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آدليا در جشن تولدش
آسماني شد

با مــرگ مغزي دختربچه 3ســاله
اعضاي بدنش به بيمــاران نيازمند
زندگي دوباره داد

ترس و همکارینکردن بانکهایخارجی باعثشده تا دسترسی دولت و بانک مرکزی به منابع ارزي
در خارج ازکشور پیچیده شود
4

22

شــهردار تهــران صفحه 3را
بخوانيد
در ماههــاي اخير

چندين بار بر اين نكته تأكيد كرده است
كه ايران همزمان با شــيوع جهاني
كرونا ،در جبهههاي مختلفي در حال
مبارزه است .به گزارش همشهري،
پيــروز حناچــي در گفتوگــو با
همتايان خود در شــهرهاي آنكارا،
لندن ،اســتانبول ،مســقط و چند
شهر بزرگ ديگر دنيا اعالم كرده كه
ايرانيها عالوه بر كرونا ،با مشكالت
تحريمهــاي ظالمانــه آمريكا هم
روبهرو هستند.

پيشقدم در اجرا

فقيهــه ســلطاني از تجربياتش در
اجراي«يــه گاز كوچولــو» در اين
روزهاي كرونايي ميگويد
18

مشكل شوراياريها
رفع ميشود

آتش

گفتوگــو با ســیدابراهيم اميني ،عضو
شوراي شهر تهران درباره حكم ديوان
عدالت اداري مبنيبرغيرقانوني
بودن انتخابات شوراياران
رأی دیــوان به دوره فعلی
انتخابات شــورایاری تسری
نمییابد و صرفــاً برگزاری
انتخابات جدید با ســازوکار
فعلی میسر نیست
3

اينبار در قلب ارسباران

نيكنام ببري؛ روزنامه نگار

مجلس به بخشي از راهحلها
دركشور تبديل شود
طي 4دهه عمر نظام جمهوري اسالمي ايران ،هيچگاه
شــاهد چنين حجمي از نظام تحريمها ،چالشهاي
اقتصادي نظير تورم افسار گسيخته ،بيكاري در كشور
نبودهايم .در بستر اين چالشها ،مجلس يازدهم با شــعار شفافيت ،پاسخگويي و
تالش براي راهبري چالشهاي كشور بر سركار آمده است .در اين مجال قصد دارم،
با عطف به اقدامات 40روزه اخير منتخبان مردم در بهارســتان ،ميزان عملگرايي
نمايندگان مجلس به شعارهاي اعالميشان را سنجش كنم و اينكه مجلس چه باري
از مشكالت كشور را بر دوش بكشد و اساسا اقدامات همين مدت مجلس در جهت
كاهش مشكالت مردم بوده است ،يا نه؟
اگر خيلي به دور نرويم و همين هفتههاي اخير اقدامات بهارستان نشينان را مرور
كنيم ،متوجه آنچه درون مجلس ميگذرد ،ميشــويم و خيلي نيازي به بحثهاي
تخصصي و كارشناسي نيست .با يك عقل و منطق ساده ميتوان اثرگذاري مثبت
و منفي مجلس را ديد .افزايش نجومي قيمت دالر و سكه در همين روزهاي كاري
مجلس يازدهم اتفاق افتاد .با همين مالك بهتر ميتوان كارآمدي و كارايي مجلس
را فهميد .پرسش در اينجاست كه نمايندگان مجلس كه يك قوه مهم كشور را در
اختيار دارند و صاحب حق قانونگذاري و نظارت هستند؛ چرا اقدامي در جهت ثبات
اقتصادي كشور نميكنند .مگر نه اينكه تا ديروز شعار بازگشت مجلس به رأس امور
را ميدادند ،چه شد و چرا اين بازگشت انجام نميشود و اثرگذاري ملموس منتخبان
مردم را در ســفره زندگيمان نميبينيم و هر روز اين ســفره برايمان كوچكتر
ميشود .جالب اينجاســت كه تحركات مجلس در همين يك ماهه اخير بيشتر بر
التهابات بازار افزوده و منشا نگرانيهاي جدي شده است .از نامه هشدارآميز روساي
كميسيونهاي تخصصي مجلس شوراي اســامي به رئيسجمهوري محترم و در
ادامه اعالم وصول طرح ســؤال از رئيسجمهوري ،چه بسا باعث ايجاد جو نگراني
در كشور شــد كه آثارش را امروز در دالر 22هزار توماني و سكه باالي 10ميليوني
ميبينيم.
جامعه امروز ايران ،شعار نميخواهد؛ اينكه گفته شود امروز كشور با مشكالت عديده
اقتصادي از قبيل تورم افسارگسيخته ،رشد منفي اقتصادي ،افزايش شمار بيكاران،
افزايش واردات ،كاهش فروش نفت و مواردي از اين دســت مواجه است؛ روشن و
گوياست و همه جناحهاي سياسي در كشور متوجه اين اوضاع نابسامان هستند .از
اين جهت برشمردن صرف مشكالت اقتصادي در كشور شاهكار بهحساب نميآيد.
رويكرد انتقادي و مطالبهگري امري نيكو و پسنديده است ،اما اتخاذ اين رويكرد بايد
توأم با مسئوليت پذيري باشد .درست است كه مجلس بعد نظارتي دارد ،اما نبايد
اين بعد نظارتي صرفا يك جنبه سلبي انتقادي بگيرد .اينكه نامهاي نوشته شود و
بهوجود مشكالت در كشور اشاره شود در قدم نخست شايد اقدام مفيدي باشد ،اما
از مجلسي كه شعارش را بر حل مشكالت معيشتي و اقتصادي مردم گذاشته انتظار
رويكردهاي ايجابيتر ميرود .امروز من شهروند ايراني اين خواسته را از نمايندگان
مجلس دارم كه چه راهحلي براي حل چالشهاي كشور دارند .به هر حال مجلس
يكي از قواي مهم سهگانه كشــور و دخيل در نظام تصميمگيري و تصميمسازي
است .واقعا اولويتشان چيست؟ مهمتر از همه براي اين اولويتها چه مكانيسمي
پيشنهاد ميدهند .در نامه اعضاي محترم روساي كميسيونهاي تخصصي آمده كه
روند مديريتي را تغيير دهيد .تمايل دارم از روساي كميسيونهاي مجلس بپرسم
كه شفافتر بگويند كه چه نوع مديريتي است كه كشور را به وضعيت كنوني رسانده
است و منظور دقيقشان از روند تغيير مديريت در كشور چيست .قرار است در اين
روند تغيير چه اتفاقاتي شگرفي روي دهد .همه اينها نيازمند
ادامه در
شفافسازي وگذار از كليات به جزئيات است.
صفحه21
در بخش ديگري از نامه مذكور آمده اســت كه مجلس اجازه تضييع حقوق مردم
را نخواهد داد.

ردپای کرونا درآمار
عليرضا كديور

دانشآموخته آمار و تحليلگر داده

ســازمان ثبت احوال كشــور
ســرانجام آمــار فوتيهاي
بهار 99را اعالم كرد .بســياري
از كارشناسان منتظر بودند اين گزارش باتوجه به شرايط
كنوني و همهگيري كرونا ،زودتــر و به صورت هفتگي و
ماهانه ارائه شود .اما سازمان ثبت احوال روال مرسومش
مبني بر ارائه فصلي آمار مرگومير را تغيير نداد و گزارش
فوتيهاي سال جديد را در نیمه دوم تير ماه منتشر كرد.
آنچه در ادامه ميخوانيد ،گزارش تحليلي و آماری برمبناي
اين اطالعات تازه است.

اين نوشتار را با يك پرسش كليدي شــروع ميكنيم؛ اينكه
شيوع كرونا در ايران بر آمار فوتيها و فوت اضافه چه تأثيري
گذاشته اســت؟ حتما میپرســید «فوت اضافه» یعنی چه؟
سازمان جهاني بهداشــت« ،فوت اضافه» را تعداد مرگومير
مازاد بر فوت مورد انتظار در شرايط غيربحراني تعريف كرده
است.

مطابق روند آمار فوتیها در فصول بهار در 5ســال گذشــته
در شــرایط عادی یعنی زماني كه هنوز سر و كله كوويد19-
پيدا نشــده نبود ،انتظار ميرفت آمار مرگ و میر در ایران در
بهار امسال عددی بين 87هزار و  700تا  95هزار و  500تن
باشد(فوت مورد انتظار 91هزار و )580؛ حاال اما تعداد اسناد
فوتي اعالمی در گزارش سازمان ثبت احوال ،آمار مرگ و میر
در بهار  99را در مجموع  110هزار و  384مورد (فوت واقعي)
اعالم کرده است .به این ترتیب بين مقدار واقعي و مقدار مورد
انتظار حدود 18هزار و  800مورد اختالف وجود دارد .بر اين
اســاس ميتوان گفت تعداد فوت اضافه نســبت به متوسط
سالهاي قبل در همين فصل بين  14هزار و  937تا  22هزار
و 670مورد است (با سطح اطمينان 95درصد).
آمار فوت كشور در بهار 99چقدر افزايش يافته؟

تعداد اسناد فوت در بهار امســال21 ،درصد نسبت به مقدار
متوسط مورد انتظار مطابق روند ســالهاي قبل بيشتر شده
است .به بیان ســادهتر آمار فوت بهار امسال حدود 21درصد
نسبت به روند 5سال گذشته افزايش يافته است .البته بهنظر
نميرسد اين عدد در مقايسه با بسياري كشورها چندان زياد
تلقي شود.

در يادداشــتي تحت عنوان «رد پــاي كرونــا در آمار ثبت
احوال» ،تعداد 2.738فوت اضافه از اســناد فوت ثبت احوال
در زمستان 98استخراج و گزارش شد .اين عدد از تعداد فوت
كرونا مثبتي كه توسط وزارت بهداشت اعالم شده بود یک هزار
و 454مورد بيشتر بود .در بهار 99هم تعداد فوت اضافه سازمان
ثبت احوال10هزارو 577مورد از تعداد فوتهاي كرونا مثبت
اعالمی بيشتر بوده است.
تأثير كاهش تحرك اجتماعي بر آمار فوت

در ادامه باید به پرسش مهمتری پاسخ بدهیم «:آيا مقايسه باال
براي محاســبه تعداد فوت اضافه در ماههاي پس از شناسايي
كرونا كافيست؟» با اعالم گسترده خطر ابتال به ويروس كرونا و
هشدارهاي پيدرپي ،تحرك اجتماعي در سطح كشور كاهش
يافت و حوادث رانندگي منجر به فوت نيز به سبب آن كاهش
پيدا كرد .پرسش اين است كه كاهش حوادث رانندگي چقدر
ميتوانسته آمار فوت را تحتتأثير قرار دهد؟
ســازمان پزشــكي قانوني آمــار تعــداد فوتشــدگان بر
اثر حوادث رانندگي را در اســفند ســالهاي اخير منتشــر
ميكنــد .تعداد یــک هزار و 48مــورد فوت بر اثــر حوادث
رانندگي در اســفند 98گزارش شــده ،درحاليكــه انتظار
ميرفته مطابق روند ســالهاي گذشــته ،در اسفند 98اين
مقدار حدود یک هزار و 196مورد باشــد (148مورد اختالف
معادل 13درصد) اما از ابتداي شناســايي كرونا در كشــور
يعني از اســفند 98تا انتهــاي بهار 99تعداد مــوارد فوت بر
اثــر حــوادث رانندگي تقريبا حــدود 1000مــورد كاهش
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عكس :توحید ایالتی

 50هكتار از ذخیرهگاه زیستکر ه ارس كه پرونده
ثبتجهانيآن در حال ارسال به يونسكو است
در آتش سوخت

تحلیل آماری گزارش تازه ثبت احوال

يادداشت

مغضوبان
آتش و عفونت

مروری بر حوادث بیمارستانی
که در ســالهای اخیر خبرساز
شدند
دستور نوســازي بيمارستان و
مراكز درماني به كجا رسيد؟
بیمارســتانها چطــور برابر
آتشســوزی و عفونــت مقاوم
میشوند؟
نگاهــي به بيمارســتانهاي
ناايمن و فرسوده پايتخت
توگو با ناهيد خداكرمي،
گف 
عضو كميسيون سالمت شوراي
شــهر درباره بيمارســتانهاي
فرسوده

داشته است (حدود 23درصد) كه بيشــترين مقدار كاهش
آن در فرورديــن و ســپس در اســفندماه رخ داده اســت.
در نتيجه كاهش فوت بر اثر حوادث رانندگي حاصل از كاهش
تحرك اجتماعي در اسفند ،98تنها 7درصد و در بهار 99تنها
4درصد ميتوانسته تعداد فوت اضافه سازمان ثبت احوال را
تغيير دهد.
براي ماههاي فروردين و ارديبهشــت تنها آمار 2ســال اخير
وجود دارد و امكان محاســبه اختالف به روش فوق نيســت.
براي محاسبه كاهش فوت حوادث رانندگي در ماههاي پس از
شناسايي كرونا چارهاي جز مقايسه آمار باماه مشابه در سال
گذشته نيست.با فرض اينكه آمار اســناد فوت سازمان ثبت
احوال از ســال 94تاكنون بهاندازه كافي به تعداد فوت واقعي
نزديك باشد ،با درنظر گرفتن آمار حوادث رانندگي پزشكي
قانوني ميتــوان چنين نتيجه گرفت :تعــداد فوت اضافه در
زمستان پارســال حدود 2هزار و 947فوت و در بهار امسال
حدود  19هزار و  605فوت بوده اســت .تعــداد فوت اضافه
محاسبه شده در زمســتان 98تقريبا یک هزار و 663مورد و
در بهار 99تقريبــا  11هزار و 382مورد بوده اســت .به بیان
دیگر مجموع فوت اضافه در دوران شیوع و همه گیری کرونا
در ماههای اخیر ،درمجموع 13هزار و 45مورد بيشتر از آمار
فوت كرونا مثبت در همان فصلها بوده است .با توجه به اين
آمار ثبت احوال كه به تفكيك استانهاي
ادامه در
كشور منتشر ميشود ميتوان فوت اضافه
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را نيز به تفكيك استانهاي كشــور محاسبه كرد .نتيجه اين
محاسبات در جدول استانها آمده است.
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دستورالعملهاي بهداشتي براي محرم

درگذشت فرمانده اسبق نيروي هوايي ارتش

ديدار سرلشكر باقري با بشار اسد

حسن روحاني رئيسجمهور با اشاره به شــرايط 2هفته اخير و انتقاد از
جدي نگرفتن محدوديتها بهويژه در گردهماييهاي دوستانه و محافل
گوناگون خصوصا عروســيها و عزاها ،آن را عامل اصلي و مهم در شيوع
دوباره در هفتههاي اخير خواند و خاطرنشــان كرد :در اين موج جديد
2خطر بزرگ فرسودگي و خستگي كادر درمان كشور و باالرفتن تعداد
بســتريها در بيمارســتانها و بخشهاي ويژه و تكميل بخش بزرگي
از ظرفيت پذيرش بيمارســتاني اســت كه نبايد اجازه بدهيم اين وضع
ادامه يابد .به گزارش پايگاه اطالعرســاني رياســتجمهوري ،روحاني
با اشــاره به تجربه موفق برگزاري مراســم شــبهاي قدر ،كميتههاي
اجتماعي -امنيتي و درمان را موظف كرد با رايزني و مشورت دستگاههاي
مرتبط دستورالعملهاي دقيق و شفاف براي برگزاري مراسم عزاداري
درماه محرم را طراحي و تدوين كنند.

امير سرتيپ خلبان هوشنگ صديق ،فرمانده اسبق نيروي هوايي ارتش،
در سن 79سالگي بر اثر بيماري در بيمارستان 501ارتش ،دار فاني را وداع
گفت .به گزارش تسنيم ،وي از آذرماه سال 1362با حكم امامخميني(ره)
به ســمت فرماندهي نيروي هوايي ارتش منصوب شد و تا بهمن1365
در اين سمت انجام وظيفه كرد .سرلشكر محمدباقري ،رئيس ستاد كل
نيروهاي مسلح در پيامي درگذشت امير سرتيپ خلبان هوشنگ صديق
فرمانده نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران در سالهاي پرافتخار
دفاعمقدس را تسليت گفت .امير حاتمي ،وزير دفاع نيز در پيامي با تسليت
درگذشت خلبان هوشنگ صديق نوشت :سالها خدمت مجاهدانه آن
فرمانده شجاع در عرصههاي مختلف بهويژه در دوران پرافتخار دفاعمقدس
و حضور در سازمان صنايع هوايي وزارت دفاع ،يادآور نقشآفرينيهاي
مؤثر اين فرمانده مخلص بوده است.

رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران كه به سوريه سفر
كرده است با بشار اســد ،رئيسجمهور اين كشور ديدار و گفتوگو كرد.
به گزارش ايسنا ،بشار اسد در اين ديدار از نتايج نشستهاي طرفهاي
سوري و ايراني و امضاي توافقنامههاي همكاري نظامي و فني بين 2كشور
كه نمايانگر سطح روابط راهبردي بين ســوريه و ايران و نتيجه سالها
فعاليت مشترك و همكاري براي مقابله با جنگ تروريستي عليه سوريه
و سياستهاي خصمانه براي هدف قراردادن دمشق و تهران است ،ابراز
خرسندي كرد .سرلشكر محمدباقري نيز تأكيد كرد :ايران به ادامه تقويت
روابط بين 2كشور دوست در زمينههاي مختلف بهعلت داشتن منفعت
متقابل براي ملتهاي 2كشور و مصون نگهداشتن آنها در برابر تالشها
براي دخالت در امور آنها و هدف قراردادن استقالل آنها در تصميمگيري،
اهميت ميدهد.

كافه مجلس
موضعدوگانهمجلسیهابرسراینستاگرام

احمد امیرآبادیفراهانی ،عضو هیاترئیســه
مجلــس یازدهم در حســاب شــخصیاش
در توییتر نوشت :در راســتای اجرای برنامه
تحول مجلــس و نمایــش شــفافیت آراي
نمایندگان در کمیســیونها و نظارت عموم
مردم بر عملکــرد نمایندگان خــود ،یکی از
موارد قابل اجرا در کمیسیونها ،پخش زنده
جلســات کمیســیونهای مجلس از طریق
شــبکههای اجتماعی بهویژه اینســتاگرام
است که این موضوع به زودی تحقق مییابد.
ادعای امیرآبادی برای پخش نشســتهای
کمیســیونهاي تخصصی در اینستاگرام در
حالی است که نمایندگان مجلس یازدهم در
هفتههای گذشته خواســتار فیلترینگ این
شبکه اجتماعی پرمخاطب شده بودند.
چه کسی رئیس دیوان محاسبات میشود؟

بهروز محبینجمآبادی ،عضو کمیسیون برنامه
و بودجه درباره انتخاب رئیس دیوان محاسبات
گفت :مهرداد بذرپاش و لطــفاهلل فروزنده و
چند تن دیگر از کاندیداهای دیوان محاسبات
هستند .به گزارش برنا ،او افزود :رایزنیها در
مورد معرفــی گزینهها ادامــه دارد و تصمیم
نهایی با صحن علنی خواهد بود.
من مجرمم اما زاکانی نه؟

سم پاشي رئيس جمهور سابق در مجلس

عباس سليمي نمين ،رئيس مركز مطالعات و
تدوين تاريخ معاصر در گفت وگو با خبرآنالين
از تــاش جريان احمدي نــژاد براي تخريب
مجلس پرده برداشته و گفته است :بیشترین
تالش برای ناکامی مجلس کنونی از ســوی
جریان آقای «احمدی نژاد» شکل میگیرد.
آقای احمدی نژاد بیم آن را دارد که موفقیت
مجلس کنونی منجر به رنگ باختن شعارها و
سیاستهای او شود .زیرا موفقیت اصولگرایان
در این مجلس باعث میشــود فــردی مانند
احمدی نژاد با خطاهایی که انجام داده ،دیگر
جایگاهی در میان مردم نداشــته باشد .وي
ميگويد :آقای احمدی نژاد تــاش فراوانی
كرد تا «محمدباقر قالیباف» در جایگاه ریاست
مجلس قرار نگیرد .بســیاری از سم پاشیها و
جوسازی های اخیر در خصوص آقای قالیباف
از جانب رئیس جمهور سابق شکل گرفته بود.

اسماعيل بقايي هامانه سفير ايران در شوراي حقوق بشر سازمان ملل حين سخنراني خود در نشست اين شورا ،قاب
عكس
عكسي از تصوير سردار شهيد سليماني را در كنار خود قرار داده بود .لحظاتي پس از آغاز سخنراني بقايي هامانه ،پليس
خبر
امنيت سازمان ملل قاب عكس را از روي ميز برميدارد .بقايي هامانه در سخنراني خود با اشاره به اين موضوع كه ترور
يك فرمانده عاليرتبه نظامي دولت مستقل در خاك يك دولت ديگر تحت هيچ شرايطي و با هيچ مبنايي قابل توجيه
نيست ،گفت :از سازمان ملل متحد انتظار ميرود به مسئوليت خود براي هشدار دادن نسبت به عواقب خطرناك نقض صريح اصول حقوق
بينالملل عمل كند .برخي كاربران شبكههاي اجتماعي در اينباره نوشتند سازمان ملل كه قاب عكس يك فرمانده شهيد را تحمل نميكند
چطور ميتواند به مسئوليت خود درباره عواقب خطرناك نقض صريح حقوق بينالملل عمل كند.

همه مخالفان چين

نكته
راز حمايت رهبر انقالب
از آيتاهلل آمليالريجاني

معاون اقتصادي وزير خارجه :سخنگوي وزارت خارجه آمريكا
كه كشورش شديدترين تحريمها را حتي در زمان كرونا بر ايران
تحميل كرده ،سند همكاري با چين را با تركمانچاي مقايسه
كرده و دلسوز مردم ايران شده است
جنجال بر سر انعقاد يك قرارداد
ديپلماسي بلندمدت بين ايران و چين ادامه
دارد .مســئوالن ايراني تأكيد
كردهاند كه هنوز قراردادي بين 2كشور بسته
نشــده اما در ســوي ديگر مثلث ضدانقالب،
احمدينــژاد و آمريكا دربــاره مخاطرات اين
همكاري براي ايران نگران شدهاند.
هفتم تيــر امســال محمــود احمدينژاد،
رئيسجمهور سابق در جريان يك سخنراني
اعالم كرد كه شنيده است قراردادي بين ايران
و يك كشور در حال بسته شدن است كه دور از
چشم مردم بسته شده و به همين دليل اعتبار
ندارد .در واكنش به اين اظهارات محمدجواد
ظريف ،وزير خارجه در جلســه هفته قبل در
مجلس با تأكيد بر اينكه جاي ديپلماسي كف
خيابان نيســت ،از اظهارات غيركارشناســي
درباره همكاري ايران و چين انتقاد كرده بود.
رضا پهلوي از ديگر افرادي بود كه از شــنيدن
خبر همكاريهاي ايران و چين بر آشفته شد
و نســبت به آن اعتراض كرد .اما جالبترين
موضعگيري را وزارت خارجه آمريكا داشت كه
قرارداد ايران و چين را تركمانچاي ديگر ناميد.
همزمــان بــا ايــن موضعگيريها ســندي
18صفحهاي در فضاي مجازي منتشر شد كه
همچون يك نقشه راه ،مختصاتي از مناسبات
ايران و چين در 25سال آينده را ترسيم كرده
بود .اين سند در ابتدا از سوي مسئوالن تكذيب
شد ،اما در ادامه سيدعباس موسوي ،سخنگوي
وزارت خارجه درخصوص پيشنويس ســند
راهبردي با چين رابطه ايران با اين كشــور را

همهجانبه ،جامع و راهبردي دانست و افزود:
در حال نهايي كردن اين سند هستيم و با وجود
همه گمانهزنيها و شايعات در فضاي مجازي،
افق ۲۵ساله در اين سند ديده شده و از سمت
ما نهايي شده و اكنون مراحل آن در چين بايد
طي شود و سپس در مجلس شوراي اسالمي
بررسي و تأييد شــود .وي اضافه كرد :چين در
آينده قدرت اول اقتصادي جهان ميشــود و
ايران هم بهعنوان قدرت منطقه در غرب آسيا
داراي اشتراكات زيادي با اين كشور است.
برخي حرفها مسخره است!

غالمرضا انصــاري ،معاون اقتصــادي وزارت
خارجه كه هفته قبــل در جريان حضور وزير
خارجــه در صحــن مجلس آمــاج حمالت

سلطنت طلب ها ،كاخ سفيد ،محمود
احمدي نــژاد و برخي شــبكههاي
ماهوارهاي در جبهــه اي بودند كه از
همكاري ايران و چين برآشفته شدند
رضــا پهلــوي از شــنيدن خبــر
همكاريهاي ايران و چين بر آشفته
شــد و نســبت به آن اعتراض كرد،
جالبترين موضعگيــري را وزارت
خارجه آمريكا داشت كه قرارداد ايران
و چين را تركمانچاي ديگر ناميد

رئيسجمهور چين بهمن سال  94به تهران سفر كرده بود .عكس :پايگاه اطالعرساني رياست جمهوري

نمايندگان قرار گرفته بود ،پنجشنبهشب در
گفتوگوي ويژه خبري صداوسيما با بيان اينكه
نگاه راهبردي به شرق نشاندهنده آيندهنگري
به تحوالت بينالمللي اســت ،گفت :در ديدار
رئيسجمهور چيــن با رهبــر معظم انقالب
اسالمي در سال 94روابط راهبردي بلندمدت
مطرح شد.
انصــاري برخــي اظهــارات دربــاره ســند
همكاريهاي راهبردي ايران و چين را مسخره
خواند و افزود :سخنگوي وزارت خارجه آمريكا
كه كشورش شديدترين تحريمها را حتي در
زمان كرونا بر ايران تحميل كرده است اين سند
را با تركمانچاي مقايســه كرده و دلسوز مردم
ايران شده است.
به گفته او چون روابط با چين جدي اســت و
محور اصلي همكاريهاي 2كشــور در سند
25ســاله اقتصادي و راهبردي است ،طبيعي
است كه كشــورهاي غربي نگران اين روابط
باشند؛ براي گســترش روابط با چين از همه
ظرفيتها استفاده ميكنيم زيرا نه آنها چشم

عكس :خبرگزاري مهر

غالمرضا تاجگردون ،نماینده سابق گچساران
در مجلس با انتشــار چند کلیــپ در صفحه
شخصیاش در اینســتاگرام ،به ماجرای روز
بررســی اعتبارنامه خود در جلسه غیرعلنی
مجلس پرداخته است .نماینده سابق گچساران
با انتقاد از علیرضا زاکانی ،در بخشــی از این
ویدئو گفته اســت که آقای زاکانی به موضوع
نفوذ بنده در  2اســتان فارس و لرستان اشاره
میکردنــد و میگفتند چرا بنــده در جریان
انتصــاب یک فرمانــدار و اســتاندار دخالت
داشتهام .آقای زاکانی مدعی بود که همشیره
بنده معاون یک اداره کل در یک شهرســتان
است ،اگر این مســئله جرم است چرا همسر
آقای زاکانی ریاســت یک دانشگاه و مؤسسه
را برعهده دارد .بــا رای 128نفر از نمایندگان
اعتبارنامه نمایندگی تاجگردون برای حضور در
مجلس یازدهم رد و صالحیتش برای حضور در
بهارستان را از دست داد .طبق قانون حوزههای
انتخابیهای که نمایندگان آنها بعد از انتخاب
برای حضور در مجلس شورای اسالمی فوت
میکنند و یا بهدالیلی همچون رد اعتبارنامه،
اســتعفا و ...فرصت حضور در پارلمان را پیدا
نکنند ،باید در اولیــن انتخابات پیش رو ،یک
نماینده دیگر به مجلس شورای اسالمی معرفی
کنند که بر همین اســاس تکلیف حوزههای
انتخابیه «تهران»« ،تفرش»« ،آستانه اشرفیه»
و «گچساران» در ذیل «انتخابات میان دورهای
مجلس» و در روز انتخابات ریاست جمهوری در
سال ۱۴۰۰مشخص خواهد شد.

سازمان ملل قاب عكس سردار سليماني را تحمل نكرد

مجلس درگير دولت

نتيجه كار مجلس يازدهم تا اينجا حمله به وزير خارجه ،طرح سؤال از
رئيسجمهور و قيل و قال بر سر برجام در نشست وزير ارتباطات بوده كه نسبتي
با شعار انقالب اقتصادي اصولگرايان ندارد

عمر يازدهمين دوره مجلس شوراي اسالمي
مجلس بــه 2مــاه نزديــك ميشــود ،اما بــه جز
تسويهحســاب سياســي يــا دســتكم
خطكشــيهاي جناحي فعال خبري از سياستگذاريها و
انقالب اقتصادي وعده داده شده از سوي اصولگرايان نيست.

درگيري 40روزه با اعتبارنامه نماينده گچســاران با شعار
فسادستيزي ،محاكمه سياســي وزير امور خارجه در رأس
دستگاه ديپلماسي در صحن بهارســتان ،قيل و قال بر سر
برجام در نشســت با وزير ارتباطات ،كليد زدن طرح سؤال
از رئيسجمهــوري و اظهارنظرها و ايدههاي پرحاشــيه

طمع به ما دارنــد و نه ما به آنهــا و روابطمان
افتخارآميز و برد -برد است.
انصاري با بيــان اينكه برخــي حرفها مانند
واگذاري جزيره كيش به چينيها در قالب اين
سند بسيار مسخره است ،اظهار كرد :اكنون در
دنيا هيچكس با جمهوري اسالمي ايران درباره
واگذاري سرزمينش صحبتي نميكند.
وي با بيان اينكه تنــوع روابط تجاري با چين
داريم ،افزود :در ســال 2019و اوج تحريمها
مبادالت تجاري ايران و چيــن به 24ميليارد
دالر رســيد و روابط دوطرفــه در زمينههاي
كشاورزي ،دانشبنيان ،جهانگردي و ...بسيار
خوب و قابلتوجه است .انصاري با بيان اينكه
چين تنها كشوري است كه بهطور رسمي از ما
نفت ميخرد ،بيان كرد :البته ارزيابي ما از روابط
با چين رابطه سازنده و در همه حوزههاست و
فقط محدود به نفت و انرژي نميشود.
بهگزارش واحد مركزي خبر ،معاون وزير امور
خارجه در امور اقتصــادي ادامه داد :با تكميل
جزئيات ســند همكاريهاي 25ساله ايران و

تازهواردان مجلس ،محصول عملكرد مجلس از هفتم خرداد
تاكنون اســت؛ تازهترين جنجالآفريني اين نمايندگان در
فضاي سياسي كشور را نيز در قالب به جريان انداختن طرح
عدمكفايت رئيسجمهور كليد زدهاند.
بهگزارش همشــهري ،طرح عدمكفايت رئيسجمهور اگر
پيشتر از سوي دايره كوچك اصولگرايان تندروي مجلس
دهم مطرح شده و از ســوي حاميانشان در خارج از مجلس
بهشدت محل مانور سياسي و رسانهاي قرار گرفته بود ،حاال
باز هم توسط نمايندگان اين جريان در مجلس يازدهم كه
قاطبهاش در اختيار اصولگرايان اســت در دستور كار قرار
گرفته و مجددا رسانهاي شده است.
در اينباره جواد نيكبين ،نماينده كاشمر كه نخستين دوره
نمايندگياش را در مجلس شوراي اسالمي تجربه ميكند در
حساب شخصياش در توييتر نوشته است :براساس اصل ۸۹
قانون اساســي و ماده  ۲۲۹قانون آييننامه داخليمجلس
شوراي اسالمي ما نمايندگان ملت شريف ايران به  ۱۸دليل
خواستار طرحاستيضاح و اعالم عدمكفايت رئيسجمهور
جناب حسن روحاني ميباشــيم .او همزمان با اين توييت
عكسي را با برچسب شــفافيت آراي نمايندگان از جدول
امضاكنندگان طرح عدمكفايت رئيسجمهور امضا كرده كه
نام خودش را در رأس آن و البته بهعنوان تنها امضاكننده اين
طرح نشان ميدهد.
نام نيكبين در جلسه يكشنبه گذشته مجلس و غوغايي كه
بر سر محمدجواد ظريف رفت ،مكررا بهعنوان كسي كه نظم
نشست را بر هم ميريخت ،شنيده شد؛ جايي كه محمدباقر
قاليباف ،رئيس مجلــس تكرار ميکــرد« ،آقاي نيكبين
بشینيد!»« ،آقا نيكبين خواهش ميكنم اجازه دهيد وزير
صحبت كند ،بشــينيد آقا !» و اینهــا خطابهايي بود كه
قاليباف براي او بهكار ميبرد.
شايد نيكبين براي خود نمايندگان و حتي رسانهها چهرهاي
شناخته شده نباشد اما گفته ميشود كه او بهدليل اينكه از
كاشمر به مجلس آمده و روحاني است خودش را «مدرس
مجلس» مينامد و ميخواهد از خود چهــرهاي ماندگار و
شناخته شده در كسوت يک نماينده معرفي كند ،ماندگاري

چين اين طرح بهطور كامــل براي مردم بيان
ميشود.
در متن 18صفحهاي كه بهعنوان نقشــه راه
روابط ايران و چين منتشــر شــده ،گسترش
همــكاري دوجانبــه اقتصــادي و تجاري،
تعامــل بخــش خصوصــي و مناطــق آزاد،
افزايش اثرگــذاري در حوزههــاي فناوري و
گردشگري ،مشاركت راهبردي در حوزههاي
اقتصــادي ،همكاري دانشــگاهي و فناوري و
علمي ،بازنگــري در همكاريهاي اقتصادي،
حمايت از مواضع يكديگر در مجامع منطقهاي
و بينالمللي ،همكاري در مبارزه با تروريسم،
گسترش همكاري نظامي و دفاعي و همكاري
در زمينههاي ديگر بهعنوان 10هدف اصلي به
چشم ميخورد.
چين از اعضاي دائم شوراي امنيت سازمان ملل
و از حاميان توافق هستهاي است و در هفتههاي
اخير بههمراه روسيه در جبهه مخالفان اقدامات
آمريكا عليه ايران ازجمله تالش براي تمديد
تحريم تسليحاتي ايران قرار داشته است.

و شناخته شــدني كه فعال اعتراض تند به وزير امور خارجه
و كليد زدن طرح عدمكفايت روحاني  2شاخصه اصلي آن
است؛  2شاخصهاي كه كمترين قرابتي با سازندگي كشور
در روزهايي دارد كه اقتصاد آشــفته و وضعيت بينالمللي
دشــواري را تجربه ميكند و اميد اجتماعي مردم بهشدت
آسيب ديده است.
سوداي بيثمر عزل رئيسجمهور!
شــرايط ويژه و بيسابقه كشــور به لحاظ سياست داخلي،
نابساماني اقتصاد و تشديد گرانيها و كوچك شدن سفرههاي
مردم و هجمههاي آمريكا و متحدان منطقهای آن عليه ايران
و پيچيده شدن مجدد پرونده هستهاي ايران با ارجاع مجدد
آن به شوراي امنيت سازمان ملل از سوي ديگر همه داليلي
است كه خبر ميدهد طرح سؤال از رئيسجمهور و يا طرح
عدمكفايت روحاني كه حاصلي جز ايجاد چالشــي جديد
براي كشور و تشديد كردن شرايط ويژه فعلي كشور نخواهد
داشت احتماال راه به جايي نخواهد برد و در آيندهاي نزديك
با توصيه مسئوالن ارشد نظام متوقف خواهد شد.
قريب بهاتفاق نمايندگان مجلس يازدهــم در كارزارهاي
انتخابيشــان يك صدا با ابراز نگراني از اوضاع معيشــتي
مردم ،آشفتگي اقتصاد ،نابســاماني بازار ارز و طال و افزايش
هر روزه قيمتها شعار احيا و اصالح ساختار اقتصادي كشور
را ميدادند و با برچســب انقالبيگري بهصورت مشخص
در حوزه اقتصاد وارد بهارستان شــدند .وعدهاي كه حدود
2ماه است از ســوي اكثريت مجلس معطل مانده و اگرچه
اصولگرايــان و اصالحطلبان خارج از گــود مجلس هر روز
اين غفلت را با توجه به شرايط ويژه كشــور به نمايندگان
يادآوري ميكنند اما فعال خبري از اين وعده مغفول مانده
نيست .در اين ميان حتي چهرههاي اقتصادي مجلس مثل
مجتبي رضاخواه ،نماينده تهران هم چاره كم كاري مجلس
را در حمله به رئيسجمهور در فضاي مجازي ديده اســت.
نمايندگان مجلس يازدهم تا اينجاي كار اولويتهاي خود
را گم كردهاند؛ با هيجان به دولت ميتازند و موكالنشان را
فراموش كردهاند .فعال دولت ،اولويت مجلس است.

نشريه خط حزباهلل وابسته به دفتر حفظ و نشر
آثار آيتاهلل العظمي خامنهاي در شماره اخير خود
داليل حمايت رهبر معظم انقالب از رئيس سابق
قوه قضاييه را بررسي كرده است.
اين نشريه نزديك به دفتر رهبر معظم انقالب ،در
اين گزارش به بخشي از سخنان رهبري در ديدار
تصويري با مســئوالن قضايي پرداخته است كه
ايشان از اقدامات آمليالريجاني در زمينه مبارزه با
فساد حمايت كرده بودند .رهبري در آن سخنراني،
ضمن اشاره به اقدامات آمليالريجاني ،در تقبيح
«اهانت» و «ظلم» به «بزرگان پاكدســت» قوه
قضاييه سخن گفته بودند .اين سخنان حمايتآميز
رهبري كه تقدير و تشكر آمليالريجاني را در پي
داشــت ،در حالي بود كه رئيس پيشين دستگاه
قضايي همزمــان با برگــزاري دادگاههاي علني
اكبر طبري ،مورد انتقاد و حمله گروهي از فعاالن
سياســي و كاربران شــبكههاي اجتماعي قرار
گرفته بود .طبري ،معاون اجرايي حوزه رياســت
قــوه قضاييــه در دوره رياســت آمليالريجاني
بر اين قوه بود كه هماكنون به تشــكيل شــبكه
ارتشا و ســركردگي آن متهم است؛ اتهاماتي كه
آمليالريجاني در اظهاراتي ،آنها را «فضاســازي
رسانهاي و دروغ» خوانده بود.
نشــريه خط حزباهلل ،در بررسي داليل حمايت
اخير رهبــري از رئيس پيشــين قــوه قضاييه
مينويســد« :براي رهبر انقالب بهواسطه اشراف
ناشي از اطالعات و گزارشهاي دقيق ،پاكدستي
رئيس قبلي قوه قضاييه ثابت بوده و احراز شــده
است؛ بنابراين ورود ايشان به موضوع و شهادت بر
اين امر و دعوت ديگران براي توجه به آن ،بر پايه
مطلوبيت حقوقي و اخالقي «رفع تعدي» است.
اين امر نه فقط نشانه پايبندي ايشان به معارف و
آموزههاي ديني است ،بلكه اساسا با توجه به اينكه
مسئله براي ايشان واضح است« ،تكليف شرعي و
رسالت اخالقي» ايشان بوده كه به انجام رسيده
است ».خط حزباهلل در ادامه مينويسد« :البته
بديهي اســت كه اوال اين موضوع ،مادامي است
كه اماره و بينه شرعي خالف آنچه تاكنون روشن
است ،اقامه نشده باشد .ثانيا رفع شبهه پاكدستي از
يك كارگزار برجسته نظام ،نافي اين مطالبه نيست
كه فرد مســئول خود نيز «شفافسازي» كند يا
سهم احتمالي خود در «اشتباهها و كاستيهاي
مديريتي» را بپذيرد».
الريجاني براي «شفافسازي» آمده است؟
از  2هفته پيش حسابي در تویيتر به نام «صادق
آمليالريجاني» باز شده است كه هنوز اصالت اين
حساب تویيتري و انتســاب رسمي آن به رئيس
مجمع تشخيص مصلحت نظام توسط خود وي
يا دفتر او تأييد نشده ،اما نشانهاي بر جعلي بودن
آن نيز وجود ندارد .اين حساب تویيتري با عبارت
«رياست مجمع تشــخيص مصلحت نظام ،عضو
فقهاي شوراي نگهبان ،نماينده مردم مازندران در
مجلس خبرگان» معرفي شده است .اين حساب
كمتر از 300دنبالكننده دارد ،اما فقط يك حساب
تویيتري را دنبال ميكند و آن هم صفحه متعلق به
رهبر معظم انقالب ( )KHAMENEI.IRاست.
عضويــت آمليالريجانــي در تویيتــر در جايي
معنادار ميشــود كه خط حــزباهلل از ضرورت
«شفافســازي» خود مســئوالن درباره سهم
احتمالي خــود در «اشــتباهها و كاســتيهاي
مديريتي» سخن گفته اســت .حساب تویيتري
منتسب به رئيس پيشــين قوه قضاييه ،پستي را
منتشــر كرده كه ادبيات آن به اين مطالبه خط
حزباهلل بسيار شباهت دارد .صادق آملي الريجاني
در معدود يادداشتهاي خود در اين صفحه نوشته
است« :نقادي از دستگاههاي حكومتي بهمعناي
اعم ،يك كار صحيح است .هيچيك از ما مسئوالن
نبايد خودش را فراتر از نقد بداند؛ باالخره انسان
اشــتباه ميكند .ممكن اســت صحيح هم عمل
كرده باشد ،درهرحال وجود نقد در جامعه بستر
پيشرفت است».
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توگو
گف 
حناچي در گفتوگو با خبرگزاري فرانسه عنوان کرد:

در پايتخت ايران ،همزمان با كرونا،
تحريمها و آلودگي هوا مبارزه ميكنيم

شــهردار تهران در ماههاي اخير چندين بار بر اين نكته تأكيد كرده
است كه ايران همزمان با شيوع جهاني كرونا ،در جبهههاي مختلفي
در حال مبارزه است.
به گزارش همشهري ،پيروز حناچي در گفتوگو با همتايان خود در
شهرهاي آنكارا ،لندن ،استانبول ،مسقط و چند شهر بزرگ ديگر دنيا
اعالم كرده كه ايرانيها عالوه بر كرونا ،با مشكالت تحريمهاي ظالمانه
آمريكا هم روبهرو هســتند .او به همينخاطر از آنها خواست تا پيغام
ايرانيها را به همشهريهاي خود مخابره كنند .حناچي اخيرا نيز با
خبرگزاري فرانسه گفتوگو كرده است .خبرنگار اين رسانه كه به دفتر
شهردار تهران در خيابان بهشت آمده بود ،پرسشهايي را از حناچي
درباره اقدامات شهرداري مطرح كرده است.
مبارزه همزمان

شــهردار تهران در مصاحبه با خبرگزاري فرانسه اظهار كرد« :مبارزه
همزمان با ويروس كرونا و آلودگي هوا كار بسيار دشواري است چرا كه
مسافرت با اتومبيل شخصي براي شهروندان ايمنتر به شمار ميرود،
اما همين مسئله دودي را كه اغلب آســمان پايتخت را ميپوشاند،
تشديد ميكند».
پيروز حناچي به ضرر کالن شهرداري تهران بهخاطر كاهش شديد
تقاضاي اســتفاده از وســايل نقليه اشــاره كرد و ادامه داد« :از آنجا
كه بسياري از شــهروندان تهراني براي اســتفاده نكردن از متروها و
اتوبوسهاي شــلوغ و پرجمعيت به اســتفاده از اتومبيلهاي خود
رويآوردند ،اين كار هيچ كمكي به حل مشكل مزمن آلودگي هواي
تهران نكرده است».
شهردار چند روز پيش در ديدار با سفير چين در ايران نيز به موضوع
آلودگي هوا پرداخته و گفته بود كه بايد از دســتاوردهاي موفق شهر
پكن براي كاهش آلودگي هوا بهرهبرد .با وجود محدوديتهاي تردد
ناشــي از بيماري كرونا ،امســال آاليندگي هواي پايتخت به نسبت
سال گذشته بيشتر بود و از تعداد روزهايي كه داراي شاخص «پاك»
بودند كاسته شد .اگرچه بخشي از اين آلودگي ناشي از گاز ازن است
اما استفاده از خودروهاي شخصي نيز در آن نقش دارد .اجراي طرح
ترافيك نيز بهدليل تأثيري كه در رفتوآمد خودروها در شهر ميگذارد
باعث شكلگيري بحثهاي فراواني شده است ،اما شهرداري بر اين
عقيده است كه حذف طرح ترافيك باعث افزايش سفرهاي غيرضروري
درونشهري ميشود.
حناچي در بخش ديگري از مصاحبهخــود با  AFPدر اينباره اظهار
كرد« :اين نگراني نيــز وجود دارد كه پس از برقــراري دوباره اعمال
محدوديت در ســفر با اتومبيل درماه مهر براي كاهش آلودگي هوا،
قطارهاي مترو بار ديگر در ساعات اوج ترافيك مانند مركز شلوغ شهر،
پرجمعيت شــوند .در اين صورت بازار بزرگ تهران كه هماكنون نيز
مملو از خريداران است ،ميتواند به كانوني براي اين بيماري همهگير
تبديل شود ».حناچي ضمن اشاره به اثرات تحريمهاي آمريكا بر سطح
نارضايتي مردم كه افزايش آن به مشاركت پايينتر در انتخابات منجر
شد ،درباره وضعيت اقتصادي كشور گفت« :تمام تالش خود را بهكار
ميبنديم اما وضعيت عادي نيست ،چرا كه تحت تحريمهاي ظالمانه
هستيم».

محمود مواليي
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افزايش مصرف مواد پالستيكي بهخاطر شيوع كرونا

تهرانيها هر روز600تن پالستيك دور ميريزند
آمار استفاده از پالستيك
گزارش در ايران بهشدت باالست؛
حتي در روزهاي هفتهاي
به نــام «بدون پالســتيك».به گزارش
همشهري ،اگرچه آمار دقيقي از ميزان
پالستيكهايي كه راهي زباله ميشوند
يا سر از طبيعت در ميآورند ،نيست اما
مشاهدات عيني و ميداني و آمارهايي كه
از سازمانهاي مختلف منتشر ميشود،
نشــان ميدهد ايرانيها ،پالســتيك
زيادي مصرف ميكنند .درســت مثل
آماري كه سازمان ميادين ميوه و ترهبار
ارائه و اعالم كرده است« :روزانه حدود
 5000تن كيسه پالســتيكي در ايران
استفاده ميشــود».امروز هفته «نه به
كيسههاي پالستيكي» به پايان ميرسد
و بهعنوان نتيجه مفيد آن ،از همين اآلن
ميتوان قرار گذاشــت تا حواسمان به
كمتــر مصــرف كــردن كيســههاي
پالستيكي باشد .براي اين منظور بارها
راهحلهاي ســادهاي مثل همراه بردن
كيسههاي پارچهاي براي خريد نان ،يا
نه گفتن به فروشنده ســوپرماركتيها
براي گذاشــتن اجناس كم در كيســه
پالستيكي و ...توصيه شده است .با اين
حال همچنان زياد پالســتيك استفاده
ميكنيــم .در روزهــاي كرونايــي نيز
بهخاطر افزايش مصرف دستكش ،بهتبع
ميزان پسماندهاي پالستيكي باال رفته و
تا جايي كــه هرچه تالش شــده بود تا
ميزان توليد پالستيك تهرانيها در هر
روز به زير  5000تن برسد اما چند ماهي
ميشود كه آمار خيز برداشته و دستكم

كيسههاي پارچهاي
را جايگزين
پالستيكيها كنيم

اين شــكايت در حالي طرح شــد كه پيش از اين 4دوره
انتخابات شوراياري در سطح محالت شــهر تهران برگزار شده بود و
شوراياريها 20سال در سطح شهر تهران و بهعنوان بازوي مشورتي
شورا و شهرداري عمل كرده بودند ،هزاران عضو در طول اين 4دوره از
سوي شهروندان انتخاب شدند و اين مسئله براي ما هم جاي پرسش
داشت كه چطور نهادي نظارتي همانند سازمان بازرسي كل كشور از
سال 1378و تصويب مصوبه تشكيل شــوراياريها در شوراي اول تا
شوراي پنجم ،هيچ مخالفتي با اين نهاد نداشتند و يعني بيش از 16سال
نهادي غيرقانوني با اين عده و عُدّ ه در كنار اين نهادها فعاليت ميكرده
و هيچ اقدامي جهت ممانعت از فعاليت آن صورت نگرفته است؟

بههرحال اين شكايت پس از طي تشريفات قانوني و عبور از مراحل شعبه و
هيأت تخصصي ديوان ،روز سهشنبه ١٧تيرماه ٩٩در هيأت عمومي ديوان
با حضور اعضاي هيأت عمومي مطرح شــد و با وجود دفاعيات و مستندات
قانوني ما ،هيأت عمومي رأي به منتفيبودن برگزاري انتخابات شوراياري
براي دورههاي بعد صــادر كرد كه طبيعتــا براي همه ما قابــل احترام و
الزماالتباع است.
البته اين رأي به دوره فعلي انتخابات شــوراياري تســري نمييابد و صرفا
پس از پايان دوره فعلي برگزاري انتخابات جديد با ســازوكار فعلي ميسر
نيســت .اگرچه درصورت همكاري شوراي شهر ،شــورايعالي استانها و
مجلس شــوراي اســامي و تصويب قانون مرتبط در مجلس اين مانع نيز
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مصرف ساالنه پالستيك در جهان
وزن دوسوم جمعيت جهان

(منبع :اتحاديه بينالمللي حفاظت از
محيطزيست ())IUCN

5000تن

مصرف روزانه كيسه پالستيكي
در ايران

600تن

مصرف پالستيك روزانه در تهران

66گرم

مصرف پالستيك روزانه هر تهراني

56هزاركيلوگرم

كيسه پالستيكي هر روز در تهران
دور ريخته ميشود
هفته بدون پالستيك امروز به پايان مي رسد ،اما مصرف كمتر كيسههاي پالستيكي نبايد فراموش شود .عكس:همشهري /منا عادل

به حدود  600 -700تن رسيده است.
هر روز 600تن كيس ه پالستيكي

صدرالدين عليپور ،مديرعامل ســازمان
مديريت پسماند شهر تهران با اشاره به
اثرات تخريبي مواد پالستيكي و اجناسي
با تركيبهاي شــيميايي مشابه گفت:
«حدودا 10درصــد از زبالههاي تهران
را كيسههاي پالســتيكي و دورريزهاي
شبيه به آن تشكيل ميدهند .بهعبارتي
از ميان 6هزار تــن زباله روزانه پايتخت،
دستكم600تن كيسههاي پالستيكي
است ».به گفته او اين عدد قابل توجهي
است كه بايد براي آن چارهانديشي شود.
مديركل محيطزيســت و توسعه پايدار

نتيجه چند سال آموزش و تبليغ براي كاهش مصرف پالستيك با
هجوم بيماري كرونا از ميان رفت .هر سال در ميانه تيرماه يك هفته
براي استفاده كمتر از كيسههاي پالستيكي اختصاص پيدا كرده
بود .امسال نه فقط مصرف كيسه بهشدت زيادشده بلكه استفاده
از دستكشهاي يكبارمصرف هم بهشدت زيادشده است .در ديگر
كشورهاي جهان نيز زبالههاي پالستيكي محيطزيست را به خطر
انداختهاند اما آمار روزانه بيماري كرونا و خطر مرگ كه انســانها
را تهديد ميكند باعث شــده كه حفظ جان به رعايت اصول حفظ
محيطزيست ارجحيت پيدا كند.
فروشگاه شهروند مانند هر سال در هفته بدون پالستيك كيسههاي
پارچهاي را عرضه كرد .شهردار تهران نيز روز پنجشنبه و هنگام
خريد از يكي از شعبههاي شهروند ،اظهار كرد« :با توجه به اينكه
تجزيه و جذب شدن مواد پالستيكي در طبيعت بيش از ۴۰۰سال
طول ميكشد ،طبيعتا هرچقدر از كيســههاي پالستيكي كمتر
استفاده شود به محيطزيست كمك بيشتري ميكند».

