به مذهب تشیع 
رسمیت دهد، در نوع خود بی نظیر است. قنبراوا شاه اسماعیل 
را فردی با ویژگی های یک شاعر عرفانی معرفی می کند و معتقد 
است که رفتار و سلوک پایه گذار سلسله صفویه در اشعاری که در 

دیوان شعرش به یادگار گذاشته، نمایان است.

ضرورت معرفی اردبیل
گذشته از واکاوی تاریخی زمینه های ثبت سالروز استقرار سلسله 
صفویه به نام »روز اردبیل«، باید اشــاره کرد که این موضوع چه 
جایگاهی در شناساندن هرچه بیشتر ظرفیت های اردبیل درسطح 
کشور و جهان دارد. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
اردبیل دراین باره به خبرنگارهمشهری می گوید: موضوع استقرار 
مذهب تشیع که سرآغاز حکومت شیعی در کشور بوده است، از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است، به طوری که بزرگداشت این روز و 
معرفی هویت تاریخ اردبیل دراین روز، می تواند تاثیر به سزایی در 
شناساندن هرچه بهتر قابلیت ها و ظرفیت های اردبیل در کشور 

و حتی جهان داشته باشد.
»بهروز ندایی« مي گوید: با استقرار سلسله صفویه، مذهب تشیع 
و ح   کومت شیعی در ایران مستقر شد. بنابراین بزرگداشت این 
روز تاریخي و تبیین هویت صفویه، در شناساندن جایگاه اردبیل 
در دنیا اهمیت محوری دارد و بیش ازپیش باید به تبیین زوایای 

مختلف آن پرداخت.
وی اضافه می کند: گرامیداشت این روز با یادآوری شکوه گذشته 
و در کنار امید برای ســاختن آینده ای بهتــر، می تواند میراثی 

ماندگار برای آیندگان باشد.

نگین گردشگری اردبیل
اردبیل به دلیل قدمت تاریخی اش، از معدود شهرهای کشور است 
که در کنار جاذبه های طبیعی کم نظیر مانند »شورابیل« )تنها 
دریاچه طبیعی داخل شهر کشــور(، »بالیخلوچای« به عنوان 
رودخانه و شاهرگ حیاتی اردبیل که در داخل شهرجاری است و 
هوای مطبوعش، جاذبه های تاریخی فراوانی هم دارد که می توان 
گفت بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی با آن آوازه جهانی اش، نگین 

گردشگری تاریخی دراستان محسوب می شود.
این بقعه در مرکز شهر با بنای چشــم نواز و سراهای پررمز و راز 
تاریخی اش، چشم گردشگران داخلی و خارجی را به خود خیره 
می کند. »چله خانه«، »جنت سرا«، »چینی خانه«، »خلوت خانه 
خانقاه«، »قندیل خانه«، »شهیدگاه« و »گنبد اهلل اهلل« هریک 
تاریخ و زیبایی ویژه ای دارند که از بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی 

یک بنایی جهانی ساخته است.

ردپای نیاکان صفوی در اردبیل
اما جاذبه های تاریخی اردبیل تنها محدود به این بقعه چشم نواز 
نیست. بقعه »شــیخ جبرائیل« در کلخوران )یکی از محله های 
حاشــیه ای اردبیل(، مزار»شــیخ امین الدیــن جبرائیل« پدر 
»شــیخ صفي الدین اســحاق اردبیلي« و جد سالطین صفوي 
اســت که از ویژگی های مهم تاریخی برخوردار است. مدیرکل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل درباره 
ویژگی های تاریخی این بقعه به خبرنگارهمشهری می گوید: بنای 
بقعه مربوط به اوایل قرن دهم هجری قمری اســت که در قرون 

بعدی، تعمیر و مرمت شده است.
»نادر فالحی« می افزایــد: در محوطه بقعه شــیخ امین الدین 

جبرائیل، چند قبر مربوط به مشــایخ و مفاخــر روزگار صفوی 
ازجمله »سیدمحمد اعرابی« و »عوض الخواص« پسر »فیروزشاه 
زرین تاج« قرار دارد. این بنا در ســال 131۰ به شــماره65 در 

فهرست آثارملی کشور به ثبت رسیده است.
وی ادامه می دهد: بقعه شیخ جبرائیل به دلیل معماری و تزئینات 
داخلی ارزشمندی که دارد بسیار مورد توجه است، چراکه سبک 
معماری دوره صفوی و پیش از آن را در همان نگاه اول جلوه گر 
می کند، اما کاشیکاری ها و مقرنس های گچی این بنای ارزشمند 
دچار تخریب شده بود که درحال حاضر مرمت هایی برای احیای 

این بقعه تاریخی در دست انجام است.
 

جمعه مسجد
یکی دیگر از جاذبه هــای تاریخی مهم شــهراردبیل، »جمعه  
مسجد« است که با برخورداری از نشانه هایی از معماری دوران 
ســلجوقی، ایلخانی و صفوی، بســیار موردتوجه عالقه مندان 
به معماری و تاریخ کشــورمان قرار دارد. این مســجد در محله 
»پیرشــمس الدین« درمیان گورســتانی قدیمی قرارگرفته و 
بقایای یک بنای بزرگ از دوره ســلجوقی است که کارشناسان 
معتقدند ساختمان قبلی مسجد، مربوط به یک آتشکده بوده و 

قدمت کهن تری دارد.
خانه های تاریخی، بازار تاریخی اردبیل با سراهای تودرتو و پل های 
قدیمی که بر روی رودخانه »بالیخلوچای« در قلب اردبیل ساخته 
شده است، همه گویای تاریخ کهن این شــهر است که نیازمند 
معرفی بهتر و بیشتر است تا بتوان با بهره گیری از ظرفیت های 
گردشگری تاریخی، در مسیر توسعه روزافزون اردبیل گام های 

موثرتری برداشت.

4 3,2

 خرماپزان
 نخل داران بوشهری

قطارشهری از 
وعده تا واقعیت

راه اندازی قطارشــهری یکی از مهم ترین راهکارهای رفع گره های ترافیکی و کاهش 
آلودگی هوا در کالنشهرهاست و کاهش مصرف انرژی، سرعت مناسب و نرخ پایین حمل 
مسافر نیز از دیگر مزیت های آن محسوب می شــود. با توجه به این نیاز، از سال ها قبل 
ساخت مترو در برخی کالنشهرهای کشور مورد بررسی قرار گرفته که این طرح در برخی 
شهرها درحال بهره برداری است و در بعضی شهرها هم هنوز درحال ساخت است و البته 

در برخی کالنشهرها نیز این طرح هرگز به سرانجام نرسید...



