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يادداشت
مسعود تجريشي؛ معاونسازمانحفاظتمحيطزيست

آلودگيهوايكيازمشــكالتياســتكــهبهدنبال
صنعتيشــدنوتمركــزجمعيتدرشــهرهاپديد
آمده؛مشكليكههمكشــورمارادرگيرخودكردهو
همسايركالنشــهرهايدنيارا.برايحلاينمشكل
راهكارهايمختلفيدرنظرگرفتهواجراشــدهوهمچنانبايددراينمسيرپيش

رفت.
درسالهايي،خودرويپيكانيكيازاصليترينمنابعآلودگيمابود.سازمان
محيطزيســتباپيگيريهايشقوانينيايجادكردودرنهايتدردهه70اين
خودروحذفشــدوتكنولوژيهايكاربراتيجايخــودرابهتكنولوژيهاي
انژكتوريداد.رفتهرفتهنســلجديدخودروهاواردبازارشدند،مصرفبنزين
كاهشيافتوشاهدبوديمكهمنواكسيدكربنبهطوراتوماتيكازآاليندههاي
اصليحذفشــد.هرچندباگذرزمانبازهمآاليندههايجديديواردهواي

شهرهاشد؛گوگرديكيازآنهاست.
ازطرفديگرباترددكاميونهاوماشــينهايســنگينواتوبوسهادرداخلو
حاشيهشهرها،گازوئيلهمبهفهرستآاليندههااضافهشد،چراكهگازوئيلمورد
استفادهاســتانداردنبود.بعدازآنرفتهرفتهذراتمعلقهمبههوايكالنشهرها
هجومآورد.بهاينترتيبديگرفقطگازدرهوانبودبلكهذراتمعلقيبودكههمه
آنهاراميديدندوهمينهمتوجهبسياريازمردمرابهخودجلبكرد.اينبودكه
بعدازيكدههرفتوبرگشتقانونهوايپاكبينسازمانحفاظتمحيطزيستو
دستگاهاجراييومجلس،باالخرهدرسال96اينقانونابالغشد.14آييننامهدر
قالباينقانونتنظيمشدودرشهريورسال1397تماماينآييننامههاابالغشدند.

پيگيريهابرايحلمسئلهآلودگيهوادرستازاينجاقانونيشد.
نخستينفعاليتپسازقانونيشدن،تمركزبرسوختبود.درسال1397توافقنامه
سهجانبهايبينوزارتنفت،وزارتراهوشهرسازيوسازمانمحيطزيستتدوين
شــدوبهاينترتيبهمهمحورهــايمواصالتيحملونقلكاالبهكالنشــهرها
شناساييشدند.درنهايتروشنشدكه40درصدگازوئيلتوليدياستاندارداست
واينميزانسوختموردنيازبه150پمپبنزينكهدرمسيركاميونهابودداده
شدتاديگربراياستفادهازسوختغيراستاندارد،بهانهاينداشتهباشند.آنزمان
خودروسازهاميگفتندكهسوختاســتانداردنيستوبههميندليلفيلتردوده
نميگذاريم.بااينتفاهمنامهاينمشــكلچندينســالهحلشدوبراساسآنتا
انتهايسال1400بيشاز450پمپبنزينمجهزخواهندشدووزارتنفتقول

دادهتااينزمانهمهنفتوگازيكهدركشورپخشميكندرااستانداردكند.
برايكنترلآلودگي،مسئلهنصبفيلتردودههممهمبود؛ايناقدامدوميبودكه
بايدرويتمامماشينهايجديداجراميشد.هماكنونديگرهيچيكازكاميونها

واتوبوسهاييكهواردياتوليدميشوندبدونفيلتردودهنبايدباشند.
درسال98و99بهميزانقابلتوجهيذراتمعلقكاهشيافتند.اينروندكاهشي
دراهواز،تهرانواصفهــانقابلتوجهبود.بااينهمهدر6ماهاولدركالنشــهرها
ازجملهتهرانباوجودبخاراتنفتوبنزينوهمينطورناكس-كهدرنبودسوخت
مناســبوبهدليلعدماحتراقكاملدربعضيموتورهاوجــوددارد-باآالينده
جديديمواجهشديم:ازن.اگردقتكنيدميبينيدتعدادروزهايآلودهمادراين
2سالاخيربهجايذراتمعلق،مربوطبهازناســت.البتهازندرسالهايقبل
هموجودداشتاماچونPmخيليباالبود،خودشرانشاننميداد.اينبودكهبا
افزايشازن،طرحيبهنام»كهاب«بهوجودآمدووزارتنفترامتقاعدكرديمكه
اجازهندهدبخاراتتوليديپااليشــگاههابههوابرودودولتمصوبكردهتانيمه

سال1400تماميپمپبنزينهادرزمانبهرهبرداريحتما
طرحكهابداشتهباشندومشكلبخاراتحلشود.

اجراييكردنيورو5ازديگرملزوماتماستوميتوانيمانتظارداشتهباشيمازنيمه
سال99تماميتوليداتخودروسازهايمايورو5باشد.

آلودگي هوا و اقدامات پيش رو

نگاه
محمدحسين بوچاني؛  رئيسمركزمطالعاتوبرنامهريزيشهرتهران

هموارهيكيازنقدهايســاختاريجديودرست
درحوزهبرنامهريزيشــهريبهويژهدركالنشــهر
تهرانضعفدرحيطه»شــناخت«است.ايننقدها
بهواســطهتكيهمداوماكثرمتخصصــانومديران
شــهريبربرنامهريزيازباالبهپايينوكمتوجهيبهشــيوههايبرنامهريزياز
پايينبهباالبودهاست؛محصولاينشــيوهبرنامهريزيناديدهگرفتننيازهاي
واقعيشهروشهروندانبودهاســت.اختصاصسهمعمدهمنابعدرآمديتهران
درسنواتگذشتهبهپروژههايبزرگمقياس،فرامنطقهايوفراناحيهاي،ناشي
ازعدمدركدرســتازاثراتپايدارپروژههايكوچكومحلهايبرشكوفاييو
پيشرفتپايدارتهراناست،ريشهاينكجكاركرديلجاجتباتهراننبودهاست
بلكهناشيازشيوهشناختمديرانوتفاوتدرنگاهبهپيشرفتتهراناست.در
بهارسالجاريكتابيباعنوان»درراهكشفتهران«توسطاحمدمسجدجامعي
وزيراسبقفرهنگوارشادوعضوادواروكنونيشوراياسالميشهرتهرانچاپ
شدهاســت.اينكتابمحصولبيشاز19بازديدميداني-گروهي-ازمناطق،
نواحي،محالتوموضوعاتوموضعهايتهرانوگفتوشنودباگروههايمختلف
ازجملهشوراياريها،متخصصان،اصناف،اساتيددانشگاهي،معلمان،خبرنگاران،
بازيگران،سالمندان،زنان،مديراناجراييوساكنانمحالتوصدهاگروهديگر
بودهاست.آنچهمحتواياينكتابرابهبخشاولايننوشتارپيوندميدهد،شيوه
شناختتهرانوچارهجوييمتفاوتبرايبهگشتاينكالنشهرروبهرشداست.
واقعيتايناستكهتهرانرابايستيازپايينبهباالشناختوبرايآنچارهجويي
كرد،شناختباالبهپايينتهرانوبرنامهريزيدرســايهاينالگوواره؛مسائلو
نارساييهايتهرانرابابحرانهايجديترمواجهميكند.هرچندنگاهاستراتژي
وكالن،مهماستامااساساشــناختواقعيوحقيقيشهرتهرانازجزئياتآن
شروعميشودوبدونشــناختابعادپنهانونهانينميتوانتصويريواقعياز

شهررادرككرد.
بازديدهايمستمروكنجكاويهاي7ســالهاحمدمسجدجامعيمنجربهخلق
اثريماندگاردرحوزهبرنامهريزيومديريتشــهريتهرانشدهاست،ايناثر
تاسالهاميتوانددرتهيهوبازنگريطرحهايتوسعهشهري،نظامبرنامهريزي
وبودجهريزيشــهرداريوسايرنهادهايخدماترســانتهرانوحتيتعيين
اولويتهاياجراييكارســازباشــد.خواندناينكتاببرايمديــراناجرايي
حوزههايمختلفمديريتشــهريمنجربهشــناختواقعيترتهرانميشود،
بهخصوصنارساييهاوضعفهاهمراهباراهحلهاياجرايي-مبتنيبرمشاركت
مردم-بهتفكيكمناطق22گانهشهرتهرانبيانشــدهاست.جالبآناست
كهبرايهرمنطقهناميگذاشتهشــدهاست،نامهايیجذابكهريشهدرهويت
وتاريخآنبناها،محــالتومنطقهدارد.منطقهيك؛باغهايروبهفراموشــي.
منطقه2؛گونهگونباهزارســالديرينه.منطقه3؛هويتوانســجاممحلهاي.
منطقه4؛سرشارازفضايســبز.منطقه5؛ميراثدارچنارستانتهران.منطقه
6؛منطقهفرهنــگواديان،مهددانشــگاهها.منطقه7؛خاســتگاهراديو،مهد
ورزشحرفــهاي.منطقه8؛منطقهايبرايخانهدارشــدنكارمندان.منطقه9؛
خاســتگاهنمادآزاديتهران.منطقه10؛باغهاياناريكهســاختمانشــدند.
منطقه11؛منطقهكتابفروشــانوكتابخوانها؛منطقــه12؛ميراثدارمعماري
وشهرســازيتهرانقديم.منطقه13؛منطقهنيرويهوايي.منطقه14؛قطب
كشتوكارتهرانقديم.منطقه15؛دروازهايبهسويمشهدامامرضا)ع(.منطقه
16؛نخستينكارخانههايتهرانقديم.منطقه17؛منطقهايبابيشترينحس

همسايگي.منطقه18؛اززنديهنشينانتاساكنانكنوني.
منطقه19؛قلعــهعقابانتيزپرواز.منطقــه20؛تمدن7

هزارسالهدرجوارخورشيدري.منطقه21؛گلهايسرخوردآورد.منطقه22؛
مسيرنسيمپايتخت.

چگونگي شناخت و فهم تهران

صفحه7

همزمان بــا روز جهانی 
ايــدز همشــهري از 
جزئيات شنيده نشــده 
زندگي چند كودك مبتال  

گزارش مي دهد

 افزايش
 مشهود عرضه 
در بازار مسكن

آخرينبارآذرسالگذشتهبودكه
وزارتبهداشت،آمارشيوعايدزرا
دركشوراعالمكرد.براساساعالم
اينوزارتخانه،تاآنتاريخ،40هزار
و573مبتالشناساييشدهاندكه
60.1درصددرپياعتيادتزريقي
و22.2درصــدبهدليــلرابطــه
جنسيپرخطردرگيراينويروس
شدهاند.ســهمزنان18درصدو
مردان82درصدبــود.بااينكهدر
اينآمارهاعنوانشده50درصد
افراددرزمانتشــخيصبيماري
20تا35سالهبودند،اماخبرياز
كودكانمبتالبــهاچآيوي/ايدز

نيست.

رئيساتحاديهمشــاورانامالك
تهراندرگفتوگوباهمشــهري:
قيمتمســكنهمچنــانواقعي
نيست؛امابرايكاهشآنبايدنرخ
ارزبهصورتواقعــيكاهشپيدا
كندواقتصادنيزبهثباتبرسد
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مبتاليان كوچک 
اچ آي وي

3محرک تازه برای 
تداوم صعود بورس

محاسباتهمشهرينشانميدهدسوختالزمبراي
رشدبورسدرروزهايباقيماندهسالفراهمشدهاست

 قاچاقچيان چوب
 در محاصره
 2400جنگلبان جديد  در جنگل هاي شمال مستقر مي شوند
8000 راه فرعي شناسايي شده كه با نصب دوربين هاي حفاظتي
مسير قاچاق چوب مسدود مي شود
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ســامانهبارشــي)برفوباران(كهازچهارشــنبههفته
گذشتهواردكشورشدهبود،طبقپيشبينيكارشناسان
هواشناسيامروزازكشورخارجميشودوازفرداجايخود
رابهسامانهجديدبارشيميدهدكهباعثادامهبارندگيها
تاآخرهفتهدرتهرانوديگراستانهاخواهدشد.وروداين
سامانهاستانهايجنوبوغربيكشورازجملهخوزستان،
آذربايجانهایغربيوشــرقيواردبيلرابيشازساير
اســتانهاتحتتأثيرقرارخواهددادواحتمالهشــدار
نارنجيوقرمزدرايناستانهابيشتراست.ضمناينكه
آبگرفتگیدربرخیاستانهاوشهرهاگزارششدهاست.

آبگرفتگی در خوزستان
درخوزســتانبارشباراندرچندروزگذشــتهباعث
آبگرفتگیشديددربسياریازشهرهایاستانشدهودر
برخیمناطقماننداهوازوماهشهرآببهداخلمنازلنيز
نفوذكردهاست.باتوجهبهروندادامهبارشهایكمسابقه
وبهمنظورپيشگيریازهرگونهحوادثاحتمالي،ادارات

وبانكهای4شهرخوزستانروزگذشتهتعطيلشد.
اميدبنعباس،مديــركلمديريتبحراناســتانداری
خوزســتاندراينبارهمیگويد:بهمنظورپيشگيریاز
مشكالتدرترددمردمبهدرخواستفرماندارانوباتأييد
استاندارخوزســتان،اداراتوبانكهایاهواز،ماهشهر،

رامشيرواميديهتعطيلشد.
البتهاعالمتعطيلياداراتدرســاعت9صبحازســوي
مديريتبحرانباعثسردرگمیپرســنلومردمشد.
بهطوریكهبسياریازپرسنلســازمانهاواداراتكه
بهمحلكاررفتــهبودند،مجددمجبوربهبازگشــتبه

خانهشدند.
شهراهوازپسازبارش30ميلیمتریشنبهشبدچار
آبگرفتگیشدونبودسازوكارمناسببرایدفعآبهای
سطحیبخشیازخيابانهایاصلیشهرراغيرقابلتردد
كردهاســت.منازلوخيابانهایمنطقهبهارســتاندر
شهراهوازاستانخوزستانبهعلتبارشبارانونداشتن
كانالفاضالبضمنآبگرفتگیمشكالتفراوانیرابرای

ساكناناينمنطقهبهوجودآوردهاست.
مديرعاملجمعيــتهاللاحمرخوزســتاننيزدرباره
ديگرشهرســتانهايیكهدچارآبگرفتگیشدهاند،می
گويد:بارششــديدباراندر24ســاعتگذشتهباعث
بروزمشــكالتیدرشــهرهایاميديه،آبادان،بندرامام

خمينی،شهيدچمران،شــهركوليعصر)عج(،شهرك
گاماوروســتاهایحچهمكينهسفلیوگرگرشهرستان
بندرماهشهرشــدهاســتوامدادگرانجمعيتهالل
احمراقدامبهامدادرسانیوتوزيعنايلونپوششیدراين
مناطقكردهاند.علیخدادادیادامهمیدهد:همچنين
درروستاهایسهكنار،تيلهكوه،امامزادهمحمدوچهل
كنارشهرستانبهبهان،ودرمنطقهتنگبیزرد،مناطق
جنبسدعقيلی،دوپيرون،كوشك،صالحشهرعوضعلی
وپلشورفشهرستانگتوندآبگرفتگیمشكالتیرابرای
مردمايجادكردهاست.بارششديدباراندرشهرستان
هایشوشــتر،آغاجاری،رامهرمز،رامشيروشادگاننيز

باعثآبگرفتگیشدهاست.

جاده هاي اصلي باز است
روزگذشته)يكشنبه(همهاستانهابهجزخراسانجنوبي،
سيستانوبلوچستان،كرمانوشــرقهرمزگانشاهد
بارشبرفوبارانبودندوشــدتبارشهادراستانهاي
خوزستان،كهگيلويهوبويراحمد،چهارمحالوبختياري،
خراسانشمالي،فارس،بوشهر،ايالم،كرمانشاه،لرستان

واصفهانبيشتربود.

همچنينبرخيمناطقدرآذربايجانغربي،آذربايجان
شرقي،كردستان،اردبيل،لرستان،زنجانوقزوينشاهد

بارشبرفبودند.
رئيسمركزاطالعاتوكنترلترافيكپليسراهورناجا
ازبارشبرفوباراندرمحورهايمواصالتي23استان
كشورخبردادهوبههمشهريميگويد:راههاياصليو
جادههايمواصالتيباوجودبارشبرفوبارانبازبودهو
تردددرتماميجادههايكشوربهآراميوبهشكلروان
درحالانجاماست.جادههايروستايينيزدراستانهايي

بارشچندروزهباران،شهرهايخوزستانرادچارآبگرفتگيكردخيابان هاي غرق در آب

كهبابارشهايسنگينبرفوبارانهمراهبودندازسوي
نيروهايراهداريدرحالبازگشايياست.

سرهنگاحمدشيرانيهمچنينازانسدادمحورجديد
بوشهربهگناوهبهعلتآبگرفتگيخبرميدهدوميافزايد:
ترددازمحورجايگزينگناوهبهبرازجانانجامميشود.
همچنينمحورباباچالنگچساراندراستانكهگيلويه
وبويراحمدنيزبهدليلريزشسنگوبارندگيتااطالع

بعديمسدوداست.

انسداد برخي جاده هاي روستايي
راههايروستاييدراســتاناردبيلنيزكهبهعلتبارش
برفدرچندروزگذشــتهمســدودشــدهبوددرحال
بازگشــايياســت.كليماهللوثوقي،مديركلراهداريو
حملونقلجادهاياردبيلازبازگشاييراه520روستاي
ايناستانخبرميدهدوميگويد:عملياتبرفروبيو
بازگشاييراه12روستايسختگذردرشهرستانهاي
خلخالوكوثردرحالانجاماست.مسيرارتباطياستان
اردبيل–گيالننيزبهعلتبارشسنگينبرفدرمنطقه
واحتمالسقوطبهمندرجادهخلخال–پونلتااطالع
ثانويمسدودشدهاستوتالشراهدارانبرايبازگشايي
اينمســيربينتيجهبود.اينانســدادازهردوســمت
شهرستانهايخلخالدراســتاناردبيلورضوانشهر
دراستانگيالنبودهومسافرانيكهقصدترددبهاستان
گيالنوياخلخالازسمتايناســتانرادارند،بايداز
مسيرجايگزينخلخال-اسالموبالعكساستفادهكنند.

ادامه بارندگي ها
فريباگودرزي،كارشــناسســازمانهواشناسينيزبا
اعالمورودسامانهجديدبارشــيبهكشوربههمشهري
ميگويد:امروز)دوشنبه(بارشبارانوبرفدراستانهاي
خراسانشمالي،خراســانرضوي،ســمنان،گلستان،
مازندران،گيالن،اردبيل،كهگيلويهوبويراحمد،اصفهان
ويزدپيشبينيشدهوبهتدريجاينسامانهبارشياواخر
امروزازكشــورخارجميشودوسهشــنبهشبسامانه
جديديازســمتجنوبوغربواردكشورخواهدشد.
باوروداينســامانهبارشيروزچهارشــنبهاستانهاي
كهگيلويهوبويراحمد،اصفهان،هرمزگان،سمنانويزد
بارانيميشوندواستانهاياردبيل،آذربايجانشرقيو
غربي،زنجان،قزوين،لرســتانوكردستانبابارشبرف
همراهخواهندبود.اســتانتهراننيزازچهارشنبهشب
دوبارهبارانيميشــود.فعاليتاينسامانهبارشيتاآخر

هفتهدركشورادامهدارد.

فاطمه عباسي
خبرنگار

5

اسباب كشی در شهرداری
شهرداريپايتختازايرانشهربهخيابانفاطميوسپسبهبهشترفت

9

ور وقايع ايران در قرن چهاردهم  مر
وز در همشهری هر ر
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صفحه  هاي  2و 3 را بخوانيد

پيكرشهيدمحسنفخریزادهشنبهشبدرحرمرضوی
وديروزدرحرمحضرتمعصومه)س(وحرممطهرامامخمينی)ره(تشييعشد
 راه ادامه دارد ؛بازخوانیترورهایدانشمنداندريكدههاخير

كهنتوانستهتوسعهدانشبومیدرايرانرامتوقفكند

خيابانيبهنامشهيدفخريزاده
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طرحدوفوريتيمجلسچهميگويد؟
طرح دو فوريتي اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها كه ديروز تمام وقت در دستور 
كار بهارستان قرار داشــت، تجميع 8طرح مجلس است كه از ابتداي مجلس 
يازدهم تا كنون درباره خروج از ان پي تي و اصالح برجام نوشــته شده و براي 

بررسي به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي ارجاع شده بود.
البته فوريت طرح يادشــده در ۱۳آبان ماه به تصويب مجلس شوراي اسالمي 
رسيده بود و اما به دنبال ترور شهيد فخري زاده، جمعه شب در دستور كار نشست 
فوق العاده كميسيون امنيت ملي قرار گرفت؛ نشستي كه در آن عالوه بر اعضاي 
كميسيون، كارشناسان وزارت خارجه، وزارت اطالعات، سازمان انرژي اتمي 
صاحب نظران مركز پژوهش ها، كارشناســان سپاه، ستاد كل نيروهاي مسلح 
و... حضور داشتند و نتيجه نشســت، تدوين طرح دوفوريتي 9ماده اي مذكور 
شد. طرحي كه در نشست علني ديروز بهارســتان مجتبي ذوالنوري، رئيس 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي درباره تفاوت آن با طرح هاي ديگري كه 
ارائه شده بود، گفت: در اين طرح مسيري براي تعطيل كردن تعهداتي كه تاكنون 
اجرا كرده ايم، پيش بيني شده و در پايان نيز ماده 9جرم انگاري شده است تا اين 
قانون، ضمانت اجرايي داشته باشد. به نظر مي رسد كه عزم مجلس براي خروج از 
پروتكل الحاقي كامال جدي و حساب شده است؛ چراكه مكررا از سوي نمايندگان 

به طرق مختلف محل اشاره و تأكيد قرار گرفته است.

 مجيد شهرياري آذر ســال 89در مسير 
حركت به ســمت دانشــگاه با چسباندن 
يك بمب مغناطيســي بــه اتومبيلش به 
شهادت رسيد. او از شــاگردان علي اكبر 
صالحي، رئيس كنوني سازمان انرژي اتمي 
و به زعم اساتيد فيزيك يك نابغه در اين 
حوزه بود. مجيد شهرياري در اردن توسط 
جاسوســان رژيم صهيونيستي شناسايي 
شد؛ شهيد شــهرياري به عنوان نماينده 
ايران در پروژه اي به نام پروژه »سينكرترون 
ســزامي« فعاليت داشــت و در همان جا 
جاسوســان رژيم صهيونيســتي متوجه 
مي شوند كه چه نابغه اي در ايران در حال 
فعاليت است. شهرياري دانشمندي بود كه 
محاسبات مربوط به غني سازي  20درصد 
را براي تامين سوخت رآكتورهاي هسته اي 
ايران انجام مي داد و به همــت او ايران به 
اين تكنولوژي دســت پيدا كرد. علي اكبر 
صالحي در خاطراتش مي نويســد: وقتي 
به اين موفقيت دست پيدا كرديم به تيم 
حفاظتي او گفتم اگر دو چشــم داريد؛ دو 
چشــم ديگر هم قرض كنيد و بيشتر از او 

محافظت كنيد. 
تقريبا 3 هفته پس از آنكه دكتر شهرياري 
به محاسبات غني سازي  20درصد دست 
پيدا مي كند، عناصر رژيم صهيونيستي در 
عملياتي نابغه هسته اي ايران را به شهادت 
رســاندند. علي اكبر صالحي كه در همان 
زمان هم رياست ســازمان انرژي اتمي را 
برعهده داشــت روايت مي كند كه وقتي 

مجيد شــهرياري براي نخســتين بار در 
ايران محاسبات بسيار پيچيده مربوط به 
غني سازي  20درصد را انجام مي داد و وقتي 
شهيد شد ما همه نگران ادامه پروژه بوديم. 
صالحي مي گويد: »با خــودم گفتم حاال 
چه كسي اين محاسبات را ادامه مي دهد 
تا اينكه بچه هايي كه بــا او كار مي كردند 
پيام فرســتادند كه نگران نباشيد. ظاهرا 
دكتر شهرياري از زماني كه پروژه را شروع 
كرده بودند براي آنها كالس درس گذاشته 
بود. او براساس آينده نگري، چند نفري را 
در اصفهان آموزش داده بود« دســتيابي 
به تكنولــوژي غني ســازي  20درصدي 
عامل مهمي در به رســميت شــناختن 
حق غني ســازي  براي ايران در مذاكرات 

هسته اي بود.

عليمحمدي؛ انتقال دانش به جوانان 
مسعود عليمحمدي يك ســال پيش از 
شهيد رضايي نژاد در دي ماه سال 88و در 

مقابل منزلش به شهادت رسيد. 
موتور ســيكلت حاوي مــواد منفجره را 
جوان 25ساله اي مقابل منزل شهيد كار 
گذاشته بود كه در نقش نقاش ساختمان 
يك ماه قبــل از ترور؛ مســير و ســاعت 
رفت وآمــد او را در كوچه كنترل مي كرده 
است. عليمحمدي از نخستين دانشجويان 
دوره دكتري فيزيك در داخل كشــور و 
يكــي از نابغه هاي فيزيك ايــران بود كه 
پس از شهادتش، انجمن فيزيك آمريكا، 

بزرگ تريــن انجمن فيزيــك جهان كه 
بيش از 50هزار عضو فيزيكدان از سرتاسر 
جهان دارد در پيام تسليتي از زحمات او در 
SES�»پيشبرد پروژه »شتابگر خاور ميانه 
AME قدرداني كرد. دكتر مجيد شهرياري 
بعد از ترور شــهيد عليمحمدي به عنوان 
نماينده ايران در پروژه ســزامي منصوب 
شــده بود. مســعود عليمحمدي تا زمان 
شهادت پروژه هاي تحقيقاتي متعددي را 
با چهره هاي جوان فيزيك انجام مي داد و 
دانش خود را به جوانــان منتقل مي كرد؛ 
يكي از اين جوانان داريوش رضايي نژاد بود 
كه در سال 90به شهادت رسيد؛ داريوش 
رضايي نژاد در زمان شهادت 35ساله بود 
و در مقطع دكتري دانشگاه خواجه نصير 
طوسي پذيرفته شده بود. تقريبا 7 ماه بعد 
از ترور شهيد رضايي نژاد، اين بار مصطفي 
احمدي روشن؛ مورد هدف ترور دشمنان 
قرار گرفت. دي ماه سال 90اين ترور انجام 
شد؛ رضا قشــقايي كه به همراه احمدي 
روشن داخل ماشــين بود نيز به شهادت 

رسيد.

قله اي كه شهيد طهراني مقدم درنظر 
داشت

عالوه بــر ترور دانشــمندان هســته اي 
كشــورمان، برخي فرماندهــان نظامي 
كشــورمان كه نبوغ شان دســتاوردهاي 
بزرگي را براي ايران به ارمغان آورده بود در 
فهرست ترور رژيم صهيونيستي و آمريكا 

قرار گرفته بود. شهيد حسن طهراني مقدم 
يكي از نوابغ نظامي و علمي كشور بود كه 
توانست تشكيل و توسعه صنعت موشكي 
كشــور را كليد بزند. شهيد طهراني مقدم 
آبان ماه سال 90در جريان يك انفجار در 
زاغه مهمات در نزديكي مالرد به شهادت 
رسيد. 8 سال بعد از اين ترور در يك سريال 
امنيتي با نام گاندو كه از سيماي جمهوري 
اسالمي پخش مي شــد از عمليات ترور و 
خرابكاري رمز گشايي شد. در اين سريال 
يك مأمور امنيتي مي گويد: »ابتدا ما فكر 
مي كرديــم انفجار يك ســانحه بوده، اما 
2 سال بعد در اســنادي كه ويكي ليكس 
منتشــر كرد، مشخص شــد جاسوسي 
كه با نام رحمت والي به عنــوان كارمند 
به اين پايگاه وارد شــده بود اين عمليات 
تروريســتي را به دســتور آمريكايي ها و 
موساد و همكاري گروهك مجاهدين خلق 

)منافقين( انجام داده است.«
به گزارش سايت مشرق نيوز، 7 سال بعد 
از شهادت شهيد طهراني مقدم دستخطي 
)بدون ذكر تاريخ( از وي خطاب به رهبر 
معظم انقالب و فرماندهي معظم كل قوا 
در رسانه ها منتشر شد كه در انتهاي آن، 
خبر از دســتيابي به موشكي فوق سريع 
و موشك ماهواره بر داده شــده بود. اين 
دستاورد بعدها به لطف تالش همه مرداني 
كه شهيد طهراني مقدم با آنها كار مي كرد 
به ثمر رسيد، بعدها اعالم شد كه موشك 
مذكور با نام »قائم«، موشكي 4 مرحله اي 

با سوخت جامد است. همچنين اعالم شد 
كه آزمايش هاي عملكرد مراحل موشك 
فوق به طور جداگانه در زمان حيات شهيد 
طهراني مقدم يعني تا پيــش از 20آبان 
1390به انجام رسيده است. بعد از شهادت 
شهيد طهراني مقدم ايران از موشك هاي 

برد بلند مختلفي رونمايي كرد.
دور جديد ترورها از ســال گذشته با ترور 
شهيد سليماني شروع شد؛ فرمانده سابق 
نيروي قدس ســپاه پاســداران انقالب 
اسالمي كه نبوغ نظامي او در پايان دادن 
به سيطره داعش بر عراق و سوريه زبانزد 
دوســت و دشــمن بود. اين ترور دي ماه 
سال گذشته در فرودگاه بغداد به دستور 
مســتقيم رئيس جمهور آمريــكا دونالد 
ترامپ انجام شــد. بعد از شهادت سردار 
سليماني؛ بالفاصله سردار اسماعيل قاآني 
به عنوان جانشــين او معرفي شد. واهمه 
آمريكا از جانشين ســردار سليماني در 
حدي است كه برايان هوك، رئيس سابق 
گروه اقدام عليه ايران مدعي شده بود اگر 
او راه سردار ســليماني را ادامه دهد وي 
نيز ترور مي شود. ســيدعباس موسوي، 
سخنگوي وقت وزارت خارجه در واكنش 
به اين اظهارات گفته بــود: اينك پس از 
رژيم صهيونيستي آمريكا دومين رژيمي 
است كه رسما اعالم مي كند امكانات دولت 
و نيروهاي مســلح خود را براي اقدامات 
تروريســتي به كار گرفته و در آينده نيز 

ادامه خواهد داد.  

بازخواني يك دهه تروركه با هدف متوقف كردن توسعه دانش بومي و توان دفاعی ايران انجام شده است  پيام تسليت 
 رهبر معظم انقالب 
در پی درگذشت 

حجت االسالم شهيدی
 حضرت آيت اهلل خامنه ای در پيامی درگذشت 

حجت االسالم شهيدی را تسليت گفتند.
به گزارش دفتر مقام معظم رهبري، متن پيام 

رهبر انقالب اسالمی به اين شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
جنــاب  مغفــور  مرحــوم  درگذشــت    
حجت االســالم آقای حاج ســيد محمدعلی 
شهيدی رحمت اهلل عليه را به خاندان مكرم و 
همه دوستان و همكاران و بازماندگان ايشان 
تسليت عرض می كنم. حضور در عرصه های 
گوناگون انقالب و نظام اســالمی كه آخرين 
آن مســئوليت در بنياد شهيد و خدمتگزاری 
به خانواده های معظم شهيدان بود، ذخيره ی 
معنوی عظيمی است كه موجب علو درجات 

ايشان خواهد بود ان شاءاهلل.
رحمت و مغفــرت الهی را بــرای آن مرحوم 

مسئلت می كنم.
سيدعلی خامنه ای
9 آذر ۱۳99

درگذشت چهره كم حاشيه 
سابق دولت

حجت االسالم محمدعلي شهيدي، نماينده 
فقيد ولي فقيه در بنياد شهيد و امور ايثارگران 
طوالني ترين دوره مســئوليت رياســت اين 
بنياد را در فاصله ســال هاي 92 تا خرداد99 
برعهده داشــت. او تنها رئيــس بنياد بود كه 
همزمــان نمايندگي ولي فقيــه را نيز در اين 
نهاد عهده دار بود. شــهيدي به عنوان رئيس 
بنياد شــهيد در جايــگاه يكــي از معاونان 
رئيس جمهور به جلسات هيأت دولت مي رفت 
و كم حاشــيه ترين عضــو هيــأت دولت نيز 
محسوب مي شد، تا آنجا كه تقريبا اظهارنظر 
خاصي در جمع خبرنگاران نداشــت و بعد از 
پايان جلســات، زودتر از بقيه جمع دولتي ها 
را ترك مي كرد. بيماري طوالني مدتش طي 
2ســال اخير حرف و حديث هاي فراواني را 
درباره داليل اســتعفاي واقعي او ايجاد كرده 
بود و برخي انگشت اتهامات را متوجه دولت 
مي كرد. او صراحتا اين شــائبه ها را تكذيب 
مي كرد و درنهايت نيز اين بيماري، منجر به 
خاموش شدن چراغ حياتش در 71سالگي شد. 
مناسبات سببي او با برخي چهره هاي سياسي 
همچون علي  اكبر ناطق نوري، مرحوم آيت اهلل 
محمدرضا مهدوي كني و عباس آخوندي در 
پيام تسليت حسن روحاني، رئيس جمهور نيز 

به چشم مي خورد.
پايگاه اطالع رساني بنياد شــهيد در مقدمه 
زندگينامه حجت االسالم شهيدي به مبارزات 
او عليه رژيم پهلوي اشاره كرده است. مرحوم 
حجت االســالم شــهيدي محالتــي پس از 
پيروزي انقالب اســالمي از اعضاي مؤسس 
وزارت ســپاه انقالب اســالمي بود و معاونت 
حقوقي و پارلماني ايــن وزارتخانه را بر عهده 

داشت.
  وي در ســال 1392با حكم  حسن روحاني، 
رئيس جمهور كشــورمان به عنــوان معاون 
رئيس جمهــور و رئيس بنياد شــهيد و امور 
ايثارگران منصوب شــد و همزمان با حكمي 
از سوي مقام معظم رهبري نمايندگي ايشان 
را در بنياد شــهيد و امور ايثارگران بر عهده 
گرفت. سيدمحمدعلي شهيدي محالتي در 
ســال 1396مجددا با حكم رئيس جمهور در 
سمت خود در بنياد شــهيد و امور ايثارگران 

ابقا شد.
 وي با شدت گرفتن بيماري در خردادماه 1399 
از سمت خود به عنوان معاون رئيس جمهور و 
رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران استعفا داد 
و به عنوان نماينده ولي فقيه در بنياد شهيد و 

امور ايثارگران به خدمت ادامه داد.

راهادامهدارد
گزارش

خبر آخر

چهره روز

ترور شهيد فخري زاده در روزهاي اخير يك بار ديگر مناقشه اي را بر سر 
نحوه لو رفتن اطالعات و مشخصات اين دانشمند برجسته ايجاد كرده 
است، جريان اصولگرا بر اين باور است كه مشخصات شهيد فخري زاده 
از طريق مذاكرات هسته اي و بازرسان فاش شده درحالي كه مقامات 

دولتي اين ادعا ها را رد كرده اند.
مالك شريعتي، نماينده تهران در مجلس با انتشار متني از يك گزارش 
آژانس بين المللي انرژي اتمي كه در آن نام شهيد فخري زاده ذكر شده، 
نوشت: طبق اين سند، در خالل مذاكرات منجر به »برجام«، آدرس و 
مشخصات دقيق شهيد محسن فخري زاده رسما در اختيار بيگانگان قرار 
گرفته است. به نوشته شريعتي، اين گزارش در زمان اوباما و معاونت جو 

بايدن منتشر شده است.
استناد شريعتي به گزارش آژانس در حالي است كه نام شهيد فخري زاده 
از زمان قطعنامه 1737 يعني در ســال 2006 در ليست تحريم قرار 
داشته و از قضا يك ماه قبل براساس يكي از نتايج برجام در پايان تحريم 
تسليحاتي نام او به همراه 21فرد حقيقي از ليست تحريم خارج شده 

بود.
پيش از شــريعتي يك نماينده ديگر يعني جواد كريمي قدوسي ادعا 
كرده بود كه در زمان حسن روحاني، رئيس جمهور با تأكيد او محسن 
فخري زاده با آمانو مالقات كرده است؛ ادعايي كه قبل از اينكه مسئوالن 
رسمي آن را تكذيب كنند، سايت رجانيوز كه نزديك به جبهه پايداري 

است، آن را رد كرد.
با اين حال، بهروز كمالوندي، سخنگوي سازمان انرژي اتمي هم با صدور 
نامه اي خطاب به عليرضا معزي، معاون اطالع رساني دفتر رئيس جمهور 
تأكيد كرد كه شهيد فخري زاده با هيچ مقام يا بازرسي از آژانس ديدار، 

مصاحبه يا مذاكره نداشته است.
عالوه بر اين، ســردار رضا طالئي نيك، معاون حقوقي وزير دفاع هم 
اين ادعا را رد كرد و گفت: هر چند از سوي بازرس هاي آژانس تقاضاي 
مصاحبه و مالقات با شهيد فخري زاده كرده بودند، از سوي وزارت دفاع 

اين اجازه به آنها داده نشد.
موضوع گرا دادن به خارج فقط در جريان اصولگرا مطرح نشده است، 
محمد جواد ظريف، وزير خارجه هم به تازگي در يك مصاحبه از جرياني 

ياد كرده كه براي اهداف انتخاباتي به خارج گرا داده اند.
ظريف در مصاحبه با انتخاب با بيان اينكه بعضي دوستان مي روند و به 
آمريكا »گرا« مي دهند كه با ما بهتر مي توانيد كار كنيد، گفت: ما كه 
سكوت مي كنيم، دليل نمي شود كه متوجه اين گراها نيستيم. من كسي 
را متهم نمي كنم، ولي مي دانم و خبرش را به من مي دهند كه گفته اند 
اينها در قدرت نمي مانند و قدرت اينها چند روزه است. ظريف در بخشي 
از اين مصاحبه از برخي بداخالقي ها كه نسبت به او انجام شده، گاليه 
كرده و يادآور شده است: طرف مي تواند بگويد كه ظريف جاسوس است 
و در مدرسه جاسوسي تربيت شده، اما هيچ اتفاقي براي او نيفتد. او ادامه 
داد: مي گويند ظريف از اول جاسوس بوده، مي گويند پدربزرگ من كه 
مسجد اعظم قم و مسجد هامبورگ با هزينه ايشان ساخته شده، عامل 
بهايي ها بوده و اين روزها هم كه مي نويسند عامل گلوباليست ها بوده. 
اين چيزها را در رابطه با پدربزرگ من كه بنده خدا هفت كفن پوسانده، 
مي گويند. گفته اند پدر فالني، حاج محمدعلي كازروني بوده. پدر من اما 
اسمش مشخص است، حاج عباسعلي ظريف خوانساري و به گاوصندوق 
علما معروف بوده و هركس نياز مالي داشته، به ايشان رجوع مي كرده، 
آن وقت او گفت: مي گويند پدر فالني ساواكي است و پدربزرگش عامل 
بهايي اســت. در اين يك هفته اي كه نگران حضــور من در انتخابات 

شده اند، عكس پدربزرگ من به وفور در توييتر پيدا مي شود.
 برخي از مهم ترين بخش هاي مصاحبه ظريــف را در ادامه 

مي خوانيد:
  آقايان صراحتا گفته اند اگر ترامپ انتخاب مي شــد، پيروزي ما در 
انتخابات 1400 قطعي بود، ولي االن اين قطعيت زير سؤال رفته است. 
اينكه ما انتخابات مان را براساس اتفاقي در خارج از ايران برنامه ريزي 
كنيم، بد است. نكته  ديگر اينكه، شما از ترامپي حمايت مي كنيد كه 
سردار سليماني را شهيد كرده و در قتل هزاران ايراني شركت داشته. 
اينكه مردم تحت فشار باشــند و زجر بكشند تا دولت آقاي روحاني يا 
ديدگاه تعامل با دنيا در ميان مردم منكوب شــود، واقعا نمي دانم اين 

چه فايده اي دارد.
  براساس قواعد تحليلي، ترامپ تا خرداد، وضع خيلي خوبي داشت. 
از آن موقع به تحليل رفت و از شهريور تقريبا مشخص بود كه شرايط 
سختي خواهد داشــت. البته پيش بيني وضعيت كنوني هم شده بود 
كه ترامپ روز انتخابات بيشــترين رأي را مي آورد، اما بعدش با آراي 
پستي ماجرا تغيير مي كند. اين را من در هيأت دولت قبل از انتخابات 

گفته بودم.
  با وجود تمامي دشواري ها اين آمادگي را دارم كه وزير امور خارجه 
دولت بعدي باشم. اما اعتقاد دارم وزير امور خارجه بايد با اجماع ملي 

كار كند.
  در دولت اصولگــراي آقاي دكتر احمدي نژاد كــه در ابتدا به قول 
خودشان »End« اصولگرايي بود، چندبار چين و روسيه قطعنامه هاي 

شوراي امنيت عليه ايران را وتو كردند؟ 
  من و حاج قاســم رفيق بوديم و اختالف نظرهايي در برخي موارد 
داشتيم، اما برجام موضوعي نبود كه با ايشان در موردش بحث كنيم كه 
ببينيم اختالف نظر داريم يا نه. درمورد برجام ايشان دخالتي نداشت 

كه با يكديگر بحث بكنيم.
   خيلي ها براي كانديداتوري در 1400 با من صحبت كرده اند، اما 

من چنين قصدي ندارم.

 بعد از ترور شهيد محسن فخري زاده گمانه زني هايي درباره جايگزين او در سازمان پژوهش و نوآوري 
وزارت دفاع منتشر شد؛ دانشمندي در تراز او كه بتواند مسير، خدمات و كارهاي شهيد فخري زاده را ادامه امنيتی

دهد. درباره جانشين شهيد فخري زاده ترديدي نيست كه به زودي دانشمندي پرآوازه جاي او را خواهد 
گرفت. نام شهيد فخري زاده از اواخر دي ماه در گزارش هاي رسانه اي و اسناد آژانس و فهرست تحريم ها وارد شد، در 
دي ماه سال 89سعيد جليلي،  دبير وقت شوراي عالي امنيت ملي و مذاكره كننده وقت ايران در گفت وگويي با شبكه 
NBC آمريكا وقتي با سؤال خبرنگار درباره محسن فخري زاده و اينكه چه چيزي درباره اين دانشمند مي تواند بگويد 
مواجه شده بود گفته بود يكي ازچيزهايي كه امروز باعث موفقيت ماست اين است كه تمام فعاليت هسته اي مان مبتني 
بر ظرفيت هاي ملي است، دانشمندان جواني هستند كه اين كارها را انجام مي دهند و خوشبختانه امروز اينها يكي دوتا 
و ده تا نيستند، ما امروز صدها دانشمند جوان داريم كه در اين زمينه تحقيق مي كنند. در همان زمان رژيم صهيونيستي 
براي كنترل دانش هسته اي ايران نقشه ترور شهيد فخري زاده را هم كشيده بود. اما دانش ايران با ترور متوقف شدني 
نبود، راه ادامه داشت، همچنان كه سلسله ترورهاي سال 88، 89و 90نتوانست اين دانش را متوقف كند. ترورهاي 
هدفمند دانشمندان ايران از سال 88شروع شده و ۳ روز پيش در دهمين سالگرد شهادت مجيد شهرياري دانشمند 

هسته اي، محسن فخري زاده در يك عمليات پيچيده به شهادت رسيد.

چه كساني به خارج گرا مي دهند؟
ظريف: بعضی دوستان می روند و به آمريكا »گرا« 

می دهند كه با ما بهتر می توانيد كار كنيد

بعد از ترور شهيد فخری زاده، اعضای تيم مذاكرات در 
داخل ترور شخصيتی شدند

 نمايندگان در واكنش به ترور شهيد محسن فخري زاده با 
رأي به دوفوريت طرح اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها مجلس

استارت خروج از پروتكل الحاقي را زدند. طرح دوفوريتي 
نمايندگان براي خروج از پروتكل الحاقي تنها 14مخالف داشت و عمده 
مخالفان نگاهشان اين بود كه اين طرح آنچنان كه بايد و شايد متناسب 
با ترور شهيد فخري  زاده نيست و پاسخگويي به داستان ترور چهره هاي 
مؤثر نظام جمهوري اسالمي بايد قدرت و برندگي خاصي داشته باشد كه 
پيشــنهاد آنها خروج از ان پي تي بود. ايران 17ســال پيش به صورت 
داوطلبانه به عضويت پروتكل الحاقي درآمــد. پروتكل الحاقي امكان 

دسترسي آزاد و نامحدود را به بازرسان سازمان انرژي اتمي مي دهد.
 

مجلس به دنبال چيست؟
نمايندگان در طرح دوفوريتي شان كه 12آبان يك فوريت آن به تصويب 
صحن مجلس رســيده بود، قصد دارند زمينه اي را فراهم آورند كه به 
ميداني براي راستي آزمايي طرف غربي برجام در لغو تحريم ها بدل شود و 
اگر اقدام مؤثري از جانب غرب نبينند به صورت زمانبندي شده و در قالب 
چارچوبي مشخص گام به گام از پروتكل الحاقي خارج شوند. مجلس در 
اين مسير مي خواهد نام و امضاي خود را داشته باشد. براساس شنيده هاي 
خبرنگار همشهري، كارشناسان وزارت خارجه در نشست هاي مشترك 
مخالفت هايي در تدوين اين طرح داشته اند و نظر موافق روي آن ندارند. 
مجلسي ها اما به رغم اين مخالفت ها در پي قانونگذاري به سبك و سياق 
خودشان هستند. نكته اي كه مويد تالش مجلس براي حفظ استقالل 
نظري در اين ميان است اين است كه به گفته محمدحسين فرهنگي، 

سخنگوي هيأت رئيسه مجلس، قرار بود در جلسه غيرعلني ديروز وزير 
اطالعات حضور يابد، اما با توجه به مذاكره اي كه در آستانه اين جلسه از 
سوي رئيس مجلس انجام شد، مقرر شد مجلس رأسا جلسه را اداره كند؛ 
از اين رو وزير اطالعات حضور نيافت. هرچند به رغم هياهوي جمعي از 
نمايندگاني كه در تمامي 5سال گذشته خواستار خروج ايران از برجام 
بوده اند و تصويب اين دوفوريت را به نوعي مقدمه خروج ايران از ان پي تي 

تعبير و توصيف مي كنند، اما قاطبه مجلس بر اين باورند كه درست است 
كه پاسخ به ترور شــهيد فخري زاده بايد به موقع و قاطعانه باشد، اما در 
شرايط فعلي تنش زدايي ميان ايران و جامعه جهاني براي رفع تحريم ها 
و كاستن مشكالت اقتصادي از دوش مردم بايد در اولويت باشد؛ بنابراين 
بايد با درنظر گرفتن اقدامي متناسب با شرايط و به دور از هيجان، پاسخ 

متقابل به اقدام تروريستي اخير داده شود. 
رسيدن به شــرايط مشــخصي براي توقف اجراي داوطلبانه پروتكل 
الحاقي بحث داغ مجلسي ها بود كه بعد از نشست صحن علني بهارستان 
به صورت وي ژه در دستور كار كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
به عنوان كميسيون تخصصي قرار گرفت؛ نشستي كه محمدباقر قاليباف، 
رئيس مجلس براي نشان دادن اهميت اين دستور كار در آن حاضر شد و 
براي ساعت هاي مستمر و متوالي در اين نشست راهكارهاي پيشنهادي 
نمايندگان را مورد بررسي قرار داد. رئيس مجلس پس از تصويب فوريت 
طرح مذكور در صحن علني گفت: اميدواريم تصويب طرح اقدام راهبردي 
براي لغو تحريم ها بتواند جلــوي ياوه گويي ها و اقدامات تروريســتي 
دشمنان را بگيرد. محمدباقر قاليباف بعد از تصويب دوفوريت طرح اقدام 
راهبردي براي لغو تحريم ها افزود: ان شاءاهلل اين طرح در دستور هفته 
جاري مجلس شوراي اسالمي قرار بگيرد و بتواند بعد امكانات صنعت 
هســته اي را تقويت كرده و جلوي ياوه گويي ها و اقدامات تروريســتي 

دشمنان را بگيرد.
او در نطق پيش از دســتور خود گفته بود: دشــمن جنايتكار پشيمان 
نمي شود؛ مگر با واكنشي قوي كه هم در مقابل خطاهاي احتمالي آينده 
دشمن، بازدارندگي ايجاد كند و هم بابت اين جنايات از آنها انتقام بگيرد.

رئيس مجلس: دشمن جنايتكار پشيمان نمي شود؛ مگر با واكنشي قوي مجلس خروج از پروتكل الحاقي را كليد زد
كه بازدارندگي ايجاد كند و  بابت اين جنايات از آنها انتقام بگيرد

شهید علیمحمدی
تاریخ شهادت: دی ماه 88

شهید مجید شهریاری
تاریخ شهادت: آذر 89

 شهید مصطفی احمدی روشن
تاریخ شهادت: دی ماه 90

 شهید حسن طهرانی مقدم
تاریخ شهادت: آبان 90

 شهید داریوش رضایی نژاد
تاریخ شهادت: مرداد 90

  پيكر مطهر شــهيد 
 عكس
فخری زاده خبر محسن 

روز  و  شنبه شــب 
گذشــته در حــرم 
رضوی و حرم حضرت معصومه تشييع 
شد.  همچنين مراســم وداع با پيكر 
شهيد محسن فخری زاده روز گذشته 
در حرم مطهر امام خمينی و با حضور 
سيدحسن خمينی و پيروز حناچی 

شهردار تهران برگزار شد.

كشف سرنخ هاي ترور شهيد فخري زادهوداع با شهيد
 درپي شهادت شــهيد محسن فخري زاده از دانشــمندان رده باالي 
صنعت دفاعي و هســته اي ،روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت 
اطالعات اطالعيــه اي صادر كرد؛ در اين اطالعيه آمده اســت:ضمن 
عرض تســليت شــهادت دكتر فخــری زاده از نخبــگان و خادمان 
 جمهوری اسالمی اعالم می نمايد با اقدامات اطالعاتی سربازان گمنام

 امام زمان )عج( سرنخ هايی از عامالن اين حمله تروريستی به دست 
آمده است كه اطالعات تكميلی متعاقباً به استحضار ملّت شريف ايران 

خواهد رسيد.
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 جلسه شوراي شهر تهران روز گذشته در حالي برگزار شد كه بررسي 
طرح هاي »نظام نامه مشاركت و تعامل تشــكل هاي غيردولتي و شورا

مديريت شهري« و »تعيين حسابرسان منتخب شورا جهت انجام 
عمليات حسابرسي سال 1399شوراي اسالمي شــهر تهران، شهرداري تهران، 
سازمان ها و شركت هاي وابســته« و اليحه شــهردار تهران درخصوص »طرح 
بهره برداري از پياده روها« را در دستور كار داشت. نامگذاري خيابان صنايع به نام 
شهيدمحسن فخري زاده مهم ترين مصوبه دويست و پنجاه ويكمين جلسه پارلمان 
شهري بود. محسن هاشمي رفسنجاني، رئيس شوراي شهر تهران در ابتداي جلسه 
شهادت محسن فخري زاده را به رهبر انقالب و فرمانده كل قوا، خانواده بزرگ صنايع 
دفاعي كشــور و بازماندگان تســليت گفت. او با بيان اينكه مجامع بين المللي و 
دولت هاي مدعي قانونگرايي، چاره اي جز محكــوم كردن ترور ناجوانمردانه پدر 
صنايع موشكي و مغز متفكر صنايع دفاعي ايران نخواهند داشت، گفت: »فقدان 
شهيد فخري زاده، اگرچه براي تمام ايرانيان وطن دوست به ويژه خانواده اش، دردآور 
اســت، اما فرصتي براي ايجاد انسجام و همبســتگي ملي براي تحقق اهداف و 
آرمان هاي ايران اسالمي است و نبايد اين فرصت را كه با هزينه اي سنگين به دست 
آمده، به خاطر مسائل جناحي و سياسي قرباني كرد.« پس از پايان صحبت هاي 
هاشمي رفســنجاني، طرح دوفوريتي نامگذاري خيابان صنايع در منطقه يك و 
محدوده ميدان نوبنياد به نام شهيد محسن فخري زاده، دانشمند هسته اي و صنايع 
دفاعي كشورمان ارائه شد كه محمدجواد حق شناس، رئيس كميسيون نامگذاري 

شوراي شهر تهران درباره ضرورت تصويب اين طرح گفت: »ترور و جنايت غيرقابل 
گذشت و غيرقابل تحملي كه اين روزها مردم ايران شاهد آن بودند، سبب شد يكي 
از دانشمندان و مديران ارزشــمند حوزه دفاع مقدس با عمليات ناجوانمردانه به 
شهادت برسد؛ لذا اين ضايعه دردناك را به ملت و خانواده شهيد فخري زاده تسليت 
مي گويم.« به گفته اين عضو شوراي شهر تهران، نامگذاري خيابان ها به نام شهيدان 
بزرگوار، يكي از اصول حاكم بر رفتار شوراي شهر پنجم بوده و به استناد آمار بيش 
از 40درصد از نامگذاري ها به شهيدان بزرگوار انقالب اسالمي، جنگ تحميلي، 

شهداي حرم و شهداي ترور اختصاص داشته است.
در ادامه طرح 2فوريت تغيير نام خيابان صنايع در منطقه يك كه كنار وزارت دفاع 
قرار دارد و محل كار شهيدفخري زاده بود، با رأي اعضاي حاضر در صحن تصويب و 

اين خيابان به نام شهيد فخري زاده تغيير نام داد.

تصويب طرح انتخاب حسابرس و حسابرسي از شهرداري تهران
در ادامه جلسه طرح انتخاب حسابرس و حسابرسي از شهرداري تهران و سازمان 
و شركت هاي تابع به تصويب رسيد. مجيد فراهاني، رئيس كميته بودجه و نظارت 
مالي شوراي شهر تهران در ضرورت تصويب آن گفت كه انتخاب حسابرس از سوي 
شورا اهميت زيادي دارد و سبب مي شود كارها به صورت فرايندي انجام و از اعمال 
سليقه اي ممانعت  شــود. به گفته او، نظام نامه نحوه اجرايي انتخاب حسابرسان 
شهرداري تهران و شركت و سازمان هاي تابعه با3هدف تدوين شده است: »نخست 
مسئله فرايندي كردن فعاليت هاست، دوم مراحل انجام كار شفاف مي شود كه جزو 
شعارهاي اصلي ما بوده و ســوم بهبود نحوه رسيدگي به گزارش هاي حسابرسي 
است.« سيدحسن رسولي،   نايب رئيس كميسيون و برنامه و بودجه شوراي شهر 

تهران هم  با تأكيد بر تصويب اين طرح گفت: »انتخاب حسابرسي جزو اختيارات 
شوراست و اين طرح در 12ماده در جهت انضباط مالي تدوين شده كه پيچيدگي 
ندارد و شوراي پنجم در راستاي شفافيت، آن را مطرح كرده است.« اين طرح پس 

از بحث و بررسي درنهايت با رأي اكثريت تصويب شد.

تغييرات عجيب در اليحه ماليات بر ارزش افزوده
جلسه شوراي شهر تهران، يك انتقاد داشت كه توســط محمد ساالري، رئيس 
كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران مطرح شد. او تغييرات در اليحه 
ماليات بر ارزش افزوده و كاهش اختيارات شوراهاي شهر كشور را عجيب دانست 
و گفت: »تصميم مجلس درخصوص اليحه ماليات بر ارزش افزوده، آزموني بزرگ 
در دفاع از جايگاه مديريت هاي شهري سراسر كشور است. با توجه به اينكه رئيس 
مجلس، سابقه مديريت در شهرداري را دارد و فراكسيون مديريت شهري مجلس 
پرتعداد ترين فراكسيون در طول تاريخ مجلس است، انتظار مي رود كه نسبت به 
تغييرات ناگهاني و بســيار عجيب و غريبي كه در اليحه ماليات بر ارزش افزوده 
اتفاق افتاده و در فرايند تصميم گيري قرار گرفته بســيار حساب شده و درست 
تصميم گيري كنند.« به گفته او، مجلس درباره سهم عوارض شهرداري ها از ماليات 
بر ارزش افزوده تصميم گيري مي كند و پيشنهاد ارائه شده به شدت كاهشي بوده و 
به موجب مفاد ماده 53نيز قرار است وزارت كشور جايگزين شوراهاي شهر كشور 
براي عوارض گذاري و تعيين مأخذ و حداكثر نرخ عوارض شود كه به نوعي بازگشت 

به عقب است.

فرصت تغيير سبك زندگي

 سال هاست براي انجام كارهاي روزمره 
به ويژه خريد كردن از دوچرخه استفاده 
مي كنم. برخالف تصور همگان به نظرم 
دوچرخه ســواري روحانيــون نه تنها 
ايرادي ندارد، بلكه مي تواند زمينه را براي فرهنگسازي  فراهم كند. 
متأسفانه سبك زندگي كنوني پايتخت نشينان يا بهتر است اينگونه 
بيان كنم سبك زندگي ما غلط است و در پذيرفتن اين موضوع هم 
رودربايستي داريم. همه كارهاي روزمره از خريد، تفريح، رفتن به 
محل كار و... را با خودرو انجام مي دهيم و تحركمان كم اســت و 
درنهايت دچار اضافه وزن مي شويم و پس از آن هزينه هاي گزاف 

صرف مي كنيم تا به كاهش وزن برسيم. 
مرور همين يك مورد ثابت مي كند كه ســبك زندگي مان اشتباه 
است؛ چراكه دوچرخه سواري و گاهاً پياده روي تأثير فوق العاده اي 
در نرمال و متعادل كردن جســم و روح توأمان با هــم دارد، اما 
مقاومت مي كنيــم و واقعيت را نمي پذيريم. عــده اي تلف كردن 
وقت را بهانه مي كنند و ســراغ دوچرخه نمي روند؛ درصورتي كه 
انسان اگر به جســم و روحش اهميت بدهد، استفاده از دوچرخه 
را نه تنها وقت تلف كردن نمي داند، بلكه آن را براي تحقق اين امر 
الزم و ضروري مي پندارد. عالوه بر مسائل مربوط به آلودگي هوا و 
ترافيك، دوچرخه سواري تضمين سالمتي روح و جسم است كه 
متأسفانه مردم غفلت مي كنند و سبك زندگي به گونه اي شده است 
كه شهروندان به منافع شخصي خود فكر نمي كنند و براي تغيير 
اين سبك نادرست زندگي گام برنمي دارند. خوب به ياد دارم سال 
1381دانشجوي دانشگاه امام خميني بودم و استاد فلسفه مان كه 
ساكن كانادا بود، زماني كه در ايران بود مسير خانه تا دانشگاه را با 
دوچرخه مي آمد و همگان تعجب مي كرديم. او هم از بي اهميتي ما 
نسبت به سالمتي مان و اينكه براي انجام هر كاري از خودرو استفاده 
مي كنيم، حيرت مي كرد. اگر قدري عميق بينديشيم پي به نتايج 
مثبت دوچرخه سواري بر جسم و روان برده و متوجه فوايد آن در 
سبك زندگي مي شويم؛ هر چند اين تغيير و تحول نيازمند بسترها 

و امكاناتي است كه بايد توسط مسئوالن فراهم شود. 
درخواست شفاهي و كتبي اثربخشــي زيادي ندارد و بهتر است 
مســئوالن كه از ميان مردم انتخاب مي شــوند و براي مردم كار 
مي كنند، خودشان را از مردم جدا ندانند و براي رفتن به محل كار 
و انجام امور روزمره از دوچرخه اســتفاده كنند. چه اشكالي دارد 
استاندار، فرماندار، شهرداران و حتي نمايندگان مجلس براي تردد 
در شهر پا به ركاب شوند. اين كار سبب مي شود مشكالت را بهتر 
ببينند و عميق تر لمس كنند و درنهايت منجر به رفع آنها شــود. 
اصوال مردم پيرو مسئوالن هســتند، پس وقتي دوچرخه سواري 
از سطح باال يعني در رده مســئوالن شروع شود، مردم هم بيشتر 
ترغيب به اين كار مي شوند. عالوه بر آن، نياز به بستر مناسب براي 
ركاب زدن است كه خيلي كار سختي نيست و در برخي از خيابان ها 
مي توان با قرار دادن نرده يا خط كشــي اين مســير را ايجاد كرد. 
بنابراين قبل از هر اقدامي بايد سبك نادرست زندگي را بپذيريم و 
كارهاي مربوط به تغيير و تحوالت را شروع كنيم و مطمئن باشيم 

در گذر زمان كمبودها برطرف مي شوند.

۴۰۰ واگن متروي تهران؛ نيازمند تعمير
معاون حمل ونقل و ترافيك شــهرداري تهران در بازديد از ايستگاه 
متروی اميركبير اعــالم كرد: هم اكنون 400دســتگاه واگن مترو از 
مجموع 150۷دســتگاه واگن متروی تهران نيازمند اورهال كردن 
است. به گزارش همشهري، سيدمناف هاشــمي با بيان اينكه بيش 
از 90درصد عمليات ســيويل )عمليات عمراني( در اين ايستگاه به 
اتمام رسيده، گفت: »تنها نصب بخشي از تجهيزات و پله برقي ها در 
اين ايستگاه باقي مانده اســت. ايستگاه متروی »اميركبير« به عنوان 
يكصدوسي امين ايســتگاه متروی پايتخت به بهره برداري مي رسد. 

اين ايستگاه در خيابان 1۷شهريور و در خط۶ مترو واقع شده است.«
به گفته او، ســاخت و بهره بــرداري از ايســتگاه »اميركبير« بالغ بر 
2۷0ميليارد تومان هزينه در برداشــته اســت. هاشمي عنوان كرد: 
»پس از بهره برداري از ايستگاه »برج ميالد« و »اميركبير« طي روزهاي 
آينده، بهره برداري از 10ايســتگاه ديگر در خط ۶ و ۷ مترو تا پايان 

سال جاري در دستور كار است.«

حجت االسالم يحيي صالح نيا
 امام جمعه كن

تغيير نام خياباني در محدوده نوبنياد به نام شهيد دانشمند عرصه دفاعي؛ ازسوي شوراي شهر تهران  

نام شهيد فخري زاده روي صنايع جاودانه شد
اعضاي شوراي شهر تهران از حسين اسدي، معلم خير خوزستاني كه ميراث پدري اش را 

صرف خريد  تبلت  براي دانش آموزان محروم كرده است، تقدير كردند

 محمد سرابي
خبر نگار

 بحران هاي محيط زيستي حيات شــهرها و زندگي 
انسان هاي ساكن آن را تهديد مي كنند. خشكسالي و گزارش

آتش سوزي در تابستان و سيل در زمستان بخشي از 
اين مشكالت است كه رفع آن در توان يك شهر يا يك كشور نيست؛ 
بلكه به همكاري جمعي نياز دارد. رويداد بين المللي »كليماتون« يكي 
از مهم ترين رويدادهاي بين المللي محيط زيست شهري است كه در 
بيش از 100شــهر دنيا به صورت همزمان برگزار مي شــود. امسال 
شــهرداري تهران براي ســومين بار اين رويداد  جهاني را با موضوع 
ايده هاي تحول آفرين براي كاهش گازهاي گلخانه اي و سازگاري و 
تاب آوري شهري در مواجهه با تغييرات اقليمي برگزار كرد. شهردار 
تهران در رويــداد بين المللي كليماتون گفت: »بايد شــهري كه به 
نســل هاي آينده تحويل مي دهيم، بهتر از شهري باشد كه تحويل 
مي گيريم. شــهرداري تهران در اين زمينه به دنبــال انرژي هاي نو، 
افزايش فضاي ســبز و توســعه ســامانه هاي حمل ونقل عمومي و 

هوشمند سازي است .«

پيروز حناچي در اين مراسم كه به صورت آنالين برگزار شد، افزود: 
»اميدوارم رويداد كليماتون زمينه اي براي جهاني فكر كردن و محلي 
عمل كردن فراهم كند. نياز به اقدام همگاني داريم تا با تعامل و تالش 
مشترك، ايده هاي محلي براي شهر خلق كنيم.« او گفت: »طي يك 
قرن اخير توسعه لجام گسيخته در جهان و بارگذاري بيش از حد در 
شهر ها باعث آلودگي هاي آب و خاك و مشكالت پسماند مخصوصا 
پسماند پالستيكي شده و به پايداري حيات شهر ها لطمه زده است. در 
تهران اين تغييرات را به طور كامل حس مي كنيم و يكي از مهم ترين 
مولفه ها تاب آوري در مقابل تغييــرات اقليم و افزايش انطباق با اين 
پديده است. اكنون شــهر تهران در كانون يك منطقه كالنشهري 
با وســعتي بالغ  بر ۷00 كيلومترمربع قرار گرفته   كــه حوزه آن به 
1۶ هزار كيلومترمربع مي رسد.« حناچي افزود: »شهر هاي ما به دليل 
قرارگرفتن در منطقه كم آب از ديرباز با اين مشكل روبه رو بوده اند و 
حتي  در كتيبه هاي باستاني هم به آن اشــاره شده است. به همين 
دليل نياكان ما راه حل هاي پايدار و خالق و منطبق با شرايط اقليمي 
در پيش گرفتند. شهر ها با شرايط اقليمي انطباق داشتند. معماري 
ايران در طول حيات خود نگاه هوشــمندانه اي داشــته و اين نگاه 
اقليم محور تاريخچه پرافتخاري در ميان كشورهاي منطقه به وجود 
آورده است. متأسفانه اين نگاه در سده قبل مورد غفلت قرار گرفته و 
االن كالنشهر هاي ما با مشكالت محيط زيستي زيادي روبه رو هستند 

و  تهران در وضعيت حاد تري نسبت به بقيه كالنشهر ها قرار دارد.«
شهردار تهران با اشــاره به اينكه اين روز ها همه كشور هاي جهان با 
كوويد-19مواجه شده اند، گفت: »تا سال 2050 نزديك به ۶5درصد 
جمعيت جهان در شهر ها زندگي خواهند كرد و با اين روند، نمي توانيم 
مديريت شــهر ها را بدون توجه به مسائل محيط زيستي و گرمايش 
زمين درنظر بگيريم. وقوع توفان، ســيل و آتش ســوزي واكنش به 
تغييرات اقليمي انسان ساز هستند. آنچه بايد درك كنيم، اين است 
كه همه ما در سيستمي وابسته به يكديگر زندگي مي كنيم. از بين 
رفتن تنوع زيستي مي تواند در گستره بزرگ تر حيات جمعي همه 

انسان ها را تهديد كند.«

ناپايداري محيط زيست شهرها
مديركل محيط زيست و توسعه پايدار شــهرداري تهران نيز در اين 
مراسم با بيان اينكه در جهان امروز متأسفانه شهرها همچنان كانون 
ناپايـــداري محيط زيستي هستند، گفت: »آلودگي هاي محيطي، 

انتشار گازهاي گلخانه اي، محدوديت منابع و شكنندگي زيست بوم ها 
و زيستگاه هاي طبيعي شهر ازجمله مهم ترين مشخصه هاي ناپايداري 

محيط زيستي شهرها هستند.«
شــينا انصاري با بيان اينكه هم اكنون 
بيماري كوويد-19كشورهاي جهان را 
با چالش جدي مواجه كرده  و مســئله 
گرمايش زمين و تغييرات اقليمي چالش 
بزرگ تري را مقابل بشر قرار داده است، 
افزود: »اين مسئله مشــابه كرونا يك 

مسئله جهاني است  ولي به واسطه عوارض تدريجي و بلندمدت آن 
در مقايسه با تأثيرات ســريع بيماري كرونا، تبعات و پيامدهاي آن 
همچنان براي بخش اعظمي از سياستگذاران و مردم ناديده گرفته 
مي شود كه اين غفلت مي تواند بقاي انسان  را در كره زمين تحت تأثير 
قرار دهد.« انصاري معتقد است: »حركت در مسير شهرهاي تاب آور و 
زيست پذير همچنان از محوري ترين موضوعات محيط زيست شهري 
در جهان امروز به حساب مي آيد كه كاهش خودرو محوري، حمل ونقل 
شهري، كاهش مصرف سوخت هاي فسيلي و جايگزيني انرژي هاي 
تجديدپذير، تقويت اقتصاد چرخشــي و جلب مشــاركت فراگير 
شهروندان از مهم ترين مولفه هاي تسريع حركت در مسير شهر پايدار 
است.« مديركل محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران گفت: 

»كليماتون يك برنامه شهر محور است كه تالش دارد با ايجاد فضايي 
مطلوب براي خلق و توســعه ايده هاي نوين به منظور رفع مشكالت 
محيط زيست شــهري و ايجاد بستري مناســب جهت حمايت از 
ايده هاي نوآورانه، خالقانه و كاربردي با دعوت از اقشار مختلف جامعه 
به ويژه نسل جوان كشور بتواند زمينه  مقابله با اثرات گرمايش زمين 
در شهرها را فراهم كند، چراكه غلبه بر اثرات تغييراقليم نياز به اقدام 
همگاني با مسئوليت مشترك اما متفاوت در كشورهاي مختلف دارد 
كه البته اين موضوع لزوما به معناي پيدا كردن راه حل هاي كامل و يا 
اقدام سريع براي تغييرات اقليمي نيست.« انصاري با اشاره به اينكه 
در رويداد كليماتون سال گذشته يكي از ايده هاي مطرح شده از ايران 
در بين ايده هاي منتخب معرفي شده از ميان هزار طرح برتر جهاني 
قرار گرفت، افزود: »امسال با توجه به استقبال و حضور گسترده تر، 
اميدواريم بتوانيم در ســطح جهاني نقش پر رنگ تر و تأثيرگذاري 

داشته باشيم.«
مجري رويداد كليماتون 2020 هم در اين مراسم از ثبت نام بيش 
از 4۶0نفر در اين رويداد بين المللي شــهر تهران خبر داد. سعيد 
طهماسبيان گفت: »ارتقاي نقش زنان و جوانان در مقابله با تغييرات 
اقليمي، زندگي حين كرونا و پســاكرونا، هوشمندسازي و توسعه 
فناوري، ترويج سبك زندگي پايدار و ارتقاي مشاركت اجتماعي 4 

رويكرد اصلي كليماتون 2020 تهران است.« 

شهردار تهران: اميدوارم رويداد كليماتون زمينه اي براي جهاني فكر كردن و محلي عمل كردن فراهم كند

شهرداري تهران براي سومين بار ميزبان همايش بين المللي »كليماتون« بود

رويدادي جهاني براي خلق ايده هاي محلي
روش آزمون و خطا

حجت نظري، رئيس ســتاد 
توان افزايــي و حمايت از 
سازمان هاي مردم نهاد شهر 

تهران
بسياري از مشكالت تهران 
مسائلي است كه شهر هاي 
ديگر دنيا هم بــا آن روبه رو 
بوده اند اما ما در آستانه قرن 15شمسي همچنان اصرار داريم 
كه به روش آزمون و خطا عمل كنيم. اكنون يكي از چالش هاي 
شهري پسماند الكترونيكي است كه با وجود تالش سازمان 
مديريت پسماند همچنان باقي مانده است. اجراي ايده ها 
مهم ترين وظيفه ما ست تا منجر به تغيير محسوس در شهر 
شود اما در مديريت شهري فضايي براي جمع آوري ايده ها و 

تبديل آنها به طرح و اجرايي كردنشان نداريم.

برداشت از منابع آب 
مسعود تجريشــي، معاون 
محيط زيست انساني سازمان 

حفاظت محيط زيست
بي توجهــي بــه آمايش 
ســرزميني در ايــران و 
بارگذاري هاي اشتباه سبب 
شــده  كه همزمان با تغيير 
اقليم، با مشكالت زيادي روبه رو شويم. اين درحالي است كه 
ما با كمبود آب روبه رو هستيم و افزايش برداشت از آب هاي 
سطحي و زيرزميني به معناي خشك شدن تاالب ها و ايجاد 
گردوغبار است. فرونشست زمين نيز بر اثر افزايش مصرف 
آب رخ مي دهد. براي مثال، اكنون در اطراف شــهر تهران 

۳5 سانتي متر نشست زمين داريم.

قدرت نوآوري در شهر ها
زهــرا صدر اعظــم نوري، 
رئيس كميسيون سالمت و 
محيط زيست شوراي شهر 

تهران
شرايط پاندمي كرونا به معني 
توقف در كسب مهارت نيست. 
امروز بيشتر از هر زمان ديگري 
الزم اســت قدرت نوآوري در شــهر ها اهميت داده شود و 
كليماتون مي تواند به فعاليت هاي هماهنگ براي پيدا كردن 
پاسخ كمك كند. از سال 96 اين رويداد جهاني باعث شد كه 
صد ها شهر بتوانند در آن تشــريك مساعي كنند. به دليل 
همه گيري كرونا بايد به دنبال يك اقدام مشــترك باشيم. 
همه گيري شكننده بودن سيستم هاي موجود را نشان مي دهد 

و ضعيف ترين بخش اقتصاد را هدف قرار مي دهد.

ايده هايي براي تداوم زندگي شهري
كليماتون يك گردهمايــي جهاني براي تبــادل ايده  در 
زمينه تغييرات اقليمي اســت كه بر موضــوع زندگي در 
شــهر ها تمركز دارد. هدف اصلي آن انتقــال ايده ها براي 
مقابله با آثار زيانبار اين تغييرات اســت كه حيات شهر ها 
و ســالمت شــهروندان را تحت تأثير قــرار مي دهد. اين 
گردهمايي شهر محور از ســال2۰15 اجرا مي شود و سال 
 پيش 1۴5شهر در آن شــركت كردند. بنا به آنچه در سايت

 climathon. climate-kic. org آمده شــركت در اين 
برنامه آزاد است. امسال باتوجه به انتشار بيماري كرونا، اين 
مراسم به صورت مجازي و در طول ۳روز به ميزباني شهرداري 

تهران در حال برگزاري است.
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    تو يكي نه اي، هزاري 
جلسه روز گذشته شوراي شهر تهران ميزبان حسين اسدي، معلم خير خوزستاني بود 
كه ميراث پدري اش را صرف خريد تبلت براي دانش آموزان محروم كرده اســت. احمد 
مسجدجامعي به نمايندگي هديه اعضاي شوراي شهر را تقديم اين معلم خير كرد و گفت: 
»هيچ جاي ايران نيست كه يادگاري در خوزستان نداشــته باشد. لرها در پاسداري از 
مرزهاي كشور نقش بي بديلي داشتند كه يك بخشي از آن در جنگ جلوه كرد، ولي آنچه 

مهم است اينكه خوزستان يعني همه ايران. وقتي به يك معلم فداكار خوزستاني هديه مي دهيم؛ يعني به همه ايرانيان 
جايزه مي دهيم.« به گفته او، خوزستان سرزميني است كه همه ايراني ها در آنجا يادگاري دارند، شهيدي دارند، مجروحي 
دارند، جانبازي دارند و مفقودي دارند. اين عضو شوراي شهر تهران با تأكيد بر اينكه حركت معلم خير در ايران تأثيرگذار 
بود و بسياري از نهادها و مردم به آن تأسي كردند، گفت كه ضرورت انجام چنين كاري از ابتداي تشكيل كالس هاي مجازي 
احساس مي شد و اجراي آن بدون حضور و مشاركت مردم ميسر نبود. حسن ختام صحبت هاي مسجدجامعي اين بيت از 

مولوي بود: تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه  آيد  / تو يكي نه اي هزاري، تو چراغ خود برافروز

   قيمت بليت مترو افزايش ندارد
پس از جلسه روز گذشته شوراي شهر، محسن هاشمي رفسنجاني در جمع خبرنگاران ابتدا به انتشار خبر غير موثق 
افزايش قيمت بليت مترو اشاره كرد و گفت: »پيشنهاد معاون حمل ونقل شهردار اين بود كه سهم مردم در بليت مترو 
توسط دولت و شهرداري پرداخت شود و اين امر به معناي افزايش قيمت بليت مترو نبوده و نيست. اين موضوع به دليل 
افزايش قيمت ها و كاهش مسافران توسط سيدمناف هاشمي مطرح شده كه درست هم هست، اما اكنون در فصل بودجه 
هستيم و بايد يارانه دولت در بودجه براي سيستم حمل ونقل عمومي ديده شود. هم اكنون قيمت بليت مترو 15هزار تومان 
است كه براساس تصويب پيشين، يك سوم از اين هزينه را مردم، يك سوم را دولت و يك سوم را شهرداري مي داد. بر 
اين اساس بايد 5 هزار تومان را دولت و  5هزار تومان را شهرداري بدهد، اما بايد براي 5 هزار تومان مردم تصميم گيري 
شود. پيشنهاد سيدمناف هاشمي اين بود كه سهم مردم هم توسط دولت و شهرداري پرداخت شود و اين امر به معناي 
افزايش قيمت بليت مترو نبود.« رئيس شوراي شهر تهران به سؤال چرا تا كنون تنها 2۰۰ميليارد تومان از 15۰۰ميليارد 
تومان اوراق مشاركت محقق شده و تكليف مابقي اين اعتبارات چه مي شود، اينچنين پاسخ داد: »مشكلي كه وجود دارد 
براي تضامين بازپرداخت اين اوراق است؛ درحالي كه وقتي اين اوراق در مجلس مصوب مي شود، مجلس مشخص مي كند 
كه بازپرداخت آن چگونه است. بر اين اساس 5۰درصد اين اوراق مشاركت توسط دولت و 5۰درصد توسط شهرداري 
تهران بايد انجام شود، ولي بانك مركزي و سيستم بانكي بندي به ماده تبصره مربوطه اضافه كرده كه عالوه بر تضمين 
دولت تضمين شهرداري هم براي بازپرداخت ها انجام شود. حال اين سؤال مطرح است كه آيا اعتبار دولت كم شده كه 
از شهرداري تضمين مي خواهد؟ اين بوروكراسي بيش از اندازه است كه از شهرداري هم تضمين مي خواهند و به رئيس 
بانك مركزي هم نامه زده ام كه وقتي ماده 62مطرح مي شود، بانك ها به هيچ عنوان نبايد تضمين بگيرند. اين كار ظلم و 
خطاست و شهرداري مي تواند به كميسيون اصل 9۰هم شكايت كند.« روز گذشته علي امام، مديرعامل شركت متروي 
تهران هم در گفت وگو با همشهري با اشاره به اين موضوع و پيشنهاد به مسئوالن بانك رفاه گفته بود كه طبق قانون، 
بانك عامل مي تواند با استناد به سهم 5۰درصدي دولت در بازپرداخت اصل و سود اوراق، بدون نياز به وثايق شهرداري 
تهران، مبلغ 75۰ميليارد تومان از وجوه را در اسرع وقت آزاد كند. مسئوالن بانك رفاه مي توانند از مديران اعتباري 
بانك مركزي استعالم بگيرند تا بدون دغدغه و نگراني از بابت رعايت قوانين بانكي، 5۰درصد پول اوراق مشاركت كه 

تضامين آن برعهده دولت است را آزاد كنند.
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نگاه فعاالن بازار مسكن به كاهش واقعي نرخ ارز دوخته شده است.    عكس: همشهری/ احمد سیدپور

آب و هوا

امید به جبران عقب ماندگي 9درصدي 
بارندگي در آذر

هفته جاري اغلب مناطق كشور با آسماني ابري همراه با ريزش باران 
و حتي برف مواجــه بوده اند؛ آيا اين بارش هــا مي تواند عقب ماندگي 
9درصدي بارندگي هاي امسال نسبت به ميانگين 11ساله جبران كند؟

به گزارش همشــهري، آخرين آمارهاي دفتر مطالعــات پايه منابع 
آب ايران نشــان مي دهد از ابتداي ســال آبي جــاري تاكنون )اول 
مهر تا شــامگاه 8آذر( ميانگين ارتفاع كل ريزش هاي جوي ايران به 
44.2ميلي متر رسيده است كه در مقايسه با مدت مشابه در سال آبي 
قبل معادل 2درصد افزايش دارد؛ اما نســبت به ميانگين بارندگي در 
دوره هاي مشابه 11سال اخير معادل 9درصد كاهش نشان مي دهد. 
البته اين ميزان بارندگي نيز باوجود كاهش نسبت به دوره 11ساله، 
حدود 24درصد از متوسط بارندگي كشــور در 52سال اخير بيشتر 
بوده و امسال همچنان در جرگه سال هاي با بارش خوب قرار مي گيرد.

درياچه ارومیه سیراب شد
بررسي آمارهاي منتشر شــده از وضعيت بارش هاي جوي در 68روز 
سپري شده از سال آبي 1400– 1399به تفكيك حوضه هاي آبريز 
نشــان مي دهد در اين دوره زماني، فقط بارندگي در دو حوضه آبريز 
»خليج فارس و درياي عمان« و »درياچــه اروميه« بيش از ميانگين 
ســال قبل بوده اســت. البته ميزان بارش هاي حــوزه خليج فارس 
و دريــاي عمان باوجود افزايش 22درصدي نســبت به ســال قبل، 
همچنان 7درصد كمتر از ميانگين 11سال اخير ارزيابي شده است؛ 
اما حوضه درياچه اروميه يكي از بهترين سال هاي آبي را تجربه كرده 
و با 103.5ميلي متر بارش در 68روز گذشــته، با رشد 238درصدي 
بارندگي مواجه شده اســت. اين ميزان بارش در مقايسه با ميانگين 
دوره 11ساله اخير 45درصد و در قياس با ميانگين 52سال گذشته 
نيز 58درصد بيشتر بوده و توانسته است يكي از بهترين سال هاي آبي 

را براي حوضه آسيب ديده درياچه اروميه خلق كند.