شهرداري تهران نيز به سايت شهر در اين
خصوص گفت« :براساس تصميم ستاد
ملي مقابله با كرونا ،فعاليت ايستگاههاي
مياني پسماند در شــهر تهران متوقف و
به تبع آن تفكيك پسماندي هم صورت
نگرفت .به همين دليل آمــار موثقي از
اينكه مواد پالستيكي در مثال فروردين و
ارديبهشت امسال نسبت بهمدت مشابه
پارســال چه ميزان افزايش پيدا كرده
وجود ندارد ،اما بررسيهاي ميداني نشان
ميدهد ،ميزان اســتفاده از محصوالت
پالستيكي بهخصوص دستكش و ظروف
يكبارمصرف افزايش قابل توجهي داشته
است ».شينا انصاري ادامه داد« :اگرچه
در شــرايط شــيوع بيماري خطرناكي

مانند كرونــا ،تبعيــت از پروتكلهاي
بهداشتي ضرورتي اجتنابناپذير است
ولي در ســايه قرارگرفتــن جنبههاي
محيطزيســتي اقداماتي مانند مصرف
گســترده فرآوردههــاي پالســتيكي
يكبارمصرف و بيتوجهي به ميزان توليد
اين پسماندهاي زيانبار براي طبيعت ،با
توجه به مديريت مصرف اين محصوالت
در ســاير كشــورهاي درگير با بيماري
كرونــا ،بيانگــر اين واقعيت اســت كه
ميتوان ضمن حفظ بهداشــت فردي و
رعايت تمامي موازيــن مدنظر ،مصرف
محصــوالت پالســتيكي را مديريت و
آلودگي كمتري به محيطزيست تحميل
كرد».

پيروز حناچي با بيان اينكه اين مسئله نبايد فقط در فروشگاههاي
شهروند رعايت شود و همه فروشگاههاي شــهر تهران بايد اين
مســير كلي را انتخاب كنند ،افزود« :البته رعايت اين مسئله با
همكاري شهروندان امكانپذير خواهد بود .اگر شهروندان كيسههاي
چندبارمصرف پارچهاي كه در اختيارشــان گذاشته ميشود را
نگهدارند و در خريدهاي بعدي نيز از آن استفاده كنند طبيعتا نيازي
به استفاده از كيسههاي پالستيكي بهوجود نميآيد».
در اسفند 98ســازمان مديريت پسماند شــهرداري تهران ،كار
تفكيك زبالهها را متوقف كرد زيرا عقيده بر اين بود كه جابهجايي
مكرر پسماند و استفاده از كارگران براي جداسازي آنها ميتواند
باعث انتشار بيشتر بيماري شــود .پيمانكاران سازمان مديريت
پسماند هم از اين كار منع شــدند و همه پسماند جمعآوري شده
يكســره به محل دفن انتقال پيدا ميكرد .اين كار باعث شد كه
حجم زبالههاي دفن شده در آرادكوه تا دوبرابر افزايش پيدا كند.
اگرچه بخشي از راه انتقال كوويد 19با اين شيوه كاري بسته شد اما

مشكل شوراياريها رفع ميشود

گفتوگو با سيد ابراهيم اميني ،عضو شوراي شهر تهران
درباره حكم ديوان عدالت اداري مبني برغيرقانونيبودن
انتخابات آينده شوراياران

آقاي اميني ،درباره رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
مبني بر غيرقانونيبودن انتخابات شوراياريها توضيح دهيد؛ اينكه
چطور با سابقه 20سال فعاليت شــوراياران چنين حكمي صادر شده
است؟

سال گذشته درحاليكه شوراي اســامي شهر و مجموعه مديريت شهري
تهران آماده برگزاري پنجمين دوره انتخابات شوراياري در روز 4مردادماه
بودند و حتي مجوز برگزاري اين انتخابات از هيأت وزيران نيز اخذ شده بود و
در فاصله كمتر از يك هفته مانده به برگزاري اين انتخابات ،سازمان بازرسي
كل كشور با خواســته ابطال مصوبات هيأت وزيران و شوراي اسالمي شهر
تهران درخصوص برگزاري انتخابات شوراياري محالت شهر تهران ،با اين
استناد كه انتخابات شوراياري در قانون اساســي و قوانين موضوعه كشور
پيشبيني نشده است ،شكايتي را به ديوان عدالت اداري تقديم كرد.

آمارها چه
ميگويند؟

پالستيكمصرفیساالنه

رفع خواهد شد.

باتوجه به تعداد كم اعضاي شوراي شهر،فعاليت شوراياران
خيلي ميتواند به اعضاي شورا كمك كند و هميار باشد .با درنظرگرفتن
اين موضوع چرا بايد رأي به غيرقانونيبودن فعاليت آنها داد؟

حقيقت اين است كه تعداد اعضاي شورا براي رســيدگي به تمام امور ريز
و درشت كالنشهر تهران بسيار كم است و متأسفانه با مصوبه مجلس قبل
تعداد اعضاي شــورا از 31نفر به 21نفر كاهش يافت .اين درحالي اســت
كه حتي همان زمان هم اعضاي شــورا كمبودن تعداد اعضا را مشكلساز
ميدانستند و در شرايط فعلي اگر اعضاي شورا با اين تعداد بخواهند تمام
فعاليت خود را به پاسخگويي به مراجعات شهروندان بگذرانند ،باز فرصت
كافي براي رسيدگي به همين يك مسئله را ندارند .اين تنها ادعاي ما نيست
و حتي در دوره قبل شورا ،اعضا از طرز فكر و جناحبنديهاي مختلف نظر
مشابهي داشتند.
اين معضل زماني بيشتر مشخص ميشــود كه تعداد آمار اعضاي شوراي
تهران را با ديگر شهرها مقايســه كنيم .بهعنوان مثال ،پايتخت 120هزار
نفري ايسلند 15عضو دارد و اســتكهلم يكميليون نفري در كشور سوئد
بيش از 100عضو دارد .شــهرهاي با جمعيت باالتري نظيــر نيويورك و
شيكاگو در اياالت متحده هر يك با 50- 51عضو و مونترال 10ميليون نفري
با 74عضو نشانگر اين مهم هستند كه شوراها بهدليل ارتباط تنگاتنگي كه
با شهروندان و امور جاري شهر دارند ،بايد از مناطق مختلف شهر و با تعداد
مناسب باشند تا بتوانند شناخت كافي از نقاط مختلف شهرها داشته باشند.
درحاليكه در كشور ما و بهويژه تهران هيچيك از اين دو مقوله مورد توجه
قرار نگرفته است.
كالنشهر استانبول در همسايگي ما شورايي با 208عضو دارد ،درحاليكه
اين كالنشهر به ٢٧منطقه تقسيم و هر منطقه شوراي شهر مستقل خود را
هم با رأي شهروندان آن منطقه انتخاب ميكند .اما در ايران باتوجه به اينكه

كل شهروندان فارغ از منطقهبندي جغرافيايي نمايندگان خود در پارلمان
شهري را انتخاب ميكنند و باتوجه به اينكه هر منطقه و ناحيه داراي ويژگي
خاص خود است ،الزم است يا انتخابات با تعداد افراد بيشتري برگزار شود يا
اينكه بازوان مشورتي از مناطق و محالت مختلف شهر در كنار اعضا باشند،
در غيراينصورت با تعداد فعلي اعضا ،رســيدگي مناســب به امور شهر در
عمل ممكن نيست .براي مثال در منطقه 2تفاوت فراواني ميان امكانات و
نيازمنديها و پتانسيل طرشت ،سعادتآباد و شهرك غرب با يكديگر وجود
دارد .يا در منطقه 4كه بخشــي از محله پاسداران تا تهرانپارس ادامه دارد،
بهجهت بافت جغرافيايي ،تراكم جمعيتي مختلف و پراكندگي ترافيك و...
نيازمنديهاي مختلفي دارند و نميتــوان براي همه نواحي اين منطقه در
برنامهريزيهاي شهري و بودجهريزي نسخه واحدي پيچيد.
در همين راستا بود كه شــوراي اول مصوبه مربوط به تشكيل شوراياريها
را تصويب و نخستين دوره اين انتخابات را برگزار كرد .ما هم معتقديم كه
اين تصميم در راستاي منافع شــهر و شهروندان و مبتني بر اصول مختلف
قانون اساسي و همراســتا با قوانين موضوعه باالدستي بوده است و اعضاي
شوراياريها بهعنوان رابط محالت با شورا و مديريت شهري ميتوانند نقش
تأثيرگذاري در پيشبرد امور محالت و شناخت مشكالت آنان داشته باشند
و اميدواريم با همكاري مجلس يازدهم ،مانع فعلي برداشــته شود و شاهد
برگزاري ادوار آتي انتخابات شوراياري نيز باشيم.
نظر شما درباره اينكه شوراياران در اين شرايط هم به حيات
خود ادامه ميدهند ،چيست؟

فعاليت شوراياران در شوراياريها افتخاري و بدون حقوق و مزايا و صرفا در
جهت اعتالي محالت شهري و نشأت گرفته از عشق شهروندان به محله خود
است ،از اينرو طبيعتا اين اعضا منافع شخصي خود را در خطر نميبينند و
اميدواريم كماكان تا پايان اين دوره با همان پشتكار سابق به فعاليت مستمر
خود ادامه دهند و بدون ترديد نمايندگان مردم در پارلمان شــهري نيز در

26ميليونو400هزار

عدد كيسه پالستيكي هر روز در
تهران مصرف ميشود

300سال

زمان براي تجزيه كيسههاي
پالستيكي الزم است

3كيسهپالستيكی

روزانه هر شهروند تهراني ،به
چرخه محيطزيست وارد ميكند

25كيلوگرم

سرانه ساالنه توليد ضايعات
بستهبندي پالستيكي هر تهراني
است
هر اروپايي روزانه نصف هر تهراني
ضايعات بستهبندي پالستيكي
توليد ميكند

امكان ادامه دادن آن براي مدت زمان طوالني نبود و از حدودماه
ارديبهشت تفكيك با رعايت شــرايط بهداشتي دوباره آغاز شد.
اكنون نيز تفكيك پسماند انجام ميشود اما افزايش مصرف مواد
پالستيكي آن را دشوار كرده اســت مخصوصا كه اجسامي مانند
كيسههاي خريد به هيچوجه بازيافت نميشوند و مانند بطريهاي
نوشابه قابل استفاده مجدد نيستند.

يك سال باقيمانده از عمر شوراي پنجم پيگير رفع خألهاي قانوني برگزاري
انتخابات آتي شوراياري خواهند بود.

در جلســه اعضاي ديوان عدالت اداري كه شما و آقايان
مسجدجامعي ،ميالني حضور داشتيد ،چه گذشت؟

روز سهشنبه 17تيرماه ،جلسه هيأت عمومي ديوان با حضور رئيس ديوان و
بيش از دوسوم روساي حدود 80شعبه ديوان برگزار شد و در اين جلسه به
شكايت سازمان بازرسي كل كشور با خواسته ابطال مصوبات هيأت وزيران
و شوراي اســامي شــهر تهران درخصوص برگزاري انتخابات شوراياري
محالت شهر تهران رسيدگي شد .در اين جلسه عالوه بر نمايندگان شورا،
نمايندگاني از معاونت حقوقي رياســتجمهوري ،شورايعالي استانها و
سازمان بازرسي كل كشور نيز حضور داشــتند و طرفين دفاعيات خود را
درخصوص موضوع بحث بيان داشتند.
اينجانب نيز در كنــار همكاران و دبير كميســيون نظــارت و حقوقي به
نمايندگي از شورا در جلسه حضور داشتم .در اين جلسه ضمن برشمردن
مستندات قانوني تشكيل شــوراياريها ازجمله اصول  7 ،6و  103قانون
اساســي ،بندهاي  ۵و  ۷ماده ۸۰قانون شــوراها و ديگر قوانين و مقررات
مرتبــط و همچنين مصوبه هيأت وزيــران در تجويــز انتخابات پنجمين
دوره شوراياري محالت شهر تهران و رويه پيشــين 4دوره اين انتخابات،
عدمتشخيص مغايرت مصوبه شورا در مورد برگزاري انتخابات توسط هيأت
تطبيق مصوبات شــوراها كه نهاد ناظر بر تطبيق مصوبات شوراها با قوانين
باالدستي است ،حضور نيمميليوني مردم در پاي صندوقهاي رأي و ضرورت
اجتماعي حضور نمايندگان محالت بهمثابه مشاوران اعضا و مديريت شهري
در برنامهريزي امور پيچيده و گسترده شهر با وجود كمبودن تعداد اعضاي
شــورا اهميتي دوچندان مييابد را ازجمله داليل لزوم رد شكايت سازمان
بازرسي برشمردم.
از جمله مستندات قانون اساسي درخصوص تشكيل شوراياريها ،صراحت
اصل ششم و هفتم قانون اساسي كه بيان ميدارد كشور بايد به اتكاي آراي
عمومي از راه انتخابات اداره شــود ،هيچگونه مغايرتي شوراهاي محلي با
قانون اساسي ندارند.
همچنين در اصل ششم و در بيان انواع انتخابات ،پس از نامبردن از انتخابات
رياستجمهوري ،مجلس شوراي اســامي و شوراي شهر و روستا ،عبارت
«و نظاير اينها» بهكار برده شده است .ما بر اين باور هستيم كه اين عبارت
مبين اين است كه موارد بيانشده در اصل جنبه حصري و احصائي ندارد و
تمثيلي هستند .در اصل هفتم نيز تصريح شده كه طبق دستور قرآن كريم
و امرهم شورا بينهم و شــاورهم فياالمر ،شوراها ،مجلس شوراي اسالمي،
شوراي استان ،شوراي شهرستان ،شوراي شهر و شوراي محلي تصريح دارد
و بنابراين اعالم مغايرت اين انتخابات با قانون اساسي جاي تعجب دارد.
ضمن اينكه در بند  ٥و  ٧ماده ٨٠قانون شــوراياريها تشــكيل انجمنها
بهمنظور جلب مشــاركت شــهروندان در عرصههاي مختلف از اختيارات
شوراها شمرده شده اســت و انجمن شــوراياريهاي محله ،شورا بما هو
شورا نيستند .در اين جلســه عالوه بر نمايندگان شــورا ،نمايندگان نهاد
رياســتجمهوري نيز دفاعيات مناسبي نســبت به مصوبه شورا داشتند
كه متأسفانه در نهايت هيأت عمومي براســاس رأي هيأت تخصصي رأي
به منتفيشــدن برگزاري انتخابات شــوراياري در ادوار آتــي داد .اگرچه
خوشــبختانه اين رأي ،دوره فعلي انتخابات را شــامل نميشود و صرفا به
انتخابات آتي تسري مييابد و اميدواريم تا آن زمان مجلس شوراي اسالمي
انتخابات شوراياريها را با وضع قانوني ،تضمين كند.

عكس :همشهري /امير رستمي

تشكيل شوراياريها در هر دوره با مشكالتي روبهرو بوده
گف 
توگو است .باوجود اينكه انتخابات شوراياران قانوني برگزار
ميشــود ،اما بهنظر ميرسد كارشــكنيهايي صورت
ميگيرد تا ماهيت فعاليت شوراياران زير سؤال برود .اينبار نيز هيأت
عمومي ديوان عدالت اداري حكم بر غيرقانونيبودن انتخابات آينده
شوراياريها داده است .پيش از صدور اين حكم3 ،عضو شوراي شهر
تهران در جلسهاي با حضور قضات ديوان عدالت اداري برگزار كردند
تا به اين موضوع بپردازند .ســيد ابراهيم اميني ،رئيس كميســيون
حقوقي شوراي شهر يكي از اين 3عضو بود كه در اين جلسه سخنراني
كرد .اميني در گفتوگو با همشــهري به داليل اين موضوع پرداخته
است.

شهر
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خبرها
پاداش به سوتزنان شهرداري تهران
رئيس كميته بودجه شــوراي شــهر تهران با
اشاره به سرانجام طرح پيشنهادي شورا براي
ســوتزني تخلفات در شــهرداري تهران ،از
تدوين آييننامه «جامــع حمايت و صيانت از
گزارشــگران فساد در شــهرداري تهران» در
كميســيونهاي مشــترك داخلي شورا خبر
داد .به گزارش ايســنا ،مجيد فراهاني درباره
سرانجام طرح پيشنهادي شورا براي سوتزني
تخلفات در شــهرداري تهــران ،گفت «:طرح
الزام شهرداري تهران به حمايت از گزارشگران
فساد را در سال  ۱۳۹۷تقديم شورا كردم و يك
فوريت آن به تصويب رســيد اما از سوي ديگر
شهرداري تهران نيز آييننامه اجرايي حمايت و
صيانت از گزارشگران فساد را در اجراي تكليف
مقرر در برنامه پنج ســاله ســوم توسعه شهر
تهران در سال  ۱۳۹۸تقديم شورا كرد».
او به شباهتهاي ساختاري و عملكردي طرح
شــورا و اليحه شــهرداري تهران اشاره كرد و
افزود «:بهدليل شــباهتهاي گســترده اين
طرح و اليحــه در هم ادغام شــد و آييننامه
«جامع حمايت و صيانت از گزارشگران فساد
در شهرداري تهران» در  ۱۴ماده تهيه شد كه
بررسي و كارشناسي آن برعهده كميته مشترك
با حضور اعضاي كميســيون برنامه و بودجه و
كميسيون حقوقي و نظارت شورا گذاشته شد.
به تازگي اين بررســي به اتمام رسيده است و
بهزودي پس از تصويب كميســيون مشترك
براي طرح در صحن تقديم هيأت رئيسه شورا
خواهد شد.
فراهانــي در مــورد جزئيات ايــن آييننامه
گفت «:در اين آييننامه شــهرداري ملزم به
راهاندازي ســامانه گزارش فساد در شهرداري
تهران ميشــود .همچنين بهمنظور صيانت و
حمايت از گزارشگران فساد كميسيون ويژهاي
با حضور مديران واحدهاي نظارتي شهرداري،
نمايندگاني از شورا ،ســازمانهاي مردم نهاد
و يكي از گزارشــگران فســاد در شهرداري به
انتخاب شورا تشكيل خواهد شد .ضمن اينكه
بهمنظور صيانت و حمايت حقوقي و قضايي از
گزارشگران فساد ،شهرداري ملزم به پشتيباني
و تامين حمايت حقوقي از طريق تامين و خريد
خدمات از وكال شده است».
رئيس كميته بودجه شوراي شهر تهران ادامه
داد «:از ســوي ديگر در بخش تقدير و تشويق
گزارشگران فساد هم درصورتي كه گزارشگر
فساد از شهروندان باشد پاداش مالي تا  ۶برابر
حد نصاب معامالت خرد براســاس حد نصاب
مصوب هيأت وزيران پيشبيني شــده است
و درصورتي كه گزارشــگر فســاد از كاركنان
شهرداري باشد پرداخت پاداش تا معادل 6ماه
حقوق پيشبيني شده است».
بودجه 1400به شورايعالي استانها
بيايد
سيوســومين اجالس عمومي شــورايعالي
استانها با حضور حسينعلي اميري ،معاون امور
مجلس رئيسجمهور برگزار شد.
به گزارش همشهري ،عليرضا احمدي ،رئيس
شــورايعالي اســتانها در اين اجالس گفت:
«خواسته اعضاي شــورا از دولت اين است كه
بودجه ســال ۱۴۰۰قبل از ارائه به مجلس ،به
شورايعالي استانها ارسال شــود ».او افزود
«لوايحي كه بــه مجلس ارائه ميشــود بدون
اطالع شورايعالي استانهاســت .با توجه به
اينكه اعضاي شورايعالي استانها به مشكالت
و نيازهاي عمراني ،فرهنگي و اجتماعي استان
خود اشــراف دارند و اصل صدم قانون اساسي
پيشبرد سريع برنامههاي اجتماعي ،اقتصادي،
عمراني ،بهداشتي ،فرهنگي ،آموزشي و ساير
امور رفاهــي را وظيفه شــوراها ميداند ،بهتر
است كه برنام ه و بودجه كشور بهنظر نمايندگان
شورايعالي استانها برسد».
حسينعلي اميري ،هم در اين اجالس يكروزه به
موضوع اهميت كاركرد شوراها پرداخت و گفت:
«شورايعالي اســتانها يكي از شاخصههاي
دمكراسي است .جايگاههاي كشور از عاليترين
مقام كشــور تا اعضاي شــورايعالي استانها
براساس يك نظم متكي بر آراي عمومي مردم
شكل گرفته اســت ».به گفته معاون پارلماني
رئيسجمهور ،برخي ،شــوراها را زير مجموعه
قوه مجريه ميدانند و برخي هم جنس شوراها
را مقررهگــذاري و تقنيني ديــده و آنرا كنار
مجلس شــوراي اســامي ميبينند .اما واقع
ماجرا اين است كه شــوراها نه جزو قوه مجريه
و نه قوه مقننه هستند ،بلكه جايگاهي مختص
و مشخص دارند .شوراها جايگاه مستقلي دارند
و در فصل هفتم قانون اساسي هم به آن اشاره
شده اســت ».در ادامه علي قاســمي ،نماينده
اســتان فارس نيز گفت« :مشــكالت و موانع
موجود بر ســر راه شــوراها بايد از جنبههاي
مختلف موردبررســي قرار گيــرد .قوه مجريه
عالقهمند نيست وظايفي كه شوراها ميتوانند
بهخوبي آنها را اجرا كنند؛ به آنها واگذار كند».
سيدمحمود مير ابوالقاسمي ،نماينده استان يزد
هم با انتقاد از رويكرد دولت در اين رابطه گفت:
«اليحه مديريت يكپارچه شهري تنها با مخالفت
دولت و تغيير رأي برخي از نمايندگان مجلس
كه پيشــتر قول موافقت با ايــن اليحه را داده
بودند ،در دوره پيشين مجلس شوراي اسالمي
رد شد .اين در حالي است كه دولت بايد حامي
اليحه مديريت يكپارچه باشد».
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بازي دوسر باخت خانهاوليها

طبقه متوسط شهري كه روي خانهدارشدن با صندوق مسكن يكم حساب كرده بودند
به بازندگان اصلي بازار مسكن تبديل شدند
خانهاوليهايــي كــه در
مسكن صندوق پسانداز مسكن
يكم سپردهگذاري كردند،
به بازنــدگان اصلي بازي دولــت در بازار
مسكن تبديل شدهاند و در بهترين حالت
اگر در مسكن ملي ثبتنام كرده باشند،
مجبورند بيخيال همه برنامهريزيهاي
قبلي شوند و براي خريد مسكن در يكي از
پروژههاي مسكن در شهركهاي مسكوني
اطراف كالنشهرها يا پروژههاي ساختماني
حومه مناطق شهري دستبهكار شوند.
بهگزارش همشــهري ،صندوق پسانداز
مســكن يكم ،ابزار پسانداز محور دولت
يازدهم بــراي كمك به خانهدارشــدن
متقاضيان مسكن در دهك متوسط بود كه
فقط در سالهاي  ۹۵و  ۹۶به خانهدارشدن
آنها كمك كرد و در سالهاي بعد اين افراد
را به ورطه فراموشي سپرد.
خانهاوليها در آخر صف

بــا اجراي طــرح مســكن ملــي ،تمام
سياستهاي مسكني دولت بر اين طرح
متمركز شده تا مانند مسكن مهر دولت
دهم ،يك يادگاري مســكني براي دولت
دوازدهم بيافريند و دقيقا در اين فرايند به
همان اشتباهات دولت دهم در مسكن مهر
دچار شده است .در دولت دهم ،تمركز بر

مسكن مهر باعث شد طبقه متوسط جامعه
كه عمدتا از طريق دريافت تسهيالت بانكي
خانهدار ميشــود ،عمال از مناسبات بازار
حذف شود؛ چراكه دولت قبل بهروزرساني
قدرت خريد تســهيالت خريد مسكن را
به فراموشي ســپرد؛ اما دولت يازدهم با
پيبردن به اين اشــتباه با ايجاد صندوق
مســكن يكم و افزايــش ۴۰۰درصدي
مبلــغ وام خريــد مســكن خانهاوليها
درصــدد خانهدار كردن طبقه متوســط
برآمد و در ســالهاي  ۹۴و  ۹۵نيز موفق
عمل كرد ،اما با خروج مؤســس صندوق
مسكن يكم ،يعني عباس آخوندي ،وزير
سابق راه و شهرســازي ،خانهاوليهايي
كه با اعتماد به دولت در صندوق مسكن
يكم سرمايهگذاري كرده بودند ،به جرگه
فراموششــدگان پيوســتند؛ آن هم در
شــرايطي كه قدرت خريد پساندازشان
به يكپنجم رسيده است .بهعنوانمثال،
كسي كه در ســال ۹۶بالغ بر ۴۰ميليون
تومان در مسكن يكم تهران سپرده كرده
باشد ،در زمان سپردهگذاري ميتوانست
با اين مبلغ حدود ۳۰ســكه بهار آزادي
خريداري كند كه ارزش فعلي آن حدود
300ميليون تومان است؛ اما اينك در ازاي
اين ســپردهگذاري ميتواند 80ميليون
تومان وام دريافت كند كه بهطور ميانگين

فقط براي خريــد ۴مترمربــع زيربناي
مسكوني در شهر تهران كفايت ميكند.
روغن ريخته دولت نذر مسكنيكم

وزارت راه و شهرسازي در تالش است همه
معادالت بازار مسكن را با مسكن ملي حل
كند و در اين راستا ،حتي خانهاوليهايي را
كه پيشازاين از اعتماد به دولت خسارت
ديده بودند ،بهواســطه مهيابودن آورده
نقدي ،به اين طرح دعوت كرده و اولويت
خريد مســكن ملي را به خانهاوليها داده
اســت؛ درحاليكه بخش عمده اين افراد
جزو طبقه متوسط شهري و طالب خريد
مسكن در متن شــهر هستند و بهواسطه
قرارداشتن مسكن ملي در حومه شهرها،
براي خريد اين واحدها ثبتنام نكردهاند.
در مقابل اين افراد بهواسطه ريزش ارزش
ريال و بيتفاوتي دولت براي بهروزرساني
قدرت خريد وام مسكن ،با اتكا به پسانداز
ريالي و وام پرداختي بانك مسكن نيز قادر
به تأمين مسكن نيســتند؛ چراكه قدرت
خريد پسانداز اين افراد در حساب مسكن
يكم بانك مسكن در طول3سال گذشته به
يكپنجم رسيده و نسبت پوششدهي وام
پرداختي از سوي اين صندوق نيز از حدود
۴۰درصد در سال ۹۶به كمتر از ۱۰درصد
در سال ۹۹كاهش يافته است.

اقتصاد
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همشهري راه دسترسي به ارزهاي بلوكه شده را بررسي كرد

  وضعيــت خانهاوليهــا
از زبان آمار

راه دشوار شكست حصر ارزي

بانك مسكن آمار دقيقي از وضعيت صندوق
پسانداز مســكن يكم ارائــه نميكند اما
اظهارات جســتهوگريخته مســئوالن اين
بانك نشــان ميدهد حدود 350هزار نفر از
ســپردهگذاران اين صندوق حائز شــرايط
دريافت تسهيالت هســتند .از سوي ديگر
در جريان تفاهمنامههاي مسكن ملي ،بانك
مسكن مسئوليت تأمين مالي 240هزار واحد
مسكوني از مجموع400هزار واحد مسكن ملي
دولتي را پذيرفتــه و ثبتنام اين واحدها نيز
بهطور كامل انجام شده است .در اين وضعيت،
در حالي دولت اولويت خريد مسكن ملي را
به سپردهگذاران صندوق مسكن يكم داده
كه حتي تخصيص كل طرح مســكن ملي به
خانهاوليها نيز نميتواند مشكل اين افراد را
حل كند.نكته قابلتأمل اينكه مسكن ملي و
خريد آپارتمان در شهركها و حومه شهرها
اساسا با ذائقه متقاضيان خانهاولي كه داراي
بنيه مالي هستند و براي خانهدارشدن روي
كمك تسهيالتي دولت برنامهريزي كردهاند،
جور درنميآيد ،اما اين قشر مجبور هستند
بهواســطه اعتمادي كه به سياست مسكني
دولت داشتهاند و ســپرده خود را بهصورت
قرضالحسنهبهبانكدولتيسپردهاند،حاالتن
به خريد مسكني بدهند كه از اساس با خواسته
آنها همخواني نــدارد .نگاهي گذرا به آمارها
نشان ميدهد كه وام مســكن يكم انفرادي
در سال ۹۵براي خريد ۱۸مترمربع زيربناي
مسكوني در منطقه متوسط تهران كافي بوده
اما حاال با اين رقم فقــط ميتوان ۴مترمربع
آپارتمان خريد .از سوي ديگر سپرده اين افراد
نزد بانك مسكن نيز كه در سال ۹۵براي خريد
۹مترمربع آپارتمان در تهران كافي بود ،حاال
فقط براي خريد ۲مترمربع كفايت ميكند .اين
آمارها بهصراحت از باخت دوسر خانهاوليها
و حذف جدي آنها از معادالت بازار مسكن و
اخراج از طبقه متوسط شهري حكايت دارد.

ترس و همكاري نكردن بانكهاي خارجي باعث شده تا دسترسي دولت و بانك مركزي به ارزهاي كشور در خارج كشور پيچيده شود

عكس :همشهري /امير پناهپور

مسير ورودي ارز به كشور
ارز
پيچيده و دسترســي به
ارزهاي ايران در بانكهاي
خارجي ســخت شــده و دولت و بانك
مركزي را در برابر يك چالش جدي قرار
داده است .دستكم روساي 2قوه مجريه
و مقننــه در هفتههاي اخيــر از بانك
مركزي و دســتگاه ديپلماســي كشور
خواستهاند تا پيگير آزادسازي منابع ارزي
بانك مركــزي بلوكه شــده در برخي
كشورها شــوند ،اما بهرغم مذاكرات و
گفتوگوهــاي انجام شــده از ســوي
رئيــسكل بانك مركزي ،چشــمانداز
روشني از بازشدن مسيرهاي دسترسي
به ارزهاي صادراتي وجود ندارد و البته
سكاندار بانك مركزي به تازگي سيگنال
داده كه خبرهاي مثبتي از گشايش ارزي
دريافت كرده است .قدرت خريد مردم از
يكسو و تعادل در بازار ارز از سوي ديگر
در اثر فشــار تحريمها و بســته شدن
مسيرهاي دسترســي به ارز در تنگناي
شديد قرار گرفته اســت بهگونهاي كه
كاهش جريان ورود ارز به كشور به يكي از
عوامل رشد قيمت دالر تبديلشده است.
به گزارش همشــهري بررسيها نشان
ميدهد باوجودآنكه ايــران منابع ارزي
زيادي در دست شركاي تجارياش دارد،
اما آزادســازي اين منابع ارزي با موانع
جدي مواجه است و بهنظر ميرسد مسير
ورود اين ارزها به ايــران بهجاي راهحل
اقتصادي؛ راهحل سياسي دارد.
به گزارش همشــهري ،قيمــت هر دالر
آمريكا ديروز تا سطح 22500تومان هم
پيشروي كرد و بهنظر ميرسد بناي نزول
ندارد .اين رشد بيرويه قيمت دالر كه از
آبانماه پارسال تاكنون بيش از 100درصد
افزايشيافته و از 11هزار تومان به 22هزار
تومان رسيده همه را نگران كرده است .در
چنين حالتي دولت ازيكطرف چشمش
را بــه منابــع ارزي حاصــل از صادرات
غيرنفتي دوخته و از طــرف ديگر اميد
دارد كه منابع ارزي بلوكهشــده ايران را
در سايركشــورها -كه برآورد ميشــود
رقمي بيش از 50ميليارد دالر باشد -آزاد
كند .دولــت ميگويد بهغيــراز ارزهاي
بلوكهشــده ،بيش از 20ميليارد يورو ارز
حاصل از صادرات غيرنفتي پارســال هم
به كشور بازنگشته و اگر اين ارز به كشور
بازگردد طرف عرضه تقويت خواهد شد
و از التهاب بازار ارز كاســته ميشــود.
بااينحال برخي كارشناسان بر اين باورند
كه اين ارقام برآوردهاي دقيقي را نشان
نميدهد و بخشــي از اين منابع احتماال
تحتتأثير تحريمها به كشور بازنگشته
است ،بهويژه آنكه برخي از صادركنندگان
مدعياند بهدليل مسدود شدن مسيرهاي
نقلوانتقال ارز قادر به واردكردن دالرهاي
صادراتي به چرخه اقتصاد نيستند .هنوز
ابعاد دقيق اين ادعاها مشــخص نيست
اما با برنامههاي ضربتــي كه دولت براي
تحتفشــار قرار دادن صادركنندههاي
غيرنفتي اجرا كرده است احتماال ظرف

چند هفتــه آينده تكليف ايــن ارزهاي
غيرنفتي مشــخص خواهد شد اما آنچه
اكنون براي ايران بســيار مهم است آزاد
كردن منابع بلوكه شده در ساير كشورها
ازجمله كشــورهايي اســت كه شركاي
تجاري و دوستان قديمي ايران محسوب
ميشوند.
شركاي تجاري محدود

برآوردها نشان ميدهد كه بخش عمده
منابع ارزي ايران دركشــورهاي چين،
عراق و كرهجنوبي مسدود است ،چراكه
اين كشورها اصليترين شركاي تجاري
ايران بودهانــد و بخش اصلــي تجارت
ايران فقــط محدود به همين كشــورها
بهعالوه امارات بوده است .برخي اطالعات
تأييدنشده ميزان ذخاير ارزي بلوكهشده
ايــران در بانكهــاي چينــي را بيش
از 30ميليارد دالر بــرآورد ميكنند كه
ناشــي از فروش نفت درگذشته است و
اين بانكها از تــرس تحريمهاي آمريكا
حاضر به آزادسازي آن نيستند و بااينحال
اطالعات كاملي دراينبــاره وجود ندارد.
گزارشهاي ديگري نيز نشــان ميدهد
كه تحتتأثير مراودات ايران و كرهجنوبي
در سالهاي گذشــته هماكنون بين  6تا
9ميليــارد دالر از منابــع ارزي ايران در
اختيار شــركتهاي بخــش خصوصي
كرهجنوبــي و در بانكهاي اين كشــور
ذخيره اســت .در مورد ميزان مطالبات
ارزي ايران در عراق نيز اطالعات كاملي در
دست نيست اما برخي برآوردها از ميزان
ذخاير ارزي بلوكهشده ايران در دست اين
3شــريك تجاري بهعالوه ساير كشورها
نشــان ميدهد كه احتماال ميزان ذخاير
ارزي بلوكهشده ايران بيش از 50ميليارد
دالر باشد كه بخش عمده آن در اختيار
همين شركاي محدود تجاري ايران است.
پيش از اين مركز پژوهشهاي مجلس
با انتشــار گزارش در مورد محدود بودن
ميزان شركاي تجاري ايران هشدار داده
بود :الگوي صادرات ايران ازنظر شركاي
تجاري نامتقارن است يعني اينكه تعداد
كمي از كشورها سهم بااليي در تجارت
با ايران دارند و تعداد زيادي از آنها سهم
بسيار اندك8 .كشور يعني 9.4درصد از
كشورهاي طرف معامله با ايران بيش از
نيمي از ارز حاصــل از صادرات كاالهاي

غيرنفتي را عايد كشور كردهاند و كمتر
از نيم ديگر اين درآمد ارزي از 155كشور
باقيمانده حاصلشده است.
بهگفته مركــز پژوهشهــاي مجلس
سهم چهار كشور امارات ،چين ،عراق و
جمهوري كره ،مجموعــا بيش از ارزش
صادرات به 145كشــور ديگر بهعنوان
مقصــد كاالهاي صادراتي ايران اســت
و اين تمركز نسبتا شــديد در بازارهاي
هدف صادراتي ميتواند براي كشور يك
تهديد تلقي شود.
مسير دشوار

از ابتداي سال و همزمان با افزايش شديد
قيمت دالر دولت تالشهــاي زيادي را
براي آزادســازي منابع ارزي ايران آغاز
كرده اســت اما اطالعات موجود نشان
ميدهد كه بهغير از عراق كه قبول كرده
منابع ارزي ايران را با دارو و كاالي اساسي
تهاتر كند ،در مورد بقيه كشورها گشايش
ارزي انجامنشده است .ضمن اينكه بايد
توجه كــرد كه تهاتر منابــع ارزي ايران
در برابر دارو و كاالي اساســي نميتواند
دردي از قيمت ارز دوا كند ،چراكه براي
ايجاد تعادل در بازار ارز بايد طرف عرضه
ارز تقويت شود و اين كار مستلزم افزايش
جريان ورود ارز به كشــور اســت .با اين
حال اين گشــايشهاي ارزي ميتواند
دست دولت را براي تأمين دارو و كاالهاي
اساسي باز كند و حتي فشار را در بخش
حوالههاي ارزي كم كند.
از وقتيكه حســن روحاني به رئيسكل
بانك مركزي دســتور داد تــا اقدامات
ويژهاي را براي آزادســازي منابع ارزي

برخــي اطالعات تأييد نشــده
ميزان ذخاير ارزي بلوكهشــده
ايــران در بانكهــاي چيني را
بيش از 30ميليارد دالر برآورد
ميكنند كه ناشي از فروش نفت
درگذشته اســت و اين بانكها
از تــرس تحريمهــاي آمريكا
حاضر به آزادسازي آن نيستند؛
بااينحــال اطالعــات كاملي
دراينباره وجود ندارد

ايران در كرهجنوبــي انجام دهد ،حدود
2ماه ميگذرد اما اطالعات همشــهري
نشان ميدهد كه تاكنون گشايش خاصي
براي آزادســازي منابــع ارزي ايران در
كرهجنوبي حاصلنشده است .بانكهاي
اين كشــور از ترس تحريم حتي حاضر
نيســتند اين منابــع ارزي را در مقابل
دارو و كاالهاي اساســي تهاتر كند .اين
موضوع منجر شد تا عبدالناصر همتي،
رئيسكل بانك مركزي هم چندي پيش
از مانعتراشي كرهجنوبي در دسترسي به
منابع ارزي انتقاد كند و بگويد :ميلياردها
دالر در كرهجنوبــي داريــم .بانكهاي
كرهاي با خيــال راحت تعهــدات خود
را زير پا ميگذارند و بــه توافقات مالي
بينالمللي رايج عمل نميكنند و تصميم
گرفتهاند وارد بازي سياســت شوند .در
مورد چين نيز اطالعــات كاملي وجود
ندارد و تبادالت ارزي اين كشور با ايران
عمدتــا تحتتأثير تحــوالت بلندمدت
است .بر همين اســاس بررسيها نشان
ميدهد ايــران براي آزادســازي منابع
ارزياش در ســاير كشــورها با مســير
دشواري مواجه است؛ چراكه از يكطرف
تحريمهــا همــه حلقههــاي ارتباطي
نقلوانتقال ارز را مســدود كرده اســت
و از طرف ديگر عدمپايبنــدي ايران به
مقررات مالي بينالمللي هم كار را سخت
كرده است .تقريبا همه بانكهاي خارجي
ازجمله بانكهاي چين و روسيه از ترس
تحريمها حاضر به انجام مراودات بانكي
با ايران نيستند و از سوي ديگر تصويب
نشــدن قوانين مرتبط با  FATFمسير
همكاريهاي ابتدايي حتي با بانكهاي
كوچك و متوســط جهان را هم مسدود
كرده است چراكه درهرصورت سيستم
پولي و مالي دنيا ملزم به رعايت الزامات
قوانين مرتبط با پولشويي و تأمين مالي
تروريسم هســتند .در چنين شرايطي
بهنظر ميرسد دستور رئيسجمهور به
رئيسكل بانك مركزي براي آزادسازي
منابع ارزي بلوكهشــده ايــران چندان
كارساز نخواهد بود و كليد اين قفل بيش
از آنكه در دستان عبد الناصر همتي باشد
در دستان سياســتمداران است و براي
حل اين مشــكالت بهجاي راهحلهاي
اقتصــادي بايد راهحلهاي سياســي را
جستوجو كرد.

زيستبوم
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ورود مجلس به انتقال كوه زباله پایتخت
«آرادكوه» ،كوه زباله تهران بايد جابه جا شود .اين دستور
محیط
زیست رئيسجمهوري در زمستان سال 97براي پايان بخشيدن
به بخشي از بوي نامطلوب پايتخت و تعيين تكليف براي
يكي از بزرگترين سايتهاي پسماند خاورميانه در جنوب شهر تهران بود
و حاال پيگيريهاي همشهري از اعضاي فراكسيون محيطزيست مجلس
مشخص كرد كه نمايندگان ،انتقال كوه زباله تهران را در دستور كار دارند.
به گزارش همشــهري ،عيســي كالنتــري ،رئيس ســازمان حفاظت
محيطزيست و كيومرث كالنتري ،معاون محيط طبيعي و تنوعزيستي
سازمان حفاظت محيطزيست هر دو بر ضرورت انتقال يكي از بزرگترين
سايتهاي پسماند در خاورميانه تأكيد دارند.
انتقال كوه زباله آرادكوه در منطقه كهريزك تهران اما مخالفاني نيز دارد.
مخالفاني كه معتقدند منشــأ بوي بد پايتخت كوه زباله آرادكوه نيست و
جابهجايي اين سايت پسماند حداقل 30هزار ميليارد تومان هزينه دارد.
صدرالدين عليپور ،مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران از
مخالفان جابهجايي سايت پسماند آرادكوه از منطقه كهريزك تهران است
كه در پاسخ به اظهارات حســين توكليكجاني ،معاون استاندار تهران و
فرماندار ويژه شهر ري كه بر لزوم جابهجايي يكي از بزرگترين سايتهاي
پسماند خاورميانه بیان شده اســت ميگويد :مجتمع آرادكوه متعلق به
شهرداري تهران نيست بلكه از آن شهري با جمعيت بيش از  ۱۰ميليون
نفر است .به گفته او و براساس آنچه ايســنا گزارش كرده است ۶۰ ،سال
پيش مسئوالن وقت حدود  2سال زمان براي انتخاب آرادكوه براي دپوي
زباله صرف كردند و دليل انتخاب آرادكوه هم اين بود كه در مسير جريان
باد به سمت شهر قرار نداشت .هيچ مجموعه مسكوني يا فرودگاهي هم
اطراف آن نبود و خاك اين منطقه نيز نفوذناپذير بود.
سازمان حفاظت محيطزيست و استانداري تهران همچنان معتقدند كه
كوه زباله آرادكوه بايد از منطقه كهريزك تهران در جنوب پايتخت منتقل
شود ،اما مديران شهري و مسئوالن شهرداري تهران معتقدند جابهجايي
كوه زباله آرادكوه به سادگي امكانپذير نيســت .چون نه بودجه اين كار
فراهم اســت و نه منطقه جديدي براي دپوي زباله آرادكوه درنظر گرفته
شده است .در گزارشي كه ايسنا از وضعيت كوه زباله آرادكوه منتشر كرده،
مشخص ميشود كه روزانه تا 7هزار و 500تن پسماندهاي شهري پايتخت
به يكي از بزرگترين سايتهاي جمعآوري پسماند خاورميانه در جنوب
تهران منتقل ميشود.
كيومرث كالنتري ،معاون محيط طبيعي و تنوعزيستي سازمان حفاظت
محيطزيست كشــور كه مدتي مديركل محيطزيست استان تهران بود
پيشتر اعالم كرده بود« :ســازمان حفاظت محيطزيســت با تمام توان
كارشناسي در خدمت شهرداري تهران اســت تا اقدامات الزم نسبت به
مكانهايي كه شهرداري براي انتقال مجتمع آرادكوه درنظر گرفته است،
انجام شود ».عيسي كالنتري ،رئيس سازمان حفاظت محيطزيست نيز
پيشتر در اظهاراتي گفته بود :آرادكوه يك منشأ بوي نامطبوع شهر تهران
شناخته شده و سازمان حفاظت محيطزيست نيز پيشنهاد انتقال آرادكوه
به نقطهاي ديگر را ارائه داده كه شهرداري تهران ميگويد هزينه اين انتقال
يك ميليارد دالر است و چنين پولي در دسترس نيست.
محمد رستگاري ،معاون نظارت و پايش محيطزيست استان تهران نيز
درباره جابهجايي آرادكوه گفته است :اگر مشكل آلودگي آرادكوه برطرف
ميشد ،سازمان حفاظت محيطزيست موضوع انتقال را مطرح نميكرد.

سيدمحمد فخار

خبرنگار

سخت
متوسط

4

2

7
8

7
9

روايت يك شــاهد عيني از عمليات
اطفاي حريق

پس از دســتگيري به زندان محكوم شــدند و
هماكنون در زندان تبريز هستند.
جنگلهاي ارسباران با ۱۶۴هزار هكتار وسعت
در محدوده شهرســتانهاي ورزقان ،كليبر و
خداآفرين آذربايجان شرقي قرار دارد و بخشي از
جنگلهاي هيركاني محسوب ميشود.
پرونده ثبت جهاني جنگلهاي ارســباران در
 2سال گذشــته آماده شــد و اين پرونده سال
گذشته در نشســت شــوراي ميراث جهاني
يونسكو مطرح شــد كه بهدليل برخي نقايص

6

3

7

ساده

شانس جهاني شدن را از دســت داد و پرونده
به ايران بازگشت داده شد تا پس از رفع نقايص
فرصت طرح دوباره براي ثبت جهاني را داشته
باشد3.هفته پيش نيز احمد حمزهزاده ،مديركل
ميراثفرهنگي استان آذربايجان شرقي از ارسال
دوباره پرونده ثبت جهاني ارسباران به يونسكو
خبر داد .يونســكو در توصيف كلي ارسباران
آورده اســت« :اين ذخيرهگاه زيســتكره در
كوهستانهاي قفقازي ايران با قرار گرفتن بين
مناطق خزري ،قفقازي و مديترانهاي ،كوههايي

تا ارتفاع ۲۲۰۱متر ،علفزارهاي آلپي ،دشتهاي
نيمهخشك ،مراتع و جنگلها ،رودها و چشمهها
را شامل شد ه است».
درست در شــرايطي كه موضوع ثبت جهاني
ارســباران مطــرح بــود ،مديركل ســازمان
مديريــت بحران اســتان آذربايجان شــرقي
نســبت به آتشســوزي در جنگلها و مراتع
ارسباران هشــدار داد و گفت :تمهيدات الزم
براي پيشــگيري از آتشســوزي احتمالي در
جنگلهاي ارســباران از ســوي دستگاههاي

پناه حسنزاده ،مســئول پايگاه امداد و نجات
جمعيت هاللاحمر ارس كه در عمليات اطفاي
حريق جنگلهاي ارســباران حضور داشت به
همشــهري گفت :آتش از روستاي سوتن آغاز
شد و به روستاي مسجدلو رسيد و تا روستاي
قرهپيچان ادامه يافت .اين روستا در منطقهاي
صخرهاي و صعبالعبور قرار دارد و امكان اطفاي
حريق با دســت در آن وجود ندارد .در روزهاي
نخست نيز بالگرد براي مهار آتش نبود .منطقه
آتش گرفته شامل پوشش جنگلي بسيار انبوه و
متراكم است و ارتفاع برخي درختان در آن به
بيش از 10متر ميرسيد كه در آتش خاكستر
شــدند .عمر برخي درختان نيز تا 200ســال
تخمين زده ميشود .اطفاي حريق در جنگل
ارسباران البته تا عصر جمعه ادامه داشت و آتش
اصلي روز پنجشنبه مهار شد و لكهگيريها نيز
ادامه يافت كه البته پايان عمليات اطفاي حريق
بهدليل نگراني از زبانه كشيدن دوباره آتش در
اين منطقه تا عصر جمعه اعالم نشد.