قطارشهری از وعده تا واقعیت
راه اندازی قطارشــهری یکی از مهم ترین راهکارهای رفع گره های ترافیکی و کاهش آلودگی هوا در کالنشهرهاست و کاهش مصرف انرژی، 
سرعت مناسب و نرخ پایین هزینه حمل مسافر نیز از دیگر مزیت های آن محسوب می شود. با توجه به این نیاز، از سال ها قبل ساخت مترو در 
برخی کالنشهرهای کشور مورد بررسی قرار گرفته که این طرح در برخی شهرها درحال بهره برداری است و در بعضی شهرها هم هنوز درحال 
ساخت است و البته در برخی کالنشهرها نیز این طرح هرگز به سرانجام نرسید؛ موضوعی که اگرچه دالیل اقتصادی و فنی بسیاری برای آن 
می توان برشمرد، اما باید دید چنین دالیلی در چشم انداز توسعه شهرها قابل توجیه خواهد بود یا اینکه پس از گذشت مدتی دوباره باید درپی 
اجرای طرح هایی مانند قطارشهری بود. دراین گزارش وضعیت خطوط راه اندازی شده و دردست اقدام در هریک از کالنشهرها و همچنین میزان 

توسعه این خطوط مورد بررسی قرارگرفته و تالش شده است تا به موانع اجرایی و پیشرفت این طرح نیز پرداخته شود که در زیر می خوانید.
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عكس ها: همشهري

درسال های اخیر یکی از مهم ترین طرح های عمران شهری کرج، 
ساخت مترو درون شهری بوده اســت که کلنگ آن، 20سال قبل 
به زمین خورد و با وجود اینکه قرار بود ســال89 افتتاح شــود، با 
گذشت بیش از ۱0سال، هنوز خبری از راه اندازی آن نیست و مترو 
برای شهروندان به یک رویا تبدیل شده است.درسال های نخست 
اجرای طرح، اظهارنظرهای مسئوالن مربوط  به حدی امیدوارکننده 
بود که تصور می شد کالنشــهر کرج ظرف مدت ۱0سال، از 6خط 
قطارشهری بهره مند خواهد شــد، اما خط2 قطارشهری هم هنوز 
به پایان نرسیده اســت، حتی درســال92، 2دســتگاه قطار برای 
خط2 کرج خریداری شــد، اما با توجه به عدم راه اندازی این خط، 
لکوموتیوها در انبارها جا خوش کردند. براســاس اعالم مسئوالن 
مربوط، نقشــه ترســیمی خط2 قطارشــهری، بین کمالشهر در 
غرب کرج تا شهرستان شــهریار، 27کیلومتر طول دارد و شامل 
27ایستگاه زیرزمینی می شود. در 2سال گذشته ساخت مترو کرج 
دوباره سرعت گرفت و در ماه های گذشته مدیران شهری از افتتاح 
این طرح تا پایان دولت دوازدهم خبر دادند. آنان معتقدند با توجه 
به وضعیت اقتصادی کشور، تنها روشی که می توان با آن پروژه های 
قطارشهری را به ثمر رساند، تکیه بر اوراق مشارکت است؛ کرج نیز 

سومین کالنشهر در زمینه جذب این اوراق بوده است. آن گونه که 
اعالم شده، تاکنون هزارو200میلیاردتومان برای این طرح هزینه 
شده است که بیش از 80درصد آن با مشارکت دولت بوده و اجرای 
بخش زیادی از این طرح، در ۳سال گذشته رقم خورده است. جذب 
هزارو 80میلیاردتومان اوراق مشارکت موجب شد تمام هزینه های 
سنگین قطارشهری به شهرداری و مردم کرج تحمیل نشود و نصف 
آن را دولت بپردازد و بازپرداخت آن نیز به صورت اقســاط باشــد. 
درحال حاضر 2ایستگاه از  خط2 قطارشهری کرج بیش از 97درصد 
پیشرفت داشته است. برهمین اســاس قرار شده است تکمیل این 
ایستگاه ها در اولویت باشــد و با پایان ریل گذاری و تکمیل پست 
برق، این ایستگاه ها برای انجام تست گرم آماده می شوند. همچنین 
ایستگاه سه راه رجایی شهر هم تاکنون 80درصد پیشرفت فیزیکی 
داشته و قرار است تا 2ماه آینده به سرانجام برسد. دراین میان برای 
راه اندازی دیگر خطوط قطارشــهری کرج نیز مطالعات الزم انجام 
شده است، چراکه بررسی ها نشان می دهد روزانه ۱00هزارمسافر 
درمسیر کرج - تهران تردد می کنند و خط متروی کنونی، جوابگوی 
جابه جایی این حجم مســافر نیســت و درنهایت توان جابه جایی 
70هزارمسافر را دارد. به همین دلیل خط سومی هم باید ایجاد شود.

یکی از صحنه های تکراری برای شــهروندان تبریزی، مشاهده ده ها 
ایستگاه مترو درحال ساخت درنقاط مختلف این شهر است که سهم 
قابل توجهی در ایجاد ترافیک تبریز دارند؛ ایستگاه هایی که برخی 
با وجود گذشت 2دهه، هنوز خبری از افتتاح آنها نیست. طرح 
ساخت مترو تبریز  درسال۱۳69 ارائه شد و حدود 25سال 
طول کشید تا نخستین مســافران دراین شهر سوار 
مترو شــوند. اما فقط چند ایستگاه از ائل گلی تا 
ایستگاه استاد شهریار راه اندازی شده بود 
که عمال مسافری نداشت چراکه این 
بخش از تبریز در زمینه حمل و نقل 
عمومی کارایــی چندانی ندارد و اغلب 
شــهروندان در این مناطق از خودروهای 
شخصی برای رفت وآمد استفاده می کنند. حدود 
2ســال قبل بود که متروی تبریز، سرانجام به میدان 
ساعت و سپس به منطقه بازار رســید تا این وسیله حمل 
و نقل شهری، چهره مردمی تر و عمومی تری به خود بگیرد اما 
بااین حال در 6سال گذشته متروی تبریز هنوز نتوانسته است سهم 
قابل توجهی در حمل ونقل درون شــهری تبریز داشته باشد. متروی 

تبریز در بهترین حالت روزانه بین ۱0 تا ۱2هزار نفر مسافر دارد که در 
مقایسه با آمار کل حمل ونقل درون شهری در تبریز بسیار کم است. 
سال گذشته نیز وقوع یک حادثه در مترو  موجب  آسیب یک واگن شد 
که البته خوشبختانه مسافری سوار این واگن ها نبود؛ اتفاقی که واکنش 
تند اعضای شورای شهر را به دنبال داشت چراکه آنان معتقدند سوء 
مدیریت در این زمینه نقش جدی داشته اســت. ۳تن از نمایندگان  
مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی هم به طور جدی نسبت به این 
وضعیت مترو تذکر دادند مدیریت شهری تبریز همچنان بر لزوم ایمن 
سازی مترو تاکید دارد و در بررسی  های کارشناسی هم رعایت موارد 
بهداشتی در زمان کرونا در متروی تبریز تایید شده است. درحال حاضر 
ساخت خط اول متروی تبریز در مراحل نهایی قرار دارد و قرار است تا 
آغاز پاییز، سه ایستگاه دیگر خط اول نیز ساخته شود. همزمان خطوط 
دوم و سوم متروی تبریز هم در حال اجراست اما یکی از مطالبات جدی 
شهروندان، تکمیل ساخت همه ایستگاه های مترو است که موجب بروز 
مشکالت ترافیکی در شهر شده است. یکی از شاخص ترین ایستگاه 
های مترو تبریز که روند اجرایی آن و همچنین ترافیک ایجاد شــده 
اطراف آن، انتقاد شهروندان را به دنبال داشته، ایستگاه متروی میدان 

امام حسین)ع( در چهارراه الله تبریز است.

