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  3367 اصله بلوط در فاز 
دوم تعريض جاده ياسوج- 
سي سخت قطع مي شوند

  وزش باد گرم در 2 ماه اخير 
1۴0هكتار از جنگل هاي 

گيالن را خاكستر كرد

دامنه نوسان بورس به دامنه 
نوسان نامتقارن در محدوده 

مثبت 6درصد و منفي 2درصد 
تغيير كرد

فــاز دوم تعريــض جاده ياســوج به 
سي سخت، قرار اســت جان بيش از 
3300اصله درخت بلــوط را بگيرد. 
ســازمان حفاظت محيط زيســت با 
اجراي اين قســمت از پروژه مخالفت 
كرده و ســازمان جنگل هــا و مراتع 
هنوز هيچ مجوز جديــدي براي اين 
بخش از پروژه نداده اســت اما كارگاه 
پاك تراشي جنگل ها در حال تجهيز 

است. صفحه9رابخوانيد.

در ادامه سياســت هاي تازه سازمان 
بورس براي نجات بازار سرمايه رئيس 
سازمان بورس و اوراق بهادار از تغيير 
دامنه نوســان ثابت به دامنه نوسان 
نامتقارن خبر داد و اعالم كرد مقررات 
جديد از روز شنبه 25بهمن ماه اجرا 

خواهد شد. صفحه4رابخوانيد.

دامنهنوسانبورس
تغييركرد
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پرداخت
 8 ماه حقوق براي 
درمان ناباروري

 تعيين تكليف
  قيمت خودرو
 تا پايان بهمن

گزارش ها و گفت و گوهايي درباره 
 فرزندآوري و درمان ناباروري 

در ايران

گفت وگو با معاون وزير صنعت و 
 مديرعامل سازمان گسترش 

و نوسازي صنايع ايران

اقتصاد نابســامان بر ابعاد مختلفي از 
زندگي ايراني ها تأثيرگذاشــته است. 
وخامت وضعيت اقتصادي كشــور در 
پي همه گيري كرونــا و پيش تر از آن، 
تحريم هــاي اقتصــادي، برنامه ريزي 
زندگي خانواده هــاي زيادي را مختل 
ساخت. بخشي از فعاليت ها و نيازهاي 
عادي و معمــول زندگــي به منظور 
كاهش هزينه ها به كلي از سبد مخارج 
خانــواده بيــرون انداخته شــده اند و 
طبقات ضعيف تر جامعه، در وضعيتي 
آسيب پذيرتر از هميشه قرار گرفته اند. 
براي خانواده هاي زيادي تامين مايحتاج 
ضروري  هم در اين روزها دشوار است؛ 
از خريد گوشت و مرغ گرفته تا تامين 
لوازم الكترونيك موردنياز آموزش از راه 
دور براي فرزندانشان.صفحههاي13

تا16رابخوانيد.

در ماه هــاي اخير و پس از اســتقرار 
عليرضا رزم حســيني درجايگاه وزير 
صنعت، سياستگذاري در زمينه رشد 
توليد، اصالح قيمت و ساماندهي بازار 
خودرو در سازمان گسترش و نوسازي 
صنايع ايران )ايدرو( متمركز شــد. با 
مشــاركت رئيس ايدرو در جلسات 
تخصصــي شــوراي رقابــت، طرح 
جديدي براي تعييــن قيمت بيش از 
18خودروی كم تيــراژ داخلي ارائه 
شــد. محور اجراي اين دستورالعمل 
رشــد 50درصدي تيــراژ توليد اين 
خودروها در دي ماه امسال براي صدور 
مجوز افزايش قيمــت اين خودروها 
از ابتداي بهمن ماه بــود. اما به دليل 
محقق نشدن رشد تيراژ توليد، اجراي 
اين دســتورالعمل در سال جاري نيز 

منتفي شد.  صفحه5رابخوانيد.

هنربازگرداندن
نشاطبهشهر
 روايت 5هنرمند زن از شهر زيست پذير
 و نشاط اجتماعي و اقداماتي كه
 بايد  انجام شود
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 رويا افشار در فيلم مامان
اتفاق جشنواره سي و نهم است 
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   گفت وگوي مكرون و جانسون درباره ايران
نخست وزير انگليس و رئيس جمهور فرانسه ديروز در تماسي تلفني درباره موضوعات مختلف، ازجمله ايران و روسيه 
رايزني كردند. به گزارش ايسنا به نقل از شبكه بي بي سي، دفتر نخست وزيري انگليس با انتشار بيانيه اي از گفت وگوي 
تلفني امانوئل مكرون، رئيس جمهور فرانسه و بوريس جانسون، نخست وزير انگليس خبر داد. در اين بيانيه آمده 
است كه دو طرف درباره يك سري موضوعات دوجانبه و بين المللي، ازجمله همه گيري ويروس كرونا، نشست تغييرات 

اقليمي كه قرار است سال جاري )ميالدي( در انگليس برگزار شود و همچنين روسيه و ايران تبادل نظر كردند.

   درخواست برجامي 41ديپلمات و مقام امنيتي از بايدن
41نفر از مقامات امنيتي، نظامي و ديپلمات هاي پيشين آمريكايي از رئيس جمهور جديد اين كشور خواستند به توافق 
هسته اي با ايران بازگردد. به گزارش ايسنا به نقل از نيوزويك، اين گروه  براين باورند برجام تنها راه حل جلوگيري از 
هسته اي شدن ايران است و اگر چنين نشود، مي تواند خطر يك مناقشه پرهزينه را به همراه داشته باشد. آنها در نامه 
خود آورده اند: ما  قويا از بازگرداندن محدوديت هاي هسته اي براي ايران از طريق بازگشت فوري تهران و واشنگتن به 
توافق برجام به عنوان نقطه آغاز مذاكرات بيشتر براي رسيدگي به ساير نگراني ها درخصوص ايران حمايت مي كنيم. 

   رد صالحيت ها در برخي انتخابات ها متكي بر مر قانون نيست
رسول منتجب نيا، دبيركل حزب جمهوريت نيز با اشاره به برخي عقايد نادرست كه جمهوريت 
نظام را خدشه دار مي كند، به ايرنا گفت: درست اســت كه در كشور ما به طور ميانگين هرسال 
انتخابات داريم ولي گاهي در دوره هاي انتخابات، به دليل تنگ نظري و برخوردهاي سياسي برخي 
از مجريان و ناظران، جمهوريت نظام مورد خدشه واقع مي شود. او با بيان اينكه رد صالحيت ها 
در برخي انتخابات ها متكي بر مر قانون نيست، تصريح كرد: اميدواريم كه در آينده به خصوص در 
انتخابات سال14۰۰ كه سه چهار انتخابات را در پيش داريم، مجريان و ناظران با سعه صدر برخورد 
كنند و اجازه دهند افراد شايسته كانديدا شوند و مردم هم با اعتماد هرچه بيشتر به آنها رأي دهند.

كوتاه از سياست

تا انتخابات

رهبري

  دستاوردهاي جديد وزارت دفاع 
خط توليد انبوه موشك هاي دوش پرتاب و كارخانه هاي توليد سوخت 
جامد مركب با حضور سرلشكر محمدباقري، رئيس ستاد كل نيروهاي 

مسلح و امير سرتيپ حاتمي، وزير دفاع افتتاح شد.
 به گزارش ايســنا، وزير دفاع دراين مراســم تــاب آوري در مقابل 
اخاللگرهــا، درگيري بــا انواع اهــداف هوايي ارتفاع پســت مانند 
بالگردها، پهپادها و موشــك هاي كــروز را از مهم ترين ويژگي هاي 
اين دوش پرتاب ها دانســت و گفت: قدرت دفاعي نيروهاي مسلح در 
نبردهاي نامتقارن ارتفاع پست افزايش مي يابد. وي ادامه داد: انحصار 
توليد اينگونه موشك هاي پيشرفته صرفاً در اختيار چند كشور محدود 
دنيا بوده و امروز وزارت دفاع توانسته اســت در بومي سازي و توليد 
انبوه اين موشك ها به دست جوانان ايران اسالمي برگ زرين ديگري 
را در دفتر افتخارات خود ثبت كند. امير حاتمي عنوان كرد: اين قبيل 
موشك هاي دوش پرتاب پدافند هوايي ازنظر سطح فناوري و قابليت 
تاكتيكي، با مدرن ترين موشك هاي دوش پرتاب دنيا برابري مي كنند 
و حتي در برخي مولفه ها از نمونه هاي خارجي نيز برتر اســت. وزير 
دفاع اضافه  كرد: اين سازمان درشرايط سخت تحريم توانسته است با 
برنامه ريزي، انسجام، مديريت جهادي و تكيه بر دانش و فناوري كامال 
بومي و با بهره گيري از شركت هاي دانش بنيان و دانشگاه هاي كشور، 
گام هاي ارزنده اي در طراحي، ساخت و توليد انواع متنوع دستاوردهاي 

دفاعي و تسليحاتي نيروهاي مسلح بردارد.

  موضع گيري متفاوت علي مطهري 
علي مطهري به رد كليات طرح شفافيت آراي نمايندگان واكنش نشان 
داد و از آن دفاع كرد. علي مطهري، نماينده سابق مجلس در واكنش 
به رد كليات طرح شفافيت در مجلس يازدهم در حساب كاربري اش 
در توييتر نوشــت: »اقدام مجلس در رد كليات طرح شفافيت آرا كار 
درستي بود. الزام به شفافيت آرا در كشور ما كه گروه هاي فشار وجود 
دارند، آراي برخي از نمايندگان را غيرواقعي و خالي از مصلحت كشور 
مي كند. ضمن اينكه چرا شــفافيت آرا در شــوراي نگهبان و مجمع 

تشخيص نبايد باشد؟«

  بزرگداشت روز نيروي هوايي در مدرسه علوي
مراسم بزرگداشت 19بهمن، روز نيروي هوايي با حضور فرماندهان و 
پيشكسوتان اين نيرو، ديروز در مدرسه علوي برگزار شد. به گزارش 
روابط عمومي ارتش، اميرســرتيپ دوم ســيدعلي نصراهلل، معاون 
اجرايي نيروي هوايي ارتش در اين مراســم گفت: نيروي هوايي قبل 
از پيروزي انقالب، از همه نيروها بيشتر وابســته به غرب بود. تعداد 
مستشاران آمريكايي در نيروي هوايي از ساير نيروها بيشتر بود و در 
واقع مستشاران آمريكايي نيروي هوايي را اداره مي كردند. وي ادامه 
داد: مستشاران آمريكايي اجازه نمي دانند خلبانان ما بدون اجازه آنها 
كار ويژه اي انجام دهند، بنابراين در اين حالت خفقان همكاران ما كار 
شجاعانه اي انجام دادند كه درآن مراسم حضور پيدا كردند. سرتيپ 
دوم نصراهلل تصريح كرد: نيروي هوايي با وجود 42ســال تحريم هاي 
ناجوانمردانه و دركنار آن، 8سال دفاع مقدس توانست كارهاي عملياتي 

خود را انجام  دهد.

  چرا اسامي كانديداهاي اصلي اعالم نمي شود؟
غالمرضا مصباحي مقدم، عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظام در 
گفت وگويي با ايســنا درباره چرايي روشن نبودن آرايش انتخاباتي و 
نام كانديداها گفت: متأسفانه برخي رسانه هاي ما مترصد اين هستند 
كه كانديداهاي نهايي مشخص شود و توپخانه را متوجه او كنند. براي 
همين تصور من اين است كه كانديداهاي اصلي و نهايي كساني هستند 
كه رو پنهان مي كنند و تا ماه هاي آخر صبر مي كنند كه وقتي مي آيند 
خيلي توپخانه آن را تخريب نكند. االن ببينيد كساني كه تاكنون مطرح 
شده اند چقدر حمالت متوجه شان شده است. با اندكي مسئله به حق يا 
ناحق طرف را به طور كامل نابود و از دور خارج مي كنند. اين غلط است.

  انتخاب افضل پس از تأييد صالحيت ها
اسداهلل بادامچيان، دبيركل حزب موتلفه اسالمي درباره سياست اين 
حزب درخصوص انتخابات رياســت جمهوري، به مهر گفت: تصميم 
بر اين اســت كه از بين كانديداهايي كه توسط شوراي نگهبان تأييد 
صالحيت شــده اند، به كمك جمعي از روحانيون، احزاب ارزشــگرا، 
شخصيت ها و قشــرهاي مختلف، فردي افضل را انتخاب و براي رأي 

دادن او را معرفي كنيم.

  جبهه پايداري دنبال احمدي نژاد نيست
رئيس شوراي مركزي جبهه پايداري درباره رويكردهاي اين تشكل 
سياسي درباره انتخابات1400 گفت: بر ســر پيروي از واليت اتفاق 
نظر داريم و همه اعضا با آنهايي كه امروز از مسير واليت خارج شده اند، 
هيچ قرابتي ندارند چرا كه ما گفتمان  خود را قرباني نزديكي به فالن 
شخصيت سياسي نمي كنيم. مرتضي آقاتهراني در گفت وگو با ايسنا 
تصريح كرد: آنها كه به دروغ مي گويند آقــاي محصولي دنبال آقاي 
احمدي نژاد است بدانند كه در آن زمان ايشان جزو نخستين نفراتي در 

دولت بود كه مقابل خط انحراف ايستاد.

  ديدار جمعي از فرماندهان نيروي هوايي با رهبر معظم انقالب 
در سالگرد بيعت تاريخي همافران با حضرت امام خميني)ره( و در روز 
نيروي هوايي، جمعي از فرماندهــان و كاركنان نيروي هوايي ارتش 
جمهوري اسالمي ايران، صبح امروز 19بهمن1۳99 با رهبر انقالب 
اســالمي و فرمانده كل قوا ديدار مي كنند. با توجه به شرايط بيماري 
كرونا و لزوم اجراي كامل دســتورالعمل هاي بهداشــتي، اين ديدار 
با حضور تعداد محــدودي از فرماندهان و اعضــاي نيروي هوايي در 

حسينيه امام خميني)ره( برگزار مي شود.

  »به رسم ادب اسالمي« در خط حزب اهلل 
شماره دويســت وهفتادو چهار هفته نامه خط حزب اهلل با عنوان »به 
رسم ادب اسالمي« منتشر شد. خط حزب اهلل در آستانه بيست ودوم 
بهمن ماه و چهل ودومين ســالگرد پيروزي انقالب اسالمي، اهداف 
انقالب در بيانات رهبر انقالب را مرور كرده اســت. سخن هفته اين 
شــماره خط حزب اهلل به بررســي دغدغه رهبر انقالب درباره خطر 
كمرنگ شدن »ادب اسالمي« در سخن گفتن به خصوص با گسترش 

فضاي مجازي پرداخته است.

محمدباقر قاليباف امروز براي انتقال 
پيام ويژه ايران به مسكو سفر مي كند. مجلس

اين نخستين سفر او در رداي رئيس 
مجلس به خارج از كشور است. گفته مي شود سفر او 
پاسخي به دعوت ويچيسالو والودين، رئيس دوماي 
دولتي روسيه - همتاي روسي اش- است. قاليباف در 
اين سفر  عالوه بر ديدار با رئيس دوماي دولتي روسيه، 
با رئيس شــوراي عالي امنيت ملي روسيه هم ديدار 

مي كند. 
سفر او به مســكو قريب به 10روزي مي شود كه در 
رســانه هاي داخلي بازتاب داشته اســت. اگرچه در 
خبر هاي اوليه از ســفر او اعالم شد، انتقال يك پيام 
رسمي از تهران به مسكو و ديدار با والديمير پوتين 
سفر او را كه قرار بود اواخر آذرماه انجام شود، به تعويق 
انداخت اما به نظر مي رسد در اين سفر قاليباف و پوتين 
ديداري نخواهند داشت و پيام رسمي اي كه قاليباف 
حامل آن است، از طريق رئيس دوماي دولتي روسيه 

به پوتين ارائه خواهد شد.
تا پيش از اين روند انتقال پيام هاي ايران به روسيه از 
طريق وزراي امورخارجه و علي اكبر واليتي، مشاور 

بين الملل رهبر جمهوري اسالمي صورت گرفته است.
به هر روي، قاليباف در حالي عازم مسكو مي شود كه 
محمدجواد ظريف 12روز قبل يعني هفتم بهمن ماه 
به مسكو رفته بود و با سرگئي الوروف، وزير خارجه 

روسيه ديدار كرد.
اين دومين باري اســت كه قاليبــاف به عنوان يك 
مقام رسمي كشور راهي مسكو مي شود، او آبان94 
نيز براســاس دعوت رسمي شــهردار مسكو و سن 

پترزبورگ در يك سفر ۳روزه عازم روسيه شده بود.
اگرچه مجتبي توانگر، نماينده تهران در خبر ديدار 
قاليباف با پوتين را تأييد كرده بــود اما بحث ديدار 
قاليباف و پوتين در مواضع رســمي مجلس و حتي 

سفير ايران در مسكو جايي نداشته است.
توانگر با بيــان اينكه رئيس مجلس در اين ســفر با 
والديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه و ويچيسالو 
والوديــن، رئيس دومــاي دولتي روســيه، رئيس 
شوراي عالي امنيت ملي روسيه ديدار خواهد داشت، 
به ايسنا گفت: ابعاد اصلي ســفر قاليباف به روسيه، 
اقتصادي اســت، در ديدار با پوتين، مواضع صريح 
نظام درخصوص برجام، تعامالت اقتصادي با روسيه، 

روزنامــه وال اســتريت ژورنال در 
گزارشي به نقل از ۳ ديپلمات كه ادعا ديپلماسي

مي كنند از نتيجه تحقيقات آژانس 
بين المللي انرژي اتمي از 2ســايت در ايران مطلع 
شده اند، آورده اســت كه بازرسان آژانس به تازگي 
شواهدي به دست آورده اند كه نشان دهنده وجود 

فعاليت هاي هسته اي اعالم نشده در ايران است.
اگرچه ايــن گزارش خواســتار توضيــح مقامات 
كاخ سفيد شــده اســت، اما، مقامات كاخ سفيد و 
امورخارجه آمريكا به درخواست وال استريت ژورنال 

براي اظهارنظر در اين باره هنوز پاسخي نداده اند.
مقامات كشورمان نيز تا لحظه تنظيم اين گزارش 
به اين ادعا واكنشــي نداشــته اند. به هر روي اين 
روزنامه آمريكايي در گزارش ادعايي خود به نقل از 
اين ديپلمات ها مدعي شده كه نمونه هاي گردآوري 
شده در پاييز گذشته از 2 سايت در ايران حاوي آثار 
مواد راديواكتيو بوده است. اين منابع آگاه گفته اند 
كه به طور دقيق از ماهيت يافته هاي جديد بازرسان 

آژانس مطلع نيستند.
به گزارش ايسنا، اين ادعاها در حالي مطرح مي شود 
كه مقامات جمهوري اسالمي ايران ضمن تأكيد بر 
ماهيت صرفا صلح آميز برنامه هسته اي كشورمان، 
همواره خاطرنشان مي كنند كه ايران هرگز به دنبال 
دستيابي به ظرفيت توليد ســالح هسته اي نبوده 

و نيست. سوم شــهريور رافائل گروسي، مديركل 
آژانس بين المللي انرژي اتمي براي نخســتين بار 
از زمان تصدي اين ســمت به تهران سفر كرد؛ او 
يك ماه بعد در نشست آژانس با اشاره به سفر خود 
به ايران بيان كرد: ما درخصوص حل وفصل مسائل 
مطرح شده از سوي آژانس پيرامون اجراي توافقات 

پادماني به توافق رسيديم.
او افزود: آژانس به راستي آزمايي عدم انحراف مواد 
هسته اي اظهارشــده توســط ايران، طبق توافق 
پادمانــي ادامه مي دهــد. ارزيابي هــا درخصوص 
نبود مــواد و فعاليت هاي هســته اي اعالم نشــده 
ايران كماكان ادامه دارند. هنوز مشــخص نيست 
منظور روزنامه وال استريت ژورنال از فعاليت اعالم 
نشده هسته اي از سوي ايران چيست، اما ايران در 
هفته هاي اخير در راستاي مصوبه مجلس اقداماتي 
ازجمله افزايش درصد غني ســازي  به 20درصد، 
اســتفاده از نسل جديد ســانتريفيوژ ها، توليد فلز 
اورانيــوم و... انجام داده و قرار اســت 2هفته ديگر 
ايران براساس همان مصوبه، پروتكل الحاقي را به 
حالت تعليق در بياورد كه در نتيجه آن بخشــي از 
بازرسي هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي كه فراتر 

از تعهدات ايران بوده متوقف مي شود.
اين نشــريه به نقل از ۳ديپلمات ادعا كرده است: 
»بازرســان آژانــس بين المللي انــرژي اتمي در 

جريان بازديد فصل پاييز خود از 2سايت در ايران 
شواهدي از آثار مواد راديواكتيو را كشف كرده اند.« 
وال اســتريت ژورنال در گزارش خود مي نويســد: 
اگرچه ديپلمات هــا گفته اند كه دربــاره ماهيت 
مواد كشف شده چيزي نمي دانند، اما اين موضوع 
مي تواند سؤاالت جديدي را درباره برنامه هسته اي 

ايران ايجاد كند.

روسيه: كسي اهميت نمي دهد
در هميــن رابطه ميخائيــل اوليانــوف، نماينده 
روســيه در ســازمان هاي بين المللــي در وين در 
واكنشــي توييتري با بيان اينكه ديپلمات ها بايد 
گســترده تر فكر كنند، نوشت: چه كســي به آثار 
مواد راديواكتيوي اهميت مي دهد كه از 20ســال 
پيش، وقتي ايران خــودش تصميم گرفت برخي 
آزمايش هايش را متوقف كند، بــر جاي مانده اند. 
او اضافــه كــرد: اگر برخــي ديپلمات هــا در اين 
موقعيت بحراني توجهي اضافي به گذشــته نشان 
مي دهند، پس همه ما با مشكالتي مهم مواجهيم. 
برنامه هســته اي ايران تحت نظارت شــديدترين 
سازوكارهاي نظارتي آژانس بين المللي انرژي اتمي 
قرار دارد؛ به نوعي كه بيش از 90درصد بازرسي هاي 
پادماني آژانس در ايران انجام شده است. با اين حال 
هر از گاهي رژيم صهيونيستي ادعاهايي را درباره 

برنامه هسته اي ايران مطرح مي كند.
شهريور سال گذشته بنيامين نتانياهو مدعي شده 
بود ايران در نزديكي آباده فعاليت مشكوك انجام 
مي دهد اما ايران اين ادعا را رد كرد. نتانياهو پيش از 
اين ادعاهاي مشابهي درباره فعاليت هاي هسته اي 
در منطقه شورآباد و تورقوزآباد مطرح كرده بود كه 
ايران هر دوي اين ادعاها را رد كرد، اما بعد از اصرار 
آژانس براي بازرسي از اين مناطق به بازرسان اجازه 

داد از تورقوز آباد بازرسي به عمل آورند.
در زمان سفر گروسي به ايران بيانيه مشتركي كه 
آژانس نيز در وب ســايت خود آن را منعكس كرده 
منتشر شد كه طي آن ضمن اشاره به اينكه دو طرف 
بر سر زمان بازرسي از سايت هاي درخواست شده 
توافق كرده اند، تأكيد شده بود كه آژانس بين المللي 
انرژي اتمي به واسطه اطالعاتي كه اكنون در دست 
دارد به جز اين دو سايت درخواست براي بازرسي 
از مكان هاي ديگري نــدارد. ايران پيش از اين پيدا 
شدن اورانيوم طبيعي در هر نقطه اي را عادي عنوان 
كرده است چون به دليل وجود اين منابع در طبيعت 
امكان جابه جايي آن در فضا وجود دارد، اما از طرفي 
به دليل ادعاهاي صهيونيســت ها در نفوذ به برخي 
مناطق ازجمله شــورآباد و تورقوزآباد، مسئوالن 
ايراني احتمال انجام خرابكاري و يا آلوده ســازي  

عمدي محيط توسط اين رژيم را هم رد نكرده اند.

پيام وي ژه تهران براي مسكو
 رئيس مجلس در نخستين سفر خارجي اش راهي روسيه شد

او حامل پيغامي رسمي براي والديمير پوتين است

فروش نفــت و... ابراز و پيامي نيــز به رئيس جمهور 
روسيه تقديم خواهد شد.

نماينده تهران ساعاتي بعد از بازتاب خبر ديدار 2جانبه 
پوتين و قاليباف در حساب شــخصي اش در توييتر 
نوشت: »خبري كه بنده درخصوص نهايي شدن ديدار 
دكترقاليباف با والديمير پوتين اطالع رساني كردم، 
دقيق و تأييد شده نبود. البته ديدار با رئيس جمهور 
روسيه در دستور كار و در حال برنامه ريزي بوده است، 
اما ديدار بــا پوتين در روســيه پروتكل هاي ويژه اي 
دارد كه دكتر قاليباف پروتكل هاي بهداشتي ديدار با 
پوتين را نپذيرفته است و به همين جهت پيام مهمي 
كه رئيس مجلس در اين ســفر حامل آن هستند در 
ديدار با نماينده معرفي شــده توســط پوتين طرح 

خواهد شد.«

سكوت مجلس در برابر ديدار قاليباف با پوتين 
بر خالف تأييد خبر ديدار قاليباف و پوتين و ســپس 
چرايي لغو آن  از ســوي توانگر، اما محمدحســين 
فرهنگي، سخنگوي هيأت رئيسه مجلس بدون اشاره 
به اين ديدار درخصوص سفر رئيس مجلس به كشور 
روسيه، گفت: ما همواره ديپلماسي پارلماني داشته 
و بخشي از آن توســط رياست محترم مجلس انجام 
مي شــود و دعوت به اين ســفر نيز از مدت ها پيش 

توسط رياست مجلس دوماي روسيه انجام شده بود.
وي افزود: سفرهاي رئيس مجلس تابع پروتكل هايي 
است كه يكي از آنها دعوت است، بدين معني كه بايد 
با دعوت طرف مقابل صورت گيرد كه ما در تمام ادوار 
مجلس اين دعوت ها و سفرها را داشته ايم كه برخي 
مواقع گروه هاي دوستي پارلماني و كميسيون ها نيز 

رئيس مجلس را در اين سفرها همراهي مي كنند كه 
به طور قطع مي توان گفت آثــار مثبتي دارد. كاظم 
جاللي، سفير ايران در روســيه هم در اين باره گفت: 
سفر قاليباف به مسكو كه نخستين سفر رسمي وي 
به عنوان رئيس مجلس به يك كشور خارجي است، 
بيانگر اهميتي است كه رئيس مجلس شوراي اسالمي 
براي روابط با كشور همســايه و دوست، فدراسيون 
روسيه، قائل اســت. او در حساب شــخصي اش در 
توييتر در اين باره نوشت: »اين سفر كه نخستين سفر 
رســمي او به عنوان رئيس مجلس شوراي اسالمي 
ايران به يك كشور خارجي است، بيانگر اهميتي است 
كه رئيس مجلس شوراي اسالمي براي روابط با كشور 
همسايه و دوست، فدراسيون روســيه، قائل است. 
روابط ايران و فدراسيون روسيه همواره در حوزه هاي 
مختلف ازجمله پارلماني در حال توسعه بوده و به طور 
يقين ديدار رئيس مجلس شوراي اسالمي از مسكو به 
تعميق هرچه بيشتر مناسبات فيمابين ايران و روسيه 

در ديگر زمينه ها نيز كمك خواهد كرد.«

   هيات همراه قاليباف چه كساني هستنند؟
در اين سفرمجتبي ذوالنوری رئيس كميسيون امنيت 
ملي و سياست خارجي  و ابوالفضل عمويی سخنگوی 
كميسيون امنيت ملی و سياســت خارجی،  فريدون 
عباسی رئيس كميســيون انرژی و سيدجواد ساداتی 
نژاد رئيس كميســيون كشــاورزی رئيس مجلس را 

همراهی می كنند.

انتخابات رياست جمهوري 
ســيزدهم با معرفي هيأت گزارش

مركزي نظارت بر انتخابات 
جنبه رسمي و پررنگ تري به خود گرفت. 
اركان انتخاباتي به تدريج در حال فعال تر 
شدن هســتند و نخســتين گام آن هم با 
تشكيل هيأت نظارت برداشته شد. در گام 
بعدي مجري انتخابات با تشــكيل هيأت 
اجرايــي مركــزي، برگــزاري انتخابات 
28خردادماه سال بعد را ساماندهي خواهد 
كرد. در مقايسه با يك دور قبل اكثر اعضاي 
هيأت مركزي نظــارت تغييــر كرده اند. 
معرفي اين اعضا تقريبا با تأخير 2ماهه در 
مقايســه بــا انتخابــات دور قبلــي 
رياست جمهوري صورت گرفته و تغييراتي 
در فهرســت نفرات آن به چشم مي خورد. 
براساس روال 4سال گذشته نامه معرفي 
اين افــراد را آيت اهلل احمــد جنتي، دبير 
شوراي نگهبان به عبدالرضا رحماني فضلي 

وزير كشور ارسال مي كند.
عباسعلي كدخدايي، ســخنگوي شوراي 
نگهبان خبر تشــكيل اين هيــأت را در 
توييتر منتشر كرد و نوشــت: »در جلسه 
چهارشنبه هفته گذشــته اعضاي هيأت 
مركزي نظارت بر انتخابات ســيزدهمين 
دوره رياســت جمهوري بــه شــرح ذيل 
انتخاب شــده و مراتب به وزارت كشــور 
اعالم گرديد: آقايــان احمد جنتي، احمد 
خاتمي، ســيامك ره پيك، محمدحسن 
صادقي مقدم، غالمحسين محسني اژه اي، 
عباس كعبــي و عباســعلي كدخدايي.« 
در مقايســه با هيأت نظارت 4ســال قبل 

آيت اهلل محمد يــزدي ازجمله چهره هايي 
اســت كه به علت درگذشــت در فهرست 
امســال هيأت نظــارت مركــزي حضور 
ندارد. همچنين نام حجت االسالم ابراهيم 
رئيســي، رئيس قوه قضاييه نيز ديگر در 
اين هيأت ديده نمي شــود. حجت االسالم 
عباس كعبي و غالمحسين محسني اژه اي 
ازجمله چهره هاي جديدي هســتند كه 
به اين تركيب اضافه شــده اند. براســاس 
قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات 
رياست جمهوري »هيأت مركزي نظارت، 
بر كليــه مراحل انتخابــات و جريان هاي 
انتخاباتي و اقدامات وزارت كشــور كه در 
انتخابات مؤثر است و آنچه مربوط به صحت 

انتخابات مي شود نظارت خواهد كرد«.
در ماده2 همين قانون آمده: »قبل از شروع 
انتخابات از سوي شــوراي نگهبان 7نفر از 
افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد داراي 
حسن ســابقه با اكثريت مطلق آرا اعضاي 
شــوراي نگهبان به عنوان هيأت مركزي 
نظارت بر انتخابات رئيس جمهوري و ۳نفر 
به عنوان عضو علي البدل انتخاب و به وزارت 
كشور معرفي مي شوند.« حداقل 2نفر از آنها 
هم بايد عضو شوراي نگهبان باشند. سال95 
نامه معرفي اعضاي هيأت مركزي نظارت 

در آذرماه به وزارت كشور ارسال شده بود.