جدول 7984
افقي:
 -1گستردهترين فالت جهان-
از دلانگيزترين مناطق تهران
در دامنه جنوبي توچال -بوي
خوش
 -2گلــي زيبــا -گردنبنــد
اسارت -در كبد توليد ميشود
 -3كنايه از اظهار پشــيماني و
پس گرفتن سخن است
 -4صاحــب -تنپــوش -گل
تهحوض
 -5قومــي ايرانــي-
بشارتدهنده -طرح ميكشد-
هواپيماي سريع
 -6خوشحال -كمربند فرضي
زمين
 -7استان -مترسك -خودروي
فرانسوي
 -8طهارت -ساز زندهياد جواد
معروفي -چارهانديشي
 -9از باليــاي طبيعــي -نام
تعدادي از فراعنه مصر قديم-
از سبزيهاي خوردني
 -10مجموعه داســتا نهاي
كوتاه از جاللآلاحمد -طالق
 -11حرف ربــط – هوسها-
جديد -كاله الف
 -12بيماري ســبزي آلوده-
گياه پرشاخه -روشني و پرتو
 -13از شاگردان ابن سينا كه
آثار شيخ را گردآوري كرد
 -14اهل كاشان -خداحافظي

بيگانه -خريدن
 -15سســتي و بيحالــي-
عنوان -چابك
عمودي:
 -1تنها -نگران و پريشــان-
نوعي بيسكوييت ساده
 -2واجار -زن نازا -نام ماندگار
موسيقي آلمان
 -3از اوراق بهادار -خميرمايه-
ورزشي رزمي
 -4بيبندوبار -فرمانبرداري
 -5يــك حرف و ســه حرف-
تندي و تيــزي -چاهك كف
حوض
 -6تپه باســتاني گيالن -ابزار
برفروبي -بدخلق
 -7پيامبــري ملقــب بــه
خليلاهلل -هيدراته
 -8پايتخت لتوني -آيينهاي
سنتي -كندن علفهاي هرز
 -9قسمتهاي مياني هر چيز-
مؤسسه
 -10ســخن دلنشــين-
موشخرما -شكســتخوردن
لشكر
 -11نوعــي كاغــذ صيقلي و
براق -درنده گله -جامه گشاد
مردانه قديم
 -12غمگين -وســايل جانبي
تجملي

 -13از خطهاي اسالمي -ابزار
پهنكردن خمير -بلند و واال
 -14شــهر بيقانون -فرعي-
مالك سنجش
 -15شــادباش گفتن -قوي و
نيرومند -ارجمندي

حـــــلجــدول شمـــاره  7983
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 50هكتار از ذخيرهگاه زيستكره ارس كه پرونده ثبت جهاني آن در حال ارسال
به يونسكو است در آتش سوخت
مســئول ازجملــه ادارات كل منابع طبيعي و
حفاظت محيطزيست استان و شهرستانهاي
قرهداغ انجام گرفته اســت .اما آتشي كه هفته
گذشــته به جان ارســباران افتاد ،طي 4روز
50هكتار از جنگلهاي انبوه ارسباران را سوزاند.
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سخت

طبيعــي و محيطزيســت ،مرزباني ،ســپاه،
بسيج ،ارتش ،آتشنشــاني تبريز ،هالل احمر
و اداره كل راهداري شهرستان و اعضاي ستاد
مديريت بحران طي 3روز اخير به محل اعزام
شــدند .در اين عمليات  ۱۵۰نيرو نيز حاضر
بودند و 2بالگرد سبددار و آبپاش نيز به محل
اعزام شدند.
آنگونه كــه مديركل حفاظت محيطزيســت
آذربايجان شرقي به همشهري اعالم كرده است،
عامل آغاز آتشسوزي ،انساني بود و گروهي در
جنگل ،آتش روشن كردند كه اين آتش به جان
جنگلهاي هيركاني ارســباران افتاد و موجب
سوختن درختان و مراتع شد.
قاســمي با اعالم اينكه هنوز آمــاري از تلفات
گونههاي جانوري ســوخته در آتش در دست
نيست ،گفت :بررسیهای اوليه نشانهای از تلفات
گونههاي جانوري و پرندگان ندارد.
ارسباران منطقه كوهســتاني جنگلي وسيع و
متنوع در شمال استان آذربايجان شرقي است
كه بخشي از آن بهدليل تنوع گونههاي گياهي
و جانوري در ســال ۱۹۷۶بهعنوان ذخيرهگاه
زيستكره معرفي شــد .ذخيرهگاه زيستكره
شامل مناطق حفاظتشــده طبيعي زيستي
بينالمللي است كه نياز به حفاظت خاص دارند.
سال گذشته نيز آتشســوزي يك هفتهاي در
جنگلهاي ارسباران بيش از  ۶۰۰هكتار عرصه
جنگلي را خاكستر كرد و  2عامل آتشسوزي

مرحله سختتري در مواجهه با بيماري كرونا در ايران آغاز شده است .آمارها
ميگويند :ايران در آستانه ابتالي بيشتر به كرونا و باالتر رفتن ميزان تلفات
ناشي از اين بيماري ايستاده است .پس چارهاي جز ايجاد محدوديتهاي
بيشتر براي سفر و حتي مسدود شدن مسير گردشگري در برخي استانهاي
كشور باقي نميماند .فرصت گردشگري ورودي ايران براساس آنچه فعاالن
اين صنعت به همشهري و ديگر رســانهها اعالم كردهاند تا  2سال آينده
بهطور كامل از دســت رفته است .در اين ميان گردشــگري داخلي نيز با
ركود بيشتري مواجه ميشود و مسيري تاريك پيش روي فعاالن صنعت
گردشگري ميگذارد.
اواخر هفته گذشته بود كه حرمتاهلل رفيعي ،رئيس انجمن صنفي دفاتر
خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي ايران به همشهري گفت كه 50درصد
شــركتهاي خدمات مسافرتي كشور شــامل 2500آژانس گردشگري
تعطيل شده و برخي از آنها ترجيح دادهاند به جاي فعاليت در اين صنعت
به زانو درآمده در مواجهه با كرونا سرمايهشان را به بازار ارز و دالر و بورس

منتقل كنند .مهدي رضايي ،دبير كنسرســيوم تركيه در انجمن صنفي
دفاتر خدمات مسافرتي نيز همين ديروز تأييد كرد كه اروپاييها متاثر از
حساسيتهاي ويروس كرونا ،احتماال تا  2سال ديگر به ايران سفر نكنند و
به همين دليل بايد كشورهاي ديگر را جايگزين كرد و حتي به دل تركيه زد.
تنها اميــد باقيمانده براي فعاالن صنعت گردشــگري كشــور نگاه به
مرزهاي همسايه است .عراق ،آذربايجان ،افغانستان ،تركيه و پاكستان
سال گذشته بيشترين تعداد گردشگران خود را به ايران فرستادند و در
رديف 10كشور نخست گردشگرفرســت به ايران ثبت شدند .اما حاال با
پاندومي كرونا در جهان بهنظر ميرسد اميد فعاالن صنعت گردشگري به
مرزهاي همسايه نيز چندان دوام نداشته باشد .تركيه همچنان مرزهاي
گردشگري خود را با ايران مســدود كرده است .افغانستان نيز با افزايش
تعداد بيماران مبتال به كرونا مواجه است .عراق و آذربايجان هم وضعيت
چندان مساعدي ندارند و در پاكســتان هم شرايط چندان مناسب سفر
نيست.

عكس :توحید ایالقی

آتش تعمدي اينبار  50هكتار
منابع
طبيعي از جنگلهــاي ارســباران را
سوزاند .هرسال  ۴۵تا  ۵۰هزار
هكتار جنگل در ايران ميســوزد .اما هنوز هم
عامل انســاني مهمترين تهديد بــراي منابع
طبيعي كشور است.
با گذشــت 114روز از ســالجاري ،آتش در
جنگلهاي زاگرســي و عرصههــاي طبيعي
استانهاي كردستان ،خوزستان ،كهگيلويه و
بويراحمد و حاال جنگلهاي هيركاني آذربايجان
شــرقي در ارس خودنمايي كرده و پيشبيني
ميشــود مراتع و جنگلهاي بيشتري طعمه
حريق شوند .درپي شروع آتشسوزي در بخشي
از جنگلهاي ارسباران كه از عصر دوشنبه آغاز
و مهار آن تا ظهر چهارشــنبه بهطول انجاميد،
زبانههاي آتش بار ديگر در منطقه قرهتيكانلو
شهرستان خداآفرين در ارسباران شدت گرفت
و در 3نقطه وسعت يافت.
حميد قاسمي ،مديركل حفاظت محيطزيست
آذربايجان شــرقي در گفتوگو با همشهري
برآورد اوليه از وســعت مناطــق آتشگرفته
را حدود 50هكتار اعالم كــرد و گفت :از روز
دوشــنبه آتش در منطقه شــروع شد و همه
عوامل ازجمله نيروهاي يگان حفاظت منابع
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غول كرونا دوباره بيدار شــد و ايــران را به
محمد باریکانی
دبیر گروه زیست بوم روزهاي خطرناكتر نزديك كرد .آمارهاي
منتشــر شــده از وضعيت ابتال به كرونا و
پيشبينيها از آينده شيوع كوويد19-در ايران سطح هشدارها را افزايش
داد و بار ديگر موضوع قرنطينه و تعطيلي كامل شهرها مطرح شد.
اســتانهاي ســفيد ،زرد و نارنجي ايران در هفتههاي اخير به رنگ قرمز
درآمدند تا مسئوالن كشوري نيز متوجه بيداري دوباره غول كرونا در ايران
شوند .در اين شرايط اما بيشترين زيان نصيب فعاالن صنعت گردشگري
كشور ميشود و بار ديگر گشايشهاي اندك ايجاد شده در اين صنعت را

اعداد  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار
ديده شود .پاسخها در ادامه آمده است.
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كه با مجوز ســتاد ملي مقابله با كرونا ممكن کرد به باد میدهد و چرخه
گردشگري ايران به خواب دوباره خواهدرفت.
صنعت گردشگري ايران از  2سال و نيم قبل تاكنون بهطور كامل مختل
شده است .نوسان نرخ دالر در سال  ،97زنجيره رويدادها و حوادث داخلي
و خارجي سال 98و سرانجام اتفاقات 99همگي چرخه گردشگري ايران
را از تحرك بازداشــته و حدود 5هزار شــركت خدمات مسافرتي كشور،
نزديك به 4هزار هتل و اقامتگاه بومگــردي ايران را با ركود مواجه كرده و
چرخه ناوگان پروازي ايران را تعطيل كردهاســت .زيانهاي وارد شده به
شركتهاي خدمات مسافرتي و هتلها اما در 6ماه ابتدايي شيوع ويروس
كرونا در كشور ،بيش از 60هزار ميليارد تومان برآورد شده است .خسارات
وارد شــده به نيروي كار در اين بخشها و همچنين زياني كه به مشاغل
مرتبط با صنعت گردشگري ايران وارد شــد ،بخش ديگري از خساراتي
است كه ويروس نافرمان كرونا به زنجيره اقتصاد خانوارهاي ايراني در بخش
گردشگري وارد آورد .اكنون اما غول كرونا بار ديگر از خواب برخاسته است و

بيداري غول كرونا
و خواب دوباره گردشگري
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مکث
استمرار وضعیت قرمز در  9استان
آخرین آمار منتشرشده از سوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی نشان
میدهد  9اســتان خوزســتان ،هرمزگان ،بوشهر ،کرمانشــاه ،کردستان ،ایالم،
آذربایجانهای غربی و شرقی و خراســانرضوی همچنان در وضعیت قرمز قرار
دارند.
به گزارش گروه ایرانشهر ،اســتانهای تهران ،اصفهان ،مازندران ،گلستان ،البرز،
کرمان ،یزد ،سیستان و بلوچســتان ،همدان و اردبیل هم در وضعیت هشدار قرار
دارند و وزارت بهداشت توصیه کرده است مردم از ســفر به استانهای خراسان
رضوی و مازندران بپرهیزند.
طی  24ساعت گذشته  2262بیمار جدید مبتال به کووید  ۱۹ -در کشور شناسایی
شدهاند که  1455نفر از آنها بستری شدند و متاسفانه  ۱۴۲بیمار کووید  ۱۹ -جان
خود را از دســت دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به  ۱۲هزار و  ۴۴۷نفر
رسید.
در خوزستان ،طبق اعالم سخنگوی ستاد پیشــگیری از ویروس کرونای استان،
محدودیتها در شهرهای قرمز همچنان پابرجاســت« .رضا نجاتی» تاکید کرد:
فعالیت در مکانهای پرخطری که احتمال گســترش ویروس کرونا در آنها زیاد
است ،ممنوع شده و با توجه به آمار ابتال در کشور و خوزستان ،در صورت ادامه روند
و رعایت نشدن پروتکلها ،این محدودیتها ادام ه خواهد داشت.
در حال حاضر ،شهرهای دزفول ،آبادان ،رامهرمز ،شوش ،شوشتر ،کارون ،امیدیه،
اندیمشک ،ماهشهر ،مسجدسلیمان ،هندیجان و گتوند در وضعیت قرمز ،اهواز،
بهبهان ،حمیدیه و خرمشهر در وضعیت نارنجی و آغاجاری ،اندیکا ،ایذه ،باغملک،
باوی ،دشت آزادگان ،رامشیر ،شــادگان ،اللی ،هفتکل و هویزه در وضعیت زرد
قرار دارند.
در هرمزگان آمار همچنان باالست و به همین دلیل اســتفاده از ماسک ،بهویژه
در مکانهای شــلوغ ،رعایت فاصله فیزیکی و پرهیز از حضور در تجمع و مراسم
از توصیههای مهم دانشگاه علوم پزشکی به مردم اســت .بنابر اعالم مدیر روابط
عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،شمار قربانیان کرونا در هرمزگان با فوت
 17نفر در روز گذشته به  ۳۵۶نفر رسیده است« .فاطمه نوروزیان» با بیان اینکه
 ۴۹۳بیمار مبتال به کرونا در بیمارستانهای استان بستری هستند ،اعالم کرده
است که از این تعداد  ۷۹نفر در بخش مراقبتهای ویژه (آی .سی .یو) بستریاند
و حال  ۴۶نفر وخیم است.
در بوشهر هم  8شهرستان در وضع قرمز قرار دارند و محدودیتهای کرونایی تمدید
شده است .دبیر ستاد مبارزه با کرونا در بوشهر از افزایش شمار شهرهای قرمز استان
به  ۸شهر خبر داد و گفت ۳۲۳ :بیمار در بخشهای کرونایی بیمارستانهای استان
بستری هستند.
«سعید کشمیری» افزود :با فوت  2نفر دیگر در  ۲۴ســاعت گذشته ،آمار موارد
فوتشده بر اثر کرونا در استان به عدد  ۱۳۶رسید .همچنین  ۵۳مورد در بخشهای
ت ویژه بستری هستند که  ۳۲نفر از آنها با کمک دستگاه نفس میکشند.
مراقب 
با توجه به تقسیمبندی جدید وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،به دلیل
افزایش شــیوع بیماری ،غیر از شهرستانهای دشــتی و جم که در محدوده زرد
قرار دارند ،بقیه شهرستانهای بوشهر در وضعیت قرمز هستند .شرایط در سایر
استانهای قرمز هم کمابیش مشابه است و همچنان مسئوالن مهمترین راه کنترل
این وضعیت را استفاده از ماسک و حفظ فاصلهگذاری فیزیکی میدانند.

ایرانشهر

23023442

ضیافت نخلستان

عقدا ثبت ملی شد
بافت تاریخی شهر عقدا در شهرستان اردکان یزد ،به وسعت ۴۰هکتار ،در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد .شهر
تاریخی عقدا به عنوان یکی از کهنترین حوزههای استقرار جوامع
WWW hamshahrionline.ir
انسانی در دشت یزد ـ اردکان مطرح است .
متــن كـامـل درسایت

سفره نخلستان با رسیدن خارک در جنوب باز شده اما در کنار این
ضیافت خوشطعم ،شیوع کرونا ،بسته بودن مرزها ،حضور دالالن و ،...
نخلداران را نگران خود و درختی کرده که برایشان حکم فرزند
و زندگی را دارد
سیده زهرا عباسی
خبرنگار

آفتاب که به نیمههای آســمان میرسد ،سایه
گزارش نخلهادرهممیشود«.قیس»زیرهمینسایههای
درهم نشسته .عرق پیشانیاش را پاک میکند و در
ل برای دمی
هوای شرجی ،پای نخلها نفسی تازه میکند .سایه نخ 
آسودن در هوای گرم و شرجی چون بهشت است؛ اگر نور خورشید
که خود را از میان «سعف » (برگها) به چشم میرساند ،بگذارد .نور
خورشید حواس «قیس» را به بار نخل جوان جلب میکند .باید
ســرش را تا جایی که میتواند باال بگیرد تا طالیی خارکها را
البهالی خارکهای سبز و نور خورشید ببیند .خارکهای زرد،
طعم گس و شیرینی دارند .چیزی به فصل برداشتشان نمانده.
نخلهای «قیس» مانند نخلهای دیگر اهالی منطقه «علوه» در
شهرستان کارون از نوع «سعمران» اســت؛ زودتر از انواع دیگر
میرسد و یک دانهاش هم روی دست نخلدار نمیماند؛ همهشان
روانه خارج از کشور میشوند.
قیس هرچند همــه محصول نخلســتانش را بــرای صادرات
میفروشد ،اما داللها تا ســال پیش برای هر کیلوگرم خرمای
مرغوب «ســعمران» فقط  5هزار تومان به او میدادند .امسال
هم که هنوز قیمتی تعیین نشده اســت .خرمای این نخلها در
بازارهای داخلی تا کیلویی ۳۰هزار تومان هم فروخته میشود ،اما
سهم نخلداری که در شرایط بیآبی ،محصول خود را پیشفروش
میکند ،ناچیز است .سهم قیس شاید  200هزار تومان از هر نفر
نخل باشد؛ نخلهایی که حکم فرزندان قیس را دارند و برایشان از
جان و دل مایه میگذارد.
«کمیله» ،همسر قیس ،هم پای همین نخلها کار میکند .البته
ســاعت کارشــان صبحهای زود و نزدیک غروب است تا کمی
خورشید بیرمق باشد و هوا خنک .خارک با بامیه میرسد و موقع
خرماپزان که بشود ،لوبیا سر از خاک در میآورد .پاییز و زمستان
نخلها بار ندارند ،اما در سایهشان چای ترش و کنجد بار میدهد.
«کریم باوی» ،از نخلداران علوه ،هم همین شــرایط را دارد .او
 500نفر نخل دارد و پای هر کدام صیفی کاشته .سیل چند ماه
پیش  100نفر از نخلها و انجیرهایش را از بین برد و فقط 400
نخل رشید و بالغ او جان سالم به در بردهاند .محصول او هم مانند
قیس ،خرمای سعمران است و صادراتی؛ محصولی که به ارزانترین
قیمت ممکن نصیب دالالن و از کیلویی  20تا  50هزار تومان به
کشورهای خارجی فروخته میشود.
کری م باوی هرس ســاالنه (نخل  2بار در ســال و هر بار با هزینه
حداقل  40هزار تومان هرس میشود) ،لقاح ،کود و آبیاری را از
هزینههای نگهداری و مراقبت از نخلها میداند و توضیح میدهد
که هر نخل در نهایت از  200هزار تومان به باال برایش درآمد دارد؛
درآمدی که آنقدرها جبران هزینه نخــلداران را نمیکند ،اما
نخلها ،فرزندانش است و مگر میشود مراقب فرزند نبود؟
او بهترین راهحل برای بهبود وضع نخلداران را خرید تضمینی
خرما میداند تا دیگر آنها مجبور نباشند خرمایشان را چند ماه
زودتر و با قیمت ناچیز دست دالل بدهند.
برخالف خوزستان ،در سیســتان و بلوچستان ،برداشت خارک
شروع شده .اینجا شــرقیترین نقطه ایران است و آفتاب زودتر
از هر جایی بساطش را روی نخلستانها پهن میکند .برداشت
محصول نخل بسته به آب و هوا از نیمههای تیر شروع میشود
و گاهی تا آبان هم ادامه دارد .بیش از  ۷۰نوع خرما در این استان
تولید میشود و شهرستان ایرانشهر با  ۱۰هزار هکتار نخلستان،
یکی از عمدهترین مراکز تولید خرما در سیستان و بلوچستان است.
«محمد» هــم در همین منطقه نخلســتان دارد و خرمای ربی
و مضافتــی را به بازار عرضــه میکند .نخل از نــگاه او ظرفیت

سیستانو بلوچستان ،رتبه اول
 57هزار هکتار نخلستان در سیستانو بلوچستان وجود
دارد که از این میان  45هزار هکتار بارورند و ساالنه بیش از
 230هزار تن خرما به بازار عرضه میکنند .این استان رتبه
اول تولید خرما را در کشور دارد و بخش زیادی از محصول
تولیدیاش روانه کشورهای روســیه ،مالزی ،اندونزی و
کشورهای اروپایی میشود .در سیستان و بلوچستان 57
هزار و  162نفر در حوزه تولید خرما کار میکنند و مسئوالن
از افزایش اشتغالزایی با توسعه کشت ارقام تجاری خبر
میدهند .بیش از  ۷۰نوع خرما در این استان تولید میشود و
شهرستان ایرانشهر با  ۱۰هزار هکتار نخلستان یکی از عمده
مراکز تولید این خرماهاست.

تسکنهبافی قزلباشها
تسکنه در گویش ترکی به معنای سبدی است
که از جنس نی بافته میشود .به گزارش ایرنا،
«کربالیی عیسی قزل سفلو» از قوم قزل است
و با  ۸۱سال سن از  ۲۰سالگی با آموختن این
حرفه از پدر با استفاده از نی و شاخه درختان
انگور وحشــی از دل جنگلهای شهرســتان
مینودشت اســتان گلستان ،ســبدهایی در
اندازههای مختلف میسازد .سبدهای کربالیی
عیسی مورد توجه گردشگران است و خریداران
بسیاری دارد.

مغفولمانده توسعه سیستانو بلوچســتان است« .محمد» با
اینکه سواد چندانی ندارد ،اما بعد از سالها نخلداری حاال برای
خود کارشناس شده اســت .به اعتقاد او ،مرز مشترک سیستان
و بلوچستان با پاکستان و افغانســتان و همینطور بندر چابهار،
به عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور ،همه ویژگیهایی است که
میتوانست و میتواند به افزایش تولید خرمای صادراتی بینجامد
و غبار محرومیت را از چهره این استان محروم بزداید.
نو
تازه وضع جنوب اســتان بهتر اســت و در شــمال سیستا 
بلوچستان ،بعد از خشکسالی دریاچه هامون ،فقط ردپایی از نخل
که در گویش سیستانی «پیش» نامیده میشود ،باقی مانده و در
معدود مناطقی چون روستای «اکبرعباس» در شهرستان هامون
به چشم میخورد.
نو
خوزســتانیها نخل را بچه خود میدانند و اهالی سیســتا 
بلوچستان آن را درخت زندگی مینامند .اینجا و در دیار آفتاب،
عالوه بر محصول خرما ،از شاخ و برگ نخل ،روپگ (جارو) ،پروند
(زیرانداز) ،سفت (جانماز) ،کچو (خورجین) و کپات (سبد کوچک)
میبافند و میفروشند.
با همه اینها ،محمد اما فقط  40هزار تومان از هر خوشــه خرما
درآمد دارد و سود اصلی طعم و مزه دلپذیر خرمای ربی به جیب
دالالن میرود.
در بوشهر ،بر خالف سیستانو بلوچستان ،هنوز محصول روی
ن دالکی» و نخلداران دیگر نگران
شاخههاست و «حسین یزدا 
باد گرمی هستند که اگر بوزد ،محصول را روی شاخه میخشکاند.
فصل برداشت هم که برسد ،کارگر بهســختی پیدا میشود .او
نخلســتانی را به ازای هر کیلوگرم محصول 8 ،هزار تومان اجاره
کرده و عالوه بر باد سوزان تابستان ،دلش شور بعد از برداشت را
هم میزند .با جوالن کرونا محصول زیادی از پارسال روی دست
نخلداران در انبار مانده و حاال هم کــه این ویروس امان همه را
بریده ،به کشاورزان تاکید شده است تا محصول خود را به جای
جعبههای چوبی در ظرفهای دربســته بگذارند؛ هوای بسته
میتواند خرما را خراب کند و اگر محصول امسال هم مثل پارسال
آنچنان فروش نرود ،کشاورزان ضرر سنگینی میکنند.
او ،مثل محمد ،به خرید تضمینی خوشبین نیست ،چون دولت،
حتی اگر قیمت تضمینی را مشخص کند ،سر زمین و پای نخل که
بیاید ،ارزش محصول را پایینتر محاسبه میکند و تازه پول آن را
هم چند ماه بعد میدهد.
ن دالکی غیر از نخلداری تاجر خرما هم اســت.
حســین یزدا 
پارسال خرمای کشاورزان را  10هزار تومان فلهای خریده و بعد از
تمیزکردن و بستهبندی توانسته آن را بهزحمت کیلویی  11هزار
تومان بفروشد؛ خودش میگوید روی هر کیلوگرم  2هزار تومان
ضرر کرده است .با وجود همه اینها ،حسین امیدش به خداست و
از هفته دیگر کار برداشت خارک را شروع و از مسئوالن درخواست
میکند کاری کنند بلکه قیمت از  10هزار تومان کمتر نشــود.
هرچند او میگوید اصناف مرتبط با خرما در بوشهر آنقدرها هم
قوی نیستند و اینجا هر کس ساز خودش را میزند.
آمارهای منتشرشده از سوی انجمن ملی خرما ،همان چیزی است
که نخلدارانی چون «حسین»« ،محمد» و «کریم» را نگران کرده
است .فرقی نمیکند نخل در کجای جنوب به بار بنشیند؛ غرب
و در همسایگی کارون ،شرق و در همسایگی دریای عمان و یا با
فاصله از آب در زمین تشنه کرمان و فارس .نخل برای هر کدام از
این مناطق معنایی شبیه زندگی دارد؛ یک جا حکم آدمیزاد دارد و
در شمار فرزندان میآید و یک جا از قدیم به درخت زندگی معروف
بوده .این نخلها قرار است امســال یک میلیون و  200هزار تن
محصول دهند و ،با توجه به کاهش  30درصدی صادرات پارسال
و شرایط تحمیلشده به دلیل شیوع کرونا ،سال سختی را پیش
روی نخلدارها بگذارند.

بوشهر؛ رتبه دوم
بوشهر با داشــتن رتبه دوم در تولید خرما 34 ،هزار و 500
هکتار نخلستان و  6میلیون نفر نخل دارد .از این تعداد حدود
 80درصد آن بارور است و ساالنه بیش از  160هزار تن خارک،
رطب و خرما برداشت و در بازارهای هدف داخلی و خارجی
عرضه میشود .خرمای بوشهر با اشتغالزایی برای  18هزار
نفر ،عالوه بر استانهای مختلف کشور ،به آسیای میانه ،اروپا،
کشورهای حاشــیه خلیج فارس ،هند ،روسیه و پاکستان
صادر میشود .ارزش خرمای صادراتی استان بوشهر به طور
میانگین 37 ،میلیون دالر اســت .شهرستان دشتستان با
داشــتن بیش از  70درصد درختان نخل جایگاه مهمی در
تولید محصوالت خرما ،رطب و خارک در بوشهر دارد.

پیش بینی میشود امسال یک میلیون و  200هزار تن خرما در کشور برداشت شود /.عکس :همشهری -محمد رضا دهداری

سال سخت خرما

رئیس انجمن ملی خرما پیشبینی کرده است با توجه به سالآوری پیش روی خرما (تناوب باردهی) امسال تولید محصول خرما در کشور
به یک میلیون و  ۲۰۰هزار تن برسد .این در حالی است که طبق اعالم «محسن رشید فرخی یزدی» سال گذشته صادرات خرما نسبت به
سال ماقبل  ۳۰درصد کاهش داشته و امسال هم با توجه به شیوع ویروس کرونا و تبعات آن ،سال سختی پیش روی محصول خرما بهویژه
در بخش صادرات است .نایب رئیس انجمن خرمای هرمزگان و عضو انجمن ملی خرما هم مهمترین چالش خرما را در سال جاری همین
موضوع میداند و به همشهری میگوید :سال گذشته به دلیل شرایط به وجود آمده در نتیجه شیوع کرونا مشکالت جدی در بازار داخلی و
خارجی داشتیم .محصول خرما یک محصول غیرضروری است و بهراحتی تحت تاثیر عوامل مختلف از سبد کاالی خانوار حذف میشود.
طبیعی است که در ماههای گذشته با اضافه شدن اقالمی چون مواد ضدعفونیکننده و ماسک به سبد خرید خانوار ،اقالمی مانند خرما از
این سبد حذف شود .از سوی دیگر ،بسته شدن مرزها و مشکالت صادرات غیرنفتی بر صادرات خرما هم تاثیر زیادی گذاشت و در نتیجه
این  2عامل ،خرمای زیادی در سردخانهها باقی ماند .برای مثال ،در هرمزگان  3500تن خرما در سردخانهها مانده و با نزدیک شدن فصل
برداشت و ورود خرمای جدید به بازار ،فروش محصول سختتر از سالهای قبل خواهد بود« .راشد دهقانی» افزایش قیمت بنزین و در
نتیجه آن افزایش هزینههای خانوار را هم عامل دیگری برای کاهش مصرف خرما در داخل میداند و میافزاید :از همان روزهای ابتدایی
شیوع کرونا ،پیگیریهای انجمن ملی خرمای ایران برای یافتن راهکارهایی شروع شد تا بتوانیم ضرر نخلداران را به حداقل برسانیم.
این پیگیریها از ســمت اتاق بازرگانی ،وزارت صمت و دیگر نهادها ادامه دارد و امیدوارم نتیجه نهایی تا شهریور ،که فصل برداشت
خرمای تجاری میرسد ،مشخص شود .این کشاورز امسال را سالی سخت و مهم برای محصول خرما توصیف و اظهار میکند :نخلداران
پیشنهاد خرید تضمینی محصول را مطرح میکنند ،که به نفع همه خواهد بود ،اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور بعید است دولت
م این بخش را دورریز محصول و کار به شیوه سنتی میداند و توضیح میدهد :برای مثال خرمای
ب مه 
توانایی آن را داشته باشد .او آسی 
پیارم و خاصویی از انواع لوکس خرما محسوب میشوند که دورریز بسیار کمی دارند ،اما با توجه به برداشت نامناسب کشاورزان و نداشتن
تکنولوژی الزم ،بخش زیادی از محصول دور ریز میشود .آسیب دیگر این بخش نبود صنایع تبدیلی بهویژه در استانهای محروم چون
هرمزگان ،بوشهر ،سیستانو بلوچستان و کرمان است که موجب شده سود اقتصادی این محصول به جیب مردم منطقه نرود و خبری از
توسعه اقتصادی در نتیجه آن نباشد .دهقانی در این باره میگوید :خرما میتواند پشتوانه عظیم اقتصادی برای استانهای محروم باشد
و زمینه اشتغالزایی مطلوبی را ایجاد کند ،اما متاسفانه این ظرفیت مغفول مانده و سیستم اقتصادی بهدرستی آسیبهای این بخش را
شناسایی نکرده است .هرچند صنایع تبدیلی و بستهبندی یکی از مهمترین نیازها برای توسعه اقتصادی این بخش محسوب میشود،
اما گران بودن سرمایهگذاری در این بخش موجب شده است افراد بهتنهایی موفق نشوند .به اعتقاد من ،حضور و حمایت نهادهای مختلف
مانند انجمن ملی خرما از سرمایهگذاران خرد میتواند بخشی از آسیبهای این بخش را جبران کند تا ضمن اشتغالزایی شاهد بازگشت
سود ا قتصادی به استانها باشیم .از دیدگاه عضو انجمن ملی خرما ،نحوه نرخگذاری خرما هم کارشناسی نیست و به همین دلیل گاهی
این محصول در رقابت با محصول دیگر کشورها از جمله عربستان گرانتر عرضه میشود و رقابت را از دست میدهد .انجمن ملی خرما
قصد دارد امسال قیمتگذاری را به شیوه کارشناسیشده انجام دهد تا محصول در رقابت خارجی بازار را از دست ندهد.

خوزستان؛ رتبه سوم
 40هزار خانوار در خوزستان از طریق محصوالت  ۴۱هزار
هکتار نخلستان این اســتان ،که قرار است تا سال ۱۴۰۱
به  ۵۵هزار هکتار افزایش یابــد ،امرار معاش میکنند و
ساالنه بیش از  150هزار تن خرما ،خارک و رطب را به بازار
میفرســتند .از این میزان ۸۵ ،هزار تن با ارزشی معادل
 ۱۲۰میلیون دالر در سال به خارج از کشور صادر میشود
و بخشی نیز به مصرف داخل اســتان و بازار استانهای
دیگر میرسد .بیشترین سطح زیرکشت خرما در مناطق
شادگان ،آبادان ،خرمشهر ،ماهشهر و بهبهان قرار دارد و
در مجموع ،خوزستان با این حجم از تولید رتبه سوم تولید
خرما را در کشور دارد.

هرمزگان؛ رتبه چهارم
سطح زیر کشت نخلستانها در هرمزگان  ۳۴هزار هکتار
است که امسال از آنها  ۱۴۰هزار تن خرما برداشت میشود.
البته پیشبینیها نشان میدهد محصول امسال  15درصد
افزایش داشته باشد و به کشورهایی چون استرالیا ،کانادا،
روسیه و کشورهای آســیای میانه صادر شود .طبق اعالم
جهاد کشاورزی هرمزگان ،در این استان به ازای هر هکتار،
یک اشتغال وجود دارد و البته قرار است  20هزار هکتار از
نخلستانهای فرسوده تا  10سال آینده اصالح و احیا شود.
در هرمزگان  ۵۵نوع خرما تولید میشــود که  ۲۰نوع آن
تجاری است و  3نوع دیگر مانند پیارم ،خاصویی و مضافتی
به خارج از کشور صادر میشود.
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ميمبال به استقالل نرسيد
ويليان ميمبال ،بازيكن پرويي تراكتور غايب بزرگ اين تيم در ديدار امشب مقابل استقالل خواهد بود .ميمبال كه بعد
از جدايي ساير بازيكنان خارجي ،تنها خارجي بازمانده در تراكتور است بهدليل بيماري نميتواند در فهرست نفرات
ساكت الهامي قرار بگيرد .ميمبال البته در بازيهاي اخير در تركيب اصلي تراكتور قرار نداشت.

23023693

نكته بازي

تورنمنت سهجانبه استقالل ،تراكتور و كرونا

مذاكره وسط قرارداد بد است؟ واقعا؟

در مهمترين بازي هفته ، 24امشب تراكتور ميهمان باقيمانده استقالل است
و سپاهان از پارسجنوبي ميزباني ميكند

هفته بيستوچهارم رقابتهاي ليگبرتر ايران امشب
با انجام  5بازي در  4شهر مختلف پيگيري ميشود .از
بين تيمهاي فوالد و استقالل كه هفته گذشته بازي
نكردند ،فوالد اين هفته هم بهدليل ابتالي بازيكنانش
به بيماري كرونا بازي نميكند اما استقالل با بهبودي
3بازيكن خود بايد به رقابتها برگردد و بازي بزرگ
اين هفته را مقابل تراكتور برگزار كند.
استقالل  -تراكتور؛ ساعت 21

فرشيد باقري ،محمد دانشگر ،وريا غفوري ،هروويه
ميليچ ،مسعود ريگي ،مهدي قائدي ،آرش رضاوند و
حسين پورحميدي؛ اينها8بازيكني بودند كه ابتالي
آنها به بيماري كرونا موجب لغو بازي قبلي استقالل
شد .حاال شنيده ميشود از اين جمع 3بازيكن بهبود
پيدا كردهاند و تســت جديد آنها منفي بوده است.
آرش رضاوند ،مهدي قائدي و دانشگر سالمتي خود
را بهدست آوردهاند و ميتوانند به ميدان بروند .به اين
ترتيب آنها امشب از ساعت21بازي شماره23خود
را مقابل تراكتور برگزار ميكنند .استقالل از 3بازي
اخيرش فقط يك امتياز گرفتــه و 2گل زده اين تيم
در 3بازي نشان ميدهد از خط حمله كوبنده دوران

فدراسيون فوتبال در پي توافق قبلي با كريم باقري ،دنبال اين مربي
رفته تا كارش را در تيم ملي شروع كند .اين وسط براي كريم شرط
گذاشتهاند كه اگر تيم ملي را ميخواهد بايد قيد پرسپوليس را بزند و
تكشغله شود .هواداران پرسپوليس هم از اين موضوع شاكي شدهاند.
همزمان شايعاتي هم در مورد دلخوري باقري از گلمحمدي درست
شده كه دليلش كمرنگشــدن نقش كريم در پرسپوليس است.
راست و دروغش را هم ما نميدانيم .مجموعه اين مسائل اما يحيي را
عصباني كرده؛ تا جايي كه سرمربي پرسپوليس گفته« :فدراسيون
حق نداشت با مربي داراي قرارداد مذاكره كند ».بله خب؛ مذاكره
وسط قرارداد فقط براي خود آقايحيي مجاز است و از 10روز قبل از
توافق هم ميتواند سفارش خريد اوساگونا را بدهد .تازه آپشن تغيير
تيم به بهانه «قلبدرد» هم فقط براي خود گلمحمدي كار ميكند!

استراماچوني ديگر اثري باقي نمانده است .تراكتور هم
در حالي به تهران ميآيد كه از 3بازي اخير خارج از
خانهاش فقط يك امتياز گرفته و 2بار شكست خورده
است .جدال اين تيم با استقالل يكي از دوئلهاي6
امتيازي در راه كسب سهميه اســت و برگزاري اين
بازي با يك لشــكر غايب از بدشانســيهاي بزرگ
آبيپوشان محسوب ميشود.
سپاهان  -پارسجنوبي؛ ساعت 20:45

ســپاهان بعد از تعطيالت كارش را خوب شــروع
كرد اما در دومين بازي به ســد محكم سايپا خورد
و 2امتياز ديگر از دســت داد .تيــم قلعهنويي طي
180دقيقه بازي رفتوبرگشت مقابل سايپا موفق به
گلزني نشد و امشب بايد مقابل يكي ديگر از تيمهاي
دفاعي و چغر پايينجدول بايستد .پارسجنوبي در
بازي رفت ســپاهان را در جم يك-يك متوقف كرد
و نخستين گل خورده ســپاهان در اين فصل نيز در
همان بازي اتفاق افتاد .خبر خوب براي ســپاهان
بازگشت كيروش استنلي به فرم مطلوب است كه
احتماال او را از ابتدا در تركيب اصلي زردپوشان قرار
خواهد داد.

اميرحســين اعظمي | ســاكت الهامــي بهعنوان ســرمربي
تراكتورســازي هنوز هم با تعطيلي ليگ موافق اســت اما اعتقاد
دارد بازي تيمش مقابل استقالل بايد برگزار شود .او در گفتوگو
با همشهري مدعي شده تيمهاي منتسب به وزارتخانه نميتوانند
هر وقت دلشان خواســت بازي كنند و هر وقت دوست نداشتند
خواهان لغو بازيها شوند.
سازمان ليگ و باشگاه تراكتورسازي
به برگزاري بازي اين هفته با اســتقالل اصرار دارند .در اين
خصوص بيشتر صحبت ميكنيد؟

شما فراموش كرديد كه ما در زمين خودمان چگونه برابر نساجي
قرار گرفتيم؟ ما بســياري از بازيكنان را بهدليــل بيماري كرونا،
مصدوميت ،محروميت و ...در اختيار نداشتيم .در ضمن اسدي و
سليمي هم مصدوم بودند و بهخاطر كمبود بازيكن براي ما بازي
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 2تيــم پرطرفــدار بــا ورزشــگاههايي پرشــور و
دوستداشتني ،اين بار در ورزشگاه خالي و دور از تمام
آن شور و حالها به مصاف هم ميروند .بازي رفت 2
تيم در قائمشهر بدون گل مساوي شد و امشب 2تيم
در تالشاند تا نخستين گلها را وارد دروازه يكديگر
كنند .هر2تيم در هفتههاي اخير سرمربي خود را تغيير
دادهاند اما شرايط نســاجي بعد از تغييراتي كه روي
نيمكت داشته خيلي بهتر از صنعتنفت بوده است.
شهرخودرو  -سايپا؛ ساعت 20:30

ابراهيم صادقي بعــد از متوقفكردن اســتقالل و

ســپاهان ،امشــب بهدنبال متوقف كردن سومين
تيم مدعي و صدر جدولي ليگ اســت .ســايپا تيم
جواني اســت كه در خط دفاعي منسجم و پرقدرت
اما در خط حمله كامال كمجان و ترسو بازي ميكند.
آمارهاي فني نشان ميدهد سايپا در آيتم بازي هوايي
موفقترين تيم ليــگ نوزدهم اســت و براي ضربه
زدن به اين تيم بيشــتر بايد به بازي زميني چشــم
داشــت؛ چيزي كه شــهرخودرو به خوبي آن را بلد
است .شــهرخودرو در هفته گذشته براي دومين بار
در اين فصل سرمربياش را از دســت داد و بايد ديد
با هدايت سرمربي خارجي و جديدش چگونه نتيجه
خواهد گرفت.

نميشود تيمهاي وزارتخانه هر وقت خواستند بازي نكنند
الهامي :عدالت بايد رعايت شود

كردند .ما در اين بازي  50درصد تيم را در اختيار نداشــتيم ولي
نگفتيم كه بازي نميكنيم ،چون به ما گفتند بازي كنيد.
تراكتور قبل از شــروع ليگ بهشدت
مخالف برگزاري بازيها بود ولــي حاال ميگوييد كه بازيها
برگزار شود .اين رفتار از سوي شما تناقض ندارد؟

من هيچوقت نگفتم كــه ليگ بايد ادامه پيــدا كند و حرفم چيز
ديگري بود كه در اين خصوص توضيح ميدهم .ما قبل از شروع
بازيها گفتيم كه ليگ بايد تعطيل شود چون سالمتي افراد از هر

چيزي مهمتر است ،حاال هم همين حرف را ميزنم و همين االن
كه با شما صحبت ميكنم موافق تعطيلي ليگ هستم چون اوضاع
بهشدت خراب است و خطر مرگ همه را تهديد ميكند ولي يك
سري مسائل ميبينيم كه اصال منطقي نيست .ما غايبان زيادي
برابر نساجي داشتيم ،پس چرا اين بازي لغو نشد؟
آيا درست است هر تيم هر وقت دلش نميخواهد بازي نكند ،اين
بهنظر من اصال درست نيست .ما درخواســت كرديم كه بازي با
نساجي لغو شود ولي به ما گفتند هر چقدر هم غايب داشته باشيد

پيكان  -گلگهر؛ ساعت 21

پيكان بعد از 12هفته باالخره رنگ برد را ديد و به بقا در
ليگ اميدوار شد .اين تيم از هفته 11تا 22فقط 3امتياز
گرفته و طبعا با چنين نتايجي تا قعر جدول سقوط كرده
بود .اما هفته گذشته باالخره طلسم پيكانيها مقابل
ذوبآهن شكست و تهاجميترين تيم قعرجدول ليگ
با 4گل پيروز شد .پيكان و گلگهر حاال فقط يك امتياز
باهم فاصله دارند و بردن اين بازي براي آنها حكم مرگ
و زندگي را دارد .اين يكي از چند فينال  6امتيازي قعر
جدول است؛ فينالي كه سابقه بازيهاي قبلي پيكان
ميگويد پرگل خواهد شــد و سابقه گلگهر از كمگل
بودن آن حكايت ميكند.

بايد بازي برگزار شــود ،اگر غايب زياد داريد با تيم جوانان و اميد
بازي كنيد .االن هم اين عادالنه نيســت تيمهايي كه منتسب به
وزارتخانه هستند هر زمان بخواهند بازيكنند و هر زمان نخواهند
بازي نكنند .من باز هم ميگويم مشــكلي بابت تعطيلي بازيها
ندارم ولي بهتر است عدالت برگزار شود.

بهنظر ميرســد موقعيت خوبي براي
شكست دادن استقالل داريد.

استقالل هميشه استقالل اســت ،آنها تيم خوبي دارند و برخي
نفرات كه غايب بودند هم به اين بازي ميرسند .تعدادي از نفرات
استقالل هم غايب هســتند كه ما توجهي به اين موضوع نداريم.
هر بازي شرايط خاص خودش را دارد و بازي با استقالل هم اصال
براي ما آسان نيست .ما كار سختي داريم ولي به توانايي بازيكنان
خودمان ايمان داريم.

به ريال هم باشد ،خوب است

بعضي چيزها تعارفبردار نيست ،شــوخي هم ندارد؛ مثل همين
گذشــتكردن عليرضا منصوريان از مطالباتش .ظاهرا ســرمربي
پيشين اســتقالل 200ميليون تومان از اين تيم طلبكار بوده كه با
حضور در باشگاه اين مبلغ را بخشــيده است .البته ابتدا عنوان شد
طلب منصوريان 2ميليارد بوده؛ ادعايي كه انشاءاهلل سهوي و دور از
نيت اغراق و بزرگنمايي بوده است .حيف است حاال كه كار خوبي انجام
شده ،دوستان و دشمنان آن را لوث كنند .به هر حال هر چقدر هم كه
پول داشته باشي ،باز بخشش شايسته تحسين است .متأسفانه خيلي
از پيشكسوتان فوتبال ايران يك روحيه طلبكارانه در قبال باشگاهها
دارند و اگرچه همه زندگيشان را از پيراهن قرمز يا آبي داشته باشند،
باز تيم را مديون خودشان ميدانند .بنابراين خيلي ساده و بدون توجه
به ريال و تومان ،بايد به منصوريان گفت دم شما گرم!
«اگر» قبول نيست

هرچقدر اوضاع استقالل خرابتر ميشــود ،بدتر نتيجه ميگيرد
و سررســيد پرداخت بدهيها رد ميشــود ،حجم مصاحبههاي
هيأتمديره هم افزايش مييابد كه واقعا جاي تحسين دارد .بعد از
شاهكاري كه جناب نظري با جام اسنپي و اينها خلق كرد ،حاال آقاي
عبديان هم گفته« :بازيكنان تيم صدرنشين كرونا بگيرند ،باز قهرماني
براي آنها ارزش دارد؟ اگر استقالل هم صدر جدول بود ،ما ميگفتيم
ليگ بايد تعطيل شــود ».انصافا ما االن بايد اين ادعا را باور كنيم؟
يعني اگر استقالل در يكقدمي قهرماني بود ،آقاي عضو هيأتمديره
خواهان لغو ليگ ميشد؟ اصال از ترس هواداران ،جراتش را داشت
چنين حرفي بزند؟ به همين تراكتوريها نگاه كنيد؛ قبل از شروع
مسابقات بهشدت مخالف برگزاري ليگ بودند ،اما االن كه چهارم
هستند و سهيمه آسيايي را در خطر ميبينند ،آتششان براي ادامه
كار از پرسپوليس هم تندتر است.