در ســال80 طرح نهایی خط یک )شــمال به جنوب( مترواصفهان 
به طــول ۱2/5کیلومتر مصوب و عملیات اجرایی ســاخت تونل آن 
آغاز شد و با اضافه شــدن 7/7کیلومتر مسیر کاوه - قدس )شمال به 
غرب(، خط اول قطارشهري اصفهان از شمال غرب تا جنوب، به طول 
20/2کیلومتر، کلید خورد. این خط از شمال شهر اصفهان شروع شده 
و پس از طی مسیري به طول 20/2کیلومتر، به پایانه مسافربري صفه 
در جنوب اصفهان می رسد. فاز نخســت، شامل ۱0ایستگاه به طول 
۱۱کیلومتر بود که در 2۳مهرماه ۱۳94 افتتاح شد و فاز دوم یک سال 
بعد، در ۱۳آبان ۱۳95 به بهره برداري رسید. در مردادماه ۱۳96 هم فاز 
سوم یعنی ایستگاه هاي سی وسه پل، دکتر شریعتی و آزادي )دروازه 
شیراز( به بهره برداري آزمایشی رسیدند و براي نخستین بار قطار از 

زیر زاینده رود عبورکرد. فازچهارم این پروژه هم شامل 6ایستگاه 
امام حســین)ع( )دروازه دولت(، انقالب، دانشگاه، کارگر، 

کوي امام و دفاع مقدس)صفه( اســت کــه در آخرین 
روزهاي ســال ۱۳96 به بهره برداري رسید و خط 

یک مترو اصفهان تکمیل شد. توسعه خط یک 
از ایستگاه قدس در ابتدای خیابان عاشق 

اصفهانی تا فلکه دانشگاه صنعتی نیز 
5/5کیلومتر است و 4ایستگاه 
برای آن تعریف شده است. اینها 

درحالی است که به گفته احمدرضا 
طحانیان، مدیرعامل ســازمان قطار 

شــهری اصفهان، اکنون مطالعات فازدوم شــامل ســاخت تونل و 
پل، مطالعات مرحله اول ایســتگاه های رســالت، امیرکبیر، دهنو، 
دانشــگاه صنعتی و همچنین مطالعات نقشــه برداری توسعه خط 
یک انجام و تکمیل شده است. آن گونه که مســئوالن مربوط اعالم 
کرده اند، مراحل اجرایی مســیر خط2 مترواصفهان هم که درجهت 
شرقی-غربی است و از شهرك امام حسین)ع( )دارك( آغاز می شود 
و با عبور از ایســتگاه تقاطعی امام حسین)ع(، به سمت خمینی شهر 
ادامه پیدا می کند، در ســال97  آغاز شده است. طول کل این مسیر 
24/4کیلومتر بوده و 2۳ایستگاه برای آن تعریف شده است. اجراي 
فاز یک این مســیر حدفاصل ایســتگاه دارك تا ایســتگاه کهندژ 
آغاز شده اســت و درحال حاضر از ۱6ایســتگاه اولویت اول خط دو، 
۱۳ایســتگاه درحال اجراســت. همچنین خط ۳ قطارشهری 
اصفهان که از ایستگاه آزادی شروع می شود و تا پایانه جنوب 
غرب ادامه دارد، شامل8/8کیلومتر است و 7ایستگاه 
خواهد داشت. دراین میان مهم ترین مشکلی که 
در توســعه خطوط مترو و پیشرفت اجرایی 
خطوط 2و۳  قطارشهری اصفهان وجود 
دارد، کمبود اعتبارات است. تامین 
اعتبار برای پیشــرفت در فاز 
اجرایی این خطوط  با توجه به 
حجم ترافیک شهری در اصفهان، 

ضرورتی انکارناپذیر است.  

خط2 مترو کرج در آستانه افتتاح کارگاه هاي مترو تبریز، زمینه ساز ترافیک

طرح بی سرانجام مترو     اراک  مترو اصفهان در انتظار اعتبار
هیأت دولت وقت درســال۱۳86 ســاخت مترو را در شهر اراك 
پیش بینی کرد، چراکه این کالنشــهر به دلیــل آلودگی هوا، از 
شهرهای واجد شرایط داشــتن سامانه حمل ونقل 
ریلی شناخته شده است. اما ساخت مترو اراك با 
دستور استاندارمرکزی از طرح جامع حمل ونقل 
این کالنشهر حذف شد. درسال های گذشته طرح 
ساخت مترو اراك - مهاجران توسط مشاور 
انجام شد، اما مسئوالن پتروشیمی و 
پاالیشــگاه به دلیل عبور قطار از این 
مجتمع ها، با این طــرح مخالفت 
کردند. روند پیگیری این طرح برای 
مدتی متوقف ماند تا اینکه مشاور 
پس از بررسی های مجدد، مسیر 
عبور قطارشهری را تغییر داد. در 

دولت دهم حدود 2میلیاردتومان اعتبار برای کارهای مطالعاتی 
مترو اختصاص داده شــد، اما در دولت فعلی تکمیل طرح های 
نیمه تمام در اولویت قرار گرفت و برای عملیاتی شدن طرح مترو 
و ایجاد تقاطع و ریل گذاری، اعتبار جدیدی تأمین نشد. سازمان 
برنامه وبودجه هم در نامه ای به رئیس جمهوری، خواســتار لغو 
عملیات ســاخت مترو اراك شــد که این کار در سال۱۳95 با 
اعتراض اعضای شورای اسالمی شهر اراك مواجه شد. درنهایت، 
این طرح به حاشــیه رفت و از دســتورکار خارج شد. استدالل 
استاندارمرکزی برای حذف مترو از طرح جامع حمل ونقل، تجربه 
تلخ کالنشهرهایی مانند مشهد، اصفهان، شــیراز، اهواز و قم در 
اجرای این طرح به دلیل کمبود اعتبار و مباحث فنی است. برهمین 
اساس هم بود که استاندار مرکزی در ســال 98 گفت که نباید 
سرنوشت شهر را به اموری که شاید تا ۱0سال آینده نیز اجرایی 

نشود، گره زد.

کمربند ریلی برای مشهد
خط یک قطارشهری مشهد در سال89 به بهره برداری رسید و بخش 
قابل توجهی از خیابان های شهر را زیرپوشش قرار داد، اما خط دوم 
قطارشهری مشهد با هدف برقراری عدالت در ارائه خدمات شهری 
و خدمت رسانی به مناطق محروم این شــهر و همچنین تسهیل 
تردد زائــران به حرم مطهر رضوی، درســال 97بــه بهره برداری 
رسید. راه اندازی قطارشــهری یکی از مهم ترین راهکارهای رفع 
مشــکل ترافیک و کاهش آلودگی هوا در کالنشهرهاست. ایمنی 
زیاد، آسایش مســافران، کاهش مصرف انرژی، سرعت مناسب و 
نرخ پایین حمل مسافر از مزیت های قطارشــهری است. یکی از 
بزرگ ترین معضالت در کالنشهرهای کشور، حمل ونقل و ترافیک 
است که در ایجاد آلودگی هوا سهم زیادی دارد. برای رهایی از این 
معضل، توسعه سامانه حمل ونقل ریلی، به عنوان روش پاك و بهینه 
انتقال مسافر، گزینه ای اجتناب ناپذیر اســت. در طرح مطالعات 
جامع حمل ونقل شهر مشــهد و در بخش حمل ونقل همگانی و 
شبه همگانی، 4خط ریلی برای این کالنشهر مصوب شده است که 
شامل خط یک با 24کیلومتر از فرودگاه شهید هاشمی نژاد تا انتهای 
وکیل  آباد، خط2 با ۱9کیلومتر از انتهای طبرسی شمالی تا تقاطع 
فکوری و هاشمیه، خط۳ با 28/5کیلومتر از انتهای امیریه تا شهرك 
ابوذر و خط4 با ۱7/5کیلومتر از خواجه ربیع تا شــهرك شــهید 
باهنر می شود. در ۳سال گذشته برای توسعه خطوط مترو مشهد 
بیش از 5هزارمیلیاردتومان تامین اعتبار شده اســت. دراین میان 
خط۳ مترو مشــهد مهم ترین مســیر برای آینده این شهر است، 
زیرا با 28/5کیلومتر طول، جنوب شــرق شهر را درمنطقه سیدی 
به شمال غرب شهر در منطقه الهیه متصل می کند. حفاری تونل 
خط۳ از منطقه ســیدی تا امامت49 به پایان رسیده و در سمت 
غرب حدود 9کیلومتر از امامت تــا انتهای امیریه در منطقه الهیه 
باقی مانده است. براســاس برنامه ریزی توسعه خط۳ مترو مشهد، 
باید تا پایان سال جاری 6/5کیلومتر میانی این خط که مابین میدان 
شهدا و پایانه مسافربری ا ســت، به بهره برداری برسد. ساخت این 
خط به لحاظ عبور از ایستگاه باب الجواد)ع( حرم مطهر، بسیار مهم 