از ميان خود مردم هستيم
طحان نظيــف يكــي از حقوقدانان عضو 
شوراي نگهبان در يك گفت وگوي گروهي 
اينترنتي كه روز گذشــته برگزار كرد در 
پاسخ به اين ســؤال كه با توجه به شرايط 

اقتصادي كشور، آيا شورا در انتخابات1400 
معيارهايي جديد را براي تأييد صالحيت 
كانديداها درنظر خواهد گرفت يا نه، گفت: 
معيارها همان است كه در قانون ذكر شده؛ 
لذا شوراي نگهبان مالحظه اي به جز اجراي 
قانون ندارد. از شوراي نگهبان نخواهيد كه 
به جاي مردم تصميم بگيرد. ما از ميان خود 
مردم هستيم و از اوضاع و شرايط اقتصادي 
كشــور اطالع داريم و در انتخابات1400 

نيز مالحظات قانوني را در نظر داشته و بر 
مبناي آن عمل خواهيم كرد.

پاسخ او همســو با دغدغه هايي است كه 
از يك طرف نســبت به كاهش مشاركت 
مردم و از طرف ديگر بررسي صالحيت هاي 
نامزدها وجود دارد. همزمان با ساماندهي 
تركيب مركزي نظارت، عملكرد شــوراي 
نگهبان در اين بخــش نيز مورد توجه قرار 
گرفته اســت. عبدالرضــا رحماني فضلي 

دبيركل مجمع نيروهاي خط امام: مدافعان نظارت استصوابي بدون نگاه هاي جناحي و سليقه اي بررسي 
كنند اين روند، تا چه اندازه در بهبود مشاركت مردم تأثير داشته است

دولت

رئيس جمهور خبر داد
آغاز واكسيناسيون ملي 

با اولويت كادر درمان
رئيس جمهور در جلسه ديروز ستاد ملي مقابله 
با كرونا با اشــاره به ورود نخســتين محموله 
واكسن به كشــور، گفت كه همه دستگاه ها 
خودشان را براي واكسيناسيون عمومي آماده 
كرده انــد و واكسيناســيون از همين هفته، 
مصادف با دهه مبارك فجر و جشن ملي ملت 
ايران با اولويت كادر درمان آغاز مي شود و الزم 
است از مسئوالن وزارت بهداشت و به ويژه وزير 
بهداشت و همه كساني كه براي تهيه واكسن 

زحمت كشيدند، تشكر كنيم.
اطالع رســاني  پايــگاه  گــزارش  بــه 
رياســت جمهوري، حســن روحاني با اظهار 
اميدواري نسبت به اينكه واكسن هاي در حال 
ساخت داخلي)پاســتور، رازي و بركت( نيز 
تا قبل از پايان فصل بهار ســال بعد به مرحله 
استفاده برســند، گفت: حتي اگر تعداد كافي 
واكسن در دســترس باشــد، بايد بدانيم كه 
واكسيناسيون گسترده زمان زيادي را مي طلبد 
و حتي پس از واكسيناسيون عمومي نيز از آنجا 
كه اثربخشي هيچ كدام از واكسن ها صد درصد 
نيســت، ضرورت دارد پروتكل هاي بهداشتي 
با دقت كامل اجرا شــوند و از همه رســانه ها 
مي خواهم كه همچنان مردم را به رعايت دقيق 

دستورالعمل هاي بهداشتي توصيه كنند.
روحانــي كاهــش آمــار رعايت كننــدگان 
دستورالعمل هاي بهداشــتي از 81درصد به 
75درصد را نگران كننده خواند و گفت: هر چه 
ميزان رعايت پروتكل ها كاهش پيدا كند، بايد 
انتظار داشت كه در هفته هاي بعد از آن، شاهد 

افزايش آمار ابتال و فوتي ها باشيم.
رئيس جمهور با بيان اينكه ۳موضوع مهم درباره 
پاندمي كرونا وجود دارد، افزود: مســئله اول 
پيشگيري است كه خوشبختانه امروز در دنيا 
اتفاق نظر نسبتاً قاطعي درباره راهكارهاي آن 
يعني استفاده از ماسك، شست وشوي مرتب 
دســت ها و پرهيز از اجتماعات و دورهمي ها 
وجود دارد. روحاني گفت: موضوع دوم درمان 
بيماري است كه تاكنون درمان قطعي و مؤثري 
براي اين بيماري به دست نيامده است و مسئله 
سوم واكسيناســيون و ايجاد ايمني جمعي از 
طريق آن است كه ســازمان جهاني بهداشت 
به خاطر شرايط خاص پاندمي كرونا مجوزي 
اضطراري براي استفاده از تعدادي واكسن را 
صادر كرده است، اما با اين حال تا رسيدن به 
ســطح قابل قبولي از واكسيناسيون مسيري 

طوالني باقي مانده است.

بخشنامه اي براي پذيرش 
مستقيم شكايات مردم

حجت االســالم ابراهيم رئيســی، رئيس قوه 
قضاييه بخشنامه »الزام دادسراها و دادگاه ها 
و ضابطان دادگســتري به پذيرش مستقيم 
شــكايات مردم« را با هــدف افزايش دقت و 
سرعت در ارائه خدمات قضايي و كاهش اطاله 
دادرسي ابالغ كرد. به گزارش ايسنا، در اجراي 
قانون آيين دادرسي كيفري، مصوب1۳92 با 
اصالحات و الحاقات بعدي و به منظور افزايش 
دقت و سرعت در ارائه خدمات قضايي و كاهش 
اطاله دادرسي در تقديم شكايات و اطالع رساني 
به اصحاب پرونده در مراحل تحقيقات مربوط، 
بخشنامه »الزام دادسراها و دادگاه ها و ضابطان 
دادگســتري به پذيرش مســتقيم شكايات 

مردم« از سوي رئيس قوه قضاييه ابالغ شد.
با ابالغ اين بخشنامه، امكان ارسال شكايت ها 
به صورت خودكار از طريق ســامانه خدمات 

الكترونيك قضايي فراهم مي شود .

وزير كشور اخيرا با بيان اينكه هنوز فضاي دوگانه احراز صالحيت ها و مشاركت مردمي
سياسي و اجتماعي جامعه و افكار عمومي 
نسبت به انتخابات حساســيت و بازتاب 
خاصي را نشان نداده گفته بود: »وقتي اين 
دوره از انتخابات را با 4سال گذشته مقايسه 
مي كنيم براي ما كمي نگران كننده است.«

او پيش از اين هم با اشــاره به مشــاركت 
42.57درصدي انتخابات اســفندماه98 
گفته بود: »نگراني ما در 1400 با توجه به 
شرايطي كه در انتخابات مجلس يازدهم 
داشتيم، دغدغه مشاركت است.« بر همين 
اساس نيز رحماني فضلي از فضاي كنوني 
انتخابات در كشور با تعبير »فضاي ساكت 
و ســرد در حوزه اجتماعي و سياسي« ياد 

كرده است.
ســيدهادي خامنه اي، دبيــركل مجمع 
نيروهاي خط امام درباره علت هاي كاهش 
مشاركت به خبرآنالين گفته: »شايد االن 
وقت آن باشد كه مدافعان نظارت استصوابي 
بدون نگاه هاي جناحي و سليقه اي بررسي 
كنند اين نــوع نظارت كــه در زمان امام 
جاري نبود، تا چه انــدازه در بهبود روند 
انتخابات و مشــاركت مردم تأثير داشته 
است؟ براي اين كار مي توان از همه نخبگان 
و احزاب و دلسوزان كشور نظرخواهي كرد 
و در يك ارزيابي كارشناسي ديد كه آيا به 
اين نوع نظارت خدشه اي وارد نيست؟ آيا 
تنگ كردن دايره منتخبان، مشاركت سوز 
است يا مشاركت ســاز؟« به باور دبيركل 
مجمع نيروهاي خط امام؛ يكي از ثمرات 
آزادي اين اســت كه مردم بتوانند آزادانه 
در سرنوشــت خود و جامعه مؤثر باشند. 
تأكيد امام بر نظر مردم و برگزاري انتخابات 
هم به همين علت بود. اگر مشاركت مردم 
كاهش پيدا مي كند بايد علت آن را درست 
بشناسيم، چه چيزي آنها را از شركت در 
انتخابات منصرف نموده است؟ آيا همچنان 
مسير انتخابات را در اصالح امور و تعيين 
سرنوشــت مؤثر مي دانند؟ آيا گزينه هاي 

مطلوب خود را در انتخابات ديده اند؟

روزنامه وال استريت ژورنال به نقل از ۳ديپلمات مدعي شده كه بازرسان آژانس به شواهد جنجال اتمي تازه عليه ايران
جديدي از فعاليت هاي هسته اي اعالم نشده از سوي ايران دست يافته اند
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110اتوبوس و ميني بوس سفيد رنگ 
جديد و تازه نفس به شبكه حمل ونقل گزارش

عمومي تهران افزوده شد؛ آن هم در 
شرايطي كه نگراني از شروع موج چهارم كرونا افزايش 
يافته و حاال مديريت شــهري مي تواند براي رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي خدمات بهتري به شهروندان 
ارائه دهد. كارخانه ســازنده   اين اتوبوس ها كه براي 
نزديك  10ســال  تعطيل شــده بود هم با حمايت 
شهرداري و دولت به كار افتاده است و مي توان اميدوار 
بود كه تا مدتي ديگر چشــم بيشتر شــهروندان به 
اتوبوس هاي ســفيد رنگ جديد روشــن شود. اين 
اتوبوس ها و ميني بوس ها، نويد اين را مي دهد كه اگر 
دولت، حمايت هــاي الزم را از نــاوگان حمل ونقل 
همگاني طبق قانون داشته باشد، طي سال هاي آينده 
مي توان اميدوار بود كه تردد شــهروندان در شــهر 
راحت تر صورت بگيرد. حمل ونقل عمومي يك   كاالي 
اساســي و موضوعي حاكميتي به حساب مي آيد كه 
توسعه و نوسازي آن يعني كاهش ترافيك و كاهش 
آلودگي هوا و رعايت بهتر فاصله گذاري اجتماعي در 

شرايط كرونا.
شــهردار تهران در مراســم رونمايي از اتوبوس ها و 
ميني بوس هاي تــازه نفس كه ديروز در بوســتان 
گفتگو برگزار شد هم به اين نكته اشاره كرد و گفت: 
»اصلي ترين مشــكل شــهرداري ها در كالنشهرها 
در ايران و خارج از ايــران موضوع آلودگي و ترافيك 
است. موضوع بسيار مهمي كه در جهان برنامه هاي 
ميان مدت و بلندمدتي براي رفع آن طراحي كرده اند 
اما در كشور ما مشكالت عديده ديگري هم وجود دارد 
كه آنها را حل نكرده ايم يكي از آنها تامين منابع مالي 
سالم، پايدار و كم عارضه براي شهر است. معنايش 
اين است كه به شهرداران مي گوييم شهر را آنطور كه 

مي توانيد اداره كنيد نه آنطور كه بايد.«
پيروز حناچي تأكيد كرد: »به همين خاطر دو اليحه 
مهم مربوط به درآمدهاي پايدار براي شــهرداري ها 
در مجلس در دستور كار اســت و اميدوارم به زودي 
تصويب شــود. در مجلس فعلي، فراكسيون شهري 
170نماينده دارد به ايــن معني كه 170نفر درگير 
منابع مالي پايدار براي شهر ها هستند. اگر حل نشود 
باعث دامن زدن به بي انضباطي، فساد و توليد رانت 
خواهد شد كه در درازمدت بزرگ ترين صدمه را به 

نظام مديريت شهري وارد مي كند.«
او با تأكيد بــر حجم كاري حمل ونقــل عمومي در 
تهران گفت: »تــا قبــل از كرونا در تهــران روزي 

5ميليون سفر با وســايل حمل ونقل عمومي انجام 
مي شــد؛ به عبارتي مترو 2ميليون و200هزار سفر و 
اتوبوس2ميليون و300هزار سفر داشتند كه جمعا به 
حدود 4.5ميليون سفر بود و با اضافه شدن ظرفيت 
تاكسي ها اين رقم به 5ميليون مي رسيد. موضوعي 
كه روزانه 5ميليون نفر بــا آن درگيرند به طور قطع 
حاكميتي است، همانطور كه براي بهداشت و درمان 
هزينه مي كنيم براي اين كار هم بايد هزينه كنيم و 

نبايد صرفا به منابع داخلي شهرداري متكي بود.«
شهردار با اشاره به اينكه متروي تهران به 5هزار واگن 
نياز دارد اضافــه كرد: »قــرارداد واردات ۶30واگن 
ســي كي دي )CKD( از چين را دنبال مي كنيم. از 
همه اينها مهم تر، اتفاقي است كه در شرايط تحريم 
انجام مي شود؛ ان شاءاهلل هفته جاري نخستين قطار 
ملي را رونمايــي خواهيم كرد و ايــن اتفاق مهمي 

اســت. ســفارش بيش از 100واگن را نيز خواهيم 
داشت و اميدوارم ادامه يابد. قطار هاي شهري بعد از 
يك ميليون كيلومتر حتما بايد اورهال شوند و اين كار 

براي 31رام قطار تامين اعتبار شده است.«
حناچي درباره رونمايي از اتوبوس هاي جديد گفت: 
»امروز طبق قراردادي كه در تيرماه با ايران خودرو 
ديزل داشتيم 110اتوبوس و ميني بوس وارد ناوگان 
حمل ونقل عمومي شــد. با اين قرارداد خط توليد 
اتوبوس ايران خــودرو ديزل كه نزديك 10ســال 
تعطيل شده بود، دوباره فعال شد و توافق كرده ايم كه 
درخصوص اتوبوس هاي برقي اين همكاري را ادامه 
دهيم. در اتوبوس هاي فعلي ضوابط مناسب ســازي  
براي معلوالن رعايت شــده اســت و باوجود اينكه 
گازوئيلي و يورو4 هستند مجهز به فيلتر دوده شده اند. 
مي دانيم با وجود ورود اين اتوبوس ها همچنان ناوگان 

حمل ونقل عمومي با مشــكل مواجه است. تالش 
مي كنيم كه هرچه زودتر نســل جديد اتوبوس هاي 
حمل ونقل شــهري را وارد ناوگان كنيم.« شهردار 
تهران درباره نقد شــدن 1500ميليارد تومان اوراق 
مشاركت فروخته شده گفت: »هزار ميليارد تومان 
از اين اوراق كه در تعهد دولت بود آزاد شــده است و 
بخش باقيمانده مربوط به وثيقه هاست. هزار ميليارد 
تومان از اين رقم به متــرو و 500ميليارد تومان به 

اتوبوسراني اختصاص دارد.«

19دستگاه مسئول در كاهش آلودگي هوا
حناچي افزود: »در برنامه جامع كاهش آلودگي هوا 
19دستگاه بايد همكاري كنند. اگرچه در آذر و دي 
وارونگي دما را داريم اما اگر نمودار 10ساله آلودگي 
هوا را ببينيم كاهش آالينده ها محسوس است. اگر 

نقشه راه را درست طراحي و اجرا كنيم مانند خيلي از 
كشور هاي ديگر بر مشكالت فائق خواهيم آمد. مهم 
اين است كه يكپارچگي در تصميمات وجود داشته 

باشد. اين به معني تمركز و فرماندهي نيست.«
شهردار افزود: »تا اوايل ســال بعد خط ۶ و 7 مترو 
و 10 ايســتگاه باقيمانده آن تمام مي شــود. براي 
خطوط اصلي 4، ۶ و 7 پايانه هاي مترو ايجاد شــده 
و مي شود كه در نگهداري و ســرويس قطارها تأثير 
بسيار دارد. با اتمام 10ايستگاه   باقيمانده، اين خطوط 
ورزشــگاه تختي را به ميدان كتابي و دولت آباد را به 
ســولقان متصل مي كند.« او درباره رويكرد جديد 
شهرداري گفت:  »توســعه بزرگراه ها بيش از طرح 
جامع تهران، از دستور كار خارج است. ساخت مسير 
بيشتر مانند بزرگراه ها، تقاضاي سفر بيشتر و ترافيك 
و آلودگي بيشــتر ايجاد مي كند. براي زيست پذير 
كردن شــهر، توســعه مســيرهاي پياده و سواره و 
دوچرخه راه حل هايي هســتند كــه در طرح جامع 
حمل ونقل ديده شده است. استفاده از خودروهاي 
برقي و كمتر كردن استفاده از سوخت فسيلي نقشه 
راه ماست.« شهردار در بخشــي از سخنان خود در 
مراســم رونمايي از اتوبوس هاي جديــد، ارقامي از 
ميزان بودجه شهرداري، صدور پروانه ساخت وساز 
و مخارج توســعه حمل ونقل عمومــي ارائه داد و به 
مقايسه آنها پرداخت كه نشــان مي دهد با كاهش 
صدور پروانه ســاخت درآمد شهرداري به شدت كم 
شده اســت. عالوه بر اين، افزايش قيمت دالر باعث 
شده كه محاسبات بودجه و مخارج شهرداري به شدت 
تحت تأثير قرار گيرد. پيروز حناچي گفت: »هزينه 
ساخت مترو در ســال89، 52ميليارد تومان در هر 
كيلومتر بوده است و در ســال99 اين عدد به هزار 
ميليارد تومان رسيده است. در سال89 قيمت يك 
رام 7واگنه قطار 8.4ميليون دالر معادل 8.7ميليارد 
تومان بوده است و اكنون 8.4ميليارد دالر و معادل 
200ميليارد تومان است. در سال89، تهران 58رام 
قطار شهري و 40۶واگن داشــت اما االن 172 رام 
قطار و 1197واگن به شــهروندان خدمات رساني 
مي كنند.«  او همچنين گفت كه بودجه شهرداري 
در سال 92 رقم 9294ميليارد تومان و معادل حدود 
7.7ميليارد دالر بوده اما در ســال 99 اين بودجه به 
حدود 30هزار ميليارد تومــان و معادل 1.5ميليارد 
دالر رسيده اســت. يعني با وجود افزايش هزينه اما 

بودجه كاهش يافته است.
به گزارش همشــهري در مراســم بهره بــرداري از 
110اتوبــوس و ميني بوس جديد شــهري تهران، 
تعدادي از مديران شــهري و مســئوالن نيز حضور 

داشتند.

مترو

 نقش مهم سامانه استعالم الكترونيك 
در حريم مترو

پيام شهروندان به مسئوالن شهري

روز گذشته از سامانه استعالم الكترونيك حريم متروي تهران 
در رصدخانه شهري رونمايي شد. به گزارش همشهري، در اين 
مراسم كه به ميزباني ســازمان فناوري اطالعات و ارتباطات 
شهرداري تهران برگزار شــد، مديرعامل شركت مترو گفت: 
»سامانه استعالم الكترونيك حريم مترو نقش بسياري مهمي 
دارد و در راستاي هوشمندسازي شهر تهران اتفاق مي افتد.«

 علي امام گفت: »از حدود چهل و چند سال پيش كه عمليات 
احداث مترو براي تهران شروع شد، اين بحث مطرح بود كه هر 
اتفاقي در عرصه ساخت وساز روي زمين انجام شود، چه نسبتي 
با مسيرهاي مترو خواهد داشت. در 34سال گذشته، يعني از 
زمان راه اندازي و فعال سازي مجدد مترو در شهر تهران، بحث 
استعالم حريم هم به عنوان يك خدمات غيرقابل اجتناب در 
اين مجموعه راه اندازي شد. به اين ترتيب كه اين استعالمات 
بايد صورت مي گرفت، شــهروندان بايد زمان زيادي منتظر 
مي ماندند و پيگيري مي كردند تا پاســخ بگيرند و به مرجع 

ذيربط ارائه دهند.«
 او ادامه داد: »زماني كــه ما به آمار مراجعــات خودمان در 
ماه هاي گذشته)به خصوص قبل از شيوع كرونا( نگاه مي كنيم، 
روزانه 200مراجعه حضوري و حدود 80 ايميل در روز به مترو 
ارسال مي شد و همكاران ما بعد از بررسي بايد پاسخ مي دادند. 
اكنون در شــرايطي قــرار گرفتيم كه با رونمايي از ســامانه 
استعالم الكترونيك حريم مترو تهران اين فرايند در يك بازه 

زماني چند دقيقه اي انجام مي شود.« 
در ادامه اين مراسم محمد فرجود، مديرعامل سازمان فناوري 
اطالعــات و ارتباطات شــهرداري تهران گفــت: »رونمايي 
از ســامانه اي كه به همت و همكاري شــركت متــرو انجام 
شده، اتفاق بســيار مهمي در كاهش رفت وآمد شهروندان و 
تسريع خدمات غيرحضوري داشته اســت. كل فرايند مانند 
اســتعالمي كه مجموعه مختلــف و به خصــوص بانك ها از 
 شهرداري مي گرفتند و در مجموعه مترو دستي بود، به صورت 

برخط شده است.«  
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مراسم رونمايي از110 دستگاه اتوبوس  و ميني بوس   جديد شهري در بوستان گفتگو برگزار شد

تقويت حمل ونقل عمومي در روزهاي سخت
شهردار تهران: هزينه  حمل ونقل عمومي زياد و درآمد شهرداري كم شده است

سيدمناف هاشمي، معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران: تا امروز 3 هزار و 227 دستگاه تاكسي به 
بانك ها معرفي و 2 هزار و 20۶ دستگاه تاكسي نوسازي و پالك شده است. هرچند امسال انتظار مي رفت 

كه 5 هزار دستگاه تاكسي نوسازي شود اما بعيد مي دانم كه تا پايان امسال به 3 هزار دستگاه برسد؛ چرا كه منابع شهرداري كافي نيست. البته يك توافق بسيار خوبي 
صورت گرفته كه شهردار تهران و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور آن را امضا كرده اند. اعطاي 900 ميليارد تومان اعتبار از  طريق دولت، صندوق كارآفريني 

اميد و شهرداري تهران در قالب نوسازي 10 هزار دستگاه تاكسي فرسوده در دستور كار پايتخت قرار گرفته است. مديريت شهري منتظر نخستين تخصيص 
منابع از دولت است تا نوسازي تاكسي هاي فرسوده با وام 90 ميليون توماني براي تاكسيرانان تهران آغاز  شود و حتماً تا پايان سال 1400 به اتمام خواهد 

رسيد. شهرداري و سازمان برنامه و بودجه كشور تفاهمنامه ديگري را به امضا رسانده اند كه برمبناي آن 31 رام قطار با اعتبار 413 ميليارد تومان، 
اورهال خواهند شد. هرچند نتوانستيم واگن جديدي وارد شبكه مترو كنيم اما تالش مي شود كه واگن هاي فرسوده، اورهال شوند. 

وام 90ميليون توماني براي تاكسيرانان

محمود ترفع ، مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني شهر 
تهران:بيــش از ۶0 درصد ناوگان اتوبوســراني شــهر تهران 
فرسوده است. شهرداري تهران امسال 250 دستگاه اتوبوس و ميني بوس از شــركت ايران خودرو ديزل خريداري كرده كه تاكنون 

210 دستگاه آن تحويل داده شده و 40 دستگاه ديگر نيز تا پايان سال به شهرداري تهران تحويل داده خواهد شد. 

فرشــاد مقيمي ،مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو : پس از نزديك به 10 سال توقف، خط توليد 
اتوبوس در مجموعه ايران خودرو ديزل احيا شده است. اين اقدام با كاهش ارزبري 58 هزار يورويي در هر اتوبوس 

آغاز شد، اما امروز مبلغ كل ارزبري به حدود 44 هزار يورو رسيده است. اگر اين روند و سفارش گذاري ها به موقع انجام شود، تا پايان سال 1400 اين ميزان ارزبري به 33 هزار يورو 
كاهش خواهد يافت. آمادگي تحويل دست كم 2 هزار دستگاه اتوبوس به كالنشهرها در سال 1400 را داريم و اگر سفارشي وجود داشته باشد، برنامه ريزي توليد آن را انجام خواهيم داد.

محمد عليخاني  رئيس كميسيون عمران و حمل ونقل شوراي شهر 
تهران: دولت مصوبات مناسبي در زمينه خريد و تأمين اتوبوس در كالنشهرها 
به ويژه تهران دارد ولي متأسفانه تا كنون اين مصوبات محقق نشده است كه اميدواريم با همكاري وزارت كشور اين مسئله به سرانجام 
برسد. تهران به 3هزار اتوبوس جديد نياز دارد زيرا بسياري از  اتوبوس هاي پايتخت فرسوده است. مصوبه اخير ستاد ملي كرونا درباره 
تحويل 5هزار اتوبوس به شهرها بود كه اميدواريم سهم تهران هر چه سريع تر تحويل شود. از طرف ديگر رانندگان تاكسي به واسطه 

ارتباط با مردم و نحوه كارشان بيشترين قربانيان را در دوران شيوع كرونا داشته اند و  انتظار داريم به اين قشر توجه بيشتري شود. 

عليرضا زالي ، فرمانده ستاد عمليات مديريت كرونا در تهران: سفر از مبدا تا 
مقصد در معدل سفرهاي درون شهري با توجه به دوري محل كار با محل سكونت افراد 

در تهران به طور متوسط 10/5كيلومتر است. راه حل اصلي رفع مشكل مقابله با كرونا در حمل ونقل عمومي، استفاده از مجموعه ناوگان جديد و 
افزوده شدن قطارهاست كه دولت بايد به صورت ويژه به شهرداري تهران كمك كند. هرچند مديران و كاركنان شركت اتوبوسراني و مجموعه مترو 

از آغاز كرونا هر روز ضدعفوني اتوبوس ها و واگن هاي مترو را انجام مي دهند و همچنين مترو تالش كرده است با كاهش سرفاصله ها، زمان رسيدن مترو 
را سريع تر كند، اما راه حل اصلي، استفاده از مجموعه ناوگان جديد و افزوده شدن قطارهاست.

60 درصد ناوگان اتوبوسراني فرسوده است

احياي خط توليد اتوبوس

نياز به 3هزار اتوبوس جديد

ضرورت حمايت دولت
نظرسنجي از شهروندان درباره رويكرد مديريت شهري

موافق عنوان
موافق عنوان)درصد(

)درصد(

گسترش فضاي 
پياده روي و 

دوچرخه سواري
گسترش خيابان ها و 56.8

42.2اتوبان ها

افزايش مشاركت 
مردم در مديريت 

شهري
تصميم گيري مديران 61.3

37.5و كارشناسان شهري

حفظ باغ ها و فضاهاي 
توسعه ساخت وساز 86.2سبز شهر

13.1شهر

توسعه حمل ونقل 
عمومي مانند مترو 
براي كنترل ترافيك

65
گسترش بزرگراه ها 
و كاهش مشكالت 

ترافيكي
33.6

وضع مقررات و 
قوانين براي طراحي 

نماي ساختمان ها
69.4

آزاد گذاشتن 
شهروندان در طراحي 

نماي ساختمان به 
سليقه خودشان 

29.9

انجام پروژه هاي 
انجام پروژه هاي 57.4عمراني كوچك 

21.5عمراني بزرگ

نظارت شهرداري بر 
استفاده از خانه هاي 

تاريخي
72.3

اختيار دادن به 
مالكين خانه هاي 

تاريخي جهت فروش 
يا ساخت وساز

26

گسترش گرم خانه ها 
و حمايت از 

آسيب ديدگان 
اجتماعي

52.4
برخورد با معتادان 
و جمع كردن آنها از 

خيابان هاي شهر
46.9

درآمدزايي براي 
شهرداري از طريق 

گرفتن ماليات و 
عوارض

31.9

درآمدزايي براي 
شهرداري از طريق 
فروش زمين هاي 

شهري

56.6

5۶.۶ درصد شهروندان تهراني  با درآمدزايي براي شهر از طريق 
فروش زمين هاي شهري موافق هســتند. به گزارش همشهري، 
نظرسنجي از شــهروندان درباره رويكرد مديريت شهري كه به 
سفارش شهرداري تهران توســط ايسپا انجام گرفته است نشان 
مي دهــد 8۶.2درصد تهراني ها خواهان حفظ باغ ها هســتند و 
72درصد نظارت شهرداري بر اســتفاده از خانه هاي تاريخي را 

مطالبه مي كنند.
 غالمحســن محمدي، رئيس مركز ارتباطات شهرداري تهران 
در صفحه شــخصي خود در توييتر درباره اين نظرسنجي گفت: 
»۶5درصد توسعه حمل ونقل عمومي مثل مترو را راه حل كنترل 
ترافيك مي دانند و 57درصد خواهان پياده محوري و گســترش 
خطوط دوچرخه سواري برای شهروند و توجه به پروژه هاي محلي 
هستند.« او ادامه داد: »همچنين گسترش گرم خانه ها و حمايت 
از آسيب ديدگان اجتماعي در ميان ســاكنان تهران 52درصد 
طرفدار دارد، ولي 47درصد از شــهروندان هم خواهان برخورد 
با معتادان و حذف آنان از خيابان هاي شهر شده اند. ذهنيتي كه 
وامدار رويكرد انتظامي در مســائل اجتماعي شهر بوده و اكنون 
نيازمند آگاهي بيشتر اســت.«  محمدي اعالم كرد: »يافته هاي 
عجيب اين پروژه كه به نظر مي رســد، معلول شرايط اقتصادي 
همشهريان است اقبال 5۶.۶درصد شهروندان به درآمدزايي براي 
شــهر از طريق فروش زمين هاي شهري در برابر گزينه پرداخت 
ماليات و عوارض با 31.9درصد موافق را نشان مي دهد.«  محمدي 
تأكيد كرد: »پيام مردم براي مســئوالن امروز و فردا و پيشينه 

مديريت شهري روشن است. 
مطالبه شهروندان شهر زيست پذير است. شهري براي همه كه 
همگان ســهمي برابر از شهر و ســرمايه هاي عمومي آن دارند، 
برداشت محصول اين تغيير ريل نيازمند تداوم رويكرد مديريت 

شهري فارغ از نگاه سياسي است.« 

مدير كل اداره محيط زيست شهرداري تهران خبر داد
6 نيروگاه خورشيدي در تهران افتتاح مي شود

مديركل اداره محيط زيست و توسعه  پايدار شهرداري تهران از افتتاح ۶ نيروگاه خورشيدي 
توسط شهرداري خبر داد.