بيرو همچنان مشكل خروجي دارد
عليرضا بيرانوند يكبار ديگر با مشكل خروج از كشور روبهرو شد .او باتوجه به اينكه هنوز خدمت سربازياش را
انجام نداده با وجود دريافت ويزاي خود بايد يك وثيقه به سازمان نظاموظيفه ارائه ميكرد تا بتواند مجوز خروج خود
را دريافت كند .دروازهبان تيمملي بعد از حل اين مشكل امروز و فردا تهران را ترك خواهد كرد.
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رم -يونايتد احتماال در نيمهنهايي ليگ اروپا
قرعهكشي مرحله يكچهارم نهايي ليگ اروپا ديروز
انجام شد اما فعال از بازي حســاس و ديدني خبري
نيســت؛ مگر آنكه دلمان را به جدال احتمالي اينتر
با بايرلوركوزن يا مثال رم (سويا) با ولوز خوش كنيم.
برنده وولفسبورگ /شاختار با برنده فرانكفورت /بازل
برنده السك /منچستريونايتد با برنده باشاكشهير/
كپنهاگن
برنده اينتر /ختافه با برنده رنجرز /بايرلوركوزن
برنده المپياكوس /ولورهمپتون با برنده رم /سويا

الكالسيكو در نيمهنهايي؛
فرض محالِ جذاب
يك
ِ

طبق قرعهكشي ليگ قهرمانان اروپا ،بارسلونا اگر ناپولي را
ببرد با برنده سيتي-رئال و يووه-ليون بازي خواهد كرد
ديروز يوفا قرعهكشــي دور يكچهــارم پاياني ليگ
قهرمانان اروپا را هم انجام داد و اين در حالي است كه
هنوز تكليف چهارپاي اين مرحله روشن نشده است.
در دور بعدي 2بــازي مرگبار داريــم و 2بازي عادي.
اتلتيكومادريد كه در دور قبلي موفق شد مدافع عنوان
قهرماني را در بندر ليورپول حذف كند ،براي مرحله
بعدي جايزهاي نصيبش شده و به قرعه اليپزيش خورده.
پاريسنژرمن هم كه در مرحله يكهشتم توانسته
بود بازي باخته در آلمان را كامبك بزند و دورتموند را
از گردونه رقابتها خارج كند ،بايــد در يكچهارم با
آتاالنتاي تازهوارد روبهرو شود .البته اين 2حريف خيلي
هم ساده نيستند .اليپزيش و آتاالنتا پديدههاي اين
فصل فوتبال اروپا هستند .اليپزيش تاتنهام مورينيو را
حذف كرد و آتاالنتا هم والنسيا را دره م كوبيد.
يوفا تعيين كرد كه بازيهاي مرحله يكهشــتم در
زمين تيمهاي ميزبان اما بدون حضور تماشاگر برگزار
شود .پيش از اين نظريهاي مطرح شده بود كه مسابقات
اين مرحله بهصورت متمركز و مثال در ليسبون يا جايي

ديگر برگزار شود كه فشار تيمهاي ميزبان دور برگشت
كه دوست داشتند در زمين خودشــان بازي كنند و
تن به سفر ندهند ،يوفا را از آن تصميم منصرف كرد.
حاال رئالمادريد كه در بازي رفت به منچسترسيتي
گوارديوال  2بر یک باخته بود ،بدون ترس در ورزشگاه
اتحاد در منچســتر به ميدان ميرود به اميد كامبك.
رئال يا منسيتي هركدام صعود كنند به برنده ديدار
يوونتوس با ليون ميخورند .يووه در فرانسه يك بر صفر
به ليون باخته بود و حاال در بازي برگشت بدون اتكا به
تماشاگرانش بايد آن نتيجه را جبران كند .يوونتوس
بعد از كرونا بسيار ضعيفتر از يووه پيش از كروناست.
كارشناسانفوتبالدركاتالونياهمنسبتبهبازيبرگشت
مقابل ناپولي كه اخيرا در بهترين فرم خود با گتوزو قرار
دارد احساس نگراني ميكنند .بازي رفت در ايتاليا يك-
يك تمام شد و در بازي برگشت بارسلونا نميتواند از فشار
هوادارانش در نوكمپ بهره ببرد و همين ،اوضاع را براي
اين تيم سخت ميكند .برنده اين ديدار به برنده بازي
بايرن مونيخ و چلسي ميخورد كه با توجه به پيروزي

مستقيم؛ فينال

چرا برنامه فشرده ليگ قهرمانان ،يك فرصت
خوب براي تيمهاي ايراني است
برنامه ادامه مسابقات ليگ قهرمانان آسيا اعالم شده و بر اين
اساس ،شاهد يكي از فشردهترين ادوار مسابقات رسمي در
تاريخ فوتبال جهان خواهيم بود .اين بازيها از 24شهريور
آغاز خواهد شد4 ،مسابقه مرحله گروهي ظرف 10روز انجام
ميشود و سپس مراحل يكهشتم ،يكچهارم و نيمهنهايي
هم در كوتاهترين زمان ممكن نهايتا تا 12مهر برگزار خواهد
شــد .اين يك برنامه ديوانهوار است كه باشگاههاي ايراني
را بهشدت خشمگين و نااميد كرده .داليلش هم مشخص
است .هيچكدام از  4نماينده ايران (پرسپوليس ،استقالل،

پرگل بايرن در بازي رفت ،تقريبا اين قرعه بايرنمونيخ
خواهد بود .يعني در دور بعدي ميتوانيم منتظر جدال
فوق حساس بارسا-بايرن و منسيتي (رئال)-يوونتوس
باشيم و چشممان را به 2ديدار ديگر اين مرحله ببنديم.
اگر بارسلونا و رئال از سد ناپولي و منچسترسيتي بگذرند
و در دور بعــدي بايرنمونيخ و يوونتــوس را ببرند ،در
نيمهنهايي به هم برخورد ميكنند و يك الكالسيكوي
اروپايي ديگر را به نمايش ميگذارند كه البته با توجه به
نتايج رفت و حريفان سخت در دور بعدي ،احتمال بسيار
ضعيفياست.
يكچهارم پاياني:
برنده منچسترسيتي /رئال مادريد -برنده يوونتوس/

سپاهان و شهرخودرو) شرايط خوبي در جدول ردهبندي
ندارند .به عالوه آن زمــان بايد بعد از يك ماهونيم تعطيلي
وارد اين مسابقات شــوند كه همين مسئله آمادگي بدني
و فني بازيكنــان را به چالش خواهد كشــيد .از همه بدتر
هم اينكه كنفدراسيون فوتبال آسيا با تقبل هزينه تيمها
موافقت نكرده و هر  4باشگاه ايراني بايد مخارج اقامت 10تا
19روزه خود در قطر را از جيب بپردازند .تكتك اين مسائل
نااميدكننده بهنظر ميرسد ،اما شايد اوضاع به اين بديها
هم نباشد .در حقيقت داليلي وجود دارد كه ثابت ميكند
اين مدل خاص از برگزاري مســابقات ،يك فرصت خوب
براي نمايندگان ايران است تارؤياي دور و دشوار فيناليست
شدن در آسيا را ظرف كوتاهترين مدت ممكن ،زير  3هفته
به آغوش بكشند.
 -1اگر فشردگي و خســتگي وجود دارد مال همه است و

ليون
اليپزيش آلمان -اتلتيكو مادريد اسپانيا
برنده ناپولي /بارسلونا  -برنده بايرنمونيخ /چلسي
آتاالنتا ايتاليا -پاريسنژرمن فرانسه
نيمهنهايي:
بازي اول :برنده منچسترســيتي /رئالمادريد و برنده
يوونتــوس /ليون با برنــده ناپولي /بارســلونا و برنده
بايرنمونيخ /چلسي
بــازي دوم :برنده آتاالنتــا /پاريســنژرمن و برنده
اليپزيش/اتلتيكو
تاريخ بازيهاي باقيمانده:
دور برگشت يكهشتم نهايي 17 :و 18مرداد1399

نمايندگان بقيه كشورها هم از اين مسئله آسيب ميبينند،
اما در عوض اين مدل برگزاري ،نمايندگان ايران را از تحمل
رنج سفرهاي پياپي و مشكالت فرودگاهي و چيزهايي نظير
آن معاف ميكند .واقعيت آن است كه بهخاطر مشكالت
مالي ،مديريتي و اداري ،هر بار ســفر نمايندگان ايران به
كشورهاي ديگر براي برگزاري چنين مسابقاتي با دردسر
مواجه ميشود .كافي است داستانهاي باورنكردني حضور
استقالل در كويت و قطر براي  2بازي پليآف امسال را به ياد
بياوريد تا بدانيد در مورد چه چيزي حرف ميزنيم .حاال اما
چنين مسائلي وجود ندارد و فقط با يك سفر و 19روز اقامت
ميتوان جواز ارزشمند حضور در فينال آسيا را بهدست آورد.
 -2ما با تيمهاي عربستاني هميشه در زمين بيطرف بازي
ميكنيم .هميشه هم مشــكل داريم كه مثال اماراتيها را
براي ميزباني راضي كنيم يا در عمان به ميدان برويم .امسال
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نيمه نهايي
برنده (المپياكوس /ولورهمپتون -رم /سويا) مقابل
برنده (السك /منچستريونايتد با برنده باشاكشهير/
كپنهاگن)
برنده (اينتر /ختافه -رنجــرز /بايرلوركوزن) مقابل
برنده (وولفسبورگ /شــاختار با برنده فرانكفورت/
بازل)
يكچهارم نهايي 22 :تا 25مرداد1399
نيمهنهايي 28 :و 29مرداد1399
فينال2 :شهريور1399
 مســابقات مرحله يكچهارم نهايي ،نيمهنهاييو فينال همه در ليســبون پرتغال و د ر ماه آگوست
برگزار خواهند شد .تمام مسابقات يكچهارم نهايي
و نيمهنهايي بهصورت تكحذفي برگزار ميشوند.
بازيها در  2اســتاديوم ژوزه آلواالد و استاديو دا لوز
برگزار ميشوند كه اســتاديو دا لوز بنفيكا ،ميزبان
فينال خواهد بود.

اصال معلوم نبود كنفدراسيون اجازه ميزباني از اماراتيها
و قطريها را هم به ايران بدهد و هــر روز در اين مورد يك
خبر ضدو نقيض مطرح ميشد .برگزاري متمركز بازيها
در ورزشــگاههاي مجهز و خالي از تماشاگر قطر ،كل اين
مشكالت را حل ميكند.
 -3با اعالم كنفدراســيون ،تيمها براي اين مرحله بازيكن
جديد هم ميتوانند بگيرند .اين هم يك امتياز ديگر براي
نمايندگان ايران است كه از گروه باال بروند .تا به حال سابقه
نداشته در مرحله گروهي ،يك تيم با  2ليست شركت كند،
اما حاال در شرايط خاص اين اتفاق رخ داده است .در نتيجه
اگر تيمهاي ايرانــي با نهايت توان و تمركــز در اين تور 3
هفتهاي حاضر شوند ،شايد يك سوغاتي بسيار شيرين براي
هوادارانشــان همراه بياورند؛ تحفهاي به ارزش حضور در
فينال ليگ قهرمانان آسيا.

منهاي فوتبال

سوريان بهدنبال جايگاه از دست رفته ايران
انتخابات اتحاديه جهاني كشتي براي تعيين رئيس و  6عضو سالجاري
هيأترئيسه برگزار ميشود .حميد ســوريان ،نايبرئيس فدراسيون
كشــتي ايران و دارنده 7مدال طالي جهــان و المپيك براي عضويت
در هيأترئيسه اتحاديه جهاني در اين دوره كانديدا شده است5 .عضو
فعلي و 9كانديــداي جديد براي تعيين 6عضو هيأترئيســه اتحاديه
جهاني كشتي به رقابت خواهند پرداخت .اللوويچ نيز براي حضور مجدد
6ساله بهعنوان رئيس ،كانديدا شده است .تاريخ برگزاري كنگره اتحاديه
جهاني پس از مشخصشدن تقويم اعالم خواهد شد .پيش از اين رسول
خادم عضو هيأت رئيسه اتحاديه جهاني كشتي بود كه پيش از اتمام دوره
خود استعفا كرد تا ايران جايگاهش را در اتحاديه جهاني از دست بدهد.

خادمالشريعه يكقدم تا فينال آنالين
سارا خادمالشــريعه با پيروزي مقابل قهرمان ســابق جهان به مرحله
نيمهنهايي مسابقات آنالين شطرنج زنان جهان رسيد .خادمالشريعه در
دور چهارم اين مسابقات با جو ونجون چيني مسابقه دارد .ونجون كه
سال 2018قهرمان جهان شده بود ،هماكنون نفر چهارم رنكينگ جهان
در كالسيك و نفر دوم جهان در بخش سرعت است .خادمالشريعه او را 7
بر  5شكست داد و براي رسيدن به فينال بايد هويفان ،نفر اول رنكينگ
جهان را ببرد .در مسابقات آنالين مردان هم سيدمحمدامين طباطبايي
در ششمين دوره مسابقات گرندپري اينترنتي نايبقهرمان شد .او در
فينال هيكارو ناكامورا ژاپني را شكســت داد .ناكامورا در رده 18جهان
قرار داد .عليرضا فيروزجا هم در اين رقابتها بازي كرد ولي با شكست
در دور آخر حذف شد.

برنامه بازيهاي ليگ قهرمانان آسيا
 24شهریور
الوحده امارات ......................................................استقالل
شباب االهلی امارات......................................شهر خودرو

 30شهریور
استقالل  .......................................................الشرطه عراق
شهرخودرو  .............................................الهالل عربستان

25شهریور
پرسپولیس ............................................التعاون عربستان
سپاهان  .....................................................النصر عربستان

 31شهریور
پرسپولیس  ...................................................الدحیل قطر
سپاهان  .........................................................العین امارات

27شهریور
استقالل ......................................................الوحده امارات
شهرخودرو .......................................شباب االهلی امارت

 2مهر
استقالل ..................................................االهلی عربستان
شهرخودرو  .......................................پاختاکور ازبکستان

28شهریور
التعاون عربستان.............................................پرسپولیس
النصر عربستان  ....................................................سپاهان

 3مهر
پرسپولیس  .............................................الشارجه امارات
سپاهان  ...............................................................السد قطر
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تحليل آماري گزارش تازه سازمان ثبت احوال ،درباره فوتيهاي بهار99

آمار اضافه فوت در چند كشور جهان

ردپاي كرونا درآما ر مردگان

آيا ميتوان فوت اضافه را به كرونا نسبت داد؟

از ابتداي فروردين 99انتشار آمار استاني در كشور متوقف شد
و آمار ابتال و فوت كرونا به تفكيك استانها در دسترس عموم
نيست .اگر اين آمار در دست بود ،ميشد با بررسي همبستگي
ابتال و فوت استانها از يك سو و آمار اسناد فوت اضافه استانها
از ســوي ديگر تا اندازهاي به اين پرسش پاسخ داد .همينطور
اگر اسناد فوت ثبت احوال به تفكيك سن نيز منتشر ميشد
محاسبه فوت اضافه در گروههاي سني مختلف و مقايسه آن با
توزيع سني مرگومير بيماران امكان پذير بود.
ارتباط ميان فوت اضافه و كرونا ميتواند به دو صورت مستقيم
و غیر مســتقیم اتفاق بیفتد .منظور ارتباط مستقيم ،فوت بر
اثر ابتال به كروناست و ارتباط غيرمستقيم که ممكن است به

محاسبهنرخمرگومير

با استفاده از تست ســرولوژي روي آخرين نمونهگيري انجام
شده در سطح كشــور ،تعداد مبتاليان كرونا (كوويد )19-در
كشور 18ميليون نفر برآورد شده است .اگر فرض كنيم تعداد

عكس :همشهري /امير رستمي

تعداد اسناد فوت در استانهاي كشور از
ادامه از
صفحه اول  4تا40درصد بيشتر از روند فصل مشابه
در سالهاي قبل بوده اســت  .تأثير كاهش تعداد فوت بر اثر
حوادث رانندگي در جدول مربوطه لحاظ نشده است.
در ميان اســتانهايي كه فوت اضافه آنها از كران باالي مقدار
مورد انتظار فراتر است (رديفهاي خاكستري) ،درصد افزايش
فوت در اســتانهاي مازندران ،گلســتان ،خوزستان ،گيالن
بيشتر از ساير استانهاست (هر كدام بيش از 30درصد افزايش
فوت) .اگر تعداد مطلق فوت اضافه را درنظر بگيريم بيشترين
تعداد افزايش فوت در استانهاي تهران ،خوزستان ،مازندران،
اصفهان ،گيالن ،خراسان رضوي و آذربايجان شرقي نسبت به
ساير استانها قابل مشاهده است (هركدام بيش از هزارمورد
فوت اضافه) كه در ميان آنها آمار فوت اضافه در خوزســتان و
مازندران فراتر از رتبه جمعيتي آنهاست.

3شكل زير رخ دهد:
فوت بهعلت نارسايي خدمات درماني مناسب ،با ازدياد
 1بار مراجعه ناشي از كرونا
عدماستفاده از خدمات درماني بهعلت ترس از آلودگي
 2مراكز درماني به كرونا
ناتواني اقتصادي در اســتفاده از برنامههاي درماني
 3بهخاطر ركود اقتصادي ناشي از كرونا
باتوجه به اينكه اندازهگيري فوت ناشي از كرونا چه بهصورت
مستقيم و چه غيرمستقيم با دشواريهاي بسياري روبهرو است
از فوت اضافه براي برآورد و ارزيابي صحت تعداد فوت ناشي از
كرونا استفاده ميشود .نسبت فوت اضافه به فوت كرونا مثبت در
برخي كشورها و شهرهاي ديگر در جدول زير آمده است]4[ .
ايران تنها كشوري نيســت كه آمار فوت اضاف ه آن از آمار فوت
كرونا مثبت آن بيشتر است .دســتكم در انگلستان ،اسپانيا،
ايتاليا ،هلند و اتريش نيز چنين بوده است ،اگرچه مقدار آن در
ايران نسبت به تمامي اين كشورها بيشتر است.
با توجه به هزينهبر بودن پوشش گســترده تست كرونا و ارائه
خدمات درماني براي جلوگيري از مــوارد فوتي كه بهصورت
غيرمستقيم به كرونا مرتبط ميشوند ،بهنظر ميرسد فاصله
تعداد فوت اضافه و آمار فوتشدگان كرونا مثبت در كشورهاي
داراي درآمد سرانه بيشتر ،نسبت به كشورهاي داراي درآمد
سرانه كمتر ،بهصورت متوسط كمتر است.

22.552مورد فوت اضافه ايران فوت مستقيم كروناست ،نرخ
مرگومير بيماري در ايران (نسبت فوت اضافه به تعداد برآورد
شده ابتال) برابر 0.125درصد خواهد بود.
دانشــمندان هنــوز دربــاره نــرخ مر گوميــر
( )Infection Fatality Rateهنوز به جمعبندي مشخصي
نرسيدهاند .آنچه مشخص است نرخ مرگومير بيماري از آنچه
در روزها و ماههاي نخست اعالم شد كمتر است .عدد  IFRيك
جمعيت ،به تركيب سني ،تركيب نژادي ،دسترسي به خدمات
ســامت ،طبقه اقتصادي واجتماعي و زمينههاي ســامت
آنها بستگي دارد و با شناخت بيشــتر كادر درماني از بيماري
و روشهاي مقابله با آن تغيير ميكند .از طرف ديگر با توجه
به تقاضاي فزاينده براي ابزار تست سرولوژي و توليد انبوه آن،
نتايج آن هنوز از استانداردهاي مشابه در ديگر لوازم تشخيص
طبي برخوردار نيست و بايد خطاي آن را در نتيجه تحقيقاتي كه
با استفاده از اين ابزار انجام ميشود لحاظ كرد.

آمار كل فوتيهاي فصل بهار در  5سال اخير

ضرورت انتشار ماهانه و هفتگي آمار فوت در ايران

نگاهي به تغييــرات آمار فوت اضافه در كشــورهايي كه آمار
اســناد فوت خود را بهصورت هفتگي منتشر ميكنند ،نشان
ميدهد كه رصد آمار فوت ،يكــي از بهترين راهها براي اطالع
از همهگيري و ارزيابي سياستهايي است كه بهصورت كالن
بر آن اعمال ميشود .گستردگي و سرعت همهگيري كرونا،
دشواريهاي روشهاي مستقيم اندازهگيري وضعيت اپيدمي
براي يك بيماري تازهوارد را به دنيا نشان داد .با توجه به ادامهدار
بودن همهگيري كرونا و موارد مشابه آن در آينده ،ضرورت دارد
سازمان ثبت احوال دوره انتشار اسناد فوت را در گام نخست از
انتشار فصلي به ماهانه و در گام دوم به هفتگي تغيير دهد .اين
فرصت بينظيري براي نهادهاي متولي آمار است تا با انتشار
منظم و باكيفيت دادهها جايگاه خود را نزد افكار عمومي ارتقا
دهند و مانند برج مراقبت با ارائه بههنگام اطالعات ،توان كشور
را در مواجهه با بيماريهاي همهگير تقويت كنند.

كشور  /شهر

فوت كرونا مثبت

اسناد فوت اضافه

نسبت فوت اضافه به فوت
كرونا مثبت

بلژيك

9.102

7.887

0/87

فرانسه

28.497

28.137

0/99

سوئد

4.672

4.623

0/99

انگلستان

50.176

63.066

26/1

اسپانيا

28.717

43.668

52/1

ايتاليا

26.665

41.433

55/1

هلند

5.936

9.405

58/1

اتريش

188

330

76/1

ايران

8223

18.800

29/2

نيويورك

21.271

25.333

19/1

استانبول

1.925

3.817

98/1

جاكارتا

520

4.465

59/8

آمار فوت اضافه در استانها (باالتر از ميانگين كشوري)

آمار فوت اضافه در استانها (باالتر از ميانگين كشوري)

تعداد فوت مورد انتظار
(مقدار پيشبيني)

تعداد اسناد فوت
(مقدار واقعي)

كران باالي
پيشبيني

كران پايين
پيشبيني

فوت اضافه

درصد از تعداد
مورد انتظار

1,225

1,585

1,353

1,097

360

29درصد

2,105

1,791

1,491

464

28درصد

2,780

2,496

727

28درصد

5,968

5,565

1,405

24درصد

تعداد فوت مورد انتظار
(مقدار پيشبيني)

تعداد اسناد فوت
(مقدار واقعي)

كران باالي
پيشبيني

كران پايين
پيشبيني

فوت اضافه

درصد از تعداد
مورد انتظار

قزوين *

1,251

2,067

1,559

944

816

65درصد

زنجان

چهارمحالوبختياري

766

1,057

1,097

435

291

38درصد

اردبيل

1,641

كردستان

1,635

2,229

2,256

1,014

594

36درصد

البرز

2,638

3,365

مازندران

4,040

5,449

4,235

3,845

1,409

35درصد

اصفهان

5,767

7,172

گلستان

2,180

2,858

2,464

1,895

678

31درصد

تهران

14,421

17,713

15,138

13,705

3,292

23درصد

خوزستان

4,919

6,395

5,644

4,194

1,476

30درصد

ايالم

573

692

616

531

119

21درصد

گيالن

4,059

5,258

4,173

3,945

1,199

30درصد

قم

1,511

1,823

1,682

1,340

312

21درصد

* درصد اختالف مقدار پيشبيني با مقدار واقعي تمايز زيادي با ساير استانها دارد .ازهمينرو نيازمند بررسي ويژه است؛ چراكه ممكن است دليل متفاوتي با ساير استانها مانند انباشت اسناد تأخيري داشته باشد .يعني مرگوميرها با فاصله زماني در سامانههاي اطالعاتي ثبت شده باشند.
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مغضوبان آتش و عفونت
پروندهای درباره حوادث بيمارستانی كه در سالهای اخير
خبرساز شد
صفحههاي  18و 19

عكس :امير پناهپور

بازار
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گرانی خودرو از حواله تا كاركرده

چندوچون

بهترین برنج ایرانی؛ 20هزار تومان
با حــذف ارز دولتی،نرخ انواع
برنج خارجــي افزایش قیمت
حداقل 2برابري را تجربه كرده
اســت .اين در حالی است كه
عرضه این نوع برنج با نرخ پایین
یكی از ابزارهای كنترل قیمت
و متعادلســازي بازار برنج ایرانی است .با جمیل علیزاده
شایق -دبیر انجمن تولیدكنندگان برنج  -گفتوگو كردهایم.
تأثیر گرانی برنج خارجــی بر بازار برنج ایرانی
چگونه بوده است؟

خوشــبختانه هنوز افزایش قیمتی را در برنج ایرانی شــاهد
نبودهایم .بررسی قیمت خردهفروشی برنج خارجی نیز نشان
میدهد ،خبرهایی كه در زمینه رشــد ســه برابری نرخ برنج
خارجی مطرح میشود نیز تالش واردكنندگان برای دریافت
تسهیالت بیشتر واردات این محصول است .گرچه برنج خارجی
متاثر از افزایش نرخ سایر اقالم كاالیی ،گران شده اما این میزان
افزایش قیمت سه برابر نبوده اســت .نرخ خردهفروشی برنج
هندی بیش از 9هزار و برنج پاكستانی 14هزار تومان بوده كه
با قیمتهای 16تا 20هزار تومانی ادعا شده واردكننده نیز این
نرخ سه برابر نشده و حداكثر میزان افزایش قیمت برنج خارجی
حدود 15تا 20درصد بوده است.
حداكثــر قیمتعمدهفروشــی كنونی برنج
مرغوب ایرانی چقدر است؟

حداكثر نرخ عمدهفروشی هر كیلوگرم گرانترین ،باكیفیتترین
و معطرترین برنج ایرانی بدون خرده برنج ،ناخالصی و آلودگی
در مراكز تولید گیالن و مازندران حدود 20هزار تومان است و
نرخ خردهفروشی هر كیلوگرم از این محصول در فروشگاههای
تهران بــه  21تا 23هزار تومــان افزایش مییابــد اما نرخ هر
كیلوگرم برخی ارقام ايراني دارای خرده و ناخالصی و معمولی
برنج پرمحصول به  9تا 10هزار تومان هم میرسد.

نبض بازار
رئیس اتحادیه
نمایشگاهداران و
فروشندگان خودرو
در گفتوگو با
همشهری :افزایش
قیمت خودروهای
مونتاژ داخل
بهمراتب شتاب
بیشتری نسبت
بهخودروهای پرتیراژ
داخلی داشته است.
بهنحوی كه قیمت
سراتو آپشنال سایپا
به ۵۵۸میلیون،
هایما اس ۷به
حدود  ۴۷۰میلیون،
جك اس ۵به ۴۵۸
میلیون و پژو ۲۰۰۸
به  ۶۱۰میلیون تومان
رسیده است

آیا عرضه برنج تولید امسال موجب شكست
قیمتهای بازار میشود؟

طی سالهای گذشته همیشه از اوایل مرداد كه برنج جدید وارد
بازار میشود ،شوكی به بازاربرنج وارد و قیمتها میشكند .چرا
كه امكان نگهداری طوالنی مدت برنج وجود ندارد .اما از مهرماه
كه دیگر برنج تولید داخل روی زمین نیســت ،تولید نداریم و
مصرف ادامه دارد ،قیمتها تا مرداد سال بعد تا حدودی افزایش
مییابد .قیمت برنج داخلی و خارجی افزایش چندانی نداشته
است اما برخی تالش میكنند با القای رشد سهبرابری قیمت
برنج خارجی به التهاب بازار برنج دامن بزنند .متأسفانه عدهای
كه سودشــان در افزایش نرخ برنج است به انتشار اخبار گرانی
این محصول دامن میزنند .چرا باید قیمت برنج خارجی ســه
برابر شود؟ از سال 96تا  99شاهد بارندگی و تابستان پر آفتابی
بودهایم با چنین شرایطی كیفیت و كمیت تولید برنج افزایش
یافته و دلیلی برای گرانی این محصول وجود ندارد.
اما نرخ خردهفروشی بهترین برنج ایرانی در بازار
بهمراتب بیش از 23هزار تومان است؟

علت اصلی گرانی و گرانفروشــی برنج در بازار سوءاســتفاده
برخی افراد و ضعف دستگاههای نظارتی برای رصد و عرضه این
محصول در بازار است .با وجود دستگاههای متعدد نظارتی ،سه
برابر شدن قیمت برنج خارجی یا عرضه برنج ایرانی تولید داخل
كه هزینه تمامشده تولید آن نســبت به سال گذشته افزایش
چندانی نداشته است ،ناشی از ضعف نظارت بر بازار و ظلم توأم
به تولیدكنندگان و مصرفكنندگان است؛ موضوعی كه بارها
در مورد آن هشــدار دادهایم اما توجه چنداني به آن نميشود
و سوءاســتفاده عرضهكنندگان برنج در بازار ادامه دارد .اینكه
نرخ هر كیلوگرم برنج درجه یك ایرانــی از مراكز تولید تا بازار
خردهفروشی 5تا 8هزار تومان افزایش مییابد تا برخی واسطهها
سودهای كالنی به جیب بزنند بهدلیل مشكالت نظام توزیع و
ضعف رصد بازار توسط دستگاههای متعدد نظارتی است.

رشد قیمتها
گزارش میدانی
خبرنگار همشهری
نشان میدهد كه
برخالف تصمیمات
وزارت صنعت
برای اجرای طرح
فروشفوقالعاده
و افزایش نظارت
بر ثبتنام و عرضه
خودرو ،قیمت
خودروهای تولید و
مونتاژ داخلی نسبت
به 2هفته گذشته از
6تا 16میلیون تومان
افرایش یافته است

سیر
صعودی نرخ دالر،
توقف فروش فوقالعاده
و پیشفروش خودرو و
زمزمههای افزایش رسمی
قیمتها ،خودروهای
داخلی را 5تا 20درصد
گران كرد

شتاب گرانی در بازار خودرو
با فروكش كردن تب ثبتنام قرعهكشی و بختآزمایی خودرو،
علی ابراهیمی
یكبار دیگر ســاز ناكوك گرانی خودروهای داخلی و وارداتی
دبیر گروه بازار
در حاشــیه بازار به صدا درآمد .قیمتهــا در بازار خودروهای
پرتقاضای داخلی كه با اجرای طرح فروشفوقالعاده و تنگتر شدن حلقه محدودیتهای ثبتنام،
عرضه و فروش تا حدود یكماه پیش كاهش نسبی را تجربه كرده بود ،طی 3هفته گذشته متاثر از
برخی مولفههای اقتصادی و روانی سیر صعودی بهخود گرفته است .در شرایطی كه حذف قیمت
از آگهیهای فروش خودرو و حواله در فضای مجازی موجب سردرگمی خریداران و فروشندگان
در كشف قیمتها و تشدید ركود بازار خودرو شده است ،افزایش نرخ ارز ،توقف طرحهای فروش
فوقالعاده و پیشفروش  ،بیرغبتی خودروسازان برای فروش محصوالتشان با نرخهای مصوب و
زمزمههای اصالح و بازنگری شورای رقابت برای افزایش رسمی قیمت این خودروها تا شهریورماه
امسال ،زمینه كاهش عرضه رسمی و گرانی خودرو در حاشیه بازار را فراهم كرد .این در حالی است
كه سیر صعودی قیمت كاالها و خدمات و كاهش ارزش پول ملی انگیزه سرمایهگذاران برای كسب
درآمد از طریق خری 
دوفروش خودرو را افزایش داده است .فعاالن صنفی و مسئوالن نیز با اشاره به
سختتر شدن شرایط ثبتنام و نقل و انتقال خودرو در چارچوب سیاستهای تنظیم بازار ،از سهم
باالی موفقیت سرمایهگذارانی خبر میدهند كه موفق به ثبتنام و برنده شدن در قرعهكشی خودرو
در طرحهای فروش فوقالعاده و پیشفروش خودروسازان شدند .با اين وجود در مرحله نخست
فروش فوقالعاده 20درصد ظرفیت فروش بهدلیل عدمتكمیل وجه توســط برندگان قرعهكشی
خالی مانده است.

بررسی قیمت خودروهای پرتقاضای داخلی در
بازار آزاد نشان میدهد كه برخالف تصمیمات
اخیر وزارت صمت ،نرخ این خودروها در حاشیه
بازار همچنان روند صعودی را طی میكند .این
شــرایط موجب شــده تا این روزها بالتكلیفی
عجیبی بر بازار خــودرو حاكم شــود؛ چرا كه
نمیتوان تصمیمی درخصوص خرید یا فروش
خودرو گرفت .درحالیكه برخی مسئوالن ادعای
رشد تولید و عرضه و كاهش قیمت خودروهای
پرتقاضای داخلی در حاشیه بازار را دارند ،قیمت
این خودروها همچنان رو به افزایش است .این
افزایش قیمتها در حالی اســت كه بر اســاس
آمار وزارت صمت ،طی سهماهه نخست امسال
 ۲۱۶هزار و  ۸۴۱دستگاه انواع خودرو در كشور
تولید شده كه نســبت بهمدت مشابه سال قبل
۸.۷درصد رشــد داشته اســت .طی این مدت
تولید خودروهای ســواری در كشور نیز با رشد

 ۸درصدی نسبت بهمدت مشــابه سال قبل به
۲۰۰هزار و  ۲۸۷دستگاه رسیده است .اما با این
آمارها ،اجرای طرح فروش فوقالعاده و سختتر
شدن حلقه ثبتنام ،عرضه و فروش نیز قادر به
مقابله با گرانی روزافزون خودرو در حاشیه بازار
نبوده است.
خیز پرتیراژها برای گرانی

نزدیك شــدن نرخ دالر به مرز 22هزارتومان،
توقف طرحهای فروش خودروســازان و انتظار
آنها برای اصالح و افزایش قیمت خودرو موجب
افزایش 6تا 16میلیونتومانی قیمت خودروهای
داخلی نســبت به 2هفته گذشته شده و اكنون
خریدار و فروشــندهای در بــازار خودرو وجود
ندارد .با این شــرایط قیمت حاشــیه بازار هر
دستگاه پراید  ۱۱۱به مرز 89میلیونو500هزار
و پراید  ۱۵۱به ۸۷میلیونتومان رسیده است.

نــرخ تیبا معمولی بــه  ۹۰میلیــون ،تیبا  ۲به
 ۹۸میلیون و كوئیك دنــدهای به105میلیون
تومان افزایش یافت .در محصوالت ایرانخودرو
نیز فروشــندگان برای خودروهــای پژو۲۰۶
تیپ  ۲قیمــت ۱۴۴میلیون ،پــژو ۲۰۶تیپ
پنج  ۱۷۸میلیون ،پژو پــارس  ۱۵۷میلیون و
ســمند الایكس ۱۳۵میلیون توماني را تعیین
كردند .اما میزان این افزایــش قیمت در مورد
خودروهای مونتاژ داخل كــه تیراژ خط تولید
آنها متوقف شــده یا به حداقل رســیده است،
بیش از خودروهای تولید داخل بود؛ موضوعی
كه رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان
خودرو با اشاره به آن به همشهری ،گفت :افزایش
قیمت خودروهای مونتاژ داخل بهمراتب شتاب
بیشتری نســبت بهخودروهای پرتیراژ داخلی
داشته است .بهنحوی كه قیمت سراتو آپشنال
ســایپا به  ۵۵۸میلیون،هایما اس  ۷به حدود
 ۴۷۰میلیون ،جك اس  ۵به  ۴۵۸میلیون و پژو
 ۲۰۰۸به ۶۱۰میلیون تومان رســیده است .به
گفته سعید موتمنی ،تحمیل تقاضای انباشته
سالهای گذشته به بازار خودرو و عقب ماندن
میزان عرضه از تقاضای مؤثــر در بازار خودرو
شرایطی را رقم زده است كه حتی افزایش نسبی
تیراژ تولید خودرو و تشدید برخوردهای نظارتی
برای ثبتنــام و فروش خودرو نیــز در كنترل
قیمتها مؤثر نبوده است.
كنترل قیمت خودرو بدون نرخ مواداولیه

یك كارشــناس صنعت خودرو با بیــان اینكه
نمیشــود قیمت مواد اولیه تولید خودرو را آزاد
گذاشــت اما قیمت خودرو را كنترل كرد ،گفت:
دولت باید هر دو طرف نــرخ مواداولیه و خودرو
را كنترل یا آزاد كند .یــا همانطوری كه قیمت
مواداولیه مانند فوالد و پتروشیمی و آلومینیوم
و ...را در بورس تعیین یا كشــف قیمت میكند،
5درصد تيراژ خودرو را هم در بورس كشف قیمت

ممنوعیت حوالهفروشی و درج قیمت
برای خریدوفروش خودرو در فضای
مجازی در شرایطی همچنان ادامه دارد كه
دارندگان حوالههایی كه به طرق مختلف در
فضای مجــازی بدون درج قیمت منتشــر
میشــود نیز نرخ حوالههای فروش انواع
خودروهای داخلی با موعد تحویل و شرایط
صلح و غیرصلح را متناسب با نرخ خودروهای
داخلی در حاشــیه بازار افزایش داد هاند.
بررســیهای خبرنگار همشــهری نشان
میدهد كه برخی فروشــندگان ،حواله دنا
پالس اتوماتیك توربو با موعد تحویل تیرماه
امســال را كه تا ســه هفته گذشته حدود
185میلیون تومان اعالم میكردند ،با موج
تازه گرانی خودرو به 220تــا 230میلیون
تومان افزایش دادهاند .بررســی آگهیهای
فروش خودروهای صفركیلومتر و كاركرده در
برخی سایتهای مجازی فروش خودرو نیز
نشان میدهد كه صاحبان اینگونه آگهیها
نرخ خودروهای دستدوم داخلی و خارجی
خود را افزایش دادهاند كه این افزایش قیمت
در مورد خودروهای كاركرده و صفركیلومتر
مونتــاژی مانند ســاندرو اســتپوی،
شاســیبلندهای چینی و انواع تندر90كه
مونتاژ آن در شــركتهای خودروســازی
داخلی متوقف شده و از قیمت باالتری نسبت
بهخودروهای تولید داخــل برخوردارند،
بهمراتب بیش از خودروهای پرتیراژ تولید
داخل بوده اســت .بهنحوی كــه خودروی
ساندرو استپ وی 95و 96با كمتر از 30هزار
كیلومتر كاركــرد طی دو هفته گذشــته
بهترتیب افزایش 30تــا 40میلیون تومانی
قیمتها در حاشیه بازار را شاهد بوده است.
بازار خودروهای وارداتی نیــز كه بهدلیل
ممنوعیت واردات ،كاهش شــدید عرضه و
گرانی ،ركود معامالت بیش از سال گذشته را
تجربه میكند ،طی دو هفته گذشته افزایش
50تا بیش از 200میلیون تومانی قیمتها را
تجربه كرده است.

كرده و با همان قیمت بهدســت مصرفكننده
نهایی برساند.
محمدرضا نجفی منش افزود :بر اساس محاسبات
انجام شده ،میزان حداقل افزایش قیمت قطعات
خودرو باید 55درصد باشد همچنین تمام خرید
مواداولیه نقدی اســت و باید پول آن یك ماهه
پرداخت شود اما دولت قیمتها را تعدیل كرده و
با چنین شرایطی ادامه تولید میسر نیست و باید
قیمت خودرو در بورس كشف شود .او افزود :وقتی
برای25هزار خودرو7میلیوننفر ثبتنام میكنند
نشان میدهد كه همه این افراد نیازی بهخودرو
نداشــته و تنها بهدنبال اســتفاده از رانت ناشی
از فاصله قیمتی كارخانه و حاشــیه بازار خودرو
هستند .این دیدگاه در حالی مطرح میشود كه
رئیس شورای رقابت با اشاره به زمزمههای افزایش
مجدد قیمت خودرو گفت :خودروسازان هر 3ماه
یكبار میتوانند با تغییر نرخ تورم درخواســت
تجدیدنظر در قیمتها را داشــته باشند اما این
موضوع باید به تأیید ستاد تنظیم بازار برسد .رضا
شیوا افزود :بر این اساس خودروسازان درخواست
خود را با اســتناد به هزینههای تولید به وزارت
صمت ارســال و این وزارتخانه اقدام به دریافت
نرخ تورم بخشــی از بانك مركزی میكند .او با
بیان اینكه بعد از دریافت نرخ تورم بخشی از بانك
مركزی محاســبات انجام و اگر الزم به تغییرات
قیمتی بود اعمال خواهد شــد ،افزود :البته این
كار باید بر اساس دستورالعمل شورای رقابت و با
تأیید ستاد تنظیم بازار انجام شود.

آرامش نسبی به بازار اجاره بازگشت

گرانی دالر و افزایش قیمت خودروهای وارداتی

سیگار ،هفتگی گران میشود

سیاستهای دولت برای كنترل نرخ اجارهبها سرانجام نتیجه داده و آمارهای غیررسمی از كاهش
نرخ كرایه در هشت منطقه تهران حكایت دارد .به گزارش همشهری ،نیمه اول سال و بهویژه تابستان
بهطور سنتی فصل افزایش نرخ خرید و اجاره است ولی امسال جهش شدید نرخها همزمان با شرایط
خاص كشور به واسطه كرونا كه كاهش حداكثر جابهجایی را ایجاب میكند ،دولت را وادار كرد با اتخاذ
سیاستهایی از جمله بحث مالیات بر خانههای خالی و تعیین سقف برای اجاره سعی در كنترل رشد
نابهنجار اجارهبها داشته باشد .دولت اعالم كرده در تابستان امسال نخستین برگههای مالیاتی را برای
صاحبان امالك خالی از سكنه ارسال میكند .از سوی دیگر ستاد ملی مبارزه با كرونا نیز ،حداكثر
سقف افزایش ساالنه اجارهبها در تهران را  ۲۵درصد ،سایر كالنشهرها را  ۲۰درصد و دیگر شهرها را
 ۱۵درصد اعالم كرد .حاال گزارشهای دریافتی از نرخهای پیشنهادی اجاره در نیمه اول تیرماه نشان
میدهد میانگین رشد اجارهبها در تهران یكدرصد نسبت به خردادماه كاهش یافته است و در مناطق
 ۱۵ ،۱۳ ،۱۲ ،۷ ،۶ ،۳ ،۱و  ۲۱تهران ،نرخها از  ۲تا  ۳۴درصد پایین آمده است.

قیمت خودروهای وارداتی تحتتأثیر افزایش نرخ دالر روند صعودی بهخود گرفته و كارشناسان پیشبینی
میكنند این روند افزایشی بعد از این هم ادامه داشته باشد .به گزارش همشهری ،بررسی قیمتهای بازار
نشان میدهد ،عالوه بر بازار خودروهای داخلی كه در یكماه گذشته روزهای ملتهبی را پشت سر گذاشت،
اتومبیلهای خارجی هم طی این مدت بین 100تا 200میلیون رشد قیمت داشتهاند و نوسان نرخ ارز باعث
شده پیشبینی وضعیت آینده بازار برای مردم مشكل باشد .امروز فروشندگان در انتظار افزایش بیشتر قیمت
و خریداران در انتظار كاهش قیمت هستند ،اما برخی نمایشگاهداران معتقدند از آنجا كه روند بازار ارز صعودی
است بنابراین قیمت خودروهای خارجی هم در آینده بیشتر خواهد شد .افزایش قیمت وارداتیها در شرایطی
است كه 3هزار و 701دستگاه خودرو به ارزش یكهزارو480میلیارد تومان نیز در گمركات كشور دپو شده
است .البته مهدی دادفر ،دبیر انجمن واردكنندگان خودرو ،وارد شدن این خودروها به كشور را بیتأثیر بر بازار
دانسته و گفته است :بازار خودروی ایران تقاضای ساالنه حداقل یكمیلیون دستگاه خودرو دارد ،لذا ورود این
تعداد خودرو كه در گمركات زمینگیر شدهاند به هیچوجه اثری بر بازار نخواهد داشت.

بازار سیگار تحتتأثیر تخصیصنیافتن ارز برای واردات مواداولیه از یكسو و مشكالت سیستم توزیع
از سوی دیگر شــاهد افزایش قیمت زیادی بوده و بهنظر میرسد این روند ادامهدار باشد .به گزارش
همشهری ،فروشندگان میگویند كه بعد از عید و بهویژه در هفتههای اخیر هر هفته با افزایش قیمت
خرید مواجه بودهاند كه در برخی برندها بیشتر بوده اســت .كمبود عرضه و افزایش تقاضا عالوه بر
تأثیری كه بر قیمتهای بازار گذاشته ،احتمال افزایش واردات غیرقانونی آن را هم پررنگ كرده تا
جایی كه رئیس هیأتمدیره انجمن تولیدكنندگان و واردكنندگان صنعت دخانیات نسبت بهاحتمال
بازگشت ســیگار قاچاق به بازار درصورت عدمتخصیص ارز برای ترخیص مواداولیه آن هشدار داده
است .محمدرضا تاجدار با بیان اینكه بانك مركزی از اردیبهشتماه تاكنون گواهی آماری برای ثبت
سفارش مواداولیه تولید سیگار صادر نكرده ،یادآور شده :توجیه بانك مركزی این است كه گروه كاالیی
مواداولیه تولید سیگار تغییر كرده و به آن ارز نیمایی داده نمیشود .تولیدكنندگان باید ارز اشخاص كه
همان ارز بازگشتی از صادرات است را تهیه كرده و با استفاده از آن مواداولیه این محصول را وارد كنند.

نرخ ودیعه و اجاره آپارتمان در بعضی مناطق تهران

نام منطقه و متراژ

قيمت برخی انواع خودرو وارداتی در بازار معامالت تهران

مشخصات

هربسته  -تومان

وینستون

الیت

15.000

برند سیگار
وینستون

اولترا

15.000

الیت

21.000

اولترا

21.000

پاور

12.000

میكس

13.000

ودیعه  -تومان

اجاره -تومان

مشخصات

قیمت  -تومان

120.000.000

4.700.000

نیسان

ایكستریل

1.450.000.000

حشمتیه 67 -متری

100.000.000

2.000.000

نيسان جوك اسپرت

مدل 2017

830.000.000

تهرانپارس غربی95 -متری

180.000.000

1.500.000

فولكس تیگوان

مدل 2018

1.600.000.000

وینستونXS

رنو كولئوس

مدل 2018

1.400.000.000

وینستون XS

E3

1.150.000.000

كنت

1.400.000.000

كنت

765.000.000

كنت

760.000.000

كنت

بلوار فردوس96 -متری

نام خودرو

نرخ برخی انواع سیگار در خردهفروشیها طي هفته سوم تیرماه

حكیمیه50 -متری

110.000.000

300.000

دروس 125 -متری

400.000.000

4.000.000

تالیسمان

شهرك غرب150 -متری

200.000.000

8.500.000

فولكس پاسات

مدل 2018

نارمك 52 -متری

150.000.000

200.000

النترا

مدل 2018

استاد معین 40 -متری

35.000.000

1.600.000

سراتو وارداتی

مدل 2018

سلسبیل65 -متری

150.000.000

100.000

نازیآباد105 -متری

100.000.000

2.600.000

12.000

HD
قرمز

11.000

اپتیما

مدل 2018

1.200.000.000

جیوان

مشكی

10.000

تويوتا راو4

مدل 2018

1.600.000.000

مگنا

اولترا

10.000

فن بازار

خرید عینك آفتابی
اولیــن وظیفه عینــك آفتابــی
محافظــت از چشــمها در برابر نــور
خورشــید یا اشــعه مــاورای بنفش
اســت و بعد از آن ،زیبا كردن چهره و
استایل شــما .عینكهای به درد نخور
و ارزان قیمتی در بازار وجود دارند كه
این ویژگیها را ندارنــد و حتی باعث
آسیبدیدن چشــمها میشوند .البته
ناگفته نمانــد كــه گرانقیمت بودن
عینك هم نشــانه باكیفیــت بودن آن
نیســت .پس چه ویژگیهایــی را باید
برای انتخاب عینك مناســب در نظر
گرفت؟
اندازه قاب عینــك آفتابی باید به
قدری بزرگ باشــد كه همه چشــم و
اطــراف آن را بپوشــاند .اگــر قــاب
عینك آفتابی شــما كوچك باشد نور
خورشید و اشعههای مضر آن از اطراف
فریم عینك عبور میكند و وارد چشم
شما میشود.
بــرای اینكه مطمئن شــوید رنگ
عینك آفتابی شما مناسب است یا نه و
اینكه آیا به اندازه كافی تیره هست یا نه
باید در یك اتاق با نور متناسب عینك
آفتابیتــان را امتحان كنیــد ،به این
صورت كه عینك را به چشمانتان بزنید
و در آینه نگاه كنید اگر میزان تیرگی و
رنگ عینك آفتابی شما مناسب باشد
نمیتوانیــد چشــمهایتان را در آیینه
ببینیــد .عینكهایی كه شیشــههای
روشن دارند برای عصر یا شب مناسبند.
یكی از شــاخصهاي مهم هنگام
انتخاب عینك آفتابی فرم صورت است،
اگر صورتتان گرد اســت سعی كنید
عینكهای زاویهدار انتخاب كنید و اگر
صورت كشــیدهای دارید بهتر است از
عینكهای پهن استفاده كنید .شاخص
مهم دیگر مدل و فرم بینی است ،هنگام
انتخاب عینك باید بــزرگ یا كوچك
بودن بینــی و همچنین كوفته بودن یا
قوز داشــتن بینی را هم مدنظر داشته
باشــید .این تنها با امتحان فریمهای
مختلف امكانپذیر است.
راسته بازار

بورس كفش كتانی ،گمرك

میدان گمرك یا رازی در جنوب شهر
و منطقه 11شــهرداری تهران قرار دارد.
هر ضلع میدان گمرك در یك محله این
منطقه قرار گرفته و جالب اســت كه هر
ضلع تقریبا بورس یك كاال اســت .بورس
دوچرخه ،بورس موتور و تعمیرگاه موتور،
بورس كفش و وســایل كوهنوردی را به
راحتی میتوانید در اطــراف این میدان و
منطقه  11شهرداری تهران پیدا كنید.
راسته كتانیفروشیهای حوالی میدان
رازی (میدان گمرك) سالهاست كه فعال
است .هرچند تعداد مغازهها در این راسته
در مقایســه با بازارهای دیگر قابل توجه
نیســت اما به واســطه عرضه كتانیهای
ورزشی برند خارجی و گرانقیمت در این
راسته ،معموال این بازار مشتریهای خاص
خودش را دارد .قبال ،كتانیهای استوك،
قاچاق یا دست دوم را برای فروش به این
محل میآوردند اما حدود 10ســال است
كه این مكان به راسته بازاری برای فروش
كتانیهای نو با ویترینهای مدرن تبدیل
شده است.
اكثــر كتانیهای ایــن منطقه چینی
است ،اورجینالها و شناسنامهدارها هم
چینیاند اما تحت لیســانس برند اصلی
توليد شــدهاند .با این حال برای انتخاب
و خرید از این راســته بایــد دقت كافی
داشت؛ چون ممكن است یك كفش را با
 2قیمت بسیار متفاوت ببینید ،مثال یكی
با قیمت  200هــزار تومان و دیگری یك
میلیون تومان! برای خرید كتانی دوم كه
با قیمت اورجینال فروخته میشود ،باید
شماره و مشخصات كفش را در اینترنت
جستوجو كنید تا قیمت جهانی آن برای
شما مشخص شود.
بد نيســت بدانيد كه 5خیابان اصلی
مولــوی ،كارگر ،جوادیــان ،هاللاحمر و
رباطكریم به این میدان منتهی میشوند.
خیابان ولیعصر و شوش نیز به این میدان
نزدیك هستند .اتوبوس تندرو خط میدان
آزادی – پایانه خــاوران و اتوبوس تندرو
خط راهآهن – تجریش در خیابان ولیعصر
و در نزدیكی این میدان ایســتگاه دارند.
اتوبوسهای عادی ســایر خطــوط نیز از
میدان رازی عبور میكنند .اما دسترسی به
این میدان با مترو هم امكانپذیر است؛ خط
 ۳متروی آزادگان – قائم و خط  ۷متروی
میدان كتاب – بسیج از نزدیكی این میدان
عبور میكنند .ایستگاه متروی مهدیه كه
در هر دو خط مشترك است هم در نزدیكی
میدان گمرك قرار دارد.
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رؤياهاي بزرگ
در خانههاي كوچك

رُك

با شما ،برای شما

كارشناسان مسائل اجتماعي در گفتوگو با همشهري
آسيبها و فرصتهاي پيشنهاد ساخت خانههاي 25متري
در كالنشهرها را بررسي ميكنند

يكتا فراهاني
همه افراد فارغ از آنكه چه كارهايي طي شبانهروز انجام ميدهند ،شغلشان
خبرنگار
چيست و چقدر درآمد دارند ،پس از پايان روز نياز به استراحت ،آرامش و
جايي دارند بهنام «خانه» كه به دور از هياهوي دنياي بيرون و فارغ از تمام خستگيها ،مشكالت و همه
آنچه ذهنشان را بهخود مشغول كرده لحظات و اوقات خوشي براي خود داشته باشند.هر تعريفي براي
خانه داشته باشيم برخورداري از آرامش و آسايش نسبي هم سهمي در آن خواهد داشت .البته بزرگي و
كوچكي خانه هم تا حدودي ميتواند در ميزان اين رفاه و آرامش نقش داشته باشد .اين روزها با باال رفتن
بيش از اندازه قيمت مسكن ،پيشنهاد ساخت مسكنهاي 25متري توسط وزارت كشور و شهرداريها
در حالي مطرح ميشود كه بهنظر ميرسد حذف هزينه زمين و ساخت به شيوه فروش اقساطي زمين
ميتواند مشكل عرضه مسكن را حل كند .اما آيا واقعا چنين است؟

تجربه ناموفق مشابه

سؤال اينجاست كه اگر قرار اســت اين خانهها در
اختيار افراد مجــرد قرارنگيرد؛ پس چه كســاني
ميتواننــد در آن زندگــي كنند؟ رئيــس انجمن
مددكاري اجتماعي ايــران ميگويد«:حدود  40تا
50سال قبل در فرانسه هم خانههاي دولتي كوچكي
ساخته شــد و در اختيار افراد كمدرآمد و مهاجران
نيازمند قرار گرفت اما همين خانهها به مرور تبديل به
محل تجمع معتادان ،آدمكشها ،دزدها و خالفكاران
شــد كه حتي پليس هم نميتواند آنهــا را كنترل
كند .وقتي فضاي مناســبي براي خانوادهها وجود
نداشته باشد نميتوان انتظار داشت مشكلي بهوجود
نيايد .به اين ترتيب انتظار ميرود مشاجرات ،دعوا و
ناسازگاري هم در اينگونه خانههاي كوچك بيشتر
خواهد شد .ضمن اينكه ساخت خانههاي دورافتاده
با مشكالت اياب و ذهاب وبرخوردار نبودن از هرگونه
امكانات رفاهي و درماني مواجه خواهد بود .ساخت
چنين خانههاي كوچكي نهتنها مشكل مسكن را حل
نميكند؛ بلكه آســيبهاي بزرگتري هم بهدنبال
خواهد داشت».
اشتغالزايي

به عقيده دكتر اقليما قبل از تصميمگيري در مورد
مشكل مسكن جوانان بايد بهدنبال مشكالت اساسي
ديگر آنها بود .اشتغا ل براي جوانان يكي از مشكالت
بزرگ و اساســي آنهاســت؛ «وقتي جواني شغل و
درآمدي نداشته باشد چگونه ميتواند به فكر تشكيل
خانواده و مسكن باشــد .بدون داشتن كار و درآمد
چگونه ميتوان حتي خانههاي كوچك 25متري را

هم به زوجهايي كه ميخواهند ازدواج كنند ،واگذار
كرد .در جامعهاي كه جوانان بيكار باشند امكان باال
رفتن جرم و گرايش به خالف و بزهكاري هم باالتر
ميرود .هماكنون حتي بعضــي افراد تحصيلكرده
هم در جاهايي مشــغول بهكار هســتند كه درآمد
آنها كفاف هزينههاي خورد و خوراكشــان را هم
نميدهد؛ چه برسد به تهيه مسكن .با فرض وجود
داشتن خانههاي 25متري باز هم امكان صاحبخانه
شدن براي زوجهايي كه بيكار هستند وجود ندارد.
بنابراين براي حل كردن ريشــهاي مشكل جوانان
توجه به اولويتها بسيار مهم است».
توجه به تامين فضاهاي عمومي و فرهنگي

كوچك فاقــد هر نــوع امكانــات الزم تفريحي و
آموزشي باشند بهتدريج باعث افسردهشدن اعضاي
خانه و جدا شــدن اين افراد از جامعه ميشــود.
ميتوان گفت در كالنشــهرهايي كه قيمت زمين
بسيار باالست گاهي به ناچار و البته بهطور موقت
بايد به ســاخت چنين فضاهايي هــم اقدام كرد.
موقتي هم به آن معناست كه مثال امكان استفاده
از اين خانههاي كوچك بــراي جوانهايي كه تازه
ميخواهند زندگيشــان را آغاز كنند آن هم براي
مدتي وجود داشته باشد».

