
 يار غايب 
ستاد كرونا

 همشهری قدرت اقناع  و جایگاه کرسی های کارشناسی
 در ستاد ملی کرونا را در گفت وگو با متخصصان 

بررسی می کند

 شاخص کل بورس تهران دیروز 2.2 درصد رشد کرد و 130 هزار میلیارد تومان
به ارزش سهام شرکت های بورس اضافه شد

 شهردار تهران در مراسم افتتاح 30 پروژه منطقه 10:  اجراي پروژه هاي کوچك مقیاس
در بهبود کیفیت زندگي شهروندان بیشتر از مگاپروژه ها تأثیر دارد

رشد 5 میلیارد دالری بورس

با رشــد 2.2درصدي شــاخص کل بورس تهران در مبادالت 
دیروز 130هزار میلیارد تومان، معادل 5میلیارد دالر، به ارزش 
کل بازار سهام اضافه شد؛ به نظر مي رسد نخستین نشانه هاي 
امید براي تداوم رشــد در بورس ظهور کرده است. چند عامل 
پرقدرت ازجمله ثبات نرخ بهره، افزایش درآمد شــرکت هاي 
بورس و احتمال گشایش هاي سیاســي، ترسیم کننده وضع 
آینده بازار ســهام هستند. به گزارش همشــهري، نشانه هاي 
آشكاري براي رشد دوباره بورس ظهور کرده از جذاب تر شدن 

قیمت ها تحت تأثیر نزول هاي مداوم 3 ماه 
اخیر گرفته تا مقاومت دالر در برابر نزول، 

وعده هاي بانك مرکزي براي کاهش نیافتن نرخ ســود بانكي، 
امیدواري براي گشــایش هاي سیاســي تحت تأثیر انتخابات 
آمریكا، کشف واکسن کرونا و افزایش قیمت مواد خام و نفت در 
جهان و همینطور رشد 120درصدي سود شرکت هاي بورس 
در 6 ماه نخست امسال، همگي ازجمله نشانه هایي هستند که 

مي تواند به رشد دوباره بورس منجر شوند.

شهروندان؛تصميم سازان اجراي پروژه هاي محلي
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انا هلل و انااليه راجعون
 درگذشــت حجت االسالم دكتر جواد اژه  اي را به خانواده آن مرحوم 
و بیت محترم شهید محمد بهشتي تسلیت مي گویم. براي آن مرحوم رحمت 

الهي و براي بازماندگان صبر مسئلت دارم .
پيروز حناچي
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پيام تسليت رهبرمعظم  انقالب  در پی 
درگذشت حجت االسالم جواد اژه  ای

یادداشت
زهرا نژادبهرام ؛ عضو هیأت رئیسه شوراي شهر تهران

مسئولیت نمایندگي، حقي اســت که از طرف مردم به 
نمایندگان شــان در شــورا و مجلس داده مي شود. حق 
نمایندگي این فرصت را ایجاد مي کند که نسبت به تمام 
مسائل شهر، در محدوده شهر خودمان حساس باشیم و همانقدر که در برابر شهروندان 
پاسخگو هستیم، مطالبات آنها را هم بیان و پیگیري کنیم. یكي از جدي ترین مسائلي 
که امروز با آن دست به گریبان هستیم و متأسفانه نمي شود پایاني هم براي آن متصور 
بود، موضوع بیماري کووید-19و شیوع آن در بین شــهروندان است؛ بر این  اساس حق 
نمایندگي بر ما ایجاب مي کند که نسبت به آن حساس باشیم، به آن توجه کنیم و براي 
کاهش و مدیریت شیوع آن پیشنهادات و درخواست هاي خود و شهروندان را به مسئوالن 
ذیربط برسانیم. به همین  خاطر بود که ما درخواست و نیاز تعطیلي دوهفته اي تهران را به 
2 دلیل مطرح کردیم. نخست اینكه بتواند تا حد زیادي از شیوع بیماري جلوگیري کند و 
دوم اینكه فرصتي را براي کادر درمان فراهم آوریم تا در شرایط دشوار این روزها خودشان 
را بازسازي کنند. این پیشنهاد هم خواســته اي بوده که از طرف رئیس شوراي شهر و از 
طریق نامه مشترك نمایندگان شوراي شهر و مجلس شوراي اسالمي به ستاد کرونا ارائه 
شده است. ما یكي از اعضاي ستاد هستیم. البته اخیرا عضو این ستاد شده ایم و پیش از این 
فقط آقاي شهردار عضو این ستاد بودند؛ آن هم عضوي که حق رأي ندارد که این موضوع 
با توجه به شناخت بهتر مدیریت شهري از تهران و نیازهایش، حتما باید بازنگري شود. ما 
نسبت به مصالح شهروندان بسیار حساس هستیم و براین باوریم که اگر نسبت به مسائل 
و خواسته هاي آنها بي توجه باشیم، حق و وظیفه نمایندگي را به جا نیاورده ایم. متأسفانه 
شاهد بودیم که با تغییراتي در طرح و درخواست پیشنهادي نمایندگان شورا با کاهش 
ساعت کاري و کاهش فعالیت حمل ونقل عمومي پاسخ نسبي به ضرورت این تعطیلي 
داده شد که به دالیلي ازدحامي را در حمل ونقل عمومي به وجود آورد و نه تنها این راهكار 
پاسخگو نبود بلكه خود باعث ازدحام شد؛ موضوعي که براي شیوع این بیماري بسیار بسیار 
خطرناك است. پیشنهاد تعطیلي فعالیت شهروندان در ساعت 18هم متأسفانه به دالیل 
مختلفي امكان پذیر نشد. لذا الزم است که بار دیگر درخواست خودمان را براي تعطیلي 
دوهفته اي تهران اعالم کنیم. حق نمایندگي برماست که ما نسبت به مسائل شهر خیلي 
جدي تر وارد شویم. شاید شوراي شهر و شهردار تهران اگر مي توانستند پیش از این، عضو 
دائم و صاحب رأي ستاد مقابله با کرونا باشند، مشكالت کمتري براي شهر رقم مي خورد. از 
این رو به نظر مي رسد که ستاد مقابله با کرونا نیازمند یك بازبیني در ارتباط با اقداماتي است 
که انجام مي دهد. از طرف دیگر، اینكه برخي اعضاي این ستاد نسبت به درخواست ها و یا 
نظر کارشناسان حق وتو دارند، به هیچ عنوان مناسب و متناسب با شرایط نیست. به رغم 
اینكه حدود 60تن از روساي علوم پزشكي خواستار تعطیلي دوهفته اي کشور شده بودند، اما 
برخي اعضا  با این حق وتو مي توانند درخواست هاي کارشناسي و مطالبات مردم را بي پاسخ 
بگذارند. بر همین اساس، اوال بازبیني ساختار ســتاد ضرورت دارد و الزم است این ستاد 
نسبت به پیشنهادات و درخواست هایي که از سوي نمایندگان مردم و به ویژه نمایندگان 
شوراي شهر براي شهروندان تهراني ارائه مي شود با توجه بیشتري برخورد کند. تغییر و 
بازنگري در ساختار ستاد مقابله با کرونا هم که بر حسب نظر فرمایش مقام معظم رهبري 
به خاطر نگاه هاي کارشناسي که به مسائل دارند و حتي ایشان هم از آن پیروي مي کنند، 
ضرورت دارد. به نظر مي  رسد عادي سازي ، یكي از مشكالتي بوده که ستاد دچار آن شده 
است. شاید اینقدر مسئله کووید-19و عدد و رقم هاي باالي کشته شدگان ناشي از ویروس 
کرونا در سطح کشور )که به باالي 450نفر هم رسیده(، عادي شده است که ما نسبت به 
تصمیم گیري درخصوص شرایط کنترل بیماري بي تفاوت شده ایم و موفقیتي که توانسته 
بودیم در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاري به آن دست پیدا کنیم، دارد از دست مي رود. 
به طور کلي فكر مي کنیم که ستاد نیازمند این است که با یك بازنگري مجدد در تشكیالت 
و ســاختارهاي خود، اوال حق وتو را کنار بگذارد و پاسخگوي مطالبات مردم که از سوي 
نمایندگان آنها ارائه مي شود، باشد. از سوي دیگر معتقدم که در این بازنگري، باید عضویت 
شهرداري و شوراي شهر به عنوان اعضاي داراي حق رأي هم مورد توجه جدي قرار بگیرد.

 بازنگري در ساختار 
ستاد مقابله با كرونا

تصورات كودكانه 
درباره كرونا

نبود آمار به این معني نیســت که 
خردســاالن کمتــر بــه ویروس 

کووید-19 آلوده مي شوند

چطــور خردســاالن را از اضطراب 
کووید-19 دور نگه داریم؟

نگهداري از نوزادان متولد شــده در 
زمانه کرونا چگونه است؟

افزايش شکاف 
 درآمد ايرانیان

با همسايگان

زلزله در داللي 
مسکن مهر  پرديس

 30هزار شهروند
 داوطلب واكنش 

اضطراري

 انحصار در
  اكوسیستم استارتاپي 

از بودن تا نبودن

 تعرفه های  نجومی 
درمان كرونا

 رد ادعاي ترور 
 نفر دوم القاعده 

در تهران

براســاس گــزارش بانــك جهانی 
باالبودن نرخ تورم و تنگناهای ناشی از 
تحریم ها باعث شده تا طبقه متوسط 

جامعه به شدت تضعیف شود

برخــي از دالالن در حومه تهران با 
رکود در بازار امــالك، براي فروش 
واحدهاي خود به تكاپــو افتاده اند 

و به افت نسبي قیمت دامن زده اند

معاون آموزش ســازمان مدیریت 
بحــران شــهر تهــران از کمــك 
داوطلبان گروه دوام در زمان وقوع 

حوادث غیر مترقبه خبرداد

در ایران و جهان با افزایش اســتفاده 
مــردم از پلتفرم هــاي آنالین بحث 
انحصار داغ است اما اوضاع در ایران 

چطور پیش می رود ؟

معــاون فنــي و نظارت ســازمان 
نظام پزشكي: ستاد مقابله با کروناي 
تهران برای دوره کرونا قیمت گذاری 
کرده و بیمارستان ها ناچار به گرفتن 

پیش پرداخت هستند

 روزي كه آسمان
 فرو ريخت

برف سنگین، سقف فرودگاه مهرآباد 
را پایین آورد

احمد محمود معروف ترین اثر خود 
را در این سال منتشر کرد

تعطیلــي 64روزنامــه و مجلــه؛ 
نارضایتي شاه از تعداد زیاد نشریات
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 تهران باز هم تعطیل نشد. 
با پایان جلســه ظهر روز جامعه

گذشته ستاد ملي مقابله با 
کرونا، با اینكه انتظار مي رفت تعطیلي 
تهران اعالم شود، اما باز هم خبري نشد؛ 
این در حالي اســت که تا روز گذشته 
41هزار و 34ایراني بر اثر ابتال به کرونا 
جانشــان را از دســت داده انــد و در 
24ساعت منتهي به ظهر دیروز 11هزار 
و 203مورد ابتالي جدیــد به کرونا در 

کشور ثبت شده است. 
نتیجه جلســه روز گذشته ستاد مقابله 
با کرونا، اعمــال محدودیت هاي جدید 
از ابتداي آذرماه به مــدت 2هفته بود. 
همه اینها در شــرایطي است که قبل 
از ایــن در 18آبان، 65نفر از روســاي 
دانشكده ها و دانشگاه هاي علوم پزشكي 
کشــور در نامه اي به وزیر بهداشــت، 
تعطیلي دوهفته اي سراســري همراه 
با اعمــال محدودیت هــاي جدي در 
 رفت وآمد بین شهري را خواستار شده 

بودند.
21 آبان، اســتاندار تهران از موافقتش 
با تعطیلي دوهفته اي تهران خبر داد و 
گفت که اگر ستاد مصوب کند، تعطیلي 
ابالغ مي شــود. فرمانده عملیات ستاد 
مقابله با کروناي تهران هم بارها بر این 
موضوع تأکید کرده و ایــن تعطیلي را 
براي کمك به بخــش درمان ضروري 

دانسته است. 
مسئوالن ســتاد ملي مقابله با کرونا در 
شرایطي به برخي محدودیت ها از هفته 
دیگر بسنده کردند که معاون کل وزارت 
بهداشت اخیرا اعالم کرده که در 2هفته 
آینده پیش بیني مي شــود آمار مرگ 

بر اثر کرونا دوبرابر شــود. او این را هم 
گفته بود که از هر 10نفري که در مراکز 
درماني بستري مي شوند یك نفر جانش 
را از دست مي دهد. نگاهي به اظهارات 

قبلي مســئوالن بهداشتي کشور نشان 
مي دهد تنها پیش بیني هاي درست این 
مدت در ارتباط با کرونــا، افزایش آمار 
مرگ ومیر بوده اســت. پیش از این در 

اوایل آبان، سخنگوي وزارت بهداشت و 
معاون کل این وزارتخانه خبر از افزایش 
موارد فوت دادنــد. آن روز موارد فوت 
روزانه 415مورد و ابتال 6هزار و 800 نفر 

بود و روز گذشته 
آمار فوت 452نفر 

و مبتالیان باالي 11هزار نفر اعالم شد. 
شرایط به شدت نگران کننده است.
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سخنگوي وزارت خارجه: رسانه هاي 
آمریكایي در دام سناریوپردازي هاي  
هالیــوودي مقام هــاي آمریــكا و 

رژیم صهیونیستي نیفتند

روز متفاوت اصفهان
 با وجود شيوع كرونا و عدم حضور گردشگران
 روز اصفهان به بهانه اي براي شادي مردم و توجه به اين شهر
بدل شده است

3

جزئیات  طرح ويژه مقابله با كرونا كه قرار است  از اول آذر اجرا شود
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در حاشيه سياست

كافه مجلس

 پيام تسليت رهبر معظم انقالب 
در پي درگذشت حجت االسالم جواد اژه اي

رهبر معظم انقالب در پيامي، با تسليت درگذشت حجت االسالم 
جواد اژه اي نوشــتند: با اندوه و تأسف فراوان خبر درگذشت عالم 
مجاهد جناب حجت االســالم آقاي دكتر جواد اژه اي را دريافت 
كردم؛ شــخصيت برجســته و ممتازي كه ســال هاي متمادي 
مجاهدت هاي بزرگ و مبارك را با اخالص و بدون اندك تظاهري 
عهده دار شد و يادگارهاي فراموش نشــدني براي كشور و انقالب 
برجاي گذاشت. تشــكيل انجمن هاي اســالمي دانشجويان در 
اروپا، تشــكيل مدارس استعدادهاي درخشــان كشور، مديريت 
پدرانه بــر مجموعه هاي نخبگانــي جوان، و ســازنده در دوران 
طاليي مدال آوري هاي علمي بين المللي، ازجمله اين يادگارهاي 
بي همانند اســت. اين مجاهد خاموش كه خود برادر شــهيدي 
عزيز و داماد شهيد عاليقدر آيت اهلل بهشــتي بود بناي نخبگي و 
نخبه پروري را بر شالوده هاي محكم ايمان و انقالب استوار ساخت 
و سپيدروي و سرافراز به مالقات خداوند رحيم شتافت. اينجانب 
با تأسف عميق به همســر گرامي و صبور و فرزندان عزيز و ديگر 
منسوبان و بازماندگان ايشــان و نيز عموم جامعه نخبگاني كشور 
تسليت عرض مي كنم. رحمت و مغفرت الهي را براي آن مرحوم 

مسئلت مي نمايم.

  مذاكره و منافع جناحي
محمد هاشمي رفسنجاني، عضو پيشين مجمع تشــخيص مصلحت نظام، درباره 
اظهارات اخير حميدرضا ترقي، از اعضاي حزب موتلفه پيرامون بالاشكال بودن مذاكره 
اصولگرايان با آمريكا به برنا گفت: وقتي ترقي مي گويد مذاكرات اصالح طلبان خسارت زا 
بود، بايد بگويد چه خساراتي بوده؟ اگر منظورشان برجام است بايد گفت كه برجام، 
بهترين سند بين المللي است كه جمهوري اسالمي پس از انقالب داشته است. هاشمي 
به مذاكرات بي سرانجام سعيد جليلي، دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي اشاره كرد 
و گفت: ترقي يا ساير اصولگرايان در راستاي منافع جناحي خودشان نظر مي دهند و 
احتماال بر اين باورند كه اگر مذاكره اي صورت مي گيرد روي انتخابات ۱۴00 تأثيرگذار 
باشد. بنابراين اصولگرايان مي گويند مذاكره براي ما خوب است اما براي رقيب و جناح 
مقابل بد است. حميدرضا ترقي، فعال سياسي اصولگرا، طي سخناني گفته بود كه هر 
وقت مذاكرات توسط اصالح طلبان صورت گرفته ما خسارت ديده ايم. او همچنين گفته 

بود كه اگر مذاكره كنندگان اصولگرا باشند، مذاكره اشكالي ندارد.

  مذاكره با آمريكا و انتخابات 1400
علي نمازي، عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران با اشاره به اينكه درصورت پيروزي 
بايدن، بحث مذاكره در انتخابات آتي ايران نقش مهمي خواهد داشت، گفت: »قطعا هر 
دو جناح اصلي و حتي گروه ها و جناح هايي كه موقع انتخابات ممكن است بروز و ظهور 
داشته باشند، به موضوع مذاكره توجه ويژه خواهند داشت. موضع اصالح طلبان آنطور 
كه از مواضع سياسيون در اين جريان مشخص است، قطعا استقبال از مذاكره، تعامل با 
دنيا و افزايش مناسبات است.« به گزارش نامه نيوز، اين فعال سياسي اصالح طلب درباره 
مواضع اصولگرايان درباره مذاكره گفت: »بعيد است كه بگويند ما مذاكره نمي كنيم 
منتها قطعا شرط و شروط بيشتري قائل هستند. ما اما در جريان اصالح طلبي صرفا به 
منافع و امنيت ملي توجه داشته وارد جزئياتي مثل اينكه آمريكا از ما عذرخواهي كند، 
خسارت دهد و... يا حرف هايي از اين دست كه بعد از گروگانگيري و جنگ هم گفتيم 

و نتيجه نداد؛ نمي شويم.«

  سناريوي ناكام رئيس جمهور نظامي
جالل ميرزايي، نماينده سابق مجلس و از چهره هاي نزديك به اصالح طلبان با 
اشاره به تبليغات حمايت هاي اصولگرايان براي انتخاب يك رئيس جمهور نظامي 
به ايلنا گفت: دوستان مدت ها نظر بســياري از نخبگان در فضاي مجازي را در 
رابطه با فوايد و آثار مثبت رئيس جمهور نظامي منتشر مي كردند و مي گفتند كه 
يك رئيس جمهور نظامي مي تواند اوضاع را بهبود بخشد اما اين فرضيه با اقبال 

عمومي مواجه نشد و نتوانستند اين را جا بيندازند.

»شرايط فوق العاده«، توصيف رئيس جمهور از 
شــديدترين موج شــيوع بيماري كرونا در دولت

روزهايي با بيش از ۴00كشته آمار رسمي در 
كشور است. با اين حال، جلسه روز شنبه ستاد ملي كرونا هم 
براي تعطيلي شهرهايي همچون تهران كه وخامت اوضاع در 
آن از حد گذشته است، به تصميم نهايی نرسيد. چشم انداز 
كوتاه مدت بيماري نشان از آرام شــدن اوضاع ندارد و همه 
پيش بيني ها بر صعودي بودن نمودار كرونا در كشور است. 
براساس گزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، حسن 
روحاني با تأكيد بر اينكه مردم بايد اعتماد صددرصد به ستاد 
ملي كرونا و قرارگاه داشته باشند، گفت: هر چه اين اعتماد كم 
شود، به ضرر كشور است. اينهايي كه گاهي مصاحبه مي كنند 
و گاهي با ضدايراني ها در خارج مصاحبه مي كنند و انتقادهاي 
نپخته  اي مطرح مي كنند، كاري به صحبت و حرف  آنها ندارم، 
اما هر چيزي كه اعتماد مردم را به ستاد ملي كرونا، به قرارگاه 
و به وزارت بهداشــت و درمان كاهش دهد، به ضرر ماست. 
رئيس جمهور با بيان اينكه مردم بايد باور كنند كه اين بيماري 
و ويروس همچنان ميهمان ناخوانده كشور ما و بسياري از 
كشورهاي جهان اســت و بايد با اين ويروس زندگي كنيم، 
گفت: تا زماني كه واكسن و داروي قطعي براي اين بيماري 
معرفي نشده و در اختيار مردم قرار نگرفته راهي جز مراقبت 
از خود، اقوام و دوستان نزديك خود نداريم و اگر مراقبت و 
دستورالعمل هاي بهداشــتي را اجرا كنيم، ابتال به بيماري 
كاهش مي يابد، بيماري زودتر تشخيص داده مي شود و درمان 
صورت خواهد گرفت. روحاني با تأكيد بر اينكه اين ويروس 
جهش يافته و ويروس اسفند و فروردين نيست، گفت: شرايط 
ويروس امروز تغيير كرده و سرعت انتقال آن 9برابر شده است 
و بايد بيشتر رعايت كنيم به ويژه كساني كه در وسايل نقليه 

عمومي فعاليت مي كنند  بايد بيشتر مراعات كنند. او تشديد 
محدوديت ها را ضروری دانست و تأكيد كرد با نهايی شدن 
طرحی در همين هفته، اجرای آن از روز شنبه اول آذر آغاز 

خواهد شد.

  تجمع بدون مجوز مشهد
او درباره برخي حركت هاي اشتباه در شهرهاي مختلف نيز 
گفت: در بسياري از شــهرهايي كه مشكالتي پيدا كرديم، 
بعد از تجمع غيرضرور و غيرقانوني بــود كه حاال يك تيم 
فوتبالي برنده شده و بايد شب تا 2ساعت در خيابان دركنار 
هم خوشحالي كنند كه بعد ديديم آن استان در روزهاي بعد 
چه وضعي پيدا كرد. وقتي در يك شهري مثل مشهد يك 
اجتماعي درست مي شود و حاال رنگ و بوي مذهبي داشته 
باشد و بدون مجوز برگزار شود، معلوم است كه وضع مشهد و 
استان رضوي در آمار و در 3تا ۴روز در هفته گذشته از تهران 
هم بدتر بود كه نشان مي دهد وقتي اجتماع درست مي شود و 
بدون دليل يك اقداماتي مي شود در جاهاي مذهبي و ديني 
از هر كسي مي پرسيم، مي بينيم مجوزي نداشتند كه به هر 
حال اين مسائل است كه دچار مشكل مي شويم. خواهش 
مي كنم هر كــدام  از اين اصل تجمع و تــردد، اگر ضروري 
نيست، بايد كنار بگذاريم و مورد توجه ما باشد. رئيس ستاد 
ملي مقابله با كرونا درباره رفتارشناسي اين ويروس در مواجهه 
با بيماران هم گفت: مسئله بيماريابي بسيار مهم است و مردم 
عزيز در جامعه مطلع هستند كه اينهايي كه به اين ويروس 
مبتال مي شوند، حدود 80درصد عالمت روشن ندارند، يا اصال 
عالمت ندارند يا اصال عالمت  آنها بسيار كم است. آنهايي كه 
عالمت آشكار دارند، 20درصد جمعيت است و 80درصد 

كساني كه مبتال هستند، عالمت ندارند و اين بدتر است.

سعيد خطيب زاده، سخنگوي وزارت امور 
خارجه درخصوص برخــي گزارش هاي امنيتی

منتشر شده از ســوي منابع اسرائيلي و 
گزارش اخير روزنامه نيويورك تايمز مبني بر ادعاي ترور 
يك مقام گروه تروريستي القاعده در ايران، قويا هرگونه 
حضور اعضاي اين گروه در ايران را تكذيب و به رسانه هاي 
آمريكايي توصيه كرد در دام سناريوپردازي هاي هاليوودي 
مقام هاي آمريكا و رژيم صهيونيســتي نيفتند. روزنامه 
آمريكايي نيويورك تايمز جمعه شــب در يك گزارش 
مدعي شد كه نيروهاي اطالعاتي رژيم صهيونيستي، به 
نيابت از آمريكا، »عبداهلل احمد عبداهلل« ملقب به ابو محمد 

مصري را كه از مظنونان اصلي بمبگذاري هاي سفارت 
آمريكا در كنيا و تانزانيا بود در تهران ترور كرده است.  اين 
روزنامه آمريكايي ادعا كرده كــه از ابو محمد المصري 
به عنوان عضو ارشد القاعده و نفر دوم اين گروه ياد مي شود.  
گزارش روزنامه آمريكايي حاكي اســت كه مرداد ماه، 
2مأمور موساد از روي موتور فرد شــماره 2القاعده را به 
همراه دخترش »مريم« به قتل رسانده اند. بنا بر اين ادعا 
مريم همسر ســابق »حمزه بن الدن« پسر »اسامه بن 
الدن« بود.  اين عمليات تروريستي در سالگرد بمبگذاري 
سال ۱998در سفارتخانه هاي آمريكا در 2كشور آفريقايي 
كنيا و تانزانيا روي داده اســت. ابو محمد مصري يكي از 
مظنونان اصلي طراحي اين بمبگذاري ها بوده است. دولت 
اياالت متحده آمريكا ۱0ميليون دالر جايزه براي او تعيين 
كرده بــود. مقامــات اطالعاتي آمريــكا در گفت وگو با 
نيويورك تايمز ادعا كرده اند ابو محمد مصري از ســال 
2003در ايران بازداشت بوده اما از سال 20۱5از زندان 

آزاده شــده و در تهران زندگي مي كرد. تاريخ ادعايي در 
گزارش نيويــورك تايمز مقــارن با وقوع يــك حادثه 
تيراندازي در خيابان پاسداران تهران در روز ۱8مرداد است 
كه طي آن پليس ايران اعالم كرد فردي به نام »حبيب 
داوود« اســتاد تاريخ لبنان كه گفته شده بود از اعضاي 
حزب اهلل لبنان بوده به همراه دخترش توســط 2 موتور 
سوار كشته شده اند. بنا به اين گزارش، پدر و دختر لبناني 
به نام هاي حبيب داوود 58 ساله و دخترش مريم 2۷ ساله 
حوالي ساعت 2۱ به دست موتورسواري ناشناس به قتل 
رسيدند. براســاس اين خبر، گفته مي شود اين افراد در 
حوالي گلستان يكم در خيابان پاسداران تهران به قتل 
رسيده اند. يك مقام آگاه در پليس پيشگيري پايتخت در 
توضيح بيشتر گفته بود: شيوه قتل و يا ترور اين افراد به اين 
صورت بوده كه از سمت راننده ۴ تير شليك شده و شليك 
پنجم هم به يك ماشين ديگر كه در حال عبور بوده اصابت 

مي كند. 

 شفافيت آراي نمايندگان، وعده مغفول مانده 
اصولگرايان بهارستان است كه به رغم گذشت 5 ماه از تدوينش 

همچنان در كميسيون تخصصي معطل مانده است
شفافيت فرسايشي

قريب به 6 ماه از اســتقرار مجلس 
يازدهــم مي گذرد؛ مجلســي كه مجلس

شفافيت آرا و عملكرد نمايندگان 
ازجمله شعارهاي اصلي اش بوده و هست. حاال اما 
بعد از گذشت هفته هاي متوالي از اعالم وصول اين 
طرح از ســوي هيأت رئيســه، بررســي آن به 
كميسيون هاي تخصصي محدود و محصور شده و 
خبري از بررسي اولويت دار آن در بهارستان نيست. 
طرح شفافيت آراي نمايندگان در ارديبهشت ماه 
گذشته از سوي هيأت رئيسه مجلس اعالم وصول و 
براي بررسي جزئيات به كميسيون تدوين آيين نامه 
به عنوان كميسيون تخصصي ارجاع داده شد. از 
آنجا كه شفافيت آراي نمايندگان يكي از وعده هاي 
اصلي اصولگرايان در كارزار انتخاباتي يازدهمين 
دوره مجلــس بود و حــاال با تصاحــب اكثريت 
بهارستان از سوي اين طيف، تحقق اين وعده به 
آزمون راستي آزمايي آنان بدل شده است. طرح 
شــفافيت آراي نمايندگان اوايل ارديبهشت ماه 
گذشته از سوي هيأت رئيسه اعالم وصول و براي 
بررسي بيشتر به كميسيون تخصصي اش يعني 

كميسيون تدوين آيين نامه ارجاع داده شد.
تنها خبــري كــه از اين وعــده مغفــول مانده 
بهارستاني ها شنيده مي شود، مصاحبه هايي است 
كه هراز گاهي در باب ضرورت آن از سوي طراحانش 
خبري مي شــود و در نوبت بررســي قرار گرفتن 
جزئيات آن در كميســيون تخصصي اش است؛ 
چنان كه ديروز هم خبر رســيد براســاس اعالم 
كميسيون آيين نامه بررســي طرح اصالح قانون 
هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان در دســتوركار 
جلسات هفته جاري اعضا قرار دارد؛ بررسي هايي 
كه فعال به نتيجه نهايي و اجماع نرسيده است .با 
عدم ورود جدي و يا حداقل اولويت دار مجلسي ها به 
اين وعده كه موج انتخاباتي شان را بر آن استوار كرده 
بودند، بيراه نيست اگر بگوييم كه شفافيت آراي 
نمايندگان كه در مجلس دهم هم جنجال ساز شده 
بود، در حد  شعاري انتخاباتي باقی مانده است كه 
سرنوشتش چون دوره  قبلي مجلس فقط جنجال 

رسانه ای خواهد بود.

 چرا نمايندگان از شفافيت رويگردانند؟
داستان شفافيت آراي نمايندگان قريب به 3سالي 
مي شود كه در بهارســتان مطرح شده است؛ اين 
طرح نخستين بار از ســوي محمدجواد فتحي، 
نماينده تهران در مجلس دهم در آذر ســال 96 

 به هيأت رئيسه ارائه شــد كه البته اعالم وصول 
آن قريب به 9 ماه بــه تعويق افتاد، تــا اينكه در 
مرداد ماه9۷ حسينعلي حاجي دليگاني، نماينده 
اصولگراي شاهين شهر طرحي شبيه با ايده فتحي 
را با نام طرح شفافيت آراي نمايندگان با 29امضا 
تهيه كرد و به هيأت رئيســه مجلس تحويل داد؛ 
طرحي كه درنهايت با توافق فراكســيون اميد و 
فراكسيون واليي به صورت مشترك و با 68امضا از 

سوي هيأت رئيسه مجلس ارائه شد.
يك فوريت طرح شــفافيت آراي نمايندگان در 
نشست ۱۴شهريور9۷ بهارستان به رأي گذاشته 
شد اما يك فوريت آن از ســوي مجلس رد شد. 
مجلس دهم اما يك بار ديگر بحث شفافيت آرا را 
در دســتور كارخود قرار داد كه بازهم در تصويب 
آن ناكام ماند. آنچه سبب شد كه طرح شفافيت 
آراي نظام تقنيني مورد توجه مجلس دهمي ها 
قرار بگيرد، گذشته از اهميت آن، حساسيت اذهان 
عمومي به غائله شــفافيت بود كه در محرم سال 
گذشته از سوي جمعي از تندروهاي اصولگرا براي 
به چالش كشــيدن مجلس دهم به جريان افتاد؛ 
غائله اي كه سخنان تند عليرضا پناهيان، روحاني 
منتقد جناح اصالحات درنقد مجلس استارت زننده 
آن بود و در شبكه هاي مجازي و ديگر رسانه ها با 

سرعت قابل توجهي باز توليد شد.
دومين طرح مربوط به شفافيت آراي نمايندگان 
نيز در آبان ماه سال گذشته مطرح شد كه بازهم 
به رغم امضاهاي پر شمارش، مورد تصويب صحن 
مجلس قرار نگرفت. نمايندگان مجلس دهم بر اين 
باور بودند كه شفافيت آراي نمايندگان درصورتي 
مؤثر و مفيد است كه آراي ديگر نهادهايي كه در 
تصويب قانون مؤثر و نقش آفرينند مثل شوراي 
نگهبان، شوراهاي عالي فرهنگي، مجمع تشخيص 
مصلحت نظام و... نيز بايد شفاف باشد. بعد از اتمام 
دوره دهم مجلس، اصولگرايان راه يافته به پارلمان 
طرحي را در همين راستا تهيه كردند كه  فعال بعد 
از گذشــت 5 ماه از تدوين آن، فقط كلياتش در 
كميسيون آيين نامه تصويب و هر از گاهي درباره 
جزئياتش خبرهايی به گوش می رسد. حال بايد 
ديد با تصويب جزئيات طرح در كميسيون و ارجاع 
آن به صحن علنــي، مجلس يازدهمي ها در روند 

بررسي آن چه تدبيري اتخاد مي كنند.

 گسترش دامنه شفافيت به بحث نظارت 
هرچند هنــوز طرح شــفافيت آراي نمايندگان 

در كميســيون تخصصي محل بررسي و ارزيابي 
است، اما ديروز همين كميسيون از تدوين طرح 
جديد براي نظارت بر رفتار نمايندگان خبر داد كه 
براساس جزئيات منتشر شده  آن، اين طرح در واقع 

تركيبي از شفافيت و نظارت است.
مرز بين دو طرح نظارت بر رفتــار نمايندگان و 
شفافيت در بهارســتان چنان باريك شده است 
كه به نظر مي رسد در نهايت اجماع اين دو طرح 
با هم در صحن علني مجلس مورد بررســي قرار 
گيرد؛ چرا كه جزئياتي كه به نام طرح شــفافيت 
آراي نمايندگان يا طرح نظارت بر رفتار نمايندگان 
در روزهاي اخير خبر ساز شــده، در اغلب موارد 
مشابه و مكمل هم هستند. به نظر مي رسد عزم 
كميســيون تدوين آيين نامه در تدوين اين دو 
طرح اين است كه مجلسي ها را به خود اظهاري در 
مورد عملكرد خودشان سوق مي دهد؛ چنان كه 
مهم ترين فاكتورهــاي طرح نظارت بــر رفتار 
نمايندگان كه فعال در نخستين مراحل بررسي 
در بهارستان است، اينكه در طرح شفافيت آراي 
نمايندگان بر شــفافيت و ثبت سفرهاي كاري و 
ماموريت هاي آنها در سامانه اطالع رساني پارلمان 
تأكيد شده، اما در طرح اصالح قانون هيأت نظارت 
آمده كه سفرهاي شخصي نمايندگان به خارج از 
كشور نيز بايد شفاف شود. نكته  ديگر اينكه ثبت 
و ضبط تمام مكاتبات نمايندگان با وزارتخانه ها 
و دستگاه ها در ســامانه اداري مجلس است و اگر 
نماينده اي با مســئولي مكاتبه و صورتجلسه اي 
دارند، مصوبات آن به صورت سند حفظ مي شود. 
در ادوار گذشته مجلس بعضا هداياي نامتعارفي 
به برخي نمايندگان داده مي شد بنابراين در طرح  
جديد حدود هداياي متعارف و غيرمتعارف تعيين 
خواهد شد. دريافت هديه از سوي نماينده بايد در 
سايت اعالم شــود تا ميزان همه هدايا مشخص 
شود. همچنين محدوديت دامنه فعاليت خارج از 
وظايف نمايندگي هم در اين طرح وجود دارد  كه 
براساس آن كانديدا پس از اينكه نماينده مي شود، 
نبايد ديگر فعاليت هاي ثانويه داشته باشد و بايد 
فعاليت هاي قبلي را كنار بگــذارد. غير از هيأت 
علمي در دانشــگاه ها و طبابت آن هم به صورت 
پاره وقت، نماينده بايد از ســاير فعاليت هايش 
مانند هيأت مديــره و هيأت امنا تــا زماني كه 
نماينده است، فاصله بگيرد. اين بحث به همراه 
سفرهاي نمايندگان نيز در طرح شفافيت آراي 

نمايندگان  محل تأكيد است. 
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طرح ویژه مقابله با کرونا از اول آذر

 رد ادعاي ترور
 نفر دوم القاعده  در تهران

  آخرين خبر از اصالح قانون انتخابات 
علي حدادي، سخنگوي كميسيون امور داخلي كشور و شوراها از بررسي 
طرح اصالح قانون انتخابات رياست جمهوري و شوراها در جلسات اين 
هفته مجلس خبر داد. او در گفت وگو با خانه ملت گفت: شور دوم طرح 
اصالح قانون انتخابات رياست جمهوري در دستور كار صحن علني قرار 
گرفته است. در شور دوم اصالحاتي در اين طرح اعمال شد از جمله اينكه 
حداقل سن براي داوطلبي در انتخابات رياست جمهوري از ۴5سال به 
۴0سال كاهش پيدا كرد. سابقه اشــتغال در مناصب نيز از 8سال به 
6سال تقليل يافت، همچنين تمام استانداران مجاز به ثبت نام شدند 
و شهرداران شــهرهاي بيش از 2ميليون نفر نيز مي توانند كانديداي 

انتخابات رياست جمهوري شوند.

  نظارت بر وعده های انتخاباتی
عباس گودرزي، نماينده بروجرد در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران، با بيان 
اينكه نظارت و پاسخگويي در كشور ضعيف است، گفت: در حال پيگيري 
طرحي هستم تا با بررسي وعده هاي نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي 
اسالمي، براي كساني كه وعده هاي به اصطالح »سر خرمن« و فراتر از 
اختيارهايشان مي دهند، مجازات تعيين شود. در فضايي كه هر كسي 
انتظارهايي ايجاد مي كند تا مردم پاي صندوق رأي بيايند و نظارتي هم 
وجود نداشته باشد، فساد ايجاد خواهد شد؛ در نتيجه بايد نهادي نظارتي 
كلمه به كلمه وعده ها و گفته هاي نامزد انتخاباتي را از نظر مبنا ، اختيار 

و قانون بررسي كند.
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 رويكرد شهرداری تهران در سال های اخیر از پروژه های بزرگ به طرح های 
کوچک اما موثر محلی تغییر کرده و تصور می شــود که چنین طرح هايی گزارش

می تواند بر کیفیت زندگی شــهروندان موثر باشــد. اهمیت اين طرح های 
مردم محور در مناطق جنوبی شهر بیشتر به چشم می آيد. در همین زمینه پیروز حناچي 
در حاشیه افتتاح پروژه هاي منطقه 10 گفت: در مناطق 9 و 10 تهران تراکم جمعیت زيادي 
وجود دارد که باعث شده خدمات شهري بیشــتري نیاز داشته باشند. يكي از اين خدمات 
فضاي سبز است که براي توسعه آن در اين مناطق برنامه داريم و به زودي چند پارك جديد 

را در اين مناطق کلنگ خواهیم زد.
او با اشاره به افتتاح 30پروژه جديد محلي در منطقه 10افزود: اين پروژه ها در مقیاس محلي 
هستند و با توجه به نظرات مردم و شوراياران، شــهرداري منطقه و نواحي شكل گرفته اند 
و يكي يكي اجرا مي شــوند. اين هم نتیجه مطالبات مردمي و هم برنامه  اي براي باال رفتن 
کیفیت زندگي اهالي محل خواهد بود. حناچي گفت: در اين منطقه تعدادي از پروژه هاي 
در مقیاس محلي را افتتاح کرده ايم که مهم ترين آنها خیابان شهید دعوتي و يک درمانگاه 
محلي است. خیابان شهید دعوتي از پروژه هايي است که در محله بريانک نزديک هفت چنار 
قرار دارد. محله هفت چنار و بريانک از محالت قديمي تهرانند. چنارهاي تهران شناسنامه 
اين شــهر هســتند و جايي که چنار قديمي داريم؛ يعني محالت خیلي قديمي. شهردار 
تهران تصريح کرد: معموالً اســتاندارد 15 متر فضاي سبز به ازاي هر فرد براي شهروندان 
درنظر گرفته شده، اما در برخي محالت تهران فضاي سبز کمتر است و هرگونه امكاني که 
داشته باشیم براي توسعه در اين فضاها اســتفاده خواهیم کرد. در طرح جامع و تفصیلي، 
سرانه فضاي سبز را دائما کنترل مي کنیم تا شــهروندان بتوانند اوقات فراغت خود را در 

آن بگذرانند.

مرمت مسجد ارك
شــهردار تهران همچنین از آخرين وضعیت مرمت و ايمن سازي  مسجد ارك بازديد کرد. 
حناچي در کارگاه پروژه مرمت و ايمن ســازي  مســجد ارك حضور يافت و ضمن ارزيابي 
بخش هاي مرمت و ايمن سازي  شده اين مسجد تاريخي، اقدامات در حال اجرا در فاز جديد 
پروژه را مورد بررســي قرار داد. فاز جديد پروژه مرمت و ايمن سازي  مسجد تاريخي ارك 
که از مهرماه سال جاري در دستورکار قرار گرفته، شامل ساخت يک سازه 3 طبقه در ضلع 
غربي اين مسجد است. اين بخش از پروژه مرحله اجراي عملیات خاکبرداري را پشت سر 

گذاشته و نصب سازه نگهبان در برنامه آتي آن قرار دارد.
سازمان عمراني مناطق شهرداري تهران تاکنون مرمت و ايمن سازي  بخش هاي مختلف 
مسجد ارك شامل حیاط، زير زمین، راه پله ها، سرويس هاي بهداشتي، سردخانه و انباري، 
آشپزخانه، پشت بام و... را تكمیل کرده و تحويل بهره بردار داده است. به روز رساني تاسیسات 
مكانیكي و الكتريكي شامل نصب پمپ و مخزن آب، تابلو برق، لوله آتش نشاني و... از ديگر 

اقدامات به ثمرنشسته در اين پروژه است.

17محله بوستان ندارند
سیاست شهرداري تهران بر اين اســت که در هر محله يک بوستان وجود داشته باشد و در 
همین راستا 11 باغ تهران به بوستان تبديل مي شود. به گفته علي محمد مختاري، مديرعامل 
سازمان بوستان ها و فضاي سبز تهران، براساس آمار هنوز 1۷ محله تهران بوستان ندارند.  
اکوپارك 125هكتاري لويزان با  مســاحت حدود 30هكتار در منطقه 4، اکوپارك رود دره 
فرحزاد، بوستان جورجاني، بوستان چشمه علي در شهر ري، بوستان شهرك وصال، بوستان 
محله شهیدکاظمي در منطقه 19بین بزرگراه آزادگان و بلوار شقايق، بوستان محله وحیديه 
)حمام مرمر(، بوستان عدل توحید، بوستان واليت فاز 2، بوستان مسگرآباد در منطقه 15، 
توسعه بوستان دانش و طبیعت و توسعه بوستان جنگلي ياس فاطمي؛ همگي بخش هايي از 

پروژه هاي فضاي سبز هستند که بايد تا پايان سال به اتمام برسند.

»شيطان بازار« تعطيل شد
جمعه بازار خالزير که در فروش اجناس دست دوم خوش نام نبود

با همكاري شهرداري و پلیس تعطیل شد

»شیطان بازار« خالزيل )خالزير( پس 
از چندين ســال براي نخســتین بار گزارش

تعطیل شد. اين بازار هفتگي در تمام 
تهران به عنوان محلي براي فــروش اجناس دزدي 
شهرت داشت. روز جمعه همكاري شهرداري، نیروي 
انتظامي و پلیس راهور، سپاه منطقه و ديگر نهاد هاي 
مسئول شهري و امنیتي با يكديگر باعث شد که اين 
بازار بزرگ بسته شود. با مســدود کردن مسیر  هاي 
ورود و اســتقرار نیرو هــا در تمــام روز جمعــه، 
دستفروشان نتوانستند در اين محل بساط گستري 
کنند و مي توان امیدوار بود که در هفته هاي بعد هم 

اين تعطیلي ادامه پیدا کند.
اگرچــه نمي توان همه دستفروشــان اين بــازار را 
متهم به فروش اجناس دزدي کــرد ولي معدودي 
مالخر و متخلف باعث اين سوءشــهرت شده بودند. 
اهالي منطقه 19و محله هاي اطراف نیز از تشــكیل 
چنین بازاري ناراضي بودند زيرا باعث افزايش جرم 
و مشكالت اجتماعي فراوان مي شــد. انبوه زباله اي 
که عصر جمعه از اين بــازار موقت به جا مي ماند هم 
کار پاکبانان شهرداري را بیشتر مي کرد. در ماه هاي 
اخیر تجمع در محل اين بازار احتمال انتقال بیماري 
کرونا را نیز بیشتر کرده بود. گزارشي که هفته پیش 
از يک بخش خبري صدا و ســیما منتشر شد، نشان 
مي داد دستفروشــان دســتور العمل هاي مربوط به 
کرونا را کمتر رعايت مي کنند و تراکم جمعیت آنقدر 

زياد بود که خبرنگار صدا و ســیما، خود وارد راسته 
اصلي شیطان بازار نشد. سرانجام طرح تعطیل کردن 
اين بازار از ســاعت ۷ صبح روز پنجشنبه تا 21 روز 
جمعه اجرا شــد. شــهردار منطقه 19 با بیان اينكه 
شــیطان بازار از بیش از يک دهه قبل مشغول به کار 
بوده است، مي گويد:  »اين بازار محل تجمع و کسب 
وکار افرادي است که بدون رعايت هیچ گونه پروتكل 
بهداشتي اجناس خود را که اغلب مشكوك به اموال 
مسروقه هستند در معرض فروش مي گذارند. عالوه 
بر اينكه فعالیت و تجمع آنها تهديدي براي شــیوع 
کرونا محسوب مي شود، آلودگي ها و مزاحمت هايي 
را نیز براي ساکنان اين نقطه از شهر تهران به همراه 

دارند. «
علي توکلي با اشاره به مسدودسازي 11 نقطه ورودي 
به جمعه بازار با استفاده از100 بشكه ترافیكي، مخزن 
و موانع ترافیكي و نیوجرســي، مي افزايد:»به منظور 
اجراي اين طرح ويژه، ضمن اســتقرار 20 خودروي 
پیكاپ شهرداري و يگان حفاظت، 14 اکیپ گشت 
راهور، 4 اکیپ گشت يگان حفاظت شهرداري و 150 

نیرو در محدوده اين روزبازار مستقر شدند.«

3هزار دستفروش
براي اطالع رســاني درباره تعطیلي اين جمعه بازار 
از روزهاي قبل در 12 نقطه قبل از ورودي بازارچه، 
بنرهايي نصب شده بود، اما دستفروشان به اين بنرها 
اعتنايي نكردند و در روز جمعه حدود 3هزار خودرو 

قصد ورود به خالزيل را داشتند.
 عضو شــوراياري شــهر محله نعمت آباد مي  گويد: 

» بیشتر از يک دهه بود که لوازم مختلف در شیطان 
بازار خريد و فروش مي شد. فروشندگان در روز هاي 
جمعه با وانــت و خودرو هاي ســواري اجناس را به 
اينجا مي آوردند و در شــرايط نامناســب به فروش 
مي رساندند. بخشي از اين اجناس مسروقه محسوب 
مي شد.« »مجتبي آقا محمدي« با تأکید بر نارضايتي 
اهالي منطقه از گســترش اين بــازار مي افزايد:» به 
هر ارگاني که مراجعــه مي کرديم مي گفتند اين کار 
مربوط به ســد معبر و در حوزه کار شهرداري است. 
باالخره با پیگیري شــوراياري محــالت، دبیران و 
اعضاي هیأت رئیسه شــوراياري منطقه، شهرداري 
منطقه تصمیم جدي براي برخورد با دستفروشــان 
گرفت و در ايــن راه از همراهي ديگــر ارگان ها هم 

استفاده کرديم.«
او تأکید مي کنــد:» روز جمعه با حضور آقاي توکلي 

شهردار منطقه و آقاي صبوري معاون خدمات شهري 
منطقه و همینطور نیروي انتظامي و راهور 9مســیر 
منتهي به خیابان خالزيل و بلوار شقايق مسدود شد. 
در اين میان متوجه شديم بعضي خودرو ها نه فقط از 
نقاط مختلف تهران بلكه از ديگر شهر ها مانند کرج 
و همدان هم به خالزيل آمده انــد. هر جمعه 3هزار 
دستفروش و شــايد 30هزار نفر مشتري هم به بازار 

مراجعه مي کردند.«
»عیســي بیگلو« مســئول قرارگاه محله اســالمي 
خالزيل نیز در اين باره تأکیــد مي کند: »قبال جمعه 
بازار خالزيل به اين گســتردگي نبود ولي از حدود 
5سال قبل، هجوم بساط گســتران به شدت زياد شد 
و ديگر اهالي محله در اين بازار نقشــي نداشــتند. 
دستفروشان، گذري و ناشناس بودند و به همین دلیل 
برخالف کسبه محلي که محل ثابت و شناخته شده 

دارند، احتمال فروش اجناس ســرقت شده توسط 
آنها زياد بود.«

او با اشاره به اينكه در تمام مدت شیوع بیماري کرونا، 
شیطان بازار به کار خود ادامه مي داد، مي گويد: »اهالي 
محله هاي اطراف نگــران انتقال بیمــاري از طريق 
هزاران نفري بودند که به اين بازار مراجعه مي کردند و 
حتي شايع شده بود که به همین دلیل، انتشار بیماري 
در محله هاي اطراف بیشتر شده است. با حضور اين 
جمعیت و حتي عرضه مواد غذايي بدون رعايت اصول 
بهداشــتي، ديگر نمي توان با ضدعفوني مانع انتشار 
بیماري شد.« به اعتقاد مسئوالن محلي ادامه کار اين 
بازار با شرايط ناگوار کنوني زيان هاي بسیاري داشت 
که باعث شد مسئوالن امر مانع آن شوند. شايد بتوان 
بخشي از دستفروشان را در بازارروز هاي ديگر و زماني 
که خطر شیوع کرونا کمتر شده باشد، ساماندهي کرد.  

شهروندان؛ تصميم سازان اجراي 
پروژه هاي محلي

محمد سرابي
خبر نگار

گفت وگو

 30هزار شهروند
داوطلب واكنش اضطراري

 معاون آموزش و مشارکت هاي مردمي 
سازمان مديريت بحران شهر تهران از 
کمک داوطلبان گــروه دوام در زمان 

وقوع حوادث غیرمترقبه خبرداد.
يكي از ارکان اصلــي مديريت بحران 
آموزش و مشارکت هاي مردمي است. 
در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه مانند سیل، زلزله يا آتش سوزي 
وســیع و فرونشســت و... که ناگهان تبديل به بحران مي شوند، 
بدون همراهي و همكاري مردم کارهاي امدادرســاني به سختي 
انجام مي شود. به گفته مسئوالن ســازمان پیشگیري و مديريت 
بحران شهر تهران، مردم امدادرســان بالقوه محالت هستند که 
در ۷2ساعت اولیه يا طاليي مي توان از آنها کمک گرفت. براساس 
همین اصل آموزش شهروندان در دستور کار سازمان پیشگیري 
و مديريت بحران شــهر تهران قرار گرفته اســت و از سال85 هم 
خانه هاي دوام در محالت راه اندازي شده اند. به گفته حیدر کلهري، 
معاون آموزش و مشــارکت هاي مردمي سازمان مديريت بحران 
شــهر تهران اکنون حدود 30هزار شــهروند داوطلب گروه دوام 
)داوطلب واکنش اضطراري مديريت بحران( در تهران وجود دارد. 

گفت وگوي همشهري با اين مدير شهري را مي خوانید. 

قبل از هرچيزي درباره گروه هــاي دوام توضيح 
مي دهيد؟

گروه هاي دوام در حقیقت افراد داوطلبي هستند که آموزش هاي 
الزم مربوط به امداد و نجات و حتي اطفاي حريق را فراگرفته اند و 

در مواقع اضطراري مي توانند به خود و ديگران امدادرساني کنند.
 آيا در تمام محالت شهر تهران اين گروه ها تشكيل 

شده اند؟
بله. از ســال 85با راه اندازي خانه هاي دوام در ســراهاي محله، 

آموزش ها به افراد داوطلب ارائه و گروه هاي دوام تشكیل شده اند.
 با توجه به گذشت حدود 4سال از تشكيل گروه هاي 

دوام، اكنون تهران چند شهروند داوطلب دارد؟
هم اکنون حدود 30هزار شــهروند داوطلــب در تهران داريم که 
۷تا 8هزار نفر آمادگي کامل دارنــد و مي توانند در مواقع بحراني 

امدادرساني کنند.
 گويا رويكرد جديدي در جذب داوطلبان داريد.

در گذشته پذيراي همه مردم در گروه هاي دوام بوديم و در رويكرد 
جديد عالوه بر شهروندان عادي، جذب افراد با تخصص خاص در 
دستور کار قرار گرفته اســت. به طور مثال در امدادرساني توانايي 
و آمادگي جســماني بســیار اهمیت دارد يا در بحران مربوط به 
شريان هاي حیاتي مانند آب و برق و گاز هم نیاز به افراد با تخصص 
فني است. اين رويكرد قطعاً سبب مديريت مطلوب بحران مي شود.
 به دليل شيوع كرونا آيا آموزش  داوطلبان تعطيل 

شده است؟
خیر. آموزش ها در فضاي مجازي ادامه دارد و شهروندان مي توانند 
به سايت سازمان مراجعه و در بخش آموزش مجازي و سامانه دوام 

ثبت نام و در دوره هاي آموزش مجازي شرکت کنند.

 تهران؛ پيشقدم در ترويج صلح 
از مسير ديپلماسي فرهنگي 

رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداري تهران در نشست مجمع 
جهاني شهرهاي متحد و دولت هاي محلي)UCLG(، اولويت تهران را 
موضوعات فرهنگي دانست و تأکید کرد که پايتخت ايران در ترويج صلح 
از مسیر تقويت ديپلماسي فرهنگي همواره پیشقدم بوده است. به گزارش 
پايگاه خبري تحلیلي شهر، غالمحسین محمدي به همراه جمعي از 
مديران و دست اندرکاران شهري پايتخت ها و کالنشهرها و سازمان هاي 
شهري بین المللي در نشست مجمع جهاني سازمان UCLG به ايراد 
سخنراني پرداخت. او در اين نشست که به صورت ويدئوکنفرانس برگزار 
و با اظهارات محمد بودرا، رئیس UCLG، ســانگ جینگ وو رئیس 
مشترك شاخه آسیاپاســیفیک UCLG و هو هانگ معاون شهردار 
گوانگژو آغاز شد،گفت: نخستین گردهمايي جهاني صلح جويانه تاريخ در 
1920 و تحت عنوان مجمع ملل برگزار شد.  ديپلماسي فرهنگي نوعي 
قدرت نرم است که به تبادل آرا و ديدگاه ها، اطالعات، هنر و زبان کمک 
مي کند و ايجاد درك بهتر میان ملت هاي مختلف را ممكن مي سازد. او 
همچنین گفت: »سازمان هاي بین المللي مبلغ صلح همواره طاليه دار 
گفت وگو و ارتباط فرهنگي و انساني میان جوامع بوده اند و تقويت اين 

مهم، به نقش آفريني بیشتر و مؤثرتر تمام ذينفعان نیازمند است.«

مترو »برج ميالد« اين هفته افتتاح مي شود
نوزدهمین ايستگاه در خط ۷متروي تهران اين هفته به بهره برداري 
مي رسد. ايستگاه برج میالد در مجاورت سازه مدرن و نمادين برج 
میالد، بیمارستان میالد، دانشــگاه علوم پزشكي تهران و سازمان 
انتقال خون ايران قرار دارد و يكي از 3ورودي اصلي آن در کنار سازه 
برج، در هفته جاري افتتاح مي شود. به گزارش همشهري، ايستگاه 
برج میالد در عمق 55متري زمین و در مسیر خط ۷متروي تهران 
واقع شده است. اين ايستگاه به دلیل همجواري با برج میالد، ارائه 
سرويس به شهروندان اقصي نقاط کشور جهت حضور در بیمارستان 
میالد و اماکن پرترددي چون دانشگاه علوم پزشكي و سازمان انتقال 
خون ايران، از اهمیت بااليي برخوردار بوده و مي تواند گره گشــاي 
بسیاري از مشكالت ترافیكي شود و دسترسي شهروندان به اماکن 

پر تقاضاي سفر را تسهیل کند. 

پروژه هاي به ثمر نشسته
 پروژه هاي عمرانــي در دوره جديد مديريت 
شــهري با تغييراتــي همراه شــد. نگاه به 
شهروندمحوري در اولويت قرار گرفت و عالوه 
بر احداث ميدانگاه هايي براي مردم، موانعي مانند پل گيشا كه معموال ترافيك داشت، برچيده 
شد تا زيرگذر گيشا با الين عبوري بيشتري در دسترس شهروندان قرار بگيرد. البته  اجراي 
پروژه هاي عمراني شهرداري تهران همچنان ادامه دارد و همين ديروز مديرعامل سازمان 
سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي شهرداري تهران از افتتاح فاز يك گردشگري پروژه 
هزار و يك شهر در سال 1400 خبر داد. شكراهلل بنار در مورد سرانجام پروژه هزار و يك شهر 

به ايسنا گفت: »پروژه هزار و يك شهر، بزرگ ترين پروژه گردشگري در غرب تهران است كه 
در 13۸ هكتار با مشاركت شهرداري تهران و شركت عظام اجرايي خواهد شد كه براساس 
اين قرارداد كه سال ها پيش منعقد شده است، شهرداري در اين پروژه سهم 30 درصدي و 
شريك مالي سهم 70 درصدي دارد.«  او ادامه داد: »براساس تصميمات اين جلسه مقرر شد كه 
در فاز اول راه اندازي، زوم گردشگري اين پروژه به عنوان اولويت اول در دستور كار قرار گيرد 
به گونه اي كه در سال 1400 به بهره برداري برسد.«  از يكم شهريور 96تا شهريور 99معاونت 
فني و عمراني شهرداري تهران فعاليت هاي بسياري انجام داده و  پروژه هاي زيادي را براي 

شهروندان به سرانجام رسانده است. مرور پروژه هاي به ثمر نشسته اين معاونت: 

  محمود مواليي
خبر نگار

سال 1396
 شهريور 

   بهسازي سطح پيراموني مجموعه فرهنگي هنري برج آزادي

آذر
  بهره برداري از پل هاي تقاطع غيرهمسطح بزرگراه شهيد خرازي 

با محور 45متري شهيد باقري

 
سال 1397

تير 
  مقاوم سازي و بهســازي لرزه اي)نوسازي و تغيير وضعيت( پل 

كريم خان
   بهســازي جــاده دسترســي بــه مجتمع پســماند 

بعلي آ د گو
   احداث كانال كمكي سرخه حصار)حدفاصل ميدان بسيج تا پل دولت آباد(

شهريور 
  بهره برداري از تونل ارتباطي خيابان آرش به بلوار اســفنديار و بزرگراه آيت اهلل 

هاشمي رفسنجاني

مهر 
  بهره برداري از ادامه شمالي بزرگراه شــهيد صياد شيرازي و 
تقاطع هاي بزرگراه امام علي)ع( - شهيد صياد شيرازي و بزرگراه 

ارتش

آبان 
   مقاوم سازي و بهسازي لرزه اي پل تقاطع بزرگراه شهيد چمران 

با بلوار مديريت 
   ساماندهي و احياي رودخانه وردآورد و ايمن سازي پايه هاي پل 

تقاطع بزرگراه شهيد خرازي با رودخانه وردآورد
   بهره بــرداري از دوربرگــردان زيرگــذر جنــوب به جنــوب بزرگراه 

يادگار امام)ره(
   بهره برداري از پل دوربرگردان غرب به غرب بزرگراه امام رضا)ع( 

اسفند
  بهره برداري از شــبكه جمع آوري و هدايت آب هاي سطحي 

محدوده خيابان خاوران
  مقاوم سازي و بهسازي لرزه اي پل تقاطع بزرگراه شهيد چمران با 

مسير ورودي نمايشگاه بين المللي شهر تهران
  مقاوم سازي و بهسازي لرزه اي پل تقاطع بزرگراه امام علي)ع( با بزرگراه شهيد 

بابايي
  بهره برداري از تقاطع غيرهمسطح بزرگراه شهيد حكيم با بلوار المپيك

   بهره برداري از فاز نخست تقاطع بلوار عالمه عسگري با جاده قديم قم)سه راه 
باقرشهر(

سال 139۸
خرداد 

  بهره برداري از مسير ُكندرو شــمال به جنوب بزرگراه شهيد 
نواب)حدفاصل خيابان بريانك تا پل هالل احمر(

تير
  ساماندهي ميدانگاه شهداي هفتم تير )پالزاي ميدان هفتم تير(

شهريور 
  رمپ راستگرد بزرگراه آزادگان )غرب به شرق( 

   بازسازي اساسي كانال هرنجي و كانال هالل احمر

آبان 
  بهره برداري از مسجد مجتمع فرهنگي مذهبي حضرت وليعصر)عج(

آذر 
  بهره برداري از فاز نخست بزرگراه شهيد نجفي 

  بهره برداري از تقاطع بزرگراه 76متري شهيد بروجردي 

دي 
  ايمن سازي و ايجاد دسترسي هاي جديد مسجد ارك

بهمن 
  بهره برداري از تونل-زيرگذر امتداد خيابان استاد معين

اسفند 
  بهره برداري از زيرگذر كوي نصر

سال 1399
مرداد 

  بهره برداري از بلوار استاد معين جنوبي 

شهريور 
  مرمت و بازسازي خانه تاريخي افشار

  بهره برداري از مركز همايش هاي رازي در مجاورت برج  طغرل

پايان سال
  طرح بهسازي 500كيلومتر معابر پياده رو و احداث مسيرهاي دوچرخه 
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 شهردار تهران در مراسم افتتاح 30 پروژه منطقه 10:  اجراي پروژه هاي
کوچک مقیاس در بهبود کیفیت زندگي شهروندان بیشتر از مگاپروژه ها تأثیر دارد

نگاهي به 30 پروژه اجرا شده از سوي معاونت فني و عمراني شهرداري در 3 سال گذشته
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آخرين وضعيت پرداخت وام كرونا
در جريان شيوع كرونا حمايت از كسب وكارها و مشاغل آسيب ديده از كرونا در 
دستور كار دولت قرار گرفت و براساس مصوبه ســتاد مقابله با كرونا، مقرر شد 
رقمي حدود 23هزار ميليارد تومان در قالب تسهيالت يارانه اي فقط براي حمايت 
از اين حوزه اختصاص يابد. براســاس آخرين آمارها، از زمان آغاز پرداخت اين 
تسهيالت تاكنون، براي پرداخت 9هزار و 969ميليارد تومان تسهيالت حمايتي، 
پرونده تشكيل شده و از اين ميزان ۵هزار و ۵83ميليارد تومان معادل ۵6درصد 
از كل درخواست ها به مرحله پرداخت رســيده و حدود 4هزار و 386ميليارد 
تومان معادل 44 درصد از كل درخواست ها همچنان در حال طي فرايند پرداخت 
است. نكته قابل توجه اين است كه با طوالني شدن زمان شيوع كرونا، اينك زمان 
بازپرداخت تسهيالت حمايتي كرونا نيز آغاز شــده؛ درحالي كه عماًل شرايط 

كسب وكارهاي آسيب ديده بهبود نيافته است.

ث
مك

 موفقیت طرح »يارانه مزد «
در نجات اشتغال

پرداخت يارانه مزد در استان هاي داراي بيكاري باال، توانسته 
به عنوان ابزاري براي حفظ اشتغال در دوره كرونا عمل كند

طرح يارانه دستمزد كه از سال گذشــته با هدف كمك به ايجاد 
و حفظ اشــتغال در اســتان هاي داراي آمار بيكاري باال به اجرا 
درآمده بود، در دوره كرونا در نقش ابزاري براي حمايت از مشاغل 
آسيب ديده از كرونا ظاهر شده؛ به گونه اي كه حتي با وقوع كرونا، 
هيچ يك از اشتغال پشتيباني شده با اين طرح از بين نرفته است. به گزارش همشهري، 
آخرين آمارهاي استخراج شده از سامانه طرح ملي يارانه دستمزد، حاكي از اين است 
كه تاكنون حدود 12هزار و 568نفر جوياي كار و 2هــزار و 312كارفرما در اين طرح 
ثبت نام كرده اند و 9هزار و 651نفر موفق به اشتغال شده اند؛ البته اين اعداد در قياس با 
بازار كار 24ميليون نفري ايران رقم ناچيزي است، اما برخالف سياست هاي اشتغال زايي 
مبتني بر پول پاشي، توانسته است موفقيت اين الگو براي ايجاد و حفظ اشتغال را اثبات 
كند. بررسي نتايج اجراي طرح ملي يارانه دستمزد، نشان مي دهد از ابتداي اجراي اين 
طرح تاكنون، استان لرســتان با ثبت نام 3هزار و 74داوطلب شاهد بيشترين استقبال 
متقاضيان كار بوده و در مقابل استان كرمانشــاه نيز با ثبت نام 491كارفرما بيشترين 

استقبال از پذيرش شاغالن مشمول يارانه مزد را به خود اختصاص داده است.

از كارورزي تا يارانه مزد
دولت يازدهم در بهمن 1394طرح كارورزي را در شوراي عالي كار به تصويب رساند؛ 
طرحي كه به وزارت كار اجــازه مي داد در ازاي پذيرش جوانــان و فارغ التحصيالن 
دانشگاهي به عنوان كارورز در بنگاه هاي اقتصادي، بخشي از دستمزد و هزينه بيمه 
آنها را براي يك سال تقبل كرده و از اين مسير به كاهش نرخ بيكاري جوانان كمك 
كند. در ادامه و از حدود يك سال پيش، وزارت كار طرح ساده تري را نيز براي حمايت 
از اشتغال جوانان در اســتان هاي داراي نرخ بيكاري باال اجرا كرد كه براساس آن به 
كارآفرينان و كارفرماياني كه از فارغ التحصيالن دانشگاهي در واحدهاي خود استفاده 
مي كردند 30درصد حقوق مصوب قانون كار به عنوان يارانه دستمزد هر شاغل جديد 
تعلق مي گرفت تا هزينه هاي اشتغال آنها كاهش يابد. اين طرح تحت عنوان »طرح 
يارانه دستمزد« از سال گذشته و به صورت آزمايشــي در 8استان ايالم، كردستان، 
لرستان، كرمانشــاه، چهارمحال و بختياري، كهگيلويه و بويراحمد، خراسان جنوبي 
و سيستان و بلوچستان عملياتي شــد و به تازگي منطقه آزاد ماكو و 8استان شامل 
آذربايجان غربي، اردبيل، خوزستان، بوشــهر، خراسان شمالي، گلستان، مازندران و 
هرمزگان نيز به آن پيوسته اند. تفاوت عمده طرح ملي يارانه دستمزد با طرح كارورزي 
در اين است كه طرح كارورزي بر اشــتغال فارغ التحصيالن دانشگاهي در كل كشور 
متمركز بود، اما جامعه هدف طرح يارانه دســتمزد را جوانان بيكار شغل اولي و زنان 
سرپرست خانوار جوياي كار در مناطق محروم و كم برخوردار و بنگاه هاي اقتصادي 

رسمي و فعال در شهرستان هاي كم برخوردار از اشتغال تشكيل مي دهند.

عبور از كرونا با يارانه مزد
يارانه دستمزد معادل 30 درصد حداقل دستمزد مصوب شــوراي عالي كار است كه 
وزارت كار به صورت ماهانه بابت بخشي از دستمزد نيروي كار شغل اولي زير 37 سال به 
كارفرما مي پردازد. كارآفرينان و كارفرماياني كه از نيروي كار با تحصيالت ديپلم و باالتر 
با اولويت فارغ التحصيالن دانشگاهي و زنان سرپرست خانوار در واحدهاي خود استفاده 
كنند، براي حمايت در ايجاد و حفظ آن،  از اين يارانه بهره مند مي شوند. آمارهاي مربوط 
به اجراي طرح يارانه مزد نشــان مي دهد حتي همزماني ناگزير طرح يارانه دستمزد با 
دوره كرونا نيز باعث ابطال قراردادهاي منعقد شــده براي جذب شاغالن مشمول اين 
طرح نشده اســت؛ آن هم در شرايطي كه دولت مجبور شــد به طور گسترده پرداخت 
تسهيالت براي حمايت از كسب وكارهاي آسيب ديده از كرونا را در دستور كار قرار دهد؛ 
تسهيالتي كه هم در پرداخت با مشكالتي براي بنگاه هاي آسيب ديده همراه بود و هم 
در بازپرداخت اقساط آن مي تواند چالش ساز باشــد. موفقيت طرح يارانه دستمزد در 
دوره كرونا نشان مي دهد اجراي طرح هاي متناسب با خواسته بازار كار، حتي در ابعاد 
كوچك مي تواند به ايجاد و حفظ اشتغال پايدار منجر شود؛ درحالي كه طرح هاي ضربتي 
و پرهزينه حمايتي نظير پرداختن 23هزار ميليارد تومان تسهيالت به كسب وكارهاي 

آسيب ديده، در بهترين حالت، فقط وقوع بحران را به تعويق مي اندازد.

بانك جهاني براساس 2شاخص قدرت برابري خريد 
و اطلس محاسبه كرد

 افزايش شكاف درآمد ايرانيان 
با همسايگان

گزارش بانك جهاني از باال بودن نرخ تورم و تنگناهاي ناشــي از 
تحريم ها باعث شده تا طبقه متوسط جامعه به شدت تضعيف شود

ســطح رفاه ايرانيان با شكاف بيشتر درآمد ســرانه در مقايسه با 
كشــورهاي جهان در حال كاهش اســت. باال بودن نرخ تورم و 
تنگناهاي ناشي از تحريم ها باعث شــده تا طبقه متوسط جامعه 
به شــدت تضعيف شــود. طبقه اي كه البته فربه شدن و قوام آن 
به ويژه در سال هاي اخير بيش از آنكه ناشي از بهره وري در اقتصاد 
و افزايش قدرت خريد آنها باشد، ناشي از رانت ارزي و نفتي است 
كه دولت همه ســاله توزيع مي كند و با خالي شدن بدنه اقتصاد 
ايران از اين رانت و به اصطالح پول مجاني، طبقه متوسط جامعه 

هم به شدت فقير و ضعيف تر شده است.
به گــزارش همشــهري، تازه ترين گــزارش بانــك جهاني از 
موقعيت ســنجي كشــورهاي جهان در طبقه بنــدي درآمدي 
براساس دو شاخص قدرت برابري خريد و شاخص اطلس نشان 
مي دهد: 29كشور در گروه كم درآمد، 50كشور در گروه با سطح 
درآمدي متوسط رو به پايين، 56كشور در گروه متوسط رو به باال 
و 83كشور در گروه با سطح درآمدي باال قرار دارند. اين گزارش 
مي افزايد: ايران هم براي چهاردهمين سال متوالي همچنان در 
گروه اقتصادهاي با درآمد متوســط به باال قــرار دارد، اما بهبود 
نيافتن وضعيت طي ســال هاي اخير، باعث شده تا ايران همانند 
برخي از اقتصادهاي در حال توســعه در تله اين گروه درآمدي 
گرفتار بماند. اشــاره بانــك جهاني به درجــا زدن ايران و حتي 
عقب ماندن نسبت به ديگر كشورهاي رقيب است و مي گويد: روند 
تغيير درآمد سرانه ايران با نوساناتي در سال هاي گذشته همراه 

بوده و در سال هاي اخير روند بهبودي نداشته است.

شاخص برابري قدرت خريد
اين نهاد بين المللي ســرانه درآمد ملي ايران براســاس شاخص 
برابري قدرت خريد را در ســال گذشــته ميــالدي 14هزار و 
560دالر و براســاس شــاخص اطلس 5هزار و 420دالر برآورد 
كرده و مي گويد: مقايسه وضعيت ايران با اقتصادهايي با جمعيت 
مشابه، تركيه در گروه اقتصادهاي با درآمد متوسط به باال و اقتصاد 
آلمان در گروه اقتصادهاي با درآمد باال، نشــان مي دهد در سال 
2019ســرانه درآمد ملي ناخالص ايران براساس برابري قدرت 
خريد معادل 14هزار و 560دالر بوده درحالي كه ســرانه درآمد 
ملي تركيه 1.9برابر و آلمان 4برابر ايران بوده است. افزون بر اينكه 
4كشور منطقه خاورميانه و همسايه ايران شــامل قطر، امارات 
متحده عربي، عربستان سعودي و كويت، وضعيت به مراتب بهتري 

نسبت به ايران از حيث سرانه درآمد ملي دارند.

شاخص جمعيت
اين گزارش نشــان مي دهد در ســال 2019ايران بــا دارا بودن 
جمعيت 82.9ميليون نفري رتبــه 19جهان را از حيث جمعيت 
داراســت درحالي كه از لحاظ ســرانه درآمد ناخالص ملي با رقم 
5420دالر به روش اطلس، رتبه 103 ام و از حيث ســرانه درآمد 
ناخالص ملي براساس دالر بين المللي و برابري قدرت خريد با رقم 
14560دالر، رتبه 93را در بين كشورهاي جهان به خود اختصاص 
داده است. به گزارش بانك جهاني، در33سال گذشته از 1987تا 
2019ايران در 19سال در طبقه با ســطح درآمد متوسط رو به 
پايين و در 14سال در طبقه با سطح درآمد متوسط رو به باال قرار 
داشته و به استثناي سال هاي1987تا1989 كه ايران در طبقه 
متوسط باالي درآمدي قرار داشته و بعد از آن به مدت 19سال با 
تنزل موقعيت، در گروه درآمدي متوسط پايين قرار مي گيرد   از 
سال 2009به بعد در طبقه درآمدي متوسط رو به باال قرار گرفته 

كه همچنان در اين گروه قرار دارد.