خساست آسمان در شرق
از اول مهر تاكنون وضعيت بارندگي در حوضه »درياي خزر« تقريباً 
هم مرز با آمارهاي ســال قبل بوده و فقط يك درصد افت كرده است، 
اما بارندگي در حوضه هاي »قله قوم« واقع در شــمال شرقي كشور و 
»فالت مركزي« به ترتيب كاهش 24و 26درصدي نســبت به مدت 
مشــابه ســال قبل پيدا كرده اســت. در اين ميان بدترين وضعيت 
نصيب حوضه آبريز »مرزي شــرق« و نوار شرقي كشــور در استان 
سيستان وبلوچستان شده كه ميزان بارندگي هاي آن 57درصد نسبت 
به مدت مشابه سال قبل و 13درصد نسبت به ميانگين 11ساله كاهش 
يافته است. البته خشكي و خساست آسمان يكي از ويژگي هاي معمول 
اين حوضه آبريز است و اين اتفاق مختص امســال نيست. براساس 
آمارها، حتي باوجــود كاهش 57درصدي بارندگي هاي امســال در 
حوضه مرزي شرق، همچنان وضعيت بارش هاي اين حوضه نسبت به 

ميانگين 52 سال اخير حدود 7درصد مساعدتر بوده است.

دورنماي سه ماهه بارندگي
پيش بيني هاي مؤسسه تحقيقات آب وزارت نيرو از وضعيت بارندگي 
در سه ماه آينده حاكي از اين است كه احتماالً متوسط بارش آذرماه در 
بيشتر نواحي كشور، عادي و بيشتر از عادي خواهد بود. اين پيش بيني 
براي دي ماه بيانگر آن اســت كه در اين ماه احتمــال وقوع بارش در 
بيشتر مناطق به ويژه شرق و نيمه جنوبي كشور كمتر از عادي باشد. 
در اين ميان پيش بيني ها براي بهمن ماه نيز نشان دهنده بارش هاي 
كمتر از عادي در نيمه شمالي كشور است و در برخي مناطق احتمال 
وقوع بارش عادي يا بيشتر از عادي نيز وجود دارد. براساس پيش بيني 
مؤسســه تحقيقات آب وزارت نيرو احتمال وقوع بارش هاي عادي يا 
بيشتر از عادي براي مناطق مختلف كشور بين 33تا75درصد است؛ 
گرچه در اين ماه احتمال وقوع بارش كمتر از عادي در برخي مناطق 
شمال غرب كشــور وجود دارد. بر پايه اين گزارش، وقوع بارش ها در 
دي ماه كمتر از عادي، با احتمال وقوع بين 50تا75درصد در بيشتر 
مناطق واقع در شرق، نيمه جنوبي و مناطقي از شمال و شمال غرب 
كشور غالب خواهد بود. همچنين در اين ماه، وقوع بارش هاي عادي و 
يا بيشتر از عادي با احتمال وقوع بين 33 تا 75 درصد در برخي مناطق 
واقع در شمال و برخي از مناطق غرب و مركز پيش بيني شده است. در 
بهمن ماه نيز براي بيشتر مناطق واقع در نيمه شمالي كشور، بارشي 
كمتر از عادي با احتمال وقوع بين 33تا75درصد پيش بيني شده، اما 
احتمال وقوع بارش عادي يا بيشتر از عادي براي برخي از مناطق واقع 
در نيمه جنوبي، مركزي، غرب و شمال كشــور با احتمال وقوع بين 

33تا75 درصد نيز وجود دارد.

وضعیت بارندگي در مناطق مختلف
براساس اطالعات هواشناسي، اختالف بارش از ميانگين بلندمدت در 
آذرماه، در مناطق مجاور با رشــته كوه هاي زاگرس و برخي از مناطق 
شمالي و مركزي كشور بين 10تا75 ميلي متر، در مناطقي از جنوب و 
غرب كشور بين منفي 10تا منفي 25ميلي متر و در ساير مناطق بين 
منفي 10 تا مثبت 10ميلي متر پيش بيني شده است. برآوردها حاكي 
است اختالف بارش از ميانگين بلندمدت در دي ماه، در بيشتر مناطق 
واقع در نيمه شمالي كشور بين منفي 10 تا مثبت 10 ميلي متر و در 
مناطق جنوبي، برخي از مناطق شرق و شمال كشور، بين منفي 10 تا 
منفي 75 ميلي متر يا كمتر باشد. همچنين اختالف بارش از ميانگين 
بلندمدت در بهمن ماه، در بيشتر مناطق كشور منفي 10 تا مثبت 10 
ميلي متر پيش بيني مي شود؛ گرچه در برخي از مناطق واقع در غرب، 
شمال، شرق و جنوب شرق كشــور، كمتر از منفي 10ميلي متر و در 
مناطق مجاور با ارتفاعات رشته  كوه هاي زاگرس، بيشتر از 10ميلي متر 

خواهد بود.

بارش تجمعی سال آبی 1400-1399 )میلي متر(

از بازار مسكن چه خبر؟ حاال 
كه قیمت ارز از قله فاصله گرفته و گويي 
انتظارات تورمي در همه بازارها دستخوش 
تغییر شده، معامالت بازار مسكن در چه 

وضعیتي است؟
بازار مســكن از اين منظر كه هــم در توليد 
و هم در معامالت بيشــترين ســهم آن در 
اختيار بخش خصوصي و مردم اســت، يكي 
از خاص ترين بازارهاي كشــور به حســاب 
مي آيد كه بازيگران آن، خود مردم هستند؛ 
مردمي كه هميشه جلوتر از مسئوالن حركت 
مي كنند و به اصطالح صالح كار خودشــان 
را مي داننــد. البته در اين بــازار هم با تغيير 
شاخص هاي كالن اقتصادي و سياسي، رفتار 
بازيگــران تغيير مي كند و مردم براســاس 
برداشــتي كه از شــرايط دارنــد، تصميم 
مي گيرند؛ همچنان كه مثاًل انتخابات آمريكا، 
به واسطه تغييراتي كه در بازارهاي ارز و طال 
به همراه داشت، انتظارات رشد قيمت در بازار 
مســكن نيز تحت تأثير قرار گرفت و ضمن 
اينكه طرف فروش مسكن قوي تر به ميدان 
آمد، بخشي از خريداران  هم عقب كشيدند و 

تعداد معامالت پايين آمد.
از نظر قیمتي چه تغییراتي در 

اين بازار رخ داده است؟
فعاًل براســاس معامالت انجام شده در دفاتر 
مشاور امالك، به نظر مي رسد قيمت مسكن 
به طور ميانگين 10تا 15درصد نسبت به اوج 
قيمت هاي پيشــنهادي  ماه قبل كمتر شده 
است. البته در مورد قيمت مسكن كمي بحث 
متفاوت از قيمت ديگر كاالهاســت؛ چراكه 
عوامل متعددي نظير نقدينگي، جنس تقاضا، 
ميزان توليد، كسري مسكن و... در آن دخالت 
دارند. بارها گفته شده كه 4مؤلفه اصلي شامل 
نرخ ارز، قيمت طال، نرخ حامل هاي انرژي و 
وضعيت بورس بر رشد قيمت ها مؤثر هستند 
و هر زماني اين 4عامل با تغييرات افزايشي 

يا كاهشي مواجه شــوند، قيمت  مسكن نيز 
تحت تأثير قرار مي گيرد؛ بنابراين در شرايط 
فعلي كه نرخ ارز و طال كاهــش پيدا كرده، 
قيمت مسكن نيز قابليت كاهش دارد و دولت 
هم بر همين مبنا تالش مي كند بازار مسكن 
را به سمت بهتر شدن هدايت كند. از سوي 
ديگر با توجه بــه اينكه قريب به 85درصد از 
كل مصالح ساختماني كشــور توليد داخل 
است، امكان تعديل رشــد قيمت مسكن از 
طريق كاهــش قيمت تمام شــده و كنترل 
تورم نهاده هاي ســاختماني نيز وجود دارد، 
اما اين مســئله منوط به عــزم جدي دولت 
و سياســتگذار براي تقويت توليد مسكن و 

حذف هزينه هاي زائد از اين حوزه است.
تحلیل شما از آينده میان مدت 

بازار چیست؟
فعاًل كاماًل مشهود است كه عرضه فايل هاي 
فروش بيشــتر شــده و قدرت فروش بيش 
از ميــزان تقاضاي بــازار اســت؛ به گونه اي 
كه براســاس آخريــن آمارهــاي اتحاديه، 
تعــداد معامــالت خريدوفروش مســكن 
با افت 35درصدي مواجه شــده اســت. در 
اين وضعيــت، طبيعتاً قيمت مســكن هم 
بايد كاهش پيــدا كند و هميــن افت 10تا 
15درصدي كه بخش عمده آن ناشي از خالي 
شــدن انتظارات تورمي بوده، نشانه همين 
فشار فروش اســت. البته يك اصل مهم اين 
است كه بازار مســكن واكنش تند و سريع 
به تحوالت ندارد و مثاًل اگــر يكباره نرخ ارز 
فالن درصد رشــد كرد، قيمت مسكن هم 

بالفاصله به همان ميزان رشد نمي كند و اصاًل 
خصوصيت هاي بازار مســكن و پيچيدگي و 
زمان بر بودن معامالت اين اجازه را نمي دهد، 
اما به مرور زمان و بعد از جاافتادن قيمت هاي 
جديد مثاًل در بازار ارز، بازار مسكن نيز وارد 
روند صعودي قيمت مي شــود و در مقابل با 
افت يا ريزش قيمت ارز هم بازار مسكن سريعاً 
خود را بــا نرخ ارز متناســب نمي كند، بلكه 
منتظر مي ماند كه نرخ ارز واقعا كاهش پيدا 
كند و در محدوده پايين بماند و بعد از اينكه 
اثرات كاهش نرخ ارز در قيمت ساير كاالها 
و به خصوص ملزومات توليد مسكن نمايان 
شد، قيمت مسكن نيز افت مي كند. در شرايط 
فعلي هم قيمت مســكن از نظر من قيمتي 
نيســت كه فعال مي بينيم و بايد كاهش پيدا 
كند، اما روال آن به شيوه اي است كه گفتم. 
فعال همكاران ما مي گويند عمده كساني كه 
به قصد گران تر شدن مسكن خريد كرده اند 
و قصد ســرمايه گذاري بلندمدت در بازار را 
ندارند، خواستار فروش امالك خود هستند و 
در طرف مقابل هم خريداران منتظر واقعي تر 

شدن قيمت ها مانده اند.
صنف شــما طرفدار كاهش 

قیمت است يا افزايش؟
ما از جوش خــوردن معامالت بازار امالك و 
مستغالت حق كميســيون مي گيريم، پس 
به نفع ماســت كه تعداد معامالت افزايش 
پيدا كند، نه قيمت ها. البته با رشــد قيمت 
حق كميســيون ها هم باال مي رود، اما اين 
رشــد قيمت ها به كاهش تعــداد معامالت 

و حتي ركود ســنگين هم منجر مي شود و 
درنتيجه مشــاور امالك با تعداد معامالت 
كمتر، درآمد كمتري هم كسب مي كند. در 
كليت ماجرا و با قبــول اينكه متخلف در هر 
صنفي مي تواند وجود داشته باشد و اتحاديه 
نيز آماده برخورد با آنهاست، مشاور امالك 
هم مثل هر كاســب ديگري مي خواهد اين 
معامله را جوش بدهد، ســودش را بگيرد و 
برود دنبال يك معامله ديگر. البته اين نكته 
را هم بگويم كه شغل مشاور امالك به واسطه 
شرايطي كه دارد، درهرصورت با نارضايتي 
مشتريان روبه روســت؛ چراكه مثاًل در يك 
معامله، فروشــنده قيمت مســكن را مثاًل 
100اعالم مي كند و از مشــاور مي خواهد 
اين ملك را با اين قيمت بفروشــد. از سوي 
ديگر خريدار هم قيمت 80را مدنظر دارد و از 
مشاور انتظار دارد معامله را روي اين قيمت 
جوش بدهد. در اين ميان بنگاهي براي اينكه 
به حق كميسيون خودش برســد با هر دو 
طرف سروكله مي زند و مثاًل معامله را روي 
90جوش مي دهد. حاال معامله انجام شــده 
و خريدار و فروشــنده هر دو بدون رضايت 
واقعي از كار مشــاور امالك بنــگاه را ترك 
مي كنند؛ چون فروشنده به خواسته فروش 
روي قيمت 100نرسيده و خواسته خريدار 

روي قيمت 80هم محقق نشده است.
با اين شــرايط بازار مسكن، 

وضعیت بازار اجاره چگونه است؟
اجاره مسكن تابعي از قيمت و ارز مورد اجاره 
است و طبيعتاً بايد همســو با تغيير قيمت 
مســكن تغيير كند. طبق روال بازار اجاره، 
معموالً مالكان يك پنجــم ارزش يك واحد 
مســكوني را به عنوان رهن كامل آن واحد 
مدنظر قرار مي  دهند و درصورت نياز با نرخ 
3درصد ماهانه به اجــاره تبديل مي كنند؛ 
به طوري كه هر يك ميليون تومان رهن ساالنه 
معادل 30هزار تومان اجاره ماهانه حســاب 

مي شــود. البته رابطه قيمت اجاره مسكن 
هم شبيه رابطه قيمت مســكن و ارز است و 
با قدري تأخير به روزرساني مي شود؛ چراكه 
ماهيــت قراردادهاي اجاره 12ماهه اســت 
و معموالً قيمت آن در طول ســال تغييري 
نمي كند. از سوي ديگر در دوره هاي جهش 
قيمت مســكن، بازار اجاره كشش متناسب 
شدن با قيمت مســكن را ندارد و درنتيجه 
لزوماً با متوقف شدن رشد قيمت مسكن، رشد 
اجاره متوقف نمي شود، اما در مجموع قيمت 
اجاره همواره با نسبت يك پنجم قيمت ملك 
متناسب مي شود. البته يك نكته هم وجود 
دارد كه اين معيار يك پنجم براي همه امالك 
و همه مناطق صدق نمي كند و فقط يك معيار 
كلي اســت كه از قديم مطرح  شده است. در 
اصل، قيمت اجاره توسط بازار كشف مي شود 
و مالكان و مستأجران با مظنه گيري از موارد 
مختلف به توافق نهايي مي رسند؛ گاه باالتر از 

اين معيار و گاه پايين تر.
با اين توضیحــات، با توجه به 
رشد 70تا 80درصدي قیمت مسكن در 
9 ماه اخیر چه شرايطي براي بازار اجاره 

رقم خورده است؟
آخرين آمارهاي اتحاديه مشــاوران امالك 
حاكي از اين اســت كه تعــداد قراردادهاي 
جديد بازار اجاره 22درصد نسبت به سال قبل 
كمتر شده به دليل اينكه بخشي از موجران، 
مصوبه ســتاد مقابله با كرونا مبني بر تمديد 
اجباري قراردادهاي اجاره را رعايت كرده اند 
و به هر نحو با مســتأجر كنــار آمده اند. در 
مورد قيمت نيز به دليل اينكه براســاس اين 
مصوبه، در تهران سقف افزايش قيمت اجاره 
25درصد، در شهرهاي بزرگ 20و در ساير 
شهرها 15درصد تعيين شده  بود و بخشي از 
موجران به اين مصوبــه پايبند بوده اند، فعاًل 
ميانگين افزايش قيمت ها كمتــر از ميزان 
تأثير قيمت مسكن بر بازار اجاره بوده است، 

اما متأســفانه در مــورد قراردادهاي جديد 
قيمت هــاي باالتري مطرح مي شــود. ما از 
قبل هم گفته ايم كه براي بازار اجاره نگراني 
بيشتري نسبت به بازار مسكن داريم؛ چون 
سهم اقشار آســيب پذير از اين بازار بيشتر 
اســت و اثرات تورم آن نيــز مخرب تر ظاهر 

مي شود.
براي جلوگیري از بحران بازار 

اجاره چه بايد كرد؟
بازار اجاره ما از قيمت گذاري دستوري اطاعت 
نمي كند؛ تاجايي كه حتــي قيمت گذاري 
مشــاوران امالك هــم چنــدان تأثيري بر 
مناسبات اين بازار ندارد؛ چراكه خود مالك 
در نقش مستأجر از چند جا قيمت مي گيرد 
و روي ملــك خودش قيمت مي گــذارد. ما 
بايد تنظيم بازار را جدي بگيريم. بايد الگوي 
ميادين ميوه و تره بار شــهرداري را در بازار 
اجاره هم اجرا كنيم؛ كاري كه اخيرا وزارت 
راه و شهرسازي هم با نام اجاره داري حرفه اي 
مطرح كرده، اما همچنان اجرايي نمي شود. ما 
بايد از تجربيات ديگر كشورها استفاده كنيم؛ 
آن هم نه آلمان و انگليس و...، بلكه به تجربه 
همين تركيه كه همسايه ماست، نگاه كنيم. 
اينها در هر منطقــه و هر محله مجتمع هاي 
اجاره اي ساخته اند و به عنوان تنظيم گر بازار 
به زوج هاي جوان، كم درآمد و ساير متقاضيان 
مســكن اجاره مي دهند و با كنترل عرضه و 
تقاضاي بازار و اعالم نرخ هاي منصفانه جلوي 
نابســاماني بازار را مي گيرند. ما هم بايد اين 
تنظيم گري در بازار اجــاره را جدي بگيريم. 
از سوي ديگر بايد توليد مسكن را به سمت 
صنعتي شدن سوق دهيم تا هم تعداد توليد 
افزايش پيدا كند و هم قيمت تمام شــده آن 
بشكند. وقتي در يك اقتصاد متورم، قرار باشد 
احداث يك ســاختمان، 3سال طول بكشد 
طبيعتاً قيمت تمام شده آن به واسطه خواب 

سرمايه 3ساله باال مي رود.

افزايش مشهود عرضه در بازار مسكن
رئيس اتحاديه مشاوران امالك تهران در گفت وگو با همشهري تأييد كرد

 خسروي:  قيمت مسكن همچنان واقعي نيست؛ اما براي كاهش آن بايد نرخ ارز 
به صورت واقعي كاهش پيدا كند و اقتصاد نيز به ثبات برسد

بازار مسكن در سايه تحوالت كالن اقتصادي 
و سیاســي، در حال تغییر وضعیت است و 
به نظر مي رســد دوباره به يكي از پیچ هاي 
تاريخي عبور از رونق و ورود به دوره ركود 
رسیده باشد، اما نكته قابل تأمل اين است كه برخالف بازارهاي 
سرمايه، ارز، طال و حتي خودرو كه همگي در ماه هاي اخیر وارد 
دوره اصالح قیمتي شده اند، قیمت مســكن حداقل تاكنون 
واكنش چشمگیري به تحوالت نداشته است. البته در بازخواني 
دوره هاي قبلي رونق و ركود بازار مسكن نیز شواهد متعددي از 
چسبندگي قیمت در اين بازار ديده مي شود كه همواره به بهاي 
ورود به دوره هاي سخت ركود و ثبات قیمتي چندساله تكرار شده 
است. نكته ديگر اينكه باوجود اصالح نشدن قیمت معامالتي 
بازار مسكن، قیمت پیشنهادي فروشندگان در اين بازار تا قدري 

تعديل و حداقل فعاًل احتمال رشد قیمت ها منتفي شده است. 
رئیس اتحاديه مشاوران امالك تهران، از شكست 10تا 15درصدي 
قیمت  در بازار مسكن خبر مي دهد و مي گويد: مردم حواسشان 
به وضعیت بازارها هست و يك گام جلوتر از مسئوالن و متولیان 
تنظیم بازار حركت مي كنند؛ درنتیجه در جريان تحوالت اخیر 
اقتصادي و سیاسي، بخشي از سرمايه گذاراني كه به امید گران 
شدن مسكن وارد اين بازار شده بودند، امالك خود را براي فروش 
عرضه كرده اند و خريداران نیز براساس تحلیلي كه از تحوالت 
دارند بااحتیاط منتظر تعديل قیمت ها نشسته اند. ديروز روزنامه 
همشــهري، میزبان مصطفي قلي خســروي، رئیس اتحاديه 
مشاوران امالك تهران بود. پس از بازديد خسروي از بخش هاي 
مختلف تحريريه، گپ و گفتي در مورد تحوالت و وضعیت بازار 

مسكن با او داشتیم كه در ادامه مي خوانید.

خودرو

مسكن

 فربد زاوه، كارشناس بازار خودرو در گفت وگو با همشهري از تند شدن شيب ارزاني چشم انداز بازار خودرو تا پايان سال 1400
وارداتي ها و ثبات قيمت خودروهاي پرتيراژ خبر مي دهد

سیر نزولي قیمت خودروهاي تولید داخل، مونتاژي و وارداتي در 
حاشیه بازار ادامه دارد. به گفته كارشناسان و فعاالن صنفي هنوز 
حباب قیمت خودرو در بازار به طور كامل تخلیه نشده و متقاضیان 
واقعي كمتر براي خريد خودروهاي صفــر كیلومتر يا كاركرده 
ريسك مي كنند. سرمايه گذاراني كه در ماه هاي اخیر با هدف سرمايه گذاري و كسب 
سود خودروهايي را خريداري و دپو كرده بودند، حاال حاضر به فروش خودروهايشان 
با قیمت كمتر و با ارائه تخفیف هاي بیشتر هستند، اما خريداران كمي در بازار حضور 
دارند. با اين روند چشم انداز بازار خودرو طي چند ماه آينده چگونه خواهد بود؟ با فربد 

زاوه، كارشناس بازار خودرو گفت وگو كرده ايم.

با توجه به تشــديد روند نزولــي قیمت خودروهاي 
داخلي و وارداتي چشــم انداز بازار خودرو طي چند ماه آينده 

چگونه خواهد بود؟
با توجه به شــرايط كنوني و روند عرضه و تقاضاي بازار خودرو، به نظر 
مي رسد در كوتاه مدت بنابر مدل و نوع خودرو كم كم با توقف روند رشد و 
كاهش قيمت برخي خودروها مواجه شويم و در برخي ديگر از خودروها 
سير نزولي قيمت ادامه خواهد يافت. با اين شرايط در بازار خودروهاي 
گران قيمت وارداتي و مونتاژ داخلي تا ابتداي تابستان و انتخابات سال 

1400نيز همچنان شاهد سير نزولي قيمت ها خواهيم بود.
پیش بیني شما از روند بازار قیمت  خودروهاي پرتیراژ 

چیست؟
با توجه به اينكه خودروهاي پرتيراژ داخلي افت قيمت زيادي داشته و 
قيمت اين خودروها به نرخ تورم نقطه به نقطه خود نزديك شده به نظر 
مي رسد روند كاهش قيمت اين نوع خودروها كم كم متوقف خواهد 
شد. البته در ماه هاي آينده بار ديگر قيمت اين نوع خودروها با شيب 

تورمي خزنده اي افزايش خواهد يافت.
با اين حساب چشم انداز بازار خودرو را در شب عید 

چگونه مي بینید؟
در كوتاه مدت يعني تا شــب عيد امســال يا حتي نيمه نخست سال 
1400و حتي تا پايان سال آينده نيز شاهد رونق چنداني در بازار خودرو 
نخواهيم بود، بازار در ركود خواهد بــود و بازي قيمت ها در محدوده 
قيمتي كف كنوني ادامه خواهد يافت. با وجود اين، ممكن است قيمت 
برخي از انواع خودرو مانند پژو 206وقتي به كف رسيد، كم كم در باد 

تورمي قرار بگيرد و شيب قيمت اين خودروها مثبت شود.
يعني اين احتمال وجــود دارد كه قیمت خودروهاي 

پرتیراژ در بازار شب عید صعودي شود؟
ســير صعودي قيمت خودروهاي پرتيــراژ داخلي چنــدان زياد و 
نگران كننده نخواهد بود و در حد تورم اســت؛ يعني ممكن اســت 

قيمت پژو 206تيپ2معمولي تا كف قيمت 155تا 160ميليون تومان 
كاهش يابد و از كف اين قيمت به بعد قيمت بازار اين خودرو بر مبناي 
نرخ تورم بخشي خودرو تعيين شود. با استفاده از اين خط كش ساده 
مي توان چشم انداز قيمت اين خودروها را تعيين كرد؛ يعني با توجه 
به اينكه بانك مركزي نرخ تورم ماهانه را در 2 ماه گذشته 5تا 7درصد 
اعالم كرده، نرخ تورم 50تا 80درصدي را بايد در قيمت خودرو لحاظ 
كنيم. با اين محاسبه ساده مي توانيم متوجه شويم كه قيمت كنوني 
خودروهاي مختلف تا چه حبابي است و آيا امكان كاهش بيشتر وجود 
دارد يا نه؟ البته در بازار خودروهــاي پرتيراژ هنوز به اين كف قيمتي 

نرسيده ايم، اما به آن نزديك هستيم.
با اين روند حداقل قیمت پرايد و پژو206تیپ2 چقدر 

خواهد بود؟ 
قيمت پرايد در سال گذشته همين موقع حدود 70ميليون تومان بود 
كه با نرخ تورم موجود بايد نرخ اين خودرو 100تا 110ميليون تومان 
باشد، اما اكنون به دليل عرضه زياد اين خودرو از طرف بازار و خروج 

خودروهايي كه قبال به دليل رشد قيمت در پاركينگ ها مانده بودند، 
قيمت اين خودرو در كوتاه مدت حتي به كمتر از نرخ تورم بخشي يعني 
حدود 90ميليون تومان نيز مي رسد. همچنين قيمت پژو 206تيپ2 
معمولي سال گذشته در همين روزها حدود 110تا 120ميليون تومان 
بوده كه با اضافه كردن نرخ تورم حداقل 50درصدي، كف قيمت اين 
خودرو در بازار حدود 165ميليون تومان خواهد بود، اما اكنون احتمال 
كاهش قيمت بيشتر اين خودرو نيز به دليل عرضه شدن خودروهاي 
دپو شــده در 6 ماه نخســت امســال به بازار وجود دارد. نكته اي كه 
دولتمردان و مردم از توجه به آن غافل مانده اند آن اســت كه حجم 
تقاضاي مؤثر موجود در بازار خودرو همانند 2سال گذشته يك ميليون 
و 500هزار دستگاه نيست، بلكه اين تقاضا به 500هزار دستگاه كاهش 
يافته است. دليل اينكه هنوز هم برخي افراد براي ثبت نام خودرو صف 
مي كشند، آن نيست كه اين افراد مصرف كننده خودرو هستند، بلكه 
بخش عمده اين تقاضا براي دستيابي به سود مابه التفاوت نرخ كارخانه 
و حاشيه بازار خودروست، اما با اين شرايط فروش خودرو در بازار بيش 
از تقاضاي مؤثر 500هزار دستگاهي موجود، تقريبا نشدني است. حتي 
كساني كه به طمع سرمايه گذاري طي چند ماه گذشته به بازار خودرو 
وارد شــده اند نيز بايد اين موضوع را درنظر بگيرند كه قيمت ها بايد 
به گونه اي تنظيم شود كه بتوان براي فروش 500هزار دستگاه خودرو 
اقدام كرد. اين درحالي است كه در 6 ماه نخست امسال توليد تجاري 
خودرو كمتر از اين ميزان و 200هزار دستگاه بود و 100هزار دستگاه 
نيز به طور ناقص توليد شد و به نظر نمي رسد تيراژ توليد خودرو در 6 ماه 
دوم امسال نيز بيش از 300هزار دستگاه باشــد كه با اين روند تيراژ 
توليدخودروهاي تجاري در داخل حداكثر به 600هزار دستگاه خواهد 
رسيد، اما با توليد و تجاري سازي  600تا 700هزار دستگاه خودرو نيز 

150تا 200هزار دســتگاه خودرو مازاد بر نياز بازار را شاهد خواهيم 
بود كه اين موجب كاهش اثر تورم بخشي بر قيمت خودرو شده و نرخ 
اين خودروها را كمتر از نرخ تورم بخشــي كاهش مي دهد؛ همانطور 
كه در ابتداي تابستان امســال نرخ تورم نقطه به نقطه 50درصد، اما 
تورم بخشي خودرو 300درصد بود. اين انحراف از نمودار تورمي نيز 
به عرضه تقاضا و قدرت خريد مشتريان خودروباز برمي گردد. با اين 
شرايط است كه معتقدم تا شب عيد امسال جهش قيمتي را در بازار 
خودرو شــاهد نخواهيم بود، اما نرخ تورم در قيمت تمام شده خودرو 
انباشته خواهد شد و از آنجا كه به نظر نمي رسد تنش شديد اقتصادي 
در 4سال آينده را شاهد باشيم، اين فشــار تورمي خيلي آرام تخليه 
خواهد شد و نمي توان انتظار افزايش شديد قيمت خودرو حتي طي 

سال 1400را داشت.
تأثیر كاهش قدرت خريد مردم بر چشــم انداز بازار 

خودرو چیست؟
اتفاقي كه افتاده آن اســت كه ســطح عمومي درآمدها متناسب با 
سطح عمومي قيمت كاالها و خدمات افزايش نيافته؛ يعني درآمدها 
20درصد، اما ســطح عمومي قيمت ها 3برابر افزايش يافته اســت. 
ســطح عمومي قيمت ها در برخي كاالهاي اساسي تر مانند پوشاك، 
خوراك، آموزش، مسكن و... در سبد مصرفي خانوارها به شدت افزايش 
يافته است. اين شرايط موجب شده تا ســهم كاالهايي مانند خودرو 
در سبد هزينه خانوارها به شدت كم شــود؛ يعني اينكه خانوارها اگر 
درآمدي داشــته باشــند نيز بايد صرف خوراك، مسكن و پوشاك و 
دريافت خدمــات كنند. وقتي مثال قيمت مرغ 7برابر مي شــود، اين 
امر باعث مي شود تا ســهم كاالهاي غيرضروري مانند خودرو از سبد 
مصرفي خانوارها كم شــده و حجم تقاضاي مؤثــر در بازار را حداقل 
براي خودروهاي صفر كيلومتر به شــدت كاهش دهد. كســاني كه 
طي چند ماه گذشــته خودرو را به قصد ســرمايه گذاري خريداري 
كردند و حتي سياســتگذاران و برنامه ريزان خودرو در وزارت صمت 
و قطعه ســازان نيز بر مبناي محاسباتي نادرســت اقدام مي كنند و 
خودروهاي توليدي به راحتي در ســال 1400وارد بازار نخواهد شد؛ 
مگر اينكه قيمت خودرو به شدت كاهش يابد. با اين شرايط، با توجه 
به وجود خطر افزايش تورمي قيمت خودرو، مشتريان واقعي و كساني 
كه قصد خريد خودرو نه براي كسب سود را دارند، نبايد خودرو بخرند 
و تنها زماني نســبت به اين كار اقدام كنند كه قيمت خودرو حداقل 
به مدت يك هفته افزايش يابد؛ چراكه كسي نمي داند چه تعداد خودرو 
مثال پرايد يا پژو206صفركيلومتر پالك شــده و آماده تحويل وجود 
دارد كه از كارخانه خارج شده، اما در پاركينگ ها موجود و در انتظار 

عرضه به بازار است.

بخشي از سرمايه گذاران به دنبال خروج از بازار مسكن هستند و 
قيمت ها نيز به طور ميانگين 10تا 15درصد نسبت به قله قيمتي 

عقب نشيني كرده است
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ابقاي مديرعامل بورس تهران
علي صحرائي به مدت 2سال ديگر در ســمت مدير عاملي بورس تهران ابقا شد. به 
گزارش روابط عمومي بورس تهران، عصر ديروز، يكشنبه، هيأت مديره جديد بورس 
اوراق بهادار تهران جلسه تشكيل داد و با توجه به سابقه و عملكرد 2سال گذشته علي 
صحرائي در بازار سرمايه، او را براي 2سال ديگر به عنوان مديرعامل بورس تهران ابقا 
كرد. علي صحرائي بيش از 2دهه است كه در بازار سرمايه حضور پيوسته دارد. او از 

مرداد77 در پست هاي كارشناسي و مديريتي در بورس تهران حضور داشته است.

ث
مك

   تداوم توزيع مرغ دولتي در ميادين
رئيس سازمان ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران، از تداوم توزيع مرغ تازه به قيمت ۱۸ هزار و 5۰۰ تومان در ميادين ميوه و تره 
بار تهران خبر داد و گفت: مشكلي در زمينه تامين و توزيع مرغ گرم و منجمد نداريم و مردم مي توانند به راحتي با درنظر گرفتن 
شيوه نامه هاي بهداشتي، اين اقالم را از ميادين ميوه و تره بارخريداري  كنند. سعيد راد با بيان اينكه هماهنگي هاي الزم براي تداوم 
عرضه مرغ گرم و منجمد در ميادين ميوه تره بار شهرداري تهران انجام شده است، از مردم خواست تا در خريد مرغ عجله نكنند و 
افزود: با توجه به اعمال محدوديت هاي كرونايي 25۰ ميدان و بازار ميوه و تره بار شهرداري تهران آمادگي الزم براي خدمات رساني 
هر چه بهتر و بيشتر به شهروندان را دارند زيرا اين ميادين و بازار هاي ميوه و تره بار طي 7 روز هفته در خدمت شهروندان بوده و زمان 
فعاليت اين مراكز حتي يك ساعت هم كاهش نيافته است. راد با اعالم اينكه وضعيت موجودي محصوالت و كاال ها در ميادين ميوه و 
تره بار را به صورت لحظه اي رصد مي كنيم تا كمبودي براي عرضه انواع ميوه و تره بار نداشته باشيم، گفت: عالوه بر توزيع محصوالت 
تنظيم بازاري مانند مرغ كه در اختيار ميادين ميوه و تره بار قرار مي گيرد، همه سعي كرده ايم تا در زمينه عرضه محصوالتي همچون 

روغن، گوشت قرمز، تخم مرغ و برنج نيز كمبودي براي عرضه اين اقالم وجود نداشته باشد.

افزايــش عرضه مرغ دولتــي و افت  بازار
50درصدي تقاضاي خريد، موجبات 
سقوط آزاد قيمت مرغ گرم در بازار 
خرده فروشي را فراهم آورده و ديروز 
قيمت هركيلوگرم مرغ در سطح خرده فروشي به محدوده 

25تا 30هزار تومان كاهش يافت.
به گزارش همشــهري، در دومين روز عرضــه مرغ گرم با 
نرخ دولتي 18هزار و 500 و مرغ منجمد با قيمت 15هزار 
تومان، زمينه شكست قيمت ها در بازار خرده فروشي فراهم 
شد. فعاالن بازار از احتمال بازگشت قيمت ها به سطح نرخ 
مصوب 20هزار و 400توماني ســتاد تنظيم بازار ســخن 
مي گويند. قيمت مرغ هفته گذشــته به مرز 38تا 40هزار 
تومان هم رســيد اما با توزيع مرغ منجمد در مراكز عرضه 
مســتقيم و افت 50درصدي تقاضا ناشي از كاهش قدرت 
خريد خانوارها، روند قيمت ها شيب نزولي به خود گرفت. 
مشــاهدات ميداني خبرنگاران همشهري حاكي است: در 
برخي واحدهاي صنفي خرده فروشــي در سطح كالنشهر 
تهران، ديروز قيمت مرغ با افت 10تا 13هزار توماني مواجه 
شد و نرخ هر كيلوگرم مرغ گرم به 25تا 30هزار تومان رسيد. 
رئيس اتحاديه فروشــندگان پرنده و ماهي در گفت وگو با 
همشهري از افزايش سهميه عرضه مرغ دولتي در مغازه هاي 
سطح شهر تهران از ديروز)يكشنبه( خبر داد و اعالم كرد: 
تنها در روز نخست اجراي طرح، 250تن مرغ گرم و منجمد 

در واحدهاي صنفي توزيع شد. 
 مهدي يوسف خاني تأكيد كرد: از ديروز، يكشنبه، مرغ گرم 
بدون محدوديت با قيمت 17هزار و 600تومان در اختيار 
واحدهاي صنفي سطح شهر تهران قرار گرفته و اين واحد ها 
نيز به عرضه مرغ تازه با قيمت حداكثر 18هزار و 500تومان 
به مشــتريان ملزم هســتند. همچنين هر كيلوگرم مرغ 
منجمد با نرخ 14هزار تومان در اختياراين واحدهاي صنفي 
قرار مي گيرد و اين واحدها بايد آن را حداكثر با قيمت هر 

كيلوگرم 15هزار تومان به مشتريان عرضه كنند.

كاهش تقاضا براي مرغ گران
مشاهدات ميداني خبرنگاران همشهري در برخي مغازه هاي 
مرغ فروشي سطح شهر تهران حاكي از سقوط آزاد قيمت 
مرغ و افت شديد تقاضاي خريد، در آن دسته از واحدهاي 
صنفي كه هنوز از سهميه مرغ دولتي استفاده نكرده و مرغ 
را با قيمت آزاد عرضه مي كنند،است. خبرنگاران همشهري 
مي گويند؛ برخي واحدهاي صنفي عرضه مرغ در غرب تهران 
كه مدعي بودند مرغ با نرخ دولتــي دريافت نكرده اند، هر 
كيلوگرم مرغ گرم را بنابر كيفيت و محل كشتار با نرخ 25تا 
حداكثر 30هزار تومان به مشتريان عرضه مي كردند؛ با وجود 
اين خريدار چنداني براي خريد مرغ گرم و منجمد از اينگونه 
واحدهاي صنفي وجود نداشت. درحالي كه اغلب واحدهاي 
مرغ فروشي مستقر در اطراف ميدان ميوه و تره بار منطقه 
تهرانسر، در غرب تهران، كه موفق به دريافت سهميه مرغ 
گرم و منجمد با نرخ دولتي شده بودند، هر كيلوگرم مرغ گرم 
را كمتر از نرخ مصوب 20هزار و 400توماني ستاد تنظيم 
بازار و به قيمت دولتي 18هزار و 500تومان به مشــتريان 
عرضه مي كردند. در اينگونه واحدهاي صنفي اقبال مشتريان 
به خريد مرغ، نسبت به ديگر واحدهاي صنفي كه مرغ را به 
نرخ آزاد عرضه مي كردند، بيشــتر بود و حتي برخي از اين 

واحدهاي صنفي با شلوغي و ازدحام مشتري مواجه بودند.

كوتاه شدن صف هاي خريد
گزارش هاي دريافتي حاكي است: ديروز با افزايش عرضه 
مرغ گــرم و منجمد دولتــي در ميادين ميوه و تــره بار و 

فروشــگاه هاي زنجيره اي، صف هاي خريد مرغ از اينگونه 
مراكز عرضه مستقيم كوتاه تر شده و اغلب مشتريان خريد 
مرغ گرم با نرخ 18هزارو500تومان را به خريد مرغ منجمد 

15هزار توماني ترجيح مي دادند. 
در ميادين ميوه و تره بار هر كيلوگــرم مرغ تازه به نرخ 18 
هزارو500، مرغ منجمد 15 هزار و هر شانه 30 عددي تخم 
مرغ )به وزن يك كيلو و 760 گرم( به قيمت 25 هزار تومان 
به مشتريان عرضه مي شــد. به نظر مي رسد افزايش عرضه 
مرغ با نرخ دولتي، موجب تحريك نسبي تقاضاي خريد اين 
ماده پروتئيني در بين خريداراني شده كه طي هفته گذشته 
قدرت خريد هر كيلوگرم مرغ گرم به نــرخ 38تا 40هزار 
تومان را نداشتند و از خريد مرغ تا تثبيت و منطقي شدن 
قيمت ها خودداري می كردند. درصورت تداوم عرضه مرغ 
دولتي مي توان منتظر ريزش بيشتر قيمت ها در واحدهاي 
صنفي بود كه به هر دليلي در مقابــل كاهش قيمت مرغ 

مقاومت مي كنند.

كاهش قيمت مرغ زنده درب مرغداري 
محمد علي كمالي سروستاني، مديرعامل اتحاديه مرغداران 
گوشتي از اســتمرار روند نزولي قيمت مرغ درمرغداري ها 
خبر داد و گفت: ديروز، يكشنبه، متوسط قيمت فروش هر 
كيلو مرغ زنده در مرغــداري 19 هزار و 500 تومان بود كه 
با اين روند نرخ خرده فروشــي هر كيلوگرم مرغ گرم آماده 
طبخ در بازار آزاد به 26 هــزار و در برخي نقاط 30 به هزار 
تومان رسيد. او با بيان اينكه طبق روال معمول، طي چند 
روز نخســت ماه با واريز حقوق  كارمندان و كارگران تقاضا 
براي خريد مرغ در بازار افزايش مي يابد، گفت: در مواقعي كه 
قيمت باال مي رود، برخي براي خريد مرغ هجوم مي برند كه 
اين روزها با افزايش عرضه مرغ دولتي و تداوم توليد، بازار مرغ 
به سمت تعادل مي رود. همچنين با استمرار توزيع نهاده هاي 
دامي، پيش بيني مي شــود كه قيمت مرغ متعادل شود اما 
درصورتي كه نهاده تامين نشــود، نرخ مرغ مجدد افزايش 

مي يابد. كاهش قيمت مرغ زنده در مرغــداري و افزايش 
كشتار و عرضه مرغ گرم در مراكز عرضه مستقيم و واحدهاي 
صنفي سطح شهر تهران و كاهش نرخ مرغ در حالي است 
كه هنوز هم نرخ عرضه مرغ تازه در برخي واحدهاي صنفي 
سطح شهر تهران اختالف چشمگيري با نرخ 18تا 20هزار 
توماني مرغ پيش از گراني اخير يا قيمت مصوب 20هزار و 

400توماني ستاد تنظيم بازار دارد.

 از خروج دالل ها تا توزيع استارتاپي
كاهش قيمت خرده فروشي مرغ موجب شده تا مسئوالن 
وزارت جهادكشــاورزي كه طي 10روز گذشته از هرگونه 
اعالم نظر در مورد گراني اين محصول پروتيئني خودداري 
مي كردند از شكست دالالن بازار مرغ خبر دهند. ديروز وزير 
جهادكشاورزي در حاشيه نشست ويژه كميسيون كشاورزي 
مجلس كه براي بررســي چرايي گراني مرغ برگزار شد با 
اعالم اينكه بازار مرغ را از دست دالالن و واسطه ها در بخش 
عمده فروشي درآورديم، گفت: با دستور رئيس جمهور مرغ 

گرم و مرغ منجمد با كيفيت را وارد بازار كرديم. 
كاظم خاوازي، در مورد راهكارهاي جلوگيري از تشــكيل 
صف براي توزيــع مرغ دولتي، افزود: در روزهاي نخســت 
توزيع مرغ دولتي صف هايي ايجاد شد كه اكنون اين صف ها 
كاًل در ميدان بهمن و ســطح خرده فروشي حذف و توزيع 
مرغ گرم و منجمد به ميادين ميوه و تره بار، فروشگاه هاي 
زنجيره اي و برخي واحدهاي صنفي ســطح شهر منتقل 
شده است. همچنين براي جلوگيري از تشكيل صف  اكنون 
استارتاپ هاي بزرگي اقدام كرده اند تا مرغ تازه را در خانه هاي 
مردم در اختيارشــان قرار دهند. او گفت: بــا اين اقدامات 
قيمت هر كيلوگرم مرغ گرم كه قبال درميدان بهمن 35هزار 
تومان بود به 18هزار و 500تومــان كاهش يافت. خاوازي 
افزود: كمبود نهاده هــاي توليد مرغ را پيگيري  مي كنيم تا 
تمام واحدهاي توليدي بتوانند ايــن نهاده ها را در اختيار 

داشته باشند.

به نظر مي رسد سوخت  بورس
الزم بــراي رشــد 
شــاخص بــورس در 
روزهــاي باقيمانده از 
سال فراهم آمده؛ چنان كه با ظهور 3 محرك 
تازه براي تداوم رشد بورس، ارزش بازارسهام 
ديروز با رشد 175هزار ميليارد توماني مواجه 
شد و نماگر اين بازار از محدوده مقاومت يك 
ميليون و 400هزار واحد عبور كرد. مجموع 
رقم رشــد ارزش بازار ســهام از 20آبان تا 
ديروز، 9آذر 99به 1150هزار ميليارد تومان 

رسيد.
به گزارش همشــهري، يك هفتــه بعد از 
مشخص شدن نتايج اوليه انتخابات آمريكا، 
بازار سهام شروع به رشــد كرد و از آن زمان 
يعني از 20آبان تاكنون شاخص كل بورس 
تهران 215هزار واحد رشــد كرده است. به 
زعم كارشناســاني كه در روز هاي گذشته 
بارها بــا همشــهري گفت وگــو كرده اند، 
نتايج ايــن انتخابات يك محــرك بنيادي 
براي رشــد بورس بود زيرا عالوه بر كاهش 
ريســك هاي سيســتماتيك، مي تواند بر 
چشــم انداز اقتصادي ايران به دليل كاهش 
سطح تنش هاي سياسي اثرات مثبتي داشته 
باشــد. اين ســوخت بنيادي موجب شده 
شــاخص كل بورس كه بيانگر ميزان بازده 
سرمايه گذاري در بازار سهام است، از 20آبان 
تاكنون 215هزار واحد رشد كند. در اين دوره 
جمعا 1150هزار ميليارد تومان يعني معادل 
20درصد به ارزش بازار ســهام اضافه شده 
است. اين رشد نشان مي دهد سرمايه گذاران 
در اين مدت به طور ميانگين 17.7درصد در 
بورس ســود كرده اند؛ درحالي كه در همين 
مدت ساير بازار هاي سرمايه گذاري از جمله، 

طال و ارز و مسكن وارد ركود شده اند.
اين روند صعــودي ديروز هــم ادامه يافت 
و با رشــد 175هزار ميليارد توماني ارزش 
سهام شركت ها، جمع كل ارزش بازار سهام 
بار ديگر از مــرز 6800ميليارد تومان عبور 
كرد. بررســي هاي تكنيكي نشان مي دهد 
در مبادالت روز يكشنبه شاخص كل بورس 
تهران با قــدرت از محــدوده مقاومت يك 
ميليون و 400هزار واحد عبور كرده است و 
اكنون از نظر تكنيكي دو مقاومت ديگر يعني 
محدوده يك ميليون و 600هزار واحد و يك 
ميليون و 700هزار واحد را پيش روي خود 
دارد كه با ظهور 3 محرك بنيادي تازه اين 
احتمال تقويت شده كه شاخص مي تواند از 

اين محدوده ها هم عبور كند.

حمايت از بازار سهام
نخســتين محــرك بنيادي پرقــدرت كه 
مي تواند صعود بــورس در روز هاي آينده را 
تضمين كند، تأكيد مقام معظم رهبري به 
فروش سهام شركت هاي دولتي است. ديروز 
عبد الناصر همتي، رئيس كل بانك مركزي 
در اينستاگرام خود در اين باره نوشت:رهبر 
معظم انقالب، در ديدار 4 آذرماه 99 با اعضاي 
شــوراي عالي هماهنگي اقتصــادي، نكات 
مهم و راهبردي درخصوص اقتصاد كشــور 
بيان فرمودند. ايشان در بخشي از بياناتشان 
درمورد نحوه تأمين كســري بودجه دولت، 
روش فروش اوراق و ســهام دولت را مورد 
تأكيد قرار داده و استقراض از بانك مركزي و 
انتشار پول براي تأمين كسري بودجه را نفي 
كردند. اميدوارم با توجه به مجوز هاي قانوني 
دريافت شده، اين روند، در ماه هاي باقيمانده 
سال نيز، با جديت ادامه يابد تا بتوان بودجه 
امسال را به صورت سالم و با كمترين اثرات 
جانبي بــر اقتصاد كالن و معيشــت مردم، 

تأمين مالي كرد.
به گزارش همشهري، انتظار مي رود با تأكيد 
مقام معظم رهبري براي تداوم عرضه سهام 
دولت در بازار سهام، عرضه هاي اوليه دوباره 
افزايش يابد و اين موضــوع به افزايش ورود 
نقدينگي به بازار ســهام منجر شود. به زعم 
بسياري از كارشناســان يكي از داليل رشد 
بازار سهام در 5 ماه ســال جاري تأكيد مقام 
معظم بــراي حمايت از بــورس و افزايش 

عرضه هاي اوليه بود.

تزريق منابع صندوق توسعه ملي
محرك دومي كــه قطعــا مي تواند ظرف 
روز هاي آينده به تداوم صعود بازار ســهام 
منجر شــود تزريق 1000ميليارد تومان از 
منابع صندوق توســعه ملي به بازار ســهام 
است. به طور كلي تزريق منابع مالي جديد 
مهم ترين اهرم رشــد بازارهاي ســهام در 

سراسر دنيا اســت. آنطور كه رئيس هيأت 
عامل صندوق تثبيت بازار سرمايه اعالم كرده 
روز پنجشنبه 6 آذر ماه مبلغ يك هزار ميليارد 
تومان از صندوق توســعه ملي به صندوق 
تثبيت بازار ســرمايه واريز شده است. البته 
اين منابع ظرف دو روز گذشته كه به حساب 
صندوق تثبيت واريز شده، هنوز صرف خريد 
سهام نشده؛ يعني رشد هاي ديروز شاخص 
بورس به تزريق اين منابع ارتباطي نداشته 
و اثر ايــن تزريق منابــع در روز هاي آينده 

مشخص خواهد شد.
محمد ابراهيم آقابابايــي در اين باره گفت: 
ظرف 2 روز گذشته كه اين منابع واريز شده، 
هيچ ضرورتــي به خريــد از منابع صندوق 
تثبيت بازار سرمايه احســاس نشده و اين 
منابع صرف خريد سهام نشــده، بنابر اين 
تغييرات شــاخص ظرف روزهاي گذشته 
به دليل ورود صندوق تثبيت بازار ســرمايه 
نبوده است. به گفته آقابابايي، توافق به اين 
صورت اســت كه صندوق توســعه ملي در 
صندوق تثبيت بازار ســرمايه با نرخ ساالنه 
12 درصــد و طي يك قــرارداد 5 ســاله 
ســپرده گذاري مي كند و در پايان 5 ســال 
اصل مبلغ به صندوق توسعه ملي برمي گردد.

خبر هــاي دريافتــي حاكي اســت منابع 
اختصاص داده شــده به صنــدوق تثبيت 
بازار سرمايه به نوعي تســهيالت است كه 
بازپرداخت آن به صورت ساالنه است و زمان 
تعيين شده براي آن قابل تمديد و اين بخش 
نخست تزريق منابع است. به گفته آقابابايي 
صندوق تثبيت بازار ســرمايه درخواســت 
رقم بيشتري را به صندوق توسعه ملي داده 
اســت و درصورت موافقت به زودي مبالغ 
جديدي هم واريز خواهد شد. او تأكيد كرد: 
براســاس قوانين موجود، از سال 1394 به 
بعد، صندوق توســعه ملي بايد يك درصد 
از منابع ســاالنه خود را در صندوق تثبيت 
بازار سرمايه، سپرده گذاري مي كرده كه اين 
موضوع اكنون به ثمر نشسته و با وجود اينكه 
چند ماه زمان سپري شده تا تكليف قرارداد 
مشخص شده و به تصويب برسد، اكنون هزار 
ميليارد تومان از اين منابع به صندوق تثبيت 
بازار سرمايه به منظور پشتيباني از سهامداران 

واريز شده است.

خيال سهامداران راحت تر شد
عامل سومي كه مي تواند به عنوان يك محرك 
بنيادي زمينه هاي رشد شاخص را در روز هاي 
آينده فراهم كند كاهش شيب نمودار نرخ 
سود بين بانكي است كه در هفته هاي گذشته 
فعاالن بازار را نگران كرده بود. طبق ادبيات 
مالي بين نرخ سود بدون ريسك در بازار بين 
بانكي و ميزان سرمايه گذاري در بازار سهام 
رابطه وجود دارد. در واقع با كاهش نرخ بهره 
اوراق بدهي در بازار بين بانكي به عنوان نرخ 
سود بدون ريســك ميزان تزريق منابع  به 
بازار سهام كه ريسك باالتري دارد افزايش 
مي يابد. در طول روز هاي گذشــته افزايش 
نرخ سود بين بانكي تا 23درصد كه مي تواند 
زمينه اي براي افزايش نرخ سود اوراق بدهي 
باشد منجر به نگراني سهامداران شده بود، 
حاال اما آنطور كه بانك مركزي اعالم كرده 
اســت در آبان ماه ســال جاري چهار مرتبه 
عمليات بازار باز و با هدف تزريق نقدينگي به 
بازار بين بانكي و هدايت نرخ سود به سمت 
نرخ سود هدف انجام شد كه به دنبال آن نرخ 
سود در بازار بين بانكي از 8تا 29آبان ماه در 
مســيري نزولي از 23.2به 21.6و در ششم 
آذرماه به 20.7درصد رســيده اســت. اين 
موضوع مي تواند خيال سهامداران را راحت تر 
كند. زيرا در طول يك ماه گذشته افزايش نرخ 
سود اوراق بدهي به عنوان سود بدون ريسك 
سهامداران را نگران كرده بود و حتي شايعاتي 
درباره افزايش نرخ سود بانكي هم مطرح شده 
بود كه رئيس كل بانك مركزي آن را تكذيب 
كرد. حاال با نزول شيب نمودار نرخ بهره بين 
بانكي، اعتماد سهامداران به وعده هاي بانك 

مركزي بيشتر خواهد شد.
ضمن اينكه تازه ترين آمار ها از افزايش اقبال 
سپرده گذاران به ســپرده هاي كوتاه مدت 
حكايت دارد. اين به  آن دليل اســت كه نرخ 
سود حقيقي سپرده هاي يكساله در محدوده 
منفي 20 درصد اســت و ايــن احتمال كه 
در ماه هاي آينــده نقدينگي بيشــتري از 
سپرده هاي يكساله خارج شود تقويت شده 
است. به نظر مي رسد با مهاجرت نقدينگي از 
سپرده هاي بلندمدت به كوتاه مدت بخشي از 
نقدينگي راهي معامالت در بازار سهام شود.

سقوط آزاد نرخ در بازار مواد پروتئيني آغاز شد

كاهش 50درصدي تقاضا و افزايش توزيع مرغ دولتي، قيمت خرده فروشي هر كيلوگرم مرغ تازه را با 
كاهش 10تا13هزار توماني به 25تا30هزار تومان رساند

محاسبات همشهري نشان مي دهد ارزش كل بازار سهام از 20آبان ماه 
تاكنون 1150ميليارد تومان افزايش يافته است

رئيس اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهي: از ديروز، يكشنبه، مرغ گرم با قيمت ۱7هزار و 6۰۰تومان در اختيار واحدهاي صنفي 
سطح شهر تهران قرار گرفته و صنوف به عرضه مرغ تازه با قيمت حداكثر ۱۸هزار و 5۰۰تومان به مشتريان ملزم هستند.

كاهش قيمت مرغ به محدوده 25هزار تومان
 ظهور 3 محرك تازه

براي تداوم صعود بورس
مقدمه چيني براي شب چله با ژله

سوپرماركت چله نشيني امسال هم مثل همه  چيزهاي ديگر 
و مثل بقيه مراسم و مناسبت هاي ملي و مذهبي 
ســال كرونا، با هر ســال متفاوت خواهد بود. 
وضعيت شيوع بيماري بحراني و وخيم است و 
قرار است تا اطالع ثانوي خبري از دورهمي و مهماني هاي خانوادگي 
نباشد. حتي ممكن است تعطيالت دو هفته اي تبديل شود به تعطيالت 
يك ماهه و تا شب يلدا كش بيايد ولي به هرحال شب چله را نمي شود 
بي سور و سات گذراند و يكي از ارزان ترين و در عين حال جذاب ترين 
خوراكي ها براي بچه ها در اين شــب مي تواند ژله باشد. خوشبختانه 
آماده كردن ژله اصال كار سختي نيست و حتي مي توانيد بدون بيرون 
رفتــن از خانه، انــواع طعم هــا و رنگ هاي مــورد عالقه تــان را به 
سوپرماركت هاي آنالين سفارش بدهيد و چند دقيقه بعد دم در منزل 

تحويل بگيريد. 
برندهاي زيادي در زمينه ســاخت پودر ژله فعالند كه البته همه آنها 
محصوالت غذايي ديگر و به ويژه انواع ديگري از دســرها را هم توليد 
مي كنند. معروف ترين اين برندها فرمند، دراژه )كه با نام معروف جلي 
د روي بسته هاي آن شناخته مي شود(، شيبابا، آيدين، هاتي كارا، كوپا، 
برتر و هايپراستار هستند كه براي انواع ميوه ها و در طعم و رنگ هاي 
مختلف پودر ژله توليد مي كنند. مشــاهدات ميداني نشان مي دهد 
در بخش محصوالت دسري سوپرماركت ها بيشــتر ژله ها از دو برند 
معروف فرمند و دراژه است.اين دو برند روي هم بيش از 90درصد بازار 
اين محصول را در دست دارند. نكته جالب اين است كه برخالف آنچه 
ممكن است به نظر برسد، فرمند و دراژه)جلي د( و آيدين، مشتري هاي 
خاص خودشــان را دارند، به اين معني كه خريداران حرفه اي ژله از 
مغازه دار سراغ برند مورد نظرشان را مي گيرند و معتقدند طعم و رنگ 
محصوالت شــركت هاي مختلف با هم فرق دارد، اما به نظر نمي رسد 
براي مشــتري هاي معمولي طعم يا رنگ برندهــاي متفاوت خيلي 
»مسئله« اي باشد. نكته ديگر اين است كه بعضي از انواع ژله در بازار 
كمتر پيدا مي شــود مثل پودر ژله موهيتو كه درحال حاضر حتي در 
فروش آنالين هم نمي شود آن را پيدا كرد. در زمينه قيمت هم اختالف 
قيمت بين محصوالت برندهاي مختلف، زياد نيست. 6تا 12هزار تومان 
بازه قيمتي بسته هاي 100گرمي ژله در مارك هاي مختلف است اما 
فرمند و دراژه كه سهم عمده بازار را در اختيار دارند قيمت هر بسته 
100گرمي شان 10هزار تومان است. قيمت بعضي از طعم ها البته در 
تمام برندها بيشتر اســت، مثل بلوبري )تمشك آبي( كه شايد چون 
ميوه بومي ايران نيست گران تر از بومي ها در مي آيد و 12هزار تومان 
فروخته مي شود. نگاهي به قيمت روي بسته ها نشان مي دهد برند كوپا 
كمي از سايرين گران تر است. روي بيشتر بسته هاي ژله عبارت »حاوي 
ويتامين C« قيد شده كه از اين طريق شركت سازنده سعي كرده به 
مشتري اعالم كند اين محصول با ميوه واقعي تهيه و خواص آن حفظ 
شده است. اين امتياز فعال كه افزايش قيمتي را باعث نشده است. البته 
قيمت پودر ژله از ابتداي امسال دســت كم دو بار افزايش داشت و در 
آخرين مورد شهريور امسال قيمت هر بسته 100گرمي از 8هزار تومان 
به 10هزار تومان رسيده است و گفته مي شود به دليل افزايش هزينه 

مواداوليه قيمت باز هم گران خواهد شد.
 

قيمت فروش انواع پودر ژله در سوپرماركت هاي تهران
قيمت - تومانمشخصاتبرند

20.000پودر ژالتين خالص و شفاف- 40گرميفرمند
10.000انار - 100گرميفرمند
37.000رنگين كمان -400گرمي)100* 4(فرمند

10.000هندوانه - 100گرميدراژه)جلي د(
10.000انبه-100گرميشيبابا
10.000آناناس - 100گرميآيدين
12.000بلوبري -100گرميكوپا

5.130انار - 100گرميهاتي كارا
20.000پودر ژالتين خالص - 4عدديدراژه )جلي د(
6.000ليمو - 100گرميهايپراستار

ماندگاري سكه در كانال ۱۰ميليون 
سكه بعد از يك روز پرسه باالي كانال 11ميليون  سكه و طال
دوباره به كانال 10ميليون بازگشــت و به نظر 
مي رسد فعال در همين محدوده ماندگار است. 

به گزارش همشهري، برايند عوامل تأثيرگذار بر 
بازار طال و سكه كشور به گونه اي است كه حركت رو به پايين قيمت ها 
اجتناب ناپذير مي نمايد و جز در موارد استثنا مثل روز شنبه كه بازار ارز 
و سكه تحت تأثير مسائل سياسي دچار نوسان مثبت شد، در بهترين 
شرايط تنها مي تواند به تثبيت قيمت ها در محدوده كنوني دلخوش 
باشد. كاهش بهاي انس جهاني، روند نزولي قيمت دالر و افت شديد 
تقاضا كه بيش از يك  ماه قبل در بازار طال و سكه آغاز شد باعث شده 
نرخ ها در يك ماه گذشته و به ويژه دو هفته اخير كاهشي باشد و شواهد 
نشان از اين دارد كه دست كم تا استقرار رئيس جمهور جديد آمريكا 
بر مسند قدرت اين نرخ كاهشي پايدار بماند به همين دليل به عقيده 
كارشناسان خريد سكه در شرايط فعلي همچنان ريسك بااليي دارد. 
با وجود افت قيمت انواع سكه مسئوالن صنفي و كارشناسان مي گويند 
كه قيمت ها هنوز با قيمت ذاتي فاصله دارد و با وجود كاهش حباب 
ســكه طرح جديد به 321هزار تومان و نيم سكه به 383هزار تومان، 
ربع سكه و ســكه يك گرمي همچنان حباب بزرگي دارند. هم اكنون 
حباب ربع ســكه يك ميليون و 339هزار تومان و حباب سكه گرمي 
يك ميليون و 286هزار تومان برآورد مي شود. دالر همچنان در كانال 
24هزار تومان باقي مانده اما اگر مرز 24هزار تومان براي دالر بشكند، 

سقوط سكه به زير 10ميليون تومان دور از انتظار نيست.
براي طال نيز روند همچنان كاهشي پيش بيني مي شود، روز يكشنبه 
9آذرماه، درحالي كه بازار طالي تهران به دليل محدوديت هاي كرونا در 
حالت تعطيل به سر مي برد، مظنه طال براساس محاسبات كارشناسان 
اتحاديه طال و جواهر تهران، 4ميليون و 535هزار تومان به ثبت رسيد 
و قيمت هر گرم طالي 18عيار نيز در سايت اين اتحاديه يك ميليون 
و 46هزار تومان درج شد. در همين زمان قيمت هر قطعه سكه طرح 
جديد 10ميليون و 750هزار تومان به ثبت رســيد كه نسبت به روز 
شنبه كاهشي بود. هر قطعه ســكه طرح قديم نيز نرخ 10ميليون و 
300هزار تومان را به ثبت رســاند و هر قطعه نيم ســكه 5ميليون و 
600هزار تومان قيمت خورد. تا ســاعت 15:30روز گذشته براي هر 
قطعه ربع ســكه قيمت 3ميليون و 900هزار تومان و براي هر قطعه 
سكه گرمي قيمت 2ميليون و 350هزار تومان روي سايت اتحاديه طال 

و جواهر تهران ثبت شد.

قيمت طال و ارز در بازار آزاد تا ساعت 17ديروز
قيمت)تومان(نوع دارايي

1.046.904طالي 18عيار)گرم(
10.750.000سكه طرح جديد
10.300.000سكه طرح قديم

5.600.000نيم سكه
3.900.000ربع سكه

2.350.000سكه يك گرمي

نوسان دالر در كانال 24هزار تومان
به فاصله يك روز از سقوط قيمت دالر به كانال 24هزار تومان، قيمت آن با  بازار  ارز
نوسان زيادي در بازار آزاد همراه شد و با وجود افت محسوس در ابتداي 
معامالت ديروز تا لحظه تنظيم اين گــزارش دوباره به محدوده 25هزار 

تومان بازگشت.
به گزارش همشهري، بازار ارز ديروز قيمت هاي پرنوسان و آشفته اي را در كانال 24هزار تومان 
تجربه كرد و درنهايت بعدازظهر ديروز دوباره شيب قيمت دالر صعودي شد. روز شنبه قيمت 
هر دالر آمريكا كه از 20آبان تاكنون مدام نزول كرده، به كانال 24هزار تومان سقوط كرد. اين 
نزول بعد از آن اتفاق افتاد كه از هفته قبل بازار متشكل ارز هم نرخ هاي معامالتي خود را اعالم 
مي كند و انتظار مي رود نرخ هاي اين بازار، بازار آزاد را متاثر كند اما ديروز اين نوسان هاي زياد 
در بازار متشكل ارز هم نمايان بود و با اينكه در روز شنبه قيمت ها در اين بازار حتي تا محدوده 
23هزارو900تومان نزول كرده بود دوباره به سطح 24هزار و 540تومان برگشت. در بازار آزاد هم 
قيمت ها در ابتداي معامالت و تا ظهر به 24هزار و 600تومان رسيد و انتظار ها را براي سقوط دالر 
به كانال 23هزار تومان بيشتر كرد اما اين نزول محقق نشد و با افزايش دوباره تقاضا در بازار آزاد، 
قيمت هر دالر آمريكا در بازار آزاد تا ساعت17 و تا لحظه تنظيم اين گزارش به 25هزار تومان 
رسيد. كارشناساني كه قبال با همشهري گفت وگو كرده بودند بر اين باورند كه كانال 24هزار 
تومان احتماال نقطه پايان نزول قيمت دالر است؛ چراكه فعال عامل مهمي كه محرك تازه اي براي 
كاهش بيشتر قيمت دالر باشد وجود ندارد، مگرآنكه در نتيجه گشايش هاي سياسي كه ممكن 
است در روابط سياسي ايران و آمريكا اتفاق بيفتد، حجم تجارت و فروش نفت افزايش يابد و اين 
عامل منجر به افزايش درآمد هاي ارزي و افزايش جريان ورود نقدينگي به كشور شود. تحليلگران 
همچنين بر اين باورند كه كاهش اثرات كرونا مي تواند منجر به افزايش صادرات غيرنفتي به ويژه 

به كشور هاي همسايه شود و اين موضوع مي تواند باعث كاهش دوباره قيمت دالر شود.

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

0.81-245.5501.980دالر
0.66-293.5101.950يورو

335.7003.8601.16پوند انگليس
68.7207901.16درهم امارات

31.9004001.27لير تركيه
281.4003.2001.15فرانك سوئيس

38.2004001.06يوان چين
193.9502.3001.2دالر كانادا

187.2002.1001.13دالر استراليا
181.6002.1001.17دالر نيوزيلند

بازار داغ گوجه، خيار، پرتقال و هويج 
اختالف قيمت انواع ميوه، سبزيجات و صيفي جات در ميادين  تره  بار
ميوه و تره بار نســبت به ميانگين قيمت هاي سطح شهر به 
35/5 درصد رسيده، اين تفاوت قيمت در برخي محصوالت كه 
اين روزها بازارشان داغ اســت؛ ازجمله گوجه فرنگي، خيار، 
پرتقال و هويج، بيشتر به چشم مي خورد. به گزارش همشهري، براساس اعالم روابط 
عمومي سازمان مديريت ميادين شهرداري تهران، هم اكنون قيمت گوجه فرنگي 
بوته اي در ميادين 7100تومــان و گوجه فرنگي گلخانه اي 9300تومان اســت 
درصورتي كه ميانگين قيمت گوجه فرنگي بوته اي در سطح شهر 12400تومان و 
گوجه فرنگي گلخانه اي 15400تومان اســت و به عبارتي، به ترتيب گوجه فرنگي 
بوته اي در ميادين 43درصد و گوجه فرنگي گلخانه اي 40درصد ارزان تر از سطح شهر 
است. درباره خيار نيز هم اكنون، قيمت خيار رسمي و رويال در ميادين 6500تومان 
و خيار گلخانه اي 8200تومان اســت درصورتي كه ميانگين قيمت خيار رسمي و 
رويال در سطح شهر 8700تومان و خيارگلخانه اي 10700تومان است و به عبارتي، 
به ترتيب خيار رســمي و رويال در ميادين 25درصد و خيار گلخانه اي 23درصد 
ارزان تر از سطح شهر است. همچنين قيمت تامسون شمال در ميادين 9700تومان 
و تامسون جنوب 11هزار تومان است درصورتي كه ميانگين قيمت تامسون شمال 
در سطح شهر 15200تومان و تامســون جنوب 17200تومان است و به عبارتي، 
قيمت تامسون شمال و جنوب در ميادين 36درصد ارزان تر از سطح شهر است. هويج 
نيز هم اكنون، در ميادين با قيمت هر كيلوگرم 6900تومان عرضه مي شود درصورتي 
كه ميانگين قيمت آن در سطح شهر 12600تومان است و به عبارتي، اين محصول 

در ميادين 45درصد ارزان تر از سطح شهر عرضه مي شود.

تابلوي قيمت ميوه و سبزي در ميادين ميوه و تره بار تهران )تومان(
قيمت هر كيلوگرم  مشخصاتنوع محصول

11.200سالم و رسيده- باالي 150گرمانار
10.800سالم و يكدست - بدون آفت زدگيبه

11.900شاهروديانگور
9.500لبنان - بين 135تا 210گرمسيب زرد

10.500سالم و آبدار - باالي 100گرمليموشيرين
12.500سالم، آبدار و يكدستليموترش سنگي

9.800يكدست، سالم و رسيده- باالي 70گرمكيوي
1.300سالم، رسيده و قرمز- باالي 4كيلوگرمهندوانه
3.900آبگيري- يكدست و سالم و آبدارپرتقال
12.500سالم و رسيده - باالي 70گرمخرمالو
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بدترين آمار گلزني تاريخ ليگ برتر در فصل بيستم در حال ثبت 
است؛ به طوري كه هفته ســوم تنها 9گل داشتيم. اين مسئله 
موجي از تفســيرها را به دنبال آورده است. اين وسط برخي هم 
گناه را گردن كرونا انداخته اند و اينكه چون تماشــاگري در كار 
نيست، هيجان پايين آمده و تيم ها گل نمي زنند. اتفاقا اين ماجرا 
هيچ ربطي به كرونا ندارد و تازه چون تماشاگران نيستند، همه 
جاي دنيا شاهد نمايش هاي هجومي تري از تيم ها هستيم. اصال 
نتايجي در اين چند ماه به ثبت رسيده كه ديوانه وار بوده است؛ 
از برتري معروف 8بر 2بايرن برابر بارســا تا پيروزي هاي 6گله 
اسپانيا و اكوادور برابر آلمان و كلمبيا. تحقير 7 گله ليورپول برابر 
استون ويال و 6 تايي شدن يونايتد جلوي تاتنهام را هم از ياد نبريد.

ربطي به كرونا ندارد

بعد از غائله درگيري 2 گلر اســتقالل و قهر رشــيد مظاهري، 
مطابق انتظار آشــتي كنان صوري با لبخندهاي مصنوعي بين 
طرفين برگزار شــد؛ شــبيه همان هايي كه قبال هم به وفور از 
حســيني و رحمتي مي ديديم. در ادامه حســين حسيني هم 
در مصاحبه اي باشــكوه گفته: »فرزند استقالل هستم. چطور 
مي توانم براي خانواده خودم حاشيه درست كنم؟« خيلي هم 
عالي. اصال محال است شما بتواني براي استقالل حاشيه درست 
كني. هيچ كس تا به حال چنين چيزي نديده و نخواهد ديد. همه 
آن ماجراها با مهدي رحمتي و حتي استوري هاي تند پارسال 
هم خيال پردازي هاي رسانه اي بود. مطمئنيم از اين به بعد هم 
شما هيچ حاشيه اي نخواهيد ساخت و هر چه پيش بيايد، فقط 
سوءتفاهم است. در انتها جا دارد مردم و رسانه ها از حسيني، اين 

فرزند بي حاشيه استقالل عذرخواهي كنند.

 واقعًا چطور مي تواني؟

كميته انضباطي ســرانجام حكم محمود فكري را صادر كرد و 
سرمربي اســتقالل به خاطر الفاظي كه در پايان بازي با فوالد 
به كار برد، يك جلسه از همراهي تيمش محروم شد. اينطور كه 
پيداست اسم فصل بيستم مسابقات فوتبال ايران را بايد »ليگ 
محرومان« بگذاريم، چون همينطوري چپ و راست سرمربيان 
محروم مي شوند. االن فكري محروم شده، مهدي رحمتي هم 
به خاطر اخراج شدن در بازي قبلي حضور برابر پرسپوليس را از 
دست داده است، هفته قبل هم يحيي گل محمدي از حضور روي 
نيمكت پرسپوليس محروم بود، پيش از او نيز مجتبي حسيني 
2 بازي ابتدايي نفت و امير قلعه نويي بازي اول گل گهر را به دليل 
محروميت از دست دادند. اين همه تلفات، در طول فقط 3 هفته. 

اين انگار ليگ آدم هاي عصباني و مهارناپذير است.

ليگ محرومان

نكته بازي

   مغانلو: دوست ندارم رونالدو ركورد
  علي دايي را بزند

 مهاجم ايراني با اينكه هنوز يك دقيقه هم در پرتغال بازي نكرده مي گويد 
   از رفتن به ليگ اين كشور راضي است

    اتوبان رئال مادريد
معلوم نيســت در رئال مادريد اين فصل چه خبر است. در فصل نقل وانتقاالت هيچ 
بازيكني نخريدند، 2 ستاره 100ميليوني خود يعني بيل و خامس را هم به ثمن بخس 
واگذار كردند. هر بازيكني مثل آالبا، هالند و... كه به باشگاه لينك مي شود را تكذيب 
مي كنند و بازيكناني مثل برونو فرناندز، اريكسن، كاي هاورتس و فان دبيك كه عالقه 
زيادي داشتند به رئال بيايند را به راحتي و با كم محلي از دست مي دهند. تعداد زيادي 
مصدوم هم دارند ازجمله راموس، بنزمــا، كارواخال، آزار و والورده كه درحال حاضر 
به دليل مصدوميت غايب اند و چند وقت يك بار يكي دو تا از بازيكنان دچار كوويد-19 
مي شوند. رئال در بازي هاي بزرگ و ســخت مثل ال كالسيكو يا بازي با اينتر بزرگي 
مي كند و به راحتي برنده مي شود اما به آالوس يا وايادوليد مي بازد. فصل قبل هم همه 
باخت هاي رئال مقابل تيم هاي رده دهم جــدول به پايين بود. وضعيت خط دفاعي 
و تركيب هايي كه زيدان مي چيند هم افتضاح اســت. با وجــود اينكه مي داند همه 
باخت هايش در دوره دوم مربيگري در رئال با حضور مارسلو بوده، باز هم او را در تركيب 
مي گذارد و سمت چپ را مثل سمت راست با حضور واسكس در پست غيرتخصصي به 
اتوبان تبديل مي كند. البته داور بازي با آالوس يكي از داليل شكست كهكشاني ها بود 
چون دست كم 3 پنالتي واضح را روي مارسلو، آزار و كاسميرو نگرفت اما حق مدافع 
عنوان قهرماني چيزي جز شكست نبود. مادريدي ها در 3 بازي آخر خود در الليگا 
7گل به حريفان تقديم كرده اند؛ شامل ۵پنالتي از كورتوا، واسكس، راموس، مارسلو 
و ناچو و يك گل به خودي از واران و يك سوتي از كورتوا. هر عضو خط دفاعي و دروازه 
يك گل به حريف هديه داده است. ادن آزار هم در نيمه اول مصدوم شد. او كه قرار بود 
جانشين رونالدو باشد، فعال جانشين بيل هميشه مصدوم است با رگه هايي از كاكا كه 
در رئال به بازيكن سطح پاييني تبديل شده بود. او كه در تابستان2019 با مبلغي بيش 
از 100 ميليون يورو خريداري شده، تاكنون 7مصدوميت داشته. وقتي در چلسي بود 
تنها 2 ديدار را به دليل مصدوميت از دست داده بود؛ همسترينگ )۴( هفته، قوزك  پا 

)10( هفته، ساق پا )10( هفته، ران )۴( هفته و كرونا )2( هفته.

    بن بست يوونتوس
جدول اين فصل رقابت هاي سري آ با فصل هاي گذشته فرق دارد. امسال نمي شود با 
قاطعيت گفت يوونتوس مثل 9سال اخير اسكودتو را مي برد. ۵تساوي و ۴پيروزي؛ 
اين چيزي نيســت كه هواداران يووه را به تكرار قهرماني اميــدوار كند. اين براي 
نخستين بار در 2دهه اخير اســت كه در 9بازي ابتدايي دست كم ۵تساوي به دست 
مي آيد. آخرين بار در ســال2001 بود با 3برد، ۵تساوي و يك باخت. مشكل اصلي 
غيبت رونالدو در برخي ديدارهاست. تيم در غياب او تنها يك برد در همه رقابت ها 
و 3تساوي و يك باخت داشته. پيرلو در بازي پريشب به او استراحت داده بود و بعد 
از توقف مقابل بنونتوي تازه وارد گفت كه اين طبيعي است يوونتوس به كريستيانو 
وابسته باشد، چون رئال هم به او وابسته بود: »رئال مادريد نيز به رونالدو وابسته بود، 
او براي گل ها حكم يك كاتاليزور و براي حركت در زمين به مثابه نقطه كانوني است، 
بنابراين انتظار مي رود كه او يك شخصيت اصلي باشد و حركات در زمين به او متكي 
باشد«. رونالدو بازي هايي را هم به دليل مثبت شدن تست كرونا از دست داده بود و 
يووه بدون او حتي يك برد هم در ليگ به دست نياورده و به طور متوسط 1.۵ امتياز 
در هر بازي كسب كرده است. مدافع هميشگي عنوان قهرماني در 9بازي آخر خارج 
خانه خود تنها يك برد به دست آورده؛ 3باخت و ۴تساوي. نكته قابل توجه اين است 
كه يوونتوس در كل 38بازي فصل قبل ۵تساوي داشت كه االن در هفته نهم با اين 
ركورد مساوي كرده.ديباال عملكردي فاجعه بار داشته و در 6بازي نه موفق به گلزني 
شده نه توانسته پاس گل بدهد. هواداران در توييتر هشتگ #Dybala_out را ترند 
كرده اند. بازيكن آرژانتيني كه فصل قبل به پيشنهاد منچستريونايتد پاسخ منفي داده 
بود براي تمديد قراردادش سالي 1۵ميليون يورو مي خواهد اما عملكردي در خور 
نام خودش و دستمزد درخواستي اش ارائه نكرده. در عوض، عملكرد موراتا كه پيش 
از ســوت پايان بازي به دليل اعتراض به داور از زمين اخراج شد خوب بوده. او روي 
۴8درصد از گل هاي اين فصل تأثير داشته؛ 8گل و 3پاس گل از مجموع 23گل تيم 

كه 9تاي ديگر آن را هم رونالدو به ثمر رسانده. بقيه بازيكنان روي هم 6گل زده اند.

 ترديد و نگراني در سبد بسكتبال
 تيم ملي بسكتبال ايران در انتخابي كاپ آسيا
  تيم  درجه3عربستان را به سختي شكست داد

تيم ملي بســكتبال ايــران در پنجره 
دوم بســكتبال انتخابي كاپ آســيا، 
شــنبه عربســتان را برد و امروز هم 
با ســوريه بازي دارد. قبــل از اينكه 
بازي  هــاي متمركز در دوحــه آغاز 
شــود، پيش بيني ها اين بود كه ايران 
كار ســختي ندارد و به عنوان سرگروه 
مي توانــد از گروه Eصعــود كند. اما 
همانطــور كه بعضي از كارشناســان 
هشــدار داده بودند، بازي با عربستان 
خيلي هم راحت نبود و ايران با 7امتياز 
اختالف يعني با نتيجه 71بر 6۴بازي 
را برد. اين نتيجه به مدل هاي مختلفي 
توجيه شده اســت؛ اينكه كرونا بوده و 
تيم ملي در 8ماه گذشته بازي نداشته، 
نبود صمد نيكخــواه بهرامي و حامد 
حدادي كيفيت بــازي را پايين آورده 
اســت )صمد كرونا گرفته و حامد هم 
كه در چين بازي مي كند به خاطر كرونا 
براي رفت وآمد مشكل داشت(، بازي 
عربستان نســبت به قبل بهتر شده و 
سرمربي عربســتان با تغيير تاكتيك 
بازيكنان ايــران را گيج كرده اســت 
)ادعاي مهران شاهين طبع، سرمربي 

تيم ملي بعد از بازي( و..
اما به نظر مي رسد مشكل اصلي ايران 
از مدت هــا قبــل از بازي آغاز شــده 
اســت. ايران به همراه چين، استراليا 
و نيوزيلند از تيم هاي باثبات آســيا و 
اقيانوسيه هســتند و به گفته افشين 
رضاپور، كارشناس بسكتبال، مسيري 
كه تيــم ملي طــي مي كند بيشــتر 
اين ثبات را تهديد مي كند: »بيشــتر 
آسيايي ها تيم هاي پرنوسان و بي ثباتي 
هستند اما ايران سال ها پيش مرحله 
ثبات را پشت سر گذاشــت. به خاطر 
اين تفاوت اســت كه انتظار نمي رفت 
ايران در مقابل تيم درجه3عربستان 

نيم ســاعت بدود. مبنــاي تحليل و 
ارزيابي بسكتبال ايران نبايد عربستان 
و سوريه باشــد.« از زماني كه مهران 
شاهين طبع ســرمربي تيم ملي ايران 
شــده، ايرادهايي به تصميمات او در 
انتخــاب بازيكنان وارد بوده اســت. 
شاهين طبع 2سال پيش حامد حدادي 
را از تيم ملــي كنار گذاشــته بود و با 
پادرمياني رضا صالحي اميري، رئيس 
كميته ملــي المپيــك، او دوباره به 
تيم ملي برگشــت اما براي بازگشت 
ارسالن كاظمي به تيم كسي واسطه 
نشده است. سرمربي تيم ملي مدعي 
است كه ارسالن در ليست 2۴نفره او 
هم حضور ندارد اما آيــا بازيكناني كه 
عصر شــنبه در ميدان بودند، بهتر از 
ارسالن هســتند؟ رضاپور مي گويد: 
»3بازيكني كه شاهين طبع آنها را به 
ارسالن ترجيح داده در مجموع فقط 
2امتياز گرفتند و ۵ريباند داشــتند. 
مايك رســتم پور هم كــه طبق آمار 
ضعيف ترين بازيكن ميــدان بود. در 
ليســت 1۵نفره اي كه شــاهين طبع 
به تيم ملي دعــوت مي كند، چند نفر 
ثابت هســتند كه يا از آنها اســتفاده 
نمي شود يا اگر هم از آنها بازي گرفته 
شــود، كارايي چنداني ندارند.« شايد 
تيم ملي امروز بازي با ســوريه را هم 
ببرد، اما آيا در ادامه مسابقات توانايي 
روبه رو شدن با تيم هاي بزرگ را دارد؟ 
جواب رضاپــور به اين ســؤال منفي 
است: »بازي با عربســتان اعتبار تيم 
ملي را زيرســؤال برد و اعتمادبه نفس 
تيم ملي را خدشــه دار كرد. تأثير اين 
اتفاق را در آينــده مي بينيم. ما نگران 
ثبات و اعتبار بسكتبال ايران هستيم.« 
گفتني اســت بازي امروز با ســوريه 

ساعت16:30برگزار مي شود.