دكتر وحيد شالچي -جامعهشــناس و عضو هيأت
علمي دانشــگاه عالمهطباطبايي -در مورد ساخت
خانههاي 25متري ميگويــد «:اين طرح ميتواند
طرح مفيدي باشد چون تجربه آن در دنيا وجود دارد.
اما همان قدر كه ميتواند مفيد باشد ميتواند تبديل
به يك مشكل و مسئله اجتماعي هم بشود».
او ادامه ميدهد«:در كشورهاي ديگر هم خانههاي
كوچكي بهصورت اســتوديو وجود دارند كه حتي
زوجهاي دانشــجو هم ميتوانند ايام تحصيل خود
را در آن سپري كنند .اينگونه خانهها در واقع امكان
زمين؛ كاالي توليد سرمايه
زندگي را براي مدتي فراهم ميآورد .بنابراين منطقي
نيست كه بخواهيم بهطور كامل اين پيشنهاد را نفي «توجه داشته باشيم ما دركشوري زندگي ميكنيم
كنيم .اما اين خانههاي كوچك براي اقشار خاصي كــه مســاحت آن يك ميليــون و ششــصد هزار
استفاده ميشــود و حتما با رعايت مواردي كه در كيلومترمربع است .وقتي در چنين مساحتي زندگي
موفق شدن اين طرح بسيار مهم هستند» .به عقيده ميكنيم با 85ميليون نفر؛ وضعيتي كه در بازار ملك
دكتر شــالچي توجه به نكاتي در مورد پيشــنهاد وجود دارد اصال طبيعي نيست هماكنون زمين در
ســاخت خانههاي كوچك مهم است؛«مثال اينكه ايران تبديل شده به كاالي سرمايهاي براي گردش
استفاده از خانههاي 25متري ميتواند براي قشري دوم سرمايه و امكاني براي ثروتاندوزي بخشهاي
خاص و در زماني خاص مورد بهرهبرداري قرار گيرد .باالتر جامعه كه نتيجه آن هم بهوجود آمدن چنين
يا اين امكان ميتواند براي زوجهاي دانشجو وجود وضعيت اسفباري در بازار مسكن ايران است»؛ اين را
داشته باشــد؛ البته آن هم در زمان محدود.كساني دكتر شالچي ميگويد و در ادامه ميافزايد« :ما بايد
كه دوران دانشــجويي را سپري ميكنند ميتوانند بتوانيم اين وضعيت را از بين ببريم.يعني ميتوانيم
در دوران تحصيل خود ازخانههاي  30تا 35متري در شــهرهاي ديگر غيراز تهران زمينهاي نزديك
اســتفاده كنند.نكته قابل توجه اين اســت كه در به رايگان به افراد واگذار كنيم .چون در شــهرهاي
اجراي اين طــرح اگر به ايــن دو موضوع توجه
نشــود نهتنها اجراي آن مفيد نخواهد بود؛ بلكه
برعكس به معضلي اجتماعي هم تبديل ميشود؛
دكتر شالچی :ميتوانيم در شهرهاي ديگر
يكي اينكه وقتــي اين طرح اجرا ميشــود بايد
غيراز تهران زمينهاي نزديك به رايگان به
ســاخت آن در فضاهاي عمومي قابل استفاده و
افراد واگذار كنيم .چون در شهرهاي ديگر
امن باشد؛ برخالف چيزي كه حدود سهدهه است
هم بايد بتوانيم هم كيفيت زندگي را باالتر
ببريم و هم شهركهاي مختلف را به اقشار
در تهران انجام ميشود .يعني ما در تهران اغلب
مختلفي اختصاص دهيم كه هدف خاصي را
فضاهاي عمومي را خصوصي ميكنيم .اين طرح
دنبال ميكنند .اگر زمين اينگونه كه شاهد آن
زماني ميتواند مفيد واقع شود كه همزمان با آن
هستيم تبديل به كاالي توليد سرمايه نبود
پاركها ،كتابخانهها و انواع فضاهاي عمومي كه
شغل دوم اغلب افراد مرفه يا تحصيلكرده
قابل دسترسي براي همه مردم هستند نيز به مرور
ي و بهاصطالح
كشور هم ساختمانساز 
ساخته شوند .ضمن اينكه اين فضاي عمومي هم
بساز بفروشی نبود
بايد نزديك خانههاي كوچكي باشند كه قرار است
در آينده ساخته شوند .اين موضوع بسيار مهم و
در واقع برعكس چيزي اســت كه تاكنون در تهران ديگر هم بايد بتوانيم هم كيفيــت زندگي را باالتر
ببريم و هم شهركهاي مختلف را به اقشار مختلفي
وجود داشته است».
اختصاص دهيم كه هدف خاصي را دنبال ميكنند.
اگر زمين اينگونه كه شــاهد آن هستيم تبديل به
دوري از حاشيهنشيني
دكترشــالچي ميگويد «:ايــن خانههاي كوچك كاالي توليد ســرمايه نبود شــغل دوم اغلب افراد
ميتوانند در ساختمانهايي كه متراژهاي مختلف مرفه يا تحصيلكرده كشــور هم ساختمانسازي و
در آن هستند هم ساخته شود .اتفاقا اقتصاديتر و بهاصطالح بساز بفروشــي نبود .حتي هماكنون و با
به صرفه هم هســت.ضمن اينكه زمينهاي دولتي موج گرانيهاي زياد هنوز هم قيمت ساخت مسكن
لزوما در حاشيه شهرها نيستند .ما زمينهاي دولتي براي بسياري از بخشهاي جامعه قابل تحمل است.
زيادي درون شهر و حتي مركز شهر داريم .با توجه به اما چيزي كه قابل تحمل نيست قيمت زمين است.
گرانيهاي بسيار زياد اين روزها ،وقتي اين خانهها در وقتي زميني كه خريده ميشود چند سال بعد فرد را
محلههايي ساخته شوند كه بتوانند همه گروههاي به ثروتي ميرساند كه با هيچ علم ،كاراقتصادي مولد
سني را در خود جاي دهند ميتوانند امكان موقتي و تالش و كوشش و خالقيتي نميتوان آن را به دست
باشند براي استفاده افرادي كه بتوانند  2يا 3سالي را آورد و به چنين سرمايهاي دست يافت همين موضوع
در كالنشهر تهران به سر ببرند و فرصتي داشته باشند باعث ميشــود همه افراد تمايل داشته باشند رو به
تا كاري را كه مشغول انجام آن هستند مثل خواندن چنين سرمايهگذاريهايي بياورند .در واقع ميتوان
اين موضوع را فاجعه اقتصادي دانست و علت برطرف
درس يا ...به پايان ببرند».
او ادامه ميدهد«:وقتي خانههاي كوچك را به افرادي نشدن آن هم اين است كه چندين دهك جامعه از
كه مثال در حال درس خواندن هســتند اختصاص اين موضوع نفع ميبرند».
دهيم مشــكلي بهوجود نميآيد .حتي ميتوان به دكترشــالچي عقيده دارد فاجعهاي در جامعه
بخش خصوصي اجازه داد اگر ساختماني ميسازد ايران وجود دارد و آن اين اســت كه بيشتر عمر
چند واحد كوچك هم در داخل آن بسازد .درحاليكه عده زيادي از مردمان اين ســرزمين به دغدغه
جداسازي و اختصاص ندادن امكانات الزم به چنين داشتن مسكن سپري ميشود.يعني وقتي كمك
خانههايي نهتنها مشكلي را حل نميكند؛ بلكه پس يا ارث و ميراث خانوادگي نداشته باشند؛ بعد از
از مدتي بايد هزينهاي را هم بــراي تخريب چنين سالها هم وقتي بتوانند مسكني براي خود تهيه
كنند همچنان بايد نگران فرزندانشان باشند كه
فضاهايي درنظر گرفت».
دكتر شــالچي تأكيد ميكند «:وقتــي خانههاي چگونه آنها بايد صاحب خانه شوند.

طرح  :داوود کاظمی

ايده ساخت خانههاي ۲۵متري موافقان و مخالفان
زيادي دارد .برخي آن را ضرورت ميدانند و برخي
ديگر بهشــدت با آن مخالفند .البته نظرات موافق
و مخالف زيــادي در اين باره وجــود دارد؛اما طبق
آمار ارائه شده از ســوي بانك مركزي «در معامالت
خردادماه سالجاري تنها 0.4درصد از كل معامالت
مرتبط با واحدهاي مســكوني كمتر از30متر بوده
و اين يعني اين واحدهــا جايگاهي در تقاضاي بازار
مسكن ندارند».
بنابرايــن ميتــوان گفت مســكنهاي 25متري
تناســبي با تقاضاي بازار ندارند .اما مطابق آخرين
آمار ،ميانگين ارزش هر مترمربع واحد مســكوني
در پايتخت برابر با 19ميليون تومان است .بر همين
اســاس قيمت خريد يك واحد 25متــري تقريبا
475ميليون تومان خواهد شد.
اين در حالي اســت كه دولت بهعنوان اصليترين
متولي مسكن در شرايط فعلي با استفاده از روشهاي
موفق ساخت مسكن ميتواند با 400ميليون تومان،
زمينه ساخت مسكنهاي 100متري را مهيا كند.در
همين راستا ساخت واحد مسكوني به شيوه فروش
اقســاطي ميتواند چارهكار باشــد.دكتر مصطفي
اقليما رئيــس انجمن مــددكاري اجتماعي ايران
عقيــده دارد براي تصميمگيــري درخصوص حل
مشكل مسكن نخست بايد با كساني مشورت شود
كه در زمينه آسيبشناســي ،فرهنگ اجتماعي و
شهرسازي تخصص كافي دارند .او درباره پيشنهاد
ساخت مسكنهاي 25متري ميگويد«:با توجه به
فرهنگ حاكم بر ايران كه خانوادهها به هم پيوسته
هستند و تك هستهاي نيستند ،قبال هم خانههاي
دولتي در حد  60-70متري ســاخته شدهاند اما با
همين اقدام هم فرهنگ مردم ايران با مشــكالتي
مواجه شد.ابتدا بايد توجه داشته باشيم اين خانهها
در مناطق دورافتاده ساخته شــده و اغلب آنها بعد
از گذشت چند ســال بهدليل جمعيت زياد آسيب
ديدهاند .ضمن اينكه جمعيت زياد اغلب آسيبهاي
اجتماعي زياد و انواع بزهكاري ،خالف و مشــكالت
اجتماعي را بهدنبال خواهند داشت».
به عقيده دكتر اقليما پيشــنهاد ساخت خانههايي
كوچكتر از اين و در حد  25يا 30متري نميتواند
هيچ كدام از مشكالت مسكن را حل كند؛«در حال
حاضر مشكل اصلي مسكن متوجه افراد مجرد نيست؛
بلكه مشكل متوجه خانوادههاست .زن و شوهري كه
تازه ازدواج كردهاند و ميخواهند صاحب فرزند شوند
چگونه ميتوان چنين فضايي را در اختيار آنها قرار
داد .چنين پيشنهادهايي فاقد تفكر زيربنايي بهنظر
ميرســد و نميتواند به خانوادهها كمك كند؛ بلكه
باعث بستن قراردادهايي ميشود كه مردم كمترين
ميزان بهره يا فايده را ازآن خواهند برد».

جلوگیری از
ساخت خانههای
کوچک در مناطق
دور افتاده

فرهنگ كار و استراحت بيرون از خانه

دكتر احمد بخارايي ،جامعهشــناس و مدير گروه
مسايل و آسيبهاي اجتماعي انجمن جامعهشناسي
ايران هم در مورد طرح ساخت خانههاي 25متري
اظهار ميدارد؛«اگرتوجه داشته باشيم ريشه انتخاب
اين طرحها و محل الگوبرداري آن كجاســت بهتر
ميتوانيم پيامدها و كاركردهاي مثبت و منفي آن
را تحليل كنيم».
او ادامــه ميدهد«:پيشــنهاد ســاخت خانههاي
25متري الگوبرداري از كشورهايي مثل ژاپن است.
مثال در توكيو خانههاي كوچك زياد ديده ميشوند؛
خانههاي كوچك  35تا 40متري كــه يك زوج با
بچه در آنها زندگي ميكنند .اين واحدها بهصورت
راهروهايي هستند كه از بيرون در ورودي همه آنها
هم مشخص است .اين خانهها در چنين كشورهايي
كاربرد دارند چون آنجا فرهنگ زندگي براســاس
زندگي بيرون از خانه است .يعني افراد بيرون از خانه
كار و تالش ميكنند و بيرون منزل فقط درگيري
شغلي ندارند؛ بلكه محل استراحت و تفريح آنها هم
اغلب بيرون از خانه است و خانه را فقط بهعنوان
خوابگاه در نظر ميگيرند .ايــن موضوع در اين
فرهنگ جاافتاده و كاربرد دارد .بنابراين استفاده از
اين خانهها در اين نوع فرهنگها معنادار ميشود.
موضوع ديگر عالوه بر موضوع فرهنگي مردم در
اين كشورها از لحاظ درآمدي هم مهم است .به
اين معنا كه در چنين كشــورهايي مسكن 20تا
30درصد هزينههاي آنها را شامل ميشود .پس
ميتوان گفت در چنين كشورهايي بيرون از خانه
آن قدر از همه لحاظ امكانات وجود دارد كه افراد
ميتوانند به آرامش نسبي برســند و وقتي وارد
خانه ميشوند هم خانه كاركرد حداقلي برايشان
دارد .يعني خارج از خانه ميتوانند از امكانات خوبي
مانند ماشين خوب ،پوشاك مناسب يا رستورانها
و مكانهاي تفريحي خوب و مرفه استفاده كنند .با
توجه به اينكه اين موضوع تبديل به فرهنگ و عادت
شده است؛ الگوي رفتاري طبقه متوسط هم زندگي
كردن به اين سبك است به عالوه اينكه داشتن خانه
كوچك را بد نميدانند .در صورتــي كه ما در ايران
چنين فرهنــگ و افكاري نداريــم .به همينخاطر
هم نميتوانيم در چنين خانههايي آرامش داشــته
باشيم».
خانه؛ محل امن و آسايش ايرانيها

دكتر بخارايي معتقد اســت «:اين نــوع زندگي و
داشــتن خانههاي خيلي كوچــك در ايران موفق
نميشــود؛چون بخش عمده زندگي ما داخل خانه
ميگذرد و معموال بيرون از خانه نميتوانيم آنگونه
كه الزم باشــد از آزادي و آرامش برخوردار باشيم.
افراد بيشــتر در مجامع خصوصــي و در خانه خود
احساس امنيت ميكنند؛ چون از لحاظ فرهنگي به
حداقل زندگي عادت نكردهايم و بيشتر اهل تظاهر،
فخرفروشي به يكديگر و تجمل هســتيم .از متراژ
خانه ،دكور و مبلمان خانه گرفته تا نوع گوشــي و
ماشــينمان براي نمايش به ديگران برايمان مهم
است .چون متأســفانه فرهنگ ما فرهنگ تكامل
يافتهاي نيســت؛ مانند فرهنگ ژاپني هم فرهنگ
كار و تالش بهحساب نميآيد .بنابراين وقتي از اين
زاويه به موضوع نگاه ميكنيم متوجه ميشويم در

ايران فشار مالي روي بسياري از جوانها زياد است،
اغلب كار يا درآمد خوبي ندارند بنابراين به ناچار و به
جبر و اجبار مجبور به استفاده از خانههاي كوچك
ميشــوند .در واقع زندگي در چنين خانههايي در
ايران انتخابي فرهنگي نيســت؛ بلكه از ســر اجبار
است .متأسفانه در ايران وقتي كسي مجبور ميشود
در خانههاي كوچك زندگي كند به او برچسبهاي
نامناسب و منفي ميزنند كه ناشي از تكامل نيافتگي
فرهنگي است».
مسكن به جاي درمان

مدير گروه آســيبها و مســايل اجتماعي انجمن
جامعهشناســي ايران در ادامه با بيان اينكه وقتي
بدون زيرســاخت فرهنگي ،الگوبرداري غلطي از
كشورهاي پيشرفته ميشود اين كار جنبه تسكين
مقطعي براي مشكلي اساسي است كه فقط بهطور
موقت آرام و مهار ميشود ،ميافزايد «:به اين ترتيب
و با چنين راهكارهايي به حاشيهنشيني دامنزده
ميشــود ،فقر فرهنگي و شــكاف طبقاتي تثبيت
ميشود و طبقه فرودســت هم بهطور موقت آرام
و راضي نگاهداشــته ميشــوند .در چنين مواقعي
طبقه فرادست از چنين جريانهايي سوءاستفاده
ميكنند .بنابراين خيلي زود طرح ساخت خانههاي
كوچك هم تبديل به دالل بازي ميشــود؛ ضمن
اينكه خيلي از افراد كم درآمد هم همچنان قدرت
خريد همين خانهها را هم نخواهند داشت .اگر هم
بعضي افراد كم درآمد بتوانند چنين خانههايي تهيه
كنند زندگيشان همراه با آرامش و رضايت نيست؛
چون زيرساخت فرهنگي زندگي در خانههاي خيلي
كوچــك در جوامعي مانند ايران وجــود ندارد .اما
كاركرد مثبت آن مانند انتخاب بين مرگ و تب است
؛ضمن اينكه اگر همين تب هم درست درمان نشود
شايد منجر به مرگ شود».

دكتر مصطفي اقليما
استاد دانشگاه،
محقق و رئيس
انجمن مددكاري
اجتماعي:
ساخت خانههاي
كوچك در مناطق
دور افتاده با
مشكالت اياب و
ذهاب وبرخوردار
نبودن از هرگونه
امكانات رفاهي
و درماني مواجه
خواهد بود .ساخت
چنين خانههاي
كوچكي نهتنها
مشكل مسكن
را حل نميكند؛
بلكه آسيبهاي
بزرگتري هم
بهدنبال خواهد
داشت

توجه به
آسیبهای
خانههای کوچک

دكتر احمد بخارايي؛
جامعهشناس و
مدير گروه مسائل و
آسيبهاي اجتماعي
انجمن جامعهشناسي
ايران :در ايران فشار
مالي روي بسياري از
جوانها زياد است و
اغلب كار يا درآمد
خوبي ندارند .بنابراين
به ناچار و به جبر
و اجبار مجبور به
استفاده از خانههاي
كوچك ميشوند.
در واقع زندگي در
چنين خانههايي
در ايران انتخابي
فرهنگينيست؛بلكه
از سر اجبار است.
به همينخاطر هم
نميتواند آرامش
و آسايش براي
ساكنانش به همراه
بياورد

اهداي وام با بهره كم

دكتر بخارايي يكي از راههاي حل مشــكل مسكن
را پرداخت وام به افــرادي ميداند كه از اعتبار الزم
برخوردار هستند؛وامهايي كه 70تا 90درصد ارزش
ملك را شــامل ميشــوند .او ادامه ميدهد«:دادن
اينگونه وامها در واقع ارائه تسهيالت است نه وامهايي
با بهرههاي باال كه نميتواند مشكلي را حل كند .در
بسياري از كشورها وام مسكن با بهره 3درصدي به
افراد واجدشــرايط تعلق ميگيرد كه به اين ترتيب
افراد ميتوانند خانه بخرنــد .بايد بپذيريم به صرف
دادن پيشــنهادهايي كه تمام جوانب آنها بررسي
نشدهاند نميتوانيم به موفق شــدن آنها اعتمادي
داشــته باشــيم.چون خيلي زود تبديل به الگوي
مصرفي ميشوند كه ميتوان گفت به نوعي تبعيض
و اختالف طبقاتي بهشمار ميرود .هنگامي هم كه
اختالف طبقاتي در جامعه تصويب و عادي شــود
جامعه بيش از پيش در سراشــيبي فروپاشي قرار
ميگيرد .براي رســيدن به راهحل درست و كارساز
بايد با كارشناســان و متخصصان در اين خصوص
بحث ومشورت شود .در واقع با استفاده از تجارب و
آگاهيهاي افراد متخصص ميتوان به راهحلهاي
عملي دســت يافت كه در طوالني مدت و بهتدريج
مشكل بهطور ريشــهاي حل شود؛ نه فقط در ظاهر
و كوتاهمدت.

قرار است بنویسید ...كوتاه اما بنویسید ...ساده ،روان ،راحت...
از خیلی پیش از اینها بنا داشــتیم فضایــی را فراهم كنیم تا
صحبتها ،دیدگاهها ،ایدهها ،انتقادها ،اعتراضها و پیشنهادهای
شما بیواسطه به صفحه ما راه پیدا كند .در حقیقت هدف اصلی
ما تدارك یك صفحه بود (و البته هنوز هم هســت) اما ترجیح
دادیم كه آرام آرام و ستون به ستون پیش برویم و قدمهایمان
را هر روز محكمتر كنیم و بعد پنجرهای بزرگتر را به روی شما
بگشاییم.
برای همین ،اگــر نگاه و دیدگاه خاصی داریــد ...اگر موضوع و
مســئلهای دغدغه ذهنی شماست ...اگر نســبت به موردی
انتقاد یــا اعتراضی داریــد ...اگر فكر میكنید كــه باید توجه
جامعه یا مســئوالن را به نكته یا موضوعی جلــب كنید ...اگر
پیشنهاد مشــخصی برای حل مشــكلی دارید ...اگر نسبت به
برخی تصمیمها ،برنامهها و ...در موضوعات مختلف شــهری،
اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی و ...نظر موافق یا مخالف
دارید ،آســتین باال بزنید و همینطور كه در تاكسی یا اتوبوس
نشستهاید یا در جمع و محفل دوســتانه یا خانوادگی مشغول
گپوگفت هستید یا روی مبل و جلوی تلویزیون و یا حتی توی
تختخواب لم دادهاید ،آنچه را در ذهنتان میگذرد و میخواهید
آنرا برای دیگران به اشتراك بگذارید ،در قالب یك متن كوتاه
بنویســید و برای ما پیامك كنید ،تا بقیه خوانندگان روزنامه و
مردم و همینطور مســئوالن ،این نظرات و دیدگاهها را ببینند
و بدانند و بخوانند و شاید همین اتفاق ،سبب خیر و منشأ یك
حركت تازه و مؤثر شود.
ادب و اخالق اجتماعی ،همان گذرنامه یا مجوز ورود و انتشــار
دیدگاهها و نظرات شماســت كه ما هم خیلی روی آن تأكید
داریم و مطمئنیم كه شما هم به آن باور دارید و موقعیت ما را در
انتشار آنها درك میكنید! اتفاقا همین ادب و اخالق است كه
راه را برای رســیدن به آن باالها هموار میكند .قرار است برای
رساندن این نظرات ،دیدگاهها و ایدههای شما به دیگران با هم
همدست شــویم؛ مهم همین بزرگراه یكطرفه است ،البته این
بار از پایین به باال؛ بدون توقف ،مســتمر و مستدام .در ابتدای
این همراهی ،با نظرات و دیدگاههای شــما در قالب موضوعات
آزاد شروع میكنیم ،اما قرار نیست در این نقطه متوقف بمانیم؛
فكرهای دیگری هــم داریم و بنا داریم كــه خیلی زود با طرح
موضوعهای هفتگی ،جای شــما را خیلی بیشــتر از قبل در
صفحات روزنامه باز كنیم و از صحبتها و نظرات و دیدگاههای
شــما صفحهای را شــكل بدهیم كه متعلق بهخود شماست و
قرارنیست پای مسئولی به آن باز شــود! برای گرفتن نظرات
و پیامهای شما یك شــماره تلفن همراه و نام كوچكتان كافی
است .البته ما چند عدد میانی آن شماره را ستارهدار میكنیم
تا فقط خودتان بدانید و بس ...بدون نامخانوادگی ،شهر یا. ...
پس بیآب و تاب با همان لحن و ادبیات خودتان بنویسید ...قرار
هم همین است؛ بنویسید ...ساده و كوتاهُ ...رك و راست.
پیامگیر ما با شــماره  09023828491در تمام طول
شبانهروز آماده دریافت پیامها ،نظرات و دیدگاههای
شماست.
****
 –0918 * * *4742رویا:

میخواســتم نكتهای را به شــما یادآوری كنم و آن اینكه
همانطور كه میگویند به اندازه تعداد انسانها راه رسیدن
به خدا وجود دارد ،به اندازه انسانها نیز سبك زندگی وجود
دارد و هر كس در طول زندگی خود ممكن است و میتواند
ســبك زندگی مختلفی را انتخاب كند كه تا حد زیادی به
روحیات و تواناییها و سیر رشد افراد بستگی دارد .انتخاب
سبك زندگی نمیتواند اجباری باشد و باید افراد در انتخاب
آن آزاد باشــند چرا كه طبیعتا انســان در مقابل هر چیز
اجباری مقاومت میكند و در برابر آن گارد میگیرد .میتوان
سبكهای مختلف زندگی را تشریح و ترویج كرد اما انتخاب
نوع این سبك زندگی باید بهعهده افراد باشد تا اگر مناسب
تشــخیص دادند آن را انتخاب و از آن پیروی كنند .مسلما
انسانها اگر راه و روش و سبكی را خوب بدانند حتما آن را
در زندگی خود پیاده میكنند .جدای از اینكه انسانها چه
لباسی میپوشند یا در خلوت خود چه رفتار و منشی دارند،
باید به آنها انسان بودن ،مثل انسان زیستن و رفتار كردن را
یاد داد و در بین آنها ترویج كرد نه الزاما نوع خاصی از پوشش
یا سبك و سیاق زندگی .اینكه افراد مزاحم دیگران و برهم
زننده آرامش و آزادیهای دیگران نباشــند و به همدیگر
احترام بگذارند و دست كمك و یاری برای هم داشته باشند
مهمتر از هر چیز دیگری است.
 – 0936 * * *3627ماهمنیر:

نمایندگان مجلــس جدید باید با جدیت و حساســیت
باال و بدون هیچ مالحظهای وارد موضوع خودروســازان
و معادالت اقتصادی و مناســبات داخلی آنها شــوند و
ســاماندهی این بخــش از صنعــت كشــور را بهدلیل
تأثیرگذاری آن بر بخشهای دیگر اقتصادی و همچنین
تأثیرات روانی حاصل از نابسامانی آن بر جامعه در اولویت
جدی و قطعی كار خود قرار دهند.
 –0919 * * *8572حشمت:

توجه به گسترش
خانههای کوچک

دكتر وحيد شالچي؛
جامعهشناس و
عضو هيأت علمي
دانشگاه عالمه
طباطبايي:خانههاي
كوچك نبايد در
ساختمانها يا محالت
خاصي ساخته شوند؛
بلكه بايد در كل شهر
پخش باشند .توجه
به اين نكته هم بسيار
مهم است كه هر
محلي بايد هم افراد
پير داشته باشد و
بازنشسته ،هم جوان و
هم كودك و دانشآموز
و دانشجو و شاغل

چرا ما به هــر بهانهای و با هر اتفاقی داریم بیشــتر تنزل
میكنیم و شــرایط زندگی برامون ســختتر میشه؟ و
هر كاری كه میتونستیم مثال 5ســال پیش انجام بدیم
4سال پیش دیگه نمیتونســتیم و ...یا كاری كه پارسال
میتونستیم انجام بدیم امســال دیگه نمیتونیم؟! یعنی
این روند در جایی متوقف نمیشه و زندگی ما همیشه باید
اینطوری پیش بره؟ قرار نیســت آرامش و رفاه به زندگی
ما برگرده؟
 –0912 * * *4139غالمرضا:

پیشنهاد میكنم اگر حتی دوســت نداریم یا نمیتونیم یا
صالح نمیبینیم كه از مدیران خارجــی در بخشهایی از
بوكارهای بزرگ از جمله خودروسازی استفاده
صنایع و كس 
كنیم ،الاقل در این بخش حتما از مشاوران خارجی باتجربه
از شــركتها و كمپانیهای مطرح و بزرگ و موفق دنیا چه
اروپایی چه آسیایی و دیگران حتما استفاده كنیم ،چون این
كار مسلما باعث توسعه و رونق بیشــتر میشه و نگاه ما رو
نسبت به وضعیت امروز و فردای تولید و صنعت و پیشرفت
بازتر میكنه و فایدههای زیادی برای ما و آینده كشور داره.
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میتوان با استفاد از لیزر روی سطوح
مسی بافتهای ناهمواری ایجاد كرد كه باعث
افزایش مساحت سطح میشود و به این ترتیب
بسیاری از باكتریها با گسترش سطح نابود میشوند.
محققان دانشگاه پوردو در ایندیانا كه این روش را توسعه
دادهاند ،دریافتند كه این تكنیك میتواند حتی حجم
بسیار باالی انواع باكتریهای مقاوم به آنتیبیوتیك را
تنها طی 2ساعت از بین ببرد .چنین نوآوریهایی نهتنها
میتواند برای دستگیره درها مفید باشد ،بلكه
میتواند به ساخت ایمپلنتهای پزشكی مانند
مفصل ران كمك كند تا احتمال عفونت
در آنها كاهش یابد.

جهان استارتاپی

هدفون بیآزار
یك استارتاپ كرهای

محصوالت شركت  Neoponكمك میكند تا
كاربران مدت طوالنی بدون آنكه گوششان
اذیت شود ،به موسیقی گوش بدهند

یكی از بزرگترین معضالت هدفونها و هدســتها ،آزار
رســاندن به گوش هنگام اســتفاده طوالنیمدت است.
مشكلی كه یك استارتاپ با فناوری جدید و نوآورانه خود
تقریبا آن را بهطور كامل برطرف كرده است؛اســتارتاپ
.Neopon
برای گوش كردن به موســیقی هیچچیــز لذتبخشتر از
داشــتن یك جفت هدفون مناسب نیست اما این موضوع
میتواند یك انتخاب ایدهآل محسوب نشود .هدفونهای
دارای سیم برای موسیقی در حال حركت مناسب هستند
البته بدون سیمها طبیعتا بهترند.
با این حال یك تكان شدید یا حركت سریع ،ممكن است
باعث آن شــود كه هدفون از گوش شــما خارج شود و به
زمین بیفتد .بنابراین ،باید درباره آن نیز فكری شــود كه
اســتارتاپ  Neoponبا مدل جدید خود ،این معضل را
برطرف كرده است.
به گزارش وبسایت نیواطلس ،این استارتاپ فناوری كه
در سال2014میالدی تاسیس شده و دفتر مركزی آن هم
در شهر سئول -پایتخت كرهجنوبی -واقع شده ،هدفونی
تولید كرده كه برای استفاده در مدت طوالنی مناسب است
و گوش را اذیت نمیكند.
هدفونهای  Neopon2برای راحتی و جاگیری مناسب
در گوش طراحی و بهینهسازی شدهاند.

تضمین سالمت
شنوایی

هدفون

در استفاده
طوالنیمدت به
ناراحتی گوشها
منجر نمیشود و
كاربران میتوانند
كنترل كامل صدا
را در اختیار خود
داشته باشند؛
بدون آنكه به
سالمت شنوایی
خود آسیب
برسانند

برنامه آینده

طبق گفتههای مدير این اســتارتاپ ،نسخه دوم هدفون
 Neoponاستریو طراحی شــده و قرار است گوشیهای
آن در هر دو گوش قرار بگیرند .این مســتلزم آن است كه
 Neopon2بتواند بازار مورد نیاز این استارتاپ را بهدست
آورد تا بتوان روی ســاخت نمونههای تكمیلشده آن نیز
برنامهریزیهايی صورت داد.
جذب سرمایه

مدیران اســتارتاپ  Neoponدر حال حاضــر بهدنبال
جذب سرمایه هســتند تا بتوانند كار خود را پیش ببرند.
سرمایهگذاری در استارتاپهای حوزه فناوری در روزهایی
كه بیمــاری كووید–  19خواب و خــوراك را از جهانیان
ربوده است ،كار چندان آسانی بهحساب نمیآید؛ اگرچه
كرهجنوبی با بهكارگیری تمهیدات بسیار ،توانست خیلی
زود ،شیوع ویروس كرونا را در سرتاسر این كشور كنترل
كند.

خبرنگار

نگرانی از نوع جدید ویروس كرونا هنوز در هیچ
جای دنیا تمام نشده است و پیشبینی دانشمندان
این اســت كه حتی اگر كرونا تمام شود در آینده ،ساالنه
10میلیون نفر بر اثر میكروبها و ویروسهای بیماریزا كشته
میشوند .بسیاری از این میكروبها در برابر تنها ابزار دفاعی ما
كه همان آنتیبیوتیكها هستند ،مقاومت بیشتری از خود نشان
میدهند .این عدد گرچه چندان قابل استناد نیست اما جرالد لروی
ماموس ،محقق بیماریهای عفونی در امپریال كالج لندن اغلب بر
این عدد تأكید میكند .بیبیسی در گزارشی نوشته است700 ،هزار
نفر هر ساله بر اثر بیماریهای مقاوم در برابر دارو جان میدهند .طی
یك دهه گذشته ،آمار داروهایی كه میتوانستیم علیه باكتریهای مضر
مصرف كنیم ،رو به كاهش رفته است .در عین حال ،سایر ارگانیسمهای
ایجادكننده بیماری مانند قارچهــا ،ویروسها و انگلها تقریبا بههمان
سرعت تولید داروهای جدید ،در برابر داروهای مورد استفاده برای مقابله
با آنها مقاوم میشوند .این بدان معناست كه درمان بیماریهای ناشی از
این ارگانیسمها هر روز سختتر میشود .به همین علت ماموس هشدار
میدهد كه اگر كاری نكنیم10 ،میلیون نفر در سال خواهند مرد .او ازجمله
كسانی اســت كه بهدنبال روشهای جدیدی برای مقابله با مقاومت
میكروبهاست .برنامه او استفاده از سطوحی است كه نتوانند عوامل
بیماریزا را از یك شخص به شخصی دیگر منتقل كنند.

آلیاژهای مس
ماموس به آلیاژهای مس بسیار امیدوار است .یونهای
موجود در آلیاژهــای مس ضدویــروس و ضدباكتری
هستند و میتوانند طی 2ساعت بیش از 99.9درصد از
باكتریها را از بین ببرند .مس حتی از نقره هم كه برای
فعالشدن خواص ضدمیكروبیاش نیاز به رطوبت دارد،
مؤثرتر است .ماموس میگوید :مس یكی از موادی است
كه انســان از 3هزار ســال پیش ،از آن بهره برده است.
یونانیان باستان قبال از مس برای پختوپز و كاربردهای
پزشكی استفاده میكردند.
با وجود این ،امروز از مس در مراكز پزشــكی اســتفاده
چندانی نمیشــود .این فلز ضمن اینكه گران اســت،
تمیزكردن آن با سابیدن ســطح آن ممكن میشود كه

كاری دشوار است .همچنین بســیاری از افراد از چنین
موادی بیزار هستند .برای مثال همه دوست ندارند كه
روی یك توالت فرنگی فلزی بنشینند .به این ترتیب با
گذشت زمان ،مس با فوالد ضدزنگ و سپس پالستیك
جایگزین شده است .مزیت این مواد وزن كم و ارزانبودن
آنهاست اما در عین حال به این واقعیت باید توجه كرد كه
مس نیاز به استریلكردن ندارد.
اگرچه پوشاندن همه سطوح با مس امكانپذیر نخواهد
بود اما ماموس معتقد اســت كه اســتفاده از این فلز در
آلیاژهای ابزارهای حساس مانند دكمههای آسانسور و
دستگیره درها میتواند به كاهش آلودگی و در نتیجه به
جلوگیری از گسترش میكروب كمك كند.

با استفاده از یك روش جدید ،نانوذرات از طریق تزریق بسیار ظریف زیر شبكیه،
جایگزین گیرندههای نوری برای بازگشت حس بینایی بیماران میشود

ساختار هدفون جدید

بدون اذیت

ضمن اینكه این هدفون پردازنده 3هستهای با پشتیبانی
از لغو فعال صدا دارد.
 Neoponاز بلندگوهای 10میلیمتری با كیفیت صدای
غنی برخوردار اســت و دارای رابط هوش مصنوعی برای
استفاده از دستیاران صوتی اســت .عمر باتری به ازای هر
بار شارژ6 ،ساعت اســت .ضمن اینكه قاب شارژر هم ۲۰
ساعت شــارژ را ارائه میدهد .قیمت این هدفون در بازار،
49دالر خواهد بود.

عمادالدین قاسمیپناه

توسعه یك پروتز شبكیه
برای دوباره دیدن

این هدفون كه قوســی شــكل اســت ،در پشت گوش
قرارمیگیرد و در آن قطعــات الكترونیكی و باتری تعبیه
شده است .در باالی هدفون یك بازوی انعطافپذیر وجود
دارد كه میتوان آن را در باالی گوش به آسانی قالب كرد.
بدینترتیب كاربر قادر است با این هدفون میزان صداهای
اطراف را هم كنترل كند و ایــن كار با نزدیك و دور كردن
هدفون از گوش انجام خواهد پذیرفت .بنابراین باید گفت
كه این هدفون برای اســتفاده همه اقشــار آسان و بسیار
مناسب است.

مشخصات

ویر

دانشمندان بهجای استفاده از دارو برای درمان تالش دارند سطوحی را با اس
طبیعت بسازند كه از انتقال بیماریها جلوگیری كند

 Neopon2

آغاز راه

این هدفون حول چیپست بیسیم واقعی Qualcomm
 QCC3040ساخته شده است كه بلوتوث  5.2را با كمك
 ،aptXپشتیبانی میكند.

ماموس میگوید :ســطوحی كه در كارهای روزمره ما
لمس میشوند میتوانند یك مســیر انتقال باشند؛ در
واقع ،ویروس عامــل بیماری كوویــد 19-میتواند تا
24ســاعت روی مقوا بماند و روی پالســتیك و فوالد
ضدزنگ تا 3روز فعال باشد .برخی از باكتریها ازجمله
 E. Coliو  MRSAمیتوانند حتی چندماه روی سطوح
باقی بمانند و این در حالی است كه مخمرهای آلوده تا
هفتهها دوام میآورند .این یافتهها نشــان میدهد كه
ضدعفونیكردن مداوم سطوحی كه مرتبا لمس میشوند
از اهمیت باالیی برخوردارند.
دانشــمندان با ایجاد تغییرات ســاده یا پوشاندن این
سطوح با موادی كه باعث از بینرفتن سریعتر باكتریها
و ویروسها میشوند ،امیدوارند كه ارگانیسمهای عفونی
را قبل از واردشدن به بدن شكست دهند.

تسليح سطوح در مقابل

هدفونهای  Neopon2نخستین هدفونهای تكگوش
تولید شده توسط اســتارتاپ  Neoponهستند .در واقع
میتوان اینگونــه بیان كرد كه كار ســاخت هدفونهای
جدید تازه شروع شده است و این یك نمونه برای بازاریابی
ب آید.
و مشخص شدن كارایی میتواند بهحسا 

نئو لی مدیر اســتارتاپ  Neoponدرخصوص محصول
جدید شــركتش میگوید« :ایــن هدفون در اســتفاده
طوالنیمدت به ناراحتی گوشها منجر نمیشود و كاربران
میتوانند كنترل كامل صدا را در اختیار خود داشته باشند،
بدون آنكه به ســامت شنوایی خود آســیب برساند .ما
چندین هدفون سیمدار و بدون ســیم را طی این سالها
امتحان كردهایم و بهنظر كارشناسان ما ،این هدفون برای
استفاده طوالنیمدت بســیار راحت بوده و میتواند برای
تجهیزات صوتی بسیار مناسب و ایدهآل باشد».

سطوح؛ مسیر انتقال بیماری

فعال شدن
نورونهای
شبكیهای

نتایج تجربی
نشان میدهد
كه تحریك نور
طبیعی نانوذرات،
در واقع ،باعث
فعال شدن
نورونهای
شبكیهای
میشود كه
از نابودی در
امان مانده
است و به این
ترتیب عملكرد
گیرندههای نوری
را در بخشهای
سالم تقلید
میكند

چندی پیش یك شبكیه مصنوعی با تقلید از چشم انسان
ساخته شد و ۲۰بیمار داوطلب برای استفاده از این شبكیه
مصنوعی ثبتنام كردند تا با یــك روش كمتهاجمی این
شبكیه در چشم بیماران مورد اســتفاده قرار گیرد2 .نفر
از این بیماران تحت عمل جراحی قرار گرفتند كه این كار
در بیمارستان چشمپزشكی دانشگاه لوون بلژیك توسط
پروفسور پیتر استالمانس انجام شد.
پس از كاشــت این شبكیه در چشــم این دو بیمار ،نتایج
نشان داد كه هر دو جلوههای تصویری را مشاهده میكنند.
دانشمندانی كه این روش را ارائه داده بودند نتایج كاشت
این دستگاه را حیرتانگیز دانستند ،زیرا بیماری كه  ۵سال
در تاریكی مطلق بهسر میبرد ،بعد از استفاده از این شبكیه
مصنوعی ،میتوانست ببیند .حاال چند دانشمند در ایتالیا
موفق به انجام آزمایشهای پیشبالینی در مورد یك پروتز
شبكیه شدهاند كه میتواند در مورد افرادی كه از بعضی از
بیماریهای شبكیه رنج میبرند ،مورد استفاده قرار گیرد.
پژوهشهــا در IIT-Istituto Italiano di Tecnologia
(انســتیتوی فناوری ایتالیایی) منجر به ایجاد انقالب در
ساخت یك پروتز شــبكیه مصنوعی مایع شده است .این
پروتز برای خنثی كردن اثرات بیماریهایی مانند رتینیت
پیگمنتوزا و تخریب ماكوال كه مرتبط با سن است و باعث
از بین رفتن تدریجی گیرندههای نوری شبكیه و در نتیجه
نابینایی میشود ،ساخته شده است .این پژوهش در مجله
طبیعت نانوتكنولوژی منتشر شده است.
سایت  phys.orgدر گزارشی نوشــته است :این مطالعه
نوعی هنرنمایی در تولید پروتزهای شبكیه است و مدلی
از تحول در شــبكیه مصنوعی مسطح را توسعه داده است
كه بهوســیله همین تیم در ســال 2017و براساس مواد
نیمههادی آلی ساخته شده بود.
این شبكیه مصنوعی «نسل دوم» بهعنوان نوعی فناوری

زیس 
ت تقلید ( )biomimeticشناخته میشود كه «وضوح
مكانی» باالیــی دارد و از یك ماده مایع تشــكیل شــده
اســت كه در آن نانوذرات پلیمری فوتواكتیو (اندازه آنها
350نانومتر است ،یعنی حدود یكصدم قطر مو) به حالت
معلق درمیآیند و جایگزین گیرندههای نوری آسیبدیده
خواهند شد .اصطالح وضوح مكانی بهدقت اندازهگیری ،با
توجه به فضا یا ابعاد واقعی كه نشاندهنده پیكسل تصویر
است ،اشاره دارد.
نتایج تجربی نشان میدهد كه تحریك نور طبیعی نانوذرات،
در واقع ،باعث فعال شدن نورونهای شبكیهای میشود كه
از نابودی در امان مانده اســت و به ایــن ترتیب عملكرد
گیرندههای نوری را در بخشهای سالم تقلید میكند.
ماهیت مایع جدید این پروتز ،در مقایسه با سایر رویكردهای
موجود ،جراحیهای سریعتر و كم آسیبتر را به همراه دارد
كه از طریق تزریق بسیار ظریف نانوذرات بهطور مستقیم
زیر شــبكیه انجام میشــود .این نانوذرات زیر شبكیه به
دام میافتند و جایگزین گیرندههای نوری تخریب شــده
میشــوند .ایــن روش همچنین افزایش اثربخشــی این
نانوذرات را تضمین میكند.
دادههای جمعآوری شده همچنین نشان میدهد كه این
تكنیك آزمایشی نوآورانه ،جایگزینی معتبر برای روشهایی
است كه تاكنون استفاده شده و ظرفیت گیرندههای نوری
نورونهای شبكیه را ذخیره میكند .این در حالی است كه
این روش وضوح مكانی نورونها را حفظ و زمینه مناسبی
برای آزمایشهای بالینی آینده در انســان ایجاد میكند.
عالوه بر این ،توسعه این نانوموادهای حساس به نور ،راه را
برای برنامههای جدید در آینده برای توسعه علوم اعصاب و
پزشكی باز میكند.
فابیو بنفناتی ،یكی از پژوهشگران این پروژه میگوید :نتایج
تجربی ما ،ارتباط بالقوه نانوموادها را در توسعه پروتزهای

شبكیه نســل دوم بهمنظور درمان شــبكیه تخریب شده
برجســته میكند و یك گام بزرگ و رو به جلو به شــمار
میآید .تولید یك ایمپلنت شــبكیه مصنوعی مایع دارای
ظرفیت بســیار خوبی برای اطمینان از بینایی در ســطح
وسیع و بینایی با وضوح باالست .محصور كردن پلیمرهای
فوتواكتیــو در ذراتی كه از گیرندههــای نوری كوچكتر
هستند ،سطح فعال تعامل با نورونهای شبكیه را افزایش
میدهد و این امكان را فراهم میكند تا به راحتی كل سطح
شبكیه را بپوشــانند و میزان فوتواكتیو شدن را در سطح
یك گیرنده نوری واحد اندازه بگیرنــد .فوتواكتیو به این
معنی اســت كه یك ماده میتواند با نور خورشید یا اشعه
ماورایبنفش واكنش شیمیایی داشته باشد.
گوگلیلمو النزانی ،یكی دیگر از پژوهشــگران این مطالعه
میگوید :ما در این تحقیق از فناوری نانو در حوزه پزشكی
استفاده كردهایم .بهویژه ما در آزمایشگاههای خود نانوذرات
پلیمری را تحقق بخشــیدیم .نانــوذرات پلیمری مانند
سلولهای فتوولتائیك ریز كه بر پایه كربن و هیدروژن و از

اجزای اساسی بیوشیمیایی زندگی هستند ،رفتار میكنند.
این نانوذرات پس از تزریق به شبكیه ،تودههای كوچكی را
تشــكیل میدهند كه اندازه آن قابل مقایسه با سلولهای
عصبی است كه به شــكلی مؤثر مانند گیرندههای نوری
رفتار میكنند.
گراسیا پرتیل ،مدیر واحد چشمپزشكی در مركز IRCCS
 Ospedale Sacro Cuore Don Calabriaمیگوید:
عمل جراحی برای تزریق زیر جلدی شــبكه با نانوذرات
فوتو اكتیو كم تهاجمیتر و بهطور بالقوه قابل تكرار است.
در عین حال ،از مزایای پروتزهای پلیمری برخوردار است
كه بهطور طبیعی نســبت به نوری كه وارد چشم میشود
حساس هستند و به عینك ،دوربین یا منبع انرژی خارجی
احتیاج ندارند.
این پژوهش براساس مدلهای پیشبالینی انجام شده است
و آزمایشهای بیشتری برای تبدیل این روش به یك درمان
بالینی برای بیماریهایی چون رتینیت پیگمنتوزا و تخریب
ماكوال الزم است.
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آلیاژهای تیتانیوم

الهامبخشی طبیعت

توانایی تیتانیــوم و آلیاژهای تیتانیوم هم ایوانوا را بســیار
شگفتزده کردند .این فلز كه میتواند بهوسیله حرارت و
تحت فشار زیاد ذوب شود ،یك ورقه ظریف با برآمدگیهای
تیز تشــكیل میدهد كه این ورقه میتواند انواع مختلف
باكتری را از بین ببرد .همچنین دیاكسید تیتانیوم وقتی
در معرض اشــعه ماوراءبنفش قرار میگیــرد ،گونههای
واكنشی اكسیژنمانند پراكســیدها را ایجاد میكند كه
میكروبها را غیرفعال میكنند .بهعنوان مثال ،برای پوشش
بستهای دندانپزشكی ،از این ماده بهمنظور كاستن از میزان
باكتریها استفاده میشود .حتی قرارگرفتن در معرض این
نوع پوشــشها كه در المپهای تجاری استفاده میشود،
در مدت 4ساعت میتواند بسیاری از باكتریهای زنده را
كاهش دهد .ایوانوا میگوید :این سطوح به هیچ كار خاصی
مانند استفاده از مواد شیمیایی یا آنتیبیوتیكها نیاز ندارد.