عوامل تأثيرگذار منفي
اين نهاد بين المللي تأكيد مي كند: بــروز ركود به ويژه ركودهاي 
تورمي، از عوامل تأثيرگذار منفي بر روند رشد درآمد ناخالص ملي 
سرانه اقتصادهاست كه اقتصاد ايران هم به علت دست نيافتن به 
رشد اقتصادي مولد توسعه و پيشرفت، دستاوردي در زمينه بهبود 
سطح استانداردهاي زندگي جامعه ايراني نداشته است و عالئمي 
از ارتقاء ســرانه درآمد ملي ناخالص ايران و كاهش شــكاف آن 
مشاهده نمي شود. به گونه اي كه روند تغيير درآمد ناخالص ملي 
سرانه ايران بعد از طي روند صعودي تا سال2011، از سال2012 
تا سال2015 نزولي شده و رشد آن هم در سال هاي بعد متوقف 
شده، درحالي كه درآمد ناخالص ملي سرانه تركيه در همين بازه 
سرعت رشد باالتري داشته و با نوساناتي كم با سرعت بيشتري تا 
سال 2016، روند خود را ادامه مي دهد به نحوي كه فاصله سطح 
درآمدي آن با ايران افزايش مي يابد. البته طي 4سال اخير منتهي 
به 2019روند افزايشي درآمد ملي ســرانه تركيه متوقف و روند 
تغييرات آن نزولي شده اســت. بانك جهاني مي گويد: اين روند 
براي اقتصاد ايران از سال 2016به بعد تغيير قابل توجهي نداشته 
و درآمد ملي سرانه ايران در سال 2019 معادل 5420دالر بوده 
كه با يك درصد كاهش نسبت به ســال قبل همراه بوده و سرانه 
درآمد ناخالص ملي ايران در سال2019 تقريباً معادل رقم مشابه 

تركيه در سال2004 است.

زلزله در داللي مسكن مهر پرديس

هراس از ركود طوالني 
مدت بازار مســكن 
باعث شده بخشي از 
دالالن مســكن مهر 
شــهر جديد پرديس دســت به كار فروش 
واحدهاي خود شوند و رقابت آنها براي جذب 
مشتري به كاهش 10تا 15درصدي قيمت 

اين واحدها منجر شده است.
به گزارش همشــهري از دو هفته پيش كه 
تحوالت انتخابات آمريكا به نوســاني شدن 
بازار ارز منجر شــد و دورنمــاي بازارها در 
اقتصاد ايــران به نتيجه انتخابــات اياالت 
متحده گره خــورد، فعاالن بازار مســكن 
نيز محتاطتر شــدند و اين بازار را به سمت 
ركودي موقتي سوق دادند. در تهران، اگرچه 
بنا بر اعالم مشــاوران امــالك، واكنش به 
انتخابات آمريكا فعال در حد انتظار خريداران 
و احتياط فروشندگان خالصه شده؛ اما در 
شهر هاي جديد حومه پايتخت، به خصوص 
مسكن مهر پرديس كه سهم قابل توجهي از 
واحدهاي آن در اختيار دالالن اســت، اين 
واكنش هــا به كاهش نســبي قيمت ها نيز 

منجر شده  است.

زلزله قيمت در مسكن مهر
پيگيري هاي همشهري از برخي مشاوران 
امالك فعال در شهر جديد پرديس حاكي 
است در تحوالت اخير بازار امالك، فازهاي 
يك و دو و حتي بخش قديمي ســاز فاز سه 
شهر جديد پرديس تقريبا مانند بازار مسكن 
تهران واكنش قيمتي خاصي نداشــته اند و 
فقط معامالت آنها كسادتر شده اما ماجراي 
مســكن مهر پرديس به اينجا ختم نشده و 
عالوه بر كسادي، تاحدودي كاهش قيمت 
نيز داشته است. يكي از مشــاوران امالك 
پرديس مي گويد: فاز اول و دوم و بخشي از 
فاز 3 كه بافت قديمي شهر پرديس محسوب 
مي شود و از امكانات و شرايط مساعدي براي 
زندگي برخوردار است، به همين مناسبت 
واكنش قيمتي شديدي به ركود اخير بازار 
نداشته اســت؛ اما در مورد مســكن مهر، 

به خصوص در فازهــاي 8، 9و 11كه هنوز 
امكانات زيربنايي و رفاهي آن تكميل نشده و 
بافت شهري آن هنوز پيشرفت نكرده، ماجرا 
فرق مي كند و قيمت مســكن بيشتر در اثر 
داللي يا ســرمايه گذاري بلندمدت تعيين 
مي شود در نتيجه در آستانه جدي تر شدن 
ركود مسكن، حتي كمترين فشار فروشي 
نيز باعث كاهش قيمت ها مي شود زيرا فعال 
مشــتري چنداني براي اين واحدها وجود 
ندارد. به گفته اين فعال بازار مسكن، اجراي 
طرح مسكن ملي نيز باعث شده بازار دالالن 
مسكن پرديس كسادتر شود چون بخشي 
از كســاني كه به دنبال خريــد اين واحدها 
بودند، مسكن ملي نســيه را به مسكن مهر 

نقد دالالن ترجيح دادند.

دالل ها فروشنده هستند
يكي از مشــاوران امالك فعال در مســكن 
مهر پرديس اگرچه وضع بازار مســكن مهر 
پرديس را چندان خراب توصيف نمي كند 
اما معترف اســت كه به واســطه دست به 
فروش شدن دالل هاي جزء و نيازمند پول، 
قيمت مسكن مهر در فاز8، 9و 11تا حدودي 
افت كرده است. البته او در پاسخ به تماس 
همشــهري، با تصور اينكه تماس گيرنده 
به دنبال خريد مسكن مهر در پرديس است، 
اين افت قيمت را فرصتي مناسب و كم نظير 
براي سرمايه گذاري مي داند و معتقد است؛ 
تا يكي دو سال آينده، قيمت اين واحدها تا 
ميانگين قيمت شهر پرديس رشد مي كند 
و حداقل از همين جا دو برابر مي شود. اين 
فعال بازار مســكن مهر پرديس قيمت يك 
واحــد آپارتمان مســكوني 110متري در 
فاز 8پرديس را يك ميليــارد تومان اعالم 
مي كند و مي گويد: اين واحد يك ماه پيش 
تا 1.2ميليارد تومان نيز قيمت خورده اما به 
واسطه نياز مالي مالك، با 20درصد تخفيف 
به فروش مي رسد. يك مشاور امالك ديگر 
نيز قيمت يك واحد آپارتمان 105متري در 
فاز 9پرديس را به اصطالح زير قيمت بازار، 
975ميليون تومان اعــالم مي كند و وعده 

تخفيف پاي معامله نيز مي دهد. اين اظهارات 
در حالي است كه يك مشاور امالك در فاز 
يك پرديس كه عمدتا آپارتمان و ويالهاي 
همين فاز را معامله مي كند، صحبت دالالن 
مسكن مهر پرديس را تأييد نمي كند و حتي 
تخفيف 20درصدي آنها را يك ترفند براي 
بازارگرمي مي داند. او مي گويد: مسكن مهر 
پرديس 3برابر قيمت تمام شده آن در مسكن 
ملي فروخته مي شود و اين قيمت به خصوص 
براي مناطقي كه هنوز زيرســاخت هاي آن 

تكميل نشده، بسيار باالست.

فرار مشتري از مصايب مسكن مهر داللي
ركــود و كســادي يكــي از اصلي تريــن 
واكنش هايي اســت كه بازارها پس از يك 
دوره جهش تورمي يا تخليه انتظارات تورمي 
تجربه مي كنند؛ اما بازار مسكن به واسطه 
ويژگي هاي خــاص و شــرايط ويژه اي كه 
در اقتصاد ايــران دارد، ايــن دوره ركود و 
كســادي را تقريبا بدون كاهش قيمت اما 
در زماني طوالني تــر تجربه مي كند. بر اين 
اساس، كساني كه بخواهند در دوره ركود 
نســبت به فروش امالك خود اقدام كنند، 
در اغلب مواقع بايد قيمت را نزديك به ذائقه 
خريدار اعالم كننــد و گاهي تخفيف هاي 
10تا 20درصدي بدهنــد. به همين دليل، 
كمتر داللي ريسك حفظ مالكيت واحدهاي 

خريداري شــده و خــواب طوالني مدت 
سرمايه را مي پذيرد و تالش مي كند پيش 
از تشــديد ركود از بازار مسكن خارج شود. 
آنگونه كه برخي مشاوران امالك شهر جديد 
پرديس به همشهري مي گويند، اين واقعيت 
در مورد مســكن مهر پرديــس نيز صدق 
مي كند و برخــي از دالالن پيش از جدي 
شــدن ركود مسكن دســت به كار فروش 
واحدهاي خود شده اند؛ اما به واسطه اينكه 
بخشــي از واحدهاي مسكن مهر همچنان 
ســند نهايي نگرفته اند و مسائلي در بحث 
مالك و ضامن دارند، خريــداران كمتري 
حاضر به خريد آنها هستند در نتيجه حتي 
اقدام فروش برخي از دالالن نيز توانســته 
فشار فروش اين بازار را افزايش دهد. البته 
يكي از فعاالن بازار مســكن شــهر جديد 
پرديس مي گويد: برخي از دالالن مســكن 
مهر پرديس چندصد واحد مسكن مهر را در 
اختيار دارند و گويا قصد فروش هم ندارند از 
اين رو احتمال ادامه دار شدن ريزش قيمت 
اين واحدها باال نيســت. به گفته او به نظر 
مي رســد برخي از اين دالالن، واحدهاي 
مسكن مهر پرديس را براي سرمايه گذاراني 
خاص و ناشــناس خريده انــد و احتماال تا 
پيش از تكميل زيرساختها و شلوغ نشدن 
اين مناطق، دســت به كار فروش واحدها 

نخواهند شد.

 خبــر موفقيــت 9۰درصدي 
واكســن كرونا، در آغاز قيمت 
طال را در بــازار جهاني كاهش 
داد اما اين كاهش تنها يك روز 
دوام آورد و پس از آن بازار اين 
فلز گرانبها از زيــر آوار نزول 

بيرون آمد. همزمان در ايران با افزايش احتمال تشــديد 
محدوديت هاي قرنطينه اي به نظر مي رسد عامل تأثيرگذار 
تازه اي در حال ظهور است. بازار طالي ايران از ميانه هفته 
گذشته و به دنبال صعودي 2روزه، دوباره روند كاهشي به خود 
گرفت، به نظر مي رسد اين روند با شيبي آرام ادامه داشته 
باشد. با ميثم رادپور، كارشــناس بازار ارز و سكه در زمينه 
تأثير اين 2عامل داخلي و خارجي مؤثر بر قيمت طال و سكه 

گفت وگو كرده ايم.
اعالم خبر كشف واكسن كرونا در هفته گذشته 
اتفاق مهمي بود كه بازار جهاني طال را تكان داد، تأثير اين 

خبر را بر بازار طالي ايران چگونه مي بينيد؟
بازار طالي داخلي تحت تأثير 2عامل عمده دالر به ريال و قيمت 
انس است. قيمت طال به ريال به قيمت طال به دالر، انس به دالر 
و دالر به ريال بستگي دارد. تصور من اين است كه اقتصاد دنيا و 
مخصوصا آمريكا وارد مرحله اي شده كه در آن قيمت طال و فلزات 
گرانبها و بعد از آن قيمت كاالهاي اساســي رشد خواهد داشت 
علت هم اين است كه اقتصاد آمريكا به عنوان يك اقتصاد اثرگذار 
و پرنفوذ- كه بررســي آن ما را به نتايج قابــل تعميم به اقتصاد 
كل دنيا مي رســاند- مدت هاست دچار مشــكل شده، كسري 
بودجه دولت به شدت افزايش پيدا كرده و اقتصاد اياالت متحده 
مدت هاست وارد مرحله اي شده كه كسري تراز تجاري دارد تمام 
اين فكت ها ما را به اين سمت هدايت مي كند كه دالر به عنوان 
يك ارز جهاني كم كم ارزش خود را در دنيا از دست مي دهد و اگر 
ديد بلندمدت داشته باشيم يكي از پيامدهاي اين داستان اين 
خواهد بود كه دالر ارزش خود را به عنــوان ارز ذخيره در دنيا از 

دست بدهد يا دست كم اين جايگاه تضعيف شود.
تأثير اين اتفاق بر قيمت طال چيست؟

اگر اين تحليل ها درســت باشــد افزايش قيمت در بازار فلزات 
گرانبها دور از انتظار نيست.

به خاطر بحران در اقتصاد آمريكا؟
 اقتصاد آمريكا از مدت ها پيــش از بحران كرونا وارد اين مرحله 
شده بود و تقريبا از ســال 2007و 2008به ســمتي رفت كه 
پول پاشي افزايش پيدا كرد و بدهي هاي دولت در قالب كسري 
بودجه اوج گرفت و اساســا حجم بدهي هــاي اياالت متحده و

GDP اين كشــور االن قابل قياس با سال هاي گذشته نيست 
و همچنين متغيرهاي پولي آمريكا، شــامل پايه پولي و حجم 
نقدينگي بســيار بزرگ شده اســت. اين روندي بود كه از قبل 
آغاز شده و بحران كرونا تنها آن را تســريع كرد. پيش از كرونا 
هم نشانه هايي از ركود و شــكلي از بحران در اقتصاد اين كشور 
ايجاد شــده بود و امروز هم اگر كرونا با اين واكسن درمان شود 
به نظر نمي رســد حركت اقتصاد اياالت متحده در مسيري كه 
در آن قرار گرفته، متوقف شــود. در اين زمينه، اعداد عجيب و 
غريب است؛ در دوره رياســت جمهوري اوباما بدهي هاي دولت 

آمريكا از 10تريليــون دالر به 20تريليون دالر رســيد، به اين 
معني كه اوباما طي 8سال رياســت جمهوري خود به اندازه كل 
رئيس جمهورهاي قبلي آمريكا بدهي به اقتصاد اين كشور اضافه 
كرد. همين كار را ترامپ طي مدت 4سال انجام داد و بدهي ها 
را از 20تريليون دالر به حوالي 27تا 28تريليون دالر رساند كه 
احتماال تا ژانويه كه دولت را به بايدن تحويل دهد به 30تريليون 
دالر هم مي رســد. از ســوي ديگر اندازه ترازنامه بانك مركزي 
آمريكا از سال2008 تا امروز 8برابر شده و اگرچه در اين مدت، 
يعني از سال2009 تا2019 اقتصاد اياالت متحده در دوره رونق 
قرار داشته و طوالني ترين دوره رونق را تجربه كرده اما در همين 
مدت كمترين رشــد توليد ناخالص داخلي را داشت. پايه پولي 
در اين مدت 6تا7برابر شده، ترازنامه بانك مركزي 8برابر شده، 
نقدينگي نوع يك 300درصد و نقدينگي نوع دو 150درصد رشد 
كرده و در مجموع نوعي بي تعادلي در اقتصاد اياالت متحده ايجاد 
شده زيرا نسبت تعهداتي كه دولت در قالب اوراق قرضه يا بانك 
مركزي در قالب پول به اين اقتصاد تزريق مي كند نسبت به ميزان 
توليد بسيار پيشي گرفته و در اقتصادي كه به طور دائم در حال 
افزايش بدهي هاي خود در قالب پــول، اوراق قرضه يا تعهدات 

دولتي است، آينده دالر در معرض تهديد قرار دارد.
اثر اين رويدادها در بازارهاي جهاني چيست؟

 در چنين شرايطي به نظر مي رسد نخستين پيامد اين باشد كه 
قيمت كاالهاي اساســي به ويژه گروه فلزات و مخصوصا فلزات 
گرانبها افزايش پيدا كنــد. در نتيجه از آنجا كه آثار ناشــي از 
مداخالتي كه بعد از كرونا در اقتصاد اياالت متحده صورت گرفته 
پابرجاست به نظر نمي رسد با كشف واكسن مسائل مهم اقتصادي 
اين كشور حل شود كمااينكه بسته حمايتي يا محرك اقتصادي 
چهارم همچنان روي ميز است و قبل يا بعد از نشستن بايدن بر 
مسند قدرت تصويب شود و اين باز بر ميزان كسري بودجه دولت 

اضافه مي كند.
تأثير اين عوامل بر بازارهاي داخل چه خواهد بود؟

اين شرايط بر ارزش دالر به عنوان پرقدرت ترين ارز دنيا اثرگذار 
خواهد بود انتظار داريــم قيمت هر انس طــال در بازار جهاني 
به عنوان يك كاالي اساسي پيشرو به شدت در اين دوره افزايش 
پيدا كند. در زمينه دالر هم با توجه به سناريوهاي موجود و حتي 
با درنظر گرفتن خوش بينانه ترين سناريوها به نظر نمي رسد الاقل 
در كوتاه مدت اتفاقي بيفتد كه درآمدهاي ارزي ما تحت تأثير آن 
بهبود يابد. به همين دليل انتظار نداريم قيمت دالر كاهشــي 

جدي پيدا كند.
چند سناريو براي آينده اين بازار متصور هستيد؟

سناريوهاي مختلفي هســت؛ مي توانيم فكر كنيم خيلي زود 
با اياالت متحده به توافقي مي رســيم كه دســتاورد آن فروش 
نفت در بازارهاي جهاني باشد، مي توانيم فكر كنيم توافق ايجاد 
مي شود اما خيلي طول مي كشــد و مي توانيم تصور كنيم هيچ 
توافقي فعال دركار نيست ولي حتي در سناريوهاي خوش بينانه 
به نظر نمي رسد شرايطي فراهم شود كه ما بتوانيم درآمد ارزي 
كشور را به طور جدي افزايش بدهيم مخصوصا از محل فروش 
نفت. از سوي ديگر به نظر هم نمي رسد كه شاهد ريزش جدي 
دالر باشيم، نه تنها به اين دليل بلكه از اين لحاظ چالش بزرگي 
كه اقتصاد كشور با آن درگير اســت و آن كسري بزرگ بودجه 

دولت اســت. از اين بابت انتظار مي رود ما در معرض تورم هاي 
جدي و افزايش دوباره قيمت ارز باشــيم. بنابراين منحني نرخ 
هر انس طال در بازار جهاني، به اعتقاد من، در بلندمدت به شدت 

صعودي است.
اثر رشد نرخ دالر را چطور ارزيابي مي كنيد؟

 از بابت دالر بــه ريال هم با وجود انتخاب بايــدن باز هم انتظار 
نمي رود به دليل مشــكالت اقتصاد كشور شاهد كاهش باشيم. 
اين 2عامل باعث مي شــود تغييرات عمده در بازار طال و سكه 

محتمل نباشد.
اثر افزايش محدوديت هاي داخلي بر اين بازار به 

چه صورت خواهد بود؟
اگر به طور معمول عرضه و تقاضــا را به عنوان عامل محرك اين 
بازار بررسي كنيم، تقاضا در كشــور تحت تأثير كل هاي پولي و 
حجم نقدينگي مي تواند تغيير كند. نقدينگي ما به شــدت و با 
سرعتي جدي درحال افزايش اســت، به نظر مي رسد امسال از 
30درصد فراتر رود و سال هاي بعد حتي بيش از اين باشد و اين 
خود تقاضا را تحريك مي كند. اگر سمت عرضه به طور متناسب 
افزايش پيدا نكند باعث ايجاد تورم مي شــود. تعطيلي ها و الك 
داون شدن هاي ناشــي از كرونا توليد و البته مصرف را كاهش 
مي دهد طوالني شدن قرنطينه و تعطيلي عرضه باعث مي شود 
طرف عرضه تضعيف شود. چون رشد نقدينگي همچنان ادامه 
دارد و طرف تقاضا رو به افزايش است و اين تعادل را بيش از پيش 

از بين مي برد و آثار تورمي به دنبال دارد.
كاهش قيمت طال تا كجا ادامه خواهد يافت؟

بعيد به نظر مي رسد بيش از اين ادامه داشته باشد. انتظارات بازار 
بعد از پيروزي بايدن تعديل شده اما اگر در درازمدت انتظارات 
پاسخ داده نشود بازار به روند قبلي خود بازمي گردد. مگر اينكه 
در3تا 4ماه آينده خبرهاي خوبي در راه باشــد وگرنه چرا بايد 

شاهد كاهش در بازار طال و ارز باشيم.
پس به همين دليل تداوم روند نزولي نرخ ها در 

بازار ارز و طال را شاهد نبوده ايم؟
وقتي تغييري در مولفه هاي اصلي بازار ايجاد نمي شود چرا بايد 

شاهد فروكش كردن بازار ارز باشيم.
يعني نرخ تثبيت مي شود؟

 رژيم ارزي كشور ديگر مثل سابق نيست. قبال شاهد دوره هاي 
تثبيت-جهش در بازار ارزي بوديــم، دوره هاي طوالني تثبيت 
و بعد از آن جهش بــود. االن ديگر دوره تثبيــت نداريم چون 
ذخيره ارزي نداريم. بنابراين ما هرســال الاقل به اندازه اي كه 
تورم به ما نشــان مي دهد يا به عبارت درست تر به اندازه ميزان 
رشد نقدينگي افزايش قيمت ارز را شاهد خواهيم بود. در سال 
آينده هم اين رشد را خواهيم داشت مگر اينكه درآمد ارزي اين 

رشد را بپوشاند.
ظاهراً خيلي خوش بين نيستيد؛ چرا؟

 فرصت مذاكره به اعتقاد من در كوتاه مدت فراهم نمي شــود و 
مولفه هاي اصلي در بازار ارز ما دچار تغيير مثبتي نخواهد شد و 
از آنجا كه سال بعد دولت كسري بودجه بيشتري خواهد داشت 
انتظار داريم رشد نقدينگي بشتر و بيشتر شود. اين باعث مي شود 
كه سال به سال قيمت ارز افزايش يابد و اين افزايش بر بازارهاي 

تحت تأثير آن نيز تحميل خواهد شد.

گزارش

برخي از دالالن مسكن مهر شهرهاي جديد در حومه تهران با ركودي شدن فضاي بازار امالك، براي فروش واحدهاي خود 
به تكاپو افتاده اند و به افت نسبي قيمت اين واحدها دامن زده اند

ميثم رادپور تحليلگر بازارهاي ارز و طال در گفت وگو با همشهري تشريح كرد

سناريوهاي صعود و نزول در بازارهاي  طال و ارز 

شاخص اطلس چيست؟
بانك جهاني هر ســاله در ابتداي ماه ژوئيه اقدام به 
انتشار فهرست جديد طبقه بندي اقتصادهاي جهان 
براساس سطح درآمدي آنها مي كند. در اين فهرست 
كشورهاي جهان به 4گروه درآمدي شامل درآمد باال، 
درآمد متوسط باال، درآمد متوسط پايين و كم درآمد، 
براساس درآمد ناخالص ملي سرانه تعيين شده به روش 
اطلس، طبقه بندي مي شوند. روش اطلس چيست: در 
روش اطلس، درآمد ناخالص ملي كشورها بر حسب پول 
ملي و با استفاده از عامل تبديل اطلس كه از ميانگين 
سه ساله نرخ هاي ارز براي هموار كردن اثرات نوسانات 
نرخ ارز استفاده مي كند، به دالر آمريكا تبديل شده و 
براساس تفاوت بين نرخ هاي تورم كشور با استفاده از 
شاخص ضمني توليد ناخالص داخلي در كشور با چند 
كشور توســعه يافته ميانگين تعديل و ميزان درآمد 

سرانه برآورد مي شود.

ث
مك

مسكن
گزارش
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فروشــندگان مــواد پروتئینــي  بازار
مي گويند تغییر سبك خريد و افت 
شــديد تقاضــا در بازار گوشــت 
گوسفندي و گوساله زمینه كاهش 
10تا 15هــزار توماني قیمت ها در بازار خرده فروشــي 

نسبت به هفته گذشته را فراهم كرده است.
مشــاهدات میداني خبرنگاران همشهري حاكي است 
ســیر صعودي قیمت انواع گوشــت قرمز و مرغ و افت 
تقاضا، ناشــي از كاهش قدرت خريد مشتريان، زمینه 
كاهش قیمت و عرضه چند نرخي ايــن اقالم را در بازار 
خرده فروشي فراهم كرده است. آن دسته از فروشندگان 
گوشــت و مرغ كه با همشــهري گفت وگــو كرده اند 
مي گويند: اين روزها اغلب مشتريان فقط از ابتدا تا دهم 
هر ماه براي خريد گوشت به قصابي ها مراجعه مي كنند 
و در 20روز باقیمانده هر ماه به دلیل باال بودن قیمت ها 
و كاهش قدرت خريد مشــتريان، بازاري سوت و كور را 

شاهد هستیم.

گرمي بازار فروش چند نرخي 
اما تغییر ســبك خريد تنها پديده تازه در بازار گوشت 
نیست؛ خبرنگاران همشهري مي گويند عرضه چند نرخي 
انواع گوشت گوسفندي و گوساله در سطح خرده فروشي 
تشديد شده است؛ به نحوي كه فاصله قیمت هر كیلوگرم 
گوشت گوسفندي و گوساله در نقاط مختلف شهر تهران 

به 15تا 20هزار تومان نیز مي رسد. 
پديده عرضه چند نرخي در بازار مرغ و مشتقات آن و حتي 
تخم مرغ هم شايع است. چنان كه به عنوان نمونه ديروز 
يكي از مغازه هاي فروش گوشت قرمز و مرغ در شهرك 
آپاداناي تهران هركیلوگرم گوشــت شقه گوسفندي را 
به نرخ 118هزار، ران گوســفندي 145هزار، سردست 
گوسفندي 120هزار، ران گوساله 125هزار، سردست 
گوساله 120هزار و گوشت گوســاله مخلوط را به نرخ 
105هزار تومان به مشــتريان عرضه مي كرد. عالوه بر 
عرضه چند نرخي انواع گوشــت قرمز، نرخ هر كیلوگرم 
گوشت مرغ در خرده فروشــي ها نیز بنابر نوع و كیفیت 
و منطقه و محله فروش اين اقــالم فاصله قیمت حدود 
2هزار توماني در هر كیلوگرم را شاهد بود؛ به نحوي كه 
قیمت هر كیلوگرم مرغ تازه كشــتار تهران از 23هزار و 
700تومان در منطقه تهرانسر تا 25هزار و 500تومان در 
شهرك آپادانا در نوسان بود و اين فاصله قیمتي در ساير 
انواع مشتقات گوشت مرغ مانند شنیسل، جوجه كباب، 
فیله، ران سینه و مرغ سبز به مراتب بیشتر از هر عدد مرغ 

تازه بسته بندي بود. 
همچنین فاصله قیمت انواع كم مصرف گوشــت قرمز 
مانند گوشت بوقلمون، شترمرغ و شــتر نیز در مناطق 
مختلف زيادتر شده است؛ به نحوي كه هر كیلوگرم گوشت 
بوقلمون به نرخ 40تا 47هزار، گوشت شترمرغ از 135تا 
150هزار و گوشت شتر به نرخ 95تا 120هزار تومان به 

مشتريان عرضه مي شود.

تأثير كاهش قاچاق دام زنده بر نرخ گوشت 
همزمان با تحوالت تازه زير پوست بازار رئیس اتحاديه 
فروشندگان گوشت گوسفندي تهران از آرامش حاكم بر 
بازار گوشت قرمز خبر داد و گفت: هم اكنون هر كیلو شقه 
گوســفندي بدون دنبه با نرخ 110 تا 115 هزار تومان 
به مغازه دار تحويل و بــا قیمت 125 تا 130 هزار تومان 
به مصرف كننده عرضه مي شــود. ولي ملكي با اشاره به 
كاهش 15 تا 20 هزار توماني قیمت گوشت قرمز در يك 
هفته گذشته افزود: با وجود شرايط فعلي بازار، بعید است 
قیمت گوشت بیش از اين در بازار كاهش يابد. به گفته او 
با توجه به نوسان نرخ نهاده هاي دامي، احتمال كاهش 
مجدد قیمت گوشت كم است. او با بیان اينكه كمبودي در 
عرضه دام وجود ندارد، افزود: هر كیلو دام زنده با نرخ 52 
تا 53 هزار تومان در میادين عرضه مي شود، اما تقاضايي 
براي خريد گوشــت در بازار وجود ندارد. رئیس اتحاديه 
فروشندگان گوشت گوســفندي تهران تأكید كرد: در 
ابتداي آبان ماه روند افزايشــي قیمت انواع گوشت قرمز 
به دلیل چند روز تعطیلي، تأخیر در حمل ونقل و افزايش 
تقاضا آغاز شــد زيرا ورودي گوشت به استان تهران كم 
شده بود، اما اكنون با مديريت و جلوگیري از قاچاق دام 
زنده از كشور و افزايش ورود دام و گوشت به استان تهران، 
قیمت ها نسبت به هفته نخست آبان ماه در هر كیلوگرم 

20 هزارتومان كاهش يافته است.

قيمت هاي متفاوت گوشت در ميادين ميوه و تره بار 
طي 2 ماه گذشــته افزايش نرخ ارز زمینه نوسان عرضه 
گوشــت قرمز و افزايــش بي رويــه قیمت هــا در بازار 
خرده فروشي را فراهم كرد؛ به نحوي كه در ابتداي آبان ماه 
امسال قیمت هر كیلوگرم گوشت گوسفندي و گوساله به 
140 هزار تا 200 هزارتومان هم رسیدو عرضه انواع گوشت 
قرمز در میادين میوه و تره بار شهرداري تهران نیز به شدت 
كاهش يافت. اما اين روزها بنابر اعالم ســازمان میادين 
میوه و تره بار شهرداري تهران، نرخ هر كیلوگرم گوشت 
ران گوساله با 11 هزار تومان كاهش از 124 هزار تومان 
به 113 هزار، سردست گوساله با كاهش 10 هزار توماني 
از 121 هزار به 111 هزار، چرخ كرده مخلوط با 12 هزار 

و 800 تومان كاهش از 91 هــزار به 78 هزار و 200، ران 
گوسفندي با 20 هزار و 600 تومان كاهش از 149 هزار 
به 128 هزار و 400، كف دست گوسفندي با 14 هزار و 
700 تومان كاهش از 147 هزار به 126 هزار و 400 و شقه 
)الشه( گوسفندي با14 هزار و 700 تومان كاهش از 121 

هزار و 700 به 107 هزار تومان كاهش يافته است.

گوشت قرمز كم مشتري شد
نیاز ساالنه كشور به گوشت قرمز نزديك يك میلیون تن 
است كه به گفته دامداران 900هزار تن اين نیاز از طريق 
تولید داخل تامین و فقط 10 درصــد از محل واردات و 
بیشتر براي مصارف صنف و صنعت تامین مي شود. اين 
میزان تولید در شرايطي است كه در ماه هاي گذشته افت 
تقاضا و قیمت انواع گوشت قرمز موجب دپوي دام زنده 
سبك و ســنگین در دامداري ها و افزايش قاچاق آن از 
مرزهاي غربي شده بود. بر اين اساس شركت پشتیباني 
امور دام نســبت به خريد تضمیني بیــش از 4 هزار تن 
گوشت قرمز گوساله با قیمت هر كیلوگرم 72 هزار و 500 
تومان از تولیدكنندگان 15 استان كشور اقدام كرده بود، 
اما حتي عرضه اين ذخاير به بــازار نیز مانع گراني و افت 

شديد تقاضا در بازار گوشت نشده است.
يك فروشنده گوشت گوســفندي و گوساله در منطقه 
تهرانسر تهران در گفت وگو با همشهري از كاهش 10تا 
15هزار توماني نرخ هر كیلوگرم گوشــت گوسفندي و 
گوساله نسبت به هفته گذشته خبر داد و گفت: قیمت 
هر كیلوگرم گوشت شــقه بدون دنبه گوسفندي كه در 
هفته گذشته به 115هزار تومان رســیده بود از ابتداي 
هفته جاري با كاهش 11هزار توماني به 104هزار، ران و 
راسته گوسفندي از 122به 114هزار، ران گوسفندي از 
135به 124هزار و گوشت چرخ كرده مخلوط گوسفندي 
و گوســاله از 85به 78هزار تومان كاهش يافته اســت. 
همچنین نرخ هر كیلوگرم گوشت ران گوساله از 128به 
110هزار، سردست گوساله از 124به 112هزار و گوشت 
مخلوط گوســاله از 110به 97هزار تومان كاهش يافته 
است. مهدي اكبري با اشاره به اينكه حتي كاهش نسبي 
قیمت انواع گوشت قرمز نیز تأثیري در افزايش تقاضاي 
خريد گوشت قرمز نداشته است، افزود: در چند ماه اخیر 
معموال از ابتدا تا دهم هر ماه برخي مشتريان براي خريد 
گوشت قرمز گوسفندي و گاوي مراجعه مي كنند، اما از 
نیمه دوم هر ماه به دلیل كاهش قدرت خريد مشتريان، 
خريداري براي گوشت گوسفندي و گوساله وجود ندارد 
و بازار فروش بسیار سوت و كور مي شــود. او با اشاره به 
اينكه در مجموع میزان تقاضا براي خريد گوشت قرمز 
و مرغ به شــدت كاهش يافته است و اين شرايط موجب 
شــده تا كاهش نســبي اخیر قیمت اين اقالم نیز تأثیر 
چنداني در تحريك تقاضاي خريد نداشته است، افزود: 
حتي مقدار و كیفیت خريد گوشت قرمز توسط مشتريان 
نیز تغییر كرده و برخالف گذشته اكنون كمتر خريداري 
براي گوشــت ران، راسته و فیله گوســفندي و گوساله 
پیدا مي شود و مشتريان تقاضاي خريد شقه يا حداكثر 

سردست انواع گوشت قرمز را دارند.

سايه كاهش قدرت خريد بر بازار مواد پروتئیني نمايان شد

همشهري از تغییر شیوه خريد، افت شديد تقاضا، كاهش قیمت ها وعرضه چند نرخي گوشت قرمز و مرغ گزارش مي دهد
تغيير سبك خريد در بازار گوشت و مرغ

چهره روز

بــا رشــد 2.2درصدي  بورس
شاخص كل بورس تهران 
مبــادالت ديــروز  در 
130هزار میلیارد تومان، 
معادل 5میلیارد دالر، به ارزش كل بازار ســهام 
اضافه شد؛ به نظر مي رسد نخستین نشانه هاي 
امید براي تداوم رشد در بورس ظهور كرده است. 
چند عامل پرقــدرت ازجمله ثبــات نرخ بهره، 
افزايش درآمد شــركت هاي بــورس و احتمال 
گشايش هاي سیاسي، ترسیم كننده وضع آينده 

بازار سهام هستند.
به گزارش همشهري، نشانه هاي آشكاري براي 
رشد دوباره بورس ظهور كرده از جذاب تر شدن 
قیمت ها تحت تأثیر نزول هاي مداوم 3 ماه اخیر 
گرفته تا مقاومت دالر در برابر نزول، وعده هاي 
بانك مركزي بــراي كاهش نیافتن نرخ ســود 
بانكي، امیدواري براي گشــايش هاي سیاسي 
تحت تأثیر انتخابات آمريكا، كشف واكسن كرونا 
و افزايش قیمــت مواد خام و نفــت در جهان و 
همینطور رشد 120درصدي سود شركت هاي 
بورس در 6 ماه نخســت امسال، همگي ازجمله 
نشانه هايي هســتند كه مي تواند به رشد دوباره 

بورس منجر شوند.

اميدواري براي كاهش نرخ سود
آن طور كه رئیس كل بانك مركزي اعالم كرده 
است؛ هیچ برنامه اي براي افزايش نرخ سود بانكي 
وجود ندارد و به نظر مي رســد نرخ فروش اوراق 
بدهي در بــازار بین بانكي هــم در حال كاهش 
اســت. اين موضوعي اســت كه آخر هفته قبل 
امیر هامونــي، مديرعامل فرابــورس هم آن را 
تأيید و اعالم كرد؛ نرخ فــروش اوراق بدهي در 
اين بازار از 22به 20درصد رسیده است. ديروز 
فرهاد حنیفــي، معاون نظــارت بانك مركزي 
هم پیش بیني كرد: نرخ ســود بین بانكي طي 
2 هفته آينده از 22 درصــد فعلي به 20 درصد 

خواهد رسید.
 برآورد مي شود با پیروزي دمكرات ها و احتماال 
گشايش هاي سیاسي در روابط ايران و آمريكا، 
نرخ سود بانكي روند نزولي به خود بگیرد و به يك 
عامل بســیار پر قدرت براي رشد شاخص هاي 
بورس تبديل شــود. پیش از اين كارشناســان 
پیش بیني مي كردند درصورت پیروزي ترامپ 
و تداوم سیاست فشــار حداكثري بر ايران، نرخ 
بهره با افزايــش زيادي مواجه شــود، اما حاال 
كه اين اتفاق نیفتاده دلیلــي براي افزايش نرخ 
بهره نیست و حتي احتمال مي رود تحت تأثیر 
گشايش هاي سیاسي، نرخ سود بانكي با كاهش 
نیز مواجه شــود. مصطفي صفاري، مديرعامل 
شركت سبدگردان سرمايه ايرانیان در اين باره 
مي گويد: همواره ارتباطي بین بازار ســرمايه و 
بازار پول برقرار است. هدايت نقدينگي به سمت 
يكي از اين بازارهاي پول و سرمايه، تعادل هر 2 
بازار را بر هم مي زند. البته مقامات بانك مركزي 
رسما هم اعالم كرده اند؛ برنامه اي براي افزايش 
نرخ بهره ندارند و شوراي پول و اعتبار هم مخالف 

اين موضوع است.

جذاب تر شدن قيمت ها
دومین عاملي كه مي تواند محرك پرقدرتي براي 
رشد شاخص هاي بورس باشــد، كاهش شديد 
قیمت ســهام شركت ها و رشــد 120درصدي 
درآمد شركت هاي بورس است كه نسبت قیمت 
به درآمد بازارســهام را به شــدت كاهش داده 
و به جذاب تر شــدن قیمت ســهام شركت ها 
منجر شده اســت. از 20مرداد تا آخر هفته قبل 
3500میلیارد تومان از ارزش بازار سهم كاسته 
شد. تازه ترين آمار ها نشان مي دهد كه جمع كل 

درآمد شركت هاي بورس در 6 ماه امسال با رشد 
خیره كننده 120درصدي نسبت به سال قبل به 

156هزار میلیارد تومان رسیده است. 
كارشناســان بر ايــن باورند كــه در چند ماه 
باقي مانده ســال درآمد شــركت هاي بورس با 
رشد هاي بیشــتري هم مواجه خواهد شد. اين 
2موضوع)كاهش قیمت ها و رشد درآمدها( به 
كاهش شديد نسبت قیمت به درآمد بازار سهام 
منجر شــده و جذابیت زيادي براي خريد سهام 
به وجود آورده اســت. نســبت قیمت به درآمد 
شركت ها مالكي اســت كه ارزنده بودن سهام 
شركت ها را در مقايسه با قیمت نشان مي دهد و 
مي تواند محرك پر قدرتي براي رشد قیمت سهام 
شركت ها باشد، به ويژه آنكه تحلیلگران با تكیه بر 
افزايش روند ســود آوري شركت هاي بورس در 
ماه هاي باقي مانده سال برآورد مي كنند نسبت 
قیمت به درآمد تحلیلي بازار سهام هم اكنون به 
7مرتبه رسیده است. در چنین شرايطي اگر نرخ 
سود هم با كاهش مواجه شــود و گشايش هاي 
سیاسي به رشد صادرات منجر شود، اين نسبت 
با كاهش بیشتري مواجه مي شــود و مي تواند 

شاخص هاي بورس را دوباره به پرواز در بیاورد.
 احمــد پويانفر، مديرعامل شــركت مشــاور 
ســرمايه گذاري ارزش پرداز آريــان در اين باره 
مي گويد: سود دهي شركت ها از 50 درصد تا 100 
درصد رشد داشته است، از طرفي نسبت قیمت 
به درآمد پیش نگر)Forward P/E( بسیاري از 
شركت هاي بزرگ در محدوده 7-6 قرار گرفته 
اســت؛ درحالي كه اين نسبت در بخش ساخت 
و ســاز، معامالت خودرو و ســاير فرصت هاي 
سرمايه گذاري عددي باالي 40 است، يعني با هر 
شیوه اي هم مقايسه شود، سهام در بازار سرمايه 

از ديدگاه بنیادي توجیه سرمايه گذاري دارند.

 گشايش هاي سياسي
سومین عاملي كه مي تواند چشــم انداز آينده 
بازارسهام را تحت تأثیر قرار دهد، كاهش سطح 
تنش هاي سیاســي بین ايران و آمريكا و پايان 
سیاست فشار حداكثري با رفتن ترامپ از كاخ 
سفید است. تقريبا همه كارشناساني كه پیش 
از برگزاري اين انتخابات با همشهري گفت وگو 
كرده بودند تأكید مي كردند كه پیروزي بايدن 
ممكن اســت در كوتاه  مدت و ظــرف چند روز 
به دلیل كاهش قیمت دالر بر بازار سهام اثر منفي 
بگذارد، اما در بلندمدت به نفع بازار سهام است؛ 
چرا كه مي تواند منجر به كاهش تحريم ها، توسعه 
تجارت و افزايش درآمد هاي ارزي ايران شود. گويا 
اين پیش بیني ها تا حدي درست بوده؛ زيرا ديروز 
الیوت آبرامز، نماينده ويژه آمريكا در امور ايران 
درباره برقراري رابطه احتمالــي آمريكا با ايران 
به بلومبرگ گفت: صرف نظر از اينكه چه كسي 
رئیس جمهور بعدي آمريكا باشد، مذاكره  با تهران 
انجام خواهد شد. اين خبري است كه مي تواند اثر 
مثبتي بر بازار سهام داشته باشد؛ زيرا مي تواند به 
تقويت چشم انداز رشــد تجارت ايران و افزايش 

درآمد شركت هاي بورس منجر شود. 
همزمان با اين رويداد وزيران خارجه كشورهاي 
چین و گروه 77 هم خواســتار لغو تحريم هاي 
يكجانبه علیه ايران شده اند. صادق قاسمي يك 
كارشناس بازار سرمايه در اين باره مي گويد: بازار 
سهام اصالح خوبي انجام داده، انتخابات آمريكا را 
نیز پشت سر گذاشته و متغیر هاي كالن همانند 
نرخ ارز نیز به ثبات نسبي رسیدند و درباره نرخ 
سپرده نیز سیاستگذار اعالم كرده به دنبال تغییر 
آن نیست؛ به همین دلیل متغیر هاي بازار مناسب 
هستند. به گفته او، با تغییراتي كه به وجود آمده 
كلیت بازار مي تواند رشــد مناســب و ماليمي 

داشته باشد.

 رشد 5ميليارد دالري بورس 
با ظهور نشانه هاي اميد

شاخص كل بورس تهران ديروز 2.2درصد رشد كرد و 130هزار میلیارد 
تومان به ارزش سهام شركت هاي بورس اضافه شد

   رشد 26هزار واحدي
شاخص كل بورس تهران در مبادالت روز شنبه 2.17درصد رشــد كرد. به گزارش همشهري، شاخص كل 
بورس تهران در مبادالت ديروز2.17درصد، معادل 26هزارو 516واحد رشد كرد و به يك ميليون و 247هزارو 
591واحد رســيد. ديروز همچنين شــاخص قيمت هم وزن كه يك نماگر مهم براي بازار تلقي مي شود با 
1.24درصد رشد مواجه شد. بررسي هاي تكنيكي نشان مي دهد شاخص قيمت هم وزن به كف كانال بلندمدت 
كه يك منطقه حمايتي پرقدرت براي اين شاخص محسوب مي شود رسيده و احتماال تحت تأثير اين منطقه 
حمايتي، به زودي با رشد مواجه خواهد شد. رشد اين شاخص به معناي افزايش قيمت سهام شركت ها خواهد 
بود. ســهامداران ديروز همچنين 10هزارو 390ميليارد تومان اوراق بهادار در بورس و فرابورس خريداري 
كردند كه اين مقدار نسبت به ميانگين 3 ماه گذشته 4هزار ميليارد تومان رشد نشان مي دهد، اما در مقايسه 

با معامالت روز چهارشنبه 24درصد كاهش داشت.

نماگر هاي بازار سهام در مبادالت روز گذشته
درصدتغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

1247591265162.17شاخص كل بورس-واحد
24.32-3339-10390ارزش معامالت- ميليارد تومان

58301282.24ارزش بازار- هزار ميليارد تومان

محدوده قيمتي برخي انواع مرغ و مشتقات آن در بازار خرده فروشي تهران
محدوده قيمتي )كيلوگرم- تومان(مشخصاتنوع گوشت مرغ
23.700تا 25.500بسته بندي -كشتار تهرانمرغ تازه كامل
22.300تا23.500بسته بندي - كشتار شهرستانمرغ تازه كامل

26.000تا 29.000بسته بندي با نشان كيفيتمرغ سبز
52.000تا 58.000بسته بندي و فلهشنيسل فيله مرغ

29.000تا 31.000آماده پخت- فلهاكبر جوجه
51.000تا 56.000فله- آماده پختفيله معمولي مرغ

49.000تا 53.000زعفراني- بدون استخوانجوجه كباب
50.000تا 53.000آماده پختشنيسل
22.500تا 24.000با پشت و كمرران مرغ
40.000تا 47.000الشه كاملبوقلمون
142.000تا 150.000الشه كاملشتر مرغ

بانك مركزي از عرضه ايران چك يكصد هزار توماني و اســكناس  بانك
10هزار توماني جديد با طراحي و خصوصیت هاي امنیتي نوين در 
آينده نزديك خبر داد. به گزارش همشــهري، هفته گذشته اين 
بانك از اسكناس هاي جديد 10هزار توماني با شكل جديد رونمايي 
كرد كه 4صفر آن كمرنگ شده بود. پیش از اين هم عبدالناصر همتي، رئیس كل بانك 
مركزي در يك برنامه تلويزيوني از ايران چك هاي 100هزار توماني رونمايي كرده بود كه 
4صفر آن كمرنگ چاپ شده است. بانك مركزي مي گويد: ايران چك 100هزار توماني 
جديد كه با خصوصیات امنیتي نوين طراحي شده در پاسخ به نیازهاي مبادالتي نقد مردم 
عرضه خواهد شد و همچنین اسكناس10هزار توماني جديد در مقايسه با اسكناس هاي 

جاري از فاكتورهاي امنیتي باالتري برخوردار است.

توزيع اسكناس هاي جديد تا پايان سال
رئیس سازمان تولید اســكناس و مســكوك بانك مركزي با توضیح درباره علت تولید 
اسكناس 10 هزارتوماني جديد از رونمايي 3 قطعه اسكناس ديگر تا پايان سال خبر داد. 
به گزارش ايرنا، امیر شــكري ضمن تأكید بر اينكه عمر مفید اسكناس به طور متوسط 
در ايران 5سال اســت و درزمینه قطعاتي كه ارزش اسمي باالتري دارند، عمر مفید نیز 
بیشتر است،گفت: با تصويب اليحه جديد، يكي از سناريوهاي پیش رو اين بود كه يكباره 
تمام اسكناس هاي كشــور جمع آوري و جاي خود را به اسكناس هاي جديد بدهند كه 
دراين ارتباط میلیون ها قطعه اسكناس پیش از پايان عمر مفید خود به دلیل تغییر واحد 
پولي مي بايست امحا و بازتولید مي شدند. وي افزود: درحالي كه با تدبیر انجام شده توسط 
بانك مركزي گونه اي از اسكناس موسوم به »اســكناس هاي بین نسلي« تولید شد كه 
درصورت اجراي پروژه و تغییر واحد پولي از ريال به تومان و يا حتي اســتمرار وضعیت 

موجود، واجد منافع متعددي خواهد بود.
اين مقام مسئول در بانك مركزي درباره تولید اسكناس هاي بین نسلي افزود: اتفاقي كه 
با تولید اين اسكناس ها خواهد افتاد اين است كه اسكناس هاي جديد تا پايان عمر خود 
قابلیت استفاده دارند و به دلیل ســاختار خاص طراحي شده براي اين اسكناس ها ديگر 
نیازي به جمع آوري يكباره آنها وجود ندارد و به شكل خودكار اين اسكناس ها در پايان 
عمر مفید از چرخه خارج خواهند شد. وي درباره زمان عرضه اين اسكناس ها نیز توضیح 
داد: امیدوار هستیم تا پايان سال جاري تعداد مناســبي از اين اسكناس ها عرضه شود. 

هم اكنون تعداد قابل توجهي تولیدشده است و فرايند انتشار اين اسكناس ها تابع ضوابط 
قانون پولي و بانكي و تحت مديريت بانك مركزي و نظــارت هیأت نظارت بر اندوخته 
اسكناس از حیث انطباق با پشتوانه است؛ اما برنامه ريزي انجام شده به گونه اي است كه 

ان شاء اهلل اين اسكناس ها در سال جاري به دست مردم خواهد رسید.
رئیس سازمان تولید اسكناس و مسكوك بانك مركزي با اشــاره به اينكه طرح مابقي 
اسكناس ها نیز با توجه به مجوز اخذشده تغییر خواهد كرد، در ادامه توضیح داد: هم اكنون 
طرح اسكناس هاي 5 هزارتوماني، 2هزارتوماني و يك هزارتوماني به تأيید رياست كل 
محترم بانك مركزي و وزير محترم امور اقتصادي و دارايي رسیده و تا پايان سال جاري نیز 
شاهد رونمايي اسكناس هاي جديد خواهیم بود. به گفته وي، همچنین اسكناس هاي 10 
و 100 هزارتوماني تا پايان امسال به دست مردم خواهد رسید. همچنین الزم به ذكر است، 
اسكناس هاي50 هزارتوماني كه در نیمه دوم سال 1397 نیز رونمايي شد در چارچوب 

طرح اسكناس هاي بین نسلي بود.

تداوم عرضه ايران چك و اسكناس هاي صفرزدايي شده

روزهاي سخت ناظر بانكي
فرهاد حنیفــي، معاون نظــارت بانك 
مركزي، چهره كم حرف و به نظر بیشــتر 
عمل گرايي است كه اين روزها ماموريت 
دشواري را براي به نظم درآوردن بانك ها 
بر عهده دارد و شــايد يكي از مهم ترين 
ماموريت هاي او اصالح وضعیت نامطلوب 
ترازنامه بانك هاي ضعیف است. پس از عبور نرخ سود در بازار بین بانكي 
از كانال هدف گذاري بانك مركزي، حنیفي گفته كه نرخ سود در بازار 
بین بانكي به دامنه 20درصد برمي گردد. پیش بیني كاهش 2درصدي 
نرخ سود در راسته بانكداران البته چندان سخت است؛ چرا كه او بايد 
از رشد ترازنامه بانك هاي ضعیف جلوگیري كند و آنها را وادار سازد تا 
براساس نظم تعريف شده فعالیت كنند. او درباره نرخ سودي كه بین 
بانك ها اعمال مي شود، مي گويد نرخ سود بین بانكي كه يك نرخ سود 
شبانه  روزي است، براي كوتاه مدت بین بانك ها اجرا مي شود و در واقع 
براي تسهیالتي است كه بانك ها براي يك شب در اختیار همديگر قرار 
مي دهند.  حنیفي گفته كه طبق مشاهده اي كه از آخرين جداول نرخ 
سود بین بانكي داشتم، روند نزولي نرخ سود بین بانكي شروع شده و به 
زير 22درصد مي رسد و به نظر من ظرف حداكثر 2هفته اين نرخ سود 

به 20درصد مي رسد كه روند عادي و منطقي خواهد داشت.
بازار بین بانكي كه چند ماه پیش به دلیل مــازاد منابع بانك ها پس از 
شیوع موج نخست كرونا شاهد تك  رقمي شدن نرخ سود بود، در مهرماه 
به دلیل تنگناي شديد مالي بانك ها شاهد قرض گرفتن برخي بانك ها 
با نرخ سود 22درصد و باالتر بود و حاال به نظر مي رسد مقام ناظر بانكي 
تصمیم دارد تا اين نرخ را كاهش دهد. ســؤال اصلي اما اين است كه 
تدبیر مقام ناظر تا چه میزان از استحكام برخوردار است و آيا از اين كانال 
مي  تواند شكاف بین نرخ سود در بازار بانكي و نرخ سود بانكي را كاهش 
دهد و ترازنامه بانك هاي ضعیف را اصالح كند. به نظر فرهاد حنیفي، 
روزهاي سخت و پیچیده اي پیش رو دارد و ماه هاي آينده نشان خواهد 
داد آيا او قدرت و اختیار الزم براي به نظم درآوردن بانك ها را دارد يا نه؟

سكه و طال همچنان در سراشيبي نرخ
با تداوم كاهش نرخ ارز در روز گذشته، قیمت طال  سكه و طال
و ســكه نیز در بازار تهران به رغم تقويت اندك 
اونس جهاني، روند نزولي خــود را ادامه داد. به 
گزارش همشــهري، بازار طال و سكه همچنان 
شاهد نوسانات روزانه و ساعتي است و به نظر مي رسد متقاضیان نیز تنها 
به رصد تغییرات بازار بسنده مي كنند. به گفته مسئوالن اتحاديه طال 
و جواهر تهران، تقاضاي خريد ســكه كه بعد از رســیدن آن به اوج 
16میلیوني كاهش يافته بود، در يكي دو هفته اخیر افت بسیار بیشتري 
را تجربه كرده و تقريبا خريد و فروشــي در بازار طال و ســكه انجام 
نمي شود. تا ساعت 15و 30دقیقه شنبه 24آبان، قیمت هر گرم طالي 
18عیار يك میلیون و 206هزار تومان به ثبت رسید كه در مقايسه با 
آخرين روز كاري هفته گذشته كاهشي در حدود 7هزار تومان را تجربه 
كرد. روز گذشته همچنین قیمت هر قطعه تمام سكه طرح جديد با 
300هزار تومان كاهش نسبت به پنجشنبه به 12میلیون و 700هزار 
تومان رسید و هرقطعه سكه طرح قديم 12میلیون و 600هزار تومان 
قیمت خورد. قیمت نیم سكه روز شنبه 7میلیون و 250هزار تومان بود، 
ربع ســكه 4میلیون و 800هزار تومان قیمت خورد و هر قطعه سكه 

يك گرمي با قیمت 2میلیون و 650هزار تومان معامله شد.

قيمت طال و ارز در بازار آزاد تا ساعت 16ديروز
قيمت)تومان(نوع دارايي

1.206.190طالي 18عيار)گرم(
12.700.000سكه طرح جديد
12.600.000سكه طرح قديم

7.200.000نيم سكه
4.800.000ربع سكه

2.650.000سكه يك گرمي

رفت و برگشت دالر دركانال 27هزارتومان
قیمت دالر در مبادالت ديروز از كف تا ســقف  بازار   ارز
كانال 27هزار تومان در نوســان بود،طوري كه 
اگرچــه در ابتــداي معامــالت تــا 27هزارو 
800تومان پیشروي داشت، اما بعد از ظهر و تا 
لحظه تنظیــم اين گزارش در ســاعت 16به 27هــزارو 100تومان 
عقب نشیني كرد. به گزارش همشهري، انتخابات آمريكا از هفته پیش 
بازار ارز را متاثر كرده با اين حال هنوز تكلیــف بازار ارز به طور كامل 
مشخص نیست. با اين حال زمزمه های كاهش سطح تنش هاي سیاسي 
بین ايران و آمريكا قدري از فضاي منفي بازار ارز كاسته است. بازارساز 
ارزي هم از اين فرصت استفاده كرده و حجم عرضه ها را در بازار افزايش 
داده است. بانك مركزي مي گويد كه در هفته گذشته حجم عرضه ها 
در سامانه نیما به 711میلیون دالر رسیده كه چند برابر میزان تقاضا 
است. گمان مي رود با تسهیل روند ترخیص كاال ها از گمرك و كم شدن 
فاصله قیمت بازار آزاد و سامانه نیما روند عرضه ارز در بازار بیشتر شود 
با اين حال به زعم تحلیلگران آنچه در آينده چشم انداز بازار ارز را ترسیم 
مي كند، حل تنش هاي سیاســي و كاهش فشــار تحريم هاست كه 
مي تواند به افزايش صادرات نفتي و غیرنفتي منجر شود. كارشناسان 
معتقدند هرچه شكاف بین ناترازي ارزي كم شود، قیمت ارز با كاهشی 

بیشتر مواجه مي شود. 
بازارســاز ارزي هم در تالش بود با عرضه بیشــتر قیمت ها را كنترل 
كند. به همین دلیــل در ابتداي معامالت در ســاعت 12قیمت هر 
دالر آمريكا تا محدوده 27هزارو 800تومان پیشــروي كرد. اما بعد 
از آن با افزايش حجم عرضه، قیمت هر دالر آمريكا تا ســاعت 17به 
مرز 27هزارو 100تومان عقب نشیني كرد. صرافي ملي هم به عنوان 
بازارساز ارزي بانك مركزي قیمت فروش هر دالر آمريكا را 26هزارو 
750تومان تعیین كرد. اين امیدواري وجود دارد كه با مشخص شدن 
خط مشي هاي سیاسي ايران و آمريكا در آينده و افزايش میزان عرضه 

ارز از سوي بانك مركزي قیمت ارز در سطوح فعلي ثابت بماند.

قيمت ارز در صرافي هاي مجاز تا ساعت 17ديروز- ارقام به ريال
درصد تغييرمقدار تغييرقيمت نوع ارز

0.38-267،5001،020دالر
0.32-316،7201،000يورو

0.73-364،3502،650پوند انگليس
0.39-75،300290درهم امارات

1.39-35،780490لير تركيه
0.65-41،680270يوان چين
0.05-210،210110دالر كانادا
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درست مثل فضاي بعد از بازي با ازبكستان، بازيكنان تيم ملي 
كشورمان بعد از پيروزي بر بوسني هم تا جايي كه مي توانستند 
از شرايط اردو، كادرفني و كم و كيف بازي تعريف كردند. يعني 
اصال مسابقه تمجيد از تيم ملي راه افتاده بود و اين وسط يكي 
مثل كريم انصاري فرد حتي بوسني را در زمره قدرت هاي فوتبال 
اروپا به شــمار آورد. خب البته ما هم اميدواريم واقعا همينطور 
باشد كه بچه ها مي گويند. شايد برخي بازيكنان بدشان نمي آيد 
خودشان را پيش دراگان اسكوچيچ عزيز كنند، شايد هم مربي 
كروات را با موجود بي رگــي مثل مارك ويلموتس مقايســه 
مي كنند و اينطور تحويلش مي گيرند. هر چه هست از صميم 
قلب اميدواريم فضاي تيم ملي بعد از 2 بازي مهم خردادماه برابر 

بحرين و عراق هم همين قدر مثبت باشد.

خداكندهمينطورباشدكهشماميگوييد

يحيي گل محمدي كه در چند مرحله اصرار به جدايي انصاري 
داشت، حاال رضايت داده اين بازيكن در جمع سرخپوشان باقي 
بماند. اين در حالي اســت كه انصاري تا حوالي پايان نيم فصل 
امســال قادر به حضور در مســابقات نخواهد بود. از همين رو 
انتقادات زيادي نسبت به قرار گرفتن اين بازيكن در ليست مازاد 
مطرح شد؛ چرا كه همه جاي دنيا بازيكنان مصدوم مورد حمايت 
قرار مي گيرند و حتي قراردادشــان به طور طوالني مدت تمديد 
مي شود. االن هم متأسفانه علت اصلي ادامه حضور انصاري در 
پرسپوليس اين مسئله نيســت. ظاهرا هيچ كدام از گزينه هاي 
دفاعي مدنظر كادرفني شرايط حضور در پرسپوليس را نداشتند و 
به همين دليل باشگاه ناچار شده انصاري را نگه دارد. كاش ماندن 

اين بازيكن، به رفتن نادري يا نيامدن سليمي گره نمي خورد.

ايكاشبهتراتفاقميافتاد

چند ماه قبل مديرعامل پيشين باشگاه استقالل راهي ايتاليا شد 
تا با استراماچوني توافق كند. االن اما حكم سنگين محكوميت 
باشگاه صادر شده كه نشان دهنده اوج موفقيت جناب سعادتمند 
است. معلوم نيســت اگر استاد در اين شــرايط كرونايي قبول 
زحمت نمي كرد و راهي ايتاليا نمي شد چه اتفاق بدتري ممكن 
بود رخ بدهد. حاال احمد مددي، سرپرست باشگاه استقالل گفته: 
»سفر سعادتمند به ايتاليا خروجي نداشت. « خب اشتباه آقاي 
مددي دقيقا همين جاست. خود سفر به ايتاليا »خروجي« است؛ 
شما دنبال چه مي گرديد؟ انصافا اگر كسي مديرعامل استقالل 
نباشد، در اين شرايط با اين همه گراني بلند مي شود برود ايتاليا؟ 
معلوم است كه نه. مديران پرسپوليس هم كلي آدم فرستادند 
كرواســي براي مذاكره با برانكو، اما آخرش اصل و فرع پول را 

دادند. در نتيجه خود سفر خارج را عشق است.

خودسفربهايتالياخروجياست

نكته بازي

 عليرضا بيرانوند
عليرضا بيرانوند امســال به رؤياي لژيونر شدنش 
جامه عمل پوشــاند، اما نكته اينجاست كه فعال 
شــرايط براي بيرو خوب پيش نرفته است. او در 
آنتورپ به نيمكت چســبيده و گويا سرمربي تيم 
به اين زودي هــا قصد اســتفاده از گلر ايراني اش 
را ندارد. به هر حال در همــه تيم هاي دنيا تغيير 
دروازه بان اصلي به ندرت اتفاق مي افتد. برخالف 
پست هاي ديگر، گلرها يا فيكس هستند يا نيستند. 
بيرانوند از اواخر دوران حضور در پرسپوليس كم كم 
نيمكت نشين شــد و فعال اين داستان در مورد او 
ادامه دارد. به زودي دوران نيمكت نشــيني هاي 
عليرضا به يك سال هم خواهد رسيد. او در اردوي 
مهرماه تيم ملي مصدوم بود، امــا در اردوي آبان 
هم به رغم بهبودي دعوت نشــد تا ترديدهايي در 
موردش به وجود بيايد. به هر حال دست اسكوچيچ 
باز اســت. او پيام نيازمند، امير عابدزاده و رشيد 
مظاهــري را درون اردو دارد و تــازه همــه ايراد 

مي گيرند كه چرا حامد لك دعوت نمي شــود. آيا 
ممكن است بيرانوند چند ماه ديگر از لژيونر شدن 

پشيمان شود؟
 عليرضا جهانبخش

گران ترين بازيكن تاريــخ فوتبال ايران كماكان با 
چالشي به نام نيمكت نشــيني در برايتون مواجه 
است. عليرضا جهانبخش در اين دو سال همه كار 
كرده كه سهم بيشتري از مسابقات تيم انگليسي 
به دســت بياورد، اما اوضاع به كام او نيســت. اين 
مســئله باعث شــد جهانبخش حتي در دوران 
مارك ويلموتس بــه تيم ملي دعوت نشــود، اما 
خب استدالل برخي منتقدان اين است كه مربي 
بلژيكي بيشــتر »كاســب« بود و نبايد ايده هاي 
فنــي اش را خيلي جــدي گرفت. فعــال عليرضا 
مصدوم است و انتظار نداشتيم در اين اردو حضور 
پيدا كند، امــا نمايش هاي خوب علــي قلي زاده 
ممكن است طوري چشــم كادر فني را بگيرد كه 
جايگاه جهانبخش به خطر بيفتد. امتياز قلي زاده 

اين است كه در تيم باشگاهي اش هم مرتب بازي 
مي كند و اتفاقا مهره مهمي براي شارلروا به شمار 

مي آيد.
  رامين رضاييان

بدون توجيه خاصي به هيچ كدام از 2 اردوي تيم 
ملي دعوت نشده اســت. اينكه مسئله فني است 
يا رفتاري و اخالقي روشن نيست، اما به هر حال 
رضاييان مصدوم نبوده و اتفاقــا براي الدحيل بد 
هم بازي نكرده اســت. اگر فرض كنيم چنان كه 
عده اي مي گويند دليل عدم دعوت از وريا غفوري 

33ســاله، ســن باالي او و روند جوانگرايي تيم 
ملي بوده، اين مســئله در مورد رضاييان 30ساله 
چندان صدق نمي كند. شايد اسكوچيچ از حواشي 
رامين خوشش نمي آيد، شايد هم مثال بال راستي 
مي خواهد كه خاصيت تدافعي بيشــتري داشته 

باشد.
  مهدي ترابي

انتخاب مهمي انجام داد و از پرسپوليس به العربي 
قطر رفت. اسكوچيچ نشان داده نسبت به استفاده 
از بازيكنان هم باشــگاهي در تيم ملي اصرار دارد، 

پس شايد اگر ترابي در پرســپوليس مي ماند، از 
اين نظر وضعش بهتر مي بود و مي توانســت كنار 
ساير بازيكنان اين تيم در اردوها يا حتي تركيب 
اصلي حضور داشته باشد. به عالوه قلي زاده و وحيد 
اميــري در كناره ها عالي هســتند. ليگ قطر هم 
طبيعتا جايي نيست كه باعث پيشرفت فني يك 
بازيكن شود. ترابي تا پارسال به تدريج و با زحمت 
زياد داشــت جايگاهش را در تيــم ملي تثبيت 
مي كرد، اما تغيير تيم ممكن است به سود او تمام 

نشده باشد.

 4 ستاره در خطر
   همه مربيان در تيم ملي قرباني دارند، قرباني بزرگ 

 تيم اسكوچيچ كيست؟
بهروز رسايلي| فارغ از اينكه دراگان اسكوچيچ كيســت، چه سابقه اي دارد و چه عملكردي خواهد 
داشت، به هر حال حضور او روي نيمكت تيم ملي يك تغيير كليدي به شمار مي آيد كه حتما هم تبعات 
خاص خودش را خواهد داشت. از اين به بعد اين سليقه اوست كه بايد در تيم اول ايران اعمال شود؛ 
سليقه اي كه شايد با نگاه مربيان قبلي يا حتي كارشناسان و هواداران مغاير باشد. اسكوچيچ تا به حال 
2 فهرست اعالم كرده و 2 بازي را پشت سر گذاشته است. طبيعتا قضاوت خيلي زود است و كسي هم 
در اين مقطع قصد انجام چنين كاري را ندارد. با اين حال برخي نشانه ها حاكي از آن است كه وضعيت 
چند ستاره تيم ملي تا حدودي در خطر است و شــايد در دوران اسكوچيچ آنها ديگر شرايط خوب 

قبلي را نداشته باشند.

   بفرماييد؛ اين هم پاييز
زمان ثابت كرد منطقي ترين تصميم، تداوم فصل قبلي ليگ برتر بود

در طول سه چهار ماه ابتدايي سال جاري و همزمان با وقفه ايجاد شده در ليگ نوزدهم 
به خاطر شــيوع ويروس كرونا، سرســختانه ترين مخالفت ها با ازسرگيري مسابقات 
صورت پذيرفت. در اين مدت شاهد شرايط فوق العاده عجيبي بوديم؛ نوعي هم صدايي 
بين باشگاه هايي كه ادامه مسابقات از نظر فني يا اقتصادي به سودشان نبود و به هر دري 
زدند تا بازي ها تعطيل شود. 4 باشگاه ليگ برتري تراكتور، ماشين سازي، شهرخودرو 
و نســاجي حتي تا فاصله يك هفته به آغاز مســابقات هم ول كن نبودند و طي نامه اي 
مشترك به ســازمان ليگ، رســما تهديد به انصراف كردند. هر چند در پايان همين 
فصل تراكتور قهرمان جام حذفي شد و چندين مرحله جشن گرفت؛ بي آنكه مديرانش 
چيزي از انصراف به ياد بياورند. جان كالم اينكه ايســتادگي سازمان ليگ در آن فضا، 
واقعا به امري محال شبيه شــده بود، اما اين اتفاق رخ داد تا بازي ها ادامه بيابد و تكليف 
همه  چيز روشن شود. برخي مديران و مالكان باشــگاه ها در آن مقطع، نسخه تعطيلي 
چندماهه مي پيچيدند و بــه گمان اينكه به زودي غائله كرونا به پايان خواهد رســيد، 
برگزاري بازي ها را به پاييز و زمستان حواله مي دادند. اگر اين ايده عملي مي شد، نه تنها 
ليگ نوزدهم و جام حذفي بالتكليف باقي مي ماند، بلكه نمايندگان ما در ليگ قهرمانان 
آسيا هم نمي توانستند حاضر باشند و براي معرفي سهميه ها در فصل بعد نيز به مشكل 
مي خورديم. در كنار همه اينها پاييز و زمستاني كه آقايان وعده اش را مي دادند، همين 
ايامي است كه در آن به سر مي بريم؛ روزهايي كه متأسفانه مرگ ومير ناشي از كرونا در آن 
تصاعدي شده و زمزمه تعطيلي دو هفته اي پايتخت و چه بسا كل كشور را به وجود آورده 
است. آيا با تعطيلي مسابقات در آن مقطع، امروز مي توانستيم بازي ها را از سر بگيريم؟ 
جالب اســت كه هم اكنون هيچ كس به برقراري ليگ برتر اعتراض ندارد و حتي اگر به 

همان 4 باشگاه انصراف دهنده بگويي همين امشب بايد بازي كنيد، »نه« نمي آورند!

 زكي پور: استرا، ميليچ را آورد اما بيشتر به من بازي داد
 دفاع چپ جديد گل گهر اعتقاد دارد فكري روي حرفش نمانده و همين مسئله باعث شده

 تا او خودش از استقالل برود

عجيب نبود كه ميــالد زكي پور بعد از جدايي از اســتقالل به گل گهر 
سيرجان ملحق شد. به طور مشــخص تيم هاي امير قلعه نويي هميشه 
براي بازيكنان ســابق اســتقالل جا دارند. اين اتفاق همين امسال در 
مورد آرمين ســهرابيان هم رخ داد؛ مدافع پيشين استقالل و سپاهان 
كه فصل موفقي را در سايپا پشت سر گذاشت. او حتي در ليست فرهاد 
مجيدي هم قرار داشت و اگر كادر فني استقالل عوض نمي شد دوباره 
مي توانست آبي پوش شــود، اما مجيدي رفت تا سهرابيان هم پيراهن 
گل گهر را به تن كند. فصل گذشــته هم قلعه نويي در سپاهان از اميد 
نورافكن اســتفاده كرد؛ بازيكني كه هرگز دليل جدايي اش از استقالل 
روشن نشــد، اما به هر حال ترجيح داد بعد از اين تيم با قلعه نويي كار 
كند و البته در طول مســابقات هم از هر فرصتي براي عرض ارادت به 
سرمربي اش بهره ببرد. در اين بين شايد مشهورترين بازيكنان استقاللي 

مورد استفاده قرار گرفته از سوي قلعه نويي، مربوط به ليگ هاي نهم و 
دهم باشد؛ جايي كه او بعد از حضور در سپاهان طي 2 فصل نفراتي مثل 
مهدي رحمتي، خسرو حيدري، فابيو جانواريو، هاشم بيك زاده و رضا 
عنايتي را به اصفهان برد و به كمك آنها 2 قهرماني پياپي كسب كرد. امير 
زمان نخستين حضورش در تراكتور هم اميرحسين صادقي و سياوش 
اكبرپور را با خودش به اين تيم برد. او در دوره دوم كار با تراكتور نيز فرزاد 
حاتمي و كرار جاســم را جذب كرد. بعدتر هم قلعه نويي در ذوب آهن 
نفراتي همچون ايمان موســوي، بختيار رحماني و ميالد فخرالديني را 
كه همگي سابقه حضور در استقالل را داشتند نزد خودش برد. خالصه 
اينكه آغوش قلعه نويي هميشه براي استقاللي هاي سابق جا دارد. شما 
حتي با يك روز سابقه نيمكت نشيني در استقالل هم يك گام به تيم هاي 

امير نزديك تر هستيد!

بازي هاي ملي امشب هم با برگزاري يك ديدار 
جذاب بين انگليس و بلژيك كه يادآور ديدار 
رده بندي جام جهاني2۰۱۴ خواهد بود، برگزار 
مي شود. بوســني هم كه ديدار تداركاتي 
خانگي خود را 2هيچ به ايران باخته، حاال با 
تركيب كامل به مصاف هلند مي رود. دي بوئر 
در ۴ مسابقه اي كه پس از جدايي رونالد كومان 
هدايت تيم ملي هلند را در دســت گرفته، 
حتي يك برد هم به دست نياورده. در همين 
گروه ايتاليا و لهســتان هم با هم بازي دارند 
كه روبرتو مانچيني با ركورد 2۰بازي پياپي 
بدون شكست به مصاف ياران لواندوفسكي 

خواهد رفت.