بهروز رسايلي| پرســپوليس با بحران گلزني 
مواجه شده و اين مسئله االن يكي از بحث هاي 
اصلي فوتبال ايران است. با اين حال در مورد 
پرسپوليس يك نكته جالب توجه وجود دارد؛ 
اينكه در اين ســال ها معموالً كساني در خط 
حمله سرخپوشــان تبديل به ستاره و گلزن 
اصلي شده اند كه كسي روي آنها حساب باز 
نمي كرده است. يك مرور كوتاه كنيد تا شما 
هم به اين نتيجه برسيد كه پرسپوليس هر چه 
مهاجم با اميدواري زيــاد براي گلزني خريد، 
معموال خير زيادي از آنها نديد؛ از رضا نوروزي 
و محمدرضا خلعتبري بگيريــد تا يك فوج 
خريد خارجي شامل امثال جونيور و استوكس. 
به عنوان يك مثال خاص كه ممكن است كمتر 
يادتان مانده باشد، حتي مي توانيم به مهدي 
دغاغله اشاره كنيم؛ مهاجمي كه ليگ سيزدهم 
در ملوان 11گل زد و فصل بعدش به پرسپوليس 
آمد، اما فقط 145دقيقه به ميدان رفت و هيچ 
گلي هم نزد! در نقطه مقابل اما بهترين گلزنان 
پرسپوليس در همين سال ها كساني بودند كه 
هيچ كس فكرش را هم نمي كرد. داستان برخي 

از آنها را مرور مي كنيم.

  مهدي طارمي
قصه او را همه مي دانند. مهاجمي كه از ايرانجوان 
بوشــهر در ليــگ يك بــه جمع سرخپوشــان 
پيوســت. در روزهايي كه عقد قــرارداد مهدي 
دغاغله با پرسپوليس همه خبرنگاران و عكاسان 
را بسيج كرده بود.طارمي خاموش و بي صدا راهي 
ساختمان باشــگاه شــد و درحالي كه فقط يك 
عكاس حاضر به تصويربرداري از او شد، قراردادش 
را بســت. در نهايت اما طارمي تبديل به ســتاره 
غيرمنتظره خط حمله شد، 2 آقاي گلي ليگ آورد 

و ۴۵گل براي قرمزها به ثمر رساند.
   محمد عباس زاده

يك فصل قبل از طارمي، او سورپرايز خط حمله 
سرخپوشــان بود عباس زاده پيــش از آغاز ليگ 
سيزدهم از نســاجي به پرســپوليس آمد و طي 
مدت كوتاه حضورش در اين تيــم، در 38بازي 
12گل به ثمر رساند. اين آمار اصال بد نيست و اگر 
عباس زاده با مشكالت انضباطي مواجه نمي شد، 
حتي مي توانست آن را بهبود ببخشد و تا مدت ها 

پيراهن پرسپوليس را بر تن داشته باشد.
   علي عليپور

بين 2 نيم فصل ليگ چهاردهم به عنوان مهاجم 
مكمل از راه آهن به پرســپوليس آمد. او كه حتي 
ســابقه بازي در دفاع راســت را هم دارد، براي 
راه آهن كال 3 گل زد كه همين مســئله نشــان 
مي دهد تبديل شدنش به آقاي گل پرسپوليس تا 
چه اندازه غيرمنتظره بوده است. نقش عليپور در 
پرسپوليس مدت ها تكميل كردن مهاجمان نوك 
بود، اما بعد از جدايي طارمي خــود او تبديل به 
فوروارد هدف شد و بيش از 70گل با لباس قرمزها 

به ثمر رساند.
   مهدي عبدي

از اوايل فصــل گذشــته به عنوان يــك پديده 
ناشناخته در پرسپوليس مطرح شد و عملكردش 
در زمينه گلزني قابل توجه بوده است. او تا كنون 
6 گل براي پرسپوليس به ثمر رسانده كه شامل 
گل 3 امتيازي داربي و نيز گل صعود به فينال ليگ 

قهرمانان آسيا مي شده است.
   عيسي آل كثير

او البته قبال سابقه حضور در كورس آقاي گلي را 
داشت، اما صادقانه بايد گفت حتي خوش بين ترين 
هوادار پرسپوليس هم تصور نمي كرد اين بازيكن 
بالفاصله بعد از حضور در جمع سرخپوشــان به 
چنين مهره مؤثــري تبديل شــود. او تا پيش از 
محروميتش در آسيا، ۴ گل براي پرسپوليس به 
ثمر رســاند كه يكي از آنها مقابل السد قطر بود. 
عيســي مخصوصا با توجه به اينكه يك بازيكن 
30ساله است و پيش از اين هرگز چنين ظرفيتي 
از خود نشــان نداده بود، تبديل به يك سورپرايز 

براي قرمزها شد.
   نفر بعدي كيست؟

مي بينيد كه قاعــده درخشــش در خط حمله 
پرســپوليس در دهه 90، غافلگيري بوده است. 
اگر بنا باشــد اين رويه ادامه بيابد، ستاره جديد 
اين خط هم بايد كســي باشــد كه كمتر روي او 
حساب مي شود. شــايد اين بار نوبت آريا برزگر، 
محمد شــريفي، مهدي مهدي خانــي يا همين 
محمد عمري باشد كه اخيرا از جمع اميدها به تيم 
بزرگساالن پيوست. طارمي بعدي، ممكن است 

فاصله چنداني با ما نداشته باشد.

  تشنه سورپرايز
   در همه اين سال ها گلزنان اصلي پرسپوليس، مهاجماني بوده اند

  حمله يحيي  كه كسي روي آنها حساب نمي كرد
 به ركوردهاي منفي

 پرسپوليس كه هنوز در جريان بازي به گل نرسيده
  امروز ميزبان تيم مهدي رحمتي است

اميرحسين اعظمي| شهريار مغانلو بعد از درخشش 
در خط حمله پيكان راهي تيم سانتاكالرا شد و حاال 
دوران متفاوتي را در فوتبال پرتغال سپري مي كند. 
او هنوز با پيراهن اين تيم در بازي هاي رســمي به 
ميدان نرفته است ولي از انتخاب سانتاكالرا رضايت 
كامل دارد و تأكيد مي كند كه در اروپا بستر مناسبي 
براي پيشــرفت بازيكنان وجود دارد. مغانلو حاال 
ساكن كشوري است كه اهالي اش براي گلزني هاي 
كريس رونالدو در تيم ملي و شكستن ركورد علي 
دايي روزشماري مي كنند. اين مهاجم در گفت وگو 

با همشهري ورزشي به سؤاالت پاسخ داده است.

 در مــورد آســيب ديدگي اخيرت 
صحبت كن، مثل اينكه كار به عمل جراحي هم 

كشيد؟
بله، همينطور اســت. متأســفانه در يكي از جلسات 
تمريني زمين خوردم و ۴ انگشــت دســتم برگشت. 
زمين هم در آن روز خيس بود و اين اتفاق باعث شد تا 2 
انگشت دستم شكسته شود و در نهايت كارم به جراحي 
كشيد. بايد از باشگاه و همچنين كادر فني سانتاكالرا 
تشكر كنم كه بعد از اين مصدوميت رفتاري حرفه اي با 
من داشتند و اميدوارم خيلي زود به شرايط بازي برسم. 
اين مصدوميت باعث شــد تا چند روزي هم به ايران 

برگردم و خانواده و دوستانم را ببينم.
 هنوز در ليگ پرتغال فرصت بازي پيدا 
نكردي. فكر مي كني در ادامه شرايط تغيير كند؟

بايد اين را درنظر گرفت كه من ۵هفته ديرتر به تمرينات 
تيم اضافه شدم و از طرفي كادر فني هم نمي خواست 
زودتر از حد موعد به من بازي بدهــد تا از لحاظ فني 
خراب شوم. بايد زمان مي گذشت تا خودم را با شرايط 
تيم هماهنگ كنم و با جو تيم به خوبي آشنا شوم. من 
در بهترين شرايط قرار داشتم، ولي متأسفانه در بدترين 
زمان مصدوم شــدم. به هر حال اين چيزها در فوتبال 
وجود دارد، حاال تالش مي كنم تا قوي تر از گذشته به 

ميادين برگردم.
  ظاهرا تيم شما يك مهاجم دارد كه 

خيلي خوب گل مي زند؟
بله، سانتانا بازيكن برزيلي ماســت كه عملكرد خوبي 

داشته و من براي او آرزوي بهترين ها را دارم.
 تــو از تيم هاي سرشــناس ايران 
پيشنهاد داشــتي، آيا از رفتن به ليگ پرتغال 

پشيمان نيستي؟
خير، به هيچ عنوان پشيمان نيستم و اگر زمان به عقب 
برگردد باز هم اين انتخاب را انجام مي دهم. شــرايط 
فوتبال اروپا خيلي با فوتبال ايران فــرق دارد و اينجا 
يك بازيكن مي تواند پيشــرفت كنــد. در ايران ذهن 
فوتباليســت ها درگير خيلي چيزهاســت ولي اينجا 

شرايط طور ديگري است.
 طبيعتا ليگ ايران را دنبال مي كني، 
به نظر تو امسال كدام تيم شانس اول قهرماني 

است؟

بله، بازي ها را دنبال مي كنم ولي از حاال خيلي زود است 
كه نظر بدهيم. تيم هايي مثل پرســپوليس، استقالل، 
فوالد و سپاهان مي توانند شانس قهرماني داشته باشند.

 حتما مي داني كه كريستيانو رونالدو 
فاصله زيادي با زدن ركــورد علي دايي ندارد. 
آيا رســانه هاي پرتغالي اين موضوع را بازتاب 

مي دهند؟
بله، در پرتغال خيلي ها منتظرند رونالدو اين ركورد را 
بزند. همه در فوتبال پرتغال علي دايي را مي شناسند و 
مي دانند كه او بهترين گلزن جهان در رده ملي است. 
برخي از همبازي هاي من هم در اين مورد با من صحبت 
مي كنند و پيش بيني آنها اين است كه رونالدو خيلي 
زود اين ركورد را مي شــكند. البته من دوست ندارم او 
ركورد علي دايي را بزند، به هر حــال اين يك افتخار 
بزرگ براي فوتبال ايران اســت و اميدوارم اين ركورد 
در اختيار دايي بماند. البته يك موضــوع ديگر را هم 

بايد بگويم.
 چه موضوعي؟

در همه كشورها به اسطوره هاي فوتبال يا ورزش هاي 
ديگر اهميت مي دهند. علي دايي اسطوره فوتبال ايران 
است و اگر او براي كشور ديگري اينقدر افتخار به دست 
مي آورد، شك نكنيد كه مجســمه اش را مي ساختند. 
ما در ايران قدر شــخصيت هاي بزرگــي مثل دايي را 
نمي دانيم و متأسفم كه هم اكنون دايي در اين فوتبال 

حضور و فعاليت ندارد.

هفته چهارم ليگ برتر فوتبــال ايران امروز 
با برگزاري 3بازي آغاز مي شــود تــا فردا و 
پس فردا با انجام ۵بازي ديگر به پايان برسد. 
3بازي امروز در تهــران، تبريز و اهواز برگزار 
مي شود و نگاه پرسپوليسي ها به بازي تهران 
است تا شــايد باالخره تيم محبوب شان را 
بعد از 3بازي در زمينه گلزني موفق ببينند. 
شــاگردان يحيي گل محمدي در حالي به 
مصاف شهرخودروی مشهد مي روند كه اين 
مربي ديروز قراردادش را با سرخپوشــان تا 
ســال1۴02تمديد كرد و جاي پايش را در 
تيم قهرمان۴ساله ايران محكم تر كرد. ظاهرا 
يحيي تصميم گرفته سال ها در پرسپوليس 
بماند و حتــي ركورد برانكــو را هم جابه جا 
كند. اگر او يك دهه هم در پرسپوليس بماند، 
ســخت ترين روزهايش طي اين دهه همين 
روزهاي جاري اســت كه بايد بدون مهاجم 
گلزن و مدافع ذخيــره تيمش را هر طور كه 
هست از اين هفته ها به سالمت بگذراند و به 

پنجره نيم فصل برساند.
 پرسپوليس - شهرخودرو

قرمزپوشــان از ســاعت16:1۵امروز در 
ورزشــگاه آزادي مقابل شــهرخودرو قرار 
مي گيرند كه در 3بــازي اول نتايج چندان 
خوبي نگرفته اســت. شــهرخودرو رحمتي 
را به دليل اخــراج در بازي قبلــي در مقابل 
پرسپوليس روي نيمكت نخواهد داشت. در 
اين سوي ميدان، پرسپوليس در حالي به اين 
بازي رسيده كه همه درباره ضعف اين تيم در 
گلزني و موقعيت ســازي صحبت مي كنند. 

اين در حالي است كه طبق آمارهاي متريكا 
سرخپوشــان در موقعيت سازي چندان هم 
ناموفق نبوده اند و مشــكل آنهــا فقط زدن 
ضربات آخر بوده اســت. قرمزها اميدوارند 
امروز چمن ورزشگاه آزادي مشكالت بازي 
قبلي را نداشته باشــد تا شايد باالخره بخت 

آنها براي گلزني هم باز شود.
 ماشين سازي - گل گهر

روي كاغذ گل گهر صدرنشين جدول است و 
ماشين سازي يكي از 3تيم انتهاي جدول كه 
فقط يك امتياز كسب كرده است. اما در عمل 
به نظر مي رســد تيم جوان تبريزي توانايي 
متوقف كردن شــاگردان قلعه نويي را دارد. 
ماشين سازي هفته گذشته هم مي توانست 
استقالل را در تهران متوقف كند اما اسير يك 
ضربه ايستگاهي زيبا و يك گل تاريخي شد. 
آنها اگر امروز بتواننــد آقاي گل حال حاضر 
ليگ يعني گادوين منشــا را مهار كنند، آن 
وقت شــايد پيمان بابايي و بقيــه در مقابل 

دروازه گل گهر اتفاقات جالبي را رقم بزنند.
 فوالد - آلومينيوم اراك

فوالد در 3هفته ابتدايي 3بازي سخت انجام 
داده و حاال ديگر وقت آن اســت كه به يك 
برد راحت و شايد پرگل فكر كند. 3حريفي 
كه فوالد با آنها بــازي كرد 3تيمي بودند كه 
طي 9بازي انجام داده فقط يك بار شكســت 
خورده اند و همان يكي هم مقابل خود فوالد 
بوده اســت. تيم نكونام كه خودش را حتي 
مدعي قهرماني هم مي دانــد امروز هرگز با 

كمتر از 3امتياز راضي نخواهد شد.

حضور نوه علي پروين در تيم نوجوانان پرســپوليس ســر و صداي بســيار 
زيادي به پا كرده اســت. واالرضا كه پســر آرش فرزين، مترجم سابق راينر 
سوبل است، براي پيوستن به تيم هاي پايه پرســپوليس چند ايراد اساسي 
دارد. اوال كه بنا به شــهادت تصاوير او به شكل آشــكاري اضافه وزن دارد و 
ثانيا بارها از زبان خود پروين شــنيده ايم كه گفته اين يكــي عضو خاندان 
سلطان اســتقاللي از آب در آمده اســت. خب شــايد هم وقتي علي آقا اين 
حرف ها را مــي زد، فقط جنبه فــال و ســرگرمي ماجرا برايــش مهم بود 
و فكر نمي كــرد قرار باشــد واالرضا به ايــن زودي ها به ســن فوتبال بازي 
كردن برســد. به هر حال االن اين اتفــاق رخ داده و حضور نــوه پروين در 
تيم نوجوانان، حمل بر ســفارش و پارتي بازي از ســوي سلطان شده است. 
طبيعي است كه اين شرايط به ســود پروين نيست و او جايگاه افسانه اي اش 
 در تاريــخ پرســپوليس را به خاطــر چنيــن كج ســليقگي هايي به خطر
 مي اندازد.پروين ســال ها پيش تالش كرد پســرش محمد را تبديل به يك 
ستاره بزرگ فوتبال كند. حتي پيراهن شــماره 7 تيم بزرگساالن به محمد 
هبه شد. با اين حال با وجود آنكه پروين كوچك چندان خالي از استعداد نبود، 
ثمره كار چندان مقبول از آب درنيامد. حاال هم بديهي اســت كه تالش هاي 
مشابه پروين براي نوه اش صورت خوشي نداشته باشد؛ مخصوصا كه علي آقا 
در خيلي از بزنگاه هاي اين ساليان واكنش درســت و خوب نشان نداده و از 
سوي نسل جديدتر هواداران پرســپوليس بابت اهمال در دفاع از منافع اين 
تيم متهم مي شود. درنهايت پروين يك چهره افسانه اي و بسيار كليدي و مؤثر 
 در تاريخ پرسپوليس است و كاش خودش بيش از اينها از اين وجهه مراقبت

 كند.

سلطان عليه سلطان
علي پروين و كج سليقگي هايي كه جايگاه او را به خطر مي اندازد
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شــهر به همه ســاكنانش تعلق دارد. 
شــهري براي همه، شــهري است كه گزارش

دسترسي همه شــهروندان به خدمات 
شهري راحت و يكسان باشد؛ عرصه هاي عمومي مثل 
بوستان ها، زيرگذرها، پل ها و مسيرهاي اصلي تردد 
براي حضور همه اقشــار فراهم و زنان، ســالمندان، 
معلوالن و كــودكان دغدغه اي بــراي حضور در آن 
نداشــته باشــند. اما بســياري از معابر و عرصه هاي 
عمومي شهرهاي ما از آنچه هستند و با آن چيزي كه 

بايد باشند، هنوز فاصله زيادي دارند.
شهرداري تهران كه طي ســال هاي اخير طرح هاي 
متعددي را براي انســان محوري و پياده مداري اجرا 
كرده و بازپس گيري عرصه هاي عمومي از خودروها 
را كليــد زده، به دنبال تكميل ايــن فرايند، به تازگي 
دستورالعملي را به شــهرداران مناطق 22گانه ابالغ 
كرده كه قرار اســت براســاس آن، فضاهاي ناايمن و 
بي دفاع شــهري براي زنان و خانواده ها طي 5 مرحله 
شناسايي شوند. اينطور كه پيداست اين دستورالعمل 
اجرايي هدفش، بهسازي فضاي شهري براي حضور 
همه افراد به خصــوص زنان و كودكان، رســيدن به 
الگوي مشــخص در ارتقاي امنيت زنان در فضاهاي 
شهري و حضور فعال تر آنان در شهر است كه درنهايت 

موجب رضايت شهروندان مي شود.

ارتقاي امنيت محله ها با كمك مردم
زهرا بهروز آذر، مديركل امور بانوان شهرداري تهران 
درباره طرح ارتقــاي امنيت بانــوان در محيط هاي 
شــهري كه در منطقه 10به صــورت پايلوت اجرايي 

شده، گفت: »پيرو اجراي 
برنامه »تهران شهري براي 
همه«، در نظر داريم شهر 
را بــراي همــه گروه هاي 
مختلــف اعــم از زنــان، 
ســالمندان، كودكان و... 
آماده كنيم.« او با بيان اينكه نيمي از جمعيت شــهر 
ما را زنان تشــكيل مي دهند، افزود: »متأسفانه زنان 
تجاربي از القاي حس ناامني در برخي فضاهاي شهر 

دارند و اين حس مانع از حضور آنها در شهر مي شود 
كه ما به عنوان مســئوالن شهري وظيفه داريم ضمن 

امن كردن فضا، حس امنيت را نيز ارتقا دهيم.« 
به گفته اين مدير شهري، فضاهاي ناامن از طريق 
گفت وگو با زنــان، شــوراياران و معتمدين محل 
و مديران نواحي شناســايي مي شــوند كه بعد از 
آن، موضوعــات در كارگــروه محلي به رياســت 
شهردار منطقه بررسي شده و پس از اولويت بندي، 
راهكارهاي رفع اين فضاها انتخاب و مشــكل رفع 

خواهد شــد؛ ضمن اينكه مردم محــالت به دليل 
آشــنايي با فضاي محلــي بهتر از كارشناســان 
مي توانند ما را در رفع نقاط ناامن كمك كنند. حال 
بايد پرســيد چه تفاوتي وجود داشت اگر شهرها 
به دست طراحان زن شكل مي گرفت و دغدغه هاي 
حضورشــان در فضاهاي همگاني بــا ابتكارات و 
خالقيت خودشان پاسخ داده مي شد؟ اين سؤالي 
است كه همشهري از تعدادي از طراحان و معماران 

و شهرسازان زن پرسيده است.

   عكس: همشهري/ امير  رستمي

معماران زن و سيماي شهر گفت و گو

 سفرهاي گروهي هوشمند
مكمل مترو و اتوبوس

   سپيده شفائي، شهرساز :
به دليل اينكه زنان به عنوان يك شــهروند، تجربه عملي قرار گرفتن در 
شرايط نامناسب را دارند، طبيعتا با موضوع حساس تر برخورد مي كنند؛ به 
همين خاطر شايد از اين زاويه حضور زنان شهرساز در شهرها حائز اهميت 
باشد. اما به طور كلي تفاوت چنداني بين شهرســازان مرد و زن نمي بينم. 
جامعه ما مردساالر است و در همه حوزه ها اين نگاه وجود دارد؛ اما كساني 
كه آگاهي بيشتر و كافي در اين زمينه دارند سعي مي كنند از حضور زنان در 
شهرسازي هم استفاده كنند. حدودا 40سال پيش وارد اين حوزه شدم؛ از آن 
زمان تعداد زنان شهرساز بسيار بيشتر شده است. هم اكنون در شهرداري ها 
اكثرا زنان مشاغلي را برعهده دارند كه هرگز در گذشته ديده نمي شد. اين 
حوزه به تدريج و در يك فرايند زماني ايجاد شده و هم اكنون شاهد حضور 
زنان در بدنه مشاغل دولتي، شــهرداري ها و حوزه هاي عمومي و نهادهاي 
مشاوره و... هســتيم. اين موارد در كنار تجربه هايي كه زنان دارند، طبيعتا 
مي تواند شرايط مساعد تر و مناسب تري را براي همجنس هاي خود در شهر 
به وجود بياورد. همينطور كه گفتم آگاهي و دانشي كه زنان نسبت به موضوع 
دارند به همراه امكانات حاضر، هم الگويي براي نسل هاي جوان تر است و هم 
فضاها را بهتر دراختيار زنان قرار مي دهد. بي شك اگر اين فرايند زودتر طي 
مي شد، داراي فضاهاي شهري مناسب تري بوديم. به هر حال هر موضوعي 
زمان خودش را طلب مي كند و اين، امري است كه مطالبه زنان در جامعه بوده 
و خوشبختانه تاحدي اين مطالبه گري به نتيجه رسيده است. شهرداري تهران 
اخيرا دستورالعمل اجرايي ارتقاي احساس امنيت حضور زنان و خانواده در 
شهر را به مناطق 22گانه ابالغ كرده و اليحه  مربوط به منع خشونت عليه زنان 

هم در مجلس در دستور كار قرار گرفته است. با توجه 
به اينكه پشــتوانه همه اقدامات اجرايي، قوانين، 
آيين نامه و بخشنامه هاست، همسو شدن قوانين، 
 همراه با حضور گسترده زنان در اين حوزه و توجه 
به فضاي شهري 3 مولفه اي است كه اگر دركنار هم 

قرار بگيرند مي تواند با هم افزايي، شرايط را براي 
زنان و خانواده در شهر و فضاهاي شهري 

مناسب تر كند. االن ما در مقطعي هستيم 
كه اين 3 مؤلفه هم راســتاي هم قرار 

گرفته اند و طبيعتا مي تواند نتيجه 
مطلوبي را پيش رو داشته باشد.

   ترانه يلدا، شهرساز:
به نظر من زنان اســتعداد ذاتي بهتري براي معماري و شهرسازي  دارند، چون زندگي و 
تجربه حضور در فضا را بهتر حس مي كنند؛ براي خانواده، براي كار و براي شهرشــان. 
به همين خاطر است كه در يكي دو دهه اخير لزوم سپردن شهرها به دست زنان شهرساز، 
معمار و طراح را تبليغ كرده ام. اگرچه از كودكي به ما زنان ياد داده اند بيشــتر احتياط 
كنيم، محافظه كار باشيم، سرمان به كار خودمان باشد، در كار شهر ، اجتماع و سياست 
فضولي نكنيم، دستور ندهيم و تابع باشيم. حتي وقتي مي دانيم حق با ماست، باز با مكر 
و حيله زنانه، حرفمان را در دهان مردان خانواده و همكارمان بگذاريم تا كارساز شود، 
اما نمي توانيم نقش خودمان را ناديده بگيريم. زيرا بيــن رويكردهاي زنانه و مردانه به 
جهان و فضا در جوامع مختلف همواره تفاوت هايي وجود داشته است. با اين اوصاف، پس 
مشكل كجاست؟ آنجا كه به لحاظ فرهنگ اجتماعي، زنان براي كار جدي در سطوح باال و 
مديريتي اعتماد به نفس ندارند. همزمان، مردان هم ترجيح مي دهند سطوح تصميم گيري 
و مديريتي را براي خود نگه دارند. آنجا كه زنان در محيط  هاي كاري، حق خود را طلب 
نمي كنند. آنجا كه زنان زير بار توافقات زير ميزي كمتر مي  روند، يا مي  ترسند بروند و لذا 
در محيط  هاي مديريتي و اداري، مردان از زنان مي  ترسند و حضورشان را دست و پاگير 
تصور مي  كنند. وزنه سنت هنوز سنگين تر است و زنان در آنجا مطيع ترند. به هر حال من 
معتقدم ممكن است زنان به خاطر دقت خود به جمع و خانواده و جماعت و جامعه بيشتر 
فكر كنند؛ تصورم اين است كه زنان محافظه  كارترند. امنيت را در اولويت اول قرار مي  دهند 
و اينها صفاتي است كه من »زنانه« مي نامم و در حيطه معماري، »زنانه« مي  خواهم. به خاطر 
اين صفات غالب است كه فكر مي  كنم زنان شهرساز و معمار مي توانند طراحان بهتري براي 
فضاهاي امن و پرنشاط در خانه ها و عرصه هاي عمومي شهري  باشند. البته اين به هيچ وجه 
معني نفي آقايان و استعدادهايشان نيست. اين زنانند كه بايد به شادي و تفاهم و دوستي 
)و گاه هم به كلك!( جاي خود را در ميان جامعه معماران تثبيت كنند! شهرهاي ما از برخي 

نگاه هاي سودجو و سوداگر و خشن خسته شده اند. نگاه هايي كه 
به بهانه توسعه، شهر و نشانه هاي آشنايش را محو و متالشي 

مي كنند. ما به زنان شهرساز و طراح شهري نياز داريم كه 
از شهرهايمان پرســتاري كنند. به بهسازي و نگهداري 
ثروت هاي شهري بيشتر اهميت بدهند تا به توسعه اي 
تعريف نشده برســيم كه در سال هاي اخير هيچ خيري 

براي شهرهايمان نداشته است. اين تغيير رويكرد هم 
فرهنگسازي  مي خواهد و هم آموزش درست در 

همه زمينه ها. شايد زمان شكستن اين سقف 
شيشه اي فرا رسيده باشد.

   فروغ افشاري، كارشناس شهرسازي:
نگاه به طراحي فضاهاي شــهري و به طور كلي در 
مباحث شهرســازي از منظر زن و مــرد عمومًا و 
خصوصًا فرقي نمي كند اما نكته مهم اين اســت 
كه دغدغه هــاي زنان در كشــور ايجاب مي كند 
در طراحي فضاهاي شهري حســاس تر باشند. 
اين به معناي نفي عملكرد آقايان نيســت چرا كه 
شهرســازي اصول اوليه دارد و با رعايت آنها در 
ايجاد مناظر و ســيماي شــهري مي توان شاهد 
شهر سالم و پاســخگو بود. بنابراين شهرسازان 
در طراحي ها مكلفند همه اقشار و همه جانداران 
حتي حيوانات و فضاي ســبز را مدنظر قرار دهند 
و برايشــان برنامه ريزي كنند؛ نكته اي كه شايد 
توســط زنان فعال در حوزه شهرســازي بيشتر 
مورد توجه قرار مي گيرد. در كشور آنچه اهميت 
دارد اين است كه معماري و طراحي و به طور كلي 
مباحث شهرسازي تابع بازار شده است و فعاالن در 
اين حوزه اعم از زن و مرد به جاي لحاظ كردن نياز 
شهر، مطابق خواسته كارفرمايان عمل مي كنند و 
در چنين شرايطي اصول شهرسازي تعيين كننده 
شاخصه ها نيست و اين بازار است كه نوع طراحي 
منظر شهري را تعيين مي كند. موضوع ديگري كه 
در حوزه شهرســازي مطرح مي شود و زنان نقش 
پررنگ تري دارند، مباحث ايمني و امنيت فضاهاي 

شــهري اســت كه بانوان 
نسبت به چنين مسائلي 
حساس تر هستند و تالش 
مي كنند بــا اقداماتي 
چون تأمين روشنايي و 
استفاده از رنگ، مناظر و 
سيماي شهر را براي زنان 

جذاب تر و در عين 
حال ايمن تر كنند.

حساسيت بانوان در طراحي فضاهاي شهريشهرهاي خسته از نگاه هاي سوداگر و خشنتوجه به فضاهاي شهري با 3مولفه

  مجيد جباري
خبر نگار رعايت فاصله حداقل يك ونيم متري، 

توصيه ســتاد مقابله با كرونا براي 
مصون ماندن از كوويد-19 اســت؛ 
فاصله اي كه رعايت آن در برخي از 
فضاها مانند مترو و اتوبوس و حتي 
تاكسي در ساعات پيك ترددي عمال 
غيرممكن مي شــود. تردد روزانه بيش از صدها هزار نفر با 
ناوگان حمل ونقل عمومي از يك سو و فرسوده بودن اتوبوس ها 
و كمبود رام هاي قطار مترو از ســوي ديگــر، خط بطالني 
است بر رعايت فاصله گذاري اجتماعي. در چنين شرايطي 
كارشناسان حوزه شهرســازي و برنامه ريزان حمل ونقل در 
چند شهر توسعه يافته دنيا پيشنهاد داده اند كه شهروندان 
بايد با سرويس هاي هوشمند بيشتر آشــنا شوند و از آنها 
استفاده شــود؛ ناوگاني كه مردم حين سفرگروهي، فاصله 
اجتماعي را هم رعايت مي كنند و در كوتاه ترين زمان به مقصد 
مي رسند و البته مقرون به صرفه هم هست. البته اين تصور 
كه سرويس هوشمند تنها شامل تاكسي اينترنتي مي شود، 
اشتباهي بزرگ به حســاب مي آيد. هم اكنون در خيلي از 
شهرهاي پيشرفته، شــهروندان مي توانند به صورت جمعي 
و البته با فاصله اجتماعي مناسب از وسايل نقليه  عمومي با 
ظرفيت قابل توجه بهره ببرند. شــهاب الدين كرمانشاهي، 
دكتراي برنامه ريزي و حمل ونقل دانشــگاه صنعتي شريف 
و عضو هيأت علمي گروه شهرســازي دانشگاه تهران كه از 
حاميان سرويس هوشمند ســفرهاي همزمان گروهي است 
در گفت وگو با همشهري توضيحات بيشتري از مدل جديد 

حمل ونقل مي دهد.

تغيير در شيوه حمل ونقل يا توسعه آن براي جامعه 
الزامي است؟

بر اين باور هســتم كه همه كارها و طرح هــا و برنامه ها با هدف 
خدمت رساني به شهروندان انجام مي شــود. بنابراين براي موفق 
بودن و رسيدن به اين هدف مدام بايد از شيوه هاي نوين استفاده 
كرد و چه بهتر كه اين روش ها با دانش و تخصص در هم آميزد. ما در 
حوزه حمل ونقل عمومي زماني مي توانيم رضايت مسافران را جلب 
كنيم كه خدمت رساني مطلوبي داشــته باشيم و به همين دليل 

چاره اي جز ايجاد تغيير در شيوه و مدل هاي جابه جايي نداريم.

شما از پيشــنهاد كنندگان و البته حاميان طرح 
سرويس هوشمند ســفرهاي همزمان گروهي هستيد. آيا با 
چنين مدل جابه جايي مي توان به مســافران خدمت رساني 

مطلوب داشت؟
بايد بپذيريم كــه ناوگان حمل ونقل همگانــي در تهران هر چند 
سهم زيادي در جابه جايي مسافران دارد اما فرسوده است. حدود 
210خط عادي اتوبوس، 9خط بي آرتــي و 7خط مترو در تهران 
فعالند كه در شرايط كنوني 60درصد مسافران از مترو، 28درصد 
از بي آر تي و 12درصد هم از خطوط عادي استفاده مي كنند. در 
شرايط عادي شايد استفاده از ناوگان حمل ونقل عمومي مشكل ساز 
نباشد اما شرايط موجود بحراني است و مردم چاره اي جز رعايت 
فاصله اجتماعي ندارند. با توجه بــه كمبودها و نواقص موجود در 
ناوگان حمل ونقــل عمومي، قطعا فاصله اجتماعي تعيين شــده 
رعايت نمي شود. از اين شــرايط بحراني مي توان فرصت ساخت 
و طرحي را كه دانش آموختگان دانشــگاه صنعتي شــريف ارائه 

می دهند كه قطعا پايه علمي و تخصصي هم دارد اجرايي كرد.

توضيح بيشــتري در مورد ســرويس هوشمند 
مي دهيد؟

مالك اين شيوه حمل ونقل رزرو صندلي است كه برخالف اتوبوس 
و مترو كه ممكن اســت از مبدأ تا مقصد فرصتي براي نشســتن 
نداشته باشيد از همان بدو ورود به سرويس روي صندلي كه به نام 
شما رزرو شده مي نشينيد تا به مقصد برسيد. اكنون تنها شركت 
»به همراه« در اين بخش فعال است و از اين رو مردم مي توانند براي 
استفاده از اين سرويس هوشمند وارد سايت يا اپليكيشن به همراه 
شوند و سپس مسير، ســاعت، روز و صندلي را مشخص و پس از 
پرداخت كرايه آن را رزرو كنند. تماس با شماره 88991000هم 
روش ديگري اســت كه شــهروندان مي توانند از طريق ارتباط با 

اپراتور شماره و درخواستشان را ثبت كنند.

سرويس هوشمند سفرهاي همزمان گروهي كه در 
حقيقت همان رزرو صندلي است اگر فعال شود حجم مسافران 

ناوگان حمل ونقل را كمتر مي كند؟
عده اي گمــان مي كنند شــيوه نوين و هوشــمند رقيب ناوگان 
حمل ونقل عمومي است و فعال شدن آن ممكن است سبب ايجاد 
مشكالتي شود. طراحي سرويس هوشــمند به گونه اي است كه 
زمان و مكان از قبل مشخص شده اســت و در لحظه شهروندان 
نمي توانند از آن استفاده كنند. دقيقا به دليل همين طراحي است 
كه ناوگان حمل ونقل عمومي و اين سرويس هوشمند مكمل هم 
هستند و بهره گرفتن از هر دو ما را از شــرايط بحران زده كنوني 

نجات مي دهد.

فاصله اجتماعي در اين سرويس ها چگونه رعايت 
مي شود؟

براساس دســتورالعمل ارائه شده از سوي ســتاد مقابله با كرونا 
ظرفيت سرويس ها به حداقل رسيده است. به طور مثال ميني بوسي 
كه ظرفيت پذيرش 20مسافر دارد در شــرايط كنوني اين تعداد 
به 10نفر رسيده است و چون ليست مســافران از قبل مشخص 
مي شــود، قطعا پذيرش بيش از حد مســافر انجام نمي شــود و 
شهروندان مطمئن باشــند فاصله اجتماعي در اين سرويس هاي 

حمل ونقل رعايت مي شود.

در پي انتشــار فراخوان عمومي واگــذاري موقت غرفه هاي 
عرضه محصوالت پروتئيني در ميادين ميــوه و تره بار كه با 
استقبال بهره برداران 7اســتان روبه رو شد، جلسه واگذاري 
اين اماكن در محل سازمان مديريت ميادين شهرداري تهران 
برگزار شــد. به گزارش همشــهري، معاون بازرگاني و امور 
اقتصادي اين ســازمان با اعالم خبر فوق، گفت: متقاضيان 
عرضه محصوالت پروتئيني در ميادين ميوه و تره بار از 7استان 
تهران، اردبيل، همدان، مازندران، سمنان، البرز و گلستان، 
تقاضاهاي خود را براي شركت در اين فراخوان ارسال كردند.

حسين اعرابي با تأكيد بر اينكه 82درصد متقاضيان، اشخاص 
حقوقي و 18درصد افراد حقيقي بودنــد، افزود: 53درصد 
متقاضيان براي عرضه گوشت قرمز و 47درصد براي عرضه 

مرغ و تخم مرغ، تقاضاهاي خود را ارسال كرده بودند.
 هم اكنون در ميادين ميوه و تره بار به طور متوســط قيمت 
گوشت گوسفند 18درصد، قيمت گوشت گوساله 16درصد، 

قيمت گوشت مرغ )تنظيم بازار( 46درصد و قيمت تخم مرغ 
14درصد، نسبت به ميانگين قيمت هاي سطح شهر، پايين تر 

است.
همچنين قيمت گوجه فرنگي بوته اي در ميادين 7100تومان 
و گوجه فرنگــي گلخانه اي 9300تومان اســت؛ درصورتي 
كه ميانگين قيمت گوجه فرنگي بوته اي در ســطح شــهر 
12400تومــان و گوجه فرنگي گلخانــه اي 15400تومان 
است و به عبارتي، به ترتيب گوجه فرنگي بوته اي در ميادين 
43درصد و گوجه فرنگي گلخانه اي 40درصد ارزان تر از سطح 
شهر اســت. در مورد پرتقال نيز هم اكنون، قيمت تامسون 
شمال در ميادين 9700تومان و تامســون جنوب 11هزار 
تومان است درصورتي كه ميانگين قيمت تامسون شمال در 
سطح شهر 15200تومان و تامسون جنوب 17200تومان 
است و به عبارتي، قيمت تامسون شمال و جنوب در ميادين 

36درصد ارزان تر از سطح شهر است.

رئيس سازمان رفاه و خدمات اجتماعي شهرداري تهران 
از وضعيت ســفيد در گرمخانه هاي تهران خبر داد و رفاه

اعالم كرد: »27 واحد گشــت نيز در تهران به صورت 
شبانه وضعيت بي  خانمان ها را رصد مي كنند.«

به گزارش پايگاه خبري شهر، ســيدمالك حسيني گفت: »در سال 
گذشته 16 گرمخانه در سطح تهران وجود داشــت كه 2 گرمخانه 

براي زنان و 14 گرمخانه براي مردان بود. از مجموع اين 16 گرمخانه 
8 گرمخانه فصلي و 8 گرمخانه دائمي بودند. گرمخانه هاي فصلي از 
آبان ماه فعاليت خود را آغاز مي كردند و تا انتهاي ارديبهشت ماه سال 
بعد يعني در ايام سرد سال اين فعاليت ادامه داشت. با پيگيري هايي 
كه آقاي  جوادي يگانه، معاون امور فرهنگي و اجتماعي شهردار تهران 
داشت و با موافقت آقاي شهردار از اواسط آبان ماه سال 1399 تمام 
گرمخانه هاي تهــران تبديل به گرمخانه هاي دائمي شــدند. به اين 
ترتيب اعالم كرديــم گرمخانه هاي فصلي در 12 ماه ســال فعاليت 

مي كنند.«
او افزود: »بر اين اساس از آبان ســال گذشته 2گرمخانه در منطقه 5 
كنار دره فرحزاد و در منطقه 8 در پهنه شــرق به عنوان زير ســاخت 
جديد براي زنان اضافه شــده اســت. به گرمخانه هــاي مردان نيز 
2گرمخانه اضافه شــده  كه مجمــوع گرمخانه ها را بــه تعداد 20 

گرمخانه رسانده است. 2مركز هم تحت عنوان مركز نگهداري ويژه 
يا سامان ســرا )يك مورد براي مردان و يك مورد براي زنان( از قديم 
وجود داشته است.« به گفته او، به اين ترتيب هم اكنون مجموع اين 
22 مركز 2هزار و400 تخت تعبيه شده و با توجه به اينكه در بخشي 
از سال در برخي از روزها مراجعه بيشتري وجود دارد و ممكن است از 
حد معمول باالتر باشد، به شكل كف خواب هم خدمت ارائه مي شود.

بنا بر گفته حسيني، برخي افراد در پاتوق هاي محلي وقتي به گرمخانه 
مراجعه مي كنند، اصرار دارند در همان منطقه باشند لذا ممكن است 
در گرمخانه اي مانند منطقه 14 يا 21 ظرفيت خالي هم وجود داشته 
باشد اما در منطقه 17 چون گرمخانه كوچكي هم هست، كف خواب 

داشته باشيم.
او همچنين درباره گرمخانه هاي ســيار نيز توضيح داد و گفت: »از 
هم اكنون تدابير الزم براي گرمخانه هاي سيار انديشيده شده است. 

معموال در مناطقي مانند ميدان آزادي، ميــدان تجريش و منطقه 
خالزير و مناطق پيراموني بهشــت زهرا به واســطه آنكه فاصله اي 
با گرمخانه ها دارند و مبادي تجمع هســتند، پيش بيني الزم براي 
گرمخانه هاي ســيار در روزهاي برفي و روزهايي كه ســرما از حد 
متعارف خارج شود، شده است كه ان شاءاهلل استقرار پيدا خواهندكرد. 
همچنين امسال طرحي تحت عنوان زمســتان گرم اجرا كرده ايم و 
در 22 منطقه گشت هايي تحت عنوان »زمســتان گرم« به صورت 
منطقه اي فعال شده  اند كه از 22 شب تا 5 بامداد روز بعد گشت زني 
مي كنند. به اين شــكل در ســطح منطقه افرادي كه نياز به كمك 
داشته باشند و بايد به گرمخانه ها منتقل شوند، شناسايي مي شوند 
و با هماهنگي واحد گشــت به مراكز گرمخانه اي منتقل مي شوند. 
همزمان 7 واحد نظارت نيز كار نظارت بر اين واحدهاي گشت را انجام 

مي دهند كه خللي در كار ايجاد نشود.«

استقبال  بهره برداران 7 استان از غرفه هاي ميادين ميوه و تره بار

 27واحد گشت شبانه
  بي خانمان ها را به گرمخانه 
منتقل مي كنند

   مرجان گلي  پور، شهرساز:
چند سالي است كه شاهد شكل گيري فعاليت هاي 
مختلف در قالب شــهرهاي دوســتدار كودك، 
ســالمند، معلول، زنان و از اين قبيل هستيم كه 
عمده فعاالن و كنشگران آن را هم سازمان هاي 
مردم نهاد و تشكل هاي غيررســمي در ارتباط 
با ســازمان هاي متولي و بدنه مديريت شهري 
تشكيل مي دهند. اغلب نتيجه زحمات آنها هم 
در اختصاص بوســتاني با پيشوند »دوستدار...« 
ديده مي شــود. فارغ از هرگونه داوري نسبت 
به فعاليت گروه هاي مختلف ذكر شــده، آنچه 
به وضــوح از ايــن قبيــل مطالبه گري ها قابل 
بيان است ناتواني شهرســازي در پاسخگويي 
به نيازهاي عمومي جمعيت شــهري از يك سو 
و به حداقل رســاندن مشــكالت شهري است. 
مگر شهرســازي- چنانچــه در تعريف عام آن 
نيز آمده اســت- مداخله و تنظيم فضا و فعاليت 
به منظور بهبود كيفيت زندگي ساكنان نيست؟ 
از آنجايــي  كه گروه هدف اين نوشــتار، بانوان 
و مقياس بررســي آن نيز فضاي شهري است، 
مروري كلي بر شاخص هاي كيفيت زندگي از قبيل 
محيطي، فرهنگ شهروندي، اقتصادي، جمعيتي 
و اجتماعي، آموزش، تحصيــالت و مهارت ها، 
زيرساخت ها و تأسيسات، سالمتي و بهداشت، 
حقوق شهروندي، تفريحات و استراحت، مسكن 
و ســرپناه، امنيت )در اندازه گيري سطح كيفي 
زندگي( و همچنين شــاخص هاي ارتقاي كيفي 
محيط بر ضرورت دگرگوني شــهر، مديريت و 
بسياري از مواردي كه با شهر در ارتباط هستند، 
تاكيد مي كند. بر همين اســاس ارتقاي كيفيت 
زندگي شهري را مي توان معطوف به تأمين نيازهاي 
اساسي مادي و معنوي در دو وجه ذهني و عيني 
به طور توأمان دانست. يعني توجه به شاخص هاي 
اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، محيطي، رواني و...  
دردو وجه عيني)كمي( و ذهني)كيفي(در روند 
طرح و برنامه ريزي، توسعه و مديريت شهر است. 
به گونه اي كه نيازهاي مادي و معنوي آنها را پاسخ 
دهد. در همين ارتباط و به عنوان رويكردي جامع، 
مي توان به شعار »شهري براي همه« يا همان »شهر 
فراگير« اشاره كرد كه اهداف كاربردي مشخص 
آن ترويج فرصت هاي برابر، حفظ همبســتگي 
اجتماعي، ساختن ســرمايه اجتماعي، كاهش و 
نهايتًا حذف انزواي اجتماعي است. بدنه مديريت 
شهري تهران نيز در دوره جديد با اين نگاه به اداره 
شهر پرداخته است؛ شعاري كه درصورت تحقق، 
انزواي اجتماعي- فضايي شهر را كاهش خواهد 
داد. بنابراين بايد ماموريت طيف وسيع كنشگران 
اين حوزه بايد پياده سازي  سياست ها و بهترين 
شيوه هايي باشد كه مردم را درتصميم گيري براي 
محيطي كه فراگير است تقويت كند. براي تحقق 
يك پايه دانش محكم درباره شمول شهرها بايد 
كارهاي تحليلي گسترده اي با طراحي مداخالت 
ابتكاري و چندبعدي مورد توجــه قرار بگيرد. 
براي اين منظور پيشــنهاد مي شود راه حل هاي 
چندبخشــي براي يك موضــوع چندبعدي، 
تركيب راه حل هاي »پيشگيرانه« و »درماني«، 
اولويت بندي و مقياس بندي ســرمايه گذاري، 
تقويت ظرفيت در سطح محلي، تقويت مشاركت، 
ابتكار، شــمول جنســيتي و زيرساخت هاي 
هوشمند در 3 ســطح كالن )تهيه برنامه هاي 
بزرگ شهرســازي، طراحي پروژه هاي جديد 
همه شمول(- سطح مياني)طراحي هاي خاص( 
و جزئيات اجرايي)دسترســي همه بخش هاي 

جمعيت به همه امكانات شهري(.   
نگاه فراگير و همه شــمول به شــهر درصورت 
تحقق، ارتقاي كيفي زندگي و رضايتمندي همه 
شــهروندان به طور عام و گروه هاي خاص نظير 
كودكان، سالمندان، بانوان و كم توانان را به  دنبال 
خواهد داشــت. به گونه اي كه محتوا و به تبع آن 

رويه هاي شهرســازي را نه 
صرفًا به عنوان زمينه اي 

علمي يا هنري، بلكه 
انساني  زمينه اي 
عدالت  ايجاد  در 
و ايفاي رســالت 
بســيار مهم آن 

فــي  مــعر
مي كند.

شهر گروه  بندي شده يا شهر فراگير؟

همشهري در گفت وگو با معماران، شهرسازان و طراحان شهري، ضرورت حضور زنان در عرصه شهرسازي را بررسي كرده است
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طرح مطالعاتي روستا خاك مي خورد 
داوري مي گويد: اين منطقه با توجه به ظرفيت هاي 
قابل توجه تاريخي به عنوان روستاي هدف گردشگري 
انتخاب و طي سال هاي اخير با مطالعه بافت باارزش 
روستا، گام های مؤثري براي حفظ آنها برداشته شد. 
در طرح مطالعاتي هم بافت ارزشــمند روستا مورد 
بررسي قرار گرفته و در اختيار ميراث فرهنگي است. 
در گناباد اين طرح براي 2روستا تنطيم شد كه يكي 

روستاي ما و ديگري روستاي 
رياب بود، اما هنوز به هيچ اقدام 
خاصي براي قوژد منتج نشده 
اســت. او ادامه مي دهد:  قوژد 
قدمتي كهن دارد و مردم محلي 
قدمت آن را از شــهر باستاني 
غور مي  دانند كه در باالدست 
روستا زير خاك مدفون شده 
و اطالعــات دقيقــي از نحوه 
نابودي آن وجود ندارد. برخي 
مي گويند اين شــهر بــر اثر 
جنگ نابود شده و ادعاي ديگر 
توفان هاي شــن بود كه باعث 
شده مردم اين شهر كوچ كنند. 
آثار اين شهر باستاني زير خاك 
مدفون شده، اما باقيمانده آنها 
در اطراف روستا قابل مشاهده 
اســت. اين محل همان كلوت 
قوژد اســت كــه از تغييرات 

فرسايشي خاك به وجود مي آيد. خاك اين منطقه 
نرم است و باران هاي رگباري، شكاف هايي در دل آن 
ايجاد مي كند. اين شكاف ها در بهار به دشت پر از الله 
سرخ تبديل مي شوند كه تماشايي است. دهيار اين 
روستا معتقد است كلوت و كوير قوژد به دليل نزديكي 
به محدوده مسكوني روستا ظرفيت قابل توجهي براي 
احداث كمپ هاي كويري دارد و سرمايه گذاري در 
اين زمينه باعث جذب بيشتر گردشگران خواهد شد.

قلعه تاريخي؛ گود باستاني 
كاروانسرا و آب انبار باالده يكي از بناهاي تاريخي مهم 
اين منطقه به شــمار مي رود كه قدمت آن به اواخر 
دوران صفويه برمي گردد. اين كاروانســرا راه هاي 
زيرزميني دارد كه بــه قلعه قديمــي در پايين ده 
مي رسد. سال گذشته مرمت پشت بام آن انجام شد، 

اما ســازه و محوطه آن در حال نابودي است و نياز 
به اعتبار كافي و الزم براي مرمت و بهســازي كامل 
دارد. دهيار روستا با بيان اينكه با اعتبارات قطره اي 
نمي توان راه به جايي برد و درصورت خسارت به اين 
اماكن بايد هزينه هاي بيشتري براي حفظ و مرمت 
آن درنظر گرفت، مي گويد:   اين كاروانسرا پتانسيل 
زيادي براي جذب گردشــگر و انجــام طرح هاي 
گردشگري دارد. هم اكنون جوانان روستا سازه مدور 
شبستان كاروانسرا را به عنوان 
گود باستاني استفاده مي  كنند 
و ورزش هاي باســتاني انجام 

مي دهند.

ثبت ملي 10خانه تاريخي 
بافت كويري اين روستا سبب 
شده تا معماري خانه هايش به 
سبك بناهاي يزد باشد. برخي از 
اهالي قديمي مي گويند معماران 
يزدي برخي از آنها را ساخته اند. 
داوري بــا بيان ايــن مطلب به 
ثبت ملي بخــش قابل توجهي 
از بناهاي تاريخي روستا اشاره 
مي كنــد و مي گويــد: تاكنون 
10خانه تاريخــي اين منطقه 
ازجمله پيش بيــن، صادقيان، 
باصري، فرشــادنيا، سليماني، 
اعتضادي و رمضاني ثبت ملي 
شــده اند. عطايي، تقي زاده، چوپاني و چندين خانه 
ديگر هم در فهرســت ثبت قرار دارند. متأســفانه 
برخي خانه هاي تاريخي اين منطقه كه شاخصه هاي 
فرهنگي و تاريخي داشــتند، با اجراي طرح هادي 
روستا و براي توسعه معابر از بين رفتند. بايد قبل از 
اجراي اين طرح ها، شناسايي و حفاظت از اين خانه ها 
انجام مي شد اما  فقدان برنامه ســازمان يافته براي 
توسعه گردشگري روســتايي خسارت هاي زيادي 
به بافت هاي تاريخي اين منطقه و البته بســياري از 

روستاهاي كشور وارد كرده است.
وي ادامه مي دهد: بسياري از خانه هاي قديمي اين 
منطقه با معماري ويژه و همچنــان بدون تغيير و 
دست نخورده باقي مانده اند. اغلب افراد قديمي روستا 
در اين خانه ها سكونت دارند. يكي از جذابيت هاي 
قوژد جدانشــدن بافت قديم و جديد است. برخي 

روســتاها وجود دارند كه مردم كامال بافت قديم را 
رها كرده و در بافت جديد ســاكن شــده اند، اما در 
اين منطقه ساخت و ســازهاي جديد ديوار به ديوار 
همان خانه هاي تاريخي آغاز شده است و اين موجب 
مي شود كه خانه هاي تاريخي در گذر زمان خالي از 

سكنه و فرسوده نشوند.

الگوي بومي توسعه روستا 
داوري به اجراي يــك الگوي بومي گردشــگري و 
توسعه اي در روستاهاي منطقه و همسايه قوژد اشاره 
مي كند و مي گويد: در چند كيلومتري قوژد، روستاي 
رياب قرار دارد كــه يكي از مهم ترين روســتاهاي 
گردشگري گناباد و خراســان رضوي است. تاكنون 
به بافت تاريخي اين روستا دست نخورده و به همين 
دليل از ظرفيت هاي ويژه اي برخوردار است. روستاي 
»مند« هم ديگر همســايه قوژد است كه سفال آن 
در مراحل ثبت ملي قرار دارد. در روستاي قوژد هم 
ظرفيت هاي بكر گردشگري به قدري است كه موجب 
شده اتفاقات خوبي براي ما رخ دهد. اين ظرفيت ها 
در مجموع مي تواند به اشتغال زايي و رونق اقتصادي 
روستاهاي منطقه منجر شود كه مهم  ترين عامل در 
ايجاد مهاجرت معكوس خواهــد بود. وي جمعيت 
روستا را بيش از1۶00 نفر عنوان مي كند و مي گويد:  
شغل اصلي مردم روستا كشاورزي و دامداري بود و در 
چند سال اخير گردشگري هم به آن اضافه شده است. 
در اين منطقه زغفران كشت مي شود و اغلب باغ هاي 
ما انگور و توت است. البته انگور در حجم قابل توجهي 
توليد مي شود و شيره انگور قوژد هم كيفيت بااليي 
دارد و آن را به يك محصول اســتراتژيك براي اين 
منطقه بدل كرده است. البته قوژد ظرفيت خوبي هم 
در كشت و پرورش برخي گونه هاي گياهان دارويي و 
بياباني دارد و بخشي از آنها به ساير شهرهاي استان 

ارسال مي شود.

مهاجرت معكوس و اشتغال زايي 
داوري با اشاره به رونق گردشگري و اشتغال آفريني و 
مهاجرت معكوس در منطقه، مي گويد: ما توانستيم 
طرح مهاجرت معكوس را كه دولت ها سال هاســت 
به دنبال تحقق آن هســتند، طي 3سال تا حدودي 
در منطقه محقق كنيم. البته دولت ها سياست هاي 
متفاوتي هم در حوزه گردشــگري دارنــد اما اگر از 
همان سال 90 كه طرح هادي در اين منطقه اجرا شد 

به گردشــگري بها داده مي شد و مردم درك بهتري 
نسبت به حفظ خانه هاي تاريخي خود داشتند، اكنون 
در توسعه روستا گام هاي بيشتري برداشته بوديم. وي 
ادامه مي دهد: جوان هاي روستا هم تمايل بيشتري 
به مشاغل مرتبط با گردشــگري دارند و خودشان 
اقدام به ساخت و ســاز  و احيــاي بافت هاي قديمي 
كردند. از چند ســال پيش تاكنون قوژد مورد توجه 
گردشگران داخلي و خارجي قرار گرفته و به لحاظ 

داشــتن 2اقامتگاه بومگردي 
فعال و چندين منزل تاريخي، 
كوير، پارك جنگلــي، مراتع و 
جنگل بانــي، ســاالنه ميزبان 
گردشگران و مسافران بسياري 
هستيم. اقامتگاه هاي ما تا قبل 
از شيوع كرونا بسيار فعال بودند 
و غذاهاي محلي و مهمان نوازي 
اهالي روســتا موجب رضايت 
گردشگران بود. شــيوع كرونا 
به ماننــد همه نقاط كشــور 
مشكالت زيادي را براي فعاالن 
حوزه گردشگري روستا به وجود 
آورده و برخــي از آنها حتي در 
آستانه فروش اقامتگاه ها هم قرار 
دارند. اميدواريم حمايت هايي 
صورت بگيرد تا جوانان همچنان 
به فعاليت شان در روستا ادامه 

دهند.

اهالي تنهايم نگذاشتند
داوري دربــاره موانعي كه در مســير فعاليت خود 
به عنوان نخستين دهيار زن گناباد با آن مواجه بود، 
مي گويد: قدم گذاشتن در هر راهي براي نخستين بار 
قطعا با موانع و مشكالت زيادي همراه است كه بايد 
از تك تك آنها بگذري تا رضايت مردم فراهم شود. در 
ابتدا برخي انتقاد مي كردند كه چرا يك زن بايد در 
جامعه مردساالر روستا به عنوان دهيار انتخاب شود 
و برخي ديگر هم حامي اقداماتي بودند كه من براي 
توسعه روستا انجام مي دادم. سختي هاي زيادي بود 
كه چون گذشته، ديگر درباره آنها صحبت نمي كنم 
اما تمام تالش من اين بود كه همواره لبخند رضايتي 
بر لبان مردم قوژد بنشانم. يكي از ويژگي هاي اخالقي 
من هم سختگيري در اجراي قوانين است و در كنار 

آن سعي كرده ام حامي مردم روستا هم باشم. در اين 
مدت بحران هاي زيادي را با كمك همين مردم پشت 
سرگذاشــتيم و آنها هم تنهايم نگذاشتند. به جايي 
رســيده ايم كه مهاجران قوژد ميل بيشــتري براي 
بازگشت دارند و مرمت و حفظ خانه هاي قديمي را نه 
براي ثبت تاريخي و تبديل به اقامتگاه، بلكه به عنوان 

خانه شخصي مدنظر قرار داده اند.
وي با اشــاره به اينكه طرح هادي به طور كامل در 
روستا اجرا شــده و امكانات 
رفاهــي و اجتماعــي خوبي 
در قوژد وجــود دارد، عنوان 
مي كند: در روستا 4آموزشگاه 
در دو مقطع ابتدايي و متوسطه 
داريم. مهد، پيش دبســتاني، 
خانه قرآن، پايگاه بسيج و خانه 
بهداشت، آسياب هاي برقي، 
سالن ورزشي، دفتر مخابراتي و 
پست بانك هم وجود دارد. آب، 
برق، گاز و تلفن برقرار است و 
به تازگي زيرساخت اينترنت 
روســتا هم ارتقا پيدا كرده و 
مشكلي در اين زمينه نداريم. 
دهيــاران مديــران اجرايي 
هستند و پيشبرد كار آنها به 
روابــط در ادارات و برخــورد 
مسئوالن برمي گردد. در اين 
مدت مجموعــه فرمانداري، 
بخشــداري و ادارات شهرســتان گناباد حمايت 
خوبي از ما داشتند و در برابر مشكالت روستا از من 
حمايت كردند. دهيار قوژد درباره برخي مشكالت 
موجود در منطقه هم  مي افزايد: بافت هاي گلي و 
قديمي و باران هاي زمستاني و بهاري تضاد عجيبي 
براي اين منطقه به وجود آورده اســت و به همين 
دليل تنها ثبت ملي آثار تاريخي كافي نيســت. 
بايد حمايت هاي همه جانبه از ســوي ســازمان 
دهياري ها، بنياد مسكن و ميراث فرهنگي وجود 
داشته باشد تا با مشــاركت خود مالكان بتوانيم 
از اين ســازه ها حفاظت كنيم. البته اهالي روستا 
هم مشاركت خوبي براي حفظ بناهاي قديمي و 
اجدادي داشته اند و برخي خانواده ها مانند عطايي 
و ســيد زاده با هزينه هاي شخصي اقدام به مرمت 

خانه هاي تاريخي كرده اند.

با مسئول 

 انتقال نيمه كاره آب از
 سدهاي سيستان و بلوچستان

سيده زهرا عباسي 
خبرنگار

ثبــت خانه هــا و بناهاي 
تاريخــي قــوژد عــالوه 
بــر توســعه اقتصــادي و 
اشــتغال زايي، سبب شد 
تا مردم براي بازگشــت به 
روستا و ســكونت در اين 
خانه هــا رغبت بيشــتري 

نشان دهند

دهيار قــوژد: زنــان براي 
قدم گذاشــتن در مســير 
اولين ها با مشكالت زيادي 
روبه رو مي شوند كه بايد از 
تك تك آنها گذشت. با گذر از 
آن روزها اكنون تمام تالشم 
نشــاندن لبخند رضايت بر 

لب روستاييان است

يكي از مهم ترين موانعي كه درباره رفع مشــكل آب آشــاميدني در 
جنوب سيستان و بلوچستان مطرح مي شود، تكميل نشدن خطوط 
انتقال و تصفيه خانه دو سد زيردان و پيشين است. سد زيردان چابهار 
20۷ ميليون مترمكعب ظرفيت دارد و بعد از گذشــت ســال ها از 
ساخت، بنابر اعالم فرماندار دشتياري، فقط 185روستاي زيرمجموعه 
آن با جمعيت 45هزار نفــر از نعمت آب بهره مند شــده اند. »عادل 
عفتي«  بعد از خلع يد پيمانكار اين پروژه به دليل اختالفات مالي در 
آبان ماه امسال، تأكيد كرده بود كه با تعيين پيمانكار جديد و تكميل 
خطوط انتقال، پيش بيني مي شود تا پايان نيمه اول سال 1400همه 
روستاهاي باقيمانده تحت پوشــش قرار گيرند. سد پيشين هم كه 
سال ها پيش با ظرفيت 1۷5 ميليون مترمكعب آب با هدف جمع آوري 
آب باران هاي فصلي و كمك به احياي زمين هاي كشــاورزي منطقه 
باهوكالت دشتياري ساخته شده بود، هيچ خط انتقالي براي تامين 

آب آشاميدني ندارد.
نماينــده سيســتان و بلوچســتان در 
شوراي عالي اســتان ها هم با بيان اينكه 
ميانگيــن كشــوري دسترســي به آب 
آشــاميدني در حوزه روستاها 85 درصد 
و در كل كشــور باالي 95 درصد، اما در 
استان اين ميانگين ۶۷ درصد و در چابهار 

و دشــتياري 40درصد است به همشــهري مي گويد: »ما 40درصد 
دسترســي را در چابهار و دشــتياري قبول نداريم، زيــرا حتي در 
روستاهايي كه آب دارند، آب به صورت پايدار و 24ساعته در دسترس 
نيست و فقط برخي روستاهاي در حوزه سد زيردان ساعت هايي در 

روز آب دارند.«
»شه بخش گرگيج« با بيان اينكه 2۶1 روستا در حوزه سد زيردان و 
213روستا در حوزه سد پيشين قرار دارند، مي افزايد:  »خطوط انتقال 
آب سد زيردان از سال 90 تا 99 بهره برداري نشده است. پيمانكاران 
متعددي براي تكميل اين پروژه تعيين شدند كه هركدام يك مشكل 
داشتند و موجب شــدند كار به سرانجام نرســد. تصفيه خانه 2۶1 

روستاي تحت پوشش اين سد هم دست نخورده باقي مانده است.«
وي ادامه مي دهد:  »آب خامي هم كه از زيردان به برخي از روســتاها 
مي رسد اندك است، زيرا لوله انتقال آن نشــتي دارد و بايد تعويض 
شود. تا زماني كه خط جديد بهره برداري نشود، مشكل حل نخواهد 
شد. هرچند حاال مي گويند اعتبار خوبي براي تكميل اين خط درنظر 

گرفته شده است.«
گرگيج درباره روســتاهاي تحت پوشــش سد پيشــين هم توضيح 
مي دهد:   »در ســد پيشــين اصال خط انتقال و تصفيه خانه اي وجود 
ندارد درحالي كه اين ســد ســال ۷2به بهره برداري رســيده بود و 
مي تواند مشكل 213روســتاي منطقه را حل كند. خط انتقال اين 
سد در پايين دست يك لوله آهني بود كه همان سال اول فرسوده و از 

دسترس خارج شد.«
در مجموع 480 روستاي داراي ســكنه در چابهار و دشتياري وجود 
دارند كه از اين تعداد 438روســتا كد دارنــد و خدمات دهي به آنها 
از وظايف آب و فاضالب اســت. به گزارش ايرانشهر، چند روز پيش 
مشكالت آب بلوچستان به ويژه 2 شهرستان چابهار و دشتياري در يك 
برنامه زنده اينستاگرامي با حضور فرمانده قرارگاه خاتم االنبيا)ص(، 
رئيس آبفاي سيستان وبلوچستان و نماينده چابهار در مجلس شوراي 
اسالمي بررسي شد. براساس اعالم آبفاي سيستان و بلوچستان، از كل 
روستاهاي استان 294۷روستا با جمعيت يك ميليون و 120هزار نفر 
آب پايدار دارند، اما 2۶4۷ روستا تاسيسات آبي ندارند كه 1091روستا 
از اين تعداد باالي 20خانوار دارند و براي رفع مشكالت آب روستاهاي 
اســتان 2 هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است. مسئوالن استان وعده 
داده اند تا تير سال آينده مشكل آب 1۷3روستا و تا پايان 1400مشكل 

آب 10۶2روستا با 1115ميليارد تومان اعتبار حل شود.

روستاي قوژد همه  چيز دارد؛ از بناهاي تاريخي تا دسترسي به فرودگاه بين المللي، از آب و هواي 
كويري تا محصوالت ناب كشاورزي و البته دهياري كه نخستين زن دهيار گناباد است

»قوژد«؛ روستايي هم قواره شهرهاي تاريخي

در همســايگي شهري 
باســتاني مدفون شده 
در 10كيلومتري گناباد، 
روستايي جاخوش كرده كه ظرفيت هايش با شهرهاي بزرگ تاريخي كشور 
برابري مي كند؛ نگيني سبز در دل كوير و جنوبي ترين شهر خراسان رضوي 
يعني شهرستان گناباد كه قدمت تاريخي اش به دوران صفويه بازمي گردد. 
»قوژد« را مي گوييم كه همه  چيز دارد؛ از خانه ها، قبرستان، كاروانسراي 
تاريخي و مسجد جامع تا برج هاي تاريخي در پايين دست، مسجد كمالي 
و قلعه قديمي، كوير و كلوت و البته مسير دسترسي از فرودگاه بين المللي 
بيرجند، فرودگاه بين المللي شــهيد هاشــمي نژاد مشهد و ايستگاه 
راه آهن كاشمر. مجموعه اي كامل از بناهاي تاريخي و معماري كه طرح 

مطالعاتي اش به عنوان روستاي هدف گردشگري به پايان رسيده اما يك 
سال است كه در ميراث فرهنگي استان خاك مي خورد. تعداد خانه هاي 
تاريخي  ثبت شده در ميراث ملي كشــور اين منطقه با برخي شهرهاي 
تاريخي كشــور برابري مي كند و البته قرار اســت اين تعداد به زودي 
افزايش هم پيدا كند. همين ظرفيت ها هم باعث شده كه طي چند سال 
اخير اشتغال در قوژد رونق بگيرد و اشتياق مهاجرانش براي بازگشت 
بيشتر شود. هر چند كه رسيدن به اين شرايط چندان هم آسان نبوده و 
خانم دهيار اين روستا مشكالت زيادي را پشت سر گذاشته است. عفت 
داوري، نخستين زني بود كه در شهرستان گناباد به عنوان دهيار انتخاب 
شد و 3سال است كه قوژد را با همراهي مردم مديريت مي  كند. با او درباره 

اين روستاي هدف گردشگري گفت وگو كرديم كه در ادامه مي خوانيد.

مريم سرخوش
خبر نگار
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 كابوس غرش اره هاي برقي قاچاقچیان 
منابع
چوب در جنگل هــاي هیركاني تمامي طبيعي

ندارد. دســت اندازي به منابع جنگلي 
شمال كشور سال هاست بحراني شده و حاال دیگر راهي 
جز اقدام عاجل براي كنترل این وضعیت باقي نگذاشته 

است.
دســت اندازي به جنگل به بهانه برداشت چوب هاي 
شكســته و افتاده به باالترین میزان رســیده است و 
در چنیــن شــرایطي، ســازمان جنگل هــا طرحي 
را از شــهریورماه آغاز كرد كه طــي آن 2400نیروي 
جنگلباني و یگان حفاظت سازمان جنگل ها با استقرار 
در دل جنگل هاي شمال كشور از عرصه هاي هیركاني 

حفاظت مي كنند.
رضا بیاني، قائم مقام معاونت جنگل سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداري كشــور در گفت وگوي اختصاصي 
با همشهري با تشــریح تصمیمات جدید براي حفظ 
جنگل هاي شمال كشــور از برگزاري رزمایش نجات 
جنگل در شــمال ایران خبر داد و گفــت: برپایي این 
رزمایــش در دســتور كار 4اداره كل جنگل هــا در 
استان هاي شــمالي قرار گرفته اســت كه در سطح 
جنگل هاي شــمال به منظور مقابله با قاچاق چوب و 

تغییر كاربري اراضي جنگلي اختصاص یافته است.
بر مبناي بلوك بندي هاي حفاظتــي، 2400نیروي 
جنگلبان و یگان حفاظت سازمان جنگل ها سازماندهي 
شده اند كه قرارداد آنها با اختصاص 150میلیارد تومان 
با 33شركت خصوصي امضاء و این تعداد نیرو تا پایان 
سال جاري و اوایل ســال1400 در جنگل هاي كشور 

به منظور حفاظت از اراضي جنگلي مستقر مي مانند.
ســهم هریك از نیروهــاي مســتقر در جنگل هاي 
شمال كشــور در رزمایش نجات جنگل نیز حراست 
از 800هكتار عرصه جنگلي به منظور مقابله با قاچاق 

چوب هاي جنگلي و تغییر كاربري این اراضي است.
قائم مقام معاونت جنگل سازمان جنگل ها به همشهري 
مي گوید: سازمان جنگل ها با مستقر كردن این تعداد 
نیرو در جنگل هاي شمال كشــور، تالش دارد قاچاق 

چوب از جنگل هاي شمال را از اساس ریشه كن كند.
به گفتــه او، برنامه ریزي ها براي اجــراي رزمایش 
نجات جنگل نیز بر مبناي آمارهاي به دست آمده از 
قاچاق چوب است كه هم اكنون در اختیار سازمان 

جنگل هاســت. آنگونه كه قائم مقام معاونت جنگل 
ســازمان جنگل ها به همشــهري خبرداده است، در 
داخل جنگل هاي شمال كشور بیش از 8هزار راه فرعي 
جنگلي شناسایي شده است كه باید مسیر جاده هایي 
كه به روستاها و آبادي ها ختم نمي شود به منظور مقابله 

با قاچاق چوب مسدود شود.
به گفته رضا بیاني، مسدود كردن راه هاي فرعي جنگلي 
درســت در برهه اي اهمیت یافته اســت كه سازمان 
جنگل ها در فاصله اجراي 2طرح جنگلداري است و این 
رویكرد براي بستن مســیر قاچاق چوب اتخاذ شد كه 
به تصویب ستاد جنگل هاي هیركاني نیز رسیده است.

مســعود منصور، رئیس ســازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداري كشور نیز در آستانه برپایي رزمایش نجات 
جنگل، دستور نصب دوربین در مسیر كشفیات قاچاق 
چوب را صادر و اعتبار خرید دوربین هاي حفاظتي به 
یگان هاي حفاظت سازمان جنگل ها اختصاص یافته تا 
پس از احصاء نقاط بحراني قاچاق چوب، دوربین هاي 

حفاظتي در آن مناطق نصب شوند.

كشفياتچوبقاچاق
موضوع مهم در جلوگیري از قاچاق چوب هاي جنگلي، 
ارزیابي آمار كشفیات یگان حفاظت سازمان جنگل ها 
نسبت به سال هاي گذشته اســت. قائم مقام معاونت 
جنگل ســازمان جنگل ها در این باره به همشــهري 
مي گوید: بــراي همه حوزه ها یك ناظــر و یك مدیر 
تعیین شــده اســت كه باید در مكان هاي مشخص 
شده مستقر شــوند و حفاظت از جنگل را آغاز كنند. 
این تدابیر از شــهریورماه آغاز شــد و هدف از آن نیز 
تالش حداكثري براي به صفر رساندن معضل قاچاق 
چوب از جنگل است. همچنین شماره تماس 139نیز 
به تازگي براي نظارت مردمــي در صیانت از جنگل 
اختصاص یافته است و مردم مي توانند در تماس با این 
شماره گزارش  تخریب جنگل هاي كشور شامل قاچاق 
چوب، آتش سوزي و تجاوز به حریم جنگل ها را به طور 

مستقیم به سازمان جنگل ها ارائه كنند.
رضا بیاني، قائم مقام معاونت جنگل سازمان جنگل ها 
اما درباره آمار كشفیات قاچاق چوب در 6 ماه نخست 

سال جاري از جنگل هاي شمال كشور اینگونه توضیح 
مي دهد: اداره كل اســتان گیالن بیشــترین كشف 
قاچاق چوب از جنگل را داشــته اســت و شرایط در 
استان گلستان نسبت به ســایر اداره  هاي  كل  منابع 
طبیعي شــمال بهتر شده اســت. همچنین در كل 
6 ماه نخست امســال، 1142مترمكعب چوب قاچاق 
از جنگل ها كشف شده است كه محدوده شهرستان 
آمل، بیشترین میزان قاچاق چوب را به خود اختصاص 

داده است.

چوبشكسته؛بهانهقاچاق
بهانــه اي كه طــي ماه هــاي اخیر شــرایط حضور 
قاچاقچیان چوب در جنگل هــاي هیركاني را فراهم 
آورد، فاصله ایجاد شده در اجراي 2طرح جنگلداري 
اســت كه یكي، با عنوان طرح تنفس جنگل تا پایان 
ســال98 ادامه یافت و دیگري، یعني طرح مدیریت 
پایدارمنابع طبیعي منطقه هیركاني قرار است به زودي 
آغاز شود. طرح جایگزین با طرح جنگلداري گذشته 
تفاوت هاي اساسي دارد. ازجمله این تفاوت ها مي توان 
به رویكرد اكوسیســتمي طرح جدید اشاره كرد. در 
طرح جایگزین تنفس، سیاست ســازمان جنگل ها، 
اســتفاده از تمام ظرفیت ها و تــوان منابع طبیعي و 
حوضه آبخیز است نه صرفا بهره برداري چوب از جنگل. 
در طرح گذشته یك دستورالعمل براي مدیریت تمام 
سطوح جنگل هاي شــمال وجود داشت كه در طرح 
جدید متناسب با توان اكولوژیك، اقتصادي و اجتماعي 
هر منطقه از جنگل هاي شمال براي آن برنامه ریزي 

شده است.
در فاصله 2طــرح جنگلداري گذشــته و پیش رو، 
قاچاقچیان به بهانه برداشــت چوب شكســته وارد 
جنگل مي شــوند و اقدام به قطع درختان ارزشمند 
و ســالم مي كنند. البته ســازمان جنگل ها صراحتا 
اعالم كرده اســت كه »هیچ تصمیم جدیدي درباره 
تغییر قانون ممنوعیت برداشــت چوب شكســته و 
افتاده گرفته نشده و همان قانون ممنوعیت برداشت 
هرگونه چوب صراحتا در منطقه هیركاني برپاست.« 
اجراي طرح مقابله با قاچاق چوب بــا بهره گیري از 
2400نیروي حفاظتي جدیــد كه به رزمایش نجات 
جنگل نیز شهرت یافته است، حاكي از شرایط بحراني 
جنگل هاي شــمال كشور اســت كه باید با مدیریت 
ســریع، جنگل هاي هیركاني را از قاچاقچیان چوب 
پس گرفت و حفاظت اصولي از رویشگاه هاي جنگلي 

شمال را برقرار كرد.

 2400جنگلبان و حافظ جنگل در جنگل هاي شمال كشور مستقر مي شوند تا دست 
قاچاقچیان چوب از جنگل هاي شمال قطع شود

  قائم مقام معاونت جنگل سازمان جنگل ها: 8هزار راه فرعي در جنگل هاي شمال شناسایي 
شده كه با نصب دوربین هاي حفاظتي، مسیر قاچاق چوب جنگلي نیز مسدود مي شود

قاچاقچیان چوب در محاصره خبرهای كوتاه

 56هزارهكتارازاراضيمليريسندتكبرگگرفتند
رئیس اداره منابع طبیعي و آبخیزداري شهرســتان ري از صدور 
اسناد تك برگ كاداســتري براي بیش از 56 هزار هكتار از اراضي 
ملي و دولتي این شهرســتان خبر داد. به گزارش اداره كل منابع 
طبیعي اســتان تهران، ضیاء نصرتي گفت: با صدور اسناد مالكیت 
كاداستري در قالب طرح كاداستر كه از ضریب امنیتي باال برخوردار 
است، عالوه بر پاســخگویي ســریع به مراجعان و بر طرف شدن 
بسیاري از مشكالت ثبتي، از وقوع پدیده زمین خواري، جعل اسناد 
و سوءاستفاده هاي احتمالي از این اراضي جلوگیري مي شود. وي 
عرصه هاي ملي استان تهران را حدود 219 هزار هكتار اعالم كرد 
و گفت: تاكنون تثبیت مالكیت و صدور اســناد دفترچه اي براي 
حدود 85 درصد از اراضي ملي این شهرستان انجام شده است اما 
در راستاي قانون جامع كاداستر تمامي اراضي ملي چه اراضي كه 
تاكنون تثبیت مالكیت روي آنها انجام نشده است و چه اراضي كه 
داراي اسناد دفترچه اي هستند باید زیر پوشش طرح كاداستر قرار 

بگیرند و داراي اسناد تك برگ شوند.
 مجوزهايگردشگريتاپايانسالتمديدشدند

معــاون  گردشــگري وزارت میراث فرهنگــي، گردشــگري و 
صنایع دستي از تمدید اعتبار مجوزهاي گردشگري تا پایان سال 
1399 خبر داد. ولي تیموري، معاون گردشگري با ارسال نامه اي 
به مدیران كل میراث فرهنگي، گردشــگري و صنایع دستي كشور 
اعالم كرد: این تصمیم به دنبال تشــدید بیمــاري كووید-19 و با 
هدف كاهش مراجعه فعاالن گردشگري گرفته شده است. معاونت 
گردشگري پیش تر نیز از تمدید اعتبار كارت راهنمایان گردشگري 

تا پایان سال خبر داده بود.
 حريمدرجهيكتختجمشيدسندتكبرگميگيرد

مدیر پایگاه میراث جهاني تخت جمشــید گفت: مســتندنگاري و 
پایش اطالعات مربوط بــه حریم درجه یك ایــن میراث جهاني 
براي تهیه نقشه تفصیلي و توصیفي و كاداستر منطقه اجرایي شده 
است. به گزارش ایسنا، حمید فدایي گفت: براي مدیریت و حفاظت 
كارآمد از میراث جهاني تخت جمشــید، نیازمند بانك اطالعاتي 
دقیق هستیم و براي دســتیابي به این نیاز و ایجاد بستر مناسب 
در راســتاي مدیریت و حفاظت بهتر و مطلوب تــر میراث جهاني 
تخت جمشید، باید نقشه كاداستر منطقه تهیه شود. وي گفت: در 
یك سال گذشته، تهیه نقشه كاداستر براي محورهاي اصلي میدان 
ملل به تخت جمشــید و مســیر ارتباطي تخت جمشید به نقش 
رستم، به دلیل اهمیت ویژه گردشگري در دستور كار و اولویت قرار 
گرفت. فدایي با بیان اینكه اراضي تملك شده توسط پایگاه میراث 
جهاني تخت جمشــید نیز جزو اولویت طرح تهیه كاداســتر بود، 
گفت: این اراضي طي دهه هاي گذشته به تدریج تملك شده بود و 
اكنون اسناد تك برگ بخشي از این اراضي نیز صادر شده است و با 
جانمایي دقیق آنها روي نقشه كاداستر، زمینه مدیریت مطلوب تر 
فضاي پیراموني تخت جمشید و ارائه خدمات بهتر و مناسب تر به 

گردشگران فراهم خواهد شد.