 به گزارش همشهري، شــينا انصاري درباره اقدامات انجام شده در اداره كل محيط زيست و 
توسعه پايدار شهرداري تهران طي يك سال گذشته، گفت: »۶  نيروگاه خورشيدي در 4منطقه 
شهر تهران قابل افتتاح هستند كه برخي از آنها عبارتند از: نيروگاه خورشيدي 30كيلو واتي 
پاركينگ همت واقع در ضلــع جنوبي ميدان تجريش در منطقه يك، نيروگاه خورشــيدي 
ساختمان مركزي شهرداري منطقه 2با ظرفيت اسمي20كيلووات،  نيروگاه خورشيدي سوله 
بحراني با ظرفيت 25كيلووات، نيروگاه خورشيدي ساختمان مركزي شهرداري منطقه 12 با 

ظرفيت 25كيلووات و نيروگاه خورشيدي 5كيلوواتي ناحيه يك منطقه7. 
او ادامه داد: »تمامي اقدامات انجام شده براساس تكاليف محوله در برنامه سوم توسعه شهر 
تهران بوده و شرح وظايف مصوب اداره كل در محورهايي ازجمله بهينه سازي مصرف انرژي 
در ساختمان هاي تحت مالكيت شهرداري به ميزان 10درصد ســاالنه، توسعه انرژي هاي 
تجديدپذير در مناطق 22گانه با هدف تامين 2 درصد انرژي مصرفي شهرداري ازجمله اين 

اقدامات است.« 

محمد سرابي
خبر نگار
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بورس

چهره روز

دامنه نوسان بورس تغيير كرد

بودجه يا درآمد؟ مسئله اين است

تازه تريــن گــزارش بانك 
مركــزي نشــان مي دهد 
اقتصــاد ايــران در فصــل 
تابستان امســال رشــدي 5.1درصدي را 
نسبت به تابستان سال98، تجربه كرده است. 
دليل اصلي خيــز بلند اقتصاد ايران رشــد 
22.2درصــدي ارزش افــزوده بخش نفت 
بوده است. نشانه اي از رونق صادرات نفت و 
فرآورده هاي نفتي ايــران كه تأييد مي كند 
ايران توانســته نفــت و فرآورده هاي نفتي 

بيشتري بفروشد.
به گزارش همشــهري، بانك مركزي رشــد 
اقتصادي ايران را با احتســاب ارزش افزوده 

بخش نفــت، در فصل تابســتان امســال، 
5.1درصد برآورد كرده، رقم رشــد اقتصاد 
ايران بدون لحاظ كردن نفت 3.2درصد بوده 
است. در بهار امسال رشــد اقتصادي ايران 
منفي 2.9درصد با نفــت و منفي 0.6درصد 

بدون نفت اعالم شده بود.

رشد با برجام و بي برجام
آمــار تــازه در شــرايطي اعالم شــده كه 
كارشناســان انتظار دارند درصورت احياي 
برجام، اقتصاد ايران با روند رشد مثبت قابل 
مالحظه اي مواجه شــود. ايــران در فاصله 
2سال نخست اجراي برجام به ترتيب با رشد 

12.5درصدي در ســال95 و 3.7درصدي 
در سال96 مواجه شد؛ ولي با خروج آمريكا 
از برجام و اعمال شديد ترين تحريم ها عليه 
صنعت نفت ايران، رشد اقتصادي آن به شدت 
آســيب ديده و در ســال97 با رشد منفي 
5.4درصد و در ســال 98هم با رشد منفي 
6.5درصدي مواجه شده كه بيشترين عامل 
نزول شديد شاخص رشــد اقتصادي ايران 
كوچك تر شــدن ســهم بخش نفت در اين 

مدت بوده است.

رشد با سوخت نفت
طبق اين گزارش، ارزش افزوده بخش نفت 
ايران در بهار سال98 با افت 47.4درصدي، 
در تابســتان با افت 50.4درصد، در پاييز با 
افت 10.1درصدي و زمستان سال گذشته 
هم با ريزش 35.6درصدي مواجه شد. روند 
كاهشــي ارزش افزوده بخش نفت در بهار 
امسال هم با ثبت رشد منفي 16.8درصدي 
مواجه شد و حاال بانك مركزي مي گويد: در 
تابستان امســال بخش نفت ايران با رشدي 
22.2درصدي نسبت به تابستان سال گذشته 

مواجه شده است.
نكته اميدواركننده اينكه عالوه بر مثبت شدن 
شــاخص ارزش افزوده بخش نفت كه تأثير 
قابل مالحظه ای بر رشــد مثبت اقتصادي 
ايران در تابستان گذاشته، ديگر بخش هاي 
اقتصادي ازجمله بخــش خدمات هم روند 
مثبتي را تجربه كرده كه نشان مي دهد شوك 
اوليه ناشي از شــيوع كرونا بر كسب وكارها 
به ويژه در بخش خدمات تخليه شده است. 
بانك مركزي ارزش افزوده فصل تابســتان 

بخش كشــاورزي را 4.1درصــد، صنايع و 
معادن را 7.9درصد و خدمات را 1.4درصد 

برآورد كرده است.

تركيب كيك اقتصاد
تركيب كيك اقتصاد ايران در تابستان امسال 
نشان مي دهد ســهم بخش نفت 211هزار 
ميليارد ريال، كشــاورزي 255هزار ميليارد 
ريال، صنعت و معدن 233هزار ميليارد ريال، 
ساختمان 103هزار ميليارد ريال و خدمات 

883ميليارد ريال بوده است.
پيش از اين رئيس كل بانك مركزي از رشد 
مثبت اقتصادي كشور در نيمه اول سال99 
خبر داده و اين اتفاق را ناشــي از ايستادگي 
مردم ايران در اوج جنگ اقتصادي و كرونا و 
تالش فعاالن اقتصادي كشور در سال جهش 
توليد دانســته بود. اقتصاد ايران با خيز بلند 
فصل تابستان در نيمه نخست امسال رشدي 
مثبت 1.4درصدي بدون نفت و 1.3درصدي 
با نفت را تجربه كرده بود. اين در حالي بود كه 
مركز آمار در تابستان99 رشد ناخالص داخلي 

)رشد اقتصادي( با نفت را مثبت  0.2درصد و 
بدون نفت منفي 0.2درصد برآورد كرده بود.

چشم انداز اقتصاد ايران
هرچند اقتصاد ايران در نتيجه فشارهاي 
تحريم  در حوزه نفت به شــدت آســيب 
ديده و تحت تأثير شيوع كرونا با انقباض 
و تضعيــف بخش خدمــات مواجه بوده، 
اما حاال با چشــم اندازي مثبت تر نسبت 
به گذشته مواجه اســت؛ در اين شرايط 
البته خطــر اصلي همچنان نــرخ باالي 
تورم، به سبب كسري بودجه شديد دولت 
اســت. تغييرات اعمال شــده در بودجه 
سال آينده، در كميسيون تلفيق بودجه 
مي توانســت اقتصاد ايران را در شــرايط 
شــكننده و خطرناكي قــرار دهد كه در 
نهايت اين تصميم با رأي مخالف اكثريت 
نمايندگان با تغييرات كميسيون تلفيق 
خنثي شــد و خطر از بيخ گوش اقتصاد 
ايران گذشت. بانك مركزي اعالم كرده؛ 
تصميم دارد نرخ تورم را در كوتاه مدت به 

محدوده 22درصد ســوق دهد كه با نرخ 
تورم 32.2درصدي اعالم شــده از مركز 
آمار ايران در دي ماه امســال دســت كم 

10درصد فاصله دارد.
پيش تر نشانه هايي از شكننده بودن وضعيت 
اقتصاد ايران در متغيرهاي پولي 9 ماه اخير 
منعكس شــده بود؛ به نحوي كه رشد پول و 
سبقت آن از شــبه پول زنگ خطري جدي 
بود كه باعــث متالطم تر شــدن بازارهاي 

دارايي محور شده بود. 
ديروز پيمان قرباني، معاون اقتصادي بانك 
مركزي كــه معموال با رســانه ها گفت وگو 
نمي كند در يك اظهارنظر بــا بيان داليل 
رشــد نقدينگي در اقتصاد ايران، تســلط 
سياســت هاي مالي بر سياست هاي پولي و 
نبود اســتقالل كافي سياستگذار پولي را از 
معضالت اصلي اقتصاد دانست و گفت: بانك 
مركــزي در دوره اخير براي نخســتين بار 
سياست بازار باز را به اجرا درآورد و توانست 
بر بخش زيادي از نقدينگي و به تبع آن تورم 

مسلط شود.

خيز 5درصدي اقتصاد با چاشني نفت
همشهري آمار جديد بانك مركزي را تحليل مي كند

در ادامه سياست هاي تازه سازمان بورس براي نجات بازار سرمايه رئيس 
سازمان بورس و اوراق بهادار از تغيير دامنه نوسان ثابت به دامنه نوسان 
نا متقارن خبر دادو اعالم كرد مقررات جديد از روز شنبه 25بهمن ماه 
اجرا خواهد شد. براساس تصميم شوراي بورس از روز شنبه قيمت سهام 
شركت هاي بورس در محدوده مثبت 6درصد و منفي 2درصد نوسان 
خواهند كرد. به گزارش همشهري، به دنبال تداوم روند نزولي شاخص 
كل بورس تهران، كه از 20مرداد تاكنون بيش از 50درصد نزول كرده 
است شوراي بورس مقررات تازه اي را براي دامنه نوسان قيمت سهام 
شركت هاي بورس وضع كرد.درحال حاضر دامنه نوسان قيمت سهام 
شركت هاي بورس به صورت متقارن در محدوده مثبت و منفي 5درصد 
است اما در روش جديد، دامنه نزول قيمت سهام شركت هاي بورس به 
2درصد محدود مي شود و در مقابل دامنه رشد قيمت سهام شركت هاي 
بورس تا 6درصد افزايش مي يابد.اين كار براي اين است كه جلوي روند 
نزولي بازار سهام كه منجر به اعتراض هاي اجتماعي شده متوقف شود.

مشابه چنين روشي قبال و در زمان شهادت سردار سليماني در بورس 
اجرا شد و از نزول بيش از حد شاخص جلوگيري كرد.بر همين اساس 
محمدعلي دهقان دهنوي رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار از تصميم 
تازه سازمان بورس براي تغيير دامنه نوسان قيمت سهام شركت هاي 
خبر داد و گفت:براســاس مصوبه شــوراي عالي بورس، دامنه نوسان 
خريد و فروش سهام منفي 2درصد و مثبت 6 درصد خواهد بود. البته 
تصميمات شوراي عالي بورس پس از 72 ساعت قابليت اجرا دارد و بر 
همين اساس، از روز شنبه 25 بهمن ماه، اين تغيير اعمال خواهد شد.او 
ادامه داد: براساس تصميم شوراي عالي بورس، تغييرات حجم مبنا در 
اختيارات سازمان بورس قرار گرفت تا متناسب با شرايط بازار، تغييراتي 
اعمال شود.همچنين اين اختيار به سازمان بورس و اوراق بهادار داده 
شد كه انتشار اوراق اختيار فروش تبعي را به ناشران و سهامداران عمده 
الزام كند.سخنگوي شوراي عالي بورس تصريح كرد: همچنين اعتبار 

خريد كارگزاري ها به 60 درصد تغيير پيدا كرد.

فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد گفته اليحه 
اصالح ماليات هاي مستقيم به هيأت دولت 
آمد اما به دليل همزماني با بودجه از دستور 
كار دولت خارج شــد. بايد تالش كنيم تا 
اين موضوع بار ديگر در دستور كار دولت 

قرار بگيرد.
بيان 3نكته كوتاه در باب گفته وزير اقتصاد الزم اســت؛ نخست اينكه 
اليحه اصالح قانون ماليات هاي مستقيم وقتي به بودجه امسال نرسد، 
همان بهتر كه بماند براي دولت بعد زيرا ممكن است دولت آينده بگويد 
اليحه دولت فعلي را هرچند به قانون تبديل شده، داراي ضعف مي داند و 
در صدد اصالح دوباره آن برآيد. در اين صورت تصويب اليحه در دولت و 
ارسال آن به مجلس نهايت به عمر دولت فعلي قد نمي دهد و درآمدهاي 
احتمالي ناشي از اجراي قانون در ســال جاري و آينده به خزانه واريز 
نخواهد شد. به همين دليل تالش براي در دستور كار قراردادن دوباره 
اليحه يك اقدام غيرضروري در ماه هاي آخر دولت حاضر اســت. پس 
اجازه بايد داد تا دولت آينده بلكه اليحه را تصويب و به مجلس بفرستد 

و مسئوليت اجراي قانون را خودش بپذيرد. 
دوم اينكه اولويت نخســت دولــت هم اكنون اصــالح اليحه بودجه 
برگشت خورده از مجلس است و حتي با ارسال اليحه بودجه اصالح شده، 
نمي توان روي درآمدهاي ناشــي از اليحه اصالح قانون ماليات هاي 

مستقيم حساب باز كرد. 
سوم اينكه دخل و خرج دولت در ســال آينده با كسري شديد بودجه 
مواجه است و اگر دولت معتقد به اين است با اصالح قانون ماليات هاي 
مستقيم مي توانست بخشي از كســري بودجه را با افزايش پايه هاي 
مالياتي، حــذف معافيت ها و جلوگيري از فــرار مالياتي جبران كند، 
انتظار مي رفت كه پيش از ارسال اليحه بودجه به مجلس و در زمان مقرر 
اليحه اي براي اصالح قانون ماليات هاي مستقيم به مجلس مي فرستاد 
تا اگر نمايندگان مدعي افزايش درآمدهاي دولت از محل قانون جديد 

مالياتي بودند، زودتر اين اليحه را به قانون تبديل مي كردند.
به نظر مي رسد با توجه به رشــد نزديك به صفر اقتصادي و وضعيت 
كسب وكارها و تنگناي معيشتي، هم دولت و هم مجلس مي دانند كه 
گرفتن ماليات سخت و شــايد پيچيده باشد، به همين دليل تصويب 
اليحه را بــه وقتي ديگر موكول كردن، يك هنر اســت تــا هم بتوان 
آن را اجرا نكرد و هم اينكه وعده ها و شــعارها براي گرفتن ماليات از 
ماليات ندهندگان همچنان در اولويت قــرار گيرد. از قديم گفته اند تا 
چيزي را نگرفته ايد مي توانيد همواره قول بدهيد كه آن را مي گيريد 
ولي اگر تالش كرديد و نتوانستيد بگيريد، مشخص مي شود در گرفتن 
ناتوان هستيد و راه بهتر همان راه راحت تر است؛ هرچند پرهزينه. راه 
بهتر همانا تحميل تورم به مردم و گرفتن ماليات تورمي است. داستان 

ساده است، پيچيده اش نكنيد.

ركود و انقباض در بخش هاي زيادي 
از اقتصاد ايران همچنان ادامه دارد و 
آنگونه كه اطالعات شاخص شامخ در 
دي ماه برمي آيد، كاهش قــدرت خريد و افت تقاضاي 
بازار نيز به عواملي در جهت تــداوم اين ركود تبديل 
شده اند. نكته ديگر اينكه طوالني شدن دوره خوش بيني 
و اميدواري فعاالن اقتصادي به كاهش تحريم ها و بهبود 
وضعيت كرونا، آنها را براي اجراي رفتارهاي احتياطي 
نظير كاهش اســتخدام براي جبران هزينه ها ترغيب 
كرده است. به گزارش همشهري، شاخص مديران خريد 
)PMI( كل اقتصاد موســوم به شامخ در دي ماه1399 
با 1.06واحد بهبود نســبت به آذرماه به 48.83واحد 
رسيده است كه گرچه نسبت به آذرماه 1.06واحد بهبود 
پيدا كرده؛ اما همچنان زير عدد50 و در منطقه ركود و 
انقباض قرار دارد. شامخ بخش صنعت نيز با 0.49واحد 
بهبود نسبت به آذر روي رقم 49.79واحد ايستاده و از 

وضعيت ركود خارج نشده است.

نماي شامخ كل اقتصاد
گزارش دوره شانزدهم طرح شــامخ كل اقتصاد كه از 
سوي مركز پژوهش هاي اتاق ايران منتشر شده نشان 
مي دهد: طبق نظرســنجي انجام شــده از بنگاه هاي 
اقتصادي كشور در دي ماه1399، شاخص مديران خريد 
براي كل اقتصاد ايران با ثبت ركورد 48.83واحدي، در 
بهترين جايگاه 8 ماه اخير قرار گرفته و فعاالن اقتصادي 
بخش خصوصــي در اين ماه كمترين نــرخ كاهش در 
شاخص كل اقتصاد را ثبت كرده اند. براساس آمارها، در 
دي ماه امسال، شاخص ميزان فعاليت هاي كسب وكار 
در دي ماه نزديك بــه 7درصد بهبود پيــدا كرده و به 
50.01واحد رسيده اســت. اين رقم باالترين عدد در 
7 ماه گذشته است كه براســاس نتايج نظرسنجي ها، 
عمدتا به دليل افزايش فعاليت ها در بخش ســاختمان 

بوده است.
يكي از نكات گزارش شــامخ دي ماه، ركوردشــكني 
شــاخص موجودي مواداوليه يا لوازم خريداري شده 
براي توليد است كه به باالترين رقم در 16 ماه گذشته 

رسيده و روي رقم 49.47واحد ايستاده است. البته اين 
شاخص همچنان زير عدد50 و در شرايط نامساعد قرار 
دارد اما باوجود اين، ثبات نسبي نرخ ارز در سايه حذف 
ريسك ترامپ از فضاي بين المللي و افزايش اميدواري 
نسبت به احياي برجام، باعث شــده تهيه مواداوليه تا 
حدودي تسهيل شود. طبق آمار، بيشترين مقدار اين 
شاخص مربوط به بخش خدمات و كشاورزي بوده است.
همچنين در اين ماه، شــاخص انتظارات در ارتباط با 
ميزان فعاليت اقتصادي در ماه آينــده نيز 8.1درصد 
بهبوديافته و به 60.95واحد رســيده است كه شيب 
افزايشي آن حتي نسبت به ماه گذشته نيز بيشتر بوده 
است. به گواهي آمار، اين شاخص در دي ماه، باالترين 
رقم را از ابتداي شروع انتشــار گزارش شامخ يعني در 
16 ماه گذشته به ثبت رسانده و از خوش بيني فعاالن 
اقتصادي به بهبود فعاليت ها در بهمن ماه حكايت دارد.

فشار افت قدرت خريد و كاهش تقاضا
گرچه نماي شامخ كل اقتصاد از بهبود نسبي وضعيت 
فعاليت هاي اقتصادي در دي مــاه و افزايش اميدواري 
نسبت به ماه جاري حكايت دارد؛ اما فعاليت ها همچنان 
با مشكالتي خارج از اراده خود مواجه هستند. بررسي ها 
نشان مي دهد در شامخ دي ماه، وضعيت شاخص ميزان 
سفارشات جديد مشتريان اندكي نسبت به ماه قبل بدتر 
شده و به 43.99واحد رسيده است كه نشان مي دهد 
همچنان سفارش هاي جديد مشتريان در كل اقتصاد 
به دليل باال بودن قيمت هــا، كمبود نقدينگي و انتظار 
كاهش بيشــتر نرخ ارز با كاهش روبه روست. البته در 
همين دوره زماني شــاخص ميزان فــروش كاالها و 
خدمات با رشــد 13.4درصدي مواجه بــوده و به رقم 
47.86واحد رســيده اســت كه البته بخش عمده آن 
ناشي از بهبود فروش در بخش خدمات و كشاورزي بوده 
و باوجود بهبود 13.4درصدي، همچنان نتوانسته است 

ركود كسب وكارها را به رونق تبديل كند.
بررسي ها نشــان مي دهد فعاالن اقتصادي از آبان ماه 
تاكنون نسبت به بهبود اوضاع اقتصادي اعم از كاهش 
فشار تحريم و افول موج شيوع كرونا خوش بين بوده اند 

با وجود بهبود بارندگي در روزهاي 
اخيــر، همچنــان بارش هاي جوي 
كشور نسبت به ســال قبل كاهش 
قابل توجهي دارد و از ابتداي بهمن تاكنون نيز 6درصد 

ديگر به آن افزوده شده است. 
فعال، آمارها از عقب ماندگي 41درصدي بارندگي هاي 

كشور نسبت به مدت مشابه سال قبل حكايت دارند.
به گزارش همشــهري، آمارهاي وزارت نيرو نشــان 
مي دهد: ميانگين ارتفاع كل ريزش هاي جوي كشور 
از ابتداي ســال آبي جاري تاكنون )از ابتداي مهر تا 
شامگاه 17بهمن ماه 1399( به 88ميلي متر رسيده 
كه اين مقدار بارندگي نسبت به دوره مشابه سال آبي 
گذشته )118ميلي متر( بالغ بر 41درصد و نسبت به 
ميانگين دوره هاي مشــابه در 52ســال اخير حدود 

25درصد كاهش پيدا كرده است. 
براســاس اين آمارها، حجم كل بارش هاي جوي از 
اول مهر تا شــامگاه 17بهمن معادل 145ميليارد و 

26ميليون مترمكعب بوده است.

قرعه بارندگي به نام اروميه
براساس آمارها و داده هاي منتشر شده از سوي دفتر 
مطالعات پايه منابع آب وزارت نيرو، از ابتداي ســال 
آبــي 1400- 1399تاكنون )از اول مهر تا شــامگاه 
17بهمن99( از ميان 6حوضه آبريز اصلي كشــور، 
فقط وضعيت بارندگي در حوضه آبريز درياچه اروميه 
در مقايسه با مدت مشابه سال قبل و ميانگين 52ساله 
بهبود پيدا كــرده و در مابقي 5حوضــه آبريز اصلي، 
وضعيت بارندگي نســبت به هردو دوره نامساعدتر 

بوده است. براساس آمارهاي وزارت نيرو، از اول مهر تا 
17بهمن امسال 126ميلي متر در حوضه آبريز درياچه 
اروميه بارندگي شده است كه نسبت به مدت مشابه 
سال قبل 42درصد و نســبت به ميانگين دوره هاي 

مشابه در 52سال اخير 16درصد بيشتر است. 
اين در حالي اســت كه بارش هــاي 5حوضه آبريز 
باقي مانده از 6تا 81درصد نسبت به مدت مشابه سال 
قبل و از 9تا 62درصد نســبت به ميانگين دوره هاي 
مشابه در 52سال اخير كاهش داشــته است. البته 
اين انتظار وجود دارد كه بارندگي هاي هفته جاري 
بتواند بخشــي از عقب ماندگــي بارش هاي جوي را 

جبران كند.

حال سدهاي تهران خوب است
انتظــار بــراي جبــران عقب ماندگــي بارش ها با 
بارندگي هاي فعلي، حداقل در اســتان تهران محقق 
شــده و آنگونه كه معاون حفاظت و بهره برداري آب 
منطقه اي تهران مي گويد، اين اتفاق مي تواند وضعيت 
مخازن سدهاي ساير نقاط كشــور را نيز تحت تأثير 

قرار دهد. 
احمدعلي قربانيان، با اشــاره به ميزان بارندگي هاي 

2روز گذشته در تهران درخصوص ذخاير آبي سد هاي 
پنج گانه استان تهران به باشگاه خبرنگاران مي گويد: 
در مجموع آب ورودي به ســد هاي پنج گانه استان 
تهران در ســال آبي امســال تا امــروز 272ميليون 
مترمكعب بوده و امســال هم 3درصد كاهش نسبت 

به سال گذشته گزارش شده است. 
او مي افزايــد: حجم مخازن ســد هاي پايتخت فعال 
549ميليون مترمكعب اســت كه نســبت به سال 
گذشته )607 ميليون مترمكعب( حدود 9.5درصد 
معادل 59ميليون مترمكعب و نسبت به مخازن نرمال 
)644 ميليون مترمكعب( حدود 14.7درصد معادل 

95ميليون مترمكعب كاهش داريم. 
به گفته معاون حفاظت و بهره برداري آب منطقه اي 
تهران، خوشــبختانه بارندگي هاي فعلي در اســتان 
تهران باعث افزايش ورودي سد ها شده و از مثبت بودن 
ذخيره آبي حكايت دارد. حجم فعلي مخازن سدهاي 
استان تهران طبق آمارهاي اين مقام مسئول از اين 
قرار اســت: اميركبير 90ميليون مترمكعب، طالقان 
256ميليون مترمكعب، لتيان 19ميليون مترمكعب، 
الر 35ميليــون مترمكعــب، ماملــو 149ميليون 

مترمكعب.

 وضعيت بارش هاي جوي ايران در سال آبي 1399-1400
و مقايسه با دوره هاي گذشته

 حوضه آبريز 
اصلي

 درصد اختالف نسبت بهميزان بارش اول مهر تا 17بهمن 1399)ميلي متر(
سال آبي

99 -1400
سال آبي
98 -99

متوسط
52ساله

سال آبي 
98-99

متوسط 
52ساله

9-۶-170181187درياي خزر

خليج فارس و درياي 
28-44-14۶2۶2202عمان

12۶89109421۶درياچه اروميه

32-49-509973فالت مركزي

۶2-81-158139مرزي شرق

28-47-5094۶9قره قوم

25-41-88149118كل كشور

بانك مركزي در تنگنا
موضع پيمان قرباني نشان مي دهد كه بانك مركزي براي اعمال سياست هاي پولي 
خود جهت مهار تورم در تنگنا قرار داد. او مي گويد: ما در سال جاري با اين ظرفيتي كه 
به وجود آمده از تشديد رشد نقدينگي جلوگيري كرديم و به عالوه در 2سال گذشته 
مديريت مناسبي بر اضافه برداشــت و بدهي بانك ها به بانك مركزي داشتيم و اين 
عنصر كه در سال هاي گذشته عنصر مسلط نقدينگي بود، به خوبي مهار شده است.او 
تأكيد كرد:  تحليل هايي كه ما در مورد رشد نقدينگي و ساير متغيرهاي پولي مي كنيم، 
حتما بايد با توجه به فضاي پيراموني و بستري كه اقتصاد درآن فعاليت مي كرده است، 
صورت بگيرد. معاون اقتصادي بانك مركزي ادامه داد: اقدامات ديگري را بانك مركزي 
در سال جاري به اجرا درآورده است كه الزام بانك ها طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار به 
نگهداري 3درصد از سپرده هاي بخش غيردولتي به صورت اوراق بدهي از آن جمله بوده 
كه در اين امر، سعي شده است تركيب دارايي هاي بانك ها مقداري اصالح شود. معاون 
اقتصادي بانك مركزي همچنين گفت: سياست كنترل ترازنامه و اعمال محدوديت رشد 
ترازنامه در حوزه نظارت بانك مركزي اقدام مهمي است كه در مديريت رشد نقدينگي 
در تكميل ساير قسمت ها و سياست هايي كه به اجرا در مي آيد، اثر دارد و همه اينها به 
اين دليل بوده كه بتوانيم تركيب نقدينگي و ميزان رشد نقدينگي را به سمت مطلوبي 
ببريم و نقدينگي را در خدمت اقتصاد قرار دهيم تا زمينه اي فراهم شود كه هم تورم را 

كنترل و هم به رشد اقتصادي كمك كنيم.

ث
مك

صنعت در مرز رونق و ركود
با طوالني شدن انتظار براي گشايش اقتصادي و كاهش شيوع كرونا 

كسب وكارها تالش مي كنند هزينه خود را با كاهش استخدام جبران كنند

و اين مســئله به خصوص در آذرماه به بهبود وضعيت 
اســتخدام و به كارگيري نيروي انســاني منجر شده 
است؛ اما يكي از تبعات طوالني شدن اين دوره انتظار 
به خصــوص در مورد شــيوع كرونا، اين اســت كه در 
شامخ دي ماه، شــاخص ميزان استخدام و به كارگيري 
نيروي انســاني 6.3درصد افت كرده و به 48.09واحد 
رسيده است. بررسي ها نشان بســياري از بخش هاي 
خدماتي به واسطه افزايش هزينه ها و به منظور جبران آن 
به ناچار از ميزان استخدام و به كارگيري نيروي انساني 
خود كاسته اند. براســاس نظرات فعاالن اقتصادي، در 
دي ماه، كاهش ميزان سفارشات به داليلي مانند كمبود 
نقدينگي و انتظارات كاهش قيمت ها همراه با كاهش 
نرخ ارز مرتبط بوده است. اين در حالي است كه انتظارات 
مثبت فعاالن اقتصادي به تحوالت سياسي در آمريكا 
از يك سو و نزديك شــدن به پايان سال و اثرات فصلي 
افزايش تقاضا از ســوي ديگر، باعث شده كه شاخص 
انتظارات توليد و ميزان خوش بينــي در ميان فعاالن 
اقتصادي نســبت به رونق فعاليت ها در بهمن ماه، در 
باالترين سطح خود از ابتداي شروع اين طرح قرار گيرد.