البته طبیعت روشهای دیگری را به مــا معرفی كرده تا بتوانیم
سطوح اطراف خود را در برابر شیوع بیماریها ایمنتر كنیم.
الخاندرا پونسا ،مهندس شیمی در دانشگا ه �Universidad Na
 cional de Mar del Plataآرژانتین میگوید« :شواهد زیادی
در مورد اثربخشی روغنهای طبیعی بهعنوان مواد ضدباكتری و
ضدویروسی وجود دارد .روغن درخت چای را درنظر بگیرید كه
ماده معطر آن ،الهامبخش بسیاری از محصوالت زیبایی است».
پونسا میگوید كه در مطالعات تجربی ،آئروسل(هواپخش) روغن
درخت چای دارای توانایی باالی ضدویروســی است و میتواند
95درصد از ویروسها را در مدت  5تا 15دقیقه غیرفعال كند .مشخص شده كه چوبپنبه خاصیت ضدباكتریایی باالیی در برابر
اســتافیلوكوكوس اورئوس دارد .همچنین عصاره گیاهی به نام هوپس ( )hopsكه برای روكشهای پالستیكی استفاده میشود
میتواند از رشد انواع مشخصی از باكتریها جلوگیری كند.
با این حال ،تحقیقات درمورد پروژههای پوشش ســطوح با عصارههای گیاهی ضدمیكروبی هنوز هم در مراحل آزمایشی است .از
نظر تئوری ،این نوع مواد گیاهی میتوانند به پوششهای ضدمیكروبی تبدیل شوند اما در مورد مقدار مورد نیاز مواد اصلی و انواع
میكروارگانیسمهایی كه باید هدف قرار بگیرند ،نیاز به اطالعات بیشتری داریم.
اما در كل ،كاربردهای بالقوه برای سطوح ضدمیكروبی متعدد است .بائولین میگوید« :برای من مهم است كه تأكید كنم این كار
یك سازوكار جهانی است و به همین دلیل است كه چنین دامنه گستردهای دارد .شما میتوانید از این سازوكار در بسیاری از سطوح
استفاده كنید».

روس

شكار ویروسها
با وجود این ،تولید ســطحی كه بتوانــد از ابتال به
ویروس جلوگیری كند ،نیاز به دقت بسیار باالیی
دارد زیرا ویروسها از باكتریها كوچكتر هستند .با
این حال ،والدیمیر بائولین ،بیوفیزیكدان دانشگاه
 Universitat Rovira i Virgiliدر اسپانیا،
معتقد است كه میتوان از تكنیكهای مشابه برای
مقابله با ویروسها ،ازجمله ویروس كرونا استفاده
كرد .یك استراتژی این است كه ذرات ویروسی را
بین نانوذرات به دام انداخت .نانوذرات ساختارهای
ریز میلهایشكل هستند كه میتوانند در یك سطح
تولید شوند .این كار میتواند به جمعآوری ذرات
ویروس كمــك كند تا دانشــمندان از این طریق
بتوانند تستهای آزمایشــگاهی و واكسن تولید
كنند .اســتراتژی دیگر این است كه یك سطح را
بهگونهای دارای بافت كنیم كه نانوذرات آن بهطور
فیزیكی خارجیترین الیه ویــروس را پاره كنند؛
شبیه كاری كه فیلترهای ماسك انجام میدهند.

ستفاده از مواد موجود در

نگاه دیگر

چالشهای سطوح ضدمیكروب
با این حال ،منژینگ رن ،یكی از سیاستگذاران شبكه اقدام برای
مقاومت آنتیبیوتیكی كه در سوئد مستقر است ،هشدار میدهد
كه ما نباید بیش از انــدازه به این نوع رویكرد متكی باشــیم .او
میگوید« :صرفنظر از اینكه این فناوریها چقدر خوب هستند،
ما هنوز هم نیاز به رعایت اصول اولیــه در مراكز درمانی داریم.
كاركنان مراقبتهای بهداشــتی باید به این اصول توجه كنند،
از مواد ضدعفونیكننده استفاده شود و بهداشت و «پیشگیری و
كنترل عفونت» مورد توجه قرار گیرد و همچنین واكسیناسیون
در سطح گسترده اجرا شود ».در كشورهای كمدرآمد كه عموما از
منابع قابل اطمینان آب برخوردار نیستند ،استفاده از آن نوع از سطوح ضدمیكروبی كه نیاز به تمیزكردن مكرر دارند ،دشوار است.
بهعنوان مثال ،سطوح دارای تیغهای ریز ،احتماال بهطور مرتب باید از میكروارگانیسمهای مرده و سایر بقایای آنها پاك شوند .با
این حال ،ایوانوا میگوید كه تیتانیوم و آلیاژهای تیتانیوم بقایای ســلولهای بیماریزای روی سطوح را پاك میكنند .همچنین
برای محدودكردن اكسیداسیون در مس ،الزم است كه این فلز صیقل داده شــود؛ چراكه این كار واكنشهای شیمیایی كمتری
بهدنبال خواهد داشت .رن و همكارانش همچنین نگران خطر ایجاد مقاومت در روكشهای نقرهای یا مسی سطوح هستند .با این
حال ،ماموس مطمئن است كه با توجه به اینكه در 3هزار سال گذشته مس در برابر باكتریها مقاوم مانده ،بعید است كه در آینده
هم مقاوم نباشد.

شكست برنامههای ردیابی مخاطب
در مبارزه با كرونا

دولتهای جهان برخالف هفتههای اول حاال دیگر
تأكید چندانی روی استفاده از موبایلهای هوشمند
برای جلوگیری از شیوع بیشتر كووید ۱۹-ندارند

رکوردشکنی
ایسلندیها

درماه مي ودر
گزارشی اعالم
شد كه ایسلند
به بیشترین نفوذ
در برنامههای
ردیابی ویروس
دست یافته است
و 38درصد از
جمعیت 364000
نفری ساكن
این كشور این
برنامهها را روی
گوشیهای
هوشمند خود
نصب كردهاند،
اما برنامه ایسلند
كه دادههای
 GPSافراد
را جمعآوری
میكرد یك
«تغییردهنده
بازی» نبود

نمونههای پیشین
بالهای نجاتبخش
النا ایوانوا ،بیوشیمیســت مولكولی در دانشگاه RMIT
اســترالیا میگوید :بالهای حشرات «سیكادا» بهدلیل
اثر خودپاككنندگی مشــهور هســتند .بالهای آنها
بسیار آبگریز هســتند؛ به این معنی كه قطرات آب،
مثل برگهای نیلوفر آبی ،روی بال آنها نمیماند و این
اتفاق باعث میشــود كه آالیندهها با آب پاك شوند .از
آن مهمتــر ،او میگوید كه آنهــا دارای تیغهای ریزی
روی سطح بال خود هســتند كه مانع از تجمع و رشد
سلولهای باكتریایی میشوند.
ایوانوا كه حدود 10ســال درباره روشهای الهام از این
طراحی طبیعی كار كرده ،میگوید« :اساســا آنچه در
این روش میبینید ،مكانیسم منحصر بهفردی است كه

طبیعت آن را توسعه داده اســت ».او با الهام از طبیعت،
ســعی در ایجاد تغییر در ســطوح دارد تا كلونیهای
باكتریایی نتوانند روی آنها شكل بگیرند.
چگالی و هندســه الگوی مورد نیاز و همچنین روش و
مواد تولید آن ،به ویژگیهای میكروب مورد نظر بستگی
دارد .به همینخاطر ،ایوانوا میگوید كه ایجاد شكلهای
پیچیده زیگزاگی بهویژه در فیلترهای آب و تهویه هوا و
همچنین ورقهای گرافن بسیار نازك ،با لبههای تیز كه
میتواند غشــای باكتری را پاره كند و آن را از بین ببرد
كارایی بسیاری دارند.
البته این تیغهــای ریز ،آنقدر تیز نیســتند كه باعث
آسیبرساندن به پوست انسان شوند.

در هر صورت ،زمان میبرد تا این فناوریها تجاریسازی شوند
و گسترش یابند .با این حال ،برخی از نمونههای مشابه از پیش
وجود داشــتهاند Sharklet .یك صفحه پالستیكی است كه با
استفاده از الگوی الماس و الهام از پوســت كوسه ماهی ساخته
شــده و باكتریها نمیتوانند روی آن تجمع كنند .این فناوری
قبال در دستگاههای پزشــكی مانند كاتترها كه میتوانند عامل
انتقال باكتریهای عفونی به بدن باشند ،استفاده میشد .پوشش
 MicroShield 360در سطوح داخل هواپیما مانند صندلیها
بهكار گرفته شده است تا باكتریها روی سطوح آنها باقی نمانند.
اگرچه تعداد چاپگرهای سهبعدی در سطح نانومتر بسیار كم است اما بعضی از آنها میتوانند در این مقیاس كار كنند .بنابراین ممكن
است كه یك روز یك سطح مقاوم در برابر میكروب در اتاق نشیمن شما چاپ شود .این سطوح میتوانند در مبارزه با بیماریهای
عفونی و همهگیریهای آینده ابزاری مهم بهشما ر آیند .امروز ،شبح مقاومت میكروبها حتی از تاخت و تاز كووید 19-نگرانكنندهتر
است .خطر ابتال به عفونتهای ثانویه ناشی از باكتریهایی كه به وسیله بیماران در بیمارستانها بهوجود آمده ،قابل توجه است.
مطالعهای نشان داده اســت كه 50درصد از بیمارانی كه در یك بیمارســتان چینی بهعلت كووید 19-جان باختند ،به یك عامل
بیماریزای دیگر هم آلوده شده بودند .معموال به بیماران مبتال به ویروس كرونا ،آنتیبیوتیك هم داده میشود ،حتی اگر هیچ كاری
در برابر این ویروس انجام ندهد .بنابراین ،این نگرانی وجود دارد كه تجویز آنتیبیوتیكها مقاومت به آنتیبیوتیك را افزایش دهد.

سیستم روباتیك فضایی كانادا در دروازه قمری
بازوی جدید روباتیك كانادا با برخورداری از 6دوربین ،بیش از 8/5متر طول و 715كیلوگرم وزن دارد
كانادا با شــركای بینالمللی خود در حال پیشروی است
تا یك مركز تحقیقاتی دائمی در نزدیكیماه و در دروازه
قمری( )Lunar Gatewayتأسیس كند.
همانطور كه این كشور قب ً
ال چنین كاری را برای شاتل و
ایستگاه بینالمللی فضایی انجام داده بود ،آژانس فضایی
كانادا دوباره از طریق مشــاركت با شــركت مكدونالد،
دتوئیلر و همكاران( ،)MDAسیستم روباتیك نسل آینده
با نام  Canadarm3را خواهد ساخت.
وبســایت  nasaspaceflightدر گزارش خود نوشته
است :این سیســتم روباتیك هوشمند ،ســهم كانادا در
ایســتگاه دروازه قمری ،به رهبری آمریــكا برای برنامه
آرتمیس(همكاری بــزرگ بینالمللی آینده برای كاوش
انسان در فضا) خواهد بود كه سنگ بنای استراتژی فضایی
كانادا را شكل میدهد .ناودیپ بینز ،وزیر نوآوری ،علوم و
توسعه اقتصادی كانادا میگوید :تعهد ما برای مشاركت
دادن سیستم روباتیك  Canadarm3در دروازه قمری
باعث ایجاد مشــاغل ســطح باال و منافع اقتصادی برای
كاناداییها خواهد شد .كانادا همچنان در حال جابهجایی
مرزهای جاهطلبی انسان در اكتشافات فضایی است و از
این طریق الهامبخش نسلهای آینده خواهد بود.
آژانس فضایی كانادا با بیش از 40ســال تجربه ،پرچمدار
برنامههای روباتیك فضایی است .این آژانس تاكنون در
این برنامهها مشاركت كرده است:
5مجموعه اصلی  Canadarmبــرای فضاپیماهای
كلمبیا ،چلنجر ،دیسكاوری ،آتالنتیس و Endeavour
3بازوی  Orbiter Boom Sensor Systemپس از
حادثه كلمبیا
 Canadarm2كه در ایستگاه بینالمللی فضایی()ISS
قرار دارد.
سیستم  Dextreبرای ایستگاه بینالمللی فضایی
 MDAپیمانــكار اصلــی  Candarm3خواهــد بــود.
پیشبینی میشود صدها شــركت كانادایی با محوریت
مشاغل نوآورانه كوچك و متوسط و همچنین سازمانهای
تحقیقاتیسراســر كانــادا در توســعه Canadarm3
مشاركت كنند.

این سیستم روباتیك از 3مفصل در شانهها ،یك مفصل
در آرنج و 3مفصل در مچ بهره میبرد .همچنین هر مفصل
قادر به چرخش نزدیك به 360درجه خواهد بود.
این بازو همچنین به سنسورهای تشخیص لحظهای خطا
و خطر مجهز خواهد شد كه از احساس «لمس» ،سیستم
خودكار اجتناب از برخورد و یك ابزار حسگر 3D Vision
كه از اشیای اطراف نقشهبرداری میكند ،برخوردار است.
عالوه بر این ،فضانوردان همچنیــن میتوانند این بازو را
در فضا ترمیم كنند ،زیرا  Canadarm3میتواند قطعات
خود را از بدنه اصلی جدا كند تــا در داخل دروازه قمری
تعمیر شــوند .این بازو با ســرعت عملكرد 10سانتیمتر
بر ثانیه میتواند از یك سو به ســوی دیگر حركت كند تا
به دورترین بخشها و قطعات دسترســی داشــته باشد.
برخالف  Canadarm2كه از 4دوربین رنگی بهره میبرد،
 Canadarm3به 6دوربین  4Kرنگی مجهز خواهد شد؛
2دوربین 360درجه در هر طرف آرنج ،یك دوربین گردان
در هر تیرك و 2دوربین روی دستههای بازو.
تالش كانادا برای ورود به ماه

Canadarm3؛ سیستم روباتیك نسل بعدی

 Canadarm3یك سیستم روباتیك هوشمند است كه
شامل یك بازوی روباتیك نسل آینده ،یك بازوی كوچك
چابك و مجموعهای از ابزارها و تجهیزات تخصصی خواهد
بود .این سیستم ،پیشــرفتهترین سیستم روباتیك است
كه تاكنون توسعه یافته و دارای بهروزترین سیستم هوش
مصنوعی و برترین نرمافزار است.
 Canadarm3بهگونــهای طراحی شــده كــه كامال
خودكار باشــد .این سیســتم روباتیك قادر بــه انجام
كارها بدون دخالت انســان ،از جمله توانایی نگهداری،
تعمیر و بررســی دروازه قمری ،حمل ابزارهای نظارتی،
جابهجایی ماژولهای دروازه قمری ،كمك به فضانوردان
در پیــادهروی فضایی و انجــام فعالیتهــای علمی در
مدارماه و روی ســطحماه اســت .عملكرد خودكار این
بازو بســیار مهم اســت ،زیرا برخالف دروازه ایســتگاه
بینالمللی فضایی ،خدمه دائمی نــدارد .همچنین این
دروازه بهخاطر تأخیرهای ارتباطی كه به وسیله مدار ماه
ایجاد میشود نمیتواند بهطور مســتقیم و بهموقع بازو
را از روی زمین كنترل كند .با وجــود خودكار بودن این

بازو ،كنترل كنندههای پرواز در صــورت نیاز ،همچنان
قادر خواهند بود  Canadarm3را به شكل كنترل از راه
دور از روی زمین هدایت كنند .خدمه دروازه هم قادر به
كنترل دســتی این بازو خواهند بود Canadarm3 .با
طول بیش از 8/5متر(وقتی بهطور كامل باز میشــود)،
وزنی حدود 715كیلوگرم دارد كه بســیار كمتر از وزن
1497(Canadarm2كیلوگرم) است.
 Canadarm3دقیقــاً ماننــد  ،Canadarm2دارای
7درجه آزادی است كه بسیار شــبیه بازوی انسان است.

17

دولت كانادا در فوریه ســال 2019اعــام كرد كه طی
24سال ،بیش از 2میلیارد دالر كانادا را بهعنوان بخشی
از مشــاركت كانــادا در پروژههــای مربوط بــه كرهماه
ســرمایهگذاری میكند .با اعالم این موضــوع ،كانادا به
نخستین كشور و دومین شریك بینالمللی(بعد از آژانس
فضایی فرامنطقهای اروپــا كه ماژول خدمــات را برای
 Orionارائه میدهد) ناسا تبدیل شد كه بهطور مستقیم
در فعالیتهای ناسا برای بازگشت بهماه مشاركت میكند.
در عین حال ،آژانس فضایی كانــادا ابتكار جدیدی بهنام
برنامه شتابدهنده اكتشــافات قمری ( )LEAPرا ارائه
كرد كه براســاس آن ،در تالش است تا شركتها را برای
توسعه فناوریهای تجاری با هدف كمك به حضور دائمی
انســان د ر ماه توانمند كنــد LEAP .همچنین به انجام
آزمایشهای علمی طراحی شــده برای شرایط قمری و
ی ماموریتهای روباتیك و انسانی كمك خواهد
آمادهساز 
كرد .عالوه بر این LEAP ،به ارائه و پیشبرد فناوریهای
نوآورانه در زمینههای بهداشت ،هوش مصنوعی و صنعت
روباتیك در مدار قمری ،سطحماه و در ماموریتهای آینده
در اعماق فضا كمك خواهد كرد.

سرمایه
2میلیاردی

دولت كانادا
در فوریه سال
2019اعالم كرد
كه طی 24سال،
بیش از 2میلیارد
دالر كانادا را
بهعنوان بخشی
از مشاركت
این کشور در
پروژههای
مربوط به كرهماه
سرمایهگذاری
میكند .با اعالم
این موضوع،
كانادا به
نخستین كشور
و دومین شریك
بینالمللی ناسا
تبدیل شد كه
بهطور مستقیم
در فعالیتهای
این سازمان برای
بازگشت بهماه
مشاركت میكند

برنامههــای ردیابی بیمــاران كووید19-نقش مهمی در
نحوه برخورد برخی از كشــورها با شــیوع ایــن بیماری
داشته اما تاكنون تأثیر آن محدود بوده است .این برنامهها
به افــرادی كه در تماس مســتقیم و نزدیك بــا بیماران
كووید19-هستند ،هشدار میدهد و به این ترتیب آنها را
نسبت به انجام آزمایش و قرنطینه آگاه میكند.
به گزارش  ،cnbcاین برنامهها ابتدا بهعنوان بخش مهمی
از برنامههای برخی كشورها در برداشتن محدودیتهای
اجتماعی بهكار گرفته شد .بهعنوان مثال در انگلیس ،در
جلسات روزانه ویروس كرونا بهطور مرتب برای شرح حال
روزانه به این برنامهها ارجاع میشد اما اكنون دولت دیگر
اهمیت چندانی به آنها نمیدهد ،بنابراین میشود گفت این
برنامهها نیازمند بازنگری اساسی است.
بسیاری از این برنامهها به فناوری بلوتوث متكی هستند
و زمانی كه 2نفر كه دارای گوشــی هوشمند هستند ،به
یكدیگر نزدیك میشوند اعالنهای خود را ارسال میكند.
برخــی از آنها حتی دادههــای مــكان را از طریق GPS
ردیابی میكند .اما در اوایل توســعه چنین پلتفرمهایی،
برخی نگرانیهای عمده در مــورد حریم خصوصی افراد
بهوجود آمد .به این ترتیب گوگل و اپل وارد ماجرا شدند.
د ر ماه آوریل ،این دو شركت تصمیم گرفتند كه چارچوبی
«غیرمتمركز» را برای برنامههای ردیابی مخاطب در نظر
بگیرند؛ باهدف محافظت از اطالعات كاربران و اطمینان از
عملكرد درست برنامه حتی پس از سفر.
گوگل این مورد بهطور ناگهانی سیســتمی طراحی كرد
تا آشكارا برای اطمینان از حفظ حریم خصوصی به مردم
تعهد دهد.
مایكل ویل ،مدرس حقوق معنوی و سیستمهای دیجیتال
در كالج دانشــگاه لندن میگوید :آنها سیســتمی ایجاد
كردهاند كه میتواند بدون اینكه به اعتماد مخاطب درباره
استفاده غیرقانونی از اطالعات شخصیاش خدشهای وارد
كند ،برای ردیابی اطرافیان او مورد استفاده قرار گیرد .اینكه
آیا هر یك از این برنامهها برای مقابله با ویروس جدید مفید
هستند هنوز مشخص نشده است.
درماه میدر گزارشی اعالم شــد كه ایسلند به بیشترین
نفوذ در برنامههای ردیابی ویروس دست یافته است و 38
درصد از جمعیت  364000نفری ســاكن این كشور این
برنامهها را روی گوشیهای هوشمند خود نصب كردهاند.
اما برنامه ایســلند كه دادههای  GPSافراد را جمعآوری
میكرد یك «تغییردهنده بازی» نبود.
به گفته محققان دانشگاه آكسفورد برای مؤثر بودن برنامه
ردیابی مخاطب  60درصد از جمعیت یك كشور باید آن
را نصب كنند.
استفانی هیر ،محقق مستقل فناوری میگوید :تا به امروز
هیچ كشوری در جهان وجود نداشــته كه بتواند به یك
برنامه موفق در این زمینه اشــاره كنــد و بگوید :این یك
تغییردهنده بازی بوده اســت .در ســنگاپور كه بهعنوان
پیشــگام در توســعه فناوری ردیابی مخاطب شــناخته
میشــود ،حدود 2.1میلیون بار دانلود برنامه انجام شده
است؛ این یعنی تنها 31درصد از جمعیت این كشور .اگرچه
بهنظر میرســد اقدامات ردیابی دیجیتال در كشورهایی
مانند چین و كرهجنوبی به كنترل شــیوع بیماری كمك
كرده است اما منتقدین میگویند كه این فناوریها به ضرر
حفظ حریم خصوصی بودهاند.
راها راشــا عبدالرحیم ،معاون مدیر بخــش فناوری عفو
بینالملل درباره گوگل و اپل میگوید :شما یك وضعیت
عجیب دارید ،شركتها نوع اقدامات حفظ حریم خصوصی
را كه باید برای ردیابی مخاطب درنظر گرفته شوند به شما
دیكته میكننــد .این یك اتفاق جالب اســت زیرا قدرت
غولهای فناوری را به شما نشان میدهد و در نهایت ما باید
به اراده آنها متكی باشیم تا اقدامات امنیتی را اعمال كنند.
با این حال مدل اپل و گوگل هنوز هم در بسیاری از كشورها
در تالش برای پیشرفت هســتند .در آمریكا ،فقط 3ایالت
اعالم كردهاند كــه از نرمافزار شــركتهای فناوری برای
توسعه برنامههای ردیابی خود استفاده میكنند .تاكنون
هیچ نشانهای از تالش برای معرفی این فناوری در سطح
فدرال وجود ندارد.
با این حال مدل اپل و گوگل محدودیتهای خود را دارد.
بهعنوان مثال این نگرانی وجود دارد كه اتكای به بلوتوث
بهجای ردیابی موقعیت مكانی بهدلیل دامنه تشــخیص،
منجر به ایجاد ســیل مثبت كاذب شــود .بــا وجود این
طرفداران حفــظ حریم خصوصی ایــن را بهترین گزینه
موجود برای برنامههای ردیابی مخاطب میدانند.
برای اینكه ایــن برنامهها بتواننــد كار كنند متخصصان
معتقدند كه باید بخشی از یك استراتژی گسترده سالمت
و بهداشت باشد كه شامل آزمایشهای گسترده و اقدامات
ســختگیرانه از راه دور جسمی اســت .برنامه آلمان  -كه
رویكرد اپل-گوگل را اتخاذ كرده اســت – بیش از ســایر
برنامهها آیندهدار بهنظر میرسد چرا كه 14میلیون نفر از
زمان آغاز بهكار این برنامه د ر ماه گذشته آن را روی گوشی
هوشمند خود نصب كردهاند.
عبدالرحیــم میگوید :برنامههای ردیابــی مخاطب باید
بخشی از یك برنامه درمانی گســتردهتر شامل آزمایش
متداول و دسترسی به مراقبتهای بهداشتی كافی باشد
و نمیتوان بهعنوان یك راهكار راهبردی به آن اطمینان
صرف كرد.
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گزارش
دستور نوسازی بیمارستانها و مراكز درمانی به كجا رسید؟

بودجه نداریم

عضو سابق كمیسیون بهداشت و درمان مجلس
شورای اسالمی :اگر زلزله بزرگی بیاید90 ،درصد
بیمارستانهای ما دچار مشكالت جدی میشوند

هرچیز كه وجــود دارد؛ مربوط به
آوین آزادی
سالهای گذشته اســت .نه استاندارد
روزنامهنگار
تازهای تدوین ،نه بخشنامه و دستورالعمل جدیدی صادر و ابالغ
شده است .چند سال پیش دستورالعملی 48صفحهای توسط
وزارت بهداشت صادر شد و پروتكلی برای تاسیس بیمارستانها و
مراكز درمانی در اختیار سازندگان ،دانشگاههای علوم پزشكی و...
قرار گرفت؛ دستورالعملی كه بهنظر میرسد روی كاغذ باقی مانده
وهنوزنتوانستهمعضلمیانگینسنیباالیبیمارستانهایكشور
را حل كند .امروز در شرایطی مراكز درمانی ایران بهطور میانگین
بیش از 35سال ســن دارند كه فرهنگ تعمیر و نگهداری از این
مراكز هم هنوز ،جا نیفتاده است .سال گذشته استاندار تهران خبر
از تكمیل روند جایگزینی بیمارستانهای فرسوده تهران تا سال
 ۱۴۰۴داد .انوشیروان محسنی بندپی گفت :هماكنون جایگزین
بیمارستانفیروزگر،جایگزینبیمارستانشهدایمفتح،جایگزین
بیمارســتان امام (ره) و جایگزین بیمارستان شهدای تجریش،
جایگزین شریعتی ،بهارلو ،سوختگی ،شهدای اكبرآبادی و شهدای
یافتآباد در حال احداث هستند .او تأكید كرده بود روند احداث
این بیمارستانها براساس استانداردهای روز انجام میشود .اما
آیا بودجه و همت كافی برای انجام ایــن كار وجود دارد؟ احمد
حمزه ،عضو سابق هیأت رئیسه كمیســیون بهداشت و درمان
مجلس شورای اسالمی به همشهری میگوید :در 4سالی كه من
در كمیسیون بهداشت و درمان مجلس بهكار مشغول بودم ،ندیدم
كه وزارت بهداشت ،بخشنامه یا دستورالعمل جدیدی ارائه كند.
او بر این باور است كه استانداردهای تاسیس بیمارستان در ایران،
روی كاغذ خوبند اما مشكل ،اداره كشور با سیستم سفارشی است.
حمزه میگوید :اگر زلزله بزرگی بیاید90 ،درصد بیمارستانهای
ما دچار مشكالت جدی میشوند .مگر بیمارستان تازه تاسیس در
كرمانشاه نبود كه با نخستین زلزله غیرقابل استفاده شد؟
بودجه كافی برای بازسازی بیمارستانها وجود ندارد

متأســفانه سالهاســت كه در كالنشــهرهایی مثــل تهران،
بیمارستانها فرسوده و قدیمی شدهاند .این موضوعی است كه
احمد حمزه ،عضو سابق هیأت رئیسه كمیسیون بهداشت به آن
اشاره كرده و به همشهری توضیح میدهد؛« این مراكز درمانی
درحالیكه باید امنترین بنای شــهری باشند استحكام الزم را
ندارند و حتی میتوان گفت اگر زلزله شــدیدی بیاید ،اینها جز
نخستین بناهایی هستند كه فرو میریزند و فاجعهای در تهران به
بار میآورند» .این نماینده مردم در مجلس دهم میافزاید :انتظار
میرود جایگزینی بیمارستانهای فرسوده سریعتر با همكاری
استانداری ،سازمان برنامه و بودجه و دانشگاههای علوم پزشكی
تحقق یابد .او میافزاید :شاید دستورالعملهای موجود را سازندهها
رعایت كرده باشند اما اعتبارات الزم و تسهیالت كارآمد در اختیار
بیمارســتانهای قدیمی قرار نگرفته كه به روزرســانی شوند.
متأسفانه شرایط اقتصادی كشور آنقدر بد است كه دولت نمیتواند
برای حمایت از بازسازی و نوسازی آنها اعتباری كنار بگذارد.

مروری بر حوادث بیمارستانی

که در سالهای اخیر خبرساز شدند

مغضوبان آتش و عفونت
احمد حمزه
عضو سابق
مجلس:
شاید
دستورالعملهای
موجود را سازندهها
رعایت كرده باشند
اما اعتبارات الزم و
تسهیالت كارآمد در
اختیار بیمارستانهای
قدیمی قرار نگرفته كه
به روزرسانی شوند.
متأسفانه شرایط
اقتصادی كشور
آنقدر بد است كه
دولت نمیتواند برای
حمایت از بازسازی و
نوسازی آنها اعتباری
كنار بگذارد

ما در سرزمین سفارشی زندگی میكنیم

كمبود بودجه از یك سو ،ضعف در اجرا و نظارت از سوی دیگر،
مشكل اصلی بیمارســتانهای كشور اســت .حمزه در اینباره
میگوید :اگرچه با اســتانداردهای جهانی هنــوز فاصله داریم،
نمیتوان چندان به كیفیت دستورالعمل ساخت وزارت بهداشت
خرده گرفت .مشكل از جای دیگری است .حتی بیمارستانهای
خصوصی هم نیاز به تسهیالت برای بازســازی دارند .نمیتوان
نقش حاكمیت و دولت را در حوزه بهداشت و درمان كمرنگ كنیم.
بخش خصوصی پر از گالیه در این زمینه است .كافی است سراغ
رئیس بیمارستانها بروید و بپرسید چرا در فالن حوزه به روزرسانی
نمیشود .آیا نباید از كادر تحصیلكرده درمان حمایت شود؟ این
عضو سابق مجلس میگوید :البته این را هم بگویم كه ما متأسفانه
در سرزمین سفارشی زندگی میكنیم .همهچیز با سفارش پیش
میرود نه با قانون و نظارت .حتی وقتی تسهیالت پرداخت میشود
میبینیم كه آن تسهیالت گرفته میشود اما در جای دیگر خرج
میشود .اینجا خأل نظارت پررنگتر میشود.

امنیت ،مفهومی است كه باید در تاروپود ساختاری و عملیاتی بیمارستانها تنیده
سمیرا رحیمی
شده باشد .القای حس امنیت فردی و محیطی برای ایجاد فضایی آرام و قابلاعتماد با
روزنامه نگار
قابلیت شفابخشی و محافظت ،در مراكز درمانی از اهمیت باالیی برخوردار است .از آنجا
كه فرایند درمان در بیشتر كشورهای جهان زمانبر و پرهزینه است ،افزودن نگرانی ناشی از آلودگی یا ناامن بودن
بیمارستان میتواند بر روند درمان بیمار تأثیری منفی داشته باشد؛ موضوعی كه در بیشتر بیمارستانهای ایران
چندان موردتوجه قرار ندارد و حتی بیتوجهی به این مــوارد ،گاه و بیگاه حوادثی مانند آنچه به تازگی در مركز
درمانی سینا اطهر تهران رخ داد را خلق میكند .پس از وقوع آتشسوزی و انفجار در این مركز19 ،نفر از بیماران و
كاركنان این مركز درمانی جان خود را از دست دادند و 14نفر نیز مصدوم شدند .پس از این حادثه تلخ بود كه بحث
ناایمن بودن ساختمان مركز درمانی و رعایت نكردن استانداردها و اصول ایمنی ،مانند دپو كردن تعداد زیادی
كپسول اكسیژن در مكانی نامناسب از سوی مدیران شهری مورد توجه قرار گرفت .در طول 10سال گذشته حوادث
مشابه زیادی در بیمارستانهای مختلف كشور رخ دادهاند كه خوشبختانه بیشتر آنها بدون مصدومیت و تلفات

مهار شــدهاند .اما ناامنی ســازه و رعایت نكردن اصول ایمنی حین ســاخت بنا تنها موضوع نگرانی درباره
بیمارستانهای كشور نیست .عفونت بیمارستانی؛ پدیدهای كه كل نظام بهداشتی و درمانی جهان را با مشكالتی
فراوان مواجه ساخته و ساالنه صدها نفر را به كام مرگ میكشاند ،مشكل كلیدی دیگر بیمارستانهای ایران است.
مقامات بهداشت كشور خود به نبود آمار و ارقام دقیق درباره عفونتهای بیمارستانی در ایران اذعان دارند .قاسم
جانبابائی ،معاون درمان وزارت بهداشت اواخر سال گذشته با تأكید بر نادرست بودن آمار ارائهشده از عفونتهای
بیمارستانی كه توسط بیمارستانها ارائه میشود ،بیان كرد :درحالیكه بر اساس آمار جهانی بخش مراقبتهای
ویژه بیمارستانهای بعضی از كشورهای پیشــرفته بیش از 30درصد عفونت بیمارستانی را گزارش میكنند،
نمیتوان پذیرفت كه آمار عفونت بیمارستانی در ایران یكدرصد باشد .میزان عفونت بیمارستانی در كشورهای
در حال توسعه بر اساس آمارهای جهانی بیش از 25درصد است .درعین حال پژوهشهایی كه در زمینه میزان
عفونتهای بیمارستانی در ایران انجام شدهاند بسیار پراكنده و ناكامل هستند و به گفته مقامات بهداشتی كشور،
بیمارستانها عموما از اعالم آمار دقیق این عفونتها خودداری میكنند.

آمار عفونتهای رایج بیمارستانی در ایران (تا سال )1394

سوانح بیمارستانی بازتاب داده شده در رسانهها طی  10سال گذشته
3آذر  -1392آتشسوزی در بیمارستان منتصریه مشهد  -بدون تلفات
30آبان  -1394آتشسوزی در بخش اعصاب و روان بیمارستان دانشگاه علوم پزشكی گلستان -یك نفر تلفات
19فروردین  -1395آتشسوزی در بخش زنان بیمارستان تأمین اجتماعی شهریار -بدون تلفات
14اردیبهشت  -1395آتشسوزی در بیمارستان شهید گنجی برازجان بهدلیل اتصالی برق -فوت بیمار 75ساله
19خرداد  -1396آتشسوزی در تاسیسات بیمارستان امام خمینی(ره) ساری بهدلیل آتش گرفتن تانكر سوخت در انبار تاسیسات -بدون تلفات
16تیر  -1396آتشسوزی اتاق ایزوله بیمارستان ولیعصر خرمشهر -فوت یك بیمار
26تیر  -1396آتشسوزی بیمارستان مهر اهواز -بدون تلفات
29تیر  -1396آتشسوزی در اورژانس بیمارستان فاطمهالزهرا شهرستان حاجیآباد بهدلیل اتصال سیمهای برق  -مرگ بیماری 78ساله و  5مصدوم
27مهر  -1396آتشسوزی در بیمارستان خیریه سیدالشهدای تهران10 -مصدوم
21آذر  -1396نشت نفت بهدلیل سهلانگاری كارگران و آتشسوزی در بیمارستان در دست احداث زنان و زایمان ارومیه – بدون تلفات
15فروردین  -1397آتشسوزی در واحد استریلیزاسیون (اتوكالو) بیمارستان صنایع پتروشیمی شهرك بعثت ماهشهر– بدون تلفات جانی
16تیر  -1397آتشسوزی در استراحتگاه بیمارستان شهید رحیمی خرمآباد بهدلیل نقص فنی كولرگازی -بدون تلفات
22مهر  -1397آتشسوزی در بیمارستان محب یاس تهران -بدون تلفات
12آبان  -1397آتشسوزی در بخشی از بیمارستان پارسیان سعادتآباد واقع در میدان فرهنگ -بدون تلفات
7آذر  -1397آتشسوزی در بخش  MRIبیمارستان طالقانی ایالم -بدون تلفات
24آذر  -1397آتش سوزي در بخش تاسیسات بیمارستان امام حسین(ع) محمدشهر -بدون تلفات
چهارم اسفند  -1397آتشسوزی در اتاق عمل بیمارستان كوثر سمنان بهدلیل انفجار كپسول اكسیژن -فوت بیماری 50ساله
چهارم تیر  -1398آتشسوزی در بیمارستان هجرت تهران -بدون تلفات -جابهجایی 50بیمار
24مرداد  -1398آتشسوزی در بیمارستان میالد اصفهان -بدون تلفات
26مرداد  -1398آتشسوزی در بخش در حال ساخت بیمارستان شهید بهشتی شیراز  -بدون تلفات
9دی  -1398آتشسوزی در بیمارستان علی بن ابیطالب(ع) قم -بدون تلفات
چهارم بهمن  -1398آتشسوزی در انبار تجهیزات پزشكی بیمارستان شهید رجایی قزوین بهدلیل اتصالی برق -بدون تلفات
20بهمن  -1398آتشسوزی در انبار لوازم مصرفی بخش سوختگی زنان مركز آموزشی درمانی سینا در تبریز -بدون تلفات
27اسفند  -1398آتشسوزی در بیمارستان تاریخی مسیح كرمانشاه -آتشسوزی عمدی
11خرداد  -1398آتشسوزی در بیمارستان چمران اصفهان -بدون تلفات
24فروردین  -1399حریق در بیمارستان رازی ویژه بیماران كرونا در اهواز -بدون تلفات
31فروردین  -1399آتشسوزی در بیمارستان پیامبر اعظم بندرعباس بهدلیل نشت گاز -بدون تلفات
5خرداد  -1399آتشسوزی در محوطه بایر بیمارستان گنجویان دزفول -بدون تلفات
14خرداد  -1399آتشسوزی در ساختمان بیمارستان توتونكاران رشت بهدلیل اتصالی برق -بدون تلفات
29خرداد  -1399آتشسوزی در بیمارستان امام خمینی -بدون تلفات
هفتم تیر  -1399آتشسوزی در بیماری سینا اطهر تجریش بهدلیل اتصالی برق و انفجار كپسول اكسیژن -تلفات 19نفر
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عفونتهای بیمارستانی بازتاب داده شده در رسانهها
29تیر 1393
استریل نبودن اتاق جراحی بیمارستان نیمهشعبان ساری
و عفونت ناشی از آن 17بیمار را در آستانه نابینایی قرارداد.
28دی 1395
آب آشامیدنی بیمارستان سینای اهواز به باكتری كوالی 975آلوده بود
و منجر به مرگ  4بیمار دیالیزی شد.

انواع عفونتهای بیمارستانی (تا سال )1394
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دالیل عمده شیوع عفونتهای بیمارستانی در ایران
مصرف بیرویه آنتیبیوتیك در داخل و خارج از بیمارستان
استریل و استفاده دوباره از تجهیزات بیمارستانی
عدمرعایت بهداشت توسط پرسنل بیمارستانها

بیمارستانهایخصوصیازقانونخاصیتبعیتنمیكنند

درحالیكه فشار رسانهها برای بازسازی و نوسازی بیمارستانهای
دولتی همواره وجود داشته؛ بیمارستانهای خصوصی به راحتی
از آستین استقالل خود تغذیه میكنند .یك فعال حوزه سالمت
كه تمایلی به افشای نامش ندارد به همشهری میگوید :بعد از روی
كار آمدن طرح تحول سالمت ،از محل بیتالمال و هدفمندی
یارانهها ،بیمارســتانهای دولتی بازسازی شــدند .اگرچه این
بازسازیها دست و پاشكسته بودند اما به هر حال تا حدی پیش
رفتند چرا كه مســئوالن این بیمارستانها باید به دانشگاههای
علوم پزشكی و وزارتخانه پاسخ میدادند .شما باید ریشه معضالت
اصلی را درخصوصیها دنبال كنید .این پزشــك میافزاید :باید
دید چه رابطــهای بین مدیریت وزارت بهداشــت و رئیس يك
بیمارســتان خصوصی وجود دارد؟ یك تعارض منافع .یعنی در
مورد بیمارستانهای خصوصی به واسطه رانتی كه بعضاً وجود
دارد ب هراحتی از كنار مسئله نظارت و مقرراتگذاری عبور میكنند.
آنها دنبال دریافت حداكثر سود ممكن هستند و دغدغ ه سالمت
بیمار را ندارند .او درباره فســادهای جزئی در پروژههای مربوط
به بیمارستانهای دولتی میگوید :بله در بازسازیها دیدیم كه
فسادهایی هم ایجاد میشود اما باز باور كنید كه اوضاع بهتر است.
اساسا سالمت مردم نباید محل تجارت عدهای شود.
خبرها خوش است و كلینیكها میمیرند

اخطارها بارها و بارها داده شده است .فعاالن حوزه بهداشت هم بر این
باورند كه همان دســتورالعمل قدیمی هم اگر به درستی اجرا شود؛
حداقل جلوی تاســیس مركز درمانی غیراســتاندارد را میگیرد اما
مشكل جای دیگری است .به گذشته برگردیم .در سال  ۱۳۹۵هم این
اندازهگیریها مجددا تكرار شد .این بار ۴۲۱بیمارستان در آن مشاركت
كردند و ایمنی كلی بیمارستانهای شركتكننده به  ۴۳درصد رسید.
مسئوالن وزارت بهداشت در آن زمان گفتند كه بر این اساس میتوان
ادعا كرد كه طرح تحول نظام سالمت ،توانسته موجب رشد ۱۰درصدی
در ایمنی بیمارستانها شود .محصول همه این خبرهای خوش اما چه
بود؟ كلینیكی خصوصی كه سوخت و داغ تازهای به دل ایران گذاشت.

گزارش دو
نگاهی به بیمارستانهای ناایمن و فرسوده پایتخت

اخطار صرف كافی نیست

اقدام قضایی
اخطار دادن به مالكان
ساختمانهای ناایمن
به تنهایی كافی
نیست و اگر استنكاف
از ایمنی انجام شود
باید قضایی اقدام
شود

پیشتر ایــرج حریرچی ،قائممقام وزیر بهداشــت اعالم كرده بود كه
زهرا رستگارمقدم
حدود  ۶۰درصد بیمارســتانها در بعضی شــهرهای بزرگ كشــور
روزنامه نگار
فرســودهاند .با اینحال او بازسازی اكثر بیمارســتانهای فرسوده را
مقرون به صرفه ندانست .دلیل این امر نیز این بود كه بازسازی بیمارستانها بیش از هزینه ساخت یك بیمارستان
جدید خرج برمیدارد .او میگوید« :در این موارد باید بیمارستان جدید ســاخته و از فضاهای قبلی استفادههای
مناسب دیگری كرد .ساخت بیمارستان جدید هم در كشور دردسرهای خاصی چون تامین زمین را بهدنبال دارد».
اما انوشیروان محسنی بندپی ،استاندار تهران سال گذشته اعالم كرد كه جایگزینی بیمارستانهای فرسوده در تهران
تا سال ۱۴۰۴تكمیل خواهد شد .این در حالی است كه حادثه منتظر نمیماند .به تازگی با انفجار و آتشسوزی در
كلینیكی در خیابان شریعتی تهران دوباره ناامنی و فرســودگی بیمارستانها مورد توجه و بحث قرار گرفت .اینكه
اخطار دادن به مالكان ساختمانهای ناایمن به تنهایی كافی نیست و اگر استنكاف از ایمنی انجام شود باید قضایی
اقدام شود .از سویی پروژههای نیمهتمام زیادی هســتند كه حتی بعضی از آنها قدمت چندین ساله دارند و هنوز
به دالیلی ازجمله كمبود منابع مالی ،به سرانجام نرسیدهاند .بیمارستان مهدی كلینیك در مجموعه بیمارستانی
امام خمینی (ره) تهران كه كلنگ آن در ســال ۱۳۹۱به زمین زده شده ،همچنان نیمهكاره است .باالی 90درصد
بیمارستانها سنشان باالی ۴۰ســال اســت و به یكی از ناایمنترین اماكن عمومی درمانی تبدیل شدهاند .زهرا
نژادبهرام ،عضو هیأت رئیسه شورای اسالمی شهر تهران میگوید« :آتشنشانی 19 ،بیمارستان را نیازمند سیستم
اطفای حریق دانسته اســت .با توجه به اینكه پلمب بیمارســتانها به راحتی امكانپذیر نیست ،شهرداری باید با
هماهنگی وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه علوم پزشكی ،اقدامات الزم را انجام دهد» .نژادبهرام همچنین خواستار
انتشار اسامی ساختمانهای ناایمن و پرخطر شهر شد .گفته میشود از بین 196بیمارستان و  400كلینیك استان
تهران ،بسیاری از این مراكز ایمنی الزم را ندارند .در اینجا به تعدادی از بیمارستانهای ناایمن اشاره خواهیم كرد.

بیمارستان

سال تاسیس

توضیحات

1

رازی

1312

ن پایتخت و تحت نظر دانشگاه علوم پزشكی تهران
فرسودهترین بیمارستا 

2

فیروزآبادی

1313

تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكی ایران

1313

تحت نظر دانشگاه علوم پزشكی تهران

4

بهارلو

1318

تحت نظر دانشگاه علوم پزشكی تهران

 3امام خمینی(ره)
5

امیراعلم

1319

تحت نظر دانشگاه علوم پزشكی تهران

6

روزبه

۱۳۱۹

تحت حمایت دانشگاه علوم پزشكی تهران

۱۳۲۰

زیرنظر دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی

۱۳۲۰

تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی

 7اشرفی اصفهانی
8

 ۱۵خرداد

9

طرفه

۱۳۲۰
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تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكی ایران

* هماكنون جایگزین
بیمارستان فیروزگر ،جایگزین
بیمارستان شهدای مفتح،
جایگزین بیمارستان امام(ره)
و جایگزین بیمارستان شهدای
تجریش در حال احداث
هستند .بیمارستانهای
جایگزین شریعتی ،بهارلو،
سوختگی ،اكبرآبادی و شهدای
یافتآباد نیز در حال ساخت و
پیگیری هستند؛ بخشی از این
بیمارستانهای جایگزین در
سالجاری تكمیل و بخش دیگر
در سال آینده تكمیل خواهد شد.