  توقف شمارش
جرزني انتخابات ترامپ همچنان ادامه دارد و او 
خودش را رئيس جمهور بعدي آمريكا مي خواند. 
در كوران شــمارش آرا زماني كــه او در برخي 
حوزه هاي انتخاباتي از جو بايدن پيش مي  افتاد 
و سپس با رسيدن موعد شــمارش آراي پستي 
از رقيب عقــب مي افتاد، اولين بــار در توييتي 
خواهان آن شد كه شــمارش آرا متوقف شود. 
كارزار انتخاباتي بايدن اصرار به ادامه شــمارش 
داشت و اعالم كرد تك تك آرا بايد شمرده شود. 
فوتبالي ها از اين اتفاقات بسيار الهام گرفته اند. 
اولين بار گوارديوال پيش از بــازي با ليورپول با 
اشاره به اينكه هر تك امتياز در طول فصل براي 
قهرماني اهميت دارد، گفــت: »تك تك آرا بايد 
شمارش شود.« سپس نوبت ساوتهمپتون بود 
كه پس از آنكه موقتا و بــراي اولين بار در تاريخ 
خود به صدر جدول ليگ برتر رسيد، در صفحه 
رسمي خود توييت كرد: »شمارش آرا را متوقف 
كنيد.« طنزهاي اين چنيني ادامه يافت و برخي 
تيم ها پس از رســيدن به صــدر در ليگ هاي 
مختلف به شوخي همين جمله ترامپ را بازنشر 
كردند. زماني كه كريستيانو رونالدو با گلزني به 
آندورا به هفت قدمي ركورد بيشــترين گل هاي 
ملي علي دايي و ۱2قدمي ركورد همه گل هاي 
عمر پله رســيد، نخســتين بــار در صفحه پله 
توييت زد: »شمارش را متوقف كنيد« كه اشاره 
داشت به نزديك شدن رونالدو به ركوردهاي اين 
بازيكن افسانه اي فوتبال. براي ركورد دايي هم 
شوخي هاي مشابهي عينا با همين جمله و به زبان 
انگليسي و فارسي در فضاي مجازي پخش شد. 
اوسين بولت، قهرمان بازنشسته دوي سرعت هم 
در اظهارنظري گفت رونالدو هم اكنون مي تواند 

او را در پيست دووميداني شكست دهد.

  در باشگاه بمانيد
فيفادي ها زماني به ويروس فيفا تعبير مي شدند، 
به دليل مصدوم هايي كــه بازي هاي ملي روي 
دست باشگاه ها مي گذاشــت. اين بار هم پيش 
از آغاز ديدارهاي رســمي و در مقطع بازي هاي 
تداركاتي هفته گذشــته مصدومانــي از قبيل 
جو گومز كه احتماال 4 ماه از ميادين دور خواهد 
ماند، خبرساز شدند. اگر در تهران ويروس كرونا 
با آلودگي هوا دست به دســت هــم داده اند و در 
حال قتل عام مردم پايتخت هستند، در فوتبال 
هم ويروس فيفا با همدســتي ويــروس كرونا 
دارنــد بازيكنان را قلع وقمــع مي كنند. در تيم 
هوفنهايم 3 كوويدي ديگر كشف شدند تا تعداد 
دچار شدگان به اين ويروس چيني در اين باشگاه 
آلماني به عدد۸ برسد. در باشگاه هايي نظير آاك 
آتن، تورينو و تيم هاي ملي كره جنوبي، كرواسي، 
اوكراين و... هم كرونا مبتالي فوتبالي گرفت. 2 
اتفاق عجيب و خنــده دار هم رخ داد كه احتماال 
چيزهايي درباره آنها شنيده ايد. مورد اول به ويدا 
مربوط مي شود كه يك نيمه در ديدار دوستانه 
مقابل تركيه بازي كرد و بين دو نيمه مشخص شد 
تست او مثبت بوده و از تركيب بيرون رفت. براي 
همين 2بازيكن ديگر كرواسي يعني بروزوويچ و 
مودريچ هم كه هميشه در كنار او بودند، مشكوك 
به اين ويروس شدند كه تست بروزوويچ، هافبك 
اينتر مثبت درآمد و تســت مودريچ منفي. اگر 
مودريچ هم به جمع آزار و كاســميرو و ميليتائو 
اضافه مي شد، تعداد كرونايي هاي رئال مادريد 
به عدد4 مي رســيد. زيدان اخيرا والورده را هم 
به دليل مصدوميت شديد و ســه چهار ماهه از 
دست داده است. مورد خنده دار و در عين حال 
تراژيك اين بود كه محمد صــالح از اردوي تيم 
ملي مصر به خاطر حضور در عروســي برادرش 
مرخصي گرفت و در همين مراســم درحالي كه 
فيلم هايي از قر دادن و حركات موزون او وســط 
جمع فاميل هاي داماد و عروس منتشر شده بود، 
كوويد-۱۹ گرفت تا همه كارشناســان فوتبال 
جهان از اين بازيكن به دليل حرفه اي رفتار نكردن 
انتقاد كنند. حــاال يورگن كلوپ بازيكناني مثل 
جو گومز، فان دايك و صــالح را در اختيار ندارد 
و پيش از اين مانه و تياگو هم كرونا گرفته بودند. 
هيچ مربي ديگري اين همــه از كرونا مصيبت 

نديده است.

 سنگر هميشگي استقاللي ها
 تيم هاي امير قلعه نويي هميشه براي جذب آبي ها جا دارند

   همكاري ويروس فيفادي
 و ويروس چيني

چيزي كه بيش از فوتبال توجه عالقه مندان اين ورزش را به خود جلب 
كرده، سياست و مسائل بهداشتي و پزشكي است

حاشيه هاي دعوت از مهدي شيري به تيم ملي آنقدر زياد شد كه نهايتا 
سرمربي و بازيكنان پرسپوليس تصميم گرفتند با انتشار استوري هاي 

حمايتي از اين بازيكن، به موج مورد نظر واكنش نشان بدهند. يحيي 
گل محمدي آغازگر اين حركت بود و بعد از او بسياري از بازيكنان ديگر 
پرسپوليس هم تصاوير مشترك شان با شــيري را بارگذاري كردند. 
نقطه اوج حمالت به شــيري در اين چند روز مربوط به يك ويدئوي 
وايرال شده از برنامه فوتبال برتر مي شد كه محمدحسين ميثاقي در 
آن گفته بود: »اگر از خود شيري هم مي خواستند 2مدافع راست به 
تيم ملي دعوت كند، رامين رضاييان و وريا غفوري را دعوت مي كرد.« 
اينكه حضور شيري در تيم ملي عادالنه است يا نه يك بحث ديگر است 

و نهايتا هم ســرمربي تيم ملي بايد در اين مورد تصميم بگيرد. با اين 
حال آنهايي كه اعتقاد دارند روي شيري فشار بيش از حد آمده و اين 
انتقادها منصفانه نيست، نبايد فراموش كنند كه اين خاصيت شهرت 
است. دنياي فوتبال همين است و شما بايد شهرت را با همه ابعادش 

بپذيريد. بخشي از داستان هم همين اغراق ها و موج سازي هاست.
7 سال پيش شرايطي بســيار دشــوارتر از اين براي هاشم بيك زاده 
پيش آمد. وقتي قرعه كشي جام جهاني 20۱4برگزار شد و تيم ملي 
به آرژانتين خورد، همه شروع كردند به جوك ساختن در مورد تقابل 

هاشم با ليونل مسي. آنقدر فضا سنگين شد كه طبق معمول گروهي 
ضدموج زدند و كلي نثر حماسي در دفاع از بيك زاده نوشتند. آخرش 
هم هاشم مصدوم شــد و اصال به جام جهاني نرســيد. تازه اگر اينجا 
منتقدان به غيبت 2 دفاع راست برتر استناد مي كنند، آنجا گناه هاشم 
فقط اين بود كه ايران در قرعه كشي به آرژانتين خورد! خالصه كه نبايد 
سخت گرفت. همه جاي دنيا اين بحث ها هست و اگر اسكوچيچ واقعا 
شيري را قبول داشته باشــد، تا آخر پاي او مي ايستد؛ مثل برانكو كه 

پاي ربيع خواه ايستاد.

  هاشم ديروز، شيري امروز
 اين نخستين بار نيست كه يك بازيكن

  تيم ملي تحت فشار قرار مي گيرد

محمد زارعي| در فصلي كه اســتقالل خيلــي از بازيكنانش را 
حفظ كرده، ميالد زكي پور، يكي از جدا شده هاي آبي ها بود كه 
حاال به تيم قلعه نويي رفته و بــراي گل گهر توپ مي زند. او پس 
از چند هفته سكوت تصميم گرفته از داليل اصلي جدايي اش از 
استقالل صحبت كند؛ داليلي كه به گفته خودش به هيچ عنوان 

فني نبوده است.

   جدايي ات از استقالل با سروصداي زيادي همراه 
بود. البته پس از جذب نادري و متين زاده و ماندن ميليچ، 

جدايي ات خيلي هم غيرقابل پيش بيني نبود.
مربيان اروپايي مثل شــفر از آلمان و اســتراماچوني از ايتاليا من 

را قبول داشــتند و بيشــتر از همه به من بــازي مي دادند. اين 
موضوع نشــان مي دهد من مشكل فني نداشــتم. در يك تيم 

همه  چيز بســتگي به مربي دارد و اينكه چطور از بازيكنش 
استفاده مي كند. اينجا بايد بگويم كه فكري هم 

مي خواست من را حفظ كند و گفت در تيم من 
بازي مي كني اما من چون فشار زيادي روي 
خودم احساس مي كردم، تصميم گرفتم جدا 

شــوم و به تيمي بروم كه هم آرامش داشته باشم و هم 
بيشتر بازي كنم. خالصه من دنبال تجربه جديدي بودم و خودم 
از فكري خواستم تا نامه جدايي ام را به باشگاه بزند. من خودم 

از استقالل رفتم و كسي من را بيرون نكرد.
  پس داستان درگيري ات با فكري در اين 

جدايي تأثير نداشت؟
اصال درگيري در كار نبود. من هميشه به بزرگ ترم احترام 
گذاشته ام و خواهم گذاشــت، ولي فكر مي كنم همه  چيز از 

بازي با چوكا آغاز شد. تا قبل از آن بازي من با انگيزه و روحيه 
باال در تمرينات حاضر بودم و اين به خاطر وعده هايي بود كه خود 
فكري به من داده بود و مي گفت در تيم من بازي مي كني. اما روز 
بازي با چوكا در غياب نــادري و ميليچ، من و متيــن زاده بيرون 

نشستيم تا عارف غالمي در پســت دفاع چپ بازي كند. اين موضوع 
براي من خيلي عجيب بود. مثل اينكه بين نيمه آقاي فكري مي گويد به 
زمين برو اما من واقعا نشنيدم و فقط در تكرار حرفش متوجه شدم كه 
مي گويد مثل اينكه نمي شنوي. من هم در جواب گفتم نشنيدم و پس 
از اين بود كه فكري گفت مثل اينكه حال نداري و از زمين بيرون برو. 
من هم رفتم و ديگر هيچ حرفي نزدم. كل قضيه همين بود كه بعضي از 
رسانه ها براي خودشان داستان درست كردند. اين داستان براي 

فرشيد باقري هم افتاد.
  بعد از اين داســتان با فكري صحبت 

نكردي؟
فكري بعد از اين اتفــاق گفت بيا تا صحبــت كنيم، اما 
من گفتم صحبتي ندارم و از او خواســتم نامه قطع 
همكاري  ام را به باشــگاه بزند. آخر مگر مي شــود 
فكري اول به من بگويد تــو اولويت من براي دفاع 
چپ هســتي و حقت را به كســي نمي دهم اما در 
روزي كه نه ميليچ و نه نادري حضور دارند، من را 
در تركيب قرار ندهد؟ فكري سر حرف خودش هم 
نماند. من گفتم مشكل من فني نبود. همه مي دانند 
استراماچوني، ميليچ را به استقالل آورد اما بيشتر از 
او به من بازي داد. من در زمان استرا 50 روز نبودم اما 
وقتي برگشتم، جاي ميليچ فيكس بازي كردم. من در 
زمان شفر به تيم ملي دعوت شدم اما بعد از آن گفتند 

چون بازيكن منصوريان است، بايد سكونشين شود.
  اســتقاللي ها خيلي ســخت به تو 

رضايتنامه دادند.
من در اين سال ها كمتر از همه پول گرفتم و بيشتر از همه 
بازي كردم اما 300 ميليون تومان پول رضايتنامه از من 
گرفتند. تازه گفتند اجازه نمي دهيــم به تيم هاي باالي 
جدول بروي و بايد در تيم هاي قعرنشــين بازي كني. در 
نهايت هم پس از تماس قلعه نويي به من رضايتنامه دادند.
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 تقريبا يك سوم شهرنشينان را كودكان 
تشــكيل مي دهند. اين را ويل پاركس، گزارش

نماينده يونيســف در ايــران مي گويد. 
به گفته او تخمين زده مي شود كه تا سال 2050، تقريباً 
70درصد از كودكان جهان ساكن مناطق شهري شوند؛ 
بنابراين بايد پذيرفت كودكان شهروند هستند و حقوق 
شهروندي دارند؛ حقوقي كه در سال هاي اخير با تغيير 
سبك زندگي و گذر از شــيوه سنتي به مدرن و افزايش 
مشغله كاري والدين از يك سو و تغييرات فضاهاي شهري 
از سوي ديگر مخدوش شده است. پاركس مي گويد: »اگر 
ما رويكردمان را در قبال شهري ســازي تغيير ندهيم، 
بسياري از اين كودكان در مناطق كم برخوردار شهري 
زندگي را تجربه خواهند كرد.« براي بازگرداندن حقوق 
شهروندي كودكان كه شامل بهره مندي آنها از ايمني و 
امنيت در جامعه مي شود، طرح »شهر دوستدار كودك« 
ارائه شده است. اين طرح سال1388 در شوراي اسالمي 
شهر تهران تصويب شد و در دستور كار مديريت شهري 
قرار گرفت؛ طرحي كه شــهر پيش بيني شــده در آن 
براساس نيازهاي جسمي و فيزيكي، حقوق شهروندي، 
عاليق و امنيت كودكان ساخته شده و فضاهاي عمومي 

آن براي زندگي كودكان بهتر مي شود.
اصفهان، نخستين كالنشــهري بود كه در اجراي طرح 
شهر دوستدار كودك، پيشقدم شد و به گفته سيداحمد 

حسيني نيا، معاون شهرسازي و معماري شهردار اصفهان، 
سال گذشته و امسال برنامه اجرايي براي تحقق اهداف 
شهر دوستدار كودك در دستور كار قرار گرفته است و 
در 6 ماهه نخست ســال1۴00 مرحله دوم كارها انجام 
مي شود و اين شهر مي تواند به مرحله سوم يعني پيوستن 
به شبكه جهاني شهرهاي دوستدار كودك، وارد شود. در 
تهران وضعيت متفاوت است و با گذشت بيش از يك دهه 
از تصويب طرح شهر دوستدار كودك،  هنوز نشانه هاي 

محسوسي از اين شهر در پايتخت ديده نمي شود. 
مجتبي دانشور، مديركل 
آموزش هاي شــهروندي 
شــهرداري تهران، درباره 
تأخيــر در اجــراي طرح 
مي گويد: »طي اين سال ها 
كارهاي زيــادي در حوزه 

كودك انجام شده است كه مي توان به راه اندازي خانه هاي 
كودك در ايستگاه هاي مترو و سراهاي محله اشاره كرد. 
اجرايي شدن اين طرح، نيازمند زيرساخت هاي بنيادي 

بود كه فراهم كردن آنها نياز به زمان داشت.« 
شهر دوســتدار كودك در مناطق 2، 5و 6اجرايي شده 
است؛ البته با عنوان »محله دوستدار كودك«. به گفته 
دانشــور، دليل اين تغيير نام اجرايي شــدن طرح در 
محله هاي پايلوت است: »چشم انداز و مهم ترين هدف 
اين طرح، ايجاد زمينه شادابي و نشاط براي كودكان و 
رسميت بخشيدن به حقوق شهروندي آنهاست؛ به همين 
دليل در نخستين گام و با هدف اجراي بهتر و دستيابي 

به نتايج مطلوب تر، محله اي را از مناطق، انتخاب و اجراي 
طرح توسط مديران شهري مناطق شروع شده است.«

معيارهاي شهر دوستدار كودك
شهر يا محله دوستدار كودك مانند هر جامعه ديگري 
داراي معيار و شاخص هايي اســت كه توسط سازمان 
يونيسف و وزارت كشــور تأييد شده اســت. مديركل 
آموزش هاي شــهروندي شــهرداري تهران در توضيح 
اين معيارها مي گويد: »شهر دوستدار كودك به گونه اي 
طراحي شده است كه كودك در آن احساس امنيت كند 
و براي رفت وآمد در معابر دغدغه اي نداشته باشد. براي 
ايجاد چنين شهري كارها در 3پروسه زماني كوتاه مدت، 
ميان مدت و بلندمدت انجام مي شود. ايمن سازي  معابر 
و اصالحات هندسي جزو برنامه هاي كوتاه مدت  است. 
بازسازي فضاها متناســب با نياز كودكان در ميان مدت 
انجام مي شود و احداث مجموعه جديد براساس نياز محله 

و كودك هم اولويت برنامه هاي بلندمدت طرح است.«

همه كودكان در اين شهر سهيم  هستند
شهر زماني براي كودكان مطلوب مي شود كه متناسب با 
شرايط فيزيكي و نيازهايشان باشد. دانشور در تأييد اين 
موضوع مي گويد: »شهر دوستدار كودك، متعلق به همه 
كودكان است. به اين معنا كه در طراحي فضاهاي شهري 
به نيازهاي جسمي و خواسته كودكان ازجمله كودكان 
توانياب با هر نوع معلوليتي توجه شده است و قطعاً اين 
كودكان در اين شهر سهم دارند. ساخت يا ايجاد چنين 
شهري قطعاً زمانبر است و ما در رسيدن به شهر دوستدار 
كودك و دريافت اين برند فاصله داريم، اما فراموش نكنيم 
در ابتداي راه هستيم و با برنامه ريزي درست و مشاركت و 
همكاري بخش هاي مختلف و ارگان هاي ذيربط مي توان 
كارها را به نحواحسن انجام داد و به چنين شهر آرماني 
نزديك شد.« اكثر طرح ها خيلي خوب و با عزم جدي آغاز 
مي شوند، اما پس از مدتي به دليل تغيير مديريت يا نبود 
اعتبار و بودجه كافي رها مي شوند؛ درخصوص طرح شهر 
دوستدار كودك هم اين دغدغه وجود دارد،  اما دانشور 
اين چنين اطمينان مي دهد كه براساس توافقات انجام 
شده با وزارت كشور و سازمان يونيسف، اجراي اين طرح 
به عنوان يك تكليف بر عهده شــهرداري قرار داده شده 

است و تغيير مديريتي هم نمي تواند آن را متوقف كند.

آموزش در شهر دوستدار كودك فراموش نشود
شهر، بستر زندگي است و بايد فضاي مناسبي براي بازي 
و آموزش كودكان باشد؛ چراكه به گفته سيما فردوسي، 

روانشناس، شخصيت كودك در قالب بازي و در جامعه 
شكل مي گيرد: »استفاده از فضاهاي مناسب شهري جزو 
حقوق اوليه كودكان است كه مي توان با اجراي طرح شهر 
دوستدار كودك، اين حق را به آنها بازگرداند. در چنين 
شهري، عالوه بر بازي و شــادي بايد كودك را با قوانين 

زندگي و اجتماعي هم آشنا كرد.«
شهر دوستدار كودك تنها در قالب فراهم كردن امكانات 
بازي و شادي ايجاد نمي شود و كودكان عالوه بر بازي و 
تفريح، نياز به آموزش هم دارند. سيدحسن موسوي چلك، 
رئيس انجمن مددكاران اجتماعي ايران، اين مطلب را 
يادآوری كرده و مي گويد: »وقتي از شهر دوستدار كودك 
صحبت مي شــود بايد در حوزه هاي مختلف فرهنگي و 
اجتماعي، حمل ونقل و معماري و شهر سازي  برنامه ريزي 
شود. در چنين شهري هم ضوابط شهري بايد متناسب با 
نياز كودكان باشد و هم نظارت بر چگونگي رعايت ضوابط 
شهري و فضاي عمومي بايد منطبق با استانداردها صورت 
گيرد.« او به نمونه موفقي در كشور هند اشاره و عنوان 
مي كند: »در اين كشور، شوراي نوجوانان و جوانان وجود 
دارد كه افراد 10تا 21سال كه نمايندگان كودكان كار، 
خيابان، زباله گرد، بي سرپرست و مرفه و... هستند در آن 
حاضرند. اين افراد از يك سو قابليت هايشان را به مديران 
شهري نشــان مي دهند و از ســوي ديگر مطالبه گري 
مي كنند و مديران شهري هم موظفند خواسته هايشان 
را پيگيري كرده و پاسخگوي آنها باشند. اين نمونه يك 
شوراست كه مي تواند الگوي موفقي براي ساير كشورها 
باشد و به نظر در طرح شهر دوســتدار كودك مي توان 

نيم نگاهي به آن داشت.«

شهري بدون كودك كار
وقتي از كودك ســخن گفته مي شــود بايد كودكان با 
شــرايط خاص را هم مدنظر قــرار داد؛ كودكاني كه به 

اجبار و ناخواسته در سن كودكي پا به دنياي كسب و كار 
بزرگ ترها گذاشــته اند و از حداقل حقوق كودكي خود 
كه بازي و شادي است، محروم شده اند؛ كودكاني كه با 
دستان كوچكشان، چرخ هاي بزرگ اقتصاد خانواده را 
مي چرخانند و با سن كمشان، مرد و نان آور خانه هستند. 
فرشيد يزداني، مديرعامل انجمن حمايت از كودكان كار، 
مي گويد: »در شهر دوستدار كودك قاعدتاً خبري از كار 
كودكان، خشونت و محروميت نيست. در بررسي اجمالي 
طرح، آن را خــوب و موفق ارزيابــي مي كنم و معتقدم 
در چنين شهري كودكان كار دغدغه كمتري خواهند 
داشت. نكته مهمی كه نبايد از آن غفلت كرد، اين است 
كه مديريت شهري به تنهايي در ايجاد چنين شهر آرماني 
نمي تواند موفق باشــد و قطعاً به همكاري و مشاركت 
ساير ارگان ها و سازمان ها و استفاده از تجارب و تخصص 
گروه هاي مردم نهاد و فعاالن حوزه كودك و نوجوان، نياز 
دارد.« تصور چنين شهري حتي در ذهن هم لذتبخش 
اســت و همگان اميدواريم با اجرايي شــدن طرح شهر 
دوستدار كودك در گذر زمان شاهد رفع مشكالت مربوط 

به كودكان توانياب و كار باشيم.

   عكس:همشهري/ حسين تهراني

فصل دوستي تهران با كودكان

مرجان گلي پور
شهرساز و كارشناس مديريت شهري

يادداشت

روزگار كرونا

بحران كوويد-19؛ يك بيماري همه گير جهاني، در تمام بخش هاي 
محيط زيســتي، آب وهوايي، اقتصادي و اجتماعي دولت هاي محلي 
را مجبور به تجديد نظر اضطراري و يافتن پاســخ هاي نوآورانه كرده 
است. ابعاد سرزميني آثار گســترش ويروس كرونا نشان دهنده تأثير 
منطقه اي نامتقارن در بين كشورهاست. يكي از اقدامات ضروري در 
خط مقدم مديريت بحران، تهيه اطالعات و داده هاي صحيح از يك سو 
و درس آموزي از تجربه تبعات اين اپيدمي از سوي ديگر است. در همين 
راســتا كتاب »روزگار كرونا؛ تأمالتي فرهنگي درباره كروناويروس« 
-مجموعه مقاالت، گفت وگوها و يادداشــت ها- به تأليف و گردآوري 
دكتر ناصر فكوهي، استاد گروه انسان شناسي دانشكده علوم اجتماعي 
دانشگاه تهران براساس تفاهمنامه  همكاري ميان مؤسسه آبي پارسي 
با انسان شناسي و فرهنگ در سال1399 در 3فصل منتشر شده است. 
نويسنده در پيش گفتار مسئله را نه صرفاً بر سر يك اپيدمي، بلكه بر سر 

بقاي عمومي و درازمدت انسان مي داند.
»فصل اول؛ وقتي فاجعه از راه رســيد«: فراواني فزاينده حوادث و 
بيماري هاي اپيدميك به طور عام و كروناويروس به طور خاص،  مشكالت 
اجتماعي، اقتصادي و سياسي هســتند و تنها با رويكردي اساسي در 
تغيير روش هاي زندگي و مديريت اجتماعي شــايد قابل گره گشايي 
باشند. تجربه جهان و ما از كرونا به كشــورهايي مانند كره جنوبي در 
شرق و سوئد در غرب اشاره مي كند كه از شيوه قرنطينه داوطلبانه با 
نتايجي گاه مثبت و گاه منفي استفاده كرده اند. در اغلب كشورهاي ديگر 
ازجمله دانمارك از قرنطينه هاي اجباري استفاده شد كه نتيجه مثبتي 
داشت. بدترين نتايج هم در كشورهايي اتفاق افتاد كه قرنطينه را دير به 
اجرا درآوردند؛ درحالي كه به داليل فيزيكي يا فرهنگي امكان قرنطينه 
كامل و گسترده وجود ندارد. )كشورهايي مثل ايتاليا، اسپانيا و آمريكا( 
در برخي كشورهاي جنوبي مانند هند اما قرنطينه همراه با خشونت هاي 
گسترده پليس اجرا مي شود. لذا نمي توان الگويي جهان شمول ارائه داد و 
اينكه فاصله گذاري اجتماعي و قرنطينه در شرايط نبود واكسن و داروي 
مؤثر مشــكل را حل مي كند، امري كاماًل مقطعي است كه فرهنگ به 

فرهنگ متفاوت بوده و هزينه هاي اقتصادي آن نيز سرسام آور است.
در انتهاي فصل، نويسنده كتاب ضمن اشاره به مقاله اخير ديويد هاروي 
با عنوان »سياست ضد ســرمايه داري در دوران كوويد-19 )كرونا(« 
شهر كوچك، دمكراتيك، پياده غيرمتمركز، خودگردان، با واحدهاي 
كوچك، غيرمتجمع، چندكاركردي و استفاده هرچه اقتصادي تر از فضا 
و زمان و حركت در قالب برنامه ريزي هاي چندكاركردي را  راهكارهايي 

براي مقابله با امواج مصيبت هاي انساني مي داند.
»فصل دوم؛ جهان پــس از كرونا«، ضمــن بيان علــم و جهان 
پساكرونايي، 3سناريوي مفروض و نسبي را به شرح ذيل بيان مي كند 

كه مي توانند مسيرهايي براي تأمل، پرسش و تفكر در اين باب باشند:
 رسيدن كشورهاي نيم كره شمالي به نقطه اوج بيماري در يك 

برهه يك تا 3ماهه و سپس شروع به كاهش؛ در همان حال كه 1
در نيم كره جنوبي بيماري همين سير را طي مي كند. )بدترين سناريو(

يافتن درمان هــا و داروهاي نســبي )از طريق پالســماي 
بهبوديافتگان و آزمايش بر داروهاي پيشــين( يا ســاختن 2

داروهاي جديد و كاهش قدرت كشــندگي ويــروس به دليل ضعيف 
شــدنش )كه البته مي تواند برعكس هم باشد( و ســرانجام ساخت 

احتمالي واكسن تا يك سال يا 18 ماه آينده. )احتمال بينابيني(
فروكش كردن بيماري در ســطح جهاني در 18 ماه آينده و 

خروج از وضعيت بحران. )كمترين احتمال(3
براي يافتن پاسخ »جهان پس از كرونا« اول بايد دانست كه »جهان پيش 
دقيقا چه چيزي بود كه پس از آن باشد؟« و دوم اينكه؛ »در صحبت از 

كرونا دقيقاً از چه چيزي صحبت مي كنيم؟«
»فصل سوم؛ تأمالت كرونايي«، ضمن نگاه اجمالي به ژئوپليتيك، 
نگاهي تاريخي بر فاصله گذاري و اپيدمي ها از جامعه شكار و گردآوري 
تا كشاورزي، از روستانشيني تا شهر صنعتي، سپس شهر اطالعاتي و 
درنهايت شهر هوش مصنوعي داشته و موضوع را در موقعيت متأخر 
بررســي كرده اســت. در انتها، كرونا ويروس به عنوان يك پارادوكس 
پســامدرن انتخابي بسيار ســخت را پيش روي انســان ها گذاشته؛ 
كشته شدن از ويروس به دليل نزديك شدن انســان ها به يكديگر، يا 
مردن آنها از فشارهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به دليل دورشدن 

طوالني مدتشان از يكديگر؟ 
»سخن آخر؛ صورتك هاي بي چهره، دســت هاي بي پوست«: 
كروناويروس، نه نخســتين ويروس و مصيبت بوده و نه آخرينشان 
خواهد بود و جهاني كه در برابر ما قرار داده، با نمادشناسي آدم هايي 
كه نمي توانند به يكديگر نزديك شوند همراه است كه يك ويران شهر 
حقيقي به حســاب مي آيد اما براي رهايي از اين وحشــت بايد تن 
به عشــق، اخالق و هنر بدهيم كه در پديده هاي انســاني نمودارند. 
روشنايي دور نيست، تنها بايد جسارت نزديك شدن به آن را داشته 

باشيم.

   معيار و اهداف شهر دوستدار كودك
در شهر دوستدار كودك امكاناتي مانند پارك ها و 
اماكني براي بازي كودكان با امنيت كافي، وسايل 
بازي متناسب با مراحل رشد كودكان، محل هاي 
عبور و مرور امن در خيابان، مبلمان شهري مناسب، 
دسترســي راحت به فضاهاي آموزشي رسمي و 
فوق برنامه، دسترسي به امكانات ورزشي مناسب 
و وجود مراكز ارائه خدمات متنــوع به كودكان 
با نيازها و توانايي هاي متفاوت، معيار و شــاخص 

اصلي هستند. 

   عبدالرضا گلپايگاني، معاون معماري و شهرسازي شهردار تهران
شهر ساخته مي شود تا مردم آرامش و آسايش داشته باشند و همه ابزارهاي آرامش و آسايش بايد فراهم شود كه يكي 
از اين الزامات، حضور مادران همراه با كودكان در جامعه است كه براي آسايش آنها قطعاً فضاهاي شهري بايد مهيا 
شود. ايجاد اتاق مادر و كودك حداقل به مساحت 12مترمربع در فضاهاي عمومي و پرتردد و همچنين ساختمان هاي 
اداري، تجاري، آموزشي مانند مدارس، اماكن زيارتي مانند مساجد و امامزاده ها، تفريحي مانند شهربازي، ورزشي 
و حتي فرهنگي مانند كتابخانه ها و فرهنگسراها ضروري است و پس از تصويب در كميسيون ماده 5شهر تهران به 
مناطق 22گانه ابالغ شده و الزم االجراست. اين اتاق بايد براي استراحت، شيردهي، تعويض لباس و پوشك تجهيز 

شود. براساس اين مصوبه، در ساختمان هاي جديد در حال احداث كه بيش از 5هزار 
متر زيربناي مفيد يا 50واحد تجاري دارند بايد در طراحي و نقشه، اتاق مادر و كودك 
پيش بيني شود؛ چراكه صدور پايان كار منوط به وجود اين اتاق در ساختمان است. 
مراكز پرتردد مانند بازار و مراكز خريد و همچنين بوستان ها هم شامل اين مصوبه 
مي شوند و براساس يك برنامه ريزي البته در يك بازده زماني مشخص احداث اتاق 
مادر و كودك در آنها عملياتي مي شود. درحقيقت با ايجاد يا احداث اين اتاق عالوه 
بر تحقق شعار »تهران، شهري براي همه« گامي هم در راستاي تحقق »تهران، 

شهر دوستدار كودك« مي توان برداشت.

تأمين آسايش مادران و كودكان

 عملياتي شدن سنجش صوت در مراكز 
معاينه فني خودرو

آزمون سنجش صداي وسايل نقليه ســبك و موتورسيكلت ها با هدف تحقق برنامه 
عملياتي كاهش آلودگي صوتي، در مراكز معاينه فني خودروی شهر تهران عملياتي 
شد. به گزارش همشهري، اين كار بر اساس مصوبه شوراي شهر تهران و رعايت مصوبات 
آيين نامه اجرايي مربوط به نحوه انجام معاينه فني و صدور برگه سالمت خودرو، در 
دستور كار مراكز معاينه فني خودروی شهر تهران قرار گرفته است. به گفته حسين 
مقدم، مديرعامل ستاد معاينه فني خودروی تهران، در زمان كنترل بخش هاي ظاهري 
خودرو و موتورسيكلت اگر كارشناسان صداي غيرمتعارف و يا بيش از حد را از موتور 
وسيله نقليه و يا سيستم هاي هشدار دهنده مانند بوق، شناسايي كنند وسايل نقليه به 
بخش آزمون سنجش صوت هدايت مي شوند. او در ادامه به وجود تجهيزات سنجش 
صوت در مراكز معاينه فني خودرو اشــاره كرد و گفت: »تمام مراكز معاينه فني شهر 
تهران سال هاي قبل به تجهيزات آزمون سنجش شــدت صوت مجهز شده اند ولي 
به دليل نداشتن دستورالعمل اجرايي از اين تجهيزات استفاده نمي شد. عملياتي شدن 
پايش وضعيت آلودگي صوتي وسايل نقليه در شهر تهران با استفاده از تجهيزات موجود 
و افزايش استانداردهاي معاينه فني بدون ترديد مي تواند در كاهش آلودگي صوتي 

به عنوان يكي از حقوق شهروندان مؤثر باشد.«

زينب زينال زاده
خبرنگار

دويست و چهل و ششمين جلسه شورا امروز )يكشنبه( با بررسي يك فوريت طرح »ضمانت اجراي 
مصوبات شورا« آغاز به كار مي كند.

به گزارش همشهري، در آغاز اين جلسه يك فوريت طرح »ضمانت اجراي مصوبات شورا« و طرح 
»الزام شهرداري تهران به ارائه رايگان خدمات مجموعه هاي ورزشي تحت تملك شهرداري تهران، 
عدالت استخدامي و منوط كردن هرگونه صدور پروانه و گواهي ســاختماني به رعايت ضوابط 
مناسب سازي  در راســتاي ارائه خدمات به افراد داراي معلوليت« مورد بررسي قرار مي گيرند و 
گزارش كميسيون )فرهنگي، اجتماعي( قرائت مي شود. در ادامه اين جلسه، اليحه شهردار تهران 
درخصوص »معرفي 8نفر از كاركنان رسمي شهرداري تهران جهت انتصاب به عنوان قائم مقام 
ذيحساب« بررسي و گزارش كميسيون اصلي )برنامه و بودجه( قرائت خواهد شد. اليحه شهردار 
تهران درخصوص »اصالح ماده11 مصوبه بسته محرك در شرايط سخت اقتصادي و نيز در شرايط 
بحراني ناشي از گسترش ويروس كرونا« دستور كار بعدي اســت و بعد از آن قرار است گزارش 
مشترك كميسيون هاي )برنامه و بودجه - فرهنگي، اجتماعي- عمران و حمل ونقل( قرائت شود.

اليحه شهردار تهران درخصوص »معرفي نمايندگان موضوع ماده1۴ آيين نامه معامالت شهرداري 
تهران« و قرائت گزارش كميسيون اصلي )برنامه و بودجه( ديگر دستور جلسه امروز شوراي شهر 
تهران است. همچنين در اين جلسه گزارش حسابرس رسمي شورا درخصوص حسابرسي » اداره 

كل پشتيباني شهرداري تهران براي سال مالي1393« بررسي خواهد شد.
در اين جلسه همچنين استفساريه شــهردار تهران موضوع بند چهارم)۴( ماده يكم )1( مصوبه 
»تعيين سياست هاي اقتصادي، جذب مشاركت بخش خصوصي در حفظ و احياي اماكن تاريخي« 
در دستور كار قرار مي گيرد. بررسي اليحه شهردار تهران »تعيين بهاي خدمات صدور پروانه فعاليت 
ناوگان باري در شهر تهران« و صورتجلسه پنجاه و چهارمين جلسه كميسيون نامگذاري و تغيير 
نام اماكن و معابر عمومي شهر تهران در اين جلسه در دستور كار قرار خواهد گرفت و در پايان نيز 

تعيين تكليف 3پرونده پالك ثبتي در شورا به جريان مي افتد.

 »ضمانت اجراي مصوبات شورا« 
روي ميز پارلمان شهري

 همشهري بايدها و موانع اجراي طرح »شهر دوستدار كودك« را در گفت وگو با  مديران شهري،كارشناسان
 و فعاالن حوزه كودك و نوجوان بررسي كرد
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 هفته نكوداشــت اصفهان از 
امروز آغاز مي شود و تا اول آذر گزارش

)روز اصفهــان( ادامه خواهد 
داشت؛ هفته اي كه اگر با بحران و آمار سياه 
كرونا مواجه نمي شد، قطعا روزهاي پرنشاطي 
را براي اصفهاني ها و مهمانانشان رقم مي زد. 
اما اين روزها تجمع و برگزاري هر مراسمي 
مساوي با تهديد سالمت و جان مردم است و 
بر اين اســاس نكوداشــت هفته اصفهان و 
برگزاري برنامه هاي شــاد براي مردمي كه 
مدت هاست درگير روزهاي خاكستري كرونا 
شده اند، بر بستر فضاي مجازي رقم خواهد 

خورد.
2ســال پيش بود كه هفتــه و روز اصفهان 
از ارديبهشــت به هفته آخر آبان و اول آذر 
تغيير تاريخ داد و اين اتفاق با استقبال قابل 
توجه مردم و تاريخ شناسان اصفهان همراه 
شد . اصفهاني ها سال61 در عمليات محرم 
750شهيد داشتند كه 370شهيد در 25آبان 
به شــهادت رســيدند. همچنين براساس 

مستندهاي تاريخي، باروي حفاظتي يا حصار 
بزرگ اصفهان به منظور تضمين امنيت شهر 
تاريخي اصفهان )366-322 هجري قمري( 
در تاريخ يكم آذر ايجاد شده است. به همين 
دليل است كه آغاز هفته نكوداشت اصفهان 
با 25آبان و پايان آن در اول آذر براي مردم 
شهر گنبدهاي فيروزه اي ارزشمند است. اين 
روز و هفته در سال هاي گذشته به فرصتي 
ديپلماســي براي نمايش و تبــادل ميراث 
فرهنگي و تاريخي اين شهر با گردشگران و 
مهمانان خارجي از شهرهاي خواهرخوانده 

اصفهان بدل شده است.

جشن هاي هفته اصفهان از صداوسيما 
پخش شود 

يكــي از شــهروندان اصفهاني با اشــاره به 
اهميت هفتــه و روز اصفهان بــراي مردم 
به همشــهري مي گويد: اين روزها به دليل 
شيوع كرونا شرايط خوبي در اصفهان وجود 
ندارد و به تبــع آن مردم هــم انتظار تكرار 
برنامه هاي خوب ســال گذشــته را ندارند. 
به خاطر كرونــا ســاعت18 همه جا به طور 
كامل تعطيل مي شــود و بعدازظهرها شهر 

حالت غم انگيزي دارد. مهسا پاكروان  با بيان 
اينكه تا 2سال پيش اين هفته و روز اصفهان 
در ابتداي ارديبهشت برگزار مي شد و بهترين 
فصل گردشــگري اصفهان بود، مي افزايد: 
به داليل تاريخي و اصرار مردم، شــهرداري 
اين تاريــخ را به آخر آبــان و اول آذر تغيير 
داد. انتقال اين هفته در پاييز موجب شــده 
گردشگران كمتري براي اين بزرگداشت به 
اصفهان بيايند، اما با وجود اين، سال گذشته 
برنامه هاي زيادي برگزار شد و مورد استقبال 

مردم قرار گرفت.
يكي ديگر از شهروندان اصفهاني هم با بيان 
اينكه امسال شهر حال و هواي هفته اصفهان 
را ندارد، مي گويد:  شور و حال خاص سال هاي 
گذشته در شــهر ديده نمي شــود. با وجود 
اهميت 25آبان و اول آذر براي مردم اصفهان 
اما بسياري از شهروندان درگير بيماري كرونا 
هستند و واقعا با اين شــرايط هر مراسمي 

مي تواند به افزايش بيماري منجر شود.
امير جوزاني تأكيد مي كند: ســال گذشته 
گروه هاي اصفهاني كه اكثر آنها را شاعران و 
اديبان اصفهان تشكيل مي دادند در پرديس  
مهم شــهر برنامه خوبي را برگزار كردند. در 

ميدان نقش جهان هم يك هفته برنامه هاي 
ويژه از سوي شهرداري برگزار شد كه مورد 
تأييد مردم بود، اما امسال شنيده ام بسياري 
از برنامه ها به صورت مجازي برگزار خواهد 
شــد. جوزاني درباره اســتقبال شهروندان 
از برنامه هاي فضاي مجــازي هم می گويد: 
بعيد است استقبال چنداني از اين برنامه ها 
شــود. هزينه هاي اينترنت باالست و مردم 
براي همين مدارس آنالين هم كلي هزينه 
مي كنند. اگر برنامه ها از طريق صداوسيماي 
اســتاني پخش شــود، قطعا بيشــتر مورد 

استقبال قرار مي گيرد.

شادسازي فضاي شهر از سوي شهرداري 
رئيس كميسيون فرهنگي و ورزشي شوراي 
شهر اصفهان مي گويد: هفته اصفهان با توجه 
به شروع آن از 25آبان تا اول آذر ارزش زيادي 
براي مردم دارد و هرســال با استقبال قابل 
توجهي برگزار مي شود. امسال 100برنامه 
براي نكوداشــت اين هفته و روز اصفهان در 
شوراي شهر اصفهان برنامه ريزي شده بود، 
اما به دليل شيوع كرونا قادر به اجراي تمام 
اين برنامه ها نيســتيم و تعداد محدودي از 
برنامه ها با رعايت پروتكل هاي بهداشــتي و 
با حضور حداقلي افراد برگزار خواهد شــد. 
فريده روشــن با بيان اينكه بيشتر برنامه ها 
به صورت مجازي در مــوزه هنرهاي معاصر 
برگزار مي شود و شــهروندان مي توانند اين 
برنامه ها را از شبكه مجازي سازمان فرهنگي 
شهرداري اصفهان تماشــا كنند، در پاسخ 
به درخواست شــهروندان توضيح مي دهد: 
مذاكراتي با صداوسيماي مركز استان انجام 
شده تا بخشــي از برنامه ها پخش مستقيم 

داشته باشد.
روشــن به روزهاي ســخت و تلخ مردم در 
مواجهه با بحــران كرونا اشــاره مي كند و 
مي گويد: تمام برنامه ريزي هاي شــهرداري 
فضاسازي شهري شــاد خواهد بود. پل هاي 
شــهر از طريق تصوير نمايــي و تصاويري 
كه بــراي روز اصفهان درنظر گرفته شــده 
است، مزين خواهد شــد. چراغاني و نصب 
تصاوير مناسب در شــهر هم بر اين اساس 
انجام مي شود تا مقداری نشــاط و شادابي 
به جامعه ترزيق شود. البته همچنان توصيه 

ما به شــهروندان رعايت تمام پروتكل هاي 
بهداشتي در اين روزهاست.

تجديد پيمان با شــهدا در آغاز هفته 
اصفهان

مديــركل فرهنگ و ارشــاد اســالمي با 
گراميداشــت روز 25آبان بــه برنامه هاي 
ويژه ايــن اداره كل براي تجديــد ميثاق با 
شــهداي اصفهــان اشــاره مي كنــد و به 
همشــهري مي گويد: در ابتداي اين هفته 
مردم و مسئوالن استان در گلستان شهداي 
اصفهان حضور مي يابند و عهد و پيمان شان 
را با شهدا، مقام معظم رهبري و امام راحل 
تجديد خواهند كرد. اين مراســم با رعايت 
كامل پروتكل هاي بهداشــتي از ساعت 8 

صبح تا 5 بعدازظهر برگزار مي شود.
حجت االســالم رمضانعلــي معتمدي به 
برگزاري مجموعه برنامه هــاي فرهنگي و 
هنري بر بســتر فضاي مجازي و مســابقه 
كتابخواني همزمان با آغاز هفته كتاب هم 
اشاره كرده و می گويد: اين مسابقه در فضاي 

مجازي و با هدف آشــنايي بيشتر مردم با 
رسم و راز زندگي شهدا برگزار خواهد شد. 
كليپ هايي از فرمايشات مقام معظم رهبري 
و امام راحل درباره شهدا و مردم اصفهان هم 
آماده شــده كه به تدريج در فضاي مجازي 

منتشر مي شود.
    

اصفهــان در منطقه مركزي ايــران با طي 
كردن ۴دوره به عنوان پايتخت سياســي، 
همــواره يكي از كانون هاي قــدرت بوده و 
در چند دهه گذشــته، اصفهان شناسان و 
اصفهان دوســتان در تالش براي رسيدن 
به شــناخت بهتري از اصفهان هســتند؛ 
شــناختي كه در ســال هاي گذشــته با 
انتخاب روز اصفهان با شــور و نشاط مردم 
و كارناوال هاي شادي هم همراه بود. امسال 
اما همه دست اندركاران برگزاري نكوداشت 
اصفهان، مي خواهند مردم در خانه بمانند، 
مراقب ســالمتي خود و خانواده هايشــان 
باشند و به صورت مجازي با هفته اصفهان 

همراه باشند.

جشن مجازي روز نصف جهان
مريم سرخوش

خبر نگار

پيگيري

 آماده باش استان هاي جنوبي
 براي حمله  ملخ ها 

سازمان حفظ نباتات كشور مدتي پيش 
از آغاز فاز دوم تهاجم ملخ هاي صحرايي 
به كشور خبر داده و اعالم كرده بود در فاز 
دوم سطح آلودگي اراضي كشور به آفت 
ملخ صحرايي به 600 هزار هكتار خواهد 
رسيد. سخنگوي سازمان حفظ نباتات با 

بيان اينكه در اين فاز و تاكنون ۴مورد ريزش ملخ در كشور اتفاق افتاده 
است به همشهري مي گويد: ملخ هاي صحرايي براي زمستان گذراني 
از كشــورهاي هند و پاكستان در حال بازگشــت به خاستگاه اصلي 
خودشان يعني حاشيه درياي سرخ و صحراي عربستان هستند. ملخ ها 
در مسير خود از كشورهايي مانند ايران، عراق و امارات عبور مي كنند 

و در ايران در استان هاي جنوبي فرود مي آيند.
»رضا مير« به پيش بيني هاي صورت گرفته و اخطارهاي فائو اشــاره 
مي كند و توضيح مي دهد كه امسال احتماالً حجم زيادي از ملخ ها از 
آسمان ايران عبور خواهند كرد و شاهد حمله گسترده تري از ملخ ها 
خواهيم بود. وي با بيان اينكه تمهيدات الزم براي مبارزه با ملخ هاي 
صحرايي در كشور انجام شده است، ادامه مي دهد:  تيم هاي سازمان 
حفظ نباتات آماده باش هستند تا به سرعت وارد عمل شوند و مبارزه 
با ملخ ها را در كانون هاي فرود اين آفت انجام دهند. از هفته گذشته 
نيز در ۴مرحله ريزش در بشاگرد اســتان هرمزگان مبارزه در حدود 
150هكتار انجام شده است و خوشبختانه با توجه به آمادگي  كه وجود 
داشت هيچ خسارتي به كشاورزان وارد نشد. مير استان هاي هرمزگان، 
سيستان وبلوچستان و جنوب كرمان را بيشتر در معرض حمله ملخ ها 
مي داند و پيش بيني مي كند در اين فاز مبارزه با ملخ ها در مساحتي 

حدود 500هزار هكتار انجام شود.
او با بيان اينكه در فــاز قبلي مبارزه با ملخ هاي صحرايي در ســطح 
حدود ۴0۴هزار هكتار انجام شده است، مي افزايد: خوشبختانه در آن 
فاز به دليل آماده باش نيروهاي سازمان و مبارزه در زمين هاي منابع 
طبيعي ملخ ها به زمين هاي كشاورزي و باغ ها وارد نشدند و اميدواريم 
در فاز فعلي هم خسارتي به كشاورزان وارد نشود. سخنگوي سازمان 
حفظ نباتات اعتبار مــورد نياز براي مبارزه با آفــت ملخ صحرايي را 
هم اكنون 25ميليارد تومان مي داند كه پيگيري ها براي تامين آن در 
حال انجام است.  به گزارش همشــهري، 5۴ تن از انواع سموم مورد 
تأييد سازمان حفظ نباتات كشور و تجهيزات عمليات مبارزه شامل 
ماسك، لباس ضد شيميايي، كاله و دستكش و همچنين 1۴ دستگاه 
سمپاش )ulv( پشت وانتي به همراه 10 دستگاه سمپاش توربيني و 
يك فروند هواپيماي ســمپاش براي مبارزه با اين آفت در هرمزگان 
تهيه شده است. به گفته »اشرف منصوري« مديرحفظ نباتات سازمان 
جهادكشاورزي هرمزگان از آبان سال گذشته 830 هزار هكتار از مزارع 
و باغ هاي اين استان براي مقابله با ملخ صحرايي مورد پايش و رديابي 

قرارگرفته است.

روز اصفهان با وجود شيوع كرونا و كاهش شديد گردشگران به بهانه اي 
براي شادي مردم و توجه به اين شهر بدل شده است

بسته سفر هوشمند برای نجات گردشگری اصفهان 
مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اصفهان با بيان 
اينكه كرونا تأثيرات مختلفي براي حوزه هاي مختلف اجتماعي، 
اقتصادي و گردشگري داشته است، درباره رويداد هفته اصفهان 
به همشهري مي گويد: اصفهان يكي از بازارهاي مهم گردشگري 
بين المللي است و بخش زيادي از گردشگران در سال هاي گذشته 
از اروپا به اين منطقه سفر كرده اند. هفته اصفهان هم در روزهاي 
پاياني آبان تا اول آذر برگزار مي شود و اين روزها تا پيش از شيوع 
كرونا پيك گردشگري پاييزي )اواخر شــهريور تا اواسط آذر( 
اصفهان بود. فريدون اللهياري مي افزايد: بسياري از رويدادهاي 
گردشگري استان ازجمله جشنواره هاي زعفران، انار و... جايگاه 
ويژه اي در تقويم گردشگري كشور دارند اما امسال به دليل كرونا 
شاهد حضور گردشــگران در اين رويدادها نبوديم. هفته و روز 
اصفهان هم كه طي چند سال اخير مورد توجه بوده و  تمركز جدي بر 
گردشگري اين رويداد داشتيم مشمول همين محدوديت ها شده 

است و امسال همه برنامه ها به صورت مجازي و وبينار خواهد بود.
اللهياري درباره برنامه هاي هفته اصفهان از سوي اين اداره می گويد: 
بيشترين تمركز ما بحث گردشگري است و با توجه به محدوديت ها 
برنامه خاصي را براي امسال پيش بيني نكرده ايم و در قالب همين 

برنامه هاي اعالم شده از ســوي شهرداري اصفهان همكاري هاي 
الزم را خواهيم داشت.

مديركل ميراث فرهنگی، صنايع دســتی و گردشگری اصفهان 
درباره خسارت های ناشی از كرونا به گردشگری استان می گويد: 
صنعت گردشگری سومين صنعت اصفهان بعد از كشاورزی و صنايع 
است و خسارت هايی كه طی مدت شيوع كرونا با آن مواجه  شده 
به نسبت دو صنعت ديگر تاثير كمتری بر اقتصاد اصفهان داشته 
است. البته با توجه به آسيب های ناشی از كشاورزی محور توسعه 
استان بر صنعت گردشگری برنامه ريزی شده بود كه با شيوع كرونا 
با چالش هايی همراه شد. بيش از 1400 واحد و تاسيسات گردشگری 
در استان فعال هستند كه در اين مدت با مشكالتی مواجه شد ه اند. 
تسهيالتی هم از سوی دولت به اين واحدها پرداخت شد اما اين 

حمايت ها با توجه به موقتی ديده شدن كرونا بود. 
اين مسئول با اشاره به اينكه كرونا تقريبا پايدار شده و گردشگری را 
به شدت تحت تاثير قرار داده است، می گويد: به همين دليل بايد به 
دنبال اجرای بسته سفر هوشمند ارائه شده از سوی وزارت ميراث 
برای گردشگری اصفهان باشيم. ســفری كه در آن تمام فعاالن 
حوزه گردشگری بايد پروتكل های بهداشتي را رعايت كنند. اين 
سفر هوشمند متفاوت از سفرهای دو، سه روزه تعطيالت و پايان 

هفته هاست كه با شلوغی جاده ها و نابسامانی همراه است. 

ث
مك

سيده زهرا عباسي
خبر نگار
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5ســال پيش هيأت وزيران 
»آيين نامه نحوه حفاظت، احيا تاالب

و مديريت تاالب هاي كشور« 
را بــراي اجــرا بــه وزارت نيــرو، وزارت 
جهادكشــاورزي و ســازمان حفاظــت 
محيط زيست ابالغ كرد كه براساس آن »پس 
از تامين نياز آب شــرب مردم، تامين حقابه 
تاالب ها از رودخانه هاي باالدست نسبت به 
ســاير مصارف )كشــاورزي و صنعت( در 
اولويت قرار گرفت.« به گفته مسعود باقرزاده 
كريمي، مديركل دفتــر حفاظت و احياي 
تاالب هاي ســازمان حفاظت محيط زيست 
پس از گذشت 5سال پرچالش ترين مسئله 
براي مديريــت تاالب ها نه پــول و نيروي 

متخصص كه فقدان هماهنگي است.

برنامهمشارکتی
باقرزاده كريمــي درباره برنامــه مديريت و 
احياي تاالب هــا به همشــهري مي گويد: 
تدوين و اجراي هر طرح مديريت تاالب در 
كشور به صورت مشــاركتي آماده و پس از 
تصويب و تأييد شــوراي برنامه ريزي استان 
توسط نهادهاي عضو اجرايي مي شود. به طور 
مثال طــرح مديريت جامع تــاالب هامون 
امروز به تصويب شوراي اســتان سيستان 
و بلوچستان رســيد. به گفته مديركل دفتر 
حفاظــت از تاالب هاي ســازمان حفاظت 
محيط زيســت، بــراي مديريــت تاالب ها 
هيچ چيز بيشتر از »هماهنگي« نياز نيست. 
چون در حوزه مديريت سرزميني، بيشترين 
پول را تاكنون خرج كرده ايم و بنابراين پول 
كافي و نيروي متخصص وجود دارد اما تنها 

چيزي كه نداريم »هماهنگي« است.
او معتقد است كه نخســتين گام رسيدن 
به هماهنگي دســتگاه ها بايد درون دولت 
رخ دهد. بــه گفته باقرزاده كريمي، ســتاد 
ملي مديريت تاالب ها وظايف دســتگاه ها 
را گوشــزد مي كنــد تــا آنها بــراي انجام 
مسئوليتشان كه رسيدن به شاخص احياي 
تاالب ها در هر اســتان است هدايت شوند. 
نخستين شكل هماهنگي نيز دولت با دولت، 
ســپس دولت با مردم و در ادامــه مردم با 
مردم اســت. البته در مورد تاالب هامون، 
هماهنگي با كشور همســايه نيز بايد انجام 
شــود. البته كه در فرايند احياي تاالب ها، 

تضاد منافع مردم محلي نيــز بايد برطرف 
شود. ايجاد ساختارهاي توانبخشي، تنظيم 
اولويت ها، اجــراي برنامه هــاي هماهنگ 
شــده، تعيين راهبــرد و زمانبندي اجراي 
پروژه ها نيز ازجمله مواردي اســت كه در 
چند دهه گذشته انجام نشده است. به طور 
مثال براي اجراي طــرح 46هزار هكتاري 
كه مربوط به احياي تاالب هامون اســت، 
چندصد هزار دالر هزينه شده است. يعني 
پول كم نداشته ايم اما عدم هماهنگي مسئله 

مديريت تاالب هاست.
به نظــر مســعود باقرزاده كريمــي، احياي 
تاالب ها بــدون احيــاي اقتصــاد محلي 
امكان پذير نيست. او مي گويد: زمان اجراي 
برنامه ها از هر تاالب به تاالب ديگر متفاوت 
است، ولي فازهاي آنها 5تا 10ساله و منعطف 
خواهد بود. يعني در مسير اجرا ممكن است 
با چالشــي روبه رو شــويم كه نياز به تغيير 

برنامه داشته باشد.
او در مورد تاالب هايي كــه هنوز مطالعات 

آن تمام نشده اســت گفت: طرح مطالعاتي 
تاالب هايي مانند گواتر، حلــه، گاوخوني و 
جازموريان به پايان نرســيده است. به طور 
مثال در مورد تاالب گاوخوني اختالف بين 
دو اســتان اصفهان و چهارمحال وبختياري 
باعث شــده كه طرح احيــاي گاوخوني به 

اتمام نرسد.

برنامهجامعجبرانبیتوجهی
براي حفاظت از تاالب هاي كشــور، برنامه 

جامــع مديريت اين اكوسيســتم هاي آبي 
تدوين شده اســت. نمونه تقريبا موفق آن 
را مي توان در اجــراي برنامه احياي درياچه 
اروميه ديد كــه تاكنون بــراي آن هزاران 

ميليارد تومان از سال 92هزينه شده است.
علــي ارواحي، مدير ملي طــرح حفاظت از 
تاالب هاي ايران نيز به همشهري مي گويد: 
برنامه هاي كوتاه مدت در بازه هاي 3تا 5سال 
اجرا خواهند شــد و نتايــج آن را مي توان 
به صــورت ملموس ديد. البته اساســا همه 

برنامه هاي تدوين شده در بازه هاي 5ساله، 
براي برطرف كردن ايــرادات مورد ارزيابي 
مجدد قرار خواهند گرفت. بخشي از اهداف 
كه براي بازه زمانــي ميان مدت و بلندمدت 
تدوين شده اند، براي برطرف كردن مشكالتي 
هســتند كه محصول چند دهه بي توجهي 
اســت. به طور مثال توســعه غيراصولي و 
ناپايدار كه منجر به بهره برداري نامناســب 
از تاالب شده است، نيازمند زمان بيشتري 

براي احياي تاالب است.

يادداشت

انقراضحياتوحشدرجهان

چيــف دواميــش، رئيــس قبايــل 
سرخپوســتان در آمريكا شاهد هجوم 
سفيدپوســتان به ســرزمين اجدادي 
سرخپوســت ها بــود و از رفتــار آنها رنــج مي بــرد. او مي ديد كه 
سفيدپوســتان حرمت زمين را نمي فهمند. گاوميش ها را به غايت 
شــكار مي كنند و ارزش درخت را هم نمي دانند. وي بــه مبارزه با 
اين رفتار پرداخــت و در قرن 18ميالدي منــادي حفظ طبيعت و 
محيط زيست شد. از او گفته هاي زيادي به يادگار مانده است. اينكه 
جانور، درخت و انسان در نفس كشيدن سهيم هستند. هوا روح خود 
را با همه تقسيم مي كند و با روح خود به موجودات جان مي بخشد. 
اينكه انسان شــبكه حيات را نمي ســازد بلكه، خود يك رشته از تار 
حيات اســت و هرچه به تار حيات روا دارد به خود روا داشــته است. 
اگر انســان همچنان به قلع  و قمع جانوران و گياهان ادامه دهد، از 
تنهايي بزرگ رنج مي برد و نابود مي شود. پيشگويي اين رئيس قرن 
هجدهم، اكنون به واقعيت پيوسته اســت. صندوق جهاني طبيعت 
)WWF( اخيرا »گزارش ســياره زندگي« را منتشر كرده است. اين 
گزارش در يك مطالعه جامع، روند تنوع زيســتي جهان و ســالمت 
سياره زمين را بررسي مي كند. براســاس اين گزارش كه بر مبناي 
شواهد دقيق و علمي تنظيم شده اســت، به طور متوسط 68درصد 
از جمعيت حيات وحش زمين بين ســال هاي 1970تا 2016از بين 
رفته است. براساس اين گزارش، هيچ نشانه اي از كاهش سرعت روند 
نابودي فاجعه بار مشاهده نمي شود و انســان با سرعت بي سابقه در 
حال تخريب و نابودي طبيعت است. درواقع همانطور كه طي 50سال 
گذشته 68درصد جمعيت حيات وحش نابود شده است و گونه هاي 
جانوري همچنان با سرعت درحال نابودي هستند، همه گيري جهاني 
كوويد- 19نيز يكي از داليل و نشــانه هاي تخريب اكوسيستم ها و 
قاچاق حيات وحش اســت. در ايران عزيزمان نيز ما هم ســهم خود 
را در مورد تخريب محيط زيســت به خوبي ايفا كرده ايم. ساالنه 1تا 
1/5درصد از جنگل هايمان را از دست مي دهيم و به گفته ناسا، از نظر 
شكار بي رويه هم كم نگذاشته ايم. از نظر قاچاق حيات وحش نيز ما 
يكي از ركوردداران هستيم. چندی پيش محموله پرندگان شكاري 
در خطر انقراض قاچاق شامل 55 بهله شاهين و باالبان در بندر دير 
كشف شد. قيمت يك بهله بحري يا باالبان زير 6 ماه، حدودا 30هزار 
دالر است. اين مبلغ را مقايسه كنيد با حقوق يك محيط بان ايراني! 
عرب هاي حاشيه خليج فارس، عاشق اين پرندگان شكاري هستند و 
تقريبا كليه پرندگان شكاري كلكسيون پرتعداد آنها از ايران تامين 
مي شــود. نســل هاي بعد ما را به دليل كوتاهي در انجام ماموريت 
حفاظت از محيط زيست نخواهند بخشيد. اگر به همين روش زندگي 

كنيم قطعا به گفته چيف دواميش، از تنهايي بزرگ خواهيم مرد.

اسماعيلکهرم
بوم شناس

نبودهماهنگي،پاشنهآشيلاحيايتاالبها
مديريت و احياي 30تاالب مهم كشور به مرحله نهايي و برنامه احياي 18تاالب به مرحله اجرا رسيده است

زهرارفيعي
خبرنگار

18تاالبي
  كــه برنامــه احيــاي آنها 

در حال اجراست

پريشان،شادگان،اروميه،
قرهقشــاق،قوريگل،
ميقــان،چغاخور،زريوار،
هامــون،بختگان،آالگل،
گاوخونــي،نوروزلــو،
ســولدوز،کانيبرازان،
حــرايمينــاب،نئورو

گندمان

12تاالبي
  كــه برنامــه احيــاي آنها 

در حال تدوين است

جازموريان،کشــفرود،
بيشه پلدختر، جاجرود،
داالن،خورخوران،رودگز،
مهارلو،کافتر،آقگل،امير

کايهودير-نخيلو

4تاالبي
 كه برنامه احيــاي آنها در 

حال تصويب است

گاوخوني،گواتــر،حلهو
جازموريان

برنامهاحيا
ث

مك

پايقاچاقچيانچوببههيركانيبازميشود؟
طرح مديريت پايدارمنابع طبيعي منطقه هيركاني با لغو طرح تنفس قرار است برداشت چوب شكسته را 

مجاز اعالم كند

 طرح تنفس جنگل هاي شمال به زودي 
كنار گذاشته مي شود تا نگراني ها درباره جنگل

آغاز دوباره برداشت چوب از جنگل هاي 
شمال به اوج خود برسد.

ديروز بود كه معاون امور جنگل سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخيزداري خبر از تغييراتي نو در طرح تنفس جنگل  داد. 
گويا قرار است اين بار طرح جديدي با عنوان »مديريت 
پايدار منابع طبيعي منطقــه هيركاني« جايگزين طرح 
فعلي شود. اما با پايان يافتن اجراي طرح تنفس جنگل و 
اجراي طرح جديد، سرانجام بهره برداري از چوب درختان 

جنگل هيركاني چه مي شود؟
طرح جديد براساس خبري كه ايسنا داده است، قرار بود 
از ابتداي امسال اجرايي شــود. اما اين طرح تاكنون به 
مرحله اجرا نرســيده و انتقاد رئيس سازمان جنگل ها را 
نيز درپي داشته به نحوي كه مسعود منصور اعالم كرده 
اســت، طرح هاي جنگلداري جديد بايد هرچه سريع تر 

اجرايي شوند.
به گزارش همشــهري، طرح »مديريت پايــدار منابع 
طبيعي منطقه هيركاني« در 2فاز تعريف شده است كه 
فاز اول نيمه  تفصيلي يا مطالعات پايه آمايشي است. در 
اين مرحله ابتدا توان اكولوژيك، اجتماعي و اقتصادي در 
سطح حوضه آبخيز بررسي و پس از آن كاربري هاي مجاز 
سازگار با محيط زيست و طبيعت مشخص و در نهايت در 
فاز دوم طرح تفصيلي-اجرايي در ســطح حوضه آبخيز 
تهيه مي شود. هم اكنون شرح خدمات و دستورالعمل هاي 
طرح جايگزين تدوين شده و مشاوران طرح نيز مطالعات 
نيمه تفصيلي آن را به پايان رسانده اند. بدين ترتيب طرح 
جايگزين كه درحال حاضر مراحل پاياني خود را جهت 

اجرا طي مي كند، به زودي اجرا مي شود.

جزئياتطرحجديد
طرح مديريت پايدار منابع طبيعي منطقه هيركاني كه به 
طرح »جايگزين جنگلداري« معروف است هم اكنون در 

دست طراحي است.
براســاس اطالعات رســيده از ســازمان جنگل ها به 
همشهري، اين سازمان براساس مصوبه سال92 هيأت 
وزيران و بند3 ماده38 قانون ششم برنامه توسعه مكلف 
است كه طرح جايگزين جنگلداري منطقه هيركاني را 
تهيه كند و براي ســال1399 و1400 به اجرا دربياورد. 
پيش از اين، طرح جنگلداري در سال96 به اتمام رسيد 
و كمي پس از آن طرح تنفس جنگل آغاز شــد. در واقع 
طرح تنفس جنگل تداوم طرح جنگلداري گذشــته و 
طرح جديد جايگزين اين دو اســت. طرح جايگزين در 
2فاز تعريف شــده كه فاز اول نيمه تفصيلي يا مطالعات 
پايه آمايشي است. در اين مرحله ابتدا توان اكولوژيك، 

اجتماعي و اقتصادي در سطح حوضه آبخيز بررسي و پس 
از آن كاربري هاي مجاز سازگار با محيط زيست و طبيعت 
مشخص و در نهايت در فاز دوم طرح تفصيلي -اجرايي در 

سطح حوضه آبخيز تهيه مي شود.
طرح جايگزين با طرح جنگلداري گذشــته تفاوت هاي 
اساســي دارد. ازجمله اين تفاوت ها مي توان به رويكرد 
اكوسيستمي طرح جايگزين اشاره كرد. در طرح جايگزين 
سياست سازمان جنگل ها، اســتفاده از تمام ظرفيت ها 
و تــوان منابع طبيعــي و حوضه آبخيز اســت نه صرفا 

بهره برداري چوبي از جنگل.
براســاس آنچه ســازمان جنگل ها از جزئيــات طرح 
جديد در اختيار همشــهري قرار داده اســت، در طرح 
گذشته يك دســتورالعمل براي مديريت تمام سطوح 
جنگل هاي شمال تعريف شــده بود. اما در طرح جديد، 
متناســب با توان اكولوژيك، اقتصــادي و اجتماعي هر 
منطقه از جنگل هاي شــمال براي آن برنامه ريزي شده 
اســت. در طرح جنگلداري گذشــته، بين دستگاه هاي 
مســئول موازي كاري و چند مديريتي وجود داشت كه 
به نوعي مي توانســت به ناهماهنگي تعبير شود. اما در 
طرح »مديريــت پايدارمنابع طبيعي منطقه هيركاني« 
وحدت رويه ايجاد و سند راهبردي ساالنه براي هر حوضه 
آبخيز تعريف مي شود. به اعالم سازمان جنگل ها، مبناي 
طرح مديريت پايدار منابع طبيعــي منطقه هيركاني، 
مديريت پايدار جنگل اســت و جنگل بايــد به گونه اي 
مديريت شــود كه چرخه طبيعي خــود را حفظ كند و 

پايداري اكوسيستم تضمين شود.
ازسويي در طرح جديد نقاطي كه مستعد آتش سوزي و 
بيماري و آفات هستند شناسايي و برنامه هاي جداگانه اي 
براي آنها تدوين مي شــود و رويكرد محوري، استفاده از 

ظرفيت جوامع محلي براي مديريت جنگل است.

برداشتچوبچهميشود؟
مهم ترين معضل اساسي در طرح هاي جنگلداري، موضوع 
برداشت چوب است كه همواره موجب نگراني دوستداران 
منابع طبيعي است. البته طرح جديد براي توليد چوب 
هنوز تهيه نشده و هدف طرحي كه در دست تهيه است، 

بهداشت، اصالح و پرورش جنگل است.
اما آنگونه كه همشــهري اطالع يافته، چنانچه پايداري 
اكوسيســتم اجازه دهد، برداشــت چوب از جنگل نيز 
انجام مي شــود. با اين تفاوت كه برداشت چوب تنها از 
جنگل هاي دست كاشــت صورت خواهــد گرفت و در 
جنگل هاي طبيعي، تنها درختان شكســته و افتاده، با 

هدف بهداشت جنگل برداشت مي شوند.
مهم ترين هدف در طرح »مديريت پايدار منابع طبيعي 
منطقه هيركاني« نيز پايداري اكوسيســتم است و اگر 
توان اكولوژيك اكوسيســتم اجازه دهد در جنگل هاي 
دست كاشــت برداشــت چوب صورت مي گيــرد. در 
جنگل هاي طبيعي نيز اگر درختاني كه ريشه كن شده  
و شكسته اند جمع آوري نشــوند، تبديل به منبعي براي 
حريق يا تجمع آفات مي شوند. بنابراين مانند طرح تنفس 
جنگل جمع آوري اينگونه درختان نيز در طرح جديد در 

دستور كار است.
اما آنچه در طرح جديد پاسخي براي آن يافت نمي شود، 
آن است كه توجه به درختان سرپا، تمركز بيش از پيش 
را مي طلبد چرا كه طي ســال هاي اجراي طرح تنفس 
جنگل، بارها قاچاقچيان چوب به بهانه جمع آوري چوب 
شكســته در جنگل ها حضور مي يافتند و به اين بهانه 
به جان درختان ســرپا مي افتادند. اما مشخص نيست 
در طرح جايگزين تنفس جنــگل، براي حفظ درختان 
ســالم چه رويكردي از طرف ســازمان جنگل ها اتخاذ 

شده است؟ 

سيدمحمدفخار
خبرنگار
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فهيمه طباطبايي
خبر نگار

 سجاد، دانش آموز پايه چهارم 
 گزارش

ابتدايي سردشت خوزستان  يك
نه لپ تاپ دارد، نه تبلت و نه 
گوشي همراهي كه بتواند در كالس هاي 
مدرسه اش شركت كند. او بعد از كلي فكر 
و تالش بــراي پيدا كــردن راه حلي براي 
درس خواندن، به اين نقطه رسيده كه برود 
و با پســر همســايه صحبت كنــد و از او 
بخواهد در هفته 3تا 4ساعت تبلتش را به 
او اجاره دهــد تا بتوانــد كالس هايش را 
آفاليــن ببينــد. او حــاال يكشــنبه ها، 
سه شنبه ها و پنجشنبه ها با 15هزار تومان 
اسكناس مي رود دم در خانه همسايه و به 
ازاي اين پول هر بار يك ساعت اجازه پيدا 
مي كند آخرين درس هايي كه معلم داده را 
ببيند و جزوه و تكليفش را بنويســد. پدر 
سجاد، كارگر روزمزد است و بعضي روزها 
همين 15هزار تومان را ندارد تا به او بدهد.