صنعت در مرز رونق و ركود
براساس داده هاي به دســت آمده از بنگاه هاي بخش 
صنعت، شاخص مديران خريد بخش صنعت در دي ماه 
49.79واحد بوده اســت و فعاالن اقتصادي در بخش 
صنعت براي سومين  ماه پياپي ركود را گزارش كرده اند؛ 
اگرچه ميزان اين ركود در دي ماه بســيار كم شده، اما 
همه زيرشــاخص هاي اصلي به غيراز ســرعت انجام و 

تحويل سفارش و ميزان استخدام و به كارگيري نيروي 
انساني نســبت به ماه قبل كاهش داشته است. در اين 
ميان انتظارات مثبت قابل توجه اكثر صنايع در بهمن ماه 
شرايط بهتري را در بهبود فعاليت صنايع نشان مي دهد. 
اين انتظارات به خصوص در صنايعي نظير چوب كاغذ و 
مبلمان، كاني غيرفلزي و پوشاك و چرم در سطح بااليي 
بوده است. براســاس اطالعات حاصل از نظرسنجي از 
فعاالن اقتصادي، در دي ماه امسال شاخص مقدار توليد 
محصوالت در بخش صنعت 4.1درصد افت كرده و به 
48.65واحد رسيده است و حكايت از اين دارد كه همراه 
با كاهش تقاضا و كمبود نقدينگي، توليد برخي صنايع 

نيز كمتر شده است.
از سوي ديگر، شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان 
نيز با وجود بهبود 3درصدي از 44.8واحد فراتر نرفته و 
همچنان در محدوده انقباضي قرار دارد؛ چراكه نوسانات 
نرخ ارز و انتظار كاهش قيمت ها از ســوي مشتريان از 
يك سو و كمبود شــديد نقدينگي از سوي ديگر باعث 

كاهش تقاضاي مشتريان در دي ماه شده است.

بيم و اميد در بخش صنعت
برخالف وضعيت استخدام و به كارگيري نيروي انساني 
در شــامخ كل اقتصاد، اين شاخص در بخش صنعت با 
رشد 5.7درصدي مواجه شده و به 53.94واحد رسيده 
است كه مي تواند نشانه اي از افزايش فعاليت اقتصادي 
صنايع در ماه هاي پاياني ســال باشــد. همچنين در 
اين ماه شاخص قيمت خريد مواداوليه به 73.72واحد 
رســيده كه افزايش آن 7.8درصد كمتــر از ماه قبل 

اســت. به عبارت ديگر، در دي ماه نيــز همچنان روند 
افزايشــي قيمت مواداوليه وجود داشته اما شدت آن 
به دليل كاهش نرخ ارز تا حدي كمتر شــده اســت. 
باوجود تداوم افزايش قيمت مواداوليه، شاخص قيمت 
محصوالت توليدشــده در دي ماه نيز با اندكي كاهش 
روي 50.86واحد تثبيت شد كه در 9 ماه اخير بي سابقه 
بوده است. به نظر مي رسد با كاهش تقاضاي مشتريان، 
اكثر توليدكنندگان به منظور رقابت در بازار نسبت به 
كاهش قيمت فروش اقدام كرده اند. برايند همه تحوالت 
شامخ بخش صنعت، اين اســت كه فعاالن اقتصادي 
شــاخص انتظارات توليد در  ماه آينده را 67.74واحد 
برآورد كرده اند كه باالترين ميزان در 9 ماه گذشته است. 
گويي از يك سو با نزديك شدن به پايان سال و از سوي 
ديگر قطعي شــدن نتايج انتخابات آمريكا، انتظارات 
خوش بينانه و اميدواري فعاالن اقتصادي بخش صنعت 
به رفع تحريم ها و بهبود فعاليت ها در ماه هاي آتي بيشتر 

كرده است.

   وضعيت رشته فعاليت هاي صنعتي
بررسي جزئيات شامخ بخش صنعت در دي ماه نشان 
مي دهد ركورد نامساعدترين وضعيت به صنايع كاني 
غيرفلزي با شــاخص 41.92واحد تعلق داشته كه 
به دليل كمبود تقاضا و افزايش هزينه ها به ويژه هزينه 
حمل ونقل با شرايط بدي روبه رو بوده است. همچنين 
شــاخص صنايع غذايي به علت كمبود نقدينگي و 
افزايش هزينه هاي حمل ونقل به 42.5واحد رسيده 
و در رتبه دوم قرار گرفته و از ســوي ديگر شاخص 
صنايع فرآورده هاي نفت و گاز نيز با رسيدن به رقم 
42.93واحد، رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. 
در مقابل ركورد بهترين شرايط در شامخ دي ماه99 
به گروه هاي ســاير صنايع با شاخص 58.93واحد، 
وسايل نقليه و قطعات وابسته 56.67واحد، صنايع 
الستيك و پالستيك 56.39واحد و پوشاك و چرم با 
شاخص 56.35 واحدي تعلق گرفته است. به طوركلي 
اطالعات بخش صنعت نشان مي دهد،كمبود شديد 
نقدينگي يكي از بزرگ ترين معضالتي است كه اكثر 
بنگاه هاي اقتصادي در ماه هــاي اخير با آن روبه رو 
بوده اند. همچنين كاهش تقاضا و كاهش سفارش هاي 
جديد مشتريان هم براي سومين ماه پياپي در اكثر 
صنايع وجود داشته است و صنايع، ميزان فروش بسيار 
پاييني داشته اند. فعاالن اقتصادي مي گويند: تأمين 
مواداوليه موردنياز از پتروشيمي ها همچنان يكي از 
مشكالت مهم برخي توليدكنندگان در كشوراست كه 
با توجه به انحصاري بودن اين صنايع، نظارت بيشتر 

بر آن و هماهنگي بيشتر با بورس كاال ضرورت دارد.

 41درصد  بارش كمتر نسبت به پارسال
 آمارها از افت 41درصدي ميزان بارش هاي جوي كشور 

در سال آبي جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل حكايت دارد

كالن

آب و هوا

گزارش

اجراي مقررات تازه براي نجات بورس
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برنامه اي براي نجات بورس
رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن تشريح مصوبات هيأت مديره نهاد ناظر بازار سرمايه براي 
نجات بازار سهام گفت: درگام نخست و براي حمايت از بازار سرمايه و تقويت طرف تقاضا، به صندوق 
توسعه بازار سرمايه اجازه داده شد تا سقف 3هزار ميليارد تومان نسبت به تأمين مالي از طريق انتشار 
اوراق اختيار فروش تبعي سهام اقدام كند. محمدعلي دهقان دهنوي اضافه كرد: همچنين مقرر شد 
تا ضريب تعديل سهام و حق تقدم آن در معامالت اعتباري از ۴5درصد به ۶۰درصد افزايش يابد. او با 
اشاره به اينكه مطابق بند سوم، مقرر شد دستورالعمل اجرايي خريد، نگهداري و عرضه سهام خزانه 
با ديد تسهيل براي خريد و نگهداري توسط ناشران مورد بازنگري قرار گيرد، اعالم كرد: درخصوص 
امكان خريد واحدهاي صندوق هاي اختصاصي بازارگرداني براي عموم مردم مدل سازي  و طراحي 
فرايند و ابزار الزم صورت مي گيرد. رئيس سازمان بورس با اشاره به مذاكرات صورت گرفته با بانك ها 
و تمهيد مقدمات الزم در سپرده گذاري مركزي، تأكيد كرد: با تصويب هيأت مديره سازمان بورس، 
مقرر شد اعطاي كارت اعتباري به دارندگان ســهام عدالت در بانك ها طي هفته پيش رو عملياتي 
شود. همچنين مذاكره الزم براي تعميم اين خدمات به ساير سهامداران به ويژه سهامداران خرد نيز 
در دستور كار قرار گيرد. او به مصوبه ششم اشاره كرد و گفت: مقرر شد بازنگري دستورالعمل سهام 
ترجيحي به نحوي انجام شود كه امكان اعطاي سهام ترجيحي عالوه بر كاركنان مستقيم شركت ها 
به كاركنان شركت هاي زيرمجموعه يا مادر يا هم گروه  مالي نيز ميسر باشد. سخنگوي سازمان بورس 
با اشاره به اينكه براي ارتقاي شفافيت و به روز بودن اطالعات، تجديد ارزيابي دارايي هاي شركت ها 
بايد تسريع و تسهيل شود، بر مخالفت با قيمت گذاري دستوري تأكيد كرد و گفت: هرگونه دخالت در 
قيمت كاالها ازجمله فوالد در بورس كاال، شفافيت را كاهش مي دهد و عدالت را نقض مي كند؛ ازاين رو 
سازمان بورس براساس قانون، اجازه قيمت گذاري دستوري را نمي دهد كه تعامل مطلوبي با وزير صنعت 

و اين وزارتخانه ايجاد شده است. 

ث
مك

شيوه نامه جديد اصالح قيمت خودروهاي كم تيراژ و جديد داخلي 
فاقد ســابقه قيمت گذاري در مذاكره با شوراي رقابت تعيين و 

به زودي اعالم مي شود.

بــا تعطيلي بــازار 
دالر هرات، اميدها 
به شــفاف تر شدن 
فرايند كشــف نرخ 
دالر در بازار تهران 

افزايش يافت

رئيس جديد سازمان بورس كه هنوز  بورس
برنامه مدونــي براي توســعه بازار 
سرمايه ارائه نكرده، تالش براي نجات 
بازار ســهام از طريق تقويت طرف تقاضا را آغاز كرده 
اســت. به دنبال همين تالش ها جمعه شب مصوبات 
هشت گانه هيأت مديره سازمان بورس براي نجات بازار 
سهام منتشر شد، اما سرمايه گذاران بدون توجه به اين 
مصوبات، ديروز هم در صف فروش نشستند تا شاخص 
با سقوط سنگين 3.2درصدي مواجه شود. روز شنبه 
شاخص كل بورس تهران با 37هزارو619واحد كاهش 
به يك ميليون و135هزار واحد رسيد. با اين ميزان نزول 
166هزار ميليارد تومان از ارزش بازار سهام كاسته شد.

باتوجه به روند اخير به نظر مي رسد بازار سرمايه اسير 
ابهاماتي ناشي از بالتكليفي  در فضاي اقتصاد كالن و 

رقابت هاي سياسي است.
به گزارش همشهري، رئيس جديد سازمان بورس در 
تالش است با اعمال راهكارهايي كه قبال رئيس قبلي 
سازمان بورس هم آنها را به كار گرفته بود، بازار سهام 
را نجات دهد. اين راهكارها عمدتــا مبتني بر تقويت 
طرف تقاضاست. بر همين اساس جمعه شب و كمتر 
از يك هفته از انتصاب رئيس جديد ســازمان بورس، 
هيأت مديره اين سازمان جلسه تشكيل داد و طرح هايي 
را براي روان سازي  و تعديل معامالت در بازار سرمايه 
تصويب كرد. به باور ناظــران آگاه، برخي تصميم هاي 
هيأت مديره سازمان بورس اين جلسه خارج از حيطه 
اختيارات اين نهاد اســت و به تصميم گيري در سطح 

كالن نياز دارد.

فشار دوسر طيف سياست
هرچند برخي تحليلگران تكنيكاليست و خوش بين بر 
اين باورند كه بورس ديگر به تصويب چنين قوانيني نياز 
ندارد؛ زيرا قيمت ها به كف رسيده و احتماال شاخص 
بورس از محدوده يك ميليون واحد رشــدي ماليم را 
آغاز خواهد كرد، اما كارشناســان بدبين تر با اشاره به 
باقي ماندن بسياري از عدم قطعيت ها در عرصه سياسي 
مي گويند رؤياي بازگشت ثبات به بورس در كوتاه مدت 

بعيد مي نمايد.
بررسي ها نشان مي دهد علل بي تفاوتي بازار به مصوبات 
هيأت مديره سازمان به ســاختار قانوني تصميم هاي 
اعالم شده در پايان اين نشست بازمي گردد. چنان كه 
بخشــي از تصميم هاي اتخاذ شده در مورد آزاد سازي  
قيمت ها در صنايع مختلف در حيطه اختيارات سازمان 

بورس نيست و بازار سهام متوجه اين موضوع هست كه 
تصميم گيري درباره آزاد سازي  قيمت ها بايد در ابعاد 
كالن انجام شود. از سوي ديگر به نظر مي رسد چالش ها 
و ابهام هاي پيش روي بازار سهام عميق تر از آن است 
كه ابالغ چنــد مصوبه بتواند رويه ســرمايه گذاران را 
تغيير دهــد؛ به طور مثال درحال حاضــر هنوز نتايج 
2موضوع اثر گذار بــر معامالت بازار ســرمايه يعني 
سرنوشــت اليحه بودجه1400 و همينطور بازگشت 
آمريكا به برجام مشخص نيست و همه  چيز در هاله اي 
از ابهام است. از سوي ديگر شواهد نشان مي دهد منافع 
جناحي 2طيف اصلي سياســي در ايران عمال تداوم 
روند نزولي بازار سهام را گريزناپذير كرده است. از يك 
طرف اصولگرايان كه خود احتمال پيروزي شان را در 
انتخابات رياست جمهوري در سال آينده باال مي بينند 
به رشد بورس تمايل زيادي ندارد و در تالشند دولت 
همراهشان شــاخص بورس را در ارقام پايين تحويل 
بگيرد و از ســوي ديگر طيف دولت هم خواســته يا 
ناخواســته بازار ســهام را به اولويت دوم خود تبديل 
كرده و صرفا بــر موضوع كاهش قيمــت دالر به زير 
20هزار تومان تأكيد دارد؛ به طوري كه ظرف روز هاي 

گذشته حســن روحاني، رئيس جمهوري نيز چندين 
بار از كاهــش قيمت دالر تا محــدوده 15هزار تومان 
سخن گفته است. با توجه به اثر گذاري قيمت دالر بر 
بازار سهام هر نوع كاهش قيمت دالر مي تواند به افت 

شاخص هاي بورس منجر شود.

آيا تغيير مداوم مقررات مفيد است
صرف نظر از ابهام ها، عامل ديگري كه موجب شده بازار 
سهام به مصوبات هشت گانه ســازمان بورس توجهي 
نكند، سياست هاي متغيري است كه در طول 2سال 
گذشــته مدام به بازار تحميل شــده. حاال براي بازار 
مشخص نيست آيا وضع مقررات جديد پايدار خواهد 

بود يا خير؟
محمد گــودرزي، مديرعامل كارگزاري بانك شــهر 
در اين بــاره مي گويد: مهم ترين عاملــي كه مي تواند 
به بازگشــت اعتماد كمك كند، نوســان نداشتن در 
تصميم گيري هاست. متوليان ســرمايه گذاران را به 
داشــتن ديد ميان مدت و بلندمدت تشويق مي كنند، 
اما خود مدام مقررات و قواعد بازي را تغيير مي دهند. با 
اين رويكرد، سهامدار چگونه مي تواند اطمينان داشته 
باشد كه تغييرات متوالي قوانين ادامه نخواهد داشت. 
به گفته او، سياسي شدن بازار نيز عاملي مخرب است و 

به اتخاذ تصميمات هيجاني منجر مي شود.
سيدمحسن موسوي، مديرعامل شركت سرمايه گذاري 
سايه گستر ســرمايه نيز با انتقاد از اتخاذ تصميم هاي 
ناگهاني كه موجب افزايش ريسك سرمايه گذاري شده، 
مي گويد: اميدواريم رئيس جديد سازمان بورس رفتار 
منطقي داشته باشد و فعال هيچ تغييري در مقررات بازار 
سرمايه اعمال نكند. اگر قرار است تغييري در مقررات 
بازار سرمايه رخ دهد، بايد قبل از تصميم گيري و اجرا، 
مورد مطالعه قرار بگيرد. به گفته او، بازار سرمايه در چند 
سال اخير محل آزمون و خطا بوده و تصميماتي اتخاذ 
شده كه گاه خطا و اشتباه بوده است؛ بنابراين بهتر است 
اجازه دهيم بازار با شــرايط فعلي خود را تطبيق دهد. 
مديران از ابالغ دستورالعمل هاي مكرر كه جز افزايش 

ريسك بازار ثمره اي در بر ندارد، اجتناب كنند.
موسوي مي گويد: به نظر مي رسد رئيس جديد سازمان 
بورس، برنامه جامعي براي اداره اين ســازمان ندارد. 
اميدواريم ايشان هر چه زودتر برنامه هاي خود را براي 

يك دوره 4ساله ارائه كند.

بانك مركزي افغانستان در يك  بازار  ارز

گام اصالحي و براي شــفاف تر 
شدن بازار ارز اين كشور تصميم 
گرفته كه به فعاليت صرافي هاي فردي پايان دهد و 
از صرافي هاي اين كشور خواسته به جاي فعاليت به 
شكل سابق به گرفتن مجوز در قالب شركت هاي 
خدمــات پولي روي آورنــد؛ اقدامي كــه البته با 
واكنش هاي اعتراضي صرافان افغانســتان مواجه 
شده اما آنچه براي ايران اهميت دارد، ضربه سنگين 
بانك مركــزي افغانســتان به يكــي از بازوهاي 
غيرشفاف تعيين كننده نرخ ارز در بازار غيررسمي 

تهران است.

اثر هرات بر تهران
به گزارش همشهري، با اين رويداد به نظر مي رسد 

بازار هــرات به عنــوان محوري 
اثرگذار بر قيمــت ارز در ايران با 
اختالل جدي مواجه خواهد شد. 
با تعطيلي بازار دالر هرات، اميدها 
به شفاف تر شــدن فرايند كشف 
نرخ دالر در بــازار تهران افزايش 
يافته است. بازار ارز داخلي ايران 
در ســال هاي اخيــر تحت تأثير 
نوسان گيري و نقل و انتقال دالر 
در بازار هرات افغانستان در شرق 
و دالر سليمانيه عراق در غرب و 
نوسان ارزش درهم امارات و دالر 

آمريكا در برخي كشــورهاي حاشيه خليج فارس 
قرارداشت و حاال بايد ديد آيا تصميم بانك مركزي 
افغانستان بر بازار ارز ايران ازجمله در استان هاي 

شرقي اثر خواهد گذاشت؟

موضع بانك مركزي افغانستان
اتحاديــه صرافان واليــت هرات افغانســتان در 
اطالعيه اي رسمي به اعضاي خود از تصميم جديد 
شوراي سراسري صرافان و خدمات پولي اين كشور 
رونمايي و اعالم كرد: براســاس اين تصميم جواز 
فعاليت صرافان و خدمــات پولي در بانك مركزي 
افغانستان تمديد نشده و تمام بازارهاي ارز خارجي 
از ديروز شنبه تا اطالع بعدي بسته خواهد شد. در 
اين اطالعيه تأكيد شده فراهم كنندگان خدمات 
پولــي و معامله كنندگان از روز گذشــته با توقف 
فعاليت اتحاديه صرافان و خدمات پولي در غرب اين 
كشور مواجه مي شوند و به همين دليل بازار ارزهاي 

خارجي در اين منطقه تعطيل مي شود.
همزمان با انتشــار اين اطالعيه، شوراي سراسري 
صرافان افغانستان در اعتراض به اقدام بانك مركزي 
افغانســتان براي تبديل صرافي ها به شركت هاي 
خدمات پولي دســت به تحصــن اعتراضي زدند 
و با تجمــع در يكي از خيابان هــاي پايتخت اين 
كشور كه مركز صرافي هاي كابل در آن قرار دارد، 
خواستار ادامه فعاليت صرافي بنا به جواز انفرادي 

شده اند. بانك مركزي افغانســتان اما در واكنش 
به اين تصميم اعــالم كرد: مزايا و ســهولت هاي 
شركت هاي خدمات پولي بيشتر از جواز انفرادي 
است و اكثر اعضاي رهبري اتحاديه صرافان خود 

جواز شركتي گرفته اند.

اهميت شبكه صرافي در افغانستان
عمده خدمات ارزي و نقل و انتقال پول در افغانستان 
در ســال هاي اخير از كانال شبكه هاي خصوصي 
صرافي صــورت مي گرفت كه دامنــه نفوذ آن به 
تمامي استان هاي اين كشور و ازجمله كشورهاي 
ديگر همسايه اين كشور گسترش يافته بود و حاال 
اتحاديه صرافان افغانســتان در نخستين اعتراض 
به تصميم بانك مركزي اين كشــور اعالم كرده به 
فعاليت خود پايان مي دهد. اتفاقي كه باعث شده 
سراي شهرزاده كابل با 65سال 
فعاليت ديروز با صحنه اعتراض 
و توقف فعاليت ارزي مواجه شود. 
معترضان مي گويند بانك مركزي 
افغانستان پيشــنهاد آنها براي 
اختياري شدن تقاضاي گرفتن 
مجوز شركت هاي خدمات پولي 
را ناديده گرفته و بــا اقدام خود 
حســاب هاي بانكي فعاالن اين 
بازار را مختل كرده است. سياست 
بانك مركزي افغانستان مبارزه 
جدي تر با تامين مالي تروريسم 

و پولشويي از كانال صرافي هاي خصوصي است.

واكنش معترضان
معترضان در نخســتين اقدام تصميم دارند كه تا 
زمان تســليم نشــدن بانك مركزي افغانستان از 
اين بانك ارز خريداري نكنند ولي به نظر مي رسد 
بانك مركزي اين كشــور روي تصميم خود قاطع 
اســت و مي گويد: هدف از تصميــم اش تعهدي 
است كه به شــركاي بين المللي اين كشور براي 
مبارزه با پولشــويي و تامين مالي تروريسم داده 
است. عصمت اهلل كوهسار، مدير رسانه هاي بانك 
مركزي افغانســتان در يك ويدئــو مي گويد: »ما 
نمي دانيم كــه چرا صرافان از اخذ جواز شــركتي 
هراس دارند، جوازهاي شركتي عين مراحلي را دارد 
كه شركت هاي انفرادي دارد.« به گزارش بي بي سي، 
او گرفتن جواز خدمات پولــي را يك »روند ملي« 
دانست و از صرافان خواست كه جواز دريافت كنند. 
هرچند در افغانســتان 12بانك فعال هستند اما 
شهروندان اين كشور ترجيح مي دهند تا از خدمات 
صرافي ها استفاده كننده كه سابقه فعاليت صرافي ها 
به بيش از حدود يك قرن و نيم برمي گردد. برآوردها 
نشان مي دهد هم اكنون 200هزار افغان در شبكه 
صرافي هاي اين كشور فعاليت مي كنند درحالي كه 
تعداد كارمنــدان بانك هاي اين كشــور كمتر از 

10هزار نفر برآورد شده است.

تالش هاي رئيس جديد براي بازگشت ثبات به بازار سرمايه ادامه دارد

بورس تهران ديروز بدون توجه به مصوبات هشت گانه هيأت مديره سازمان بورس 3/2درصد ديگر سقوط كرد

به دستور بانك مركزي افغانستان و با هدف مقابله با پول هاي كثيف؛

بي اعتنايي بورس به برنامه هاي نجات

بازار ارز هرات تعطيل شد

 قيمت سوسيس و كالباس
در مرز 2۰۰هزار تومان 

افزايش 30درصدي قيمت فرآورده هاي گوشتي و  سوپرماركت
پروتئيني آمــاده يــا نيمه آماده مثــل كالباس و 
سوسيس، قيمت هركيلوگرم از اين محصوالت را در 

سوپرماركت ها تا نزديكي 200هزار تومان باال برده است. 
مشاهدات خبرنگار همشهري در سوپرماركت هاي سطح شهر نشان 
مي دهد؛ قيمت بسته هاي 250 تا 300گرمي سوسيس يا كالباس در 
بعضي از برندهاي مطرح به 50 تا 60هزار تومان رسيده و ساير برندها 
نيز قيمت محصوالت خود را 30درصد افزايش داده اند. درحال حاضر 
يك بسته 400گرمي كوكتل از برند ميكائيليان 62هزار تومان قيمت 
خورده و روي بسته هاي 250گرمي كالباس پپروني از برند202 قيمت 
58هزار تومان درج شده اســت. معروف ترين برندهاي توليد كننده 
فرآورده هاي گوشتي در كشور كه سهم عمده اي از بازار را در اختيار 
دارند، ميكائيليان، سوليكو، كاله، 202، كامپوره، بوفالو، هايزم و پاك 
هستند. قيمت كالباس و سوسيس در بازار بسته به برند و همچنين 
درصد گوشــت، مرغ يا بوقلمون به كار رفته در آن متغير است اما با 
مقايسه قيمت ها به نظر مي رسد برندهاي 202، ميكائيليان و كاله باالتر 
و قيمت ها در برند هايزم مناسب تر است. افزايش قيمت سوسيس و 
كالباس قطعا بر بازار فست فود نيز تأثيرگذار خواهد بود و به زودي شاهد 

تغيير در قيمت اين خوراكي ها نيز خواهيم بود.

قيمت بعضي انواع سوسيس و كالباس در سوپرماركت هاي تهران
قيمت - تومانمشخصاتبرند كاال

40.800ژامبون مرغ - 300گرميكاله
62.000كوكتل طاليي 80درصد - 400گرميميكائيليان

66.000كوكتل انگشتي80درصد - 500گرميسوليكو
58.000كالباس 90درصد پپروني - 250گرمي202
52.000كالباس ژيگو - 300گرميكاله

58.000كوكتل ممتاز 70درصد - 400گرميميكائيليان
35.500كالباس قارچ و مرغ 60درصد - 300گرميسوليكو
35.500سوسيس فرانكفورتر 80درصد - 400گرمي202
26.000هات داگ 70درصد - 400گرميهايزم
35.700ژامبون تنوري 90درصد - 350گرمي202

34.500كالباس كرات - 350گرميكامپوره
40.000ژامبون گوشت 90درصد - 250گرميپاك
60.000بيكن گوشت فرانسوي - 250گرمي202

 گوشت گوساله بدون تغيير
گوسفندي 3درصد گران شد

قيمت گوشــت قرمــز گوســفندي در غرفه هاي  تره  بار

محصوالت پروتئيني ميادين ميــوه و تره بار تهران 
افزايش يافــت. طبــق نرخنامه جديد گوشــت 

گوسفندي 3درصد گران تر شده است.
 به گزارش همشهري، مقايسه قيمت هاي جديد و قبلي نشان مي دهد 
قيمت گوشت گوساله تغييري نداشته و با قيمت ماه قبل يكسان است. 
روز گذشته از قول علي اصغر ملكي، رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي 
تهران خبري مبني بر افزايش 10 تا 25درصدي قيمت گوشت قرمز در 
ميادين منتشر شد، اما به گفته مسئوالن سازمان ميادين ميوه و تره بار 
تهران، همه محصوالت در اين مراكز خريد طبق نرخنامه مصوب عرضه 
مي شود و تخطي از اين قيمت ها امكان پذير نيست. امسال تقاضا براي 
گوشت قرمز به دليل تعطيلي طوالني سالن هاي پذيرايي براي رعايت 
پروتكل هاي پيشگيرانه كرونا و همچنين به خاطر افت قدرت خريد 
خانوارها، به شكل محسوسي كاهش يافت و همين افت تقاضا باعث 
شد قيمت اين كاال در بازار جهش چشمگيري نداشته باشد. با اين حال 
قيمت گوشت گوسفندي در طول امسال هرگز از 100هزار تومان در 
هر كيلو ارزان تر نشده و گوشت گوساله نيز در بهترين شرايط از 90هزار 

تومان پايين تر نيامده است.

قيمت گوشت تازه گوساله و گوسفندي در ميادين ميوه و تره بار تهران )هزار تومان(
درصد افزايش قيمتقيمت جديدقيمت قبلينام محصول

-121121راسته بدون استخوان گوساله
-121121ران تازه گوساله

-119119سردست تازه گوساله
-110110گوشت مخلوط )لُخم( گوساله

-9898گوشت چرخ كرده مخلوط
1151215راسته با استخوان گوسفندي

1307001353ران تازه گوسفندي
1121163.5سردست تازه گوسفندي
1297001343كف دست تازه گوسفندي

1081123.5شقه يا الشه كامل گوسفندي

اصالح فرايند قيمت گذاري دستوري خودرو ازجمله 
درخواست هاي خودروسازان و قطعه ســازان و همچنين محور 
طرحي است كه وزارت صنعت به شوراي هماهنگي اقتصادي سران 

قوا ارائه كرده، سرنوشت اين طرح چه شد؟
شــوراي جهش توليد به ايدرو براي تهيه يك بسته حمايتي كامل از 
صنعت خودرو و دفاع از آن در دولت ماموريت داده است. جزئيات اين 
طرح مطرح شد و براي اجرايي شدن آخرين مراحل بررسي در سطح 

سياستگذاري هاي كالن را طي مي كند.
گفته مي شود با اجراي اين طرح، قيمت برخي خودروها 

آزاد مي شود. درست است؟
اين طرح به معناي آزادسازي قيمت خودروهاي كم تيراژ نيست، بلكه 
در اين طرح، ساماندهي توليد و بازار خودرو در 2تا 3جنبه، مدنظر قرار 
گرفته است. رشد تيراژ توليد يكي از محورهاي اصلي اجراي اين طرح 

اســت و محور ديگر طرح جهش توليد، كاهش هزينه تمام شده توليد 
خودرو با فروش دارايي هاي غيرمولد و كاهش هزينه ها در زنجيره تامين 
مواداوليه، توسعه زنجيره تامين، توليد و افزايش ساخت داخل قطعات 
خودروست. بر اين اساس، افزايش ســاخت داخل بسياري از قطعات 
خودروهاي داخلي در دستور كار قرار گرفته است. عالوه بر آن، در اين 
طرح پرداخت تسهيالت براي تامين نقدينگي موردنياز خودروسازان و 
قطعه سازان مدنظر قرار گرفته است. براي پرداخت تسهيالت نيز 3 تا 
4روش مانند اوراق گام، مرابحه و افزايش سقف تسهيالت پرداختي مورد 
توجه قرار گرفته است. اين طرح شامل بسته اي است كه سازوكارهاي 
مختلفي براي تسهيل روند توليد و عرضه خودرو در آن پيش بيني شده؛ 
مثال در زمينه تامين مواداوليه توليد قطعات خودرو، درست است كه 
قيمت مواداوليه افزايش زيادي داشــته، اما در اين طرح مسيرهايي را 
پيدا كرده ايم تا بتوانيم با شــيوه هايي مانند خريد هاي اعتباري يا در 

معاون وزير صنعت و مديرعامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران)ايدرو( در گفت وگو با همشهري اعالم كرد

بسته حمايت از جهش تيراژ توليد خودرو تا دوشنبه هفته جاري در وزارت صنعت نهايي مي شود

در ماه هاي اخير و پس از انتصاب عليرضا رزم حسيني به سمت وزير صنعت، سياستگذاري در زمينه رشد توليد، اصالح  و خودر
قيمت و ساماندهي بازار خودرو در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران )ايدرو( متمركز شد. با مشاركت رئيس ايدرو 
در جلسات تخصصي شوراي رقابت، طرح جديدي براي تعيين قيمت بيش از 18خودروی كم تيراژ داخلي ارائه شد. محور 
اجراي اين دستورالعمل رشد 5۰درصدي تيراژ توليد اين خودروها در دي ماه امسال براي صدور مجوز افزايش قيمت اين خودروها از ابتداي 
بهمن ماه بود. اما به دليل محقق نشدن رشد تيراژ توليد، اجراي اين دستورالعمل در سال جاري نيز منتفي شد. پيش از اين، وزير صنعت هم 
در چارچوب طرح جهش توليد خودرو، بسته اي حمايتي را به شوراي هماهنگي سران اقتصادي قوا ارائه كرده بود كه ضمن تأكيد بر رشد 
تيراژ توليد خودرو، اصالح يا آزادسازي قيمت ۴۰درصد از محصوالت خودروسازان را مدنظر قرار داده بود؛ طرحي كه بررسي آن در شوراي 
هماهنگي اقتصادي سران قوا به طول انجاميد و برخي از منتفي شدن آن، با توجه به سير نزولي قيمت ها در بازار خودرو، خبر دادند. اما وزير 
صنعت اخيرا در پاسخ به همشهري از تداوم بررسي و پيگيري براي اجراي اين طرح خبر داده است. با محسن صالحي نيا، معاون وزير صنعت 
و رئيس ايدرو در حاشيه مراسم افتتاح پروژه هاي داخلي ســازي  قطعات خودروی تارا مانند خط توليد باك يورو۶ و مجموعه لوله هاي 
سوخت رساني و پمپ و گيج نمايشگر خودروی تارا در شركت رايزكو و همچنين خط توليد انواع ECU خودروهاي بنزيني و گازسوز در 
شركت سازه پويش، خط توليد بوستر ترمز محصول تارا در شركت آذين تنه و خط توليد موتور الكتريكي برخي مجموعه هاي خودرو ازجمله 

برف پاك كن و شيشه در شركت اتحاد موتور، در مورد آخرين وضعيت اصالح قيمت خودروهاي كم تيراژ گفت وگو كرده ايم.