سيدمحمدفخار
خبرنگار

زهرارفيعي
خبرنگار

محمدباريكاني
خبرنگار

غاز و قو باآنفلوآنزاي فوق حاد به ايران آمدند
   مدیركل حفاظت محیط زیست مازندران: بازار فریدونكنار مي تواند كانون اصلي تشدید شیوع آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان در كشور شود

   مدیركل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش: آخرین گونه هاي وارد شده به ایران، آنفلوآنزاي فوق حاد را از روسیه و قزاقستان آوردند 

تلفات آنفلوآنــزاي پرندگان هنــوز از تاالب هاي 
حيات
فریدونكنار، میل مغان و میقان فراتر نرفته است، وحش

ولي دوره نهفته این بیمــاري مي تواند در روزهاي 
آینده آمارها را به كلي جابه جا كند.

مدیركل دفتــر حفاظــت و مدیریت حیات وحش ســازمان 
محیط زیســت در گفت وگو با همشــهري اعالم كــرد: پایش 
نیروهاي محیط زیست از شهریورماه در همه تاالب هاي كشور 
به خصوص تاالب هایي كه در مسیر مهاجرت پرندگان قرار دارد، 
شروع شده و براساس آخرین گزارش، این تلفات فعال در تاالب 
میقان بیشتر از نقاط دیگر است، اما در 3روز گذشته در تاالب 
میل مغان تلفات ناشي از آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان گزارش 

نشده است.
مسیر مهاجرت پرندگان از قزاقستان و روسیه به نقاط جنوبي تر 
اســت. آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان اما در مبدأ مسیر مهاجرت 
به صورت قطعي تأیید شد و گونه هاي غاز و قو آخرین مهاجران 
سرزمین هاي شمالي به ایران هســتند. براساس تخمین برخي 
كارشناســان، احتماال منشــأ آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان در 
كشور نیز همین 2گونه از آخرین مهاجران به سوي ایران هستند.

شــهاب الدین منتظمي البته معتقد اســت كــه تمامي تلفات 
پرندگان در تــاالب میقــان اراك تنها به دلیل ابتــالي آنها به 
آنفلوآنزاي فوق حاد نبوده و احتمال دارد شــرایط طبیعي مانند 
مرگ ومیر، جنگ و شــكار طبیعي منجر به تلف شدن بخشي از 

پرندگان مهاجر رسیده به ایران باشد.
او البته از مردم خواسته است كه توصیه هاي بهداشتي در مورد 
آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان در كشور را از مراجع ذیصالح یعني 
وزارت بهداشت و سازمان دامپزشكي پیگیري كنند و به شایعات 

نیز دامن نزنند.

كابوسشكاروبيماريدرفريدونكنار
تلفات پرندگان مهاجر مبتال به آنفلوآنزاي فوق حاد در اســتان 
مازندران، فعال محدود به مرگ 2قطعه پرنده در محدوده ازباران 
تاالب فریدونكنار شده است، اما مدیركل حفاظت محیط زیست 
استان مازندران، نگران دوره پنهان بیماري آنفلوآنزاي فوق حاد 
پرندگان است. او در گفت وگو با همشهري مي گوید: نگراني ما و 
سازمان دامپزشكي كشور این اســت كه این بیماري به صورت 

ناگهاني در منطقه فراگیر شود.
به گفته او، بازار فریدونكنار، محل قاچاق پرندگان زنده وحشي 
و پرندگاني اســت كه به صورت غیرقانوني شــكار شــده اند و 
شكارچیان به صورت كامال غیربهداشتي فعالیت مي كنند. اصل و 
منشأ فساد هم همین بازار است. از لحاظ قانوني، وظیفه برخورد 
با عرضه كننــدگان كاالهاي غیرمجاز در داخل شــهر، بر عهده 
شهرداري است، اما سازمان حفاظت محیط زیست در این عرصه 
با متخلفان برخــورد كرده و در زمان بروز بیمــاري نیز اقدام به 

جمع آوري و دفن اصولي الشه ها مي كند.

حســینعلي ابراهیمي كارنامــي تأكیــد مي كنــد كــه بــازار 
پرنده فروش هاي فریدونكنار مي تواند كانون شــیوع بیماري در 
كشور باشد و شــیوع آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان را در كشور 

تشدید كند.
به گفته او، حتي انتقال پرندگان شــكار شده به منازل مردم نیز 
مي تواند به افزایش تلفات پرندگان اهلي منجر شود؛ ضمن آنكه 
آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان بیماري مشترك بین انسان و دام 

است.
كارنامي معتقد اســت كه هواي معتدل مازندران، توان مقابله با 
بیماري را در پرندگان افزایش مي دهد و به همین دلیل نیز هنوز 
تلفات زیادي در موضوع ابتال به آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان در 

این استان رخ نداده است.
مدیركل اداره حفاظت محیط زیست استان مازندران تأكید كرد: 
باید همه اقدامات پیشــگیرانه ازجمله در بحث شكار در استان 
مازندران براي مقابله با آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان صورت گیرد.

او مي گوید: امســال هیچ پروانه صیدي صادر نشده و در نتیجه 
هرچــه در بازار عرضــه مي شــود، غیرقانوني و قاچاق اســت. 
دانشكده هاي علوم پزشكي، شــهرداري و دامپزشكي نیز باید با 

عرضه هرگونه گوشت شكار برخورد قانوني كنند.
به نظر این مقام مسئول، نه آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان كه قابل 
سرایت به انسان است و نه شــیوع كرونا در كاهش شكار و صید 
در شمال كشور تأثیري نداشته و اگرچه بسیاري از مشاغل بنا بر 
دستورالعمل هاي ستاد ملي كرونا تعطیل شده اند، اما افراد دست 

از شكار برنداشته اند.
غذادهي بــه پرندگان ایــن روزها بین شــكارچیان غیرمجاز و 
دوســتداران حیوانات رواج دارد. این اقدام مي تواند كلوني هاي 
غیرطبیعي بــراي پرندگان ایجاد كند و بیماري را در ســطحي 
وسیع تر گسترش دهد. حسینعلي ابراهیمي كارنامي در این باره 

مي گوید: غذادهي در فریدونكنار كه قتلگاه پرندگان مهاجر است، 
براي صید و شكار بوده و از سر حیوان دوستي نیست. شكارچیان 
براي فریب دادن پرندگان در دامگاه هاي خود، اقدام به غذادهي 
مي كنند. البته عــده اي نیز تحــت نظارت ســازمان حفاظت 
محیط زیست، به كلوني متمركز قوها در سرخ رود غذا مي دهند. 
البته این اقدام مانع از پراكندگي قوها در منطقه مي شود و از نظر 
سازمان حفاظت محیط زیست ایراد ندارد؛ چون پراكندگي قوها 
خطر بالقوه مرگ ومیر پرندگان بر اثر ابتال به آنفلوآنزاي فوق حاد 

را بیشتر مي كند.

3قو،يكپليكانويككاكاييتلفاتتاالباسالندوز
پایش و بررسي وضعیت زیستي پرندگان مهاجر از وظایف ذاتي 
ســازمان حفاظت محیط زیست اســت. در هفته گذشته جسم 
بي جان چند پرنده در تاالب میل مغان شهرســتان اســالندوز 
اســتان اردبیل به دلیل ابتال به آنفلوآنزاي فوق حــاد پرندگان 

جمع آوري شد.
سعید شهند، مدیركل حفاظت محیط زیست استان اردبیل البته 
در گفت وگو با همشهري، از شدت نیافتن روند تلفات پرندگان 
به دلیل ابتال به آنفلوآنزاي فوق حاد در روزهاي اخیر در این استان 

خبر داده است.
به گفته او، تلفات پرندگان در این اســتان بسیار محدود است و 
تنها در هفته گذشته الشــه 3قو، یك پلیكان و  یك كاكایي كه 
به دلیل ابتال بــه آنفلوآنزاي فوق حاد تلف شــده بودند در تاالب 
اسالندوز اردبیل پیدا شد. تاالب مرزي اسالندوز تحت حفاظت 
یگان حفاظت هنگ مرزي اســت و مانند تــاالب میقان مقصد 
گردشگري نیست، اما براســاس سرشماري ها، ساالنه بین 40تا 
60هزار قطعه پرنــده مهاجر از 70گونه مختلــف به این تاالب 
مهاجرت مي كنند و در كریدور اصلي مهاجرت پرندگان قرار دارد.

كشفياتقاچاقچوب6ماهنخستامسالدرجنگلهايشمالكشور
كانون بحراني قاچاقحجم كشف شده چوبمحل كشف شده

رشت680مترمكعباداره كل استان گيالن

آمل255مترمكعباداره كل استان مازندران- ساري

عباس آباد117مترمكعباداره كل استان مازندران- نوشهر

كردكوي90مترمكعباداره كل استان گلستان

جمع : 1142مترمكعب

مرزهايبازايرانبهرويگردشگراندرمانوتجارت
معاون گردشگري در جمع مسئوالن گردشگري كشورهاي عضو سازمان همكاري D8 از امكان صدور 

ویزا براي گردشگران درمان و تجارت در دوران كرونا خبر داد

معــاون گردشــگري وزارت 
میراث فرهنگي، گردشگري و گردشگري

صنایع دســتي در اجــالس 
جهاني و آنالین گردشگري كشورهاي عضو 
گروه D8متشــكل از كشــورهاي در حال 
توسعه شــامل ایران، اندونزي، بنگالدش، 
پاكســتان، تركیه، مالزي، مصر و نیجریه 
اعالم كرد: ایران در دوران كرونا همزمان با 
تمركز بر گردشــگري داخلــي براي رونق 
كسب و كارهاي گردشگري، توجه ویژه اي 
به احیاي گردشگري بین المللي داشته و به 
این منظور طبق رایزني ها و هماهنگي هاي 
صورت پذیرفته با وزارت امور خارجه در طول 
دوران كرونــا صــدور روادیــد ورود براي 
گردشــگران تجاري و گردشگران درماني 
بین المللي قابل انجام اســت. از سوي دیگر 
وبینارهاي متعددي با مقامات گردشگري 
بازارهاي هدف برگزار و در آنها بر ضرورت 
تداوم مراودات و همكاري هاي گردشگري 

تأكید شد.
این اظهارات در شرایطي مطرح شده است 
كه از ابتداي سال 99به دلیل جلوگیري از 
شیوع بیشــتر كرونا در ایران صدور ویزاي 
ورود به ایــران براي گردشــگران خارجي 
متوقف شد و مرزهاي ایران همچون دیگر 
نقاط جهان به روي گردشگران بسته شد. 
امــا بالفاصله صدور روادیــد ورود به ایران 
براي گردشــگران تجاري و درماني از سر 
گرفته شد. با این حال شركت هاي خدمات 
گردشگري به همشهري گفته اند كه حتي 
این تصمیم نیز نتوانســت منجــر به ورود 

گردشگران به ایران شود.
ایران یكي از مقاصد مهم گردشگران سالمت 
و گردشگراني بود كه براي درمان به كشور 
ســفر مي كردند. عمده گردشگران درماني 
ایران از كشــورهاي حاشــیه خلیج فارس، 
عراق، آذربایجان و افغانستان بودند كه تنها 
به منظور دریافــت خدمات درماني به دلیل 
ارزانقیمت بودن و كیفیت باالتر نســبت به 
كشورهاي هدف گردشگري سالمت ایران 
به كشورمان ســفر مي كردند. اما پاندمي 
كرونا مرزهاي ورود گردشگران سالمت به 
ایران را نیز دســتخوش تغییر كرد و میل 
ســفر به ایران براي درمان را از آنها گرفت. 
شــاید عامل اصلي این اتفاق نیز تعطیلي 
پروازها یا برقراري مجدد پرواز با قیمت هاي 

نجومي بود.
به هــر ترتیب معــاون گردشــگري به 
كشورهاي عضو گروه D8خبر داده است 
كه مرزهاي ایران براي گردشگران درماني 
و تجاري باز اســت. آیا این اعالم به معناي 
ورود گردشگران تجاري و درماني به ایران 

است؟
پویان رفیعي شــاد،  رئیــس انجمن صنفي 
دفاتر سفر اســتان تهران و مدیرعامل یكي 
از شركت هاي گردشگري ورودي به ایران 
در این باره به همشــهري مي گوید: موضوع 
صدور روادید ایران براي گردشگران درماني 
و بازرگاني امر جدیدي نیســت و محدود 
به یكي دو هفته اخیر هم نمي شــود بلكه 
ماه هاســت كه این اقدام انجام مي شــود و 
معاون گردشــگري حاال در اجالس گروه 

D8خبر آن  را اعالم كرده است.
به گفتــه او، ورود گردشــگران خارجي به 
ایران از ابتداي سال 99به دلیل شیوع كرونا 
متوقف شــد، اما ویزاي بازرگاني و درماني 
ایران با ارســال مدارك پزشكي و تجاري و 
پس از بررســي هاي الزم، به یكسري افراد 
ارائه شد. اما واقعیت این است كه با جو رواني 
ناشي از شــیوع كرونا در جهان اصال اقبال 
جهاني نسبت به ســفر كاهش یافت و این 
اتفاق حتي در تركیه، كشور همسایه ایران 
نیز نمود یافت تا جایي كه حتي مردم براي 

تفریح روزانه نیز بیرون نمي روند.

رفیعي شاد در پاسخ به این سؤال همشهري 
كه باز بودن مرز ایران به روي گردشگران 
درماني و تجــاري در دوران پاندمي كرونا 
چه تأثیري بر افزایش گردشــگر ورودي 
در این دو شاخه از گردشــگري داشت؟ 
گفت: متأســفانه این موضوع تأثیر زیادي 
در صنعت گردشگري ایران نداشت و اگر 
هم سفري انجام شــده است هیچ تأثیري 
بر گردشگري ایران نداشــته است. چون 
در دو ماه تنها 4ویزاي درماني براي ورود 
به ایران صادر شده اســت و بنابراین آمار 

بزرگي نیست.
او البته به آینده گردشــگري ایران امیدوار 
است و مي گوید: اگرچه وضعیت گردشگري 
كشور مناسب نیســت، اما براي سال آینده 
میالدي زمزمه هایي براي ورود گردشگران 
آغاز شده است كه اگر شرایط برون رفت از 
كرونا به واســطه توزیع واكسن ایجاد شود، 
مي توان گفــت اقبال براي ســفر به ایران 
وجود دارد. چــون هم اكنون تماس هایي با 
شركت هاي ایراني از جانب توراپراتورهاي 
اروپایي و آسیاي شرقي برقرار مي شود كه 

از آنها نرخ سفر به ایران را جویا مي شوند.
او مي گوید: تعداد تماس ها زیاد نیســت اما 
نسبت به ركودي كه االن صنعت گردشگري 
ایران با آن مواجه شده است، وقتي هفته اي 
2 یا 3 پیام هم به ایران ارســال مي شــود، 
فعاالن این صنعت را اندكي امیدوار مي كند.
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 همه آن روزها را به خاطر مي آورد. نيما، 
ديگر سر صف نمي ايستاد. از در پشتي گزارش

وارد مدرســه مي شد. كســي كنارش 
نمي نشست. او را از اردوها حذف كردند. مدير مدرسه 
چندين بار عذرش را خواســت و درخواســت خانواده 
دانش آموزان را بهانه مي كرد. بچه ها كتكش مي زدند. 
يك روز ليواني سمتش پرت كردند و استخوان ابرويش 
شكست. مدير به مادر تلفن كرد كه بيا بچه ات را ببر، ما به 
او دســت نمي زنيم. تاكســي گرفتنــد و او را به خانه 
فرستادند. كف ماشين را كيســه زباله چيدند تا نكند 
خونش جايي بريزد. مادر پسر را كه ديد، لرزيد، كودك 
غرق خون بود. در بيمارستان كسي حاضر نشد مداوايش 
كند. ساعت ها در بيمارســتان فارابي نشست تا يكي 
داوطلب شد و چشمش را معاينه كرد. مادر همان روز 
شكست. خانواده همسر، به دادگاه دادخواست حضانت 
فرزند دوم را دادند. سالم بود، اما آنها نگران ابتاليش از 
طريق مادر و برادرش بودند. مادر جنگيد تا حضانت را 

نگيرند.
خودش فهميد چه بيماري دارد؟

- نه، ولي مدام مي پرسيد مامان »اگزي« يعني چي؟ 
نيما حتــي نام بيماري اش را درســت نمي دانســت. 
هيچ كس با او دوست نمي شــد. به دوره راهنمايي كه 
رسيد، از مدرسه فرار مي كرد و حاال درسش نصفه ونيمه 
رها شده. مادر در استيصال است. فرزند بزرگ تر درس 
خوانده و نمره هايش هميشــه 20است، نيما اما ترك 
تحصيل كرده اســت. او را بارها پيش روانپزشــك و 
روانشناس برده اند كه بي فايده بود: »مي پرسيد چرا بايد 
او مثبت مي شد؟ چرا نمي تواند كاري را كه دوست دارد، 

انجام دهد؟ چرا اينطور شد؟ و من پاسخي نداشتم.«
زني كه سال ها خودش و بعد فرزندش با انگ بيماري 
ايدز زيسته اند، مي گويد روانشناساني كه در حوزه ايدز، 
اطالعات خوبي داشته باشــند در دسترس نيستند؛ 
درحالي كه مهم ترين نياز اين كودكان همين است كه 
كســي به آنها بياموزد چطور با پيامدهاي اجتماعي و 
رواني اين بيماري مواجه شوند و ياد بگيرند كه چطور 

بايد با اين بيماري زندگي كنند.
ســي دي 4)نوع خاصي از گلبول ســفيد( نيما بسيار 
پايين است، قرص هايش را نمي خورد و مادر مي گويد 
درحالي كه ميزان اين گلبول در يــك آدم عادي روي 
2هزار است، سي دي 4نيما، 20است و اين نشانه خوبي 
نيست: »همه اينها به دليل نپذيرفتن بيماري است. انگ 
بيماري فشار مضاعفي به او وارد كرده و اين درحالي است 
كه بيشتر كودكان مبتال به اچ آي وي، هنوز به مرحله 

نوجواني نرسيده اند تا چالش هايشان مشخص شود.«
عاطفه سهرابي، روانشــناس انجمن احيا )حمايت از 
آسيب ديدگان اجتماعي( مي گويد كه بعد از مهدكودك 
و مدرسه ، مهم ترين تنش اين كودكان، نخستين رابطه 
جنسي در نوجواني است؛ چراكه نه آنها آموزش ديده اند 
و نه اطرافيانشان و اينجاست كه مشكل اصلي كه ممكن 
است آنها را به انزواي بيشتري بكشاند، خودش را نشان 

مي دهد.

راز مگو
آنها يك تيم  3نفره اند؛ حنانه، اميرحسين و اميررضا. پدر 
كه روي تخت بيمارستان جان داد، مادر ماند و 2پسرش. 
يكي 5 و ديگري 2ســاله؛ هر 3مبتال به اچ آي وي. پدر 
آنها اعتياد تزريقي داشــت؛ وقتي كه درگذشت كسي 
نمي دانست از چه نفس هايش بند آمده است. بعدها كه 
اميرحسين 5ساله روي تخت بيمارستان افتاد و بيماري 

جانش را مي خورد، نتيجه آزمايش آمد.
  مي داني بيماري ات چيست؟

- بله، اما اسمش يادم نمي آيد.
اميرحســين و اميررضاي 14و 11ساله، سال هاست با 
اچ آي وي زندگي مي كنند و در كوچه، در خيابان و خانه 
دوست و فاميل، چشم شان را از نگاه هاي سنگين خاله ها، 
عمه ها و عموها مي دزدند. پســرخاله ها همبازي شان 
نمي شوند، عمه كه مي آيد سري بزند، چاي نخورده بلند 
مي شود و مي رود. عمو قطع رابطه كرده و مادربزرگ راه 

خانه شان را نمي داند.
چيزي درباره مريضي ات مي داني؟

- فقط اينكه هر وقت جايي زخم شــد، سريع چسب 
زخم بزنم.

حنانه، قرباني همســري معتاد اســت. بعــد از مرگ 
همسرش نتيجه آزمايش او و بچه هايش مثبت شد و 
آنقدر گريه و فغان كرد كه از حال رفت. مادر، بچه ها را به 
آغوش كشيد و در خانه را روي دنيا بست؛ از مغازه هاي 
محل خريد نمي كــرد، ظرف هايش را جــدا كرد، غذا 
كه مي پخت، نگران بود نكند رنده، انگشــتش را زخم 
كرده و غذا آلوده شده باشــد. خواهرها و مادر و پدرش 
عزا گرفتند، رفت وآمدشــان كم شد و مادر و 2پسرش 
عزلت نشين شدند. اميرحسين حاال حنانه را دلداري 
مي دهد: »فكر كن ســرطان داريم. مگر مردم سرطان 

نمي گيرند؟«
كودكان مبتال به ايدز هر چه مي دانند دســت نزدن به 
زخم است و دور شدن بقيه از خونشان؛ مابقي هيچ. مادر 
مي گويد سؤالي نمي پرسند و اين نظر پزشك شان بوده 
كه از همان ابتدا در جريان بيماري باشند. آنها جزئياتي 
نمي دانند و مادر نگران آينده پسران خردسالش است. 
اميرحسين 14ساله، خوب مي داند دردش درمان ندارد. 
مي داند ويروسي در خونش مانده و با او زندگي مي كند تا 
آخر عمر. باال مي رود، پايين مي آيد و خيال رفتن ندارد. 
مادر مي گويد ميزان انتقال ويروس در بدنش صفر است؛ 
با اين حال، ميزان سي دي 4، همان گلبول هاي سفيد، 
پايين است و اين يعني نشانه اي از خطر. اميرحسين راه 
نمي رود و كمر و پاهايش به دليل همين بيماري معلول 
شــده و چرخ هاي ويلچر كار پاهايش را مي كند. او را 
ســال92 با حالي وخيم به بيمارستان بردند. آن موقع 
هيچ كس نمي دانســت بيماري اش چيست. كم خوني 
شديد و سرماخوردگي هميشگي، امانش را بريده بود 
و 8 ماه زمان برد تا اوضاعش بهتر شــود. مادر مي گويد 
اينها عوارض بيماري است. در اين سال ها، هر 3نفرشان، 
صبح به صبح و شب به شــب قرص مي خورند. هر نفر 
4عدد در روز؛ كلترا و زيدوودين. خاطره ماه ها بستري 
در بيمارستان و ســوزن زدن ها و حال خراب، كابوس 
هميشگي اميرحسين است؛ آنقدر كه ديگر حاضر نيست 
دكتر برود يا داروي ديگري مصرف كند. بيماري، او را از 
مدرسه عقب انداخت. پسر 14ساله بايد كالس هشتم 
باشــد، اما حاال كتاب هاي كالس پنجم را مي خواند. 

اميررضاي 11ســاله تنها همبازي برادر بزرگ تر، درد 
كمتري دارد؛ سي دي 4 او باالتر است و اوضاعش بهتر. 
اميررضا هم معلوليت دارد، دست و پاي راستش را بايد 
بكشد تا با او همراه شــوند. كفش هاي مخصوص دارد. 
او درك درســتي از بيماري ندارد. تنها مي داند نبايد 

به كسي بگويد. اين راز مگوي خانواده 3نفره آنهاست.

 شيرين 8ساله؛ مسافر كوچك بهزيستي
به دنيا كه آمد مستقيم او را بردند بهزيستي. همانجا نام 
شيرين را برايش انتخاب كردند. اسم پدر در شناسنامه 
مادر نبود. مادر هم آنقدر نشــئه بود كه نه درد زايمان 
را فهميد و نه وجود دخترش را. در حياط بيمارســتان 
زايمان كرد و بعد كه به هوش آمد، دســتبند زده روي 
تخت بيمارســتان نگهش داشتند. وقتي هوشيار شد، 
روي تخت كمپ ترك اعتياد بود و شــير لباس هايش 
را خيس كرده بود. دادگاه بچــه را از او گرفت و تحويل 
بهزيستي منطقه فالح داد. شــرط برگرداندن فرزند، 
3سال پاك ماندن بود با مدرك. سميرا پاك شد و 3سال 
پاك ماند. بهزيستي كه با او تماس گرفت، به دادگاه رفت 
تا پاكي اش را ثابت كند. همان جا بود كه قاضي حقيقت 
را گفت. خودش و فرزندش مبتــال به اچ آي وي  بودند: 
»من اصال نمي دانستم ايدز چيست و اچ آي وي چيست. 
فكر مي كردم از راه خون و رابطه جنسي منتقل مي شود. 

كسي نگفته بود از تزريق هم آدم بيمار مي شود.« 
دنيا روي سر سميرا خراب شد. آنقدر گريه كرد و آنقدر 
زمين و زمان را ناسزا گفت كه از حال رفت. بيدار كه شد 
شيشه هاي خانه را پايين آورد و فرياد كشيد: »چرا من؟« 
يك جايي شنيده بود مبتاليان به اچ اي وي را در مكاني 

نامعلوم قرنطينه مي كنند و همين او را ترسانده بود.
19آذر كه بيايد شيرين، 8سالش تمام مي شود؛ 8سالي 
كه هر روزش 4قرص و شربت خورده تا وايرالش صفر 
شود و سي دي4 او باال برود. مادر ساعت را روي 8صبح و  
8شب كوك كرده. صداي زنگ ساعت كه بلند مي شود 
2قرص خودش مي خورد و 2قــرص مي دهد به دختر 
خردسالش. شب ها، ماجرا تكرار مي شود؛ تا آخر عمر. آنها 
زيدوودين مصرف مي كنند. دخترك با موهاي طاليي، 
چشمان روشن و درخشان و پوست شيشه اي روبه روي 
مادر نشسته و با مدادرنگي هايش بازي مي كند. حواسش 
اما جمع حرف هاست. مادر مي گويد دخترش اختالل 
يادگيري دارد و حواســش به درس و مشق نيست. آن 
زمان كه مدرسه حضوري بود، چيزي ياد نمي گرفت، 
حاال كه غيرحضوري است، ديگر مدرسه رفتن بي فايده 
است. شيرين را امسال مدرســه ثبت نام نكردند. سال 
پيش، مدير مدرسه عذرش را خواســته بود، اما مادر 

نمي داند به خاطر بيماري است يا بازيگوشي هايش.
قرص ها را مي دهي سؤالي نمي پرسد؟

- فكــر مي كند بــراي درمان بيش فعالــي اش قرص 
مي خورد.

شيرين اسم اچ آي وي را از پزشكان معالجش شنيده، 
هر بار كه از او آزمايش مي گيرند اما نمي داند چيست 
و هيچ وقت هم سؤالي نپرسيده. مادر خودش را مقصر 
تمام اين ماجرا مي داند و از روزي مي ترسد كه شيرين 
روبه رويش بايستد و انگشتش را بگيرد سمتش و بگويد 
چرا؟ چرا اين كار را با من كردي؟ مادر مي گويد مقصر 
است؛ اگر مواد مصرف نمي كرد، حاال شيرين هم يك 
زندگي داشت مثل همه كودكان، نه اينكه روزي  4قرص 
بخورد. مادر از سؤال هاي فرزندش مي ترسد؛ روزي كه 
ديگر مي داند اچ اي وي چيست. مادر خاطرش هست 
وقتي بچه را به پزشك يا بيمارستاني برده پرسنل چه 
برخوردي با او كرده و چطور به رويش آوردند كه بيمار 
است. از ترســش حاال كودك را به سختي نزد پزشك 
مي برد؛ مگر پزشك مركز مشاوره بيماري هاي رفتاري 

كه متخصص عفوني است.
مادر، 14ساله كه بود، مصرف را شروع كرد و تا 8سال 
پيش آنقدر مواد كشــيد و دوا تزريق كــرد و آنقدر از 
اين كمپ به آن كمپ منتقل شــد كه نفهميد چطور 
9 ماه بارداري اش تمام شد. در تمام اين 9 ماه، در تالش 
براي از بين بردن جنين، بــاال و پايين پريده بود، روي 
شكمش را فشــار داده و ضربه زده و از باالي پشت بام 
تا چند متر پايين پريده بــود. جنين اما عمرش به دنيا 
بود. همسر، ساقي اش بود و حاال در 36سالگي مي گويد 
8سال آخر را پاك بوده و سومين فرزندش را باردار است. 
سهرابي، روانشناس پرونده سميرا و شيرين را خوانده. 
مي داند كه شيرين به احتمال زياد دچار آسيب مغزي 
اســت و احتمال مي دهد اين آســيب به دليل مصرف 
زياد مواد مخدر توســط مادرش زمان بارداري باشــد. 
تست هايي كه از شيرين گرفته نشان مي دهد او اختالل 

يادگيري دارد.
وحيد جهان ميري نژاد، پزشــكي كه سال ها در حوزه 
اچ آي وي كار كــرده بر اهميت تشــخيص زودهنگام 
بيماري در كودكان تأكيد مي كنــد. به گفته او، زماني 
كه بيماري دير تشــخيص داده شــود، مي تواند روي 
نرون هاي مغزي و گلبول هاي سفيد و سيستم اعصاب 
مركزي تأثير بگذارد: »نيمي از كودكاني كه بيماري شان 
تشخيص داده نمي شود تا 2سالگي يا جانشان را از دست 
مي دهند يا فلج شده يا سيســتم عصبي مركزي شان 
مختل مي شود. اما حاال كه اين بيماري در غربالگري هاي 
بارداري زود تشخيص داده مي شود، بسياري از نوزادان 
تحت درمان قرار مي گيرند و تنها مادراني كه به شدت 
آسيب ديده هستند و غربالگري نمي شوند ممكن است 

نوزاد مبتال با تشخيص ديرهنگام به دنيا آوردند.«
 او به همشهري مي گويد: تعداد بسيار كمي از نوزادان 
امروزه با اين بيماري به دنيا مي آيند. به گفته اين پزشك، 
اگر بيماري در دوره جنيني تشــخيص داده شــود با 
داروهايي كه شروع مي شود، ريسك انتقال ويروس به 
نيم درصد مي رسد. مادر نبايد به نوزادش شير بدهد و بايد 

زايمان به صورت سزارين انجام شود. اگر اين موارد اتفاق 
بيفتد، احتمال ابتال بسيار پايين مي آيد: »نوزاد از بدو 
تولد داروهاي پيشگيري مصرف مي كند و تا 3،4ماهگي 
كه نتيجه آزمايش قطعي مي شود اين روند ادامه پيدا 
مي كند.« به گفتــه او، داروهــاي زيدوودين و كلترا و 
الميوودين جزو داروهايي است كه براي اين افراد استفاه 
مي شود. پروين افسركازروني، رئيس اداره كنترل ايدز 
وزارت بهداشت، قبال گفته بود كه اگر بيماري در مادر 
باردار سريع تشخيص داده شود و او هم به سرعت تحت 
درمان قرار بگيرد، احتمال تولد نوزاد مبتال بسيار كم 
مي شود: »با جلوگيري از شيردهي و انجام سزارين خطر 
انتقال ويروس از مادر به نوزاد از 35درصد به 2درصد و 

گاهي به صفر مي رسد.«

 نگين؛ ناقل 5ساله
چشمانش را كه باز كرد، اچ آي وي داشت. از 3،4ماهگي 
كه نتيجه آزمايشــش مثبت شد، شــربت خوردن را 
شروع كرد و حاال 5سالي مي شــود كه روزي 4قرص 
مي خورد؛ 2تا صبح و 2تا شب. پدر مصرف كننده است 
و مادر تا 2سال پيش اعتياد سنگيني داشت و مي گويد 
اچ آي وي را از يك رابطه قبل از ازدواج با يك نفر كه اعتياد 
تزريقي داشته گرفته و تا 6ماهگي فرزندش نمي دانسته 
كه مبتالســت؛ نه خودش و نه فرزنــدش. در يكي از 
غربالگري ها پزشك به او ماجرا را گفته و موقع زايمان 
هرچه فرياد زده كه ســزارينش كنند، كسي توجهي 
نكرده. نگين را همين طبيعي به دنيا آوردن مبتال كرد. 
مادر ياد بيمارستان كه مي افتد چشم خانه اش اشكي 
مي شود و برق مي زند. كادر بيمارستان بدترين رفتاري را 
كه مي شد با كسي داشته باشند با او داشتند و از لج شان 
ماجرا را به خواهرش لو دادند. خواهر كه خبر را  شنيد، در 
همان بيمارستان روي زمين نشست و هق هق گريه اش 
بلند شد. مادر اما بيماري را از پدر پنهان كرد، كارشان 
به جدايي و واگذاري حضانت بچه كه كشيد، مادر ديگر 
طاقت نياورد و حقيقت را مثل آب بر صورت پدر ريخت. 
پدر اما مصمم تر شــد، دادگاه حضانت را به پدربزرگ 
كودك داد. نگين حــاال در كنار مادربزرگش كه مبتال 
به آلزايمر است و پدربزرگ پيرش كه قبال  معتاد بود و 
پدري كه هنوز مصرف مواد دارد، زندگي مي كند. يك 
روز در هفته، روز مالقات با مادر است، از صبح مي روند 
پي خريد. مادر 35ساله، ترك كرده، اما دادگاه راضي به 

واگذاري حضانت نمي شود.
نگين يك ناقل 5ســاله اســت،  4قرصي كــه روزانه 
مي خورد، ميزان انتقال ويروس را پايين نياورده و مادر 
نگران اســت روزي نگين از او به خاطر انتقال بيماري، 
متنفر شــود: »اصال نمي دانم چطور و چه وقت بايد به 

او بگويم.«
ماسك كوچكي روي صورتش نشسته، حرف كه مي زند 
مژه هاي بلند و ســياهش باال و پايين مــي رود. برگه 

نقاشــي را نشــان مي دهد كه پدر و مادرش كنار هم 
ايستاده اند و خودش كه كوچك اســت كنار برادرش 
نشسته. برادر همان عمويش اســت كه همبازي اش 
شده. وقتي مي خندد دندان هاي پوسيده اش پيداست و 
مادر نمي داند بايد به كجا مراجعه كند. آنها دندانپزشك 
ويژه مبتاليان به اچ آي وي ندارند. سهرابي، روانشناس 
انجمن احيا، همين موضوع را تأييد مي كند. او مي گويد 
بســياري از خانواده ها متقاضي دندانپزشــكي اند، اما 
متأسفانه مركزي ويژه براي آنها وجود ندارد. ماجرا تنها 
به دندانپزشكي محدود نمي شود. ساير تخصص هاي 
پزشكي هم در دسترس آنها نيست. اين كودكان را به 
پزشكان عمومي مي برند و گاهي رفتارهاي بدي با آنها 

مي شود. تنها به اين دليل كه مبتال هستند.

 حذف شده اند؛ حتي از آمارها
آخرين بار آذر سال گذشــته بود كه وزارت بهداشت، 
آمار شيوع ايدز را در كشــور اعالم كرد. براساس اعالم 
ايــن وزارتخانه، تــا آن تاريخ، 40هــزار و 573مبتال 
شناسايي شده اند كه 60.1درصد در پي اعتياد تزريقي 
و 22.2درصد به دليل رابطه جنسي پرخطر درگير اين 
ويروس شده اند. سهم زنان 18درصد و مردان 82درصد 
بود. با اينكه در اين آمارها عنوان شده 50درصد افراد در 
زمان تشخيص بيماري 20تا 35ساله بودند، اما خبري 
از كودكان مبتال به اچ اي وي/ ايدز نيست. در سال هاي 
گذشــته ميزان ابتالي اين كودكان اعالم نشده است. 
تنها 2سال پيش بود كه رئيس اداره كنترل ايدز وزارت 
بهداشت اعالم كرد كه ميزان انتقال ويروس از مادر به 
نوزاد 1.5درصد است. رئيس مركز تحقيقات ايدز ايران، 
بهمن سال گذشته هم اعالم كرد كه موارد انتقال ويروس 
از مادر باردار به نوزاد تقريبا به صفر رسيده؛ اين در حالي 
است كه روايت مادران نشــان مي دهد در سال هاي نه 

چندان دور، نوزادان مبتال به دنيا آورده اند.

 فراموش شدگان و ترس از انگ بيماري
ســهرابي، روانشــناس تعدادي از كودكان مبتال به 
ايدز را مي شناســد و مي گويد مطرح شدن بيماري، 
چالش جدي بيماران و خانواده هايشــان اســت. آنها 
حتي تمايلي ندارند به نام بيماري، آنها را بشناسند و 
دور هم جمع شــان كنند. چالش ديگر، اعالم موضوع 
بيماري، به كودكان اســت. اينكه چطور و چه زماني 
به آنها گفته شود، همه سؤال هاي بي پاسخي است كه 
مادران دارند و هر كس به شيوه خود برخورد مي كند. 
آنها هميشــه از عنوان كردن بيمــاري و اعالم آن به 
فرزندان درگير ويروس، نگراني دارند. نمي دانند قرار 
است چه اتفاقي بيفتد، اما بهترين راه اين است كه اين 
كودكان از همان سنين پايين تحت مشاوره قرار بگيرند 
و به تشخيص روانپزشك، از بيماري شان باخبر شوند. 
سهرابي دختر نوجواني را مي شناسد كه بعد از اطالع 
از بيماري، به شــدت عصبي و خشمگين شده، نااميد 
است و داروهايش را نمي خورد. به گفته او، اين يكي از 
واكنش هايي است كه كودكان پس از اطالع از بيماري 
نشان مي دهند. با اينكه آنها به مشاوره هاي دائمي نياز 
دارند، اما مركزي براي گرفتن مشاور تخصصي وجود 
ندارد و از اين كودكان حمايت نمي شود. كودكان مبتال 
به ايدز فراموش شده و ديده نمي شوند. درست برعكس 
كودكان كار و خيابان و زباله گرد يا كودكان با معلوليت. 
جامعه اين كودكان را مي بيند و واكنش نشان مي دهد، 
اما مبتاليان به اچ آي وي، جمعيتي در اقليت و پنهان 
از ديد جامعه اند و بســياري از آنها شناسايي نشده اند. 
انجمن احيا يكي از مراكزي است كه براي تعدادي از 
اين كودكان كالس هاي كمك درسي و هنري برگزار 
مي كرد، اما با شــيوع ويروس كرونا، بســياري از اين 
كالس ها تعطيل شده است. سهرابي مي گويد در اين 
انجمن 8 كــودك مبتال بــه اچ آي وي تحت حمايت  
هســتند كه تمام آنها، بيماري را از خانواده گرفته اند. 
وحيد جهان ميري نژاد، مشاور فرهنگي اداره پيشگيري 
از ايدز وزارت بهداشت مي گويد كه بزرگ ترين چالش 
اين كودكان انگ است. همه  چيز حول انگ و تبعيض 
مي گردد و مردم هنوز باور ندارند كه مبتاليان به اين 
بيماري به اين سادگي ناقل نمي شوند و انتقال تصادفي 
اين ويروس بســيار ضعيف اســت. او در همين جا به 
رفتارهاي غيرحرفه اي برخي از كادر درمان در برخورد 
با اين افراد اشاره مي كند كه چقدر مي تواند آزاردهنده 
باشد: »بررسي ها در آمريكا نشان مي دهد از سال1999 
تا كنون تنها يك نفــر از كادر درمان از طريق بيمار به 
اچ آي وي مبتال شده كه هنوز هم زنده است؛ بنابراين 
احتمال ابتالي اين گروه از بيماران خيلي كم است و 
بايد به انگ زدن به اين افراد پايان داد.« انگ و تبعيض 
اما تنها به كادر درمان محدود نمي شود؛ حتي برخي از 
مراكز كه تعدادي از اين كــودكان را نگه مي دارند هم 
رفتارهاي خوبي با آنها ندارند. او خاطرش هســت كه 
بچه هاي مبتالي يكي از شــيرخوارگاه هاي معروف، 
چطور طرد شدند؛ نه پرورشــگاه آنها را مي خواست و 
نه خانواده اي آنها را به فرزندي قبول مي كرد. بزرگ كه 
شدند بالفاصله عذرشان را خواستند. به گفته او، بچه ها 
در شيرخوارگاه ها بيشتر در معرض انگ قرار دارند. او 
مي گويد در ايران بيماري به خوبي در حال كنترل است، 
درمان اين افراد رايگان است و از اين نظر ايران بسيار 
بهتر از كشورهاي همســايه عمل كرده ، اما در بخش 
اطالع رساني و نگرش مردم و كادر درمان به اين افراد، از 
همين كشورها عقب تر است. به گفته اين پزشك، ميزان 
انگ وتبعيض به اندازه اي است كه يك بار نوزاد مبتال به 
اچ آي وي كه تحت درمان بود را قرار بود سوار هواپيما 
كنند، امــا مأمور بخش مربوطه فــرودگاه كه متوجه 
بيماري اش شده بود، نمي گذاشت سوار هواپيما شود.  
»انتقال اين ويروس تنها از  3طريق تزريق خون، رابطه 
جنسي محافظت نشده و مادر به جنين است. اگر وايرال 
)ميزان انتقال( بيمار صفر باشد، ديگر حتي از اين طريق 
هم انتقال انجام نمي شود.« سهرابي، روانشناس انجمن 
احيا به صحبت هاي جهان ميري نژاد نكته ديگري اضافه 
مي كند. او مي گويد: كودكان مبتال به اچ آي وي، نياز به 
توانمندشدن دارند؛ آنقدر بايد توانمند شوند كه ديگر 

بيماري براي خودشان و جامعه ديده نشود. 
نيماي 15ساله، برادران 14و 11ساله، نگين 5ساله و 
شيرين 8ساله در حسرت ابدي  هستند. آنها مسافران 
كوچك مسيري ناهموارند. مادران در انتظار واكسني 
براي درمان هميشگي اند و خودشان در انتظار همدلي و 

مهرباني در نگاه ديگران.

نماي نزديك

ايدز، انگ و طرد اجتماعي

بيش از 33سال از زمان شناسايي نخستين مورد ابتالي ايدز در 
ايران مي گذرد. ثبت نخستين مورد به نام يك كودك شش ساله 
مبتال به بيماري هموفيلي كه فرآورده هاي خوني آلوده وارداتي 
از فرانسه دريافت كرده بود. ايدز در ايران و جهان اكنون بيماري 
شناخته شده اي است كه تعريف تخصصي آن »سندرم نقص ايمني 
اكتسابي«است؛ بيماري اي كه مشخصا بر سيستم ايمني افراد اثر 
مي گذارد، راه هاي مشخصي براي انتقال دارد و نسبت به گذشته 

درمان پذيرتر است. 
گذشت بيش از 3دهه و اندي از بروز اين بيماري در كشور در كنار 
مجموعه اي از مشــكالت آموزشــي و فرهنگي، فراواني بيماران 
مبتال به ايدز را در ايران افزايش داده است. اگرچه آمارها در اين 
زمينه قطعي نيست، به دليل احتمال شناسايي نشدن افراد مبتال، 
اصوال آمارهــاي تخميني درنظر گرفته مي شــود اما بنا بر اعالم 
سازمان هاي جهاني مانند ســازمان جهاني بهداشت و نيز طبق 
اظهارات مسئوالن داخلي، اين بيماري در حال پيشروي و افزايش 
است و الگوي انتقال آن تغيير كرده است. جدا از ابعاد پزشكي و 
درماني ايدز، آنچه در شــرايط كنوني و پيش از آن مطرح بوده و 
همچنان نيز واجد اهميت و در عين حال مغفول است، توجه به 
پيامدهاي اجتماعي بروز اين بيماري براي افراد مبتالست. واقعيت 
اين است كه در سال هاي گذشته آنقدر كه درباره درمان ناپذيري، 
خطرات و وجوه نگران كننده اين بيماري اطالع رساني شده، درباره 
چگونگي زندگي با اين بيمــاري و مواجهه با مبتاليان صدايي به 
گوش نرسيده اســت. بيش از 3دهه از بروز اين بيماري در ايران 
گذشته و همچنان اكثريت افراد جامعه اطالعات چنداني درباره 
اچ. آي. وي ندارند. درباره اين بيماري باورهاي غلطي وجود دارد 
كه عمال بر كيفيت زندگــي مبتاليان تأثير گذاشــته، آنها را در 
منگنه انگ بيماري قرار مي دهد و از جامعه طرد مي كند حال آنكه 
بسياري از اين بيماران بايد سال هاي نسبتا طوالني را زندگي كنند 
و مي توانند با رعايت نكات بهداشتي و مراقبت هاي شناخته شده 
و كنترل بيماري زندگي طبيعي مانند ديگر افراد جامعه را تجربه 
كنند. اين موضوع اما همانقدر كه ساده نوشته مي شود، در ميدان 

عمل از نظر اجرا ساده و شدني نيست. 
جامعه اي كه اطالعات كافي و مناسبي درباره اين بيماري دريافت 
نكرده و به جاي آن مســيرهاي اطالع رساني و آگاهي بخشي اش 
در اين زمينه مسدود شــده، نه تنها در چرخه باورهاي نادرست 
درباره بيماري ايدز گرفتار آمده كه بــه واكنش هاي اغراق آميز، 
برخوردهاي اجتماعي نامناســب و از همه مهم تــر ابزار طرد و 
منزوي كردن مبتاليان متوســل اســت. بخــش قابل توجهي از 
سياست هاي پيشگيري و آموزشي مرتبط با بيماري ايدز در جهان 
در دهه هاي گذشته صرف سرمايه گذاري بر تغيير ديدگاه جامعه 
نسبت به اين بيماري شده اســت درحالي كه در ايران تحت تأثير 
نگاه هاي بســته و كوته نگرانه گفت وگو دربــاره اين بيماري كه 
يكي از راه هاي انتقال آن رابطه جنســي است، در سطح عمومي 
جامعه شــكل نگرفته و همين موضوع برداشت هاي غيرواقعي و 

تبعيض آميز را در مواجهه با مبتاليان بيشتر مي كند.
يكي از گروه هايي كه در اين ميان بيشتر ميزان تبعيض ها متوجه 
آنهاست، كودكان هســتند؛ مبتالياني كه به دليل ابتالي پدر يا 
مادرشــان و تشــخيص ديرهنگام به اين بيماري مبتال شده اند 
و از دوران كودكي و در واقع زماني كه دســت چپ و راستشــان 
را تشــخيص مي دهند، انگ اين بيماري بر پيشاني شان خورده 
اســت. درباره وضعيت اين كودكان در ايران، روايت هاي دقيقي 
در دست نيست آنها جزو كم صداترين و به حاشيه رانده شده  ترين 
مبتاليان ايدز هستند كه در همين 3 دهه و اندي كه از شناسايي 
اين بيماري در ايران گذشته، وضعيت آنها، شيوه زندگي، مسائل 

و مصائبشان روايت نشده است.
واقعيت اين اســت كه تحت تأثير فضاي عمومي جامعه و همان 
باورهاي نادرست، بسياري از اين كودكان در پناه خانواده هايشان 
در شــرايط دشــواري زندگي مي كنند. همشــهري در بررسي 
يك ماهه اي كه براي گفت وگو با خانواده هاي اين كودكان داشته، 
دريافته كه ترك تحصيل و افســردگي در ميــان اين كودكان 
به شدت باالست و بســياري از آنها به دليل ابتال به اين بيماري از 
نظر اجتماعي در انزواي شديد هستند و طرد شده اند. نكته مهم 
در اين زمينه خدمات ناكافي روانشناسي به اين گروه از مبتاليان 
است؛ گروهي كه تمام عمر با اين بيماري و پيچيدگي هايش كه 
بخش قابل مالحظه آن اجتماعي است، زندگي مي كنند بي آنكه 
مهارت هاي مواجهه با اين بيماري و چگونگي عبور از چالش  هاي 
اجتماعي را كــه در هر مرحله از زندگي با آن مواجه مي شــوند، 

آموخته باشند.
 يكي از چالش هاي اصلي در اين زمينه، به حاشيه رانده شدن اين 
گروه است؛ كودكاني كه ديده و شنيده نشده اند و در واقع پنهان 
شده اند. اين در حالي است كه پژوهش ها و تجربيات باليني شواهد 
قابل توجهي را ارائه مي دهند كه ويروس اچ. آي. وي در مدت زمان 
كمي پس از ورود به بدن وارد مغز شده و عالئم متنوع روانپزشكي 
همانند دمانس و ديگر عالئم اختالالت شــناختي و عالئم خلقي 

را به وجود مي آورند.
برآوردها حاكي از آن اســت كه 32 تا 62درصــد اين افراد طي 
دوره»بيماري خــود به حداقل يك اختالل عمد« روانپزشــكي 
مبتال مي شــوند. افزون بر اين، اطالع از ابتال بــه ايدز براي افراد 
هم پيامدهاي روانــي متفاوتي دارد و مي توانــد با واكنش هاي 
مختلف از انكار و خشــم و افســردگي گرفته تا كنــش  نمايان 
مي شــود. زندگي كردن با اين بيماري اســترس هاي زيادي بر 
فرد تحميــل مي كند و مصرف داروهاي ضدويــروس هم داراي 
عوارض روانپزشــكي است. اين شــرايط براي كودكان به مراتب 
دشوارتر و پيچيده تر است؛ اما پرسش اين است كه آنها حتي اگر 
تعدادشان زياد هم نباشــد، در برابر هجمه گسترده اين بيماري 
از چه حمايت هــاي درمانــي برخوردارند. مشــاهدات ميداني 
گزارشــگر همشــهري و گفت وگو با تعدادي از خانواده هاي آنها 
نشــان مي دهد، مبتاليان از كمترين حمايت هــاي درماني در 
اين زمينه بي بهره بوده اند و اگر تعــدادي از آنها خدماتي در اين 
زمينه دريافت كرده اند، به مدد انجمن ها و نهادهاي داوطلبانه و 
مردمي بوده  و سازوكار درماني سازمان يافته اي در زمينه خدمات 
روانپزشكي براي آنها پيش بيني نشده است. اين يكي از مهم ترين 
نيازهاي آنهاست، خدماتي كه به آنها كمك مي كند اين بيماري 

را بشناسند، با آن كنار بيايند و بتوانند همچنان زندگي كنند.

 همشهري از جزئيات تكان دهنده و شنيده نشده زندگي چند كودك مبتال به اچ آی وی همزمان با 
روز جهانی ايدز گزارش مي دهد

قصهرنجوريمبتاليانكوچکاچآيوي
 نيمي از كودكاني كه بيماري شان تشخيص داده نمي شود تا 2سالگي يا جانشان را از دست مي دهند يا فلج 

مي شوند يا سيستم عصبي مركزي شان مختل مي شود

نيمكتش را جدا كردند. گفتند اخراجش كنيد. در دادگاه  شان، متهم رديف اول بود. جرم؟ ابتال به اچ آي وي. زنگ 
ورزش دورتر از بقيه مي ايستاد به تماشا با حسرتي كه در عمق چشمان سياهش پيدا بود. همه بازي مي كردند، 
همه ورزش مي كردند؛ به جز او. اين نخستين تصويري است كه نيما از هفته اول مدرسه در سرش قاب گرفته است. پدرش كه فوت كرد، خبر مرگش 
در محله پيچيد. مرد تحصيلكرده خارج رفته را بيماري مرموزي كشت. هيچ كس نفهميد چرا؟ مادر گفت سرطان بود. برادر گفت بيماري ريه. خواهر، 
اما سكوت كرد. پدر مبتال به اچ آي وي )ايدز( بود و بيماري را در جريان تزريق خون پس از تصادف در يكي از كشورهاي اروپايي گرفته و براي همسر و 
فرزند آينده اش سوغاتي آورده بود؛ سوغات نامبارك. مادر مبتال شد و نفهميد. تا 2سال قبل از مرگش، ويروس خودي نشان داد، اما ديرهنگام. وقتي 
برگه مثبت آزمايش را به دستش دادند، 2پسر داشت؛ يكي 5 و آن يكي 7ساله. 2سال بعد، درست موقعي كه فرزند كوچك تر بايد به مدرسه مي رفت، 
پدرش درگذشت؛ همان خبري كه بمبي شد و در محله تركيد. 2هفته بعد در مدرسه دادگاهي به پا بود. مدير و ناظم مدرسه، مادر را استنطاق كردند. 

گفتند: پدر براي چه مرده؟ گفت: سرطان. گفتند: دروغ مي گويي! ايدز داشت. مادر اعتراف كرد و از همان روز بدبختي ها شروع شد.

زهرا جعفرزاده
خبر نگار

   كودكان مبتال به اچ آي وي / ايدز، مركز مشاوره تخصصي ندارند تا به آنها براي 
درك بيشتر بيماري كمك كند. دندانپزشكي ويژه اين بيماران در دسترس نيست. 

آنها بيماران فراموش شده اند و كسي آنها را نمي بيند
    بعد از مهدكودك و مدرسه ، مهم ترين تنش اين كودكان، نخستين رابطه جنسي 
در نوجواني است؛ چراكه آنها و اطرافيانشــان در اين زمينه آموزشي نديده اند و 
بسياري از كودكان مبتال به ايدز از اين ســن به بعد منزوي شده و از جامعه كناره 

مي گيرند

   كودكان مبتال به اچ آي وي، نياز به توانمند شدن دارند. بايد آنقدر توانمند شوند 
كه ديگر بيماري براي خودشان و جامعه ديده نشود

     اگر بيماري در دوره جنيني تشخيص داده شود با داروهايي كه شروع مي شود 
ريسك انتقال ويروس به نيم درصد مي رسد. مادر نبايد به نوزادش شير بدهد و بايد 
زايمان به صورت سزارين انجام شــود. اگر اين موارد اتفاق بيفتد، احتمال ابتالي 

كودك به اچ آي وي بسيار كاهش مي يابد
    با جلوگيري از شيردهي و انجام سزارين، خطر انتقال ويروس از مادر به نوزاد از 

35درصد به 2درصد و گاهي به صفر مي رسد

ث
مك

نكتههايچندخطي
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 تقريبا يك ســال از شناسايي 
بيمــاري دانش مــورد  نخســتين 

نگران كننده كوويد-19در شهر 
ووهان چين گذشته است اما به نظر مي رسد 
چيني ها با انتشار مقاله در ژورنال هاي علمي 
ازجملــه لنســت و كمپيــن رســانه اي در 
شبكه هاي اجتماعي و فضاي مجازي به دنبال 
اتهام زدايي از خود به عنوان منشا اين بيماري 

همه گير جهاني هستند.
به گزارش گاردين، رســانه هاي دولتي چين 
گــزارش داده اند ويــروس كرونايــي كه در 
بسته بندي واردات مواد غذايي منجمد كشف 
شده اســت به عنوان عامل اصلي انتشار اين 
عفونت در ساير نقاط دنيا محسوب نمي شود و 
تحقيقات در مورد موارد احتمالي اين بيماري 
كه قبل از دسامبر 2019در خارج از مرزهاي 

چين يافت شده است، ادامه دارد.
شــبكه هاي اجتماعي تبديل به مكاني براي 
رفع اتهام چيني ها شده است. روزنامه رسمي 
People’s Daily هفته گذشته در يك پست 
فيس بوكي ادعا كرد كه تمام شــواهد موجود 
نشــان مي دهد ويروس كرونا از ووهان چين 

منتشر نشده است.
پيش از اين يك متخصص اپيدميولوژيك در 
مركز كنترل و پيشگيري بيماري هاي چين نيز 

گفته بود: ويروس كرونا براي نخستين بار در 
ووهان شناسايي شد، اما اين شهر محل تولد و 

انتشار اين ويروس نيست.

استفاده از نشريه هاي علمي
گروهي از دانشــمندان چيني حتي مقاله اي 
را براي انتشــار به مجله علمي لنست ارسال 
كرده اند كه ادعا مي كند نخستين انتقال انسان 
 Sars-CoV-2 به انسان ويروس كرونا به نام
در ووهان رقــم نخورده اســت بلكه احتماال 
نخستين مورد در شبه قاره هند اتفاق افتاده 
است. اين مقاله هنوز براي انتشار تأييد نشده 
است اما نشان مي دهد كه احتماال دانشمندان 
اين كشــور تالش گســترده اي براي مقاالت 
مشابه در ژورنال ها و نشريه هاي علمي دارند. 
اين مقاالت درصورت انتشــار بعدها مي تواند 
به عنوان ارجاع علمي براي مســتندات چين 

مورد استفاده قرار بگيرند.
»مايكل رايــان« مدير برنامــه فوريت هاي 
بهداشتي در سازمان بهداشت جهاني، معتقد 
است كه استدالل در مورد ظهور اين بيماري 
در چين بســيار بحث برانگيز خواهد بود. او 
تأكيد دارد از ديدگاه بهداشت عمومي روشن 
است كه تحقيقات بايد همان جايي كه براي 
نخستين بار موارد انســاني بروز كرده شروع 

شود.
پروفسور »جاناتان اســتوي« ويروس شناس 
در مؤسســه فرانســيس كريك در لندن نيز 

مي گويد: مسلم است كه نخستين موارد ثبت 
شده اين بيماري در چين بوده است. بنابراين 
به احتمال زياد منشا ويروس هم همين كشور 
است. اما با افزايش خسارات انساني و اقتصادي 
ناشــي از اين بيماري همه گير، پكن مشتاق 
محافظت از اعتبار خــود در داخل و خارج از 

كشور است.
پس از بهبود شرايط پاندمي در چين، مقامات 
اين كشور با كمك پزشكان و محققان جايگاه 
خود را در خارج از كشور تقويت كردند تا جايي 
كه وارد عرصه ســاخت واكســن كوويد-19 
نيز شدند. اما ممكن اســت تصوير منفي كه 
گروهي از مردم جهان نسبت به نقش پكن در 
شيوع بيماري پيدا كرده اند كار را براي فروش 

واكسن سخت كند.
»اندرو اســمال« محقق چين و همكار ارشد 
صندوق مارشــال آلمان مي گويد: چين هنوز 
در تالش بــراي مقابله با اين واقعيت اســت 
كه مسئول گناه اصلي شــيوع است و تقريبا 
تمام تالش خــود را براي نجــات چهره خود 
مي كند. در ماه هاي اخير اين همه گيري تأثير 
فاجعه باري بر افكار عمومي بين المللي نسبت 

به چين داشته است.
محققان ســازمان بهداشــت جهانــي اوايل 
سال جاري در بازديد از ووهان موفق به بازديد 
از بازار مواد غذايي مرتبط با شيوع اوليه نشدند. 
انتظار مي رود تيــم جديدي به زودي به چين 

برود تا كار اوليه اين تيم را ادامه دهد.

روزنامه گاردين گزارش داده 
مقام هاي چين با استفاده از انتشار 

مقاالت علمي و كمپين هاي 
شبكه  اجتماعي تالش دارند خود را 
از اتهام شروع پاندمي كرونا از اين 

كشور تبرئه كنند

تالش چين براي عوض كردن 
داستان كرونا

جهان استارتاپي

استارتاپي براي پيوند رستوران  و 
تامين كننده ها

استارتاپ اسپانيايي كاتو )Katoo( كه كارش تسهيل كردن روابط بين 
رستوران ها و تامين كنندگان است، با چندين سرمايه گذار بين المللي، 
يك دور ســرمايه گذاري 3ميليون يورويي را بســته است. به گزارش 
وب سايت اي يو – استارتاپس، تنها يك سال پس از عرضه محصول، كاتو 
شبكه اي متشكل از بيش از 3هزار رستوران و تامين كننده ساخته است 
كه از طريق سيستم عامل خود در اسپانيا، ايتاليا و پرتغال سفارش ها را 
دريافت مي كنند. با اين دور از سرمايه گذاري، اين استارتاپ مي خواهد 
موقعيت برتر خود را در اين كشــورها تثبيت كند، مشــتري هايش را 
افزايش دهد و در محصوالت جديد خود سرمايه گذاري كند. كاتو در ماه 
ژوئيه سال2019تاسيس شده و دفتر مركزي آن در شهر مادريد قرار 
دارد. به گفته ديه گو كانيا، يكي از بنيانگذاران اين اســتارتاپ، افزايش 
سرمايه خارجي در چنين شرايطي بســيار چالش برانگيز بوده است. 
اين ثابت مي كند كه سرمايه گذاران درك مي كنند كه تعداد بيشتري 
از رســتوران ها به دنبال راه حل هايي براي افزايــش كارايي و كاهش 
هزينه هاي خود هستند؛ خصوصا در اين ايام كه دنيا با معضل بزرگي به 

نام ويروس كرونا روبه رو شده است.

 اين استارتاپ قصد دارد در ســال آينده به ادامه سرمايه گذاري براي 
خدمات بهتر به رســتوران ها و تامين كنندگان بپــردازد و روي اين 
موضوع متمركز شود. همه ساله 33درصد مواد غذايي به داليل مختلف 
هدر مي رود. در اصل اين يك فرصت يك تريليون يورويي است كه كاتو 
با ساده سازي مراحل سفارش و ارائه اطالعات در مورد سفارش هاي 
قبلي، از ســفارش بيش از حد رســتوران ها براي تاميــن مواداوليه 
جلوگيري كرده و ديد بهتري از هر تامين كننــده به آنها مي دهد. از 
زمان شيوع كوويد-19، استارتاپ كاتو شاهد آن بوده است كه تعداد 
سفارش هاي رســتوران ها به طور قابل توجهي كاهش يافته است؛ از 
ميانگين 12سفارش در هفته به طور متوسط به 8سفارش. اين عدد 
نشان دهنده كاهش فروش در اين صنعت نيز مي شود. در مواجهه با اين 
وضعيت، كاتو مجموعه اي از ابزارهاي تحليلي را ايجاد كرده است كه 
بسياري از مشتريان از قبل براي تجزيه و تحليل و كاهش هزينه هاي 
خود از آنها استفاده مي كنند. در ماه هاي آتي، متخصصان و كارشناسان 
اين استارتاپ، قصد دارند ابزارها و خدمات بيشتري را براي كمك به 

بخش رستوران ها در اين ايام سخت، راه اندازي كنند.

براي كساني كه عشق شعر و شاعري دارند، 
امــا اســتعداد و مهــارت آن را در خود فناوري

 نمي ديده انــد، گــوگل ابــزاري را به نام
Verse by Verse ارائه كرده اســت كه كمك مي كند 
محبوب ترين ابيات توسط فرد ســراييده شود. اين در 
حقيقت يك پروژه تحقيقاتي است كه در آن گوگل تالش 
مي كند با استفاده از يادگيري ماشيني و هوش مصنوعي 
ادامه شعر و متن ادبي را با ســبك نويسندگان مشهور 
بســازد. اين آخرين آزمايش اين شركت در زمينه شعر 
مبتني بر هوش مصنوعي به حساب مي آيد كه سازوكار 
بسيار جالبي هم دارد. براي شــروع و پس از مراجعه به 
سايت، در ابتدا شما بايد حداكثر 3شاعر را از ميان شاعران 
منتخب اين ابزار برگزينيد سپس ســبك شعر خود را 
انتخاب كنيد. البته در اينجا تنها 3سبك پيش روي شما 
قرار خواهد داشــت: رباعي، دوبيتي و آزاد. همچنين در 
اينجا مي توانيد تعداد هجاها را نيز مشخص و سبك قافيه 
را هم انتخاب كنيد. پس از آن نوبت به ارائه شــعر است. 
حاال يك مصرع را وارد آن كنيد و منتظر پاسخي از سوي 
شعراي منتخب خود باشيد. براي نمونه ما شعر معروفي از 
شيخ اجل، سعدي شيرازي را برگزيديم و مصرع آغازين 
آن را وارد باكس مخصوص ابزار گوگل كرديم. پيش از اين 
كار، اما 3شاعر به نام هاي »ادگار آلن پو«، »والت ويتمن« 
و »امي الول« را انتخاب كرده و سبك آزاد را برگزيديم تا 
آنها در مشــاعره ما حضور داشته باشــند. سيستم در 
مجموع به هر مصرع شما در ازاي 3شاعر 9مصرع پاسخ 
مي دهد. اگر 2شــاعر انتخاب كنيد، در مقابل 8مصرع 
خواهيد داشت )هر شاعر 4مصرع پيشنهادي(. زماني كه 

تنهــا يــك شــاعر را 
برمي گزينيد، سيستم 
5مصــرع در مقابــل 
مصــرع ارائه شــده 
توسط شما، پيشنهاد 

مي دهد.
انتخاب ما، مصرع »تن 
آدمي شريف است به 
جان آدميت« بود كه 
در پاســخ توانستيم 
اين 3مصرع را از ميان 
3گزينه اي كه هر  شاعر 
در اختيارمان قرار داده 

بودند، برگزينيم!
ادگار آلن پو: تا آن افتخارات در روح زمين را تنفس كند

والت ويتمن: مرد يا زن! بعد از هر خيانت
امي الول: اما او بايد خون و جريان را به دست آورد

نتايج بهتر از آثار انگليسی
البته بايد بپذيريم كه ترجمه از فارســي به انگليسي و 
سپس ترجمه پاسخ شــعراي منتخب به فارسي، كمي 
اشعار را دچار بهم ريختگي مي كند. با اين حال پيشنهاد 
اين است كه شــما هم اين ابزار جالب گوگل را امتحان 
كنيد. ضمن اينكه يك نكته را در اين ميان نبايد فراموش 
كنيد. اين ابزار قرار اســت الهام بخش باشــد، نه اينكه 
 يك شــعر كامل را ايجاد كند. البته مي تــوان با كمك
Verse by Verse كــم و بيش ايــن كار را انجام داد. 
هنگامي كه يك بيت كامل شد، اين امكان وجود دارد كه 
ابيات بيشتري به شاهكارتان اضافه كنيد! براي ساخت 
اين ابزار، مهندسان گوگل »مجموعه بزرگي از شعرهاي 
كالســيك« را به سيســتم وارد كردند. آنها سپس از 
كارهاي خوِد هر شاعر براي تنظيم دقيق مدل هاي هوش 
مصنوعي استفاده كردند تا بتوانند سبك نوشتن آنها را 
بي نظير كنند. آنها همچنين مي خواستند در اينجا هوش 
مصنوعي، پيشنهادهاي مربوطه را ارائه دهد، مهندس 
ديو اوتوس در اين زمينه مي گويد: »اين سيستم، آموزش 
ديده است تا بتواند درك معنايي كلي از اينكه كدام بيت 
به بهترين وجه از بيت ارائه شده پيروي مي كند، داشته 
باشــد. بنابراين حتي اگر در موضوعاتي بنويســيد كه 
معموالً در شعر كالسيك ديده نمي شوند، سيستم تمام 
تالش خود را مي كند تا پيشنهادهايي مرتبط و معنادار 

را ارائه دهد.«
اين ابزار در تطبيق سبك شاعران كالسيك براي كمك 
به شــما در شكل دهي به 
مصراع هــا كامال كارآمد 
عمل مي كند؛ حتي اگر 
برخي از پيشنهادهاي آن 
خيلي خوب جواب ندهد. 
مقامات شــركت گوگل 
بســيار اميدوار هستند 
كه در آينــده اي نزديك 
بتوانند اشــعار بيشــتر 
و خصوصا اشــعار مدرن 
را وارد اين ابــزار كنند تا 
نتيجه گيــري بهتــري 

حاصل شود.

مشاعره سعدي با هوش  مصنوعی 
گوگل در يك پروژه تحقيقاتی از هوش مصنوعی و يادگيري ماشينی براي نوشتن متون ادبی استفاده مي كند 

و همشهري شعر مشهوري از سعدي را با آن امتحان كرده است

 يك مختــرع ايرلندي ادعــا مي كند 
چرخي را براي دوچرخه اختراع كرده حمل و نقل

كه با ارائه يك دستيار ركاب زن و بدون 
نياز به موتور كار مي كند. اگر ادعاي او درست باشد، 
اين اختــراع مي تواند ظرفيتي عظيــم و انقالبي در 
دوچرخه سواري ايجاد كند. با اين حال، زمان زيادي 
الزم است كه اين چرخ كارايي خود را به اثبات برساند.
در دوچرخه هــاي برقي كنوني حالتــي به نام پدال 
كمكي يا پدال كمكي وجود دارد كه با اســتفاده از 

باتري و موتوربرقي به پدال زدن كمك مي كند.
به گزارش وب سايت pinkbike، سيمون چان كه در 

هنگ كنگ متولد شده، در مورد چرخي كه ساخته 
مي گويد: »اين چرخ در اصل يك ايده ساده است.« 

ايده و تكنولوژي Super Wheel يا ابرچرخ از سال 
2014در حال توسعه اســت و چان ادعا مي كند كه 
اين چرخ براي تأمين انرژي حركت به جلو از فنرها و 
 »)WECT( به انرژي )تكنولوژي تبديل وزن)جرم«
استفاده مي كند. چان معتقد است كه چرخ او بيش 
از 30درصد بهبود يافته اســت. با اين حال، او اظهار 
اميدواري مي كند كه با انجام اصالحاتي در طراحي، 

اين ميزان به 50درصد برسد.
به گفته او، اين چرخ كار مي كند، زيرا »نيروي كنش/

واكنش ناشي از وزن، فنرهاي قسمت باالي چرخ را 
فشرده مي كند و در قسمت پايين از حالت فشردگي 
خارج مي كند. با استفاده از مركز چرخ به عنوان محور 
چرخ، اين حركت كار تبديل انرژي را انجام مي دهد و 
نيروي اصطكاك را در جهت مخالف كاهش مي دهد 
كه به اين ترتيب حركت چرخش دوراني را تسهيل 

مي كند.«

شركت مايكروسافت در 
حال اجراي پــروژه اي با نرم افزار

نام Latte يا همان قهوه 
الته مشهور اســت كه براســاس آن، 
توســعه دهندگان اپليكيشن مي توانند 
اپليكيشــن هاي اندرويــد خــود را با 
كمترين تغييــر در كدهــا در ويندوز 
10اجرا كنند. اين كار در حالي صورت 
مي گيرد كه اپل خيز مهــم و زودتري 
برداشــته و همين حاال دستگاه هاي با 
چيپ M1 اين شــركت مي توانند تمام 
اپليكيشــن هاي iOS را اجرا كنند. به 
 ،Windows Central گــزارش 

توسعه دهندگان، اين اپليكيشن ها را از 
طريق فروشــگاه مايكروســافت تحت 
عنوان MSIX عرضه مي كنند. گزارش ها 
حاكي از آن است كه اين پروژه به وسيله 
زيرسيســتم ويندوز بــراي لينوكس 
)WSL( تقويت خواهد شد. با اين حال، 
گفته مي شود مايكروسافت براي اجراي 
اپليكيشن هاي اندرويد نياز به ايجاد يك 
زيرسيســتم خاص اندرويــدي دارد. 
نكته اي كه در اين ميان اهميت دارد اين 
است كه گفته مي شود اين پروژه از سوي 
Google Play پشــتيباني نمي شود. 
بنابراين اپليكيشــن هايي كه به واسط 

برنامه نويسي اپليكيشن)API( ارائه شده 
از ســوي Play Services نياز دارند، 
بايد براي اطمينان از عملكرد مناسب، در 
ويندوز 10به روز شوند. بدون پشتيباني 
Play Services، ممكــن اســت كه 
اپليكيشن ها درست كار نكنند يا داراي 
عملكــرد ضعيــف، مانند عدم ارســال 
نوتيفيكيشن ها باشند. حتي شايد الزم 
باشــد كه اپليكيشــن ها تا 86 مرتبه 
بازنويسي و بازســازي شوند، مگر اينكه 
مايكروسافت نوعي اليه سازگار يا نوعي 

شبيه سازي را اجرا كند.
كاربــران وينــدوز اكنــون مي توانند 
اپليكيشــن هاي اندرويــد را از طريق 
در   Your Phone اپليكيشــن 
كامپيوترهاي شخصي خود اجرا كنند. 

متأســفانه، اين ســرويس فعــاًل براي 
كاربران سامســونگ در دسترس است 
و بيشتر شبيه آينه اي عمل مي كند كه 
نمايشگر موبايل شــما را نشان مي دهد 
تا اينكه يك راه حــل اختصاصي براي 
كامپيوترها باشد. بنابراين گرچه اين يك 
راه حل قابل قبول به نظر مي رسد، اما ارائه 
گزينه هاي مختــص كامپيوتر مي تواند 
تجربه بهتري را براي كاربــران، بدون 
اينكه نياز به گوشي خاصي داشته باشند، 
رقم بزند. اين موضوع همچنين مي تواند 
به طور بالقوه پلتفــرم ويندوز را تقويت 
كند. اين نام برگرفته از قهوه الته است 
كه در آن قهوه با شير مخلوط مي شود و 
احتماال نمادي از همخوان شدن اندرويد 

و ويندوز است.

پدال كمكي بدون باتري براي دوچرخه
يك مخترع مي گويد چرخي ساخته كه مي تواند بدون نياز به موتور الكتريكي به دوچرخه سوارها در 

پيمودن مسيرهاي سخت كمك كند

قهوه الته، ويندوز را متحول مي كند؟

زهرا خلجي
خبر نگار

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار
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آمار مرگ ومير ناشي از كرونا براي دومين روز متوالي عدد زير 400نفر را ثبت كرد و ديروز روي عدد 389نفر ايستاد. اگرچه 
مسئوالن وزارت بهداشت و نيز اپيدميولوژيست ها مي گويند تأثير محدوديت هاي اخير در آمارهاي هفته بعد بيشتر نمايان 
مي شود اما اين نگراني وجود دارد كه با كاهش آمارها خودمراقبتي كاهش يافته و حساسيت مردم به تداوم حفظ شرايط 
قرنطينه و اعمال محدوديت ها كمتر شود. وزير بهداشت از مردم خواسته اين آمار را به فال عادي انگاري اوضاع نگيرند و 
همچنان سختگيرانه خودمراقبتي و فاصله اجتماعي را ادامه بدهند. به گزارش همشهري، سعيد نمكي ديروز گفت كه براي 
دومين روز متوالي بعد از حدود يك ماه آمار فوتي هاي كرونا زير 400نفر رسيده است و اين اتفاق خوبي است كه به دنبال 
صبوري، همدلي و همراهي كه بين مردم و مسئوالن در همه دستگاه ها و سازمان هاي مردم نهاد، بسيج، هالل احمر و... 
شكل گرفته و كمك هايي كه وزارت كشور و فرماندهي عملياتي قرارگاه ستاد ملي مقابله با كرونا انجام داده اند، به دست 
آمده است. نمكي اين دستاورد را ارزشــمند توصيف كرد و ادامه داد: اين دستاورد مژده اي به مردم ايران است. اين در 
حالي است كه سازمان هاي علمي بين المللي برآورد كرده بودند كه تعداد مرگ هاي ما در اين ماه به 
حدود 800 تا هزار نفر مي رسد. همانند اين پيش بيني براي كشورهايي مثل آمريكا و فرانسه شده 
بود كه در اين كشورها درست درآمد. در مجموع مولفه مشاركت مردم و دستگاه ها، هالل احمر، 
بيمارستان ها، بهياران، بهورزان، كادر بهداشت و درمان در سطح درمانگاه هاي سرپايي در اين 
زمينه بسيار به ما كمك كرد. او تأكيد كرد: از مردم تقاضا مي كنيم اين آمار را به فال عادي انگاري 
اوضاع نگيرند؛ اگر باز هم با اين دستاوردها به سمت اين تفكر برويم كه اوضاع به سمت 
عادي شدن مي رود، باز هم همانند آنچه در ارديبهشت ماه گفتم، ممكن است در 
دقيقه 90 از گوشــه هاي زمين گل بخوريم. نمكي گفت: اين ويروس، ويروس 
پيچيده اي است، دچار موتاسيون شده و شيوع آن بسيار باالتر از ماه هاي قبل 
است. بنابراين زحمات همكاران ما را به باد فراموشي نسپاريد، پروتكل هاي 
بهداشتي را رعايت كنيد تا بتوانيم در روزهاي آينده خبرهاي بهتري در اين 

زمينه داشته باشيم.

73درصد نقض قرنطينه در تهران وز ونا برای دومين ر كاهش آمار فوتی های كر
فرمانده ستاد عمليات مديريت بيماري كرونا در كالنشهر تهران گفته است كه در برخي مراكز 

تهران تا ۷3 درصد آمار نقض قرنطينه گزارش شده كه بسيار نگران كننده است.
عليرضا زالي در دومين هفته اجراي محدوديت هاي فراگير كرونا همچنان خواســتار 
تشديد محدوديت ها و قرنطينه كامل و سراسري شــده و گفته است كه: »محدوديت 
كرونايي كه در شهرهاي قرمز در حال اجراست، مدل جايگزين الك دان است، به عبارتي 
اين محدوديت ها الك دان نيست.« به گزارش ايرنا، زالي با يادآوري اينكه محدوديت هاي 
اخير كامل و تام نيست، افزود: مؤثرترين راهبرد براي كنترل بيماري، محدوديت كامل 
است. حداقل براي 2 هفته الك دان مي تواند خيلي اثربخش باشد. او ادامه داد: از اول اين 
هفته محدوديت كرونايي اعمال شد و آن هم حضور كمتر كاركنان در ادارات در مناطق 
قرمز بود. تغيير در محدوديت ها به اين علت بود كه به نظر مي رســيد، حجم حمل ونقل 

عمومي تغيير خيلي زيادي نداشته و كماكان شهر تهران شلوغ به نظر 
مي رسيد. اين شلوغي شهر و تغيير نكردن ريتم شهري كه بسياري 

از مداخالت محدوديت را با چالش روبه رو مي كرد، ممكن است اثر 
محدوديت ها را هم كمرنگ كند. رئيس دانشگاه علوم پزشكي 
شهيد بهشتي ادامه داد: با پيشنهاد وزير بهداشت و تأييد ستاد 
ملي مقابله با كرونا تغييري در حضور كاركنان ايجاد و قرار شد 

به حداقل حضور آنان اكتفا شود. زالي ادامه داد: 2 تا 3 روز آينده 
تحليلي در اين زمينه انجام مي شــود كه محدوديت هاي 

جديد چقدر مؤثر بوده است. در شهرهايي كه از 8 آبان 
برخي محدوديت ها جدي تر اعمال شــد، وضعيت 

كنترل بيماري بهتر از ساير شهرهاست.

آمــار مبتاليــان  ديروز

12950
آمار بهبوديافتگان  تا ديروز

658292
آمــار جان باختگان ديروز

389
كل آمــار جان باختگان

47874

محدوديت ها در دومين هفته درحالي در شهرهاي 
كشور ادامه دارد كه بيشتر شهرها و از آن جمله تهران 
خلوت ترين روزها را مي گذرانند. دولت از شنبه تعداد 
نيروهاي در حال كار در سازمان هاي دولتي را نيز به 
يك پنجم تقليل داد و از مديران دستگاه ها خواست 
درصورتي كه ضرورت ندارد، هفته پيش رو را تعطيل 
كنند يا تعداد نيروهايشان را به شدت كاهش دهند. 
اين تصميم از اين روســت كه تردد در شهرها كمتر 
شود؛ با اين اميد كه زنجيره انتقال كرونا شكسته شده 
و آمارهايي كه هفته هاي متوالي افزايشي بوده ، روند 

كاهشي پيدا كند.
ســتاد ملي مقابله با كرونا در اجراي سياســت هاي 
اخير به صورت پلكانــي محدوديت ها را افزايش داده 
است. رديابي مبتاليان از طريق كارت ملي و اجراي 
طرح ديگري براي تبديل بخشي از هتل ها به مراكز 
نگهداري و نقاهتــگاه بيماران كرونايــي را مي توان 
بخشي از برنامه هاي جديد دولت به شمار آورد. ايده 
اوليه استفاده از اين ظرفيت پيش از اين و در فاز اول و 
دوم بيماري هم مطرح شده بود، اما در ميان هتل ها، 
داوطلبان چنداني نداشت، ولي اين بار و در نيمه دوم 
ســال كه هتل ها و مراكز اقامتي به طور بي سابقه اي 
خلوت شده اند، پيشنهاد پيشين روي ميز آمده است 
و تعدادي از هتل ها داوطلب شده اند كه در اين طرح 

شركت كنند.