بيش از 9 ماه از شيوع كرونا و 2ماه از آغاز 
سال تحصيلي 1400-1399 مي گذرد و 
همچنان كمبود لوازم هوشمند موردنياز 
آموزش مانند تبلت، موبايل، تلفن همراه 
و حتي اينترنت در برخي مناطق، مسئله 
اصلي و ابتدايي دانش آموزان و خانواده هاي 

آنهاســت؛ مســئله اي كه وزير آموزش و 
پرورش اواسط مرداد امســال با ارائه آمار 
3ميليــون و 225هــزار دانش آموز بدون 
دسترســي به امكانات هوشمند آموزشي 
به آن رسميت بخشــيد و از آن به عنوان 
يك معضل بزرگ ياد كرد. وزارت آموزش 
و پرورش حتي يك پويش ملي براي تهيه 
اين لــوازم به راه انداخــت و از نيكوكاران 
خواســت در اين مســير، آنها را همراهي 
كنند، اما نه تنها پويش به راه نيفتاد، بلكه 
حاال خبري از بهبود وضعيت دانش آموزان 
به خصوص در استان هاي محروم كشور هم 

به گوش نمي رسد.
البتــه كه اين بحــران به چند اســتان يا 
تعدادي مدرســه و دانش آمــوز محدود 
نمي شــود و از قلب تهران تا چهارمحال و 
بختياري، لرســتان، كرمان، خوزستان، 
سيستان و بلوچستان، بندرعباس، گيالن، 
مازندران و گلستان امتداد دارد.  حتی آنها 
وعده ساخت و توزيع تبلت دانش آموزی را 

مطرح كردند اما اين وعده هنوز عملياتی 
نشده اســت و در حد يك پيشنهاد باقی 

مانده. 
وزير ارتباطات بيســت و هفتم مهر ماه در 
اين باره گفته است: از شركت های داخلی 
حمايت كرديم و آنها در چنــد ماه آينده 
می توانند تبلت ارزان قيمت توليد كنند و 
در اختيار دانش آموزان قرار دهند. وزارت 
آموزش و پرورش به عنــوان متولي اصلي 
آموزش رايگان در كشــور، بعــد از اعالم 
ديرهنــگام آمار دانش آمــوزان محروم از 
امكانات آموزش آناليــن و راه اندازي يك 
پويش، يكباره در اين باره ســكوت مطلق 
كرد و از مردم و خيران خواســت در اين 

زمينه ورود كنند. 
فضاي مجازي از شــروع ســال تحصيلي 
پر شــد از هشــتگ پويش هــا، گلريزان، 
جشــنواره و... براي خريد لوازم موردنياز 
دانش آموزان و دانشــجويان. خيريه هاي 
بزرگ هم امسال تمركزشان را گذاشتند 

روي تهيه اين ابزار هوشــمند كه به دليل 
افزايش نــرخ دالر، روزبــه روز گران تر و 
غيرقابــل دســترس تر مي شــود. برخي 
نهادهاي مردمي از شــهروندان خواستند 
كه گوشي ها يا رايانه هاي دست دوم خود 
را به دست آنها برسانند تا بعد از تعمير در 
اختيار دانش آموزان نيازمند قرار بگيرد و تا 
به امروز اين نوع فعاليت ها ادامه دارد و هر 
روز ابعاد گسترده تري هم به خود مي گيرد. 
حسين فالحي، معلم و كارشناس آموزشي 
در اين باره به همشهري گفت: »مسئوالن 
وزارت آمــوزش و پرورش بيــش از 7 ماه 
فرصت داشتند كه براي اين بحران فكري 
بكنند و برنامه بريزنــد، اما در دقيقه هاي 
آخر تصميــم گرفتند كه يــك آمار كلي 
از كمبودهــا ارائه بدهنــد.« وي با انتقاد 
از انفعــال وزارت آموزش و پــرورش در 
بحران پيش آمده تحت تأثير اپيدمي كرونا 
گفت: »حتي مســئوالن ايــن وزارتخانه 
آمار تفكيك شده و جزئي از دانش آموزان 
نيازمند و مدارس آنها در اختيار نيكوكاران 
قرار نداده اند تا توزيع درســت و منطقي 
صورت گيرد. در اين موضوع هم مثل سيل 
يا زلزله كه كمك ها به دست عده اي رسيد و 
تعداد زيادي محروم ماندند، عمل مي شود؛ 
چون نقشه راه درستي در دست نهادهاي 

مردمي نيست.«

آموزش و پرورش نقشه راه را به خيرين 
نشان نداد

درباره اينكــه دانش آمــوزان در مناطق 
مختلف كشور چه ميزان كمك هاي مردمي 
دريافت كرده اند، گــزارش كامل و دقيقي 
از ميزان كمك هــاي مردمي در اين حوزه 
وجود ندارد؛ چراكه اين كمك ها پراكنده و 
موردي از سوي نهادهاي مردمي، خيريه ها 
و حتي چهره هاي مطــرح فضاي مجازي 
صورت گرفته و هيچ گونه ارزيابي و نظارتي 
روي آنها نيست. شــادي توانا، مددكار و 
فعال حوزه كــودكان در اين باره مي گويد: 
»نيكــوكاران مجبــور شــدند به صورت 
خودجوش و بدون هيچ نقشه راهي اقدام به 
تهيه گوشي موبايل، تبلت و لپ تاپ كنند و 
آنها را به دانش آموزاني كه به زعم خودشان 
نيازمند بودند، برســانند؛ درحالي كه نياز 
هر گروه دانش آمــوزي با ديگري متفاوت 
اســت؛ مثال نوجوانان در مقطع متوسطه 
اول نيازهايشــان بــا كــودكان در دوره 
ابتدايي يا هنرســتاني ها با دانش آموزان 
رشــته هاي نظري فرق مي كند. از سويي 
امكانات براساس سليقه و شنيده ها توزيع 
شد و نه براساس نيازســنجي دقيقي كه 
بايد از طريق مديران مــدارس و معلمان 
صورت مي گرفت؛ مثال اگر يكي از فعاالن 
مدني در منطقه دسترســي به شبكه هاي 
مجازي داشت و در اين باره نوشت و ويدئو 
و عكس منتشــر كــرد، توانســت بخش  
زيادي از كمك هاي مردمي را جذب كند؛ 
درحالي كه بســياري از دانش آموزان در 
روســتاهاي كوچك و دورافتــاده از اين 

امكانات محروم ماندند.«

افت تحصيلي، تــرك تحصيل و حتي 
ازدواج دختران

روند افزايش افت تحصيلي دانش آموزان 
يا ترك تحصيل آنها در برخي اســتان ها 
چندين سال اســت كه به واسطه شرايط 
اقتصــادي نامســاعد و همچنين كيفيت 
پايين آموزش در مدارس دولتي آغاز شده 
اســت، اما كرونا به اين شرايط دامن زده و 
باعث شده اين روند سرعت بيشتری به خود 
بگيرد. اعضاي كميتــه آموزش جمعيت 
امام علي)ع( يكي از گروه هايي هســتند 
كه سال هاســت در زمينه بهبود وضعيت 
تحصيلي كــودكان در مناطــق محروم و 
حاشــيه اي فعاليت مي كننــد. آنها حاال 
نســبت به اين معضل هشدار داده و حتي 
عنوان كرده انــد در برخي از مناطق تحت 
پوشش آنها، ازدواج كودكان دختر شدت 
باالتري گرفته اســت. مريم ســوداگري، 
عضو كميته آموزش جمعيت امام علي با 

ارائه گزارش آمــاري از وضعيت تحصيل 
دانش آموزان مناطق حاشــيه اي از اسفند 
ســال گذشــته تا كنون گفــت: »ناتواني 
خانواده هــا در پرداخت هزينه گوشــي 
هوشمند و اينترنت، ضعف پايه تحصيلي 
به دليل ارائه آمــوزش بي كيفيت در پايه 
تحصيلي پايين تر، عدم همكاري برخي از 
مدارس در ثبت نام كودكاني كه دسترسي 
به ابزار هوشمند ندارند و ناتواني خانواده ها 
در پرداخت شــهريه مدارس دولتي كه از 
50هزار تومان شروع و تا 500هزار تومان 
اعالم شده، نداشــتن اوراق هويتي مانند 
شناسنامه و پاسپورت و ارائه نكردن برگه 
حمايت تحصيلي از ســوي مدارس باعث 
شــده بســياري از دانش آموزان در اين 

مناطق از تحصيل باز بمانند.«
وي افــزود: »كــودكان و نوجوانان تحت 
پوشــش جمعيت امام علي در سال هاي 
تحصيلي قبل هم با مشكالت جدي روبه رو 
بودند؛ مثل اينكه معلمان و مديران درك 
درستي از شــرايط زندگي آنها نداشتند 
و خواســته هايي را مطــرح مي كردند كه 
در توان آنها نبود، اما كرونا اين مشــكالت 
را چند برابر كرده اســت؛ به طــور مثال 
بررسي هاي ما نشــان مي دهد كه 3ماهه 
پايان سال تحصيلي گذشــته، مسئوالن 
مدارس كمتريــن پيگيري آموزشــي را 
براي اين كودكان داشتند و درنهايت هم 
بدون هيچ گونه ارزيابي دقيقي به آنها نمره 
قبولي داده اند؛ درحالي كه دانش آموز موارد 
درســي را اصال ياد نگرفته و قطعا در سال 
تحصيلي آينده دچــار افت تحصيلي و در 
ادامه ترك تحصيل مي شود.« سوداگري 
توضيح داد: »در ســال تحصيلي جديد، 
بســياري از دانش آموزان مستعد در اين 
مناطق به دليل نبود امكانات آموزش از راه 
دور تحت فشار و استرس هستند و آينده 
خود را در خطر مي بينند. ما حاال بيشتر از 
اينكه نگران آسيب تحصيلي كودكان خود 
باشيم، نگران وضعيت روحي و رواني آنها 
درصورت ادامه دار شدن اين شيوه آموزش 

هستيم.
به رغم ارائه گزارش هاي متعدد از ســوي 
نهادهــاي مردمي و فعاالن آموزشــي در 
سراسر كشور مبني بر وضعيت بد تحصيلي 
بيش از 5ميليون دانش آموز در سراســر 
كشــور و ارائه آمار افت تحصيلــي آنها، 
مسئوالن آموزش و پرورش ترجيح داده اند 
فقط درباره دسترسي شبكه شاد و افزايش 
ظرفيت هاي آن صحبت كنند؛ درحالي كه 
پيامدهاي ناشي از شــيوع ويروس كرونا 
چشم انداز بازگشــت اين دانش آموزان به 

مدارس را تيره و تار كرده است.«

يادداشت

مسئوالن وزارت آموزش و پرورش بيش از 7 ماه فرصت داشتند 
كه براي اين بحران فكري بكنند و برنامه بريزند، اما در دقيقه هاي 

آخر تصميم گرفتند كه يك آمار كلي از كمبودها ارائه بدهند

بيم و اميد محدوديت هاي تازه 

تعطيلــي دوهفتــه اي در تهــران و 
مناطق  مختلف كشــور كــه روزها 
است در رســانه ها درباره آن صحبت 

مي شود موضوعي است كه هنوز رنگ اجرا به خود نديده است. 
معتقدم، حتي با اجراي تعطيلــي دوهفته اي در مناطق قرمز و 
اجراي محدوديت هاي ديگر در مناطق زرد و نارنجي تنها قادر 
خواهيم بود تراكم تعداد بيمار در بيمارســتان ها را تا حدودي 
كاهش دهيم. بر اين باورم كه درصورت اجراي تعطيلي، مراكز 
بيمارستاني قادر خواهند شــد، با احياي ظرفيت هاي خود با 
ترخيص بيماران و اختصاص تخت هاي خالي شــده از بحران 
كمبود تخت هاي بيمارســتاني تا حدودي خارج شوند. با اين 
حال، متأسفانه مشخص نيست چرا مسئوالن به سرعت نسبت 
به تعطيل كردن كســب و كارها اقــدام نمي كنند و اجراي آن 
را به روزها و هفته هاي بعد موكول مي كننــد. اما درباره اينكه 
تعطيلي كه قرار اســت از اول آذرماه اجرا شــود چــه اثري بر 
بيماري در هفته هاي آينده خواهد داشــت بايد گفت، هر چند 
تعطيلي كه از اول آذرماه اجرايي مي شود با تأخير و ديرهنگام 
است اما، مي تواند آمار فوت افراد را در هفته هاي بعد از اجراي 
محدوديت ها كاهش دهد. از سوي ديگر، با وجود نقدهايي كه 
به عملكرد مسئوالن وارد است، مردم نيز در اين شرايط وظايفي 
دارند كه بايد با عمل به آن زنجيره انتقال ويروس را شكسته و 
از افزايش تعداد مبتاليان به بيمــاري جلوگيري كنند. نگراني 
جدي كه اكنون وجود دارد اين اســت كه با اجراي تعطيلي و 
محدوديت ها، برخي از شــهروندان بار سفر بسته و به مسافرت 
يا انجام ديد و بازديدهاي خانوادگــي بروند و با اين اقدام خود، 
تالش هاي انجام شده براي مهار ويروس را كم اثركنند. اميدوارم 
شرايط كنوني كشــور و آمار رو به رشــد تعداد فوت شدگان و 
بيماران جديد، منجر به تغيير رويكرد مردم و رعايت بيشــتر 
پروتكل هاي بهداشتي از سوي شــهروندان شود تا در آينده از 

شدت شيوع بيماري در جامعه كاسته شود.

حميدرضاعمادي
متخصص بيماري هاي عفوني

ادامه از  تعطيلي تهران يك اقدام فوري 
و ضربتي استصفحه اول

عبــاس آقــازاده، رئيس مجمــع عمومي ســازمان 
نظام پزشــكي، موافق تعطيلي 2هفته اي تهران است 
و آن را يك اقدام فوري و ضربتــي براي كاهش موارد 
ابتال و شــيوع می داند. به گفته او، نقــش اين 2هفته 
تعطيلي، از ميــان بردن بيماري نيســت، بلكه اجازه 
مي دهد تا مراكز درماني كمي نفس بكشند. تعطيلي 
تهران بايد همراه با ممنوعيت ترددها باشد. منظور از 
تعطيلي، 2هفته قرنطينه كامل است و در كنار آن هم 
بايد بيماريابي به شدت افزايش پيدا كند. حميدسوري، 
اپيدميولوژيست اما پيش از اين به همشهري گفته بود 
كه قرنطينه كامل، مانند يك قرص مسكن براي تهران 
عمل مي كند. بايد سازوكارهاي ديگري مانند قرنطينه 
هوشمند درنظر گرفته شــود؛ چراكه پس از تعطيلي 
دوهفته اي بار ديگر، وضعيت مانند قبل مي شود. براي 
اســتراحت كادر درمان هم بايد فكر ديگري در نظام 
سالمت شــود. نادر توكلي، معاون درمان ستاد مقابله 
با كروناي تهران اما موافق تعطيلي دوهفته اي اســت 
و مي گويد با اين اقدام زنجيره شــيوع قطع نمي شود،  
ولی مي توان به طور نسبي آن را كنترل كرد. با اين حال 
با سوري هم نظر اســت كه يك اقدام موقتي است، اما 
بايد اتفاق بيفتد. مينو محرز، عضو كميته علمي ستاد 
مقابله با كرونا هم به همشهري مي گويد كه حتي اگر 
با تعطيلي دوهفته اي موافقت نشــد، بايد حداقل يك 
هفته تهران را تعطيل مي كردند. بــه گفته او، نه تنها 
در تهران كه در بســياري از شــهرهاي ديگر هم تنها 
راه كنترل شرايط موجود، جلوگيري از تجمع هاست. 
شايد قرنطينه كامل اثرات سوء اقتصادي و رواني داشته 

باشد، اما براي مدت كوتاهي بايد اين اتفاق بيفتد.
 

چه كساني تصميم مي گيرند؟
با وجود درخواست هاي فراوان براي تعطيلي 2هفته اي 
تهران و اعمال تصميمات جدي تر، اما سؤال اينجاست 
كه چرا اعضاي ســتاد ملي مقابله با كرونا، در برابر اين 
خواسته ها مقاومت مي كنند؟ چه كساني در اين مورد 
تصميم  می گيرند؟ اوايل اســفند سال گذشته، يعني 
چند روز پس از ثبت نخســتين موارد فوت كرونا در 
كشور، ســتادي تحت عنوان ســتاد مقابله با كرونا با 
مصوبه شــوراي عالي امنيت ملي و تأييد مقام معظم 
رهبري تشكيل شــد. در ابتدا وزير بهداشت، به عنوان 
رئيس اين ســتاد تعيين شــد. آن زمان، وزير كشور، 
وزير راه و شهرســازي، وزير آموزش و پرورش، وزير 
علوم، وزير ميراث فرهنگي، وزير ارشــاد، رئيس ستاد 
كل نيروهاي مســلح، دادســتان كل كشــور، رئيس 
ســازمان برنامه و بودجه، رئيس سازمان صدا و سيما، 
رئيس سازمان حج و زيارت، سخنگوي دولت، فرمانده 
نيروي انتظامي و عضو فقهاي شوراي نگهبان به عنوان 

اعضاي ســتاد انتخاب شــدند. چند ماهي نگذشته 
بود كــه رئيس جمهوري، رياســت ســتاد را بر عهده 
گرفــت و درنهايت 6آبــان، وزير كشــور را به عنوان 
فرمانده عملياتي اين ستاد انتخاب كرد. كارنامه ستاد 
مقابله با كرونا در 270روز گذشته اما براي بسياري از 
متخصصان قابل قبول نبوده است. يكي از آنها، رئيس 
مجمع عمومي سازمان نظام پزشكي است كه در بيانيه 
اخير اين سازمان خطاب به رئيس جمهوري به عنوان 
يكي از امضاكنندگان خواســتار اســتفاده از ظرفيت 
متخصصان در ستاد شده بود. او در ادامه صحبت هايش 
با همشهري تأكيد مي كند كه يكي از داليلي كه تهران 
تعطيل نمي شود، كمرنگ بودن نقش متخصصان در 
ستاد ملي مقابله با كروناست. به گفته او، درصد افراد 
متخصص و متوليان اپيدميولوژي در تركيب ستاد ملي 

مقابله با كرونا در اقليت اســت. قبال در بيانيه سازمان 
نظام پزشكي درخواست شده بود تا از نظرات صاحبان 
فرايند و دانشــمندان اين حوزه اســتفاده شــود و از 
نمايندگان جامعه پزشكي نظرخواهي شد، اما به دليل 
كمرنگ بودن نقش اين افراد، شاهد تصميمات مرتبط 
نيســتيم و تنها به بخش اقتصادي و معيشتي ماجرا 
توجه مي شود؛ درحالي كه پيشگيري نكردن از شيوع، 

به اقتصاد هم ضربه وارد مي كند.

اعضاي ستاد و مديريت كرونا نياز به بازنگري دارند
 حميد سوري، اپيدميولوژيست و عضو كميته كشوري 
مقابله بــا كرونا هم بر اين موضــوع تأكيد مي كند. به 
گفته او، هم اكنون چندين ستاد در كشور براي مقابله 
با كرونا تشكيل شده است؛ يكي ستاد ملي به رياست 

رئيس جمهوري و چند ســتاد ديگــر در بخش هاي 
ديگر ازجمله وزارت بهداشــت. در ستاد ملي است كه 
تصميم گيري هاي اصلي اتفــاق مي افتد و اعضاي آن 
هم مســئوالن اجرايي كشــور مانند وزيران هستند. 
گاهي هم ممكن است از مشــاوراني كه تخصص هاي 
مستقيم دارند، دعوت شود؛ هر چند كه تاكنون ديده 
نشده از متخصص اپيدميولوژي دعوت شود: »مباحث 
تخصصي و علمي اغلب در ستاد مقابله با كروناي وزارت 
بهداشت و كميته هاي مربوطه انجام مي شود، اما اين 
كميته ها خيلي فعال نيســتند؛ مثال 7 ماه اســت كه 
كميته اپيدميولوژي تشكيل جلسه نداده است. اينها 
بيشتر نقش مشــورتي دارند، اما مبناي تصميم گيري 
نهايي براي ستاد ملي نيســتند.« او مي گويد تاكنون 
تنها يك تحقيق درباره شــيوع كرونا از سوي تيم ما 

انجام شده، اما ستاد ملي مقابله با كرونا هيچ وقت سراغ 
آن را نگرفته است. به نظر مي رسد در تصميم گيري ها 
كمي گزينشي عمل مي شــود. به گفته اين متخصص 
اپيدميولوژي، از تصميماتي كه از ســوي ستاد گرفته 
مي شود اينطور به نظر نمي رسد كه اقدامات بر مبناي 
مســتندات علمي و بين المللي انجام شود: »اپيدمي 
يك علم است. بايد متخصص اين رشــته نظر بدهد، 
اما تاكنون از مــن يا چند نفر ديگر كه در اين رشــته 
تخصص داريم هيچ دعوتي براي نظرخواهي نشــده 
است؛ به همين دليل است كه اقدامات بر مبناي آزمون 
و خطا انجام مي شود و تاكنون ده ها هزار كشته تحميل 
شده اســت.« به گفته اين متخصص، مديران اجرايي 
بايد نظــرات متخصصان را گوش بدهند و متناســب 
با مقدورات كشــور، بهترين گزينــه را انتخاب كنند. 

او تأكيد مي كند كه در شــرايط فعلي براي مديريت 
كرونا، نياز به بازنگري در اعضاي ســتاد ملي مقابله با 
كرونا،  وجود دارد: »مديران اطالعات درستي از ماجرا 
ندارند و اطالعاتشان محدود به صحبت هايي است كه 
در جلسه ها مي شــنوند. اينها براي تصميمات بزرگ 
اكتفا نمي كند.« ســوري تأكيد مي كند كه مديريت 
يك اپيدمي نياز به تيمي متشكل از اپيدميولوژيست، 
كارشناس اقتصادي، روانشناس، سياستمدار و... دارد. 
در كشــورهاي ديگر، اعضاي كميتــه مقابله با كرونا، 
اپيدميولوژيست ها، جامعه شناسان،  روانشناسان و... 
هســتند. آنها نتيجه تحقيقــات را مبادله مي كنند و 

بهترين تصميم را مي گيرند.

بي ثباتــي در تصميم گيري هــا به دليل تركيب 
اعضاست

متخصصان مي گويند در تصميماتي كه از سوي ستاد 
ملي مقابلــه با كرونا گرفته مي شــود، بي ثباتي وجود 
دارد. آقازاده مي گويد، دليل اصلي آن تركيب اعضاي 
ستاد است. اعضا بايد در تصميم گيري شجاع، متعهد 
و پيگير باشند. همچنين سالمت بايد در اولويت شان 
باشد. او مي گويد، اخيرا شــورايي براي مشاوره با وزير 
بهداشت تشكيل شده كه اقدام مثبتي است، اما مسئله 
اينجاست كه مشاوره بايد با خود ستاد اتفاق بيفتد، نه با 
وزير بهداشت.  به گفته او، در كشورهاي ديگر مسئوالن 
ارشد بهداشتي متولي مقابله با كرونا هستند، در ايران 

اما اينطور نيست. 
بسياري به مديريت كرونا در كشور انتقاد دارند؛ يكي 
از آنها هــم مينو محرز، عضو كميته كشــوري مقابله 
با كروناســت. او مي گويد، تنها در ايران نيست كه در 
مديريت كرونا ايراد وجود دارد. در كشورهاي ديگر هم 

تصميمات قاطعي گرفته نشده است. 
او معتقد اســت در اين وضعيت و بــراي قطع زنجيره 
انتقال، بايد به مشاغل كمك شود و آنها را براي مدتي 
تعطيل كرد؛ چراكــه هزينه اي كه قرار اســت دولت  
براي درمان اين افراد بدهد، خيلي بيشتر از تسهيالت 
اقتصادي خواهد بــود: »تصميم گيري بــراي اعمال 
محدوديت هاي جدي، اقدام سختي است، مردم بايد 
كمك كنند و به ميدان بيايند.« او معتقد است كه بايد 
جريمه هاي ســنگين تري براي افراد متخلف، درنظر 
گرفته شود. اين متخصص عفوني، رفتارهاي ويروس 
را يكي از عوامل تشــديد بيمــاري در دنيا مي داند. او 
مي گويد،  پس از خرداد ماه، ويروس دچار جهش شد 
كه اگر اين اتفاق نمي افتاد، قطعا تاكنون مي شد آن را 
كنترل كرد: »در وضعيت فعلي ما ظرفيت بستري در 
مراكز درماني را نداريم و ميــزان مرگ ومير هم باالتر 
مي رود. هم اكنون تعداد بيماران بدحال زيادشــده و 
الزم اســت براي مدتي حداقل تهران تعطيل شود تا 

كمي وضعيت مراكز درماني بهتر شود.« 

يار غايب در ستاد كرونا
امير سوري، عضو كميته كشوري مقابله با كرونا: مباحث تخصصي و علمي اغلب در ستاد مقابله با كروناي وزارت بهداشت و 

كميته هاي مربوطه انجام مي شود، اما اين كميته ها خيلي فعال نيستند

دليل بي ثباتــي در تصميم گيري هــا، كمرنگ بودن نقــش متخصصان در 
تصميم گيري هاست. تنها به بخش اقتصادي و معيشتي ماجرا توجه مي شود؛ 

درحالي كه مديريت نكردن شيوع به اقتصاد هم ضربه وارد مي كند

   
مينو محرز، عضو كميته علمي مقابله با كرونا: حداقل يك هفته تهران را تعطيل 
كنيد. در وضعيت فعلي ما ظرفيت بســتري در مراكز درمانــي نداريم و ميزان 

مرگ ومير هم باالتر مي رود. هم اكنون تعداد بيماران بدحال زيادشده است

دانش آموزان برخي مناطق ناگزير شده اند براي درس خواندن موبايل و تبلت را روزانه و ساعتي اجاره  كنند

فقر گوشي هوشمند، روي ديگر محروميت
 ترك تحصيل دانش آموزان دختر در برخي مناطق كشور افزايش يافته است
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اين روزها شايد به خاطر استفاده بيشتر مردم 
از كسب و كارهاي آنالين در دوران شيوع 
كرونا بحث انحصار در اكوسيستم فناوري 
ايران و جهان داغ است. در آمريكا پرونده اي 
بي سابقه درباره گوگل و اپل و جريان بررسي 
انحصارگري در حوزه موتور جســت وجو 
جريان دارد و دولت چيــن هم اخيرا براي 

نخستين بار قوانيني را معرفي كرد كه قرار 
است فعاليت هاي انحصارگرايانه در صنعت 
اينترنت را ريشه يابي كند. در ايران عالوه بر 
اختالف اسنپ و تپسي كه كارشان چند باري 
به شوراي رقابت كشــيد اخيرا باطل شدن 
حكم اين شــورا درباره دعوي چيليوري و 
اسنپ فود جنجالي شد. مديرعامل استارتاپ 
از بين رفته چيليوري مدت كوتاهي پس از 
اين رأي با گرفتن پست در اسنپ مشغول 
به كار شــد تا بحث ها درباره انحصار حتي 

داغ تر از گذشته شــود. درباره انحصار در 
اكوسيستم استارتاپي ايران با اميرناظمي، 
معاون وزير ارتباطات به عنوان وجه دولتي و 
از سوي ديگر با نيما نامداري، چهره شناخته 
شده اكوسيستم به ويژه در حوزه فيتك و 
به عنوان تحليلگر فناوري گفت وگو كرده ايم. 
ايران در اكوسيستم فناوري جهان تازه اول 
راه است و به همين خاطر است كه چالشي 
بودن بحث انحصار در اين رابطه هم طبيعي 

به نظر مي رسد.

 انحصار در اكوسيستم استارتاپي 
از بودن تا نبودن

در جست و جوي آينده

اما و اگرهاي پرتاب جايگزين سايوز
نخستين پرتاب عملياتي كپسول سرنشين دار اسپيس ايكس 

به علت شرايط نامناسب جوي به تأخير افتاده و امروز يا 
چهارشنبه انجام مي شود

قــرار بود كه شــب گذشــته 
4فضانورد با كپســول فضايي 
 )Crew Dragon(كرو دراگون
شركت اسپيس  ايكس وارد مدار شوند. به گزارش سي ان ان، با اين 
حال، جيم بريدنشتاين، مدير ناسا، بعد از ظهر جمعه اعالم كرد كه 
وزش شديد باد در مركز فضايي كندي فلوريدا كه منطقه پرتاب 
شركت اسپيس ايكس و ناساست، آنها را ناگزير كرده كه پنجره 
پرتاب)زمان پرتاب( خود را به ساعت 7:27 امروز)يكشنبه( به 
وقت محلي)به وقت تهران دوشنبه ساعت 4صبح( موكول كنند.
به گفته سخنگوي ناسا، شركت اسپيس ايكس خواستار به تأخير 

انداختن اين ماموريت شده است.

تأخير به خاطر شرايط جوي
اين خبر اندكي پس از آن منتشر شد كه ايالن ماسك، مديرعامل 
اسپيس ايكس در توييتر فاش كرد كه از چند روز پيش دچار تب 
و سرفه شده است. در اين ســفر عالوه بر مايكل هاپكينز، ويكتور 
گالور و شانون واكر كه فضانوردان ناسا هستند، سوئيچي نوگوچي، 
فضانورد آژانس فضايي ژاپن)JAXA( هم حضور دارد. اينكه امروز 
اين پرتاب انجام شود، بستگي به شرايط آب و هوا دارد، اما براساس 
آخرين پيش بيني ها به نظر مي رسد كه شرايط آب و هوايي امروز 

نامناسب تر از ديروز است.
اين در حالي است كه روز چهارشنبه آينده به عنوان روز جايگزين 

براي اين ماموريت درنظر گرفته شده است.

مأموريت اصلي

اين پرتاب پس از مأموريت تاريخي  ماه مي انجام مي شود كه طي 
آن فضاپيماي كرو دراگون براي نخستين بار به همراه فضانوردان 
به پرواز درآمد. آن ماموريت، نخستين ماموريتي بود كه فضانوردان 
با يك فضاپيماي خصوصي به مــدار مي رفتند و همچنين پس از 
نزديك به يك دهه، نخستين ماموريتي بود كه از خاك آمريكا به 
فضا صورت مي گرفت. با اين حال، آن سفر همچنان يك مأموريت 
»نمايشي« محسوب مي شد كه به وسيله 2فضانورد كهنه كار ناسا 
و  خلبانان آزمايشي نظامي ســابق صورت گرفت. همه  چيز بدون 
هيچ مشكلي به اتمام رسيد، اما ناسا كرو دراگون را به عنوان يك 
فضاپيماي »رده  داراي سرنشين انســاني« رسما تأييد نكرد. اين 
عدم تأييد به اين معنــي بود كه اين فضاپيمــا مي تواند به عنوان 
يك وسيله ايمن براي حمل انسان به فضا »فرض« شود، تا اينكه 

بررسي هاي نهايي در هفته گذشته به پايان رسيد.
اين ماموريت كه كــرو يك)Crew-1( ناميده مي شــود، به طور 
واقعي انجام خواهد شد. هيچ كدام از 4فضانورد، خلبانان آزمايشي 
نيستند. آنها از سوابق گوناگوني از پيشــينه علمي و دانشگاهي 
گرفته تا مهندسي روباتيك برخوردار و آماده اسكان تمام وقت در 
ايستگاه فضايي هستند. آنها قرار است كه در اين منطقه تحقيقات 
و همچنين تعمير و نگهداري كامل يك آزمايشگاه مداري 20ساله 

را انجام دهند.

كرو دراگون چيست؟
كرو دراگون يك كپسول مخروطي شكل است كه قطر آن حدود 
4متر و به 7صندلي و سيستم هاي كنترل لمسي مجهز شده است. 
اسپيس ايكس يك دهه را صرف توسعه و آزمايش اين فضاپيما كرد. 
البته نبايد اين فضاپيما را با استارشيپ)موشك آزمايشي مريخ( 
يا فضاپيماي دراگون كه وسيله انتقال محموله ها و تجهيزات بين 
زمين و ايستگاه فضايي است و از چند سال پيش در حال كار است، 

اشتباه گرفت.

مسئله انحصار در اكوسيستم فناوري اين روزها بار 
ديگر به مسئله  اي داغ و جدي در جهان تبديل شده است. در 

ايران به نظرتان اوضاع چطور است؟
به مسئله انحصار در اكوسيستم استارتاپي از چند زاويه مي شود نگاه 
كرد. از بعد اجتماعي ســير تحول را كه نگاه مي كنيم مسئله انحصار 
در جامعه اي ايجاد مي شــود كه در آن امكان شــكل گيري نهادهاي 
خصوصي قدرتمند وجود داشته باشــد. در فاز بعد سراغ اين مسئله 
مي رويم كه انحصار آنها چطور حل شود. به نظر من جامعه ما هنوز در 
مرحله اول يعني شكل گيري نهادهاي خصوصي قدرتمند گير كرده 
است. يعني مسئله امروز ما واقعا شكل گيري انحصاري نيست؛ مسئله 
ما اين است كه اصوال امكان شكل گيري همان پلتفرم هاي قدرتمند 
وجود ندارد. ما مشكل و مسئله پيشا انحصار داريم كه امكان دادن به 
پلتفرم هاي خصوصي براي رشد و بزرگ شدن است. به عبارت ديگر؛ 
جامعه ما جامعه اي شمشادي اســت كه در اين جامعه به فرض من، 
همه شركت ها به شكل شمشادهايي ديده مي شوند كه قدشان از يك 
حدي نبايد بيشتر شود. اگر از يك حدي بزرگ تر شود ما مي خواهيم با 
آن مقابله كنيم؛ فرقي هم نمي كند اين مقابله با چه اسمي انجام شود. 
مشكل اصلي ما اين است. ممكن اســت براي اين برخورد اين باغبان 
قيچي به دست با اين جامعه شمشادي يك بار بهانه اش مبارزه با انحصار 

و يك بار ديگر چيز ديگري باشد.
يعني ما مسئله انحصار را در اكوسيستم استارتاپي 

ايران نمي بينيم؟
اين به معناي آن نيست كه من بگويم مسئله انحصار در اكوسيستم ما 
وجود ندارد. من حرفم اين است كه از ميان 2 مسئله يعني انحصار و 
رشد شركت ها و امكان ايجاد پلتفرم هاي بزرگ مسئله ما دومي است. 
اتفاقا طرح موضوعي مثل مبارزه با ســكوها را هم من در همين راستا 
مي بينم. مركز ملي فضاي مجازي اول بايد آيين نامه اي در حمايت از 
سكوها، به رسميت شــناختن آنها و تالش براي رشدشان بدهد، اما 
نخستين باري كه درباره سكوها حرف زده مي شود درباره جلوگيري 
از انحصار سكو اســت. يعني به جاي اينكه وجه تشويقي داشته باشد 
فقط روي نكته منفي زوم شده اســت. ما هيچ مصوبه و آيين نامه اي 
براي حمايت از ســكوها نديده ايم كه حاال آيين نامــه جلوگيري از 
انحصار داده مي شود. اوال مسئله ما درباره شكل گيري پلتفرم ها بسيار 
بيشتر از ماجراي انحصار است. دوم هم اين است كه خود جلوگيري 
از انحصار در بسياري از موارد بهانه اي براي جلوگيري از شكل گيري 

پلتفرم ها مي شود.
به نظرتان اصوال انحصار مســئله جدي به حساب 

مي آيد كه براي آن سريع تر اقدام كنيم؟
بله انحصار قطعا مسئله اي جدي در فضاي مجازي است. همانطور كه 
مي بينيم در جهان هم اين موضوع مطرح است و همانطور كه مي دانيد 
شركت هاي بزرگ آمريكا ازجمله 4 شركت مشهور فناوري هر كدام 
پرونده هايي در اين زمينه دارند و اتفاقا خيلي خوب است ما زودتر به 
فكر آن باشيم. ولي با همان مالحظاتي كه گفتم. يعني اول اثبات كنيم 
كه حامي و طرفدار پلتفرم ها هستيم، براي تشويق شان برنامه بريزيم 

و بعد براي جلوگيري از انحصار بخواهيم اقدام كنيم.

مسئله مهم اين اســت كه ما مالك ها و معيارهاي دقيقي براي حوزه 
بازار و مفهوم هايي مثل شــاخص قدرت بازار يا موقعيت مسلط بازار 
تعريف نكرده ايم. ما بايد شاخصي داشته باشيم كه با آن بسنجيم كه 
پلتفرم ها چه وضعيتي دارند. عالوه بر اينكه تعريف شــان كرده ايم در 

بسياري از موارد اين 2مفهوم را خلط كرده ايم.
موضوع ديگــر هم اين اســت كه ما در خــود تعريف پلتفــرم نبايد 
مشــخصات آن را بگوييم. در دنيــا تعريف هاي مختلفــي از پلتفرم 

مي شود.
مثال در ســند مركز ملي فضاي مجازي هر اقدامي را كه با استفاده از 
موقعيت بازار به ارتقاء يا حفظ قدرت يك سكو بينجامد به عنوان رويه 
انحصاري درنظر گرفته اســت. يعني فعاليت عادي شركت ها فعاليت 
انحصاري تلقي شده اســت. درحالي كه بايد ديد پلتفرمي از موقعيت 
مسلط خود سوءاستفاده كرده اســت يا خير. بعضي از مفاهيم در اين 

سند يادآور مفاهيمي است كه در دوران كمونيستي بوده است.
 چه رويكــردي را براي مقابله بــا انحصار ترجيح 

مي دهيد؟
يكي رويكردي است كه ورود رقباي جديد به بازار را تسهيل مي كند 
كه بيشتر رويكرد كشورهاي اروپايي است. يعني وقتي مثال بخواهيم 
با انحصار گوگل مقابله كنيــم، زمينه هــاي ورود بازيگران جديد را 
تســهيل مي كنيم. راه دوم اين است كه رفتار شــركت هاي بزرگ را 
محدود مي كند. اين براي كشوري است كه در آن شركت هاي بزرگ با 
قدرت هاي انحصاري باال وجود دارند. اين مسئله اي است كه در آمريكا 
ديده مي شود و اين رويكرد در اين كشور اجرا شده است. ما رويكردمان 
عمال مشخص نيست كه كدام يك از اينهاست. اگر هم بخواهيم منطقي 
ببينيم اگر بخواهيم وارد اين مسئله شويم بايد رويكرد اول را انتخاب 
 HHI كنيم. چون در جامعه ما آن ميزان انحصار با شاخص هايي مثل
وجود ندارد. با اين شاخص در انحصاري ترين بازارها مثل حمل ونقل 
خودرويي ما كه اســنپ و تپســي را مثال داريم با نســبت 75 به 25 
براساس شاخص HHI زير 6 هزار است. با اينكه اين عدد انحصار است، 
اما انحصار عجيب و غريبي مثل انحصاري كه گوگل، مايكروسافت و 

آمازون در بازار آمريكا دارند نيست.
حرف هايي كه زديد درست اســت. اما در همين 
ظرف اكوسيستم ايران هم به هر حال كاربراني هستند كه از 
انحصاري شدن حوزه هاي آنالين با وجود ارائه كيفيت پايين 
ناراضي هستند. يعني يك پلتفرم تنها يكه تاز يك حوزه آنالين 
اســت و با وجود ارائه خدمات با كيفيت پايين هر استارتاپ 
كوچك ديگري را كه وارد حوزه شود يا مي خرد يا نابود مي كند. 

اين به نظرتان يك مشكل نيست ؟ 
درباره حوزه هاي مختلف و بازار به بازار متفاوت است. مثال درباره حوزه 
غذا من خودم شخصا بارها در اين رابطه حتي به شوراي رقابت نوشته ام 
و مخالفت خود را با نحوه فعاليت اسنپ در حوزه غذا اعالم كرده ام و به 
مسئوالنش هم گفته ام. در اين حوزه انحصار بزرگي شكل گرفت و عمال 
به باالي 90 درصد رسيد. قاعدتا اينجا نقطه اي است كه بحراني است. 
به همين خاطر بايد جايي مثل شوراي عالي رقابت ورود پيدا كند. در 
دنيا هم رگوالتورها به سمت تجميع حركت مي كنند و رگوالتورهاي 

متنوع نمي بينيم.
يعني وجود انحصار در برخي حوزه هاي اكوسيستم 

ايران را تأييد مي كنيد؟ 
بله قطعاً. اين بديهي است و ذات يك بنگاه است كه بخواهد سهم خود 
را از بازار بيشتر كند. اما مسئله اين اســت كه رفتار يك دولت چطور 
باشد. ما مسئله اي درست داريم، ولي براي آن داريم از جوابي نادرست 
اســتفاده مي كنيم. ما بايد هم وجهه تشــبيهي و هم تنبيهي داشته 
باشــيم. چرا مركز ملي فضاي مجازي يك مصوبه براي حمايت و به 
رسميت شناختن پلتفرم ها ندارد. ممكن است از واژه اي درست براي 

نيتي نادرست استفاده شود.

 تصــور مي كنيــد انحصار در اكوسيســتم 
اســتارتاپي ايران با توجه به بحث ها و احكام اخير چه 

وضعيتي دارد؟
بحث انحصار در فضاي استارتاپي اساسا درباره پلتفرم هاي چند 
ســويه يا Multi Sided platform مطرح است؛ يعني كسب 
و كارهايي كه دارند بين چند طــرف هماهنگي ايجاد مي كنند. 
يعني پلتفرم هايي كــه در چند بازار حضور دارند اما خودشــان 
مالك هيچ كدام نيســتند. بحث انحصار به صورت كلي در جهان 
درباره اين پلتفرم ها مطرح است. علتش هم معلوم است. چون اين 
پلتفرم هاي چند سويه اساسا وقتي رشد مي كنند كه بتوانند باعث 
اثر شبكه شوند. يعني مثال بتوانند به صورت همزمان در دو بازار 
متفاوت به چنان رشدي برسند كه به آنها امكان بقا دهد. به خاطر 
اين اثر شبكه اگر به اين مسئله دست پيدا كنند دچار رشد شديدي 
مي شوند و اصوال در موقعيتي قرار مي گيرند كه مي توانند باعث 

انحصار شوند.
به نظرم نكته اي كه بايد توجه كرد اين اســت كه ما بايد ببينيم 
مستقل از بحث استارتاپ ها ما در كشور مسئله اي به نام انحصار 
داريم؟ به نظرم ما در اقتصاد ايــران چالش هاي جدي داريم كه 
اتفاقا بخشي از آن هم انحصار قانوني است. مثال در حوزه صوت 
و تصوير صدا و سيما انحصار قانوني دارد. در صنايع و حوزه هاي 
مختلف اين انحصار وجود دارد. اين ســؤال بايد مطرح شود كه 
انحصار در اين بخش ها كه گردش مالي بســيار بااليي هم دارند 
حل شده و اصوال دغدغه شوراي رقابت، حاكميت است و كاري 
براي آن انجام شده است؟ من درك مي كنم كه خود استارتاپ ها 
در اين رابطه دغدغه دارند و با هم اختالف نظر داشــته باشند. 
موضوع اما اين است كه مسئله انحصار در بخش زيادي از اقتصاد 
ايران وجود دارد و كسي براي آن دغدغه ندارد. ولي حاال چون يك 
سري استارتاپ رشد پيدا كرده اند و بزرگ شده اند گروهي درباره 
شكل گيري انحصار گوش به زنگ شده اند. بايد مراقب باشيم كه 
در اين بحث ها كه درباره رقابت استارتاپ ها مطرح مي شود طوري 
پيش نرود كه اكوسيستم اســتارتاپي ايران به متهم اصلي يك 
گناهي كه گناهكاران بسيار بيشتر و بزرگ تري دارد تبديل شود.
 ولي انحصار به هر حال ايــن روزها دغدغه 
اكوسيستم اســتارتاپي اســت و در دنيا به خاطر رشد 
شــركت هاي فناوري هم اين ماجرا بيشتر مطرح است. 

به نظرتان قوانين ما پاسخگوي اين مسئله هستند؟ 
ما اساســا در بحث انحصار ضعف جدي قانوني داريم. ما قوانين 
مناســب و جا افتاده اي درباره انحصار نداريم. در آمريكا كه براي 
نخستين بار اين مسئله انحصار مطرح شد در سال ۱890 يعني 
اواخر دوران ناصرالدين شاه قانون شرمن وضع شده و پس از آن 
چندين قانون مفصل ديگر و هزاران آيين نامه و اصالحيه ديوان 
عالي آمريكا در اين رابطه صادر شده است. ما در اين رابطه در ايران 
بسيار عقب هستيم. فكر كنم نخستين قانون در اين رابطه سال 
۱387در ايران در قانون سياســت هاي اصلي 44 بخشي در اين 
رابطه درنظر گرفته شده است. در اين ۱2 سال هم ما پرونده جدي 

و احكام قضايي و حقوقي در اين رابطه نداشته ايم. به همين خاطر 
ما در اين حوزه از لحاظ حقوقي بسيار فقير هستيم.

شوراي ملي رقابت مي تواند درباره استارتاپ ها 
اين نقش را بازي كند؟

شــوراي ملي رقابت اعضايش حدود ۱5 نفر هســتند كه تقريبا 
همه شان توسط دولتي ها منصوب مي شــوند. تجربه نشان داده 
كساني هم كه در اين شــورا منصوب مي شــوند اكثرا دولتي يا 
بازنشسته دولتي هستند. يعني با شورايي روبه رو نيستيم كه بيشتر 
اعضايش در  حوزه استارتاپ ها و كسب و كارهاي بخش خصوصي 

بتوانند اشراف داشته باشند.
بدنه كارشناسي ذيل آن هم بدنه اي نيست كه شما با يك دانش 
تخصصي جدي در آن روبه رو باشيد. درحالي كه اين بحث ها بسيار 
چالشي است. اگر شوراي ملي رقابت مي  خواهد وارد اين بحث شود 
بايد به شدت تقويت شود و استقالل خود را از دولت پررنگ تر كند. 
اگر شوراي رقابت با اين كيفيت فعلي بخواهد در اين حوزه ايفاي 
نقش كند نمي تواند نقش داور بي طرف داشــته باشد و رفتاري 

انجام دهد كه باعث اطمينان شود.
احكامي كه شوراي رقابت صادر مي كند مي تواند باعث شكست 
كسب و كارها شود و به همين خاطر بايد مبناي حقوقي محكمي 
داشته باشند. ما تا حاال نديديم اين شورا براي احكامش گزارش 
كارشناسي منتشر كند. در كشورهاي ديگر نهادهاي ديگر تالش 
مي كنند اگر حكمي صادر مي كنند مستندات فني و گزارش هاي 
تخصصي آن را هم به عنوان پشتيبان حكم به انتشار برسانند. در 
مورد حكم چيليوري و اســنپ هم  اصال مشخص نيست مباني 
حقوقي پشت استدالل چه بوده اســت. از همه مهم تر اين است 
كه تك تك اعضاي شــورا چه رأيي داده اند. يكي از مسائل رايج 
در دنيا اين است كه رأي همه اعضا شفاف و مشخص است. چون 
اين شفافيت باعث مي شود از تعارض منافع در آينده جلوگيري 
شود. چون اين آدم هاي عضو به هر حال هر كدام كسب و كارها و 
اقوامي دارند. انتشار رأي اعضاي شورا به شدت از ايجاد اين ريسك 

جلوگيري مي كند.
 به نظرتان مصداق اين انحصار در پلتفرم هاي 

ايران ديده مي شود؟
واقعيت اين است كه در فضاي استارتاپي ايران از لحاظ تئوري 
خيلي سخت مي شود مصداق پيدا كرد. براي انحصار بايد دو اتفاق 
با هم بيفتد. يكي اينكه انحصارگر بايد سهم بازار غالب را در يك 
حوزه داشته باشد و دوم اينكه به طور فعاالنه مانع از ورود رقباي 
جديد به حوزه مورد بحث شــود. اين ممانعت كردن مي تواند از 
طريق دامپينگ و كاهش قيمت غيرمنصفانه باشــد يا مي تواند 
با محدوديت هاي فني و اجرايي صــورت بگيرد. به نظرم اين دو 
شرط در حوزه هاي مختلف اكوسيســتم ما اتفاق نيفتاده است 
به ويژه شرط اول. در بازار مثال رســتوران و ارسال غذا كه بحث 
پرونده اخير هم بود واقعا شرط اول چقدر اتفاق افتاده است؟ ما 
صدها رستوران در كشور داريم كه با هيچ كدام از دو استارتاپ كار 
نمي كنند. يا در شهرهاي مختلف اصال آنها حضور ندارند. درباره 
بازار ايران من در رابطه با انحصار ترديد دارم. چون ســهم بازار 

پلتفرم ها از كل بازار و نه فقط آن الين بسيار كم و كوچك است.
اما خيلي از استارتاپ ها از بسته يا قفل شدن 
برخي حوزه ها توسط استارتاپ هاي بزرگ گاليه دارند. 

به نظرتان اين نمي تواند مصداق انحصار باشد؟
همانطور كه گفتم بايد دو شــرط همزمان باشد. شايد ممانعت 
از ورود رقبا را در برخي حوزه ها ببينيم اما ســهم غالب را  در اين 
حوزه ها نمي شود مشــاهده كرد. به اين دليل فكر مي كنم هنوز 
خيلي زود است در اكوسيستم اســتارتاپي ايران درباره انحصار 

حرف بزنيم.

 بهانه مقابله با انحصار 
در جامعه شمشادی 

ود بودن بحث  ز
انحصار در اكوسيستم 

استارتاپی ايران  گفت وگو با امير ناظمي  
معاون وزير ارتباطات و رئيس 

گفت وگو با نيما نامداري  سازمان فناوري اطالعات 
تحليلگر فناوري 

استفاده فيسبوك از هوش مصنوعي براي 
مديريت محتوا 

فيسبوك قصد دارد با اســتفاده از هوش مصنوعي براي مرتب سازي  
شبكه  

محتوا در جهت متعادل ســازي  تعديل سريع تر پلتفرم خود استفاده اجتماعي
كند. به گزارش ورگ، حاال آنها آخرين گام را براي رسيدن به هدفي كه 
مدت هاست دنبال مي كنند، برداشته اند: قرار دادن يادگيري ماشيني در صف اعتدال 
پست ها. نحوه عملكرد تعديل در فيسبوك به اين ترتيب است: پست هايي كه تصور 
مي شود قوانين اين شبكه اجتماعي را نقض مي كنند )كه شامل موارد اسپم تا سخنان 
نفرت انگيز و محتواي تحسين خشونت است( توسط كاربران يا فيلترهاي يادگيري 
ماشين پرچم گذاري مي شوند. برخي از موارد كامال روشن به طور خودكار با حذف 
يك پست يا مسدود كردن حساب كاربري رسيدگي مي شوند، درحالي كه بقيه براي 
بررسي توسط ناظران در صف قرار مي گيرند. به گزارش تك كرانچ، فيسبوك حدود 
۱5هزار نفر از اين تعديل كنندگان را در سراسر جهان استخدام كرده است، هرچند 
در گذشته به دليل حمايت ناكافي از اين كارگران و به كارگيري آنها در شرايطي كه 
منجر به آسيب روحي شده  مورد انتقاد قرار گرفته است. وظيفه اين تعديل كنندگان 
مرتب سازي  براساس پســت هاي پرچم دار و تصميم گيري در مورد نقض يا  رعايت 
نكردن خط مشي هاي مختلف شركت است. در گذشته ناظران پست ها را كم وبيش 
از نظر زماني مرور   و به ترتيب گزارش شده با آنها برخورد مي كردند، اما حاال فيسبوك 
مي گويد قصد دارد كه مهم ترين پست ها در ابتدا ديده شود. براي  اين كار از يادگيري 
ماشيني استفاده مي كند. در آينده تركيبي از الگوريتم هاي يادگيري ماشيني براي 
مرتب سازي  اين صف استفاده مي شود و اولويت بندي پست ها مبتني بر 3معيار وايرال 
بودن، شدت و احتمال نقض قوانين انجام مي شود. نحوه دقيق سنجش اين معيارها 
مشخص نيست، اما فيسبوك مي گويد هدف اين است كه ابتدا با آسيب زننده ترين 
پست ها برخورد شود. بنابراين هرچه پستي بيشتر به اشتراك گذاشته و ديده شود با 

سرعت بيشتري با آن برخورد خواهد شد. 

راه اندازي نخستين شبكه هواشناسي 
روي مريخ 

سال آينده قرار است مريخ نوردي به نام »استقامت« با سفر به اين 
سياره سرخ، گزارش هاي هواشناسي را در اختيار ناسا قرار  دهد، به دانش

اين ترتيب و با همكاري كاوشــگرهاي ديگر، نخســتين شــبكه 
هواشناسي روي اين سياره سرخ ايجاد مي شود. به گزارش ناسا، اين مريخ نورد كه 
تابستان امسال به فضا پرتاب شــد، در فوريه 202۱ به مريخ مي رسد و به ديگر 
مريخ نوردهاي ناســا مي پيوندد. اين وســيله به مجموعه اي از سنسورها به نام 
آناليزكننده پوياي محيط مريخ )MEDA(مجهز اســت كه مي تواند اطالعات 

ابتدايي مانند مسير و سرعت باد، دما، فشار و رطوبت نسبي را اندازه گيري كند.
مريخ  نورد اســتقامت وظايف مختلفي دارد كه يكي از آنها جمع آوري چندين 
نمونه از سطح اين سياره و ارسال آن  به زمين است. از ديگر وظايف اين مريخ نورد 
مي توان بــه جمع آوري اطالعات آب و هوا به وســيله MEDA اشــاره كرد كه 
اطالعات مهم و متفاوتي را در اختيار اخترشناسان قرار مي دهد. دوربيني به اسم 
SkyCam به عنوان بخشــي از MEDA  تصاوير و فيلم هايي از ابرهاي مريخي 

ثبت مي كند.
اين اطالعات از اهميت بااليي براي ناسا برخوردارند چرا كه مي توان از آنها براي 
ماموريت هاي انساني استفاده كرد. مريخ ملقب به سياره سرخ اكسيژن قابل تنفس 
ندارد، دماي آن نيز مشكل بزرگ ديگري است كه همين امر ايجاد يك محل قابل 

سكونت براي فضانوردان را در اولويت قرار مي دهد.
خوزه آنتونيو رودريگز محقق اصلي MEDA در مادريد مي گويد:اين 3 فضاپيما 
 InSight يعني ابزارهاي هواشناسي در كاوشگر كنجكاو ناســا و ناو هواپيمابر
نخستين شبكه هواشناسي در مريخ را ايجاد مي كنند. اما يك تفاوت اساسي بين 
MEDA و نمونه هاي قبلي آن اين است كه مقدار، شكل و اندازه ذرات گردوغبار 

در جو مريخ را نيز اندازه گيري مي كند.
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عمادالدين قاسمي پناه
محمد كرباسي خبر نگار

دبير گروه دانش و فناوري

در ايران و جهان با افزايش استفاده مردم از پلتفرم هاي آنالين بحث انحصار داغ است اما 
اوضاع در ايران چطور پيش می رود ؟
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بيمارســتان خصوصي در شــمال غرب تهران براي 
بستري پدر مبتال به كروناي بابك، 50ميليون تومان 
به عنوان پيش پرداخت درخواست كرد؛ آن هم بدون 
داشتن تخت خالي. پدر 74ســاله اما يك هفته بعد 
به دليل اقدامات ديرهنگام درماني و پيدا نشدن دارو، 
در يك بيمارســتان دولتي درگذشــت. صندوقدار 
بيمارستانی خصوصی در شــمال تهران )منطقه 2(، 
شرط پذيرش پدر خانم كريمي در بخش آي سي يوی 
بيماران كرونا را 15ميليون تومان اعالم كرد. اين مبلغ 
وديعه بود و بعد از پايان درمان، براي هر شــب تخت 
معمولي 5ميليون تومان و هر شــب تخت آي سي يو 
10ميليون تومان به حساب شــان اضافه شد. خانم 
كريمي مي گويد چاره اي جز بستري در اين بيمارستان 
نداشــتند. هيچ جا تخت خالي نبود. آنها براي 5شب 
بستري در بخش آي سي يو، 35ميليون تومان به مبلغ 

اوليه اضافه كردند.
پدر همســر آقاي زماني بيماري قلبي داشت و كرونا 
گرفت. بيمارستان هاي دولتي پذيرشش نمي كردند. 
در نهايت سر از بيمارستانی در خيابان گاندي درآوردند. 
بيمارســتان، مبلغ وروديه را 30ميليون تومان اعالم 
كرد و چون بيمه خدمات درماني شهرداري بودند از 
آنها 10ميليون تومان گرفتند. 10ميليون تومان براي 
7روز بستري بدون درنظر گرفتن هزينه اسكن و دياليز 
و آنژيوگرافي. پدر همســر آقاي زماني روز هفتم در 

بيمارستان جان باخت.
مبلغ پيش پرداخــت بيمارســتان خصوصی براي 
بيماران كرونايي 20ميليون تومان است، بيمارستانی 
هم 30ميليون تومان مي گيــرد و مبلغ وروديه باقي 
بيمارســتان هاي خصوصي كه بيمــاران كرونايي را 
پذيرش مي كنند هم بين 30تا 50ميليون تومان است. 
وضعيت در بيمارستان هاي دولتي اما به گونه ديگري 
است. اواخر اسفند سال گذشــته معاون درمان وزير 
بهداشت اعالم كرد كه 90درصد هزينه هاي بستري 
بيماران از سوي بيمه پرداخت مي شود و رقم پرداختي 
بدون  آي سي يو حدود 150هزار تومان است. او گفته 
بود كه تمام داروها و آزمايش هاي تشخيصي كرونا در 
بيمارستان هاي دولتي رايگان است و فقط 10 درصد 
هزينه خدمات هتلينگ بيمارســتاني )تخت روز( بر 
عهده بيمار است. 5 ماه بعد، سخنگوي وزارت بهداشت 
اين هزينه را 2ميليون و 500هزار تومان بدون نياز به 
تخت  آي سي يو و 5ميليون و  500با آي سي يو بدون 
داروي خاص اعالم كرد. اما وقتي نســرين شــهريور 
امسال كرونا گرفت و در بيمارستان دولتی در شمال 
تهران بستري شــد، براي هر دوز داروي رمدسيوير 
يك ميليون و 300هزار تومان پرداخت كرد و حسابش 
براي 6دوز همراه با هزينه بســتري 8ميليون تومان 
شد. مادر پوريا كه نيازي به اين داروها نداشت، هزينه 
11روز بستري اش در بيمارستانی در آمل، 2ميليون و 

250هزار تومان شد.
پدر مرتضي وقتي كرونا گرفت، بيمه نبود. اواخر اسفند 
در اين بيمارســتان بستري شــد و پس از 28روز، با 
درنظر گرفتن 2هفته بستري با بيمه و 2هفته بدون 
بيمه، هزينه اش 30ميليون تومان شد. بيماران مراجعه 
كرده به بيمارستان هاي خصوصي در شرايطي خبر از 
تعرفه هاي چندين ميليون توماني بستري مي دهند 
كه اوايل مهر امســال مدير روابط عمومي ســازمان 
نظام پزشكي، هزينه يك روز بستري بيماران كرونايی 
را در بخش معمولي بيمارستان هاي دولتي 480هزار 
تومان و در بخش خصوصي 850هزار تومان اعالم كرد. 
بيماران بستري شده در بيمارستان ها و خانواده هايشان 
كه در صف پرداخت ايستاده اند، پانزدهم ارديبهشت را 
فراموش نمي كنند؛ وقتي مديركل بازرسي، ارزيابي 
عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارت بهداشت خبر 
از رايگان بودن هزينه درمان كرونا در بيمارستان هاي 
دولتي داد و 3 ماه بعدش وزير بهداشت پشت تريبون 
رفت و از دستورش براي رايگان درمان شدن بيماران 

كرونايي حتي براي مهاجران بي مدرك خبر داد.

قيمت گذاري كرونايي براي بخش خصوصي
با وجــود تعرفه هاي بــاالي درمان كرونــا در بخش 
خصوصي، اما بســياري از بيمارستان هاي خصوصي 
ترجيح مي دهنــد بيمار مبتــال به كرونــا پذيرش 
نكنند؛البته برخی  بيمارستان های خصوصی هم  تنها 
بيماراني كه به دليلي غيركرونا بستري شده اند و بعد 
مشخص شود مبتال به كرونا هستند را درمان مي كند. 
در بيمارستانی در شمال تهران  هم با وجود تعرفه هاي 
باالي درمــان، به زحمت تخت خالــي براي پذيرش 

بيمار كرونايي پيدا مي شــود. 
در اين بيمارستان هزينه يك 
شب بستري در اتاق خصوصي 
يك ميليون و 200هزار تومان 
و در بخش  آي سي يو 2ميليون 
و 400هزار تومان است كه اين 
تعرفه براي بيمارســتان هاي 
خصوصي ديگر هم يكســان 
است. اما به نظر مي رسد با شيوع 
كرونا تعرفه گــذاري جديدي 
اتفاق افتاده كــه با تعرفه هاي 
اعالمي اختــالف بااليي دارد. 
محمد جهانگيري، معاون فني 
و نظارت سازمان نظام پزشكي 
كشور اما به همشهري مي گويد 

هزينه هايي كه هم اكنون از ســوي بيمارستان هاي 
خصوصي گرفته مي شود، براساس قيمت تمام شده اي 
است كه از سوي ســتاد مقابله با كروناي تهران براي 
بخش خصوصي و دولتي درمــان و همچنين مراكز 
خيريه محاسبه شده است. به بيمارستان هاي خصوصي 
اعالم شــده كه نبايد بيش از مبلغ اعالم شده هزينه 
دريافت كنند. به گفته او قيمت تمام شده براي درمان 
بيماران مبتال بــه كرونا و غيركرونا در دوره شــيوع 
اين بيماري اســت؛ چراكه بيماران غيركرونايی هم 
به دليل اجراي برخي پروتكل ها مشمول قيمت هاي 
تعيين شده مي شــوند؛ بنابراين با پايان دوره شيوع، 

معاون فني و نظارت سازمان نظام پزشكي كشــور: هزينه هاي درمان كرونا در 
بخش خصوصي نامتعارف نيست. ستاد مقابله با كروناي تهران برای دوره كرونا 
قيمت گذاری كرده و بيمارســتان ها ناچار به گرفتن پيش پرداخت هستند

عقب رفت و براي پيشــگيري تالش كرد: »نمي توان 
روي درمان و هزينه هاي آن مانــور داد. بايد رفتار را 
درست كرد و روش هاي پيشگيري را در پيش گرفت. 
بايد به مردم استفاده از ماســك را ياد داد. هرقدر در 
زمينه پيشگيري اقدام شــود، از هزينه هاي درمان و 
بستري كاسته مي شــود.« به گفته او، به جاي تجويز 
داروهاي گران قيمت مي توان در مراحل اوليه بيماري 
از ويتامين هاي دي و سي استفاده كرد: »نبايد بيهوده 
براي مردم هزينه تراشــيد. پزشــكان بايد پروتكل 
مشخصي داشته باشند و در اين زمينه به اجماع برسند. 
در ايران ملغمه اي از پروتكل هــاي درماني دنيا، اجرا 
مي شود؛ درحالي كه بايد رويه درستي در پيش گرفته 
شود و داروهاي گران قيمت تنها براي بيماراني كه واقعا 

برايشان فايده دارد، تجويز شود.« 

طرح هاي شكست خورده  
ماجرا اما تنهــا به بيماران ايراني بيمه شــده محدود 
نمي شود. مدت هاست كه ايرانيان ناتوان از پرداخت 
حق بيمه و مهاجرانی كه بيشــتر آنها افغانستاني ها 
هســتند، در تامين هزينه هاي درمانشــان با چالش 
جدي مواجهند. همزمان بــا اجراي طرح تحول نظام 
ســالمت از پانزدهم ارديبهشت ســال 93، ماجراي 
پوشــش بيمه اي افراد فاقد بيمه در قالب سياســت 
دولت در راستاي پوشــش همگاني بيمه مطرح شد. 
2ســال بعد، وزير وقت بهداشت پشت تريبون رفت و 
از بيمه شــدن 11ميليون ايراني خبر داد و اعالم كرد 
كه اين افراد تحت پوشش بيمه ايرانيان قرار گرفتند. 
آن زمان بنا بر اين بود تا افراد بدون بيمه به محض ورود 
به بيمارستان در همان ساعت هاي اوليه، از طريق خود 
بيمارستان، بيمه شــوند. اين قانون اما دوام چنداني 
نداشت. پس از مدتي قانون بيمه ســالمت ايرانيان 
تغيير كرد و دايره محدوديت  ها گســترده تر شد. اين 
بار با حق بيمه نزديك به 600هزار تومان در سال براي 
هر نفر، سرپرست خانواده با بيمه كردن تمام اعضاي 
خانواده، امكان اســتفاده از اين بيمه را داشت؛ يعني 
براي يك خانواده 5نفره، 3ميليــون تومان بايد حق 
بيمه پرداخت مي شــد كه پرداخت يكباره اين مبلغ 
براي بسياري از خانواده هاي نيازمند امكان پذير نبود. 
آنهايي هم كه شــرايط اقتصادي نابساماني داشتند، 
تنها با نامه كميته امداد مي توانستند از بيمه رايگان 
استفاده كنند كه آن هم ســازوكارهاي خود را دارد. 
حسن قاضي زاده هاشمي قبال گفته بود كه دولت در 
اعالم بيمه همگاني احساساتي شد، بايد 4تا 5دهك 
اول بيمه مي شــدند كه عدد 5ميليون نفري را شامل 
مي شود. طرح دولت به دليل محدوديت منابع مالي با 
شكست مواجه شد. با اين حال، اما آبان سال گذشته 
ســعيد نمكي، وزير تازه نفس بهداشت، اين بار گفت 
كه 9ميليون ايراني ديگــر در مرحله دوم طرح تحول 
نظام سالمت بيمه مي شوند. 2 ماه قبل از آن مديرعامل 
سازمان بيمه سالمت، تعداد افراد بدون دفترچه بيمه 
را 7ميليون نفر اعالم كرد كه نشان مي دهد آمار دقيقي 
از بيمه نشده ها در كشور ثبت نشــده است. 30مهر 
امسال، مديرعامل سازمان بيمه سالمت اعالم كرد 41 
ميليون نفر از ايرانيان زير پوشش يكي از صندوق هاي 
پنجگانه سازمان بيمه سالمت  هستند، 20 ميليون نفر 
تحت پوشش صندوق بيمه روستاييان، 13 ميليون نفر 
زير پوشش صندوق بيمه سالمت همگاني و بقيه تحت 
پوشش صندوق بيمه سالمت كاركنان دولت و ساير 

اقشار اين سازمان قرار دارند.
حاال تأثيرات بيمه نشــدن ايــن افــراد را علي اكبر 
اسماعيل پور، مدير مركز توانمندسازي آواي ماندگار 
دروازه غار هر روز به چشم مي بيند. او مي گويد همين 
چند ماه پيش زن سرايدار افغانســتاني به دليل ابتال 
به كرونــا در يكي از بيمارســتان هاي دولتي جنوب 
شهر تهران جانش را از دســت داد و بيمارستان بابت 
هزينه هاي دارويي و بســتري، 20ميليون تومان از 
خانواده به شــدت فقير او درخواست كرد. همسرش 
كارگر بود و بي پول. بيمارســتان اعالم كرد كه هزينه 
بستري و دارو در 10، 12روز، بيش از 20ميليون تومان 
است. 2روز پيكر در سردخانه بيمارستان بود تا برادران 
زن با قرض گرفتن از اين و آن پــول را جمع كردند و 
پيكر را تحويل گرفتند. او مي گويد ايرانيان بدون بيمه 
و مهاجران چالش جدي بــا هزينه هاي درمان دارند. 
حاال هم كه كرونا شايع شده، فشارها بيشتر است. هر 
تست كرونا حداقل 500هزار تومان است و براي اين 
خانواده ها گران درمي آيد: »هزينه هاي بيمارســتان 
و درمان با اين مهاجران مانند توريست هاي اروپايي 

محاسبه مي شود.«

كرونا، مهاجران را فقيرتر كرد
هر آزمايش كرونــا در آزمايشــگاه هاي خصوصي از 
500هزار تومان شــروع شــده و به 800هزار تومان 
مي رســد. تعرفه در بخش دولتــي 100تا 350هزار 
تومان اســت، اما تنها براي بيماران با شرايط خاص 
انجام مي شود. اسماعيل پور مي گويد ترجيح بيشتر 
خانواده هاي نيازمند پس از ابتــال به كرونا، ماندن در 
خانه است. آنها پولي براي پرداخت هزينه هاي درمان 
به بيمارستان ندارند: »بخش مددكاري بيمارستان ها 
به جاي كمك به بيماران نيازمند، سخنگوي روساي 
بيمارستان ها شــده اند و هيچ كمكي نمي كنند. تا به 
حال خانواده هاي زيادي بوده اند كه به دليل هزينه هاي 
درمان در بخش كرونا و غيركرونا با مشــكالت جدي 
مواجه شده اند. كرونا آنها را فقيرتر كرده است؛ چراكه 
پيش از بيمار شــدن آنها كه اغلــب كارگرند، حقوق 
حداقلي داشته يا بيكار شده اند. « سارا رضايي هم كه 
مسئول كميته سالمت جمعيت امداد  دانشجويي امام 
علي)ع( است، مي گويد كه بزرگ ترين چالش آنها در 
بخش هزينه هاي درمان است. تمام مهاجران و بخش 
قابل توجهي از ايرانيان بدون مدارك شناسايي، امكان 
برخورداري از بيمه را ندارنــد و در تامين هزينه هاي 
درمان درمانده اند. او مي گويد، تغيير شــرايط بيمه 
ســالمت ايرانيان و بيمه كردن تمام اعضاي خانواده، 

يكي از مشكالت خانواده ها براي بيمه شدن است.

اين قيمت ها هم تغيير خواهد كرد. با اينكه بسياري از 
بيماران از سر ناچاري سر از بيمارستان هاي خصوصي 
درمي آورند و به دليل پيدا نشدن تخت خالي به سمت 
بيمارســتان هاي خصوصي مي روند، اما جهانگيري 
مي گويد آنچه از بيماران در بخش خصوصي دريافت 
مي شود، كف هزينه هاست نه سقف آن: »قباًل بخش 
خصوصي مي توانست به صورت چكي خدمات بخرد، 
اما حاال تا پول ندهد نمي تواند كااليي بخرد. از سوي 
ديگر هم نمي تواند منتظر بماند بيمه 2، 3 ماه ديگر به 
او پرداختي داشته باشــد. اگر به فكر نقدينگي نباشد 
نمي تواند بــه مردم خدمت بدهد.« اين مســئول در 
سازمان نظام پزشكي، اقدام بيمارستان ها براي دريافت 
وروديه را، نامتعارف نمي داند. بــا اين توضيح كه در 
گذشته هزينه هاي بستري مشــخص بود، اما براي 
درمان كرونا، هزينه ها نامشــخص است: »ميانگين 
بستري در بيمارســتان خصوصي، 8تا 10روز است و 
داروهايي كه براي بيمار تجويز مي شــود، متنوع و با 
قيمت هاي متفاوت است؛ بنابراين مبلغي كه در ابتدا 
گرفته مي شــود، براي تامين اين هزينه هاست و اگر 
هزينه درمان كمتر شد، پول بازگردانده و اگر بيشتر 

شد، مابقي آن دريافت مي شود.«

چندين مورد تخلف تعرفه اي بخش خصوصي و 
ارجاع به تعزيرات

به گفته او، دانشگاه هاي علوم پزشكي بر روند اجراي 
قيمت گذاري درمان كرونا در بخش خصوصي نظارت 
دارند تا هزينه ها براساس قوانين دريافت شود: »اگر 
موردي از تخلف به ما گزارش شــود، پرونده تشكيل 
مي دهيم و تيمي براي بررســي اعــزام مي كنيم، اما 
مستقيما نظارت نمي كنيم.« جهانگيري مي گويد در 
اين مدت چندين پرونده شكايت و تخلف تعرفه اي در 
بيمارستان هاي خصوصي گزارش شده كه به تعزيرات 
معرفي شده اند. البته در مقابل خدماتي كه ارائه مي شود 
تعداد بااليي ندارند. او يكي از 
داليل باال بودن قيمت خدمات 
در بخش خصوصي را نوسانات 
ارزي و تورم مي داند. به گفته او، 
با وجود اين ميزان از افزايش 
قيمت ها، بخش خصوصي با 8تا 
9درصد افزايش قيمت مواجه 
بود كه رشد بسيار كمي است. 
بخش دولتي اعتباراتي دارد كه 
هزينه هايش جبران مي شود، 
اما بخش خصوصــي اينطور 
نيست. بســياري از تجهيزات 
گران شــده، همــه اينها در 
شرايطي اســت كه ارز دولتي 
براي بخش خصوصي درنظر 
گرفته نشده و تمام خريدها با ارز آزاد انجام مي شود. 
دستگاهي كه قبال با 5ميليون تومان تعمير مي شد، 
حاال با 80ميليون تومان تعمير مي شود. براي جبران 
آن بايد چقدر تعرفه گذاري كرد. او تأكيد مي كند كه 
هزينه هر تخت يك ميليون تومان است، تعرفه آن اما 
660هزار تومان تعيين شده؛ بنابراين بخش خصوصي 
نزديك به 300هزار تومان از جيب پرداخت مي كند. 
بيمارستان هاي خصوصي هرقدر بيشتر بيمار بستري 
كنند، بيشتر از جيب هزينه مي كنند و ضرر مي دهند. 
محمدرضا ظفرقندي، رئيس سازمان نظام پزشكي اما به 
همشهري مي گويد كه پيگير ماجراي تعرفه ها در بخش 

خصوصي  هستند تا روال منطقي به خود بگيرد. به گفته 
او، هم سازمان نظام پزشكي و هم ستاد مقابله با كروناي 
تهران قيمت تمام شده بستري و درمان بيماران مبتال 
به كرونا را محاسبه كرده اند و اگر مبلغي بيش از آن از 

بيماران گرفته شود، برخورد مي شود.