است، اما به دلیل قرارگرفتن در بافت فرسوده مشهد، ازنظر فنی 
بسیار سخت و پیچیده است. با بهره برداری از خط سوم و خط 
چهارم قطارشهری مشهد و اتصال آن به قطار سریع السیر 
گلبهار - مشــهد، کمربند ریلی دورتادور مشهد از سمت 
غرب تا گلبهار شکل خواهد گرفت و جمعیت زیادی را از 
شهر ۳/5میلیون نفری مشهد، شهرستان 200هزارنفری 

گلبهار و مناطق بین این 2مسیر، از مزایای حمل و نقل ریلی 
بهره مند می کند.

همشهری در پرونده ویژه ای آخرین وضعیت 

اجرای طرح های ساخت قطارشهری در10شهر 

بزرگ کشور را بررسی می کند



از مونوریل تا مترو کرمانشاه 
اجرای طرح مونوریل در کرمانشــاه همزمان با اســتان 
قم، در دولت نهم کلید خورد، اما ساخت وساز مونوریل 
در قم از سال ۱۳۸۸ و در کرمانشــاه از سال ۱۳۹۰آغاز 
شد. اعتبار اولیه قرارداد ساخت مونوریل ۱۳کیلومتری 
کرمانشــاه، ۲۱۵میلیون یورو و مــدت زمان اجرای آن 
۴۲ ماه تعیین و مقرر شد فاز نخســت آن تا سال۹۳ به 
بهره  برداری برسد، اما دراین مدت، پیشرفت پروژه تنها 
به ساخت ۴۰۰ستون سیمانی محدود شد. سرانجام در 
خرداد۹۳، شــورای عالی ترافیک کشور پروژه مونوریل 
کرمانشاه را به قطار سبک شــهری تغییر داد. در شهر 
کرمانشــاه از ابتدای بلوار کارمندان تا سه راه ۲۲بهمن 
ستون گذاری شــده بود و به همین دلیل، قرار شد این 
محدوده به صورت روگذر و از سه راه ۲۲بهمن تا میدان 
فردوسی، به صورت زیرزمینی ســاخته شود. مسئوالن 
استانی در سال۹۴ قول دادند فاز نخست پروژه را تا پایان 
دولت یازدهم به پایان برسانند و با پایان گرفتن فاز دوم 
تا ســال۱۴۰۰، این پروژه را به مردم تحویل دهند، اما 
نبود اعتبارات کافی، سبب شــد این پروژه نیز بر زمین 
بماند. درباره آخرین وضعیت قطار شهری کرمانشاه نیز  
براساس گفته مسئوالن، طول فاز یک ۱۳کیلومتر است 
که اعتبار موردنیاز برای 6/۵کیلومتر آن اختصاص داده 
شــده و بقیه در فاز دوم تخصیص خواهد یافت. فاز یک 
از ســه راهی کارمندان آغاز و تا میدان آزادی مشتمل 
بر ۵ ایســتگاه روگذر و ۲ایســتگاه زیرزمینی است که 
۵کیلومتر روگذر و ۱/6کیلومتر زیرگذر اســت. تاکنون 
۲۸۰میلیاردتومــان بودجــه به این پــروژه اختصاص 
داده شده و دالیل طوالني شــدن آن هم کمبود اعتبار، 
تورم، نوسان نرخ ارز و همچنین باال رفتن قیمت مصالح 
اعالم شده اســت. این بودجه را هم دولت تا شــهریور 
سال گذشــته برای پیشــبرد طرح قطار سبک شهری 
کرمانشــاه اختصاص داده است و شــهرداری کرمانشاه 
نیز ۳۰میلیارد تومان آن را به صــورت تهاتر تخصیص 
داده و در واقــع هیچ مبلغی به صــورت نقدی پرداخت 
نشده اســت. با این بودجه ۲۸۰میلیاردتومانی، تاکنون 
بخش هایی ازجمله تونل فاز یک و بخشی از فاز۲ تکمیل 
شده است. تالش ها بر این است که اواخر سال ۱۴۰۰ فاز 
یک به بهره برداری برســد. گفته می شود در سال جاری 
قطارشــهری کرمانشــاه به مراحــل امیدوارکننده ای 
خواهد رسید. امسال قرارداد روسازی، تکمیل ۲ایستگاه، 
حفاری و الینینگ تونل فاز دوم، انعقاد قرارداد ساخت 
۴ایســتگاه ابتدایی، قرارداد مشــاوره و طراحی بخش 
مکانیکال و الکتریکال پروژه بســته می شود. براساس 
موافقت نامه ای که در هیات وزیران تصویب شده، سال 
۱۴۰۵به عنوان سال پایانی ســاخت پروژه قطار سبک 
شهری کرمانشاه در نظر گرفته  شده است. از ویژگی های 
قطار سبک شهری کرمانشاه هم می توان گفت که این 
قطار مسافت ۱۳کیلومتری شــمال تا جنوب شهر را با 
سرعت ۳۳کیلومتر در ساعت و بدون توقف و در ۱۰دقیقه 

طی می کند.
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بیش از یک دهه است که شهروندان قمی درانتظار بهره برداری 
از طرح قطارشهری هستند تا نویدی برای رفت وآمد آسان تر و 
سریع تر برای آنها باشــد و حاال گفته می شود مردم قم امسال 

سوار مترو می شــوند. البته قراربود هر ۲فاز مترو قم در یک 
برنامه زمان بندی شــده ۵ســاله، به بهره برداری برسد 

تا این شــهر رکورددار حفاری تونــل و راه اندازی 
قطارشهری شــود، به همین دلیل هرازگاهی 

وعده بهره برداری از مترو قم در صدر اخبار 
رســانه ها قرار می گیرد. امــا اجرایی 

نشــدن وعده ها، ســبب گالیه و 
ناامیدی مردم شده اســت. 
مهم تریــن دلیل کندی در 

بهره برداری از مترو قم، نبود 
اعتبار و تحریم عنوان شده است. 

این طــرح درســال۹۰ بــا مناقصه 
۸6۰میلیاردتومانی که بزرگ ترین مناقصه 

تاریخ قم محسوب می شود، آغاز شد. قرارگاه 
ســازندگی خاتم االنبیاء)ص( به عنــوان پیمانکار 

این طرح در ادامه، چشــم انتظار تزریــق بودجه بود تا 
اینکه ۴۵۰میلیاردتومان اعتبار از محل اوراق مشــارکت به 

این طرح تزریق شد و روند اجرای مترو سرعت گرفت.  مترو قم 
دارای ۲خط است که خط نخست آن با پیش بینی ۱۴ایستگاه، 

۱۴/۸کیلومتر طول دارد. این خط به ۲فاز تقســیم شده و فاز 
نخست آن به طول 6کیلومتر حدفاصل میدان کشاورز تا میدان 
شهیدمطهری درحال اجراســت. خط دوم هم فعال در اولویت 
قرار ندارد. آخرین وعده بهره برداری از مترو قم نیز ازســوی 
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار داده  شد مبنی 
براینکه فاز نخست خط یک مترو تا شهریورامسال 
آماده تست گرم می شود. این ادعا درحالی است 
که واگن هایی که برای مترو قم ســفارش 
داده شــده، آماده نیســت و با توجه 
به اینکه خط ســوم مترو مشهد 
در ســال های آینده افتتاح 
می شــود، قــرار اســت 
مســئوالن شــهرهای قم و 
مشــهد برای گرفتن ۲رام قطار 
وارد مذاکره شــوند. ایــن طرح در 
۱۱سال گذشته با فراز ونشیب های زیادی 
همراه بوده و مسئوالن استانی و شهری، عزم 
خود را جزم کرده اند مسافرگیری فاز نخست مترو 
قم در نیمه دوم امســال انجام شــود. البته مترو قم با 
بومی سازی برخی تجهیزات، یکی از پیشگامان حمایت از 
تولید داخل محسوب می شــود و با توجه به ارزبری این طرح، 

بخشی از این تجهیزات از داخل تأمین شده است.