جداسازي و استراحت
ماجراي مشاركت هتل ها در طرح هاي مبارزه با كرونا 
از 2منظر اهميت دارد؛ يكي نقشي كه مي توانند در 
جداســازي بهبوديافته ها و ناقالن خاموش داشته 
باشند و ديگري پذيرش كادر درمان كه براي دوره 
مشخصي به اســتراحت و فاصله گرفتن از فضاي 
بيمارســتان ها نياز دارند؛ اين پيشنهادي است كه 
مشخصا از سوي وزارت بهداشــت ارائه شده بود و 
وزير بهداشت گفته بود اين وزارتخانه آماده است در 
اين زمينه با وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردشگري همكاري كرده و هزينه هاي مربوطه 
را بپردازد. يكي از سياست هاي مهمي كه در ساير 
كشــورها به كنترل چرخه انتقــال بيماري كمك 
كرده رديابي بيماران در كنار اجراي سياست هاي 
فعاالنه قرنطينه است؛ 2موضوعي كه در پيك هاي 
اول و دوم كرونا در ايران رها شده و مورد توجه قرار 
نگرفته بود. درصورتي كه هتل ها در شرايط كنوني 
آنطور كه گفته شده پاي كار بيايند، ظرفيت تازه اي 
براي جداسازي افراد ناقل ايجاد شده و بيماراني كه 
در بيمارستان دوره درماني آنها تمام شده اما هنوز 
ناقل هستند، مي توانند پس از ترخيص و طي سلسله 
مراتب مشــخص دوره نقاهتشــان را در هتل هاي 
مشخص بگذرانند. سياست وزارت بهداشت درباره 
بهره گيري از هتل ها روي ديگري هم دارد و افرادي 
را شامل مي شود كه آلوده هستند، اما نياز به بستري 
شدن ندارند. درواقع آنها بيمار سرپايي هستند كه 
به مراكز بيمارستاني مراجعه مي كنند، اما بستري 
نمي شوند. اين گروه هم ناقل هستند و بايد از سايرين 
جدا شوند. گروه سومي هم هستند كه عالمت ندارند 
و تنها با افراد بيمار در تمــاس بوده اند و احتماالً در 
دوره نهفته بيماري هســتند. اين افراد نيز بايد در 
قرنطينه باشند. مســئله ديگري هم وجود دارد كه 
حاال برنامه ريزان به آن فكر مي كنند؛ شكستن چرخه 
انتقال خانوادگي. خانه هاي عمدتاً كوچك و سبك 
زندگي خاص ايرانيــان، قرنطينه يك فرد مبتال به 
كرونا را در خانواده با چالش هاي زيادي روبه رو كرده 
است. بســياري با اينكه مي دانند يك عضو خانواده 
درگير كرونا شده است، نمي توانند به درستي قوانين 
قرنطينه را اجرا كنند و به اين دليل، تعداد مبتالياني 
كه به شكل خانوادگي در حال بيمار شدن هستند 
رو به افزايش است. دولت اگر بتواند در شرايط كنوني 
سياست هاي قرنطينه براي اين 4گروه را به درستي 
و با نظارت دقيق اجرا كند، موفقيت چشــمگيري 
در مهار بيماري و شكستن زنجيره انتقال به دست 
مي آيد. درواقع 4گروه باال افراد پرخطري هستند كه 
تا پايان دوره انتقال بيماري بايد در قرنطينه باشند. 
اما سؤال اين است كه افراد بايد كجا قرنطينه شوند تا 
بتوان چرخه بيماري را شكست؟ كارشناسان وزارت 
بهداشت، هتل ها را پيشــنهاد مي دهند؛ مراكزي 
كه تحت تأثير شــرايط كنوني خلوت ترين روزها را 

سپري مي كنند.

اجــراي طــرح بيماريابــي و جداســازي بهبوديافتگان،ناقــالن 
و بيمارانــي كه نيــاز بــه بســتري در بيمارســتان ندارنــد، پاي 
هتل هــا را بــه طرح هــاي مقابلــه بــا كرونــا بــاز كرده اســت

33هتل براي تبديل شــدن به نقاهتگاه موقت داوطلب شده اند
كرونا معرفي  شدند، تجهيز و آماده كرده بود: »در دوره 
اول شيوع ويروس كرونا، سالن ها و مجموعه هاي بزرگ 
اقامتي بنياد در تهران براي اقامت موقت كادر درمان 
بيمارستان ها درنظر گرفته شــد. با افزايش بيماري 
و درگيري تعداد بيشتري از بيمارستان ها يك هتل 
4ستاره به ظرفيت 250تخت در ميدان ولي عصر)عج( 
به شكل كامل تخليه و در اختيار كادر درمان، گروه هاي 
داوطلب و كاركنان سازمان بهشــت زهرا)س( قرار 
گرفت.« علي محمد قادري، به همشهري مي گويد، 
همه افرادي كه در هتل هــاي بنياد در قالب حمايت 
از خط مقدم مقابله با كرونا مستقر شدند از خدماتي 
استفاده كردند كه مهمانان عادي از آن بهره مي بردند: 
»در دوره پيك كرونا، تأمين ناهار و شــام با كمك از 
ظرفيت پخت غذا در2هتل و نيــز حمل ونقل كادر 
درمان و گروه هاي داوطلب با هدف جلوگيري از اطاله 
وقت به شكل روزانه انجام شده است.« او مي گويد، در 
استان ها به دليل مديريت مردم و نبود نياز به استفاده 
از تجهيزات و هتل هاي بنياد جز در شــهر رامسر كه 
كار پشتيباني تهيه غذاي بيمارستان هاي اين شهر 
در دستور كار قرار گرفت، نياز به استفاده از ظرفيت 
هتل هاي بنياد نبود. او به وضعيت كنوني ارائه خدمات 
به مراكز درماني اشاره مي كند و مي گويد: »در شرايط 
كنوني، روزانه 1100پرس غذا با مشاركت هتل ها در 
بيمارستان هايي كه مشكل تأمين غذا دارند، توزيع 
مي شــود.«  او به وضعيت كارمنــدان هتل هايي كه 
پذيراي كادر درمان و گروه هاي داوطلب هستند، اشاره 
مي كند و مي گويد، اين افراد به شكل داوطلبانه و به 
تقاضاي خود در هتل براي ارائه خدمات به كادر درمان 
حاضرند: »همه كارمنداني كه در هتل ها پذيراي كادر 
درمان يا افرادي كه دوره نقاهت خود را مي گذرانند 
به شكل داوطلب در حال كار هستند و افرادي كه به 
هر دليلي مايل به حضور در هتــل نبوده اند، در خانه 
مانده اند. تا امروز هم با كنترل هاي انجام شده موردي 
از ابتال به كروناي همكاران شاغل در هتل هاي درگير 

ارائه خدمات به كادر درمان نداشته ايم.«

خدمات فقط به جامعه هدف 
عالوه بر بنياد مســتضعفان، دســتگاه هاي ديگري 
كه امكانات اقامتي و گردشــگري دارند هم آمادگي 
خود را براي ارائه خدمــات داوطلبانه اما تنها محدود 
به جامعه هدف خود اعالم كرده اند. بنياد شــهيد و 
امور ايثارگــران ازجمله اين دستگاه هاســت كه در 
برخي استان ها ازجمله در مشــهد و قم 2هتل خود 
را به بيمــاران كرونايي و كادر درمــان جامعه هدف 
خود اختصاص داده است. گرچه مسئوالن مجموعه 
هتل هــاي بنياد شــهيد مي گويند پيشــنهادهاي 
خود را بــراي در اختيار قــرار دادن تخت هتل ها به 
وزارت بهداشت ارائه كرده اند، اما هنوز پاسخي براي 
به كارگيري اين ظرفيت دريافت نكرده اند. سليماني، 
مدير روابط عمومي هتل هاي بنياد شهيد در اين باره 
به همشهري مي گويد: »حدود30درصد از ظرفيت 
موجود هتل هاي بنياد شهيد به خانواده هاي شاهد و 
ايثارگري كه به كرونا مبتال شده اند و نيز كادر درمان 
اختصاص يافته است. خدماتي كه قرار است در اين 
مراكز ارائه شود، كاماًل رايگان است و هزينه اي بابت 

اقامت از افراد دريافت نمي شود.«
تبديل هتل ها به نقاهتگاه و گســترده كردن دامنه 
فعاليت آنها براي شكســتن زنجيره انتقال ويروس، 
تجربه اي اســت كه در ديگر كشــورهاي جهان هم 
همزمان با شيوع كرونا به كار بسته شده، اما موفقيت 
اين طرح نيازمند و درواقع مســتلزم تقويت چرخه 
بيماريابي است و در كشورهايي كه تست هاي كرونا 
در آنها بيشتر انجام شده و شناسايي ناقالن خاموش را 
سختگيرانه تر دنبال مي كنند، سياستي است اثربخش 
و آنچه در ايران اثرگذاري اين طرح را با اما و اگرهايي 
مواجه مي كند كاســتي اســت كه دقيقا در همين 
زمينه يعني در بيماريابي، شناسايي ناقالن خاموش 
و مبتاليان احتمالي)براي مثال اعضاي خانواده فرد 
مبتال( وجود دارد. با وجود اين، اضافه شدن بخشي از 
ظرفيت هتل ها به سازوكار درماني و مراقبتي كرونا در 
ايران كه اتفاقا با استقبال بخش خصوصي نيز مواجه 
شده هم راهكاري اســت براي حمايت از هتلداران 
كه يكي از آسيب ديده ترين مشاغل در بحران كرونا 
هستند و هم راهكاري اســت براي شكستن زنجيره 
انتقال بيماري كه اگر به درستي اجرا شود، در كاهش 
آمار ابتال و در پي آن مرگ ومير تأثيرگذار خواهد بود. 

 هتل ها چطور انتخاب مي شوند؟
ظرفيت بيمارستان ها و مراكز درماني براي بستري 
بيماران كرونايي تكميل شده و پيدا كردن تخت خالي 
براي افرادي كه در مرحله خطرناك بيماري قرار دارند 
براي خانواده بيماران به دغدغه اي جدي تبديل شده 
است. ســاخت مراكز درماني تازه و راه اندازي مراكز 
پيش بيمارستاني جديد هم زمانبر است و هم پرهزينه 
و از اين رو چاره كار اين روزهاي بحران كرونا نيست. 
شايد همين مشــكالت و نياز به وجود تاسيساتي كه 
بتواند بدون فوت وقت به بيمــاران خدمات درماني 
ارائه كند، مسئوالن وزارت بهداشت را ناگزير كرد تا 
از وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
بخواهند ظرفيت هاي اقامتي و مهمانسراهاي خود را 
در شرايط كنوني به بخشي از چرخه پذيرش و درمان 
بهبوديافتگان كرونا اختصاص دهند تا شايد بتوان از 
شيوع ويروس از طريق ناقالن خاموش كرونا در جامعه 

جلوگيري كرد.
آمارهــاي وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دســتي و 
گردشگري نشان مي دهد 95درصد ظرفيت هتل ها، 
مراكز اقامتي و گردشگري پس از شيوع كرونا خالي 
مانده اســت و از اين رو، مديران ايــن مراكز با خطر 
ورشكستگي روبه رو شده اند. به نظر مي رسد موضوع 
استفاده از ظرفيت خالي مراكز اقامتي مي تواند بخشي 
از ضررهاي واردشده به هتل ها و تاسيسات اقامتي را 

جبران كند.
رئيس جامعه هتلداران ايران در اين باره به همشهري 
مي گويد: »تالش كرده ايم در هر استان حداقل يك 
هتل را براي پذيرش بيمــاران كرونايي آماده كنيم. 
تا امروز 33هتل داوطلب شــده اند تخت هاي خود را 
به بيماران كرونايي اختصاص دهند. هزينه اشــغال 

تخت هاي هتل ها از سوي وزارت بهداشت پرداخت 
مي شود و هتلداران نبايد نگراني بابت هزينه ها داشته 
باشند.« آنطور كه جمشــيد حمزه زاده مي گويد، هر 
هتلي در اين طرح مشــاركت داده نمي شــود و تنها 
داوطلب بودن هتل ها و مراكز اقامتي مالك پذيرش 
آنها در طرح پذيرش بيماران كرونايي نيست و وزارت 
بهداشت بايد وضعيت بهداشــتي اين مراكز را تأييد 
كند: »نمايندگان وزارت بهداشت با حضور در هتل ها 
و مراكز اقامتي كه داوطلب پذيرش بيماران كرونايي 
هستند، استانداردها و سطح خدمات اين مراكز شامل 
تهويه اتاق ها، مساحت اتاق ها و نيز خدمات قابل ارائه را 
ارزيابي و در صورت تأييد و پس از هماهنگي با دانشگاه 
علوم پزشكي هر استان، اجازه استقرار و بستري بيماران 

كرونايي در هتل را صادر مي كنند.«
به گفته او، وزارت بهداشت درخواست 33هتل براي 
اسكان بيماران كرونايي را داده بود و جامعه هتلداران 
اين نياز را تأمين كرده است: »دانشگاه علوم پزشكي هر 
استان به شكل مجزا با هتل داوطلب قرارداد 3ماهه 
امضا مي كند و هر هتل براســاس تفاهم با دانشگاه 
مي تواند تخت هاي خود را در اختيار بيماران بگذارد. 
تاكنون همه هتل هاي داوطلب از مجموعه هتل هاي 
بخش خصوصي بوده اند و از هتل هاي دولتي داوطلبي 

وجود نداشته است.«

كمبود هتل در برخي استان ها 
در همين حــال، كاميار اســكندريون، دبير جامعه 
حرفه اي هتلــداران ايران مي گويد، در فاز نخســت 
تعــدادي از هتل ها كــه داوطلب شــده بودند براي 
مشاركت در اين برنامه به مسئوالن مربوطه معرفي 
شدند و احتماالً در فاز بعدي داوطلبان احتمالي بعدي 

به ليست هتل ها اضافه مي شوند: »در برخي استان ها 
3تا 4هتل براي پذيرش بيماران كرونايي اعالم آمادگي 
كرده اند، اما در برخي استان ها هنوز هيچ واحد اقامتي 

براي تبديل به نقاهتگاه اعالم آمادگي نكرده است.«
او درباره اينكه چه گروهي از هتل ها قرار اســت به 
نقاهتگاه بيماران مبتال به كرونا تبديل شوند و آيا 
در جريان اين طرح از هتل هاي 4و 5ستاره بخش 
خصوصي استفاده مي شود يا نه، مي گويد: »اگر نياز 
باشد، از هتل هاي 4و 5ستاره اي كه داوطلب پذيرش 
بيماران كرونايي باشند، استفاده مي شود. هم اكنون 
گروه مهمانسراهاي ايرانگردي و جهانگردي به اين 
طرح پيوسته اند، اما مســئله اين است كه برخي 
از آنها ظرفيت محدودي براي اقامــت دارند و در 
محدوده شهر نيستند. اســتاندارد اين اقامتگاه ها 
براي تبديل به نقاهتگاه بيماران بايد تأييد شود و اگر 
اين استانداردها تأييد نشود، نمي توان از هتل هاي 
داوطلبي كه استانداردشــان تأييد نشــده است، 

استفاده كرد.«

داوطلبانه و بدون هزينه 
هر چند با شيوع موج اول كرونا، بسياري براي كمك 
به بيمارستان ها و كم كردن فشار كار و خالي كردن 
تخت هاي درمان براي بيماران تازه از راه رسيده تالش 
كردند، اما اين تالش ها ابعاد ديگري هم دارد. آنطور 
كه مديرعامل هلدينگ سياحتي و گردشگري بنياد 
مستضعفان، نهادي كه از هتلداران بزرگ ايران است 
به همشــهري مي گويد، بنياد در زمان شيوع كرونا 
22هتل زيرمجموعه اين نهاد را براي اســتفاده كادر 
درمان، گروه هاي جهادي درگير در بيمارستان ها و 
افرادي كه از ســوي وزارت بهداشت و ستاد مقابله با 

 قـرنطينه 
در هتل هاي چندستاره

حميدرضا بوجاريان
خبرنگار

محمدرضا رضايي - دانشــجوي ميكروبيولوژي:  
كاترين جانسن كنار رودخانه هادسون با شوهرش در حال 
تماشاي غروب آفتاب بود كه رئيس فايزر، آلبرت بورال با او 
تماس گرفت. يانســن، رئيس تحقيق و توسعه واكسن در 
فايزر، آن روز مطلع شده بود كه آزمايش عظيم كنترل شده 
با دارونماي واكسن كوويد-19اين شركت، داراي اثربخشي 
بسيار مثبت بوده، البته در آن زمان مشخص نبود كه قدرت 
آن چقدر است. بورال به جانسن گفت تجزيه و تحليل موقت 
نشان داده كه اين واكســن كه از يك فناوری RNA بالقوه 
انقالبي استفاده مي كند، بيش از 90درصد در جلوگيري از 
موارد عالمت دار كوويد-19مؤثر است. با شنيدن اين حرف 
يانسن و شوهرش از خوشحالي شروع به جيغ زدن كردند.
بقيه مردم جهان روز بعد به اين جشن پيوستند، زماني كه 
فايزر و شريك آلماني آن بيونتك در بيانيه مطبوعاتي نتايج 
دلگرم كننده واكسن خود را اعالم كردند. اما پيترهوتز، محقق 
واكسن در كالج پزشــكي بيلور مي گويد با وجود خبرهاي 
خوب، فعال خيلي خوشحالي نكنيد. وي تأكيد مي كند كه 
اكثريت قريب به اتفاق مردم تا چندين ماه ديگر به اين واكسن 
دسترسي نخواهند داشت. جسي گودمن، پژوهشگر ارشد 
سابق FDA، از دانشگاه جورج تاون مي افزايد: »بسياري از 
سؤاالت هنوز بي پاسخ مانده است، ما هيچ  چيزي در مورد 
دوام ايمني ناشي از واكســن نمي دانيم، اينكه آيا مي تواند 
از كوويد -19شــديد جلوگيري كند يا نه و اينكه حتي اگر 
به طور گســترده در يك جمعيت اســتفاده شود، سرعت 
انتقال را كاهش مي دهد يا نه. مشــخص نيست واكسن در 
افراد مسن كه بيشتر دچار مشــكل هستند، چقدر خوب 
عمل مي كند. توليد و تحويل آن بــراي صدها ميليون- يا 
ميلياردها نفر -همچنان به عنــوان يك چالش بزرگ باقي 
اســت.« بيونتك، شــركتي كوچك كه روي واكسن هاي 
mRNA براي درمان سرطان كار مي كند، واكسن كوويد-

19را طراحي و سپس با فايزر همكاري كرد. اوگور شاهين، 
مديرعامل ترك تبار شركت، مي گويد آنها بيش از 20بخش 
مختلــف از mRNA را براي كدگذاري قســمت هايي از 
پروتئين اسپايك)پروتئين ســطحي ويروس كرونا براي 
 اتصال به سلول هاي انساني( آزمايش كردند. آنها به دنبال
 mRNهايي بودند كه با احتمال باال توســط سلول هاي 
دندريتيك گرفته شده و بيان شوند، تا بتوانند سلول هاي 
 Tدفاعي را آگاه كنند تا واكنش آنتي بادي و ســلول هاي
را در برابر ويروس آغاز كنند. شــاهين مي گويد: »ما تالش 
زيادي صرف فهميدن آنچه براي انتقال واكســن به سلول 
هاي دندريتيك نياز داريم، كرديم. اين تمايز اصلي ماست« 
آزمايش كارآمدي بعدي كه بيش از 44هزار نفر افراد عادي در 
آن ثبت نام شده اند، به دليل افزايش سرسام آور موارد كوويد-

19در اياالت متحده كه اكثريت قريب به اتفاق 154سايت 
مطالعه را در خود جاي داده، به سرعت نتيجه داد. درصورت 
وجود 62شركت كننده با عالئم كوويد-19و آزمايش مثبت 
SARS-CoV-2، ايــن طرح به يك پنل مســتقل براي 
كور كــردن داده ها نياز پيدا مي كرد. يانســن مي گويد: در 
3نوامبر به 62مورد رسيدند و آنها با دقت پرونده ها را آماده 
كردند تا داده ها را براي ارزيابي آماده كنند، در زمان بررسي 
كارآزمايي 94نفر با   كوويد-19 در كارآزمايي وجود داشت. 
اين شركت اعالم نكرده چه تعداد از اين موارد در گروه واكسن 
و چه تعداد در گروه دارونما بوده است. تاكنون، اين آزمايش 
هيچ عوارض جانبي عمده اي نداشته است. فايزرپيش بيني 
مي كند كه كارآزمايي تا زمان ارزيابي FDA به نقطه پاياني 
برنامه ريزي شده خود يعني حداقل 164مورد كوويد-19 
رسيده باشد. فايزر برای)EUA مجوز استفاده اضطراري( 
اقدام كرده و FDA قول داده كه جلسه علني هيأت مشاوره 
واكسن خود را برگزار كند. كدي مايسنر، متخصص اطفال 
دانشكده پزشــكي تافتس كه در اين كميته حضور دارد، 
مي گويد: »همه ما با شك و ترديد در جلسه حاضر مي شويم، 
زيرا شركت ها طبيعي است كه بخواهند واكسن هاي خود را 
بفروشند« اگر واكسن توسط FDA و تنظيم كننده هاي ساير 
كشورها مجوز اضطراري بگيرد، يا حتي به طور رسمي تأييد 
شود، يك معضل اخالقي مطرح مي شود. اينكه آيا مي توان 
آن را به شــركت كنندگان در آزمايش كه دارونما دريافت 
كرده اند، هم ارائــه داد؟ درضمن درصورت تأييد 90درصد 
مؤثر بودن، ممكن است شركت كنندگان در آزمايشات ساير 
واكسن ها هم  انصراف دهند. كريستين گرادي، متخصص 
اخالق مؤسسه ملي بهداشــت اياالت متحده مي گويد:» 
ممكن است مبارزه با همه گيري به چندين واكسن، با نقاط 
قوت و ضعف شناخته شده، نياز داشته باشد. تا زماني هم كه 
داده هاي خوبي نداشته باشيم، پاســخ به سؤاالت اخالقي 
سخت خواهد بود.« فايزر موافقت كرده تا 100ميليون دوز 
واكسن به دولت آمريكا بفروشــد. هر فرد به 2 دوز واكسن 
نياز دارد و فايزر و بيونتك فعال فقــط 500هزار دوز توليد 
كرده اند، اگرچه انتظار دارند كه تا پايان سال2020 حدود 
50ميليون دوز در اختيار داشته باشند. تا پايان سال2021، 
پيش بيني شــده كه 1.3ميليارد دوز توليد شود. حتي در 
سال آينده هم تعداد واكسن براي اكثر مردم دنيا كم خواهد 
بود. نيكول لوري، از ائتالف نوآوري هاي آمادگي براي مقابله 
با اپيدمي، يك ســازمان غيرانتفاعي كه هــدف آن بهبود 
عدالت در دسترسي به واكســن ها و داروهاي كوويد-19 
در سطح جهان اســت مي گويد: »اگر پيش بيني دوزهاي 
تامين شده براي ســال2021 را بررسي كنيم و آنچه را كه 
تاكنون در مورد معامالت دوجانبه در سراسر جهان صحبت 
شده، ببينم، واقعا نگران مي شويم.« اما ست بركلي، رئيس 
Gavi، اتحاد واكسن ها، مي گويد داده هاي مثبت واكسن 
فايزر – بيونتك براي بسياري از واكسن هاي ديگر در حال 
آزمايش كه به پروتئين اسپايك SARS-CoV-2متكي 
هستند، و بعضي از آنها نيازي به ذخيره سازي  فوق سرد نياز 
ندارندٰ دلگرم كننده است. الرنس كوري، محقق واكسن در 
مركز تحقيقات سرطان فرد هاچينسون كه چندين واكسن 
كوويد-19را آزمايش مي كند مي گويد:» اينكه فقط 11 ماه 
پس از شناســايي ويروس عامل بيماري واكسن آن داراي 
كارايي واضح است، يك شاهكار شگفت انگيز است، اين يك 

مكاشفه ناب از علم است.«
منبع: ساينس

 بارقه هاي اميد
 براي نبردي مرگبار

آنسو
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در روزگار كرونا توجه به چه نكاتي حياتي است؟
 هشدارهايي براي زمان قرنطینه 

هم اكنون بيشــترين نگراني در رابطه با 
ويروس كرونا مربوط به شدت انتقال اين 
ويروس است؛ چرا كه اطالعات ما نشان از 

افزايش 3تا 9برابري قدرت انتقال اين ويروس دارد.
بيشــترين موارد انتقال ويروس كرونا در ايران مربوط به جمع هاي 
خانوادگي است. به عنوان مثال زماني كه يك عضو خانواده به كرونا 
مبتال شود، ويروس با سرعت باال به ســاير افراد خانواده نيز منتقل 

مي شود و اين زنجيره به شكل گسترده تري ادامه پيدا مي كند.
بر اين اساس بايد هشدار داد كه قرنطينه واقعي براي بيماران مبتال به 
كرونا در منازل اتفاق نمي افتد و از سوي ديگر قرنطينه دولتي نيز مورد 
اقبال عمومي قرار نگرفت و شاهد هستيم كه هتل ها براي قرنطينه 

عمومي در اختيار ستاد ملي مقابله با كرونا قرار نگرفته اند.
با توجه به چنين شرايطي الزم است كه مردم هشدارهاي قرنطينه اي 
را جدي بگيرند و چند مورد مهم را مدنظر داشــته باشند؛ قرنطينه 
واقعي يعني به هيچ عنوان با فرد مبتال تماس نداشته باشيد، هميشه 
دست هاي خود را با آب و صابون بشــوييد،  از ماسك استفاده كنيد 
و به هيچ عنوان در دوران قرنطينه بــه برگزاري دورهمي و مهماني 

اقدام نكنيد.
در اين ميان نبايــد فراموش كرد كه اگر يكــي از اعضاي خانواده  به 
كرونا مبتال شود، باقي اعضا ممكن است ناقل بدون عالمت باشند و 
نبايد به دليل آنكه عالئمي از بيماري ندارند، در محل كار و اجتماعات 

حاضر شوند.
يكي از نكاتي كه در اين دوران بايد بســيار مــورد توجه قرار بگيرد، 
موضوع اعتماد به اخبار نادرســت در رابطه با داروهاي كروناســت. 
هم اكنون و  در كشــور ما، هيچ دارويــي كه بتوانــد از انتقال كرونا 
پيشگيري كند، وجود ندارد و اگر فردي براساس اطالعات نادرست 
دست به مصرف دارويي بزند، خود را در معرض عوارض دارويي قرار 

داده است و هيچ عايدي ديگري نصيبش نمي شود.
يكي از هشــدارهاي مهم كرونايي مربوط به بحث تغذيه است. ما به 
همه توصيه مي كنيم كــه در اين دوران از خــوردن غذاهاي چرب 
و  سرخ كرده خودداري و در مقابل، ســبزيجات و ميوه ها را به رژيم 

غذايي شان اضافه كنند.
پرهيز از استفاده خودسرانه دارو يكي از هشــدارهاي مهمي است 
كه در دوران كرونا بايد بيش از پيش به آن توجه داشــت. براساس 
آمار موجود، مشــخص شده اســت كه ايران ميان ۶۵ كشور جهان 
از نظر مصرف خودســرانه آنتي بيوتيك ها در رتبه دوم يا سوم قرار 
دارد و اين ميزان مصرف از زمان شــيوع كرونا شــدت بيشــتري 
گرفته است. شاهد هستيم كه عده اي به شــكل خودسرانه داروي 
آزيترومايســين و آنتي بيوتيك هاي مختلف مصرف مي كنند، حتي 
برخي، آنتي بيوتيك هاي وريدي را در خانه تزريق مي كنند. هيچ كدام 
از اين اقدامات تأثيري در روند پيشگيري و بهبود كرونا ندارند؛ چراكه 
آنتي بيوتيك بر بيماري هاي ويروســي بي اثر هستند و حتي موجب 
ايجاد افزايش مقاومت دارويي مي شوند. بر اين اساس به افراد توصيه 
مي كنيم كه از مصرف خودسرانه دارو و به خصوص آنتي بيوتيك در 

دوران كرونا پرهيز كنند.
مكمل هاي غذايي و دارويي نيز نبايد خودسرانه مصرف شود و استفاده 
از هر نوع مكملي بايد با تجويز پزشك صورت گيرد زيرا سيستم ايمني 
را درگير بيماري مي كند. همه افراد به ويژه زنان از كاهش يا افزايش 

وزن خودداري كنند و تقويت ايمني بدن بايد زيرنظر پزشك باشد.
 در اين ميان براي بيماران كرونايي نيز بايد يك سري نكات را توجه 
كرد و مردم نبايد از خاطر ببرند كه براي باالبردن سطح ايمني افراد 
مبتال به كرونا چند اقدام اساسي را مدنظر داشــته باشند؛ بيماران 
كرونايي 1- به اندازه كافي استراحت كنند؛ چرا كه ثابت شده است 
خواب به اندازه كافي،  مي تواند موجب تقويت سيستم ايمني شود. 2- 
از استرس دوري كنند. 3- غذاي خوب بخورند؛ يعني بيشتر تركيبات 

غذايي شان از ميوه و سبزيجات باشد و مايعات فراوان مصرف كنند.
در كنار تمام اين مراقبت ها،  افراد بايد بدانند كه تنها درصورت لزوم 
به مراكز درمانــي مراجعه كنند. به عنوان مثال كســي كه خدمات 
دندانپزشــكي اورژانســي دارد و دندانش دچار عفونت شده است 
حتماً بايد به دندانپزشك مراجعه كند اما انجام كارهاي غيرضروري 
دندانپزشكي به هيچ عنوان توصيه نمي شود. بسياري از مردم به سمت 
خدمات لوكس دندانپزشكي رفته اند اما در شرايط كرونايي كه ميزان 
ابتال در كالنشهرهايي مثل تهران رو به افزايش است، انجام و دريافت 

اين خدمات به هيچ عنوان توصيه نمي شود.
از سوي ديگر در دوران كرونا شاهد بوديم كه برخي از بهبود يافتگان 
كرونا بر اثر ايســت قلبي جان خود را از دست داده اند و الزم است كه 
در اين رابطه نيز مراقبت هايي انجام شود. كرونا زمينه را براي ايجاد 
لخته ها در رگ هاي خوني فراهم مي كند و اين يكي از مشخصه هاي 
مرگبار كروناست؛ در واقع مي توانيم بگوييم كه برخي از مبتاليان به 
كرونا دچار ترومبو آمبولي مي شــوند، اين مشكل اگر در قلب يا مغز 
ايجاد شود، زمينه را براي ســكته قلبي يا مغزي فراهم مي كند. اين 
يك عارضه شايع نيست اما در بهبوديافتگان كرونا ديده شده است و 
به همين دليل است كه ما به بيماران مبتال به كرونا توصيه مي كنيم 
كه در زمان بستري از آمپول هاي ضد انعقاد استفاده كنند و در زماني 
كه بيماران از بيمارســتان ترخيص مي شوند هم توصيه مي كنيم از 
داروهايي مانند آسپرين و داروهاي ضد انعقاد خوراكي براي حداقل 

4هفته استفاده كنند تا دچار اين عارضه نشوند.
به بهبوديافتگان كرونا نيز بايد هشدار داد كه پس از بهبودي كامل نيز 
ملزم به اجراي كامل پروتكل ها هستند؛ چرا كه ثابت شده است حتي 
كساني كه كرونا گرفته اند باز احتمال دارد كه مبتال شوند. اين افراد هم 
ايمن نيستند، بنابراين رعايت پروتكل هاي بهداشتي چه براي كساني 

كه مبتال شده اند و چه كساني كه نگرفته اند الزامي است.

مسعود مرداني
عضو ستاد ملي مقابله با كرونا

 هشدارهای

دوران قرنطینه

این شماره

يادداشت يك

بايد به حضور مــداوم كودكان در 
خانه عادت كرد؛ موضوعی كه تنها 
يكي از اجبارهــاي كرونايي قرن 
حاضر اســت. والدين اكنون بايد 
همه 24ساعت را به فكر كودكاني 
باشــند كه در خانه حضور دارند. 
در اين شرايط، بسياري از مادران 
پخت انواع غذاهــاي جديد، نان، 

شيريني و كيك را به عنوان راه حلي مناسب براي آرام كردن 
كودكان انتخاب كرده اند. 
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»در موج هاي جديــد ابتال، آلودگي 
در داخل خانواده هاســت. متأسفانه 
تعداد زيادي از بســتري ها، به شكل 
خانوادگي است و در بازديد از بيماران 
مشــاهده مي شــود كه چند نفر از 
اعضاي خانــواده همزمان بســتري  
هستند.« قاســم جان بابايي، معاون 
درمان وزارت بهداشت، با ابراز نگراني 

بيان كرد تا زماني كه خانواده ها مراعــات نكنند، هيچ كدام از 
برنامه هاي حوزه مقابله با كرونا اثربخش نخواهد بود.

همانقــدر كــه از بــاال رفتــن آمار 
مرگ وميــر مبتاليان كرونــا نگران 
هســتيم، بايد بدانيم كه مرگ ها و 
مشكالت جسماني ديگري در سايه 
كرونا در حال رقم خوردن اســت، با 
اين تفاوت كه بسياري از مردم به اين 
خطرات توجهي ندارند.  بايد بدانيم 
كه با شــيوع كرونا، مشكل مصرف 

خودســرانه و بي رويه آنتي بيوتيك ها چندين برابر شده است؛ 
هر سال در اين ايام كه شيوع بيماري آنفلوآنزا را داشتيم...

ميزباني خانوادگي از كرونا
كانون خانواده و دورهمي هاي خانوادگي از مهم ترين

 راه هاي انتشار ويروس است

كودكان را به كار بگيريد
نكته هايي درباره تغذيه و ايده هايي براي تحرك بچه ها در 

زمانه كرونا در گفت وگو با متخصص كودكان

خودسرهاي دارويي
بر اساس گفته يك پزشك داروساز، مصرف  آنتي بيوتيك ها و 

ويتامين ها در دوره كرونا افزايش يافته است 

هشدارهايي درباره خريدهاي اينترنتي و تلفني در دوران قرنطينه

كالهبردارانكرونايیدركميناند
درباره تكنيك هاي سارقان و كالهبرداران براي خالي كردن جيب مردم در دوران شيوع ويروس كوويد-19

افزايش جهاني جرائم سايبري
هندوســتان يكــي از محتمل تريــن نقاط 
جغرافيايي روي زمين است كه انتظار چنين 
خيزشــي در آمار جرم و جنايت در آن وجود 
داشــت. در  مــاه جوالي)تيرمــاه(، يورونيوز 
در گزارشــي به رواج فعاليت هــاي بزهكارانه 
و تبهكارانــه در ميــان شــهروندان عادي و 
تحصيل كرده هندي پرداخت. براســاس اين 
گزارش ميزان جرائم خياباني در هندوســتان 
از زمان سهل تر شدن مقررات تردد در شهرها 
افزايشي قابل توجه يافته است. از سوي ديگر 
جرائم سايبري هم از زمان آغاز همه گيري در 
اين كشور اوج گرفته است. پليس هندوستان 
از افزايــش قربانيــان حمــالت ســايبري، 
كالهبرداري هاي مجازي و بانكي از زمان آغاز 
همه گيري در اين كشــور خبر داده است. به 
گفته پليس بيشــتر كالهبرداري ها با اتكا بر 
نياز مردم به رزرو آنالين براي خدمات مختلف، 
تست رايگان كرونا و پيشنهاد هاي كاري خارج 
از كشور انجام مي شــوند. ثبت نام در التاري، 
دريافت وام بانكي، دريافــت خدمات بيمه و 
اخاذي از افراد از ديگر دستاويزهاي تبهكاران در 
فضاي مجازي هندوستان است، و هندوستان 
تنها كشوري نيســت كه درگير اين معضالت 

است.
گزارش هاي هشداردهنده اينترپل و سازمان 
ملل گــواه اين حقيقت هســتند. اينترپل در 
 ماه آگوســت 2020 )مرداد ماه( در گزارشي 
هشــداردهنده از افزايش نرخ تبهكاري هاي 
ســايبري در جهان تحت تأثيــر همه گيري 
كوويد-19و تغيير گرايش تبهكاران از قرباني 
كردن افراد عادي و كســب و كارهاي كوچك 
به شــركت هاي بــزرگ، نهادهــاي دولتي و 
شركت هاي زيرســاخت خبر داد. همچنين 
براساس گزارش اين ســازمان، با رواج بيشتر 
دوركاري در ميان شركت ها و كسب و كارها، 
تبهكاران از نقاط ضعف فني در شبكه ها براي 
ســرقت اطالعات، درآمدزايي و ايجاد اختالل 
بيشترين استفاده را مي برند. تنها در دوره اي 
 چهارماهــه از ابتداي ژانويه تــا آوريل 2020

) زمستان گذشته تا فروردين امسال( اينترپل از 
شركاي بخش خصوصي خود گزارش 907هزار 
هرزنامه، 737مورد مرتبط با بدافزارها و 48هزار 
مورد نشاني وب تقلبي را دريافت كرده است. به 
گزارش اينترپل افزايش وابستگي مردم جهان 
به فعاليت هاي آناليــن، همزمان فرصت هاي 
جديدي را خلق كرده اســت كه بســياري از 
تجارت ها و كســب و كارها از استحكام دفاع 
ســايبري مورد نياز براي اجراي اين فرصت ها 
در برابر تبهكاران ســايبري اطمينان حاصل 
نمي كنند. به اين ترتيــب كوويد-19عالوه بر 
سالمت افراد جامعه ســالمت سايبري را هم 

به خطر انداخته اســت و انتظــار مي رود اين 
خطر فزاينده باشد. به گفته اينترپل، حمالت 
فيشــينگ و كالهبرداري هاي آنالين، پخش 
بدافزارها و باج  افزارها، پخش دامنه هاي تقلبي 
و پخش اخبار دروغيــن رايج ترين روند هاي 
تبهكاري سايبري در جهان كرونازده محسوب 
مي شوند. فروش آنالين انواع ماسك  و داروی 
تقلبي يــا فروش مجــوز خــروج از خانه در 
كشــورهايي كه مقررات تردد سفت و سختي 
دارند، همچنين جمع آوري كمك هاي مردمي 
با اهداف ظاهرا خيرخواهانه از ديگر تكنيك هاي 
كالهبرداري آنالين در كشــورهاي مختلف 
جهان اســت. كالهبرداري به روش فيشينگ 
تكنيكي است كه در آن كالهبرداران مجازي 
با ارســال ايميل هايي تقلبي با ظاهري موجه 
و رسمي از سوي نهادهاي رســمي و دولتي 
مانند ســازمان بيمه، بانك يا وب سايت هاي 
معتبر از افراد مي خواهند كه روي لينك  هاي 
درون ايميل كليك كنند و با كليك كاربر روي 
لينــك، اطالعاتي مانند اطالعات شــخصي، 
بيمه اي و بانكي از آنها درخواست مي شود. به 
اين شكل تبهكاران به اطالعات حساب بانكي 

افراد دسترسي پيدا مي كنند.
سازمان ملل متحد هم در  ماه آگوست با انتشار 
گزارش مشــابهي از افزايــش 3۵0درصدي 
حمالت فيشــينگ در 4 ماه اول سال 2020 
خبر داده اســت كه بــه گفته اين ســازمان 
اصلي ترين قربانيان اين حمالت بيمارستان ها 
و نظام هاي درماني بوده انــد. به گفته رئيس 
مقابله با تروريســم ســازمان ملل هنوز ابعاد 
دقيق تبعات همه گيري كرونا بر صلح و امنيت 
جهاني و به ويژه بر جرائم سازمان يافته مشخص 
نشده است. آنچه مشخص است اين است كه 
تبهكاران از فرصت به وجــود آمده براي ايجاد 
اختالل و دشواري هاي مالي و گسترش ترس، 
نفرت و تفرقه نهايت بهره را مي برند. سازمان 
ملل در  ماه مي)ارديبهشت ماه(  هم نسبت به 
افزايش ۶00درصدي ايميل هاي حاوي بدافزار 

در سراسر جهان هشدار داده بود.

افزايش جرائم سايبري در ايران
اگر وضعيت اقتصادي كشــور طي سال هاي 
اخير و ركود بازارها، افزايش بيكاري و تعطيلي 
مشــاغل در دوران همه گيري كرونا را از نظر 
بگذرانيم، دور از انتظار نخواهــد بود كه آمار 
جرائم ســايبري و غيرســايبري در ايران هم 
افزايش داشته باشــد. در ارديبهشت سال99 
معاون اجتماعي پليس فتای ناجا از افزايش روند 
تشكيل پرونده ها درباره خريد و فروش اقالم 
بهداشــتي تقلبي مانند ماسك، مواد شوينده 
و ضدعفوني كننده خبر داد. در اين پرونده ها 
كالهبرداران با تبليغ گسترده در فضاي مجازي 

اقدام به فروش اقالم تقلبي بهداشتي و مهم تر از 
همه داروي تقلبي كرونا مي كردند؛ روندي كه با 
نگاهي به اخبار و حوادث روزانه كشور مي توان 
به ادامه دار بودن آن پي برد. كشف داروي تقلبي 
كرونا موضوعي بوده كه به گفته پليس فتا در 
همه نقاط كشور شاكي داشته است؛ داروهايي 
تقلبي كه با قيمت يك تا 20ميليون به مردم 
نگران از بيماري فروخته مي شــوند. سرهنگ 
پاشايي همچنين از صعودي شدن شيب جرائم 
اينترنتي و تلفني خبر داد و گفت هرچه ميزان 
اســتفاده از خدمات اينترنتي باال برود، ميزان 

جرائم مرتبط با آن نيز افزايش پيدا مي كند.
كالهبرداران تلفني و اينترنتي به شــيوه هاي 
مختلفي در ايران فعاليت دارند كه البته متفاوت 
از شيوه هاي رايج در جهان نيستند. راه اندازي 
وب ســايت هايي تقلبي براي دريافت كمك 
مالي از دولت پس از وارد كردن مشــخصات 
فردي و مشخصات حســاب هاي بانكي، يكي 
از رايج ترين شيوه ها در كل جهان است كه در 
ايران هم مشاهده شده است. كالهبرداران در 
اين وب سايت ها ادعا مي كنند پس از ثبت نام 
مي توانيد كمك هزينه حمايت از كسب و كارها 
يا كمك هزينه معيشــتي دوران كرونا يا وام 
قرض الحســنه دريافت كنيد، اما هدف، نفوذ 
به حســاب هاي بانكي قربانيان و خالي كردن 

حساب بانكي آنهاست.
فروش آنالين واكســن يا داروي درمان كرونا 
يا مواد ضدعفوني كننده تقلبي با قيمت هاي 
نجومي از ديگر حربه هاي كالهبرداران آنالين 
يا تلفني است. پليس فتاي آذربايجان يكي از 
اين موارد را شناسايي و بازداشت كرده است. 
اين فرد دارويي تقلبي به نام واكســن كرونا را 
به قيمت 800هزار تومان به مردم مي فروخته 
است. در موردي ديگر، زني با تبليغات گسترده 
آناليــن، دارويي تقلبي به نــام NBH را براي 
درمان كرونا به فروش رســانده و يك ميليارد 

و 200ميليون تومان كسب درآمد كرده است. 
اين كالهبردار از افراد مبالغي از ۵00هزار تومان 
تا 3 ميليون تومان دريافت مي كرده است. موارد 
فروش مواد ضدعفوني كننده يا ماسك به صورت 
آنالين كه در آن افراد پــول كاال را داده اند اما 
محصولي دريافت نكرده اند هــم پس از آغاز 
همه گيري كرونا به وفور در استان هاي مختلف 

ايران مشاهده شده است.
كالهبرداري در قالب كسب و كارهاي خانگي 
از ديگر شيوه هاي كالهبرداري است كه پيش 
از نفوذ همه جانبه اينترنت در جامعه ايران، از 
طريق آگهي هاي روزنامه اي رواج بسيار داشت. 
اكنون كالهبرداران با ادعاي درآمدزايي براي 
افرادي كه به خاطر همه گيري كرونا خانه نشين 
شده اند، كاري به ظاهر كم زحمت را از طريق 
كاال هاي تلگرامي يا ديگر شبكه هاي اجتماعي 
به افراد پيشــنهاد مي دهند كه به گفته آنها 
انجام آن بسيار ساده و سريع است، اما به حجم 
زيادي ابزار نياز دارد كه ايــن ابزار را هم خود 
كارفرما در ازاي مبلغي پول در اختيار آنها قرار 
خواهد داد. فرد فريب خورده هزينه ابزار كار را 
پرداخت مي كند و در عمل متوجه مي شود كار 
نه ساده  است و نه سريع. در نتيجه از انجام آن 
انصراف مي دهد و پولي كه در ازاي مقداري ابزار 
بي مصرف پرداخت كرده هم از جيبش مي رود.

انتشــار فراخــوان كمك و نيازمندي شــيوه  
كالهبرداري ديگري است كه در ايران پس از 
كرونا رايج شده است. به گفته مقامات پليس 
فتا در ارديبهشت 99، اين شيوه از كالهبرداري 
باعث شــد تا كالهبــرداري از طريق كارت به 
كارت 100درصد افزايش پيــدا كند. افزايش 
ســقف انتقال پول از طريــق كارت به كارت 
باعث شــد در ماه اول ســال99 ارزش ريالي 
كالهبرداري هــاي كارت به كارت 128درصد 
افزايش داشته باشد. كالهبرداران در اين تكنيك 
با انتشار تصاويري دلخراش از افراد نيازمند يا 
بيماران فقير، دلرحمي مردم را براي كمك مالي 
جلب مي كنند و با ارائه لينك پرداختي جعلي، 
اقدام به خالي كردن حســاب افراد مي كنند. 
فيشينگ مانند ديگر نقاط جهان در ايران هم 
رايج اســت و كالهبرداران بــا ايجاد صفحات 
جعلي بانك ها، ايجاد اپليكيشــن هاي جعلي 
يا ايجاد درگاه هاي پرداخت جعلي از كاربران 
اينترنتي سوءاســتفاده كرده و حســاب هاي 
بانكي افراد را خالــي مي كنند. به گفته پليس 
فتا، فيشينگ ممكن اســت از طريق هدايت 
كاربران به درگاه هاي پرداختي جعلي به واسطه 
كمك به افراد نيازمند يا به منظور خريد ماسك 
يا داروي كرونا هم صورت بگيرد. ارسال تبليغات 
دروغين براي انجام تست كروناي رايگان توسط 
شبكه هاي اجتماعي هم از موارد مشاهده شده 
كالهبرداري و سرقت در كشور است. قربانيان 

با پذيرفتن اين فريبكاري درواقع سارقان را به 
خانه هاي خود راه مي دهند. به اين شيوه افراد 
به بهانه انجام تست وارد خانه هاي افراد شده و 
پس از بيهوش كردن صاحبخانه، لوازم قيمتي 
را از خانه سرقت مي كنند. تبليغ براي تشخيص 
بيماري كرونــا از روي عكس افراد و ســپس 
تهديد به انتشار عمومي عكس ها و اخاذي از 
افراد تكنيك ديگري بود كه در يزد شناسايي   و 

فرد متخلف شناسايي و دستگير شد.

چطور قرباني كالهبرداران كرونايي نشويم
ساده ترين راه براي محافظت از خود و خانواده 
در برابــر كالهبــرداران اينترنتــي و تلفني، 
باورنكردن تمامي تبليغات و ادعاهايي اســت 
كه از كانال هاي غيررســمي مانند شبكه هاي 
اجتماعي يا وب ســايت هاي ناشناس پخش 
مي شوند. هر دارو يا واكسني كه با همه گيري 
كرونا در ارتباط باشد، ابتدا بايد به تأييد وزارت 
بهداشــت و درمان برســد يا خبر فروش آن 
توسط اين سازمان اعالم شود. مهم تر از همه 
اينكه فروش آنالين دارو در كشور غيرقانوني 
اســت و جرم تلقي مي شــود. از اين رو هرنوع 
خبري مرتبط به اين موضوع از وب سايت ها، 
شــبكه ها يا افراد متفرقه را غيرواقعي درنظر 
بگيريد يا دســت كم پيش از اعتماد، با تماس 
با ســازمان هاي مربوطــه از صحت اطالعات 
اطمينان حاصل كنيــد. بازنكردن ايميل ها و 
پيام هاي ناشناس در شــبكه هاي اجتماعي 
و فضاي مجــازي، چك كــردن آدرس هاي 
معتبر وب سايت ها پيش از انجام كوچك ترين 
خريد يــا پرداخت آنالين، اعتمــاد نكردن به 
اپليكيشن هاي متفرقه براي انجام تست كرونا 
يا ديگر شــكل هاي ارزيابي هاي ســالمت و 
اعتماد به اپليكيشن هاي معرفي شده از سوي 
ســازمان ها و وزارتخانه هاي معتبر، خريداري 
مايحتاج از فروشــگاه هاي داراي نماد اعتماد 
الكترونيك و خريد ماســك و لوازم بهداشتي 
و ضدعفوني كننده از برندهــاي معتبر، اعالم 
نكردن مشخصات شخصي و اطالعات حساب 
بانكي تحت هيچ شرايطي، خودداري از خريد 
و فروش تسهيالت و كمك هزينه هاي دولتي 
يا بانكي در فضاي مجازي و طي كردن مسير 
قانوني و رسمي براي دريافت چنين خدماتي 
از بانك ها و سازمان ها، باالبردن سواد رسانه اي 
و نظارت مناسب بر فعاليت آنالين كودكان و 
نوجوانان در دوران قرنطينه و خانه نشــيني از 
ديگر اقداماتي است كه مي توان براي جلوگيري 
از وارد شدن خسارات مالي و جاني به خانواده 
انجام داد، آن هــم در دوراني كه بدون حضور 
افراد بدخواه و ســودجو نيز خانواده ها تحت 
فشار اقتصادي و اضطراب ناشي از ابتال به كرونا 

قرار دارند.

تصورش هــم به ذهن 
كسي خطور نمي كــرد؛ 
تصور اينكه جهان تا چه 
اندازه راحت مي تواند گوش به فرمان ويروســی 
ناپیدا، دچار فروپاشي شود؛ فروپاشي اقتصادي، 
رواني و اخالقي. در نگاه كلي شايد اينطور به نظر 
بیايد كه ترس از بیماري و مرگ زمین را به سیاره اي 
آرام تر تبديل كرده، اما در عمل همه چیز وارونه 
اســت. عالوه بر افزايش روزبه روز مرگ ومیر در 
كشورهاي مختلف جهان به دلیل ناتواني دولت ها 
در مديريت بحران، نمودار ديگر آمارها هم صعودي 
شده است. آمار جرم و جنايت چه در جهان واقعي 
و چه در جهان مجازي ازجمله آمارهايي اســت 
كه به مرور زمان پس از آغاز همه گیري نموداري 
صعودي پیدا كرده است. كاهش تعامالت مالي و 
اقتصادي، تعطیلي كسب و كارها، تعديل نیروها در 
كارخانه ها و شركت هاي مختلف و بیكاري فراگیر، 
اقتصاد كشورها را با بحران مواجه كرده است. به اين 
شكل وضعیت معیشت شهروندان در كشورهايي 
كه پیش از آغاز همه گیري فقر و بیكاري معضلي 
مهارنشدني محسوب مي شد، بحراني تر شد و بر 
كسي پوشیده نیست كه افزايش نرخ فقر در هر 
جامعه اي رابطه اي مستقیم با افزايش آمار جرم و 

جنايت دارد.

سمیرا رحیمي 
روزنامه نگار

كالهبرداران در وب سايت هاي 
تقلبي ادعــا مي كننــد پس از 
ثبت نــام مي توانيد كمك هزينه 
حمايــت از كســب و كارها يا 
كمك هزينه معيشتي دوران كرونا 
يا وام قرض الحسنه دريافت كنيد، 
اما هدف، نفوذ به حســاب هاي 
بانكي قربانيــان و خالي كردن 

حساب بانكي آنهاست
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فتانه احدي 
روزنامه نگار

چگونه از افزايش وزن بچه ها در دوران قرنطينه پيشگيري كنيم؟

كودكان را به كار بگيريد
نكته هايي درباره تغذيه و ايده هايي براي تحرك بچه ها در 

زمانه كرونا در گفت وگو با متخصص كودكان

بايد به حضور مــداوم كودكان در خانه 
عادت كرد؛ موضوعــی كه تنها يكي از 
اجبارهاي كرونايي قرن حاضر اســت. 
والدين اكنون بايد همه 24ساعت را به فكر كودكاني باشند كه در 
خانه حضور دارند. در اين شرايط، بســياري از مادران پخت انواع 
غذاهاي جديد، نان، شيريني و كيك را به عنوان راه حلي مناسب 
براي آرام كردن كودكان انتخاب كرده اند. تماشــاي تلويزيون، 
بازي هاي رايانه اي و اســتفاده از فضاي مجازي در كنار خوردن 
غذاهاي دلچسب و پررنگ و لعاب، كيك و شيريني هاي خانگي، 
شايد تا مدتي كودكان را سرگرم و آرام كند اما اين اقدام افزايش وزن 
را به دنبال خواهد داشت. راه چاره چيست؟ دكتر اكرم نعمتي اوليايي 
متخصص كودكان و نوزادان، توضيحاتي براي مراقبت هاي جسمي از 

كودكان در اين روزها در اختيارمان قرار داده است.

منشأ اضافه وزن بعضي 
از كودكان چيست؟ آيا اين مسئله 

به ديدگاه خانواده ها ارتباط دارد؟
نكته مهم تغيير نگرش والدين درباره 
وزن كودكانشان اســت، به طوري كه 
اين روزها بسيار زياد با والديني مواجه 
هستيم كه از پزشــكان اطفال تقاضا مي كنند مكمل و داروهايي 
تجويز كنند تا كودكانشان تپل شوند و عقيده شان اين است كه در 
مراحل بعدي زندگي كودكان الغر خواهند شد، درحالي كه اين 
تفكر اشتباه است، چرا كه طبق تحقيقات به عمل آمده كودكان و 
نوجوانان چاق به بزرگساالن چاق تبديل خواهند شد و درنهايت 
با انواع بيماري ها ازجمله ديابت، فشار خون، بيماري هاي قلبي-

عروقي، سرطان و كبد چرب دست و پنجه نرم خواهند كرد. طبق 
آمار دفتر بهبود تغذيه وزارت بهداشت، اكنون از 8ميليون كودك 
زير 5سال در ايران، حدود 14درصد، يعني يك ميليون و 120هزار 

نفر دچار اضافه وزن و چاقي هستند.
داليل چاقي در كودكان را چه چيز مي بينيد؟ كرونا 
و دوران قرنطينه خانگي چقدر در اين امر تأثير داشته است؟

به طور كلــي 2دليل عمده اضافــه وزن كــودكان، يعني الگوي 
تغذيه اي نادرست خانواده ها و اســتفاده بي رويه از فست فودها و 
نوشيدني هاي شيرين و گازدار و... و كم تحركي كودكان و نوجوانان 
عامل چاقي محسوب مي شــود. اكنون با توجه به شيوع ويروس 
كرونا، مورد دوم عامل مهمي به شمار مي رود. آموزش هاي آنالين 
و مجازي در حوزه هاي مختلف آموزشي، باعث كم تحركي بچه ها 

و كمك به افزايش وزن آنها شده است.
براي پيشگيري از افزايش وزن و چاقي در دوران 

قرنطينه خانگي چه توصيه اي داريد؟
به طور كلي توصيه مي شود ميزان فعاليت بدني كودكان زير 5سال، 
3ساعت در روز باشد كه فعاليت هايي مانند بازي كردن، دويدن، راه 
رفتن و... را شامل مي شود. ميزان توصيه شده فعاليت مناسب بدني 

در كودكان باالي 5سال حداقل 60دقيقه در روز است.
ورزش كردن در خانه چقدر مي تواند در تنظيم و 

كاهش وزن كودكان مؤثر باشد؟
البته اين روزها خانه بهترين مكان براي ورزش كردن است، ولي 
والدين مي توانند در فضاهاي خلوت و باز، با رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي در ساعات محدودتري با فرزندان خود به فعاليت ورزشي 
بپردازند. پياده روي يكي از ورزش هاي مناسب براي افزايش تحرك 
كودكان اســت. به طور كلي ورزش كردن عالوه بــر تنظيم وزن 
كودكان باعث تقويت سيستم ايمني و كاهش استرس و اضطراب 

كودكان و بهبود مشكالت رفتاري آنان مي شود.
ســاعت خواب كودكان و حتــي تنظيم خواب و 

بيداري آنها چه تأثيري بر كنترل وزن دارد؟
والدين بايد بر اين مقوله نظارت كافي داشته باشند، به صورتي كه 
كودكان در اين ايام نيز در ساعات مشخص به رختخواب بروند و 
سر ساعت مشخصي صبح ها از خواب بيدار شوند و ساعاتي در طول 
روز نيز به فعاليت بدني بپردازند. بچه هايي كه ديرتر مي خوابند 
چاق تر هستند. توجه به خواب كافي نقش مؤثري در پيشگيري 
و كنترل اضافه وزن و چاقي دارد. والدين بايد توجه داشته باشند 
كه هورمون رشد در ساعات مشخصي از شــب در پيك اثر خود 
است و دير خوابيدن كودكان باعث مي شــود از اين اثر هورمون 

رشد محروم شوند و درنهايت باعث كوتاهي قد آنان خواهد شد.
آيا خانواده ها بايد رژيم هاي غذايي خاصي را در اين 

دوران رعايت كنند؟ اين اقدام مي تواند كمك مؤثري باشد؟
پرهيز از غذاهاي چرب، سرخ كردني و فست فودها راه حل مناسبي 
براي كنترل وزن كودكان است. كاهش مصرف قند، نمك و چربي 
يك توصيه كلي است. توصيه مي شود از مصرف نوشابه هاي گازدار، 
انرژي زا و آبميوه هاي صنعتي اجتناب شود. بايد توجه داشت كه 
نوشابه هاي رژيمي يا داراي شيرين كننده مصنوعي فاقد كالري 
هســتند، ولي افزودني هاي موجود در اين نوشــابه ها اشتها را 
افزايش مي دهند و باعث افزايش وزن مي شوند. محدوديت مصرف 
تنقالت چرب و شور مثل پفك و چيپس، ذرت هاي حجيم شده و 
محدوديت مصرف انواع بستني توصيه مي شود و به جاي آن بايد 
ازميوه، سبزيجات و مواد ســبوس دار در رژيم غذايي روزانه بهره 
كافي ببرند. همچنين والدين می توانند با تهيه غذاهاي ســنتي 
كم نمك و كم چرب به كنترل وزن كودكان كمك كنند. اجتناب از 
ريزه خواري در فواصل بين وعده هاي غذايي اصلي بسيار اهميت 
دارد. گاهي خانواده ها هنگام بهانه گيري كودكان، براي رهايي از 
اين وضعيت به آنها هله هوله هــاي فاقد ارزش غذايي مي دهند يا 
كودكان را عادت داده اند كه هنگام تماشــاي تلويزيون درحال 
خوردن باشند كه اين عادت غلط باعث افزايش وزن آنان مي شود.
كاهش زمان تماشــاي تلويزيــون و بازي هاي 
كامپيوتري، تبلت و تلفن همراه چگونه مي تواند روي كنترل 

وزن كودكان تأثير گذار باشد؟
اين روزها با توجه به آموزش اجباري و آنالين كودكان در فضاي مجازي 
رعايت اين مورد كمي سخت به نظر مي رســد، ولي والدين بايد توجه 
داشــته باشــند كه غيراز زمان آموزش، كودكان را از انجام بازي هاي 
مجازي و پرسه زدن در فضاي مجازي دور كنند و در كل زمان استفاده از 
فضاي مجازي و تلويزيون را به 2ساعت در روز كاهش دهند. اين مسئله 

باعث كم تحركي در كودكان مي شود كه بايد راه هاي جايگزين يافت.
براي جلوگيري از كم تحركــي كودكان و كاهش 
استفاده از بازي هاي كامپيوتري، تبلت و تلفن همراه و حتي 

تماشاي تلويزيون چه راهكارهايي را بايد در پيش گرفت؟
تشويق كودكان به كمك در انجام كارهاي خانه مانند گردگيري، 
جارو كردن، نظافــت، انجام كارهاي باغچــه و ... مي تواند فضاي 

مناسبي براي سرگرم كردن آنها و ايجاد تحرك مناسب باشد.

 هشدارهای

دوران قرنطینه

این شماره

ماندن طوالني مدت در خانه و محدوديت هــاي ارتباطي در روزهاي كرونازده 
موجب شده در تمام ابعاد زندگي فردي و اجتماعي افراد تغييراتي به  وجود آيد 
كه جسم و روان آنها را تحت الشــعاع قرار دهد. حس كالفگي و بي حوصلگي، 
مشاجره ها و اختالفات خانوادگي، كاهش صبر و تحمل، تشديد افســردگي ها و... را ممكن است در اين روزها خيلي از 
افراد تجربه كرده باشند كه نوعي هشدار رواني است كه بايد به آن توجه داشت و با انجام برخي كارها سعي در مديريت و 
كنترل رفتارها كرد تا در اين شرايط دردي به دردهايي كه در غم از دست دادن هاي عزيزانمان و بيماري ها تجربه مي كنيم 
افزوده نشود. با شهربانو پرخو، پزشك روانشناس درباره تأثير مخرب محدوديت هاي ارتباطي، هشدارهاي رواني در خانه 

ماندن هاي طوالني و راه هاي پيشگيري از آن به گفت وگو نشسته ايم كه در ادامه متن پاسخ هاي او را مي خوانيد.

تأثيرات و تهديد هاي 
مخرب محدوديت هاي ارتباطي 
در اعمال قرنطينه هاي خانگي 

چيست؟ 
انسان به عنوان يك موجود اجتماعي 
در بطن يك جامعه رشد و نمو پيدا مي كند. تعامالت انسان ها 
با يكديگر نقش بسزايي در اين مهم دارد، چنانچه محدوديتي 
در اين خصوص ايجاد شود تبعات نامطلوبي را به دنبال خواهد 
داشت. در الگوي كنش متقابل، انسان ها به طور منظم و مستمر 
در تعامل با يكديگر سهيم هستند. به  عبارت ديگر پس ازآنكه 
بين افراد تعامل اجتماعي شكل گرفت آنها سعي كردند تا موارد 
مشترك را بيابند و تقويت كنند. با توجه به اشتراكات موجود 
رفته رفته اين مجموعه از افراد تشــكيل يك مجموعه واحد را 
دادند كه از آن تعبير به »ما« مي شــود. درصورتي كه »ما«ي 
تشكيل شده سطحي و زودگذر باشد رابطه بين افراد به سرعت 
از بين مي رود. حال چنانچه بنابر هر دليل يا اتفاقي اين اجتماع 
داراي محدوديت ارتباطي و تعاملي شود ساختار روانشناختي 

فرد دچار اختالالت متعددي مي شود.
مهم ترين تأثيرات مخــرب محدوديت هاي 

ارتباطي چيست؟
يكي از مطالعات و آزمايش های مهــم در اين زمينه كه تأييد 
اين ادعاست، آزمايش محروميت حسي است. در اين آزمايش 
زماني كه تحريكات حسي از نظر كيفيت و كميت ناكافي باشند 
به ادراك صدمه مي زنند و محروميت حســي ايجاد مي شود. 
هم اكنون با شــرايط ايجاد محدوديت ها و بعضاً قرنطينه هاي 
خانگي نمونه اي از اين محروميت هاي حسي در جوامع ايجاد و 
انسان ها با محدوديت هاي تعاملي و ارتباطي مواجه مي شوند، 

لذا تبعات اين موضوع را مي توان به 3دسته تقسيم كرد: 
تأثيرات شــناختي: كاهــش ظرفيت يادگيــري، ناتواني در 
حل مســائل و انجام وظايف، ســردرگمي، تفكر نامانوس و 

واپس گرايي.
تأثيرات عاطفي: خســتگي، بي قراري، افزايــش نگراني، نياز 
فزاينده براي تحريك جســمي و اجتماعي شدن، ناپايداري 

عاطفي
تأثيرات ادراكي: كاهش دقت، مشكالت بينايي و ناهماهنگي 
حركتي، از دست دادن موقتي تشــخيص رنگ، سردرگمي، 

اختالل در خواب و حاالت بيداري و راه رفتن.
مهم ترين تأثيرات اين مهــم در محيط خانه و 

خانواده ها چيست؟
زوجين و والدين در خانواده به عنوان محورها و اركان مهم در 
كنترل محيط خانه محسوب مي شوند. شناخت احساسات و 
ابعاد روانشناختي هر يك از اعضا و مديريت آن از سوي طرفين 
تأثيرات مطلوبي بر ســطح تعامالت اعضا خواهد داشت. لذا 
همدلي و درك متقابل زوجين و والدين در مدت زمان حضور 
در خانــه و قرنطينه هاي اعمالي منجر بــه آرامش در محيط 

خانه مي شود.
اما در اين ميان كودكان و نوجوانان يكي از مهم ترين گروه هاي 
تأثيرپذير قرنطينه هاي خانگي محســوب مي شــوند. بروز 
مشــكالت روانشــناختي ناشــي از آن براي اين گروه ايجاد 
احساساتي نظير اضطراب، استرس و نبود اطمينان مي كند. 
اگرچه كودكان از راه های مختلف به اين احساســات واكنش 
نشــان مي دهند اما به طور كلي در مواجهه بــا رويدادهايي 
همچون تعطيلي مدارس و لغو برنامه ها و دوري از دوســتان، 

بيش از پيش به حمايت هاي عاطفي نياز دارند.
راهكارهاي مهــم در پيشــگيري از تبعات 

نامطلوب روانشناختي در اين گروه سني چيست؟
با فرزندان خود درباره اين بيماري صحبت كنيم. والدين بايد 
در صحبت با فرزندان خود درباره بيماري كرونا و نقش مهمي 
كه آنها در حفظ سالمت خود دارند، پيشقدم شوند و با آرامش 
در اين باره با آنهــا صحبت كنند. والدين بايــد فرزندان خود 

را تشويق كنند كه اگر حالشــان خوب نيست يا اگر احساس 
نگراني ای درباره اين بيماري دارند با آنها صحبت كنند و كمك 
بخواهند. همدلي با كودك و نوجــوان باعث كاهش نگراني و 
بيماري عصبي در اين گروه مي شــود. ايجاد حس همدلي و 
امنيت منجر به كاهش اضطراب و آرامش كودكان مي شــود. 
در اين زمان كودك و نوجوان از انجام رفتارهاي پرخاشگرانه، 
ناآرام و پرتنش پرهيز خواهند كرد. از طرفي كودكان نياز به 
برنامه منظم روزانه دارند. به والدين موكدا توصيه مي شودكه 
برنامه روزانه منظمي براي فرزندان خــود درنظر بگيرند كه 
شامل زمان بازي و استفاده از موبايل و ارتباط با دوستان شان 
نيز باشد و حتماً زمان هايي براي دوري از تكنولوژي و كمك 
در كارهاي خانه درنظر داشته باشند. حفظ يك برنامه منظم 
و قابل پيش بيني با مشــاركت خود فرزندان مي تواند در آنها 
احســاس آرامش خاطر به وجود آورد، به نحوي كه بدانند چه 
زمان بايد به كارهاي ضــروري بپردازند و چه زمان را به بازي 
ســپري كنند. با تعطيلي مدارس، تفريحات داخل مدرسه، 
كنسرت ها، مسابقات ورزشي و فعاليت هايي كه بچه ها پيش از 
اين در آن شركت مي كردند، لغو شده، بنابراين كودكان به دليل 
از دست دادن تمام اين فعاليت ها احساس نااميدي مي كنند. 
بهترين راهكار در اين خصوص ابراز همدلي با فرزندان و ايجاد 
اميد به روزهاي بهتر پيش روست. براي معطوف كردن حواس 
كودكان به كارهاي ديگر تالش كنيد. بهتر است در مدت زمان 
حضور در خانه هر چند روز يك بار يك بازي خانوادگي انجام 

دهيد مثال با همديگر آشپزي كنيد. گروه بندي كنيد و هر شب 
يك تيم به صورت چرخشي مسئول آماده كردن شام براي كل 
خانواده شود. درمورد نوجوانان و اســتفاده مداوم از اينترنت 
انعطاف پذيرتر باشيد، ولي آنها را كامال به حال خود رها نكنيد. 
با نوجوانان روراست باشيد و به آنها بگوييد كه درك مي كنيد 
در اين شرايط زمان بيشتري دارند، ولي دسترسي بي وقفه به 
صفحات مجازي و رسانه هاي اجتماعي هم ايده چندان خوبي 
نيست. از نوجوان خود بپرســيد: »به نظر خودت چه كار بايد 
بكنيم؟ يــك برنامه ريزي براي خودت انجام بــده و با هم در 

موردش صحبت كنيم تا من هم نظر خودم را بگويم«.
 مهم ترين توصيه براي والدين چيست؟

به طور يقين در ايــن دوران والدين نيز احســاس اضطراب 
مي كنند و فرزندان از حاالت و احساسات آنها الگو مي گيرند. 
تا حدي كه مي توانند اضطراب و نگراني هاي خود را مديريت 
كنند و اين نگراني ها را بيش از حــد در حضور فرزندان خود 
بروز ندهنــد. اين دقيقا يعني خوددار بــودن و كنترل كردن 
احساســات، كه گاهي كار بسيار ســختي است، به خصوص 
اگر اين احساسات در آنها هم بسيار شديد باشد. بچه ها براي 
احســاس ايمني و امنيت، به والدين خود متكي هستند. اين 
مهم است كه به خاطر داشته باشيم كه كودكان چون مسافران 
اتومبيلي هستند كه ما راننده آن هستيم. بنابراين حتي اگر 
احســاس اضطراب مي كنيد، اجازه ندهيد كه ساير مسافران 

احساس ناامني كنند.

هشدارهايي درباره احتمال بروز اختالف هاي خانوادگي پس از حضور طوالني مدت در خانه

اجازه ندهيد كودكان احساس ناامني كنند
 گفت وگو با شهربانو پرخو )روانشناس( درباره تاثير مخرب دوران قرنطينه

 بر روابط خانوادگي

خديجه نوروزی
روزنامه نگار

نسل جديد از زماني كه قوه تشخيص پيدا مي كنند با تلفن همراه آشنا مي شوند. 
بچه هاي اين زمانه رفته رفته اين كاالي جذاب را به عنوان يك وسيله سرگرمي 
انتخاب و مسحور نرم افزارها و فضاي مجازي اش مي شوند كه اين مسئله، امري 
اجتناب ناپذير اســت. حال بايد پاي خانواده به ميان آيد تا براي محافظت از كودكان و نوجوانان خود در 
مقابل اين فضاي به ظاهر جذاب و گاهي در باطن خطرناك، اقداماتي انجام دهند؛ به ويژه در دوران كرونا كه 
كودكان و نوجوانان حتي براي درس خواندن نيز بايد ازفضاي مجازي استفاده كنند و استفاده ازاين فضا 
برايشان جذابيت بسيار زيادي دارد. ساجده ودودي، روانشناس كودك وخانواده، درباره روش هاي استفاده 
درست از فضاي مجازي و حفاظت از فرزندان در دوران قرنطينه با روزنامه همشهري گفت وگو كرده است.

چــــــه 
مســئله اي مي تواند 
سرآغاز به وجودآمدن 
آسيب از طريق فضاي 

مجازي شود؟
والديني كه كودك و نوجوان دارند بايد باتوجه به سن 
فرزندان خود راهكارهاي متفاوتي را درپيش گيرند. 

فضاي مجازي بيشــتر نوجوانان را تهديد مي كند و 
بايد انرژي بيشــتري صرف آن كرد. شكاف نسلي و 
رواج فضاي مجازي موضوع بسيار مهم امروز جامعه 
ما محسوب مي شود. اين موضوع باعث عقب ماندن 
والدين از فرزندان خود شده است. اگر والدين نتوانند 
همسو با نوجوانان با تكنولوژي همگام باشند، دچار 
مشكل مي شوند. جاماندن مادران و پدران از آموزش 

و اســتفاده از فضاي مجازي باعث تعامل كمتر بين 
فرزنــدان و اوليا مي شــود. كم شــدن تعامل باعث 
كاهش اعتماد و اطمينان نسبت به والدين مي شود و 
اينجاست كه فرزندان ياد مي گيرند مشكالت و مسائل 
خود را بــدون حضور آنها حل كننــد. وقتي والدين 
كمترين اطالعات را از فضاي مجازي دارند نوجوان 
دليلي نمي بيند تا مشكالتش را با آنها درميان بگذارد 
و از اين جهت فضا براي سوءاســتفاده هاي احتمالي 
بيشتر مي شود. والدين بايد بتوانند از اپليكيشن ها و 
فضاي مجازي بجا و درست استفاده كنند. وقتي پدر 
و مادر آگاهي و آموزش الزم براي اين فضا را ندارند و 
خود را آپديت نمي كنند و براي استفاده از اين ابزار از 
فرزند خود كمك مي گيرند، اعتبارشــان را از دست 
مي دهند و ديگــر مرجع و مأمن امنــي براي فرزند 
خود نخواهند شد. وقتي والدين به اندازه كافي دانش 
به كار گيري نرم افزارها و فضــاي مجازي را ندارند به 

همان اندازه نمي توانند به فرزند خود امر و نهي كنند، 
چراكه اعتباري ندارند.

براي جلوگيري از سوءاستفاده احتمالي 
فضاي مجازي چه بايد كرد؟

خانواده هــا بــراي جلوگيري از سوءاســتفاده هاي 
احتمالي از كــودك و نوجوان، بايد افــرادي آگاه و 
به دنبال يادگيري و آپديت كردن اطالعات مربوط به 
فضاي مجازي باشند. حتي از اصطالحات جديدي كه 
نوجوانان به كار مي برند مطلع شده و به دنبال آموزش 

روش هاي جديد استفاده از اين فضا باشند.
دور نگه داشــتن فرزندان از فضاي 
مجازي چه تبعاتي مي تواند به همراه داشته باشد؟

ارزش ها و باورهايي كه براي ما ســاخته شــده و ما 
معتقديم كه طبق آنها بچه ها را بايد از فضاي مجازي 
دور نگه داريم چقــدر واقع بينانه اســت؟ بايد ديد 
ارزش هايي كه ما از نسل هاي گذشــته داريم به ما 
تحميل شده يا براســاس آگاهي، آموزش و دانش و 
بررسي انتخاب شــده اند. ارزش ها از سوي خود يا از 
سوي ديگران برايمان دروني ســازي  شده اند. اگر ما 
بچه ها را براســاس باورهاي اشتباه از فضاي مجازي 
دور نگه داريم، آسيب رواني بيشتري به آنها مي زنيم. 
وقتي اكثريت جامعه از اين امكانات استفاده مي كنند 
و ما بچه هاي خود را به دليل محافظت بيشتر، از آن 
دور نگه داريم و آنهــا را محروم كنيم، كم كم از گروه 
همساالن خود حذف مي شوند و اين خود آسيب رواني 
بزرگي است. نمي توان همه دنيا را فرش كرد تا ميخ 
در پاي فرزندانمان نرود. نمي توانيم همه اسلحه ها را 
جمع كنيم تا هدف گلولــه قرار نگيرند. ما مجبوريم 
ضد گلوله تنشــان كنيم. حال اگر ما آنها را از فضاي 
مجازي دور كنيم و اينترنت و گوشي تلفن همراه را 
در اختيارشان قرار ندهيم تا دچارآسيب نشوند، آيا 
مي شود همه بچه ها را كنترل كرد؟ آيا مي شود روابط 
فرزند را بسته نگه داشت؟ جوابي جز خير نمي توان 
به اين ســؤاالت داد، چراكه اگر برخالف اين باشد، 
فرزندان و كودكانمان پنهاني سراغ اين فضا مي روند 
كه قطعا هر يافته و كشف پنهاني بسيار جذاب تر است 
و باعث غرق شدن بيشتر فرزندان در آن و بازهم باعث 

از دست رفتن اعتبار والدين مي شود.
به اين ترتيب چه راه هايي براي امنيت 

بچه ها در فضاي مجازي وجود دارد؟
جست وجوكردن بي وقفه بچه ها از موتورسرچ هاي 
مختلف در اينترنت، بزرگ ترين مســئله اي اســت 
كه والدين با آن درگير هســتند. هر گزينه اي را كه 
مي خواهند جســت وجو مي كنند و اطالعاتش را در 
اينترنت به دست مي آورند كه مي تواند براي بچه ها 
خطرساز باشد. البته والدين مي توانند موتورسرچ ها 
را محدود و دايره لغات را كم كنند. هرقدر سن بچه ها 
كمتر باشــد و دانش، اطالعات، قوه تشخيص، تفكر 
خالق و... رشد نكرده باشد، الزم است سطح فيلترينگ 
را افزايش دهيم و گسترده تر كنيم. البته پيداكردن 
دلبستگي ايمن و پايگاه امن مســئله مهمي است 
كه باعث سوءاســتفاده احتمالي در فضاي مجازي 
مي شــود. اگر ما پايگاه امني براي فرزند نباشــيم و 
دلبستگي ايمن ايجاد نكرده باشيم، فرزند تا ابد ياد 
مي گيــرد در برابر سوءاســتفاده احتمالي در جايي 
ديگر گفت وگو كنــد، يا اگر سوءاســتفاده ادامه دار 
باشــد براي از بين بردن اضطــراب لحظه اي، مدام 
باج دهد. بنابرايــن در كنار اينكــه پيامدها و نتايج 
جست وجوی نادرست و استفاده غلط از فضاي مجازي 
را گوشزد مي كنيم بايد دلبستگي ايمن ايجاد كنيم 
و پايگاه امني باشيم تا اگر بچه ها دچار مسئله شدند، 
بدون واهمه و ترس از ســرزنش و قضاوت، به راحتي 

مشكالت خود را مطرح كنند.
ارتباط نزديك والدين با فرزندان چقدر 

مي تواند در امنيت فرزندان مؤثر باشد؟
به عنوان مثال، پدران بايد ازخود سؤال كنند كه چقدر 
در كارهاي روزانه و برنامه ريزي هاي خود وقت براي 
ارتباط با فرزند مي گذارند. وقتي نوجوانان با فضاي 
مجازي درگيرنــد، از ارتباط برقرار كــردن گريزان 
مي شوند و كم كم از منبع قدرت كه پدر و مادر باشند 
فاصله مي گيرند و بيشتر به گروه همساالن خود روي 
مي آورند. پدر براي فرزند خود چقدر وقت مي گذارد 
و خط قرمزهايي كه دارد را چگونه مشخص مي كند؟ 
چقدر مي تواند با تعامل باب گفت وگو را با فرزند خود 
باز كند تا او درباره همه مسائل، حتي مسائل مگويش 
با والدين صحبــت كند؟ تأكيد من بــه خانواده ها، 
درباره آموزش بهداشت جنسي است كه اگر برفرض 
فرزندان دچار سوءاستفاده شــدند به جاي صحبت 
با آنها  سراغ همســاالن خود مي روند و با استفاده از 
راهكار غلط و هيجاني مسير اشتباه را برمي گزينند. 
ما نوجواناني داريــم كه وقت مشــاوره مي گيرند و 
حتي هزينه را به سختي فراهم مي كنند، اما حاضر 
نيستند با خانواده هاي خود گفت وگو كنند. حتي اگر 
خانواده نوجوان را براي مشاوره هدايت كنند، حاضر 
به همكاري نيستند، چرا كه در گذشته آسيب هاي 
جدي ديده اند. بهترين راه براي جامعه شــتابزده ما 
نسبت به فضاي مجازي، ابتدا آموزش والدين و آگاهي 
از شيوه فرزندپروري و بهبود روابط والد و كودك است 
و بعد آموزش و يــاددادن مهارت زندگي به كودك و 

پرورش تفكر خالق و تفكر نقاد.