هزينه هاي كمرشكن داروهاي بي  اثر
بخشــي از ماجراي باال بودن 
هزينه هــاي درمــان اما به 
قيمت داروهايي برمي گردد 
كه براي ايــن بيماران تجويز 
مي شــود. بابك، براي خريد 
داروي رمدسيوير سر از بازار 
ســياه درآورد تا پدرش را از 
مرگ نجات دهــد. آنجا هر 
دوز دارو را 25ميليون تومان 
مي فروختنــد و در آخــر با 
پارتي بازي در بيمارســتانی 
توانست هر   آمپول را 3ميليون 
تومان بخرد. آمپــول اكتمرا 
را هــم هر عــدد 2ميليون و 
100هزار تومــان خريد. نوع 
ايراني اين دارو يك ميليون و 

800هزار تومان است. علي اما شانس بهتري داشت. 
مريضش در بيمارستان دولتي بســتري بود و يك 
داروي رمدســيوير را با دفترچه بيمه يك ميليون و 
300هزار تومان خريد. او به همشــهري مي گويد، 
قيمت آن در بازار آزاد 13تــا 14ميليون تومان بود. 
هر چند كه اخيرا شنيده قيمت هر دوز به دليل توليد 
داخلي به 750هزار تومان رسيده است. محمدرضا 
واعظ مهدوي، رئيس انجمن اقتصاد سالمت معتقد 
اســت كه همين هزينه ها براي فقيرتر شدن مردم 
كافي اســت؛ هر چند كه مردم قبــل از اينكه راهي 
بيمارستان ها شوند به دليل بيكاري و كاهش درآمدها 
به زير خط فقر ســقوط كرده اند. انتقــاد اصلي او به 
داروهاي گران قيمتي است كه براي بيماران ضعيف 
تجويز مي شود؛ درحالي كه اثربخشي همين داروها از 
سوي سازمان بهداشت جهاني مورد تأييد قرار نگرفته 
است؛ داروهايي كه در صف اول درمان در كشورهاي 
اروپايي است در ايران كنار گذاشته شده است. اشاره 
واعظ مهدوي درست است. اواخر مهر امسال، سازمان 
بهداشــت جهاني با آوردن نام 2داروي رمدسيوير 
و هيدروكســي كلروكين اعالم كرد كه اين دو دارو 
تأثير كمي بر درمان موارد شــديد كوويدـ 19دارد 
و تأثيري بر درمــان بيماران نــدارد. دوم آبان مدير 
روابط عمومي وزارت بهداشت همين خبر را توييت 
كرد؛ ايــن در حالي بود كه در 6 ماه گذشــته آمپول 
رمدسيوير با قيمت هاي نجومي در بازار آزاد فروخته 
مي شد و روندش هم با كمي كاهش قيمت، همچنان 
ادامه دارد. واعظ مهدوي به همشــهري مي گويد كه 
در ايران داروهاي ضدويــروس ارزاني وجود دارد كه 
مي توان تجويز كرد؛ بنابراين بايد وزارت بهداشــت 
كميته  ارزيابي داشته باشد و پزشكان و بيمارستان ها 
را ترغيب كند تــا از داروهاي ارزان تري اســتفاده 
كنند. 95درصد مردم مي توانند با داروي ارزان  تري 
درمان شوند. علي فاطمي، عضو هيأت مديره انجمن 
داروســازان ايران اما به همشهري مي گويد كه براي 
ضدويروس ها نمي توان جايگزيني پيدا كرد. اين دارو 
براي بيماران بدحال كرونا تجويز مي شود. او مي گويد 

در كنار رمدســيوير، گاهي قرص فاوي پيراوير هم 
تجويز مي شود كه هر ورق آن باالي 100هزار تومان 
است. محمود هادي پور كه داروساز و كارشناس حوزه 
بيماران خاص اســت، نظر مخالفي دارد. او مي گويد 
رمدسيوير به كار بيماراني مي آيد كه هنوز به مرحله 
آي سي يو نرسيده اند. تأكيد او بر تهيه پروتكلي جامع 

براي درمان دارويي كروناست.

كرونا؛ عامل افزايش فقر و 
نابرابري

انتقادهــاي رئيــس انجمن 
اقتصاد ســالمت امــا تنها به 
بخش دارويــي كرونا مربوط 
نمی شود. او مي گويد مطالعه اي 
كه كنفرانس تجارت و توسعه 
سازمان ملل انجام داده نشان 
مي دهد كه بيماري كرونا يكي 
از عواملي است كه گسترش فقر 
و نابرابري را در جوامع بشري 
تشديد كرده است. اين مطالعه 
نشــان مي دهد كشــورهاي 
با درآمد باال به طور متوســط 
10دالر، كشــورهاي بادرآمد 
متوسط يك دالر و كشــورهاي فقير، يك دهم دالر، 
هزينه تجهيرات موردنيازشــان است؛ بنابراين ميان 
افراد فقير و ثروتمند 100برابر تفاوت در هزينه هاي 
درمان وجود دارد و دليل آن هم اين است كه امكاناتي 
مثل ونتيالتور و بستري در بخش مراقبت هاي ويژه و... 
كه در درمان كرونا نقش دارنــد، بار مالي بااليي براي 
بيماران ايجاد كرده است. به گفته واعظ مهدوي حتي 
روش هاي تشخيص بيماري كوويدـ 19هم هزينه هاي 
بااليي دارد و در آزمايشــگاه هاي كشور، بين 600تا 
800هزار تومان از افراد دريافت مي شود. اين كارشناس 
حوزه اقتصاد سالمت معتقد است كه وزارت بهداشت 
كه هدايت تخصصــي درمان كرونــا را بر عهده دارد، 
انســجام فكري و هماهنگي در تصميم گيري ندارد و 
تحت الشعاع فشارهاي سياسي و افكار عمومي در حوزه 
تحقيقات، بهداشت و درمان به خوبي عمل نكرده است. 
همين هم موجب شده تا يك پروتكل درماني مشخص 

با درنظر گرفتن مالحظات اقتصادي تهيه نشود.

 چرا دســتگاه 100هزار توماني، 800هزار تومان 
فروخته مي شود؟

انتقاد ديگر او به ســودجويي هاي اقتصادي در حوزه 
درمان كروناست. به گفته او، دستگاه سنجش اكسيژن 
كه پيش از اين 100هزار تومان بــود اكنون تا 700، 
800هزار تومان در حال فروش است. قيمت ها منطقي 
نيست و نظارتي وجود ندارد و عده اي بر طبل گراني 
مي كوبند و به شكل هاي مختلف مي خواهند قيمت 
ارز و مواداوليه دارويي و... را باال ببرند. عده اي هستند 
كه رانت و پشتوانه مالياتي و رسانه اي دارند و افزايش 
قيمت ها را توصيه مي كنند. آنها مي خواهند هزينه هاي 
درمــان را آزاد و مردم را به ســمت بخش خصوصي 
هدايت كنند؛ يعني زندگي براي ثروتمندان باشــد 
و افراد نيازمند جانشان را از دســت بدهند. از سوي 
ديگر، رويكردهاي پيشــگيرانه كوويدـ 19هم مانند 
گذشته نيست. هادي پور، كارشــناس حوزه دارو هم 
بر همين موضوع تأكيد مي كند و معتقد است كه براي 
كاهش هزينه هاي درمان كرونــا، بايد يك مرحله به 

 تعرفه های  نجومی 
زهرا جعفرزادهدرمان کرونا

خبرنگار

هــر آزمايــش كرونــا در 
آزمايشگاه هاي خصوصي از 
500هزار تومان شروع شده 
و به 800هزار تومان مي رسد. 
تعرفه در بخش دولتي 100تا 
350هزار تومان اســت، اما 
تنها براي بيماران با شرايط 

خاص انجام مي شود

بارها شاهد بوده ايم تا تعطيالت و فراغتي پيش 
مي آيد صف طويل مسافران به سمت استان هاي 
شمالي ســرتيتر خبرها مي شود. همه ما بارها 
از خود پرســيده ايم اين وضعيت تا چه زماني 
ادامه خواهد يافت؟ آيــا نمي توان با مديريت 
مؤثر تر، الزامات شــرايط اضطراري را اعمال و 
از اينگونه ســفرها جلوگيري كرد؟ اين سؤال 
و نيز پرسش هاي مشــابه ديگر ازجمله »چرا 
پس از وقوع زمين لرزه اي در يك كالنشــهر 
بسياري از شــهروندان در صف پمپ بنزين ها 
تجمع مي كنند؟« يك مسئله حساس را گوشزد 
و يادآوري مي كند؛ اينكه براي چنين شرايطي 
و موارد خــارج از تصوري كــه احتمال بروز 
رفتارهاي هيجاني وجود دارد، بايد تمهيدات و 

سياست هاي متفاوتي درنظر گرفته شود.
براي نتيجه گيري مطلــوب در اين خصوص و 
مواردي مشــابه و در برابــر عكس العمل هاي 
احساسي، ضروري اســت برنامه اي مسنجم با 
درنظر گرفتن تمامي جوانب پيش بيني و اجرا 
شود؛ چراكه شــرايط تعليق و بي تصميمي در 
چنين بزنگاه هايي بسيار پرهزينه خواهد بود. 
در هفته هاي اخير شرايط تعليق و بي تصميمي 
در مواجهه با كرونا شــكل گرفته است يا بهتر 
بگوييم، تصميماتي براي مواجهه با بحران كرونا 
اتخاذ يا درخواست شده كه بخشي از آنها اجرا 
نشده يا به طور ناقص و ناكارآمد به اجرا درآمده 

است.
 از سوی مراجع رسمي درخصوص جريمه افرادي 
كه ماسك نمي زنند، توضيحاتي اعالم مي شود، 
اما عملي نمي شــود و در متــرو و اتوبوس ها 
همچنان شاهد ازدحام جمعيت با رعايت نشدن 
فاصله گذاري اجتماعي هستيم و در اين خصوص 
يك بي تصميمي مشهود رخ داده است و افراد 
به راحتي بدون رعايت فاصلــه و برخي از آنها 
بدون استفاده از ماسك به ســفر خود ادامه 
مي دهند. شايد مشــكل اصلي از اين مطلب 
نشأت مي گيرد كه بخشــي از مديريت كالن 
شرايط اضطراري و بيماري ناشي از ويروس كرونا 
و اپيدمي ها و پاندمي ها بايد توســط سازمان 
مديريت بحران كشــور كه تــوان هماهنگي 
عمليات پاسخ يا مقابله را دارد انجام شود، نه 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
به زبان ساده تر، مديريت شرايط اضطراري از 
هر نوعي كه باشد نيازمند يك ستاد منسجم و با 
توانايي اجرايي و عملياتي در اين خصوص است 
و درواقع يك بازوي اجرايي مي خواهد؛ چراكه 
ستاد ملي مقابله با كرونا وظايف ديگري را نيز بر 
عهده دارد كه ازجمله آن مي توان به برنامه ريزي 
براي تحليل وضعيت اقتصادي افراد تحت تأثير 
مخاطرات و در اينجا بيماري ناشــي از ويروس 
كرونا، وضعيت اشــتغال افراد جامعه، وضعيت 
روانشناختي و جامعه شناسي موضوع و بسياري 
ديگر از ابعاد و جنبه هاي چنين شرايطي اشاره 
كرد كه همه و همه تقويت كننده اين برداشت 
است كه مديريت كالن ستاد كرونا بايد تحت 
نظر سازماني باشد كه در اين خصوص اشرافيت 
داشته و بتواند هماهنگي هاي الزم را براي اجرا 
به عمل آورد و اين سازمان، سازماني نخواهد بود 

مگر سازمان مديريت بحران كشور.
بي تصميمي و مديريت آزمــون - خطايي در 
شــرايط كنوني مشكالت بســياري را پديد 
مي آورد. راه حل اين اســت كه برنامه اي جامع 
درخصوص انواع تصميم ســازي  هاي موردنياز 
براي شرايط مختلف درنظر گرفته شده و براي 
آن كاربست هاي عملياتي و برنامه اي مشخص 
درنظر گرفته شود و در فرايند اجراي آن سازمان 
مسئول اصلي وارد عمل شود و چنانچه افرادي 
از اين امر تخطي كنند متناسب با موازين قانوني 
و مقررات وضع شده اقدامات الزم صورت پذيرد. 
در چنين شــرايطي مي توان اميدوار بود كه 
مديرت اعمال شــده و اپيدمي و پاندمي تحت 

كنترل نسبي قرار گيرد.
به زباني ســاده در ابتدا بايــد برنامه اي جامع 
تهيه و منطبق با آن در ابتدا تصميم ســازي  ها 
انجام و دستور صادر شود. پس از آن درصورت 
ناديده گرفته شدن موارد تصميم گيري شده 
كه به صورت دستور ابالغ شده، اعمال قانوني 
صورت  پذيرد. اين مراحل يعني: برنامه ريزي، 
تهيه برنامه، تصميم سازي ، تصميم گيري، صدور 
دستور و اعمال قانون مراحلي استاندارد است 
كه بايد طي شود. اين روزها جسته و گريخته 
در اطرافيان خود شاهد آسيب هايي هستيم كه 
نشان دهنده تنگ تر شدن حلقه تأثيرپذيري 
ناشي از ويروس كروناست. در نيمه اول سال در 
شرايطي كه كرونا رخدادي در حد يك حادثه 
بود، برخي سياست هاي اجرايي كه مي توانست 
در آن زمان براي مهار آن كمك كننده باشــد، 
 )Contact Tracing( براي مثال رديابي تماس
آنگونه اي كه بايسته اســت مورد توجه قرار 
نگرفت و زمان گذشت، كرونا اوج گرفت و فراگير 

شد.
حاال چطور؟ آيا بايد همچنــان منتظر تبديل 
بحران كرونا به فاجعه باشــيم؟ در بزنگاهي 
هســتيم كه همه منتظر تصميمات كارآمد و 
اثربخش هستند. به راستي مسافرت ها تا اين 
حد مهم است! آيا به راستي استفاده از ماسك 
و رعايت فاصله گذاري اجتماعي و هوشمند تا 

بدين حد سخت است؟

اپيدمي كرونا: بي تصميمي، 
تصميم سازي يا تصميم گيري؟

نگاه روز

سازمان نظام پزشكي و ستاد 
مقابله با كروناي تهران قيمت 
تمام شده بستري و درمان 
بيماران مبتال بــه كرونا را 
محاسبه كرده اند و اگر مبلغي 
بيش از آن از بيماران گرفته 

شود، برخورد مي شود
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همه ما به دنبال نشــانه اي هســتيم 
كــه بگويــد بــه زودي قرار اســت 
ماســك هايمان را دربياوريــم. اين 
شرح يكي از مشهورترين عكس هايي 
است كه در دوران همه گيري كرونا از 
يك نوزاد و پزشكش به ثبت رسيده 
است؛ نوزادي كه لحظاتي پس از تولد 
ماسك پزشكش را در مشت گرفت و 

كنار كشيد تا بسياري از كاربران شبكه هاي اجتماعي حركت او 
را نشانه اي اميد بخش از آينده اي روشن تر و بدون نياز به ماسك...

ســازمان بهداشــت جهانــي درباره 
شناخت واكنش هاي كودكان نسبت به 
ترس و استرس راه هاي گوناگوني ارائه 
كرده است. اين ســازمان در شناخت 
اين نگراني ها؛ چســبيدن به والدين، 
گوشــه گيري، عصبانيت، آشفتگي يا 
شــب ادراري را واكنش كــودكان به 
ترس دانســته و به خانواده ها توصيه 

كرده كه حاميانه به واكنش هاي كودكان شان پاسخ دهند؛ گوش 
كنيد و تا مي توانيد عشق و توجه بيشتري نثارشان كنيد...

طبق پيش بيني يونيسف 116ميليون 
كودك تحت ســايه كرونا در جهان 
متولد خواهند شــد. در زمانه اي كه 
ميليون ها مادر و نــوزاد با خطر ابتال 
به كوويد -19مواجهند، شــيوه هاي 
مراقبتي و نگهــداري از اين نوزادان 
و كودكان هم در حال تغيير و تحول 
اســت و با حساســيت هاي زيادي 

روبه روســت. برخي مراقبت ها به شــكل عمومي براي همه 
نوزادان از لحظه تولد اعم از مبتال، مشكوك و سالم يكسان است و... يكشنبه 25 آبان 1399   29 ربیع االول 1442       شماره 8085  

 بروز احساسات؛
آنچه نياز كودكان است

ويروس كوويــد- 19در روزگار كنوني امري 
بي سابقه اســت. در روزهاي اخير شاهد اين 
بوده ايم كه برخي مردم در ســوگ از دست 
دادن عزيزان خود بر اثر ابتال به اين ويروس هستند. از منظر روانشناسي 
سوگ و غم از دســت دادن عزيزان بحثي تخصصي و بسي دشوار است 
به خصوص براي كودكان كه براي نخســتين بار در طول زندگي شــان 
با چنين مسئله مهمي روبه رو مي شوند. از دســت دادن افراد خانواده و 
نزديكان تجربه  تلخي است كه موجب ايجاد غم شديد هم در كودكان و 
هم در بزرگساالن مي شود. از طرف ديگر سوگ بسيار ماندگار است و اگر 
نتوان به درستي از مراحل سوگ عبور كرد، فرد را به سمت مشكالت رواني 
بزرگ تري مانند تبديل سوگ به افسردگي شديد، اضطراب، ترس هاي 
مرضي، خودكشي و... سوق مي دهد. اما اين موضوع در كودكان اهميت 
بيشتري مي يابد. اين موضوع تا حد زيادي به تجربيات، نوع آموزش هاي 
مذهبي زندگي پس از مرگ، نحوه برخورد والدين با غم و اندوه ،ســن 
كودك و... بســتگي دارد. كودكان در سنين پايين تر ممكن است درك 
كاملي از اپيدمي ويروس كرونا نداشته باشند. در سنين قبل از مدرسه 
ممكن اســت نفهمند چرا به مهدكودك، پيش دبستاني و... نمي روند يا 
متوجه كامل اين موضوع نيستند كه چرا والدينشان در خانه هستند. در 
مورد مرگ هم ممكن است كه مفهومش را به معناي واقعي از دست دادن 

دائمي درك نكنند.
كودكان اين دوره بــا تغييرات بزرگي روبه رو شــده اند كه درك كاملي 
هم از اين تغييرات و علل به وجود آورنده آن ندارند. البته اين بدين معنا 
نيست كه ساير متغيرها را نمي فهمند و محيط تأثيري بر تفكر، هيجانات 
و احساسات و رفتار كودكان ندارد. اين مقدمه فقط بيان مي كند كه بين 
درك و تفكر كودكان و بزرگساالن تفاوت وجود دارد. كودكان در سنين 
مدرسه تا قبل از 12سالگي تجربه متفاوت تري را خواهند داشت. در اين 
ســنين كودكان براي دريافت توضيحات و فهميدن علت هاي اتفاقات 
بســيار كنجكاو هســتند. در اين ســنين كودكان آمادگي درك آنچه 

پيرامونشان اتفاق افتاده است را دارند.
براي اينكه ما به عنوان والدين يا فــرد آگاه تر به موضوعات بتوانيم اثرات 
منفي اين اپيدمي در فرزندانمان را از بين ببريم بايد در ابتدا نسبت به اين 
مسئله آگاه باشيم كه كودكان حق دارند تا از مشكالتي كه اين ويروس در 
زندگي شان به وجود آورده است نگران و مضطرب باشند. كودكان حس 
از دست دادن را حتي بيشتر از والدين خود درك مي كنند. زيرا كودكان 
به تازگي نوعي از احساس وابستگي و دلبســتگي را كه نياز ايجاد حس 
امنيت در كودكان است را تجربه كرده اند لذا تجربه نزديك تري نسبت به 
از دست دادن افراد و اين معضل دارند. ما به عنوان بزرگسال بايد به كودكان 
فرصت دهيم تا ناراحت باشند و ناراحتي خود را هم به شيوه هاي مختلف 
ازجمله گريه، سؤال پرســيدن، رفتارهاي مضطربانه بروز دهند. در اين 
موقعيت هم ما بايد با كودكانمان همدلي كنيم زيرا تمام كودكي فرزندمان 
در گروي رويدادهاي اجتماعي است. حتي اگر براي ما به عنوان والدين، 
اين موضوع گسترده و خطرناك نباشــد  ما بايد با آنها ابراز همدردي و 
همدلي كنيم. تنها در اين صورت است كه مي توانيم به كودكان كمك 
كنيم تا به پذيرش برسند و خود را با شرايط كنوني سازگار كنند. بايد با 
كودكان صادق باشيم و اطالعات اشتباه و بزرگ نمايي شده به آنها ندهيم. 
كودكان زير سن مدرسه نياز به توضيحات شفاف و ساده دارند كه در آن از 
كلمات مناسب مثبت استفاده كرده باشيم. به عنوان مثال در مورد مرگ 
بايد اينگونه به آنها توضيح دهيم: ما خبر ناراحت كننده اي داريم. جسم 
پدربزرگ ديگر از كار افتاده و با نرمي و ماليمت به آنها بگوييد پدربزرگت 
در دنيايي ديگر زندگي اش ادامه دارد اما ما ديگر نمي توانيم او را ببينيم. 

نبايد كودكان را با كلمات سخيف گمراه و سردرگم كنيم.
بعد از سوگواري بايد در مورد شــرايط كنوني شيوع و گسترش ويروس 
كوويد- 19ايجاد كرده است بيشتر متمركز بشويم و در مورد پيامدهاي 
رواني آن در كودكان بيشتر بدانيم زيرا خيلي از اختالالت رواني در سنين 
كودكي وابسته به شرايط و موقعيت هاي اضطراب زا، فشارهاي رواني و 
تجربيات تلخ است كه در بزرگسالي فرصت بروز مي يابند. به عنوان مثال 
كودكان ممكن است براي رهايي از ترس و غم بسيار بهانه گير و وابسته به 
اطرافيان شوند كه بعدها موجب ايجاد اختالل شخصيت وابسته در آنها 
شود يا دچار نگراني هاي شديد از غم از دست دادن نزديكانش شوند كه 
خود زمينه ايجاد انواع اختالالت اضطرابي است. كودكان كوچك تر گاهي 
ممكن است در برخي از مراحل رشد خود دچار اختالل شوند. به عنوان 
مثال در برنامه خواب مشكل پيدا كنند يا اختالل شب ادراري و يا در دفع 
دچار مشكالتي شوند. افسردگي يكي ديگر از اختالالتي است كه در تمام 
سنين امكان دارد ايجاد شود. در مورد كودكان در هر سني و همينطور 
در مورد بزرگســاالن، زماني بايد نگران شد كه احساســات دردناك با 
مكانيسم هاي مقابله منفي مديريت شوند، از قبيل نشان ندادن احساسات 
و گوشه گيري كه روزها طول مي كشد، سوء مصرف مواد، مراقبت نكردن 
از خود يا رفتارهايي كه زندگي با وي را مشكل كند. بنابراين همانطور كه 
پيش تر هم گفته شد بايد به احساســات غم و اندوه كودكان اجازه بروز 
دهيم و ما به عنوان والد بايد شــرايط را مديريت كنيم و با سعه صدر به 
كودكان و اطرافيانمان كمك كنيم تا بتوانند بــا آنچه در حال رخ دادن 
است و با پيامدهاي آن كنار بيايند. از ديگر مشكالت و مسائلي كه ممكن 
است كودكان را دچار خشم كند اين اســت كه مدت زمان زيادي را در 
خانه بمانند لذا بهتر است اين نوع پيامدها را هم بشناسيم و تدابيري براي 
عواقب آن داشته باشيم و در واقع شرايط منفي را تبديل به فرصت كنيم و 
از آن بهره ببريم. اين شرايط در واقع بهترين زمان براي روتين هاي جديد 
و خالقانه است. مي توان با برنامه ريزي درست از لحظات كنار هم بودن 
براي شناخت بيشتر فرزندان و تفريح هاي خانوادگي لذت برد. االن وقت 
آن است كه خالق باشيم و الگويي جديد براي زندگي مان بسازيم كه در 
آن كودكان زماني براي تفريح دارند، مراقبت از خود در باالترين سطح 
اولويت قرار دارد، و در عين حال فرصت هايي براي رشد و آموزش فراهم 
است و تمامي اين كارها در حيطه محدوديت هايي است كه بيماري كرونا 

به ما تحميل كرده است.

براســاس آمار موجود از اوايل همه گيري در 
چين و ايتاليا تنها 2درصد از مــوارد ابتال در 
كل جمعيت اين دو كشور را كودكان تشكيل 
داده اند. نظريه هاي مختلفي براي توضيح اين 
پديده وجود دارد اما هيچ كدام پاسخي دقيق 
به شــمار نمي رود. يكــي از نظريه ها به جوان 
بودن سيستم ايمني بدن كودكان بازمي گردد 
كه مانع از بروز واكنش هاي بســيار شــديد، 
موسوم به توفان سيتوكيني نسبت به ويروس 
مي شــود. نظريه ديگر وجود آنتي بادي هاي 
مادرانه اي است كه در 3ماه سوم از جفت وارد 
بدن جنين مي شود. همچنين آنتي بادي هايي 
كه از شير مادر وارد بدن كودك مي شود، به ويژه 
در نخستين سال زندگي كودك، ممكن است 
از بدن در برابر ويــروس محافظت كند. گفته 
مي شود بسياري از كودكان در فضاهاي عمومي 
مانند مهدكودك ها و مدارس در معرض تنوع 
وسيعي از ويروس هاي تنفســي قرار دارند و 
ممكن است بدن آنها در برابر ديگر ويروس هاي 
تنفســي هم پادتن توليد كرده باشد و آنها را 
از ابتال به انواع شــديد كرونا در امان نگه دارد. 
به گفته پريا ســوني، پزشك متخصص مركز 
سدار سيناي يكي از نگراني هاي موجود آلودگي 
كودكان به ويروس است در شرايطي كه هيچ 
عالئمي از خود بروز نمي دهنــد. به گفته اين 
پزشك، در حقيقت بسياري از كودكان بدون 
اينكه كسي متوجه باشــد، مي توانند ويروس 
را به بزرگساالن انتقال دهند. اين همان بخش 
نگران كننده براي قطع شدن زنجيره ابتالست 

كه بايد به آن توجهي ويژه داشت.
اما اين حريم نســبتا امني كه در همه گيري 
كرونا براي كودكان توصيف مي شــود، جنبه 
ديگري هم دارد. كمي پس از اينكه كوويد-19 
در ماه مي 2020در آمريكا به اوج خود رسيد، 
متخصصان اطفال الگويــي جديد را در ميان 
بيماران كشــف كردند. ده ها كــودك كه در 
معرض كوويد-19قرار گرفتــه بودند، با ابتال 
به بيماري عفوني به بيمارســتان مي آمدند، 
بدون اينكه سرفه داشــته باشند. در واقع آنها 
به اختالل شديد تنفســي مبتال نشده بودند. 
در عوض عالئمي مانند التهاب بسيار شديد، 
تركيبي از تب، ســرخي پوست روي دست ها 
و پاها، اسهال و اســتفراغ و فشار خون پايين 
را از خود بروز مي دادند. زماني كه پزشكان در 

جلسه هفتگي اطالع رساني كوويد-19شركت 
كردند، متوجه شــدند در ديگر مناطق نيز از 
جمله اروپا و بريتانيا الگوي ابتالي مشــابهي 
ديده شده است. تا آن زمان تمامي اخبار درباره 
كــودكان و كوويد-19همگي خــوب بودند؛ 
كودكان ممكن است به شــدت بيمار شوند، 
اما به ندرت. آنها بيمــاري را انتقال مي دهند 
اما كمتر از بزرگساالن. پژوهش هاي مختلف 
علمي در چين، ايسلند، ايتاليا و هلند همگي 
خبر از آن داشــتند كه كودكان كمتر بيمار يا 
ناقل مي شــوند. اما اكنون مشخص شده بود 
كه تعداد كمي از كودكان به ويروس واكنشي 
ديرهنگام نشان مي دادند، يعني هفته ها پس 
از ورود ويروس به بدنشــان عالئــم بروز پيدا 
مي كرد. اين الگو كه پزشكان اطفال نخستين 
بار در نيويورك و اروپا مشاهده كردند، نشانگان 
التهابي چند سيســتمي كودكان ناميده شد. 
براساس گزارش كلينيك مايو، بيشتر كودكاني 
كه به ويــروس كوويد-19آلوده مي شــوند 
عالئم خفيفي از خود بــروز مي دهند، اما در 
كودكاني كه اين اختالل التهابي را از خود بروز 
مي دهند، اندام هاي حياتــي مانند قلب، ريه، 
عروق خوني، كليه ها، سيستم گوارشي، مغز، 
پوست و چشم ها درگير شده و به شدت ملتهب 
مي شوند و عالئمي مشابه بيماري كاوازاكي در 
آنها بروز پيدا مي كند. نكته عجيب درباره اين 
اختالل آن است كه يك ويروس واحد، دو نوع 
متفاوت از عوارض را در افــراد ايجاد مي كند. 
يكي از داليل احتمالي بــروز اين اختالل در 
بدن كودكان و به ويژه نوزادان، همان تازه بودن 
و جوان تر بودن سيســتم ايمني در بدن آنها و 
ناآشنايي اين سيستم با هر نوع ويروسي است 
كه وارد بدن مي شود. با اين همه همچنان گفته 
مي شود تعداد كودكاني كه اين عالئم را از خود 

بروز مي دهند، در مقابل آمار بيماران بزرگسال 
بسيار ناچيز است.

اما آيا واقعا ميزان ابتال و انتقال كرونا در ميان 
كــودكان همانطور كه از ابتــداي همه گيري 
عنوان شــد، به اندازه قابل توجهــي كمتر از 
بزرگســاالن اســت؟ دكتر احمد اكبــرزاده، 
فوق تخصص كودكان معتقد اســت همانطور 
كه اطالعاتي كه در ابتداي همه گيري منتشر 
شد، چندان دقيق و قابل اتكا نبودند، موضوع 
ابتــالي كمتر كــودكان نيز چنــدان دقيق 
و قطعي نيســت. اين فوق تخصص كودكان 
مي گويد: نبايد فرامــوش كنيم كه در مراحل 
اوليه همه گيري، تحقيقات علمي درباره كرونا 
حتي در بزرگساالن كم و محدود بود. اگر دقت 
كنيد مي بينيد كه در مسير بيماري، اطالعاتي 
كه درباره عالئم باليني، شــيوه هاي مراقبت و 
پيشــگيري و رعايت نكات ايمني و بهداشتي 
كه به مردم داده مي شد دائما تغيير كردند. يا 
اينكه مثال گفته مي شد بيشترين مرگ ومير 
كرونا در ميان افراد ميانســال به باال است اما 
االن شاهد آن هستيم كه افراد جوان تر هم جان 
خود را از دست مي دهند. در مورد كودكان هم 
همين وضعيت ابهام از ابتدا وجود داشت. ابتدا 
گفته شد كه چون سيســتم ايمني كودكان 
قوي اســت، اين بيمــاري را نمي گيرند. بعد 
محققان با يك تناقض علمي مواجه شدند؛ به 
اين خاطر كه در 2سال اول زندگي بچه ها، اصال 
سيستم ايمني آنها شكل نگرفته است. اصوال 
آنتي بادي ها عليه بيماري هــا و آنتي ژن هاي 
مختلف براساس ســن در بدن انسان تشكيل 
مي شوند. به همين خاطر است كه عفونت هاي 
خيلي شديد يا سپسيس ها را در كودكان داريم 
نه در بزرگساالن. قوي تر بودن سيستم ايمني 
كودكان عالمت ســؤالي بود كه از نظر علمي 

غلط از آب درآمد و اين اشتباه را مي توان به پاي 
ناشناخته بودن بيماري گذاشت.

اكبرزاده مي گويد: پس از آن اين موضوع مطرح 
شــد كه ميزان ابتال، مرگ وميــر و انتقال در 
كودكان كمتر و محدودتر است. اگر هم اكنون 
مقاالت علمي معتبر هفته پيش را مطالعه كنيد 
مي بينيد در آنها نوشته شده كه انتقال ويروس 
از مادر به جنين تاكنون مشاهده نشده است. 
درصورتي كه االن به صورت مســتند مي توان 
گفت كه ويروس از بدن مادر به جنين منتقل 
مي شود. خود من در ميان بيمارانم نمونه مشابه 
داشته ام. نوزادي كه از مادري مبتال به دنيا آمد 
و انواع تســت كرونايش مثبت شد. بر همين 
اساس، بايد پذيرفت كه بسياري از اطالعاتي 
كه از ابتداي همه گيري مطرح شدند، اشتباه 
بودند. همچنين نبايــد فراموش كرد موضوع 
كرونا مانند هر مسئله ديگري نه فقط در كشور 
ما بلكه در كل جهان تاحــدودي رنگ و لعاب 
سياسي گرفته اســت. اكثر كشورهاي جهان 
پيش از آنكه به كرونا به عنوان چالشي بهداشتي 
نگاه كنند، آن را معضلي سياسي-بهداشــتي 
مي بينند. به واسطه همين نوع نگاه اطالعات 
جامع و مفيد در اختيار مردم جهان قرار داده 
نشده است يا به صورت تدريجي اطالع رساني 
انجام مي شــود. آنچه بايد بدانيم اين است كه 
نوزادان و كودكان هم به كرونا مبتال مي شوند 
و مرگ ومير ناشــي از كرونا در ميانشان وجود 
دارد. اما شــايد به دليل ســالم تر بودن ديگر 
اندام هــاي حياتي مانند ريه هــا در كودكان، 
بخشــي از آنها با عالئمي خفيف و عمومي به 

كرونا مبتال مي شوند.
اين پزشك متخصص با اشــاره به ايجاد نوعي 
بيماري التهابي در كودكان توسط ويروس كرونا 
گفت:حال دركنار خطر ابتال به كرونا، كودكان با 

خطري ديگر از سوي ويروس مواجه هستند كه 
بيماري التهابي چند سيستمي نام دارد. اختاللي 
با عالئم شبيه به بيماري كاوازاكي كه ويروس 
كرونا در كودكان ايجاد مي كند. به اين دليل كه 
كودكان از سيستم ايمني ضعيفي برخوردارند. 
برخالف آنكه اين ويروس در بزرگساالن عالوه 
بر عالئم باليني، مشــكل ريوي ايجاد مي كند، 
در گروهي از كودكان تأثيــري متفاوت دارد و 
تمامي اندام هاي حياتــي آنها را به صورت يك 
آبشار التهابي سهمگين درگير مي كند؛ از عالئم 

پوستي گرفته تا عالئم ريوي و كبدي.
اكبرزاده معتقد است به طور كلي اطالع رساني 
درباره ابتال و ناقل بودن كودكان نادرست بوده 
است و حتي مسئوالن بهداشتي كشور بعضي از 
واقعيت ها را درباره اين موضوع انكار كرده اند؛ 
درحالي كــه دادن اطمينــان كاذب به جامعه 
نادرست است: حتي قبل از مطرح شدن موضوع 
ورود كرونا به ايران، كودكان زيادي با عالئمي 
مانند تب به بيمارستان ما منتقل مي شدند و 
پس از دريافت درمان هاي رايج براي عفونت هاي 
ويروســي، پس از چند روز مرخص مي شدند. 
اكنون كه موضــوع كرونا مطرح اســت، ما از 
كودكاني كه با اين عالئم به بيمارستان مي آيند 
تست كرونا مي  گيريم و معموال پاسخ تست ها 
هم مثبت است. اما متأسفانه در بيشتر مراكز 
بهداشــتي و درماني، از كودكاني كه عالئمي 
دارند اصال تست كرونا گرفته نمي شود. عالوه 
بر اين حتي از نظر آماري هم نمي توان ابتالي 
كمتر يا بيشــتر كودكان به كرونا را تأييد يا رد 
كرد. زيرا آماري وجود ندارد. سيستم آمارگيري 
دقيقي براي ثبت اطالعات مبتاليان، مرگ ومير، 
گروه هاي ســني مبتاليان يا درگذشــتگان و 
نتيجه تست ها وجود ندارد. تشخيص دقيق اين 
موضوع به يك مركز آمار اطالعاتي نياز دارد كه 
جمعيت كل كودكان، تعداد تست هاي گرفته 
شده از آنها و نتايج تست ها دائما در آن ثبت و 
بررسي شود. آغاز فصل سرما هم مي تواند به اين 
ابهام آماري دامن بزند زيرا عالئم سرماخوردگي 
و آنفلوآنزا با كرونا به شــدت همپوشاني دارند 
و ممكن است متبحرترين پزشــكان را نيز به 
اشتباه بيندازد. اما واقعيت را نمي توان انكار كرد، 
اينكه كودكان بسياري درگير بيماري شده اند و 
گزارش هاي زيادي از مرگ ومير كودكان مبتال 

به كرونا به ما رسيده است.

شهره بانو پرخو
روانشناس باليني

ژست هاي كرونايي
تصاويري از بچه ها در دوران شيوع ويروس كوويد-19 كه در تاريخ 

ماندگار مي شوند
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نوزادان در قرنطينه خانگي
 اگر حال عمومي مادر بد باشد تغذيه كودك بايد از بانك شير

 انجام گيرد
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به تسلي نياز داريم
گپ و گفت با صديقه حسينخاني؛ روانشناس، درباره راه هاي كاهش 

آسيب حضور طوالني مدت كودكان در خانه 

بچهها
وكرونا

این شماره

نبود آمار به اين معني نيست كه خردساالن كمتر به ويروس كوويد-19آلوده مي شوند

ونا تصورات كودكانه درباره ابتالی بچه ها به كر يادداشت يك

يكي از مرموزترين جنبه هاي همه گیري كرونا، آســیب بسیار كمتري است كه ويروس به 
كودكان وارد مي كند. براساس گزارش هاي مركز پزشكي سدارسیناي در آمريكا، نه تنها 
تست كروناي كودكان كمي در آمريكا و در جهان مثبت شده است بلكه كودكاني كه به ويروس 
آلوده شده اند؛ به نوع بسیار سبك تر بیماري مبتال مي شوند؛ روندي كه با روند تمامي ويروس هاي تنفسي موجود متناقض است. زيرا هیچ 
ويروس تنفسي شناخته شده اي وجود ندارد كه بتواند روي بزرگساالن با اين شدت بیشتر از كودكان تأثیر بگذارد. روال معمول اين است 
كه وقتي كودكي به يك عفونت ويروسي مبتال مي شود، عالئمي شديد همراه با تب از خود بروز مي دهد. در مورد كوويد-19اين وضعیت در 

مورد بزرگساالن رخ مي دهد، آنها را درگیر عوارض شديد مي كند و حتي منجر به مرگ آنها مي شود.

سمیرا مصطفي نژاد
روزنامه نگار
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گپ و گفت با صديقه حسينخاني؛ روانشناس درباره راه هاي كاهش آسيب حضور طوالني مدت كودكان در خانه 

به تسلي نياز داريم
بايد برنامه منظم روزانه اي براي كودكان ايجاد كرد؛ بازي، استفاده از موبايل، ارتباط با دوستان و ساعت هايي براي درس، 

مطالعه يا كمك در كارهاي خانه

ســازمان بهداشــت جهاني درباره شــناخت 
واكنش هاي كودكان نســبت به ترس و استرس 
راه هاي گوناگوني ارائه كرده اســت. اين سازمان 
در شناخت اين نگراني ها؛ چسبيدن به والدين، گوشه گيري، عصبانيت، آشفتگي 
يا شــب ادراري را واكنش كودكان به ترس دانسته و به خانواده ها توصيه كرده كه 
حاميانه به واكنش هاي كودكان شان پاسخ دهند؛  »گوش كنيد و تا مي توانيد عشق و 
توجه بيشتري نثارشان كنيد. فرصت بازي كردن و آرامش را براي آنها فراهم كنيد.«  
با توجه به طوالني شدن دوره شــيوع ويروس كرونا و خانه نشين شدن كودكان، 
فشارهاي رواني زيادي به كودكان و خانواده هايشان وارد شده. اما براي كاهش اين 
فشار و آسيب ها چه بايد كرد؟ روانشناسان چه پيشنهادهايي در اين باره دارند؟ در 
اين باره از صديقه حسينخاني، روانشناس و مشاور كمك گرفته ايم و از او خواسته ايم 

در پيدا كردن اين راهكارها و اعمال آن در زندگي شخصي به ما كمك كند.

در دوره شيوع ويروس كرونا، بيش از هر زمان 
ديگري كودكان خانه نشين شده اند. اما اين وضعيت ممكن 
است آسيب هاي جدي و غيرقابل جبراني به احساسات 
كودكان بزند. در گام نخست والدين بايد در اين باره چه 

كاري انجام دهند؟
بايد برنامه هاي روزمــره را ادامه داد يــا برنامه هايي تازه در 
محيط هايي جديد براي كودكان ايجاد كرد. اما مهم تر از آن بايد با كودكان صحبت كرد 
و با ادبيات آنها از واقعيت هايي به آنها گفت كه با آن دست و پنجه نرم خواهند كرد. مثال 
والدين بايد به فرزندشان توضيح دهند كه چه اتفاقي افتاده و اطالعات روشني از خطر ابتال 
به بيماري به آنها بدهند. تعطيلي مدارس و دوري از دوستان براي كودكان سخت است و 

همين امر حمايت هاي عاطفي بيشتري را از سوي خانواده ها مي طلبد.
خود والدين هم گاهي استرس هايشان غيرقابل كنترل و بيش از اندازه 

است. به اين والدين چه توصيه هايي بايد كرد؟
اين وضعيت تجربه اي جديد و گذراست. به همين خاطر والدين نيز با چالش هاي تازه اي 
روبه رو هستند. بايد در همين ابعاد به اين وضعيت نگاه كرد، نه بيشتر و نه كمتر. اين را بايد به 
كودكان توضيح داد كه حين مراقبت از سالمت خود بايد به اين شرايط گذرا نگاه كنند، اما 

سعي كنند به خوشي ها نيز بي توجه نباشند و در ايجاد آن تالش كنند.
اين ارتباط كم با بيرون، در زندگــي اجتماعي و آينده كودكان تأثيرات 

منفي نخواهد داشت؟
مهم ترين پيشنهاد روانشناسان كودك و نوجوان در جهان صحبت كردن است. بايد مرتب 
اين اطمينان را در كودكان ايجاد كرد كه بيماري كرونا قابل درمان است. به آنها بياموزيم كه 

دست هايشان را بشويند و در خانه بمانند. در واقع به ساير افراد جامعه  هم فكر كنند. يعني 
اينكه ما به اطرافيان مان فكر مي كنيم و اهميت مي دهيم، مهم است.

در گام نخست چه كنيم؟
بايد برنامه منظم روزانه اي براي كودكان ايجاد كرد؛ زماني براي بازي، استفاده از موبايل و 
ارتباط با دوستان و ساعت هايي براي درس، مطالعه يا كمك در كارهاي خانه. برنامه ريزي 
احساس آرامش ايجاد مي كند. حتي مي توانيد در اين برنامه ريزي از خود كودكان هم كمك 
بگيريد. ممكن است كودكان به دليل از دست دادن همه فعاليت هايي كه تا پيش از اين 
خارج منزل انجام مي دادند، احساس نااميدي كنند. اشكالي ندارد، آنها بايد غمگين باشند. 
اما سعي كنيد شرايط را هم عادي كنيد. در اين شرايط، همدلي و حمايت بهترين راه است.
استفاده كودكان در اين دوره از اينترنت و بازي هاي كامپيوتري بيش از 

پيش شده است. نبايد والدين در اين باره سختگيري كنند؟
خب بايد حواس كودكان را از چيزي پرت و به اموري معطوف كرد. چند روز يك بار يك بازي 
خانوادگي انجام دهيد يا با هم آشپزي كنيد. بايد در اين شرايط در استفاده مداوم نوجوانان از 
اينترنت هم انعطاف پذير بود، ولي كامال هم آنها را به حال خود رها نكنيد. درباره پيدا كردن 

راه حلي بهتر از آنها كمك بگيريد و استرس ها و رفتارهاي خود را كنترل كنيد.
فعاليت بدني و مشاركت در اين مسير با كودكان چگونه است؟

زمان خوبي است تا كارهايي خالقانه انجام داده يا با هم تلويزيون تماشا كنيد؛ البته تماشاي 
برنامه هاي روحيه بخش و شاد. با هم داستان بخوانيد يا فيلم هاي جذاب تماشا كنيد. يا 
مهم تر از همه در خانه ورزش كنيد. اين دوران همه به تسلي يكديگر نياز دارند و اين موضوع 
گاهي اوقات به معني به خطر انداختن بعضي از پيشرفت هاي مورد انتظارمان است، مثال 
پيشرفت تحصيلي. تا زماني كه بزرگساالن كمك كنند كودكان ايمن، راحت و مطمئن 

باشند، كودكان در بهترين شرايط هستند و اين به پيشرفت آنها كمك مي كند.

برنامه حفاظت، ويژه كودكان جهان
چطور خردساالن را از اضطراب كوويد-19دور نگه داريم؟

همه گيري ها تبعيض سرشان 
نمي شــود. برخالف انسان ها، 
ويروس هــا ميــان قربانيانش 
آنهايي كه مورد هجوم قــرار مي گيرند و آنهايي كه جان 
به در مي برند، هيچ فرقي نمي گذارد. كوويد-19اما متفاوت 
از ديگر همه  گيري ها عمل كرده است، به ويژه زماني كه 
صحبت از سن و سال باشد. اين بيماري خصومت ويژه اي 
با بزرگساالن از خود نشــان داده است. از اين رو است كه 
افراد 65سال به باال در گروه پرخطري قرار گرفته اند كه 
در معرض خطر مرگ قرار دارند و آنهايي كه 18ســاله و 
كمتر هســتند گويي از نوعي مرخصي ويژه همه گيري 
برخوردارند. اگرچه بخش كوچكي از جوانان و نوجوانان 
به موارد حاد بيماري مبتال شده اند، بيشتر آنها بيماري 

را با عالئمي خفيف يا بدون عالئم پشت سر گذاشته اند.
اما اگر كوويد-19از جســم كودكان چشم پوشي كرده 
باشد، دليل نمي شــود كه از روان آنها هم دست كشيده 
باشد. هيچ كس در برابر اضطراب و عوارض رواني ناشي از 
همه گيري و قرنطينه در امان نيست. اما در اين شرايط، 
كودكان در معرض خطر بيشتري قرار دارند. براي كودكان 
كه از ابتــداي زندگي با جهاني خــارج از كنترل مواجه 
شده اند، مواجهه با نابود شــدن روزمرگي و همه آنچه به 
همان جهان بي قاعده نوعي نظم و ترتيب مي بخشــيد، 
تكان دهنده است. ترس ناشي از ابتالي خود، پدر و مادر يا 
دوستان به بيماري، كنده شدن ناگهاني از زندگي روزمره، 
مدرسه، اردوهاي تابستاني، اجبار به خانه نشيني و دوري 
از دوستان و همسن و ساالن همگي منجر به انزواي بيشتر 
كودكان مي شود. اين وضعيت براي كودكاني كه معموال 
ديدگاهي مثبت به دنيا و زندگي دارند، ترسناك تر مي شود 
زيرا حس مي كنند زندگي بيشــتر از حد تحمل آنها از 

كنترل خارج شده است. 
در اين شــرايط و در دورانــي كه نه امــكان حضور در 
برنامه هاي گروهي وجود دارد و نه در بيشــتر كشورها 
امكان حضور در مدرســه در ميان هم ســاالن، عالوه بر 
كيفيت آموزش مجازي كه بايد توسط دولت ها پشتيباني 
شود، خانواده ها هم نقشي بسيار حساس و كليدي به عهده 
دارند. در واقع نقش خانواده و عوامل خانوادگي در دوران 
طوالني قرنطينــه و انزواي اجتماعي در ســالمت روان 

كودكان و نوجوانان از اهميت بسيار بااليي برخوردار است. 
از اين رو در مرحله اول والدين بايد به حفظ سالمت روان 
خود بينديشند تا از توانايي پشتيباني رواني از كودكان 
خود برخوردار باشــند. ايجاد روابط صميمانه خانوادگي 
و مثبت انديشــي والدين براي كاهش اضطراب كودكان 
كامال كليدي و حياتي اســت. ســازمان هاي زيادي در 
كشورهاي مختلف منابع آموزشــي و سرگرمي رايگان 
و متنوعي را براي كمك به والديــن در اختيار آنها قرار 
داده اند. براي مثال مركز كنترل و پيشگيري از بيماري ها 
در آمريكا انواع كارت پستال ها، آويزهاي در، كتابچه هاي 
راهنما و انواع بازي هاي فكري قابل پرينت را براي استفاده 
رايگان گروه هاي سني مختلف روي وب سايت خود قرار 
داده اســت. همچنين توصيه هايي مفيد براي چگونگي 
گفت وگوي درســت با كودكان و نوجوانان در گروه هاي 
سني مختلف درباره همه گيري به منظور كاهش استرس 
و جلوگيري از افسردگي، توصيه هايي به منظور ممانعت از 
ايجاد عادات بد غذايي يا بدخوابي، تغيير در سطح فعاليت 
روزانه، استفاده از مواد مخدر يا ديگر رفتارهاي پرخطر در 
اين سايت ارائه شده اند. ارائه ايده هايي براي ساخت انواع 
كاردستي هاي مرتبط با همه گيري در خانه، مانند ساخت 

ماسك يا صابون و ارائه تصاويري با محتواي اطالع رساني 
و آموزشــي درباره كرونا براي اشــتراك گذاري آنها در 
شبكه هاي اجتماعي توسط كودكان از ديگر اقدامات اين 

مركز بوده است.
مديريت پخش اخبار در خانــه به منظور كاهش ميزان 
اســترس كودكاني كه در معرض اخبار ناخوشايند قرار 
مي گيرند، ايجاد برنامه روزانه منظم و جديد براي خواب، 
تغذيه، درس و اوقات فراغت به منظور ســازگار شــدن 
كودكان با وضعيت جديد، حفــظ ارتباط منظم كودك 
با گروه دوستان از طريق ارتباطات مجازي، حفظ تعادل 
زمان آنالين و آفالين بودن كودكان، ايجاد فضايي ايمن 
براي بيرون بردن كــودكان به منظور انجام فعاليت هاي 
فيزيكي، گفتن حقيقــت به كودكان دربــاره وضعيت 
همه گيري و صحبت كردن با آنها درباره ابعاد مختلف اين 
موضوع متناسب با سن و ســال آنها، سرگرم نگه داشتن 
كودكان در خانــه و باالبردن مهارت هــاي آنها و ايجاد 
احســاس مفيد بودن به واســطه دادن مسئوليت هاي 
كوچك به آنها در خانه از ديگر اقداماتي است كه نهادهاي 
بهداشتي و دولتي در كشورهاي مختلف براي محافظت 

از سالمت روان كودكان به خانواده ها توصيه مي كنند.

سبا ثروتي
روزنامه نگار

زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار

معرفي بازي ها و فعاليت هاي محبوب 
كودكان دنيا در دوران كرونا

محدوديت 
فيزيكي 
آزادي 

ديجيتال
محققان مي گويند در دوران 

كرونا بازي هاي ديجيتال آنقدر 
هم گزينه بدي براي كودكان 

محسوب نمي شوند

همه ما به شــرايط عادت مي كنيــم. حتي به 
بدترين آنها. سعي مي كنيم خودمان را با آنها 
تطبيق دهيم و هر تغييري الزم اســت ايجاد 
كنيم تا تحمل هر چيزي برايمان كمي آسان تر 
شود. بچه ها هم اينگونه اند. آنها حتي بازي هاي 
كودكانه خود را نيز با هر نوع شرايط جديدي 
ســازگار مي كنند. به تازگي كودكان و حتي 
بزرگســاالن بيشتر از هميشــه به بازي هاي 
ديجيتال و آنالين پناه برده اند. زمين هاي بازي، 
مهدهاي كودك، استاديوم ها، خانه ها و مراكز 
تفريحي، اغلب از فهرست اســتفاده خارج 
شده اند و در نتيجه والدين و كودكان بسياري به 
سمت بازي هاي خانگي و در رأس آنها بازي هاي 
ديجيتال رفته اند كه البته استفاده زياد كودكان 
از صفحه هاي نمايــش ديجيتال باعث نگراني 
بسياري از والدين مي شــود. همه مي گويند 
بازي هاي ديجيتال آسيب زاســت، اما اگر در 
شرايط جديد همه گيري ويروس كرونا، واقعا 

اينچنين نباشد، چه؟ امروز بچه ها بايد چطور 
بازي كنند. بازي بخش مهمــي از زندگي هر 
كودك سالمي را تشكيل مي دهد كه از طريق 
آن مهارت هاي اجتماعي، ارتباطي، شناختي و 

جسمي آنها رشد مي يابد.
به تازگي كودكان بازي هاي مرتبط با همه گيري 
كرونــا را در بازي هاي خــود گنجانده اند. يا 
اينكه بازي هايي كه به بچه ها كمك مي كند تا 
احساسات مربوط به از دســت دادن افراد در 
دوران بيماري را يــاد بگيرند. همينطور اينكه 
تحقيقات نشــان مي دهد بازي هاي آنالين و 
بازي در گروه ها ارتباطــات جمعي كودكان را 

به خصوص در دوران قرنطينه، ارتقا مي دهد.
بازي هاي ديجيتال نيز در اين زمانه، آن قدر ها بد 
به نظر نمي رسند. تحقيقات اخير نشان مي دهد 
كودكان از بازي هاي واقعي در فضاي ديجيتال 
تقليد مي كنند. به اين معني كــه بازي روي 
صفحه ديجيتال مي تواند جايگزين چيزهايي 
شود كه كودكان در دوران همه گيري كرونا از 
دست داده اند و اين لزوما اتفاق بدي نيست. اين 
بازي ها حتي مي توانند به عنوان يك حواس پرتي 
در دوران سخت كنوني به ما كمك كنند. 
شــركت مخابراتي آمريكايي ورايزون 
مي گويــد: فقط در هفتــه اول قرنطينه 
بازي كردن تا 75درصد افزايش داشــته 
اســت. عرضه كننده كنسول هاي 
نينتندو سوييچ كه يك انتخاب 
محبــوب ميــان خانواده ها، 
گيمرها و بچه هاست، مي گويد 
نمي تواند پاسخگوي ميزان 
باالي تقاضا باشــد. طبق 
 NPD اعــالم شــركت
فــروش ســخت افزار، 
نرم افزار، لوازم جانبي و 
كارت هاي بازي در آمريكا 
از 1.6ميليارد دالر فراتر 
رفته اســت. هزينه براي 
ســخت افزارهاي بازي نيز 
ميان افراد 63درصد در مقايسه 
با سال گذشته افزايش يافته است. البته 
بازي هاي آناليــن و ديجيتال تنها گزينه 
محبوب براي كودكان دنيا نبوده و آنها با 
بازي هاي خانگي و نقش پذيري نيز بيش از 

هميشه درگير بوده اند.

درحالي كه پدر و مادرها با دوستانشان تماس تصويري برقرار مي كنند، كودكان هم به سمت يك بازي 
موبايلي به نام روبالكس رفته اند. نصب اين پلتفرم در نخستين  ماه شيوع كرونا در دنيا 40درصد افزايش 
يافت. اكنون كودكان براي برقراري ارتباط با دوستانشــان از اين پلتفرم استفاده مي كنند. روبالكس با 
ارائه ميليون ها بازي به بچه ها اجازه مي دهد خانه هاي ديجيتال بسازند، حيوان خانگي داشته باشند و در 
پارك هاي تفريحي بچرخند. طبق آخرين اطالعات، روبالكس با ايجاد تجربيات جذاب ميان كودكان به 
دومين برنامه پردرآمد سيستم عامل اپل تبديل شده است. زل زدن براي مدت طوالني به صفحه نمايش 
گوشي براي بسياري از خانواده ها تبديل به يك اتفاق اجتناب ناپذير شده است. حداقل روبالكس در اين 
ميان اجازه مي دهد تا پدر و مادرها نگران تماشاي فيلم و كارتون هاي بي پايان در يوتيوب توسط فرزندانشان 
نباشند. انتظار مي رود امسال فقط خريدهاي درون برنامه اي براي روبالكس يك ميليارد دالر درآمد داشته 
باشد. البته روبالكس درآمد كامل خود را اعالم نمي كند. اين پلتفرم كه يك شبكه اجتماعي مخصوص 
بازي به حساب مي آيد، حتي امكان چت خصوصي يا گروهي را نيز دارد. كاربران در اين پلتفرم مي توانند 

بازي هاي آنالين چند نفره خود را بسازند و طراحي كنند و آن را با ديگر دوستانشان به اشتراك بگذارند.

بازي هاي وانمودي كه در فرهنگ ايراني از آنها با خاله بازي و... ياد مي شود، همان بازي هايي هستند 
كه در آنها كودكان وانمود مي كنند كه فردي غيراز خودشان هستند و نقش ديگري را بازي مي كنند. 
گاهي در اين بازي ها پزشك مي شوند. بسياري از كودكان در سراسر دنيا شروع به ادغام واقعيت هاي 
زندگي در ميانه كرونا با بازي هايشان كرده اند. نيكول كمگوي جكسون، مؤسس ابزار آشپزي براي 
موبايل مي گويد كه پسر چهارساله اش در رستوران وانمودي خود كه با لگو ساخته شده است، خدماتي 
مثل تحويل غذا بدون پياده شــدن از خودرو را ارائه مي دهد. بيشتر مشتريان او نيز اسباب بازي ها و 
شخصيت هاي جنگ ستارگان هستند. در دنيا بازي هاي مربوط به پزشكي و كرونا نيز ميان كودكان 
افزايش داشته است. پدر و مادرهاي زيادي گزارش داده اند كه كودكانشــان بازي »احيا« را انجام 
مي دهند و فرزندانشان در نقش پزشك يا بيمار ظاهر مي شوند. بچه ها بازي هايي انجام مي دهند كه 
در آنها مثال برچسب هايي با عنوان ويروس كرونا دارند و اگر بيمارشان سرفه كند اين برچسب را به او 

مي زنند يا با ارائه ماسك صورت به بيمار او را به مصونيت در قبال ويروس مي رسانند.

افزايش اقبال به سمت بازي هاي ويديويي براي شركت هاي مختلف ازجمله نينتندو نيز سود قابل 
توجهي داشته است. در 3ماه دوم سال 2020حدود 1.4ميليارد دالر سود اين شركت بود كه 5برابر 
بيشتر از دوره مشابه در سال 2019 بوده است. بيشتر اين سود نيز به دليل افزايش اقبال به سمت 
بازي شبيه سازي  اجتماعي با نام Animal Crossing: New Horizons بوده است. پس از عرضه 
در  ماه مارس در سراسر جهان، اين بازي محبوبيت بي نظيري پيدا كرد. انيمال كراسينگ يكي از 
مجموعه هايي است كه ساليان سال به عنوان يكي از معروف ترين بازي هاي نينتندو شناخته مي شود 
به طوري كه تولد آن به حدود 20سال پيش برمي گردد و حاال بعد از سال ها جديدترين نسخه اين 
مجموعه يعني New Horizons )افق هاي جديد( به يكي از مهم ترين و موفق ترين بازي هاي اين 
كنسول تبديل شده اســت. يكي از مواردي كه باعث محبوبيت اين بازي شده استفاده از كاركرد 
زمان واقعي يا Real Time است. اين خاصيت باعث مي شود كه بازي در زمان واقعي جريان داشته 
باشد و اين قضيه تا ساليان سال ادامه خواهد داشت. اين بازي روي 24ساعت شبانه روز تنظيم شده 
و زمانبندي آن همانند واقعيت است. آن قدر دقيق كه اگر غروب آفتاب را بيرون از پنجره خانه تان 
ببينيد، در بازي نيز دقيقا همين اتفاق را مشاهده خواهيد كرد. صيد ماهي، جمع آوري وسايل ناياب، 

شكار حشرات و ساخت وساز در جزيره بعضي سرگرمي هاي مربوط به انيمال كراسينگ است.

شبنم سيدمجيدی
روزنامه نگار

ماين كرفت
Minecraft

روبالكس
Roblox

بازي هاي 
وانمودي

انيمال كراسينگ
animal crossing

بچهها
وكرونا

این شماره

يك نظرسنجي از والدين كودكان استراليايي انجام شد تا بفهمند بچه ها چه نوع بازي هاي ديجيتالي، 
روي چه دســتگاه هايي و با چه افرادي را ترجيح مي دهند. اين نظرسنجي نشان داد كه 53درصد 
كودكان شش تا هشت ســاله و 68درصد كودكان نه تا دوازده ساله به طور فعال، بازي ماين كرفت را 
انجام مي دهند. بيش از نيمي از افراد بيش از يك بار در هفته بازي مي كردند. در ماين كرفت بازيكنان 
مي توانند از يك چشــم انداز ديجيتال به عنوان نوعي زمين بازي مجازي استفاده كنند و در آن به 
جنگيدن، ساختن، تالش براي بقا يا بازي هاي خيالي بپردازند. اين بازي به صورت آنالين يا آفالين 
به تنهايي يا با افراد ديگر طيف وسيعي از دستگاه هاي ديجيتال قابل انجام است. مخالفت ها و تأييدهاي 
بســياري درباره اين بازي وجود دارد. مخالفان به تفاوت هاي آشكار )منفي و مثبت( بين بازي روي 
صفحه و بازي در فضاي فيزيكي اشاره مي كنند. مثاًل اينكه »ساخت يك كيك« در ماين كرفت شبيه 
همان تجربه حسي و حركتي مانند ســاخت يك كيك در دنياي واقعي نيست. يا دويدن در اطراف 
زمين ماين كرفت باعث نمي شود گروه هاي اصلي عضالني بدن كودكان به كار گرفته شود. اما موافقان 

مي گويند حداقل پريدن از سازه هاي بلند در ماين كرفت هم آسيب جسمي براي بچه ها ندارد.
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نگهداري از نوزادان متولد شده در زمانه كرونا چگونه است؟ 

نوزادان در قرنطينه خانگي
اگر حال عمومي مادر بد باشد تغذيه كودك بايد از بانك شير 

انجام گيرد
طبق پيش بيني يونيسف 116ميليون 
كودك تحت ســايه كرونــا در جهان 
متولــد خواهند شــد. در زمانه اي كه 
ميليون ها مادر و نوزاد بــا خطر ابتال به كوويــد -19مواجهند، 
شــيوه هاي مراقبتي و نگهداري از اين نوزادان و كودكان هم در 
حال تغيير و تحول اســت و با حساسيت هاي زيادي روبه روست. 
برخي مراقبت ها به شــكل عمومي براي همه نــوزادان از لحظه 
تولد اعم از مبتال، مشــكوك و سالم يكسان اســت و بايد رعايت 
شــود. برخي نگهداري ها نيز براي نوزادان مبتالســت كه بايد 
زيرنظر پزشــكان متخصص اطفال انجام شــود. البته داده هاي 
محدودي در ارتباط با چگونگي مراقبت هــاي مؤثر از مادران و 
نوزادان مبتال به كوويد- 19وجــود دارد اما به ناچار بايد از همان 
داده ها در جهت حفظ سالمت اين قشر  استفاده كرد. طبق گفته 
بسياري از پزشــكان در گفت وگو با همشهري در تجويز نسخه و 
معاينه تفاوتي بين نوزاداني كــه در دوره كرونا به دنيا مي آيند با 
ساير نوزاداني كه در سال هاي گذشته متولد شده اند وجود ندارد 
و اگر نوزادان سالم باشــند مراقبت هاي پزشكي به شيوه و منوال 
هميشگي سال هاي گذشته انجام و تنها چند توصيه عمومي براي 
پيشگيري ازابتال به كوويد -19به آنها گفته مي شود. اداره سالمت 
نوزادان دفتر سالمت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي كشور نيز در راستاي كاهش خطر انتقال 
ويروس از مادر مشكوك يا مبتال به بيماري كوويد- 19به نوزاد، 
دستورالعمل هاي عمومي و تخصصي براي نگهداري و مراقبت از 
كودكان در بحران كوويد- 19براي پزشكان اطفال منتشر كرده 
تا با رعايت آن درصد انتقال بيماري از مادر به نوزاد كاهش يابد و 

برطرف شود كه به برخي از آنها اشاره مي كنيم:

ارجح بودن زايمان طبيعي به سزارين
حساســيت روي تولد كودكان در دوره كرونا قبل از زايمان آغاز 
مي شود. اداره سالمت نوزادان معتقد است انجام سزارين در مادر 
مبتال به كوويد- 19با افزايش خطر بدتر وضعيت باليني مادر همراه 
است و ريسك بستري نوزاد در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان را 
نيز بيشتر مي كند لذا ابتال به اين بيماري به تنهايي، انديكاسيوني 
براي ختم بارداري به روش سزارين نيست و زايمان طبيعي ارجح 
است مگر اينكه ساير انديكاســيون هاي مامايي انجام سزارين را 

اجتناب ناپذير كند.

مراقبت هاي سخت تولد در بيمارستان
مراقبت هاي پزشــكي در اتاق زايمان نيز در اين مدت به همراه 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي و مراقبتي كار را براي كادر درمان 
ســخت تر كرده اســت. به خاطر كرونا نوزاد بايد بالفاصله پس از 
تولد به فضايي جدا از اتاق زايمــان و جدا از محل احياي نوزادان 
سالم انتقال داده شود تا جواب تســت PCR برسد. انجام تمام 
احتياط هاي الزم به ويژه براي نوزادان متولد شده از مادر مشكوك 
يا مبتال به كوويد-19در بيمارســتان ها الزامي شده است. بعد از 
زايمان نيز فاصله مادر و نوزاد حداقل بايد 2متر باشــد و ترجيحا 
پرده اي بين مادر و نوزاد نصب شــود. تماس پوستي مادر با نوزاد 
در مواردي كه مادر عالئم تنفسي خفيف دارد يا مادر و نوزاد هر 
دو بدون عالمت هستند، اشكالي ندارد. بعد از تولد همانند ساير 
عفونت هاي ويروســي كه از طريق ترشحات و خون مادر منتقل 
مي شود، شست وشوي نوزاد بعد از پايدارشدن وضعيت نوزاد انجام 
مي شود. تاكنون براساس شواهد منتشر شده نوزادي مستقيما در 
اثر ابتال به كوويد- 19كسب شده در زمان تولد فوت نكرده است. 
جداسازي مادر و نوزاد در نوزاداني كه داراي بيماري شديد هستند، 
ضروري است اما جداسازي مادر و نوزاد در مادر مشكوك يا مبتال  

كه تست شان نيز مثبت شده الزم نيست.

مراقبت ها هنگام شيردهي
داده هاي پزشكي در مطالعات اخير محققان نشان داده كه ريسك 
كسب عفونت توسط نوزاد از مادر پايين است و انتقال بيماري از 
طريق شير مادر و انتقال داخل رحمي نيز هنوز به اثبات نرسيده 
اســت. اما براي كاهش خطر انتقال ويروس از مادر به نوزاد الزم 
است مادران سالم قبل از شيردهي چه هنگامي كه در بيمارستان 
بستري هستند و چه زمان هايي كه در منزل هستند قسمت هايي 
از بدن كه با نوزاد تماس پوســتي دارد ازجمله دست ها، پستان 
و شكم را با آب و صابون)از شست و شــو با مواد ضدعفوني كننده 
به ويژه با پايه الكلي پرهيز شــود( شسته و ماســك بزنند. براي 
نوزادان نيازي به استفاده از شيلد پالستيكي صورت در بيمارستان 
يا منزل نيست و ماسك صورت هم در نوزادان نبايد استفاده شود. 
اگر حال عمومي مادر با تشخيص قطعي بد است دوشيدن شير 
از نظر اخالقي توصيه نمي شود و تغذيه نوزاد به طور موقت با شير 
پاستوريزه انسان)ذخيره شده در بانك شير( انجام گيرد. درصورت 
در دســترس نبودن مي توان از شــير مصنوعي اســتفاده كرد. 
جداســازي نوزادان PCR مثبت بدون عالمت در منزل به مدت 

10روز كافي است.

افزايش آگاهي خانواده ها
يكي از تفاوت هايي كه نوزادان متولد كرونا با ســاير نوزادان سال 
گذشــته تجربه مي كنند قرار گرفتن در فضاي قرنطينه خانگي 
اســت. الزم اســت اعضاي خانواده در مــورد قرنطينه خانگي 
فرزندشــان  اطالعات شفاف و دقيقي داشــته باشند. درصورت 
امكان در منزل يك اتــاق جداگانه براي نــوزاد اختصاص داده 
شــود. والدين بايد نســبت به عالئم بدحالي نوزاد مانند پايين 
آمدن يا افزايش مشــخص دماي بدن، مشكالت تنفسي، تنفس 
تند، بي حالي و خوب شير نخوردن، عالئم گوراشي مثل اسهال يا 
استفراغ و اختالل هوشياري نوزادشان آگاه باشند. فرد مراقب نوزاد 
در منزل هم، قبل و بعد از هرگونه مراقبت و تماس با نوزاد)شامل 
تغذيه نوزاد، تعويض پوشــك، تماس با مايعات و ترشحات بدن 
و...( دستان خود را با آب و صابون مايع حداقل به صورت 20ثانيه 
بشويد و از ماسك و دستكش يكبار مصرف استفاده كند. در اين 
مدت بايد واكسيناسيون نوزادان و كودكان هم طبق روال انجام 
شود چرا كه به تأخير انداختن آن منجر به در معرض خطر گرفتن 
اين قشر نسبت به ســاير بيماري ها خواهد شد. تماس پوستي با 
نوزاد بايد به حداقل ممكن برسد و از به آغوش كشيدن و بوسيدن 
نوزاد خودداري و از تجمع بر بالين او جدا پرهيز شــود. از مصرف 
مواد دخاني در منزل خودداري شود. نوزاد و مادر هم اتاق باشند 
ولي تخت مشترك نداشته باشند. در نوزادان كه متولد سال كرونا 
هستند به ويژه نوزاداني كه مشكوك يا مبتال هستند انجام مشاوره 

با ساير فوق تخصص ها يا تخصص ها توصيه مي شود.

شيوا نجفي
روزنامه نگار

مهدكودك ها دوران كرونا را چگونه پشت سر مي گذارند؟

زير تيغ كرونا 
مهدهاي كودك اين روزها يا تعطيل شده اند 

و يا با يك سوم و حتي گاهي يك دهم 
ظرفيت خود به كار مشغولند 

مائده اميني 
روزنامه نگار

ســاختمان هايي كه روزي ميزبان صداي خنده و بازي كودكان 
بودند، حاال خالي از زندگي شده اند. كرونا كه به جان جامعه افتاد، 
مهدهاي كودك از نخستين مكان هايي بودند كه سوت و كور شدند. 
اگرچه در ميان قربانيان كرونا كمتر نام كودكان ديده مي شــود، 
اما كمتر كسي جرأت فرســتادن فرزند خود به مهد و قراردادنش 
در جمعيتي هرچند كوچك را دارد. حبيب اهلل مســعودي فريد، 
معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشور، گفته است: براساس 
برنامه ريزي انجام شــده، ظرفيت پذيرش مهدهاي كودك در ايام 
كرونا بايد 50درصد باشد كه البته اين ظرفيت در بسياري از مهدها 
به كمتر از 30درصد هم رسيده است. كم نيستند مربيان مهدي 
كه تا پيش از اين، دست و پاشكسته و با درآمدي اندك سرپرست 
خانواده خود بوده اند يا كمك خرج همسرشــان و حاال اين روزها 
خانه نشين هستند. يكي از اين مربيان كه دل پري از كرونا دارد به 
همشهري توضيح مي دهد: مهر امسال، غريب ترين مهري بود كه 
در تمام اين 20سال ديده بودم. 4ماه است كه خانه نشينم و منتظرم 

كرونا برود تا بتوانم سركار برگردم.
 پوران نظامي نژاد، مدير يك مهدكودك با داشتن بيش از 40سال 
سابقه به همشهري مي گويد: هم اكنون ادامه فعاليت نه تنها مقرون 
به صرفه نيســت، بلكه حتي هزينه هاي جاري مهدكودك را هم 
تامين نمي كند و به همين دليل تعداد بي شماري از مهدها با وجود 
سوابق چندين و چند ساله اي كه دارند،  به تعطيلي كشانده شده اند. 
آن مهدهايي هم كه هنوز تعطيل نشده اند، مدت هاست به صورت 
كج دار و مريز به حيات خود ادامه مي دهند و گاهي تنها از يك دهم 

ظرفيت خود استفاده مي كنند.
بررسي هاي همشهري نشان مي دهد كه بيشتر مادرها در اين ايام 
 تمايلي به فرستادن كودك شان به مهد ندارند و ترجيح مي دهند

يكي پس از ديگري تعطيل مي شوند
 اگرچه آمار دقيقي از مهدكودك هاي تعطيل شــده در دســت 
نيست، اما به 900مهدكودك در اســتان تهران تحت پوشش و 

نظارت تعطيلي در آبان ماه ابالغ شده است.
 امين شاهرخي مديركل بهزيستي استان تهران در يكي از آخرين 
اظهاراتش گفته اســت: تعدادي از ملك هــاي مهدهاي كودك 
استيجاري است، از اين رو صاحبان آنها ضرر كرده و حدود 40 تا 
50مهدكودك در تهران به صورت موقت تعطيل شده اند تا روال 

به شرايط عادي بازگردد.
از ســوي ديگر شــهين جواني، معاون آموزش ابتدايي اداره كل 
آموزش وپرورش استان اصفهان، آبان ماه امسال از كاهش ثبت نام 
دوره پيش دبســتاني در ســال تحصيلي جديد، خبر داد و گفت: 
تاكنون 10هزار و ۷00كودك در مقطع پيش دبســتاني ثبت نام 
كرده اند كه 13درصد سال گذشته است؛ حدود 8۷درصد كاهش. 
آمارهاي رسيده از استان مركزي هم حكايت از كاهش 90درصدي 

ثبت نام در مهدهاي اين استان دارد.
اوضاع كرمان هم بهتر از ساير استان ها نيست. از ۷00مهدكودك 
داراي مجوز در اســتان كرمان، تنها 200واحد براي رفع مشكل 
مادران شاغل و افرادي كه امكان نگهداري فرزندان خود را در خانه 
نداشتند، بازگشايي شده و برآورد مي شود كه90درصد مهدهاي 

روستايي اين استان تعطيل شده اند.