مترو شیراز بعد از تهران، یکی از طوالنی ترین خطوط قطارشهری 
در ایران اســت. درمجموع 6خط مترو به طول ۹۰کیلومتر برای 
شهر شیراز مصوب شده اســت که از این میان، تاکنون خط یک 
آن فعال شــده  و به گفته مدیران شــهری، خطوط ۲ و ۳ مترو 

نیز در دست ســاخت اســت و خطوط ۴، ۵ و 6 در مرحله 
برنامه ریزی برای اجرا قرار دارد. خط یک مترو شــیراز 

به طول ۲۴/۵کیلومتر، اتصال محدوده شرق را به 
غرب کالنشهر شیراز میسر می کند. این خط از 

میدان اهلل آغاز شده و از طریق بلوار شهید 
مدرس و سپس میدان ولی عصر)عج(، 

میدان امام حســین )ع(، میدان 
نمــازی، میــدان قصرالدشــت، 

حاشیه بلوار چمران و چهارراه میرزای 
شیرازی، به میدان احسان متصل می شود. 

این خط با بیش ۲۴کیلومتر در فازهای مختلف 
درسال ۹۳ به بهره برداری رسید. همچنین خط۲ 

قطارشــهری شــیراز به طول تقریبی ۱۵کیلومتر و با 
۱۳ایستگاه، از میدان شکوفه واقع در شــهرک میانرود در 

جنوب غربی شیراز آغاز شده و پس از عبور از بلوار عدالت و میدان 
بسیج در امتداد خیابان انقالب به سمت میدان امام حسین )ع( و 
آزادی حرکت می کند و از آنجا در امتداد غرب به شرق شیراز، پس 

از گذر از میدان اطلسی و حافظیه، به میدان گلستان ختم خواهد 
شد. تاکنون حفاری تونل ها به پایان رسیده و ریل گذاری حدود 
۵کیلومتر از خط۲ از ایستگاه قهرمانان تا ایستگاه امیرکبیر انجام 
شده است. در سال های گذشته توسعه شهر شیراز عمدتاً به سمت 
غرب و شمال غرب اتفاق افتاده و به همین دلیل شهرک های 
متعددی در ســمت غرب شــیراز ایجاد شده است. در 
مطالعات توسعه حمل ونقل این شهر، مسئوالن به 
این نتیجه رسیدند که حتماً باید دراین مسیر 
یک خط مترو ایجاد شود تا بتواند سفرها 
را پوشش دهد. دراین میان کل خط۳ 
مترو شیراز ۱۲کیلومتر است که 
با ۸ایســتگاه به صورت شرقی - 
غربی ساخته می شود و سال گذشته 
عملیات اجرایی آن آغاز شده اســت. این 
خط به عنوان توســعه غربی خــط یک مترو 
نیز محسوب می شــود که با عبور از مسیرهای پل 
بصیرت، بلوار میرزای شــیرازی، میــدان صنایع، بلوار 
دکترحسابی و شهرک گلســتان، به ایستگاه راه آهن شیراز 
می رسد. اکنون تکمیل خطوط ۲ و ۳ مترو شیراز نیازمند تامین 
منابع مالی است و درصورت اختصاص این منابع، امسال فاز یک 

خطوط ۲ و ۳ تکمیل می شود.

مسافرگیری مترو قم در نیمه دوم سال

قطارشهری شیراز روی ریل توسعه

متــرو اهواز بعــد از ســال ها، هنوز بــه مرحلــه  بهره برداری 
نرسیده است. در طرح مترو اهواز که ســال۸۰ و پس از ۸سال 
مطالعه به تصویب رسید، ساخت ۴خط مترو تا سال۹۲ درنظر 
گرفته شد. شــبکه پیشنهادی طرح قطارشــهری اهواز شامل 
۴خط به طول تقریبی ۸۸کیلومتر با ۸۷ایســتگاه شامل خط 
یک از شمال شــرقی به جنوب غربی شهر، خط۲ از شمال غربی 
به جنوب شرقی اهواز، خط۳ به صورت شــرقی - غربی و خط 
۴ به صورت شــمال غربی - جنوب شرقی اســت. دراین میان 
خط شــماره یک به عنوان اصلی ترین خط، از نیروگاه زرگان در 
شمال شرقی اهواز آغاز می شود و پس از عبور از بلوار پاسداران 
و بلوار آیت اهلل بهبهانی، به ســمت خیابان نادری تغییر مسیر 
می دهد و با عبور از زیر رود کارون، به سمت جنوب غربی شهر 
و منطقه گلســتان و در منطقه بقایی در جنوب غربی اهواز، به 
پایان راه خود می رسد. براســاس مصوبه شورای عالی ترافیک 
کشور، طول خط یک، ۲۳کیلومتر با ۲۴ایستگاه است. همچنین 
حداکثر زمان ســفر از آغاز تا پایان راه، حدود ۴۰دقیقه برآورد 
شده اســت. براســاس پیش بینی ها، خط یک مترو در ساعات 
پیک، ۱۷هزارمســافر را در ســاعت جابه جا خواهد کرد.  این 
خط قرار است در ۴فاز حدفاصل ایســتگاه فرودگاه تا ایستگاه 
هفتم تیر، حدفاصل ایســتگاه هفتم تیر تا دانشگاه، حدفاصل 
ایستگاه دانشگاه تا بقایی و حدفاصل ایستگاه زرگان تا فرودگاه 
ایجاد شــود. درحال حاضر فقط عملیات اجرایی خط یک آغاز 
شده  است و قرار بود این خط تا ســال۹۷ به بهره برداری برسد 
که محقق نشد. خط ۲ قطارشهری اهواز هم با ۲۰کیلومتر طول 
و ۲۱ایستگاه، از شمال منطقه کیانپارس آغاز می شود و با گذر 
از خیابان شــهیدچمران )کیانپارس( از فلکه دوم به سمت رود 