اقدامات پیشگیرانه
ایجاد سامانه سنجش كمی ایمنی بیمارستانها برای حوادث و بالیا با نام اختصاری  FHSIایجاد شد .این سامانه در سال،۱۳۹۲
حدود  ۲۲۴بیمارستان را ثبت و نتایج اندازهگیریها ،متوسط ایمنی بیمارستانهای مشاركتكننده را ۳۴درصد نشان داد .در سال
 ۱۳۹۵این اندازهگیریها تكرار شد .این بار  ۴۲۱بیمارستان در آن مشاركت كردند و ایمنی كلی بیمارستانهای شركتكننده به  ۴۳درصد
رسید .در سامانه  FHSIسه شاخص ایمنی بیمارستانی یعنی ایمنی عملكردی ،غیرسازهای و سازهای در كشور و در بین بیمارستانهای
مشاركتكننده بهترتیب ۴۱درصد۴۷ ،درصد و ۴۲درصد بود .اما آمار دقیقی از ایمنی كل بیمارستانها در كشور وجود ندارد؛ چرا كه آمارهای
ارائه شده مربوط به بیمارستانهایی است كه در برنامه  FHSIمشاركت كردهاند.
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این شماره

ایمنی
بیمارستان
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عضو شورای شهر در مورد زمينههای ايجاد حوادثی مثل سينا اطهر میگويد:

حادثهها محصول رابطه
و مالحظهكاري هستند

گپ

منتظر تصویب الیحهایم

تشریح وضعیت ایمنی مراكز درمانی تهران،
در گفتوگو با معاون ایمنی و پیشگیری
سازمان آتشنشانی

توگو با ناهید خداكرمی ،عضو كمیسیون سالمت شورای شهر تهران
گف 
درباره بیمارستانهای فرسوده

بیمارستانهای مهمی در تهران به حیات خود ادامه میدهند درحالیكه چیزی نمانده عمر آنها به یك
مائده امینی
قرن برسد؛ سال تاسیس بعضی از آنها ،هزار و سیصد و سیزده شمسی است .سینا اطهر كه در آتش
روزنامهنگار
سوخت دوباره بازار تذكرها ،اخطارها و آمارها داغ شد .بعضی منابع خبری نوشتند كه ۵۰بیمارستان در
تهران كه بیش از  ۵۰سال قدمت دارند؛ از آسیب فرسودگی رنج میبرند و در صورت وقوع هرگونه زلزله یا رخداد طبیعی ،فاجعهای
چون پالسكو دامنگیر آنها میشود .رضا كرمی ،رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران در شهرداری تهران ،ضمن تأیید این آمار
گفته است :مالحظاتی وجود دارد كه نمیتوانیم اسامی آنها را اعالم كنیم ،زیرا معرفی آنها وضع را بدتر میكند و موجب تشویش
اذهان مردم میشود .به گفته او در بیشتر بیمارستانها ،كپسول اكسیژن وجود دارد اما پروتكلهای تعمیر و نگهداری در مورد آنها
رعایت نمیشود ،چنانچه بعد از ۵سال باید از كپسولهای اكسیژن بازدید و رفع عیب شوند ،ولی وقتی این كار انجام نمیشود ،چنین
حوادثی رخ میدهد .حاال اما دوباره كه آب از سر گذشته و جانهای بیگناه قربانی سیستم غلط شده است ،رئیس شورای شهر تهران
گفته كه به كلینیك سینا اطهر ،سه بار اخطار ایمنی ساختمان داده شده بود .آیا واقعا این اخطارها داد ه شده و بیجواب ماندهاند؟ ناهید
خداكرمی ،عضو كمیسیون سالمت شورای شهر تهران در اینباره به همشهری میگوید :تدوین و رسیدگی
به استانداردهای فضای بیرونی و درونی بیمارستانها از مسئولیتهای وزارت بهداشت است .جایگاه شورا
و شهرداری جایی اهمیت پیدا میكند كه با صدور گواهی پایان كار برای بیمارستانی كه با استانداردهای
تدوین شده فاصله دارد ،مخالفت كند .متأسفانه اما بعضی با رابطه در نهایت كار خود را پیش میبرند و بعد
كه ساختمان ساخته شده ،بهانه هزینههای مصرفی را گرفته و مانع از تخریب آن میشوند.
تعمیر و نگهــداری بیمارســتانها باید در
اولویت باشد

یكی از مشــكالت اصلی نه فقط بیمارســتانها
كه همه ســاختمانها در تهران و كالنشهرهای
دیگر ایران ،بیتوجهی به فرهنگ نگهداری است.
تاسیس مراكز درمانی دولتی عموما با نظارت وزارت
بهداشت و بعد از پشت سر گذاشتن پروتكلهای
بهداشتی انجام میشود اما آیا بعد از گذشت چند
سال ،اقدامات مربوط به نگهداری و تعمیر در این
ساختمانهایی كه با جان آدمی سر و كار دارند ،به
درستی بهكار گرفته میشود؟ خداكرمی با تأیید
این آسیب در همان روزهای نخست بعد از حادثه
دلخراش ســینا اطهر گفته اســت :در هیچ جای
كشور موضوع تعمیر و نگهداری رعایت نمیشود و
همیشه صبر میشود تا ابتدا حادثه رخ دهد و سپس
اقدام به رفع عیب آن كرد.
ی نمایشی
ایمنساز 

مشكل یكی دوتا نیست .حتی بیمارستانهایی
كــه باالخره تــن به ایمنســازی و بازســازی
دادهاند باز از فقر كار كارشناســی رنج میبرند.
بررسیهای همشهری نشان میدهد كه بسیاری
از مرمتهای انجام شده در حوزه بیمارستانی در
ناحیه نازك كاری و ظاهر بیمارســتانها صورت
گرفتهاند ،درحالیكه بسیاری از این بیمارستانها
به بازســازیهایی جدی نیاز دارنــد تا جایی كه
نمایندگان كمیســیون ســامت مجلس دهم
بارها گفته بودند كه ایمنسازیهايی كه امروزه
در حوزه بیمارســتانی انجام میشــود بهنحوی

نیست كه شــرایط زلزلههای بیش از  ۶ریشتر را
تحمل كند.
شهرداری كجای ماجرا ایستاده است؟

«تدوین و رســیدگی به اســتانداردهای فضای
بیرونی و درونی بیمارســتانها و مراكز جراحی
محدود از مسئولیتهای وزارت بهداشت است».؛
خداكرمی با اشــاره به این نكتــه ادامه میدهد:
3دانشگاه علوم پزشــكی دولتی و دانشگاه علوم
پزشكی بقیهاهلل و دانشــگاه علوم پزشكی آزاد،
مسئول رســیدگی به وضعیت مراكز درمانی در
شهر تهران هستند و ایمنی آنها مربوط به وزارت
كار است.
او تأكید میكند :وظیفه شهرداری و آتشنشانی
اما جــای دیگــری اهمیت پیــدا میكند .همه
ساختمانهایی كه در شهر تهران ،با هر منظوری
كه ساخته میشوند باید منطبق بر پروانه ساخت
و كاربری قید شــده در مجوز باشــد .سازندگان
موظفاند كه تمــام اقدامات ایمنــی را هنگام
ساختوساز رعایت كنند .وقتی كار ساختوساز
ساختمانی تمام میشــود و به مرحله پایان كار
نزدیك میشــود ،دوباره در این مرحله بازبینی
میشود .اگر بیمارستانی استانداردهای مورد نظر
را هنگام ساخت لحاظ نكرده باشد ،گواهی پایان
كار را دریافت نخواهد كرد.
خداكرمی تأكید میكند :بارها تقاضا شــده كه
مانند سایر اتحادیهها ،ســازمان نظام پزشكی،
متولی تعرفهگذاری در بخش خصوصی باشد و آنها
را منطبق با پروتكلهای وزارت بهداشت و قیمت

تمامشده خدمات تعیین كند .و وزارت بهداشت
متولی بیمارستانهای تحت نظارت دانشگاههای
علوم پزشــكی باقی بماند و بیمههای پایه فقط
خدمات دولتی را پوشش بدهد تا بتواند خدمات
بهتری به دهكهای كم درآمد جامعه برساند .نه
شهرداری ،نه وزارت بهداشت و نه بخش خصوصی
به تنهایی نمیتواند معضالت بیمارســتانهای
فرسوده را حل كنند.
برای بیمارســتان هفتتیر بــا قطع درخت
موافقت شد

شــهرداری به باور اعضای شــورا ،وظایف خود
را در این حوزه به درســتی انجام داده اســت.
ناهید خداكرمی میگوید :همه آنچه از دســت
شورا و شهرداری برمیآمد انجام دادهایم .حتی
برای پروژه بیمارســتان هفتتیر شــهرری با
قطع درخت مزاحــم موافقت كردیــم .درباره
بیمارستان امامخمینی ،امیراعلم و شریعتی هم
از كمكهای شهرداری استفاده شده است اما

نمایندگان كمیسیون سالمت مجلس

یهايی
دهم بارها گفته بودند كه ایمنساز 
كه امروزه در حوزه  بیمارستانی انجام

میشود بهنحوی نیست كه شرایط

زلزلههای بیش از  ۶ریشتر را تحمل كند

در نهایت شــهرداری ضابط قضایی نیست این
قدرت را وزارت بهداشــت دارد .این وزارتخانه
باید پاسخگو باشد.
بیمارستان اگر بیمارستان نباشد...

این روزها ،گرانی زمین ،طمع ســازندگان و نرخ
تورم مهارنشــده باعث شــده كه ساختوســاز
غیراصولی مراكز درمانــی ،بهخصوص در بخش
خصوصی ،رشد پیدا كند .خداكرمی در اینباره
توضیح میدهد :معمــوال مراكزی كــه از ابتدا
با كاربری بیمارســتان ســاخته میشوند كمتر
با مشــكالت در حوزه ایمنی مواجه میشــوند.
مشكل اصلی تغییر كاربری مسكونی به درمانی
است .شهرداری در روند ساخت بیمارستانهایی
كه به شــكل استاندارد و مهندســی شده است،
نهایت همكاری را میكند اما مسئله این است كه
بسیاری از مراكز درمانی تهران بین 40تا 70سال
عمر كردهاند و درگیر فرســودگی تأسیســات،
برقرســانی و ...شــدهاند .این عضو كمیسیون
سالمت شورای شــهر میافزاید :سالهاست كه
هیچ بیمارســتان جدید دولتی تاســیس نشده
است .حوزه ســامت یكی از آســیبپذیرترین
حوزهها در زمان بروز تورم و مشكالت اقتصادی به
شمار میرود و این یكی از نگرانیها و دغدغههای
اصلی ماست .امروز اگر یك بیمارستان خصوصی
بخواهد سیستم برقرسانی خود را به روزرسانی
كند ،به واسطه تورم مهار گسیخته و پایین بودن
تعرفههای مراكــز فقط میتوانند خودشــان را
بهزور اداره كنند ،به هیچ عنــوان موفق نخواهد

شد هزینههای تعمیر و بازســازی تاسیسات را
تامین كند.
روابط ،برنده بازیها در تهراناند

هنوز كه هنوز است «رابطهها» در مدیریت شهر
و كشــور ،مهمتر از «ضابطهها»هســتند .ناهید
خداكرمی میگوید :همه ما دیدیم كه ساختمان
پالسكو چگونه روزها میان آتش سوخت و تعداد
زیادی آتشنشــان باكفایت ،جان خود را برای
خاموش كــردن آن آتش از دســت دادند اما در
نهایت امروز همان ســاختمان ،با رابطه و بدون
پروانه دوباره در حال ساخته شدن است.

بیمارستانهای
 70ساله
شهرداری در
روند ساخت
بیمارستانهایی كه
به شكل استاندارد و
مهندسی شده است،
نهایت همكاری را
میكند اما مسئله
این است كه بسیاری
از مراكز درمانی
تهران بین 40تا
70سال عمر كردهاند
و درگیر فرسودگی
تأسیسات،
برقرسانی و...
شدهاند

خانه از پایبست ویران است

ما دچار یك ســردرگمی شــدهایم كه سیستم
مدیریتــی ما متخلفپــرور و بر مبنــای رابطه و
رودربایستی و مالحظهكاری است .این موضوعی
اســت كه خداكرمی به آن اشاره كرده و میگوید:
با سیستمی مواجه هســتیم كه دور زدن قانون،
مدیران ،مدیریت شهری و ...را به خوبی بلد است.
از سوی دیگر متأسفانه بیشتر مردم ،سازندگان و...
راه ساده و تخلف كردن را دوست دارند .او میافزاید:
شك نكنید كه در همین ساختمان كلینیك سینا
اطهر ،چه در زمان صدور مجوز ،چه در زمانی كه
این ساختمان با این راهپلههای تنگ و تار ساخته
شــده ،درگیریهایی برای صدور پایانكار و طی
كردن مراحل قانونی وجود داشــته .باید دید در
نهایت چهكســی با چه رانتی موفق به اخذ مجوز
برای ساخت و ادامه حیات این مركز شده است.

الهام گرفتن از طوفان

فرســودگی بهمعنــای ناایمن
بودن نیســت ،زیرا ســاختمانی
ممكن اســت قدیمی بــوده ،اما
از نظــر اســتحكام و ایمنــی از
اســتانداردهای الزم برخــوردار
باشد .حتی آتشنشانی در بخش
سازه نیز ورود نمیكند ،زیرا این بحث هم تخصص ،مدیریت و
پیشگیریهای خاص خود را دارد .اما بخشی كه ما مورد بررسی
قرار میدهیم ،معماری در ایمنی ،طراحی ســاختمان ،راههای
خروج و فرار ،حوزه و منطقهبندی حریق ساختمانهاســت تا
اگر در منطقهای آتشسوزی شد ،به دیگر بخشها نفوذ نكند.
از دیگر موارد الزم در ایمنی بیمارستانها سیستمهای اعالم و
اطفای حریق است .تهویه دود در پاركینگهای بزرگ نیز بسیار
مهم خواهد بود.

آماری از مراكز درمانی ناایمن وجود دارد؟ اگر
چنین است چرا تا امروز پیگیری نشده تا بیمارستانها به
این امكانات مجهز شوند؟

حفظ ایمنی و مقاومت مراكز درمانی و بیمارستانها در برابر رویدادهای طبیعی یا ساخته دست
سبا ثروتی
بشر از نظر سازمان جهانی بهداشت ،فراتر از محافظت صرف از سازه است .در كنار حفظ نكات
روزنامهنگار
ایمنی درباره سازه ،باید به آموزش نیروها برای محافظت از تجهیزات نیز توجه داشت زیرا در
شرایط اضطراری ،یك بیمارستان ایمن همچنان در دســترس و فعال باقی خواهد ماند و میتواند به جامعه آسیبدیده
خدمات درمانی و حیاتی برساند .از اینرو سازمان جهانی بهداشت بهمنظور كمك به كشورها در مدیریت بحران در بخش
سالمت ،شاخصی بهنام شاخص ایمنی بیمارستانی را ارائه كرده است كه ساالنه مورد ارزیابی قرار میگیرد تا عملیاتی بودن
بیمارستانها در كشورهای مختلف در شرایط بحرانی از نظر ساختاری ،غیرساختاری و عملیاتی مشخص شود.

بیمارستانها در زمان بحران ،نخســتین و آخرین سنگر برای
نجات جان انسانها هســتند ،از اینرو نباید در دوران بحران،
خود دچار بحران شوند .وقوع فجایع طبیعی مانند سیل ،طوفان

با توجه به اینكه ساختمانهای بیمارستانهای
تهران فرســودهاند ،رعایت چه مواردی در ایمنی مراكز
درمانی الزم و حیاتی است؟

ایمنی بیمارستانها به چند دلیل بسیار مهم است .در بیمارستان
افراد ناتوان هســتند و هنگام حریق امكان واكنش مناســب
و فرار ندارند .از ســویی بار اشتعال بیمارســتان بهخاطر تعدد
تختهای بیمارستانی ،كپسولهای اكسیژن و ...بسیار باالست و
كوچكترین حریقی ممكن است باعث آتشسوزیهای وسیعی
شود .تعداد قابل توجه بیماران و پرسنل بیمارستان در اتاقها و
راهروها و بخشهای مختلف آن را تبدیل به نقطه خاص و ویژهای
كرده است .مثال درنظر بگیرید كه افرادی در اتاق عمل حضور
دارند كه نه پزشك و نه بیمار توانایی خروج از اتاق را ندارند .همه
اینها حساسیت رسیدگی به این مراكز را بیشتر میكند.

بیمارستانها چطور برابر آتشسوزی و عفونت مقاوم میشوند؟

و زلزله در جهان باعث میشود تا نقاط ضعف و آسیبپذیریهای
این سازههای حیاتی خود را نشان دهند .برای مثال وقوع طوفان
كاترینا در سال 2006باعث شد از 16بیمارستان نیواورلئانز واقع
در لوئیزیانای آمریكا7 ،بیمارستان برای بیش از 2سال تعطیل
شوند .اما این تعطیلی باعث شد در بازسازی بیمارستانها توجه
بیشتری به مقاومسازی بنای بیمارستان در برابر حوادث مشابه
شود .بیمارستان VAخسارت جانی و مالی فراوانی را در این رویداد
تجربه كرد اما مقامات این بیمارستان در سال 2016با توجه به
درسهایی كه از طوفان كاترینا گرفته بودند ،بیمارستانی جدید
تاســیس كردند كه میتواند در برابر رویدادی مشابه و یا حتی
قدرتمندتر مقاومت كند.بیمارستان  VAبه گفته سازندگانش در
برابر هر بحران طبیعی مانند طوفان یا حوادث غیرطبیعی مانند
آتشسوزی یا انفجار مقاوم است .سازه بیمارستان توان مقاومت
در برابر طوفانهای درجه 3را دارد و دیوارهای آن ضدانفجارند.
همچنین ستونهای سازه به شكلی ساخته شدهاند تا در برابر
تخریب پیشرونده مقاوم باشد ،به بیانی دیگر تخریب یك بخش
از ساختمان منجر به تخریب كل ساختمان نخواهد شد .تكنیك
ســاخت وارونه بیمارستان از دیگر نكاتی اســت كه به افزایش
ایمنی آن كمك كرده اســت .این تكنیك برای ساخت بیشتر
بیمارستانها در نیویورك بهكار گرفته شده است .به این ترتیب،
به جای قرار دادن تجهیزات و مراكز حیاتــی مانند ژنراتورها و
تجهیزات مهم برقی یا مركز اورژانس در زیرزمین یا طبقه همكف،
این تجهیزات و مراكز به طبقات باالتر منتقل میشوند و دسترسی
به آنها از طریق رمپهایی امكانپذیر میشود .این تكنیك عالوه
بر ســهولت انتقال بیماران به داخل بیمارستان ،سرعت تخلیه
بیمارســتان در زمان حادثه را نیز افزایــش میدهد .همچنین
بهمنظور جلوگیری از اتصالی برق در زمان وقوع سیل و تبدیل
بحران به آتشسوزی ،تمامی سیمكشیها و مراكز كنترل برق
بیمارستان جدید به طبقه چهارم منتقل شدهاند .در عین حال
برای دسترسی سریع به مخازن سوخت ژنراتورهای بیمارستان

چند سال پیش وقتی پالسكو
نگار حسینخانی
در آتش سوخت ،خیلیها تازه
روزنامهنگار
متوجه نقــص ایمنی در مراكز
بزرگ شهری شدند .رسانهها نیز كم به آن نپرداختند.
خیلی از گزارشگران با آتشنشــانی همراه شدند و
اخطاریهها را به این مراكز پرخطر رساندند .اما در آن
زمان نیز موانع قانونی ،بیاهمیت بودن اخطاریهها و نبود
پشتیبانی قضایی مورد توجه و نقد قرار گرفت و كمكم
سیل حوادث ،آن روزها را به فراموشی رساند تا با داغی،
داغ دیگری را سرد كرده باشیم و نگران مسائل تازهتری
شویم .اما از آنجا كه سرنوشت بر یادگیری درسهای خود
تأكید و اصرار دارد ،باز حادثهای دیگر ماجرای ناامنی
مراكز شهری را به جریان انداخت .اینبار شوكهكنندهتر
و شاید عجیبتر؛ بیماران در ناتوانترین وضعیت خود
روی تختهای درمانگران ســوختند و مقابل چشم
شهروندان این شهر دود شدند تا باز به یادمان بیاورند
كه سهلانگارترین مردمان هستیم .اما در این پرونده
با توجه به فرســودگی مراكز درمانی به سراغ محمود
قدیری -معاون ایمنی و پیشگیری سازمان آتشنشانی
و خدمات ایمنی شــهرداری تهران -رفتیم تا دغدغه
آتشنشانها را درباره این بافتهای ناایمن بررسی كرده
و از دامنهدار بودن چنین اتفاقاتی جویا شویم.

توجه به ایمنی ســاختمانهای فرسوده فقط
منحصر به مراكز درمانی نمیشــود ،چرا برای آتشنشانی
این مكانها مناطق حســاستر و پر اهمیتتری هستند،
درحالیكه پاســاژها و مراكز خرید پایتخت نیز بســیار
خطرآفرین محسوب میشوند؟

الگوهای ایمنی در بیمارستانهای جهان

با این همه بسیار خوشبینانه است اگر فكر كنیم پروتكلهای
ایمنی جهانی ،چه ایمنی ســازه و چه ایمنی عملیاتی ،توسط
تمامی بیمارســتانهای جهان به دقت دنبال شــده و به اجرا
گذاشته میشــوند .ســاالنه هزاران نفر در جهان جان خود را
بهدلیل ناایمن بودن یا آلودگی محیط بیمارستانها و همچنین
خطاهای پزشكی از دست میدهند .حتی استفاده از سادهترین
تجهیزات ایمنی ،مانند سیستم خودكار اطفای حریق نیز در
بسیاری از بیمارستانهای كشــورهای توسعهیافتهای مانند
آلمان اجباری نیســت .این درحالی اســت كه بیمارستانها
بهدلیل ســاختار معموال پیچیده و تو در تو و سیســتم تهویه
هوای پیچیدهای كه دارند ،در برابر حوادثی مانند آتشسوزی
یا سیل بسیار آسیبپذیرند .در واقع قوانین ساختوساز و بیمه
بیمارستانهای آلمان ،فرانسه ،بریتانیا و هلند را ملزم به نصب
سیستم خودكار اطفای حریق نكرده اســت و استانداردهای
ایمنی در بسیاری از بیمارستانهای این كشورها ضعیف است.
اما در مقابل كشورهای اسكاندیناوی با جدیت استانداردهای
ایمنی را دنبال میكنند و بیشتر بیمارستانها در این كشورها از
تجهیزات ایمنی در برابر حوادثی مانند آتشسوزی برخوردارند.
در آمریكا نیز حدود 67درصد از بیمارستانها به سیستم اطفای
حریق خودكار مجهزند .اما شــاید بتوان گفت در بیشتر موارد
بیمارســتانها پس از مواجه شــدن با فاجعه ،به فكر افزایش
اســتانداردهای ایمنی خود میافتند .برای نمونه میتوان به
بیمارستانهای نیواورلئانز آمریكا اشاره كرد كه پس از طوفان
كاترینا و مرگ صدها بیمار در داخل این مراكز درمانی ،توجه به
ایمنی در دستور كارگروههای بازسازی قرار گرفت.
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درصورت وقوع دوباره سیل و قطعی برق ،این مخازن به ارتفاعی
باالتر از ارتفاع سیلبند قدیمی شهر منتقل شدهاند .با اجرای این
تمهیدات ،درصورت بروز هرنوع حادثه غیرمنتظرهای ،بیمارستان
 VAمیتواند برای 5روز عملیاتی باقی بماند و همزمان آب و غذای
بیش از هزار نفر را برای 5روز تامین كند.
بیمارستان ضدزلزله

طبیعی اســت كه ژاپن به واســطه قرارگیریاش روی حلقه
آتش -منطقــهای در حــوزه اقیانوس آرام كــه فراوانی وقوع
زلزله و فورانهای آتشفشــانی در آن زیاد اســت -از معماری
ی خود استفاده كند.
ضدزلزله در تمامی حوزههای ساخت وساز 
بیمارستانها نیز از این امر مستثنی نیستند و بیشتر سازههای
مراكز درمانی در این كشور به كمك تكنیكهای مقاومسازی
در برابر لرزههای زمین بنا شدهاند .بیمارستان عمومی شونان
كاماكورا از جمله مشهورترین این بیمارستانهاست كه بنای
اول آن در ســال 1988ساخته شده و ســاختمان دوم آن در
ســال 2010با رعایت پروتكلهای ایمنی مرتبط با زلزله ،در
شهر اوكاموتو بنا شده است .پی ساختمان بیمارستان با كمك
تكنیك جداسازی شالوده ساخته شدهاست و میتواند در برابر
زمینلرزهای بهشدت 7.9ریشتر مقاومت كند .در این شكل از
ساخت پی ،ساختمان به جای قرارگرفتن مستقیم داخل زمین،
روی صفحات متحركی بنا میشود كه با آغاز زلزله ساختمان
را به آرامی حركت میدهد و از تخریب آن جلوگیری میكند.
مقابله با عفونت بیمارستانی

برخالف آنچه درباره مقابله با آتشســوزی بیمارستانهای

آلمانی گفته شد ،این كشور رویكردی بسیار جدی برای مقابله
با عفونتهای بیمارستانی دارد .عفونتهای بیمارستانی ساالنه
جان صدها هزار بیمار بســتری در بیمارستانهای جهان را
میگیرد و كلینیكهای آلمان مقررات بسیار سختگیرانهای
برای شناسایی و گزارش عفونتهای خطرناك و مرگبار دارد.
در واقع بسیاری از بیمارستانها و كلینیكها در آلمان برای
مهار عفونتهای كشنده ،از محدودههای قانونی مورد نیاز نیز
فراتر رفتهاند تا از شیوع باكتریهای مهلك جلوگیری كنند.
كلینیك اسكلپیوس در هامبورگ آلمان یكی از مراكزی است
كه عالوه بر رعایت شدید بهداشت فردی كاركنان ،آموزش
جداگانه و آكادمیك بهداشــت به آنها و استفاده مسئوالنه و
كنترل شده از آنتیبیوتیك برای مهار عفونتهای بیمارستانی،
مقررات ســختگیرانه دیگری یا نیز برای جلوگیری از شیوع
عفونتهای مهلك و مقاوم بیمارســتانی به اجرا میگذارد.
پژوهشها نشان میدهند 90درصد از عفونتهای مهلك به
همراه بیمار به بیمارستان منتقل میشوند ،از اینرو مقامات
این كلینیك درمانی سیاســت آزمایش گرفتن از بیماران
پرخطر در بدو ورود به بیمارستان را در اولویت سیاستهای
خود قرار دادهانــد .در صورت آلودگی فــرد به باكتریهای
مقاومی ماننــد  MRSAو  MDRGNاقدامــات الزم برای
محافظت از دیگر بیماران به اجرا گذاشــته میشــود .این
كلینیك در سال 2015بیش از 140هزار بیمار خود را برای
ردیابی این باكتریهای مهلك مورد آزمایش قرار داد كه این
آمار سال به سال افزوده میشود .كلینیك با شناسایی افراد
آلوده آنها را قرنطینه كرده و تحت مقررات محافظتی مناسب
درمان میكند.

درسهای کاترینا
وقوع طوفان كاترینا
در سال 2006باعث
شد از 16بیمارستان
نیواورلئانز واقع در
لوئیزیانای آمریكا،
7بیمارستان برای
بیش از 2سال
تعطیل شوند .اما
این تعطیلی باعث
شد در بازسازی
بیمارستانها
توجه بیشتری به
مقاومسازی بنای
بیمارستان در برابر
حوادث مشابه شود

453بیمارســتان و مركز خدمات درمانــی و كلینیك ناایمن
شناسایی شده است .دستورالعمل ایمنی و اخطاریه نیز صادر
كردهایم .فهرست این مراكز وجود دارد .حتی جداگانه اخطار به
بیمارستانها فرستاده شده .متأسفانه توجهی به این مراكز مهم
نمیشود و این از مشكالت اقتصادی آن مراكز نشأت میگیرد.
بیمارستانهای دولتی كه معموال منابع مالی محدودی دارند و
حجم مراجعانشان بسیار زیاد است ،مسائل ایمنی در درجه چندم
اهمیت برایشان قرار میگیرد .اما باید توجه داشته باشیم كه اگر
اتفاقی رخ دهد ،جبران آن ناممكن یا بسیار سخت خواهد بود.
پس از حادثه كلینیك سینا ،سازمان آتشنشانی تهران نامهای به
وزارت بهداشت ارسال و فهرستی از مراكز درمانی در معرض خطر
را اعالم كرد تا این وزارتخانه هم در حل مشكل ایمنی كمك كند.

پیگیریهای قانونــی در اینباره چگونه پیش
میرود؟ آیا چنانچه بیمارستانی از رعایت این دستورات شانه
خالی كرد میتوان از آن مركز درمانی شكایت كرد یا آن مركز
را مجبور به رعایت آن دانست؟

مالك عمل ما بند  ۱۴از ماده  ۵۵قانون شهرداریهاست كه بیش
از نیم قرن پیش تصویب شده و در آن گفته شده كه اگر ناودان،
بالكن ،دیوار شكسته و چاه و چاله و مواردی از این دست در شهر
وجود دارد ،ابتدا به مالك تذكر داده شود و پس از آن شهرداری
خود وارد موضوع شود و مشكل ایمنی را حل كند .حاال موضوعی
كه اینجا مطرح است بحث همین قانون است كه چقدر قابلیت
اجرا دارد و با شــرایط امروز همخوان اســت .الیحه «مدیریت
یكپارچه آتشنشانی و خدمات ایمنی كشور» چند سال است كه
بین هیأت دولت و وزارت كشور در رفتوآمد است .این مصوبه
 ۱۸دی  ۱۳۹۳ارائه و در سال ۱۳۹۵از سوی وزارت كشور به دولت
ارسال شد و پس از بررسی در  ۱۳۹۶هیأت وزیران ،برای انجام
مطالعات بیشتر آن را به كمیســیون خاص امور كالنشهرهای
هیأت دولت ارجاع داد .اگر این قانون تصویب شــود ،میتوان
امیدوار بود كه بخش ایمنی كشور بهتر و روند آن رو به بهبودی
برود .در این قانون3 ،مقوله پیشگیری ،آمادگی و مقابله ،از اركان
اساسی سازمانها و واحدهای آتشنشانی و خدمات ایمنی در
پاسخ به نیازهای شهر و شهروندان در شرایط عادی ،غیرعادی و
اضطراری به شمار میروند .البته مجبوریم چنین قانونی داشته
باشیم و اگر امسال تصویب نشود ،باالخره چند سال دیگر تصویب
خواهد شد .اما ممكن اســت در این بین حوادث جبرانناپذیر
دیگری اتفاق بیفتد و با تلفات بیشتری مواجه شویم.
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هـاي

شكل
تازه خطوط

نقاشيخط ايراني در تماشاي كارهاي محمد احصايي
يك از سياهمشقهاي ميرزا غالمرضا اصفهاني

وقتي از نقاشيخط ســخن ميگوييم و خوشنويساني كه به
مرتضي كاردر
مرور از چارچوب سنتي خوشنويســي فاصله ميگيرند و
روزنامهنگار
ميكوشند تا خط را به نقاشــي نزديك كنند و به شكلهاي
تازه برسند ،نامهاي زيادي به ميان ميآيد؛ چه آنها كه از سنت خوشنويسي ايراني ميآيند ،چه آنها كه از
نقاشي بهسراغ خوشنويسي رفتهاند اما بيترديد كسي كه نقاشيخط را در دوره معاصر به كمال رسانده و
هم دوستداران خوشنويسي و هم دوستداران هنر امروز ايران بيش از هر كسي درباره او اتفاق نظر دارند،
محمد احصايي است.

در جستوجوي ريشــههاي نقاشــيخط ميتوان به گذشــته دورتر رسيد؛ به
سياهمشقهاي ميرزا غالمرضا اصفهاني و ميرزا رضا كلهر .هنرمندان از زماني در تكرارها
و آزاديهايي كه سياهمشقها به ايشان ميداد توانستند به شكلهايي تازه برسند  .شايد
بعدها بود كه هنرمندان سالهاي بعد متوجه ارزش و اهميت فرمها در سياهمشقهاي
به جا مانده از گذشتگان شدند.

اثري از زندهياد رضا مافي

نقاشي خط محصول غلبه رفتار بصري در خوشنويسي است .هنرمندان در نقاشيخط ميكوشند تا
از چارچوب سنتي خوشنويسي فراتر بروند و به شكلهاي تازهاي در تركيب خطوط با همديگر برسند.
كلمه و سطر بهعنوان اصليترين بخش خوشنويسي موضوعيت ندارد .سطر و كلمه و حتي حرف جزيي
از يك كل است كه در خدمت كليت اثر قرار ميگيرد و تكرار حروف يا كلمهها يا مجموعه خطوط در
تركيب با هم اثري تازه ميسازند.

اما آغازگر اصلي نقاشيخط رضا مافي است؛ خوشنويسي كه نخستين
نمونههاي نقاشيخط در دوره معاصر در آثار او ديده ميشود .او را نخستين
خوشنويسي ميدانند كه بر بوم نقاشي خط نوشته است .شايد پيشتر نيز
هنرمنداني دســت به اين كار زده باشند ،اما ســكه آغاز نقاشيخط به نام
رضا مافي ضرب خورده اســت .دوره كار هنري رضا مافي كوتاه بود .مرگ
زودهنگام او ســبب شــد كه او نتواند كار خود را به كمال برساند اما نام او
بهعنوان آغازگر تحول در خوشنويسي امروز جاودانه خواهد ماند.

اثري از حسين زندهرودي

از سوي ديگر ظهور نقاشيخط -به شكل امروزي -محصول سالهاي پس از شكلگيري و تثبيت نقاشي مدرن
در ايران است؛ زماني كه هنرمندان جوان ايراني كه اغلب در فرنگ هنر و نقاشي آموختهاند به ايران برميگردند
توجو ميكنند و گرايشهاي متفاوتي مثل سقاخانه شكل ميگيرد.
و ريشههاي هنر ايراني را در دل سنت جس 
حسين زندهرودي خط و حروف فارسي را دســتمايه خلق تابلوهايي ميكند كه شهرت جهاني مييابند .فرامرز
توجوي زيباييشناسي تازه به سراغ خوشنويسي ميرود .اما وجه تمايز آثار هنرمنداني مثل رضا
پيالرام نيز در جس 
مافي و محمد احصايي و حتي فرامرز پيالرام با حسين زندهرودي آنجاست كه هنرمندان دسته اول در خوشنويسي
ريشه دارند و آثارشان بهعنوان شكلي نوآورانه از خوشنويسي ايراني به رسميت شناخته شده است و هنرمندي
ن زندهرودي بيشتر در ميان نقاشان قرار ميگيرد.
مثل حسي 

محمد احصايي تا سالها بر مداري ميگردد كه رضا مافي ترسيم كرده .آزمونها و خطاهاي نخست او در چارچوب تجربههاي
اوليه نقاشي خط قرار ميگيرد .او كمكم از اين چارچوب فاصله ميگيرد و با جرأت و اعتماد به نفس ،كارهاي خود را روي بومهاي
بزرگ اجرا ميكند و شكلهاي تازهاي خلق ميكند كه نوآوريهاي تازه در هنر معاصر است .هر چه محمد احصايي پيشتر ميآيد،
ارزش و اهميت فرم براي او بيشتر ميشود .درهمتنيدگي خطوط در آثار او بهگونهاي است كه هر اثر شكلي تازه مييابد و خيلي
وقتها تابلوها به شكلهاي انتزاعي ميرسند.

دوره «اسماي ازلي» يكي از مهمترين دورههاي كارهاي محمد احصايي است كه
از ميانههاي دهه 50آغاز ميشــود و تا امروز ادامه دارد .كلمه «اهلل» و «ال اله اال اهلل»
محور آثارياند كه در اين دوره خلق ميشوند .آثار اين دوره در نهايت كمينهگرايي و
انتزاع خلق ميشوند.

خاستگاه محمد احصايي نيز خوشنويسي است .او از شهر خوشنويسان بزرگ ميآيد؛ از قزوين كه
شهر ميرعماد و عمادالكتاب و درويش عبدالمجيد طالقاني بوده و خوشنويسي در آنجا ريشهاي ديرينه
دارد .محمد احصايي از سنت خوشنويسي ايراني آغاز ميكند و در اين سنت به استادي ميرسد ،بعد
كمكم تجربههاي نوگرايانه خود را آغاز ميكند.

محمد احصايي حاال هشتاد سالگي را گذرانده است .روزهاي پاياني سال گذشته نمايشگاهي از آثار او برپا شد؛ هنرمندي كه
كارهايش آوازه جهاني دارد و يكي از نمادهاي هنر ايران است .با اين همه ،او هيچگاه خوشنويسي را رها نكرده و هنرمندي است كه
هم خوشنويسان امروز ايران او را به استادي پذيرفتهاند و هم دوستداران هنر مدرن خالقيتهاي يگانه او را ميستايند.

در آثار كمينه
گراي محمد
احصايي خبري از
شلوغي و ازدحام
و درهم تنيدگي
خطوط نيست .اما
فرمهاي انتزاعي
همان است و همان
تأثير شگرف را
دارند.
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حقوق  2ميليون و 800هزار توماني بازنشستگان چه شد؟

بسيار شايسته است مســئوالن به قولي كه به مردم و بازنشستگان
دادهاند ،عمل كنند و حداقل حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران
و بيمهشدگان سازمان تامين اجتماعي كشور را به مبلغ  2ميليون و
 800هزار تومان در هرماه كه تمام مســتندات آن هم موجود است،
افزايش دهند.
محمود بليغيان از اصفهان

ماليات را از زمينداران و سهامداران بزرگ بگيرند

اگر زمينداران بزرگ ،دارندگان مســكن گرانقيمت ،انبوهسازان و
سهامداران عمده و امثالهم ماليات بپردازند و در پرداخت ماليات قانون
را دور نزنند ،ميتوان در هر استان صدها پروژه عمراني اجرا كرد كه خود
عامل اشتغال هزاران نفر خواهد بود .اما اينگونه كه از مشاغل رده پايين
و كارمندان ماليات ميگيرند و همچنان بزرگان اقتصادي از ماليات
ميگريزند ،نميتوان راه به جايي برد.
اردشير نعمتپروژه

مجلس به بخشي از راهحلها دركشور
تبديل شود
اين نكته نياز به كالبد شكافي دقيقتر دارد .امروز
ادامه از
صفحه اول چه حقوقي از مردم در اثر سوء مديريتها ضايع
شده است .حقوق مردم يك اصطالح كلي است و بايد در اين خصوص
هم روشنگري صورت گيرد .واقع امر اين است كه انتظار مردم از مجلس
اتخاذ گامهاي عملياتي اســت .صرف گوشزد كردن مشكالت كاري
نيست كه درد اين جامعه را تسكين بخشد .در واقع اين كار رسانهها و
روزنامههاست كه مشــكالت كشــور را به مقامات و چه بسا بهخود
مجلسيها منتقل كنند .مجلس بايد به بخشــي از راهحل در كشور
تبديل شود .اين نكته را از منظر ديگر هم ميتوان مورد تحليل قرار داد.
بسياري از اعضاي همين مجلس كنوني ،زماني مدير ارشد و حتي وزير
و معاون رئيسجمهور بودند .اين شخصيتها بهتر از هركس ديگري
متوجه مقدورات و محذورات كشور هستند.
مشكل اصلي كشور تحريم و فشارهاي اقتصادي از بيرون است .امروز
در عصري زندگي ميكنيم كه مرزبندي دقيقي ميان سياست داخلي و
خارجي وجود ندارد .عصر وابستگي متقابل پيچيده است و زندگي در
اين عصر بيتوجه به بيرون ،تنگناهاي جدي به بار ميآورد.
اگر به جد بهدنبال حل مشكالت هســتيم بايد هدفگذاري سازمان
يافتهاي در جهت حل چالشهــاي بيروني كشــور و بهرهگيري از
ظرفيتهاي جهاني داشته باشــيم .به فرض همگرايي داخلي دولت
و مجلس ،وقتي منابع در اختيار نيســت و تجارت براي كشورمان با
هزينههاي مضاعف تمام ميشود؛ چه اقدام بزرگ و اثرگذاري ميتوان
انجام داد .وقتي كشور نميتواند نفت ،مهمترين كاالي صادراتياش را
بفروشد ،آن وقت چه كاري ميتوان در داخل انجام داد كه جلوي اين
هزينه و هدر رفت منابعمان را بگيرد .به قولي وقتي در اصلي به رويمان
بسته است؛ آن وقت اگر تمام پنجرهها هم باز باشد ،اكسيژن و هواي
كافي به داخل خانه وارد نميشود .مقصود اين نيست كه تمام مسائل را
در داخل تعطيل كنيم و به سياست خارجي تعاملي بينديشيم .سخن
در اينجاست؛ در دنياي امروز براي حل هوشمند مشكالت داخلي بايد
نگاهي فراتر از مرزهاي خود داشت.
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با مرگ مغزي دختربچه 3ساله ،اعضاي بدنش به بيماران نيازمند زندگي دوباره داد

آدليا در جشن تولدش آسماني شد

پدر و مادر آدليا خودشــان را براي
داخلي برگزاري جشن تولد تنها دخترشان
آمــاده ميكردند .ميهمانــان آنها
اعضاي خانوادهشان بودند اما براي اينكه در فضاي
بسته دور هم جمع نشــوند ،تصميم گرفته بودند
جشــن تولد را در باغ برگزار كنند تا خطر ابتال به
كرونا از بين برود؛ غافــل از اينكه حادثهاي تلخ در
كمين آنهاســت .حادثهاي كه با مرگ دختربچه
3ساله همراه شد و حاال دلخوشي پدر و مادرش اين
اســت كه اعضاي بدن آدليا به چند بيمار نيازمند
زندگي دوباره بخشيده است.
بهگزارش همشهري ،يكشنبه گذشته بود كه پدر
و مادر آدليا راهي بيمارستان سيناي تهران شدند
تا براي آخرينبار صورت دخترشان را ببينند و از او
خداحافظي كنند .آدليا از يك هفته قبلتر به كما
رفته بود و همه اميدوار بودند كه به زندگي برگردد،
اما سطح هوشــيارياش آنقدر پايين آمده بود كه
دچار مرگ مغزي شد و اين يعني ،هرگز به زندگي
بازنخواهد گشت.
وقتي پزشكان اين خبر را به پدر و مادر آدليا اعالم
كردند ،دنيا روي سرشــان خراب شد چرا كه براي
پدر و مادر چه خبــري ميتواند تلختر و غمانگيزتر
از مرگ تنها جگرگوشهشان باشــد؟ پزشكان اما
ميگفتند كه هنوز براي اهداي اعضاي بدن او زمان
هست و ميشود با اين كار جان چند بيمار نيازمند
را نجات داد.
مادر آدليا ميگويد «:قبال در روزنام ه درباره اهداي
عضو زياد خوانده بــودم و از طريق همين خبرها با
اهداي عضو آشنا شدم اما هرگز تصور نميكردم كه
روزي خودم هم در چنين شرايطي قرار بگيرم اما
وقتي اين اتفاق افتاد با خودم گفتم ،من از خواندن
همين خبرها با اهداي عضو آشنا شدم و حاال شايد
كســي خبر اهداي اعضاي دخترم را بخواند و اگر
خداي ناكرده در چنين شرايطي قرار بگيرد ،بتواند
تصميم درست بگيرد».

به اين ترتيب بود كه پدر و مادر داغدار آدليا يكي از
تلخترين تصميمات زندگ 
ي خود را گرفتند و قبول
كردند كه اعضاي بدن تنها فرزندشان اهدا شود.
بهگفته دكتر ســاناز دهقاني ،عضو شوراي پيوند
ارگان ،بافت و سلول دانشگاه علوم پزشكي تهران ،با
اعالم رضايت پدر و مادر آدليا ،پيكر نحيف و بيجان
دختربچه 3ساله به اتاق عمل منتقل و كليهها و كبد
او به بيماران نيازمند اهدا شد.
جشن تلخ تولد

«دخترم به داخل اســتخر باغ افتاد و جانش را از
دســت داد» .اين را مادر آدليا ميگويــد .او ادامه
ميدهد :يكشــنبه 8تيرماه ،تولد دخترم بود و من
و همســرم بهخاطر مشــغلههاي كاري تصميم
گرفته بوديم 3 ،روز زودتر يعني پنجشنبه برايش
جشن بگيريم .بهخاطر كرونا ،قرار بود فقط اعضاي
خانوادههايمان را دعوت كنيم امــا براي اينكه در
فضاي بسته جمع نشويم ،تصميم گرفتيم جشن را
در باغ برگزار كنيم.
مادر داغدار ادامه ميدهد :من و همسرم به همراه
دخترمان زودتــر به باغ رفته بوديــم كه مقدمات
جشن تولد را فراهم كنيم .در آنجا يك استخر هم
بود و متأسفانه زماني كه مشغول كار بوديم ،آدليا
كه در حياط بازي ميكرد ،دور از چشم ما به طرف
استخر رفت و ما ناگهان متوجه شديم كه او به داخل
استخر سقوط كرده اســت .سراسيمه به كمكش
رفتيم و اورژانس را هم خبر كرديــم اما ديگر دير
شده بود .زماني كه اورژانس رسيد ،حدود 15دقيقه
از حادثه گذشته بود و دخترم به بيمارستان منتقل
شد و عمليات احيا حدود 45دقيقه طول كشيد و
قلب دخترم دوباره به تپش افتاد .اما بهدليل گذشت
زمان طاليي براي نجات كه 5دقيقه است ،او به كما
رفت و در بيمارستان بستري شد .در روزهايي كه
دخترم در كما بود ،همه ،حتي كادر درمان هم براي
بهبودياش دعا ميكردند و حتي يك روز خانم دكتر

«تا لو نرفتهايم بهتر اســت دادسرا را ترك
كنيم .اينجا ماندنمان به صالح نيســت».
2متهم تحت تعقيب زمانــي كه مخفيانه
بــراي پيگيري پرونــده قتــل و آدمربايي
راهي دادســراي جنايي تهران شده بودند،
با گفتن اين جمالت به هــم قصد خروج از
دادسرا را داشــتند غافل از اينكه فردي كه
در نزديكيشان ايســتاده ،يكي از مأموران
امنيتي دادسراست.
به گزارش همشــهري ،چنــد روز قبل راز

تحقيق از آقاي گل سابق در دادسراي جنايي تهران
4ماه پس از درگيري مرگبار  2همســايه بر سر جاي
پارك خودرو ،گزارش پزشكي قانوني روند رسيدگي به
اين پرونده را وارد مرحلهاي تازه كرد.
به گزارش همشهري ،اين درگيري اواخر سال گذشته
رخ داد و در جريــان آن مردي 75ســاله در حالي که
بيهوش و زخمي بود به بيمارستان انتقال يافت اما پس
از 29روز جانش را از دست داد .به دستور قاضي ساسان
غالمي ،كشــيك جنايي تهران تحقيقات درباره اين
حادثه آغاز و معلوم شد كه متوفي در پاركينگ خانهاش
در شــرق تهران با همســايهاش بهخاطر جاي پارك
خودرو درگير و زخمي شده بود .خانواده متوفي نيز با
حضور در دادسراي جنايي تهران از پسر همسايه و مادر
او شكايت كردند و مدعي شدند كه آنها روز حادثه به
سر متوفي ضربه زده و باعث مرگش شدهاند .همسايهها
نيز درگيري را تأييد كرده و ميگفتند دعواي متوفي با
پسر جوان و مادرش بهخاطر جاي پارك بوده اما كسي
شاهد مرگ متوفي نبود .در ادامه پسر همسايه و مادرش
بازجويي شــدند اما منكر درگيري فيزيكي با متوفي
شدند و گفتند كه ضربهاي به او نزدهاند .به اين ترتيب
جسد متوفي به پزشكي قانوني انتقال يافت.
4ماه بعد

درحاليكه از خوشحالي گريه ميكرد گفت كه نفس
دخترم برگشته و احتماال به زندگي برميگردد اما
نوارهاي مغزي كه بعد از اين ماجرا از دخترم گرفته
شد ،نشان ميداد كه ســطح هوشيارياش پايين
آمده و درنهايت بعد از حدود يك هفته ،به ما گفتند
كه او دچار مرگ مغزي شــده و ديگر به زندگي بر
نميگردد.
مادر آدليا ميگويد :حاال كه اعضاي بدن دخترم را
اهدا كردهايم ،احســاس ميكنم كه رسالت بزرگ
دخترم در اين دنيا همين بوده كه منجي چند بيمار
نيازمند شود .هيچچيز براي پدر و مادر دردناكتر از
مرگ تنها فرزندشان نيست و حاال دلخوشي ما اين
اســت كه اعضاي بدن دخترم باعث شده كه چند
زندگي به جريان عادي برگردد.

پچپچهاي متهمان تحت تعقيب در دادسرا كار دستشان داد
قتل مرد 76ســالهاي كه به طرز مرموزي
گم شــده بود ،با دستگيري پسري 19ساله
فاش شد .مقتول صاحب يك نانوايي بود كه
آن را به مرد جواني اجاره داده بود اما مدتي
بعد ،بين آنها اختالف بهوجود آمد و مقتول
نانوايــياش را پس گرفت و قــرارداد اجاره
را فســخ كرد .همين باعث شد كه مستأجر
او كينه به دل بگيــرد و بهخاطر ضرر مالي
زيادي كه كرده بود ،نقشه آدمربايي بكشد.
او چند آدمربا اجير كرد تا پيرمرد را ربوده و
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از او اخاذي كنند و وي بتواند به پولش برسد
اما گروگانگيرها بعد از ربودن مرد 76ساله ،او
را به قتل رساندند و جسدش را در كانال آبي
در جنوب تهران رها كردند .ماموران پليس
در جريان تحقيقات روي اين پرونده موفق
شدند مستأجر جوان و يكي از گروگانگيرها
را كه پسري 19ساله بود و پيرمرد را به قتل
رسانده بود دستگير كنند اما 2متهم ديگر
پرونده كه در گروگانگيري نقش داشــتند
فراري بودند.