در راه فروش وسيله ها...
آنيتا، مدير مهدكودكي در شرق تهران است. او كه واحد خود را 
موقتا تعطيل كرده درباره مواجهه خانواده ها با كرونا و وضعيت 
كســب وكار خود مي گويد: من به خانواده هــا حق مي دهم كه 
نخواهند فرزند خود را به مهد بياورند، اما كاش كسي هم صداي 

ما را مي شنيد.
 من كه بعد از گراني هاي اخير با چنگ و دندان مهد را نگه  داشتم 
و حتي عذر يك نيرو را نخواسته ام حاال مي بينم آنچه در اين چند 

سال با خون دل ساخته ام چطور در برمان مي شكند.
 اين مدير جوان ادامه مي دهد: من 12ميليون تومان در  ماه اجاره 
مهد را مي دادم، اما در اســفند ماه تقريبا مهد خالي از كودك شد. 
تابستان كه رســيد تقريبا مي توانم بگويم هيچ درآمدي نداشتيم 
و مهر ماه هم ثبت نام در مهدكودك ما 80درصد كمتر از پارســال 
همين موقع بود. خب، پول آن چند نفر را هم پس دادم و تعطيل 
كردم. حاال راستش را بخواهيد به صرافت فروش وسايل افتاده ام... 
صندلي ها، خميرهاي بازي دست نخورده، سيستم ها و... . ما انباري 

براي نگهداري آنها نداريم.

- حتي اگر شــاغلند- راه ديگري بــراي خود پيدا كننــد. اما آيا 
مهدهايي كه امروز يكي پس از ديگري تعطيل مي شوند، در روزگار 

پساكرونا مي توانند دوباره به مدار زندگي برگردند؟ 

كودكان نياز به تعامل دارند 
مهدهايي كه هنوز آتش تعطيلي دامن آنها را نگرفته است عموما 
ساختمان اجاره اي نداشــته اند. اگر قرار باشد مديري در اين ايام 
مجبور به پرداخت كرايه شــود ادامه حيات بــراي آن مجموعه 
ممكن نيست. پوران نظامي نژاد در اين باره به همشهري مي گويد: 
مهم ترين اهدافي كه مديران مهد را در اين شــرايط وادار به ادامه 
فعاليت مي كند در درجه اول باور آنها به نياز كودكان زير 6ســال 
و رشــد همه جانبه  آنها زيرنظر متخصصان اســت. كودكان نياز 
دارند با يكديگر ارتباط برقرار كنند و همبازي شوند و مهارت هاي 
زندگي مشــاركتي و تعامل با همســاالن را بياموزند؛ اين شرايط 
صرفا در مهد كودك ها با مجوز رسمي امكان پذير است. اين مدير 
مهدكودك ادامه مي دهد: انگيزه ديگر فعاليت اين روزهاي بعضي 
مهدكودك ها، كمك به مادران شاغلي است كه به نيروي كمكي 
در منزل دسترسي ندارند. ما مديران به عنوان متخصصين تالش 
مي كنيم فشار اقتصادي را تحمل كنيم و تا جايي كه برايمان مقدور 

است فعاليت خود را ادامه دهيم.

بيشتر پرسنل مهدها، سرپرست خانوارند 
با توجه بــه اينكه مهدها زيرنظر ســازمان بهزيســتي و با مجوز 
سازمان فعاليت مي كنند در اين شــرايط و روزگار كرونايي بايد 
بدون شك پروتكل هاي بهداشتي را به طور كامل و دقيق رعايت 
كنند تا محيطي ســاده، امن و بهداشــتي براي كودكان فراهم 
شود. اين موضوعي است كه پوران نظامي نژاد به آن اشاره كرده و 
توضيحاتش را اينگونه تكميل مي كند: مديران مهدهاي كودك 
رسمي فعال در كشور، دلسوز كودكان هستند و به پروتكل هاي 
بهداشــتي پايبندند. اين مدير با ســابقه مي گويد: همانطور كه 
خودتان مي دانيد پرســنل ما )مثل خيلي از مهدها( همه خانم و 

بعضا سرپرست خانوارند.
بررسي هاي همشــهري نشــان مي دهد تعداد زيادي از پرسنل 
مهدهاي كودك مجبور به تغيير شغل، كار كردن با ماشين يا انجام 
كارهاي دفتري بدون بيمه و حقوق اســتاندارد شــده اند، چراكه 
وابستگي قابل توجهي به درآمد خود داشــته اند و حاال محل كار 
آنها تعطيل شــده يا نمي توانند حقوق قابل توجهــي به اين زنان 

پرداخت كنند.

ديدگاهي كه مي گويد كودكان درگيري كمتري با اين ويروس كرونا دارند 
درست نيست، چراكه با شروع موج دوم كرونا متأسفانه كودكان زيادي در 
معرض كوويد-19قرار گرفته و با سختي و شدت، شرايط ناگواري را پشت 
سر گذاشته اند و متأسفانه آمار مرگ ومير در اين قشر هم رو به افزايش رفته است. شرايط جديد كرونا موجب شده تا نگراني در 
خانواده ها به نسبت گذشته شدت بگيرد و تالش والدين براي مراقبت و حفظ سالمت فرزندان شان به اوج خود برسد؛ كودكان 
را بيشتر در خانه نگه دارند و تا حد امكان از تردد آنها در محيط هاي آلوده جلوگيري كنند. اما بايد به اين موضوع توجه داشت 
كه رعايت پروتكل هاي بهداشتي و قرنطينه هاي خانگي به تنهايي نمي تواند موارد ابتال به كرونا را كاهش دهد و در كنار اين 
موارد، توجه به تغذيه و نوع خوراك كودك براي تقويت سيستم ايمني و رشد او، بيش از هر چيز ديگري اهميت دارد. دكتر 

شهاب اوليايي، متخصص تغذيه و رژيم درماني در گفت وگو با همشهري، در مورد نوع تغذيه كودكان در دوره كرونا مي گويد.
 

كدام مواد غذايي سيستم ايمني 
كودكان را تقويت مي كند؟

تغذيه صحيح و اصولي به طور كل باعث 
سالمت عمومي بدن و تقويت سيستم 
ايمني بدن خواهد شد، اما در اين بين 
برخي مواد غذايــي مانند ويتامين ها 
و مينرال هــا )موادمعدني( نقش پررنگ تري در تقويت سيســتم 
ايمني كودكان ايفا مي كنند. متأســفانه جمعيت ايراني با توجه 
به خصوصيات وراثتــي، ژنتيك و محيطي معمــوال دچار كمبود 
ويتامين D است و كودكان نيز از اين موضوع مستثنا نيستند. توصيه 
مي كنيم كودكان حتما از مواد غذايي غني شده با اين ويتامين مانند 
شير، تخم مرغ، ماهي، ميگو، قارچ، غالت و... استفاده كنند و ساعاتي 
از روز را در معرض نور خورشيد قرار گيرند تا پوست شان مقداري 
ويتامين D توليد كند. اگر دسترسي به اين مواد غذايي به طور منظم 
 D وجود ندارد مي توان روزانه 400واحد بين المللي مكمل ويتامين

استفاده كرد تا نياز روزانه كودكان تامين شود.
يكي از مينرال هايي كــه مصرفش براي كودكان ضروري اســت 
روي است كه از ديرباز در رشد و تكامل كودكان و تقويت سيستم 

ايمني شان نقش مهمي داشته و منابع غني آن را مي توان در گوشت، 
حبوبات و مغزها، خصوصا دانه كدو يافت. تامين آهن بدن هم يكي 
از مواردي است كه در تغذيه كودكان بايد به آن اهميت داده شود. 
منابع حيواني به نســبت منابع گياهي منابع خوب آهن هستند، 
بنابراين توصيه مي كنيم گوشت سفيد، جگر، ماهي و خشكبار در 
حد امكان در برنامه غذايي كودكان، به ويژه دختران كه با كم خوني 
و فقر آهن بيشتري مواجهند، گنجانده شود. اگر دسترسي به اين 
منابع غذايي هم وجود ندارد حتما از مكمل آهن اســتفاده شود. 
سلنيوم هم در بحث تقويت سيستم ايمني بدن نقش پررنگي دارد 
و مي توان با خوردن مغزها، گوشت ماهي، سبوس گندم و برنج آن 
را تامين كرد. ويتامين A نيز كه در هويج، كلــم، تخم مرغ و كره 
غني شــده و انبه به وفور وجود دارد بايد در برنامه غذايي كودكان 
گنجانده شود. آنها مي توانند ويتامين E را هم از كدو حلوايي، انواع 
مغزها، زيتون، كيوي، برگ شلغم و چغندر، فلفل شيرين و... دريافت 
كنند. ويتامين B6 را نيز از گوشــت ســينه مرغ، بوقلمون، جگر، 
حبوبات، موز، سيب زميني، عدس و نخود جذب كنند تا سيستم 
ايمني بدن شــان تقويت شــود. والدين بايد منابع كافي پروتئين 
حيواني و گياهي را براي كودكان شان فراهم كنند و آنها را ترغيب 

به مصرف مايعات به مقدار كافي كنند. بدني كه پرآب باشــد بهتر 
مي تواند از پس بيماري هاي ويروسي برآيد. كرونا بيماري تب دار ي 
است و تعريق زيادي دارد و بدن را با كم آبي زيادي مواجه مي كند. 
تامين ويتامين C هم از ديرباز در تقويت سيستم ايمني كودكان 
نقش مهمي داشــته و بايد مورد توجه قرار گيرد. اين ويتامين را 
مي توان از طريق خوردن مركبات مانند نارنگي، پرتقال، گريپفروت، 
ليموترش، آنانس، كيوي، گوجه فرنگي و برخي سبزيجات مانند پياز 
و فلفل قرمز و سبز تامين كرد. كودكان بيمار هم مي توانند در دوره 

درمان يك دوز مكمل از ويتامين C را دريافت كنند.
 

كودكان چه غذاهايي نخورند؟
استفاده مكرر و مداوم فست فودها، ســاندويچ ها، غذاهاي پرچرب 
رستوراني و غذاهاي سرخ كرده، تنقالت مضر بسته بندي شده مانند 
چيپس، پفك، انواع شكالت، كيك ها و كلوچه ها، انواع نوشيدني هاي 
شيرين، غالت صبحانه و استفاده مداوم از غذاهاي منجمد و نيمه آماده 
يا فينگرفودها، پاســتا، انواع پاســتيل، ذرت بوداده و فرآورده هاي 
گوشتي مانند سوسيس، كالباس، همبرگر و هات داگ ها به مرور به 
كاهش سيستم ايمني كودكان منجر خواهد شد و سالمت آنها را به 
خطر مي اندازد. متأسفانه در اين مدت كه كودكان در خانه ماندن را 
تجربه مي كنند تمايل به خوردن اين مواد غذايي مضر و بي ارزش رو به 
افزايش است. خوردن مكرر هر ماده غذايي حاوي قندوشكر مي تواند 
موجب شود تا عملكرد گلبول هاي سفيد خون كه وظيفه اصلي مبارزه 

با ويروس ها، باكتري ها و ميكروب ها را دارند، تضعيف شود.
 

كم تحركي و افزايش وزن را چگونه بايد كنترل كرد؟
تحرك اساسي ترين نياز كودكان براي داشتن بدني سالم در كنار 
تغذيه است كه آنها بايد حداقل 30تا 45دقيقه از زمان خود را در 
روز به انجام ورزش هاي هوازي اختصاص دهند. اما در مورد توجه 

به تغذيه و كنترل وزن بايد گفت كودكان از والدين شــان تبعيت 
مي كنند. بنابراين والدين بايد بــه نكات تغذيه اي توجه كنند و در 
دسترسي كودكان به تنقالت ســختگيري هاي بيشتري به خرج 
دهند، چراكه كودكان در منزل هستند و كم تحركي معموال موجب 
مي شود تا حوصله كودكان زود به زود سر برود و براي پركردن اوقات 
فراغت به دنبال خوردن خوراكي ها باشند. بنابراين اگر اين تنقالت 
در دسترس باشــند مرتب مورد مصرف كودكان قرار مي گيرند و 
باعث افزايش وزن خواهند شــد، چرا كه تنقالت معموال كم حجم 
و پركالري هستند و به شدت كودكان را دچار اضافه وزن مي كنند. 
بهتر است در اين مدت تعداد وعده هاي غذايي بيشتر باشد؛ يعني 
عالوه بر 3وعده غذايي 2 تا 3ميان وعده هم در برنامه غذايي گنجانده 
شود. بهترين ميان وعده ها ميوه ها، سبزي ها، آب سبزيجات طبيعي، 
شير يا شيركاكائو هستند. ورزش هاي خانگي خانوادگي هم مي تواند 
براي واداشتن كودكان به تحرك مؤثر باشد. كنترل انرژي ورودي 
و افزايش انرژي مصرفي مي تواند منجر به تعادل وزني و تناســب 
اندام كودكان شــود تا بعد از ايــن دوران، كودكاني چاق تحويل 
جامعه ندهيم. البته در كنار همه اين موارد والدين بايد طوري رفتار 
كنند كه بچه ها را در شرايط اســترس قرار ندهند، چرا كه موجب 
مي شود بچه ها به خوردن پناه ببرند يا باعث شود كودكشان دچار 
بي اشتهايي و سوءتغذيه شود. تنظيم خواب كودكان هم به منظور 
تقويت سيستم ايمني شان بسيار مهم است و بايد به اين موضوع 
دقت كرد، چراكه كودكان ممكن است تا پاسي از شب بيدار باشند و 
ساعات زيادي از روز را در خواب سپري كنند. كودكان بايد نظم در 
خواب داشته باشند يعني به مقدار كافي بخوابند. اگر مي خواهند 
خواب خوبي داشته باشند 9شب بخوابند تا ۷ صبح سرحال بيدار 
شوند. رعايت اين موارد كمك زيادي به رشد و تكامل آنها خواهد 
كرد. كساني كه دير مي خوابند و دير بيدار مي شوند 4ساعت را براي 

ترشح هورمون هاي رشد از دست داده اند.

تغذيه با نور خورشيد 
توصيه هاي كارشناس تغذيه براي مراقبت از خردساالن در زمانه كرونا 

شيوا نوروزي
روزنامه نگار

بچهها
وكرونا

این شماره

كيفيت تغذيه كودكان 
در دوره كرونا چقدر 

اهميت دارد؟
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بچهها
وكرونا

این شماره

ژست هاي كرونايي
تصاويري از بچه ها در دوران شيوع ويروس كوويد-19 كه در تاريخ ماندگار مي شوند

همه ما به دنبال نشانه اي هستيم كه بگويد به زودي قرار است ماسك هايمان را دربياوريم. اين شرح يكي از مشهورترين عكس هايي 
است كه در دوران همه گيري كرونا از يك نوزاد و پزشكش به ثبت رسيده است؛ نوزادي كه لحظاتي پس از تولد ماسك پزشكش را در 
مشت گرفت و كنار كشيد تا بسياري از كاربران شبكه هاي اجتماعي حركت او را نشانه اي اميد بخش از آينده اي روشن تر و بدون نياز به 
ماسك تفسير كنند. در دوران همه گيري كرونا كودكان به عنوان يكي از آسيب پذيرترين قشرهاي جامعه، به ويژه از نظر رواني، مورد 
توجه قرار داشته  و كشورهاي مختلف جهان براي حمايت و حفظ سالمت آنها طرح ها و برنامه هاي مختلفي را به اجرا گذاشته اند. در 
اين ميان عكاسان مختلف به صورت برنامه ريزي شده يا اتفاقي تصاويري گاه اميدبخش و گاه غم انگيز را از وضعيت كودكان در دوران 

قرنطينه و همه گيري به ثبت رسانده اند.

نوزاد تازه متولد شده در بيمارستاني در دبي درحال كشيدن ماسك پزشكش؛ تصويري كه در 
شبكه هاي مجازي بسيار پربازديد شد، زيرا از نگاه بسياري از افراد نويدبخش روزهاي بدون 

ماسك آينده بود.

انتشار تصوير نوزادي در ايتاليا كه روي پوشك او نوشته شده بود همه چيز رو به راه مي شود، جنبشي 
را در اروپا به راه انداخت و كودكان در كشورهاي مختلف اين پيام را در نقاشي هاي خود از پشت شيشه  

خانه هايي كه در آنها محبوس بودند به نمايش مي گذاشتند.

پسربچه چيني و خواهر كوچك ترش مجهز به لباس هاي محافظتي در برابر ويروس كرونا در فرودگاه 
بين المللي پكن 

همه  چيز رو به راه مي شود؛ پيامي نوشته شــده روي پوشــك نوزادي در ايتاليا كه به سمبل 
اميدبخشي در اين كشور آسيب ديده از كرونا تبديل شد.

استفاده از پوشش 
صورت براي نوزادان 
تازه متولد شده در 
بيمارستاني در تايلند نيز 
در ماه هاي اول همه گيري 
توجه كاربران شبكه هاي 
اجتماعي را به خود جلب 
كرد.

انزواي كودكان يكي از 
نگران كننده ترين جنبه هاي 
همه گيري به شمار مي رفت. 
پارك هاي بازي مشابه نمونه 

داخل اين عكس معموال مملو 
از هياهو و شادي كودكانه 

بود، اما كرونا جهان كودكانه 
را به اين شكل غم انگيز 

خالي از هياهو ساخت؛ 
وستر، پسربچه دانماركي در 

پاركي خالي از هم بازي

هقالعطيارششبد
نمهقباسمهشورك
قوبدهعنيارنت
رمسهشوخدمازور
يهانهناخبتكمم
زطبارشويتايح
عفترمتعاضبمهم
لخداسفهاوگود
ياپنيهاشتسادق
خراتريزنهيمر
وليكومامحلاني
اكسالادروادوب

جومانالستينش
وزينكقايتشايس
يتمتباجنيلزنا

جد         ول 8085
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افقي:
 1- به طور مداوم- طالكاري 

شده- دوستي
2- كنايه از تحمل كردن غم 
و رنج بسيار است- ميوه شب 

يلدا
3- حرف ندا- مايع نشاسته- 
رمــان مشــهور آن برونته، 

نويسنده انگليسي
4- واحد اندازه گيري حجم 
مايعات- عجيب- مخفف بدتر
5- هر كار زشت و غيراخالقي- 
پناهــگاه- ايالتي در شــرق 

آمريكا
6- احتمال خطــر- وجود- 

غارت و چپاول
7- كامپيوتــر قابل حمل- 

ارزيابي كردن- نزديك بين
8- پيشــوند فعل مضارع- 
بيمــاري كم خونــي- نامي 

دخترانه- بله روسي
مــي دوزد-  كفــش   -9

ستيزگي- گياه ترياك
10- توخالي- گروه سياسي- 

پرنده لذيذگوشت
11- بي آبرويــي- فلــز- از 
عناصــــر تشــكيل دهنده 

هموگلوبين
12- بازي- گفتار- بر جوانان 

عيب نيست
13- درد مفاصل- ريزنمرات- 

حرف انتخاب
14- اسب حضرت علي)ع(- 

شيوه و روش انجام كار
15- ضمير مونــث عربي- 
ضربه اي در بوكس- نويسنده 

ايتاليايي اثر كمدي الهي 
  

عمودي:
1- ناســازگار- آنكه مدتي 
از مهربانــي و مهمان نوازي 

ديگري برخوردار شده است
از  ســاعت-  كشــور   -2
بيماري هاي عفوني خطرناك- 

ناسيونال
3- هزاركيلو- نزديك شدن- 

نوعي پرانتز
4- مسير يك جرم آسماني- 

آهسته- پيشرفت
5- تقويت امواج الكتريكي- 
آرام بخش- قطعي براي كتاب
6- ريزه كاه- مفهوم- درخت 

كنار
7- مســتبد- شــبه جزيره 

كوهستاني مصر- بخيل
8- تكـــــرار حرفـــــي- 
رهن دهنــده- كـــــودن- 

خميدگي كاغذ
9- پنبه زن- به جاي آوردن 
سجده- صندوق حمل جسد

10- نامفهــوم و مبهــم- 
پرحرارت- سالن مهماني

11- مربــوط به نبــي- براي 
برآورده شدن حاجت به ضريح 

مي بندند- جوانمرد
12- گوشت كبابي- چكاندني 

در تفنگ- ديكته
13- دلواپســي- بــي ارزش- 

حرف جر عربي
14- بســيار گــرم- حواري 
خائن- گريز از دشمن به سبب 

شكست 
15- اسراف- گلوله خميري

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3794
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

524378916
693152487
178469253
946523871
317896524
285741369
739215648
462987135
851634792

متوسط

  2 9      
3 8  7   9   
 9   1   7  
     3  5 4
  7    1   
8 5  2      
 3   9   1  
  4   8  2 6
     6 3   694281357

185374962
723569184
968423571
241657839
357198246
516842793
872936415
439715628

ساده

متوسط

742985631
381762945
695314872
169873254
427659183
853241769
236597418
974138526
518426397

سخت

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

ساده

 4  8 1 3 5  
  5 3    6 2
7   5    8  
 6   2  5  1
2   6  7   9
3  7  9   4  
 1    2   3
8 7    6 4   
 3 9 7 1  6   
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   مردم به فكر جانشان باشند
فرض كنيم كه هيچ تعطيلي و محدوديتي نباشد و دولت فقط اقدامات 
درماني را دنبال كند آيا مردم نبايد به فكر جان خودشان باشند. كرونا 
به هيچ احدالناسي رأفت وماليمت نمي كند و بديهي است كه قبل از 
مسئوالن و دولت همه مردم بايد با رعايت پروتكل هاي بهداشتي اجازه 
ندهند آسيب هاي اين ويروس خطرناك گسترده تر شود و با مراعات 

ريشه آن را بخشكانند. 
خليلي از تهران 

  كمبود شير در اصفهان 
هم اكنون كارخانه هاي بزرگ لبني در اصفهان به توليد شــير اقدام 
مي كنند و توليد در كارخانه هاي كوچك تر اصفهان به حداقل رسيده 
است. به عنوان يكي از شاغلين اين كارخانه هاي كوچك تقاضا مي كنم 
مسئوالن به داد برسند زيرا به علت محدوديت هاي غذايي و گراني جو، 
كنجاله، سويا و ذرت شير گران شــده است و واحدهاي كوچك تري 
مثل ما نمي توانند شير را تهيه و فرآوري كنند. چرا نهاده هاي دامي در 
گاوداري ها نبايد تامين شود كه اكنون به اين وضعيت برسيم كه ادامه 

آن مي تواند بدتر هم باشد.
دهقان از اصفهان

   بيمارستان هاي متروكه تهران را احيا كنند
حدود 20 ســال اســت بيمارســتان جورجاني در خيابان دماوند و 
بيمارستان مادر در چهارراه تختي تعطيل و متروكه شده است و جا 
دارد در اين موقعيت حساس كه از لحاظ بيماري كرونا در بدترين وضع 
هستيم و از طرفي  بي سابقه ترين تحريم ها بر كشور ما اعمال مي شود 
مسئوالن كه خودشان اطالعات دقيق تري از اموال و مستغالت اين 

چنيني دارند آنها را آماده استفاده كنند.
محمد حسين عسگري از تهران 

    برخورد جدي با متصرفان اراضي ملي دهلران چه شد؟
مدت هاست مسئوالن از برخورد جدي با متصرفان اراضي ملي دهلران 
و بازگشــت اين زمين ها خبر مي دهند اما به نظر مي رسد اينها حرف 
است و در عمل همچنان عده اي اقدام به تصرف و حصاركشي و حتي 

ساخت و ساز  در اراضي ملي مي كنند.
 نوري از ايالم

  جلوي قولنامه هاي دستي در بازار خودرو را بگيرند
خريد و فروش مسكن به هر روي تحت نظارت و تأييد مهر بنگاه هاي 
امالك است، حاال چقدرقيمت ها از ســوي ناظران كنترل مي شود، 
نمي دانيم، اما در مورد خودرو وضع فرق مي كند و در اين مورد خريدار و 
فروشنده قولنامه دستي با قيمت توافقي در هر كوي و برزني مي نويسند 
و نظارتي هم نمي شود. طبيعي است كه با اين روند بايد انتظارافزايش 

بيشتر قيمت ها را هم داشته باشيم.
عباس زاده از تهران 

   سرعت اينترنت در خراسان جنوبي واقعا اسفبار است
در چند روز گذشته خبر سقوط دانش آموز قائني كه براي دستيابي 
به اينترنت پرسرعت به ارتفاع رفته بود همه را ناراحت كرد اما بعد از 
آن مسئوالن مدام مي گويند ساعت سقوط وي زمان برگزاري كالس 
آنالين نبوده يا اصال گوشي نداشته و امثالهم. از مسئوالن تقاضا داريم 
از پرداختن به حواشي بپرهيزند و اصل موضوع را دريابند و آن اينكه در 

خراسان جنوبي اينترنت تعطيل است.
مريم از قائن خراسان جنوبي

   كوي نصر نيازمند سرعتگير مناسب است
ابتداي گيشا كوي نصر نيازمند ســرعتگير مناسب و كارآمد است تا 
تصادفات را كاهش دهد. ضمنا لزوم ايجاد انشعابات ورودي و خروجي 
از زير گذر به خيابان اصلي گيشــا)كوي نصر( شديدا درجهت بهينه 

نمودن ترافيك منطقه احساس مي شود. 
ج. عامري از تهران 

   اميدواريم خبر ساخت واكسن هاي ايران جدي باشد 
در خبرها خواندم كه نخبه هاي پرافتخار ايران واكسن هاي مختلفي 
براي مبارزه با كرونا ســاخته اند و چند مورد از آنها به ليست سازمان 
جهاني بهداشت راه يافته است كه اين واقعا ستودني است. اميدواريم 
مسئوالن ودولتمردان محترم ماحصل اختراعات و ابتكارات اين عزيزان 
درزمينه درمان ويروس كرونا را هرچه سريع تر به مرحله خط توليد و 

به دست عموم مردم برسانند. 
محمدزاده از مشهد

   اصناف سمنان تعطيلي ساعت 18را معتبر نمي دانند
محدوديت تعطيلي اصناف غيرضروري از ساعت ۱8 در سطح استان 
سمنان جدي گرفته نشده و حضور در خيابان ها نشان مي دهد كه در 
اين استان چه خبر اســت. اغلب هم به شوخي مي گويند ۱8قديم يا 
جديد و همه مغازه ها همچنان باز هستند و مردم هم از اين باز بودن 

استقبال مي كنند و خبري از خلوت شدن شهر نيست.
پاكدل از سمنان

  جاده خيرآباد زنجان ايمن نيست
جاده خيرآباد در 30كيلومتري زنجان كه بسيار پرتردد است، پرتگاه 

دارد و فاقد ايمني الزم است. لطفاً بررسي شود.
مقدم از زنجان 

   اجراي طرح خيابان حافظ در اسالمشهر چه شد؟
شهرداري اسالمشهر پاســخ دهد كه بالتكليفي طرح خيابان حافظ 
تا چه زماني ادامه دارد. به دليل نيمه كاره ماندن اين طرح، ســاخت و 

سازهاي بسياري انجام شده و مسئوالن هم پاسخگو نيستند.
سالمي از اسالمشهر

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

شهادت 3 مرزبان 
در درگيري با عوامل 

ضدانقالب

درگيري مسلحانه نيروهاي مرزباني با عوامل 
ضدانقالب در نوار مرزي اســتان آذربايجان 

غربي موجب شهادت 3نفر از مرزبانان شد.
بــه گــزارش همشــهري، عناصر مســلح 
ضد انقالب در حــوزه گروهان مــرزي تكور 
در اســتان آذربايجان غربي ظهر روز جمعه 
قصد ورود به منطقه را داشــتند كه مرزبانان 
را مانع خود ديدند و با آنها درگير شــدند. در 
ادامه نيروهاي كمكي نيز بــه ياري مرزبانان 
شتافتند و درگيري مســلحانه ادامه يافت و 
با مقاومــت نيروهاي جان بر كــف مرزباني 
حمله تروريست ها دفع و از نفوذ آنان به خاك 
كشورمان جلوگيري شد، اما در اين درگيري 
3نفر از نيروهاي مرزباني به نام هاي اســتوار 
دوم مسلم جهان آرا، استوار دوم مالك طاهر 
و سرباز وظيفه كامران كرامت به درجه رفيع 
شــهادت نايل آمدند و 2نفر ديگر از مرزبانان 

مجروح شدند.

 جنايت 
در زندان خرم آباد

درگيري چند نفر از زندانيان در يكي از بندهاي 
زندان خرم آباد موجب قتل يكي از آنها شد.

به گزارش همشــهري، اين درگيري چند روز 
قبل در يكي از بندهاي زنــدان خرم آباد كه 
زندانياني با جرائــم مختلف در آنجا نگهداري 
مي شوند اتفاق افتاد. ماجرا از اين قرار بود يكي 
از زندانيان كه از مدتي قبل به اتهام قتل عمد 
زنداني شــده بود با چند نفر ديگر از زندانيان 

درگير شد و جانش را از دست داد.
داريوش شاهون وند، دادســتان مركز استان 
لرستان در اين باره گفت: طبق گفته چند نفر از 
زندانيان و مأموران بند، مقتول با دو تا سه نفر 
در زندان درگير شــد كه پس از اين درگيري، 
از ســوي آنها مورد ضرب و شتم قرار گرفت و 
جان باخت. وي افزود: پزشكي قانوني با حضور 
خانواده اين فرد، كالبدشكافي را انجام داد كه 
ظرف چند روز آتي و پس از تكميل نتيجه كامل 
كالبدشكافي، علت اصلي مرگ اطالع رساني 
خواهد شد. بررســي هاي اوليه پزشكي نشان 
مي دهد احتمال مصرف موادمخدر نيز وجود 
دارد كه البته اين موضوع نيز در حال بررسي 

است.
شاهون وند درباره ســوابق مقتول گفت: اين 
زنداني به اتهام قتل عمد با دســتور بازپرس 
شهرستان دلفان استان لرستان تحت پيگرد 
قضايي قرار داشت و به زندان معرفي شده بود 
كه در زندان اين حادثه اتفاق افتاد و پرونده او 
تحت عنوان فوت مشكوك به قتل، در دستور 
كار قــرار دارد و طبق تحقيقات انجام شــده 
هويت افــرادي كه اين زنداني بــا آنها درگير 
شده مشخص شده و تحقيقات توسط بازپرس 

درحال انجام است.
دادستان مركز استان لرستان همچنين ضمن 
رد ادعاهايي مبني بر فوت يك زنداني در زندان 
خرم آباد به دليل شكنجه، گفت: چنين خبري 
صحت ندارد و فوت اين زنداني در درگيري بين 

زندانيان اتفاق افتاده است.

اميرعلي چگونه ناپديد شد؟
حدود ساعت ۱0صبح سه شــنبه 20آبان بود. 
همسرم به همراه دختر بزرگم و اميرعلي در خانه 
بودند. آن روز همســرم دخترم را فرستاده بود 
كه از مغازه ســبزي بخرد. اميرعلي هم به مقابل 
در خانه رفته و منتظر بازگشــت خواهرش بود. 
همان موقع زن همســايه وارد خانه مان شده و 
به سراغ همسرم رفته و شروع به حرف زدن با او 
كرده بود. اين ماجرا حدود ۱0تا ۱5دقيقه طول 
كشيده بود و بعد كه زن همسايه رفت و دخترم از 
مغازه برگشت، معلوم شد كه اميرعلي ناپديد شده 
است. پس از آن، همه جا را دنبال پسرم گشتيم. 
حتي عكس او را در شبكه هاي اجتماعي منتشر 
كرديم و از پليس هم كمك گرفتيم، اما ردي از 

پسرم پيدا نشد.
شما به كسي مشكوك نبوديد؟

اولش نه. من با كســي خصومت نداشتم. حتي 
به پليس هم گفتم كه با كســي دشمني ندارم، 
اما 2روز كه گذشــت، رفته رفته به زن همسايه 
شك كرديم. يكي از بســتگان اين زن كه حدود 
2سال پيش به اتهام ساخت و توزيع مخدر شيشه 
دستگير شده بود، يكي، دو روز قبل از ناپديد شدن 
اميرعلي از زندان آزاد شده بود. راستش از وقتي 
كه اين مرد دستگير شد، خانواده اش ما را مقصر 

تحقيقات درباره قتل دردناك اميرعلي، پسربچه 4ساله بستان آبادي در حالي ادامه دارد 
كه با دستگيري يك مظنون ديگر، شمار مظنونان بازداشت شده در اين پرونده  به 4نفر پيگيري

رسيد. به گفته پدر اميرعلي، تمامي مظنونان از اعضاي يك خانواده هستند و گفته هاي 
دختربچه آنها، ابعاد تازه اي از اسرار قتل پسرش را فاش كرده است. به گزارش همشهري، ماجراي 
قتل اميرعلي 4ساله در بستان آباد آذربايجان شرقي در حالي باعث جريحه دار شدن احساسات مردم 
اين شهر شده كه دادستان بستان آباد از سرعت، جديت و قطعيت تحقيقات قضايي براي شناسايي 
و مجازات عامالن اين جنايت خبر داده است. به گفته وي، تا كنون 4مظنون در اين پرونده بازداشت 
شده اند و تحقيقات از آنها براي كشف ابعاد پنهان پرونده ادامه دارد، اما اينكه مظنونان چه كساني 
هستند و نقش آنها در اين ماجرا چيســت را پدر اميرعلي در گفت وگو با همشهري از جزئيات اين 

پرونده جنايي مي گويد.

مي دانســتند و فكر مي كردند كه ما آن مرد را لو 
داده  و باعث دســتگيري اش شده ايم و به همين 
دليل از ما كينه به دل داشــتند. همه اينها را كه 
كنار هم گذاشتيم به آنها مشكوك شديم. حدس 
زديم كه زن همسايه آن روز به خانه ما آمده بود 
كه همسرم را سرگرم كند و همدستانش فرصت 
داشته باشــند كه اميرعلي را بدزدند. از طرفي 
دوربين هاي مداربسته را كه چك كرديم، متوجه 
شديم كه پسرم از داخل كوچه خارج نشده و به 

همين دليل شك ما به زن همسايه بيشتر شد.
اين ماجرا را براي مأموران پليس 

تعريف كرديد؟
بله. وقتي اينها را به مأموران گفتيم، همسايه مان 
را احضار كردند. خواست خدا بود كه آنها روزي كه 
احضار شدند همراه دختر كوچكشان كه همبازي 
پسرم بود به دادسرا آمدند و همين دختر بود كه 

مهم ترين سرنخ پرونده را به پليس داد.
مگر او چه گفت؟

آن روز در دادسرا وقتي همسايه مان منكر ربودن 
پسرم شــد و گفت كه بي گناه است، از دخترش 
پرسيديم كه اميرعلي را نديده است؟ او هم گفت 
كه در اين 2 روزي كه پسرم گم شده بود، پيش 
او بوده است. او گفت كه در اين مدت با اميرعلي 
در خانه يكي از بستگان شــان كه چند كوچه با 

خانه ما فاصله دارد بودند و با هم بازي مي كردند 
و اميرعلي شب ها همانجا مي خوابيد. حتي از او 
درباره رنگ لباس  ها و كفش هاي پسرم پرسيدم 
و او مشخصات همان لباس  ها و كفش هايي را داد 
كه روزي كه پسرم گم شد به تن داشت. حتي به 
تصوير عروسكي كه روي پيرهن اميرعلي بود هم 
اشاره كرد. آن دختربچه مي گفت كه روز سه شنبه 
و چهارشــنبه با اميرعلي در خانه بستگان شان 
بودند، اما صبح پنجشنبه  يكي از بستگانش، او و 
اميرعلي را سوار ماشين كرد و به خانه يكي ديگر 
از بستگان شان در روستاي ارجان برد. اين روستا 
حدود 20تا 25كيلومتر با بستان آباد فاصله دارد 
و همان روستايي اســت كه جسد پسرم در آنجا 
كشف شــد. آن دختربچه گفت كه صبح به آن 
روستا رفتند اما اميرعلي همانجا ماند و او همراه 
همان كســي كه بچه ها را به آنجا بــرده بود، به 
بستان آباد برگشته و ديگر اميرعلي را نديده است.

اين اتفاقات پيش از پيدا شــدن 
جسد پسرتان رخ داد؟

بلــه. روز پنجشــنبه. يعني همــان روزي كه 
همســايه مان به دادســرا احضار شــده بود. با 
شنيدن حرف هاي دختربچه، مطمئن شديم كه 
همسايه مان پسرم را ربوده اند، اما آنها همچنان 
انــكار مي كردنــد و مي گفتند كه دخترشــان 
خياالتي است و اين حرف ها را از خودش درآورده 
اســت. تا اينكه چند ســاعت بعد، يعني حدود 

ساعت 8شب پنجشــنبه، جسد پسرم در داخل 
يك گوني در ۱00متري نهر آبي كه از روستاي 

ارجان مي گذشت پيدا شد.
شما جسد اميرعلي را ديديد؟

وقتي به آنجا رفتيم، فقط صورتش را به من نشان 
دادند كه با ديدنش دنيا روي ســرم خراب شد. 
بعد، جســد را به پزشــكي قانوني بردند و اجازه 
ندادند كه من بروم و جسد پسرم را ببينم. فقط به 
برادرم اجازه دادند كه او وقتي از پزشكي قانوني 
برگشت گفت كه جسد پسرم سالم بوده است، اما 
به خودم اجازه ديدن آن را ندادند. االن هم جسد 
در پزشكي قانوني تبريز است و هنوز آن را براي 

دفن كردن به ما تحويل نداده اند.
پــس هم اكنــون مظنونــان 
دستگيرشده از اعضاي خانواده همسايه تان 

هستند. درست است؟
بله. 4نفر از آنها هستند. زن همسايه و شوهرش، 
همان مردي كه به تازگي از زندان آزاد شده بود 
و يكي ديگر از بستگان شــان كه بچه ها را صبح 

پنجشنبه به روستاي ارجان برده بود.
به غير از اميرعلي و دخترتان فرزند 

ديگري هم داريد؟
نه. من فقط همين دختر و پسر را داشتم كه حاال 
پسرم را از دســت داده ام. نمي دانم چطور ممكن 
است كسي اينقدر قساوت داشته باشد كه جان 
يك پســربچه بي گناه را بگيرد. بعد از اين حادثه 
من و همسرم يك چشــم مان خون است و يك 
چشم مان اشــك. تنها خواسته مان اين است كه 
نگذارند حق ما پايمال شود. ما مي خواهيم قاتل 
پسرمان شناسايي و مجازات شود و خوشبختانه 
پليس و بازپرس پرونده همه تالش شان را مي كنند 

كه همه حقيقت فاش و قاتل شناسايي شود.

تحقيقات ادامه دارد
با دستگيري مظنونان اصلي اين جنايت، بازپرس 
پرونده نيز از ادامه تحقيقات براي مشخص شدن 
حقيقت خبر داده اســت. حجت االسالم روح اهلل 
ايماني، با اشاره به دستگيري 4نفر در اين پرونده 
و ادامه بازجويي هــا از آنها اعالم كرد: هنوز علت 
و انگيزه اصلي اين قتل مشــخص نشــده است 
و درصورت مشخص شــدن ابعاد تازه اي از اين 
اتفاق، اطالع رساني خواهد شد. وي گفت: دستگاه 
قضايي، احساســات عمومــي را در رابطه با اين 
حادثه درك مي كند و از مردم مي خواهد كه به 
شايعات توجه نكنند و اخبار را از طريق رسانه هاي 

رسمي پيگيري كنند.

سرقت هاي تاجر قالبي به خاطر خريد خودرو
 پسردانشجو پس از آشنايي با دختري پولدار 

خودش را تاجري ثروتمند جا زد اما همين داخلي
دروغ باعث شد كه او سر از دنياي سارقان در 

بياورد.
به گزارش همشــهري، چند روز قبل پســر موتورسواري 
در يكي از خيابان هاي مركز تهــران به يك زن حمله كرد 
تا كيفش را ســرقت كند. زن جوان اما با سارق درگير شد 
و شــاهدان به كمك او رفتند و مانع فرار ســارق شدند. با 
حضور مأموران پليس در محل، دزد موتورسوار بازداشت 
شد و در بازجويي ها گفت كه اين نخستين سرقتي است كه 
قصد انجام آن را داشته است. وي مدعي بود كه با موتور در 
خيابان ها پرسه مي زده و ناگهان چشمش به زن تنها افتاده 
و وسوسه سرقت به جانش افتاده و به همين دليل به زن تنها 
حمله كرده است اما چون نخستين بارش بوده، گير افتاده 
اســت. اگرچه متهم چنين ادعايي را مطرح كرد اما وقتي 
مأموران با دستور قاضي راهي خانه وي شدند، چند كيف و 
قاب گوشي موبايل پيدا كردند كه نشان مي داد متهم يك 
سارق سريالي است. متهم وقتي شواهد را عليه خود ديد 
لب به اعتراف گشود و به ســرقت هاي سريالي اقرار كرد و 
گفت: با پرسه زدن در خيابان ها، سراغ زنان و دختران تنها 
مي رفتم و كيف آنها را سرقت مي كردم. او پس از اعتراف به 
سرقت هاي سريالي، به دستور داديار دادسراي ويژه سرقت 

بازداشت شده و تحقيقات از وي ادامه دارد.

پيامك هتل، سرنخي براي دستگيري سارق شد

جزئيات تازه از قتل پسربچه 

4ساله در بستان آباد

احداث بيمارستان در حوزه اختيارات مديران شهري منطقه19 نيست
روابط عمومي منطقه ۱9شهرداري تهران پيرو انتشار پيام مردمي با 
عنوان »تكليف احداث بيمارستان در فاز 2بوستان واليت چه شد« در 
ستون با مردم روز ۱7آبان ماه پاسخ داده است: »با توجه به فرامنطقه اي 
بودن تصميمات در اين خصوص و متعدد بودن نهادهاي تصميم گيرنده 
در ارتباط با احداث بيمارســتان، موضوع در حوزه اختيارات مديران 

شهري اين منطقه قرار نمي گيرد.«

 همبازي اميرعلي
اسرار جنايت را مي دانست

سارق سابقه دار كه با تعارف نوشيدني مسموم مسافري را 
بيهوش و اموالش را سرقت كرده بود با پول هاي سرقتي به داخلي

يكي از هتل هاي تهران رفته بود، اما پيامك هتل كافي بود 
تا او به طرز عجيبي به دام بيفتد.

به گزارش همشهري، چند روز قبل مردي به دادسراي ناحيه 34تهران 
رفت و گفت ســارقي با بيهوش كردن او اموالش را سرقت كرده است. او 
گفت: من اهل يكي از شهرهاي جنوب كشور هســتم. چند روز قبل به 
تهران آمده بودم و بعد از انجام كارم در ترمينال جنوب سوار اتوبوس شدم 
تا به شهرم برگردم. روي صندلي كناري ام مرد جواني نشسته بود كه سر 
صحبت را باز و خودش را جعفر معرفي كرد. حرف هاي او ادامه داشت تا 
اينكه در عوارضي قم اتوبوس توقف كرد و جعفر پياده شد و لحظاتي بعد با 
دو نسكافه برگشت. او يكي از نسكافه ها را خودش خورد و ديگري را به من 
تعارف كرد و من هم قبول كردم. لحظاتي بعد از خوردن نسكافه بود كه 
دچار سرگيجه شدم و به خواب رفتم و وقتي چشم باز كردم در بيمارستان 
شهرمان بودم و فهميدم جعفر سارق بوده و با نسكافه مسموم من را بيهوش 
و اموالم شامل گوشي تلفن همراه، اوراق هويتي، كارت بانكي و رمز آن را 
سرقت كرده است. اما اين همه اتفاقي نبود كه براي اين مرد اتفاق افتاده 
بود. سارق در ادامه از طريق پيامك از همسر شاكي 2ميليون تومان پول 
گرفته بود. شاكي در اين باره گفت: ســارق بعد از دزيدن اموالم با گوشي 
تلفن همراهم براي همسرم پيامكي فرستاده و مدعي شده بود كه برايم 
مشكلي پيش آمده و از او خواسته كه 2ميليون تومان به كارتم واريز كند. 
همسرم هم نگران شده و پول را به شماره كارتم كه در آن زمان در اختيار 
سارق بود واريز كرده بود. به دنبال اين شكايت پرونده براي انجام تحقيقات 

تخصصي در اختيار گروهي از كارآگاهان مبارزه با سرقت هاي خاص پايگاه 
هشتم پليس آگاهي قرار گرفت. تحقيقات در اين باره ادامه داشت تا اينكه 
شاكي بار  ديگر نزد مأموران رفت و از پيامك مهمي كه برايش فرستاده 
شده و مي توانست به سرنخي براي دستگيري سارق تبديل شود خبر داد. 
او گفت: بعد از سرقت گوشي تلفن همراهم من گوشي ديگري تهيه كرده و 
سيم كارت آن را دوباره فعال كردم. امروز پيامكي از هتلي معروف در تهران 
برايم ارسال شد كه مدير هتل از من به خاطر اقامت در آنجا تشكر كرده بود. 
اين اظهارات نشان مي داد متهم با پول هاي سرقتي در اين هتل اقامت دارد. 
در اين شرايط بود كه مأموران خود را به هتل رساندند، اما متوجه شدند 
كه متهم با هتل تسويه حساب كرده و درحال خروج از آنجا است. با وجود 
اين مأموران با جست وجوي آن اطراف توانستند متهم را دستگير كنند 
و در بازرسي او چند كارت ملي و كارت عابربانك متعلق به افراد ديگر را 
كشف كنند. با انتقال متهم به پليس آگاهي معلوم شد او 27سال دارد و از 
مجرمان سابقه دار است كه پيش از اين به اتهام حمل مواد مخدر و سرقت 
دستگير شده است. وقتي متهم تحت بازجويي قرار گرفت ضمن اعتراف 
به سرقت از شاكي به ســرقت از چند نفر ديگر نيز اعتراف كرد و گفت: با 
پرسه زدن در اطراف ترمينال ها با مسافران طرح دوستي مي ريختم و با 

تعارف كردن نوشيدن مسموم اموال شان را سرقت مي كردم.
سرهنگ علي عزيزخاني، رئيس پايگاه هشتم پليس آگاهي پايتخت در 
اين باره گفت: تاكنون 3نفر از مالباختگان شناسايي شده اند و تحقيقات 
در اين خصوص همچنان ادامه دارد. وي همچنين از شهرونداني كه با اين 
شيوه از آنها سرقت شده است خواســت براي شناسايي متهم و تشكيل 

پرونده به پايگاه هشتم پليس آگاهي واقع در ميدان حر مراجعه كنند.

دردسر دوستي با دختر پولدار

ث
 متهم وقتي مقابل داديار پرونده قرار گرفت، مدعي شد كه پس از دوستي مك

با يك دختر پولدار ناچار شده دست به سرقت بزند تا يك خودروي مدل 
باال بخرد.

 چند وقت است كه كيف قاپي مي كني؟
هنوز يك ماه نشده بود. فكرش را نمي كردم به اين زودي دستگير مي شوم.

از شگرد سرقت هايت بگو؟
سوار بر موتور مي شــدم و با پرســه زدن در خيابان ها، طعمه هايم را شناسايي 

مي كردم. پس از آن يا كيفشان را سرقت مي كردم يا گوشي شان را.
با اموال سرقتي چه مي كردي؟

يكي از دوستانم مالخري را به من معرفي كرد كه گوشــي ها را به او مي فروختم. 
كيف ها را هم باز مي كردم و وســايل قيمتي را برمي داشتم و كيف را كنار خيابان 

رها مي كردم.
سابقه داري؟

نه. من 28 سال با آبرو زندگي كردم و نخستين بار است كه دستگير مي شوم.
انگيزه ات از سرقت ها چه بود؟

مي خواستم يك خودروي مدل باال بخرم و بعد دور سرقت را خط بكشم.
چرا خودروي مدل باال؟

راستش دوستي با يك دختر مرا بدبخت كرد. چند ماه قبل در يك مهماني با پرستو 
آشــنا شــدم. او دختري پولدار بود و براي اينكه در مقابل او كم نياورم مجبور به 
دروغ بافي شدم. به او گفتم تاجرم و ثروتمند. مي خواستم دلش را به دست بياورم اما 
نمي دانستم دستي دستي خودم را بدبخت مي كنم. دروغ پشت دروغ. مي دانستم 
اگر بگويم يك پسر فقيرم كه نه كار درست و حســابي دارم و نه پول، قطعا با من 

دوست نمي شود. حتي ماشــين هم زير پايم نبود. به دروغ گفتم بچه باالشهرم و 
يك خودروي مدل باال دارم. حتي سر قرار كه مي رفتم ماشين كرايه مي كردم يا 
خودروي دوستم را به امانت مي گرفتم. تا اينكه يكي از دوستان خالفكارم پيشنهاد 
سرقت داد. گفت دو سه ماهه بارت را مي بندي و مي تواني يك خودروي مدل باال 
بخري. اول مخالفت كردم اما بعد آنقدر در گوشم خواند كه وسوسه دزدي به جانم 
افتاد. او به من آموزش سرقت داد. چند باري مرا ترك موتورش نشاند و همراهش 
راهي سرقت شــديم. وقتي خوب ياد گرفتم خودم به تنهايي راهي سرقت شدم 
اما چون تازه كار بودم دستگير شــدم. من هرگز به اين قسمت ماجرا فكر نكرده 
بودم به اينكه با آبرويم بازي مي كنم. مي خواستم بعد از خريد ماشين مدل باال به 

خواستگاري پرستو بروم كه اين اتفاق افتاد.

شكايت خانواده 3بيمار كرونايي از بيمارستان
با مرگ 3بيمار كرونايي در يك ساعت و يك بخش و شكايت 
خانواده هاي آنها از مسئوالن بيمارستان، تيمي از كارشناسان با 
دستور بازپرس جنايي ماموريت يافتند با بررسي هاي تخصصي 

علت مرگ اين بيماران را مشخص كنند.
به گزارش همشــهري، چند روز پيش 3بيمار كرونايي كه در 
بيمارستاني در تهران بســتري بودند در يك ساعت مشخص 
جانشــان را از دســت دادند. هر 3بيمار مــرد بودند كه 38، 
49و 55سال سن داشــتند. به دنبال اين حادثه خانواده يكي 
از بيماران راهي دادســراي جنايي تهران شــد و از مسئوالن 
بيمارستان به خاطر مرگ پسرشان شكايت كردند. پدر بيمار 
فوت شده گفت: پسرمان 5روزي مي شد كه به دليل كرونا در 
بيمارستان بستري بود، اما حالش رو به بهبودي بود و مشكل 
خاصي نداشت، به طوري كه مسئوالن بيمارستان به ما گفتند 
تا يكي، دو روز ديگر پسرمان از بيمارستان مرخص خواهد شد. 
اما روز حادثه ناباورانه خبر فوتش را به ما دادند كه شوكه شديم. 
ما به بيمارستان رفته بوديم كه پسرمان را مرخص كنيم، اما 
به ما گفتند فوت شده و جسدش در سردخانه است. باورمان 
نمي شد، پسرم تا روز قبل هيچ مشكلي نداشت. درست است كه 
دستگاه اكسيژن به او وصل بود اما پزشكان مي گفتند شرايطش 
خوب است. وي ادامه داد: من وهمسرم از مسئوالن بيمارستان 
شكايت داريم و احتمال مي دهيم دستگاه اكسيژني كه به پسرم 
وصل بوده يا براثر اهمال قطع شده يا خراب بوده است. چرا كه 

پس از پرس و جو متوجه شديم در همان ساعتي كه پسرم فوت 
شده دو بيمار كرونايي ديگر هم جانشان را از دست داده اند. اين 
نمي تواند تصادفي باشد و مرگ 3بيمار كرونايي در يك ساعت 

مشخص ممكن است بر اثر قصور رخ داده باشد.

تشكيل تيم كارشناسي
با اين شكايت، پرونده اي در اين خصوص تشكيل شد و قاضي 
مصطفي واحدي بازپرس شعبه يازدهم دادسراي جنايي تهران 
دســتور تحقيقات را صادر كرد. همزمان با شروع تحقيقات 
خانواده دو بيمار ديگر كه درست در همان روز و همان ساعت 
فوت شده بودند راهي دادسرا شدند و از مسئوالن بيمارستان 
شكايت كردند. آنها نيز مدعي بودند كه دستگاه اكسيژن خراب 
بوده است. يكي از اين بيماران ۱0روز و ديگري 7روزي مي شد 
كه در بيمارستان بستري شده بود و به گفته خانواده هايشان 
قرار بود كه به زودي مرخص شوند اما ناگهان خبر فوتشان را 
دادند. به اين ترتيب تعداد شاكيان در پرونده به 3نفر رسيد و 
آنطور كه بررسي ها نشان مي دهد هر 3بيمار فوت شده در يك 
بخش بيمارستان و در يك اتاق بستري بودند. در اين شرايط با 
دستور بازپرس جنايي تهران، تيم 3نفره كارشناسي كه شامل 
تيم پزشكي و تيم مهندسي پزشكي هستند تشكيل شده تا 
مشــخص كنند كه آيا در ماجراي مرگ اين 3بيمار قصوري 

متوجه بيمارستان بوده است يا نه.
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جاي خالي »آفرينش هنري« در معجون فرهنگ اينترنتي

توليد در روزهاي سخت
فهيمهپناهآذر

روزنامه نگار

آرشنهاوندي
روزنامه نگار

يادداشت

محمدناصراحدي
روزنامه نگار

امروزه سينما، تئاتر، موسيقي، هنرهاي تجسمي و حتي نويسندگي در 
ايرانـ  كه كنشي فردي استـ  به عرصه هايي پر از نمايش و جلوه گري 
بدل شــده كه در آنها حاشــيه بر متن غلبه يافته و مدت هاست در 
هيچ يك از اين عرصه ها اثر اصيل و ارزشمندي كه فارغ از جاروجنجال 
»خلق« شده باشدـ  نه اينكه »توليد« شده باشدـ  ديده نشده است. 
سينماي ايران طي اين سال ها آنقدر غيرتماشايي شده كه ماجراها و 
گفتار و كردار بازيگري كهـ  به هر دليليـ  جالي وطن كرده، براي مردم 
بيش از تمام فيلم هاي اكران آنالين و ســريال هاي شانه تخم مرغي 
جذاب است. با اينكه اغلب فيلم ها و سريال ها سعي دارند هر چه بيشتر 
در مغاك سطحي گرايي محض فروبغلتند تا بتوانند مشتريان خوكرده 
به سطحي گرايي بيشتري جذب كنند، اما واقعيت اين است تا وقتي كه 
مردم از طريق صفحات موبايل هاي شان به اصل جنس، آن هم بدون 
مميزي، دسترســي دارند چرا بايد به تماشاي داستان سطحي سفر 
چند زوج به شمال عالقه مند باشند؟ يا در داستان زني كه شوهر سابق 
پيرش را از خانه سالمندان به خانه خود و همسر كنوني اش مي آورد 
تا مراقب او باشد، چه حرفي زده مي شــود كه مخاطب اينستاگرام و 
اليوهاي جنجالي را خوش آيد؟ البته اين وضعيت، وضعيتي جهاني 
است كه حاصل اقتصاد و فرهنگ مبتني بر اينترنت است، اما متأسفانه 
در اينجا به جز انگيزه هاي سوداگرانه، سدهاي ديگري هم وجود دارد 
كه كمتر اجازه خلق يا حتي توليد آثار جدي و تفكربرانگيز را داده است. 
نگاه مديريتي صفر و صدي كه به همه استعدادها و توانايي ها به يكسان 
اجازه باليدن و آزمون و خطا نداده و ساليان سال بر اجراي روش ها و 
دستورالعمل هايي اصرار داشته كه مدت هاست مشخص شده نه بازده 
رضايت بخشي براي مســئوالن دارد و نه براي مردم، يكي از مسببان 
رونق صفحات مجازي و بي عالقگي قاطبه مردم به مسائل جدي است.
 

در كشــورهاي صاحب سينما، موســيقي، تئاتر و هر هنر ديگري، با 
اينكه غالب توليدات شان به قصد كســب »قدرت و نفوذ و سود« به 
بازار ارائه مي شوند، اما در مقياسي كوچك تر، آفرينش خالقانه هنري 
به هيچ وجه تعطيل نشده است؛ چون اين آگاهي و بينش وجود دارد 
كه خالقيت فردي و شكل ها و مضامين جديد، به رغم مخالفت شان با 
رويه هاي جاري در جامعه، در آينده مي تواند از طرق مختلف جذب 
فرهنگ مســلط شــود و به قدرت و نفوذ و ســود آن، حتي به شكل 
ناخواسته و غيرمستقيم، كمك كند. در نتيجه، هرگز در اين چرخه، 
با وجود توجه و تمركز فراوان بــر بازار و مخاطب اينترنتي، تصميمي 
براي حذف جريان هاي مستقل فرهنگي و هنري گرفته نشده است. 
اما در اينجا سال ها تالش براي دولتي كردن عرصه هاي مختلف هنري 
و ادبي چنين نتيجه داده كه رابطه خواننده جواني كه در كنســرت 
هايش لباس هاي عجيب وغريب مي پوشيدبا فالن خانم، به حركتي 
عصيانگرانه و مستقل تعبير شود و بخش پررنگي از سرگرمي آدم ها 

را تشكيل  دهد.
در سينمايي كه كمتر تهيه كننده اي حاضر است فيلمش را در سال 
مرگامرگ كرونا اكران كند، دولت مي خواهد جشــنواره فجر برگزار 
كند. نه فقط جشنواره فجر، كه هيچ يك از جشنواره هاي ريزودرشت 
دولتي حاضر نيستند از بودجه برگزاري جشــنواره چشم بپوشند و 
جشنواره شــان را به ســالي كه چنين بوي مرگ ندهد موكول كنند 
و بودجه امســال آن را به كاري زيربنايي اختصــاص دهند. تركيب 
انحصارگرايي دولتي بــا فرهنگ و اقتصاد اينترنتي و افزوده شــدن 
چاشــني بي عالقگي تاريخي مردم به امور جدي و انديشه اي به اين 
معجون باعث شده كه فرهنگ و هنر و رسانه در اينجا صحنه گردانان 
نمايش پر تماشاگر ســطحي گرايي و عوام زدگي باشــند و هرگونه 
مخالفت با اين وضعيت را به شــيوه هاي مســتقيم و غيرمســتقيم 
سركوب كنند. در چنين وضعيتي نمي توان انتظار خالقيت، آفرينش 
و كار جدي و دغدغه مند داشــت و هر روز بر فاصله ميان خردورزي 
و ســرگرمي افزوده خواهد شــد. در نهايت آنچه باقي خواهد ماند، 

پوسته اي نازك و شكننده و توخالي است.

پوستهشكنندهوتوخالي

سرانجام پس از ماه ها تعويق و انتظار هواداران، 
ســريال»فرندز« در اوايل سال 2021جلوي 
دوربين خواهــد رفت. به گــزارش ورايتي و 
ددالين، ماتيو پري، بازيگــر نقش چندلر در 
سريال فرندز، در صفحه توييتر خود اعالم كرد 
كه فيلمبرداري از قسمت ويژه اي از اين سريال 
با عنوان »تجديد ديدار فرندز« در شانزدهم ماه 
مارس سال 2021)26اســفند 1399(آغاز 
مي شــود. فيلمبرداري از اين قســمت ويژه 
قرار بــود در  مــاه اوت)مــرداد 1999( آغاز 
شود. اين قسمت ويژه به منظور گراميداشت 
بيست وپنجمين سالگرد سريال فرندز ساخته 
مي شــود كه با توجه به تعويق ساخت آن، در 
موعد مقرر يعني بيســت وپنجمين سالگرد 
فرندز، جلوي دوربين نخواهد رفت. ســاخت 
تجديد ديدار فرندز، به دليل اوج گيري شيوع 
ويروس كرونا به تعويق افتاده بود. به گزارش 
اينترتينمنت ويكلــي، كاليفرنيا، ايالت محل 
ساخت سريال فرندز، در مدت چند ماه اخير از 
مراكز اصلي شيوع كرونا بوده و به دليل متوقف 
شدن ساخت تمام سريال ها و فيلم ها در اين 
ايالت طي ماه هاي گذشته و لزوم رعايت سفت 
و سخت پروتكل هاي مربوط به پيشگيري از 
ابتال به ويروس كرونا، آغاز فيلمبرداري قسمت 
ويژه فرندز چندين بار به تعويق افتاده است. به 
گفته سازندگان فرندز، اين قسمت كه تجديد 
ديدار فرندز نام گرفته، با سريال اصلي فرندز 
ارتباط موضوعي و داستاني ندارد و خود يك 
قسمت مجزا با داستاني جداگانه است. براساس 
اخبار انتشاريافته، مدت زمان اين قسمت ويژه 
يك ساعت خواهد بود. اين قسمت ويژه فرندز 
به جاي نتفليكس از شبكه »اچ بي او مكس« 

پخش خواهد شد.
 ماتيو پري كه پيش تر در برخي گزارش ها از 
غيبتش در قسمت تجديد ديدار فرندز اخباري 
منتشر شــده بود، با انتشــار متني در توييتر 
به طور غيرمستقيم حضور خود در قسمت ويژه 
فرندز را تأييد كرد. او در اكانت توييتر نوشت: 
»به نظر مي رسد 2021سال پركاري براي ما 
باشد. من به پركاري عالقه دارم.« اين توييت 
پري 100هزار بار اليك خورد و ريتوييت شد.

آخريناخبارفرندزدراينستاگرامجنيفر
آنيستون

اخبار و شايعات پيرامون ساخت قسمت ويژه 
سريال فرندز با نام تجديد ديدار فرندز زماني 
جنبه واقعيت به خود گرفت كه سال گذشته 
جنيفر آنيســتون، عكس خود را همراه تعداد 
ديگري از بازيگران فرندز در اينستاگرام انتشار 
داد. اين پست اينســتاگرامي كه با زيرنويس 
»دارد اتفاق مي افتد« انتشار يافته بود، براي 
بسياري از مخاطبان سريال هاي تلويزيوني، به 

معناي آغاز ساخت قسمت جديدي از سريال 
فرندز تعبير شــده بود. اين پست، 5ساعت و 
15دقيقه پس از انتشــار، يك ميليون فالوئر 
جديد براي جنيفر آنيستون در اينستاگرام به 
ارمغان آورد. از آن زمان به بعد جنيفر آنيستون 
با انتشار تصاوير پشــت صحنه اين سريال در 
صفحه اينســتاگرام خود، فالوئرها و هواداران 
خود را در جريان چند و چون پيرامون ساخت 

قسمت ويژه فرندز قرار داده است.
جنيفر آنيســتون در گفت وگو با ددالين نيز 
اعالم كرده كه من تالش مي كنم نيمه پر ليوان 
را نگاه كنم و به اين نتيجه برسم كه تأخير اين 
سريال به دليل شيوع كرونا اتفاق خيلي خوبي 
براي ما بوده؛ چراكه به دليل اين تأخير، زمان 
بيشتري خواهيم داشت تا قسمت مهيج تر و 
بامزه تري نسبت به ســاير قسمت هاي اصلي 
سريال فرندز بسازيم. ما هيچ جايي نخواهيم 
رفت و شــما نمي توانيد از شر ســريال فرندز 
خالص شــويد. شما هميشــه در طول تمام 
زندگي خود همــراه ما خواهيد بــود. ديويد 
شوئيمر، از بازيگران سريال فرندز كه پيش تر 
ابراز اميدواري كرده بود كه قســمت تجديد 
ديدار فرندز در سال 2020ساخته شود، نيز در 
گفت وگو با اينترتينمنت ويكلي به اين مسئله 
اشــاره كرده كه ما اميدواريم بتوانيم هرچه 
زودتر فيلمبرداري قسمت ويژه را آغاز كنيم، 
اما واقعيت اين است كه زماني اين كار را انجام 
خواهيم داد كه به اين نتيجه برسيم همگي از 
نظر جســماني در برابر ابتال به ويروس كرونا 
ايمن خواهيم بود. ما تمايل داريم كه قسمت 
ويژه را بسازيم و بر اين باوريم كه اين قسمت 
درنهايت ساخته خواهد شد، اما مسئله اصلي 
اين است كه ايمن ترين زمان براي اين كار چه 

زماني است؟

همهبازيگرانفرنــدزدرنقشخودبازي
ميكنند

بازيگران اين ســريال قرار نيســت در نقش 
شخصيت هاي اصلي سريال فرندز بازي كنند، 
بلكه آنها قرار است در تجديد ديدار فرندز در 
نقش خود ظاهر شــوند. »اچ بي او مكس« نيز 
در بيانيه اي اعالم كرده است: »به منظور رفع 
هرگونه ســوءتفاهمي دربــاره اينكه موضوع 
قســمت ويژه فرندز درباره چيست، ما به طور 
واضح اعــالم مي كنيم كه اين قســمت قرار 
نيست يك قسمت جديد از سريال اصلي فرندز 
باشد و بازيگران اين قسمت نيز قرار نيست در 
نقش شخصيت هاي محبوب شان بازي كنند، 
بلكه قرار است در نقش خودشان ظاهر شوند.«

قســمت ويژه تجديد ديــدار فرنــدز را بن 
وينستون، نويسنده برنامه نمايش»دير هنگام« 
به همراه جيمز كوردن كارگرداني خواهد كرد. 
مارتا كافمن و ديويد كرين، خالقان ســريال 
اصلي فرندز نيز در ســاخت اين قسمت ويژه 

مشاركت خواهند داشت.

افزايش بي رويه مبتاليان به كوويــد- 19 دوگانگي را در 
توليد ســريال هاي تلويزيوني به وجود آورده است. از يك 
سو بسياري معتقدند كه »آنتن تلويزيون را نمي توان خالي 
نگه داشت و هنرمندان هم همچون كاركنان سالمت براي 
سالمت روح مردم تالش مي كنند« و از سوي ديگر برخي از 
عوامل توليد و بازيگران مي گويند بايد توليد را متوقف كرد. 
هر چند در ميان سازندگان تلويزيوني نيز داليل موافقت و 

مخالفت با روند توليد سريال ها يكي نيست.
هفته گذشــته دو نظر متفاوت درباره ســاخت پروژه ها 
واكنش هــاي متفاوتي را به دنبال داشــت. عليرضا زالي، 
فرمانده ســتاد عمليات مديريت بيماري كرونا، خواستار 
توقف پروژه هاي توليد سريال و فيلم شد اما سعيد نمكي، 
وزير بهداشــت پيشــنهاد كرد هنرمندان براي باال بردن 
روحيه مردم و سرگرم كردن آنان در دوران خانه نشيني، 
دست به كار ساخت پروژه هاي مختلف شوند. اين در حالي 
بود كه وزير بهداشت در نامه اي به رئيس صداوسيما ضمن 
بالمانع خواندن ساخت سريال ها و برنامه هاي تلويزيوني 
با رعايت پروتكل هاي بهداشــتي، توليد ايــن پروژه ها را 
در شــرايط كرونا تأثيرگذار و مفيد دانســته است. وزير 
بهداشت در نشســتي عنوان كرد:»اگر به خانواده بگوييم 
در خانه بمان بايد خوراك ماندن در خانه فراهم شود. صدا 
و سيما سريال هاي تكراري را نشان مي دهد و من به آقاي 
علي عسگري گفتم با رعايت برخي نكات مي توانيد براي 
مردم خوراك تهيه كنيد. بچه هــا بايد از دلمردگي خارج 

شوند كه ما هم آماده كمك كردن هستيم.« هر چند در يك 
 ماه اخير آمار مبتاليان بسيار باال بوده و برخي از بازيگران 
و عوامل پشت صحنه نيز درگير اين ويروس شده اند اما به 
گفته مديران سازمان نمي توان توليدات تلويزيون را به طور 
كامل متوقف كرد. مجيد اكبرشــاهي، مدير گروه فيلم و 
سريال سيما فيلم با بيان اينكه فرايندهاي سريال سازي  
كنترل و پروتكل ها رعايت شــده، گفت: »اينطور نيست 
كه ما بي محابا كار كنيم؛ پروتكل ها و دستورالعمل هايي 
با هماهنگي وزارت بهداشــت براي همه گروه ها تنظيم 
شده است. اين اتفاق ممكن است هر جايي رخ بدهد. براي 
ساخت فيلم و سريال در دوران كرونا مشخصا دستورالعمل 
نوشته ايم و مثل بقيه كشور كه مشغول كار هستند، بايد كار 
كنيم.« جريان توليد سريال ها كه گاهي تعداد عوامل شان 

به بيش از 100 نفر مي رســد، ادامه دارد. اين ادامه گاهي 
دامن بازيگران، عوامل و حتي ســازندگان را مي گيرد اما 
مديران تلويزيون و تهيه كننده ها مي گويند كه پروتكل ها 
را ســر صحنه تصويربرداري رعايــت مي كنند و در عين 
حال به زعم آنها آنتن را هم نمي توان خالي نگه داشــت و 
بازيگران هم براي امرار معاش چاره اي جز همراهي ندارند. 
مهدي آذرپندار، مديرگروه فيلم و ســريال شــبكه سه 
سيما در گفت وگويي كه با مهر داشته، از وضعيت پروژ ه ها 
مي گويد:» حضور پزشــك، فراهم كردن مواد بهداشتي، 
انجام تب سنجي و... ازجمله مواردي است كه در پروژه ها 
رعايت مي شود تا اتفاق ناخوشايندي گريبانگير پروژه ها 
نشود.« وي ادامه مي دهد:»با توجه به 3-2 ماه توقفي كه 
در ابتداي سال به دليل شيوع كرونا رخ داد، برخي سريال ها 
به زمان پخش خود نرسيدند و هر 3 شبكه تقريباً در اواسط 
تابستان مجبور شدند سريال تكراري پخش كنند و همه 
به يكباره انتقاد كردند كه تلويزيون دســتش خالي شده 
اســت. از همين انتقادات هم مشخص مي شود برخي كه 
مي گويند توليدات را در ايام پيك متوقف كنيد و به جاي 
آن سريال هاي پربيننده و محبوب قديمي را پخش كنيد، 
چقدر در اشتباه هستند. واقعيت اين است كه مردم دوست 

ندارند در باكس اصلي سريال تكراري ببينند.«

آيا مي توان تمام توليدات  
تلويزيوني را متوقف كرد

 قسمت ويژه سريال »فرندز« 
سرانجام نيمه اول 2021جلوي دوربين مي رود

دوستاندورهمجمعميشوند

جنيفرآنيستوندرنقشراچل

متلهبالنكدرنقشجوويتريبياني

ديويدشوئيمردرنقشراسگلر

ماتيوپريدرنقشچندلربينگ

كورتنيكاكسدرنقشمونيكاگلر
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كيوسك

 در حاشــيه تمام بحران هاي سياســي، 
اقتصادي، نظامي و البته بهداشتي كه يكي گزارش

پس از ديگري افكار عمومي و رسانه ها را 
مشغول مي كند، تروريست هاي داعش بار ديگر در نقاط 
مختلف منطقــه خاورميانه فعاليت هاي خود را از ســر 
گرفته اند؛ فعاليت هايي كه به گفتــه ائتالف بين المللي 
مبارزه با داعش شــامل 3فاز »احيای شــبكه ارتباطي، 
جمع آوري پول-ســالح و عمليات هاي كوچك اما رو به 
افزايش« مي شــود. اين در حالي است كه تمركز بخش 
عمده نيروهــاي مبارزه با داعــش، مخصوصا در عراق و 
ســوريه به دليل بحران هاي داخلي از مقابله با اين گروه 
منحرف شده و عمال در بسياري از نقاط، نيرويي منسجم 

براي تعقيب و نبرد با داعشي ها يافت نمي شود.
براي مثال چندين جابه جايي گسترده نيروهاي ائتالف 
بين المللي مبارزه با داعش در عراق طي ماه هاي گذشته 
باعث شده برخي پايگاه هاي زيرنظر اين نيرو در مناطق 
صحرايي غرب و شمال عراق به طور كامل تخليه شود. به 
اين ترتيب بار اصلي مبارزه با هسته هاي جديد داعشي 
در اين مناطق صرفا بر دوش يگان هاي حشــد شعبي 
بوده است؛ نيرويي كه ازقضا در معرض فشارهاي شديد 
رسانه اي و سياسي در داخل عراق نيز قرار دارد. از سوي 
ديگر بسياري از پايگاه هاي تحت كنترل ارتش آمريكا 
در مناطق صحرايي ســوريه نيز طي ماه هاي گذشــته 
تخليه شده و در اختيار شــبه نظاميان كرد قرار گرفته 
است؛ شبه نظامياني كه هرگز كارنامه موفقي در مقابله 
با گروه هاي تروريستي نداشــته اند. شبكه الجزيره در 
گزارش خود عالوه بر ذكر اين مــوارد به موضوع كرونا 
به عنوان يكي ديگر از علل تقويت داعش اشــاره كرده 
است: »انتشــار گســترده ويروس كرونا و پيامدهاي 
اقتصادي-امنيتــي آن، تمركز كشــورهاي منطقه را 
تا حد زيادي از خطر بازگشــت داعــش منحرف كرده 
است. اين در حالي است كه مسئوليت بحران كرونا در 
بسياري از كشورهاي منطقه بر عهده نيروهاي نظامي 
است.« مجموعه اين تحوالت مسئله »بازگشت داعش« 
را به فرضيه اي محتمل و تهديــدي جدي براي آينده 
كشورهايي همچون عراق، ســوريه و حتي افغانستان 

تبديل كرده است.