تعيين تكليف قيمت خودرو تا پايان بهمن

زنجيره مواداوليه، هزينه هاي مترتب بر تامين مواداوليه موردنياز صنايع 
قطعه سازي  و خودروسازان را كاهش دهيم.

تدوين و تصويب بسته حمايتي صنعت خودرو در چه 
مرحله اي قرار دارد؟

براساس نتايج جلسه اي كه 2هفته پيش با معاون اول رياست جمهوري 
داشتيم، مقرر شد اين طرح در  2جلسه كارشناسي در شوراي جهش 
توليد صنعت خودرو بررســي و براي تأييد نهايي و اجرا ارائه شــود. 
نخستين جلسه بررسي اين طرح در شوراي جهش توليد روز دوشنبه 
هفته گذشته برگزار شد و دومين نشســت كارشناسي اين طرح نيز 
دوشــنبه هفته جاري برگزار و جمع بندي نهايي مي شود. با اين روند 
تالش مي كنيم تا پايان بهمن ماه جاري بسته حمايتي كارشناسي شده 
صنعت خودرو را با هدف افزايش ساخت داخل، رشد تيراژ توليد و اصالح 

قيمت تمام شده و فروش خودرو ارائه و با تأييد دولت، اجرايي كنيم.
با اجراي اين طرح، چه اتفاقي براي قيمت خودروهای 

كم تيراژ و پرتيراژ داخلي مي افتد؟ 
از انتظارات مــردم براي بهبود كيفيت و اصــالح قيمت خودرو اطالع 
داريم، اما معتقديم استمرار حركت توليد بدون توجه به نقش مشتريان 
قطعا موفقيت آميز نخواهد بود. بر اين اساس مسيرهاي مختلفي را براي 
تسهيل روند تامين مواداوليه و قطعات، رشد تيراژ توليد و كاهش هزينه 
تمام شــده توليد خودرو دنبال مي كنيم و با طي اين روند مي توانيم به 
اصالح و واقعي شدن قيمت خودروهاي داخلي به نحوي كه خودروسازان 
از زياندهي خارج شده و مشتريان نيز از قيمت و كيفيت خودرو رضايت 

داشته باشند، اميدوار باشيم.
يعني با نهايي شدن اين بســته، قيمت گذاري خودرو 
در چارچوب سازوكار شــوراي رقابت منتفي و تعيين قيمت به 

شركت هاي خودروساز واگذار مي شود؟
قيمت گذاري محصوالت جديد خودروسازان در چارچوب شيوه نامه 
مصوب شــوراي رقابت، با اهداف و رويكردهاي بسته حمايتي صنعت 
خودرو مغايرتي ندارد؛ زيرا در اين بســته به سمت اصالح سياست ها 
در شيوه تعيين قيمت خودرو حركت مي كنيم؛ به نحوي كه با كاهش 
قيمت تمام شده، شرايط را براي تثبيت يا جلوگيري از افزايش قيمت 
محصوالت جديد خودروســازان فراهم كنيم. با وجود اين، مسلما در 
شــرايط فعلي بايد مراجعي را كه از نظر قانونــي متولي تعيين قيمت 
خودرو هستند و در اين زمينه مسئوليت دارند، مدنظر قراردهيم و به 
آنها پاسخگو باشيم، اما مطمئن باشيد كه بسته حمايتي صنعت خودرو 
بر مبناي تفاهم و اتفاق نظري كه با اينگونه مراجع خواهيم داشــت، 

اجرايي خواهد شد.
با اين روند، دســتورالعمل تازه اي براي قيمت گذاري 

خودرو ارائه خواهد شد يا قيمت ها آزاد مي شود؟
درمورد خودروهايي كه قبال در بازار خودرو پايه قيمتي داشته اند، نرخ 
بر مبناي نرخ تورم بخشي اعالم شده در شوراي رقابت تعيين مي شود، 
اما در مورد محصوالت جديد خودروسازان مانند تارا، شاهين و نظاير 
آن كه هيچ گونه سابقه قيمتي در بازار ندارند، بر مبناي اينكه در توليد 
اين خودروها از چه نوع دانش فني، قطعات يا استانداردهايي استفاده 
شده، بايد اعداد و ارقام استخراج قيمت اين خودروها براساس روش هاي 
جديدي تعيين و اعالم شود كه در مورد اين روش هاي جديد در مذاكره 

با شوراي رقابت به تفاهم خواهيم رسيد و شيوه قيمت گذاري محصوالت 
جديد خودروسازان را به زودي اعالم مي كنيم.

 يعني اين بسته حمايتي با طرح جهش توليد كه قبال 
به شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا ارائه شده، تفاوت دارد؟

نه، اين بسته حمايتي در ادامه همان طرح قبلي است و شوراي جهش 
توليد ما را موظف كرده تا جزئيات اين بســته حمايتي را در جلسات 
كارشناسي بررسي و طرح نهايي را براي تصميم گيري نهايي به معاون 

اول رئيس جمهوري ارائه كنيم.
در اين طرح چه نكاتي گنجانده شده است؟

اين طرح شــامل بســته كاملي از مجموع روش هــاي كاهش قيمت 
تمام شــده خودرو، تامين منابع ريالي و ارزي، تامين زنجيره به منظور 
استفاده از حداكثر ظرفيت ساخت داخل قطعه سازان با استاندارد سازي  
و مشترك سازي  قطعاتي اســت كه در همه خودروهاي ساخت داخل 
مورد اســتفاده قرار گرفته و به انحصار در توليد قطعه يا استفاده از آن 
در يك خودروی خاص منجر نشود. عالوه بر آن يافتن سازوكاري براي 
خارج كردن توليد و عرضه محصوالت خودروسازان از زياندهي و قطع 
فرايند توليد با زيان و رشد تيراژ توليد مدنظر قرار گرفته است. همچنين 
در اين طرح، جهش توليد خودرو )هر چند به صورت نسبي( مدنظر قرار 
گرفته اســت كه بر مبناي آن افزايش توليد به نسبت معقولي در تيراژ 
توليد خودروهاي داخلي هدفگذاري شــده است. بر اين اساس، بسته 
حمايتي جهش توليد خودرو تا دوشنبه هفته آينده در وزارت صنعت 

نهايي و از جزئيات آن رونمايي مي شود.
آيا انتظار داريد اين بســته روي اصالح قيمت خودرو 

اثرگذار باشد؟
بله، با اجرايي شدن اين بســته امكان اصالح قيمت خودرو نيز فراهم 
مي شــود؛ زيرا خودروســازان با كاهش هزينه تمام شــده توليد قادر 
خواهند بود زيان خود را با اين شيوه جبران كنند. واقعيت آن است كه 
خودروسازان با شيوه كنوني و افزايش زيان قادر به اصالح قيمت و رشد 
تيراژ توليد محصوالتشان نخواهند بود و براساس بسته حمايتي جهش 
تيراژ توليد خودرو تالش مي كنيم تا افزايش زيان خودروسازان با اتخاذ 
شيوه هايي جبران و زمينه رشد تيراژ توليد و اصالح قيمت خودرو در 

بازار فراهم شود.
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آقا مــا هــوادار مرام و مســلك وريــا غفوري هســتيم و 
دغدغه مندي او در مســايل اجتماعي را دوست داريم. اين 
از اين؛ اما بازيكن در زمين فوتبال فقط يك بازيكن است و 
بايد تابع محض تيم باشــد. يعني حتي ليونل مسي هم كه 
باشــي نبايد از جايگاهت تجاوز كني. در نتيجه رفتار وريا 
غفوري در اعتراض به تعويضش )يا هر چيز ديگري( در بازي 
با نساجي بسيار زشــت و زننده بود. اگر قصد كمك به يك 
بازيكن خوب را داريد، االن اين انتقاد را از او دريغ نكنيد و 
دنبال حمايت بيجا نرويد، اما اگر مي خواهيد وريا را از ريل 
خارج كنيد، اصال از همين كارش هم اسطوره سازي كنيد 
و بگوييد در اعتراض به گراني اقالم اساسي يا ريزش بورس 

تهران به تابلوها لگد زد!

به گراني اقالم اساسي اعتراض كرد

بــراي هزارميــن بار عــرض مي كنيــم؛ دوســتان عزيز، 
فوتباليست هاي محترم، شــما در كانون توجه هستيد و اگر 
حتي يك دقيقه مطلبي را در قالب پست و استوري منتشر 
كنيد و بعد آن را برداريد، ديگر فايده نخواهد داشت، چون كلي 
از آن اسكرين شات گرفته شده است. اول فكر كنيد و بعد به 
انتشار برسانيد، چون فرصتي براي پشيماني نيست. اين چند 
خط را تقديم مي كنيم به استاد عزيزمان اشكان جان دژاگه 
كه در تيم باحال تراكتور به خاطر مصدوميت هايش تحت فشار 
قرار گرفته است. ايشان پستي را در انتقاد از برخي هواداران 
منتشر كرد، اما پشيمان شد و آن را برداشت. چنان كه گفتيم 
اين مسئله فايده نداشت و استوري كاپيتان پيشين تيم ملي 

در تيراژ وسيع در حال دست به دست شدن است.

اول فكر كن، بعد منتشر كن

با اعتماد به نفس مسعود شجاعي مي شود همه جهان را فتح 
كرد. رسانه ها مدعي شده اند بازيكن- مربي تراكتور بعد از 
پايان بازي با پرسپوليس در حال عبور از مقابل نيمكت تيم 
حريف گفته: »وقتي نبي مي شود همه كاره فدراسيون، بايد 
هم همين اتفاقات بيفتد.« ما اساسا متوجه اتفاق مشكوكي 
در بازي تبريز نشــديم كه بخواهد به دبير كل فدراسيون 
مربوط باشد يا نه؛ اما كاش مسعود شجاعي درون مجموعه 
خودي دنبال اشكاالت كار باشد. آيا نبي گفت شما خودت 
را فيكس كني و تا آخر در زمين بمانــي؟ نبي گفت بدون 
تجربه هدايت يك تيم بزرگ را به دست بگيري و پشت سر 
هم باخت بدهي؟ برو دعا به جان اخباري كن كه جلوي يك 

فاجعه را گرفت، وگرنه معلوم نيست چه بر سرت مي آمد.

نبي گفت خودت را تعويض نكني؟

نكته بازي

همه  چيز ناگهاني و در چند دقيقه اتفاق افتاد. وريا غفوري در 20دقيقه 
پاياني بازي با نساجي درحالي كه كامال عصبي به نظر مي رسيد، ابتدا 
از داور بازي كارت زرد گرفت و 3دقيقه بعد با احمد موســوي تعويض 
شد. او بعد از تعويض با عصبانيت راهي رختكن شــد و پيش از پايان 
بازي هم ورزشــگاه را ترك كرد. محمود فكري در نشست بعد از بازي 
مدعي شد كاپيتان تيمش مشكلي با كادر فني نداشته و از اينكه توپ 
به او نمي رسيده، عصباني بوده است. اما همه حدس مي زدند كه مشكل 
كاپيتان بزرگ تر از اين حرف هاست. حقيقت اين است كه ميانه كاپيتان 
استقالل با مسئوالن اين باشگاه كامال شكرآب شده است. روز گذشته 
خبرگزاري فارس با انتشار نامه شكايت باشگاه استقالل از وريا غفوري، 
جزئيات اين اختالف را رسانه اي كرد تا ماجرا وارد مرحله تازه اي شود. 
طبق گزارش فــارس، وريا غفوري كه ســال98 در زمان مديرعاملي 
فتحي قراردادي 2ساله با اســتقالل امضا كرده، يك سال بعد در دوره 

مديريت سعادتمند اين قرارداد را فســخ مي كند تا قراردادي جديد و 
با ســه چهار برابر مبلغ قبلي ببندد. همين موضوع باعث مي شود بعد 
از رفتن سعادتمند و روي كار آمدن مديران جديد، باشگاه استقالل با 
ارسال نامه اي به كميته اخالق در روز اول آذرماه از كاپيتان خود شكايت 
كند. در اين نامه كه فارس تصوير آن را هم منتشر كرده، عنوان شده كه 
غفوري با وجود داشتن قرارداد تا پايان ليگ بيستم، قرارداد 2ساله اي 
را در زمان مديريت سعادتمند با باشگاه استقالل امضا كرده كه باعث 
افزايش دستمزد او شده است. طبق قرارداد قبلي وريا بايد در اين فصل 
2ميلياردو700ميليون تومان از استقالل دستمزد دريافت مي كرده، 
اما قرارداد او به 6ميليارد افزايش پيدا كرده است. از سوي ديگر قرارداد 
اين بازيكن براي ســال دوم يعني فصــل 1401-1400 به 8ميليارد 
تومان خواهد رسيد. اينكه احمد سعادتمند و تيم همراهش در زمان 
نقل وانتقاالت بر چه اساسي قرارداد وريا را به 3  برابر مبلغ قبلي افزايش 

داده اند، نكته  اي است كه مديران جديد استقالل در شكايت به كميته 
اخالق به دنبال پيگيري آن هستند.

  فسخ قرارداد؟
اما شكايت باشگاه استقالل به كميته اخالق تمام ماجراي وريا غفوري 
نيست. كاپيتان اســتقالل هم به نوبه خودش از مسئوالن اين باشگاه 
شاكي است و بابت عدم پرداخت مطالباتش در سال هاي گذشته دل 
خوشــي از آنها ندارد. وريا غفوري حتي از  چهارپنج سال گذشته هم 
هنوز مطالباتي دارد كه پرداخت نشده و اين در حالي است كه گفته 
مي شود ساير بازيكنان مطالبات مربوط به فصل گذشته را هم تمام و 
كمال دريافت كرده اند و فقط وريا ست كه با اين مشكل روبه رو ست. او 
و وكيلش بارها بابت اين موضوع به باشگاه تذكر داده اند اما بي توجهي 
مسئوالن باشگاه در نهايت منجر به شكايت كاپيتان و تهديد باشگاه به 
فسخ قرارداد شده است. روز گذشته سايت ورزش3 در گزارشي نوشت 

وريا غفوري پيش از اين طي نامه  اي يك فرصت 10روزه براي پرداخت 
مطالباتش به باشگاه داده و تهديد كرده بود درصورت عدم انجام اين 
مورد، او قادر به شكايت رسمي براي دريافت آن خواهد بود. وكيل وريا 
طي نامه اي به مديران استقالل اعالم كرده كه درصورت عدم پرداخت 
مطالبات، قرارداد كاپيتان آبي ها فسخ يكطرفه خواهد شد. نكته عجيب 
اين است كه مديران استقالل بعد از اين نامه هيچ اقدامي انجام نداده اند 
و جدي نگرفتن موضوع توسط آنها ناراحتي وريا غفوري را بيشتر كرده 
است؛ اتفاقي كه حتي مي توانست باعث  غيبت وريا در جدال با نساجي 
شود اما او براي اينكه دامنه اختالفاتش با مديران باشگاه باعث حاشيه 
براي تيم نشود، از اين اقدام خودداري كرده است. از بي توجهي مديران 
جديد استقالل نسبت به وريا مي شود اينطور برداشت كرد كه شايد 
آنها دل خوشي از كاپيتان تيمشان ندارند و از فسخ قرارداد او استقبال 

هم مي كنند.

  استقالل- وريا؛ شكايت روي شكايت
 كاپيتان استقالل بابت مطالباتش شاكي است و مديران باشگاه قرارداد او را كه به  گفته آنها يك شبه 3  برابر شده به كميته اخالق فرستاده اند
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شاهكار بازيكنان استقالل در پايان بازي با نساجي اعتراض آنها به توزيع غذاي 
محدود و پرســي در تيم بود. شــنيدن اين حرف ها از زبان بازيكنان استقالل 
غيرقابل باور بود و چون چند نفر به اين مسئله اشاره كردند، به نظر مي رسد اين 
مسئله از قبل بين بازيكنان هماهنگ شده بود. به هر حال آنچه از اين مصاحبه 
باقي ماند، شگفتي هواداران فوتبال بود؛ خيلي از استقاللي ها بابت اين حرف ها 
خجالت كشيدند و پرسپوليسي ها هم ســوژه اي جديد براي تاختن به حريف 
سنتي پيدا كردند. اين نخستين بار نيست كه بازيكنان مطالب عجيب به زبان 
مي آورند و براي توصيف مشكالت مالي مصاديق سطح پايين ذكر مي كنند. سال 
گذشته هم شجاع خليل زاده در جريان يكي از همان طغيان هاي دسته جمعي 
بازيكنان عليه مديريت وقت باشگاه پرسپوليس مدعي شده بود برخي بازيكنان 
ازجمله اميد عاليشاه پولي براي پرداخت بابت اجاره خانه ندارند! قبل از آن هم 
در اسفند ماه يكي از سال هاي اخير بازيكنان استقالل از جيب خالي شان براي 

خريد آجيل شب عيد سخن گفته بودند.
اين حرف ها را بازيكناني مي زنند كه هر قســط دستمزدشان چند صد ميليون 
تومان است و البته شــنوندگان اين عجز و البه هاي دروغين، مردماني هستند 
كه سخت ترين شرايط اقتصادي ممكن را پشت سر مي گذارند. اگر مشكل مالي 
داريد، اگر پول تان را مي خواهيد، اگر مي خواهيد عليه كادرفني، مديريت يا هر 
جاي ديگري كودتا كنيد، اين يك بحث ديگر است. راحت جلوي ميكروفن ها 
بايستيد و بگوييد مديران باشــگاه ناكارآمد هستند. اينكه چرا نفري يك پرس 
غذا به ما مي دهند يا چرا به جاي دوغ نوشابه خانواده مي گيرند و مسايلي از اين 
دست، واقعا سخيف و غيرقابل تحمل اســت. در همين فوتبال تيمي مثل نفت 
مسجدســليمان به بازيكنانش فقط يك ميليون تومان پاداش مي دهد. كمي 

به خودتان بياييد لطفا!

   از آجيل و اجاره خانه
 تا غذاي پرسي

   از اين ميكسد زون هاي زشت، خجالت نمي كشيد؟

  ترابي:  براي گل زدن لحظه شماري مي كنم
خريد جديد پرسپوليسي ها به خوبي مي داند توقعات از او بسيار باال ست

فوتبال ايران

روزهاي سياه تراكتور و زنوزي
مالك تراكتور در پاسخ به هواداران معترض گفته حاضر است 

 تيم را تحويل بدهد اما از سوي ديگر برنامه اي 3ساله 
با سرمربيگري مسعود شجاعي ريخته است

تراكتور در هفته چهاردهم رقابت هاي ليگ برتر، چهارمين شكست خانگي 
اين فصلش را برابر پرسپوليس تجربه كرد تا اين تيم به همراه محمدرضا 
زنوزي زودتر از حد تصور به بن بست برسند. البته بعد از بركناري عليرضا 
منصوريان و عدم انتخاب سرمربي، قابل پيش بيني بود كه تراكتور با اين 
بحران مواجه شود، آن هم درحالي كه مسعود شجاعي تمايل چنداني براي 
قبول هدايت اين تيم نداشت و با اعمال فشار از سوي زنوزي اين مسئوليت 

را قبول كرد.
يك روز پس از شكست تراكتور مقابل پرسپوليس، هواداران اين تيم تجمعي 
اعتراضي را در بنيان ديزل )محل باشگاه تراكتور( برگزار كردند. آنها ابتدا در 
مقابل مجموعه دور هم جمع شدند و سپس با تصميم مديران باشگاه، به 
اتاق كنفرانس خبري رفتند. نكته مهم اين جلسه، تماس تلفني با مالك 
باشگاه تراكتور بود چرا كه نوك پيكان شعارها او را هدف مي گرفت؛ عده اي 
از هواداران خواستار پاسخگويي وي بابت نتايج باشگاه بودند و برخي هم 
خواستار واگذاري باشگاه به بورس، كارخانه تراكتورسازي يا مالك قبلي. 
اين در حالي است كه بسياري از هواداران تراكتور هم در صفحات مجازي 
عليه زنوزي و برخي از بازيكنان اين تيم موضع گرفتنــد. زنوزي در اين 
تماس تلفني خطاب به هواداران تراكتور گفت: »اگر خواست هواداران اين 
است، همين حاال تيم را به هر كسي كه هوادار مي خواهد تحويل مي دهم، 
چون يكسري از پيج ها و كانال ها كه منافع شان در تراكتور قطع شده هر 
روز در حال توهين و ناســزا به خودم و خانواده ام هستند. اگر به خانواده ام 
كوچك ترين بي احترامي شود و آرامش آنها به مخاطره بيفتد، برايم قابل 
تحمل نيست و عطاي اين خدمت كردن را به لقايش مي بخشم. من فقط 
به خاطر شادي و عشق اين هوادارها اين همه هزينه مي كنم.«البته زنوزي 
پيش تر هم تهديد به كناره گيري كرده بود اما به نظر مي رسد اين جمالت در 
حد تهديد باقي بمانند چراكه او به اين سادگي از مسيري كه پيش گرفته پا 
پس نمي كشد. شايد زنوزي در خلوت خودش بايد به تصميمات اشتباهش 
در 3سال گذشته فكر كند كه باعث شده تراكتور با چنين وضعيتي مواجه 
شود، شرايطي كه براي خيلي ها قابل پيش بيني بود. زنوزي مدتي پيش 
در مصاحبه اي به اين موضوع اشــاره كرد كه مي خواهد براي تراكتور با 
سرمربيگري شجاعي، يك برنامه 3ساله درنظر بگيرد. مسئله مهم اما اين 
است كه شجاعي فعال قصد خداحافظي از فوتبال را ندارد. يكي از بازيكنان 
تراكتور به خبرنگار همشهري مي گويد: »بازيكنان رابطه خوبي با شجاعي 
دارند و او بهترين گزينه براي هدايت تراكتور است چون االن گزينه خوبي 
براي تيم ما وجود ندارد. اما مسئله مهم اين است كه باشگاه شجاعي را راضي 
كند كه از فوتبال خداحافظي كند بعد تيم را به او بدهد.«مسئله مهم تراكتور 
در اين شرايط، يك تصميم گيري درست درخصوص انتخاب سرمربي است، 
موضوعي كه البته زنوزي و مديران تراكتور به خوبي از عهده آن برنيامده اند 

و ادامه اين روند قطعا تراكتور را در وضعيت سخت تري قرار خواهد داد.

اميرحســين اعظمي|  مهدي ترابي درســت 5 ماه و 9 روز پيش قراردادش با 
پرسپوليس را يكطرفه فسخ كرد و براي ادامه فوتبالش راهي قطر شد. ستاره 
قرمز ها كه پيش بيني مي شد در آينده اي نزديك سر از فوتبال اروپا در بياورد، 
روزهاي خوبي را در العربي پشت ســر نگذاشت و تنها پس از يك نيم فصل به 
پرسپوليس برگشت. او ديروز رسما با قرمز پوشان پايتخت قرارداد امضا كرد تا 
صيد بزرگ تيم يحيي در نقل و انتقاالت زمستاني لقب بگيرد. او پس از بازگشت 

به پرسپوليس گفت و گويي كوتاه با همشهري ورزشي داشته است.

  احساس خوبي دارم
ترابي كه به نظر مي رســد از بازگشــت به پرسپوليس حســابي خوشحال است، 
صحبت هايش را اين چنين آغاز مي كند: »قبل از اينكه بخواهم در مورد بازگشــت 
به پرسپوليس صحبت كنم، بايد درگذشــت مهرداد ميناوند و علي انصاريان را به 
خانواده اين دو عزيز و هواداران پرسپوليس تسليت بگويم. خب، من بابت بازگشت به 
پرسپوليس خيلي خوشحالم و اين اتفاقي است كه قطعا به من احساس خوبي مي دهد. 
خوشبختانه پرسپوليس در ليگ امسال هم شــرايط خوبي دارد و قطعا هدف همه 
بازيكنان و مربيان اين است كه پنجمين قهرماني پياپي را تجربه كنيم. اميدوارم در اين 

فصل يك اتفاق تاريخي را براي پرسپوليس رقم زده تا هواداران را خوشحال كنيم.«
  مصدوميت ها اذيتم كرد

ترابي در حالي به پرسپوليس برگشته كه فقط يك نيم فصل را در ليگ قطر سپري 
كرد. او درخصوص بازگشت زودهنگام به پرسپوليس مي گويد: »من با شرايط خوبي 

به فوتبال قطر رفتم ولي مصدوميت ها و برخي مسائل ديگر اذيتم كرد. البته در فوتبال 
نبايد به گذشــته فكر كرد، من هم تالش مي  كنم تا در پرسپوليس بهترين عملكرد 

ممكن را داشته باشم و دوباره روزهاي خوب گذشته را تكرار كنم.«
  خوشحال كردن هواداران

ترابي در حالي به پرسپوليس اضافه شده كه اين تيم در فاز تهاجمي با كمبود بازيكن 
مواجه است و ترابي قطعا يك مهره تعيين كننده در خط حمله سرخ پوشان خواهد 
بود. او از لحاظ آماري بهترين بازيكن فصل گذشته پرسپوليس بود كه حاال هواداران 
اين تيم انتظار دارند تا ترابي در گل زدن و پاس گل دادن دوباره آمار خوبي از خودش 
ارائه دهد. ترابي اما در اين خصوص مي گويد: »مي دانم كه توقعات باال ست و هواداران 
هميشه دوست دارند تا بازيكنان پرسپوليس بهترين عملكرد را داشته باشند. من 
هم قطعا تالش خواهم كرد تا بهترين عملكرد را داشــته باشم و به تيم كمك كنم. 
من براي گل زدن در پرسپوليس لحظه شماري مي كنم و اميدوارم بازي هاي خوبي 
را براي تيمم انجام دهم. هدف مهم من اين است كه هواداران و كادر فني از عملكردم 

رضايت داشته باشند.«
  قراردادم با العربي فسخ شد

در اين هفته ها كه بحث حضور ترابي در پرســپوليس مطرح شد، مسائلي در مورد 
قرارداد اين بازيكن با العربي مطرح شد كه شايد براي پرسپوليس مشكل ساز باشد 
ولي خودش در اين زمينه مي گويد: »قرارداد من مشــكلي ندارد و به عنوان بازيكن 
 آزاد به پرســپوليس آمدم. در واقع قــرارداد من با العربي به صورت قانوني فســخ

 شد.«

بهروز رســايلي|  در آخرين بازي هفته چهاردهم، اســتقالل به 
سختي و با تنها گل فرشيد اسماعيلي موفق شد نساجي قائم شهر 
را شكست بدهد و همچنان صدرنشين ليگ برتر فوتبال ايران 
باقي بماند. اين پيروزي مجموع امتيازات استقالل را از 14بازي 
به عدد 26رساند؛ اندوخته اي كه بد نيست و قشنگ بخشي از 
سرمايه الزم براي قهرماني در نيم فصل يا پايان فصل به شمار 
مي آيد، اما واقعيت آن است كه كيفيت نمايش هاي آبي پوشان 

هنوز باعث رضايت هواداران و كارشناسان نشده است.
1  اســتراتژي محمود فكري در انتخاب حســين حسيني براي 
بازي با نفت مسجدسليمان اشتباه بود. او 2 امتياز بابت اين تصميم 
اشتباه ضرر كرد و در مسابقه با نساجي دوباره مظاهري را در تركيب 
گنجاند. با اين حال خطاي محاسباتي فكري و كادرش باعث شد 
روحيه حسيني پژمرده شود و رشيد هم به خودش اجازه بدهد عليه 
كادر فني مصاحبه كند. مظاهري بعد از بازي با نساجي با انتقاد از 
سياست هاي فكري گفته: »تفكر او در اين مورد، روي دروازه بان ها 
فشــار مي آورد.« اين همه تاوان براي يك اشتباه، واقعا ارزشش را 

داشت؟
2   ارسالن مطهري كه پارسال به نيمكت نشيني اعتراض داشت، 
امسال به خاطر شرايط خاص شيخ دياباته فرصت بسيار زيادي براي 
بازي پيدا كرده است. ارســالن تقريبا در تمام مسابقات به عنوان 
بازيكن ثابت به ميدان رفته، اما در پايان هفته چهاردهم تنها 3گل 
به ثمر رسانده است. مسئله فقط گلزني نيست. گاهي يك مهاجم 
با اثرگذاري روي جريان بازي جلب توجه مي كند. مطهري در اين 
زمينه واقعا ضعيف اســت. او وقتي گل نمي زند به ندرت به چشم 

مي آيد. در ديدار با نساجي، اين بازيكن چقدر در زمين ديده شد؟

3   محمد نادري بي گمان يكي از ضعيف ترين بازيكنان استقالل 
تا اينجاي فصل بوده است. او با شرايط خاص، جنجالي و پرهزينه 
حضورش در استقالل بايد مي توانست باري از روي دوش تيم بردارد، 
اما زشت است كه حتي در غياب ميليچ هم فيكس نمي شود. حضور 
نادري در نيمه دوم بازي با نســاجي تنها يك كارت زرد براي او به 

همراه داشت.
4   از بابك مرادي هم بايد ياد كرد كه بعد از صدور مجوز حضورش 
در زمين جزو بازيكنان خوب و پرتالش استقالل بوده است. او در 
ديدار قبلي با نفت مسجدسليمان حضور مؤثري در زمين داشت و 
به تيمش كمك كرد. مرادي در ديدار با نســاجي فيكس شد و باز 
زحمتش را كشيد. اينجا هم او فرشيد اســماعيلي را در موقعيت 
شوت زني قرار داد. استقالل نياز دارد به اينكه خط مياني اش با چنين 
بازيكناني تنوع تاكتيكي و حركتي پيدا كند. شايد گلزني فرشيد 

اسماعيلي روحيه او را هم احيا كند و اين اتفاق خوب بعدي باشد.
5   اگر قرار به انتخاب يك كلمه براي توصيف استقالل اين روزها 
باشد، چيزي جز »شلخته« به كار نمي آيد. وريا غفوري در جريان 
بازي عصبي است و وحشتناك ترين اعتراض ممكن را به تعويضش 
انجام مي دهد، مهدي قائدي تصميم مي گيرد ضربه پنالتي آخر بازي 
را چيپ بزند و در ميكس زون ورزشگاه هم فوجي از اظهارات انتقادي 
و بي پروا را از زبان بازيكنان استقالل مي شنويم؛ برخي به مديران 
باشگاه يورش مي برند و عده اي به خود محمود فكري. استقالل نظم 
ندارد؛ نه درون زمين و نه حتي بيــرون از آن. اين تيم بيش از حد 
شلوغ و پرهرج و مرج به نظر مي رسد. خود فكري هم كاريزماي الزم 
براي به كنترل در آوردن اوضاع را ندارد. با اين شرايط، ادامه رقابت 

براي استقالل سخت خواهد بود.