در دادسرا

متخصصان پزشكي قانوني بعد از گذشت 4ماه ،چند
روز قبل اعالم كردند كه علت مرگ متوفي نارســايي
تنفسي بهدنبال خونريزي مغزي ناشي از اصابت ضربه
جسم سخت به سر وي بوده است .با اعالم اين نظريه،
تحقيقات در اين پرونده با دســتور قاضــي جنايي از
ســر گرفته شــد .يكي از فرزندان متوفي درخصوص
روز حادثه ،گفت :آن روز ســاعت 9:30صبح پدرم به
پاركينگ رفت و قصد داشــت با ماشــينش به بيرون
برود ،اما پسر همسايه ماشينش را طوري پارك كرده
بود كه پدرم نميتوانســت خارج شود .همين مسئله
باعث شد تا با پسر همسايه و مادر او درگير شود .وقتي
صداي درگيري آنها را شنيديم به پاركينگ رفتيم كه
ديديم سر و صورت پدرمان خونآلود است .فورا او را به
بيمارستان منتقل كرديم ،اما او فوت شد.
در اين شــرايط ،بازپرس جنايي دســتور احضار اين
خانواده و تحقيق از آنها را صادر كرد .پسر همسايه كه
مهاجم سابق تيم اميد پرســپوليس است به بازپرس
شــعبه ســوم دادســراي جنايي تهران ،گفت :من

درحاليكه تحقيقات براي دستگيري 2متهم
فراري ادامه داشت ،آنها بهصورت ناشناس
به دادســراي جنايي تهران رفتند تا درباره
پروندهشان اطالعاتي بهدست آورند .متهمان
كه ماســك بهصورت داشتند در حال پرس
و جو در دادســرا بودند كه يكي از ماموران
امنيتي دادســرا به آنها مشكوك شد و اين
دو مرد را زيرنظر گرفت .مردان مشــكوك
لحظاتي بعد در گوشهاي از راهروي دادسرا
ايستادند و شــروع كردند با يكديگر پچ پچ
كــردن .مأمور امنيتي گوشــش را تيز كرد
و شــنيد كه يكي از آن دو فرد مشكوك به

فوتباليست حرفهاي و حتي آقاي گل بودم ،اما در يكي
از بازيها مصدوم و ناچار شدم فوتبال را كنار بگذارم.
وي ادامه داد :چند روز قبل از حادثه تعدادي از بستگان
از شهرســتان به خانه ما آمده بودنــد .من خودروي
پرايد داييام را امانت گرفتــم تا آنها را به تفريح ببرم و
چون پاركينگ نداريم ،تصميم گرفتم ماشين را كنار
باغچهاي كه داخل پاركينگ بود ،پارك كنم .صبح روز
بعد متوجه سر و صداي مرد همسايه (متوفي) شدم .به
طرز پارككردن من ايراد گرفت و اعتراض كرد .ابتدا
مادرم پايين رفت و بعد از من خواست تا ماشين را از آنجا
بردارم .من هم سوار ماشين شدم و آن را به خانه داييام
بردم ،اما وقتي برگشتم ديدم كه مادرم بيهوش شده و
متوفي هم حالش خوب نيست .دقايقي بعد اورژانس
آمد و مرد همسايه را به بيمارستان منتقل كرد.
در ادامه مادر وي نيز چنين گفت :ما 10ماه است كه در
اين ساختمان مستأجريم و در اين مدت متوفي هميشه
به بهانههاي مختلف با ما بگومگو داشت .يك روز بهدليل
چكه كردن لولهها و روز ديگر به بهانهاي ديگر .تا اينكه
روز حادثه بهخاطر پارك خودرو با من مشاجره كرد .آن
روز به پسرم گفتم هرچه سريعتر خودرو را از پاركينگ
بيرون ببرد و وقتي او رفت ،متوفي با من درگير شــد و
حتي سيلي بهصورتم زد كه از حال رفتم .ديگر نفهميدم
مرد همسايه (متوفي) چطور زخمي و حالش بد شد.
درحاليكه طرفين درگيري ادعاهاي متفاوتي را مطرح
كردهاند ،بازپرس ،ساســان غالمي به كارآگاهان اداره
دهم دســتور داد عالوه بر تحقيق از پسر فوتباليست
و اعضاي خانوادهاش ،از همســايهها و شاهدان عيني
هم دوباره تحقيق کنند تا راز مرگ متوفي فاش شود.

ديگري ميگويد كه بهتر است تا لو نرفتهايم
دادسرا را ترك كنيم .مأمور جوان نيز ماجرا
را به قاضي شــعبه ششــم بازپرسي كه به
پرونده قتل پيرمرد رسيدگي ميكرد ،اطالع
داد و بازپرس احسان زماني دستور بازداشت
دو فرد مشكوك را صادر كرد .مردان دستگير
شده اگرچه اصرار داشتند كه جرمي مرتكب
نشدهاند اما در بازرسي مدارك هويتي آنها
معلوم شد كه همان متهمان فراري پرونده
قتل مرد 76ساله هستند.
يكي از آنهــا كه چارهاي جــز بيان حقيقت
نداشت اعتراف كرد كه در پرونده آدمربايي
نقش داشــته اما فقط راننده بوده است .وي

گفت :زماني كه همدستانم پيرمرد را ربودند
و سوار ماشين كردند ،من شروع به رانندگي
كردم و نديدم كه چطور او را به قتل رساندند.
متهم ديگر نيز ادعا كرد كه فقط در آدمربايي
حضور داشته و نقشي در قتل نداشته است.
پس از اعترافــات اين دو متهــم ،آنها براي
انجام تحقيقات بيشــتر در اختيار مأموران
اداره آگاهي تهران قرار گرفتند .اين در حالي
است كه جســد مقتول نيز حوالي شهرري
كشف شــده و از آنجا كه با توجه به گذشت
زمان ،صورت وي قابل شناســايي نيست،
حاال قرار است با آزمايش دياناي ،هويت
او مشخص شود.
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ادبوهنر

شنبه  21تير  99شماره 7984

راهنما
  اسطورههاي آهني
نمايشــگاه مجســمههاي
اسماعيلي(مش اسماعيل)
20تير تا 5مرداد
خيابان وليعصر ،باالتر از پاركوي ،نرسيده
به زعفرانيه ،پالك  ،۲۸۸۰گالري طراحي
هنر

تــوكل

  Don’t gaze at me
نمايشگاه طراحي
شنتيا ذاكر عاملي
21تا 30تير
خيابانكريمخا نزند،
خيابان ســنايي،
كوچه چهارم غربي ،پالك ،۸گالري هما
  سالست
نمايشگاه انفرادي نياز آزاديخواه
20تير تا 3مرداد
خيابان فرشــته ،خيابان بيــدار ،پالك ،6
زيرزمين دستان
  ديوار ريخته
نمايشگاه نقاشي وحيد عزتپناه
20تير تا 17مرداد
خيابــان وزرا ،كوچه چهارم ،شــماره،۱۱
گالري سيحون
  كالبد
نمايشگاه انفرادي
نقاشــي بويــه
ساداتنيا
20تير تا 6مرداد
خيابان ســنايي،
خيابان شاهين (خدري) ،پالك  ،18طبقه
دوم ،كانسپتاستور ارديبهشت

عكس :همشهريُ /منا عادل

  ماده نرم
نمايشــگاه عكس
سينا برومندي
20تير تا 6مرداد
خيابان ســنايي،
خيابان شــاهين
(خدري) ،پالك  ،۱۸گالري ا ُ

پيشقدم در اجرا
فهيمه پناهآذر
روزنامهنگار

سالن سايه تئاترشــهر قبل از
گف 
توگو شــيوع ويروس كرونا ،ميزبان
نمايش «يه گاز كوچولو» فقيهه
سلطاني بود؛ نمايشي كه بعد از چند روز اجرا
و با آمدن اين ميهمان ناخوانده همچون ديگر
آثــار نمايشــي اجرايش متوقف شــد و اين
تعطيلي به 4ماه رسيد .اما از اوايل تيرماه و با
بازگشايي سالنهاي نمايشي ،فقيهه سلطاني
از نخستين كارگرداناني بود كه تصميم گرفت
با وجود سختيها و رعايت پروتكل بهداشتي از
سوي تئاترشهر اين نمايش را با گروهش
روي صحنــه ببرد .يــه گاز كوچولوي
فقيهه سلطاني نخستين نمايشي بود
كه در تئاترشــهر اجراي خود را آغاز
كرد و اين در حالي اســت كه ديگر
ســالنهاي ايــن مجموعه خالي
است.
نخستين اجراي اين اثر نمايشي
با در نظر گرفتــن  50درصد از
ظرفيت تماشاگران تاالر سايه و
رعايت حداكثري شيوهنامههاي
اجرايــي بهداشــتي مجموعه
تئاترشهر ميزبان مخاطبان شد.
سلطاني حاال به نسبت ظرفيت
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تنهايي پرهياهو

Corona

مسعود مير| شما بگوييد يك كتابفروش تنها
و بيمشتري در راسته خيابان انقالب اما من
ميگويم شمايل مدرن آقاي هانتا در تنهايي
پرهياهو .بهوميل هرابال زماني كه كتاب را
مينوشت تازه از بستر بيماري برخاسته بود
و شرايط سياسي كشور زادگاهش-چك-
چنان آشــفته بود كه مجبور شد كتاب را
مخفيانه چاپ كند .آقاي نويســنده بعدتر
در حال غذا دادن به كبوترها از طبقه پنجم

بيمارستاني كه در آن بستري بود به پايين
پرت شد و خالصه تنهايي پرهياهو بعد از
اين مرگ بيشتر و بيشتر براي خوانندگان
جذاب شد .حاال قهرمان كتاب را بگذاريد
كنار و سرنوشت نويسندهاش را هم در ذهن
خودتان آرشيو كنيد و شــيرجه بزنيد در
تهران تابستاني و كرونايي .پيرمرد ماسك
بر صورت گذاشــته و با سرود بيمخاطب
بودن كتابها همنوايــي ميكند .روزگار

فرهنگ سياه شده و شــهرها به وضعيت
قرمز زلف گره ميزنند .مرگ در كمين است
و كتاب شايد بهانهاي باشد براي فراموشي
پيراموني كه به طرزي گزنده غيرقابل تحمل
شده است .بايد سراغ آقاي هانتا رفت و در
يكي از همين كتابفروشيهاي بيمشتري
چندتايي كتاب خريد و در خانه چلهنشيني
كرد ،شايد آفتاب فرداها لبخند مليحتري
بزند بر چهره عبوس تنهايي ما. ...

فقيهه سلطاني از تجربياتش در اجراي
«يه گاز كوچولو» در اين روزهاي كرونايي ميگويد

50درصدي ســالن از حضور تماشاگر راضي
اســت و اجراي خود را ادامــه ميدهد .فرزانه
سهيلي ،نويســنده نمايشــنامه بود و در اين
نمايش بازيگراني چون گيلدا حميدي ،شهروز
دل افكار ،افشــين غياثي ،مهسا مهجور و نورا
هاشــمي حضور دارند .اين نمايش هر شــب
ســاعت 19:30با بليت 30هزار توماني اجرا
ميشود.
زحمتي كه نبايد هدر ميرفت

فقيهه سلطاني درباره تجربه اجراي نمايشش
در اين روزها ميگويد و معتقد اســت كه به
نسبت سالنهاي سينما ،سالنهاي
تئاتر كمخطر هســتند؛ چراكه
شــيوه تماشــاي نمايــش با
تماشاي فيلم متفاوت است .وي
با اشاره به اجراي مجدد نمايش
يه گاز كوچولو ،به همشــهري
ميگويد« :گروه ما براي تمرين و
اجراي نمايش بيش از يك سال
زحمت كشــيد و نميتوانستيم
بيحاصل رهايش كنيم .همه
گروه به پــاي ايــن نمايش
ايستادند و درســت است در
ايــن شــرايط نمايش را
اجرا ميكنيم اما در ميان
هزار تهديــدي كه ممكن

است وجود داشته باشد .ويروس كرونا تهديد
پررنگي است كه البته راههاي مقابله با آن را
كماكان ميدانيم ».وي در ادامه با اشــاره به
شــيوع مجدد ويروس كرونا توضيح ميدهد:
«متأسفانه كرونا شــيوع بيشتري پيدا كرده
اما مردم كمتر رعايت ميكنند؛ در جمعهاي
شلوغ حاضر ميشوند و ماسك هم نميزنند كه
بهطور طبيعي اين بيتوجهي مشكل را بيشتر
ميكند .هنوز بيماري ريشــهكن نشده مردم
بيخيال شدند و اگر همه رعايت كنند بهطور
حتم اين ويروس زودتر شكست ميخورد».
تئاتر كمخطرتر است

اين بازيگر ســينما و تلويزيون با اشــاره به
وضعيت تئاترشــهر توضيــح ميدهد« :در
تئاتر شــهر پروتكلهاي بهداشتي به شكل
سختگيرانهاي رعايت ميشــود و البته بايد
بگويم تماشاي نمايش در سالنهاي تئاتر با
سينما متفاوت اســت؛ به سبب آنكه در تئاتر
خوردن خوراكي،حــرف زدن و حتي تماس
با گوشي وجود ندارد و تماشاگر تنها نمايش
را ميبيند و نكته ديگر اينكه سالنهاي تئاتر
نسبت به ســينما كوچكتر است و ميتوان
بيشــتر رعايت كرد .معتقــدم در اين روزها
كمخطرتريــن فضاها تئاتر اســت .حتي ما
بهعنوان گروه آزمايش اوليه را دادهايم و خدا
را شكر همه آزمايشها منفي بوده و با خيال

راحت اجرا داريم».
نياز به حمايت مالي داريم

سلطاني به عدماجراي نمايش توسط گروههاي
ديگر هم اشاره ميكند« :در اين وضعيت همه
گروهها نيازمند حمايت هستند و اين حمايت
مالي اگر باشد بهطور حتم تعداد اجراها بيشتر
خواهد شد؛ چرا كه عدماجرا تنها موارد بهداشتي
نيســت و ما نيز با وجود اجــراي نمايش توقع
اين حمايت را داريم .مــا هماكنون هزينهها را
ميپردازيم و اميدواريم اين حمايت وجود داشته
باشد ».ســلطاني همچنين از تماشاگراني كه
اين شبها به تماشاي يه گاز كوچولو ميآيند،
ميگويد« :به اندازه ظرفيتي كه وجود دارد ،با
توجه به تبليغاتي كه نداريم اما تماشــاگر براي

تماشــاي نمايش ميآيد .صندليهــا به اندازه
ظرفيت ،فروش ميرود و اجراي ما در تئاترشهر
تا 27تير ادامــه دارد و اگر اجرا تمديد نشــود
بهطور حتم قصد دارم درصورت مهيا بودن در
سالنهاي ديگر اجراي نمايش را ادامه بدهم».
مديران سالني كه سلبريتي ميخواهند

اما سلطاني تجربههاي تلخي از ديگر سالنهاي
نمايشي دارد؛ اينكه تماشــاخانه شهرزاد در
مديريت قبلي با وجود حضور بازيگران بسيار
حرفهاي و پرسابقه در نمايش يه گاز كوچولو،
تنها به واسطه نبود سلبريتيهاي صرفا پولساز
والبته بدون پشتوانه حرفهاي ،باعث شده كه
تهيهكننده از ادامــه كار انصراف دهد و گروه
و كارگردان وحتي خــود تهيهكننده متضرر

شــدهاند يا تماشاخانه ايرانشــهر كه تجربه
خوبي را براي سلطاني رقم نزده است .وي در
اينباره توضيح ميدهد« :متأسفانه برخي از
سالنها گويا به شكل مافيايي جدول اجراها
را تنظيم ميكنند و ســالنها را فقط به يك
سري كارگردان مسن يا نور چشميهايشان
ميدهند ،اما بهنظرم اين تقسيمبندي اجحاف
در حق ديگر كارگردانان و گروههاي نمايشي
اســت .معتقدم كه در تئاتر بايــد تازهگويي
وجود داشته باشــد .بايد اجازه داده شود كه
كارگردانان جوانتر هم در سالنهاي مختلف
اجرا داشته باشند؛ اين كار باعث رشد تئاتر و
مخاطب ميشود .اگر يك نمايش از نظر كيفي
خوب باشد بهطور حتم تماشــاگر را با خود
همراه ميكند.
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انتخابات آمريكا

13زن در كورس رقابت معاونت

جو بايدن ،نامزد دمكراتها در انتخابات رياســتجمهوري آمريكا همچنان در
جســتوجوي نامزد نهايي معاونت خود در اين رقابتهاســت .اين جستوجو
با فهرستي طوالني از 20نفر شــروع شــد كه همگي آنها زن بودند .اكنون اين
فهرست كوتاهتر شده و تا عصر ديروز به 13نفر رسيدهاست .قرار است فرد نهايي
اول آگوســت (11مرداد) اعالم شــود .اينكه نامزد معاونت بايدن در انتخابات
رياستجمهوري آمريكا حتما يك زن است ،داليل زيادي دارد كه ازجمله آنها به
وضعيت دونالد ترامپ رقيب بايدن برميگردد .ترامپ با همه اتهامات ،نقلقولها،
فيلمها و نوشتههايي كه طي 4سال گذشته دربارهاش منتشر شده ،به ضدزن بودن
شهرت يافتهاســت .به همين دليل بايدن يكي از برگهاي برنده خود در جذب
آراي بيشتر در مقابل رئيسجمهور كنوني آمريكا در انتخابات آبانماه امسال را
انتخاب يك زن بهعنوان معاون خود ميداند.
نيويوركتايمز ديروز فهرســت 13نفرهاي را منتشــر كرد كه منابع خبري اين
روزنامه از درون حزب دمكرات بهعنوان فهرســت فعال نهاييشــده نامزدهاي
معاونت بايدن در اختيار اين روزنامه گذاشتهاند.

در اين فهرست نام زناني ديده ميشــود كه در ماههاي گذشته نامزد انتخابات
رياستجمهوري بودند و كنار كشــيدند .كامال هريس سناتور 55ساله از ايالت
كاليفرنيا ازجمله اين زنان است كه گفته ميشود شــانس بااليي براي انتخاب
شدن بهعنوان معاون بايدن را دارد .خانم هريس در گذشته رابطه خوبي با بايدن
داشــت اما در رقابتهاي مقدماتي درونحزبي دمكراتها در ماههاي گذشته،
بيشترين حمله را به بايدن ميكرد .خانم هريس يكي از شناختهشدهترين زنان
رنگينپوست در عرصه سياست آمريكاســت كه در ميان هر 2گروه ليبرالها و
ميانهروها اقبال دارد .اليزابت وارن ديگر سناتور دمكرات كه تا همين چندهفته
قبل با بايــدن درون حزب دمكرات براي بهدســت آوردن عنــوان نامزد نهايي
انتخابات رياســتجمهوري رقابت ميكرد ،از نامزدهاي اصلي معاونت اوست.
خانم وارن 70ساله از نظر ارائه برنامه اقتصادي ميتواند نقطه قوت بايدن بهحساب
بيايد .سوزان رايس كه در دولت اوباما سمتهايي چون مشاور امنيت ملي و سفير
آمريكا در سازمان ملل را بهعهده داشته ،از ديگر نامزدهاي جدي براي معاونت
بايدن است .رايس 55ساله بهدليل نقشداشتن در برخي موفقيتهاي سياست
خارجي دولت اوباما مانند توافق هســتهاي با ايران يا پيمان آبوهوايي پاريس،
ميتواند نقطه قوت بايدن در انتخابات باشد .سابقه همكاري 8ساله با بايدن در
دولت اوباما هم شانس او را براي انتخابشدن بهعنوان معاونت بايدن باال ميبرد.
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سئول در شوك مرگ آقاي شهردار
تقريبا براي همه كرهايها مشخص
گزارش بــود كه بعــد از «مــون جائهاين»
رئيسجمهور كنوني كرهجنوبي كه
دوره حضورش در قدرت 2ســال ديگــر به پايان
ميرســد ،كرســي رياســتجمهوري به «پارك
ونسون» شهردار سئول خواهد رسيد .صبح ديروز
اما خبر خودكشي آقاي پارك ،كره را بهلرزه درآورد.
پارك ونســون بعد از رئيسجمهــور ،دومين
فرد قدرتمند در كرهجنوبي بهشــمار ميرفت.
نيروهاي پليس جسد بيجان او را پس از چند
ساعت جستوجو در تپهاي در شمال سئول پيدا
كردند .فرضيه احتمال خودكشي پارك ،از همان
ابتدا از ســوي مقامهاي پليس مطرح شد ،چرا
كه چند روز قبل منشــي او با مراجعه به پليس
اعالم كرده بود كه از حدود 3سال قبل مورد آزار
جنسي آقاي شهردار قرار داشته است.
خبر مرگ شهردار سئول ،مردم اين شهر را در
بهت فرو برده اســت؛ نه فقط به اين دليل كه او
يكي از شناخته شــدهترين چهرههاي سياسي
در كرهجنوبي بود ،بلكه به ايــن دليل كه او را
بهعنوان يكي از مهمترين فعــاالن حقوق زن
در اين كشــور ميشــناختند .مواضع متفاوت
پارك ونسون در ساختار مردساالرانه سياست
و قدرت در كرهجنوبي ،از او يك چهره شاخص
ساخته بود .ساختار اداره كشور در كرهجنوبي به
وضعيت ويژه سلســله مراتبياش معروف است
كه در آن به زنان اغلب اجحاف ميشــود و آنها
مجبور به سكوت هستند.
آقاي پارك ،روز پنجشــنبه تمام جلسات كاري
روزانهاش را لغو كرده بود .همچنين اعالم كرده
بود كه بهدليل بيماري در نشست شوراي شهر
حاضر نخواهد شد .روز قبل ،منشي او به پليس
مراجعه كرده و از او بهخاطر سوءاستفاده جنسي
شكايت كردهبود .خبرگزاري يونهاپ كرهجنوبي
به نقل از منابع پليس نوشــته است كه شامگاه
پنجشنبه ،دختر شهردار دستنوشت ه مشكوكي
از پدرش پيدا ميكند و همين باعث ميشــود
با پليس تماس بگيرد .پليس ســئول با بررسي
دست نوشته ،احتمال تصميم آقاي پارك براي
خودكشــي را مطرح و حدود 600نفــر را براي
يافتن او بســيج ميكند .نتيجه ،البته كشــف
جسد او بود.
صدها نفر ديروز در مقابل بيمارستان دانشگاه
ملي سئول ،يعني جايي كه جسد شهردار براي
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شهردار سئول درپي افشاي ماجراي آزار
منشي خود ،دست به خودكشي زد

جنسي

كيوسك

ســير افشــاي رســواييهاي اخالقي در
كرهجنوبي

كالبد شــكافي به آنجا منتقل شده بود ،تجمع
كردند .آنها مثل بسياري از 10ميليون شهروند
سئول ،آقاي پارك را قهرمان خود ميدانستند
و هنوز نميتوانستند باور كنند او بهخاطر آزار
جنسي منشياش دست بهخودكشي زده باشد.
پارك 3دوره متوالي بهعنوان شــهردار سئول
انتخاب شــده و مردم اين شــهر تجربه خوب
9ســال مديريت او در پايتخت را داشتهاند .او
عضو حزب ليبرال دمكراســي به رهبري مون
جائهاين بود ،اما همه منتظر بودند دوره 5ساله
رياســتجمهوری آقاي مون تمام شود تا آقاي
ت جمهوري ببينند.
پارك را در كسوت رياس 
پارك ونسون قبل از اينكه شهردار شود ،وكيل
زبردســتي بود .او در زمينه حقوق بشر فعاليت
بسيار داشت و چندين سازمان مردمنهاد در اين
زمينه را پايهگذاري كــرد .در قوانين كره ،آزار
جنســي جايگاه چنداني ندارد ،اما آقاي پارك
سالها قبل توانست نخســتين بار يك پرونده
آزار جنسي را به نتيجه برســاند و عليه خاطي

از دادگاه حكم بگيرد .همين باعث شد تا نام او
بيش از پيش بر سر زبانها بيفتد .پارك ونسون
همچنين در زمينه اعاده حقوق زنان كرهاي كه
در طول جنگ جهاني دوم بهعنوان برده جنسي
مورد سوءاســتفاده نظاميان ژاپني قرار گرفته
بودند ،فعال بود.
در دهــه 1980در دوره حكومــت نظاميان بر
كرهجنوبي ،آقاي پارك موفق شــد در پرونده
شكايت يك دانشجوي دختر از يك افسر پليس،
گناهكار بودن اين افســر را به اثبات برســاند.
او متهم بود كه حين بازجويي ،آن دانشــجو را
مورد آزار بدني قرار داده اســت .پارك ونسون
در دهه 1990نيز در يك پرونده پر ســروصدا،
موفق شد از دادگاه عليه يك استاد دانشگاه رأي
محكوميت بگيرد .در اين پرونده ،استاد دانشگاه
ملي سئول متهم بود كه دســتيار خود را آزار
داده است .اين نخســتين بار بود كه دادگاهي
در كرهجنوبي در يك پرونده آزار جنســي رأي
صادر ميكند.

طي 4دهه گذشــته ،همهچيز بــراي آنكه پارك
ونســون قهرمان ملي مبارزه در راه احقاق حقوق
زنان كرهجنوبي باشد مهيا بود ،اما ماجراي شكايت
هفته گذشــته ،همهچيز را براي او دگرگون كرد؛
شــايد به همين دليل بود كه نميتوانست ببيند
قهرمان كرهايها اكنون خود متهم به سوءاستفاده
از زنان اســت و به همين دليل مسير خودكشي را
انتخاب كرد.
طي ســالهاي اخير ،زنان زيادي در كرهجنوبي
همچون زنان در ديگر كشــورهاي جهان سكوت
خــود را شكســته و از سوءاســتفاده مقامهاي
قدرتمند گفتهاند .در اين مدت ،نام مردان زيادي از
سياستمداران گرفته تا اساتيد دانشگاه ،كارگردانان
ســينما و تئاتر ،رهبران ديني و مربيان ورزشي به
ميان آمده است .تمامي افرادي كه به آزار جنسي
زنان متهم شــدهاند ،از ســمتهاي خود استعفا
دادهاند و حتي برخي در دادگاه محاكمه شده و به
زندان افتادهاند .تازهترين مورد مربوط به شكايت
يكي از كارمندان شهرداري بوسان از شهردار اين
شهر است .بوسان بعد از سئول ،بزرگترين شهر
كرهجنوبي است .شهردار اين شهر در پي شكايت
يكي از كارمندانش مجبور به استعفا شد.
حزب ليبرال دمكراســي مون جائــه اين ،پيش
از اين هم تجربه رســوايي اخالقــي اعضاي خود
را داشته اســت .در ســال ،2018آن هيجونگ،
استاندار يكي از اســتانهاي جنوبي كره و يكي از
چهرهاي سرشناس حزب كه در كنار آقاي پارك
شانس زيادي براي رياســتجمهوري داشت ،به
كنارهگيري از پست خود و ترك حزب مجبور شد.
منشــي آقاي آن ناگهان در يك برنامه تلويزيوني
حاضر شــد و او را به تجاوز متهم كرد .دادگاه آن
هيجونگ را بهخاطر تجاوز ،به 3سالونيم زندان
محكوم كرد .مون جائهاين ،طي ســالهاي اخير
بارها از حقوق زنان دفاع كرده ،اما حواشــي پيش
آمده در حزب او باعث شده تا برخي او و حزبش را
به باد انتقاد بگيرند.
كرهجنوبي جزو كشورهايي است كه نرخ خودكشي
در آنها باالست .روه موهيون ،رئيسجمهور پيشين
اين كشور هم در ســال 2009بهخاطر فساد مالي
دســت بهخودكشــي زد ،اما خودكشي مقامهاي
دولتي و سياستمداران سرشناس به داليل اخالقي،
اتفاق تازهاي در اين كشور بهشمار ميرود.

اسرائيل يك نمونه بد از مقابله با
ويروس كرونا

روابط ميان چين و آمريكا به انرژي
مثبت نياز دارد

ترامپ در تالش براي مخفي
نگهداشتن اسناد مالياتي شكست
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اوبر با قايق مسافر جابهجا ميكند

توقف كشتار ساالنه 3ميليون سگ

سوزاندن تنديس همسر ترامپ

دوسوم كروناييها عالئمي ندارند

لندن :شركت «اوبر» اعالم كرد تصميم دارد در تابستان
امسال ،با همكاري شركت خدمات حملونقل رودخانهاي
«تايمز كليپــرز» خدمات قايقي در پايتخت انگلســتان
راهاندازي كند .به گزارش ديليميــل،در اين همكاري،
كشتيها مسافران را میان مناطق پوتني و وولويچ جابهجا
ميكنند .مســافران ميتوانند از طريق استفاده از برنامه
شــرکت آمريكايي اوبر بليت رزرو كنند .اين نخســتين
خدمت قايقي اينترنتي اوبر ،است.

سيمريپ :تجارت گوشت ســگ بــراي نخستينبار در
كامبوج و در شهر سيم ريپ ،به عنوان يكي از بزرگترين
مقاصد گردشــگري در جنوبشرقي آســيا ،ممنوع شد.
بهگزارش اينديپندنت ،تجارت گوشت سگ در سالهاي
اخير موجب شــيوع بيماري هاري و ســاير بيماريها از
منطقهاي به منطقهاي ديگر شــده بود .متخلفان با اشد
مجازات ،ازجمله 5سال زندان و جريمهاي تا سقف ۹هزار و
۷۰۰پوند روبهرو خواهند شد.

سونيتســا :تندیس چوبي بانوي اول آمريكا در شــهر
زادگاهش در كشور اسلووني توسط افرادي ناشناس به آتش
كشيده شد .برد داوني ،هنرمند آمريكايي مستقر در برلين
كه پيشتر سفارش ساخت تندیس مالنيا ترامپ را به يك
هنرمند محلي در اسلووني داده بود به خبرگزاري رويترز
گفت كه اثر يادشــده همزمان با جشــن استقالل آمريكا
سوزانده شد .اين نخستينبار نيســت كه تندیس يكي از
اعضاي خانواده ترامپ در اسلووني به آتش كشيده ميشود.

لندن :دادههــاي اداره ملي آمار بريتانيا نشــان ميدهد
دوســوم كســاني كه نتيجه آزمايش كرونايشان مثبت
ميشود هيچ عالئمي ندارند .به گزارش اينديپندنت ،نتايج
آزمايش پادتن نيز نشان ميدهد در گذشته احتمال ابتالي
سفيدپوســتان به كوويد ۱۹-كمتــر از گروههاي نژادي
غيرسفيدپوســت بوده اســت .همچنين نتيجه آزمايش
مخاط بيني در كســاني كه بيرون از خانه كار ميكنند،
بيشتر از كساني كه دوركاري ميكنند مثبت است.

روايت

شيرزادي

فرزام

دریچه

داستاننويس و روزنامهنگار

قناعت در روزگار غريب
 -1بايد قانع بود .حاال خيلي جاها جز الكل،
ماسك هم ميفروشند .انواع ماسكهاي
الوان بــه دردخور و بــه درد نخــور .از
پارچههاي بنجل و ته انبــاري گرفته تا
دستســازهاي خانگي كنار خياباني
و كارخانهايهــا و كارگاهيهــاي به
ظاهر به دردخور كه كش اغلبشان به
طرفه..العيني در ميرود و زرتش قمصور
ميشود .حاال دنياي ماســك براي هر درآمد و سليقه و جيبي
عرضهاي متفاوت دارد؛ ماسكهايي با انواع پسوند ( )nاز 90به
بااليش بهتر است .دستفروشي با صورت استخواني و چهرهاي
سنگ شده كه نه قد كوتاه است نه قد بلند ،چند متري جلوتر از
د ِر خروجي ايستگاه متروي ميدان هفتمتير چنان داد ميزند
«ماسك بدم ...ماسك» كه اگر همينطور ادامه دهد به دبه مبتال
و ُغر ميشود و رد خور هم ندارد.
 -2قيد ماسك خريدن را از دســتفروشها ميزني .ميروي
ســراغ داروخانهاي دولتي .جلــوي در داروخانه نــه اثري از
ضدعفونيكردن است ،نه حضور مرد يا زني كه به ماسكنزدهها
بگويد نبايد و نميتواننــد بيايند تو .خلق ،يخــا و رها ،تند
و بيدرنگ هجــوم ميآورند به انتهاي داالنــي كه داروخانه
آنجاســت .در توالي بيپايان نورهاي ســفيد و بيروح سقف،
داالني دراز و يخزده ،به سرســرايي ميرســد كــه انتهايش
داروخانه است؛ داروخانه دولتي -مركزي فالن .يك ،دو ،سه،
چهار ،پنج ،شش ،هفت ،هشــت ،نه ،ده ،يازده ،دوازده نفر تو
صفِ صندوقاند .ايســتادهاند كه پول بدهند و نسخهاي را كه
برايشان پيچيدهاند بگيرند و بروند پي كارشان .بروند به جايي
كه نميدانيم كجاست .از هر ســه نفر يكي ماسك ،پارچه يا
لتهاي دور دهان و دماغش بسته .صندوقدار با دستكش آبي و
چركي كه به مايعي همرنگ بتادين هم آغشته و خشك شده،
كارتهاي بانكي آنهايي را كه نوبتشان ميرسد ميگيرد .رمز را
ميپرسد و رسيد و قبض را ميگذارد روي پيشخوان.
از زني كه در باجه پالســتيكي كنار صندوق سر در موبايلش
دارد دو مرتبه ميپرســي :ماســك داريد؟ جواب نميدهد.
نميشنود .اص ً
ال آنجا نيست .با پشت دست ،تَق ،تَتَق ميزني به
چشمان درشت و سرد
در اتاقك پالستيكي .سر بلند ميكند.
ِ
و بيحالتش دودو ميزند :چيه؟
ـ ماسك .داريد؟
ـ فقط ا ِن نود و پنج به باال.
ـ چند؟
ـ سيزده و پونصد.
ـ معمولي چي؟
ـ يكبار گفتم .نه.
 -3يكي از همان ا ِن نود و چندهايــي را كه پيشتر خريدهاي و
حاشيهاش را زيگزاگ دوختهاند به دهان ميزني .بايد قانع بود از
يك ماسك ميشود چندبار هم استفاده كرد .ماسك را ميزني
و ميروي شــوراي حل اختالف .سه هفته پيش ماشينات را تو
كوچهاي فرعي پارك كردهاي و رفتهاي سر كار .موقع برگشتن
و سوار شدن ،ديدهاي كه در عقب و در جلو از وسط جِريده است.
آينه سمت راننده هم از بيخ نفله شــده و مثل تكه جگري كارد
خورده از قناره آويزان است .يك نفر كه ميگويد همسايهاي است
در همان نزديكيها ،شرح ماوقع ميدهد؛ رانندهاي نخالهكش ،با
سپر خاورش در ماشين را جرانده و همسايه زبلي كرده و شماره
پالك خاور را يادداشت كرده .اين است كه از سه هفته پيش پي
شكايت را ميگيري .ميروي شوراي حل اختالف .پيگيري جواب
ميدهد .براي تشكيل پرونده و كارشناسي و چند مرحله ديگر
يك ميليون و دويســت هزار تومان ميدهي .كارشناس برآورد
خسارت ميكند .حدود شش ميليون و سيصد هزار تومان .بعد
از سه هفته نشاني صاحب خاور را ميدهند .بايد حدود ششصد
و سي هزار تومان ديگر هم پياده شوي؛ واريز دهدرصد خسارت.
صاحب خاور زني است به اسم نازنين فالني .در روستايي نزديك
بيرجند ،بجنورد يا شــايد بروجرد .خودت بايد بروي سراغش.
بروي ســراغش يا وكيل بگيري .كجا ميخواهــي بروي .ولش
ميكني .پيگيري جواب نميدهد.
 -4دم غروب ماســك ا ِن نود و چنــدت را روي دماغت
باال ميكشــي .ميروي تو صف نانوايي سنگكي .شاطر
ماســك ندارد .چند نان درمــيآورد .تكههايريزي از
پهلوي نانهاي الغر و باريك ميكند و به نيش ميكشد.
از نفر جلوي صف پول ميگيرد .يك نفر كه چهرهاش را
نميبينيم اعتراض ميكند .صدايش را ميبرد باال« :عرعر
نكن .وســواسداري برو يه جاي ديگه ».بقيه وســواس
ندارند .عرعــر نميكنند .منتظر ميمانند تا نانشــان را
بگيرند و بروند پي كارشان .بايد قانع بود.

دســت در حلقه آن زلف دوتا نتوان كرد
تكيه بر عهد تــو و باد صبا نتــوان كرد
آن چه سعي اســت من اندر طلبت بنمايم
اين قدر هســت كه تغيير قضا نتوان كرد

هِرم هستي؛ تأملي هيدگري در نظرگاه ابنسينا و
طاليهداران عرفان خراسان

کسادی بازار صیادان کنارک/بندر چابهار      عکس  :حسن شیروانی

آموزش

پزشك

علي مالئكه

روزنامه نگار و پزشك

اهميت جذابيت كتابخانه براي
كودكان

استفاده از توالت عمومي و شيوع
كرونا

يكي از عوامل مؤثر در رشد اعتماد به نفس كودكان،
والدين و اعضاي خانوادهانــد و از آنجا كه اعتماد به
نفس صفتي ارثي نيست ميتوان با تشويق و فراهم
كردن محيطهاي جذاب آموزشي اعتماد و اطمينان
را به بچهها آموخت .بچهها براي خواندن دوســت
دارنــد در محيطهاي امن و راحت باشــند و ايجاد
كتابخانههاي كودك يكي از راههاي رسيدن به اين
هدف است .در واقع براي ســاخت و ايجاد كتابخانه
كودكان بايد به تمام زواياي ذهن آنها توجه شــود.
سازندگان كتابخانه كودك بايد اين محيط را طوري
طراحي كنند كه بچهها از بودن در آن لذت ببرند.
در كتابخانه كودكان بايــد كتابها جذاب و داراي
تصاوير رنگي باشــند تــا كــودكان را جذب خود
كنند .محيط كتابخانه در عين آرام بودن بايد براي
كودك شاديآور باشد .اســتفاده از ميز ،صندلي و
قفســههاي رنگي و ديوارهاي رنگآميزي شــده با
نقاشيهاي جذاب كودكانه ،كمك شاياني به ايجاد
عالقهمندي كودكان به محيط كتابخانه ميكند .در
كتابخانه كودك نبايد هنگامي كه كودكان با يكديگر
ميخندند يا حرف ميزنند به آنها تذكر داده شود.
از آنجا كه بچهها از بودن در محيطهاي رسمي لذت
نميبرند ،بــه همينخاطر كتابخانــه كودكان بايد
طوري باشد كه آنها بتوانند دراز بكشند يا حتي غذا
بخورند .يكي از موارد مهم در ايجاد جذابيت محيط
كتابخانه براي كودكان ،استفاده از كتابداراني است
كه با دنياي كودكان آشنا و مشوق آنان براي مطالعه
كتاب باشــند .يك كتابخانه كودك اگر حتي مجهز
به وسايل مدرن هم باشد اما كتابدار آشنا به دنياي
كودك نداشته باشد ،كودكان آنجا را دوست ندارند
و در نتيجه عالقهاي هم به بودن در آن مكان ندارند.
كتابدار كودك بايد براي كودك وقت بگذارد و با زبان
قابل فهم آنها برايشــان كتاب بخواند و حتي بتواند
خود را با نيازها و خواستههاي كودكان سازگار كند.
كتابخانه كــودكان نبايد محيطي خشــك و صرفا
براي مطالعه باشــد ،بلكه بايد در اين كتابخانهها از
كارشناســاني استفاده شــود كه حتي براي بچهها
نمايش كتابي خاص را اجرا كنند و آنان را در نمايش
شــركت دهند .مطالعه واســتفاده از كتابخانه در
پيشرفت فكري كودكان بسيار مهم است و كودكاني
كه مطالعــه ميكننــد در زندگي آينــده موفقتر
خواهند بود.

توالتهاي عمومي با دســتگيرههاي كثيف
درها ،ازدحام و نزديكي بــه افراد غريبه براي
افراد ميكروبهراس كابوس به شمار ميرود .اين
در حالي است كه پاندمي كوويد 19-خطر
استفاده از توالتهاي عمومي را افزوده
است و در استفاده از آنها بايد احتياط
را رعايت كرد.
يك بررسي كه نتايج آن اخيرا منتشرشده است نشان داد پس
از كشيدن سيفون قطركهاي بلند شــده از درون كاسه توالت
ممكن است تا يك متر به باال پرتاب شوند.
شبيهسازيها نشان دادند باقيماندههاي ويروس كرونا در مدفوع
از اين طريق ممكن است به روي ســطوح توالت راه يابند يا در
هواي مجاور شناور بمانند.
اما چه كارهايــي ميتوانيد براي پيشــگيري از اين خطرها در
توالتهاي عمومي انجام دهيد:
اول از همه بايد ماسك زده باشيد .نگاهي به راهروی توالت
عمومي بيندازيد و ببينيد شلوغي آن در چه حدي است و بهتر
اســت مدتي به انتظار بمانيد تا توالت خلوتتر شود .اگر امكان
دارد از توالتهاي عمومي بزرگتر اســتفاده كنيد تا بتوانيد از
تماس نزديك با ديگران خودداري كنيد.
اگر از توالت فرنگي استفاده ميكنيد و مواد ضدعفونيكننده
همراه داريد ،ميتوانيد نشیمنگاه آن را قبل از استفاده پاك كنيد.
اگر توالت فرنگي درپوش دارد ،پيش از سيفون كشيدن آن
را روي كاســه توالت بگذاريد .اگر درپوشي وجود ندارد ،پس از
سيفون كشيدن فورا از توالت خارج شويد.
دســتهايتان را پس از توالت بهطور كامــل با آب و صابون
بشوييد .هنگامي كه به محل شستن دستها نزديك ميشويد،
به شــمار افرادي كه در كنار دستشوييها ايســتادهاند ،توجه
داشته باشــيد و اگر ممكن اســت در انتظار بمانيد تا اين محل
خلوتتر شوند.
خشك كردن دستها پس از شستن آنها هم مهم است ،چون
دستهاي مرطوب ميتوانند ذرات ويروسي باقيمانده روي دست
را در محيط منتشــر كنند .برخي از بررسيها نشان دادهاند كه
دستخشككنهاي برقي كه با جريان هوا كار ميكنند ،ممكن
است ذرات آالينده را در محيط پراكنده كنند ،اما در استفاده از
حولههاي كاغذي هم ممكن اســت انتقال آلودگي از راه جعبه
حوله اتفاق بيفتد .به هر حال خطر ناشي از فاصله نزديك ميان
افراد در توالت عمومي بهعنوان يك فضاي سربسته بيشتر از خطر
پراكنده شدن ترشحات آلوده است.
اگر هم امكانپذير است بهطور كلي از استفاده از توالت عمومي
صرفنظر كنيد.

منبع :بوك سلر ،نويسنده :آنتوني گريبلز

ویترین
سياست شادكامي
كتاب سياست شادكامي با زيرعنوان
آنچه حكومت ميتواند از تحقيقات
جديد در باب بهروزي بياموزد ،نوشته
« ِد ِرك باك» را نرگس سلحشور به
فارســي برگردانده و از سوي نشر نو
منتشر شده است .نسخه اصليكتاب
سال ۲۰۱۰توسط انتشارات دانشگاه
آكسفورد چاپ شــده و ترجمهاش،
يكي از عناويــن مجموعه كتابخانه
فلسفه زندگي است كه نشر نو چاپ
ميكند.
نويسنده اينكتاب كه مدتي رئيس دانشگاه هاروارد بوده ،در پي
پاسخگويي به اينسؤال است كه آيا شادكامي هدفي است كه نظام
سياسي بايد در پي تحقق آن باشد يا نه؟ و در اينزمينه مترجم اثر،
پاي ۳نظريه مهم را در مقدمهاش پيش كشيده است؛ مباحانگاري،
فايدهجويي و برابريطلبي« .سياست شادكامي» كتابي است كه
ِد ِرك باك با همكاري تعدادي از دانشــجويان خود آن را نوشته
است .او البته به گفته خود از ياري تعدادي از استادان فلسفه و علوم
سياسي چون خودش هم بهره برده است.
باتوجه به اينكه طي ۵۰ســال گذشــته ،تحقيقات زيادي درباره
شادكامي انجام شده ،درك باك در كتاب «سياست شادكامي»
اينمسئله را بررسي كرده كه حكومت چگونه ميتواند از دادههاي
روزافزون درباره علل شادكامي انسانها استفاده كند تا بهروزي و
كيفيت زندگي همه شهروندان را افزايش دهد .فعاليتهاي روزانه
مثل كاركردن يا مالقات دوســتان يا كارهاي شاق خانه ،ازجمله
موضوعاتي هستند كه در پژوهشهاي مرتبط با شادكامي مطرح
شــدهاند؛ همچنين ميزان تأثير درآمد ،خانواده ،دين و ...از ديگر
عواملي بودهاند كه در تحقيقات مورد اشاره ،بررسي شدهاند .باك
در كتاب خود ،تحقيقاتي را كه در اينزمينه انجام شدهاند و نقاط
قوت و ضعف آنها را سنجيده و لوازم سياسي تحقيقات مورد اشاره
را در چنينحوزههايي دنبال كرده است :رشد اقتصادي ،برابري،
بازنشستگي ،بيكاري ،خدمات ســامت ،سالمت رواني ،مسائل
خانواده ،تربيت و كيفيت حكومت.
كتاب پيشرو ۱۱فصل اصلي دارد كه عناوينشان بهترتيب عبارتند
از :آنچه محققان كشف كردهاند ،اعتبار تحقيق درباب شادكامي،
آيا سياستگذاران بايد از تحقيقات شادكامي استفاده كنند؟ مسئله
رشــد ،آنچه بايد درخصوص نابرابري انجام داد ،تهديد مشكالت
مالي ،كاســتن از درد و رنج ،ازدواج و خانــواده ،تعليم و تربيت،
كيفيت حكومت و اهميت تحقيقات ناظر به شــادكامي .يكي از
رهيافتهاي كتاب «سياست شادكامي» اين است كه حكومتها
چگونه ميتوانند رضايت بيشتري را نهفقط براي عدهاي اندك بلكه
براي همه مردم فراهم كنند .اينكتاب با ۳۸۳صفحه ،شمارگان
۷۷۰نسخه و قيمت ۶۷هزار تومان منتشر شده است.

نشست هفتگي شهر كتاب ،سهشنبه ۲۴تيرماه
ســاعت ۱۵به نقد و بررســي كتــاب «هِرم
هستي؛ تأملي هيدگري در نظرگاه ابنسينا و
طاليهداران عرفان خراســان» اختصاص دارد
كه با حضــور احمدعلي حيــدري ،علياصغر
مصلح و مجتبي اعتمادينيا در مركز فرهنگي
شهركتاب بهصورت مجازي برگزار ميشود.
بهگزارش همشهري ،اخيرا كتاب هرم هستي
نوشته مجتبي اعتمادينيا به همت نشر آن سو
منتشر شده است .هرم هستي نمايانگر نوعي
طرح وجودشناختي سلســلهمراتبي است كه
آدميان طي قرنها همواره نظر و عمل خود را براساس آن سامان داده و به لوازم منطقي
و روانشناختي آن در عرصه فرهنگ و سياست تن دردادهاند .اثر حاضر ميكوشد با
نگاهي انتقادي به شیوه تلقي سلسلهمراتبي از وجود نزد ابنسينا ،قابليتهاي بيبديل
عرفان حوزه خراسان را در پيريزي طرحي اصيل از وجود واكاوي کند .مؤلف در اين
اثر نشان ميدهد كه تفكر فلسفي بهمعناي متعارف آن ،يكي از راههاي تأمل در باب
هستي و حقيقت آن است؛ حال آنكه اقبال شاعرانه به هستي و حقيقت آن كه ميراث
عرفاني حوزه خراسان يكي از مصاديق آن بهشمار ميرود نيز يكي ديگر از راههاي بديل
در اين مسير اســت؛ راهي كه در آن ميتوان برخالف رويكردهاي موجودپژوهانهاي
كه وجود را پيوســته زير ســايه يكي از موجــودات مدنظر قرار ميدهــد ،نظارهگر
پس حجاب موجودات بود .اين پژوهش از آن
ديدارنمايي و پرهيز حقيقت هستي در ِ
رو كه از منظر نقد وجودشناختي فيلسوفي غربي در پي بازانديشي ،آسيبشناسي و
استعدادسنجي تلقيهاي گوناگون از سلســلهمراتب هستي در سپهر تفكر اسالمي
 ايراني اســت ،بسترســازي براي گفتوگويي بنيادين و مكالمهاي فرهنگي ميانسنت انديشه غربي و اســامي را نيز بهعنوان هدفي كاربردي مدنظر قرار داده است.
عالقهمندان ميتوانند اين نشست را از اينستاگرام مركز فرهنگي شهر كتاب ،به نشاني
 Instagram/bookcityculturalcenterبهصورت زنده پيگيري كنند.

سالمت
فيلت ر هواي آنتيويروس
محققان نوعي فيلتر هوا ساختهاند كه
ويروسهاي كرونــا ( )coronaمعلق
در هوا را در برابر گرمــاي  ۳۹۲درجه
فارنهايت قرار ميدهد و آنها را از ميان
ميبرد .به گزارش ساينس ،دستگاهي
را كه محققان دانشــگاه هيوســتون
ســاختهاند با اســتفاده از فــوم نيكل
ويروس SARS- CoV- 2را به دام مياندازد و آن را در مجاورت دماي  ۳۹۲درجه
فارنهايت قرار ميدهد تا آنها را از بين ببرد .طبق تحقيقات ذرات هوابرد ويروس
كرونا ( )coronaدر دماي باالتر از ۱۵۸درجه فارنهایت زنده نميمانند.

دانستنيها
محققان استراليايي ،روشي براي پاكســازي آب آلوده ابداع كردهاند كه با كمك
الكتريسته انجام ميشود .به گزارش ساينس ديلي ،محققان «دانشگاه سيدني»
( )USYDكشور اســتراليا در بررســي جديد خود ،گامي بهســوي پاكسازي
جريانهاي فاضالب صنعتي برداشــتهاند .در اين روند پاكسازي ،الكتريسيته با
كمك الكترودهاي خاصي بهكار گرفته ميشــود تا واكنش اكسايش-كاهش را
انجام دهد و آاليندهها را به گازهاي بيضرر ،يونها و مواد معدني تبديل كند.
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قيمت طال و ارز

قيمت فروش طال ،سكه و ارز در بازار ديروز تهران به شرح زير بوده است:
نوع

قيمت فروش (ريال)

يك بهار آزادي

605000

ربع بهار آزادي

220000

نيم بهار آزادي

370000

يك گرم طالي 18عيار

58200

گواهي سپرده ارزي در بورس

8184

يك دالر آمريكا

8280