خانواده هــا بــراي جلوگيــري از 
سوءاستفاده هاي احتمالي از كودك 
و نوجوان، بايد افرادي آگاه و به دنبال 
يادگيري و آپديــت كردن اطالعات 
مربوط به فضاي مجازي باشند حتي 
از اصطالحات جديدي كه نوجوانان 
به كار مي برند مطلع شده و به دنبال 
آموزش روش هاي جديد استفاده از 

اين فضا باشند

فتانه احدي 
روزنامه نگار

زمان حضور بچه ها در فضاي مجازي را چگونه مديريت كنيم؟

 وقتي مي بازي كه
از بچه ها جا بماني
روانشناس كودك و خانواده معتقد است والدين 
چاره اي ندارند جز اينكه پابه پاي نسل جديد با 

پيشرفت هاي تكنولوژي هماهنگ شوند
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 كرونا و سكته مغزي
ارتباطي با هم ندارند

آيا هشدارها درباره تأثير ويروس كوويد-19 بر افزايش سكته 
مغزي واقعيت دارند؟

آمار دقيق و حساب شده اي نيســت كه تأييد كند ارتباطي بين 
كرونا و ســكته مغزي وجود دارد. نه در ايران كــه در هيچ يک 
از منابع جهاني هم اين رابطه اثبات نشــده است. متأسفانه بعد 
از اينكه تست كروناي بيماري مثبت مي شــود، اگر همزمان به 
بيماري ديگري مبتال شــود، اين دو را به هم ربط مي دهد. اگر 
كسي كرونا داشته باشد و شست پايش درد كند، آن را به كرونا 
ربط مي دهد. آمارهايي كه از ارتباط بين كرونا و ســكته مغزي 
داده مي شــود، جنبه علمي ندارد. كرونا و سكته مغزي در يک 
شــرايط مي تواند با هم ارتباط داشته باشــد، اينكه پاتولوژي و 
آسيب شناسي نشان بدهد كه بسته شدن رگ هاي مغزي به دليل 

كرونا بوده است.
اين نگراني وجود دارد كه چرا آمار ســكته مغزي در بين جوانان 
باال رفته است، اما سكته مغزي فقط مخصوص بزرگساالن نيست. 
درست است كه 90درصد سكته هاي مغزي بين افراد بزرگسال 
اتفاق مي افتد و فقط 10درصد اين سكته ها به گروه سني جوانان 
اختصاص دارد اما ما در بين كودكان هم سكته مغزي را مي بينيم، 
حتي كودكان سه ساله هم دچار ســكته مغزي مي شوند. دليل 
سكته مغزي هم مشخص اســت. در بين جوانان و كودكان اين 
سكته به خاطر ضربه، ناهنجاري هاي عروقي، بيماري هاي مزمن، 
ژنتيک، ســندروم  داون و... اتفاق مي افتد، نه كرونا. ممكن است 
كسي كه كرونا گرفته، دچار سكته مغزي هم شود ولي نمي شود 
اين دو را به هم ربط داد. مثل اين مي ماند كه يكي تب  مالت بگيرد 
و همزمان دچار ريزش مو شود. مي شود گفت كه ريزش موي او 

به خاطر بيماري تب مالت است؟
راهي براي پيشگيري از سكته  مغزي در سن پايين وجود دارد؟ 
راهي براي پيشگيري از سكته مغزي وجود ندارد، بايد بيماري هاي 
زمينه اِی افراد، شناخته شود. كسي كه احساس مي كند بيماري 
قلبي دارد يا دچار بيماري هاي ژنتيک است، اختالالت چربي يا 
كروموزي دارد يا دچار نواقص عروقي است، با مراجعه به پزشک 
مي تواند از بروز ســكته مغزي جلوگيري كند. افرادي كه عالئم 
پيش رس دارند، با ضعف يک طرفه بدن، ضعف در بينايي يک طرفه 
و سردرد ناگهاني مواجه هستند، مي توانند خوب شوند. اما مسئله 
آنهايي هســتند كه عالئم ندارند. نمي شــود همه افراد جامعه را 
غربالگري كرد تا آنهايي را كه مســتعد ســكته مغزي هستند، 
شناســايي كنيم. فقط مي توانيم توصيه كنيم افرادي كه يكي از 
بستگانشان در سن جواني دچار ســكته مغزي شده  يا مشكالت 
ژنتيک دارند يا دچار اختالالت متابوليک هســتند، به پزشــک 

مراجعه كنند.
با توجه به بحث هايي كه درباره كرونا و ســكته مغزي مي شود و 
اين دو بيماري را به هم ربط مي دهند، شــايد بعضي  از بيماراني 
كه كرونا دارند، اين اســترس را هم داشته باشند كه نكند سكته 
مغزي كنند. اين استرس آسيب زننده است و خود مي تواند عامل 

سكته مغزي شود؟
 استرس به خودي خود نمي تواند عامل سكته مغزي باشد اما اگر 
استرس سبب شود، فشار خون افراد باال برود، اين احتمال وجود 

دارد كه آنها به سكته مغزي دچار شوند.
اگر فردي در كنار ما دچار ســكته مغزي شــد، مي توانيم به او 
كمكي كنيم؟ بله مي شــود، بهترين كمک اين است كه او را به 
پزشک برســانيم. در فضاي مجازي مي بينيم كه بعضي از افراد 
توصيه هايي را به افراد دارند ولي مردم فقط به توصيه هايي توجه 
كنند كه توسط جوامع پزشكي ارائه مي شــود نه افراد سودجو. 
درباره ام اس تنها مرجع انجمن ام اس يا در بيماري صرع مرجع 
اصلي انجمن صرع است و فقط اين انجمن ها هستند كه مي توانند 
اظهارنظر كنند. در فضاي مجازي توصيه هاي پزشــكي عجيبي 
مي شود، مثال اينكه به بيماران آســمي گفته مي شود عنبرنسا 
اســتفاده كنند، اين توصيه ها مردم را بدبخت مي كند. پزشک 
عمومي چه كاره است كه كالس آموزشي مي گذارد و از 30نفر 
يک ميليون تومان مي گيرد و به آنها توصيه هايي مي كند كه در 
تخصصش نيست. متأسفانه فضاي مجازي صحنه جوالن دالالن 
است. با توجه به همين مســائل است كه توصيه مي كنم افراد به 
پيشنهادهايي كه در فضاي مجازي درباره سكته مغزي مي شود، 
توجهي نكنند. براي هر كسي در هر سني كه دچار سكته مغزي 
شود، زمان طاليي درنظر گرفته شده است. اين زمان كه به گلدن 
تايم معروف است، 3ساعت است. در اين زمان بايد كسي كه دچار 
سكته مغزي شده است، به مراكز درماني منتقل شود. 50درصد 
كساني كه دچار سكته مغزي مي شوند اگر در اين 3ساعت تحت 
درمان قرار گيرند، اين شانس را دارند كه از پيشرفت بيماري شان 
و استمرار سكته جلوگيري شود. بايد نزديكان به بيمار توجه كنند 
كه نبايد بدن بيمار بعد از سكته گرم شود، سعي كنند بدن بيمار 
سرد شود. با سرد شــدن بدن، نياز مغز به اكسيژن كم مي شود. 
بايد از دادن جوشانده هاي خانگي، دم كرده زعفران، دادن مكمل 
و هر چيز ديگــري كه مردم در طبابت هــاي خانگي به بيماران 
مي دهند، خودداري كرد. باز هم توصيه مي كنم مهم ترين كار اين 
است كه بيمار به مراكز درماني منتقل شود. در اين مراكز بعد از 
سي تي اسكن تشخيص مي دهند كه فرد دچار خونريزي مغزي 
يا لخته شدن در رگ هاي مغزي شده است و براساس آن درمان 

را انجام مي دهند.

 هشدارهای

دوران قرنطینه

این شماره

سيدمحمدعلي اكبريان
متخصص مغز و اعصاب

مصرف خودسرانه داروها در دوره كرونا چه مشكالتي ايجاد مي كند؟

خودسرهاي دارويي
بر اساس گفته يک پزشک داروساز، مصرف  آنتي بيوتيک ها و ويتامين ها در دوره كرونا 

افزايش يافته است و مردم از اثرات منفي مصرف خودسرانه غافل هستند

10 ماه از آغازشيوع كرونا گذشت. محدوديت هاي سراسري برقرار شده و تا تغيير وضعيت 
ادامه خواهد داشت. امروز بيشتر شهرها حالت تعطيل به خود گرفته اند و كركره اصناف 
و محل هاي تجمع از مراكز مذهبي تا تفريحي و رفاهي پايين است. اما چند وقتي است 
كه مسئوالن حوزه بهداشت و درمان و ستاد ملي كرونا مي گويند كه ابتال به كوويد-19 خانوادگي شده و كانون شيوع و 
گسترش بيماري را مهماني هاي خانوادگي و دورهمي هاي دوستانه مي دانند. »در موج هاي جديد ابتال، آلودگي در داخل 
خانواده هاست. متأسفانه تعداد زيادي از بستري ها، به شكل خانوادگي است و در بازديد از بيماران مشاهده مي شود كه 
چند نفر از اعضاي خانواده همزمان بستري  هستند.« قاسم جان بابايي، معاون درمان وزارت بهداشت، با ابراز نگراني بيان 
كرد تا زماني كه خانواده ها مراعات نكنند، هيچ كدام از برنامه هاي حوزه مقابله با كرونا اثربخش نخواهد بود. در تحقيقات 
جديد مشخص شده است كه قطرات تنفسي عامل اصلي انتقال ويروس كروناست و ويروس روي سطوح، عمر چنداني 
ندارد. اين يعني كوويد-19 در انتقال از انسان به انسان جاندارتر و قدرت سرايتش بيشتر است. مشكل، ناقالن خاموش 
هستند. مستندات علمي نشان داده اند ابتال به كرونا در برخي افراد بين 40تا50درصد و گاه تا 80درصد بدون عالمت يا 
به صورت خفيف بروز مي كند و در اين شرايط بسياري از افراد به گمان اينكه سالم هستند، در اجتماعات خانوادگي شركت 
مي كنند. حال آنكه طبق گفته رئيس مركز تحقيقات بيماري هاي نوپديد و بازپديد انســتيتو پاستور ايران، افراد بدون 

عالمت هم بايد آلوده به كروناويروس قلمداد شوند.

ناقالن بي عالمت
دكتر احســان مصطفــوي مي گويد كه »هم مقــاالت علمي 
و هم شــواهد موجود گوياي اين اســت كه كانون خانواده و 

دورهمي هاي خانوادگي از مهم ترين راه هاي انتشــار ويروس 
است. بسياري از خانواده ها اصول پيشگيري از ابتال به كرونا را 
در منزل تا زماني كه فردي از اعضاي خانواده عالمت دار نشود، 

چه راه هايي براي پيشگيري از ابتالي خانوادگي به ويروس كوويد-19 وجود دارد؟

ميزباني خانوادگي از كرونا
كانون خانواده و دورهمي هاي خانوادگي از مهم ترين راه هاي انتشار ويروس است

مرضيه ثمره حسيني
روزنامه نگار

رعايت نمي كنند. حال آنكه افراد بيمار قبل از آنكه عالمت دار 
شوند هم مي توانند بيماري را به بقيه منتقل كنند و از طرفي 
درصد قابل توجهي از افراد بيمار ممكن است بي عالمت باقي 
بماننــد«. وي ادامه مي دهد: »از آنجا كــه رعايت توصيه هاي 
بهداشتي در منزل براي افراد جامعه خيلي سخت است، بايد تا 
حد ممكن شيوه نامه ها و توصيه هاي بهداشتي در خارج از منزل 
رعايت شــود تا افراد در بيرون از منزل آلوده نشوند. استفاده 
درست از ماسک، شست وشــوي مداوم دست با آب و صابون، 
حفظ فاصله گذاري فيزيكي و پرهيز از حضور در مراكز شلوغ 
بايد توسط همه افراد، به ويژه كساني كه در منزل با گروه هاي 
حساس در تماس هستند، اجرا شــود. استفاده از ماسک، هم 
خطر آلوده شــدن به ويروس را كاهش مي دهد و هم حتي اگر 
فرد با وجود استفاده از ماسک باز آلوده شود، ميزان كمتري از 
ويروس وارد بدن مي شود و در اين صورت انتظار داريم اين فرد 

به فرم هاي  خفيف تر بيماري مبتال شود.
هركدام از اعضاي خانواده كه به بيرون از منزل رفت وآمد دارند، 
ممكن است به ويروس آلوده شوند و نقش انتقال دهنده بيماري 
را به ساير اعضاي خانواده ايفا كنند. اگر متوجه شويم كه فردي 
در خانواده بيمار است، بايد با ايزوله و محدودكردن او براساس 
چارچوب هاي تعيين شــده، شــرايط انتقال بيماري به ساير 

اعضاي خانواده كمتر فراهم شود«.
مهم ترين توصيه هاي اين اپيدميولوژيســت براي پيشگيري 
از بيماري اين است كه در درجه نخســت، افراد تا حد امكان 
حضور خود را در محيط هاي خارج از منزل به حداقل برسانند 
و درصورت نياز، بــا رعايت كامل توصيه ها بــه بيرون از خانه 
بروند. چنانچه آنها با فرد بيماري تمــاس نزديک و پرخطري 
داشتند، بهتر است مراقبت هاي الزم انجام شود و تا اطمينان از 

آلوده نشدن او، ديگر اعضاي خانواده با او تماس نزديک نداشته 
باشند. موضوع ديگري كه دكتر مصطفوي به آن اشاره مي كند، 
دورهمي هاي خانوادگي اســت كه به مناســبت هاي مختلف 
برگزار مي شــود و مخصوصاً در روزهاي تعطيلي، گزينه امني 
از نظر خانواده ها قلمداد مي شود. در چنين شرايطي، اعضاي 
خانواده شايد مراعات كنند و در منزل مانده باشند، اما دوستان 
آنها آلودگي را همراه خود به داخل منزل آنها منتقل كنند. با 
توجه با اينكه اين دورهمي ها مي تواند يــک راه اصلي انتقال 

باشد، توصيه اكيد، پرهيز از اين تجمعات است.

نقش كليدي خانواده ها
به گفته متخصصان علم پزشكي، جهش ژنتيک ويروس كرونا 
قدرت ســرايت آن را چندين برابر كرده و چشم اميد كشورها 
براي مديريت اين بحران جهاني و مصونيــت در مقابل آن به 
آينده و توزيع واكســن دوخته شده اســت. اما تا آن زمان كه 
امكان دسترسي همگاني به واكسن فراهم شود، چه بايد كرد؟ 
مديرعامل كانون هموفيلي ايران معتقد است كه خط اول مقابله 
با بيماري، مردم هستند، نه كادر درمان. و بايد تحت راهنمايي 
كارشناسان شبكه هاي بهداشــت، نه درمان، به شكل درست، 
از ماهيت اپيدمي كرونا مطلع شوند؛ »بايد در حوزه بهداشت 
هزينه شود، تا زماني كه بودجه ها فقط در بخش درمان تزريق 
شود و سياستگذاري ها فقط در راســتاي توسعه اين بخش ها 
باشد، بحران فروكش نخواهد كرد و با ازدحام در بيمارستان ها 

و كمبود تخت و امكانات درماني مواجه خواهيم بود.« 
احمد قويدل مي گويد كه در موارد بسياري، بيماري كوويد-19 
عوارض آشكاري در بدن ايجاد نمي كند و اين باور غلط در مردم 
ايجاد مي شود كه افراد خانواده آنها كرونا ندارند؛ »تا موقعي كه 
كسي آزمايش PCR نداده و نتيجه آن منفي نشده، نمي تواند 
بگويد كه مبتال نيســت، حتي بعد از دريافت نتيجه آزمايش 
هم اگر شــرايط ايمني را رعايت نكند و در محيط آلوده حاضر 
شود، به راحتي مبتال مي شــود و ناقل خواهد بود.« اين روزها 
اعمال محدوديت و قرنطينه شهرها، راهي شده تا از شدت موج 
پاييزي كرونا كاسته شود. اما »فقدان اعتماد مردم، سدي بر سر 
راه مهار كروناست و اين بي اعتمادي، از خود كرونا خطرناك تر 
اســت و اقدامات را خنثي مي كند. مقابله با كرونا براي حفظ 
زندگي انسان هاســت و مردم نبايد نارضايتي هاي عمومي از 
مســئوالن را به برنامه هاي حوزه مقابله با كرونا تسري دهند. 
برنامه هاي ستاد مقابله با كرونا مطابق توصيه ها و رهنمودهاي 
سازمان بهداشت جهاني تنظيم مي شود و مخالفت مردم با آن، 
مخالفت با مسئوالن نيســت، بلكه مخالفت با خودشان است. 
آنها بايد توصيه هاي بهداشتي را جدي بگيرند. اگر تعداد افراد 
در دورهمي هاي خانوادگي از 4 نفر، 8 نفر شود، احتمال انتقال 

هم بيشتر مي شود.« 
اعمال محدوديت و قرنطينه لزوماً چــاره قطعي براي كنترل 
اپيدمي نيست، بلكه از راهكارها و مداخالتي است كه كشورها 
در پيش مي گيرند تا ورودي بيمارستان ها و فشار بر بخش هاي 
آي ســي يو و كادر درمان را كاهش دهند و فرصتي ايجاد شود 
كه موج هاي سنگين بيماري فروكش كند. همه بايد احساس 
مسئوليت كنند و در روزهايي كه شاهد ابتالي روزانه هزاران 
نفر و از دست رفتن جان حدود 500نفر هستيم، سهل انگاري 
در عمل به توصيه هاي بهداشتي به مثابه  خودزني است. بايد باور 
كرد كه هركس از خانه خارج و دوباره وارد مي شود، ممكن است 
حامل ويروس باشد. همچنان آسان ترين و بهترين راه مصونيت 
دربرابر ويروس كرونا، رعايت دستورالعمل هاي ساده اي است 
كه مرتب از طريق رســانه ها اطالع رساني مي شــود. در خانه 

بمانيم، مهماني نرويم و در مراسم جشن و عزا شركت نكنيم.

همانقدر كه از باال رفتن آمار مرگ ومير مبتاليان كرونا نگران هســتيم، بايد بدانيم كه مرگ ها و مشكالت جسماني ديگري در 
سايه كرونا در حال رقم خوردن است، با اين تفاوت كه بســياري از مردم به اين خطرات توجهي ندارند. بر اساس گفته نوشين 
محمدحسيني، سرپرست دفتر نظارت و پايش مصرف فراورده هاي سالمت سازمان غذا و دارو در يك نشست خبري، بايد بدانيم 
كه با شيوع كرونا، مشكل مصرف خودسرانه و بي رويه آنتي بيوتيك ها چندين برابر شده است؛ »هر سال 
در اين ايام كه شيوع بيماري آنفلوآنزا را داشتيم، شاهد مصرف خودسرانه و بي رويه آنتي بيوتيك ها 
بوديم، اما امسال اين مشكالت بيشتر شده اســت. اگر آنتي بيوتيك را خودسرانه قطع كنيم ميكروب قوي كه آنتي بيوتيك را 
شناخته، در بدن باقي مي ماند و اين بار به محيط بيشتر دسترســي دارد و چند وقت ديگر فرد دوباره بيمار  و در عين حال به 

آنتي بيوتيك مقاوم مي شود و به آنتي بيوتيك قوي تري نياز خواهد داشت.«

آمار موجود به ما مي گويد كه مصرف خودسرانه آنتي بيوتيک ها در 
ايران باالست، به طوري كه در بين 65 كشور جهان از نظر مصرف 
خودسرانه آنتي بيوتيک ها، در رتبه دوم يا سوم قرار داريم، بنابراين 
نگراني از مصرف خودسرانه دارو در دوران كرونا، ابعاد گسترده اي 
دارد و آنتي بيوتيــک آزيترومايســين در رأس هرم مصرف هاي 

خودسرانه دارويي قرار دارد.
الناز رحيمي داروســاز اســت و در يكي از داروخانه هاي تهران 
فعاليت مي كند. بر اساس گفته او، مصرف خودسرانه دارو به عنوان 
يک رفتار عــادي در ميان ايراني ها جاي گرفته اســت و صدمات 
جبران ناپذيري به سالمت مردم وارد مي كند؛  اتفاقي كه در دوران 
كرونا روند صعودي را پيش گرفته اســت؛ »متأســفانه برخي از 
شبكه هاي اجتماعي، رسانه ها و شبكه هاي ماهواره اي هر دارويي 
كه با موضوع كرونا گره مي خورد را اعالم مي كنند و اين اتفاق باعث 
شد تا در چند ماه اخير مردم به شــدت به مصرف خودسرانه دارو 
روي بياورند. به شكل مستمر مي بينيم كه مردم پس از شنيدن 
اخباري در رابطه با داروي مرتبط با بيماري كرونا، به داروخانه ها 
مراجعه مي كنند و داروهاي مختلف را خريداري،  مصرف و حتي 

در خانه انبار مي كنند.«
بر اساس گفته او، آنتي بيوتيک آزيترومايسين و ناپروكسن جزو 
داروهايي هستند كه در ماه هاي اخير به شدت خريداري مي شود 
و همچنين به دليل انتشــار خبري مبني بــر تأثير آنتي بيوتيک 
داكسي ســايكلين بــر كرونــا، مراجعه كننده بــراي خريد اين 

آنتي بيوتيک افزايش يافته و بسياري از افراد به شكل خودسرانه 
دست به مصرف اين داروها زده اند.

اضطراب هاي ناشي از كرونا موجب استفاده از داروهاي آرامبخش 
شده است و دكتر رحيمي در اين رابطه توضيح  می دهد:» در اين 
دوران استفاده از آرامبخش ها اغلب با دستور پزشک انجام شده 
است اما باز هم شــاهد بوديم كه برخي به دليل اضطراب ناشي از 
كرونا به ســمت مصرف اين داروها رفتند و مصرف آلپرازوالم در 
افراد زيادشــده است«. ناپروكســن كه نوعي داروي ضد التهابي 
غيراستروئيدي اســت و باعث كاهش درد و التهاب مي شود، در 
اين مدت خواهان بسياري پيدا كرده است. از اين دارو براي درمان 
درد هايي نظير آرتــروز، تاندونيت، بورســيت، نقرس و قاعدگي 
استفاده مي شود اما انتشار گفته هايي در رابطه با تأثير اين دارو بر 
كرونا، موجب تكرار داستان مصرف خودسرانه دارو شد؛ »استفاده 
خودسر از داروي ناپروكسن بســيار باال رفته است. استفاده بيش 
از حد از اين مســكن هم مي تواند عوارض گوارشي شديد مانند 
افزايش اســيد معده و زخم معــده ايجاد كنــد و از طرف ديگر 

رقيق شدن خون نيز يكي از عوارض اين مسكن است.«

ويتامين خوب است اما نه براي همه
در اين ميان مصرف مسكن ها و برخي از ويتامين ها افزايش يافته 
است؛» به عنوان مثال از زماني كه پزشكان اســتفاد از ويتامين

D را براي افزايش ســالمت جســمي به منظور مقابلــه با كرونا 

توصيه كرده اند، تقاضا براي اين ويتامين روند صعودي را طي كرد. 
مردم به اين نكته توجه نمي كنند كه مصرف بيش از حد ويتامين

D ممكن است موجب رسوب اين ويتامين در كبد و آسيب به اين 
 Cعضو شود. همچنين تحقيقات نشان دادند كه مصرف ويتامين
توسط بيماران داراي بيماري هاي شديد و بحراني مفيد است. اين 
ويتامين داراي اثر ضد التهابي است و موجب افزايش ايمني سلولي 
و يكپارچگي عروقي مي شود به همين دليل ما شاهد هستيم كه 
مردم عالوه بــر ويتامينD به مصرف خودســرانه ويتامينC نيز 
روي آوردند. مصرف بيش از حد اين ويتامين موجب اسيدي شدن 
ادرار و عفونت اداري مي شــود و حتي ممكن است به سنگ هاي 

كليوي نيز ختم شود.«
قرص فاموتيدين هم براي اســيد معده تجويز مي شد اما با شيوع 
كرونا، خبرهايي به گوش رســيد كه اين دارو براي مقابله با كرونا 
خوب اســت و تأثير مثبتي بر روند بهبود بيمار داشــته اســت. 
همين خبر كافي بود تا بســياري به مصرف خودسرانه اين دارو 
روي بياورند؛ »هيدروكســي كلروكين در مــدت اخير چندبار از 
جانب دانشمندان برخي از كشورها به عنوان داروي درمان كننده 
كرونا معرفي شد و هر چند در گذر زمان بسيار از مقاالت علمي، 
اين دارو را رد كردند اما همچنان مردم خريدار اين دارو هستند. 
مصرف اين دارو عارضه هاي شــديد و خطرناكــي دارد. در واقع 

هيدروكسي كلروكين اغلب براي پيشگيري ماالريا و درمان اين 
بيماري استفاده مي شود. هيدروكسي كلروكين يكي از مشتقات 
كلروكين اســت كه با نام تجاري پالكونيل به فروش مي رسد. از 
هيدروكسي كلروكين به طور خاص براي درمان روماتيسم مفصلي 

با اثر آهسته و بيماري لوپوس )سل پوستي( استفاده مي شود.«

خطرات مصرف خودسرانه آنتي بيوتيك ها
مصرف خودسرانه آنتي بيوتيک ها موجب مقاومت دارويي مي شود 
و خطرات جسماني مختلفي را ايجاد مي كند؛»آنتي بيوتيک هايي 
كه از جانب پزشک تجويز نشده اند، به طور معمول بر اساس دستور 
درســتي مصرف نمي شــوند و اين اتفاق زمينه را براي مقاومت 
باكتري ها در برابــر آنتي بيوتيک ها مهيا مي كنــد. عالوه بر اين 
مشكالت، آنتي بيوتيک ها يكسري عوارض دارند كه شايد خيلي 
مطرح نشود، به عنوان مثال در شــبكه هاي اجتماعي اين مسئله 
مطرح مي شود كه مثال آزيترومايسين براي بيماري كرونا خوب 
بوده است اما اين را اعالم نمي كنند كه اين آنتي بيوتيک چه اثرات 
منفي ای بر قلب دارد و موجب آريتمي قلبي مي شــود. اين دارو 
مي تواند عوارض ديگري هم به همراه بياورد و حتي بسياري از افراد 
بايد از مصرف اين دارو دوري كنند اما متأسفانه شاهد هستيم كه 

اين دارو به صورت خودسر مصرف مي شود.«

نورا عباسی
روزنامه نگار
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افقي:
 1- تفرجگاهي در جاده مشهد 

به طرقبه- زينت داده شده
2- آواز بلند- خشــكي مزاج- 
پروفيل فلزي به شــكل زاويه 

قائمه
3- طمــع- جريان مســتقيم 

برق- شب سي ام آذر- رمزينه
4- حركــت يــك ضــرب در 
وزنه برداري- هميشه- از عناصر 

تشكيل دهنده نمك طعام
5- بلوري شــدن- از درجات 

ارتشي
6- باشگاه- به ... گراي و بدو شو 

بلند- وضو
7- مــاده آرايشــي ناخــن- 
بــرودت- صــورت غيرمادي 
هر يك از مخلوقــات در آيين 

زرتشتي
8- تكنيــك- فخرفروشــي- 
صفحــات داخلــي روزنامه- 

پوست قيمتي
9- كوبيدن- ذكر حاجيان در 

مراسم حج- از حروف الفبا
10- كم پهنــا- مهريه- موزه 

پاريس
11- پولدار- نام سابق شهركرد

12- هر نوع سبزي خوردني- 
خصوصي- فاقد تحرك 

13- ميان- فدراسيون جهاني 
فوتبال- فراوانــي و رونق- من 

و شما
14- فلسفه اســامي- مدفن 

ناصرخسرو- غروب كردن
15- هــم معني- معــدوم يا 

مفقود
  

عمودي:
1- بيمــاري ســبزي آلوده- 
زياده روي در تشريفات- شهر 

كوچكي در فلسطين
2- مركــز اقتصــادي تجاري 
مراكــش- نوعــي موشــك 

ضد تانك
3- پــول ژاپن- طــي طريق 

عرفاني- جمع وارث- تلخ
4- پايمال شده- فرياد- پليس 

سايبري
5- هر يك از بازيكنان يك تيم 

ورزشي- تاش بسيار
6- نمره عالــي- داخل- پولي 
كه فروشنده از قيمت جنس به 

سود مشتري كم مي كند
7- رنگ آرامش بخش- سلول 

جنسي بالغ- شمشير تيز
8- نت اول- پرنده اي وحشي- 

دانش ذاتي- مزه خرمالو
9- پدر كيخسرو كه به  دست 
افراسياب كشته شــد- يوغ- 

اجازه
10- كارگاه هنــري- چيره- 

خرگوش عرب

11- نوعي انبردست با فك هاي 
بلند- خروس عربي

12- مــادر آذربايجانــي- پدر- 
جنگ جهاني دوم با حمله هيتلر 

به اين كشور آغاز شد
13- دشنام- تنه درخت- نوعي 

كف پوش- قيمت بازاري
14- گرد هم آمــدن- كاپيتان 
اسپانيايي تيم فوتبال رئال مادريد
15- تركيب شــيميايي آب دار- 

سنگي قيمتي- ابزار
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 هشدارهای

دوران قرنطینه

این شماره

وج  از خانه آماده سازی برای خر
در زمان قرنطينه ممكن است به هر دليلي ازجمله خريد مايحتاج روزانه 

و فعاليت كاري مجبور به ترك خانه شويد. اما چطور بايد از شر كوويد-19 
در امان باشيد؟ هنگام خروج از منزل بايد به نكاتي توجه كنيد: پس ابتدا 

يك سري سؤال از خود بپرسيد: آيا حتما بايد از خانه خارج شوم؟ محلول 
الكلي 70درصد را برداشته ام؟ آيا دستكش همراه دارم؟ آيا ماسك ديگري 

درصورت ضرورت همراه دارم؟ 
نكته: درصورت داشتن نشانه هاي تب و سرفه از خانه خارج نشويد.

ج شديد اگر از خانه خار
1- ماسك بزنيد. همه ما مي دانيم كه با زدن ماسك امكان گسترش 

ويروس كرونا را مي توان به حداقل رساند.
2- دكمه آسانســور را با انگشــتان و دســت لمس نكنيد، با اينكه 

دكمه هاي آسانسور آپارتمان روزي چندبار ضدعفوني می شود.
3- در آسانسور با چند نفر سوار نشــويد و فاصله يك متر را رعايت 
كنيد. اگر طبقات پايين تر هســتيد كه به نظرتــان مي توانيد بدون 

آسانسور تردد كنيد، از آسانسور استفاده نكنيد.
4- در استفاده از اتومبيل شخصي حتي االمكان از دستكش استفاده 
و پس از پياده شدن دستكش را طوري از دستان خارج كنيد كه هيچ 
جاي بدنتان با قسمت رويي دستكش كه در تماس با بيرون بوده است، 
تماس پيدا نكند. هنگام سوار شدن دستگيره ها را با الكل ضدعفوني 
كنيد. فرمان، دنده و ترمزدستي فراموش نشود. آينه جلوی راننده هم 

همينطور. از آلوده نبودن محل گذاشتن كيف پول، گوشي و عينك 
خود اطمينان حاصــل كنيد. يكي از مهم ترين راه هاي پيشــگيري 
توصيه شــده در برابر بيماري كوويد-19، حفاظت از وســايل فردي 

همچون ماسك و فاصله اجتماعي است.
5- فاصله اجتماعي را حفظ كنيــد. فاصله اجتماعي، يعني تاش 
براي پرهيز از تماس فيزيكي با ديگــران. به اين معني كه بايد وقت 
كمتري را در مكان هاي عمومي كه تعداد زيادي مردم جمع مي شوند، 
بگذرانيم. به ياد داشته باشيد كه يكي از راه هاي انتقال ويروس كرونا 

از سوي فرد ناقل به ديگران، گفت وگو در مجامع عمومي است. 
بنابراين بيرون از خانه، خصوصا در مترو و اتوبوس از صحبت 

با مسافران به شــدت پرهيز كنيد و با تلفن همراه خود 
صحبت نكنيد.

ورت حذر از سفر غيراز ضر
با همه گيري ويروس كرونا، مردم در سراسر جهان از بودن در جمع يا 
مسافرت پرهيز كرده اند. اما اگر الزام آن پيش آمد چه بايد كرد؟ بايد 
بدانيد كه در مكان هايي كه احتمال ابتا به بيماري زياد است، افراد بايد 
از ماسكN95 استفاده كنند. اين ماسك 95درصد از ذرات بسيار ريز 
را فيلتر مي كند. شستن دست ها يا ضدعفوني  آنها از ديگر موارد مهم 
است. هر چند دست خود را ضد عفوني كرده ايد، اما از نزديك كردن آن 
به صورت تان بپرهيزيد. اگر مجبور شديد بيرون غذا بخوريد، غذا را از 
ظرف اصلي آن خارج نكنيد و روي ميز قرار ندهيد. اگر مجبوريد لوازم 
شخصي و لپ تاپ را از كيف خود خارج كنيد، ورق هاي كاغذي تميز 
زير آن قرار دهيد تا با ساير وسايل و سطح تماس نداشته باشد. هنگام 

باز و بسته كردن در دستشويي عمومي از يك حوله كاغذي استفاده 
كنيد. وقتي از سرويس بهداشتي خارج شديد، دكمه لباس و كمربند 
شــما آلوده اســت، پس با دقت مراقب اين بخش هاي آلوده باشيد. 
فراموش نكنيد كه در سفر از خواب راحت و كافي غفلت نكرده باشيد؛ 
شب ها 6 تا 8ساعت بخوابيد. استرس را با ورزش مي توانيد از خود دور 

كنيد و تا مي توانيد ميوه و سبزيجاتي كه ضد عفوني دقيقي شده اند، 
بخوريد. كمتر در مراكز شلوغ صحبت كنيد و ماسك را از روي 

دهانتان بر نداريد. رفتارهاي پرخطر را كنار بگذاريد، عجله 
نكنيد و با دقت نسبت به انجام پروتكل هاي بهداشتي، 

رفتار كنيد.

زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار

و چگونه رفتار كنيم؟ در اتوبوس و متر
1- حتما ماسك داشته باشيد.

2- اگر مسير خيلي طوالني نيست، تا مقصد پياده روي كنيد.
3- از تجمع و ازدحام جلوي درهاي مترو و اتوبوس خودداري كنيد.

4- دستگيره و صندلي مترو و اتوبوس را با دست نگيريد.
5- از الكل كوچكي كه در جيب تان هست براي ضد عفوني در مواقع ضروری استفاده كنيد.

6- بليت هايتان را آنالين خريد و شارژ  كنيد.
7- پس از رسيدن به مقصد حتما دست هايتان را كامل با آب و صابون بشوييد.

وقتی برگشتيم
اما بازهم مرور مي كنيم؛ هنگام بازگشــت به منزل بايد چه كارهايي 

انجام دهيم؟
1- بدون دســت زدن به چيزي يا برخورد و نشســتن در جايي، مستقيما به 
دستشويي برويد و دست خود را به طور كامل بشوييد )در دستشويي را از قبل 
باز بگذاريد، درصورت باز نبودن در، با دستمال كاغذي در را باز كنيد و سريعا 
دستمال را داخل سطل آشغال دربسته بيندازيد و بعد از پايان كار، دستگيره 

دستشويي را ضدعفوني كنيد(.
2- تلفن همراه، دسته كليد، سوئيچ اتومبيل، كيف پول و وسايل همراه خود 
را ابتدا با دستمال مرطوب آغشته به الكل 70درصد به طور كامل ضدعفوني 
كنيد و روي دســتمال كاغذي خشــك ديگري بگذاريد )درصورت استفاده 
از قاب محافظ، قاب محافظ را خارج و گوشــي و قاب محافظ را به طور كامل 

ضدعفوني كنيد(.
3- لباس هاي بيرون خود را در بياوريد و در مكاني به دور از لباس هاي منزل 

و ديگر وسايل خانه آويزان كنيد.
4- مجددا به دستشويي رفته و دست خود را به طور كامل بشوييد.

5- در اين مرحله مي توانيد لباس منزل خود را بپوشيد.
6- دســت خود را قبل، حين و بعد از تهيه غذا، قبل از خــوردن غذا و بعد از 
استفاده از توالت بشوييد. فراموش نكنيد تحت هيچ شرايطي و در هيچ ساعت 

از روز و در هيچ مكاني به صورت خود )چشم، بيني و دهان( دست نزنيد.
7-تمام سطوح پرتماس خانه و محل كار را هر روز با اسپري تميز كننده 

بشوييد )از جمله: پيشخوان، روميزي، ميز كار، وسايل حمام و توالت، 
تلفن ها، كيبورد، تبلت و ميز كنار تخت و دستگيره هاي درها(. 

مي گويند كرونا در كمين است و بايد در خانه بمانيم. اما 
اين تنها يك توصيه است؛ توصيه اي كه ممكن است به هر 
علتي مورد توجه قرار نگيرد يا الزامي براي ناديده گرفتن 
آن به وجود بيايد. اما اگر قرار باشد از خانه خارج شويم بايد به چه نكاتي توجه كنيم؟ 
در متن پيش رو به بسياري از موارد اشاره شده است، اما توصيه اكيد اين خواهد بود كه 

موشكافانه و با حداكثر وسواس رفتار كنيد.

مجهز به رفتارهای موشكافانه

وقتي مجبوريد از خانه خارج شويد
 چه نكته هايي را بايد درنظر بگيريد؟ 

هشدارهايي براي زمان هاي
 زندگي بيرون از خانه در دوران قرنطينه
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  نااميدي از دولت حق مردم نبود
مردم با شــركت در انتخابات و رأي دادن كه هنــوز به خيلي چيزها 
اميد دارند، نشــان دادند كه آماده همراهي با مسئوالن هستند،  اما 
افزايش لجام گسيخته قيمت ها و فشــار خرد كننده بر مردم، باعث 
ايجاد نااميدي شد و اين حق مردم نبود. اينكه ما اميدي به بهتر شدن 
وضعيت نداشته باشــيم حقمان نبود. از ديگر مسئوالن توقع داريم 

اقدامي كنند شايد از اين بحران ها خارج شويم.
رئيسي از تهران 

  شغل هاي پرخطر در شهريار تعطيل نيستند
وقتي مسئوالن اعالم مي كنند كه كرونا با كسي شوخي ندارد و تعطيلي 
گسترده لحاظ مي كنند، چرا نظارت ها كافي نيست و شغل هاي پرخطر 
مانند اغذيه فروشي ها، چلوكبابي ها، رســتوران ها، بستني و آبميوه، 
كله پاچه و امثال آن در شــهريار، مالرد و فرديس تعطيل نيستند و 
هيچ كسبه اي خود را موظف به رعايت پروتكل ها نمي داند. از طرفي 

كسي هم مانع كارشان نيست.
قاسملو ازشهريار

  تالش و همت بدون عمل فايده ندارد
مسئوالن دائم صحبت از تالش و همت مي كنند كه خيلي هم عالي 
است اما همانگونه كه رهبر معظم انقالب فرمودند تالش و همت نياز به 
شجاعت و اراده دارد. نوعي رخوت و ياس حاكم است كه برطرف شدن 
آن نيازمند اراده همگاني است. همين ياس فراگير مي تواند جامعه را به 
نابودي بكشاند. مردم و مسئوالن فكري بكنند كه اين ياس و نااميدي 

رخت بربندد.
قرباني از تهران

  تمديد اعتبار كارت هاي بانك رفاه حضوري است
در شــرايط مرگبار كرونايي براي تمديد اعتبار كارت هاي بانكي رفاه 
بايد حضوراً به بانك مراجعه كنيد و اينكه مي گويند خودكار تمديد 
مي شود يا شعار است يا هنوز به مرحله عمل درنيامده است. درحالي كه 
حقوقم در كارت بانك رفاه بود امكان خريد و برداشت وجه نداشتم و 
مجبور شدم حضوري به شعبه بانك رفاه مراجعه كنم كه بسيار شلوغ 
بود و بسياري از مردم هم پروتكل بهداشتي را رعايت نمي كردند. لطفاً 

مسئوالن بانك رفاه توجه كنند.
شاه اكبري از تهران 

  پمپ بنزين ميرداماد دوباره فعال شود
مدتي اســت پمپ بنزين تقاطع ميرداماد - وليعصر تعطيل شده كه 
مشكالت بســياري براي شــهروندان ايجاد كرده است. از مسئوالن 
خواهشمنديم براي فعال سازي  مجدد اين پمپ بنزين اقدامي كنند. 
سعيدي از منطقه آرارات ميرداماد

  تنظيم سند قضايي اميدبخش است
تنظيم ســند قضايي با دستورالعمل هاي شــفاف، سياست هاي قوه 
قضاييه را آشكارتر كرد و رسانه اي شدن آن باعث شد كه همگان نسبت 
به آن واقف شــوند. روندهايي اين چنيني خيلي مطلوب هســتند و 

اطالع رساني در باب آنها هم ضروري است.
سوهاني از اصفهان

  نظارتي بر قيمت تبليغات در فضاي مجازي نيست
قيمت تبليغات در فضاي مجازي بدون هيچ نظارتي اعمال مي شود و 
ادامه اين روند مي تواند در آينده بسيار مشكل ساز باشد. مثاًل يكي از 
سايت هاي معروف تبليغات دقيقا در ابتداي تعطيالت كرونايي نرخ 

تبليغاتش را به دو برابر رساند. آيا نظارتي بر اين وضعيت هست؟
واضعي از تهران

  بودجه نويسي مهم ترين بخش كنترل تورم است
در تصويب بودجه كل سال آينده كشور با توجه به تورم و گراني موجود، 
دقت و حساســيت فوق العاده زيادي الزم اســت تا عدالت اجتماعي 
به معناي واقعي محقق شــود و از همين نقطه شروع نوشتن بودجه 
مي توان براي مديريت نســبي اقتصاد و كنترل تورم در ســال آينده 
برنامه ريزي كرد. اميدواريم بودجه ها به گونه اي باشد كه هيچ افراط 

و تفريطي صورت نگيرد.
رهبرزارع از كرج

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

 سؤاالت كرونايي
تلفن 110 را اشغال كرد

معاون عمليــات فرمانده انتظامــي تهران از 
افزايش ۴برابري تماس تهراني ها با پليس110 
و مطرح كردن موارد غيرپليســي و مرتبط با 

كرونا خبر داد.
به گزارش پليس، سردار پرويز يعقوبي گفت: 
ســامانه 110صرفا براي فوريت هاي پليسي 
طرح ريزي شده اســت اما با توجه به اجراي 
طرح سراســري محدوديت هاي كرونايي از 
ابتداي آذر ماه تماس هاي شهروندان با مركز 
فوريت هاي پليســي و اســتعالم درخصوص 
نحوه اجراي طرح تردد به نحو چشــمگيري 
افزايش داشته اســت. وي با اشاره به اينكه در 
2روز اول طــرح بيش از 210هــزار تماس با 
سامانه110 گرفته شده گفت: حجم تماس هاي 
صورت گرفته با ســامانه110، ۴برابر افزايش 
داشته اســت كه ادامه اين روند باعث از بين 
رفتن تماس هاي شهروندان در موقعيت هاي 
اضطراري مي شــود. معاون عمليات فرمانده 
انتظامي تهــران با تأكيد بــر اينكه به منظور 
كاهش مشغول ماندن خطوط110 و با توجه به 
اينكه سامانه110 براي رسيدگي به فوريت هاي 
پليسي اســت، عنوان داشت: توصيه مي شود 
شهروندان گرانقدر تهراني سؤاالت و موارد خود 
را درخصوص ويروس كرونا با سامانه۴030 در 

ميان بگذارند.

 زورگيري براي 
رسيدن به ارثيه

اختالف بر سر ارثيه خانوادگي باعث شد تا مرد 
جوان براي رسيدن به پولش نقشه زورگيري از 

يكي از بستگانش را عملي كند.
به گزارش همشــهري، اواخر شهريور امسال 
مأموران كالنتــري 1۴۴تهــران در جريان 
زورگيري يك كاميون هيونــدا قرار گرفتند. 
صاحــب كاميون مــردي ميانســال بود كه 
درتشريح ماجراي سرقت گفت: من با كاميونم 
بار و اثاثيه خانه حمــل مي كنم و براي همين 
شماره تلفن همراهم را پشت كاميون درج كرده 
بودم. ساعاتي قبل فردي با من تماس گرفت و 
گفت يك سرويس بار وســايل پالستيكي به 
مقصد شهرستان رويان دارد. پس از توافق بر 
سر كرايه، به آدرســي كه گفته بود در خيابان 
اتحاد رفتم و حدود نيمه شــب بود كه به آنجا 
رسيدم. وقتي منتظر صاحب بار بودم، مردي 
از سمت شــاگرد باال آمد و خودش را صاحب 
بار معرفي و نام خانوادگي مرا صدا زد. من كه 
درهاي ماشــين را قفل كرده بــود، آنها را باز 
كردم اما در همين هنگام 2مرد كه صورتشان 
را پوشانده بودند در ســمت راننده را باز كرده 
و وارد ماشين شــدند. آنها مرا كتك زدند و با 
تهديد چاقو از ماشــين پياده كرده و با سرقت 

كاميونم، متواري شدند.
با اين شــكايت، تحقيقات براي شناســايي و 
دســتگيري زورگيران آغاز شــد. مأموران با 
بررســي دوربين هــاي مداربســته اطراف 
محل سرقت متوجه شــدند كه دزدان 3مرد 
بودند كه هنگام اجراي نقشــه سرقت از يك 
خودروي پژو پياده شده بودند. با ردگيري اين 
خودرو مردي به نام باقر دستگير شد و وقتي 
به پايگاه چهارم پليس آگاهــي تهران انتقال 
يافت به ســرقت اعتراف كرد و مدعي شد كه 
از بستگان شاكي است. او گفت: مدتي قبل بر 
سر ارثيه خانوادگي مان با صاحب كاميون كه 
از بستگانمان اســت دچار اختالف شدم. من 
مي گفتم كه حق من از ارثيه بيشتر از چيزي 
است كه شاكي حساب كرده بود اما او حاضر 
نمي شد حق مرا بدهد. براي همين نقشه سرقت 
كاميونش را كشيدم و از 2نفر از دوستانم براي 

اجراي آن كمك خواستم.
وي ادامه داد: شب حادثه، ابتدا يكي از دوستانم 
شــاكي را به محل قــرار كشــاند و بعد من و 
همدست ديگرم كه سر و صورتمان را پوشانده 
بوديم وارد كاميون شديم و پس از كتك زدن 
شاكي، كاميون را سرقت كرديم. بعد آن را به 
شهرستان پرديس برديم و در يك پاركينگ 
مخفي كرديم تا در زمان مناســب به فروش 

برسانيم كه دستگير شديم.
به گفته سرهنگ سعيد مجيدي، رئيس پايگاه 
چهارم پليس آگاهي تهران، با اعترافات متهم، 
همدســتان او نيز دستگير شــدند و كاميون 
سرقتي كشــف شــد و متهمان با صدور قرار 

قانوني راهي زندان شدند.

 اشتباه باجناق
14خانه را ويران كرد

مرد جــوان هنگامي كه با پســر 
خردسالش براي سركشي به خانه داخلي

باجناقش رفته بود، غافل از اينكه 
گاز نشــت كرده كليد برق را زد و همين اشتباه 
ناخواســته موجب انفجاري هولناك و تخريب 

دست كم 1۴خانه شد.
به گزارش همشــهري، اين حادثه پيش از ظهر 
ديروز در خانه اي 3طبقه در شــهرك شــاهد 
شهرستان بجنورد واقع در استان خراسان شمالي 
اتفاق افتاد. صاحب اين خانه از مدتي قبل به تهران 
سفر كرده و كليد آنجا را به باجناقش سپرده بود تا 
به خانه سركشي كند. باجناق صاحبخانه در اين 
چند روز بارها به آنجا رفته بود اما ديروز آخرين 
مرتبه اي بود كه راهي آنجا شــد. او اين بار پسر 
2ســاله اش را هم با خود برده بود. اين خانه در 
طبقه سوم ســاختماني 3طبقه قرار داشت. مرد 
جوان كليد را در قفل چرخانــد و آن را باز كرد. 
دســتش را به طرف كليد برق برد تا چراغ ها را 
روشن كند و بدون اينكه متوجه بوي غيرعادي 
شده باشد كليد برق را زد و در همين لحظه انفجار 
مهيبي رخ داد. شدت انفجار به حدي بود كه خانه 
دچار آتش سوزي شد و عالوه بر آن موج انفجار 

ديوارها را نيز ويران كرد.
ســاكنان شــهرك كه بــا صــداي انفجــار از 
خانه هايشان بيرون آمده بودند شعله هاي آتش 
را مي ديدند كه از اين ساختمان زبانه مي كشيد. 
2واحدي كه در طبقه سوم قرار داشت در آتش 
مي سوخت اما اين، همه خسارت اين انفجار نبود؛ 

چراكه به ساختمان مجاور و 2واحد طبقه دوم نيز 
خسارت سنگيني وارد شده بود. مردم سراسيمه 
از آتش نشــاني كمك خواســتند و دقايقي بعد 

آتش نشانان راهي محل حادثه شدند.
اين حادثه ساعت12:18 رخ داد و تنها ۴دقيقه 
بعد نخســتين گروه از آتش نشــانان خود را به 
محل حادثه رساندند. ســريع ترين راه رسيدن 
به كانون آتش ســوزي و انفجار در طبقه سوم، 
اســتفاده از نردبان بود اما در اســتان خراسان 
شمالي و شهرســتان بجنورد نردباني كه ارتفاع 
آن تا طبقه سوم برســد وجود ندارد و نردبان ها 
فقط مي توانند براي عمليات در ساختمان هايي 
تا 2طبقه كافي باشــند. در اين شرايط اولويت 
آتش نشــانان نجات افراد گرفتارشده در حادثه 
بود. هيچ كس نمي دانســت افرادي كه در طبقه 
سوم ساختمان حضور داشتند بعد از انفجار چه 
سرنوشــتي پيدا كرده اند. نبود نردبان از يك سو 
و گستردگي آتش سوزي از ســوي ديگر نجات 
آنها را براي آتش نشانان دشوار مي كرد. آنها قصد 
داشتند از راه پله ها خود را به طبقه سوم برسانند 
اما شعله هاي آتش راه را مسدود كرده بود. با اين 
حال دقايقي بعد آتش نشانان با شجاعت از ميان 
شعله هاي آتش گذشتند و خود را به 2نفري كه 
در طبقه سوم گرفتار شــده بودند رساندند. مرد 
جوان و پسر خردسالش بر اثر انفجار اوليه به شدت 
مصدوم شده بودند و شــرايط وخيمي داشتند. 
به اين ترتيب آنها با دشــواري زيــادي به پايين 
ساختمان منتقل و توسط امدادگران اورژانس به 

بيمارستان منتقل شدند.

جان 280هزار نفر در خطر است
مجيد خوش رفتار، معاون عمليات آتش نشــاني 
بجنورد درباره اين حادثه به همشهري مي گويد: 
در اين حادثه 1۴واحد مســكوني بيــن 10 تا 
100درصد تخريب شــدند. وي ادامه مي دهد: 
در اين حادثه 2واحد طبقه ســوم به طور كامل 
تخريب شدند. واحد هاي طبقه اول و دوم ديوار و 
پنجره هايشان به دليل شدت انفجار فرو ريخت و 
ديوار ساختمان هاي مجاور نيز دچار ريزش شد و 
در مجموع به 12واحد خسارت سنگين وارد شد.

او درباره علت وقوع اين حادثه مي گويد: صاحب 
خانه چند روزي در خانه اش نبــود و باجناقش 
به خانه او ســر مي زد. هنگام وقوع حادثه نيز او 
همراه پسرش براي سركشي به آنجا رفته بود و 
در شرايطي كه گاز از اجاق گاز نشت كرده بود او 
هنگام ورود كليد برق را زد و با جرقه كليد، انفجار 
اتفاق افتاد. خوش رفتار ادامــه مي دهد: ظاهرا 
مدت زمان زيادي گاز در آنجا نشت كرده و متراكم 
شــده بود؛ چراكه انفجار قدرت بســيار زيادي 
داشت، با اين حال 2مصدوم حادثه به بيمارستان 

منتقل شدند و 6نفر ديگر كه در آنجا گرفتار شده 
بودند نيز نجات يافتند.

معــاون عمليات آتش نشــاني بجنــورد درباره 
خطراتي كه در اين عمليات جان آتش نشانان و 
حادثه ديدگان را تهديد مي كرد مي گويد: بجنورد 
با وجود اينكه مركز اســتان اســت و 5ايستگاه 
آتش نشاني و 88آتش نشان دارد اما فاقد نردبان 
مناســب اســت. طوري كه نردبان هاي ما فقط 
براي ساختمان هاي 2طبقه كارايي دارد و براي 
ســاختمان هايي با ارتفاع بيشــتر هيچ نردباني 
وجود ندارد. در سال هاي اخير ساختمان هاي بلند 
زيادي در شهر ساخته شده كه اگر در هر كدام از 
آنها حادثه اي اتفاق بيفتد ممكن است شاهد يك 

فاجعه باشيم. 
او ادامه مي دهد: ما در مانورهايمان تالش زيادي 
براي كم كردن زمان رســيدن بــه محل حادثه 
انجام مي دهيم اما بدون نردبان كار دشوار است 
و همكارانم در چنين حوادثي با ازجان گذشتگي 
از طريق راه پله ها براي خامــوش كردن آتش و 
نجات افراد گرفتار شــده اقدام مي كنند. اين به 
اين معناســت كه به خاطر فقدان امكانات جان 

280هزار نفر ساكنان بجنورد در خطر است.

پولشويي40ميليارديباكارتهاياجارهاي
»كارت بانكي شــما را كرايه مي كنيــم«. باند بزرگ 

كالهبرداري پس از دستبرد به حساب بانكي شهروندان انتظامي
با استفاده از كارت هايي كه اجاره كرده بودند، اقدام به 

پولشويي مي كردند.
به گزارش همشــهري، اعضاي اين باند مخوف 6نفر بودند كه محل 
فعاليت مجرمانه آنها استان مازندران بود. شگرد اصلي آنها كالهبرداري 
از طريق فضاي مجازي يا همان فيشــينگ بود. آنها ابتدا با طراحي 
تبليغات و آگهي هــاي فريبنده ازجمله خريد شــارژ تلفــن ارزان، 
شرط بندي مسابقات ورزشي، دانلود برنامه هاي جاسوسي و رديابي 
و... اقدام به انتشار اين آگهي ها در ســايت ها و شبكه هاي اجتماعي 
مي كردند. آگهي ها به گونه اي طراحي شده بودند كه مخاطب را براي 
خريد برنامه ها، شارژ ارزان قيمت با شــرط بندي ترغيب مي كردند. 
آنها وقتي روي لينك آگهي كليك مي كردند وارد يك صفحه بانكي 
مي شدند و مي بايســت مبلغ ناچيزي را براي خريدي كه انجام داده 
بودند پرداخت مي كردند. اما اين صفحه بانكــي جعلي بود و طوري 
عمل مي كرد كه وقتي مشتريان مشخصات حساب خود را در آن وارد 
مي كردند، اين مشخصات همزمان براي كالهبرداران ارسال مي شد 
و آنها ظرف چند ثانيه مي توانســتند موجودي حساب مشتريان را 

خالي كنند.

مرحله  پولشويي 
هرچند مهم ترين مرحله كالهبرداري، خالي كردن حساب طعمه ها 
بود، اما پس از آن اعضاي باند مي بايست براي انتقال پول هاي سرقتي 
از شگردهايي استفاده مي كردند كه لو نروند و به تصور خودشان قابل 
رديابي نباشــند. آنها براي اجراي اين مرحله نقشه اي كاماًل حرفه اي 

داشتند.
اعضاي باند كالهبرداري از قبل يك شــركت صوري تاسيس كرده و 

مدعي شده بودند كه شركت آنها تجاري است. آنها سپس افراد زيادي 
را جذب اين شركت كرده و به آنها گفته بودند كه چون شركت شان 
تازه تاسيس است، افراد مي توانند با قرار دادن كارت عابربانك شان در 
اختيار اين شركت، در سود معامالتي كه شركت انجام مي دهد سهيم 
باشند. به اين ترتيب افراد مي توانستند كارت هاي عابربانك بي استفاده 
خود را به همراه رمزشان در اختيار اين شركت قرار دهند و بدون انجام 
هيچ كاري، ماهانه  مبلغي را به عنوان كرايه كارت عابربانكشان دريافت 
كنند. به اين ترتيب بود كه افراد زيادي با طمع دريافت كرايه ماهانه، 
كارت هاي عابربانك خود را در اختيار كالهبرداران قرار دادند غافل از 

اينكه قرار است از اين كارت ها براي پولشويي استفاده شود.

كالهبرداري ميلياردي 
اعضاي باند كالهبرداري كه به اين شگرد توانسته بودند چندين كارت 

عابربانك با هويت هاي مختلف به دســت آورند، در آخرين مرحله از 
نقشه شان از اين كارت ها براي پولشويي اســتفاده مي كردند. به اين 
ترتيب كه پس از خالي كردن حساب طعمه هايشان با شگرد فيشينگ، 
مبالغي را كه از حساب آنها برداشــت مي كردند، به كارت هايي كه از 
سرمايه گذاران شركت قالبي شــان دريافت كرده بودند واريز كرده و 
سپس با اســتفاده از اين كارت ها اقدام به برداشت پول ها مي كردند. 
آنها با اين شگرد حســاب صدها نفر را خالي كردند و همه اين مبالغ 
را با كارت هايي كه در اختيار داشتند از حساب ها بيرون كشيده و به 

راحتي به جيب زدند.

دستگيري 
اعضاي باند كالهبرداري هر روز جيب خود را بيشتر از گذشته پر پول 
مي كردند تا اينكه با شــكايت افرادي كه از حساب شان سرقت شده 
بود، تيمي از مأموران پليس فتاي اســتان مازندران براي شناسايي 
و دستگيري كالهبرداران وارد عمل شــدند. به گفته سردار مرتضي 
ميرزايي، فرمانده انتظامي مازندران، كارشناسان پليس فتا با اقدامات 
اطالعاتي و بررســي هاي همه جانبه موفق شــدند، اين افراد را كه 
6نفر بودند در شــهرهاي مختلف مازندران شناسايي كنند. متهمان 
در عمليات همزمان پليس در شــهرهاي چالوس، قائم شــهر، بابل، 
ساري و نور دستگير شدند و در بازجويي ها اعتراف كردند كه به بهانه 
تاسيس شركت تجاري، كارت بانكي مشتريانشان را خريده يا اجاره 
مي كردند و پس از كالهبرداري در فضاي مجازي و خالي كردن حساب 
طعمه هايشان، با استفاده از كارت ها اقدام به پولشويي مي كردند. وي 
با اشاره به كشف 320عدد كارت عابر بانك در مخفيگاه متهمان گفت: 
ميزان كالهبرداري اين باند بالغ بر ۴0ميليارد تومان برآورد شده و افراد 
مختلف در سراسر كشور در دام اين باند گرفتار شده بودند كه تحقيقات 

تكميلي در اين پرونده ادامه دارد.

كالهبرداران فيشينگي براي خالي كردن حساب طعمه هايشان شگرد عجيبي داشتند

نقشهزنورزشكاربرايانتقامجوييازخواستگارقالبي
تاكسي هاي ونك-يوسف آباد موظف به رفتن تا مقصد هستند

روابط عمومي سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران پيرو 
چاپ پيام مردمي با عنوان »تاكســي هاي ونك به يوسف آباد قبل از 
ونك مسافران را پياده مي كنند« در ستون با مردم روز 8مهرماه پاسخ 
داده است: شكايت شهروند درخصوص خط يوسف آباد به ونك مورد 
بررسي قرار گرفت، تاكســيرانان ملزم به جابه جايي مسافر در مسير 
مشخص شده خط )از مبدأ تا مقصد( هستند. لذا شهروندان گرامي 
مي توانند درصورت مشاهده هرگونه تخلف در ناوگان تاكسيراني و 
موارد خــارج از ضوابط ابالغي، مراتب را با ذكر شــماره كامل پالك 
به سامانه 1888يا ســامانه ثبت تخلفات در سايت 1888به آدرس 
htpp://1888.tehran.ir منعكس كنند و اين ســازمان را در امر 

نظارت هر چه بهتر ياري كنند.

چگونگي شناخت و فهم تهران 
براي شناخت دقيق و علمي تهران بايد از پوسته  ادامه از 

به شدت بزك شده و تبليغات پايه آن كه در قالب صفحه اول
اتوبان ها و هايپرمال ها نمايان اســت، عبور كرد و در البه الي زيست 
نهان شده آن با كنجكاوي به حقيقت شهر پي برد و به برنامه ريزي براي 
آن پرداخت. امروزه برنامه ريزان و مديران شهري بيش از هر چيز به اين 
رويكرد و روش براي تصميم گيري نياز دارند. واقعيت اين اســت كه 
بنيادين و جان شــهر« همانا »شــهروندان« هستند و هرگونه  »ژن 
تصميم گيري در غياب مردم مي توانــد فاجعه به بار بياورد، البته اين 
شيوه كار، سخت و پردردسر است ولي براي پيشرفت و شكوفايي تهران 

گريزي از آن نيست.

زن ورزشــكار كــه بــه اتهــام ســرقت و 
گروگانگيري دستگير شــده، در دادسراي 
جنايي مدعي شــد بــراي انتقام جويي از 
خواستگار قالبي اش نقشــه گروگانگيري 

كشيده است.
به گزارش همشــهري، چند روز قبل مرد 
جواني نزد ماموران پليس رفت و گفت در دام 
گروگانگيران سارق گرفتار شده است. وي 
توضيح داد: در حال رفتن به خانه بودم كه 
يك خودروي پژو 206سد راهم شد. 3مرد 
جوان از آن پياده شدند و طوري به من ضربه 
مي زدند كه حدس زدم رزمي كار هستند. 
سپس به زور مرا سوار ماشين كردند و ربودند. 
شــاكي ادامه داد: به محض اينكه ماشين 
حركت كرد، آدم ربايان ماسك خود را كنار 
زدند. يكي شان شباهت زيادي به بروسلي 
داشت و نكته اي كه در ذهنم ماند اين بود كه 
از آينه ماشين، قابي آويزان بود و داخل آن 

هم عكس بروسلي بود.
در آن لحظه تالش كردم هر طوري شده از 
ماشين پياده شوم اما يكي از آنها ضربه اي به 
سرم زد كه از هوش رفتم. وقتي چشمانم را 
باز كردم در يك خانــه وياليي زنداني بودم. 
آدم ربايان لباس هايــم را درآوردند و عكس 
و فيلم ســياه گرفتند. بعد پول ها، گوشــي 
موبايل و انگشتر و گردنبند طاليم را دزديدند 

و ســاعتي بعد از خانه بيــرون بردند و در 
بيابان هاي اطراف رهايم كردند.

با اين شكايت به دســتور داديار شعبه اول 
دادســراي وي ژه ســرقت تهران گروهي از 
مأموران پليس آگاهي تالش براي شناسايي 
و دستگيري سارقان گروگانگير را آغاز كردند. 
تا اينكه چند روز قبل شاكي به صورت اتفاقي 
خودروي متهمان را در خيابان ديد. او از آينه 
خودروي پژو و  قاب آويزان با تصوير بروسلي، 
خودرو را شــناخت و پليس را خبر كرد و به 

اين ترتيب متهمان پرونده دستگير شدند. 

دختر ورزشكارسركرده باند 
بازجويي از متهمان آغاز و مشخص شد كه 
آنها از ســوي دختري جوان به نام الناز كه 
مربي ورزش هاي رزمي بــوده براي ربودن 
شاكي اجير شده اند. يكي از متهمان، همان 
مردي بود كه شــباهت زيادي به بروسلي 
داشت و خودش هم رزمي كار بود. او گفت: 
چند وقت قبل پدر الناز فوت شــد و ارثيه 
كالني به او رسيد. يكي از زمين هاي پدري 
او در اطراف تهران 3ميليــارد تومان ارزش  
داشت كه پول فروش آن به تازگي به حساب 
النار واريز شده بود. اما مدتي قبل الناز نزد ما 
آمد و گفت مردي برايــش مزاحمت ايجاد 
كرده و قصد تصاحب ارثيــه اش را دارد و از 

ما خواســت كه او را گروگان بگيريم و پس 
از سرقت اموالش، فيلم مستهجن از او تهيه 
كنيم. او به ما اطمينــان داد كه با تهيه اين 
فيلــم، گــروگان، حاضر به مطــرح كردن 

شكايت نمي شود اما تصورش اشتباه بود.

خواستگار قالبي 
 با اطالعاتي كه متهم در اختيار كارآگاهان 
قرار داد،  الناز  دستگير شد. او در بازجويي ها 
گفت: من مربي ورزش هاي رزمي هستم و 
بعد از مرگ پدرم ارثيه كالني به من رسيد. 
وقتي موضــوع فروش يكــي از زمين هاي 
پــدري ام را براي شــاگردانم تعريف كردم 
فكرش را نمي كردم يكي از آنها نقشه  اي براي 

كالهبرداري از من بكشد.
وي ادامه داد: يكي از شــاگردانم به نام مينا 
پيش من آمد و مرا براي برادرش خواستگاري 
كرد. او مدعي شد كه برادرش مهندس است 
و اقامت آمريكا را دارد. اما به دليل كرونا مدت 
كوتاهي در ايران است. من هم با برادرش قرار 
مالقات گذاشتم و چون از او خوشم آمده بود، 

به خواستگاري او جواب مثبت دادم.
الناز ادامه داد: ما قرار ازدواج گذاشــتيم اما 
مدتي بعد متوجه شدم كه خواستگارم متاهل 
بود. او چند روز قبل از اينكه پي به رازش ببرم 
از من خواست كه براي ســرمايه گذاري و 

خريد خانه در آمريكا به او پول بدهم تا بتواند 
از اين طريق برايم اقامت آمريكا را بگيرد. اما 
همسر اين مرد كه متوجه نقشه شوم او شده 
بود پيش من آمد و حقايق را فاش كرد. من 
هم براي انتقامجويي نقشه ربودن و اخاذي 

از او را كشيدم. 
براساس اين گزارش، با دستگيري متهمان 
پرونده و ادعاهاي آنها، براي تمامي آنها قرار 
قانوني صادر شده و تحقيقات تكميلي در اين 

پرونده ادامه دارد.

نشت گاز در خانه اي واقع در 

بجنورد انفجار بزرگي را رقم زد
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هفدهمآذرماهكهبيايداكرانفيلمالاقلدر
حوزهآنالينباجديترينوواقعيترينچالش
خوددرسينمايايرانمواجهخواهدشد.بنابر
اعالمقبليسازندگانفيلم»ناگهاندرخت«
قراراستاينفيلمدرروزهفدهمآذراكران
آنالينخودراآغازكنــداماايناكرانآنالين
برخالفسايراكرانهايآنالينازآغازدوران
كروناوقرنطينهورواجبيحدواندازهايننوع

نمايشفيلمدركشوراست.

ناگهانقانون
در ماه هاي اخير موضــوع اكران آنالين فيلم هاي 
سينمايي يكي از موضوعات داغ مورد مناقشه بين 
مسئوالن سينمايي و صاحبان آثار در كشور بوده 
است. تعطيلي سينماها موج طرفداران تماشاي 
فيلم ها را در خانه ها و پاي نمايشــگرها نشــاند و 
تجربه ديدن فيلم روز در خانه با قيمتي مناســب 
را به راه حلي براي ادامه حركت كارگزاران صنعت 
سينما و متوقف نشدن جريان توليد و نمايش بدل 
كرد. خيلي زود اما اين مــوج مثبت با ضربه هاي 
منفي قاچاقچيان فيلم كه اين بار در محمل آنالين 
آثار را به غارت مي بردند دچار سكته شد. صاحبان 
آثار از يك سو امكان نمايش گسترده در سالن هاي 

سينما را به ويروس هاي چيني واگذار كرده بودند 
و از ســوي ديگر بايد طي قراردادهاي يكطرفه و 
بي ارزش به نمايش آنالين فيلم شان در 2پلتفرم 
نمايش آنالين آثار تن مي دادنــد. در اين مهلكه 
موضوع قاچاق آثار و كپي غيرمجــاز را هم نبايد 
فراموش كرد تا وضعيت نگران كننده اكران آنالين 
در ايران بيشتر هويدا شود.حاال اما اهالي »ناگهان 
درخت« براي اكران آنالين و جلوگيري از قاچاق 

آن مسير تازه اي را پيموده اند.

ناگهانواشنگتن
جامعــه هنــري و پديدآورنــدگان آثار شــامل 
هنرمندان، نويســندگان، مصنفان و ناشران، از 
خدمات اداره حق مؤلف اســتفاده مي كنند. اين 
اداره كجاســت؟ در كتابخانه ملي شهر واشنگتن 
يا همان كتابخانه كنگــره. كتابخانه چه خدمتي 
به هنرمندان ارائــه مي دهد؟ با ثبت هر اثر هنري 
اعم از فيلم يا كتاب يا موسيقي در اين كتابخانه، 
آن اثر عمال در گستره قوانين حمايتي كپي رايت 
قرار مي گيرد و اين همان مسيري است كه مالكان 
فيلم سينمايي »ناگهان درخت«، آن را پيموده اند.

ناگهاناكران
به جز فيلم هاي اصغر فرهادي كه به دليل داشتن 
تهيه كننــده بين المللي شــامل قانــون جهاني 
كپي رايت هســتند، فيلم صفي يزدانيان دومين 

مــورد از فيلم هاي ايراني اســت كه در مســير 
ضدقاچاق مي خواهد به حيــات قانوني خود در 
درياي عميق اكران آنالين ادامه دهد. شــايد بد 
نباشــد بدانيد كه با ثبت اثــر »ناگهان درخت« 
در ايــن كتابخانه آمريكايي قبــل از هرچيز و در 
راستاي اجراي قانون كپي رايت، هرگونه استفاده 
و بارگذاري غيرمجاز فيلم در اينستاگرام، تلگرام 
و يوتيوب غيرممكن خواهد بود. به بيان ديگر در 
صورت بارگذاري فيلم به صورت غيرمجاز و خارج 
از اختيار مالكان اثــر در اين فضاهاي مجازي، اثر 
خودبه خود حذف خواهد شــد و در صورت تكرار 
اين اتفاق آن صفحه يا سايت يا سرور طبق قوانين 

جهاني كپي رايت، مسدود می شود.

ناگهانمهناز
اما »ناگهان درخت« براي موفقيت در اكران آنالين 
برگ هاي برنده ديگري هم دارد. نبايد فراموش كرد 
كه صفي يزدانيان بــا فيلم قبلي اش -در دنياي تو 
ساعت چند است؟- براي خودش و دنياي عاشقانه 
فيلمســازي اش طرفداران زيادي دست وپا كرد. 
ناگهان درخت، عاشقانه اي ديگر است از او و البته 
با روايتي امروزي تر. منهاي پيمان معادي در نقش 
اول فيلم، بايد به ياد آورد كــه در اين فيلم مهناز 
افشــار هم ايفاي نقش كــرده و در واقع اين فيلم 
آخرين حضور سينمايي اين بازيگر مهاجرت كرده 

از ايران مقابل دوربين سينما بوده است.

 جايزه جالل آل احمد روزهاي پايانــي را مي گذراند و در مرحله اعالم 
نتايج است. هفته گذشته  نامزدهاي بخش نقد ادبي جايزه معرفي شدند 
و ديروز نامزدهاي بخش مستندنگاري. به مرور نامزدهاي بخش هاي 
گوناگون جايزه معرفي مي شوند تا درنهايت پس از معرفي نامزدهاي 
بخش داستان كوتاه و رمان كار جايزه در بخش معرفي تمام شود. در 
جايزه جالل همواره بيشتر توجهات معطوف به بخش رمان و داستان 
بوده و بخش هايي مثل مستندنگاري و نقد ادبي كمتر مورد توجه است. 
حساسيت رسانه ها درباره برگزيدگان اين بخش ها نيز كمتر بوده است.

اما چه آثاري در شمار مســتندها قرار مي گيرد؟ آيا فقط كتاب هاي 
تاريخ شفاهي، زندگي نامه ها، ســفرنامه ها و متن هايي شبيه آنها جزو 
مستندنگاري محســوب مي شــوند؟ زندگي نامه هاي خودنوشت و 
جستارها و آنچه در ادبيات سال هاي اخير ناداستان ناميده مي شود، چه 
جايگاهي در مستندنگاري دارد؟ اصاًل تاكنون شده است كه داوران يا 

دبير جايزه حدود و ثغور مستندنگاري را تعريف كنند؟ 
كتاب هاي »از ري تا شــام؛ روايت ناتماِم شــهيد احمد غالمي« اثر 
علي مژدهي )انتشارات مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس(، »از شريف 
تا لس آنجلس« اثر پرويز سعادتي )انتشارات سوره مهر(، »ده ـ هشتاد« 
)روايتي از سيل خوزستان 98( نوشته ميثم اميري )شركت سهامي 
كتاب هاي جيبي(، »فركانس 1160؛ اينجا آبادان صداي مقاومت و 
ايستادگي( اثر فضل اهلل صابري )انتشارات سوره مهر(، »قدر مطلق يك 
توطئه؛ كودتاي نقاب به روايت اسناد« از شاداب عسگري و اسماعيل 
قمريان معمره )انتشارات مركز اســناد انقالب اسالمي(، »گوهر صبر؛ 
خاطرات گوهرالشريعه دستغيب« به كوشش طيبه پازوكي )انتشارات 
سوره مهر(، »مظلوم ميهن محبوبم« اثر دكتر علي شمسا )انتشارات 
شــفاف( آثاري  هســتند كه به بخش نهايي داوري جايزه جالل راه 

يافته اند.
از 8اثري كه به عنوان نامزد بخش مســتندنگاري اعالم شده اند، 3اثر 
از انتشارات سوره مهر اســت و يك اثر از انتشارات مركز اسناد انقالب 
اسالمي و يك اثر هم از انتشارات مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس. 
انتخاب نامزدها به گونه اي است كه به نظر مي رسد برگزار كننده جايزه 
بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس يا مجمع ناشران انقالب 
اسالمي است و جايزه مربوط به آثار و نويسندگاني است كه ذيل گفتمان 

انقالب اسالمي و دفاع مقدس آثار خود را خلق كرده اند.
مســئله نامزدها به ايــن ۵اثر محدود نمي شــود. نويســنده كتاب 
»ده ـ هشــتاد« اثر ديگري كه به عنوان نامزد جايزه انتخاب شده يكي 
از كاركنان بنياد شعر و ادبيات داستاني ايرانيان در سال هاي گذشته 
بوده و قاعدتاً  بايد از نامزدي انصراف دهد. تنها يك اثر »مظلوم ميهن 
محبوبم« باقي مي ماند كه خارج از دايره دوســتان و ناشران آشنا قرار 
مي گيرد. چنين رويكردهايي در انتخاب  نامزدها، جايزه جالل  آل احمد 
را از يك جايزه ملي كه جايگزين بخش ادبيات كتاب سال جمهوري 
اسالمي است و قاعدتاً  بايد شامل همه ناشران و آثار منتشر شده در طول 
سال باشد، به جايزه اي محدود و حتي محفلي تقليل مي دهد. گلعلي 
بابايي، مصطفي رحيمي و سعيد عالميان داوري آثار را عهده دار بوده اند. 
بررسي كارنامه داوران گواه اين مدعاست كه آنها بيشتر در حوزه ادبيات 
انقالب و جنگ صاحــب  نظر و تجربه اند و جز انتخــاب آثاري در اين 
حوزه انتظار ديگري از ايشان نمي توان داشت. پس شايد مسئله به جز 
بازتعريف بخش مستندنگاري، فقدان دقت الزم در انتخاب داوران بوده 
است؛ داوراني كه تنها همين آثار را در همه سال هاي فعاليت حرفه اي 

خود خواند ه اند، نبايد انتظاري جز اينها داشته باشند.

نيمقرنگذشــتوخاطره»رضاموتوري«
همچنانزندهاست.خاطرهفيلمبرسابقي
كهبازخميبرپهلورويموتورخيابانهاي
تهرانرازيرپاميگذاردتــافرهاد»مرد
تنها«رادررثايشبخواند.رضاييكهلحظه
آخرآخريــنجملهاشپيغامــيبهرفيق
است:»بهعباسقراضهبگيدرضاموتوري
مرد.«رضاييكهردخونيكهباپنجهاشبر
پردهسپيدسينمادياناثبتكردهمچنان
تازهاست.50ســالگذشتهورضاموتوري

همچنانكارميكندوديدهميشود.

يك سال بعد از توفان »قيصر«، »رضا موتوري« 
روي پرده آمد. سومين ساخته مسعود كيميايي 
از 10 آذر 13۴9 در 16 سينماي تهران اكران 
عمومي شــد. مولن روژ، رنگين كمــان، ژاله، 
هماي، توسكا، چرخ و فلك، اورانوس، فيروزه، 
پاسارگاد، مهتاب، ركس، شهوند، نپتون، ليدو، 
ديانا و اسكار ســينماهاي نمايش دهنده رضا 
موتوري بودنــد. همزمان با فيلــم كيميايي، 
»مردي از جنوب شــهر« )صابر رهبر( با بازي 
فردين در 1۴ ســينماي پايتخت اكران شــد. 
يك ســال قبل هم فيلم ديگري از صابر رهبر 
همزمان با فيلم كيميايي روي پرده آمده بود؛ 
فيلم »دنياي آبي« كه 3 بازيگرش)بهروز وثوقي، 
پوري بنايي و تجدد( در قيصر حضور داشتند، 
بازي را به فيلم كيميايــي باخت و در هياهوي 
قيصر ديده نشــد. ســال ۴9 اما اتفاق ديگري 
رخ داد. درحالي كه چند مــاه قبل از اكران رضا 
موتوري، قيصر در اكران دوم بيشــتر از اكران 
اولش فروخته بود، اقبال عمومي از فيلم ســوم 
كيميايي در حد متوسط باقي ماند. رضا موتوري 
در اكران اول تهران 800 هزار تومان فروخت؛ 
تقريبا نصف فروش مردي از جنوب شــهر كه 
در تبليغاتش با اشاره به شــاد بودن فيلم اين 
جمله به چشم مي خورد: »در اين فيلم خبري 
از چاقوكشي نيســت.« برخالف قيصر، درباره 
رضا موتوري خبري از حمايــت منتقدان هم 
نبود. هوشنگ حســامي در روزنامه كيهان با 
نقد »چرا رضــا موتوري فيلم خوبي نيســت« 
به اســتقبال فيلم رفت. بيژن خرسند به بهانه 
رضا موتوري پنبه همه ســاخته هاي كيميايي 
را زد و حتي پرويز نوري )از مدافعان قيصر( در 
هفته نامه فردوسي، با وجود تعريف و تحسين 
از چند ســكانس، رضا موتــوري را در مجموع 
فيلمي ضعيف ناميد. در عوض پرويز دوايي براي 
فيلم سنگ تمام گذاشت و آن را اثري به مراتب 
غني تر از قيصر خوانــد. مجادله قلمي دوايي با 
حسامي هم به نوعي تداعي كننده جنجال هاي 
مطبوعاتي قيصر بود. چند سينمايي نويس جوان 
مثل رضا سهرابي و جمشــيد اكرمي هم جزو 
عالقه مندان فيلم بودند ولي رضا موتوري شوري 
را كه قيصر ميان منتقــدان، روزنامه نگاران و 
روشنفكران به پا كرده بود تكرار نكرد. فيلم در 
گذر بيشتر و بهتر ديده شد و در يادها ماند. رضا 
موتوري گرچه موفقيت قيصــر را تكرار نكرد و 
فاقد استحكام دراماتيك داش آكل و گوزن ها 
به نظر مي رسيد ولي نوجويانه ترين و مدرن ترين 
فيلم دوره اول فيلمســازي كيميايي است. در 
نيمه اول فيلم، موقعيت هاي قراردادي سينماي 
فارسي به سخره كشيده مي شود و در سكانس 
تيمارســتان فيلم لحن سوررئاليستي به خود 
مي گيرد. جايي كه ديوانه ها در مواجه شــان با 
يكديگر از چوب جاي اسلحه استفاده مي كنند 
هم صداي شــليك گلوله مي آيــد و هم يكي 

گلوله مي خورد و از پــا در مي آيد. رضا 
موتوري از نيمــه دومش لحن تلخ و 
تراژيك مي يابــد؛ به مراتب تلخ تر 
از قيصــر و مشــحون از بــه ياد 
ماندني تريــن لحظه هــاي ناب 
سينماي كيميايي. از كبريتي كه 

اصطالحاً »شاه« مي ايستد 
تا بر پيروزي اخالقي 
رضا در پس شكست 
ظاهري اش شهادت 

دهد، تا حضور وســترن وار ممد الكــي و دار و 
دسته اش در حوالي زير بازارچه و كل سكانس 
چاقو خوردن رضا در ســالن ســينما. با وجود 
اينكــه موفقيت قيصر را در اكــران تكرار نكرد 
اما مثــل اغلب آثار قبل از انقالب ســازنده اش 
جريان ساز از كار درآمد. آنچه به عنوان نهضت 
ســينماي ارزان خياباني در ابتــداي دهه ۵0 
به راه افتــاد، بيش از هر فيلــم ديگري وامدار 
رضا موتوري بود. اساســا ضد قهرمان سينماي 
خياباني و شاخه حسي و غريزي موج نو از اين 
فيلم كيميايي متأثر بوده است. اين تأثيرپذيري 
را مي شود در فيلم هاي جوانانه دهه ۵0 هم كه 
سازندگانشان مي كوشيدند در سطحي فراتر از 
سينماي فارسي حركت كنند نيز مشاهده كرد. 
از فيلم هاي مجاهد- دلجو گرفته تا »فرياد زير 
آب« كه ســازنده اش ســيروس الوند، با سوار 
موتور كردن قهرمان زخمي اش يا بهره گرفتن 
از ترانه اي تلخ، اداي ديني آشكار به رضا موتوري 

كرد.
رد و ســايه رضا موتوري در فيلم هاي كيميايي 
هم قابل مشاهده اســت. با يك نمونه در قبل 
 از انقالب )اســتفاده از ترانه مــرد تنها در فيلم

» بلوچ«( و ارجاعاتي در فيلم هاي بعد از انقالب. 
شــايد بتوان گفت خود كيميايي بيشتر از هر 
فيلمســاز ديگري به فيلــم خاطره انگيزي كه 
در انتهاي دهه ۴0 ساخته بود ارجاع داد نماي 
پاياني »ســرب« و حركت دوربين و تأكيد بر 
كاله نوري نماي پاياني رضــا موتوري را به ياد 
مي آورد كه دوربين به روي موتور )تنها شي به 
جا مانده از قهرماني كه از پا درآمده( مي رود تا 
تصوير فيكس شود. در »ردپاي گرگ« حضور 
فرامرز قريبيان كه چونان تك سواري زخمي با 
اسب در خيابان ها مي تاخت، به شكلي دلپذير، 
رضا موتوري را تداعي مي كند. اجراي موسيقي 
منفرد زاده در سكانس فينال ردپاي گرگ، هم 
اشاره اي آشكار به همين فيلم است. كيميايي 
در »سلطان« به شكلي آشكارتر به رضا موتوري 
ارجاع داد و از بازسازي صحنه چاقو خوردن رضا، 
تا حتي دكوپاژ صحنه هاي موتورسواري، كه در 
آن يكي دو بار دوربينش را در زاويه اي مشــابه 

با فصل هاي معروف فيلم قديمي اش قرار داد.
صحنه شروع فيلم »مرسدس« و حضور اتومبيل 
گران قيمت زير بازارچه و محله امامزاده يحيي، 
كه حكم وصله اي نچسب را در محله اي سنتي 
و قديمي دارد هم باز يادآور ورود رضا موتوري 
با رولــز رويز به محلــه اش اســت. در »خون 
شــد« تازه ترين ســاخته كيميايي، كل فصل 
تيمارســتان، تداعي كننده رضا موتوري است. 
مجموعه ايــن ارجاعات نشــان مي دهد رضا 
موتوري بــراي كيميايي هم فيلــم دلپذيري 
بوده كه بارها به شكل هاي مختلف به آن ارجاع 
داده است. فيلمي كه شــايد شهرت و موقعيت 
تاريخ ساز قيصر و گوزن ها را نداشته باشد ولي 
يكي از مهم ترين آثار سازنده اش است و هرگز 
در گذر زمان به فراموشــي سپرده نشده است. 
۵0  ســال گذشــته و رضا موتوري همچنان 

جوان است. 
پر از طراوت و حس. با تصاوير نصرت اهلل كني، 
موسيقي منفرد زاده، صداي فرهاد و كيميايي 
جواني كه خوب مي داند چطور با نمايش ريختن 
قطره هــاي خون بر باك ســفيد موتــور رضا، 
حس بيافريند و دالور دورانش را چطور ســوار 
رخش )موتور( كند تــا در خيابان هاي تهران 
انتهاي دهه ۴0 جوالن بدهد و عاقبت هم روي 
آسفالت جان بدهد.  ۵0 ســال گذشته و هنوز 
زوم بك از دســت خوني رضا بر پرده ســينما 
ديانا، خودش حكايتي اســت نامكــرر و تمام 
نشدني. نشاني كامل از ذوق و قريحه 
كيميايي جوان، كه ۵0 ســال 
پيــش در چنين روزي يكي 
از صميمي ترين و دوست 
داشتني ترين فيلم هايش 
روي پرده رفــت تا به 
قول دوايــي حس را 
با زخمه هايــش بيدار 
كند و با صــداي بي صدا 
چند نسل را با خود 

همراه سازد.