 استقالل شلخته
5 نكته در مورد پيروزي دشوار آبي ها برابر نساجي
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مهدي زارع
استاد پژوهشگاه زلزله

   نمايي از متروي فعال 
   140رام قطــار روزانــه در خطوط 
مختلف متروي تهران ســرويس دهي 

مي كنند.
  127جايــگاه فروش ماســك در 
ايستگاه هاي مترو راه اندازي شده است.

   12هزار نيرو در شركت مترو فعاليت 
مي كنند.

در  پله برقــي  920دســتگاه     
ايستگاه هاي مترو نصب شده است.

   4نفر از نيروهاي مترو به دليل كرونا 
فوت كرده اند.

   500نفر از نيروهــاي مترو به كرونا 
مبتال شده و بهبود يافته اند.

  سال 1400  شبكه مترو در مركز شهر  تكميل مي شود 
چندي پيش 2ايستگاه برج ميالد و اميركبير به جمع ايستگاه هاي متروي تهران اضافه شدند. تا پايان امسال 10ايستگاه جديد 
هم در خطوط مختلف مترو بهره برداري مي شوند. فرنوش نوبخت،مديرعامل شركت بهره برداري مترو درباره برنامه هاي 
ريلي تهران در سال 1400 مي گويد: » با ايستگاه هاي جديد در مجموع 140ايستگاه فعال و در حال بهره برداري را خواهيم 
داشت. فعال شدن پايانه اكباتان و راه اندازي تعميرگاه شهيد كالهدوز، مهم ترين برنامه هاي پيش بيني شده براي سال 
جديد هســتند. همچنين با بهره برداري از بخش غربي خط 6مترو و افتتاح 2ايستگاه تقاطعي اين خط در ميدان 

هفت تير با خط يك و در ميدان وليعصر با خط 3، شبكه مترو در هسته مركزي شهر كامل مي شود.«

»خسارت سهمگين كرونا به 
مترو«؛ تيتري كه چند روز گفت و گو

پيش در صــدر خبرهاي 
همشــهري قرار گرفت و نشان از عمق 
فاجعه آسيب هاي ناشي از كرونا بر پيكر 
حمل ونقل عمومي داشت. چيزي نمانده تا 
روزهــاي كرونايي در كشــور به عدد 
365برسد؛ يعني پشــت سرگذاشتن 
يك سال زندگي همراه با كوويدـ19. اما اين 
ويروس كروي كه اينگونــه دنيا را به هم 
ريخته و اينچنين آشوب به پا كرده، فقط به 
سالمت مردم صدمه نزده است. براساس 
آمار صندوق بين المللي پول)آي اف ام( 
خســارت هاي اقتصادي ناشي از شيوع 
كرونا در فاصله سال هاي 2020 تا 2025، 
حدود 22 تريليون دالر پيش بيني شده 
است. كشــور ما هم از خســارت هاي 
اقتصادي بي نصيب نبــوده و طبق اعالم 
معاونت اقتصادي و برنامه ريزي اتاق اصناف 
ايران، پيش بيني مي شود زيان واحدهاي 
صنفي كشــور تا پايان ســال به حدود 
202هزار ميليارد تومان برســد. وقتي 
پرونده اقتصادي را با اين برآوردها ببنديم 
و نگاهي هم به ورق هاي جمع آوري شده در 
پوشه حمل ونقل عمومي بيندازيم، اعداد و 
ارقام مهر تأييدي هستند بر تيتر چند روز 
گذشته همشهري؛ چراكه كرونا در 11ماه، 
چنان ضربه ســختي بر پيكر فرسوده و 
بي رمق حمل ونقل عمومي كالنشهرهاي 
كشــور ازجمله تهران زده است كه اگر 
درايت مديريت شــهري نبود، چه بسا 
ناوگان حمل ونقل عمومي از خدمت رساني 
بازمي ماندند. فرنوش نوبخت، مديرعامل 
شركت بهره برداري مترو در گفت وگو با 
همشهري اين موضوع را تأييد مي كند و 
مي گويد كه ميزان خسارت هاي كرونا به 

و  بسيار زياد و حتي متر
جبران ناپذيــر 

مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران در گفت وگو با همشهري ضمن ارائه گزارشي از خسارت هاي كرونا به مترو، چشم انداز حمل ونقل 
پايتخت درسال 1400را تشريح كرد

مسافران يك سوم شدند، قيمت  تجهيزات مترو 6برابر
يادداشت

 شريف آباد و 3ميليون جمعيت 
در معرض ريسك زلزله 

در ســاعت 8:01 بامداد شــنبه 18بهمن 
1399 زلزله اي با بزرگای 3.2در نزديكي 
شريف آباد از توابع پاكدشت، در جنوب شرق 
تهران رخ داد. پهنه رومركزي اين زمين لرزه بر گسل ايوانكي با طول 
حدود 80كيلومتر در جنوب شرق تهران منطبق است، كه در انتهاي 
شمال غربي آن به منطقه هاي 14و 15شهرداري تهران مي رسد. اين 
پهنه منطقه اي با زلزله هاي شناخته شده و متعدد با اندازه هاي كوچك، 
پيرامون تهران است. براي مثال زلزله 17مهر 1388با بزرگاي 4و زلزله 
اول اسفند 1389با بزرگاي 4.1در منطقه شريف آباد در 40كيلومتري 
جنوب شرقي تهران را به لرزه درآوردند. هر دو رخداد با ايجاد لرزه هايي 
موجب وحشت گروهي از هموطنان به خصوص در جنوب شرق تهران 
شدند. قفل شدن قطعه گســل ايوانكي در اين پهنه هشداري جدي 
براي احتمال گسيخته شــدن در يك زمين لرزه شديد است. 4زلزله 
تاريخي تا حدود 1200ســال قبل در اين منطقه رخ داده اند. پس از 
آن سكوتي لرزه اي در مورد يك زلزله شديد برقرار شده است. بر پايه 
برآورد هاي مركز آمار ايران جمعيت شهرستان پاكدشت در سال95، 
بالغ بر 350هزار نفر بوده كه در پايان سال 99با توجه به سرعت رشد 
جمعيت بايد به حدود 415هزار نفر رسيده باشد. ضمنا براي مناطق 
جنوب شرقي تهران )مناطق 12، 13، 14، 15، 16 و 20( تا پايان سال 
99جمعيتي بالغ بر 2ميليون و 400هزار نفر برآورد مي شود. همچنين 
جمعيت دو شهرستان ورامين و قرچك تا پايان سال 99بالغ بر 580هزار 
نفر برآورد شــده اســت. بنابراين مي توان براي بخش جنوب شرقي 
استان تهران تا پايان سال 99جمعيتي بيش از 3ميليون و 400هزار 
نفر را برآورد كرد. چنين جمعيتي معرضيت بــاال در برابر مخاطرات 
زمين لرزه اي شديد را در منطقه اي نشــان مي دهد كه ساختمان ها و 
محالت حاشيه اي و آسيب پذير در آن فراوانند. آماده سازي  و واكنش 
سريع به شرايط اضطرار، از مباني يك پاسخ سنجيده هستند. زلزله انواع 
مختلفي از تهديدها را به همــراه دارد كه اغلب به صورت واكنش هاي 
زنجيره اي پيش مي روند. جنبش شديد در پهنه كانوني، گسيختگي 
مستقيم در پهنه گسله، زمين لغزش و روانگرايي از نخستين آسيب هاي 
قابل انتظار در زمين پهنه كانوني زلزله هستند. از آنجا كه ژرفاي كانون 
زمين لرزه هاي شديد و بزرگ تر )بزرگاي 6يا بيشتر( در منطقه پيرامون 
تهران و جنوب البرز به طور معمول در حدود بين 8تا 25كيلومتر است 
بيشتر ساختمان ها در محدوده نزديك به كانون آسيب زيادي مي بينند؛ 
به ويژه ساختمان هايي كه در امتداد يا نزديكي گسل ساخته شده اند، 
به دليل تكان هاي شديد ناشي از گسترش گسيختگي در جهت عمود 
بر گسل، خرابي هاي بيشتري متحمل خواهند شد. از اين رو است كه 
منطقه جنوب شرق استان تهران، با مســئله مهاجرت و شهرسازي 
ناپايدار، از نظر مديريت بحران نيازمند توجه ويژه براي كاهش ريسك 

و آمادگي براي هر زمين لرزه شديد بعدي است.

مديريت بحران يعني درست عمل كردن 
 مديريت
قبل، حين و بعد از وقوع بحران و اين امر بحران

محقق نمي شــود مگر بــا همراهي و 
همكاري مردم. همين هدف مســئوالن ســازمان 
پيشگيري و مديريت بحران شــهر تهران را بر آن 
داشت تا با آموزش همگاني، زمينه را براي مشاركت 
مردم در مواقع بحراني فراهم كنند. آموزش فرد به فرد 
مردم قطعا كاري سخت و تا حدودي ناممكن بود و از 
اين رو دانش آموزان گروه هدف قرار گرفتند؛ چرا كه 
مي توانستند آموزش ها را به محيط خانه و اعضاي 
خانواده منتقل كنند و اينگونه دامنه آموزش ها وسيع 
و گسترده مي شد. از اين رو طرح مدرسه آماده كليد 
خورد و آمــوزش دانش آموزان، مربيــان و اولياء و 
ايمن سازي  مدارس، در دســتور كار قرار گرفت. با 
گذشت حدود 5سال از اجراي طرح مدرسه آماده، 
نسخه ملي آن هم رونمايي شده و همين امر نشان 
مي دهد طرح مدرسه آماده موفق بوده است. با شيوع 
بيماري كرونا و تعطيلي مدارس، مردم گمان مي كنند 
اين طرح هم تعطيل شده اســت، اما به گفته حيدر 
كلهري، معاون آموزش و مشــاركت هاي مردمي 
سازمان پيشــگيري و مديريت بحران شهر تهران 
آموزش مدرسه آماده به  صورت غيرحضوري همچنان 
ادامه دارد. اين مدير شهري در گفت وگو با همشهري 
ابعاد و نتايج طرح مدرسه آماده را تشريح كرده است.

انتخاب گروه هدف يا مخاطب خاص، چرا 
در مسائل مديريت بحران اهميت دارد؟

در مباحث پيشگيري و مديريت بحران هدف اين است 
كه جامعه به سمت و سوي آمادگي باال سوق داده شود. 
بنابراين انتخــاب گروه هدف يا مخاطــب خاص كه در 
دوره هاي آموزشي شركت مي كنند از اين جهت اهميت 

دارد كه بايد افراد تأثيرپذير و تأثيرگذار باشند.
معتقديد دانش آموزان، گروه هاي هدف 

مناسبي هستند؟
بله. قطعا همين گونه است. البته دانش آموزان تنها گروه 
هدف ما نيســتند و ســاير افراد هم در خانه هاي دوام و 
ايمني سراي محله در مناطق مختلف شهر تهران مقابله با 
بحران را مي آموزند. در رويكرد جديد براي دانش آموزان، 
برنامه ريزي خاصي شده و تأثيرپذيري و تأثيرگذاري اين 
قشر در جامعه زياد است و مي توان با كمك آنها آموزش ها 

را به قشر زيادي از جامعه منتقل كرد.
طرح مدرســه آماده هم ناشي از همين 

رويكرد جديد است؟
مدرسه آماده طرحي است كه از ســال94 با مشاركت 
اداره آموزش و پرورش شهر تهران شروع شده و فرايند 
12مرحله اي شامل آموزش معلمان، مديران، پرسنل، 
دانش آموزان و ارزيابي غيرســازه مدرسه و برپايي اردو 
مهارتي و مانــور و تجهيز مدرســه دارد. در حقيقت با 
طي شــدن اين فرايندها بخش زيادي از شــهروندان 
آموزش هاي الزم را فرا مــي گيرند و مي توانند در مواقع 

بحراني در امر امداد رساني مشاركت كنند.
اجراي اين طرح در تمام مدارس الزامي 

است؟
تهران حدود 4100مدرســه دارد كه 1500مدرســه 
غيرانتفاعي و مابقي دولتي اند و اين طرح در همه مدارس 
دولتي آموزش معلمان، مديران، پرسنل و دانش آموزان 
و ارزيابي مدارس انجام شــده اســت، امــا در مدارس 
غيرانتفاعي چون درخواســتي نداشته ايم كاري صورت 
نگرفته كه درصورت تقاضا قطعا ايــن طرح در مدارس 

غيردولتي هم اجرايي مي شود.

چه تعداد مدرسه 
در برابر بحران آماده اند؟

بخشــي از طــرح توســط 
كارشناسان سازمان پيشگيري 
و مديريت بحران شهر تهران 
انجام مي شــود و بخشي هم 

توسط مسئوالن مدارس. بخشــي از طرح كه مربوط به 
سازمان است در 2800مدرسه انجام و نهايي شده است، 
اما كارهاي مربوط به ايمن سازي  و تجهيز مدارس كه بايد 
توسط مسئوالن آموزش و پرورش و مدارس انجام شود، 

روند كندي دارد.
گويــا در اين طرح براي مدارس ســند 

مخاطرات تهيه مي شود. توضيح مي دهيد؟
بررسي ايمني غيرســازه اي مدارس توسط كارشناسان 
سازمان آتش نشاني انجام مي شود و ميزان خطرپذيري 
مدرسه در قالب سند مخاطرات مدرسه تكميل مي شود 
و براساس آن مدرسه در 3 سطح ســبز، زرد و قرمز قرار 

مي گيرد.
وضعيت مدارس براساس سند مخاطرات 

چگونه است؟
براساس سند مخاطرات مدارس، رنگ سبز نشان دهنده 
وضعيت مطلوب و قابل قبول مدارس اســت. رنگ زرد 
وضعيت نامناسبی را نشان مي دهد، اما بحراني نيست و 
رنگ قرمز هم بيانگر وضعيت بحراني است كه بايد هرچه 
سريع تر چاره انديشي شود. با استناد به سند مخاطرات 
تهيه شده براي مدارس تهران، حدود 50درصد وضعيت 

زرد، 20درصد سبز و 30درصد قرمز دارند.
آموزش ها همچنان ادامه دارد؟

بله. آموزش هيچ وقت تعطيل نمي شــود. خوشبختانه 
براساس برنامه ريزي انجام شــده، امكان بهره برداري از 
آموزش هاي مورد نياز مديران، معلمان و پرسنل مدارس 
به صورت مجازي فراهم است و عزيزان مي توانند با مراجعه 
به سايت pc.tdmmo.tehran.ir از اين خدمات استفاده 

نمايند.

حيدر كلهري، معاون آموزش و مشاركت هاي مردمي سازمان پيشگيري و مديريت بحران تهران:

ايمن سازي و تجهيز مدارس تهران روند كندي دارد
طرح »مدرسه آماده«، تعطيل نيست

فروش بليت تأمين مي شــود و همانطور كه 
اشاره كرديد با كاهش مسافران درآمد مترو 
هم كاهش يافته است. خدمت رساني مطلوب 
به مسافران مســتلزم اورهال كردن قطارها 
و تأمين تجهيزات و قطعات يدكي اســت. 
در بخش تعمير و اورهال كردن تا جايي كه 
برايمان مقدور اســت به طور مستمر انجام 
مي شود، اما در شــرايط نابرابري كه تعداد 
مسافران به يك ســوم كاهش يافته و قيمت 
لوازم يدكي و تجهيزات مورد نياز 6برابر شده 
است، قطعاً مشكالتي پيش مي آيد كه تالش 
مي كنيم مسافران از آنها آســيب نبينند و 
چون گذشــته خدمات مطلوب از مجموعه 
مترو دريافت كنند. براي ما در مديريت مترو 
هميشه خدمات رساني مطلوب به مسافران و 

شهروندان مهم است.
مگر قطعات يدكي و تجهيزات 

موردنياز با ارز دولتي تأمين نمي شود؟

سال گذشته قطعات يدكي و ساير تجهيزات 
مورد نياز ناوگان مترو بــا ارز 4200تومانی 
تأمين مي شد، اما با  افزايش تحريم ها و قيمت 
دالر، امسال ارز دولتي اختصاص داده نشده 
است و قطعات با ارز آزاد 23تا 24هزار تومانی 

خريداري مي شود.
در شــرايطي كه درآمد مترو 
كاهش يافته و هزينه ها زيادشده است، 
قطعًا با كمبود بودجه و نقدينگي مواجه 

شده ايد. در اين مورد توضيح مي دهيد؟
كرونا خسارت بسيار زياد و شايد بهتر است 
بگويم خســارت ســهمگيني به مترو زد و 
شايد نتوان ميزان خســارت ها را به اعداد و 
ارقام يا حتي درصد بيان كرد، اما در كل بايد 
بگويم به دليل شيوع بيماري كرونا و كاهش 
مسافران، شــركت بهره برداري مترو حدود 
400ميليارد تومان كم آورده و با كســري 

بودجه روبه رو است.
برآورد شــما از خســارت 

سهمگين كرونا به مترو چقدر است؟
حقيقتاً نمي توان در اين مورد يك عدد بيان 
كرد، اما به طور ميانگين كرونا ماهانه بيش از 

70ميليارد تومان به مترو خسارت مي زند.
گفتيــد هميــن االن حدود 
400ميليارد تومان كمبود بودجه داريد. با 
توجه به اينكه هنوز كرونا مهار نشده و آمار 
مسافران هم چون گذشته به يك ميليون 

و 950هزار نفر نرسيده است، پيش بيني 
مي كنيد ميزان كمبود بودجه تا پايان سال 

چقدر افزايش يابد؟
به هر حال قطارهاي مترو نيازمند تعميرات 
اساسي هســتند و برخي هم نياز به تعويض 
قطعات دارند و هر روز كه مي گذرد، وضعيت 
بحراني تر مي شــود. با توجه به اين شرايط 
اميدواريم و ســعي مي كنيم كمبود بودجه  

تا پايان سال زير 500ميليارد تومان بماند.
آيا كمبود بودجه مترو شامل 

بدهي ها هم مي شود؟
بله. تا همين االن حــدود 15ميليارد تومان 
به شركت برق بدهي داريم. در مورد سازمان 
تأمين اجتماعي صحبت نكنم كه اين سازمان 

بزرگ ترين طلبكار شركت متروست.
به اصطــالح خودتــان براي 
اورهال كردن شــركت مترو چقدر نياز 

داريد؟
در شرايط كنوني به 400ميليارد تومان نياز 
داريم تا شرايط شــركت مترو را ساماندهي 
كنيم. البته اين مبلغ بايد در قالب تسهيالت 
بالعوض باشد؛ چراكه مترو متعلق به مردم 
اســت و نياز به حمايت دارد و شرايط مالي 
و اعتبارات مــا به گونه اي اســت كه امكان 

پرداخت تسهيالت را نداريم.
در شرايط كرونا، مترو و حمل 
ونقل عمومي در كشــورهاي ديگر باچه 

مشكالتي مواجه شده اند؟ آيا كمك دولتي 
دريافت مي كنند؟

در اكثر كشورها، دولت از حمل ونقل عمومي 
حمايت مي كند و از اين رو شرايط متفاوتي 
وجود دارد و نمي توانيــم وضعيت تهران را 
با شــهر بزرگي چون پكن يا ساير كشورها 
مقايســه كنيم؛ چراكه دولت از حمل ونقل 
عمومي تهران و حتي ســاير كالنشهرهاي 

كشور حمايت بسيار اندك و ناچيزي دارد. 
اخيراً خبري مبني بر تصويب 
480ميليارد تومان تســهيالت كرونايي 
دولت به متروي كشور منتشر شده است. 

در اين مورد توضيح مي دهيد؟
بنده هم اين خبر را شنيده ام و اميدوارم اين 
تسهيالت بالعوض باشــد و تهران به صورت 
ويژه تر مورد توجه قرار گيرد. قرار بود همزمان 
با فعال شــدن ايســتگاه هاي جديد حدود 
630واگن جديد هم تأمين شود كه به دليل 
تحريم ها اين كار محقق نشده است. توسعه 
خطوط مترو و افزايش خدمت رســاني الزم 
اســت و بايد انجــام شــود؛ بنابراين تالش 
مي كنيم اين كار آســيبي به خدمت رساني 

در خطوط نزند.
اما بهره برداري از ايستگاه هاي 
جديد يعني افزايش تعداد مســافران به 
ناوگان موجود و افزايش سرفاصله حركت 

قطارها ...
اين تحليل درست است، اما در تالش هستيم 
تا 2رام قطاري كه در كرج بالاستفاده هستند 
را پس از توافقات الزم دريافت و وارد ناوگان 
كنيم؛ به اين معنا كه در تالش هســتيم تا 
تغييري در ســرفاصله حركت قطارها ايجاد 
نشود، اما درصورتي كه مجبور شويم ناگزير 
خواهيم بود، سرفاصله برخي از خطوط مثل 

خط 7را يك دقيقه افزايش دهيم.

    زينب زينال زاده
خبر نگار

اســت. اين جمله يعني متــروی تهران 
به شدت آسيب ديده و نياز به حمايت جدي 
دولــت دارد.  گفت وگوي همشــهري با 
مديرعامل شــركت بهره برداري متروي 

تهران را در ادامه مي خوانيد.
چرا گفته مي شود مترو نقطه 

ثقل حمل ونقل عمومي است؟
در شــرايط كنوني كه تهران بــا معضالت 
ترافيك و كمبود پاركينگ، مواجه اســت، 
اســتفاده از حمل ونقل عمومــي مي تواند 
بهترين گزينه باشد. در اين بين، مترو وسيله 
حمل ونقل پاك محســوب مي شود و روزانه 
ميليون ها نفر در ســفرهاي درون شهري و 
برون شــهري از آن اســتفاده مي كننــد. 
جابه جايي اين حجم از مسافر سبب شده تا 

مركز ثقل حمل ونقل عمومي قرار گيرد.
منظورتان از ميليون ها مسافر 

دقيقاً چه تعداد مسافر است؟
قبل از شــيوع كرونــا روزانــه يك ميليون و 
950هزار نفر از مترو استفاده مي كردند، اما با 
پاندمي كوويدـ 19آمارها به شدت كاهش يافت 
و در زمان پيك بيماري و اعمال محدوديت ها 
تعداد مسافران به 500تا 600نفر در روز هم 
رســيد. اكنون با بهبود وضعيت و رفع برخي 
از محدوديت ها، تعداد مسافران يك ميليون 
نفر در روز اســت و هنوز به آمار قبل از كرونا 
نرســيده ايم. اميدواريم با رعايت پروتكل ها و 
كاهش آمار مبتاليان و مرگ وميرهاي ناشي از 
اين ويروس منحوس، به زودي شاهد افزايش 

آمار مسافران مترو باشيم.
آيا كاهش مســافر و كاهش 
درآمدها تأثيري بر خدمت رســاني به 

مسافران داشته است؟
بخش قابل توجهي از درآمــد مترو از طريق 
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روزهاست كه در نزديكي گورستان 
تاريخي آق امام، سنگ مزارهايي رها گزارش

شــده روي زمين، نگاه هر كسي را 
به خود جلب مي كند؛ سنگ هايي كه قدمتي تاريخي 
دارند، اما گويا به اندازه قدمت شان اهميت ندارند تا 
حفاظتي از آنها صورت بگيرد. بقعه و گورســتان 
تاريخي آق امام، در نزديكي شهرستان بندر تركمن 
استان گلستان بهمن سال1383 با شماره11304 
به عنوان يكي از آثار ملي ايران در فهرســت آثار 
تاريخي و فرهنگي كشور به ثبت رسيد؛ اگر چه بقعه 
داراي بناي شبســتاني الحاقي و متأخر بود كه در 
مجموعه گورستان و بقعه ثبت نشد. توليت اين بقعه 
در اختيار سازمان اوقاف و امور خيريه كشور است و 
بعد از چند سال از ثبت ملي اين اثر، سازمان اوقاف 
و امور خيريه تصميم به بازسازي شبستان الحاقي 
گرفت. بر اين اســاس هماهنگي ها به منظور انجام 
عمليات عمرانــي كوچكي بــا اداره كل ميراث 
فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان انجام 
شد. شكافتن ديوارهاي شبستان اما پرده از رازي 
تاريخي در اين مجموعه برداشت. بيش از 100سنگ 
مزار حكاكي شده ارزشمند تاريخي از دل ديوارهاي 
شبستان بيرون آمد. سنگ هايي كه به نظر مي رسد 
روزي بر مزار عزيزان از دست رفته  قرار گرفته اما 
گويا در زمان ساخت شبستان كه آن را بين 50 تا 70 
سال پيش مي دانند به جاي آجر در ساخت ديوارها 
استفاده شــده بودند. ســنگ هايي با نقش هاي 
برجسته، اشعار زيبا و نقوشــي از كسب و پيشه 
متوفي. حاال ســنگ ها از مأمن آرام خود در كنج 
ديوارها بيرون كشيده و در نزديكي شبستان روي 
خاك رها شده اند؛ در اين زمستان، زير باد و باران و 
در منطقه اي بدون حفاظت. سنگ هايي كه محمود 
اخوان، كارشناس اسناد تاريخي در بازديد ميداني 
از گورستان، قدمت آن ها را تا قرن 9 و 10 هجري به 

عقب مي راند.

سرقت بخشي  از سنگ ها 
فعال اجتماعي تركمن هم در مورد اين گورســتان به 
همشهري مي گويد: گورســتان و بقعه آق امام بخشي 
از ميراث تاريخي ارزشمند و محترم در منطقه و شبيه 
قطعه اي اســت كه مجموعه تاريخ معماري و زندگي 
قوم تركمن در اين منطقــه را تكميل مي كند. آنچه از 

ديوارهاي شبستان هم بيرون كشــيده شده تأييدي 
ديگر بر قدمت هنر و فرهنگ ماست.

اســحاق حمايتي ادامه مي دهد: از زمان اســتخراج 
اين ســنگ  ها به دليل اينكه حفاظتي صورت نگرفت، 
تعدادي از آنها به ســرقت رفتند و تعدادي هم تخريب 
شدند. از سنگ هايي هم كه از گذشــته تا امروز روي 
گورها بود جز بخش هاي كوچكي چيزي باقي نمانده 
است. حداقل انتظار ما اين است كه اجازه ندهند صرفا 
به دليل بي توجهي يا تعلل در تصميم گيري اين سنگ ها 

نيز تخريب شوند.

اوقاف در انتظار مجوز ميراث 
مدير اطالع رســاني و روابط  عمومي اداره كل اوقاف و 

امور خيريه استان گلســتان، در مورد وضعيت آشفته 
اين آثار تاريخي به همشهري مي گويد: يكي از مسائل 
ما براي ساماندهي اين سنگ ها موضع ميراث فرهنگي 
است كه ســخت اجازه هر تغيير و تحولي را مي دهد. 

البته ما براي بازسازي با مجوز ميراث اقدام كرده ايم.
اسفنديار سلماني ادامه مي دهد: اين موضوع در حوزه 
و شــرح وظيفه دســتگاهي وزارت ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي كشور و اداره كل متبوع آن 
در استان اســت. نمي توانيم بدون دستور مشخصي از 

سوي اين دستگاه سنگ ها را جا به جا كنيم.

تالش براي انتقال سنگ ها به مكان نگهداري موقت 
معاون ميراث فرهنگــي اداره كل ميــراث فرهنگي، 

گردشگري و صنايع دستي استان مي گويد پيشنهادها 
براي ساماندهي اين ســنگ ها به اوقاف داده شده و 
اوقاف تمايل دارد ســنگ ها را در موزه وقف خودش 
جابه جا كند. ســارا اخوت در اين باره به همشهري 
مي گويد: هماهنگي با اداره كل اوقاف و امور خيريه 
اســتان هرچند به كنــدي اما پيش مــي رود و اين 
ســنگ ها از مجموعه اي كه تحت توليت و مالكيت 
مســتقيم اوقاف است استخراج شــده. ما پيگيري 
كرديم و باز هم اين پيگيري را انجام خواهيم داد كه 
سريع تر به نتيجه برسيم. ان شاءاهلل به زودي سنگ ها 
از مجموعه جمع آوري و به منطقه اي براي نگهداري 
موقت سپرده خواهد شد تا مكان استقرار نهايي آنها 

مشخص شود.