حشد شعبي؛ هدف اول داعش در عراق
گروه داعش ظرف 6 ماه گذشته نزديك به 300عمليات 
تروريســتي در نقاط مختلف عراق انجــام داده؛ آن هم 
در حالي كه تعداد عمليات هاي اين گــروه در 6 ماه اول 
ســال2019 به كمتر از 100حمله رســيده بود. بخش 
عمده اين حمالت در اســتان هاي سني نشــين ديالي، 
االنبار، صالح الدين و كركوك رخ داده اســت. همچنين 
وضعيت بغداد با وقوع 14حمله تروريستي در اين مدت 
نگران كننده ارزيابي مي شود. اين در حالي است كه سهم 
استان هاي شيعه نشــين از عمليات هاي داعش در بازه 
زماني مورد اشــاره تنها يك حمله در استان بصره بوده 
است. اگرچه آمار حمالت داعش رشد پرسرعتي را نشان 
مي دهد اما بايد توجه داشــت بخش عمده اين حمالت 
توسط عوامل فردي )كمربند انتحاري يا ترور مستقيم(، 
بدون در اختيار داشتن تجهيزات قابل توجه بوده و البته 
تلفات بااليي نيز نداشته است. آمار تلفات حمالت داعش 
در ميان نيروهاي حشد شــعبي و ائتالف آمريكا به هيچ 
عنوان قابل مقايسه نيست. براساس اطالعات منتشرشده 
از سوي دولت عراق، در اثر حمالت 6 ماه گذشته داعش 
نزديك به 200تن از نيروهاي حشــد شعبي )گروه هاي 
مختلف( به شهادت رســيده اند. اين در حالي است كه 
سهم تلفات نيروهاي ائتالف آمريكا از اين حمالت »تنها 

يك نفر« بوده است. 

احيای داعش در مناطق تحت سيطره آمريكا
مجموعه حمالت گروه تروريســتي داعش در ســوريه 
از عراق هم بيشــتر بوده و مرز 300عمليات را رد كرده 
است. در اين ميان اما يك مقايســه آماري ميان تعداد 
حمــالت رخ داده در مناطق تحت ســيطره آمريكا و 
دولت ســوريه به ما كمك مي كند تــا درك بهتري از 
وضعيت گروه هاي تروريستي در اين كشور داشته باشيم. 
براســاس اطالعات موجود، طي 6 ماه گذشته بيش از 
280عمليات تروريستي در شــرق رود فرات )مناطق 
تحت سيطره آمريكا در ســوريه( و تنها 46عمليات در 
اســتان هاي زير نظر دولت سوريه توســط داعش رخ 
داده اســت. ســاختار عمليات هاي اخير اين گروه در 
سوريه نيز مشابه عراق بوده و عمدتا بر نيروهاي انساني 
متمركز است. شبه نظاميان كرد و سربازان ارتش سوريه 
اصلي ترين اهداف اين حمالت بوده اند. ديده بان حقوق 
بشر در تابستان امســال با انتشار گزارشــي ميداني از 

استان ديرالزور مدعي شد هسته هاي داعش به طور كلي 
احيا شده و حتي نظام دريافت زكات نيز در اين استان 
از سر گرفته شده است. در اين گزارش آمده: بسياري از 
پايگاه هاي صحرايي آمريكا طي ماه هاي گذشته تخليه 
شده و نيروهاي قسد )شبه نظاميان( كرد جايگزين آنها 
شده اند؛ نيروهايي كه قدرت و آمادگي الزم براي درگيري 

با داعش در آنها ديده نمي شود.

تقويت داعش در سايه خروج آمريكا از افغانستان
بدون شك حمله خونين به دانشــگاه كابل، بزرگ ترين 
عمليات داعش در افغانســتان )شــاخه خراسان( طي 
ماه هاي اخير بــوده اســت. در اثر اين حملــه بيش از 
40دانشجو كشته و زخمي شــدند. اگرچه گروه داعش 
رسما مسئوليت اين حمله را بر عهده گرفته اما همچنان 
برخي منابع و مقامات سياســي در افغانســتان از نقش 
گروه طالبــان در اين حادثه ســخن مي گويند. پيش از 
اين نيز حمله داعــش به زنداني در شــهر جالل آباد در 
شرق افغانستان، توجه رسانه ها را به تشديد فعاليت هاي 
تروريستي اين گروه، همزمان با مذاكرات صلح طالبان 

كاهش نظارت هاي امنيتي از سوي كشورهاي منطقه و بحران كرونا، زمينه 
را براي ازسرگيري فعاليت هاي تروريستي داعش فراهم كرده است

بازگشت داعش كار سخت بايدن براي جذب دوباره اروپا

پيروزي جو بايدن در انتخابات رياست جمهوري آمريكا، با احساس 
رضايت در بيشــتر پايتخت هاي اروپايي همراه شد. از نظر بيشتر 
آنها، آمريكا در دوران رياســت جمهوري دونالد ترامپ يا به منافع 
مشترك با اروپا عالقه نداشت يا در حالتي بدتر،  مي خواست حقوق 

آنها را ناديده بگيرد.
به گزارش ســي ان ان، با اين حال ميزان عالقه مندي دولت جديد 
آمريكا به بهبود مجدد روابط با اروپا و همينطور شيوه اي كه بايدن 
در آن برنده انتخابات شــده اســت، ترديدهايي درباره بازگشت 

شرايط به دوران قبل از ترامپ ايجاد كرده است.
يك ديپلمات ارشد اتحاديه اروپا در اين باره به سي ان ان گفته است: 
»هيچ كس اين توهم را ندارد كه در دوران بايدن شرايط به يكباره 
شگفت انگيز خواهد شــد. در دوران ترامپ، بسياري از ما اعتراف 
كرديم كه وابســتگي بيش از حدي به آمريكا داريــم. و حاال كه 
مي خواهيم پل ها را در دوران بايدن دوباره از نو بسازيم،  اين موضوع 

حدود فعاليت هاي ما را مشخص خواهد كرد.«
مشكل اروپا در برخي موارد، حضور شخص ترامپ در كاخ سفيد 
بوده است. اين واقعيت كه رئيس جمهور آمريكا اصل و بنيان اتحاد 
دوسوي اقيانوس اطلس را زير سؤال برده بود اروپايي ها را مجبور 

كرد تا چند واقعيت ناراحت كننده را بپذيرند.
تايســون باركر، يكي از مقامات وزارت خارجه دولت باراك اوباما 
گفته اســت: »رابطه آمريكا و اروپا قبل از اينكــه ترامپ دولت را 
تحويل بگيرد، عالي نبود و باراك اوبامــا و جورج بوش هم قبل از 
ترامپ توجه ژئوپليتيك خود را به خاورميانه و چين معطوف كرده 
بودند. چيزي كه اروپايي ها بايد قبول كنند اين است كه ترامپيسم 
در انتخابات شكست نخورد و ممكن است يكي مثل او دوباره 4سال 
ديگر روي كار بيايد. بروكســل بايد با دقت در حوزه هاي خاصي 
اعتمادسازي كند و مكانيسم هايي را طراحي كند كه بتواند ترامپ 

شماره2 را هم تحمل كند.«
به گفته كاترين كالور اشبروك، مدير اجرايي پروژه اروپا و روابط دو 
سوي آتالنتيك در دانشگاه هاروارد، اين احساس كه آمريكا از اروپا 
فاصله مي گيرد در دوران ترامپ تقويت شده است؛ »در 4سالي كه 
ترامپ بر سر كار بود، اين احساس وجود داشت كه نسخه زشتي از 
آمريكا كه اروپايي ها هميشه از آن مي ترسيدند سرانجام سربرآورده 
است. اروپايي ها مدت هاست كه درباره خودمختاري استراتژيك 
صحبت مي كنند، چــون درباره اينكه تا چه حــد مي توانند روي 

آمريكايي ها حساب كنند ترديدهايي دارند.«
اصطالح خودمختاري استراتژيك چندسالي است كه در بروكسل 
)مقر اتحاديه اروپا( شنيده مي شود. اين رويكرد،  بخشي از ديدگاه 
كلي تري است كه معتقد است اروپا بايد در حوزه هاي خاصي مانند 
امنيت، اقتصاد، زنجيره تامين و تغييرات اقليمي، بيش از گذشته 

خوداتكايي داشته باشد.
اين ديدگاه نقشي اساسي در شــكل گيري سياست خارجي اروپا 
دارد. يكي از اولويت هاي كميسيون اروپايي بين سال هاي 2019 
تا 2024، »تقويت صداي اروپا در صحنه جهاني از طريق تقويت 
موقعيت جهاني آن به عنوان پيشــتازي قوي و عــادل در زمينه 

تجارت،  چند جانبه گرايي و نظم جهاني بر پايه قوانين است«.
برخي ديپلمات هاي اروپايي به ســي ان ان گفته اند كه خود اين 
مفهوم، براي اعضاي متفاوت اتحاديه اروپا معناي متفاوتي دارد. 
يكي از مقامات اتحاديه درباره تفاوت ديدگاه كشورها گفته است: 
»فرانسوي ها خيلي درباره تبديل شدن به يك بازيگر جهاني جدي 
صحبت مي كنند. آنها مشخصا در حوزه هايي مانند امنيت و دفاع 
درباره خودمختاري اروپايي صحبت مي كنند. در مقابل، آلماني ها 
و هلندي ها ديدگاه متعادل تري دارند. آنها خودمختاري مي خواهند 
اما نمي خواهند سودي كه منافع آمريكا در قاره برايشان دارد، به 

يكباره قطع شود.«
درباره حوزه هايي مانند فناوري هاي ديجيتال و ثبات اقتصادي هم 
اين اختالف نظرها وجود دارد. در مســئله تجارت اختالف نظرها 
شديدتر است و 27عضو اتحاديه طيف گســترده اي از ايده هاي 

تجاري دارند كه به سختي مي توان آنها را يكپارچه خواند.
با همه اينها، احساس نوعي خودمختاري در ميان تمامي كشورها 
وجود دارد. بي ثباتي اي كه ترامپ باعث شد، اين ايده را تقويت كرده 
است. وقتي كه بايدن سر كار بيايد، اروپا قطعا با نوعي خوش بيني 

محتاطانه به شرايط جديد نگاه خواهد كرد.
باركر گفته است: »اگر بايدن دوباره به سازمان بهداشت جهاني و 
توافقنامه محيط زيستي پاريس بپيوندد و در فراخواني نيروهاي 
آمريكا از آلمان تجديد نظر كند، اروپا پنجــره اي )براي ارزيابي( 

خواهد داشت.«
يك مقام سياســت خارجي اروپا گفته اســت: »اروپا به صورت 
تاريخي يك سياست خارجي مشترك و همگاني نداشته، بلكه از 
طريق رابطه با متحدانش، ازجملــه آمريكا، به جلو حركت كرده 
است. اما ترامپ به همه نشان داد كه اروپا به يك سياست خارجي 
نياز دارد. ما حاال رئيس جمهوري در آمريــكا مي بينيم كه به ما 
احترام مي گذارد و ما به او احتــرام مي گذاريم. او به پروژه اي كه 
ما در حال ساخت آن هستيم هم احترام مي گذارد. ما اميدواريم 
بتوانيم او را از نظر ژئوپليتيك متقاعد كنيم كه اروپا براي آمريكا 

خوب است.«
اگر يك بلوك 27كشوري مانند اتحاديه اروپا، با اقتصاد سنگين و 
جمعيت عظيم حدود نيم ميلياردي اش به يك بازيگر ژئوپليتيك 
تبديل شــود، نيروي بزرگي خواهد بود. مقامات و ديپلمات هاي 
اروپايي ســطح مختلفي از خوش بيني دارند. برخي معتقدند كه 
اين بلوك هرگز اينقدر درباره موضوعات خارج از آن متحد نبوده 
و به لطف ترامپ و همه گيري كرونا اين واقعيت را قبول كرده كه 
دنيا تغييرات زيادي كرده است. ديگران اما نگران اين هستند كه 
كشورهاي خاصي، مخصوصا آنهايي كه پوپوليسم ترامپي در آنها 

موفق بوده،  از ايده هاي پان اروپايي استقبال نخواهند كرد.
قرن بيست ويكم در بسياري از جهات با اتحاديه اروپا مهربان نبوده 
است. اما حاال كه برگزيت به ســرانجام رسيده، رئيس جمهوري 
با رويكرد دوســتانه در آمريكا قدرت گرفته و محبوبيت اتحاديه 
به خاطر مديريت همه گيري كرونا افزايش يافته، بروكســل اين 
فرصت را پيدا كرده تا در سال2021 خود را بازآفريني كند. اينكه 
آيا اتحاديه در اين كار موفق مي شود يا نه، به اين بستگي دارد كه 
كشــورهاي عضو، منافع ملي را كنار بگذارند و به منافع اتحاديه 

فكر كنند.

روزنامه ژاپن تايمز با انتشــار آمار مبتاليان 
به كرونا، از آغاز موج ســوم شيوع ويروس در 
ژاپن خبر داده است. آمار روزانه مبتاليان در 
اين كشور در روز جمعه از مرز هزار و 700 نفر 
گذشت. روز پنجشنبه نيز اين آمار هزار و 660 
نفر گزارش شده بود. بيشتر مبتاليان شهروندان 
پايتخت هستند. در توكيو براي چهارمين روز 
پياپي آمار بيش از 300 نفر گزارش شده است. 
پيش از اين، آمار روزانه مبتاليان در اين شهر 
بين 70 تا 80 نفر بود. آمار مبتاليان در شهرهاي 
بزرگ ديگر از جمله اوزاكا هم افزايش پيدا كرده 
است. در شهر هوكايدو كه يكي از مناطق مهم 
توريستي ژاپن است، آمار روزانه ابتال از مرز 200 
نفر گذشته است. ژاپن جزو كشورهاي موفق در 
مهار كرونا بوده است. آمار مرگ و مير روزانه در 
ژاپن در اثر كرونا كمتر از 20 نفر است. تاكنون 
حدود هزار و 900 نفر در اين كشور جان خود را 

از دست داده اند. 

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

روزنامه ژاپن تايمز ]ژاپن[

 ماهيگيران غزه
 در محاصره دوجانبه

موج سوم كرونا در ژاپن

محدوديت هــای ارتش اســرائيل برای 
ماهی گيران اهل غزه اتفاق جديد نيســت. 
اما روزنامه العربی الجديد در گزارش خود 
به محدوديت های جديد اعمال شده عليه 
اين ماهی گيران توسط ارتش مصر پرداخته 
اســت؛ محدوديت هايی كه به روايت اين 
روزنامه، به سرعت در حال افزايش است و 
می تواند به بحرانی جديد برای شهروندان 
غزه تبديل شود. در ماه گذشته گارد ساحلي 
ارتش مصر، 4 ماهيگير اهل غزه را به دليل 
عبور از خط ســاحلی اين منطقه به ضرب 

گلوله كشت.

آلودگــي هوا كــه بهار امســال به دنبال شــيوع كرونــا و اعمال 
محدوديت هاي رفت وآمد و قرنطينه، در بسياري از شهرهاي بزرگ 
جهان رو به كاهش بود، با عادي شدن روند زندگي از 3 ماه گذشته 
دوباره به روزهاي اوج خود بازگشته تا دوش به دوش كرونا، سالمت 
مردم را نشانه بگيرد. شايد نفس كشيدن در هواي پاك هيچ وقت به 
اندازه امروز كه جهان از همه گيري يك ويروس نوظهور رنج مي برد، 
مهم نبوده است. برخالف كرونا، آلودگي هوا يك بحران غيرمنتظره 
نيست و سال هاســت كه به صورت آرام و زيرپوستي جان انسان ها 
را مي گيرد. سازمان بهداشــت جهاني، آلودگي هوا را بزرگ ترين 
تهديد زيست محيطي براي سالمت افراد مي داند. از هر 10نفر در 
جهان، 9نفر در مناطقي با آلودگي هواي بيش از حد مجاز زندگي 
مي كنند. اين بحران ساالنه موجب مرگ 7ميليون نفر در سراسر 
جهان مي شود كه بسيار بيشتر از آمار يك ميليون و 200هزار نفري 
كرونا در 10 ماه گذشته اســت. اين اختالف ارقام حتي با احتساب 
خطاي آمارگيري و ثبت نشدن برخي مرگ وميرهاي ناشي از كرونا، 

همچنان قابل توجه است.

تغيير شرايط كشورها 
آلودگي هوا سال ها مشكل كشورهاي آسيايي و در حال توسعه بود 
و جهان غرب نگراني زيادي در اين باره نداشت، اما به نظر مي رسد 
شــرايط در حال تغيير است. به گزارش ســايت گلوبال سيتيزن، 
با وجود اينكه كيفيــت هوا در آمريكا و كانادا در مقايســه با ديگر 
كشورها مناسب تر است، آتس سوزي هاي سال هاي گذشته كاهش 
محسوسي در سطح كيفيت هوا در سرتاسر آمريكاي شمالي ايجاد 
كرده است. اروپا نيز به ويژه در بخش شرقي از اين مشكل بي نصيب 
نيست و 8شهر در منطقه بالكان جزو آلوده ترين نقاط شهري روي 
زمين هستند. در مقابل، چين كه همواره يكي از كشورهايي بود كه 
بيشترين آلودگي هوا را در جهان داشت، حاال توانسته اين مشكل 
را مديريت كند و فاصله آن با ديگر كشــورها به ويژه كشــورهاي 

كم درآمد آسيايي مانند هند و اندونزي رو به افزايش است.
امسال شيوع كرونا و محدوديت رفت وآمدها، وضعيت هوا را مساعد 
كرده بود، اما با ازسرگيري زندگي عادي در ماه هاي گذشته دوباره 
شــرايط به حالت قبل بازگشته اســت. به گزارش مجله فوربس، 
تحقيقات جديد در 15شهر بزرگ جهان نشــان مي دهد كه بعد 

از قرنطينه، ميــزان ذرات معلــق PM2.5 كه انــدازه آنها كمتر 
از 2.5ميكرون اســت و به راحتي وارد ريه مي شــوند، در 6شــهر 
نيويورك، لس آنجلس، پكن، ملبورن، مادريد و كيپ تاون، افزايش 
قابل توجهي داشته است. اين ذرات از فعاليت خودروها، صنايع  و 

وسايل گرمايشي توليد مي شود.
براســاس شــاخص كيفيت هواي جهان، از بين 15شــهري كه 
مورد بررســي قرار گرفته اند، نيويــورك، بيشــترين اوج يعني 
افزايش 33درصــدي را در ذرات PM2.5 در اواخــر بهار و اوايل 
تابستان امسال داشته است، درحالي كه در اوايل و اواسط بهار كه 
سخت ترين محدوديت هاي تردد اعمال شده بود، اين آمار 59درصد 
كاهش داشــت. افزايش ذرات كمتر از 2.5 ميكرون در كيپ تاون 

23درصد و در مادريد 21درصد بوده است.
مناطقي مانند هنگ كنگ، ســيدني و سنگاپور همچنان وضعيت 
دوران قرنطينه را حفظ كرده اند و آلودگي هوا در آنها پايين است. 
اين 3شــهر، به ترتيب 127، 35 و 23درصد كاهش آلودگي هوا را 
در دوران بعد از قرنطينه تجربه كرده اند. برخي شهرهاي اروپايي 
مانند لندن، هامبورگ، رم و پاريس نيز شــاهد آسمان پاك تر در 

تابستان بودند.

فقر و آلودگي هوا
با وجود  آلودگي هوا در سراسر جهان، اما همچنان مردم كشورهاي 
توسعه نيافته و در حال توســعه كه در معرض تغييرات آب وهوايي 
هستند، از اين مشكل بيشترين آسيب را مي بينند. بيش از نيمي 
از 7ميليون نفري كه ساالنه بر اثر آلودگي هوا فوت مي كنند، ساكن 
آسيا و آفريقا هستند. گزارش هيأت تغييرات آب وهوايي سازمان 
ملل متحد نشــان مي دهد كــه آلودگي هوا و تغييــرات اقليمي، 
ارتباط نزديكي با يكديگر دارند و همان گازهايي كه اتمسفر را گرم 

مي كنند، كيفيت هوا را پايين مي آورند.
 آالينده هاي محيط هاي بسته و باز در كشورهاي كم درآمد بيشتر 
وجود دارد. اين كشورها با سرعت در مسير صنعتي شدن و توسعه 
شهري در حال حركت هســتند و معموال سياست هاي كارآمد و 
قوي براي كنتــرل آلودگي هوا ندارند. مناطق مســكوني در كنار 
كارخانه ها و صنايع آلوده قرار دارند و ضعــف مديريت هم به اين 
وضعيت دامن مي  زند. بيشــتر اين شــهرها مانند كلكته در هند 
سيســتم حمل ونقل عمومي كارآمدي ندارند و خودروهاي دودزا 
و ارزان، رايج ترين وســيله رفت وآمد هستند. ســازمان بهداشت 
جهاني، خودروها را اصلي ترين عامل انتشار ذرات خطرناك ازجمله 

دي اكســيدكربن مي داند. آلودگي هوا در محيط هاي بسته نيز در 
كشــورهاي ضعيف كه معموال ســاختمان ها با مواداوليه ارزان و 
بي  كيفيت ساخته مي شود، شايع تر است. تهويه نامطبوع و رطوبت، 
مشكل رايج يك ميليارد جمعيتي است كه در محله هاي ناكارآمد 
شهري و سكونتگاه هاي غيررسمي زندگي مي كنند. آنهايي هم كه 
به سوخت براي آشپزي و گرمايش دسترسي دارند، معموال به دليل 
زيرساخت هاي ضعيف با خطر نشتي گاز روبه رو هستند. آلودگي 
در كوتاه مدت، ريه ساكنان اين كشورها را با مواد شيميايي ناشي از 
صنعتي شدن پُر مي كند و در بلندمدت با گرم شدن زمين و آب شدن 
يخ هاي قطبي، دغدغه تغيير اقليم، كمبود زمين و مهاجرت را بر سر 

راه اين كشورها مي گذارد.
سازمان هواشناسي جهاني  ماه گذشته با انتشــار بيانيه اي اعالم 
كرده بود كه با وجود همه گيري كرونا و اعمال قرنطينه در بسياري 
از كشــورها، تغييرات آب و هوايي هنوز متوقف نشده است. حال با 
بازگشت آلودگي هوا، احتمال تشــديد تغيير اقليم و بحران هايي 

مانند خشكسالي و جاري شدن سيل نيز بيشتر شده است.

تأثير آلودگي هوا بر انسان در شرايط كرونا
موضوع آلودگي هوا امســال با توجه به تأثير آن بر تشديد بيماري 
كرونا بيشــتر از ســال هاي قبل مورد توجه مردم و مسئوالن قرار 
گرفته اســت. مطالعه هاي زيادي انجام شــده كه نشان مي دهد 
احتمال ابتال و فــوت بر اثر كرونــا در افرادي كــه زمان طوالني 
درمعرض آلودگي هوا قرار مي گيرند، بيشــتر است. هرچند هنوز 
مشخص نيست چه ميزان از آمار مرگ وميرهاي ناشي از كرونا به 
آلودگي هوا مربوط مي شود. مطالعه اي در هلند نشان داده كه حتي 
ميزان كمي از آلودگي هوا، 16.6درصد احتمال مرگ بر اثر كرونا 
را افزايش مي دهد. اين آمار با توجه به تأثير اثبات شده آلودگي بر 
تشــديد بيماري هاي قلبي و ريوي چندان هم دور از ذهن نيست. 
8.2ميليون از 12.6ميليون مرگ ناشي از مشكالت محيط زيست، 
به آلودگي هوا مربوط مي شود. بنا بر آمار سازمان بهداشت جهاني، 
آلودگي هوا مهم ترين خطر زيست محيطي است كه منجر به تشديد 
بيماري هاي شايع مانند آسم، سرطان و بيماري هاي ريوي و قلبي 
مي شود. اكسيد نيتروژن، گوگرد و ازن خطرناك ترين ذرات آلوده 
هستند كه قلب و ريه را نشانه مي روند. اين سازمان تخمين مي زند 
كه فقط اين ذرات، ساالنه موجب مرگ 4.6ميليون نفر در سرتاسر 
جهان مي شوند كه آمار بسيار باالتري از مرگ ومير ناشي از حوادث 

رانندگي است.

معطوف كرده بود. روزنامه اينديپندنت با اشــاره به اين 
تحوالت مي نويسد: حمالت اخير به خوبي نشان مي دهد 
قدرت داعش در افغانستان، همچون عراق و سوريه احيا 
شده است؛ واقعيتي كه در سايه خروج آمريكا از افغانستان 
مي تواند پيامدهاي نگران كننده اي براي امنيت و ثبات 
اين كشور به دنبال داشــته باشــد. تمام اينها در حالي 
اســت كه ائتالف آمريكا در ابتداي سال ميالدي جاري، 
اسلم فاروقي، فرمانده شاخه خراسان داعش را به همراه 
19تن از همراهانش دستگير كرده بود. براساس ادعاي 
اينديپندنت، داعــش از منابع مالي كافــي براي جذب 
نيروهاي جديد، مخصوصا نيروهاي مســلح جداشده از 
طالبان در افغانســتان برخوردار اســت و حمالت مكرر 
ائتالف عليه ايــن گروه، تأثيري در تــداوم فعاليت هاي 

ميداني آن نخواهد داشت.

پيام داعش براي رهبران سعودي
از جمله مهم ترين اخبار هفته گذشته در منطقه خاورميانه 
كه البته به طور جدي مورد توجه رســانه ها قرار نگرفت، 
حمله تروريستي داعش در عربســتان سعودي بود. اين 
حمله توسط يك نيروي انتحاري در گورستان شهروندان 
غيرمسلمان در شرق جده رخ داد و در اثر آن 4تن زخمي 
شــدند. همزمان با وقوع اين حمله، يك هيأت فرانسوي 
براي شركت در مراسم گراميداشت قربانيان جنگ جهاني 

اول به شهر جده سفر كرده بودند.
بدون شــك با مرور تنش هــاي اخير ميان فرانســه با 
كشورهاي اسالمي مي توان حادثه اخير جده را پيامي از 
سوي گروه داعش براي رهبران عربستان سعودي دانست؛ 
كشوري كه برخالف تركيه، ايران، پاكستان، مالزي و... از 
اتخاذ موضع جدي عليه رئيس جمهور فرانسه خودداري و 
حتي به طور تلويحي از وي حمايت كرد. روزنامه رأي اليوم 
در اين باره مي نويسد: حادثه گورســتان جده نشان داد 
هسته هاي تروريستي داعش با وجود نظارت هاي شديد 
امنيتي، به آســاني قادر به اجراي عمليات در مهم ترين 
نقاط كشورهايي نظير عربستان يا حتي امارات هستند. 
اين در حالي است كه داعش طي سال هاي گذشته تنها 
مراكز فرهنگي-مذهبي شــيعيان در كشورهاي عربي 

خليج فارس را مورد هدف قرار داده بود.

شمار عمليات انجام 
 شده توسط داعش

 طي 4 ماه اخير 
در مناطق مختلف عراق 

و سوريه

41كركوك 
27نينوا

52صالح الدين 69ديالي

53انبار14بغداد
6بابل

6بابل
1بصره

32حسكه

164ديرالزور

15حمص

16درعا

85رقه

1قنيطره

14حلب

دود آلودگي هوا در چشم 
شهرهاي كرونازده

آلودگي هوا با پايان قرنطينه و ازسرگيري زندگي عادي در 
بسياري از شهرهاي بزرگ جهان، دوباره اوج گرفته است

سياوش فالح پور
روزنامه نگار

سمانه معظمي
روزنامه نگار

عراق
263 عمليات

سوريه
327 عمليات
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سيچوان:زني در چين پس از اينكه تحت عمل جراحي 
زيبايي بيني قرار گرفت، متوجه شد بخشي از غضروف هاي 
گوش او بدون هماهنگي اش برداشته شده است. به گزارش 
آديتي سنترال، اين زن كه در بيمارســتان وينگ ايالت 
سيچوان براي عمل بستري شــده بود، پس از ترخيص از 
بيمارستان متوجه شد دكتر بخشي از غضروف گوش هايش 
را به بيني اش پيوند زده است. مشكل خانم ژائو اين است 

كه گوش هايش ديگر به شكل قبل نيست.

نيويورك: يك هوادار دونالد ترامپ، خواستار صدور قرار 
منع براي همسايه هاي خود شــد كه به ادعاي او، بعد از 
پيروزي جو بايدن در انتخابات، او را دســت انداخته اند. 
آقاي ميسون خواســتار حكمي شده اســت كه مانع از 
 نزديك شدن همسايه ها به فاصله نزديك تر از 30متري به
 خانه او شود. به گزارش شبكه سي بي اس13، او مي گويد: 
آنها حق نداشــتند با يك بايدن پارتي مــن و فرزندانم را 

مسخره كنند.

ميشــيگان:مردي در آمريكا به اشــتباه به جاي يك 
بليت بخت آزمايــي 2 بليت خريد و به اين دليل بســيار 
ناراحت بود تا اينكه متوجه شد همين اشتباه براي او  برنده 
شــدن 2ميليون دالر را به ارمغان آورده است. به گزارش 
بي بي سي، اين مرد 56ساله عرب تبار كه »سمير مزاحم« 
نام دارد، گفت: وقتي چند روز بعد براي بررسي شماره هاي 
برنده به ســايت مراجعه كردم، ديدم هر دو بليت من، هر 

كدام يك ميليون دالر برنده شده اند.

نيوجرسي: يكي از مشــتريان بانك حيــن برداشت پول از 
دستگاه اي تي ام متوجه حضور 2 راكون در داخل بانك شد و با 
تلفن همراه خود از آنها عكس گرفت. به گزارش ديلي ميل، ورود 
نيروهاي امنيتي براي خارج كردن متجاوزان ســارق از بانك 
براي مدتي هرج ومرج را بر بانك »رايدوود سيتي« حاكم كرد. 
به گفته كارشناسان، اين دو حيوان موفق شده بودند از طريق 
درخت كنار بانك به سقف آن دسترسي پيدا كنند و وارد شوند 

تا از نظر خود ارزشمندترين اشياي موجود در آنجا را بردارند.

سرقتراکونهاازبانكيكاشتباهوسود2ميليوندالريشکايتازبايدنپارتيهمسايههانقصگوشپسازعملزيباييبيني

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:القناعه ابقي عّز؛
قناعت، پايدارترين عزت است.
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اينخرقهکهمندارمدررهنشراب،اولي
ويندفتربيمعنيغرقميناب،اولي

چونعمرتبهکردمچندانکهنگهکردم
درکنجخراباتيافتادهخراب،اولي
رهن در لغت، گرو گذاشتن اســت، همان وثيقه و ضمانت. حافظ خرقه رهن مي 
 و مطرب مي كند، چنان كه »شــيخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت.« گويا 

اين گونه رهني رايج بوده، خواجوي كرماني هم سروده است: 
دستار صوفيانه و دلق مرقعت 

گر رهن شد به خانه خمار، غم مخور!
انوري در شكايت از روزگار مي گويد:
گهي به اُجرت خانه، گرو بود كفشم
گهي به نان شبانه، به رهن دستارم

خاقاني بر آنســت كه اگر دل در گرو و رهن آرزوها باشــد، نمي تواند به راه امن و 
آرام برود:

ره امان نتوان رفت و دل، رهين امل
رفوگري نتوان كرد چشم نابينا

بيدل دهلوي مي سرايد:
حال دل صد گل ز چاك سينه ما روشن است 

صد سحر بوي جگر در رهن آه سرد ماست

»دررهنآهسردما«

فضاي مجازي

كتاب »روزنامه خاطرات يك آدم ناقابل« نوشته 
جورج و ويدون گروسميت را شهال طهماسبي 
به فارسي برگرداند كه به تازگي از سوي نشر نو 
به چاپ رسيده است. كتاب اثر مشترك برادران 
گروســميث اســت. جورج و والتر در لندن به 
دنيا آمدند و پدرشان بازيگر، مخبر محاكمات 

براي نشريه تايمز و همچنين مدرس 
دانشگاه بود. آنها به خانواده اي تئاتري 
تعلق داشتند و هر دو خيلي زود پيشه 
بازيگري را دنبال كردند. تصويرهاي 
كتاب پيش رو از ويدون است كه چند 
نمايشنامه ازجمله »شب مهماني« و 
رماني به نام »گزارشــي از يك زن« 
را در كارنامــه دارد. او همچنين يك 

زندگي نامه خودنوشــت به نام »از استوديو تا 
صحنه« را نيز نوشته است. روزنامه خاطرات يك 
آدم ناقابل طي 24فصل نوشته شده و ماجراهاي 
زندگي روزمره خانواده پوتر، ساكن عمارت لورلز 

درهالووي، بريكفيلدتراس را روايت 
مي كند. رئيس خانواده، چارلز پوتر، 
كارمند شــركتي تجارتي در سيتي 
لندن است و همســر وفاداري به نام 
كري و پسر جوان و بي بند و باري هم 
به نام ويلي لوپن دارد. آقاي پوتر، آدم 
»ناقابل« حساســي است كه تالش 
دارد اصالــت خود را بــا مراوده هاي 
بي حاصل با نقاش هاي ساختمان، شاگرد 
مغازه ها، مستخدم ها، دكان دارها و آدم هايي كه 
همه  چيز را به دل مي گيرند، خدشــه دار نكند. 
كتاب »روزنامه خاطرات يــك آدم ناقابل« از 

ســال 1892 تا 1919، 15 مرتبه تجديد چاپ 
شــد كه 5 مرتبه آن مربوط به سال 1910 بود. 
از اين كتاب همچنين نمايش هايي در ســال 
1954 در تئاتر هنرهاي لندن، در سال 1986 
در تئاتر گريك، در سال 1993 در تئاتر گرينويچ 
و در سال 2011 در رويال و ِدرنگيت اجرا شد. 
براساس اين كتاب همچنين 3 نمايش راديويي 
در سال هاي 2004، 2012 و 2015 اجرا شده 

است. 
چاپ دوم اين كتاب با 248 صفحه، شمارگان 
500نســخه، به بهاي 38هزار تومان منتشــر 

شده است.

ويترين

روزنامهخاطراتيكآدمناقابل

هوشــياري فعاالنه؛ ايــن، مهم ترين الزمه 
مداراست. الزمه بردباري در معناي پذيرش 
واقعيتي كه ما با همه اختالف هاي مبتني بر 
رفتار و ارزش هاي متفاوت مان بايد به آن مجهز 
باشيم. قرن ها از توصيه به بردباري اجتماعي 
گذشــته اســت، اما نه تنها از ارزش هاي اين 

توصيه كاسته نشده، بلكه در جهان نابردباِر 
امروز، توصيه به بردبــاري واجب تر از پيش 
است. امروز كه جهان، گرفتار بالي عالمگير 
است، بردباري، بيش از پيش، اصل بنيادين 
زندگي اجتماعي اســت؛ اصلي كه ريشه در 

احترام به كرامت انساني دارد.
مدارا و بردباري، تالش عملي ملت هاســت 
براي همبستگي حتي اگر در محاق فراموشي 
قدرت هاي جهاني مانده باشد. دنياي وارونه، 

يادداشت

روزيبرايجهاننابردبار

سيدکريممحمدي
فعال فرهنگي و اجتماعي

زماني حجاب برداشت و خودش را عريان تر 
پيــش روي ما قــرار داد كه در آغاز ســده 
بيست ويكم، شاهد 2 جنگ بيهوده در عراق 
و افغانســتان بوديم، آن هم با آتش افروزي 
كشــوري كه داعيه دار تالش براي استقرار 
دمكراسي بر جهان اســت. خروج بريتانيا از 
اتحاديه اروپا و رشد افراطيون در فرانسه نيز 
از ديگر مظاهر نابردباري جهاِن امروِز ماست. 
وقتي قدرت هاي جهاني، مدارا را بين ملت ها 
بي رنگ مي كنند، امروز به چشــم مي بينند 
كه مردمان شــان نيز به وقت بــروز و ظهور 
باليا، كم طاقت ترند. آموزه هاي ملي و ديني 
ما، همگي مبتني بر توصيه به بردباري است. 

چه ضرب المثل ها و شــعرها كه در اين باره 
نداريم: »گر صبر كني ز غوره حلوا سازي«، 
»يك صبر كن و هزار افسوس نخور«. حافظ 
هم مي گويد: »هاتف آن روز به من مژده اين 
دولت داد/ كه بدان جور و جفا، صبر و ثباتم 
دادند«. از سوي ديگر موالنا مي گويد: »به از 
صبوري اندر زمانه چيزي نيست«، يا سعدي 

كه مي فرمايد:
چو مي توان به صبوري كشيد جور عدو

 چرا صبور نباشم كه جور يار كشم
جهاِن نابردبار و بي حكمِت امروز، بيشترين 
آســيب را از فراموش كــردِن مــدارا و صبر 
مي بيند؛ هر كه را صبر نيست، حكمت نيست.

رويدادهاي فرهنگي و هنري
افزايشفروشکتابهايديجيتالدربريتانيا

آمار فروش كتاب هاي ديجيتال ناشران بريتانيا افزايش يافت. به 
گزارش گاردين، با وجود افزايش آمار فروش كتاب هاي الكترونيكي 
و صوتي ناشران بريتانيا در دوران كرونا، در پي تعطيلي مدرسه ها 
و كســب و كارها در مرحله نخســت قرنطينه كرونا، آمار فروش 
جهاني كتاب هاي چاپي اين ناشران در 6 ماهه نخست سال جاري 
كاهش داشته است. براســاس اين خبر، با درنظر گرفتن مجموع 
فروش كتاب هاي الكترونيكي و صوتي ناشــران بريتانيا در نيمه 
نخست سال جاري، مي توان گفت آمار فروش اين نوع كتاب ها يك 

ركوردشكني در تاريخ بريتانيا داشته است.

تعويقجشنوارهمليفيلمکوتاه»مهرسالمت«

جشــنواره ملي فيلم كوتاه »مهر ســالمت« به تعويق افتاد. 
محمد پسران رزاق، قائم مقام دبير دومين جشنواره ملي فيلم 
كوتاه »مهر سالمت« با اشاره به شرايط كشور در رويارويي با 
موج ســوم كرونا گفت: براي رعايت شيوه نامه  هاي بهداشتي 
ابالغ شده از سوي ســتاد ملي مبارزه با كرونا، تاريخ برگزاري 
جشــنواره با تصميم شوراي 
سياســتگذاري اين رويداد 
تغيير كرده است. پيش از اين 
قرار بود، دومين جشــنواره 
ملي »مهر ســالمت« 24 تا 
27آبان  برگزار شــود كه با 
توجه به مــوارد مذكور اين 
رويداد با تعويــق در آذرماه 

برگزار خواهد شد.

تمديدمهلتارسالآثاربهجشنوارهرمانکوچه

دومين جشنواره رمان كوچه تا پايان هفته جاري )30آبان( 
و همزمان بــا پايان هفتــه  كتاب تمديد شــد. به گزارش 
همشهري، نوقلمان عالقه مند براي شركت در اين رويداد 
فرهنگــي و ادبي مي تواننــد رمان هاي خود را به نشــاني 
الكترونيكي ketabkoochehpub@gmail.com ارسال 
كنند. شرايط حضور در اين جشنواره در پايگاه اطالع رساني 
كوچه و نوين كتاب ذكر شده است. دبيرخانه جشنواره نيز 
در تهران، ميدان انقالب، ابتداي خيابان كارگر شــمالي، 
خيابان فرصت شيرازي، كوچه پيرنيا، بن بست اول، پالك4، 

واحد يك است.

  چند  ماه پيش - شــهريور همين امسال 
- از روي ناچاري وادار شــدم لپ تاپ بخرم. 
چند هفته قبل از خريــد، دورخيز كردم و با 

چند دوست و آشنا كه بيش و كم از انواع 
لپ تاپ سردرمي آوردند، مشورت هايي 
كوتاه كــردم. قبــل از آن دو هفته، 

ارزان ترين لپ تاپ حدود هفت ميليون تومان يا كمي بيشتر و 
كمتر بود. بعد از آن دو هفته، قيمت رفت روي هشــت ميليون  
و  خرده اي. دست دســت كردن ها و نوعي خوش خيالي و اميد 
به پايين آمدن بهاي دالر - اين جزء جدايي ناپذير از زندگي اين 
 روزهايمان - يك ماه ديگر هم معطل كردم و روزي كه ديگر دقيقه 
نود بود، چند سايت و فروشگاه فروش آن الين لپ تاپ را زيرورو 
كردم؛ زير و رو كردني به  شيوه شهروندي كه از پيچيدگي هاي 
پيش پا افتاده انواع لپ تاپ ســردر نمي آورد. قيمت ارزان ترين 
لپ تاپ نه ميليون  و چهارصدهزار تومان شــده بود و يك مدل 
ديگر هم در رده ارزان  ترين ها، دويســت هزار تومان با اين يكي 
اختالف داشت. روزي كه قصد خريد قطعي شد، براي جلو ضرر 
را گرفتن، كه البته بي سود هم بود و هست، چند پاساژ و مغازه 
لپ تاپ فروشي را زيرپا گذاشتم. اغلبشان مدعي بودند نماينده 
فالن برند هستند و قيمت كِف بازار را مي دهند؛ فروشنده هايي 
شيك پوش و چرب زبان با روايح نسبتا خوش، با واژگان محدود و 
تعارف هايي شبيه به هم و اصطالحاتي به ظاهر تخصصي درباره 
قابليت هاي انواع لپ تاپ. بي استثنا ســراغ هركدام مي رفتم، 
قيمتي مي دادند و بعد تعارف مي كردند كه بنشينم تا آخرين 

قيمت را درآورند:
- اين قيمت ديروز بود كه عرض كردم.

- اجازه بديد، قيمت لحظه اي است.
- چاي يا قهوه ميل مي فرماييد، استعالم قيمت بگيرم. قيمت ها 
دقيقه اي شده. دالر. خودتان كه بهتر مي دانيد. دالر داره مي ره 

باال. بايد ببينم دالر چقدر شده.
- صبر كنيد قربان. دالر را بپرسم.

- اجازه بدهيد از شركت استعالم بگيرم.
- الو، ايسوز را نه  وچهارصد قيمت دادم، گرون تر شد؟

- جان؟ نه وهشتصد شده؟ ديدي گفتم. عرض كردم كه قيمت ها 
لحظه اي است. دالر رفته تو كانال سي  هزارتومان.

با هر بدبختي بود، بعد از كلي چــك  و چانه  زدن بي حاصل كه 
حتي ريالي تخفيف ندادنــد - به واقع يك ريال هــم ارزان تر 
ندادند - لپ تاپي خريدم با بدنه پالستيكي و سبك تر از لپ تاپ 
بدنه فلزي اي كه ساليان سال برايم كار كرده بود. يك كيف بنجل 
و شل و ول هم شبيه كيف هايي كه در دهه شصت اغلب خلق اهلل 
رختشان را در آن مي پيچيدند و راهي حمام عمومي مي شدند، 

بهم دادند.
   از روزي كه لپ تاپ را خريدم تا امروز چندين و چند كاالي 
ضروري ديگر را هم به ناچار و نه از روي سرخوشــي خريده ام؛ 
تسمه تايم خودرو ملي، صفحه كالچ، روغن موتور وطني و چند 
خرده ريز ديگر. بالاستثنا همه فروشنده ها قيمت هاي چشم درآر 
را حاصل باالرفتن دالر مي دانستند. اغلب هم انگار كارشناس 
درجه يك اقتصادي اند، اگر مي خواســتي َدم به َدمشان دهي، 
ساعت ها برايت استدالل هاي دم دســتي و مرخص كه صدبار 
دهان به دهان گشــته مي گفتند. مي گفتند، خونسرد و راحت 
البته، با چهره هايي سنگ شده و بشــاش و محو، با مايه هايي از 
مسرت و شادكامي از اينكه جنس ديروز خريده شده شان گران تر 
شده. البد نوعي شعف و شكر از بازار نوساني رو به باال براي زندگي 

گيج و گولي كه دارند.
  از هفته پيش و بعد از خبر رفتن ترامپ كه دالر و سكه ارزان تر 
شد، قيمت ها همان است كه هســت؛ از پرمراجعه كننده ترين 
فروشــگاه هاي آن الين گرفته تا باقي فروشندگاني كه شلغم و 
چغندر كيلويي دوازده هزارتوماني را هم با باال رفتن دالر محاسبه 
مي كردند و رحمي به خلق نداشتند و ندارند. به چندتايي شان 
زنگ زدم؛ شــلغم فروش ها را نمي گويم؛ فروشندگان لپ تاپ 
و موبايل و وسايلي از اين دســت. قيمت پرسيدم و اينكه چرا با 
پايين آمدن دالر، جنس ها ارزان تر نشده؛ مگر خودتان نبوديد، 
خوِد خود شماها كه مي گفتيد قيمت لحظه اي است. چرا حاال 
لحظه اي پايين نمي آيد. چندتايي شــان جواب سرباال دادند. 
با خوش زباني نــه، بدزبان و لمپن مآبانه چنــد جمله اي بلغور 
كردند و بعد هم گوشي را قطع كردند. چندتايي هم گفتند اين 
پايين آمدن، تب بازار است. دوباره مي رود باال و فعال جنس هايي 
را مي فروشــند كه خريد قبل بوده و با دالر ســي هزارتوماني 
خريده اند و نمي شود كه ضرر بدهند و قس علي هذا. ما كاله سر 
هم مي گذاريم و از اينكه كاله سر هم گذاشته ايم رضايت داريم. 
كاله سر ديگران گذاشتن به خودي خود چندان بد نيست. اينكه 
بعد از آن، حس شعف و خرســندي داشته باشيم فاجعه است؛ 
چون كالفي اســت گوريده در هم كه باز كردن كور گره هايش 
به اين آساني ها نيست. اين ما هستيم، خوِدخودمان؛ كساني كه 

به  طرفه العيني زيرپاي هم را خالي مي كنيم.

فرزامشيرزاديروايت
داستان نويس و روزنامه نگار

اينماهستيم؛خوِدخودمان

به بهانه 16نوامبر، روز جهاني بردباري

تيمسارسرتانسالمتباد

از روز گذشته ويدئويي از تيمسار 
احمــد دادبيــن در شــبكه هاي 
اجتماعــي وايــرال شــده كه او 
را در دفتــر مشــاور امالكــي در 
جســت وجوي خانه براي خودش 
نشان مي دهد تا فرد ديگري بتواند 
در خانه ســازماني او زندگي كند. 
احسان ســلطاني، فعال سياسي 
و نويســنده با عكســي از تيمسار 
دادبين، در توييتر نوشــته است: 
موضوع را پيگيري كردم، نزديكانش 
گفتند با خواســت خودش خانه 
ســازماني را تخليه كرده اســت. 

سال هاست بخشي از حقوقش را مي بخشــد؛ امالكي ندارد و اكيدا نمي خواهد به او 
كمك شود. احمد دادبين در فاصله سال هاي 1373 تا 1376 فرمانده نيروي زميني 
ارتش بود. او از همرزمان شهيد سرلشكر حسن آبشناسان در جنگ تحميلي عراق 

عليه ايران بوده است.

نخستينبارانپاييزيدرزاهدان

عبيد ملك رئيسي، فعال توييتري اهل زاهدان عكســي زيبا از ميدان فلسطين در 
زاهدان منتشر كرده است. اين عكس شب هنگام از نخستين باران پاييزي در زاهدان 

و از اين ميدان گرفته شده است.

مشقتهايآموزشآنالين

نويد برهان زهي، فعال توييتري اهل سيســتان و بلوچســتان با انتشار عكسي از 
اميرحسين، دانش آموز روستاي بم پشت در اين استان نوشته است: »اميرحسين اهل 
يكي از روستاهاي بم پشت در سيستان و بلوچستان است. مدرسه شبانه روزي شان 
در سراوان، به علت كرونا تعطيل شده. اميرحســين دانش آموز زرنگي است، اما تو 
روستاشان نت نيست. او در كوه هاي اطراف روستا گشته و اين نقطه را پيدا كرده كه 

نت دارد. يك سرپناه براي خودش ساخته و روزها آنجا درس مي خواند.«
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مرد اتم
»اكبر اعتمــاد«، 16تير 1353، 
نخستين رئيس سازمان انرژي 

اتمي شد

   حميد رضا محمدي ������������������

اصل جنس بود� اصال انگار براي 
اين كار ساخته شده بود� وقتي 
در سال 1342در رشته فيزيك 
رآكتورهاي هسته اي از دانشگاه 
لوزان ســوئيس دكتري گرفت، 
كمتر كســي در ايران، به انرژي 

اتمي فكر مي كرد�
وقتي به ايران برگشــت، ابتدا 
مشاور فني طرح پژوهش هاي 
رآكتور اتمي ســازمان برنامه و 
بودجه شد و در ســال1347، 
خودش، دفتــر انرژي اتمي اين 
ســازمان را بنياد گذاشت� »در 
اوايل1353بود كه مســئله اتم 
مجــددا به شــكل ديگري در 
مملكت مطرح شــد« در همين 
اثنا، زماني كه او رياست دانشگاه 
بوعلي سينا همدان را عهده دار 
بود، »يك روز رضا قطبي كه از 
دوستان نزديك من است، زنگ 
زد به من و گفت كه اعليحضرت 
شديدا تصميم دارند كه كار اتم را 
هرچه سريع تر شروع كنند و به 
دولت هم دستوراتي داده اند كه 

كار شروع شود«�
نخستين كسي كه به ذهن شاه 
براي پيشبرد برنامه اتمي ايران 
رســيده بود، اكبر اعتماد بود� 
وقتي برنامه اش را در 15 صفحه 
نوشت، شاه اعتراف كرد »برنامه 
اتمي مملكت همين اســت، نه 
يك لغت كم، نه يك لغت زياد، 
همين اســت، من همه را قبول 
دارم«� او كارش را شروع كرد و 
ده نفري كه در انرژي هسته اي 
تخصص داشتند و »جايي نبود 
كه بتواند در اتم كار كند وجود 
نداشت«، خودشــان آمدند و 
اعالم آمادگي كردند� براي او در 
آغاز كار، مهم ترين كار، آموزش 
بود و چنان گســترده شد كه 
شوراي آموزش در اين سازمان 
تأسيس شد� اما او جايگاه ايران 
را در كوتاه زمان در اين عرصه 
به چنان جايي رساند كه وقتي 
در فرورديــن1356، كنفرانس 
انتقال تكنولوژي هسته اي در 
تخت جمشيد برگزار شد، بيش 
از 500 متخصص انرژي اتمي از 
41كشــور جهان به اين برنامه 
آمدند� او در آن ســال ها، جز 
رياست هيأت نمايندگي ايران، 
يك سال، رئيس مجمع عمومي 
آژانس بين المللي انرژي اتمي 
بود و 2ســال هم در شــوراي 
حكام عضويت داشت� او حتي 
تا رياست آژانس هم پيش رفت 
اما شاه، جواني اش را بهانه كرد و 

مانع شد�

سياستمدار

1353
 يكي براي همه
 همه براي يكي
گالدياتورهاي نگهبان حقيقت

جمال رهنمايي  ������������������������������������������

با تاســيس حزب رســتاخيز ملت ايران در 
سال1353ساير احزاب قانوني منحل و همه 
كارمندان دولت موظف بــه عضويت در آن 
شدند. 2ســال بعد تعداد اعضاي اين حزب 

بيش از 5ميليون نفر اعالم شد.
شاه طي يك مصاحبه مطبوعاتي به صراحت 
گفت:»كسي كه وارد اين تشكيالت سياسي 
نشــود، دو راه دارد؛ يا جايش در زندان است 
يا اگر بخواهد، فردا بــدون پرداخت عوارض 
گذرنامه بگيرد و از ايران بــرود«. در داخل 
حزب دو جناح »پيشرو« و »سازنده« با هم 
رقابت مي كردند كه رهبران هر دو توســط 
شاه تعيين مي شدند. پس از مدتي يك جناح 
ليبرال هم به دستور شــاه اضافه شد كه به 
آن »اپوزيســيون اعليحضرت« مي گفتند. 
شــاه در يكي از مصاحبه هــاي بين المللي 
خود در پاسخ به سؤال خبرنگاري كه شيوه 
تك حزبي را معادل ديكتاتوري دانسته بود 
گفت: »دمكراســي؟ آزادي؟ يعني چه؟ ما 

اينها را نمي خواهيم«.
تاسيس حزب رســتاخيز توسط گروه هاي 
سياسي كشور به شــدت مورد اعتراض واقع 
شــد و از آنجا كه پايگاه طبقاتــي وفادار و 
ريشــه داري در جامعه نداشت،4ســال بعد 
در ســال1357منحل و دفاتــر متعدد آن 

تعطيل شد.
انســان چگونه به اين نتيجه مي رســد كه 
بهترين و كامل ترين پاســخ هر پرسشــي و 
صحيح ترين راه حل هر مسئله اي را مي داند 
و تمامي حقيقت نزد اوست؟ جست وجوي 
حقيقت و تالش براي نزديك شــدن به آن 
به عنوان يك ميل فطري انساني و همچنين 
باور همه  چيز دانــي و احاطه بر كل حقيقت 
داراي توضيحــات روانشــناختي فردي و 

شخصيتي است.
هنگامي كه فرد در روابط فردي يا اجتماعي 
رســالتي فراتر از فرد مقابل خــود در رابطه 
فردي يا ساير افراد جامعه در روابط اجتماعي 
براي نگهبانــي از مرزهــاي حقيقت قائل 
اســت، اين انرژي گذاري و تــالش فراتر از 
حد معمول نشانه هاي يك رابطه نامطمئن 
و پرترديد با ابژه هاي اوليه زندگي اوســت. 
روابط ناپايدار و نامطمئن بــا ابژه هاي اوليه 
زندگي مي توانند فرد را نســبت به از دست 
رفتن حقيقت به شــدت مضطرب و نگران 
و حتي وحشــت زده كند. اين افــراد براي 
روبه رو نشدن با اضطراب دردناك »ترديد« 
در جريان مســائل روزمره زندگي يا روابط 
فردي و اجتماعي به نگهبانان حقيقت مبدل 
مي شوند و از عقايد، برداشت ها و عملكرد خود 
با جديت دفاع كرده و هرگونه انتقاد يا پرسش 
درباره آن را حمله اي به حقيقت روشــن و 
بديهي كه البته نزد خود مي دانند، به حساب 
مي آورند. اين گالدياتورهاي نگهبان حقيقت 
براي نگهباني از يافته هاي خود كه به سختي 
در برابــر ترديد هاي خود فراهــم كرده اند، 
گوش هاي شنوا و مطيع، زبان هاي خاموش يا 
تأييد كننده و سرهاي خم شده از روي ادب 
و احترام مي طلبند تــا هيچ كس ترديدهاي 

هراسناك او را دوباره يادآوري نكند.

اين كتاب در سال1353با همكاري چند وزارتخانه 
و انتشــارات فرانكلين منتشر شده. اهميت كتاب در 
گــردآوري مجموعه اي طراحي ، نقاشــي  و عكس از 
زندگي و چشــم انداز هاي اقليم كوير مركزي ايران 
است. اســنادي تصويري از 16شهر كويري ايران كه 
تماشــاي آنها اطالعات چشــمگيري براي محققان 
و پژوهشــگران فراهم مي كند. اين كتاب در درگاه 
ديجيتال كتابخانه مركزي دانشگاه تهران در دسترس 

عموم قرار دارد.

در رهگذر كوير 

وانكاوی معاصر ر

مجموعه اي از هنر هاي تجسمي درباره 
كوير و زندگي كويري در ايران

  مرتضي بركتي همداني  ��������������������������������������

3سال بعد از جشــن هاي 2500ساله درحالي كه 
شــوك ناشــي از درآمدهاي باالي نفتي، اقتصاد 
ايران را سرشــار از پول كرده بود، محمدرضا شاه 
همه احزاب و دسته هاي سياسي كه البته محفلي 
براي رسيدن به قدرت بودند را منحل كرد و دستور 
تشــكيل يك حزب واحد به نام »رســتاخيز« را 
براساس 3اصل نظام شاهنشاهي، قانون اساسي و 
انقالب شاه و ملت داد؛ حزبي كه به گفته خودش 
هر ايراني؛ »يا به سه اصلي كه گفته شد ايمان دارد 
يا ندارد. اگر اعتقاد نــدارد مي تواند از اين مملكت 

برود«.
بســياري معتقدند كه تشــكيل حزب رستاخيز 
در واقع اوج اســتبداد شــاهانه بود چه آنكه شاه 
به قدري مقهور قدرت خود بود كه اساســا همان 
احزاب بله قربان گو و محفلــي را نيز برنمي تابيد 
و دســتور تشــكيل يك حزب واحد را داد؛ مثل 
همه كشــورهايي كه يك ديكتاتــور بر آن حكم 
مي راند. هرچند كه شاه هيچ وقت خود را ديكتاتور 
نمي پنداشــت. او در كتاب ماموريتي براي وطنم 
گفته»اگر من ديكتاتور بودم تا پادشاه مشروطه، 
ســعي مي كردم ماننــد هيتلر يا آنچــه امروز در 

كشورهاي سوسياليستي )كمونيستي( مي بينيد، 
رهبري يــك حزب واحد و مســلط را به دســت 
بگيرم«. شاه با تشــكيل حزب رستاخيز نه تنها از 
اصول انقالب مشروطه كه قانون اساسي برپايه آن 
نوشته شده بود عبور كرد كه حتي در نظام رفتاري 
سياسي كشور نيز به نوعي حزبي برپايه فاشيسم 
با ســاختارهاي فرهنگي و اجتماعي بنا كرد؛ اين 
موضوع را مي توان تا سال 1355يعني جشن هاي 
50سالگي پادشــاهي پهلوي در رفتار سياسي و 

اجتماعي شاه ديد.
تشكيل حزب رستاخيز شــوك بزرگي به جامعه 
ايران بود كه حتي صداي انتقــاد برخي از رجال 
قديمي و وفادار به شاه را نيز در محافل خصوصي 
درآورد. يكي از آنها اميراســداهلل علم، وزير دربار 
بود. او در كتاب خاطراتش نوشته»به دستور شاه 
در نخســتين كنگره حزب جديد به نام رستاخيز، 
حضور يافتم. در حدود 4هــزار و 400نماينده از 
سرتاسر كشور شــركت كرده و آماده بحث درباره 
اساسنامه موقت حزب بودند. همه مراسم خيلي 
خوب كارگرداني شده بود اما توخالي بود؛ به كلي 

توخالي و ساختگي...«.
حزب رســتاخيز نه تنها كمكي به شــاه نكرد كه 
به عنوان يك ســاختار فربه و بزرگ به سيســتم 

وصل شــد، بســياري از كارمندان دولت، اصناف 
و گروه هاي سياســي مجبور شــدند كه در حزب 
ثبت نام كنند و همين مسئله بستري براي باندها 
و بازيگران ســودجوي سياست شد تا با حضور در 
حزب به مناصب دولتي برســند. ايــن موضوع را 
مي توان در گزارش هاي متعدد ســاواك و حتي 
ســفارت انگليس و آمريكا مشــاهده كرد. حزب 
رستاخيز باعث افول قدرت هويدا هم شد. گرچه 
او تا حدود 2ســال بعد از تشكيل حزب همچنان 
نخســت وزير ماند اما رفته رفته وضعيت به سويي 
رفت كه هويدا نيز گرچه نخستين دبيركل حزب 
شد اما در ميان مخالفان خود كه با حضور در اركان 
حزب جان تازه اي يافته بودند، كاري از پيش نبرد. 
همين مسئله باعث ضعيف تر شدن نهاد دولت در 

كشور شد.
از ســوي ديگر منتقــدان و مخالفان سياســي و 
مذهبي شاه نيز نسبت به ســلب آزادي سياسي 
با تشــكيل حزب واحد رســتاخيز ابراز مخالفت 
كردند. امام خميني)ره( در فتوايي كه از نجف صادر 
شد، حضور در حزب رستاخيز را حرام اعالم كرد: 
»نظر به مخالفت اين حزب با اسالم و مصالح ملت 
مسلمان ايران، شــركت آن بر عموم ملت حرام و 

كمك به ظلم و استيصال مسلمين است«.

رهگذراني كــه ســاعت 7/40دقيقه صبح 
چهارشنبه، 14اسفند1353از حوالي خيابان 
پرچم و ميدان كنــدي )توحيد فعلي( عبور 
مي كردند، با شنيدن صداي شليك 10گلوله 
مسلســل، شــاهد نقش بر زمين شدن مرد 
عصا به دســتي بودند كه 3گلولــه ديگر تير 
خالصي شــد بر بدن غرق در خون او. عباس 
شهرياري)عباسعلي شهرياري نژاد( با نام هاي 
مستعار »اسالمي«، »مهندس«، »مسعود«، 
»جوادي«، »شاهين«، »سهيل« و »طاهري« 
پس از مدت ها شناسايي و تعقيب و مراقبت، 
در عملياتي كه »خسرو روزبه« ناميده شد، از 
سوي تيم هاي ترور چريك هاي فدايي مورد 
هدف قرار گرفت تا پرونده مردي كه توانسته 
بود ســال ها در قامت عضو مؤثر حزب  توده، 
كليدي ترين اطالعات سازماني چپ ها را به 
ساواك برساند و »شاه مهره« نيروهاي امنيتي 
در رسوخ به تشكيالت »تازه چريك ها« لقب 

بگيرد، براي هميشه بسته شود.
شهرياري كه در سال1307در كازرون متولد 
شده و در سال1322براي استخدام در شركت 
ملي نفت به آبادان رفته بود، با افزايش فعاليت 
حزب توده در نخستين ســال هاي دهه20، 
به اين حزب پيوســت و در جريان اعتصاب 
كارگران صنعت نفت در ســال1325نقش 
مؤثري داشت و در سال1330پس از اعتصاب 
پااليشگاه آبادان از كار اخراج شد و به كارخانه 
چيت سازي رفت و آنجا به پخش اعالميه هاي 
حزب تــوده و توزيع روزنامــه »نواي ظفر« 

پرداخت.
فعاليت هاي ســنديكايي شهرياري به عنوان 
يكي از اعضاي رده پايين حزب توده تا وقوع 
كودتاي 28مرداد 1332ادامه يافت و پس از 
آن در دومقطع زنداني شد و در سال1334راه 
كويت را در پيش گرفت و شبكه اي حزبي در 
ميان كارگران مهاجر ايرانــي به وجود آورد. 
در مقطعي كه او ديگــر براي حزب توده يك 
مهره كليدي محسوب مي شد و پايش به اروپا 
هم باز شــده بود، در اواخر سال1342جذب 

ساواك شد.
شهرياري كه گفته مي شود به واسطه روس ها 
به رادمنش، دبيركل حزب توده معرفي شده 
بود، با هدف راه اندازي تشــكيالتي وابســته 
به اين حزب در تهران كه رهبــران توده اي 
با توجه با رونق فعاليت هاي سياســي ميان 
ســال هاي 39تا 42، حســاب ويژه اي روي 

حزب واحد 
حزب رستاخيز با انحالل همه احزاب دولتي تشكيل شد

گزارش يك

مطبوعات خارجی

روزنامه واشنگتن پست در تاريخ 
7مارس 1975)16اسفند 1353( 
يكي از عناوين صفحه اول خود 
را به امضاي قــرارداد الجزاير 
ميان ايــران و عراق اختصاص 
داد و تيتر زد: »ايران و عراق به 
درگيري ها پايــان مي دهند«� 
واشنگتن پســت نوشت: اين 
دو كشور بر سر متوقف كردن 
درگيري هــاي پراكنده كه در 
مناطق مرزي شــان به وقوع 
مي پيوست و منطقه خليج فارس 
را نيز دستخوش ناآرامي كرده 
بود، به توافق رســيدند� اين 
توافق در قالب قراردادي مرزي 
درحاشــيه اجالس كشورهاي 
صادر كننــده نفــت )اوپك( 
در الجزيــره پايتخت الجزاير 
به امضاي شــاه ايران و صدام 
حســين، معاون رئيس جمهور 
عراق رســيد� براساس بيانيه 

مشــتركي كه دو كشور ايران 
و عراق درباره امضاي قرارداد 
توافق مرزي، صادر كردند، حق 
مالكيت و كشــتيراني ايران بر 
بخشي از شط العرب )اروند رود( 
در ازاي توقف كمك هاي نظامي 
ايران به كردهاي شمال شرق 
عراق، در قــراردادي به امضاي 
دو طرف به رســميت شناخته 
شده اســت� اجراي اين توافق 
مي تواند به شورش كردها عليه 
دولت بغداد خاتمه دهد� البته به 
مسئله كردها به طور مشخص در 
بيانيه اي كه پس از توافق ميان 
اين دو كشور امضا شد، اشاره اي 
نشده است� اما يكي از مقامات 
بلندپايه ايرانــي در الجزاير به 
خبرنگاران گفت در نتيجه اين 
توافق مرزي كردهاي عراق هم 
به خودمختاري دست خواهند 

يافت�

 مصافحه
گزارش  

 واشنگتن پست  از 
قرار داد الجزاير 

 آرش نهاوندي  �������������������������

عمليات رفيق خسرو
»مرد هزارچهره ساواك« به دست 

چريك هاي فدايي كشته شد
آن باز كرده بودند، بــا حمايت راديو پيك راه 
ايران را درپيــش گرفت و به همــراه پرويز 
حكمت جــو، علي خاوري و علــي حكيمي، 
نشريه »ضميمه مردم« را نيز منتشر كردند. 
»تشكيالت تهران« با محوريت اين چهار نفر 
ابتدا ارتباط گرفتن با اعضاي سابق حزب توده 
را آغاز كرد. شهرياري با وارد كردن تعدادي از 
مأموران امنيتي به تشكيالت تهران، اطالعات 
ارزشمند بســياري را از گروه هاي انقالبي در 

اختيار ساواك قرار داد.
لو دادن شبكه كوچكي كه در سال42 قصد 
داشت عده اي را از طريق مرز شمال به شوروي 
بفرستد، آغاز ضربات مرد هزارچهره به پيكر 
مبارزان انقالبي چپ محســوب مي شود كه 
به بازداشت همه افراد منتهي شد. يك سال 
بعد علي خاوري كه حامل نامه اي براي كميته 
مركزي حزب توده بود، به همراه 3نفر ديگر 
در هشت پر آستارا دستگير شدند كه در اين 

ماجرا هم ردي از شهرياري برجا نماند.
بعد از اين دستگيري ها اسالمي در تشكيالت 
تهران همه كاره شــد و تشــكيالت جنوب و 
آذربايجــان را هــم راه انــدازي كــرد. اين 
تشكيالت ســه گانه مانند يكي از اداره هاي 
ساواك به شناســايي انقالبيون مي پرداخت 
و نقش ويژه اي در اشــراف سازمان امنيت بر 
فعاليت هاي آنان داشــت. شــهرياري نقش 
خــود را در قالب يك انقالبــي چپ به خوبي 
ايفا و حتي با صــدور اطالعيه هايي در قالب 
تشــكيالت تهران، به دولت هــاي روماني و 
شوروي به دليل توسعه روابط با ايران اعتراض 
مي كرد. صحنه سازي مشترك با ساواك براي 

كشف چاپخانه نشريه ضميمه مردم در اواخر 
ســال45، ازجمله اقداماتي بود كه مردهزار 

چهره براي »ردگم كردن« انجام مي داد.
شــهرياري يكي از مهلك ترين ضربات را به 
گروه بيژن جزني كه درحــال تدارك انجام 
عمليات مســلحانه بود، با نفــوذ دادن ناصر 
آقايان وارد كرد و با معرفي خود به عنوان يك 
انقالبي طرفدار مشي مسلحانه، اعتماد گروه را 
جلب كرد و حتي زمينه ساز دستگيري حسن 
ضياظريفي )يكي از اعضاي مؤثر هسته هاي 
مخفي ماركسيستي )گروه جزني – ظريفي( 
كه بعدها )با ادغام گــروه احمدزاده - پويان( 
ســازمان چريك هاي فدايي خلــق را بنياد 
نهادند( شــد. طرح ريزي دقيق براي فراري 
دادن و سپس دستگيري 5تن از باقي ماندگان 
گروه جزني در مرز كه به دستگيري 3نفر از 
آنها منجر شــد، از ديگر ضربات شهرياري به 

گروه جزني بود.
ردپاي اسالمي در شناسايي گروه فلسطين 
و دســتگيري اعضاي آن در ســال1348، 
زيرضربه قرار گرفتن گــروه كوچك »آرمان 
خلق«، جاسوســي از ســازمان استخبارات 
عراق و جمــع آوري اطالعــات از گروه هاي 
انقالبي در كشورهاي عربي و ايرانيان خارج 
از كشور هم ديده  مي شود و برخي از اعضاي 
كليدي حزب توده مانند گاليك آوانســيان، 
مرتضــي باباخاني، هدايــت اهلل معلم، آصف 
رزم ديده و صابر محمدزاده را نيز در تور ساواك 
گرفتار كرده بود اما او نقــش آخر خود را در 
بسته شــدن پرونده تيمور بختيار با ظرافت 
ويــژه اي ايفا كــرد. اگرچه گفته مي شــود 

شهرياري درســال 1348توسط رادمنش به 
بختيار معرفي شــده  اســت اما برخي اسناد 
آشنايي وي با سپهبد بازنشسته را به واسطه 
كمونيســت هاي عراقي كه پس از كودتاي 
بعثي ها در 1968فعاليت هاي خود را ازســر 

گرفته بودند، مي دانند.
شــهرياري آنقدر به بختيار نزديك شده  بود 
كه در هفته ســه بار آن هم درحضــور پرويز 
ثابتي، مقام ارشد ساواك و از طريق فرستنده 
راديويي ويژه با او صحبت مي كرد. اين ارتباط 
تا 3روز قبل از كشته شدن بختيار در عراق در 
اواخر مرداد 1349ادامه يافت. اسالمي كه به 
محرم اسرار بختيار تبديل شده بود و حتي در 
چينش نزديك ترين افراد وي در دفترش نقش 
داشت و مأموران ســاواك را حتي در لباس 
آشپز، راننده و منشــي در اطراف او مستقر 
كرده بود، همه اســلحه و مهماتي كه بختيار 
از طريق عراق وارد ايران مي كرد و قرار بود در 
اختيار برخي ايالت و ساير عوامل نفوذي قرار 
گيرد، تحويل ساواك مي داد تا در نمايش هاي 
تلويزيوني عليه بختيار و گروه هاي مســلح 

نشان داده شود.
به گفته عيسي پژمان، مرد شماره يك ساواك 
در كردستان كه سابقه فعاليت در حزب توده 
را هم داشــت، بندبازي هاي اين ابرجاسوس 
توسط كا. گ. ب به رادمنش منتقل مي شود 
اما او به تكذيب شايعات مي پردازد و اسالمي 
را »پرولتري رنجبر« معرفي مي كند كه توسط 
رقباي جناحــي تخريب مي شــود؛ او براي 
دبير اول حزب توده »نه تنها يك كادر درجه 
اول، بلكه يك شخصيت سياسي در مقياس 

بين المللي« بود.
دغدغه شناسايي عامل نفوذي ساواك در ميان 
فعاالن چپ پس از دســتگيري ضياظريفي 
در مهر1347مطــرح و جلســاتي با حضور 
شــهرياري برگزار شــد. اين جلسات تحت 
اشراف كامل ســاواك بود )و حتي درجلسه 
چهار نفره اي كه براي بررسي موضوع تشكيل 
شد، 2نفر نفوذي ســاواك بودند( به همين 
دليل ماهيت واقعي اسالمي فاش نشد تا اينكه 
اين موضوع در پلنوم سيزدهم حزب توده در 
آذر 1348به صورت رسمي ازسوي نورالدين 
كيانوري مطرح و اين جمع بندي حاصل شد 
كه شــهرياري »ســازمان حزب را در دست 
ساواك نگاه داشته است« اين موضوع به معلق 
شدن رادمنش دبير اول حزب توده كه حاضر 

به پذيرش اين واقعيت نبود، هم انجاميد.
آخرين پرده از نمايش مــرد هزارچهره دوم 
دي1349با كارگرداني پرويز ثابتي روي آنتن 
رفت؛ پس از كشته شدن تيموربختيار، ساواك 
نمايش قــدرت بزرگي بــه راه انداخت و در 
مصاحبه اي با نشان دادن مهمات و اسلحه هاي 
كشف شده )بيش از 60هزار قبضه انواع اسلحه  
كه شهرياري به دست ســاواك رسانده بود( 
تصوير شهرياري از پشت و نيمرخ نشان داد ه 
شد و ثابتي بدون ذكر نام واقعي، از او با عنوان 
اسالمي و مرد هزارچهره نام برد. با وجود اينكه 
دستگيري اسالمي در دي 49رسما اعالم شده 
بود اما در بخش حسابرسي كاركنان سازمان 
امنيت، ويژه عمليات تيمــور بختيار، مبلغ 
500هزارريال پاداش براي او با نام مســتعار 
»سهيل« درنظر گرفته و پس از آن به عنوان 
مدير به شركت كشــتيراني »آريا« در آبادان 

فرستاده شد.
چنــد روايت  دربــاره چگونگي شناســايي 
شهرياري از ســوي چريك هاي فدايي خلق 
روايت شده است؛ از نقش مأموران استخباراتي 
عراق به تالفي ماجراي ژنــرال فراري عراق 
عبدالغني الراوي گرفته تــا برخورد اتفاقي با 
حميد اشرف در تاكسي. اما هرچه بود عاقبت 
اين جاسوس زبردست با آن عصاي مرموزش 
در دام تيم ترور بهمن آهنگران، بهروز ارمغاني 
و فرهاد صديقي گرفتار شد. آهنگران تيرهاي 
اول را شــليك كرد و ارمغاني تير خالص را 
زد، 200دالر به همــراه 4هزارتومان پول نقد 
موجود در جيب هايش را »مصادره انقالبي« 

كردند، شعار دادند و رفتند.