می رسد و پس از عبور از کارون، به مرکز شهر و بزرگراه بهبهانی 
متصل می شود و تا جنوب شرق اهواز )دانشــگاه نفت( امتداد 
می یابد. این خط نیز درســال۸۸ تصویب و فاز مطالعات آن از 
سال۹۰ آغاز شد. پیمانکار خط یک مترو اهواز شرکت کیسون 
بود که به دلیل فقط ۲۸درصد پیشرفت کار و دریافت ۳اخطار، 
قرارداد با این شرکت فســخ و قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( اجرای 
طرح را برعهده گرفت. شــهرداری اهواز اواخر سال گذشته بود 
که پروژه ساخت مترو اهواز را براساس یک تفاهم نامه جدید، به 
این قرارگاه واگذار کرد. با وجود این و درحالی که سال گذشته 
اعتبار ۵۰۰میلیاردتومانی اوراق مشــارکت برای تکمیل مترو 
اهواز اختصاص یافته بود، به دلیــل بالتکلیفی وضعیت مترو و 
نحوه قرارداد و فسخ آن، اعتبار به خزانه برگشت داده شد. این 
بالتکلیفی درحالی برای مترو اهواز رقم خورده اســت که این 
شهر در جنوبی ترین نقطه ایران و به ویژه در تابستان، روزهای 
داغ و سوزانی را پشت ســر می گذارد و گاهی دمای هوا به بیش 
از ۵۰درجه هم می رسد. گرمای هوا و ترافیک، ۲عاملی است که 
ضرورت راه اندازی مترو را برای این کالنشــهر دوچندان کرده. 
گرما غیر از کالفگی مردم، حمل و نقل با خودروی شــخصی را 
هم با چالش مواجه کرده اســت. در روزهای داغ تابستان تردد 
با خودروی شخصی به دلیل اســتفاده از کولر و افزایش مصرف 
بنزین، به صرفه نیست و از ســویی استهالک خودرو را به شکل 
قابل توجهی افزایش می دهد. نمایندگان خوزستان قول داده اند 
در دولت جدید این مسائل و موضوعات را از طریق کمیسیون 
عمران مجلس شورای اسالمی پیگیری کنند، اما به نظر می رسد 
پروژه مترو هم مانند پروژه های آب و فاضالب، با وجود اختصاص 

بودجه های متعدد، درگیر مشکالت سوءمدیریت است.

سال های زیادی است که ایجاد ســامانه حمل ونقل انبوه بر در 
کرمان هم مطالبه عمومی و هم محل مناقشه بوده است. موافقان 
ساخت مترو در کرمان در سال های میانی دهه۹۰، تا مرز عقد 
قرارداد هم پیش رفتند، اما متخصصان به دالیل متعدد ازجمله 
هزینه  باالی ســاخت و نگهداری مترو به نســبت بودجه های 
شهرداری، جمعیت پایین شهر و نیز ساختار فیزیکی کرمان و 
همچنین چالش هایی ازجمله باال بودن سطح پساب زیرزمینی، 
با اجرای این طــرح مخالفت جدی کردند و ســرانجام هم این 
موضوع منتفی شد. پس از آن اما موضوع راه اندازی تراموا یا بی .

آر.تی بود که روی میز شهرداری قرارگرفت. با وجود تالش های 
فراوان و انجام مطالعات، هنوز این موضــوع راه به جایی نبرده 

است و اینکه در کرمان تراموا ایجاد شــود یا بی .آر.تی و در چه 
مسیرهایی توســعه یابد، همچنان محل بحث بوده و به نتیجه 
نهایی نرسیده اســت. این درحالی است که ترافیک شهرکرمان 
طی ســال های اخیر، به عنوان یکــی از معضالت جدی مطرح 
بوده و متخصصان تاکید دارند راه حل گشودن گره ترافیک این 
شهر، تقویت ســامانه حمل ونقل عمومی است و ایجاد سیستم 
انبوه بر یکی از ضروریات به شــمار می رود. مدیران شــهری اما 
همچنان بخش زیادی از منابع مالی را صرف ساخت تقاطع های 
غیرهمســطح می کنند و فعال جز ســامانه ضعیف اتوبوسرانی 
و تاکســیرانی، نوع دیگری از حمل ونقل عمومــی در اختیار 

شهروندان کرمانی نیست.

مترو اهواز همچنان بالتكلیف

مناقشه برسر مترو در کرمان
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  جبران خسارات سیل در روستاهای جاده کرج- چالوس
سیل اخیر در روستای »کلها« در جاده کرج- چالوس خسارات زیادی به اهالی روستا وارد کرد. 
این درحالی است که تعداد دیگری از روستاهای این منطقه نیز دچار ضرر و زیان های فراوانی 
شدند. مسئوالن مربوط در استان البرز باید هرچه سریع تر تدبیري برای جبران خسارت های 

روستاییان بیندشیند.
رجبی از شهرستانک استان البرز

   لزوم حمایت از کارآفرینان
جوان کارآفرینی هستم که در شهر تاکستان در استان قزوین در حوزه فراوری محصول کشمش 
فعالیت می کنم. متاسفانه برخی مسئوالن اســتانی برخالف شعارهایی که در زمینه حمایت 
از تولیدکنندگان و کارآفرینان ســر می دهند، اما به نظر می رسد دراین زمینه چندان جدی 
نیستند. مدت هاست که سرگردان اداره های مختلف هســتم تا بلکه بتوانم مقداری سرمایه 
در گردش فراهم کنم و کارم را گســترش دهم تا جوانان بیشتری مشــغول به کار شوند، اما 
دریغ که هرچه بیشتر تالش می کنم، کمتر به نتیجه می رسم. مسئوالن استان به مشکالت 

تولیدکنندگانی مثل من هم توجه کنند.
رحمانی از تاکستان در استان قزوین

در خراسان جنوبی 7 شخصیت 
تاریخی وجود دارد که هرکدام 
ســرآمد یک شــاخه علمی 
شناخته می شوند، اما متأسفانه 
تا به امروز هیــچ کاری برای 
معرفی این بزرگان به کودکان 

استان انجام نشده است

صدای همشهری

محمدرضا برازجانی
خبرنگار

گرمای معروف »خرماپزان« در استان بوشهر 
خیلی زودتر از آنچه مرسوم هرسال بود، فرا 
رسیده اســت و تا چند روز آینده محصول 
رطب نوبرانه و باکیفیت نخلســتان های دشتســتان و 
تنگســتان استان بوشــهر راهی بازارهای سراسر کشور 
می شود تا کام خریدارانش را همچون عسل، شیرین کند، 
اما هرچقدر برای مشــتریانش حالوت و شیرینی دارد، 
برای خرماداران و نخل داران این شــیرینی چندان هم 

پرسود نیست و گاهی هم با تلخی همراه می شود.
دراین میان مشکالت نخل داران بوشــهری یکی دو تا 
نیســت؛ زمانی بروز انواع آفت ها و افزایــش ریزگردها 
خرمای تولیدی بوشهری ها را بی مشتری می کند و گاهی 
هم نوسانات بازار صادرات چوب الی چرخ تولیدکنندگان 
خرما در اســتان می گذارد. در یکی دو ســال اخیر نیز 
همه گیری ویروس کرونا مزید بر علت شــده و محصول 
خرمای اســتان بوشــهر را بیش از گذشــته زمین گیر 
کرده اســت؛ روندی که ادامه آن تبعات سنگینی برای 

نخل داران بوشهری به همراه دارد.

  نقش خرما در ایجاد اشتغال پایدار
 خرمای تولید شــده در اســتان بوشــهر با دارا بودن 
۳۴هزارهکتار ســطح زیرکشــت و تولید ساالنه بیش 
از ۱۶۰هزارتن، نقش مهمی درایجاد اشــتغال پایدار و 
تامین معیشــت بیش از ۱۶هزارنفر به صورت مستقیم 

ایفا می کند و با این آمار، جایگاه چهارم کشور را در تولید 
خرما تصاحب کرده است.

این درحالی اســت کــه همچنــان مشــکالت عدیده 
نخل داران بوشــهری به قوت خود باقی است و آنان را با 
چالش های اساســی در زمینه تولید و عرضه محصول 
خود مواجه کرده است. دراین میان نکته مهم این است 
که بازار ســودآور این محصول اســتراتژیک، درصورت 
انجام حمایت های بیشتر ازســوی دولت و ورود با قوت 
بخش خصوصی، افق های روشنی پیش رو دارد و با تدوین 
برنامه های جامع و راهبردی، می تواند در زمینه تصاحب 
بازارهای جهانی حرف های زیادی برای گفتن داشــته 

باشد، چراکه خرمای بوشهر مشتریان بسیاری دارد.