نگاهيبهفهرســتنامزدهايبخشمستندنگاريجايزهجالل
آلاحمدنشانميدهدكهبيشترنامزدهاازميانناشرانخاص

انتخابشدهاند

مثليهكوهبلند

دودكش2ميآيد
مجموعه »دودكش2« به كارگرداني برزو نيك نژاد و تهيه كنندگي 
زينب تقوايي اخيراً وارد مرحله پيش توليد شــده اســت. به گزارش 
همشــهري، ســري دوم اين مجموعه نيــز در ســال139۵ به نام 
سريال پادري به كارگرداني محمدحســين لطيفي ساخته شد. در 
»دودكش1« برزو نيك نژاد نويســندگي متن را بر عهده داشــت و 

بازيگردان پروژه بود.
حاال سازندگان سريال كمدي اجتماعي »دودكش2« كه در سكوت 
خبري مراحــل پيش توليد پــروژه را آغاز كرده انــد، تصميم دارند 
تصويربرداري را به زودي در يكي از استان هاي كشور غير از پايتخت 
آغاز كنند. اين سريال براي پخش از شبكه يك سيما توليد مي شود. 

سعيدمروتي
روزنامه نگار

پيروزيمعيريانبركرونا
جالل الدين معيريان از بيمارســتان  مرخص شد. بابك معيريان، 
فرزند اين چهره پرداز سينما به ايسنا گفت: خوشبختانه روز گذشته 
پدرم كه بيش از 20روز در بيمارستان بستري بود، ترخيص شد و 
اوضاع عمومي اش خيلي بهتر است. بابك معيريان با اشاره به اينكه 
درگيري ريه با كرونا كامال رفع شده، افزود: از اين پس بايد مراقبت 
و فيزيوتراپي )ريه( در منزل انجام شود و همين كه به خانه برگشته 
 است، براي ما جاي شكر و خوشــحالي زيادي دارد.  جالل الدين 
معيريان، 12آبان ماه به دليل مبتال شــدن به كرونا در بيمارستان 
بستري شد و با وجود اينكه در مقطعي 80درصد ريه ايشان درگير 
ويروس كرونا شده بود و در آن وضعيت انتقال او به مركز درماني 
ديگري مي توانست اوضاع جسماني اش را وخيم تر كند، اما به خاطر 
مســاعد نبودن روند درماني، جالل الدين معيريــان در نهايت به 

بيمارستان ديگري منتقل شد.

بهتوافتخارميكنيم

ناگهانكپيرايت
فيلمصفييزدانيانقراراستبعدازمجموعهآثاراصغرفرهادي

دومينفيلمايرانيمشمولقانونمالكيتحقوقمؤلفباشد

 جمعی از هنرمندان و ســينماگران در پی ترور ناجوانمردانه شهيد محسن 
فخری زاده از دانشمندان هسته ای و دفاعي كشورمان در بيانيه ای اعالم كردند 

كه به اين شخصيت برجسته افتخار می كنند.
به گزارش همشهري، در متن اين بيانيه آمده است:

بهنامخدا
خطاببهتويیكهنمیشناختمت/خبر ترور ناجوانمردانه ات را شنيديم و 
افسوس خورديم كه چرا به قدر بدخواهان ميهن مان تو را نمی شناختيم. كمی 
دير شده ولی به پاس يك عمر تالش علمی بی منت و بی نام و نشان برای اقتدار 

كشور عزيزمان ايران، به تو افتخار می كنيم.
روحتشاد

پرويز پرستويی، ابراهيم حاتمی كيا، كمال تبريزی، مجيد مجيدی، همايون 
اســعديان، منوچهر محمــدی، منوچهر شاهســواری، مازيــار ميری، رضا 
ميركريمی، نرگس آبيار، فرشــته طائرپور، محمد مهدی عسگرپور، كامران 
ملكی، رسول صدرعاملی، مجتبی راعی، محمدحسين حقيقی، حسن برزيده، 

محمد علی نجفی، حبيب احمد زاده، آتيال پسيانی، فرهاد توحيدی، اكبر نبوی، 
فرهاد قائميان، ايرج تقی پور، محمد داودی، عبدالحميد قديريان، علی قائم 
مقامی، مهرداد فريد، نويد محمودی، بهمــن اردالن، حافظ احمدی، محمد 

قاسمی، محمد حسين مهدويان، مهدی فخيم زاده.

پرويز پور حســيني در قطعه هنرمندان 
بهشت زهراي تهران به خاك سپرده شد. 
به گزارش همشهري، پرويز پورحسيني 
بازيگر باســابقه و مطرح ســينما، تئاتر و 
تلويزيون ايران كه روز جمعه ۷ آذر بر اثر 
ابتال به كرونا در بيمارستان فيروزگر تهران 

چشم از جهان فروبست، صبح يكشنبه 9 
آذر با همراهي جمعي از اعضاي خانواده، 
دوســتان و همكاران به سمت خانه ابدي 
خود همراهي شد. پيكر پرويز پورحسيني 
در جوار مزار همسرش ناهيد ارسباران به 

خاك سپرده شد.

تدفينبارانيپورحسيني

اكران

سينما



19 2 دوشنبه 10 آذر 99  شماره 8098 جهان 3 0 2 3 6 4 0

كيوسك

دونالــد ترامــپ كه ايــن روزهــا رؤياي 
رياست جمهوري دوباره اش را نقش بر آب گزارش

در  شــركت  انديشــه  در  مي بينــد، 
انتخابات2024 است تا هم مرهمي بر ناكامي هاي اخيرش 
باشد، هم ثابت كند كه به اين زودي ها خيال ندارد صحنه 
سياست را ترك كند. رئيس جمهور آمريكا با اينكه هنوز 
زيــر بــار شكســت نرفتــه، در روزهــاي پايانــي 
رياست جمهوري اش سعي دارد با برنامه ريزي زودهنگام 
براي شركت در انتخابات بعدي، نه تنها مراسم تحليف جو 
بايدن را تحت الشعاع قرار دهد، بلكه يكي از عجيب ترين 
و پرحاشيه ترين انتقال هاي قدرت در تاريخ اين كشور را 

رقم بزند.
نشريه ديلي بيست در گزارشي به نقل از 3منبع آگاه اعالم 
كرد كه ترامپ در جلسات خصوصي با مشاوران نزديكش 
در حال بررسي امكان نامزدشــدن در انتخابات2024 
براي راهيابي دوباره به كاخ ســفيد است و حتي درباره 
جزئيات راه اندازي كمپينش هم برنامه ريزي كرده است. 
2نفر از اين منابــع آگاه گفته اند كه ترامــپ در 2هفته 
گذشته تصميم گرفته اگر تالش هايش براي اثبات تقلب 
در انتخابات به نتيجه نرســد، خبر راه انــدازي كمپين 
انتخابات2024 را همزمان بــا ايام معارفه بايدن يا حتي 

روز تحليف او )اول بهمن( اعالم كند.
هنوز نه ترامپ و نه كاخ سفيد هيچ خبر رسمي در اين باره 
اعالم نكرده اند. اما رئيس جمهور آمريكا روز پنجشــنبه 

در پاسخ به ســؤالي كه آيا در مراسم معارفه بايدن 
شركت مي كند، گفت: »جواب را مي دانم، 

اما فعال نمي خواهــم درباره آن صحبت 
كنم.«

خبرگزاري بلومبرگ نيز روز پنجشنبه 
گزارش داد كه ترامــپ اخيرا در يكي از 

جلساتش با رابرت اوبراين، مشاور 
امنيــت ملي، مايــك پنس، 

معاون رئيس جمهور آمريكا 
و مايك پمپئو، وزير خارجه 
اين كشــور اعالم كرده كه 
اگر وكاليش در اثبات تقلب 
در انتخابات موفق نشوند، 
قصــد دارد در انتخابــات 
بعدي نامزد شود. اوبراين 

نيز در پاســخ گفتــه: » اگر 
ايــن كار را انجــام بدهي، ما 
صددرصد در كنار تو خواهيم 

بود.« 
تحليلــي  اينديپندنــت در 
نوشــت؛  بعيد اســت كه همه 
حاضــران با اين نظــر موافق 
بوده باشــند. به ويــژه اينكه 
گمانه زني ها حاكي است پمپئو 
و پنس، سوداي شــركت در 
انتخابات رياست جمهوري را 
دارند. اين درحالي اســت كه 
پيش تر احتمال نامزد شــدن 
پسرش، دونالد ترامپ جونير 
نيز مطرح شــده بود. اما آنها 
بــا رئيس جمهــوري روبه رو 
هستند كه در روز تحليف خود 
در ژانويه2017 كارهاي اداري 
تأييد صالحيتش در كميسيون 
انتخابات فدرال براي نامزدي 
در انتخابات2020 را آغاز كرد.

تالش براي حفظ قدرت 
برنامه ريــزي ترامــپ بــراي 
نامزدي دوباره هــم به نوعي 
نشانه پذيرش ضمني شكست 
و ناكام بودن تالش هايش براي 
زير سؤال بردن نتيجه انتخابات 
اســت و هم از ميل باطني او 
به حفظ قدرت سياســي و در 
معــرض توجه عمــوم بودن 
حكايت دارد. شنيده ها حاكي 
اســت، رئيس جمهور آمريكا 
در محافــل خصوصي به خود 

مي بالد كه حتي اگر بايدن به كاخ سفيد برود، او همچنان 
در مركز توجه خواهد ماند، زيرا برخالف بايدن كه براي 
رسانه ها »كسل كننده« است، پوشش منظم اخبار ترامپ 

براي آنها جذابيت دارد.
مقاومت ترامپ در برابر پذيرش شكست، با تالش او براي 
ســنگ اندازي در مســير بايدن كه قصد دارد در جهت 
مخالف سياست هاي رئيس جمهور آمريكا حركت كند، 
كامل شده اســت. براي مثال، اقدامات كاخ سفيد براي 
سخت كردن كار بايدن براي بازگشت به توافق هسته اي 
ايران كه قبل از انتخابات آغاز شــده بود، همچنان ادامه 

دارد.
ترامپ هفته گذشته در كنفرانس خبري در كاخ سفيد 
گفت كه پذيرش شكســت در انتخابات خيلي ســخت 
خواهد بود، زيرا تقلب گســترده اي انجام شــده است: 
»من فقط يك چيز را مي دانم كه بايدن 80ميليون رأي 

نداشته است.«
اصرار ترامپ به ادامه حضور سياسي خود در حالي است 
كه بحران اقتصادي در آمريكا ادامه دارد و آمار مرگ ومير 
كرونا نيز هرروز در حال افزايش اســت. از ســوي ديگر 
دعاوي حقوقي او براي اثبات تقلب در انتخابات يكي پس 

از ديگري در دادگاه هاي ايالتي رد مي شود.
به گزارش اينديپندنت، استفانوس بيباس، قاضي دادگاه 
پنسيلوانيا كه رئيس جمهور آمريكا او را منصوب كرده، روز 
جمعه، دادخواســت تيم ترامپ را رد كرد و به نمايندگي 
از هر 3قاضي دادگاه كه همه از ســوي جمهوريخواهان 
منصوب شده اند، اعالم كرد: »راي دهندگان، رئيس جمهور 
را انتخاب مي كنند نه وكيالن. راي ها نتيجه انتخابات را 

تعيين مي كنند نه دعاوي حقوقي.«

جلب حمايت حزب جمهوريخواه
رئيس جمهور آمريكا و نزديكانش بررســي هاي 
خود را براي شناســايي حاميان مالي برجســته 
آغاز كرده اند تا هم برآوردي از موافقان و مخالفان 
شــركت ترامــپ در انتخابات2024 
به دســت بياورند و هم در آينده 
جايگاهي در حزب براي خود 
پيدا كنند. آنها هنوز نمي دانند 
چه زماني ايــن خبر را اعالم 
كنند تــا همچنــان بتوانند 
حمايت حزب جمهوريخواه 
را بــراي 4ســال بعــدي 
رياســت جمهوري ترامــپ 

داشته باشند.
از نظــر كاخ ســفيد، كمپين 
ترامــپ و بســياري از ســران 
حــزب جمهوريخــواه، ترامپ 
برنــده انتخابات اســت و آنها 
منابع مالي زيــادي براي اثبات 
اين ادعا هزينــه كرده اند. با اين 
حال، خيلي از آنها مي دانند كه 
تالش هــاي حقوقــي ترامپ با 
مديريت رودي جولياني، وكيل 
شخصي او، ريشه در تئوري هاي 
توطئــه دارد و راه بــه جايــي 
نخواهد برد. به همين دليل خود 
را براي نامزد شدن دوباره او در 
انتخابات2024 آماده مي كنند. 
به گزارش نشــريه هيل، نتايج 
يك نظرسنجي نشان مي دهد 
كه 66درصــد جمهوريخواهان 
از نامزد شــدن دوبــاره ترامپ 
در انتخابــات2024 حمايــت 
مي كنند. نظرسنجي ديگر اين 
آمار را 54درصــد برآورد كرده 
اســت. مايك ليندل، مسئول 
كمپين ترامپ در مينه ســوتا 
گفت: »من صددرصد مطمئن 
هســتم كه ترامــپ در نهايت 
اين انتخابات را خواهد برد. اما 
هر زماني كه مــا او را به عنوان 
رئيس جمهور داشــته باشيم، 
غنيمت اســت. اگر ايــن اتفاق 
بيفتد )دوباره نامزد شود(، من 
همه تالشــم را خواهم كرد تا 
او هرچه بيشتر به مردم آمريكا 

خدمت كند.« 

به نوشــته روزنامه العربي الجديد مجموعه 
نشانه هاي موجود در حادثه ترور دانشمند ايراني 
بيانگر نقش آفريني و هدايت سازمان موساد 
اسرائيل است. اين روزنامه، نگراني نتانياهو از 
تغيير سياست هاي بايدن در قبال ايران و تالش 
براي استفاده از آخرين فرصت هاي دولت ترامپ 
را به عنوان داليل وقوع اين عمليات در پايتخت 

ايران عنوان كرده است.

هفته نامه اسپكتيتور ]انگليس[

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

بعد از بحران

ضربه به توافق هسته اي ايران

 آماده باش اسرائيل
 و تهديد ايران

مجله اسپكتيتور با مرور وضعيت بحران كرونا 
در انگليس، اين سؤال را مطرح كرده كه بعد 
از شكست ويروس، آيا زخم هاي اين كشور 
مي تواند التيام پيدا كند؟ اين مجله نوشــته 
اســت كه تاكنون حدود 7درصد جمعيت 
انگليس به كرونا مبتال شــده اند و اميد براي 
جلوگيري از ابتالي 93درصــد باقي مانده 
با توليد واكســن  افزايش پيدا كرده است. 
به نوشته اسپكتيتور، شــايد بتوان آسيب 
اقتصادي به انگليس را محاسبه كرد و براي 
آن راه جبراني يافت اما آســيبي كه كرونا به 
سيستم آموزشي، ســالمت روان، اشتغال و 
جامعه اين كشــور وارد كرده جبران ناپذير 

است.

ديويد سنجر، ستون نويس نيويورك تايمز 
در يادداشتي كه در صفحه اول اين روزنامه 
منتشر شده، ترور شهيد فخري زاده را تالش 
اسرائيل براي ضربه زدن به توافق هسته اي 
ايران و دردسر زودهنگام براي بايدن توصيف 
كرده است. سنجر نوشته است كه هدف اصلي 
اين ترور، جلوگيري از ايجــاد كانال ارتباط 
ديپلماتيك ميان واشنگتن و تهران در دولت 

بايدن بوده است.

جهان نما

رژيم تحريم، ابزار ناكارآمد سياست 
خارجي ترامپ

وزارت دارايي آمريكا ماه گذشــته، جبران باســيل، سياستمدار 
سرشــناس لبناني و داماد ميشــل عون، رئيس جمهور لبنان را 
تحريم كرد. باســيل، وزير خارجه پيشــين لبنان و رهبر حزب 
جنبش ميهني آزاد، از احزاب مســيحي متحد با حزب اهلل لبنان 
است. زماني كه آمريكا باســيل را به فهرست افراد تحريمي خود 
اضافه كــرد، براي همه اين ســؤال مطرح بود كــه دليل چنين 
اقدامي چه مي تواند باشــد؛ چرا كه او در آستانه معرفي از سوي 
رئيس جمهور براي تشكيل دولت قرار داشت. اين سؤال تنها يك 
پاسخ دارد؛ كارشكني در مسير تشكيل دولت لبنان و جلوگيري 

از قدرت گيري حزب اهلل.

تحريم جبران باسيل نشــان مي دهد كه سياست خارجي دولت 
دونالــد ترامپ در قبال ديگر كشــورها به خصوص كشــورهاي 
خاورميانــه، تا چه حد وابســته به ابــزار تحريم اســت. وزارت 
خزانه داري آمريكا طي 3ســال گذشته، ســاالنه به طور متوسط 
هزار و 70نفر را تحت تحريم قرار داده اســت. اين تعداد در دوره 
جورج بوش 435فرد و در دوره باراك اوباما 533فرد بوده است. 
در اين ميان، بيشــتر تحريم هاي آمريكا متوجه ايران بوده است. 
از حدود 8هزار و 600فرد و مؤسسه اي كه در ليست تحريم هاي 
وزارت خزانه داري آمريكا قرار دارنــد، 20درصد مربوط به ايران 
و 4كشوري هســتند كه ايران در آنها صاحب نفوذ است؛ عراق، 

لبنان، سوريه و يمن.
سياست تحريمي دونالد ترامپ در قبال ايران، يا همان سياست 
»فشار حداكثري« تنها در سطح تاكتيكي موفق عمل كرده است. 
آمارها نشــان مي دهد فروش نفت ايران از 2.5ميليون بشكه در 
روز در 2ســال قبل، به 70هزار بشكه در روز طي تابستان امسال 
كاهش يافته است. هرچند، اين آمار هم قابل استناد نيست. ريال 
هم حدود 85درصد از ارزش خود را از دست داده است. با اين حال، 
شاهد آن هستيم كه فشارهاي اقتصادي تغييري در رفتار سياسي 
ايران به دنبال نداشــته اســت. تحريم براي دولت هاي آمريكا و 
روساي جمهور اين كشور يك ابزار ارزشمند است؛ هزينه چنداني 
ندارد و تنها با يك دستور قابل اجراست. اما تجربه نشان داده كه 
ديگر در سياست خارجي آمريكا، نمي توان به تحريم به عنوان يك 

ابزار كارآمد متوسل شد.
ابزار تحريم  تنهــا درصورتي مي تواند مؤثر باشــد كه از يك 
حمايت وسيع بين المللي بهره ببرد و اهداف مشخصي را دنبال 
كند. سياست فشار حداكثري ترامپ در قبال ايران، هيچ يك 
از اين دو ويژگي را نداشته اســت. تحريم هاي دونالد ترامپ 
عليه ايران يكجانبه بوده و برخي از آنها اكنون ديگر فرسايشي 
و بي اثر شده است. ميزان فروش نفت ايران از 70هزار بشكه 
در روز طي تابستان به چيزي در حدود 1ميليون بشكه در روز 
طي پاييز رسيده است. دولت ترامپ قصد دارد طي هفته هاي 
باقي مانده تا ورود جو بايدن به كاخ ســفيد، حوثي هاي يمن 
را هم به فهرســت بلندباالي تحريم هاي خود اضافه كند. اما 
ســؤال اين اســت كه آيا حوثي ها به كانال هاي معمول مالي 
دسترسي دارند كه از تحريم آســيب ببينند؟ يا رهبران شان 
در شركت هاي وال استريت سرمايه گذاري كرده اند كه از اين 

اقدام بترسند؟ 
رفتار دوگانه در كاربرد تحريم ها، از اعتبار آنها نيز مي كاهد. اينكه 
دونالد ترامپ چشمش را بر اقدامات دولت هاي دوست به خصوص 
در زمينه حقوق بشــر مي بندد و برخالف رويه معمول از تحريم  
افراد يا ســازمان ها در اين كشــورها خودداري مي كند، مصداق 
بي اعتبار كردن تحريم هاي آمريكاست. مصر و عربستان دو دولت 
دوســت آمريكا هســتند كه از قاعده تحريم هاي حقوق بشري 

واشنگتن مستثني بوده  اند.
ترامپ در حالي كاخ سفيد را ترك مي كند كه نه اقتصاد ايران را 
به زانو در آورده و نه برنامه هسته اي اين كشور را مهار كرده است. 
بايد پذيرفت كه آمريكا ديگر نمي تواند روي تحريم، به عنوان ابزار 

مؤثر سياست خارجي خود حساب كند.
منبع: مجله اكونوميست

نام جريان صدر و بدنه مردمي 
آن از سال2016 به اعتراضات گزارش2

خياباني گره خورده اســت؛ 
اعتراضاتي كه در تاريخ عــراق بعد از صدام 
بي سابقه بود و براي نخستين بار، عليه كليت 
احزاب حاكم بــر اين كشــور قدرت نمايي 
مي كــرد. جالــب آنكــه جريان صــدر در 
ميدانداري اين اعتراضات از همسويي با هيچ 
گروهي ابا نداشــت؛ تا جايي كــه به عنوان 
جرياني شــيعي و مذهبي با برخي احزاب 
كمونيســتي عراق بــراي مبارزه با فســاد 
اقتصادي بــه ائتــالف رســيد. دامنه اين 
اعتراضــات با نقــش پررنــگ صدري ها از 
سال2018 و پيروزي چشمگير جريان صدر 
در انتخابات پارلماني گسترده تر شد. ميادين 
شهرهاي بزرگي نظير بغداد، بصره، نجف و 
ناصريه به پايگاهي بــراي حاميان مقتدي 
صدر و البته ديگر جواناني كــه او را گزينه 
مطلوبي براي رهبــري اعتراضات اقتصادي 
مي دانســتند تبديل شــده بود. به گزارش 
شــبكه الجزيره، عامل اصلــي ميدانداري 
جريان صدر در اعتراضات خياباني اين بود 
كه صدري ها، برخالف ساير جريانات شيعي 
طي 2دهه گذشــته ســهم قابل توجهي از 

قدرت نداشتند.
اما ايــن معادله طي ماه هــاي اخير در حال 
تغيير است، چراكه حاال فرصت جريان صدر 
براي دستيابي به قدرت از هر زمان ديگري 
بيشتر شده و بر اين اساس، صدري ها ديگر 
تنها تماشــاچي بازي قدرت نيستند. منابع 
رســانه اي و تحليلگران مختلــف از حدود 
6 ماه قبل گزارش هاي متعــددي را درباره 
»خروج جريان صدر از خيابان و جدايي آنها 
از معترضان« منتشر كرده بودند. اما حاال اين 
جدايي شكل تقابل نيز به  خود گرفته است؛ 

تقابلي با رنگ و بوي خشونت.
از هفته گذشــته محل اجتماع شهروندان 
معترض عراقي در برخي نقاط اين كشــور، 
مخصوصا شــهر ناصريه در اســتان ذي قار 
به طور گســترده مورد هجــوم و حمله قرار 
گرفته اســت. در نگاه اول شايد به نظر برسد 
عامل اين حمالت نيروهاي امنيتي و يا حتي 
مخالفان سنتي اينگونه اعتراضات خياباني در 
عراق باشند، اما در حقيقت عامل اين حمالت 
همان متحد قديمي معترضان در سال هاي 
2016 تا 2019 است؛ جريان صدر. به نوشته 
روزنامــه العربــي الجديد، تنهــا در جريان 
حمالت 3روز گذشته گروه هاي منتسب به 
جريان صدر عليه معترضان، 7نفر كشــته و 
بيش از 150نفر مجروح شده اند. اين گروه ها 
در قالب دســته هاي 20 تا 30نفري با سالح 
گرم و سرد به ســوي معترضان حمله كرده 
و ضمن به آتش كشيدن خيمه ها، مخالفان 
خود را مورد ضرب و شــتم قــرار مي دهند. 
اگرچه برخي منابع رسانه اي و سياسي اصرار 
داشتند »گروه هاي خودسر« را عامل حمالت 
معرفي كرده و از انتساب آنان به جريان صدر 

جلوگيري كنند اما انتشار توييت هاي معنادار 
مقتدي صدر، واقعيت هاي صحنه را براي همه 
روشن كرد. او پس از درگيري هاي شبانه در 
ناصريه، در صفحه توييتر خود نوشت: عزيزان 
من، شــما امروز ثابت كرديد كه عراق، عراق 
مرجعيت و عراق صدري هاست؛ عراقي كه در 

آن از فرامين خدا اطاعت مي شود.

سكوت الكاظمي در مقابل صدر
مجاهد الطائي، ازجملــه تحليلگران حامي 
مصطفي الكاظمي در عراق با اشــاره به اين 
تحوالت مي نويسد: آنچه تعجب و حيرت ما را 
بيشتر مي كند سكوت و انفعال دستگاه هاي 
امنيتــي در مقابــل ســركوب غيرقانوني 
معترضان اســت. الكاظمي پيــش از اين با 
توجيهات مختلفــي از پيگيري پرونده ترور 
هشــام الهاشــمي، ترورهاي زنجيره اي در 
بصــره و حتي ضبط تســليحات غيرقانوني 
در جنوب عراق خودداري كرده اســت. اما 
انفعال در مقابــل يكه تــازي صدري ها در 
ناصريه و بغداد هرگز قابل قبول نيست؛ دولت 
الكاظمي و اعتبار مردمي او در مقابل آزموني 
تعيين كننــده قرار دارد. اگرچــه الكاظمي 
تا كنون نسبت به هيچ يك از اين اعتراضات 
واكنشي از خود نشــان نداده، اما ورود يك 
هيأت امنيتي عالي رتبه از صبح روز گذشته 
به ناصريــه را مي توان دســت كم پيامي از 
جانب وي به شمار آورد. به نوشته خبرگزاري 
دولتي عراق، اين هيأت به رياســت قاســم 
االعرجي، مشاور امنيت ملي نخست وزير و 
عبدالغني االسدي، رئيس سازمان اطالعات 
با هدف رسيدگي دقيق به تحوالت رخ داده 
طي روزهاي گذشــته و جلوگيري از وقوع 
درگيري هاي مجدد در خيابان ها وارد ناصريه 
شده است. جالب اينجاســت كه برنامه اين 
هيأت نه بر تامين امنيت معترضان، بلكه بر 
ممانعت از اجتماعات خياباني متمركز است؛ 
امري كه نشان مي دهد در دولت عراق اراده و 
يا شايد قدرتي براي رويارويي با جريان صدر 

در استان ذي قار وجود ندارد.

چــرا صدري هــا مخالف ازســر گيري 
اعتراضات خياباني هستند؟ 

بدون شك پاسخ اين سؤال را بايد در معادالت 
انتخاباتي عراق جست وجو كرد؛ انتخاباتي كه 
به دولت موقت مصطفي الكاظمي پايان داده 
و مسير پيش روي عراق در سال هاي آينده 
را روشن مي كند. اگرچه جريان صدر موفق 
شده با رهبري اعتراضات مردمي در سال هاي 
گذشته اعتبار سياسي قابل توجهي براي خود 
تهيه كند، اما حاال ديگر اعتراضات را مانعي بر 
سر دستيابي خود به نخست وزيري مي داند؛ 
به ويژه كه در اعتراضــات ماه هاي اخير، نام 
مقتدي صدر به عنوان يكي از رهبران حاضر 
در رقابت هاي سياسي نيز به ليست شعارهاي 
منفي و تند معترضان اضافه شده بود. با اين 
حال نبايد فراموش كرد چنين چرخش هاي 
پرسرعتي در عراق، عالوه بر منافع سياسي 
مي تواند هزينه هاي سنگيني را هم بر پايگاه 

رأي جريان صدر تحميل كند. 

مالقات اخير بيــن بنيامين نتانياهو، نخســت وزير 
رژيم صهيونيســتي و محمــد بن ســلمان، وليعهد خاورميانه

عربستان سعودي كه براي نخستين بار انجام مي شد، 
اين پيام را فرستاد كه اين دو همچنان به مهار دشمن مشتركشان 

يعني ايران متعهد هستند.
جلسه نتانياهو و بن ســلمان يكشنبه گذشته در شــهر نئوم در 
عربستان برگزار شــد. اســرائيلي ها برگزاري اين جلسه را تأييد 
كرده اند اما سعودي ها همچنان آن را تكذيب مي كنند. اين نخستين 
بار است كه سفر يك مقام اسرائيلي به عربستان از سوي آنها تأييد 
مي شــود. اين دو رژيم روابــط ديپلماتيك ندارند اما دشــمني و 
خصومت مشترك با ايران، بين آنها اتحادي استراتژيك ايجاد كرده 
است. به گزارش رويترز، زاچي هانگبي يكي از وزراي اسرائيل بعد 
از سفر نتانياهو به راديو ارتش رژيم گفته بود: »مسئله، ايران، ايران 
و ايران است. بسيار بسيار مهم اســت كه محوري را ايجاد كنيم تا 

ايران را ايزوله كنيم.« 
محمد بن ســلمان كه عمال رهبري عربســتان را به دست دارد و 

نتانياهو، در دوران رياست جمهوري دونالد ترامپ در آمريكا، قويا 
از حمايت هاي او برخــوردار بودند و بازيگران اصلي كارزار فشــار 
حداكثري عليه ايران به شــمار مي رفتند. آنها اما حاال نگران اين 
هستند كه بايدن سياست هايي مشابه آنچه را كه دولت باراك اوباما 
اتخاذ كرده بود در پيش بگيرد. بايدن گفته اســت كه او به توافق 
هســته اي با ايران كه ترامپ از آن كنار كشــيد بازخواهد گشت و 

با متحدان آمريكا همكاري خواهد كرد تا مفاد آن را تقويت كند.

بدون اطالع شاه
جلسه يكشنبه در حضور وزير خارجه آمريكا مايك پمپئو و رئيس 
سازمان جاسوسي اسرائيل برگزار شــده است. پمپئو كه در تالش 
است تا عربستان را متقاعد كند تا در كنار امارات، بحرين و سومالي 
روابط خود را بااســرائيل عادي كند، از تأييد اين جلسه سرباز زده 
است. اما ديپلمات هاي منطقه گفته اند كه سفراي آمريكا به صورت 

خصوصي برگزاري اين جلسه را تأييد كرده اند.
نتانياهو هم از اظهارنظر درباره جلسه خودداري كرده است. او هنوز 

به امارات و بحرين سفر نكرده است. او هفته گذشته گفت كه انتظار 
دارد كشورهاي بيشتري در چند ماه پيش رو روابط خود را با اسرائيل 

عادي كنند.
در شبكه هاي اجتماعي عربستان، چندان درباره اين جلسه صحبت 
نشده اما برخي چهره هاي مخالف حكومت آن را به شدت محكوم 
كرده اند. تحليلگران سياسي گفته اند كه تكذيب اين جلسه از سوي 
حاكميت، با اين هدف صورت گرفته است تا واكنش هاي احتمالي 

محك زده شود.
عربستان در سال هاي اخير در مواجهه با اسرائيل نرم تر شده اما اين 

پيام را داده است كه فعال آماده نيست روابط خود را با اسرائيل عادي 
كند. به گفته تحليلگران، ســلمان، پادشاه عربستان، نمي تواند در 
شرايطي كه صلح بين فلسطيني ها و اسرائيل حاصل نشده دست به 

چنين اقدامي بزند و دنباله روي امارات و بحرين باشد.
نيل كيليان از انديشــكده چتهم هاوس گفته اســت: »مالقات با 
نتانياهو نشان داد كه محمد بن سلمان بيشتر از پدرش تمايل دارد تا 
در راستاي عادي سازي روابط با اسرائيل قدم بردارد؛ حتي اگر صلح 

بين فلسطيني ها و اسرائيلي ها به دست نيامده باشد. «
با وجود اين، آنطور كه يك منبع مطلع در رياض گفته است، انتظار 
نمي رود تا زماني كه سلمان زنده است عادي سازي شكل بگيرد. اين 
ديپلمات گفته است: »عادي سازي هويجي است تا حواس بايدن را 
از مسائل ديگر پرت كنند، به خصوص حقوق بشر.« منابع سعودي 
و ديپلمات های خارجي ســاكن در رياض به رويترز گفته اند كه 
محمد بن سلمان، اين مالقات را از پدرش پنهان كرده بود. هرچند 
پادشاه عربستان اخيرا رياست جلسه مجازي گروه 20را به عهده 
داشته اما شايعات زيادي درباره وضع سالمتي او در جريان است. 
اين شايعات، به خصوص بعد از بستري شدن او در تابستان افزايش 
يافته است. در همين جلسه گروه 20، ويدئويي به بيرون درز كرده 
كه در آن مشخص است بن ســلمان، به پدر سردرگمش كمك 
مي كند تا حواسش را دوباره جمع كند. منابع سعودي گفته اند كه 

اين ويدئو، عامدانه به بيرون درز داده شده است.

نشت اسرائيلي
 درز اخبار ســفر نتانياهو به عربستان به رســانه هاي اسرائيلي هم 
احتماال عامدانه بوده اســت. نتانياهو از يك جت با شــماره ثبت 
مشخص براي سفر به عربستان استفاده كرده است. اطالعات پرواز 
اين هواپيما، در سايت هاي رصد پروازهاي بين المللي به صورت آزاد 
در دسترس تمام دنيا بوده است. از ســوي ديگر، دستگاه سانسور 
اسرائيل هم هيچ تالشي براي جلوگيري از انتشار اخبار پرواز نتانياهو 
به عربستان نكرده است. درز اين خبر اين فرصت را به نتانياهو داده 
است تا بني گانتز رقيب سياسي خود را كه قرار است براساس توافق 
دو طرف سال آينده نخست وزير اسرائيل شود، در موقعيت ضعف 
قرار دهد. در اخباري كه درز كرده آمده كه نتانياهو درباره اين سفر 
به گانتز كه وزير دفاع كابينه خودش اســت هيچ اطالعي نداده و 
طوري وانمود كرده كه گانتز نمي تواند هيچ رازي را حفظ كند. گانتز 
درز اخبار را غيرمسئوالنه خوانده است. نتانياهو همچنين گانتز را از 
مذاكرات محرمانه با امارات و بحرين كه منجر به عادي سازي روابط 
اين كشــورها با رژيم صهيونيستي شد بيرون گذاشــته بود و او از 
طريق رسانه ها متوجه شده بود كه قرار است اسرائيل و اين دو كشور 

روابطشان را عادي كنند.
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بوشاوباماترامپ

دونالد ترامپ قصد دارد با اعالم زودهنگام خبر نامزدي اش در انتخابات 2024، شوك 
تازه اي به انتخابات 2020 و روند انتقال قدرت به بايدن وارد كند

بازگشت صدري ها به خيابان هاي عراقپايان باز سناريوي انتخاباتي ترامپ
هواداران مقتدي صدر در سالگرد اعتراضات جنوب عراق با يك رويكرد 

متفاوت به خيابان ها بازگشته اند

پيام هاي متفاوت يك اتحاد شوم
بن سلمان و نتانياهو با مالقات مخفيانه خود،  چند پيام به رقبا و متحدان ارسال كردند 

   دومين رئيس جمهور سنت شكن 
در  رئيس جمهــور  يازدهميــن  ترامــپ، 
تاريخ آمريكاســت كه در تالش بــراي ادامه 
رياســت جمهوري براي دور دوم، شكســت 
مي خورد. اما اگر برخالف سنت رئيس جمهورهاي 
پيشين اين كشور از صحنه سياست كنار نرود 
و ســال2024 دوباره در انتخابات شركت كند 
و پيروز شــود، بعد از گــروور كليوند، دومين 
رئيس جمهــوري خواهد بود كــه در 2دوره 

غيرمتوالي به اين منصب رسيده است.
كليوند كه از ۱۸۸۵ تا ۱۸۸9 به عنوان بيســت 
و دومين رئيس جمهور آمريــكا فعاليت كرد، 
در ســال۱۸۸9 در رقابت با بنيامين هريسون 
شكست خورد؛ اما دوباره سال ۱۸93 به عنوان 
بيســت و چهارمين رئيس جمهور اين كشور 
انتخاب شد. جورج هربرت دبليو بوش )۱9۸9 
تا ۱993(، جيمي كارتر )۱977تا ۱9۸۱(، جرالد 
فورد )۱974 تا ۱977(، هربــرت هوور )۱929 
تا ۱933(، ويليام هــاوارد تف )۱909 تا ۱9۱3(، 
بنيامين هريســون )۱۸۸9 تا ۱۸93(، مارتين 
ون بورن )۱۸37 تا ۱۸4۱(، جان كوئينسي آدامز 
)۱۸2۵ تا ۱۸29( و جان آدامز )۱797 تا ۱۸0۱( 
ديگر رئيس جمهورهــاي تك دوره اي در تاريخ 
آمريكا هســتند. در مقابل اين رؤساي جمهور 
يك دوره اي، فرانكلين روزولــت قرار دارد كه 
4دوره متوالي بين سال هاي ۱933 تا ۱94۵ كه 
آمريكا درگير بحران اقتصادي و جنگ جهاني 
دوم بود، رياست جمهوري اين كشور را برعهده 
داشت. تا پيش از رياســت جمهوري روزولت، 
روساي جمهور آمريكا به تبعيت از سنت جورج 
واشنگتن، پس از 2دوره 4ساله از مقام خود كناره 
مي گرفتند. بعد از مرگ روزولت و بازگشت ثبات 
سياسي به آمريكا، سنت واشنگتن يعني حضور 
2دوره اي رئيس جمهور در كاخ سفيد به صورت 

قانون درآمد.

سمانه معظمي
روزنامه نگار

سياوش فالح پور
روزنامه نگار
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آخرينفرصتبرايخودسازي
نادر ابراهيمي، داستان نويس ايراني سال 
1387 درگذشت. او عالوه بر نوشتن رمان 
و داستان كوتاه در زمينه هاي فيلم سازي، 
ترانه سرايي، ترجمه، و روزنامه نگاري هم 
فعاليــت مي كرد. از او بيــش از90كتاب 
منتشر شده  است. حســين جاويد، كاربر 
توييتري عكســي از دست نوشــته نادر 
ابراهيمي منتشر كرده و نوشته است: »نادر 
ابراهيمي عادت داشــته است كارهايي را 
كه براي يك سال برنامه ريزي مي كرده با 
خط خوش و درشت مي نوشته و روي ديوار 

اتاقش مي زده. اين يادداشتي است كه اواخر عمرش نوشته تا به مفاد آن پايبند باشد، و 
چقدر جالب است.« )اين يادداشت اكنون در موزه  نادر ابراهيمي قرار دارد.(

نوستالژيهايدهه۶0و۷0
متولدين ســال هاي1350 تــا 1370 با 
كتاب هاي ژول ورن با جلد هاي گالينگور 
خاطره هاي بســياري دارنــد و به نوعي 
آرزوهايشــان با خواندن اين كتاب ها  با 
نســل هاي قبل خودشــان متفاوت شد. 
كاربري به نام عماد، در توييتر عكســي از 
كتاب ژول ورن منتشــر كرده كه بازتاب 
زيادي در اين شبكه اجتماعي داشته است 
و بسياري آن را هم رساني كرده و خاطرات 
خودشان را با اين نوع كتاب ها به نگارش 
درآورده اند. عماد درباره اين كتاب نوشته 

است: »كتاب »بيست هزار فرســنگ زير دريا« ژول ورن را در يك دست دوم فروشي 
پيدا كردم. به قدري ذوق كردم كه پنج دقيقه پا مي كوبيدم و فرياد مي كشيدم. رفيقم با 
تعجب همينطور نگاهم مي كرد. خب او نمي دانست كه نسل من با كتاب هاي ژول ورن 
تا كجاهاي دنيا با بالون سفر كرده و چه چيزهايي در جزيره اسرارآميز ديده اند.« اشكان 
خسروپور هم با هم رساني اين توييت نوشــته است: »دقيقاً با همين جلد، بيست هزار 
فرســنگ زير دريا )و بقيه آثار ژول ورن( را عاشقانه مي خواندم. مزيت مهمش اين بود 
كه عكس نداشت؛ تخيلم خودش فضا را مي ساخت و پيش مي رفت. بعدها كه فيلم و 
كارتون اش را ديدم، به نظرم چيزي كه در ذهن خودم ســاخته بودم، خيلي محشرتر 
بود!« كاربر ديگري هم نوشت: »ژول ورن، ايزاك اسيموف، جان كريستوفر؛ همه اينها و 

كتابخانه محله مان و تابستان هاي دهه هفتاد. چطوري آنقدر زود گذشت؟«

مجالتهمشهري:24،بچهها،تندرستي،داستان،دانستنيها،جوان،سرزمينمن،سرنخ
ضمائمهمشهري:استانها،محله،دوچرخه،سهچرخه
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عکس:ايرنا،حسينرياضی کوچهرنگیپروژه ایاستکهدرقالبطرحمحلهرنگیدرمنطقه۹اجراشدوقراراستدرديگرمحلههانيزاجراشود.

شهرها زماني محل سكونت انسان ها بودند 
و آدميان با ساختن خانه ها، به دنبال جايي 

براي آســايش خود مي گشــتند. 
خانه ها كه گســترش پيدا كرد و 

تعداد آدميان كه افزون شــد، 
ســكونتگاه هاي بشري نيز 
ســاختارهاي كوچك خود 
را از دســت داد و بــزرگ و 

بزرگ تر شــدند. شــهرهاي امروز، نتيجه نهايي آن سير 
تاريخي سكونت بشري اســت كه با بيرون آمدن انسان ها 
از غارهــاي تنهايي، به مرور زمان و طي گذشــت هزاران 
سال باالخره شــكل گرفتند و اين شــدند كه مي بينيم و 
در آنها زندگي مي كنيم. با شــكل گيري شهرهاي مدرن، 
ساختارهاي ديگري نيز در شهرها به وجود آمد؛ از كوچه 
و خيابان گرفته تا نواحي و مناطق مختلف. ساختار اداره 
شــهرها به اين تقسيم  بندي ها نياز داشــت و مردمان نيز 
در قالب اين تقســيم بندي ها متاثر از محل سكونت خود، 
بخشــي از هويت خويش را تعريف مي كردنــد. به محل 
ســكونت خود تعلق خاطر پيدا مي كردنــد و گاه چندين 
نســل در يك خانه يا يك كوچه و محله و خيابان زندگي 
مي كردند. آدميان حتي اگر مي توانستند هم نمي رفتند. 
رفتن آنقدر ساده نبود. نه به خاطر شرايط اقتصادي، به خاطر 
آنكه محله بخشي از هويت ما بود. آن خانه ها با پنجره هاي 
قدي و پرده هاي توري و آن همسايه هاي قشنگ در وجود 
ما حضور داشتند. ما ســنگي از خانه و محله خود بوديم و 
نمي رفتيم. مي مانديم و رفيق مي شديم و بزرگ مي شديم 
و گاه در همان محله عاشــق مي شــديم و زندگي ادامه 
داشــت. ما نمي آمديم كه برويم، مي آمديم و مي مانديم. 
آن عادت معمول، اما امروزه تغيير كرده اســت. ما نه تنها 
توي يك كوچه و محله نمي مانيم كــه حتي به جدايي از 
منطقه اي به منطقه ديگر هم رضايــت نمي دهيم. آدم ها 
گاه شهرهايشــان را هم مدام عوض مي كننــد. گاه از اين 
استان به استان ديگري مي روند و گاه حتي از سرزمين شان 
مهاجرت مي كنند. اگر زماني بشر براي مهاجرت هاي خود از 
سرزميني به سرزمين ديگر دشواري هاي بسياري را تحمل 
مي كرد و سال هاي سال طول مي كشيد تا اين اتفاق بيفتد، 
امروزه در جهان پيشــرفته با اختراع وســايل حمل ونقل 
امروزي، حركت از اين ســر دنيا به آن سوي جهان آسان  
شده است. در نتيجه تغييرات ناشي از فناوري هاي مدرن، 
روند حركت درون شهرها هم آسان شده است. چنين است 
كه هيچ محله اي براي ما تداعي آشنايي نمي كند. ما حتي 
خانه هاي خودمان را هم مدام عوض مي كنيم. مدام از اين 
خانه به خانه اي ديگر مي رويم و تا زنده ايم اين تغيير ادامه 
دارد. اين تغييرات گاه معلول شرايط اقتصادي است. برخي 
از شهروندان به خاطر زندگي در خانه هاي اجاره اي و متاثر 
از افزايش قيمت ســاالنه اجاره ها، مجبور به ترك خانه و 
محله خود مي شوند. برخي ديگر به خاطر تغيير محل كار 
خود و برخي به داليلي ديگر. همه اين عوامل در كنار هم 
باعث شده كه خانه به جايي براي نماندن تبديل شود. محله 
نامي آشنا نباشد و ما آدم ها مدام در نقاط مختلف شهر در 
جريان باشــيم، حركت كنيم و به هيــچ محله يا خياباني 
تعلق خاطر نداشته باشيم. در اين شرايط مي توان گفت كه 
خانه براي عده اي از ما به جاي محلي براي سكونت دائم، به 
جايي موقت تبديل مي شود. ما مي رويم در خانه اي ساكن 
مي شويم، چون مي خواهيم روزي از آنجا برويم؛ چه با ميل 

خود و چه به ناچاري.
اين ميل به ســرگرداني، اين ميل به نماندن، اين ميل به 
جدايي و اين ميل به ســاكن نبودن، يكي از ويژگي هاي 
عجيب شهري اســت كه ما در آن زندگي مي كنيم. آنان 
كه اين قاعده را نپذيرفته اند و نمي پذيرند، چهره آرام تري 
دارند و هنوز مي توان آدرس شان را به ياد آورد و سال هاي 
ســال بعد، اگر دل تان هوايشــان را كرد رفت و در محله 

قديمي يك بار ديگر زنگ خانه شان را به صدا درآورد.
»زيبيله برگ« نويسنده آلماني در داستان »پشت سرش« 
به نكته اي اشــاره مي كند كه مي تواند توصيفي از همين 
انســان هاي امروز در شهرها باشــد. در پس اين توصيف 
مي توان به سردي و زمختي انسان امروز درون شهرها پي 
برد. او مي نويسد: »آدم ها بي رحمند، به بهانه هاي مختلف 
مي روند. چون جاي ديگر به نظرشــان قشــنگ تر است، 
جوان تر و راحت تر. همه آدم ها، در جست و جويند، در حال 
رفتن اند، در حال پرواز و ســفر به جاهاي جديد، تا مبادا 

چيزي را از دست بدهند.«

داوودپنهانيقصه شهر
روزنامه نگار

يوتا: سازه يكپارچه فلزي )مونوليت( كه در صحراي ايالت 
يوتاي آمريكا پيدا شد و گمانه زني هاي بسياري با موضوع 
كيهاني بودن آن مطرح بود، پس از چند روز ناپديد شــد. 
به گزارش سي ان ان، اين سازه سه و نيم متري را خلبان 
بالگردي كه مشغول گشتزني در حيات وحش اين منطقه 
بود پيدا كرد. با ناپديد شدن اين شــيء مرموز، شايعه ها 

درباره كيهاني بودن آن قوت يافت.

پاريس:مجلس ســفالي قانونگذاري كشور فرانسه واژه 
لهجه را به فهرست طوالني علل تبعيض افزودند. به گزارش 
لوموند، نمايندگان موافق اين طرح استدالل مي كنند كه 
تبعيض براساس لهجه در برخي موارد متضمن نژادپرستي 
است و عواقب قانوني دارد. از 30 ميليون فرانسوي كه به 
لهجه پاريسي صحبت نمي كنند، 17 ميليون نفر گفته اند 

به خاطر لهجه شان مسخره شده اند.

پکن:6نفر ازجمله چند پزشك به دليل برداشتن غيرقانوني 
اعضاي بدن قربانيان تصادف ها به زندان محكوم شدند. به 
گزارش يورونيوز، اين گروه خانواده هاي قربانيان را فريب 
مي دادنــد و وانمود مي كردند كه اهــداي عضو به صورت 
رســمي انجام مي شود. بين ســال هاي 2017 تا 2018، 
اين گروه كبد و كليه 11 نفر را در بيمارســتاني در استان 

آن هويي از بدن آنها خارج كردند.

رم:شــهروندان ايتاليايي باالي 18 ســال از اول دســامبر با 
نام نويسي در ســامانه »برگشــت پول« مي توانند 10درصد 
خريدهايشان را از دولت ايتاليا دريافت كنند. به گزارش يورونيوز، 
اين تصميم دولت ايتاليا در پي گســترش ويروس كوويد-19 
و تبعات اقتصادي ناشــي از آن اتخاذ شــده است و كاسب ها و 
رستوران ها را شامل خواهد شد. البته دولت براي پرداخت بيش 

از 1500 يورو با كارت اعتباري مبلغي پرداخت نمي كند.
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ميآمديموميمانديم

هر خودرويي معموال يــك نقطه كور دارد. نقطه كور آينــه بغل حين گردش به 
طرفين مخصوصا راست كامال مشخص است. خيلي وقت ها شده كه راننده اي در 
حال گردش به راست به دليل همين نقطه كور آينه بغل سمت راست تصادف كرده 
است. اين اتفاق معموال براي ماشين های داخلي زياد مي افتد. كافي است راننده 
يك بار با تنظيم آينه ها نقطه كور خودرو خود را شناسايي و با تنظيم آينه وسط، 

آن را برطرف كند.

نقطهکورخودرو

دست فرمان

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:من عامل بالعنف ندم؛
كسي كه با درشتي و سختي با مردم رفتار كند پشيمان شود.
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اززبانسوسنآزادهامآمدبهگوش
کاندراينديرکهن،کارسبکبارانخوشاست

حافظاتركجهانگفتنطريقخوشدليست
تانپنداريکهاحوالجهاندارانخوشاست

كهن به معني قديمي و ديرينه، در برابر نو و تازه قرار مي گيرد. حافظ اين مقام را 
به دنيا و آخرت ندهد، اگر »دو يار زيرك و از باده كهن دومني/ فراغتي و كتابي و 

گوشه چمني« برايش فراهم باشد.
فردوسي با گشودن گنِج سخن، روزگار كهن را نو مي كند و نظامي مي گويد:

تا توانم چو باد نوروزي 
نكنم دعوي كهن دوزي
ناصر خسرو مي سرايد:

دير بماندم در اين سراي كهن من 
تا كهنم كرد صحبت دي و بهمن

موالنا درِد كهن گشته را شفا مي داند:
گفت مرا عشق كهن، از بِر ما نقل مكن 
گفتم آري، نكنم، ساكن و باشنده شدم

درنظر خاقاني، دهر، نوكيسه اي كهن بازار است و عشق كهن، ماندگار است، چنان 
كه هر ساعتش به نوعي، درد كهن فزايد: 

عشق نو گر دير آمد در دل سوداييان
هر كه را درد كهن تر يافت، درمان تازه كرد

در تعبير عاشقانه و ارادتمندانه سعدي:
كهن شود همه كس را به روزگار، ارادت

مگر مرا كه همان عشق اول است و زيادت
صائب كه هر دم داِغ كهن در دل پر شور او تازه مي گردد، مي داند:

ريشه نخل كهن سال از جوان افزون تر است
بيشتر دلبستگي باشد به دنيا پير را

»نوکيسهکهنبازاِرروزگار«

فضاي مجازي

مجموعه داستان »يخ داغ« منتشر شد. يخ داغ، 
دربرگيرنده داستان هاي منتخب جايزه »اُهنري« 
در سال 1985است. اين مجموعه را ليدا طرزي به 

فارسي برگردانده و از سوي انتشارات 
كتاب نيســتان منتشر شــده است. 
داســتان هاي مجموعه نشان دهنده 
گرايش هاي خاصي در نويســندگي 
نيستند و از طرفي، گرايش هاي غالب 
در آنها كه منجر به انتخابشان نيز شده 
است باعث ترس و رعب نويسندگاني 
كه استقالل رأي دارند نمي شوند. اين 

مجموعه بيش از هر چيز بر حضور عنصر تنوع در 

داستان هاي معاصر آمريكا تأكيد دارد. 
داستان هاي انتخاب شــده بهترين 
داستان هاي سال 1985هستند. اينكه 
بسياري از داستان ها به يك مضمون 
خاص مي پردازند مي تواند نشان دهنده 
شرايط دوره اي باشد كه در آن نگاشته 
شــده اند. به هر حال نويسندگان هم 
انسان هستند و در دنياي واقعي زندگي 
مي كنند و تصاوير اين دنيا، هر چند تيره و تار، در 

آثارشان منعكس مي شود؛ با اين همه، كيفيت، 
بيش از مضمون در تعييــن ارزش يك اثر مؤثر 
اســت. جايزه »اُهنري« كه  يكي از معتبرترين 
جوايز ادبي آمريكاســت، به داستاني منتخب از 
ميان داستان هاي منتشر شده به زبان انگليسي 
در مجالت آمريكا و كانادا اهدا مي شود. انتشارات 
كتاب نيســتان مجموعه داســتان »يخ داغ« را 
در 216صفحه، با قيمت 46000تومان منتشر 

كرده است.

ويترين

يخداغ

بسياري از نويسنده هايي كه داستان و رمان 
مي نويســند، چه آنها كه يكي، دو مجموعه 
نوشــته اند، چه آنها كه بيــش از اينها كتاب 
منتشــر كرده اند، هميشــه از كمبود وقت و 
گرفتاري هاي كوچك و بزرگ گله داشته اند 
و نداشــتن وقــت كافــي را بهانــه اي براي 
حرفه اي نبودنشــان دانســته اند. پركاربودن 
البته به معناي زياد كتاب چاپ كردن نيست. 
اغلب نويسندگان حرفه اي زياد مي نويسند، 
اما بخش كــم و البتــه پااليش شــده اي از 

نوشته هايشان را منتشــر مي كنند. حال اين 
سؤال مطرح مي شــود كه چطور به رغم وقت 
محدود مي توان حرفه اي نوشت و به اين كار 

ادامه داد.
بسياري از نويســنده هاي حرفه اي 1 نخستين نكته اي كه اهميت دارد و 
طبق آن عمل مي كنند صبــح زود از خواب 
بيدارشدن است. اكثر نويسندگان مطرح دنيا 
براي نوشــتن، صبح زود را انتخاب مي كنند. 
»پاول ايرتمان« نويســنده سوئيسي كتاب 

فوت و فن نوشتن)7(

درجستوجويزمانبربادرفته

فرزامشيرزادي
نويسنده و روزنامه نگار

پرفروش »ســقوط 79، اضطــراب 89« به 
نويســندگان توصيه مي كند كه سعي كنند 
ساعت پنج و نيم از خواب بلند شوند و حداكثر 
ساعت شش و نيم پاي ماشين تحرير باشند و 
بعد اگر تا ســاعت 9صبح كار كنند، خواهند 
ديد كه كار زيادي انجام شده. ضمن اينكه در 
بهترين و پربارترين ساعات روز، يعني ساعاتي 

كه ذهن كامال هوشيار است نوشته اند.
برنامه كاري مشــخصي دم دســت 2 نويســندگان كم وقت بايد هميشه 
داشته باشند. براي نويسنده كم وقت، هيچ چيز 
بدتر از اين نيست كه موقع گيرآوردن فرصت، 
عمال طرح و برنامه اي براي نوشــتن نداشته 
باشد؛ مثال مي شود بين كارهايي كه دارند اگر 
فرصتي پيدا شد از آن استفاده كنند. يا اگر در 
خانه يا محــل كار فرصت ندارنــد و در خانه 

بچه ها از ســر و كولشــان باال مي روند، يك 
كتابخانه عمومي دنــج را انتخاب كنند و در 
هفته چهار، پنج بار به آنجا بروند و بخوانند و 

بنويسند.
بايد خلوت هاي خودش را پيدا كند. 3 آنچه مهم است اينكه هر نويسنده اي 
ارنست همينگوي، خالق »پيرمرد و دريا« و 
»وداع با اســلحه« در مصاحبــه اي مي گويد 
بهتريــن آثارش را در قايق نوشــته اســت:  
»بهترين نوشته هايم را در قايق نوشتم. چون 
آنجا چيزي مزاحم كارم نمي شود و اگر نتوانم 
بنويسم، عذر و بهانه  اي ندارم.« همينگوي در 
مصاحبه بــا »پاريس ري وي يو« فهرســت 
عوامل اعصاب خردكن براي نوشتن هايش را 
مختصر و مفيد گفته بود و از همه بدتر، تلفن 

و مراجعان هميشه مخل را مقصر مي داند.

رويدادهاي فرهنگي و هنري
اعالمنامزدهاي»مستندنگاري«جايزه»جالل«

نامزدهاي سيزدهمين دوره جايزه ادبي »جالل آل احمد« در 
بخش »مستندنگاري« معرفي شــدند. »از ري تا شام )روايت 
ناتماِم شــهيد احمد غالمي(«/ علي مژدهي، »از شــريف تا 
لس آنجلس«/ پرويز ســعادتي، »ده - هشتاد)روايتي از سيل 
خوزستان 98(«/ ميثم اميري، »فركانس 1160 )اينجا آبادان 
صداي مقاومت و ايستادگي(«/ فضل اهلل صابري، »قدر مطلق 
يك توطئه )كودتاي نقاب به روايت اسناد(«/ شاداب عسگري، 
اسماعيل قمريان معمره، »گوهر صبر)خاطرات گوهرالشريعه 
دستغيب(«/ طيبه پازوكي و »مظلوم ميهن محبوبم«/ دكتر 
علي شمســا عناوين اين كتاب ها هستند. سيزدهمين جايزه 

ادبي »جالل  آل احمد« هر سال اواخر پاييز برپا مي شود.

بيشاز4۷00اثراز22کشوردرجشنواره»موج«کيش
دبير جشــنواره فيلم »موج« كيش با پايان مهلــت ثبت نام اين 
رويداد ســينمايي، اعالم كرد: بيش از 4 هزار و 700 اثر از ايران و 
122 كشور ديگر ازجمله آمريكا، ايتاليا، هلند، آلمان، ژاپن، كانادا، 
فرانسه، چين، هند و روسيه در جشنواره ثبت نام كرده اند. به گزارش 
همشهري، ابراهيم حصاري گفت: اين جشنواره اسفندماه امسال 
در 2 بخش سفر و گردشــگري و نگاه ويژه؛ دريا برگزار مي شود. 
چهارمين جشنواره بين المللي فيلم »موج« كيش از 28 بهمن تا 

يكم اسفند 1399 در جزيره كيش برگزار مي شود.

مجازي نشســت
»بررســيارتباط،
موسيقي و هويت

ايران«
»ارتبــاط،  نشســت 
هويت و موســيقي در 
ايران از ديرباز تا كنون« 
با حضــور هوشــنگ 
به صــورت  جاويــد 

مجــازي برگزار مي شــود. بــه گزارش همشــهري، 
 اين نشســت، چهارشــنبه 12 آذر ماه از ساعت 18 تا

 19:30 از طريــق پخــش آنال يــن و در بســتر 
 ســرور مجــازي )bigbluebutton( بــه نشــاني
 /https://engage.shatel. com/b/vze-3hq-xxc 
در دسترس است. هوشنگ جاويد، پژوهشگر موسيقي و 
مدرس دانشگاه تا كنون آثار زيادي را تاليف كرده است. 
ازجمله آثار جاويد مي توان بــه آخرين خنياگر و پرند 

ستايش در ايران اشاره كرد.

حميدضياييپرور
روزنامه نگار
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کودتای نظامی بر علیه جمهوری 
اسالمی افشا شد

معلِم   هميشه
»محمدعلي رجايي«  20مرداد 1359

نخست وزير شد
 

   حميدرضا محمدي ����������������������������������
خيلي صبور بود؛ شــكنجه   هاي كميته مشترك 
صبورش كرده بود� چنان بود كه بعدها درباره صبر 
حتي نوشــت: »يكي از انواع صبر، صبر در موضع 
قدرت است� وقتي به دشمنت دست يافتي در مقابل 
شــكنجه   اي كه تو را كرده مي خواهي او را شكنجه 
كني، ولي خداوند متعال دوســت مي   دارد كه صبر 
كنيم و درگذريم��� � وقتي انســان به نعمت فراوان 
مي   رسد به   طوري   كه با داشتن امكانات و زيادي مال 
ممكن است تعادل انساني خود را از دست بدهد و 
خودش را گم كند، در اينجا لزوم صبر ظاهر مي   شود«� 
و اين همه از مصائبي بود كه از ســر گذرانده بود، 
زيرا چند سال منتهي به انقالب را در زندان گذراند 
وقتي حكم محكوميتش در سوم اسفند 1354صادر 
شــد؛ »محمدعلي رجايي، فرزند عبدالصمد را از 
لحاظ انجام اقدام عليه امنيت كشور به استناد بند 
يك ماده يك قانون مجازات مقدمين عليه كشور 
به    5ســال حبس جنايي درجه دو با احتساب ايام 
بازداشت قبلي )متهم از تاريخ 1353/9/6تاكنون در 
بازداشت است( از هر لحاظ مدلل و موجه تشخيص و 
به اتفاق آرا تأييد مي   نمايند�« محمدعلي رجايي اما از 
آن دست آدم   هايي بود كه وزارت و نخست   وزيري و 
رياست   جمهوري سبب نشد تا خودش را گم كند� خود 
را چنان بار آورده بود كه هنوز و همچنان همان معلم 
بود و معلم ماند� اين عزت نفس را حتي مي   كوشيد 
به دانش   آموزانش هم تعليم دهد� او تعليم و تربيت 
را توأمان مي   آموزاند و همين منش و روش را تا آخر 
داشت؛ »من از وزارت آموزش و پرورش نمي   روم ولو 
اينكه به من اجازه بدهند بيايم در يك مدرســه   اي 
جارو كنم و فقط تخته پاك كنــم� به   نظر من اگر در 
مملكت خدمتي معني دارد، معلمي است�« همين 
شيفتگي به معلمي هم بود كه    10سال پيش از انقالب، 
به   همراه شهيدان بهشتي و باهنر و مرحوم هاشمي 
رفســنجاني، »بنياد تعاون و رفاه اسالمي« را پايه 
گذاشت كه زمينه   ساز ايجاد مدرسه دخترانه رفاه با 

سرمايه 500هزارتوماني بازاريان شد�

سياستمدار
شعر

حيات نشئه تنهايی
سهراب سپهري در سال  1359زندگي را بدرود گفت اما »مرگ پايان 

کبوتر نیست«؛ او حاکم بالمنازع شعر دهه   هاي 60 و 70 است
مرتضی كاردر ����������������������������������������
 سهراب ســپهري حرکت آرامي است که 
از شعر سنتي آغاز مي   شــود و خیلي زود به 
شعر نیمايي مي   رسد و هرچه پیش   تر مي   آيد 
تمايز و تشخص بیشــتري مي   يابد و فارغ از 
هیاهو، بي   کوششي براي اثبات خود يا جدال 
با مدعیان، آرام   آرام به جايي مي   رســد که در 
کنار نیما و اخوان و شــاملو و فروغ در شمار 
پنج شاعر بزرگ شــعر امروز قرار مي   گیرد و 
جايگاهي مي   يابد که تا امروز دست   نیافتني و 

خلل   ناپذير باقي مانده است. از میان شاعران بزرگ امروز سهراب سپهري، خوش   اقبال   ترين 
و فراگیرترين شاعر است که شعرها و سطرهاي بسیاري از او میان عموم مردم راه يافته و 

فراتر از شعر، ضرب   المثل شده است.
 سهراب سپهري، نماد شــاعرانگي در شعر امروز است. شــاعر، از منظر عموم، يعني 
کسي که در خلوت خويش، غرق در تخیل است و آب را گل نمي   کند و کاري نمي   کند 
که به قانون زمین بربخورد و خدا را الي شــب   بوها مي   بیند و... در میان شاعران امروز 
نه تنها سهراب سپهري بیش از هر شاعري چنین شخصیتي را نمايندگي مي   کند بلكه 
جهان   بیني و زيبايي   شناسي شاعرانه ويژه   اي در شعر امروز پديد مي   آورد. نمي   توان درباره 
اقبال به شعر سهراب سخن گفت و نقش شخصیت شاعرانه و خلوت   گزيده او را در اين 

اقبال بي   تأثیر دانست.
 سهراب سپهري شاعر تأمل در جهان و زندگي پیرامون و نگاه تازه به عناصر طبیعت و 
اشیاست. او نماد همزيستي مسالمت   آمیز و دوستي با طبیعت است. شماري از شعرهاي 
سهراب نمونه   وارند و نمايانگر جهان   بیني او مثل »آب را گل نكنیم« و »من نمي   دانم که 
چرا مي   گويند، اسب حیوان نجیبي است...«. اما مهم   ترين و عمومي   ترين شعر او از اين 
نظر »صداي پاي آب« است. دو شعر بلند صداي پاي آب و »مسافر« و شعرهاي مجموعه 
»حجم سبز« کمال شعر سهراب سپهري است. او در اين شعرها به سادگي و صمیمیتي 
در جهان   بیني    اش دست مي   يابد که عموم خوانندگان شعر فارسي را تا امروز شیفته خود 
کرده است. مقبولیت شعرهاي سه کتاب او آن   قدر هست که ضعف شماري از شعرهاي 

ابتدايي يا نامتعارف مجموعه   هاي قبلي او به چشم نیايد.
 آنچه سهراب سپهري در ترکیب   سازي و کنار هم نشاندن کلمه   هاي عیني و ذهني يا 
محسوس و معقول يا تصوير و معنا بدان مي   رسد، چیزي است از جنس ابهام و جادوي 
شعر که سخت مقبول عموم خوانندگان شعر مي   افتد. تمايز شعر سهراب سپهري گاه 
در ترکیب   سازي   هاي غريب و بديع است و گاه در نگاه تازه به طبیعت و گاه در سادگي. 
طبیعي است که بعضي از ترکیب   هاي او درخشان از کار درمي   آيد و کم نیست وقت   هايي 
که ترکیب   ها خوش نمي   نشیند و حتي بي   معني به    نظر مي   رسد. در ساختار شعر نیز گاه 
به اطناب دچار مي   شود. نگاه تازه او به طبیعت و اشیا نیز خیلي   وقت   ها به تكرار مي   افتد و 
بیش از اندازه احساسات   زده مي   شود. اما خوش بینانه اگر بخواهیم بنگريم، زماني که هر 

کدام از اينها مي   لنگد، ديگري بار شعر او را به   دوش مي   کشد و آن را به منزل مي   رساند.    
 راه سهراب سپهري از آغاز براي خود او روشن بوده است. او محصول سلوك و آزمون    و 
   خطايي طوالني است که به مرور زمان به کمال مي   رسد. آنچه او از آموزه   هايي مثل بوديسم 
و عرفان هندي يا عرفان ايراني و تصويرگرايي هايكوي ژاپني و شكل ترکیب   سازي   هاي 
شاعران سبك هندي و شعر ديگر شاعراني مثل هوشــنگ ايراني و هم   سخني با فروغ 
فرخزاد و احمدرضا احمدي کسب مي   کند، افزونه   هايي است که جلوه بیشتري به شعر 
او مي   دهد. بسیار درباره تأثیرپذيري سهراب از ديگران گفته   اند؛ به   ويژه از سبك هندي و 
شعر هوشنگ ايراني. کدام شاعر است که از شاعران پیش از خود تأثیر نپذيرفته باشد. اما 
سهراب اگر از آنها تأثیر پذيرفته باشد، مثل هر شاعر بزرگ ديگري تأثیرات را از آِن خود 
کرده است. او اگر متأثر از سبك هندي است، سبك هندي را در شعر خود تعديل کرده و 

اگر متأثر از هوشنگ ايراني است، هوشنگ ايرانِي متعارف   شده است.
 اعتدال و فقدان وجه سیاسي از وجوه تمايز شعر و شخصیت سهراب سپهري است. شعر 
سهراب سپهري مثل شعر فروغ عصیانگر نیست، مثل شعر شاملو قابلیت تأويل سیاسي 
ندارد. حتي همزيستي با اصحاب خروس جنگي نیز ســبب خروج او از مسیر اعتدال 
نمي   شود. فقدان وجه سیاسي و بي توجهي سهراب به اتفاق   هاي روزگار سبب تعريض 
بسیار به او شده است، از احمد شاملو تا رضا براهني درباره بي   توجهي او به اتفاق   هاي امروز 
به   طعنه سخن گفته   اند. در سال   هايي که سكه شعر سیاسي    -    چريكي میان شاعران رايج 
است، شعر سهراب خريداران زيادي ندارد. اما زماني که خوانندگان شعر فارسي، خسته 
از سیاست، به دنبال شعري مي   گردند که قدري وضع موجود را تلطیف کند و چشم   انداز 
تازه   اي به دست دهد، به شهر سهراب پناه مي   برند و سهراب سپهري قدر و قیمت بسیار 
مي   يابد. نیز در سال   هاي پس از انقالب اسالمي که بسیاري از شاعران سیاسي از رسانه   هاي 
رسمي حذف مي   شوند، باز هم فقدان وجه سیاسي و اعتدال است که سبب مي   شود شعر 
سهراب همچنان باقي بماند. اعتدال سهراب حتي در شكل شعرهاي او نیز نمايان است. او 
در شعرهايي که اقبال عمومي مي   يابند، با تسامح و توسع از وزن نیمايي استفاده مي   کند 

اما به شعر بدون وزن نمي   رسد که همچنان مقبول عموم خوانندگان باشد.
 سهراب سپهري شــاعر   -    نقاش اســت و هر دو را همزمان پیش مي   برد. در پیش   برد 
همزمان دو هنر از شاعرـ    نقاشان امروز مثل منوچهر يكتايي و منوچهر شیباني و... توفیق 
بیشتري دارد. وقت   هايي که شعر کم   رنگ مي   شود به نقاشي پناه مي   برد و وقت   هايي حضور 
روشن شعر جاي نقاشي را مي   گیرد. او در نقاشي هم طبیعت   گراست و نوعي از مدرنیسم 

طبیعت   گرايانه را دنبال مي   کند که در شعر پي مي   گیرد.
 سهراب سپهري حاکم بالمنازع شعر دهه   هاي 60 و70 است. در سال   هايي که نوگرايان 
به سكوت و ممنوعیت دچار مي   شوند يا از ايران مهاجرت مي   کنند، »هشت کتاب« سهراب 
سپهري بارها چاپ مي   شود و شــمارگاني رؤيايي مي   يابد. دهه   هاي 60 و 70 شمسي 
سال   هاي فراگیري شعر سهراب سپهري است و دهه   هاي 80 و 90 سال   هاي فراگیري 
نقاشي   هاي او. سهراب سپهري اکنون در شمار گران   ترين و محبوب   ترين نقاشان ايران 
است و تابلويي از او مي   تواند به راحتي رکوردشكن حراجي   هاي چندمیلیاردي باشد. شعر 
و نقاشي در کنار هم شخصیت او را شكل داده   اند. اما گزاف نیست اگر بگويیم آنچه قدر 
و قیمت نقاشي   ها و شمارگان مجموعه شعرهاي او را بیشتر مي   کند، اقتدار نام سهراب 

سپهري است.
 کم نیستند تحلیل   گراني، در دو سوي شعر امروز که سهراب سپهري را نكوهش کرده   اند؛ 
از محمدرضا شفیعي کدکني تا ضیاء موحد. اما شعر او، فارغ از تحلیل   ها، قلب بسیاري  از 
دوستداران شعر فارسي را تسخیر کرده است؛    چه عموم خوانندگان که بسیاري از آنها 
شعر نو را به سهراب سپهري مي   شناسند، چه خوانندگان حرفه   اي   تر شعر فارسي که هنوز 
محو جادوي ترکیب   سازي   هاي سهراب سپهري مانده   اند و چه شاعراني که جايگاه يگانه 

سهراب سپهري هنوز برايشان رشك   برانگیز و دست   نیافتني است.

خواب آشفته  »قادسيه     صدام«

عليرضا احمدي�������������������������������������������������
زخم کهنه مناقشــه ايــران و عراق بر ســر میزان 
حاکمیت و کشتیراني در شط      العرب يا اروند رود  که 
قدمتي حتــي فراتر از عمر دولت عراق داشــت و به 
دوره عثماني بازمي   گشــت و از معاهده اول ارزروم 
در زمان فتحعلي   شــاه و معاهده دوم ارزروم در زمان 
امیرکبیر تا قــرارداد1316 ايران و عــراق در زمان 
رضاشــاه و عهدنامه1353 محمدرضاشــاه و صدام 
حســین در الجزاير ادامه يافته بود، باالخره در 31 
شهريور 1359سر باز کرد و با حمله هوايي گسترده 
عراق به خاك ايران، يكي از طوالني   ترين جنگ   هاي 
متعارف قرن بیستم، با روياهاي نامتعارف »قادسیه 
صدام« آغاز شــد. اکنون دولت بعثي عراق با تغییر 
موازنه قوا در منطقه پس از پیروزي انقالب اسالمي، به 
خأل استراتژيك پديد آمده در ساختار قدرت خاورمیانه 
نگاه دوگانه تهديد - فرصت داشت؛ از يك   سو نسبت به 
فعال شدن گسل   هاي شیعي در اين کشور نگران بود و 
از سوي ديگر شرايط نظام بین   الملل را براي بسط نفوذ 
خود در منطقه فراهــم مي   ديد. درگیري   هاي مرزي 
دو کشور که از سال   هاي نخســت دهه50 شمسي 
به اصلي   ترين بحران در روابــط ايران و عراق تبديل 
شد و پس از اســفند1353و صدور بیانیه الجزاير و 
تبادل اســناد عهدنامه در سال1354 فروکش کرد، 
با پیروزي انقالب اسالمي مردم ايران در بهمن1357 

وارد مرحله تازه   اي شد و عراق که در ابتدا با پیام   هاي 
رياکارانــه ديپلماتیك، پیروزي انقالب و اســتقرار 
جمهوري اسالمي را تبريك گفته بود، تحرکات خود 
علیه حكومت تازه تاسیس ايران را آغاز کرد. بررسي   ها 
نشــان مي   دهد نیروهاي عراقــي از ابتداي پیروزي 
انقالب به بهانه   هايي ازجمله مقابله با نیروهاي معارض، 
به مرور کیلومترها در خاك ايران نفوذ کردند و حدود 
يك سال ونیم از 13فروردين 1358 که نخستین تجاوز 
ثبت شده به مرزهاي ايران در مهران انجام گرفت تا 
شهريور1359، حدود 289تجاوز مرزي عراق به ايران 
ثبت شد که با اعتراض   هاي رسمي و ديپلماتیك ايران 
همراه بود. تجاوزهاي مرزي عراق به خاك ايران که 
در مناطقي ازجمله دهلران، نفت   شــهر و خسروآباد 
آبادان و به   صورت پرتاب موشك و خمپاره، حمله به 
پاسگاه   هاي مرزي، حمله به کشاورزان درحال کار، 
ربودن قايق بومي   ها يا ربودن و شــكنجه کردن آنها 
و آتش   زدن چاه   ها و لوله   هاي نفتي انجام مي   شــد، از 
سال1358 آغاز شد و در سال1359 تا حمله سراسري 
اوج گرفت که نشان   دهنده برنامه   ريزي عراقي   ها براي 
جنگ با ايران است. اينها تنها نشانه   هاي تدارك صدام 
براي حمله به ايران نبود؛ چراکه براساس پژوهش   هاي 
اسنادي مارك گازيورسكي، استاد علوم   سیاسي در 
آمريكا، تحرکات نظامي عراق در مرز ايران و شواهد 
آماده شدن   شــان براي آغاز جنگ ازطريق سفارت 

آمريكا در تهران به اطالع مسئوالن دولت موقت هم 
رسیده بود. دراين میان اعتراض   هاي ايران به اقدامات 
طرف عراقي نتیجه   اي نداشــت و حدود 2 هفته قبل 
از آغاز حمله سراســري، نیروهــاي عراقي در غرب 
کشــور نیز حمالتي را با هدف رد گم کــردن انجام 
دادند و وارد خاك ايران شدند. هواپیماهاي عراقي در 
ساعت 13/45 بعدازظهر آخرين روز شهريور1359با 
شكستن حريم هوايي ايران، تاسیسات زيربنايي کشور 
در شهرهايي ازجمله تهران، همدان، ايالم، کرمانشاه، 
اهواز، شهرکرد و دزفول را بمباران کردند. دراين حمله 
به تاسیســات نفتي ايران ازجمله در آبادان و خارك 
نیز خسارات سنگیني وارد شد که با پاسخ نیروهاي 
پدافندي ايران، تعداد قابل توجهي میگ و هلي   کوپتر 
عراقي در ايالم، بوشــهر، همدان و دزفول سرنگون 
شد. پس از حمله عراق، امام   خمیني)ره( در يك پیام 
راديويي با مردم ســخن گفتند و با بیان اينكه قواي 
مسلح کشور دشمنان را »سر جاي خود مي   نشانند« 
به جامعه آرامش دادند. رئیس   جمهور، نخست   وزير و 
نمايندگان مجلس هم با صدور پیام   هايي، به اين اتفاق 
واکنش نشان دادند. 2ساعت پس از نخستین حمله 
هوايي عراق که همزمان با حمله زمیني انجام شده بود، 
نیروي هوايي ايران در عملیات سايه البرز )کمان 99( 
حمله گسترده   اي را به پايگاه   هاي عراق تدارك ديد 
که در جريان آن 20فروند جنگنده عراقي در شهرهاي 

بغداد، موصل، بصره، کوت و حبانیه منهدم شد. عالوه 
بر حمله گسترده هوايي، ارتش عراق در جريان حمله 
زمیني از سه جبهه، حدود 30هزارکیلومترمربع در 
خاك ايران پیشــروي کرد. هدف اولیه آنها، تصرف 
برق   آساي شهر اســتراتژيك خرمشهر و پس از آن 
آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد بود اما مقاومت   هاي 
خودجــوش مردمي تا رســیدن نیروهاي نظامي، 
طرح حساب   شده عراقي   ها را ناکام گذاشت. صدام 
که با پیروزي انقالب اســالمي و نابســاماني   هاي 
ناگزير در امور کشور، فرصتي طاليي را براي تحقق 
روياهاي پان   عربي خود مهیــا مي   ديد، با پاره کردن 
قرارداد1353الجزاير در شیپور جنگ دمید؛ چراکه 
از يك   سو آشــفتگي   هاي موجود در ارتش را دلیل 
محكمي براي ناتواني ايران در هماوردي مي   دانست و 
از سوي ديگر با احساس خطر از جانب شیعیان عراق 
به   دنبال دفع خطرات صدور انقالب از سوي ايران بود. 
در اين میان بحران گروگانگیري در سفارت آمريكا 
در تهران و در پي آن وضع تحريم   هاي اياالت   متحده 
علیه ايران، خیال صدام را از بابت حمايت همه   جانبه 
غرب و به   ويژه آمريكا راحت مي   کرد. او گمان مي   کرد 
با توجه  به وضعیت پیچیده ايران در نظام بین   الملل، 
قطع رابطه سیاسي آمريكا با ايران و وضع تحريم   ها، 
ماجراي حمله طبس و بازار مشــترك اروپا، قطعا 

پیروز اين جنگ خواهد بود.