هيچ خبري از اين ترور در رسانه ها منتشر نشد و فقط3 روز بعد 
در ستون »مجالس ترحيم« روزنامه كيهان آگهي مجلس ختمي از 
سوي خانواده شهرياري نژاد منتشر شد كه در چند سطر و به صورت 
مبهم، مرگ او را به اطالع آشنايانش مي رساند� به گفته پرويز ثابتي، 
شاه از ترور شهرياري ناراحت شد؛ »شاه او را مي شناخت و گاهي از 

سهيل مي پرسيد��� كه چرا ساواك از وي محافظت نكرده است«�

غروب كوير
عكس: كاوه گلستان

چشم انداز شهر بافق
طرح: هوشنگ سيحون

سراب كوير
نقاشی: دريابيگی
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به معناي واقعي كلمه جامع معقول و منقول بود. در ده سالگي دروس حوزه را در 
تهران و در مدرسه مروي آغاز كرد اما طولي نكشيد كه سر از دارالفنون درآورد. 
بعد از تحصيل در دارالفنون به پيشــنهاد رئيس وقت آنجا، راهي تبريز شد تا 
نخستين دبيرستان را در تبريز بنا كند. در مدت اقامتش در تبريز درست همان 
سال هايي كه فرانسه و رياضيات را تدريس مي كرد با ميرزاعلي ثقه االسالم آشنا 
شد و تا زمان اعدام او در تبريز ماند. پس از اعدام ثقه االسالم، تصميم گرفت براي 
ادامه تحصيل مهاجرت كند. از تبريز به تفليس و از تفليس به اتريش و از اتريش 

به آلمان و سپس به فرانسه رفت. در دانشكده پزشكي ثبت نام كرد و تا پيش از 
مواجهه با اتاق تشــريح كه البته دوره زيادي هم نبود پزشكي را ادامه داد. پس 
از آنكه فهميد روحيه اش تناسبي با اتاق تشريح ندارد، تحت تأثير يك رؤيا، بار 
سفر را بست و از پاريس به حجره هاي نمور سامرا و نجف مهاجرت كرد. عصار 
تا پايان دوره احمدشــاه و روي كار آمدن رضاخان در عــراق ماند. پس از روي 
كارآمدن پهلوي به ايران آمد و كرسي تدريسش را دوباره به راه انداخت. پس از 
تأسيس دانشگاه تهران به عضويت اين دانشگاه درآمد و تدريس را در دانشكده 
معقول و منقول پي گرفت. عصار در سال1321 از سوي هيأت علمي دانشكده 
معقول و منقول به رياست اين دانشكده منصوب شد اما پس از مدت كوتاهي با 

هر بهانه اي كه بود، فروزانفر او را كنار زد و خود تا پايان عمر بر صندلي رياست 
نشست. شاگردان سيدكاظم عصار، طيف وسيعي از نام آوران حوزه و دانشگاه را 
در برمي گيرد؛ از آيت اهلل سيدعبدالعلي سبزواري و آيت اهلل مرعشي تا كساني 
همچون بديع الزمان فروزانفر و سيداحمد فرديد و بهمنيار و دكتر حسابي. عصار 
عالوه  بر تمام فضايل علمي  و اخالقي اي كه داشت به طناز بودن نيز شهره بود. 
و اين ويژگي را تا سال وفاتش يعني 1353 همراه خود داشت. مرحوم باستاني 
پاريزي لطيفه اي را به نقل از او چنين روايت مي كند: »كسي كه زن دارد مثل 
سگ زندگي مي كند و مثل شاه مي ميرد و آن كسي كه زن ندارد مثل شاه زندگي 

مي كند و مثل سگ مي ميرد«.

از اتاق تشريح پاريس تا 
حجره هاي نمور سامرا

 نگاهی به زندگي پربار 
حجت االسالم سيدكاظم عصار

چهرهاول
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روزي كه آسمان فرو ريخت
برف سنگين، سقف فرودگاه مهرآباد را پايين آورد

تهران ايران؛ خريدار رآكتورهاي اتمي
كيسينجر و انصاري قرارداد 15ميليارد دالري امضا كردند

اقتصاد

وطن؛ فالت شهيد و شمع
دليران تنگستان؛ داستان ماندگار ميهن پرستان

سريال

فرزانه ابراهیم زاده ����������������������������������������������������

»انگار دنيا زير و رو شد«؛ اين جمله مشترك ده ها بازمانده اي 
بود كه بعدازظهر پنجشنبه 14آذر 1353سقف سالن انتظار 
فرودگاه بين المللي مهرآباد تهران بر سرشان آوار شد؛ يكي از 

تلخ ترين فاجعه هايي كه تهران و ايران به  خود ديد.
خبرنگار روزنامه اطالعات كه يكي از نخستين كساني بود 
كه بعد از شــنيدن حادثه خود را به فرودگاه تهران رساند، 
گزارش خود از اين اتفاق هولناك را با اين جمالت شــروع 
كرد؛ »كوهي از آهن كه اينك - در پي ريزش ســقف- زير 
دانه هاي برف، بوي مرگ گرفته است،  به خوبي نشان مي دهد 

كه فاجعه چقدر دردناك و ناگهاني رخ داده است.«
ساعت 2و 50دقيقه بعدازظهر پنجشــنبه 14آذر 1353 
كساني كه در فرودگاه مهرآباد تهران منتظر پرواز يا كسي 
بودند با صداي مهيبي از جا پريدند؛ غير از آن حدودا 30نفري 
كه زير آوار ماندند. لحظه اي بعد از آن صدا، سكوتي عجيب 
و مرگبار فضا را دربرگرفت تا فاجعه رخ نشان دهد. بخشي از 
سقف سالن اصلي ورودي فرودگاه بر سر كاركنان، مسافران 
و همراهان شان آوار شده بود؛ آواري كه 16نفر را به كام مرگ 

فرستاد و 11نفر ديگر را روانه بيمارستان كرد.
ماجرا از برف سنگيني كه از 2روز پيش ميل باريدن گرفته 
بود شروع شد. برف آن ســال در نيمه آذر تهران را غافلگير 
كرد. روز قبل از حادثه روزنامه ها نوشتند كه اين موج سرما از 
سيبري به ايران آمده و باعث بارش برف شديد در پاييز شده 
است. اما كسي نمي دانســت كه اين برف با خود فاجعه اي 
همراه خواهد داشــت. تهران مثل هميشه از برف غافلگير 
شده و ترافيك شهر قفل شده بود. اما بارش شديد برف باعث 
تعطيلي فرودگاه تازه تاسيس مهرآباد نشد. برف سنگين، 
سقف فرودگاه را سنگين كرد و همين باعث ريزش آن شد. 
آنطور كه خبرنگار روزنامه اطالعات نوشته، قبل از فاجعه 
كسي متوجه نشد كه بخشي از سقف فروريخته است و اين 
بي توجهي موجب شد تا در نهايت سقف يكباره فروريزد و 
بر سر مردم آوار شود. به نوشته خبرنگار روزنامه اطالعات؛ 
»آوار مرگ ناگهاني فرود آمده بود، چنان ناگهاني كه كمتر 
كسي توانست از دايره هجوم آن فرار كند. قريب 1500متر 
از سقف اصلي فرودگاه از 2متر پس از در ورودي تا آن قسمت 
از سقف كه به ديوار انتهايي رســتوران فرودگاه مي رسيد 
فروريخته بود و همه كساني را كه در اين محدوده بودند از 
مسافرين و مستقبلين تا كاركنان فرودگاه، زير تلي از سنگ 

و خاك و آهن ماندند.«
شراره لزگي دختر شش ساله اي كه در اين فاجعه مصدوم 
شد را به بيمارستان شهياد )شهريار فعلي، در خيابان آزادي 
نبش كارون( بردند. به گزارش روزنامه اطالعات او در زمان 
فروريختن آوار داشت عروســك هاي اسباب بازي فروشي 
فرودگاه را تماشــا مي كرد؛ »مــن بودم و بابــام، با يكي از 
خانوم هاي فاميل. ما اومديم مهرآباد. اون خانوم مي خواست 
برود آبادان. ما اومده بوديم اونو راه بندازيم. بابام ماشــين 
آبي رنگشو كه من خيلي دوستش دارم و جمعه ها باهاش 
مي ريم گردش آورده بود. اما من يه دفعه ديدم آسمون داره 
پايين مي آد. آسمون اومد پايين و ريخت روي سر ما. من و 
بابام و اون خانومه و چند خانوم و آقاي ديگه كه اونجا بودن، 
همه مون شــروع كرديم به فرار كردن. اما آسمون ريخت 
روي ما. آنقدر سنگين بود كه نگو...« شراره نجات پيدا كرد 
اما دنبال پدرش مي گشــت كه قبل از فروريختن آوار به او 
قول داده بود برايش شــيريني بخرد؛ شيريني اي كه هيچ 
وقت به او نرسيد چون پدر او، اسداهلل لزگي يكي از قربانيان 

اين حادثه بود.
مهدي جمالزاده، مأمــور گمرك فرودگاه يكــي ديگر از 
بازمانــدگان اين حادثــه بــود؛ »همه جا پر از بــرف بود. 
برنامه پروازها به تأخير افتاده بود، گروهي از مســافران و 
بدرقه كنندگان آنها، خســته و منتظر توي ســالن اصلي 
فرودگاه نشســته بودند. ســاعت 2بعدازظهــر عده اي به 
رســتوران رفته بودند و عده اي در ســالن نشسته بودند و 
كاركنان فرودگاه هم كارهاي خود را مي كردند.« جمالزاده 
كه آن لحظه نزديك در ورودي داشته با يكي از همكارانش 

حرف مــي زده، اول صداي بلندگو اطالعات را مي شــنود 
كه آقاي اخوان فرياد مي زده: »ســقف فــرودگاه در حال 
فروريختن است، مردم از سالن فرار كنيد«. اما او موفق به فرار 

نمي شود و آوار روي سرش مي ريزد.
2نفر از مجروحان اين حادثــه يعني علي نيك بين، رئيس 
باشگاه افســران و جليل توحيدي از استادان زبانشناس و 
پژوهشگران ادبيات نيز در روزهاي بعدي در بيمارستان جان 
باختند. توحيدي كه متولد اقليد فارس بود رتبه يك كنكور 
اعزام را داشــت و پس از پايان تحصيالتش در انگلستان و 
آلمان به ايران بازگشته بود تا در دانشگاه تهران مشغول به كار 
شود. پايان نامه توحيدي پژوهشي در صوت شناسي فارسي 
جديد يكي از آثار قابل توجه بود و باعث شد به ايران دعوت 
شود تا استاد دانشگاه تهران شود. او نيز كه به گفته دوستانش 
عالقه  زيادي به ايران داشت، بازگشته بود. او همان شب از 
آلمان رسيده بود و قصد داشــت قبل از آغاز به كار سري به 
اقليد بزند. براي همين همه شب در فرودگاه منتظر پرواز 
شيراز مانده بود. نكته دردناك درباره توحيدي اين بود كه در 
اين حادثه فقط پايش شكسته بود ولي از آن جاكه در آن زمان 
هنوز اورژانس تهران كامل راه اندازي نشده بود مجروحان را 
با تاكسي به بيمارستان رساندند. جابه جايي غيراصولي باعث 
شــد تا پاي توحيدي آمبولي كرده و در اثر سكته قلبي در 
بيمارستان پارس فوت كند. اين حادثه باعث شد تا مسئوالن 
بهداشتي كشور به فكر راه اندازي سيستم فعال و 24ساعته 
 SOS اورژانس بيفتند؛ اورژانسي با الگو گرفتن از سيستم
آمريكا با شماره ابتدايي 123- بعدها 115- با ماشين هاي 
مجهز راه اندازي شد؛ سيستمي كه بعدها، جان هاي بسياري 

را نجات داد.
روزنامه ها بعدتر علت اين حادثه را نشســتن برف سنگين 
اعالم كردند كه باعث ريزش سقف شده بود، آن هم درست 
در زماني كه ستون نگه دارنده سقف سالن را به دليل انجام 
پاره اي از عمليات عمراني به صورت موقت برداشته بودند. به 
گفته علي ملك از كاركنان شركت آيبك -Ibac- )مجري 
به روزرســاني سيســتم ناوبري برج مراقبت فرودگاه( كه 
ساعتي قبل از حادثه در سالن حضور داشته، او ابتدا منشي 
دفتر اطالعات و سپس مدير ســالن را در جريان خطري 
مي گذارد كه بر اثر برداشتن ستون و ريزش سنگين برف در 
حال شكل گيري بود، اما مدير سالن با ذكر اين موضوع كه 
اين عمليات كامالً كنترل شده و مهندسي است ترتيب اثري 

به اين هشدار بهنگام نمي دهد.
براساس گزارش روزنامه ها سقف سالن فرودگاه پيش از آن 
5بار تجديد آسفالت شــده بود. اين آسفالت كاري ها بدون 
برداشتن آسفالت قبلي انجام شده و قطر آن به 75سانتي متر 
رسيده بود كه فشار مضاعفي را روي تيرآهن هاي ساختمان 
مي گذاشت كه بررسي ها نشــان مي داد به صورت اصولي 
جوشكاري نشــده اند. طبق گزارش هاي بعدي، بست هاي 
فلزي هم زنگ زده بوده و 16ستون اصلي نگه دارنده سقف 
ساختمان نقطه اتكايي نداشــتند. در نهايت در اين حادثه 
پيمانكار و رياســت وقت فرودگاه، يعني ابوالحسن ابتهاج 
در دادگاه محكوم شــدند؛ محكوميتي كه پرونده ابتهاج را 
سنگين تر كرد. پروازهاي خارجي فرودگاه مهرآباد همان روز 
و پروازهاي داخلي چند هفته بعد از اين فاجعه دوباره برقرار 

شدند و اين اتفاق نيز به فراموشي سپرده شد.
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سرازير شدن درآمدهاي نفتي به كشور كه از اواخر سال1352 افزايش قابل توجهي داشت 
و به قول علي نقي عاليخاني سرگيجه آور بود، ايران را از يكي از كشورهاي دريافت كننده 
كمك از بانك جهاني، به وام دهنده به اين نهاد بين المللي تبديل كرد. در 4فروردين در 
واشنگتن اعالم شد دولت ايران با امضاي قراردادي، 200ميليون دالر به بانك جهاني وام 
داده، اين در شرايطي بود كه بانك مركزي در بيست وهفتمين روز همين  ماه اعالم كرد 

هزينه زندگي در سال1352، 11/2درصد افزايش داشته است.
از سوي ديگر با سير صعودي قيمت نفت، تنش در روابط ايران و آمريكا باال گرفت و وزير 
خارجه ايران به نطق تهديدآميز كيسينجر همتاي آمريكايي خود در واكنش به افزايش 
بهاي نفت، پاسخ داد و اظهارات او را سفسطه دانست. افزايش اين تنش ها به مجلس سناي 
اياالت متحده آمريكا هم كشــيد و روز اول تيرماه در اين مجلس پيشنهاد شد به علت 
افزايش قيمت نفت كه براثر تالش ايران صورت گرفته است، كمك نظامي آمريكا به اين 

كشور قطع شود.
چند روز بعد ايران بهاي نفت خود را افزايش داد و اعالم شد قيمت نفت خام سبك ايران 
10/7سنت و نفت سنگين 10/5سنت در هر بشكه افزايش يافته است. دولت آمريكا در 
واكنش به اين موضوع 19تير به كشــورهاي توليدكننده نفت اخطار كرد اگر باز هم از 
توليدات نفتي خود بكاهند، اين عمل براي آنها مخاطرات سياســي- امنيتي به همراه 
دارد. دولت ايران هم در پاسخ به تهديدهاي آمريكا، اين عمل را استعمارگرانه دانست و 
اعالم كرد به هيچ كشور خارجي اجازه نمي دهد در تصميمات داخلي ايران مداخله كند.

اين تنش ها حتي با روي  كار آمدن جرالد فورد نيز ادامه داشت؛ او روز 2مهر اعالم كرد كه 
افزايش قيمت نفت امنيت جهان را تهديد مي كند. كيسينجر وزير امورخارجه آمريكا هم 
15بهمن به اوپك اخطار كرد: »يا نفت را ارزان كنيد يا آماده درهم شكستن قيمت آن 
باشيد«. 2روز بعد شاه در مصاحبه با يك شبكه  تلويزيوني آمريكايي به صورت تلويحي 

به گفته هاي كيسينجر پاسخ داد؛ »چشم آبي ها بايد از خواب خودپسندي بيدار شوند.«
تنش ها ميان 2كشور با امضاي يك قرارداد اقتصادي در اسفندماه تاحدودي فروكش كرد؛ 
كيسينجر و هوشنگ انصاري وزير اموراقتصادي و دارايي ايران يك قرارداد 15ميليارد 
دالري امضا كردند كه براســاس آن آمريكا بايد 8رآكتور اتمي براي توليد برق به ايران 
بفروشد و 10هزار آپارتمان و 5بيمارستان در كشور بسازد. ايران پيش از اين در 28آبان 
يك قرارداد اتمي هم با فرانسه امضا كرده بود. در ســفر وزيرصنايع فرانسه به تهران و 

براساس موافقتنامه اي كه در اين سفر ميان 2كشور به امضا رسيد، قرار شد فرانسه 2رآكتور 
اتمي مولد برق به ايران بفروشد.

تاريخچه تالش هاي ايران براي دستيابي به انرژي اتمي به 14اسفند1335بازمي گشت كه 
موافقتنامه اي 11ماده اي ميان اياالت متحده آمريكا و ايران در زمينه استفاده  غيرنظامي 
از انرژي هسته اي به امضا رسيد و پس از عضويت ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي 
)IAEA( در سال1337، آمريكا نخســتين نيروگاه كوچك تحقيقاتي را براي ترويج 
شعار آيزنهاور »اتم براي صلح« به دولت ايران هديه كرد. درنهايت سازمان انرژي اتمي 
ايران با تصويب قانون »سازمان انرژي اتمي«، به صورت رسمي در 16تير1353 زيرنظر 

نخست وزير و با رياست اكبر اعتماد فعاليت خود را آغاز كرد.
آغاز به  كار واحد تازه پتروشيمي شيراز در 22ارديبهشت، توسعه روابط بازرگاني ايران و 
هند در شهريورماه، بهره برداري از كارخانه عظيم سيمان آبيك در 7آبان، امضاي قرارداد 
ساخت 14اسكله در بندر شاپور در 7دي، كاهش نرخ بهره بانكي در 2بهمن و ارزان شدن 
شمش طال از سوي بانك ملي ايران در هركيلو 6321ريال در 29بهمن، از مهم ترين اخبار 

اقتصادي سال1353بود.

  محمدمسعود احدي   ����������������������������������������

»دليران تنگستان« مجموعه اي تلويزيوني است كه 
به شرح مبارزات رئيسعلي دلواري عليه اشغالگري 
امپراتوري بريتانيا مي پردازد. اين سريال كه نخستين 
بار در سال 1353 از تلويزيون ملي ايران پخش شد، 
توسط همايون شهنواز كارگرداني شده است. دليران 
تنگســتان در ابتدا قرار بود در قالب فيلم سينمايي 
ساخته شود اما براي پرداخت بهتر و به تصوير كشيدن 
جزئيات بيشتر، توليد فيلم سينمايي منتفي شد و 
ساخت سريالي 13قسمتي در دستور كار قرار گرفت. 
شهنواز كه اين سريال را براســاس كتاب »دليران 
تنگستاني« نوشته محمدحسين ركن زاده آدميت 
ساخته است، درباره كتاب مي گويد: »كتاب دليران 
تنگستان نه رمان است، نه تاريخ و نه رمان تاريخي 
بلكه آميخته اي از تمام اين سه مورد است. با خواندن 

اين كتاب آنچه پيش از خود مطلب توجه خواننده را 
جلب مي كند، تأثير نويسنده از تحليل واقعيت هاي 
آن زمان اســت. همين تأثير مرا واداشت تا واقعه را 
آنطور كه بــوده روايت كنم«. شــهنواز براي هرچه 
دقيق تر ساخته شدن اين مجموعه، عالوه بر استناد به 
كتاب ها و اسناد مرتبط با موضوع، به تحقيق و بررسي 
در ميان مردم و بازماندگان اين حماسه مشغول شد. 
انتخاب لوكيشن، يكي ديگر از مواردي بود كه شهنواز 
با وسواس خاصي به انتخاب آن پرداخت؛ به طوري 
كه در ساخت اثر از 600لوكيشن مختلف در بوشهر، 
شيراز و تهران استفاده شد. محمود جوهري در نقش 
رئيسعلي دلواري، منوچهر فريد، اسماعيل داورفر، 
نعمت اهلل گرجي و ولي اهلل شــيراندامي، از بازيگران 
اصلي اين سريال هستند. همچنين منوچهر آتشي 
)شــاعر، روزنامه نگار و مترجم( روايت داســتان را 

برعهده داشت.

مبارزه پليس آگاهي عليه بچه دزدي يكسال،يكخبر

   احسان بهرام غفاري   �������������������������������������������������������������������������������������������������������
 ارديبهشت ماه سال1353 اداره آگاهي اعالم كرد كه با توجه به افزايش بي شماره بچه دزدي در 
استان تهران و حومه و با توجه به پرونده اخير دزدي دختركي هشت ساله در كرج كه به طرز 
فجيعي به قتل رسيده و جنازه اش پيدا شده بود، عليه بچه دزدي با شدت هر چه تمام تر بسيج 
شده و عليه اين جرم به مبارزه خواهد پرداخت. در اين اعالن آمده بود كه زين پس كارآگاهان 
شعبه تجسس و شعبه دوم آگاهي زيرنظر مستقيم رئيس آگاهي تيمسار كريمي و حميدي، 
معاون دادسراي تهران مستقيما به جست وجوي بچه دزدها خواهند پرداخت. در راستاي اين 
بسيج عمومي اداره آگاهي، يكي از كارآگاهان اين اداره به رسانه هاي وقت گفت: »به خانواده ها 
بگوييد ما با تمام نيرو عليه بچه دزدها مبارزه خواهيم كرد و ديگر جاي نگراني نخواهيم گذاشت. 
اما والدين هم بايد با دقت بيشتري مراقب فرزندان خود باشند زيرا غفلت آنها دست بچه دزدها 
را براي رسيدن به مقصود شوم شــان بازتر كرده و به آنها ميدان بيشتري خواهد داد«. در آن 
سال ها جريان بچه دزدي در پايتخت و حومه آن به حدي افزايش پيدا كرده بود كه بسياري از 
جرم هاي اين حوزه به صورت علني و در خيابان ها صــورت مي گرفت و به همين دليل آگاهي 

طرح ويژه مبارزه با اين جرم را در صدر فعاليت هايش قرار داده بود.

مواظب كودكان خود باشيد
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نمونه ای از حوادث مربوط به بچه دزدی

به انتخاب آگهی
عبدالرضا نعمت الهی
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سال هاي دهه1350سال هاي مبارزه پنهان و آشكار با حكومت پهلوي 
بود. جشن هاي دوهزاروپانصدســاله با همه زرق و برق تماشايي شان 
برگزار شــده  بودند و پهلوي غرق در غرور بود. اما آنچه مردم و به تبع 
آن نويســندگان در باطن واقعيت روزمره مي ديدند، بسيار متفاوت با 
چيزي بود كه پهلوي تصوير مي كرد. از اين رو بيشــتر نويسندگان در 
اين ســال ها تالش كردند تا تصويرگر واقعيات و سرگذشت مردمان 
باشند؛ چه نويسندگاني كه داســتان هاي فانتزي و خيالي آميخته با 
واقعيت مي نوشتند و چه نويسندگاني كه با واقع گرايي در داستانشان 

روايتگر نسل هاي مبارز زجركشيده اي بودند كه ذره ذره به بلوغ و آگاهي 
مي رسيدند؛ همانند خالد، قهرمان داستان »همسايه ها« كه طي رمان 

هر چه پيش تر مي رفت، پخته تر مي شد.
همسايه ها، داستاني بود كه وراي همه ارزش هاي ادبي اش، استعاره اي از 
نويسندگي احمد محمود هم داشت؛ نويسنده اي كه در جواني تحت تأثير 
هدايت و چوبك بود و هرچه پيش آمد از آنها فاصله گرفت تا به زبان و نگاه 
منحصربه فرد خود رسيد. در رمان همسايه ها، محمود بر زبان داستان 
تسلط داشت و توصيفات جاندارش از جهان داستاني اش آن را خواندني 
كرده بود. داستان پر از شخصيت هايي بود كه در جاي درست خود قرار 
گرفته  بودند و حضور هركدام نقشي در پيش بردن داستان داشت و زائد و 

بخشي از صحنه نبود. خالد در گذر از خانه پا به جامعه مي گذاشت و زماني 
كه با عبور از رنج هاي فراوان وارد مرحله بعدي زندگي خود مي شد، ديگر 

آن نوجوان ابتداي داستان نبود و به پختگي مي رسيد.
ابراهيم گلستان در اين سال با نوشتن »اسرار گنج دره جني« آخرين 
رمان خود را منتشر و پس از آن با ادبيات داستاني ايران خداحافظي كرد. 
اين رمان كه براساس فيلمي از خود گلستان نوشته شده، با جهان آثار 
داستاني او به كلي متفاوت بود و داستاني پرحادثه داشت. داستان رمان، 
گاهي در قالب فانتزي خود را مي نماياند، اما در انتها به استعاره  بزرگي از 
اوضاع سياسي ايران در سال هاي دهه50 تبديل مي شود و از همين رو، 

هم فيلم و هم كتاب تا سال ها ممنوع و در محاق بودند.

جريان داستان هاي اقليمي كه از دهه1340شروع شده  بود تا پايان 
دهه1350همچنان ادامه داشــت. در اين ســال نويسندگان اين 
جريان آثار متعددي منتشر كردند، اما اين آثار از لحاظ ماندگاري 
و قوت مانند ســال هاي پيش نبودند. محمود دولت آبادي در اين 
ســال رمان »عقيل عقيل« را چاپ كرد كه درواقع ادامه مضموني 
رمان »گاواره بان« بود؛ پدري بعد از زلزله خراسان همه نزديكانش 
را از دست مي دهد و در پي پسر ســرباز خود راهي سفري به سوي 
شهر بيرجند مي شود؛ سفري كه در آن كم كم عقل پيرمرد از دست 
مي رود. زبان دولت آبادي در اين اثر بســيار توصيفــي بود و اين از 

اثرگذاري داستان مي كاست.

احمد محمود معروف ترين اثر خود را در اين 
سال منتشر كرد

سالهمسايهها

داستان

2و3صفحـــــــههاي
گزارش ويژه

دیپلمات امجدیه
جعفر كاشاني، اسطوره باشگاه فوتبال پرسپوليس و يكي از آخرين بازماندگان نسل 

طاليي شاهين، از فوتبال خداحافظي كرد

ورزش

جواد نصرتي  ����������������������������������������������������������������������

در فوتبال ايران، به سختي مي توان فوتباليستي را پيدا كرد كه 
زندگي هاي متفاوتي همچون جعفر كاشاني داشته باشد؛ اسطوره 
پرسپوليس، ديپلماتي سرشناس هم بود و همچون فوتبال، در 
دنياي ديپلماسي هم در حال اوج گيري بود. كاشاني، فوتبال را از 
شاهين شروع كرد و بعد از انحالل اين تيم، به پرسپوليس آمد؛ 
جايي كه تا آخر فوتبال حرفه اي اش آنجا بود. كاشاني خيلي زود 
هم به تيم ملي دعوت شد و در 24سالگي، در قلب دفاع تيمي 
بود كه براي نخستين بار در تاريخ،  قهرمان جام ملت هاي آسيا 

شد. او در ادامه، 2قهرماني ديگر در آسيا )جام ملت ها و بازي هاي 
آسيايي( را تجربه كرد و در المپيك هم حضور داشت. كاشاني 
در پرسپوليس هم بارها جام قهرماني را باالي سر برد، اما وقتي 
كه تنها 30سال داشت، با وجود اصرار مقامات باشگاه براي ادامه 
بازي، كفش هايش را آويخت. كاشاني، در آخرين بازي با بازوبند 
كاپيتاني، پيروزي برابر تاج را تجربه كــرد و در آخر بازي، روي 
دست هم تيمي ها و بازيكنان تيم رقيب از فوتبال خداحافظي كرد. 
كاشاني بعد از پايان فوتبالش، به عنوان ديپلمات در چند كشور 
خارجي مشغول به كار شد، اما بعد از انقالب، از دنياي ديپلماسي 

كناره گرفت. او در سال1398در تهران درگذشت.

       

گسترش هنر شبه مدرنيسم را بر  نتافتند
معراج قنبريگروه آزاد نقاشان و مجسمه سازان در سال 1353تشكيل شد 

صدایي از دل زمين 

ساختماني كه حتي ارزش تخریب هم ندارد

تهران همچنان مخوف 

دور از مركز

معماری

حوادث

مرضيه ثمره حسيني���������������������������������������������������������������������
كارگران شركت معادن فارياب )كارگاه شــاهين( در 147كيلومتري 
بندرعباس، صبح روز 25خرداد 1353 دست به اعتصاب زدند. ازآنجا  كه 
اين كارگران مهرماه سال گذشته نيز چند روز اعتصاب كرده بودند، هيأتي 
براي رسيدگي به درخواست هاي آنها تشكيل شد. اعضاي اين هيأت شامل 
نمايندگان استانداري، نخست وزيري و ژاندارمري به همراه رئيس اداره 
كار و امور اجتماعي و بازرس كار استان ساحلي )هرمزگان( براي مذاكره 
با كارگران عازم معدن شاهين شدند. كارگران در جلسه اي كه با حضور 
هيأت مزبور تشكيل شد، خواسته هاي خود را به اين شرح مطرح كردند: 
»1- پرداخت 3 ماه سود سهيم شدن در كارگاه و 2- درج حق تونل كاري 
در كارت كارگري«. هيأت مذاكره كننده پس از شــنيدن خواسته هاي 
كارگران اعالم كرد كه درخواســت آنها مبني بر سهيم شــدن در سود 

قابل قبول نيست، چراكه اين قانون مشمول معادن نيست. در موضوع حق 
تونل كاري هم مقرر شد »كه حكمي از طرف كارفرما به كارگران مشمول 
ابالغ و مادامي كه كارگران در تونل انجام وظيفه مي نمايند، حق الزحمه را 
در آخر هر  ماه دريافت نمايند«. هيأت مذاكره كننده چندنفر از كارگراني 
كه بيشترين نقش را در اعتصاب داشــتند، شناسايي و معرفي كردند و 
درنهايت ساير كارگران از روز بعد سر كار خود حاضر شدند. در سال1353 
چند اعتصاب ديگر نيز در كشور رخ داد؛ ازجمله اعتصاب كارگران كارخانه 
كفش ملي كرج و كارگران كارخانــه گوني بافي محمودآباد كه خواهان 
افزايش دستمزد خود بودند. اين اعتصابات با رسيدگي سريع دولت و وعده 

افزايش دستمزدها به پايان رسيد.
منبع: اسناد آرشيو ملي ايران، پرونده هاي 293/51535، 292/2598، 

.290/2584
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 1( ابتدا چند خط از گزارش هفته نامه »خواندني ها« در آســتانه برچيني 
حزب رستاخيز در مهرماه1357را مرور كنيم: »ساختمان عظيم و بي نظير 
حزب رستاخيز، واقع در خيابان ايران  نوين، آخرين مراحل احداث خود را 
طي مي كند... . اين ساختمان كه اول براي )حزب( ايران  نوين برپا مي شد 
در يازدهم اســفند53 تحويل حزب جديدالوالده رســتاخيز شد و براي 
اينكه قدرت حزب را به رخ بكشــند بر عظمت و جالل و جبروت اين طرح 
افزودند و ازجمله براي دبيركل اتاقي ساختند كه اتاق نخست وزير در كاخ 
نخست وزيري در برابر آن به صورت اتاق يك كارمند معمولي دولت جلوه 
مي كند. چون مخارج احداث اين ساختمان را دولت پرداخت كرده بنابراين 
در مالكيت دولت قرار خواهد داشت، اما هيچ تصميمي در نحوه استفاده از 
اين ساختمان كه تنها پاركينگ آن گنجايش 4000اتومبيل را دارد اتخاذ 
نشده و البته به هيچ درد وزارتخانه اي نمي خورد، چون اتاق ها و سالن ها و 
سرسراها به صورتي است كه نمي توان از آنها براي داير كردن يك وزارتخانه 
استفاده نمود. حتي براي بيمارستان هم مناسب نيست و براي دانشگاه هم 
تناسبي ندارد... ضمناً نمي توان در داخل اين ساختمان دست به تغييراتي 
زد و اين كار ميليون ها خرج برمي دارد«. در ادامه يك آگهي طنز هم ضميمه 
اين گزارش شده است با چنين جمالتي: »اين خانه به اجاره داده مي شود؛ 
ساختمان بي قواره و بدون مصرف حزب رستاخيز كه به درد هيچ كار حتي 

خراب كردن هم نمي خورد!«
2( كمتر از دودهه قبل، اطالعات اندكي درباره ســاختمان وزارت كشور 
وجود داشت؛ منابع داخلي، معرفي معمار، گفت وگو درباره معماري و نوع 
طراحي داخلي را جزئي از اسرار مگوي كشور دانسته و از سخن گفتن درباره 
آن به دليل پاره اي از مسائل امنيتي منع شده بودند. اكنون اما سفره دل اين 
ساختمان عجيب در ميدان فاطمي به روي اهلش گشوده شده و مي توان با 
خيال راحت از 2نام در طراحي آن نام برد؛ روح اهلل نيك خصال و ايرج پروين. 
ايرج پروين، با دكتري شهرسازي، يكي از پايه گذاران شوراي عالي شهرسازي 
در وزارت مسكن و رئيس شوراي ملي شهرسازي و مؤسس رشته شهرسازي 
در دانشــگاه ملي )شهيدبهشــتي فعلي( و رئيس انجمن آرشيتكت هاي 

ايران بود و روح اهلل نيك خصال همان آرشــيتكتي  است كه حسين امانت 
در وصفش، او را نابغه هندسه خوانده بود. از تركيب چنين تيمي، مي توان 
حدس زد كه چرا ســاختمان وزارت كشور چنين طراحي عجيبي به خود 
گرفته كه اگرچه امروز يكي از نمادهاي تهران است، اما 40سال قبل، برايش 

آگهي كرده اند كه اين ساختمان حتي ارزش تخريب هم ندارد.
3( ساختمان حزب ايران  نوين، ساختمان حزب رستاخيز و اكنون ساختمان 
وزارت كشور، طالع خوبي در تقويم حوادث منجر به انقالب اسالمي نداشت، 
اما با اين همه، اين بدشگوني، ربطي به ارزش هاي معماري آن خصوصا در 
چينش منحصر به فرد مكعب مستطيل ها ندارد. پروين در كنار نيك خصال 
نشــان داد كه مي شود شــهر را به شــكل عمودي تصور و طراحي كرد و 
ساختماني ساخت كه پس از 40ســال ماندن روي خط زلزله، هنوز ديوار 

ترك خورده اي نداشته باشد.

اوايل دهه1350 موجي جديد از هنر نوگرا در گالري هاي تهران 
به چشم مي خورد. كارها و آثاري كه عمدتا مورد قبول هنرمندان 
حرفــه اي برآمده از دهــه 40نبود و آنها گســترش چنين هنر 
شبه مدرنيسمي را برنمي تابيدند. در اين شرايط بود كه تعدادي از 
هنرمندان صاحب ايده و نظر گردهم آمدند و »گروه آزاد نقاشان 
و مجسمه سازان« تشكيل شــد. فرامرز پيل آرام، ميرعبدالرضا 
دريابيگي، مسعود عربشاهي، ماركو گريگوريان، سيراك ُملكنيان، 
مرتضي مميز و غالمحســين نامي، اعضاي اين گروه را تشكيل 
مي دادند. فعاليت آنها از آبان اين ســال آغاز شــد و با حضور در 
»نمايشگاه هنري بين المللي تهران« رسميت يافت. تشكيل اين 
گروه را مي توان بازتابي از جريان»كانسپچوآل آرت« دانست. اين 
گروه طي نزديك به 4سال فعاليت، 4نمايشگاه برگزار كرد و در 
3نمايشگاه بين المللي حضور داشــت. به غيراز 2مورد، گروه در 
ديگر نمايشــگاه ها پذيراي هنرمندان مهمان نيز بود. نمايشگاه 
دوم در اسفند همين ســال در گالري مس برگزار شد. سومين 
رويداد نمايشگاه »آبي« از 30فروردين تا 20ارديبهشت در گالري 
تخت جمشيد بود. اين گروه در بخشي از بيانيه اين نمايشگاه چنين 
نوشته بود: »گروه آزاد نقاشان و مجسمه سازان هر سال حداقل 3 بار 
آخرين تجربيات خود را همراه با مهمانان خود به نمايش مي گذارد. 
گروه آزاد در تجربيات خود خواهد كوشيد عالوه بر همبستگي 

بيشتر هنرمندان، چشم اندازهاي تازه اي نيز در فضاي هنري تهران 
به وجود بياورد«. نمايشگاه چهارم، »ُگنج و گستره 1« نام داشت. 
در آبان و آذرماه1354 در انجمن فرهنگي ايران و آمريكا 2گالري 
ديگر برپا شد. آثار اين نمايشگاه در پي چشم اندازهاي تازه اي از 
محيط زندگي با كوشــش هاي تجربي و برپايه جست وجوهاي 
تكنيكي بود. نمايشگاه پنجم با نام »ُگنج و گستره 2« در مهر و 
آبان 1355در گالري سامان برگزار شد. در اين دوران جايگاه گروه 
تثبيت شــده بود و بحث و نقد و نظر درباره كارهاي ارائه شده در 
محافل هنري و جرايد چاپي باال گرفته بود. گروه آزاد پس از حضور 
در نمايشگاه بين المللي تهران، حضور ششم خود را در خردادماه 

1355در نمايشگاه بين المللي هنري بازل )سوئيس( تجربه كرد. 
يك سال بعد، نمايشگاه بين المللي هنري واشنگتن )واش آرت 
77(، آخرين حضور گروه آزاد نقاشــان و مجسمه سازان در يك 
نمايشــگاه بود. مرتضي مميز كه در سال1355 نشانه اي را براي 
اين گروه طراحي كرد، پوسترهاي نمايشگاه ها را نيز طراحي كرده 
بود. فعاليت اين گروه پس از تالش ها، اختالف ها و فعاليت هاي 
مؤثر در جريان اصلي هنر نوگراي ايران، در سال1356 پايان يافت. 
غالمحسين نامي و ســيراك ُملكنيان تنها بازماندگان اين گروه 
هستند و گفت وگوهاي انجام شده با آنها از مهم ترين منابع براي 

پيگيري فعاليت هاي اين گروه است.

كارگران معادن فارياب: ما را در سود 
معادن سهيم كنيد

ساختمان وزارت كشور؛ محصول معماري پروين و هندسه نيك خصال 

آمار جرم در كشور اعالم شد 
  احسان بهرام غفاري   ���������������������������������������������������������������������

»يزدي ها 4سال است كسي را نكشته اند!« تيتر گزارش روزنامه اطالعات 
درباره آمار جرم در كشور بود كه روز 19آبان ماه به چاپ رسيد. خبرنگاران 
روزنامه اطالعات با مطالعه و بررسي هزاران پرونده در شهرستان ها، اقدام 
به جمع آوري اين پرونده كرده بودند كه نشان مي داد تهران جرم خيزترين 
شهر و يزد، بي حادثه ترين استان كشــور است. در اين پرونده مشخص شد 
كه صدور چك بالمحل، بيشترين ميزان تعداد پرونده هاي دادگستري كل 
كشور را تشكيل مي دهد و حتي اســتان يزد با اينكه هر ماه به طور متوسط 
تنها 150پرونده قابل كيفرخواست در دادگستري دارد هم، از چك برگشتي 
و چك بي محل، در امان نبوده و با ركود بازار اين استان، تعداد پروند ه هاي 
مربوط به صدور چك افزايش پيدا كرده است. نكته جالب ديگر در اين پرونده، 
باز هم مربوط به استان يزد بود كه نشــان مي داد 90درصد مجرمين اين 
استان، افراد غيربومي و غيريزدي هستند كه از تعداد 80نفر زنداني، همگي 
اهل استان ها يا شهرهايي جز استان يزد هســتند كه به دليل خالي بودن 
زندان شهرباني يزد، به اين استان آورده شد ه اند و حبس خود را مي گذرانند. 
اما اينطور هم نبوده كه يزدي ها كال هيچ جرمي نكنند! در اين بررســي ها 
نشان داده شد كه بيشــترين ميزان جرم يزدي ها، به ترك محل تصادف 
و حوادث ناشــي از رانندگي برمي گردد كه دليل آن وجــود بيش از اندازه 
موتورسيكلت و دوچرخه در اين استان اســت. اما تبريزي ها پس از تهران، 
بيشترين ميزان جرم شهرستان ها را به خود اختصاص مي دادند كه به همين 

دليــل لقــب پرحادثه ترين 
شهرستان كشــور را داشتند. 
آمارها نشان مي داد در هر ماه، 
بيش از 450كيفرخواست در 

دادگاه هاي تبريز صادر و به طور متوسط ماهانه 500زنداني تحويل زندان هاي 
اين استان مي شوند. با بررسي بيشتر مشخص شد كه اكثر مجرمين آذربايجان 
شرقي را روستائيان اين استان رقم مي زنند و تعداد كمي از پرونده ها مربوط 
به شهرنشينان مي شود. طبق آمار خبرنگاران اعزامي به آذربايجان شرقي، از 
ميان 2400فقره پرونده دادگستري در هر ماه، 230فقره مربوط به قتل عمد 
و غيرعمد و 100فقره مربوط به اغفال و فرار دختران و زنان و مابقي همگي به 
چك بي محل، حوادث رانندگي و نزاع مربوط مي شده است. در گوشه ديگر 
كشور يعني استان هاي شرقي همچون خراسان و كرمان، وضعيت به شكل 
ديگري رقم مي خورد. در خراســان، قتل غيرعمد در رتبه نخست جدول 
جرائم اين استان قرار مي گرفت كه دليل آن هم وضعيت ترافيكي اين استان 
مطرح شده بود كه آشنا نبودن رانندگان به مقررات راهنمايي و رانندگي و 
سرعت زياد در جاده هاي اين استان بوده است. از طرف ديگر جرائم مربوط 
به نگهداري و فروش مواد مخدر رتبه دوم جرائم مربوط به استان خراسان 
را تشــكيل مي داد. درنهايت، اســتان كرمان طي 6 ماه گذشته در گزارش 
روزنامه اطالعات آن روز، تنها 4پرونده قتل عمد داشته كه با توجه به وسعت 
اين استان و همجواري با خراســان، از ميزان جرم كمتري برخوردار بوده و 

پرونده هاي كمتري در دادگستري هاي اين استان، در جريان بود.

زن خانه داري كه خلبان شد زنان

   محمدناصر احدي   ����������������������������������������������������������������������������

متأهل بود و داراي 5فرزند، اما اينها هيچ كدام دليل نمي شد كه دست 
از رؤياپردازي بردارد و خيال كند ديگر از او گذشته است. حتي چه بسا 
مادر5فرزند 2 تا 11ســاله بودن به او كمك كرد كه كودك درونش 
همچنان قبراق و پرنشاط باشد و مثل فرزندانش تخيلش را پرواز دهد 
و از زندگي روزمره دورتر برود و بر فراز آسمان ها سير كند. تا پيش از 
سال 1353 تجربه اي در پرواز نداشت، اما در اين سال اكرم منفردآريا با 
ديدن تبليغ تلويزيوني باشگاه هواپيمايي تصميم گرفت از زني خانه دار 
به زني خلبان بدل شــود. وقتي به همراه همســرش براي ثبت نام به 
باشگاه رفت، مسئول باشگاه ابتدا از شجاعت او خوش اش آمد، اما وقتي 
فهميد كه اكرم 5فرزند دارد با پروازكردنش مخالفت كرد. اكرم به او 
قول داد به خاطر فرزندانش هم كه شده سالم به زمين برگردد. آموزش 

خلباني را با هواپيماي گاليدر )هواپيماي بي موتوري كه با نيروي باد 
مي پرد( آغاز كرد و مدركش را از مدرسه خلباني دوشان تپه دريافت 
كرد. پس از آن، در مدرسه خلباني قلعه مرغي پرواز با انواع هواپيماهاي 
تك و دو موتوره را آموزش ديد. تنها با 14ســاعت پرواز موفق شد كه 
نخســتين پرواز انفرادي خود را انجام دهد. مراحل بعدي آموزش او 
شامل پرواز در شب و پرواز در مسافت هاي طوالني به شهرهايي مانند 
تبريز، كرمانشــاه، اهواز، اصفهان، و رشــت بود. او طي 4سال پرواز، 
50ساعت به صورت انفرادي و 150ساعت به همراه مربي اش در شب و 
روز پرواز كرد. بعد از اينكه گواهينامه هاي الزم را براي پرواز اخذ كرد، 
به عنوان مربي خلباني مشغول به كار شد. در سال هاي پس از انقالب 
به سوئد رفت و بار ديگر تخيلش را در آسمان كلمات پرواز داد و دست 
به قلم برد كه تاكنون 15عنوان كتاب از او به 3زبان فارسي، انگليسي 

و سوئدي منتشر شده است.

پرواز با هواپيماي بادپَر 

از راست به چپ: اکرم منفرد و ساسان دخت ساسانی

خداحافظی جعفر کاشانی روی شانه های

 جواد اله وردی و مشایعت ناصر حجازی



4صفحــه

سرنوشت بچه شمرون

نثر

 زبان گالبدره یی، زبان انقالب بود
و تعلق به دوران انقالب داشت

علي اكبر شيرواني ��������������������������������������������������������������������������������
»پر كاه«، »بادیه«، »اباذر نجار« و »سگ كوره پزخانه« سال1353منتشر شد و 
نویدبخش نویسنده اي پركار و صاحب سبك بود كه البته اینچنين نشد. محمود 
گالبدره یي آینه دهه50 بود و دهــه60 و دهه هاي بعد، تا وقتي كه به اقتضاي 
زندگي و مرگ، قلم را زمين گذاشــت؛ پرهياهو، با فرازونشــيب هاي بسيار، 
دغدغه مند، جســت وجوگر و البته نامنظم و پرتالطم. نثر گالبدره یي همين 
خصایص را داراســت و با اینكه بارها به تأثيرپذیــري از جالل آل احمد اذعان 
مي كند، مانند جالل به سبك نمي رســد. زبان گالبدره یي، فارغ از مضامين 

نوشته هایش، زبان انقالب و متعلق به دوران انقالب است كه در دهه های 50 
و 60 زبان رایج بود. تركيب سنت شــعري زبان فارسي، زبان كوچه  و بازار، نثر 
روزانه نویسي و روزنامه نگاري و زبان رسمي گرچه در یك اثر خاص گالبدره یي 
به طور كامل جمع نشده است، رگه هایي بود كه در آثارش دیده مي شود و این 
رگه ها در هر اثري نمودي متفاوت دارد. »علي و حسين كنار هم پاي دیوار زندان 
نشسته بودند و بدون اینكه حرفي بزنند، به ساس ها كه روي دیوار راه مي رفتند، 
نگاه مي كردند. پاسباني جلو در زندان، ایستاده بود. شب هنوز به نيمه نرسيده 
بود كه ناگهان كاميوني توي حياط كالنتري ایستاد. پاسبان ها ریختند و علي 

و حسين را از زندان بيرون كشيدند و توي كاميون پيش بقيه بچه ها ریختند. 
كاميون به راه افتاد و همگي را به زندان مركز بردند. علي از خشم داشت منفجر 
مي شد، سرش پایين بود و با خودش حرف مي زد، )چرا این كار رو كرد؟ رفت مث 
یه نامرد، مني كه نه سر پياز بودم و نه ته پياز، لوم داد. خودش كه مي دونست. 
حتم حاال فهميده چه اشتباهي كرده. مي گم، همه جا مي گم كه من دزد نيستم. 
صب وقتي بردنم دادگاه مي گم، خواب برا من مهم نيست. كسي مي خوابه كه 
خيال راحت و آسوده داشته باشه، كارهاي هاپي منو دیوونه كرده. اگه برم بيرون، 

حاليش مي كنم.(«

حتي پرتاب گل سرخي را ترسيديم
سانسور »كالم« پيش از ضبط و مميزي »ترانه« پيش از انتشار

سالمندان فارسي 

موسيقی

تجسمی

  ندا زندي   ���������������������������������������������

 محمد نيك دســت نوجوان بود كه به طور 
اتفاقي براي كار به فروشــگاه اكبر علمي در 
خيابان شاپور معرفي  شــد. مدتي مي گذرد 
امــا كار طوالني و طاقت فرســا بــا عایدي 
نه چندان زیاد و اضافه كاري فراوان ســخت 
خاطرش را مي آزارد و از ادامه كار با علمي ها 
صرف نظر مي كنــد. در همين اثنا احمدرضا 
احمدي، كه به واســطه كار نشر با هم آشنا 
شده بودند، جویاي احوالش مي شود و وقتي 
ماجرا را مي شــنود، او را به نشــر »اندیشه« 
نزد عموي خود مي برد و دســت سرنوشت 
محمد نيك دســت را دیگر بار به  كار كتاب 
سوق مي دهد. این همكاري سرآغاز آشنایي 
محمد نيك دست با روشنفكران، اهالي قلم، 
چاپخانه ها، فرم حروفچيني و ... مي شــود و 
دوران بســيار خوبي را بــراي او رقم مي زند. 
پس از یك سال كار در »اندیشه« با مرتضي 
عظيمي )مدیر نشــر »آذر« و برادر محمود 

عظيمي، مدیر نشــر دهخدا( آشنا مي شود 
و به مدت 4سال در نشــر آذر با او همكاري 
مي كند. تمام این تجربيات سپري مي شود 
تا اینكه سرانجام محمد نيك دست در سال 
1353فروشگاه »پيام« را راه اندازي مي كند. 
او درباره راه اندازي این كتابفروشي در نشستي 
گفته: »زماني كه مي خواســتم فروشگاه را 
افتتاح كنم به من جواز نمي دادند. آقاي جواد 
اقبال كه در آن زمــان رئيس اتحادیه بود، به 
من گفت شما شــاكي دارید. شاكي ما آقاي 
عبدالرحيم جعفري بود. هرچند فروشگاه ما 
با آقاي جعفري فاصله زیادي داشت اما آقاي 
جعفري مخالفت مي كردند. اما من با تالش و 

دوندگي فراوان توانستم مجوز بگيرم«.
در انتشــارات پيام، كتاب هاي »رسم الخط 
سلطان علي مشهدي«، »اسالم در ایران«، 
»تاریخ ماد« و »تاریخ ایران« را با ترجمه كریم 
كشاورز و كتاب »اندیشه هاي ميرزا آقاخان 
كرماني« نوشــته فریدون آدميت را به چاپ 
 رساند. مســير كار در حوزه نشر براي مدیر 

انتشــارات »پيام« نيز همچون بســياري از 
ناشران هم عصرش راهي پردست انداز بود كه 
در نهایت در سال 1378انتشارات دانشگاه 
تهــران خواهان مغــازه كتابفروشــي پيام 
مي شود و در سال 1379طي قراردادي این 
كتابفروشي واگذار مي شود. با این حال دفتر 
انتشــارات باقي مي ماند تا انتشارات »پيام« 
همچنان به حيات خود ادامه دهد، اما دیگر 
این روزها نام این انتشارات هيچ كتاب مهمي 

را تداعي نمي كند.

تعطيلي 64روزنامه و مجله
نارضایتي شاه از تعداد زیاد نشریات

مطبوعات

 محمدناصر احدي    �����������������������������������������������������������������
 مهم ترین واقعه مطبوعاتي سال 1353، توقيف و تعطيلي 64نشریه در 
29مرداد این سال بود. نشریاتي  چون  »سپيد و سياه«، »تهران  مصور«، 
»روشنفكر«، »فردوسي« ، »اميد ایران« و »سالنامه  دنيا« از جمله نشریات 
توقيف شــده بودند. دليل تعطيلي این نشــریات هيچ گاه به طور دقيق 
مشخص نشــد، اما دكتر علي بهزادي، بنيانگذار و مدیر هفته نامه سپيد 
و سياه، در كتاب خاطراتش، تصویب نامه دولت درباره تعطيلي مجالتي 
با كمتر از 5هزار تيراژ و روزنامه هایي بــا كمتر از 3هزار تيراژ را دليل این 
موضوع عنوان كرده است. البته بهزادي در خاطراتش مي نویسد كه سپيد و 
سياه حد نصاب الزم را داشته و دشمني اميرعباس هویدا با این نشریه دليل 
تعطيلي اش بوده است؛ »آن روزها هدف دولت آن بود كه همه روزنامه ها 
و مجله ها در دست خودي ها و افراد مورد اعتماد دستگاه باشد و دیگران 
را حتي اگر صالح، خبره و آگاه باشند از این حرفه طرد كنند. هویدا اول 
درصدد برآمد شرایطي به وجود بياورد كه سپيد و سياه خودبه خود تعطيل 
شود! چون چنين نشد، سرانجام سپيد و سياه را همراه با 62روزنامه و مجله 
دیگر در 29مرداد سال 1353توقيف كرد.« به نوشته وي، مجله فردوسي 
هم كمي بعد در اثر پرونده سازي تعطيل شد. حاال قضيه پرونده سازي براي 
مجله فردوسي چه بود؟ نعمت اهلل جهانبانویي، مدیر مجله فردوسي، در 
این باره گفته: »ما جزو تعطيلي ها نبودیم اما بعضي از دوستان و همكارانمان 
چنان زیرآبمان را زدند كه چند روزي بعــد از آنها حكم تعطيلي ما هم 
رســيد. ]... [ اگر دقت كنيد بهانه آن تعطيلي ها نداشتن تيراژ و اخاذي 
از نخست وزیري به بهانه بودجه اســت. ما هم تيراژ داشتيم، هم آگهي و 
وضع مجله خوب بود. شنيدم كه دوستان آنقدر گفتند تا مسئول مربوطه 

بــا عصبانيت یك شــماره مجله 
فردوســي را كوبيده وسط زمين 
كه تعطيلش كنيد«. جهانبانویي 
شدت ناراحتي  از تعطيلي مجله اش 
را چنين بيان كرده است: »آن روز 
]روز تعطيلي مجله[ در خانه بودم 

كه عطاء اهلل تدین زنگ زد و خبر داد مجله تعطيل شده. گفتم كه قرار نبود 
تعطيل شویم اما تعطيل مان كردند. یادم است تمام روز را نشسته و گریه 
مي كردم. انگار كه بچه ام را از دست داده ام. این شغل دلخواه ما بود و دیگر 
حق نداشتيم آن را انجام دهيم.« از دیگر علل این تعطيلي، نارضایتي شاه 
از تعداد زیاد نشریات یا شكست طرح ملي كردن مطبوعات مستقل و اداره 
آنها به شكل سهام داري عنوان شده است. این تعطيلي تا پيروزي انقالب 

به طول مي انجامد.

حسن سنتوری، گيل و بنگاه تئاترال

افول موج نو

گزارش تئاتر 53 

سينما 

تئاتر 

سعيد مروتي ������������������������������������������������������������������������������

شكست تجاري بيشتر فيلم هاي منسوب به موج نو، باعث مي شود 
تهيه كننده بخش خصوصي رغبتش براي سرمایه گذاري در فيلم هاي 
كارگردان هاي موج  نو را از كف بدهد. نتيجه، غيبت امير نادري، ناصر 
تقوایي، بهرام بيضایي و جالل مقدم در اكران 53 اســت. تقوایي و 
حاتمي به تلویزیون مي روند. نادري در كانون پرورش فكري كودكان 
و نوجوانان فيلم مي سازد و جالل مقدم مشاور قطبي مي شود و دیگر 
فيلم نمي سازد. فيلمسازاني چون رضا ميرلوحي و شاپور قریب هم 
كامال جذب سينماي فارسي مي شوند. سال53 به نظر مي رسد پروژه 
موج نو و ســرمایه گذاري براي فيلمسازان جوان و خوش فكر، براي 
بخش خصوصي تقریبا به انتهاي خط رســيده. اميدهایي كه بعد از 
موفقيت قيصر زنده شده بود در سال هاي51 و 52، نقش بر آب شد. 
موج نو البته از بين نرفت، فقط بخش فســتيوالي اش بيشتر امكان 

حيات یافت. اگر در ســال52، موج نو از »دشــنه« تا »چشمه« را 
در بر مي گرفت؛ سال53 هم تعداد فيلم هاي منسوب به این جریان 
كمتر و هم اتكاي این سينما به بودجه هاي دولتي بيشتر شد. در سال 
غيبت مســعود كيميایي، كه مهم ترین فيلمساز موج نو در اندیشه 
»گوزن ها« بود، ســينماي متفاوت ایران خالصه شــد در »شازده 
احتجاب«، »زیر پوست شب«، »اسرار گنج دره جني« و »سازش«. 
اسرار گنج دره جني فقط یك هفته بر پرده ماند و بعد توقيف شد. 
سر و صداي مطبوعات بيشتر براي شازده احتجاب و زیر پوست شب 
بلند شد و سازش، بهترین فيلم سال53، بي سر و صدا آمد، شكست 
خورد و رفت. »مسافر« كيارستمي هم محصول همين سال است 
كه فقط نمایش جشــنواره اي دارد و اكران عمومي نمي شــود. در 
جبهه سينماي فارسي، ستارگان مناسبات گيشه را تامين مي كنند؛ 
ستاره هایي كه تأثيرشــان در فيلم هایي چون »ممل آمریكایي«، 

»اوستا كریم نوكرتم« و »ناجورها« نمایان مي شود.

  مهرداد رهسپار   ������������������������������������������������������������������������
 نمایش هاي مهم سال1353كم نيستند. آربي اوانسيان در این سال 
»كاليگوال« نوشــته آلبر كامو را در كارگاه نمایش به صحنه مي برد، 
»جمعه كشي« از اســماعيل خلج و »جان نثار« از بيژن مفيد نيز در 
همين سال در كارگاه نمایش اجرا مي شوند. علي نصيریان كه از آغاز 
مشهور به نویســنده و كارگردان »تئاتر ملي« اســت، با همان سبك 
و سياق سابق خود در تاالر 25شــهریور »بنگاه تئاترال« را به صحنه 
مي برد. »طلبكارها« از استریندبرگ، »انسان حيوان و تقوا« از لوئيجي 
پيراندلو، »معلــم من پاي من« از پيتر هاندكه نمایشــنامه هاي مهم 
غيرایراني سال1353هســتند كه در این سال مورد توجه كارگردانان 
جوان آن سال قرار مي گيرند اما در ميان اینها نمایش هاي تك افتاده 
و قابل توجهي وجود داشتند؛ یكي از آنها »لبخند باشكوه آقاي گيل« 
نوشته اكبر رادي به كارگرداني ركن الدین خسروي است كه در تاالر 
25شهریور )سنگلج( به صحنه مي رود. بنا به گزارش وزارت فرهنگ و 
هنر، این نمایش در 38 شب اجرا، 6508نفر تماشاگر داشت كه در قياس 
با اجراي بنگاه تئاترال در همان سالن، اندك به نظر مي رسد؛ زیرا بنگاه 
تئاترال در 90شب اجرا 25713نفر تماشاگر داشته است. اما امروز با 
مطالعه متني كه از هر دو نمایش باقي مانده، به خوبي درمي یابيم كه 
ظاهرا لبخند باشكوه آقاي گيل، برخالف بنگاه تئاترال، چندان پسند 

و مد روز دوران خود نبوده اســت. درحالي كه مي تــوان آن را در زمره 
مهم ترین هاي ادبيات نمایشي ایران قرار داد. امروزه مخاطبان تئاتر كم 
و بيش با آثار رادي و نمایشنامه لبخند باشكوه آقاي گيل آشنا هستند، 
اما نمایشنامه اي كه تا سال ها صحبتي از آن نبود و به دست فراموشي 
سپرده شد، »حسن سنتوري« نوشته علي اصغرهدایت زاده صفوي بود 
كه آثار خود را با نام »صفي«منتشر مي كرد. حسن سنتوري نيز كه پيش 
از سال1353نوشته شده، در این سال به كارگرداني هادي اسالمي در 

سنگلج به صحنه رفت و 1214نفر تماشاگر داشت.
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تواريخ »پيام« 
مخالفت عبدالرحيم جعفري با تأسيس كتابفروشي

نشر

  حسين عصاران   �����������������������������������

 برجســتگي و جلوه گيــري ترانه هــاي 
»معترض« در ســال هاي ابتدایي دهه50، 
باعث شد تا در ميانه سال1353نگاه نهادهاي 
امنيتي به ســوي اینگونه از ترانه ها خيره 
شود. پس از نمایش تبليغاتي دادگاه خسرو 
گلسرخي و كرامت دانشــيان و اعدام آنها، 
ســاواك بيش از پيش امكان خودنمایي و 
گســترش رویكرد امنيتي خود را به دیگر 
عرصه ها و به ویژه عرصه هاي هنري پيدا كرد. 
این جهت گيري تازه ساواك با دستگيري ها 
و اتفاقات كاباره »ميامي« در شهریور1353و 
از پي آن، بازداشت چندروزه شهيار قنبري 
و ایرج جنتي عطایي )و به روایتي مســعود 
اميني( به مرحله عمل رســيد. اما ســویه 
اصلي و پرقدرت تر ایــن راهبرد امنيتي در 
محدودیت هاي سيستماتيك طراحي شده 
براي ضبط و انتشــار ترانه ها متجلي شد؛ 
تا پيش از این، ســاخت، پرداخت و انتشار 
ترانه هاي »معترض« بيش از هر چيز وامدار 
خأل موجود در سيســتم نظارتي و مميزي 
ترانه هــا در وزارت »فرهنگ و هنر« بود كه 

برخــالف »رادیو و تلویزیون ملــي ایران« 
سامانه  و یا معيارهاي مشخصي براي مميزي 
و صدور مجوز ترانه ها نداشــت اما برحسب 
تدابير تازه نهادهاي امنيتي، ابتدا شورایي 
در وزارت »فرهنگ و هنر« و به ریاست دكتر 
نيرسينا )نام آشناي سانسور و مميزي كالم 
ترانه ها در رادیو( شــكل دهي شــد تا كالم 
هر ترانه اي را پيش از ضبــط، بازبيني و در 
صورت عدم مغایرت با معيارهاي وضع شده 
تأیيد كند. در مرحلــه بعد نيز بر مبناي این 
تأیيدیــه، مجوز ضبط موســيقي و صداي 
خواننده ها براي استودیوهاي مورد درخواست 
صادر مي شــد. )به بيان دیگر بدون وجود 
چنين مجوزي، استودیو اجازه ضبط هيچ 
كاري را نداشــت.( افزون بــر این، تحویل 
نوار ضبط شده به كمپاني و یا آهنگساز هم 
مشروط به بازشــنيدن و تأیيد نهایي آن، 
توسط مســئول اجرایي این شورا )عباس 
خوشدل( شده بود تا اینچنين همه ایده هاي 
ساخت، اجرا و انتشار ترانه هاي به اصطالح 
»بــودار« در نطفه مدفون شــود. مطالعه 
تاریخــي ترانه هاي توليدشــده  پس از این 
دوران، نشــانگر باالترین احاطه نهادهاي 

امنيتي بر ترانه است. نمود بزرگ این تسلط 
را هم مي توان در حضور اجباري و نمایشي 
سازندگان و خواننده ترانه »رسول رستاخيز« 
در تلویزیون و اجراي این ترانه در جشــن 
ششــم بهمن1353ردگيري كرد. مسير 
ترانه »معترض« بسته شــد و در مقابل، راه 
بر تفسيرهاي مخالف خوان و اعتراضي روي 
برخي ترانه هاي بعد از آن باز شد؛ روندي كه 

تا شهریور1357ادامه داشت.

  حافظ روحاني    ����������������������������������������������
 گریگوري كارول، عكاس انگليسي در سال53 براي 
عكاسي به ایران ســفر كرد. هدف او یك مجموعه 
عكس از مردم كوچه و بازار بــود. عالقه او به مردم 

عادي باعث خلق عكس هایي از كودكان و سالمندان 
شــد. در اینجا چند نمونه از عكس هــاي او كه از 
سالمندان ایراني در ســال53 در مشهد، اصفهان و 

تهران گرفته شده را مي بينيد.

بخش خصوصي كنار مي كشد

آن كه تنها مي نوردد عمر
شــعر نعمت ميرزازاده يكي از نمونه هاي شعر سياسي ـ 
 مذهبي دهه هاي40 و50 اســت كه قرائت اسالم انقالبي را 

نمايندگي مي كند

 مرتضي كاردر  ���������������������������������������������������������������������������

»سايه بانش/ بارش خورشيد/ بارگاهش/ آبي بام بلند آسمان 
دشــت/ مرز پرواز نگاهش حايل آفاق/ همدمش توفان گرم 
وحشي صحرا/ چهره گاهش/-  هر كران-/ بهت كويري تشنه و 
تب دار/ در نهفت هر رگش نبض جهاني زندگي جاري/ ليك او با 
ـ از ديدن نامردمان  خويشتن تنها/ چون غرور بكر اعماق كوير/ 

فارغ-/ مانده تنها در دل صحرا«
از ســال هاي مياني دهه40 قرائت تازه  اي از اســالم و تشيع 
صورت مي گيرد؛ قرائتي كه بيشتر به  كار مبارزه مي آيد و ناظر 
به وجوه سياسي اسالم است� اســالم از نظر روشنفكران و 
نوانديشان ديني عاملي است براي آگاهي و خيزش مردم براي 
قيام عليه حكومت پهلوي� بازگشت به خويشتن )ارزش هاي 
فراموش شده ديني(، جهان وطني اســالمي، تقابل با اسالم 
سلطنتي، ارائه قرائتي كامالً ظلم ستيزانه و مبارزه محور از واقعه 

عاشورا، از جمله مؤلفه هاي قرائت تازه از اسالم است�
نظريه  پرداز و ســتاره اصلي قرائت تازه دكتر علي شريعتي 
است، هرچند ريشــه چنين نگاهي را در جالل  آل احمد نيز 
مي توان جست� حلقه اي از خراسان در تهران حضور دارد كه 
قرائت تازه از اســالم را در نظريه و ادبيات نمايندگي مي كند� 
محمدرضا حكيمي، محمدرضا شفيعي كدكني، پرويز خرسند، 
نعمت ميرزازاده، فخرالدين حجــازي و��� از اعضا يا نزديكان 
حلقه به شمار مي روند كه در سخنراني ها، نوشته ها، ترجمه ها 
و شعرهايشان شــكل هاي گوناگوني از قرائت تازه به دست 
مي دهند� حضرت آيت اهلل  خامنه اي كه در آن سال ها روحاني 
جوان نوانديش و اهل ادبيات هســتند نيز از نزديكان حلقه 

هستند�
نعمت ميرزازاده )م� آزرم( يكي از شاعراني است كه شعر مذهبي 
و سياســي را توأمان پيش مي برد و در هر دو حوزه جايگاه و 
كارنامه اي درخور توجه دارد� زندگي نعمت ميرزازاده به مبارزه 
سياسي و زندان و شعر مي گذرد و ممنوعيت انتشار همواره بر 
آثار او سايه انداخته است اما شعرهاي او به رغم ممنوعيت ها 

چاپ مي شود و دست به دست مي گردد�
او از مكتب خراسان مي آيد� شعر سنتي را به خوبي مي داند و 
در شعر نو نيز مثل ديگر خراساني ها ذيل مهدي اخوان ثالث 
قرار مي گيرد� هم آموزه هاي ديني را مي فهمد و هم با گرايش هاي 
چپ آشناســت� آن قدر عربي مي داند كــه ترجمان زندگي 
شخصيت ها و اتفاق هاي صدر اســالم در شعر باشد و آن قدر 
قهرمانان مبارزه دنيا را مي شناسد كه ايشان نيز ستاره هاي شعر 
او باشند� همه را با هم تلفيق مي كند و شعري به دست مي دهد 
كه هم چريك ها و مبارزان سياسي مخاطبان شعر او مي شوند 
و هم مخاطبان مذهبي را كه پيش تر در شعر نو كمتر شعرهاي 
ـ كه سطرهاي نخستش  مذهبي خوانده اند� »تبعيدي ربذه« 
در ابتداي نوشته آمده - يكي از درخشان ترين نمونه هاي شعر 
نو مذهبي است و دو مجموعه »ُســحوري« و »ليله القدر« از 
كتاب هاي محبوب دهه هاي 40 و 50 است كه شمارگان چاپ هاي 

غيررسمي  كتاب نخست معلوم نيست�
»بر تّلي از دالر ستاده ست/ در دست مشعلي ش فروزان/ غولي 
خشن-  به چهره قديسي-/ با مشعلي عظيم كه با آن/ اعماق 
بيشه بوليوي را/ روشن كند و آن گاه/ با دست ديگرش چه گوارا 
را/ خنجر به قلب فرود آرد؟/ وندر نهان جنگل كنگو/ آتش دمد 

به جان »لومومبا« 
 نعمت ميرزازاده جايگاهي فراتر از يك شاعر دارد و مي تواند در 
قامت نظريه پرداز در حوزه ادبيات هم ظاهر شود� »شعر مقاومت، 
شعر تسليم« كه سخنراني او در دانشــگاه تهران است، در 
حقيقت بيانيه اي است كه وضعيت شاعران اجتماعي،  سياسي، 
 انقالبي را در مقابل شاعران نوگرايي كه شعر را براي شعر و هنر 

را براي هنر مي خواهند، تبيين مي كند�
»به جاي عنوان شعر تسليم بگوييم شعر ستايش قدرت هاي 
حاكمه، شعر ارتجاعي، شعر غم هاي بي غمي، شعري كه نتيجتاً از 
عوامل بازدارنده فرهنگي است و به جاي شعر مقاومت مي توانيم 
بگوييم شعر سازنده، شعر متعهد، شعر مردمي، شعر غم هاي 
ضروري، شعري كه نتيجتاً در حركت تعاملي جامعه مؤثر است�«

در جاي ديگر مي گويد: »وسواس جاودانگي در شعر، جوري 
يقه شعر معاصر را چسبيده است و او را از خيلي كارهاي 
ضروري اش بازداشته� درحالي كه اساسا هيچ چيز به تعبير 
فلســفي اش نمي تواند جاودانه باشــد��� خود اين سؤال 
مربوط به كيفيت بياني يا قدرت هنري بيان است، نه خود 
موضوع���� موضوعات نيســتند كه شعر را زندگي طوالني 
مي بخشد يا زودمرگي، بلكه كيفيت بيان شعري و ميزان 
توانايي هاي هر شاعر است���«� و بعد ناصرخسرو و فردوسي 
را مثال مي زند� آنچه ميرزازاده در مقام نظر مي گويد درست 
است اما شايد فراموش كرده است، همزمان شاعراني مثل 
مهدي اخوان ثالث يا احمد شاملو وقتي مي خواهند شعر 
سياســي بگويند، كيفيت بياني ديگــري دارند و ميزان 
توانايي  هايشان بسيار بيشتر و طبيعتًا شعرشان جاودانه تر 
است، اگرچه نبايد از نظر دور داشت كه غيبت ميرزازاده در 
فراموشي جايگاه او به عنوان شاعر جريان ساز دهه هاي 40 

و 50 بي تأثير نبوده است�

شعر

گریگوري كارول در ایران

پيشنهاد: مطالعه كتاب »واروژان«؛ به كوشش حسين عصاران، ناشر: »نگاه«، ۱۳۹4
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بابك بيات در جشن تلويزيونی ششم 
بهمن ۱۳5۳ كه به اصرار نهادهای امنيتی 
و در قبال آزادی يك  خواننده از زندان 

برگزار شده بود�
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