  تولید ۱۶۴هزارتن خرما درسال  
معاون بهبود تولیدات گیاهی ســازمان جهادکشاورزی 
استان بوشــهر با اشــاره به وجود ۶میلیون اصله نخل 
دربوشــهر و تولید ۱۶۴هزارتن خرما درســال دراین 
استان، به خبرنگار همشهری می گوید: این میزان سطح 
زیرکشت و تولید محصول ســبب شده است که بوشهر 
در زمینه تولید خرما رتبه چهارم کشــور را از آن خود 
کند؛ جایگاهی می تواند نقش موثری در توسعه اقتصاد 
کشاورزی دراستان ایفا کند و مزیت های فراوانی نیز برای 

نخل داران به همراه داشته باشد. 
خسرو عمرانی می افزاید: امســال تاکنون حدود ۲۵ تا 
۳۰هزارتن خرما به کشــورهای روســیه، افغانستان، 
پاکستان، اوکراین، کشورهای حوزه خلیج فارس و اروپا 

صادر شده است.

وی ادامه می دهد: این درحالی است که ۵۰هزارتن از این 
محصول همچنان در انبارهای سنتی باغداران، صنایع 

تبدیلی و سردخانه ها باقی مانده است.
عمرانی اظهار می کند: درحال حاضر ۶۴واحد سردخانه 
با ظرفیــت ۶۳هزارتــن و همچنیــن 7۸واحد صنایع 
بســته بندی و فراوری با ظرفیت ۸۹هزارتن در ســطح 

استان بوشهر فعالیت می کنند.

  مصائب کرونا برای صادرات خرما
وی با اشــاره به مشــکالتی که همه گیــری ویروس 

کرونا بــرای اقتصاد جهانی و به تبــع آن اقتصاد 
کشورمان به همراه داشته اســت، می افزاید: 

رکود اقتصادی، افزایش هزینه های تولید، 
کاهش مصرف، کند شدن فرایند صادرات 
و سختی برگشت ارز از عواملی هستند 
که افزون بر کرونا، بر کاهش صادرات 
خرمای استان اثرات نامطلوبی برجا 
گذاشته است و تبعات آن می تواند 

فعالیت نخل داران بوشــهری را 
تحت الشعاع قرار دهد.

عمرانــی ادامــه می دهد: 
حمایت هایــی که دراین 
سال ها از صنعت خرمای 
اســتان انجام شده است، 

بیشتر شامل تسهیالت سردخانه 
و صنایع، یارانه آبیاری تحت فشار، نهال یارانه دار 

متمرکز بوده است.

چشم انداز توسعه تولید خرما
مدیر امورباغبانی جهاد کشــاورزی اســتان بوشهر نیز 
دراین باره معتقد اســت: اگر طرح نخلستان در اراضی 
پایین دســت سد شــهید رئیســعلی دلواری، واقع در 
شهرستان دشتســتان، که حدود ۱۰هزارهکتار است 
به مرحله اجرا درآید، با حذف نخلســتان های کهنسال 
در چشم انداز ۲۰ســاله، ظرفیت تولید استان بوشهر به 

۱۹۰هزارتن در سال خواهد رسید.
سمیه فرحبخش می افزاید: براســاس نقشه راه توسعه 
نخیالت اســتان در افق ۱۴۰۴، درصورتی که ظرفیت 
تولید ۱۸۰هزارتن محقق شــود، میزان صــادرات به 
۴۰هزارتن می رسد که دراین صورت، ۳۲میلیون دالر 

ارزآوری برای کشور خواهد داشت.

  بازار خرما مشتری خارجی می خواهد 
هرچند مســئوالن از ارائه حمایت هــای دولتی مانند 
پرداخت تسهیالت و سایر برنامه های حمایتی از خوشه 
خرما در سال های اخیر سخن می گویند، اما برنامه های 
عملیاتی برای رفع مشکالت واقعی باغداران و نخل داران 
استان بوشهر، هنوز رنگ واقعیت به خود نگرفته است و 
دپو شدن هرساله خرما در انبارها و سردخانه های استان، 
آن هم در آســتانه سر رســید محصول خرمای جدید، 

گویای وضعیت آشفته این محصول است .
خرید تضمینی خرما برای مصارف داخلی ازسوی دولت 
از یک سو و تالش برای ایجاد بازارهای جدید خارجی از 
طریق صادرات با بسته بندی های استاندارد و برندسازی 
ازســوی دیگــر، می تواند به توســعه 
صنعت خرما در این استان کمک 

قابل توجهی کند.

  دوشنبه 4 مرداد 1400 
شماره 8277 

نبود حمایت های دولتی کافی، عرصه را بر فعاالن حوزه ادبیات  ادبیات کودک در خراسان جنوبی مظلوم است
کودکان و نوجوانان این استان تنگ کرده است 

تدوین و انتشار کتاب های ویژه رده سنی کودکان و 
نوجوانان نقش عمده ای در پاسخگویی به نیازها و 
رفع مشکالت شــان و همچنین به تبع آن ترسیم 
آینده بهتر برای آنان دارد. برای ایجاد فضایی مناسب و تشویق 
کودکان برای مطالعه، باید ابتدا محصوالت فرهنگی مناســبی 
تولید کنیم که این مهم تنها با ایجاد زمینه مناسب برای فعالیت 

هرچه بیشتر نویسندگان و ناشران این حوزه امکان پذیر 
می شود، اما دراین مسیر مشکالت بسیاری وجود دارد 

که بررسی و رفع آنها همتی دوچندان می طلبد.
دراین میان خراسان جنوبی از استان هایی 

به شمار می رود که با وجود برخورداری 
از اســتعدادهای فراوان در زمینه 

تولید محصــوالت فرهنگی و 
به ویژه کتــاب بــرای رده 
ســنی کودک و نوجوان، 
هنوز ازنظر زیرســاختی 
دراین حوزه با چالش های 
اساســی مواجه است و 
فعاالن فرهنگی استان از 
امکانات کافی و مناســب 

برای انجــام فعالیت های 
فراگیر و موثر در عرصه نشر 

کتاب های کودکان و نوجوانان 
برخوردار نیستند. عالوه براینها، 

نبود حمایت های دولتی از فعالیت های 
فرهنگی، بیش ازپیش عرصه را بر مشتاقان 

این حوزه تنگ کرده است.

مظلومیت ادبیات کودک و نوجوان
یک نویســنده حوزه ادبیــات کودک در خراســان جنوبی، در 
گفت وگو با همشــهری دراین باره می گویــد: وضعیت ادبیات 
کودکان و نوجوانان در خراسان جنوبی چندان مطلوب نیست 
و در مقایسه با ادبیات بزرگ ســاالن، هنوز جایگاهی در استان 
و حتی کل کشور ندارد. برهمین اســاس باید گفت که ادبیات 
کودک و نوجوان در خراســان جنوبی از هرجــای دیگر ایران، 

مظلوم تر است و باید به آن توجه ویژه ای داشت.