   
بقعه تاريخي يا امامزاده آق امام شهرستان تركمن در 
فاصله 1۰كيلومتري بندر تركمن، در ميان قبرستان 
عمومي روســتاي قره قاشلي واقع شــده است. اين 
زيارتگاه و محوطه آن روي تپه هايي باســتاني جاي 
گرفته كه بنا بر مطالعات انجام شــده متعلق به عهد 
صوفي اســت. اگرچه در دوره هاي گوناگون تا امروز 
همچنان در اين گورســتان تدفين انجام مي شــود، 
اما ســنگ هاي زيادي به صورت ايستاده و منقش بر 
گورهايي دارد كه تنها نشــان وجــود مزارها در اين 
منطقه است. بسياري از اين سنگ مزارها اما شكسته 
و فقط نشانه هاي كوچكي از آن در خاك وجود دارد. 
حاال مجموعه ارزشــمند ديگري از اين گورســتان 
به دست آمده كه به نظر سرنوشتي جز نابودي ندارند. 
آن هم درحالي كه قدمت تاريخي اين منطقه بارها به 
اثبات رسيده است. ارديبهشت امسال بود كه بقاياي 
دو اسكلت انســاني از محدوده گورســتان قديمي 
آق امام پيدا شــد. براســاس اعالم ميراث فرهنگي 
صنايع دستي و گردشگري استان پس از انجام عمليات 
تعريض جاده گرگان به بندرتركمن و مسطح شدن 
لبه هاي گورســتان اســالمي آق امام، بقاياي اين دو 
اسكلت پيدا شد. باستان شناسان پس از بررسي اعالم 
كردند شيوه تدفين اين دو اســكلت مربوط به دوره 
قرون متأخر اســالمي و دســت كم مربوط به ۴قرن 
پيش اســت كه با مطالعات باستان شناسي گذشته 
در اين گورستان منطبق است. اتفاقاتي كه مي تواند 
ضرورت حفــظ و نگهداري اين زيارتــگاه تاريخي را 

دوچندان كند.

گنجینه ای در گورستان آق امام
ستاره حجتي

خبر نگار

پيگيري 

رخت نو براي روستاهاي قصر شيرين 
عمليات بازسازي 5 روستاي نوار مرزي شهرستان قصرشيرين پس از 
۴۰سال انتظار آغاز شد. شهرستان قصرشيرين با موقعيت مرزي ويژه 
در همسايگي كشور عراق نقشي مهم و اثرگذار ميان شهرهاي مرزي 
دارد و بيشترين صادرات غيرنفتي كشــورمان از اين مرزها به عراق 
صورت مي گيرد. حاال پس از گذشــت ۴دهه انتظار مرزنشينان، روز 
گذشته عمليات بازسازي 5 روستاي اين شهرستان ازجمله هدايت، 
قلعه سفيد، برار عزيز، قلعه شاملوك و ولد كشته آغاز شد كه به تأكيد 
مسئوالن منجر به بازگشت و سكونت دوباره مردم به اين روستاهاي 

مرزي خواهد شد.
فرمانــدار قصرشــيرين بازســازي اين 
روســتاها را هديه به مردم غرب كشور 
عنوان كرد و به همشــهري گفت: طرح 
بازسازي روستاهاي نوار مرزي در دستور 
كار دولت قرار دارد و بعد از سال ها انتظار 
مردم منطقه براي بازگشت به روستاهاي 

نوار مرزي، اين آرزو اكنون محقق شــده اســت. بر اين اساس مردم 
روستاهايي كه كد بازسازي دارند مي توانند برگردند و عمليات بازسازي 
را آغاز كنند. مرادعلي تاتار به اجراي اين طرح  در ديگر روســتاهاي 
قصرشيرين در سال آتي اشــاره كرد و افزود: هم اكنون طرح هادي 
و عمراني براي ۲5روســتا در دست اقدام اســت و عالوه بر اين تمام 
روستاهاي بازسازي نشده هم در 1۴۰۰ جانمايي و تهيه طرح خواهند 
شد. تاتار اتمام اين طرح ها و بازگشت زندگي به روستاهاي مرزي را 
منوط به همت خود مردم دانســت و تأكيد كرد: دولت و استانداري 
آماده اعطاي تسهيالت و بهره برداري از امكانات شهرستان براي اجراي 
طرح هاي بازسازي در اين روستاها هستند و اميدواريم هر چه زودتر 

مردم پاي كار بيايند و در اين مناطق مستقر شوند.
وي با بيان اينكه قصرشــيرين با وجود ۲مرز رســمي، منابع آبي و 
خاك حاصلخيز و موقعيت جغرافيايي امكان مناســبي را براي ورود 
ســرمايه گذاران دارد، تأكيد كرد: دولت تدبير و اميد با نگاه خاص به 
ارتقاي وضعيت مرزنشينان و شهرستان قصرشيرين درمجموع ۲۰هزار 
ميليارد ريال اعتبار در بخش هاي مختلف توسعه مرزها، كشاورزي، 
ساخت مسكن، توليد باغ ها، گلخانه ها و اجراي شبكه هاي آبرساني و 

انجام طرح هاي عمراني هزينه كرده است.
شهريار حيدري، نماينده قصرشيرين، سرپل ذهاب و گيالنغرب در 
مجلس شوراي اســالمي هم با بيان اينكه انتظار مردم منطقه براي 
بازسازي روستاهاي نوار مرزي و خالي از سكنه اين شهرستان به پايان 
رسيده اســت، عنوان كرد: با تالش و همكاري همه مسئوالن، انتظار 
مردم سرپل ذهاب، قصرشيرين و مناطق مرزي سومار و نفت شهر به 
پايان رسيد و روز گذشته در روستاي برار عزيز از توابع بخش مركزي 
قصرشيرين آيين كلنگ زني و بازسازي اين روستاها انجام شد. اين يك 
اقدام مهم و بزرگ است كه اميدواريم با بازگشت مردم شاهد امنيت 

بيشتر در نوار مرزي باشيم.

مريم سرخوش 
خبرنگار

میراث، متولي تعیین تكلیف سنگ مزارها 

عالوه بر سنگ  مزارهای تازه بيرون كشيده از ديوارها كه با بازسازی شبستان خسارت 
ديده اند انبوهي از آجرها و بلوك هاي سفالي هم روي سنگ هايي كه از گذشته بر گورها 
مستقر بودند ريخته و برخي را شكسته اند. موضوعي كه نبود يا ناكافي بودن سركشي 
به آثار و محوطه هاي تاريخي استان از سوي يگان حفاظت ميراث فرهنگي را يادآوري 
مي كند. كارشناس مرمت و احياي بافت ها و محوطه هاي تاريخي در مورد مسئله اي 
كه در آق امام ايجاد شده، ميراث فرهنگي استان را متولي و مسئول مي داند و عنوان 
مي كند: بي هيچ شكي ميراث فرهنگي استان، متولي ساماندهي اين حوزه است و اين 
موضوع فارغ از آن است كه عرصه با اعيان يك محوطه يا بنا در مالكيت چه كسي يا چه 
دستگاهي باشد. ميراث فرهنگي بايد اين سنگ ها را شمارش، مستند و سنگ هاي 
داراي ارزش تاريخي و فرهنگي را به محل امني منتقل كند. الزامي نيســت كه اين 
مكان در همان ابتدا يك موزه باشد. در مرحله اول حفظ و نگهداري آنها اولويت دارد. 

حسين كتولي ادامه مي دهد: به عنوان مثال در بازسازي تكاياي دوشنبه اي )محله هاي 
تاريخي گرگان( هم سنگ مزارهاي شاخصي پيدا شد كه با هماهنگي همين دستگاه، 
در تكايا و به صورت نما كار شد. براي جلوگيري از آسيب احتمالي هم در قابي از شيشه 
قرار گرفتند. در كمترين و نامحتمل ترين حالت هم مي توان سنگ ها را با اندودي از 
گچ يك بار ديگر به خاك برگرداند. اما مطالعات باستان شناسي و تاريخي بايد بر آن 
انجام شود. كتولي مي گويد: ممكن است ميراث فرهنگي مسئله اعتباري را مطرح 
بداند، اما مي تواند از اختيارات حاكميتي خود استفاده كرده و حين حفاظتي كه بايد 
به وسيله نيروهاي يگان خود انجام دهد، اداره اوقاف را متقاعد و موظف به جابه جايي 
و ساماندهي اين ســنگ مزارها كند. از نظر قانوني نه تنها وزارت ميراث فرهنگي 
محدوديتي ندارد بلكه يكي از سازمان هاي بسيار مخير در حوزه قوانين حاكميتي 
است. نمونه هاي زيادي از نحوه نگهداري اين سنگ هاي تاريخي در استان خودمان 
وجود دارد كه مي تواند از آنها الگوبرداري كند و پيش از اينكه سنگ ها به سرقت رفته 

يا تخريب شود آنها را به كار گيرد.

ث
مك

قدمت سنگ  مزارهای تاريخی گورستان تاريخی روستای قره قاشلی در شهرستان بندر تركمن به 
قرن های 9 و 1۰ باز می گردد اما اكنون بدون حفاظت در محوطه  روباز رها شده اند
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جنگل هاي هيركاني استان گيالن 
منابع
طي 2ماه اخير بارهــا و بارها طعمه طبيعي

حريق شــده و افزايش شــمار اين 
آتش ســوزي ها نگرانــي بابــت ايــن بخش از 
جنگل هاي ارزشمند كشور را افزايش داده است. 
طي دي ماه 50فقره و در روزهاي اخير، 27فقره 
آتش به جان عرصه هاي جنگلي اين استان افتاده 
و موجب خاكســتر شدن تعداد چشــمگيري از 
درختان شده است. وزش باد گرم عامل اصلي اين 

آتش سوزي بود.

آخرهفتهآتشين
در پايــان هفتــه اخيــر، 27فقــره حريــق در 
شهرســتان هاي مختلف گيالن به وقوع پيوسته 
است. ســرهنگ محمد قرباني لرد، فرمانده يگان 
حفاظــت منابع طبيعــي گيــالن در اين باره به 
ايســنا گفت كه وزش باد گرم شــديد در سطح 
اســتان گيالن ايــن حريق ها را گســترده كرده 
است. بررسي ها نشــان داده وقوع 27فقره حريق 
در شهرستان هاي مختلف گيالن در مدت كوتاه 
نشان دهنده وزش باد شــديد و افزايش دما بوده 
اســت. فرمانده يگان حفاظــت اداره كل منابع 
طبيعي و آبخيزداري گيالن، شهرستان هاي فومن، 
سياهكل، آستانه اشرفيه، الهيجان، رشت، تالش، 
شفت، رودبار و رضوانشهر را درگير حريق دانست 
و خاطرنشــان كرد: بيشــترين فقره آتش سوزي 
مربوط به شهرستان رودبار است؛ البته همه اين 
آتش سوزي ها به صورت لكه اي و زير هكتار است. 
وي مجموع حريق هاي به وقوع پيوسته در سطح 
جنگل هاي اســتان را 22هكتار دانست و گفت: 
ساعت يك بامداد روز شنبه اين حريق ها اطفا شد.

آتشدراراضيجنگليتالش
آتش 2هزار مترمربع از اراضــي جنگلي منطقه 
ديــزگاه جوكنــدان تالــش را نيز ســوزاند. به 
گزارش اداره منابع طبيعــي و آبخيزداري تالش، 
آتش ســوزي در اين منطقه كه حوالي ساعت22 
جمعه شب روي داده بود با تالش نيروهاي منابع 
طبيعي با اســتفاده از بيل، آتش كــوب و آبپاش 

كوله پشتي در ساعت يك و30دقيقه بامداد امروز 
مهار شد. اين آتش سوزي كه به دليل وزش بادهاي 
گرم رخ داد، سطحي بود و به درختان اين منطقه 

جنگلي آسيب جدي وارد نشد.
۴0درصد جنگل هاي گيالن در شهرستان تالش 
قــرار دارد كه بخشــي از جنگل هــاي هيركاني 
محسوب مي شود. از 2۴2هزار هكتار عرصه منابع 
ملي در تالش، 170هــزار هكتار جنگل، 71هزار 

هكتار مرتع و 2هزار هكتار اراضي ساحلي است.

رکوردگيالندرآتشسوزيجنگل
در 2 ماه اخير 1۴0هكتار از جنگل ها و مراتع گيالن 
با آتش سوزي مواجه و خاكستر شده است. استان 
گيالن 565هزار هكتار جنگل و 22۴هزار هكتار 
مرتع در خود جاي داده كه متأسفانه در سال هاي 
اخير به علت وزش باد گرم دچار حريق شده است. 
ســازمان جنگل ها اعالم كرد، از 22 تا 26دي ماه 
بيش از 25فقره حريق در جنگل ها و مراتع استان 
روي داد و 17۴هكتار از وسعت استان با 111مورد 
حريق در شهرستان هاي آســتارا، تالش، رشت، 
سياهكل، رودسر، شفت و رودبار دچار حريق شد. 
آمارها دربــاره وقوع آتش ســوزي در گيالن طي 
دي ماه امسال، شــامل 50نقطه در 12شهرستان 
اين استان است كه بيشترين تعداد حريق مربوط 
به جنگل هاي شهرستان هاي آســتارا، سياهكل 
و رودســر بوده و ۴0مورد از 76 آتش ســوزي در 

رشت مربوط به مراتع است. وزش باد گرم و وجود 
الش برگ و كنده هاي درختان موجب سرايت آتش 
به اين مناطق مي شود. همچنين در ماه دي، نيزارها 
و توده هاي جنگلي تاالب حفاظت شده »جوكندان 
قلعه بين« تالش هم از شــعله هاي آتش در امان 
نماندند و طبق اعالم اداره حفاظت محيط زيست 
تالش در اين حادثــه حدود 2هــزار مترمربع از 
اراضي جنگلي و نيزارهاي منطقه حفاظت شــده 

خسارت ديد.

نيازاستانهايشماليبهآتشنشانجنگل
جنگل هــاي هيركاني ازجمله ذخاير ارزشــمند 
طبيعي ايران محسوب مي شــوند كه با توجه به 
شــرايط اقليمي و وقوع آتش ســوزي هاي مكرر 
ازجمله بيش از ده ها حريق اخيــر، ايجاد مراكز 
آتش نشــاني مختص جنگل در اين استان ها يك 
امر ضروري اســت. آتش اگرچه بيشتر در فصول 
كم بارش ســال رخ مي دهد اما بــه فصل خاصي 
منحصر نمي شــود و اغلب به دليــل وزش باد يا 
كم توجهي روستانشــينان و گردشگران دامنگير 
اراضي جنگلي مي شود و خسارت هاي اقتصادي، 
گردشگري، زيســت محيطي و گاه جاني به جاي 
مي گذارد؛ بنابراين حضور سريع نيروها و خاموشي 
به موقع شــعله ها در مهار اين مشكالت و كاهش 
خســارت ها به خصوص در اراضي جنگلي شمال 

ايران بسيار حائز اهميت است.

وزش باد گرم در 2 ماه اخير 1۴0هكتار از جنگل هاي گيالن را خاكستر كرد
شعله هاي سوزان در جنگل هاي گيالن يادداشت

تكرارفاجعهمرگپرندگاندرميانكاله

بيش از 2هزار بــال پرنده تا عصــر ديروز 
)شنبه( در تاالب ميانكاله به دليل بوتوليسم 
تلف شدند و پيش بيني مي شود درصورت 
تداوم شــرايط آب وهوايي، حجم تلفــات تا 15اســفندماه كه پرندگان 
مهاجر ميانكاله را ترك كنند، ادامه خواهد داشت. مرگ پرندگان مهاجر 
در تاالب ميانكاله به دليل مســموميت ناشي از بوتوليسم با مرگ بيش از 
۴0هزار پرنده كه سال گذشته در همين تاالب به دليل سم بوتوليسم رخ 
داد، همزمان شــده و هردو در بهمن ماه اتفاق افتاده است. هفته گذشته 
تلفات پرندگان مهاجر ميانكاله به دليل مســموميت ناشي از بوتوليسم 
آغاز شد و گمان اوليه آن بود كه پرندگان به دليل ابتال به آنفلوآنزاي فوق 
حاد يا بيماري نيوكاسل تلف شده اند. اما هيچ يك از اين حدسيات درست 
نبود و با اقدام سريع اداره دامپزشكي استان مازندران در نمونه برداري از 
الشه ها مشخص شد مرگ پرندگان ميانكاله بر اثر انتشار بوتوليسم صورت 
گرفته است. بدين ترتيب فرضيه انتشار بيماري با منشأ فرامرزي منتفي 
شد و ارزيابي ها و گزارش اوليه  ســازمان دامپزشكي كشور مشخص كرد 
كه بوتوليسم باز هم بالي جان پرندگان ميانكاله شده است. سال گذشته 
برخي حدسيات غيرعلمي در مورد مرگ پرندگان مهاجر مطرح شد كه 
دليل تلفات گسترده پرندگان را مســموم كردن آب توسط شكارچيان 
عنوان مي كردند، درحالي كه همان ســال هم دليل اصلي مرگ پرندگان 
ميانكاله بوتوليســم بود. چون همان سال هم درست مانند امسال برخي 
گونه هاي خاص كنارآبزي تلف شــدند. امســال نيز همان فاجعه تكرار 
شد. ايجاد سم بوتوليسم شرايط خاصي را مي طلبد كه متأسفانه عوامل 
بسياري دست به دســت هم داده و زمينه ايجاد آن را در تاالب ميانكاله 
فراهم كرده اند. اصلي ترين مشــكل تاالب ميانكاله كاهش ســطح آب و 
كم شدن ميزان آب تاالب اســت. گرم شــدن ناگهاني هوا و تالطم  هاي 
ايجاد شده در تاالب به همراه اكسيژن گيري آب نيز شرايط را براي رشد 
جلبك ها و ميكروارگانيسم هايي كه كنار جلبك  ها زيست مي كنند فراهم 
كرد تا باكتري خاص ايجاد مسموميت بوتوليسم در تاالب ميانكاله ايجاد 
 شود و اين بار هم پرنده هاي كنارآبزي كه از عمق 15سانتي متري تاالب 
تغذيه مي كنند، مسموم و تلف شوند. بي ترديد يكي از اصلي ترين داليل 
ايجاد بوتوليسم در تاالب ميانكاله نرســاندن حقابه تاالب است. معضلي 
كه ريشه اي نزديك به 2دهه دارد. توسعه كشــاورزي و توسعه صنعت، 
ورود فاضالب و افزايش ميزان كشت كه منجر به افزايش مصرف كودهاي 
شــيميايي و ورود آالينده هاي آلي به تاالب ميانكاله شــده است، عامل 
اصلي ايجاد بوتوليسم و مرگ دســته جمعي پرندگان در ميانكاله است. 
بدين ترتيب پايان بخشيدن به مرگ ومير پرندگان در ميانكاله، نيازمند عزم 
ملي و همكاري تمامي دستگاه ها و مردم براي احياي تاالب است. از آنجا 
كه در طبيعت، آسيب ديدن هر گونه منجر به خسارت ديدن اكوسيستم ها 
خواهد شد، در تاالب ميانكاله نيز از آنجا كه يك جمعيت زياد در حال از 
دست رفتن است، خسارت زيادي به اكوسيستم تاالبي وارد مي آورد كه 
نمي توان آن را تبديل به ريال كرد و ارزيابي مالي مشخصي برايش قائل بود.

شهابالدينمنتظمي
مديركل دفتر حفاظت و مديريت حيات وحش

زهرارفيعي
خبرنگار

سيدمحمدفخار
خبر نگار

بلوطهايزاگرسدرانتظاردومينقتلعام
3367 اصله بلوط در فاز دوم تعريض جاده ياسوج – سي سخت قطع مي شوند

فــاز دوم تعريض جاده ياســوج به 
محيط
سي ســخت، قرار اســت بيش از زيست

3300اصله درخــت بلوط را قلع و 
قمع كند. سازمان حفاظت محيط زيست با اجراي 
اين قســمت از پروژه مخالفت كرده و ســازمان 
جنگل ها و مراتع هنوز هيچ مجوز جديدي براي 
ايــن بخش از پــروژه نداده اســت امــا كارگاه 

پاك تراشي جنگل ها در حال تجهيز است.
ســازمان حفاظت محيط زيســت طي نامه اي 
به اداره راه و شهرســازي اســتان كهگيلويه و 
بويراحمــد مخالفت خود را با اجــراي عمليات 
تعريض اين جاده از »گردنه پلنگي« به ســمت 
سي سخت اعالم كرده اســت. مجوزي كه اين 
ســازمان براي اجراي فاز اول در سال96 داده، 
قابل تعميم براي ادامه مسير در فاز دوم نيست. 
براســاس اين نامه، ظاهرا قرار بــر اين بوده كه 
در فــاز اول 500اصله درخت قطع شــود ولي 
بنا بر صورتجلســات ســازمان منابع طبيعي، 
1050اصله درخت توســط پيمانكار قطع شده 
اســت. درصورت ادامه اجراي پــروژه و احداث 
تونل هاي پيشنهادي از طرف مجري 3367اصله 
درخت ديگر از بين خواهــد رفت. اين در حالي 
است كه پيشنهادات براي اصالح مسير به وزارت 
راه ارائه شده ولي مجري به آن توجه نكرده است.
چهاربانده كردن جاده ياســوج به سي سخت در 
متراكم ترين جنگل هاي زاگرسي در حالي صورت 
مي گيرد كه فعاالن محيط زيســت معتقدند در 
اين جاده تردد به گونه اي نيست كه نياز به جاده 
چهاربانده باشــد. بخش شــمالي اين جاده در 
»پارك ملي دنا« كه ذخيره گاه زيست كره است 
قرار دارد و سي سخت نيز شهر كوچك پرشيبي 

است كه ظرفيت تعداد زياد گردشگر را ندارد.
 مســئوالن منابع طبيعي اســتان كهگيلويه و 
بويراحمد نيز سال گذشــته در جلسات استاني 
دوبار مخالفت خود را با تعريض اين جاده اعالم 
كرده بودنــد. اما اختالفات به جايي رســيد كه 
اجــراي پروژه منــوط به نظر هيــأت نظارت بر 
جنگل ها، مراتع و منابع طبيعي شد. آنها نيز پس 
از بررسي اعالم كردند كه با اخذ خسارات بند ب 
ماده12 )قانون افزايش و بهــره وري( با اجراي 
پروژه موافقــت مي كنند. در نتيجــه پيمانكار 

متعهد شــد كه عالوه بر پرداخت خســارت به 
جاي هر درخت 3نهال بكارد و تا 3ســال از آن 

نگهداري كند.
غالمحســين حكمتيان، مديركل منابع طبيعي 
اســتان كهگيلويــه و بويراحمــد در گفت وگو 
با همشــهري درباره اين فاز از پــروژه تعريض 
جاده به همشــهري مي گويد: سازمان حفاظت 
محيط زيست با اجراي بخش دوم پروژه مخالفت 
كرده اســت. توافق ما هم بر سر موضوع ساخت 
تونل به جاي تعريض جاده بود ولي هنوز مجري 
براي ادامه كار از ما مجوز نگرفته اســت و  قبال 
هم مخالفت خود را در كميته طرح هاي عمراني 

استان اعالم كرده ايم.
او با اعالم اين موضوع كه تيم كارشناســي بايد 
در مورد ادامــه پروژه تعريض جــاده نظر دهد، 
مي گويد: اين بخش از استان كامال بافت جنگلي 
دارد و احــداث و تعريض هر جاده اي به ســمت 
شــهر هاي مختلف ازجمله اصفهان، شيراز و... با 
قطع درخت همراه اســت و متأسفانه طرح هاي 
عمراني همراه با آسيب به بافت جنگلي خواهد 
بود. اجراي هــر پروژه عمراني بايــد با كمترين 
قطع درخت صــورت گيرد؛ چــون در اقليمي 
به سر مي بريم كه قطع حتي يك درخت به ضرر 

محيط زيست تمام مي شود.
در ســرزميني كه از خشــكي و گرما، درختان 
به ويژه درخــت بلوط به كندي رشــد مي كند، 
قطع هر درخت به بهانه توســعه بايد با وسواس 
و دقت صورت گيرد، چنان كه كفه ترازو به نفع 
محيط زيست باشــد. ارزش اكولوژيك درختان 
به ويژه بلوط براي محيط زيست در تثبيت كربن، 
جلوگيري از فرســايش خاك و جاري شــدن 

روان آبها و سيل اهميت بسيار زيادي دارد.
احداث راه اصلي )بهسازي و احداث محور ياسوج 
– سي سخت( پروژه اي است كه از سال89 شروع 
شده و هرســاله براي آن رديف بودجه اي مجزا 
درنظر گرفته شده اســت. اين پروژه قرار است 
تا ســال1۴02 به پايان برســد و جزو فهرست 
۴3پروژه اي اســت كه در اليحــه بودجه1۴00 
قرار گرفته ولي هيچ گونه ارزيابي زيست محيطي 
ندارد. اين طرح جزو طرح هــاي تملك دارايي 
سرمايه اي دستگاه هاي اجرايي است كه حدود 
206ميليارد تومان براي آن هزينه شــده است. 
برآورد ســال1۴00 برای اين پــروژه 9ميليارد 

تومان است.
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مهديهتقويراد
خبر نگار

ستاره حســيني، نقاش معتقد است، هنر 
وسيله اي است كه با آن هنرمندان مي توانند گزارش

نظرات خود را به گوش جامعه برســانند و 
نقش مؤثري در تغيير فضاي جامعه داشــته باشند. او به 
همشهري مي گويد: »تا زماني كه هنر هنرمندان فقط در 
گالري ها نمايش داده شود، تعداد كمي از مخاطبان مي توانند 
از اين هنرها بهره ببرند، اما زماني كه هنر - اعم از تجسمي و 
غيرتجسمي - در فضاي شهر نمايش داده مي شود و شاهد 
ديوار نگاره يا مجسمه هاي هنري و آثاري از هنرمندان در 
عرصه هاي مختلف اجتماعي و شهري هستيم، مي توانيم 
اميدوار باشــيم كه مخاطبان هنر ديگر تنهــا محدود به 
گالري ها نيستند و همه آنهايي كه در شهر تردد مي كنند به 
مخاطبان هنر افزوده و به نوعي در هنر دخيل شده اند و با اين 
كار، فضاي عمومي پوياتر و پرنشاط تري هم خواهيم داشت. 
او با تأكيد بر اينكه حضور زنان هنرمند در انجام فعاليت هاي 
هنري در سطح شهر بيشتر از دهه هاي گذشته شده است، 
ادامه مي دهد: در 2، 3ســال گذشته، بسيار بيشتر از قبل 
شاهد بروز هنر زنان در سطح شهرها هستيم و مردم نيز به 
حضور زنان هنرمند در شهر به نوعي عادت كرده اند و همين 
مسئله، شروع خوبي براي حضور بيشتر هنرمندان زن در 
شهرهاست. حضور هنرمند در كنار انجام كار هنري باعث 
مي شود كه هنر وي بيشتر ديده شود كه همين به فعال تر 
شدن هنرمندان زن در سطح جامعه منجر مي شود. به گفته 
حسيني، جامعه ما براي رسيدن به نشاط و سرزندگي نياز به 
اجراهاي بيشتر و دائمي موسيقي خياباني فاخر، تئاتر و ساير 
اتفاقات هنري در فضاهاي شهري دارد و همين مسائل به 

ظاهر كوچك مي تواند حس نشاط و سرزندگي را كم كم به 
جامعه بازگرداند و در اين بين بايد دختران و زنان هنرمند 
هم به فعاليت هاي هنري به خصوص فعاليت هاي هنري 
شهري تشــويق شــوند. او مي گويد: »در كنار اين موارد، 
رنگ آميزي و نقاشي ساختمان هايي كه هر روز جلوي ديد 
شهرونداني است كه ناچارند با وجود شــيوع كرونا براي 
امرارمعاش از خانه خارج شــوند، مي تواند كمك هر چند 

كوچكي در ايجاد نشاط و تغيير روحيه آنها باشد.« 

باهنر،آسيبهارابهگوشمسئوالنميرسانيم
صبا طاهريان، عكاس مستند نيز با بيان اينكه در عكاسي 
مستند ســعي كرده با نگاهي انتقادي مسائل و مشكالت 
شهر و زندگي شهري را به مسئوالن نشان دهد، مي گويد: 
نشان دادن مسائل و مشكالت زنان در زندگي مي تواند تأثير 
خوبي در اطالع رساني اين آسيب ها به مسئوالن داشته باشد 
تا بدين وسيله مسئوالن نيز پيگير مسائلي باشند كه شايد 
در زندگي روزمره به چشمشان نمي آيد.« او به همشهري 
مي گويد: »در زماني كه همه ما به نوعي درگير همه گيري 
كرونا شده ايم و امكان سفر رفتن را نداريم، مي توانيم هنر را 
كه تا كنون بيشتر در گالري ها بوده به سطح شهر بياوريم 
تا شهروندان با تماشاي عكس ها، نقاشي ها و ساير هنرها 
روحياتشان عوض شود و در عين حال در جريان تغييرات 
شهري نيز قرار بگيرند.« به گفته طاهريان، بخشي از نشاطي 
كه مي خواهيم در شهرها و در ميان شهروندان داشته باشيم 
را مي توانيم با دادن آزادي بيشتر به هنرمندان به خصوص 
هنرمندان زن به دست بياوريم. او مي گويد: »با كمك هنر 
عكاسي و با به نمايش گذاشتن اتفاقات خوب در فضاهاي 
مختلف شهر مانند ايستگاه هاي مترو، بيلبوردهاي شهري 
و... مي توانيم شهر را به يك گالري بزرگ هنري تبديل كنيم 

و عالوه بر سرگرمي، ذهن شهروندان را به اثرگذار بودن و 
مطالبه گري تشويق و هدايت كنيم. به نظرم با آسيب شناسي 
و حل مشكالت زنان به مدد ابزارهاي هنري مي توانيم كمك 

بيشتري به برگرداندن نشاط به جامعه داشته باشيم.«
اين عكاس مستند ادامه مي دهد: با نشان دادن معضالتي 
كه بر سر راه زندگي زنان در شــهرها وجود دارد، مي توان 
بدون سياه نمايي مشكالت را بيشتر نمايان كرد و مشكالتي 
كه در سايه قرار گرفته اند و شايد مســئوالن از آنها كمتر 
اطالع داشته باشــند را عيان كرد و بدين وسيله گامي در 
جهت برطرف كردن آنها برداشــت؛ ضمــن اينكه هرچه 
اين معضالت و مشكالت كمتر شود، مي توان به بازگشت 
نشاط و اميد اجتماعي در شهرها اميدوار بود و خمودگي ها 
و دلمردگي هايي كه در ماه هاي اخير به دليل شيوع كرونا و 

خانه نشيني هاي ناخواسته شاهدش بوديم را از بين ببريم.