  ترمه هوشيار  �������������������������������������������������������������������������
هنوز خبرگزاري   ها فرصت نكرده بودند اين خبر را به تهران بفرستند 
که ارتش عراق با آتش شديد از مرز غربي در حال پیشروي به سمت 
آن سوي خط تالوگ مرزي است. هنوز خبر به تهران نرسیده بود که 
شلمچه به   دست نیروهاي عراقي افتاده و مردم خرمشهر بدون آنكه 
بدانند چه اتفاقي افتاده، زير بدترين آتش جنگي هستند. مردم پاي 
اخبار نیم   روزي راديو نشسته بودند و داشتند خبرهاي نگران کننده   اي 
که از مرز جنوب مخابره مي   شد را مي   شنیدند که صداهايي مهیب 
درست ساعت    14:12بعدازظهر آخرين روز تابستان، تهران را لرزاند؛ 
چندين صدا مردم را به خیابان   ها کشاند. به دو سالگي    انقالب چند 
ماهي مانده بود و هر از چند گاهي يك بمب دست   ســاز در جايي 
منفجر مي   شــد. اما اين صداها با آن بمب   هاي دست   ســاز تفاوت 
داشت. صدا از غرب شهر مي   آمد، اما صدايش در همه تهران بزرگ 
و 4-3میلیون نفري آن روز پیچید؛ انگار جايي از شــهر فروريخته 
بود و لحظه بعد چند فروند میگ جنگي که در ارتفاع کمي حرکت 
مي   کردند خودشان را به مردم پايتخت نشان دادند؛ هواپیماهايي 
که از فرودگاه الولید به هوا بلند شده و هزاران کیلومتر آمده بودند 
تا بمب   هاي چند کیلوگرمي   شان را به سر تهران بريزند؛ بمب   هايي 
که با بمباران بخشي از فرودگاه مهرآباد و شهرك اکباتان نخستین 
درگیري تهران با جنگي بود که 8سال طول کشید و اين آغاز رسمي 
جنگ دو همسايه بود. اختالف میان ايران و عراق هرچند پیشینه   اي 
به قبل از شكل   گیري کشور عراق داشــت اما در دهه های 40 و50 
به   خاطر اختالفات ارضي میان ايران و عراق بر ســر اروند رود جدي 
شد. عراقي   ها ادعا داشتند که بايد سهم بیشتري از اروند رود داشته 
باشند. آنها اين رود مرزي قابل کشتیراني را شط العرب مي   نامیدند. 
اين اختالفات در 3 دوره تا سال 53 بستر درگیري   هاي چند روزه در 
مرز غربي به   خصوص منطقه خوزستان شد. اما در نهايت در مارس 
سال1975 برابر با 15اسفند)1353( با میانجیگري هواري بومدين، 
رهبر الجزاير، قراردادي بین دو کشور امضا شد و خطوط مرزي ايران و 
عراق از خط تالوگ مشخص شد؛ قراردادي که البته خیلي مورد تأيید 
صدام حسین قرار نگرفت و کشــیدن خط مرزي را براي چند وقت 

به تأخیر انداخت. با وقوع انقالب اسالمي اين فرصت مناسب براي 
او پیش آمد تا به بهانه   هاي مختلف حرکاتي را به سمت غرب ايران 
داشته باشد. در فروردين59 هواپیماهاي عراقي چندين بار آبادان و 
خرمشهر را بمباران کردند. جاسوسان عراقي چندين بمب در بازار 
خرمشهر و آبادان و اهواز منفجر کردند. حكومت ايران سرگرم حل و 
فصل مشكالت داخلي بود و کمتر توجهي به وضعیت مرز داشت. اما 
در روز 27شهريور صدام حسین قرارداد الجزاير را جلوي دوربین پاره 
و ادعا کرد به   زودي شط العرب را خواهد گرفت. او روز 31شهريور در 
ادامه اين ادعاها اعالم کرد که ظرف 3روز عبادان)آبادان( و محمره 
)خرمشهر( و عربستان ايران)خوزســتان( را به خاك عراق الحاق 
می کند و به تهران خواهد رسید؛ ادعايي که با دالوري يگان تكاور 
ارتش و نیروهاي مردمي هیچ   گاه به وقوع نپیوســت. اما او جنگ را 
به شهرها و به   خصوص پايتخت کشاند و میگ   هاي عراقي با نقض 
حريم هوايي ايران به تهران رسیدند و با شكستن ديوارهاي صوتي 

بمب   هايشان را به سر تهران ريختند.
اين نخستین بمب   هايي بود که بر سر تهران مي افتاد. نخستین حمله    
مهم خارجي بعد از 300سال که حريم پايتخت 200ساله ايران را 

مخدوش مي   کرد، بمبي بود که بر سر شهرك اکباتان افتاد.
اين صداي مهیب که در ساعت 14:12  آخرين روز تابستان شنیده 
شد و براي چند دقیقه ادامه داشت براي آ   نهايي که در غرب تهران 
بودند مهیب   تر و همراه با خرد شدن شیشــه   ها بود. خیلي از مردم 
مضطرب از خانه بیرون آمدند و به دود سیاهي که از سمت فرودگاه 
مهرآباد مي   آمد چشم دوختند. 3میگ جنگي، حريم هوايي ايران را 
شكسته بودند و مي خواستند فرودگاه اصلي ايران را از کار بیندازند. 
جنگ در تهران از شــهرك اکباتان که غربي   ترين نقطه شهر بود و 
درست از همان نخستین روز جنگ تحمیلي، آغاز شد. میگ هاي 
عراقي زماني که حواس همه متوجه خرمشهر، آبادان و سوسنگرد 
بود، به سمت تهران حرکت کردند و به سمت فرودگاه مهرآباد رفتند. 
قصد اصلي اين سه میگ جنگي حمله به فرودگاه مهرآباد و پايگاه 
شكاري نیروي هوايي تهران بود. اما يكي از اين سه خلبان بخشي    از 
بمب   هايش را کمي آن طرف تر روي شهرك اکباتان ريخت؛ شهرك 

مدرن و 14ساله اکباتان که مهندســان معمار شرکت استارت به 
سرپرستي جردن گروزن طرح ساخت اين مجتمع را در محدوده اي 
6کیلومترمربعي در چند فاز دادند و 2 فاز آن آماده شده بود. اما از آنجا 
که همه نگران فرودگاه مهرآباد و پايگاه شكاري بودند، جز کساني که 
در اکباتان و در حاشیه اين بمباران بودند از آن خبردار نشدند و همه 
به سمت دو هواپیماي مسافربري رفتند که در آن زمان مورد حمله 
قرار گرفتند. بیشتر روزنامه   ها هم تنها به خبر فرودگاه پرداختند. 
روزنامه کیهان فرداي آن روز درباره فضاي فرودگاه و آنچه طي اين 
حمله بر مردم حاضر در آنجا گذشت، نوشــت: »يكي از کارمندان 
هواپیمايي گفت که هنگام مراجعت از فرودگاه به خانه متوجه شدم 
3فروند هواپیما با فاصله نسبتاً کمي بر فراز فرودگاه در حال پرواز 
هستند. از آنجا که حدس مي   زدم هواپیما   ها، خودي باشند چندان 
توجهي نكردم، تا اينكه صداي انفجار برخاست و آنگاه متوجه شدم 
که بمب انداخته   اند. يك شاهد ديگر درباره نوع هواپیماهاي بمباران 
 شــده در اين حمله گفت که 2هواپیما در اين هجوم دچار آسیب 
شده   اند که يكي از آنها هواپیماي 707و متعلق به شرکت هواپیمايي 
هما و ديگري يك فروند هواپیماي سي 130بود. او همچنین گفت 
که هواپیماهاي دشمن 3 فروند و از نوع میگ بوده است«. فرودگاه 
مهرآباد بالفاصله تعطیل و اعالم شــد پروازها تا اطالع ثانوي انجام 
نمي   شوند. به نوشته اين روزنامه؛ »تا ساعت يك بامداد امروز تعداد 

مجروحین حادثه فرودگاه 38 نفر اعالم شد که  15نفر به بیمارستان 
امام خمیني، 8 نفر به بیمارستان شريعتي، 3 نفر به بیمارستان صنايع 
هواپیمايي، 8 نفر به بیمارستان میمنت و 3نفر به درمانگاه بیمه   هاي 
اجتماعي منتقل شده   اند. از اين تعداد گروهي که جراحاتشان سطحي 
بود مداوا و از بیمارستان مرخص و برخي ديگر بستري شده   اند.« در 
اين بمباران آنچنان که روزنامه   ها نوشتند يك شهروند به اسم ياسین 

ياسیني شهید شد.
ســعید صادقي، عكاس خبري که آن روزها در روزنامه جمهوري 
اســالمي کار مي   کرد يكي از کســاني بود که برخالف بسیاري از 
همكارانش به اکباتان رفت. او که براي عكاســي از فرودگاه به آنجا 
رسیده بود به   خاطر تدابیر امنیتي نتوانســت وارد فرودگاه شود و 
آنچنان که خودش چند ســال پیش براي خبرگزاري   ها گفته بود 
توسط يكي از افسران نیروی هوايي به سمت اکباتان راهنمايي شد. 
او درست زماني به اکباتان رسید که زخمي   ها به بیمارستان منتقل 
شده بودند و آنچه مانده بود، خرابي بمب   هايي بود که بي   هدف روي 
سر مردم آوار شدند. اين نخســتین عكس   هايي بود که از جنگ در 
تهران ثبت شــد؛ عكس   هايي که براي ســال   ها کمتر کسي از آنها 
خبر داشت و حاال فقط سند و خاطره کمتر ديده شده جنگي است 
که از شــهريور59تا مرداد 67 بر مردم ايران تحمیل شد و حماسه 

دفاع   مقدس را شكل داد.

ساعت 14:12 آخرين روز تابستان
روايتي از نخستین روز جنگ در تهران

با تجاوز نیروهاي عراقي به مرزهاي ايران، جنگ آغاز شد
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 بيش از هرچيزي او را به هوش و استعداد سرشارش مي   شناسند. استادش آيت   اهلل 
خويي درباره او گفته بود: »چشم    هايش از هوش برق مي   زنند«. آيت اهلل محمدباقر 
صدر ولي تنها نبوغ نبود؛ آميزه   اي بود از نبوغ و دغدغه و پشتكار. همين 3عنصر مهم 
سبب شد تا كتاب   هاي »اقتصادنا«، »فلسفتنا«، »االسس المنطقيه« و چندين و چند 

كتاب تأثيرگذار ديگر را تاليف كند.
شــهيد صدر از دوران نوجواني در محضر آيت   اهلل خويي بزرگ    شده بود. پايه   هاي 
علمي   اش را در كنار اين مرجع شيعه باال برده بود و به تعبير خودش رابطه   شان، رابطه 
پدر و فرزندي بود. اوضاع ولي آنگونه كه بود پيش نرفت. هرچند آن روابط عاطفي و 

احترام   ها بر جاي خود باقي بود، اما شهيد صدر ايده   هاي فكري   اش را از نظر اجتماعي 
و سياسي به آيت اهلل سيدمحسن حكيم    نزديك   تر مي   ديد.

مهم   ترين دغدغه    مشترك ميان آيت اهلل سيدمحسن حكيم و شهيد صدر، مبارزه با 
كمونيسم بود. هر دو آنها كمونيسم را جدي   ترين مسئله عراق و حتي جهان اسالم 
مي   دانستند. همين دغدغه، سبب شكل   گيري »حزب الدعوه االسالميه« به   عنوان 
مهم   ترين و تأثيرگذارترين حزب شــيعي شــد. اگرچه آيت اهلل حكيم و حتي خود 
شهيد صدر از نظر ساختاري عضو حزب نبودند اما حزب الدعوه، از بدو تأسيس زير 
نظر آيت اهلل حكيم و با رهبري آيت اهلل محمدباقر صدر اداره مي   شــد. موفقيت   هاي 
حزب الدعوه در مبارزه با كمونيســم تا جايي پيش رفت كه شهيد صدر تبديل شد 
به بزرگ   ترين دشمن حزب بعث. محدوديت   ها و بگير و ببندها آغاز شده بود و حاال 

ديگر محمدباقر صدر بنا داشت تا مبارزه   اش را از مرحله تربيتي- فرهنگي، وارد مرحله 
مبارزه مسلحانه بكند اما پيش از هرگونه اقدامي، حزب بعث او و خواهرش بنت الهدي 
را دســتگير كرد. دولت وقت عراق از آيت اهلل صدر خواســته بود تا نسبت به حزب 
الدعوه و انقالب ايران اعالم برائت كند اما اين خواسته، چيزي نبود كه سيدمحمدباقر 
صدر بخواهد از آن كوتاه بيايد. او انقالب ايران را بخشي از آرزوي تحقق يافته خود 
مي   دانست و درباره انقالب ايران و فرار شاه گفته بود: »اليوم تحقق آمال االنبياء«؛ امروز 

روزي است كه آرزوي انبيا محقق شده است.
سرانجام محمدباقر صدر و خواهرش بنت   الهدي در سال1359 توسط حزب بعث به 
شهادت رسيدند. ايده   ها، نظرات و آمال او اما همچنان بعد از سال   ها زنده است و براي 

هر طالبي، قابل    استفاده و راهگشا خواهد بود.

نويسنده اقتصاد ما 
 آيت اهلل محمدباقر صدر 

به شهادت رسيد

چهرهاول

1359
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بي نام و بي   عنوان، پشت جلد ماهنامه پيروزي، شماره پنجم، بهمن 1359.

انقالب نام ها 
نام معابر و خيابان   هاي تهران تغيير كرد 

تهران
فکاهی

اسباب كشي در شهرداري
شهرداري پايتخت از ايرانشهر به خيابان فاطمي و سپس به بهشت رفت 

همشهری

گفت وگو با رئيس جمهور 
بني   صدر: تحريم   هاي غرب به ايران در حال جنگ آسيب مي   زند

مطبوعاتخارجی

قيچي تيز جنگ و تحريم
ستاد بسيج اقتصادي تشكيل شد 

اقتصاد

دخل به خرج مي چربيد
نگاهي به هزينه و درآمد خانوار ايراني در سال 1359

نرخ
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بهار1359 در شرايطي آغاز شد كه كشور در شــرايط جديدي قرار داشت؛ ابوالحسن 
بني   صدر به   عنوان نخســتين رئيس   جمهور تاريخ ايران آغاز به    كار كــرده بود و برنامه    
يكپارچه   سازي قدرت در دســت خود را مرور مي   كرد و ازسوي تحوالت مرزي در غرب 
كشــور وضعيت نگران   كننده   اي داشــت؛ رژيم بعث عراق در مناطق مرزي كرمانشاه 

آتش افروزي مي   كرد و كردستان نيز شاهد باال گرفتن فعاليت تجزيه   طلبان بود.
در ميانه   هاي فروردين و در روزهايي كه انفجــار در لوله   هاي انتقال نفت واكنش   هايي 
را ازسوي مسئوالن ارشد كشــور ازجمله رئيس   جمهور و دادستان كل انقالب به   همراه 
داشت، روابط ايران و آمريكا كه پس از اشغال سفارت اين كشور از سوي دانشجويان پيرو 
خط امام )ره( دستخوش تالطم شــده بود، با بحران جديدي مواجه شد؛ دولت اياالت 
متحده روز 18فروردين قطع كامل روابط خود با جمهوري اســالمي را اعالم كرد و به 
همه ديپلمات   هاي ايران 36ساعت فرصت داد تا خاك اين كشور را ترك كنند. به   دنبال 
اين تحوالت كارتر به وزير خزانه   داري اين كشــور دســتور داد فهرستي از دارايي   هاي 
مسدود شده ايران و دعاوي معوقه اتباع و شركت   هاي آمريكايي عليه ايران را تهيه كند. 
كارتر همچنين با صدور يك دستور اجرايي به شماره12205، تجارت و ساير معامالت 
با ايران را ممنوع كرد كه درضمن آن به اجراي تحريم   هاي وضع شــده از تاريخ 23آبان 

1358هم تأكيد شده    بود.
در آخرين   ماه تابستان داغ59 در داخل كشور اختالفات براي انتخاب نخست   وزير باالخره 
به انتخاب محمدعلي رجايي ختم شــد و روز 19شهريور كابينه رجايي از مجلس رأي 
اعتماد گرفت. اين درحالي    بود كه درگيري   هاي مرزي ايران و عراق به باالترين سطح در 
سال   هاي اخير رسيد و نهايتا در 31شهريور رژيم بعثي صدام حمله سراسري به خاك 
ايران را آغاز كرد. جنگ در شرايطي آغاز شد كه اقتصاد ايران در مسير كاهش وابستگي 
به نفت قرار داشت و تحريم   هاي آمريكا بر  سرعت حركت در اين راه افزوده    بود، اما جنگ 
باعث شد درآمدهاي نفتي كه صدور آن در آغاز انقالب به   صورت برنامه   ريزي شده كاهش 
يافته بود )صادرات نفت خام از 4/8ميليون بشكه در سال1356، به 2/4ميليون بشكه در 
سال1358و كمتر از يك ميليون بشكه )796هزار بشكه( در سال1359 كاهش يافت( 
دوباره نقش مؤثري را در اقتصاد ايران ايفا كند. با وقوع جنگ استان خوزستان كه كانون 
اصلي توليد نفت بود، در شرايط جنگي قرارگرفت و پااليشگاه بزرگ آبادان در حاشيه 
اروندرود به   شدت آسيب ديد و از مدارتوليد خارج شد. اين پااليشگاه مقارن آغاز جنگ 
تحميلي، با ظرفيت توليد 620هزاربشكه در روز به   تنهايي معادل ساير پااليشگاه   هاي 

كشور نفت توليد مي   كرد. تعطيلي بندر خرمشهر و تهديد بندر امام   خميني)ره( نيز فشار 
اقتصادي قابل توجهي به كشور وارد كرد.

پاييز59 با يك خبر مهم آغاز شــد؛ در پنجمين روز مهرماه    هيأت وزيران تصويب كرد 
ستادي به نام »بســيج اقتصادي كشــور« مركب از وزراي نفت، صنايع و معادن، كار و 
اموراجتماعي، كشاورزي، كشور، نيرو، اموراقتصادي و دارايي، بازرگاني، دفاع، سازمان 
برنامه و بودجه و    رئيس   كل بانك مركزي ايران يا نمايندگان تام   االختيار آنان به رياست 
نخست   وزير تشكيل شود و با توجه به شرايط خاص اقتصادي كشور تصميم   هاي الزم را    

اتخاذ و از طريق سازمان   هاي مسئول اجرا كند.
اما يكي از مهم   ترين رويدادهاي اقتصادي سال59 در اسفند به وقوع پيوست و مجلس 
شــوراي اســالمي طرح »دولتي كردن بازرگاني خارجي« را از تصويب گذراند. دراين 
مصوبه كه به امضاي هاشمي رفسنجاني به    عنوان رئيس مجلس رسيد، با اشاره به اصل 
چهل و چهار قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، دولت مكلف شد »حداكثر ظرف    2ماه 
از تاريخ تصويب اين    قانون، مطالعات و بررسي   هاي الزم را براي دولتي كردن بازرگاني 
خارجي به عمل آورد و اليحه مربوط را تقديم مجلس شوراي اسالمي كند.« اين مصوبه 

در 9فروردين سال بعد به تأييد شوراي نگهبان هم رسيد.
تشكيل شــوراي مركزي اصناف در تيرماه، تصويب ملي شدن معادن كشور در شوراي 
انقالب در شهريور، تصويب قرارداد ترانزيت كاالهاي تجاري با شوروي از سوي مجلس در 
آبان و اختصاص بودجه ويژه براي اجراي طرح   هاي عمران عشايري در آذر، از مهم   ترين 

اخبار اقتصادي سال1359بود.

در سال1359 شهرداري تهران از ساختمان مشهور خيابان فاطمي اسباب كشي كرد. 
اين ساختمان بتني با ظاهري شــبيه قلعه، ديوار   ها و طبقات نامنظم مكعب شكل و 
باند فرود بالگرد در باالترين طبقه و همينطور ارتفاع زياد از ساختمان   هاي مجاور خود 
مانند هتل الله )هتل اينتركانتيننتال متعلق به هواپيمايي پان   امريكن( مجزا مي   شد. 
ساختمان براساس يك پروژه دولتي و براي حزب ايران نوين ساخته شد اما هيچ وقت 
در اختيار آن قرار نگرفت زيرا حزب دولتي ايران نوين در ســال1353 منحل شــد و 
حزب رســتاخيز جاي آن و احزاب ديگر را گرفت. خيابان فاطمي كه پيش از انقالب 
به اسامي ای چون ســازمان آب، آريامهر و ايران نوين ناميده مي   شد نزديك 10سال 
شاهد عمليات عمراني ســاخت اين بنا بود اما حزب رستاخيز هم در سال57 منحل 
شد و ساختمان دولتي عظيم هيچ كاربري  خاصي پيدا نكرد. در سال58 دولت موقت، 
شهرداري را از ساختماني كه در خيابان ايرانشهر قرار داشت به اين بنا منتقل كرد اما 
اقامت مجموعه بزرگ شهرداري در اين بنا يك سال بيشتر طول نكشيد. در سال59 
محمد توســلي و پس از او كمال   الدين نيك روش شــهردار تهران بودند و شهرداري 
همچنان بخشي از دولت به شــمار مي   آمد بنابراين وزير كشور وقت، حجت االسالم 
علي اكبر ناطق نوري تصميــم گرفت جاي شــهرداري و اين وزارتخانه مســتقر در 
جنوب پارك شــهر را عوض كند. شــايد يكي از انگيزه   هاي انتقال اين دو سازمان، 
بمب   گذاري   هايي بود كه در نقاط مركزي شهر اتفاق مي   افتاد. اكنون 40سال از زماني 
كه شهرداري به خيابان بهشت رفت و دفتر شهردار در باالترين طبقه اين ساختمان 

قرار گرفت، مي گذرد.
از ديگر طرح   هايي كه در خرداد سال59 اجرا شد تقســيم بندي تهران به 20منطقه 
بود كه با همكاري آموزش و پرورش و پليس انجام شد. همزمان تقسيم بندي اراضي 
و اجراي طرح   هاي متعدد براي سكونت جمعيت و بهره   برداري از زمين در كل كشور 
در حال اجرا بود. تقسيم   بندي مناطق شهرداري تهران با اندكي تغيير و افزوده شدن 

2منطقه، همچنان معتبر است.

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

روزنامه نيويورك تايمز در تاريخ 13ژانويه 1981)23دي 1359( 
به نقل از ابوالحســن بني   صدر رئيس   جمهور وقت ايران تيتر زد: 
»تحريم    هاي غرب به ايران در حال جنگ آسيب مي   رساند«. اين 
روزنامه نوشت: »ابوالحسن بني صدر اعالم كرد ضد   حمله   اي كه او 
يك هفته قبل، فرمانش را )در جبهه   هاي جنگ( صادر كرده بود 

به   دليل تحريم     هاي غرب عليه ايران، موفقيت   آميز نبود«.
روزنامه نيويورك تايمز به نقل از گفت   وگوي بني   صدر با خبرگزاري 
پارس )خبرگزاري ايرنا( نوشت: »از آنجايي كه ما با اين دشواري   ها 
)تحريم   هاي اقتصادي غرب( مواجه هستيم، زمان نقش بسيار 
مهمي براي ما بازي مي   كند«. بني   صدر در اين گفت   وگو همچنين 
از مردم ايران خواست تا در جريان جنگ از خود بردباري نشان 
دهند و مقامات را تحت فشار انجام عمليات نظامي عجوالنه )در 
جبهه   هاي جنگ( نگذارند؛ »امكان دارد در نتيجه انجام عمليات 
عجوالنه و نسنجيده، نيروهايي كه اكنون در اختيار داريم را نيز از 

دست بدهيم.« پيش تر و در روز جمعه هفته گذشته نيز بني صدر 
در سخناني در جمع سفراي ايران در خارج از كشور اعالم كرده 
بود كه دفاع از كشور در برابر عراق هزينه زيادي خواهد داشت. 
او افزود: »تسليم نشدن )در برابر دشمن( شرايط را سخت كرده 
است، اما درصورتي كه تسليم شويم شــرايط و وضعيت بسيار 

سخت   تر خواهد شد«.
او همچنين اعالم كرد كه ما بايد با قاطعيت به جنگ ادامه دهيم 

تا به دنيا ثابت كنيم كه حاضريم هزينه آزادي خود را بپردازيم.
منظور بني   صدر از »دشواري    ها« در سخنانش، نتايجي بود كه قطع 
ارتباط تجاري كشورهاي غربي با ايران به بار آورده است. آمريكا 
ارتباط اقتصادي خود را با ايران پس از واقعه تســخير ســفارت 
آمريكا در 4نوامبر1979)13آبان1358( قطع كرده بود و ساير 
كشورهاي غربي هم بعد از آن ارتباط اقتصادي خود را با ايران قطع 
كردند. به نوشته نيويورك تايمز، شواهدي وجود دارد كه نشان 
مي   دهد ايران اكنون بيش از هر زمان ديگر به ميلياردها دالر دارايي 
خود در آمريكا كه به دستور جيمي كارتر مسدود شده، نياز دارد.

  محمد سرابي �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
تغيير نام خيابان   ها يكي از نخســتين كار   هايي بود كه بالفاصله پس از انقالب انجام شــد. 
ارگان   ها، گروه   ها يا برخي اشخاص اسامي را عوض و تابلو   هايي را روي ديوار نصب مي   كردند كه 
ممكن بود به همان سرعت حذف شوند. تغيير نام خيابان، ميدان يا هر يادمان و سازه بزرگ 
عمراني، عمل نمادين رايج در انقالب   هاي بزرگ جهان است كه در روز   هاي پس از پيروزي 
انجام مي   شود. موج تغيير نام خيابان   ها در تهران و شــهر   هاي بزرگ كشور بالفاصله بعد از 
انقالب اسالمي آغاز شد و هدف بيشتر اين تغييرات، نام هايي بود كه در توسعه شهرسازي 
سال   هاي 50 روي خيابان   ها قرار مي   گرفت و نشانه   اي از فرهنگ رژيم سلطنتي داشت. اسامي 
باستاني ايراني، براي تجديد هويت ملي مورد استفاده تبليغاتي قرار مي   گرفت و نام حاكمان 
كشور   هاي غربي اين را القا مي   كرد كه آنان متحد و حامي شاه هستند. پس از بهمن57 در 
ابتدا، گروه   هاي انقالبي اسامي خيابان   ها را تغيير مي   دادند و اسامي انقالبيون جهان يا واژه هاي 
مرتبط با انقالب اسالمي را روي آنها مي   گذاشتند. تركيب   هايي كه پسوند يا پيشوند »شاه« 
داشتند بيشتر از همه در معرض تغيير بودند. بعضي از اين اسامي جنبه ملي نيز داشتند. جاده 
مخصوص پهلوي يا خيابان پهلوي كه به دستور رضا   شاه ساخته شده بود، مدتي نام خيابان 
مصدق داشت و به   طور مشخص تقاطع آن با خيابان شاهرضا به نام چهار راه مصدق ناميده 
مي   شد. اين خيابان و چهارراه آن بعدا به نام صاحب الزمان، وليعصر )عج( نامگذاري شد. از 
سال58 كميته   اي براي اين تغييرات در شهرداري تشكيل شد كه كار آن تا سال59 ادامه پيدا 
كرد. با شروع رســمي جنگ تحميلي از مهر59 نامگذاري   ها جهت ديگري پيدا كرد. تعداد 
زيادي از جوانان انقالبي در جبهه   ها به شهادت رسيدند و نام شهدا روي كوچه   هايي قرار گرفت 
كه محل زندگي خانواده آنها بود. نام شهدايي كه سمت فرماندهي برعهده داشتند يا به   دليل 
ديگری سرشناس بودند نيز بر خيابان   هاي اصلي و بزرگراه   ها قرار گرفت. در اواخر اين سال 
و با افزايش اختالف   هاي سياسي و ايدئولوژيك، نام هايي كه گروه   هاي چپ بر معابر شهري 
گذاشته بودند به   تدريج حذف و در سال   هاي بعد فراموش شد. در سال60 با اقدامات تروريستي 
منافقين، اين اسامي كامال كنار گذاشته شدند. يكي از اين معابر خيابان شاهپور بود كه به نام 
»حنيف   نژاد« تغيير كرد و پس از آن »وحدت اسالمي« ناميده شد. ميدان 25شهريوركه به 
مناسبت آغاز حكومت محمدرضاشاه نامگذاري شده بود نيز تا مدتي ميدان »رضايي   ها« نام 
گرفت كه اشاره به برادران و اعضاي يك خانواده داشت كه در جريان انقالب به   دست ساواك 
كشته يا با حكم دادگاه شاهنشاهي اعدام شده بودند. پس از بمب   گذاري دفتر حزب جمهوري 
و شهادت آيت اهلل بهشتي و يارانش، خيابان عباس آباد به نام ايشان و ميدان 25شهريور، هفتم 
تير ناميده شد. برخي اسامي نيز كه مستقيما به اعضاي گروه   هاي چپ گرا ارتباط پيدا نمي   كرد 
و تنها كلمه   هايي بود كه در ادبيات آن دوران نشانه ای از مبارزات خلقي داشت، در همان سال 
60 تغيير كردند؛ مثال خيابان نياوران كه در ابتداي انقالب به نام برزگر ناميده مي شد را پس از 
انفجار دفتر نخست وزيري به نام شهيد باهنر نامگذاري كردند. در سال   هاي دهه70 با تشكيل 
شوراي شهر، تغيير نام   ها به اين شورا سپرده شد و بزرگراه   هاي تازه ساز اطراف شهر با اين روش 

صاحب نام شدند. نزديك چهاردهه پس از انقالب، خيابان كوتاه و كم رفت   وآمد نفت در شمال 
شهر به اسم مصدق ناميده شد. نامگذاري خيابان   ها با گذشت 40سال همچنان موضوعي مهم 

در شهر   هاي ايران است.

نام جديدنام قديم 
میدان انقالب اسالميمیدان 24اسفند )تولد رضاشاه( 

خیابان انقالب اسالميخیابان شاه رضا
میدان امام خمینيمیدان توپخانه

میدان شهدامیدان ژاله
میدان فوزيه )همسر اول محمدرضا شاه(/ 

میدان امام حسینشهناز )دختر آنها( 

میدان توحیدمیدان كندي
میدان آزاديمیدان شهیاد
میدان ولیعصر )عج( میدان ولیعهد
خیابان ولیعصر)عج( خیابان پهلوي

خیابان جمهوري اسالميتجمیع 3خیابان شاه / نادري / شاه آباد 
خیابان آفريقاخیابان جردن )مؤسس مدرسه البرز( 

خیابان رسالتبزرگراه داريوش
خیابان دكتر شريعتيخیابان كورش كبیر / جاده قديم شمیران

بلوار كشاورزبلوار الیزابت )ملكه انگلیس( 
خیابان آزاديخیابان آيزنهاور )رئیس   جمهور آمريكا( 
خیابان شهید مفتحخیابان روزولت )رئیس   جمهور آمريكا( 
بزرگراه آيت اهلل كاشانيبزرگراه آتاتور ك )رئیس جمهور تركیه( 

بزرگراه شهیدمدرسبزرگراه شاهنشاهي
خیابان سهرورديخیابان فرح

بزرگراه آيت اهلل دستغیببزرگراه اشرف پهلوي

متوسط درآمد خانوار ايراني در سال حدود 60 هزار تومان بود كه ماهانه اندكي كمتر 
از 5 هزار تومان مي شد. متوسط كل هزينه هاي ماهانه خانواده نيز در اين سال بالغ بر 
4 هزار و 380 تومان بود كه نشان مي داد تغيير زيادي نسبت به سال گذشته نداشته 
و به طور متوسط خانواده ايراني مي توانست 14 درصد درآمد خود را پس انداز كند. در 
استان تهران دخل و خرج و پس انداز بيشتر بودند؛ به طور متوسط 6 هزار و 66 تومان 
درآمد، 5 هزار و 81 تومان هزينه و حدود 16 درصد درآمد، سهم پس انداز تهراني ها را 
رقم مي زد.  درحالي كه در كشور 61 درصد هزينه ها مربوط به اقالم غيرخوراكي و 39 درصد 
صرف مواد خوراكي و دخانيات مي شد، اين سهم در استان تهران به ترتيب 63.5 و 36.5 بود.

درصد خانوارهاي نمونه شهري در استفاده از تسهیالت زندگي در سال 1359متوسط درآمد و هزينه خانوارهاي شهري در سال 1359

بين اقالم خوراكي انواع گوشــت بيشترين ســهم هزينه را شامل مي شد )568 
تومان( و پس از آن انواع ميوه و سبزي )381 تومان(. بين هزينه هاي غيرخوراكي 
هم مسكن به طور متوسط  در كل كشور با 1397 تومان بيشترين سهم را داشت 
كه در استان تهران شــامل خود تهران و كرج و دماوند و ورامين اين رقم به طور 
متوسط بالغ بر 1937 تومان مي شد. در كل كشور حمل و نقل و ارتباطات با 286 
تومان و پوشاك و كفش با 276 تومان سهم هاي بعدي را داشتند. در استان تهران 
سهم حمل و نقل بالغ بر 319 تومان و پوشاك و كفش 268 تومان از هزينه هاي 

خانوار را شامل مي شد.

كل كشوراستان تهرانهزينه و درآمد ماهانه  )ريال(
18,56917,214هزينه هاي خوراكي و دخانیات

32,24226,585هزينه هاي غیرخوراكي
50,81143,799كل هزينه هاي خانوار
60,66349,945كل درآمدهاي خانوار

6,146 +9,852 +اختالف درآمد و هزينه

كل كشوراستان تهراننوع تسهیالت
27,218,2اتومبیل شخصي

84,171,3تلويزيون
93,385يخچال

96,389,5آب لوله كشي
99,397,1برق
26,217,1تلفن
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شكنجه در كويت 
شانس قهرماني ايران براي چهارمين بار متوالي در جام ملت   ها به   خاطر حمله عراق به كشورمان از بين رفت

ورزش 

سركيسه كردن سرسپردگان 
سريالي كه مخاطبانش را به اشتباه انداخت

سريال

  جواد نصرتي   ���������������������������������������������

كسب چهارمين قهرماني متوالي در جام ملت   ها، با 
تيم آماده و پراستعدادي كه ايران به جام ملت   هاي 
كويت فرســتاده بود دور از دســترس نبود، اما 
سرنوشــت تيم ملي، فراتر از ورزشگاه   ها، در كاخ 

رياست   جمهوري عراق رقم خورد.
ايران كــه در 3دوره متوالي قهرمان شــده بود، 
آماده   ســازي اندكي براي اين بازي   ها داشت، اما 
همچنان يكي از مدعيان بود. تمام اميدها اما در پي 
حمله نظامي عراق به كشورمان در ميانه رقابت   ها 
نقش برآب شد. ايران كه اردوي درستي پيش از 
بازي   ها نداشت، در 2بازي اول با سوريه بدون گل 
و با چين 2-2 مساوي كرد. فرداي بازي با چين، 
از ايران خبر رســيد كه عراق به كشورمان حمله 
نظامي كرده است. قطع شدن ارتباط بازيكنان با 
خانواده   هايشان آنها را چنان نگران كرده بود كه از 
حسن حبيبي سرمربي تيم ملي خواستند بازي   ها 
را نيمه كاره رها كنند و به ايران برگردند. با اين حال 
از تهران دستور رسيد كه تيم ملي بايد در كويت 
بماند. در نخستين بازي بعد از حمله عراق، ايران 
بنگالدش را 7 بر صفر شكســت داد و در آخرين 
بازي گروهي هم كره   شمالي را 3 بر 2 مغلوب كرد 

تا به   عنوان صدرنشين به مرحله بعد صعود كند.
روحيه بازيكنان بســيار پايين بــود و كويت با 
برنامه   هاي تبليغي كه در حمايت از عراق پخش 
مي   كرد بازيكنان را عصبي   تر مي   كرد. مرحوم ناصر 
حجازي، دروازه   بان تيم ملي در اين رقابت   ها بعدها 

گفت كه حضور بازيكنان در جام ملت   ها، برايشان 
از شكنجه هم بدتر بوده اســت. آنها به   خصوص 
به   خاطــر بزرگنمايي   هاي دروغين رســانه   هاي 
كويتي بسيار نگران شــرايط در ايران بودند. در 
آستانه بازي نيمه نهايي با كويت، خبر ويران   كننده 
ديگري به اردوي تيم ملي رســيد؛ برادر حسن 
روشن مهاجم تيم ملي كشــورمان، به شهادت 
رســيده بود. روحيه بازيكنان با ديدن اشك   هاي 

روشن، بدتر از قبل شد.
روشن، به درخواست كادر فني در بازي با كويت 
به ميدان رفت، اما تنها توانســت يك نيمه بازي 
كند. داوري يك   طرفه به نفع كويت، كار تيم ملي 
را يكسره كرد و كويت با 2گل از ايران پيش افتاد 
تا گل دقيقه90 حسين فركي بي   ثمر باشد. ايران، 
براي نخستين بار بعد از 3دوره جام ملت   هاي آسيا 
طعم شكست را چشيد و طلسم دوري از جام از 
همانجا شروع شد. روشن، بعد از اين بازي راهي 
ايران شد و ايران در رده   بندي، كره   شمالي را 3 بر 

صفر شكست داد و سوم شد.
بازيكنان بعد از اين بازي   ها، سفري طوالني براي 
بازگشت به ايران داشتند و ابتدا به سوريه رفتند 
و بعد از آن از طريق مرز بازرگان از تركيه به ايران 

آمدند.
جام ملت   هاي1980، فرصتي طاليي براي كسب 
چهارمين عنوان قهرمانــي متوالي ايران در جام 
ملت   ها بود، اما ســايه شــوم جنگ ثابت كرد در 
زندگي چيزهايي باارزش   تر از قهرماني در فوتبال 

هم وجود دارد.

ساخت شهرك سينمايي غزالي بازنمايي رنگي يك خيابان سياه   وسفيد
جدي مي   شود

آب گران است

حسينيه ارشاد؛ سخنراني   هاي آتشين، چالش   هاي هميشگي

دور از مركز

معماری

مرضيه ثمره حسيني���������������������������������������������������������������������
افزايش بهــاي آب در اميركال با نارضايتي عمومي اهالي اين شــهر و 
خودداري آنها از پرداخت آب   بها همراه شــد. در ارديبهشــت1359، 
هوشنگ عالمه   زاده، شهردار وقت اميركال، در نامه   اي، اعتراض مردم به 
افزايش بهاي آب را به فرمانداري بابل اطالع داد و معافيت اعالم   شــده 
براي مصرف   كنندگان را بي   ثمر دانست؛ »معافيت مصرف 10مترمكعب 
كه آن هم فقط شامل عده   اي از مغازه   داران و قصاب   ها و نانوايي و كافه   چي 
مي گردد، كمكي به طبقه مصرف   كننده بي   بضاعت نمي   كند.« شهردار، 
افزايش نرخ آب را باعث گراني هزينه گرمابه   هاي عمومي دانست و بيان 

كرد كه مستضعفين از اين وضعيت بيشترين خسارت را خواهند ديد.

علي   اكبر شــهيري، فرماندار وقت بابل نيز در نامه   اي امتناع چندماهه 
اهالي اميركال از پرداخت آب   بها و نارضايتي گرمابه   داران را به استانداري 
اطالع داد. به   دنبال اين نامه، استانداري دســتور تجديدنظر در نحوه 
محاسبه بهاي آب مصرفي گرمابه   ها را صادر كرد تا از افزايش نرخ گرمابه 

كه موجب تحميل بر طبقه كم   درآمد مي   شد، جلوگيري شود.
اما، اعتــراض اهالي اميركال راه بــه جايي نبرد و در شــهريور1359، 
استانداري مازندران در نامه   اي به فرمانداري و شهرداري بابل دستور 
داد كه براي جلوگيري از مشــكالت پرداخت حقوق و مزاياي پرسنل 
سازمان آب، تمامي بدهي   هاي آب   بهاي زراعي و شهري را وصول كنند.

منبع: اسناد آرشيو ملي ايران، پرونده 293/63752.

 سعيد برآبادي     ����������������������������������������������������������������������������
 از 1346 كه حسينيه ارشاد جايي در حاشيه جاده شميران ساخته شد 
تا 1359 كه اصلي   ترين طرح توسعه در اين مجموعه مذهبي عملياتي 
شد و مسجدي به آن اتصال يافت. اينجا كانون و قلب آگاهي انقالبي بوده 
است. حسينيه ارشــاد در گرماگرم روزهاي انقالب، به   عنواني بدل شد 
روي جلد نواركاست   هاي ســخنراني. از علي شريعتي گرفته تا آيت اهلل 
مرتضي مطهري و آيت اهلل مفتح، عموما در اين حسينيه، انقالبي   ترين 
ســخنراني   هاي تاريخ معاصر ايران را ايراد كرده   انــد و آنچنان اثرگذار 
كه پس از سال   ها هنوز بانك نوار دانشگاه   ها از سخنراني   هاي حماسي 
حسينيه ارشاد پر است. پيش از اينها اما نام حسينيه ارشاد با نام 3تن گره 
خورده است؛ بانيان و سرمايه   گذاران ساخت اين حسينيه؛ چهره   هايي 
چون محمد همايون )خيري كه سرمايه   گذار و مؤسس حسينيه بود(، 
ناصر ميناچي )اولين وزير ارشــاد ملي در دولت بــازرگان كه مديريت 
حسينيه را برعهده داشت( و عبدالحسين علي   آبادي )استاد دانشگاه در 
رشته حقوق و دادستان كشور كه او هم يكي از بانيان اين حسينيه بود(. 
با اين همه عجيب است كه برخالف وصيت   نامه   ها، هيچ كدام از اين سه 
تن امكان دفن در حسينيه را نيافتند؛ حتي ميناچي كه 7سالي بيشتر 
از مرگش نمي   گذرد و با اينكه براي خود آرامگاهي در حســينيه تعبيه 
كرده بود، در آرامستان علي ابن جعفر در قم به خاك سپرده شد. سبك 

معماري حسينيه و بعدها مسجد آن نيز چون سرمايه   گذاران و بانيانش، 
با مقاومت   هايي -از سوي متدينينی كه نمي   توانستند مسجد را جز در 
تعريف معماري كالسيك آن ببينند- روبه   رو شــد و درنهايت محمد 
همايون كه خود يكي از خيرين و نيكوكاران روســتاي برگ   جهان بود 
اعالم كرد ايــن معماري محصول دســت و ذوق علي احمد برگ   جاني 
اســت؛ معماري كه از او تا همين اواخر اطالعات اندكي در دســترس 
بود، اما اكنون مي   دانيم كه او معمار ساختمان اهداء در ميدان وليعصر، 
ساختمان چيني مينا در خيابان شريعتي و... بوده است. اما آنچه از بدنه 
گنبد و كاشيكاري   هاي بي   نقص اين عمارت مي   بينيد حاصل ذوق اكبر 
زحمتكش و ابراهيم فالح است و البته استاد محمود ساعت   ساز كه در 
آن زمان به   خاطر وسواسي كه در تزئينات اسالمي بناها داشت چهره   اي 
شناخته شــده بود. اما اين مسجد و حســينيه   اش يك تفاوت بزرگ با 
كليشه   هاي رايج مسجد و حسينيه داشت كه باعث انتقادهايي حتي از 
سوي سيدحسين نصر شد و به   خاطر آنكه فضاي داخلي   اش جايي براي 
نشستن روي زمين نداشت، آن را نوعي تقليد از كليسا عنوان كرده بودند. 
استاد علي احمد برگ   جاني چه ساخته بود كه هنوز پا برجاست اما هيچ   گاه 
به قدر خود نرسيد؟ او در پالن حسينيه تغييري ايجاد كرده و آن را شبيه 
به يك آمفي   تئاتر ساخته است؛ ارجاعي به گذشته فرهنگ نمايش در 

ايران با طعم و ذائقه خطابه   خواني   هاي تاريخ شيعه.

كميته مجازات در روزهاي پاياني دوره احمدشاه قاجار دست به 
اسحله بردند و يك سلسله ترور را عليه ايادي بيگانه آغار كردند. 
نيم   قرن بعد علي حاتمي براي روايت تلويزيوني داستان آنها نيازمند 
ساختن يك شهر بود. علي حاتمي براي محقق كردن رؤيايش، 
مجموعه   اي از عكس   هاي عمارت   ها، خيابان   ها و بافت محله   هاي 
تهران قديم را جمع   آوري كرد و عازم ايتاليا شــد. در منابع آمده 
است كه او با كمك يك نقاش ايتاليايي تابلوهاي كوچكي را اتود 
زد و سپس با كمك يكي از بهترين دكوراتورهاي ايتاليايي به نام 
جاني كورتينا و گروه بزرگ او، نقشه شهرك را در مقياس مورد نظر 
ترسيم كرد و با ساخت ماكتي از شهرك به ايران بازگشت. در اين 
زمان و پس از جست   وجوهاي فراوان يكي از اراضي اطراف تهران را 
برگزيد و در اسفندماه1358 كار ساخت شهرك سينمايي غزالي 
در 10هكتار كليد خورد و در سال1359 با جديت بيشتري دنبال 
شد كه البته تكميل و تثبيت آن تا اوايل دهه70 به   طول انجاميد. 
آيدين آغداشــلو در گفت   وگو با نگارنده درباره همكاري با علي 
حاتمي مي   گويد: »در پروژه هزاردستان قرار بود درباره آن شهري 
كه مي   ســاخت كمك   هايي كنم، اما خودش آقاي شكيبا را پيدا 
كرد. همه اين منظره   ها كه در شهرك سينمايي نصب است، كار 

او بود و خيلي هم با قابليت كار را انجام داد. تابلوها را هم رضا مافي 
نوشت كه همانجا از اسب افتاد. دليلش سكته مغزي بود، اما همه 
فكر كردند ضربه مغزي شده است«. حاتمي براي ساختن سريال 
هزاردستان در پي بازنمايي الله   زار قديم بود. او خياباني سياه   و   سفيد 
و پُر از خاطره را خيلي رنگارنگ به تصوير كشيد و به   دنبال تجسم 
يك رؤياي از دست رفته بود. اين را شايد بتوان نخستين تناقض 
كار حاتمي دانست. بيراه نيست اگر براي عده   اي باورپذير نبوده 
نباشد. او به   دنبال شبيه   سازي بود، چنان   كه خودش در گفت   وگو 
با اميد روحاني )ماهنامه فيلم، شماره 69( مي   گويد: »كسي مثل 
من كه دنبال شيشه    ليموناد و تك   تك رنگ   هاي ليموناد رفته و با 
جست   وجو پيدا كرده، همه جزئيات صحنه   اش را پيگيري مي   كند و 
نمي   تواند اين نكات و مسائل را طي 10سال نخوانده باشد. بگذاريد 
بگويم كه در اصل منكر تاريخ هســتم. با واقعيت هم اصال كاري 
ندارم؛ مسئله من نيست«. محسن آزرم در مقاله »شهر فرنگ علي 
حاتمي« در شماره12 نشريه »آنگاه« در اين   باره مي   نويسد: »... 
يكي از اين چيزها ماجراي الله   زار علي حاتمي بود كه مثل هرچيز 
ديگري در ساخته   هاي ظاهرا تاريخي حاتمي اسباب سوء   تفاهم 
شد. و اين   بار سوء   تفاهم بيشتر بود، يا بحث درباره   اش بيشتر بود، 

چون حاتمي تهراني را ســاخته بود كه خيلي   ها البه   الي كلمات 
ديگران درباره   اش خوانده بودند، يا چندتايي عكس سياه   و   سفيد 
از اين شــهر ديده بودند. هيچ   كدام اين نوشته   ها و هيچ   كدام آن 
عكس   ها رنگ هزاردستان را نداشت؛ رنگ   ولعاب هزاردستان انگار 
يك راست از دوران طاليي سينماي استوديويي آمريكا آمده و سر 
از تلويزيون دهه60 ايران درآورده بود. هزاردستان به سريال   هاي 
هم دوره   اش شبيه نبود و در زمانه ستايش فقر و تنگدستي و حذف 
رنگ   هاي جذاب و شاداب، درنهايت سخاوت همه رنگ   ها را به   كار 

گرفته بود تا كسي نتواند چشم از آن بردارد«. 
گرچه انگيزه اصلي روان   شــاد حاتمي از ايجاد شهرك سينمايي 
غزالي، ساخت سريال هزاردستان بود، اما او گام بزرگي براي سينما 
و تلويزيون ايران برداشت كه هيچ   گاه فراموش نخواهد شد. اين 
شهرك لوكيشن    فيلم   هايي مانند »كفش   هاي ميرزا نوروز«، »مريم 
مقدس«، »كارآگاه علوي«، »شيخ مفيد«، سريال »شهرزاد« و... 
بوده است كه هريك به فراخور نياز، اين محل را بازسازي كرده اند. 
براي پايان، چيزي بهتر از اين جمله خود حاتمي نيافتم: »وقتي 
كار ساخت شهرك غزالي را شروع كردم جواني بودم و وقتي از در 

شهرك غزالي درآمدم، پيرمردي شده بودم«. 

امتناع اهالي اميركال از پرداخت آب   بها

خيلي از چهره   ها منتقد معماري مسجد حسينيه ارشاد بودند

اولين ناشر زن بعد از انقالب زنان 
دكتري مديريت بين   الملل، عاشق شعر و تاريخ

ستايش يگانه   ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

فريده خلعتبري در سال1326 به دنيا آمد و در سال   هاي تحصيل در مدرسه از خود تالش و پشتكاري مثال   زدني 
نشان داد. او كه ديپلم رياضي داشت، پس از پايان سال   هاي دبيرستان، به انگليس رفت و در رشته حسابداري، 
تجارت و بازرگاني ليسانس گرفت و فوق ليسانش را در رشته مديريت صنعتي اخذ كرد و سپس در مقطع دكتري 
در رشته مديريت بين   الملل تحصيل كرد. در بازگشت به ايران، استخدام و كار در محيط عبوس و گرفته اداري 
مرتبط با رشــته تحصيلي   اش اقناعش نكرد و ترجيح داد كه به   رغم همه تالش   هايي كه كرده بود، در ادارات 
فعاليت نكند. اينجا بود كه عالقه   اش به شعر و تاريخ ايران به دادش رسيد و توانست انتشارات »كتابسرا« را در 
سال1359 تاسيس كند. البته تأسيس انتشارات در آن زمان كار راحتي نبود. در آن سال   ها، مطابق قوانين، زنان 

نمي   توانستند تصدي مكاني عمومي را عهده   دار شوند و به خلعتبري گفته شد كه بايد مردي را به جاي خودش به اداره اماكن معرفي كند تا 
مجوز نشر به نام او صادر شود. خلعتبري با روحيه    مستقلي كه داشت اين موضوع را نپذيرفت و آنقدر به اداره اماكن رفت    و آمد تا سرانجام مجوز 
به نام او صادر شد و به اين ترتيب فريده خلعتبري نخستين ناشر زن بعد از انقالب نام گرفت هرچند فعاليت او در انتشارات كتابسرا ديري نپاييد 
و در سال1363 انتشارات »شباويز« را داير كرد. خلعتبري همچنين نشريه حسابدار را كه نشريه   اي تخصصي است راه   اندازي كرد و ترجمه   ها 

و تحقيقاتي از او منتشر شده است.

 محمدمسعود احدی    �����������������������������������������������������������������

در دومين سالگرد پيروزي انقالب اســالمي در سال1359، تلويزيون 
متأثر از فضاي ملتهب آن روزها، اقدام به ساخت يك درام سياسي كرد. 
»شاه دزد« عنوان مجموعه   اي تلويزيوني بود كه در شبكه يك تهيه شد 
و كارگرداني آن را احمد نجيب   زاده برعهده داشت. نجيب   زاده كه يكي 
از فيلمنامه   نويســان و كارگردانان پركار پيش از انقالب بود، توانست با 
گردآوري گروهي از بازيگران مطرح، يكي از نخســتين مجموعه   هاي 
پربيننده تلويزيون را بسازد. داستان اين ميني   سريال 4قسمتي درباره 
زن و شوهري است كه با طرح نقشه   اي به سراغ افرادي از بدنه    حكومت 
سابق مي   روند و خود را رابط شاه معرفي مي   كنند و به آنها مژده بازگشت 

قريب   الوقوع پهلوي دوم را مي   دهند. اين زوج، عمال سابق رژيم را متقاعد 
مي   كنند كه براي حصول اين اتفاق بايد ُحسن    نيت خود را ثابت كنند و به 
تأمين هزينه   هاي مالي اين پروژه ياري برسانند و با اين كار، جايگاه خود 
را در كابينه آينده كشور تثبيت كنند. آنها پس از آنكه موفق به اخذ مبلغ 
قابل توجهي از فريب   خوردگان مي   شوند، اقدام به ترك كشور مي   كنند، 
ولي هنگام فرار، شناسايي و بازداشت مي   شوند. تأثير اين سريال تا جايي 
بود كه برخي بينندگانش را به اشتباه انداخت كه پخش اين سريال در 
راستاي آماده   ســازي اذهان براي بازگشت چندباره محمدرضا پهلوي 
به كشور است. محمد مطيع و مهين شــهابي )در نقش زوج سودجو(، 
كيومرث ملك   مطيعي، نعمت   اهلل گرجي، سروش خليلي، منوچهر حامدي 

و سعيد اميرسليماني از بازيگران شاخص شاه دزد به   حساب مي   آيند.

 معراج قنبري

سال شروع جنگ

داستان

ادبيات انقالبي با آثار متعدد خود، سردمدار 
ادبيات داستاني بود

حسنا مرادي  ������������������������������������������������������������������������������������������������

سال1359، مانند ســال قبل و بعدش، براي ايران پس از انقالب، سال پرحادثه   اي 
بود. مهم   ترين اين اتفاقات، شــروع جنــگ تحميلي عراق عليه ايــران در آخرين 
روزهاي شهريورماه محسوب مي شود. يكي از نمودهاي اين تحوالت و اتفاقات در 
دنياي ادبيات داستاني، شــكل   گيري ادبياتي انقالبي با درونمايه    شرح ظلم و ستم 
رژيم شاهنشاهي و ساواك بر مردم ايران بود. از سوي ديگر، شروع جنگ تحميلي، 
سبب تولد ژانر جديد ادبيات جنگ در داستان ايراني شد. اين ژانر در سال   هاي بعد، 
سال به سال به پختگي و گستردگي رســيد، تا آنجا كه بسياري از نويسندگان نسل 

قديم   تر هم كتاب   هايي در اين ژانر نوشتند. عالوه بر همه اينها، ادبيات اقليمي كه در 
اوايل دهه 1350، بيشتر به شكل تجربه   نگاري   هايي خام ديده مي   شد، در اواخر اين 
دهه، شاهد خلق آثاري پخته و قابل توجه از نويسندگاني كارآزموده بود. ديگر جريان 
سال   هاي آخر اين دهه، ورود نويســندگان جوان و تازه   كار جديد به عرصه ادبيات 
داستاني بود كه بسياري از آنها، در سال   هاي بعد تبديل به ستارگان ادبيات داستاني 
ايران شدند. مضمون   هاي داستان   هاي ادبيات انقالبي، بيشتر اوقات در چند دسته 
قرار مي   گرفتند. بعضي از داستان   ها نمايشگر ظلم و ستم رژيم پهلوي و فقر و بدبختي 
مردم به   عنوان زمينه   ساز انقالب بودند.»طلوع ستمكشان« از غالمحسين طوسي، 
»بيكاران« از حميد جوانمرد و مجموعه   داستان   هاي »نخل و باروت« و »حادثه در 

كارگاه مركزي« از قاضي ربيحاوي با روايــت درد و رنج مردم و مواجهه آنها با رژيم 
شاهنشاهي ريشه   هاي شــكل   گيري انقالب را ترسيم مي   كردند. »قلعه    نشينان« از 
محسن حسام، »جويندگان نان« نوشته محمدرضا ماهيدشتي و»نان«  اثر هوشنگ 
اسدي هم فقرنگاري   هايي از وضعيت مردم شــهرهاي مختلف ايران مانند تهران 
و كرمانشــاه در دهه1350 بودند. بعضي ديگر از داســتان   هاي انقالبي به مبارزات 
انقالبي مردم و حواشي آنها مي   پرداختند. مجموعه داستان »اينك وطن تبعيدگاه« 
از داريوش كارگر، »روشنفكر كوچك« از نسيم خاكسار و »سلول 18« نوشته علي 
   اشرف درويشيان، داســتان   هايي از اين نوع بودند كه خاطرات مبارزه و ماجراهاي 

زندانيان سياسي را روايت مي   كردند.



4صفحــه

موسيقي دو پسر داشت
آغاز راه موسيقي مجاز و موسيقي غيرمجاز 

يك بار براي هميشه

موسيقی

تجسمی

  ندا زندي   �����������������������������������������������

ســيد مجيد طالقاني بيست و چندساله 
بود كه نشر »گستره« را به همراه عبداهلل 
فقيهي تاسيس كرد اما اين نه شروع كارش 
در حوزه كتاب بود و نــه يگانه حركت او 
در اين زمينه. مجيد طالقاني كه متولد و 
ساكن اصفهان بود در سال1353 به داليل 
سياسي توسط ساواك اصفهان دستگير 
و به 3ســال زندان محكوم شــد. هرچند 
در نهايت حكم او تعليق شــد اما اجبار به 
ترك اصفهان و مهاجرت به تهران مسير 
زندگــي   اش را به كلي تغييــر داد. مجيد 
طالقاني در نخســتين فعاليتش در حوزه 
كتاب در كنار دايــي   اش احمد عظيمي 
كه از مؤسســان انتشــارات »نيل« بود، 

مشــغول به   كار شــد. او در كتاب »تاريخ 
شفاهي كتاب« درخصوص فعاليتش در 
آن سال   ها چنين مي   گويد: »من فروشنده 
و نماينده احمد عظيمي در انتشارات نيل 
بودم و بعد از آن درگير مســائل سياسي، 
تظاهرات، حكومــت نظامي و درگيري   ها 
و بزن بزن   هــاي دوران انقــاب و فروش 
كتاب   هاي جلدســفيدي شدم كه با وانت 
نيسان مي   آمد و ما نمي   فهميديم كه چگونه 
تا شــب همه آنها فروش مي   رفت«. او تا 
سال1359 در انتشارات نيل ماند و سپس 
در همان سال نشر گســتره را با همكاري 
فقيهي راه   اندازي كردنــد. پس از مدتي 
همكاري عبداهلل فقيهي و مجيد طالقاني در 
نشر گستره به پايان رسيد و مجيد طالقاني 
شخصا مديريت اين نشر را به   عهده گرفت. 

نشر گســتره تا امروز در زمينه   هاي دين، 
هنر، تاريخ و جغرافيا كتاب   هاي متعددي 
به چاپ رسانده كه از آن جمله مي   توان به 
»اميد بدون خوش   بيني« از تري ايگلتون 
و »تاريخ    نگاري در ايران« ترجمه يعقوب 

آژند اشاره كرد.

پيروزي بي   نام   ها
مجله   اي حاصل كار جمعي

مطبوعات

  محمدناصر احدي ����������������������������������������������������������������������

در ســال   هاي نخســت پس از پيروزي انقاب، افراد و گروه   هاي 
مستقل يا متصل تمايل زيادي به انتشار نشريه داشتند تا بتوانند از 
اين طريق آرا و افكارشان را به گوش ملت برسانند. در مهر1359، 
مجله   اي به نام »پيروزي« منتشر شد كه مهم   ترين ويژگي   اش اين 
بود كه پاي هيچ   يك از مطالبش اسمي وجود نداشت. در شماره 
دوم اين نشريه، در مطلبي با عنوان »در جواب خوانندگان«، علت 
ذكر نشدن نام نويسندگان مقاالت چنين توضيح داده شده است: 
»اين نشــريه حاصل كاِر جمعي گروه كوچكي از روزنامه   نگاران 
باسابقه و برخي كم   سابقه   ترـ  اما حرفه   اي ـ است. حتي در مطالبي 
كه تنها توسط يك همكار نوشته مي   شود، مشورت با ديگران جاي 
عمده   اي دارد. از اين   رو درج نام نويسنده يا نويسندگان هر مقاله را 
بجا نمي   دانيم«. انصافا هم مجله از سر و شكلي حرفه   اي برخوردار 
است و نظم و نسقي كه از همان شماره نخســت دارد، حاكي از 
آشنايي نويسندگان و گردانندگان اين نشريه با اصول مطبوعاتي 
است. تيترهاي شماره نخست مجله كه روي جلد آن آمده عبارتند 
از: جنگ ايران و عراق، همه در انتظار امنيت قضايي، دانشگاه   ها 
همچنان بسته مي   ماند، كردســتان در بن   بست، سال تحصيلي 
آغاز مي   شود اما...، تركيه زيرسايه چكمه   ها، خلق فلسطين به دام 
خودمختاري صهيونيستي نمي   افتد، لهستان: بحران كارگري يا 
تضاد طبقاتي، و تعرض به گروه   ها مقدمه انحال آنهاست؟ پيروزي، 
نشــريه   اي بود كه بر موضوعات اجتماعي و سياسي ايران تمركز 
داشت اما همانطور كه از تيترهاي شماره نخست آن معلوم بود، 
از توجه به مشكات و مسائل كشورهاي ديگر كه براي حكومت 
جديد ايران اهميت داشت غافل نبود. اين نشريه در شماره   هاي 

بعدي رويكرد تحليليـ  انتقادي   اش را به حوزه فرهنگ هم تعميم 
داد و به چاپ شــعر و نقد فيلم و كتاب هــم پرداخت. اين مجله 
مدت زيادي دوام نياورد و همچون بسياري از نشريات آن دوران 

جوان مرگ شد.

حكايت وارثان زمين

نفس بريده 

امپراتور جونز  به  صحنه  مي آيد

سينما 

تئاتر 

سعيد مروتي ������������������������������������������
 با گذشت بيش از يك سال از پيروزي انقاب، 
هنوز هيچ كس نمي داند كــه دقيقا چگونه 
بايد فيلم ســاخت و چه چيزي قابل نمايش 
است و چه چيزي نه! تاش هاي محمدعلي 
نجفي، نخســتين متولي ســينماي پس از 
انقاب، به داليل مختلف راه به جايي نمي برد. 
مهم ترين مشكل اين است كه ميان انقابيون 
توافقي درباره ســينما وجود ندارد. همه آن 
جناح بندي ها و جبهه گيري هاي سياسي در 
حوزه ســينما هم جريان دارد. مشكل تعدد 
نهادها و ســازمان هاي تصميم گير و بيانيه 
جنجالي دادستاني انقاب درباره تحت پوشش 
نظارت قرار گرفتن ســينماها توسط بنياد 
مســتضعفان، اعتراض و اســتعفاي نجفي، 
اكــران بي رويه و بي ضابطــه فيلم خارجي، 
شرايط ملتهب سياسي و در نهايت شروع شدن 
جنگ، جايي براي نفس كشيدن سينما باقي 
نمي گذارد. از فيلم هــاي به جا مانده از قبل 
انقاب، چند تايــي اين بخــت را مي يابند 
كه روي پرده بياينــد. مهم ترين اين فيلم ها 
»ســايه هاي بلند باد«)بهمن فرمــان آرا( و 
»نفس بريده«)ســيروس الوند( هستند كه 
اولي بعد از حضور در فستيوال كن، چند روزي 
اكران می شود و خيلي زود از پرده پايين آورده 
و براي هميشه توقيف مي شود. دومي آخرين 
فيلم اكران شــده از مهم ترين ستاره-بازيگر 
دهه5۰ است كه سال 56 در نقشي متفاوت 
جلوي دوربين الوند رفته و طوالني شــدن 
روند توليد و بعد تعطيلي سينماها در جريان 
انقاب، اكرانش را تا سال 59به تعويق انداخت. 
اين اقتباس ســيروس الوند از »سرگيجه« 

هيچــكاك، يكــي از پرتماشــاگرترين 
فيلم هاي ايراني اكران59 اســت. »پرواز در 
قفس«)حبيــب كاوش(، »قدغن«)عليرضا 
داوود نژاد(و »امشب اشكي مي ريزد«)منوچهر 
مصيري( از ديگر محصوالت قبل از انقاب 
هستند كه با تغييرات و جرح و تعديل هايي 
روي پرده مي روند. اغلــب فيلم هايي كه در 
سال هاي58 و59 ســاخته مي شوند ربطي 
به انقاب و سياســت پيدا مي كنند. در اين 
ميان تاش بازماندگان سينماي فارسي براي 
انطباق با نظام ارزشي تازه و همراهي با جامعه 
انقابي، گرچه ناكام ولي قابل درك اســت؛ 
تاش هايي در جهت مشروعيت بخشــيدن 
به ســينمايي كه به واســطه كارنامه قبل از 
انقابش، با چالش هاي بســيار مواجه است. 
امان منطقــي، پركارترين كارگــردان اين 
دوران با »سرباز اسام« ســر و صدايي به پا 
مي كند و فيلمي كه با تــاش تهيه كننده، 
بازيگرش فيروز )ســتار هريس( اكران شده 
بود، در نهايت مدت زيــادي روي پرده دوام 
نمي آورد. مدت زمان اكــران »قيام« )رضا 
صفايي( از سرباز اســام هم كوتاه تر است. 
فيلم هايي كه با مناســبات و زيبايي شناسي 
فيلمفارســي و بــا ظاهر انقابي ســاخته 
مي شوند، اعتماد مسئوالن و تصميم گيران 
)دايره شان بسيار گسترده است( را به دست 
نمي آورند. »خشــم الهي«)عزيــز رفيعي(، 
»مفســدين«)امان منطقي(، »شــجاعان 
ايســتاده مي ميرند«)عبــاس كســايي( و 
»قديس«)ناصر محمدي( ازجمله فيلم هاي 
اين جريانند كــه موفق به دريافــت پروانه 
نمايش نمي شوند. چنان كه »انفجار« به عنوان 

نخستين ساخته ســاموئل خاچيكيان در 
دوران پس از انقاب هم با وجود تاش هاي 
فراوان شــامل فيلمبرداري و دوبله مجدد و 
تغيير در داستان و شــخصيت ها، در نهايت 
راهي به پــرده نمي يابــد. در جبهه مقابل 
فيلمفارسي، ۲فيلم غامعلي عرفان »گفت 
هر سه نفرشان« و »آقاي هيروگليف« به دليل 
چپ گرايي، مهر توقيف مي خورند. تنها فيلم 
تازه جريان روشنفكري كه سال59 امكان اكران 
مي يابد، »زنده باد«)خسرو سينايي( است كه 
نمايش اش بازخورد چنداني ندارد. در مورد »از 
فرياد تا ترور« )منصور تهراني( هم كه متاثر از 
»گوزن ها« قصه اعتياد و رفاقت و سياست است، 
ترانه فيلم )يار دبستاني من( بيشتر از خود فيلم 
در يادها مي ماند. در شرايطي كه باتكليفي و 
اغتشاش دامن همه، از مديران تا فيلمسازان 
را گرفتــه، »خــون بارش«)اميــر قويدل( 
تكليفش از همه روشــن تر اســت و به عنوان 
فيلمي انقابي با پرداخت مســتند، مشكلي 
براي اكران عمومي نــدارد. خون  بارش، تنها 
محصول سال هاي58و59 است كه پروانه اش 

در سال هاي بعد باطل نمي شود.

  مهرداد رهسپار   ��������������������������������������������������������������������������
نمايش »امپراتور جونز« نوشته يوجين اونيل به كارگرداني مجيد 
جعفري در فروردين و ارديبهشت ســال1359 در تاالر رودكي، 
وحدت امروزي به صحنه مي   رود. اين نمايشنامه كه از شاهكارهاي 
يوجين اونيل اســت، سرگذشــت باربري سياهپوست و متهم به 
قتل است كه در حال فرار از چنگ شورشيان جزيره اي دورافتاده 
در كارائيب، سرگذشــت بنانهادن امپراتوري خودخوانده اش در 
همين جزيره را بازگو مي كند. بروتوس جونز در اين نمايش با اينكه 
شخصيتي سياهپوست اســت اما در شخصيت پردازي اونيل همه 
رذالت هاي اربابان برده دار سفيدپوســت را در خود جمع كرده تا 
نشان دهد كه آفريقايي ها چگونه به   عنوان برده از سرزمين خود رانده 
شدند. در يادداشت مجيد جعفري، كارگردان نمايش، رابطه مضمون 
اين نمايش را با تب و تاب آن سال   ها مي بينيم. جعفري در بروشور 
نمايش آورده است: »زماني دراز است كه انسان ها دو گونه اند؛ ستمگر 
و ستمديده، ظالم و مظلوم. ستمگران را راه آباء شان ]اجدادشان[ 
است و ستمديدگان بسته به تاش شان با سرعت به سوي قله كمال 

در حركت اند، و اين گواهي تاريخ است و اين كمترين حجت ماست 
كه معتقديم مستضعفان وارثان زمين اند«. در نمايش امپراتور جونز، 
ايفاي نقش پيرزن بومي را مريم فرخ نيا، هنري اســميترز را رضا 

رادمنش و برتوس جونز را اكبر زنجانپور بر عهده داشتند.
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از  نيل تا  گستره 
روزگاري كه فروش كتاب   هاي جلد سفيد پررونق بود

نشر

  حسين عصاران   ������������������������������������������������������������������������

با گذر از بي   محدوديتي   هاي ســال1358 در زمينه ســاخت، توليد 
و انتشــار موســيقي و ترانه، حواس نهادهاي فرهنگي نظام تازه   پا، 
بيش از پيش به تضاد ميــان ارزش   ها و هنجاري   هــاي تبليغي   اش، 
با فضاي موجود در بازار موســيقي جمع شــد. از اين به بعد بود كه 
متناسب با واگذاري و منحصرشــدن مديريت نهادهاي فرهنگي به 
مذهبيون، مسئله مسكوت   مانده »حرام بودن موسيقي« برجسته   تر، 
محدوديت   هاي متناظر با آن، بيشتر و صداهاي كمتر شنيده   شده   اي 
هم كه خواستار گذاشــتن نقطه پايان بر موسيقي بودند، رساتر شد. 
تابستان1359رفته رفته از تب و تاب بازار رنگارنگ، متنوع و بي   قاعده 
عرضه موسيقي كاسته شد؛ انتشار آخرين كار ضبط شده »چاووش«ها 
در حال و هواي پس از انقاب )روي الف چــاووش8( و آخرين نوار از 
مجموعه »شبانه« )با نام »آخرين شبانه«( به شكل معناداري به   روزهاي 
ملتهب پيش از آغاز جنگ رسيد. 4روز مانده به آغاز جنگ، مهدي كلهر 
با ايده يافتن مصداق   هايي براي »موسيقي حال« و ساخت نمونه   هايي 
از آن به مديريت بخش فرهنگي وزارت فرهنگ و آموزش عالي رسيد 
و اين   چنين مسير سوق داده شدِن موسيقي به سمت ادامه حيات به 
شــرط انطباق با قوانين و هنجارهاي تازه آغاز شد؛ اجراي »اركستر 
ســمفونيك تهران« - كه در آن دوره فقط ۲۰نفر از اعضاي آن باقي 
مانده بودند - در صبح سرد ميدان توپخانه، چند   ماه بعد از آغاز جنگ )به 
نشانه همبستگي با مردم(، ساخت و پرداخت آلبوم »سرود شهيدان، 
حماسه ايران« )آهنگساز مجيد انتظامي، تك   خوانان حسين سرشار و 
سودابه صفاييه، گويندگان عزت   اهلل انتظامي و فرزانه تأييدي( و اجراي 
آن توسط نوازندگان اركستر سمفونيك و يا اجراي برنامه اين اركستر 
در مركز روان   بخشي امين    آباد، انجماد فعاليت   هاي آموزشي هنرستان 
موسيقي تا تعيين تكليف و... همگي نشانه   هايي را از مسير موردعاقه 
نهادهاي فرهنگي و عقيدتي نوخاســته، براي چگونگي ادامه حيات 

موسيقي در ســال   هاي بعد از انقاب بروز مي   دهند؛ هر آنچه در اين 
چهارچوب محدود مي   گنجيد، با »اما و اگر« شدني بود و هر آنچه نه، 

جرم محسوب مي   شد.
به موازات شكل   گيري چنين فضايي در داخل، نخستين آلبومي هم 
كه ساخت، اجرا و انتشار آن همگي محصول لس    آنجلس بود، به ايران 
رسيد. سال59 موسيقي ايران صاحب ۲فرزند شد: »موسيقي مجاز« 

و »موسيقي غيرمجاز«.

    حافظ روحاني       ������������������������������������������������������������������������

محمود كوثر، واپسين مدير موزه  هنرهای معاصر در سال های پس از 
انقاب كوشيده بود تا در گرماگرم روزهای ملتهب انقاب، آثار گنجينه 
را حفظ كند. گويا به دستور او، آثار به زيرزمين موزه منتقل می شوند 
به خصوص كه ممكن بود انقابيون بسياری از اين آثار را غيرقابل نمايش 
بخوانند. فعاليت موزه در يكی دو ســال بعد از انقاب بيشتر بر حفظ 
مجموعه و ساختمان استوار است و اســناد پراكنده  باقی مانده نشان 
می دهد كه مديريت موزه در اين كار موفق بوده اند.  جمعی از نقاشان 
جوان انقابی از نخستين سال پس از انقاب برنامه هايی را در موزه اجرا 
می كنند، از جمله ايرج اسكندری كه با گروهی از نقاشان انقابی در يكی 
از گالری های موزه و در مقابل چشم بازديدكنندگان نقاشی می كنند.  اما 

نخستين نمايشگاه مهم موزه در سال 1359 با حضور جمعی از نقاشان 
انقابی از همه  طيف های سياســی برگزار می شــود. اسناد و مدارك 
چندانی از اين نمايشگاه در دست نيست، اما می دانيم كه اين نمايشگاه 
يكی از معدود دفعاتی اســت كه هنرمندان با گرايش های مختلف و 
متفاوت سياســی در يك رخداد شــركت می كنند. علت گردهمايی 
هنرمندان انتشار خبر واگذاری احتمالی موزه به كتابخانه ملی است. 
می دانيم كه هانيبال الخاص نقش مهمی در سازمان دهی نقاشان نزديك 
به حزب توده دارد و آن چنان كه در خاطرات شــاهدان آمده، پيش از 
برگزاری نمايشگاه با نقاشان نزديك به سازمان چريك های فدايی خلق 
درگير می شوند.  اندكی بعد است كه تحوالت سياسی امكان شكل گيری 
تجمعی شبيه به اين نمايشــگاه را ناممكن می كند تا اين نمايشگاه 

همچنان  مانند يك رخداد نمادين در سال 1359 در اذهان بماند.

تاش ناكام بازماندگان سينماي فارسي براي انطباق با شرايط تازه

نمايشگاه گروهی در موزه  هنرهای معاصر برگزار می شود

 شعر سهراب 
در ميانه خيال و 

واقعيت
چراگاه نصيحت و اندرزهاي بي   حاصل

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

ارديبهشت سال1359 سالمرگ سهراب 
سپهري از سرآمدان تصوير   سازي    و بيان 
مفاهيم دنياي خيال انســان است� گويي 
سهراب كه دستي نيز در نقاشي دارد، پس 
از خلق تصوير در ذهن و ســپردن آن به 
بوم نقاشي، با تماشاي مجدد آن، تصوير 
روي بوم را در قالب شــعر به كالم تبديل 

كرده است�
شعر با قرار گرفتن در ميانه دنياي واقعي 
و دنياي خيــال، توانايي منحصر به فردي 
در بيان مضامين دنياي خيالي انســان به 
زبان قابل فهم در دنياي واقعي دارد و در 
اين ميان شــعر نو با فراغت از قالب   هاي 
ادبي شعر كالسيك و استفاده بي   محابا   تر از 
واژه   ها براي بيان مفاهيم، جان تازه   اي براي 
قدم زدن در دنياي خيال انسان يافته است�
فرويد جمله معروفــي دارد كه مي   گويد: 
»هر كجا رفتم، ديدم شــاعري قبل از من 
آنجا بوده اســت«� اين جمله اشاره به آن 
دارد كه او هرگاه در جريان مطالعات باليني 
يا تامالت فلسفي خود به كشفي از دنياي 
درون انسان دست يافته، متوجه شده كه 
مشابه آن را قبال از زبان شاعري در شعري 

ديده بوده است�
روانشناســان يادگيــري در تحقيقات 
ميداني متعددي به اين نتيجه رسيده   اند 
كه انــدرزدادن و نصيحت كــردن براي 
تغيير رفتار، شــيوه   اي بيهوده، ناكارآمد 
و حتي ناقض دســتيابي به هدف است؛ 
يعني در اثر تكرار نصيحت و به   خصوص با 
استفاده از تنبيه و اجبار نه   تنها يادگيري 
رفتار مورد نظر حاصل نمي   شــود بلكه در 
نخستين فرصت رهايي از شرايط اجبار، 
فرد به رفتارهايي برخــالف موضوعات 
هدف يادگيري مبــادرت مي   ورزد و آنچه 
مؤثر عمل مي   كند رفتار آدمي اســت نه 
گفته او� به همين دليل وقتي ما خودمان 
دروغ مي   گوييم، در حال تربيت كودكاني 
دروغگو   تر از خودمان هســتيم؛ هر چند 
هزار پند و اندرز در ستايش راستگويي به 

او گفته باشيم�
سهراب شعر معروفي دارد كه به صراحت 
نصيحــت را تالشــي بيهــوده و حتي 

بيزار   كننده معرفي كرده است:
من بزي را ديدم، بادبادك مي   خورد

من االغي ديدم، يونجه را مي   فهميد 
در چراگاه نصيحت، گاوي ديدم سير 

گويي ســهراب هم صدا با روانشناســي 
يادگيري مي   گويد حيوانــي مانند گاو كه 
هيچ   گاه از خوردن سير نمي   شود، در چراگاه 

فراواني نصيحت، گوش شنوايي ندارد�

وانكاوی معاصر ر

  علی اكبر شيروانی  ��������������������������������������������������������������

علي   محمد حق   شــناس را مي   توان از چهره   هاي نســل دوم 
زبانشناسي دانست.

نســل دوم، زبانشناســي را توســعه دادند و به بحث   هايي 
پرداختند كــه رنگ و بوي تــازه داشــت و گاه به فروعي 
مي   پرداختنــد كــه زمينــه بومي نداشــت يــا ضرورت 
موضوعي. حق   شناس با »فرهنگ هزاره«، »تاريخ مختصر 
زبانشناســي« و به خصوص كتاب »آواشناسي« ِدين خود 

را در رونق بازار زبانشناســي ادا كرده بود و شــايد زمانه و 
زمينه   هاي سياســيـ  اجتماعي نــام او را به عنوان يكي از 
ســردمداران تحول و تغيير رسم   الخط اين چنين برجسته 
كرد. البتــه دوره، دوره انقــاب بود و تغيير و نوشــدن و 
آنچه لباس نو بر تن همه  چيز مي   خواســت، زبان را استثنا 
نمي   كرد. نوگرايي در رســم   الخط هنگامي كه از دانشگاه 
و فرهنگستان به حوزه عمومي كشــيده شد، بايي بود بر 
جان زبان؛ چرا كه هم حاشيه   اي تخصصي را به متن تبديل 
كرده بود و مانع مضمون بود، هم سليقه و سوداي نام با ابزار 

زبان را جايگزين سنت و قراردادهاي كهن. حاصل، ابهام، 
سردرگمي و تشتت بود.

»آواشناســي، مطالعه و توصيف علمي آواهاي زبان است. 
موضوع آواشناسي ممكن است آواهاي يك زبان به خصوص، 
مثًا زبان فارســي باشــد. اينگونه مطالعه   هــاي آوايي را 
آواشناســي آن زبان به خصوص، مثًا آواشناســي فارسي، 
مي   گويند. نيز موضوع آواشناسي ممكن است آواهاي زبان 
به طور كلي باشــد. اينگونه بررسي   هاي آوايي را آواشناسي 
همگاني مي   نامند. در آواشناســي همگاني سعي مي   شود 

توانايي كلي انســان در زمينه توليد و دريافت آواهايي كه 
ممكن اســت در زبان هاي گوناگون بــه كار روند توصيف 
شود. پس در آواشناسي همگاني آنچه موضوع بررسي قرار 
مي   گيرد يك جنبه از توانايي هاي بشــري است. در نتيجه، 
در آواشناســي همگاني چه بســا آواهايي مورد مطالعه و 
توصيف قرار گيرند كه در هيچ يك از زبان هايي كه براي هر 
خواننده   اي آشناست به كار نرود. علت اين امر آن است كه 
در هيچ زباني اين نياز حاصل نمي   شود كه از همه امكان هاي 

آوايي انسان بهره   برداري شود.«  حق شناس از سردمداران 
تحول و تغيير رسم   الخط است 

نوگرايي و 
زبانشناسي

نثر

زد
ی ري

ی م
شك

ب ا
ش

ر ام
ن د

بيا
ري

ز ق
مر

فرا

13
57

ن/ 
هرا

ه ت
گا

ش
 دان

 در
پ

ی چ
ها

وه 
گر

ی 
اش

ه نق
گا

ش
ماي

ن


	01-1(09-10)NEW
	02(09-10)
	03(09-10)
	04(09-10)
	05(09-10)
	06(09-10)
	07(09-10)
	08(09-10)
	09(09-10)
	10(09-10)
	11(09-10)
	12(09-10)
	13(09-10)
	14(09-10)
	15(09-10)
	16(09-10)
	17(09-10)
	18(09-10)
	19(09-10)
	20(09-10)
	21(09-10)
	22(09-10)
	23(09-10)
	24(09-10)