»عبدالرضا صمدی« می افزاید: چه در حوزه تولید محتوا و چه 
در زمینه حمایت از نویسندگان، دراستان ضعف های بسیاری 
وجود دارد. در خراسان جنوبی کم تر نویسنده ای یافت می شود 
که با عالقه و عشق دراین حوزه کار کرده و این راه را ادامه داده 
باشــد. ســازمان ها و نهادهای مختلف و مرتبط نیز از فعاالن 
ادبیات کودک حمایت چندانی نمی کنند؛ موضوعی که نیازمند 

تجدیدنظر اساسی است.
وی ادامه می دهد: هنوز احساس نیاز و ضرورت گسترش ادبیات 
تخصصی کودک در تعلیم و تربیت فرزندان این سرزمین به خوبی 
احساس نشده است. براین اساس، اگر کســی بخواهد خود را 
به عنوان نویسنده کودک در جامعه مطرح کند، با سختی های 
بسیاری روبه رو خواهد شد، زیرا این نویسنده است که 
باید همه بار مادی و معنــوی کار؛ از تولید تا 

توزیع گرفته را به دوش بکشد.

مسیری پر از موانع
مدیر ســابق کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان 
خراســان جنوبی عنــوان 
می کند: من به عنوان یک 
نویسنده در حوزه ادبیات 
کودک، کــه به تازگی در 
حوزه نشر هم ورود کرده ام، 
برای انتشــار یــک کتاب 
کودک بایــد از تولید محتوا 
گرفته تا سرمایه گذاری از منابع 
شخصی و بعد از همه این مراحل، 
توزیع کتــاب را نیز برعهــده بگیرم، 
درحالی که نویســنده فقط باید به نوشتن و 
خلق ایده های جدید فکر کند و ذهنش تنها بر نوشتن 

معطوف باشد.
صمدی ادامه می دهد: وجود چنین مشکالتی سبب می شود افراد 
به ندرت دراین عرصه سخت و دشــوار وارد شوند. اگر نویسنده 
جوانی بخواهد وارد این عرصه شود و همه این سرمایه ها را نیز از 
منابع شخصی خودش تأمین کند، قادر به ادامه راه نخواهد بود و 
با این اوضاع، آینده این راه خیلی امیدوارکننده تصور نمی شود.

وی اظهار می کند: من به عنوان نویســنده و ناشــر، به تازگی 
۲جلد کتاب در حوزه ادبیات کودک منتشر کرده ام، انتشار این 
۲جلد کتاب ۱۵میلیون تومان برایم هزینه داشته است و تا این 

لحظه تنها ۲میلیون تومان از این هزینه ها جبران شده است. در 
بهترین حالت باید امیدوار باشم مبلغ هزینه شده برای انتشار این 
کتاب ها دوباره از راه فروش به دستم برسد تا بتوانم کتاب بعدی 

را آغاز کنم.
صمدی تصریــح می کند: بیشــتر این 
کتاب ها با تخفیف ۵۰درصد و به صورت 
امانی بــه کتاب فروشــی ها تحویل داده 
شده اســت، اما بــا این حــال خیلی از 
کتاب فروش ها نیز قبول نکردند و گفتند 
ما فقط در حوزه کتاب هایی که از تهران 
می آید، کار می کنیم. این نوع کار کردن 
شاید برای من که یک بازنشسته هستم 
و حقوق بازنشســتگی دارم تا حدودی 
قابل قبول باشد، اما آیا کسی که درآمدی 
غیر از نویســندگی ندارد، قادر به ادامه 

خواهد بود؟

کم کاری در معرفی شــخصیت های 
بومی

این نویســنده حوزه ادبیات کودک در 
خراســان جنوبی همچنین با بیان اینکه 

این شــاخه از ادبیات در تعلیم و تربیت کودکان نقش موثری 
دارد، می گوید: در هر استانی آموزه ها، اسطوره ها، دانشمندان 
و شخصیت های بســیاری وجود دارند که می توانند الهام بخش 
نویســندگان باشــند، تا کودکان و نوجوانان را با تاریخ، تفکر، 
علم و هنر آشــنا کنند. در خراسان جنوبی 7 شخصیت تاریخی 

وجود دارد که هرکدام سرآمد یک 
شاخه علمی شناخته 

اما  می شوند، 

متأســفانه تا به امروز هیچ کاری برای معرفــی این بزرگان به 
کودکان استان انجام نشده است.

 صمدی اظهار می کند: سازمان های فرهنگی باید از نویسندگان، 
به ویژه در حوزه ادبیات کودکان ونوجوانان 

حمایت کنند.
ارشاداســالمی  و  فرهنــگ  اداره   
خراســان جنوبی نیــز به عنــوان وظیفه 
اداری، گاهی شــاید از هر هزار جلد کتاب 
منتشرشــده، ۲۰۰جلد آن هــم با تخفیف 
۵۰درصد را از نویســنده خریداری کند که 
به هیچ عنوان کمکی به نویسنده اثر نخواهد 

بود.
وی می افزاید: بیشتر سازمان های فرهنگی 

کــه وظیفــه حمایــت از تولیدات 
فرهنگی را برعهده  دارند، 
بیشتر روی کارهای آماری 
و زودبازده سرمایه گذاری 
می کننــد و بــه حــوزه 
ادبیــات، که بــازده مالی 

طوالنی تــری دارد، توجه و 
حمایتی  ندارند.

ضرورت ترویج فرهنگ مطالعه
این نویســنده دربــاره تأثیر آمــوزش و پرورش 

بر ترویــج فرهنگ مطالعه درمیــان کودکان و 
نوجوانان می گوید: این وزارت خانه یک بستر 

بسیار مهم در زمینه تولید محتوا و پرورش 
نیروری انسانی است، اما متاسفانه کم ترین 
توجه را به ادبیات کــودک دارد. آموزش 

و پرورش همچنین می تواند نقش بســیار موثــری در معرفی 
نویسندگان و کتاب های کودک در ســطح کشور ایفا کند. این 
در شرایطی ممکن می شود که ابتدا برای معلمان فرهنگ سازی 
انجام شود، دراین شــرایط معلمان نیز می توانند دانش آموزان 
را با ادبیات داستانی و شعر آشــنا و این عشق و عالقه را به نسل 

بعدی منتقل کنند.
صمدی ادامه می دهد: هنوز خراســان جنوبی در رســانه ها، 
به ویژه درحوزه آنالین و خبرگزاری ها، خبرنگاری برای انتشار 
اخبار ویژه حوزه کتاب و ادبیات ندارد، این درشــرایطی  ا ست 
که در ۳ماه گذشــته، ۲۲جلد کتاب در استان منتشر شده، اما 
هیچ گونه انعکاس رسانه ای نداشته است؛ درحالی که با برگزاری 
نشست های خبری و اطالع رسانی درباره نشر آثار مکتوب، هم 
مخاطبان بیشتر با آثار جدید آشنا، هم نویسندگان 

برای ادامه کار دلگرم می شوند.
صمدی اضافه می کنــد: درحال حاضر 
تنها تالش های دلسوزانه برخی افراد 
است که در حوزه ادبیات کودکان 
ونوجوانــان اســتان گام هــای 
کوچکی برمی دارند. تا زمانی که 
نویسنده همه مراحل انتشار از 
قبیل نوشتن، سرمایه گذاری و 
حتی توزیع را به تنهایی برعهده 
بگیرد، اوضاع این حوزه از ادبیات 
به همین شــکل کــج دار و 
مریز باقــی خواهد ماند 
و در درازمــدت دچار 
مشــکالت بیشتری 

نیز خواهد شد.

محمد بلبلی
خبرنگار

021-23023405    
ستون صدای همشهري براي نوشتن مشکالت شما شهروند  گرامی  است. معضالتي که منعکس مي شوند تا 
مسئوالن آنها را بخوانند و در پي یافتن راه حلي براي رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکالت خود از ساعت 

۹ تا ۱7با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

برج بزرگ قلعه سمیران در منطقه طارم استان قزوین
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 نخل داران بوشهری

 همه گیری ویروس کرونا و کند شدن
 فرایند صادرات، فعالیت نخل داران بوشهری 
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