برقراريارتباطبينهنرومردمكوچهوبازار
فيروزه مظفــري، كارتونيســت مطبوعاتي كــه از ديگر 
هنرمندان شــركت كننده در رويداد »تهران شهري براي 
همه زنان« بود، هم با بيان اينكه ســازمان زيباســازي در 
شهرداري هاي شهرهای مختلف بايد از پتانسيل زنان هنرمند 
در زيبا سازي  شهرها استفاده كند، مي گويد: در سال هاي 
اخير شــاهد اين بوديم كه در ايام نزديك به نوروز يا شب 
يلدا مجسمه ها و حجم هاي هنري همچون تخم مرغ هاي 
رنگي، مجســمه هاي انار و... در ابعاد بزرگ در كالنشهرها 
توســط نقاشــان و هنرمندان خانم و آقا تصويرگري و در 
معرض ديد مردم قرار مي گرفتند و شهر را براي شهروندان 
زيبا و روحيه بخش مي كردند. او ادامه داد: در ماه هاي اخير 
هم شاهد اين بوديم كه در برخي محله ها كه بافت قديمي 
دارند، ســاختمان ها رنگ آميزي و نقاشي شده اند و فضاي 

دل انگيزي را براي اهالي آن مناطق به وجود آورده اند؛ تعميم 
اين كار به ساير مناطق نيز مي تواند در زيباسازي محله ها 
و فراهم كردن فضاهاي شاد نقش بســزايي داشته باشد. 
مظفري با بيان اينكه مثال در تصوير سازي  كارتون قرار است 
مواردي به تصوير كشيده شود كه كمتر ديده شده و به اين 
وسيله مردم و مسئوالن كاستي هايي را كه ممكن است از 
چشمشان دور مانده باشد را ببينند، مي گويد: »برخي از اين 
كاستي ها و كمبود ها و معضل ها مشكالتي زنانه هستند كه 
ناامني و نابرابري را براي آنها در زندگي شهري چندين برابر 
مي كنند و با تصويرگري آنها مي توان تلنگري به مسئوالن 
زد تا فكري براي حل آنها بكنند. او با اشاره به اينكه ماندن 
هنر در گالري ها باعث مي شود تا تنها مخاطبان خاص با هنر 
ارتباط برقرار كنند، گفت: عامه مردم به دليل مشغله اي كه 
دارند فرصتي براي رفتن به گالري ها ندارند، اما معابر شهري، 
ايستگاه هاي اتوبوس و مترو و... ازجمله مكان هايي است كه 
در آنها مي توان به وسيله هنر با مردم ارتباط مستقيم برقرار 
كرد. به اعتقاد من، بايد شرايطي فراهم شود كه آثار هنري از 
گالري ها به شهر و زندگي شهروندان اضافه شود. ما مي توانيم 
چهره هاي عبوس و لبخند هاي پنهان شده پشت ماسك ها را 
با هنر عينيت ببخشيم و از طريق پيام هاي هنري، يك زندگي 
بانشاط را با بقيه مردم به اشتراك بگذاريم.«  به گفته مظفري، 
اين روزها كه كرونا باعث كمتر شدن رفت وآمدها، ممنوعيت 
سفر و... شده است، هنر راه و وسيله خوبي براي جريان دادن 
دوباره نشاط به زندگي هاست و هنرمندان با استفاده از اين 
ظرفيتي كه تا كنون به نوعي مغفول مانده، مي توانند كمك 
زيادي در ايجاد نشاط در فضاي شهري و بازگرداندن شادي 
و نشاط به زندگي مردمي داشته باشند كه ناچار شده اند به 
جاي دورهمي هايي كه در زندگي ما معمول بوده، به زندگي 

تنها خو كنند.

آيندهجامعهدردستزنانومادراناست
مينا بحريني، طراح نيز با بيان اينكه زنان به عنوان نيمي از 
جمعيت نقش مهم و حياتي در حفظ سالمت رواني جامعه 
دارند، مي گويد: »آينده جامعه در دست زنان و مادران است. 
زنان در شرايط مناسب اجتماعي و فرهنگي فرزنداني آرام تر 
و سازگارتر با محيط تربيت مي كنند.« او با اشاره به اينكه 
در اســتفاده از كارهاي هنري بين مردان و زنان هنرمند 
تبعيض وجــود دارد، مي گويد: »مثال متأســفانه زنان در 
حوزه هاي تجسمي نقش بسيار كمتري نسبت به مردان در 
فعاليت هاي هنري سطح جامعه دارند و به مردان ميدان كار 
بيشتري داده مي شود؛ درحالي كه زنان هنرمند باتوجه به 
نگاهشان مي توانند به شهر چهره اي لطيف تر و شاد تر بدهند 
و از طرفي خود نيز اميدوارتر به فعاليت هاي هنري شوند.« او 
با تأكيد بر اينكه زنان هنرمند به خصوص در حوزه تجسمي 
و رشته طراحي، كمتر آينده روشني از لحاظ اقتصادي براي 
خود متصور هستند، ادامه داد: »اين مسئله باعث مي شود 
كه زنان انگشت شماري در حوزه طراحي در جامعه حضور 
داشته باشند و بســياري از زنان طراح بعد از تحصيل در 
دانشگاه ها در رشته هاي تجسمي جذب مشاغل ديگري 
مي شــوند كه خيلي در ارتباط با حوزه تجسمي و طراحي 

به صورت تخصصي نيست.
اگر براي زنان عالقه مند به رشــته هاي هنري به خصوص 
طراحي، بستري فراهم شود كه از لحاظ اقتصادي حمايت 
شوند، قطعا جامعه زنان هنرمند بيشتر و به موازات آن مادران 
شادتر با روحيه بهتر براي تربيت فرزنداني شايسته براي 

جامعه اي سالم و با مشكالت 
اجتماعــي و اخالقي كمتر 

خواهد داشت؛ خصوصا در اين ايام كه پاندمي كرونا براي 
همه اقشار جامعه مشكالت عديده اي را به وجود آورده است.

روايت 5هنرمند زن از شهر زيست پذير و نشاط اجتماعي و اقداماتي كه بايد انجام شود

هنر بازگرداندن نشاط به شهر
خبر

حذفبرخيمعلوالنجسميوحركتي
شديدازدريافتكمكمعيشتيبهزيستي
در حالي رئيس سازمان بهزيستي از افزايش كمك هزينه معيشتي 
براي معلوالن جســمي و حركتي شــديد باالي 18سال بدون 
شــغل خبر مي دهد كه  برخي معلوالن جسمي و حركتي شديد 
به همشهري مي گويند، با نگاه ســليقه اي برخي مديران كل در 
استان ها و كارشناسان مربوط از ليست دريافت كنندگان حمايت 
معيشتي اين گروه از معلوالن حذف شده اند. محمد كاظم، معلول 
جســمي و حركتي كه در كارت معلوليت خود درجه معلوليت او 
خيلي شديد درج شده است در اين باره مي گويد: مديركل بهزيستي 
اســتاني كه در آن زندگي مي كنم انتظار دارد كم و كاســتي ها و 
بي توجهي او را بــه معلوالن ناديده بگيريــم و درباره عملكردش 
به كســي اعتراض نكنيم. او ادامه مي دهد: به همراه برخي ديگر 
از معلوالن جســمي و حركتي با نماينده شهرمان ديدار كرديم و 
از وضعيت بهزيستي اســتان انتقاد كرديم. اين ديدار باعث شد از 
حقوق قانوني كه براساس ماده27 قانون حمايت از معلوالن از آن 
برخوردار هستيم، محروم شويم. محمد كاظم، كه به سختي حرف 
مي زند و توانايي ايستادن روي پاهاي خود را ندارد، ادامه مي دهد: 
بسياري از معلوالن جسمي و حركتي را از ليست دريافت خدمات 
بهزيســتي حذف كرده اند. كدام معلول جسمي و حركتي شديد 
را ســراغ داريد كه وضعيت مالي خوبي داشــته باشد درحالي كه 
اصال نمي تواند كار كند و درآمدي داشــته باشد. استانداردي كه 
مسئوالن بهزيستي براي حذف افراد از دريافت حمايت معيشتي 
تدوين كرده اند به قدري غيراستاندارد و عجيب است كه باور آن 
ممكن نيست. براساس اعالم سازمان بهزيستي كشور، دست كم 
450هزار معلول جسمي و حركتي در سامانه هاي اين سازمان ثبت 
و شناسايي شده اند اما، بخش اندكي از اين افراد توانسته اند از فيلتر 
غيرشفاف شناسايي دهك هاي درآمدي سازمان بهزيستي عبور 
كنند و از كمك هزينه معيشتي اين ســازمان كه هر 3 ماه يك بار 
پرداخت مي شود بهره مند شوند. آنطور كه رئيس سازمان بهزيستي 
مي گويد، تنها 148هزارو227خانوار مشمول دريافت كمك هزينه 
معيشتي معلوالن جسمي و حركتي خيلي شديد باالي 18سال 
بدون شغل هستند. وحيد قبادي دانا با بيان اينكه معلوالن جسمي 
و حركتي شديد در قالب ماده27 قانون حمايت از حقوق معلوالن 
اين بسته كمك معيشــتي را دريافت مي كنند، مي گويد: افرادي 
مشمول دريافت اين كمك معيشتي هســتند كه در دهك هاي 
اول تا سوم قرار داشته باشند. اين افراد در 3مرحله قبل براساس 
بعد خانوار بين 360 تا 480هزار تومان كمك  معيشــت دريافت 
مي كردند. در مرحله چهارم پرداخت كمك معيشــت، همه افراد 
بدون درنظر گرفتن بعــد خانوار 480هزار تومــان كمك نقدي 
دريافت كردند. او مي گويد: سازمان بهزيستي نمي تواند به ماده27 

قانون حمايت از حقوق معلوالن به شكل كامل عمل كند.

هنرمندانوبهخصوصزنانهنرمندميتوانندبااســتفادهازنگاهشــانو
فعاليتهايهنريوفرهنگيچهرهبهتريازشــهرهابسازندوشهرهارابه
فضاهاييزيستپذيرتربرايحضورشهروندانبدلكنند.ازسويديگرزنان
هنرمندباتوجهبهنگاهجزئينگرانهودقيقميتوانندمشكالتيكهدرشهربراي
زنان،كودكان،سالمندان،معلوالنوحتيمردانوجودداردرادرقالبيخالقانهبه
گوشمسئوالنوسياستگذارانبرسانندودراينميانفضاهايشهريميتوانند
فضايمؤثريدررساندنصدايزنانبهگوشمسئوالنباشند.درهمينراستاو
بهبهانههفتهتجليلازمقامزن،ادارهكلاموربانوانشهرداريتهرانرويدادی
فرهنگيراباعنوان»تهرانشهريبرايهمهزنان«باهدفمعرفيتوانمنديها

وظرفيتهايزنانودخترانهنرمندتهراندررشتههايمختلفهنريبرگزار
كردتاباجمعآوريايدههايجديدهنرمندانزنبتواندتهرانرابهشهريبهترو
شادتبديلكند؛بهخصوصدرآستانهورودبهقرنجديدودرشرايطيكهكرونا
ماههاستزندگيمردمرامختلكردهونيازبهشاديونشاطاجتماعي)البتهبا
رعايتپروتكلهايبهداشتي(بيشازهميشهاحساسميشود.همشهريدر
گفتوگوباتعداديازهنرمندانزنكهدركارگاه»تهرانشهريبرايهمهزنان«
حضوردارند،دربارهبهبودسيمايشهرواهميتحضوروفعالشدنزنانهنرمند
درشهرگفتوگوكردهاست.اينهنرمندانهمپيشنهادهاييرادربارهبهبود

كيفيتزندگيزناندرشهرونشاطشهريبرايمديرانشهريارائهدادهاند.

ادامهدر
صفحه12
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روياي ماه 
پروژه آرتميس ناسا، مربوط به فرستادن نخستين فضانوردان زن به كره ماه 
براي نخستين بار پس از سال1۹۶۹ است. براساس گفته هاي ناسا، اين پروژه 
تا سال ۲۰۲۴ اجرايي شده و از فضانوردان كالس ۲۰1۷ در آن حضور خواهند 
داشت. ناسا مي گويد: از فناوري هاي نوآورانه براي كشفيات بيشتر سطح ماه 
نسبت به گذشته استفاده خواهد كرد. ما با شركاي تجاري و بين المللي مان 
همكاري خواهيم كرد و اكتشافات پايداري را تا سال ۲۰۲8انجام خواهيم 
داد. آرتميس دومين مجموعه ماموريتي به ماه ايجاد شده توسط آژانس 
فضايي آمريكايي ها خواهد بود. ماموريت آپولوي ناسا بين سال هاي 1۹۶8و 
1۹۷۲ انجام شد و ناسا ۹ماموريت انســاني را به ماه انجام داد. در اين بين 
۶ماموريت موفقيت آميز بود كه 1۲مرد طي آن توانستند سطح ماه را لمس 

كنند. نخستين مردي كه روي ماه قدم گذاشت نيز نيل آرمسترانگ بود.

ث
مك

 با شيوع ويروس كرونا در سراسر 
جهــان و كاهش ســفرهاي فناوري

سياحتي و تفريحي، بسياري از 
مردم به جايگزين مناســبي بــه نام واقعيت 
مجازي)virtual reality( روي آورده اند. در 
كشور ما هم با محدوديت هايي كه براي سفرها 
از مدتي پيش و همچنين به شكلي جدي تر از 
ابتداي اين هفته اعمال شده، نشستن در خانه 
و تماشــاي تلويزيون، به تنهايي نمي تواند از 
مــال روزهــاي تعطيل بكاهــد. همچنين 
پيش بيني ها حاكي از اين است كه محدوديت 
سفر به احتمال بســيار زياد در روزهاي نوروز 
1400به شدت اعمال مي شود. با اين حال، يك 
تجربه لذتبخش از نوع واقعيت مجازي، شايد 
بتواند از هزينه چند ميليوني مسافران بكاهد 
و تا حدودي رخوت و يكنواختي تكيه زدن به 

كاناپه را جبران كند.

فرصتي براي حوزه فناوري 
تحليلگران بر اين باورند كه اكنون مردم براي 
گريز از خانه نشــيني، اشــتهاي زيادي براي 
تجربه كردن سفرهاي VR)واقعيت مجازي( 
در تعطيات پيدا كرده اند و اين نياز مي تواند 
فرصتي جذاب براي دنيــاي فناوري در حوزه 
گردشگري باشــد. رالف هاليســتر، تحليلگر 
گردشگري ســايت معروف GlobalData و 
نويسنده گزارشVR در گردشگري مي گويد: تا 
زماني كه اين همه گيري در حال افزايش است 
و ما زمان بيشتري را در خانه سپري مي كنيم، 
بايد با اين وضعيت كنار بياييم و آن را بپذيريم.

قطب جنوب را دوست داريد يا اهرام مصر
Quest 2خــود را  Oculus هدســت 
در مــاه اكتبــر گذشــته عرضــه كــرد. 
 ايــن هدســت تجربه هــاي جذابــي را با
NationalGeographicVR در اختيــار 
كاربران قرار مي دهد؛ به طوري كه مي توانيد 
به مناطــق مختلفي ازجملــه قطب جنوب 
برويــد. در آنجــا مي توانيد با يــك كاياك 
در ميان كوه هــاي يخي حركــت كنيد، از 
ديواره هاي يخي صعــود كنيد و هنگامي كه 
در جست وجوي گروه پنگوئن هاي امپراتور 
هســتيد، از يك توفان برفي خطرناك جان 
سالم به در ببريد. با استفاده از يك اپليكيشن 
ديگر به نــام Wander مي توانيد از طريق 
واقعيت مجازي از اهرام مصر بازديد و سپس 
به باغ هاي تاج محل ســفر كنيد. همچنين 
اپليكيشــن Alcove تجربــه بي نظيري از 
بالون ســواري تــا تورهاي شــهري را براي 
شما فراهم مي كند. با اپليكيشن ما در خانه 
مانديم)WeStayedHome( مســافران 

مي توانند به قلب پاريس و نيز بيت المقدس 
و توكيو سفر كنند. مسافران از طريق چشم 
يك فرد محلي، مي تواننــد آرامش، زيبايي 
و همچنيــن خلوتي اين مكان هــا از آوريل 

2020تا امروز را مشاهده كنند.

در جست وجوي جايگزين
ســخنگوي شــركت Oculus مي گويد: 
در دوره اي كــه فاصله گــذاري فيزيكــي 
اجتناب ناپذير است، مردم در جست وجوي 
راه هاي مختلفي براي ســرگرمي، ارتباط و 
فعاليت هســتند كه در اين ميان، واقعيت 
مجــازي مي تواند چنين امكانــي را فراهم 
كند. مــردم دريافته اند كه اگــر بخواهند 
به مكان هــاي مختلف دنيا ســفر كنند، با 
دوستان خود بازي كنند، تناسب اندام خود 
را حفظ كننــد و به گونــه اي دور هم جمع 
شوند تا احســاس كنند كه همگي در يك 
اتاق هستند، با واقعيت مجازي همگي اين 
كارها امكان پذير است.يكي از برجسته ترين 

مجريــان واقعيــت مجــازي در شــرايط 
همه گيري كرونا، »هيأت ملي توريســتي« 
آلمان است كه از تعدادي از پروژه هاي فراگير 
و چندجانبه رونمايي كرده اســت. شركت 
بازاريابي و ارتباطــات عمومي مالديو هم از 
واقعيت مجازي بــراي ارائه تجربياتي چون 
يوگاي ســاحلي و غواصي در آب استفاده 
مي كند. هاليســتر مي گويد كه VR هنوز 
به عنوان يك »ترفند« ديده مي شود. »بايد 
ديد كه آيا افزايش استفاده از واقعيت مجازي 
پس از پايان محدوديت ســفرهاي فيزيكي 
ادامه خواهد داشــت يا نه.« با اين حال، او 
معتقد است كه اين وضعيت مي تواند ادامه 

داشته باشد.

واقعيت مجازي باقي مي ماند؟
هاليســتر مي گويد: من فكر مي كنم كه اين 
افزايش خصوصاً با حضور نسل جديد كه در 
عصر ديجيتال متولد شده اند طي سال هاي 
آينده ادامه خواهد داشت. زيرا آنها به سمت 
مشاغل پردرآمد گرايش مي يابند و بازاريابان، 
آنها را به عنــوان يك گــروه مصرف كننده، 
با جديت بيشــتري زيرنظــر مي گيرند. آنها 
با ايــن فناوري احســاس بيگانگي نخواهند 
كــرد. اكنــون، VR در حوزه گردشــگري 
بــراي مرحلــه »روياپــردازي« و پيش از 
سفر اســتفاده مي شــود. يعني كاربران از 
اين امكان اســتفاده مي كنند تا به مشاهده 
مكان هايي كه مي خواهنــد بروند بپردازند. 
در ميان پيشــنهادهاي يك مجري تورهاي 
گردشگري، مشتريان بالقوه مي توانند با يك 
تور 360درجه اي از تفريحگاه لوكس سندي 

لين در باربادوس بازديد كنند.

»جـــــو بايــــدن« 
رئيس جمهــور جديد فضا

آمريكا از پروژه آرتميس 
آژانس فضايي ناســا كه هدفش پرتاب 

فضانوردان به ماه است، حمايت كرد.
به گزارش بي بي ســي، پروژه بازگشت 
فضانوردان به مــاه، ازجمله پروژه هاي 
مدت دار و پرهزينه اي است كه از زمان 
دولت دونالد ترامپ و با حمايت او در ناسا 
برنامه ريزي شده است. پيش از پيروزي 
بايدن در انتخابات رياســت جمهوري 
اياالت متحده و شــروع به كار دولت او، 
زمزمه هايي از مخالفتش با برنامه هاي 
پرخرج فضايي به گوش مي رســيد اما 
حاال كه تقريبا يك مــاه از حضور او در 
كاخ ســفيد مي گذرد، خبرها حاكي از 
حمايت او از پروژه آرتميس دارد. تفاوت 
پروژه آرتميس با پــروژه آپولو كه براي 
نخستين بار انسان را به ماه فرستاد اين 
است كه حتما يك زن فضانورد نيز در 
اين ســفر فضانوردان مرد را همراهي 
خواهد كرد. با همين هدف از مدتي پيش 
سازمان ناسا چندين فضانورد با تجربه و 
كم تجربه در سنين متفاوت را براي اين 
ماموريت كانديد كرده و تحت آموزش 
قرار داده است تا ســرانجام با گزينش 
نهايي، فضانوردان مورد نظر را در موعد 

مقرر به سمت ماه پرتاب كند.
از زمــان نامزدي بايــدن در انتخابات 
رياست جمهوري، حدس و گمان هايي 
در مــورد جهت گيــري دولــت او در 
برنامه آرتميس وجود داشــته اســت 
امــا مشــاور رســانه اي كاخ ســفيد 
»جن پســاكي« اخيرا در يك جلسه 
توجيهي خبر حمايــت بايدن را اعام 
كرد. او گفت: خودم هــم از اعام اين 
خبر بســيار هيجان زده هستم. دولت 
اياالت متحده از طريق پروژه آرتميس 
با صنايع و شــركاي بين المللي براي 
ارسال فضانوردان به سطح ماه همكاري 
خواهد كرد. وي توضيــح داد كه اين 
ماموريت هاي علمي جديد و مهيج، اين 
آژانس را براي ماموريت هاي آينده به 
مريخ آماده مي كند و ارزش زيادي براي 

نشان دادن قدرت علمي آمريكا دارد.

نكته مهم اين اســت كه در اين جلسه 
هيچ اشــاره اي به هدف گذاري ســال 
2024براي نخستين فرود فضانوردان 
به ماه نشــد. هدفي كــه مايك پنس، 
معاون رئيس جمهور سابق آن را تعيين 
كرد. مدت ها بود كه گمانه زني ها مبني 
بر بي توجهي دولت جديد به اين تاريخ 
وجود داشــت، هرچند كه به هر حال 

هيچ چيزي گفته نشده است.

شك و ترديد درباره ۲۰۲۴
پس از اعام برنامه ارسال فضانوردان 
به ماه توسط مايك پنس در سال2017، 
ناســا اعام كرد كه آنها ســال 2028 
را براي فــرود روي ســطح ماه هدف 
قــرار داده اند. اما هنگامــي كه معاون 
رئيس جمهور سابق اين جدول زماني 
را در ســال2019 دوباره تنظيم كرد، 
با اعــام برنامه فرود در ســال2024 
به اصطاح آتشــي زير سازمان فضايي 
ناسا روشن كرد با اين توضيح كه دولت 
فكر مي كرد اين برنامه به كندي پيش 
مي رود و اين هدف گــذاري زودتر، به 

تاش در تسريع برنامه ها مي انجامد.
تاريخ 2024به دليــل كمبود بودجه 
براي عنصر فرود كه فضانــوردان را از 
مدار ماه به سطح پايين منتقل مي كند، 
مورد ترديد قرار گرفته اســت. ناســا 
3.3ميليارد دالر بــراي تامين بودجه 
سيســتم فــرود انســان )HLS( در 
سال2021 درخواســت كرده بود اما 
فقط 850ميليــون دالر دريافت كرد 
كه احتماال بر روند پــروژه تأثيرگذار 
 خواهد بــود. ديگر عناصــر معماري
Artemis Moon فضاپيماي اوريون و 
 )SLS( موشك سيستم پرتاب فضايي
است. كپســول و ماژول اوريون براي 
استفاده در نخستين ماموريت آرتميس 
- يك حلقه باز نشده در اطراف ماه - در 
مركز فضايي كندي در فلوريدا مستقر 
هستند كه براي پرتاب فعلي در اواخر 
سال2021 آماده مي شوند.بزرگ ترين 
بخش از موشك SLS كه در اين پرواز، 
فضاپيمــاي اوريون را بلنــد مي كند، 
هم اكنون در مركز فضايي اســتنيس 
در مي سي سي پي قرار دارد كه در آنجا 
يك بار ديگر هر 4 موتــور آن به مدت 
8دقيقه در 21فوريه روشن خواهد شد.

حمايت بايدن از بازگشت انسان به ماه 
رئيس جمهوري جديد آمريكا كه پيش از اين نسبت به برنامه هاي پرهزينه ناسا در زمان 

ترامپ انتقاد كرده بود به تازگي از پروژه بازگشت انسان به ماه، حمايت كرده است

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

جهان استارت آپي

ون كمپر يك استارت آپ آلماني
در روزهاي كرونايي استفاده از ميني كمپرها در دنيا رشد 

فزاينده اي داشته است

ســال بدنام2020 كه بســياري از جنبه هاي زندگي را نابود و يا 
با محدوديت روبــه رو كرد، حاوي نــكات قابل توجهــي نيز بود. 
ازجمله پيشــرفت هايي كه در اين سال شــاهد آن بوديم، توسعه 
»ميني كمپرها« بود. به گزارش نيو اطلس، در اين سال روش هاي 
بسيار خاقانه اي براي رفاه كامل زندگي در وسايل نقليه كوچك 
شكل گرفت. سال جديد درســت از همان جايي كه سال2020 
 Vanderer متوقف شده است شروع مي شود. استارت آپ آلماني
يك پيش نمايش از ميني كمپر خود با نام Urban Camper را با 
وسايلي كامل و سالن غذاخوري قابل تبديل، مبلمان، آشپزخانه و 
4جاي خواب، ارائه داده اســت كه همه اينها زير 30هزار يورو آب 
مي خورد. اين اســتارت آپ ايده هاي خود براي ســاخت يك ون 
سفري را روي سيتروئن برلينگو ايكس ال 110اسب بخاري پياده 
كرده است. در اين نمونه، عبارت »XL« را بايد كامًا نسبي دانست 
و نبايد خيلي روي آن حســاب باز كرد، چــون اينجا ابعاد چندان 
بزرگ نيســتند. در اين خصوص بايد گفت كه كوچك ترين وانت 
سيتروئن با ابعاد كمتر از 5متر در 475ســانتي متر مي تواند يك 
ميني كمپر واقعي به حساب بيايد. سقف بازشوي آن براي گسترده تر 
كردن فضاي داخلي پيش بيني شده است و يك سقف متحرك با 

تخت خواب يكپارچه با ابعاد 185در110ســانتي متر مي تواند در 
اين فضا مورد اســتفاده قرار بگيرد. وقتي ســقف باز است، فضاي 
داخلي زيادي ايجاد مي كند و درصورت بسته بودن سقف، ارتفاع 
وسيله نقليه به 190سانتي متر كاهش پيدا مي كند كه در اين صورت 
 Urban Camper .مي توان آن را به راحتي به داخل پاركينگ برد
به صورت اســتاندارد 5نفره به بازار عرضه مي شــود و مي تواند به 
7صندلي به صورت اختياري ارتقا پيدا كند. بنابراين تبديل به صورت 
ماژوالر صورت مي  گيرد و اين به گونه اي طراحي شده كه به راحتي 
قابل نصب و حذف خواهد بود تا به مالك اجازه دهد بين رانندگي 
خانوادگي روزمره، حمل ونقل بار و كمپينگ جاي انتخاب داشته 
باشد. كيت ويژه كمپ به فضاي صندوق عقب بسته مي شود و به ون 
امكان خوابيدن يك خانواده 4 نفره را مي دهد. صندلي هاي عقب 
قابليت جمع شدن را دارند و اين به افزايش فضا در انتهاي ون اين 
وسيله نقليه كمك ويژه اي مي كند. تجهيزات پخت وپز به صورت 
كشويي مي تواند درحالي كه به  خودرو متصل است به بيرون هدايت 

شود و در فضاي باز مورد استفاده قرار بگيرد.

اداره ملي فضايــي چين اعام كرد، فضاپيمــاي تيان ون-1، 
)Tianwen-1( نخستين تصوير خود را از سياره مريخ ارسال 
كرده و اين درحالي اســت كه اين كاوشــگر آماده مي شــود 
تا ماموريت اصلي خود را اواســط ســال آغاز كرده و تا اواخر 
ســال جاري ميادي به پايان برســاند. به گــزارش روزنامه 
گاردين، پيش بيني مي شود اين ســفينه فضايي كه در ژوئيه 
گذشته و همزمان با ماموريت اياالت متحده در اين خصوص، 
پرتاب شده است، دهم فوريه )22بهمن( وارد مدار مريخ شود. 
عكس منتشر شده توسط اداره ملي فضايي چين، ويژگي هاي 
زمين شناســي ازجمله دهانــه  Schiaparelli و همچنين 
VallesMarineris، يك بخش وسيعي از دره هاي موجود در 
سطح مريخ را نشان مي دهد. اداره ملي فضايي چين مي گويد، 
اين عكس از فاصله حدود 2ميليــون و 200هزار كيلومتري 
زمين گرفته شــده اســت. اين آژانس مي افزايد: »اين وسيله 
روباتيك روز جمعه يكــي از موتورهاي خــود را براي اصاح 

مداري مشــتعل كرده و انتظار مي رود قبــل از گرفتار آمدن 
توسط جاذبه مريخ در روز دهم فوريه، سرعت اش كاهش پيدا 
كند.« تيان ون-1، حدود 5تن وزن دارد و شامل يك مدارگرد 
مريخي، يك فضاپيماي مخصوص فرود و يك مريخ نورد است 
كه قرار است خاك سياره سرخ را مورد مطالعه قرار دهد. چين 
اميدوار اســت كه مريخ نوردش را در ماه مه در اين سياره فرود 
آورد. چين ميلياردها دالر در برنامــه فضايي خود كه زيرنظر 
ارتش اداره مي شود، سرمايه گذاري كرده و براي نخستين بار 
موفق شده است در ســال2003 يك انسان را به فضا بفرستد. 
چيني ها همچنين به دنبال راه اندازي و بهره برداري از ايستگاه 
فضايي خود در مدار زمين تا سال2022 هستند. مريخ هميشه 
يك هدف چالش برانگيز محسوب شده است. نكته جالب توجه 

در اين خصوص اين است كه بيشتر ماموريت هاي انجام شده 
توسط اياالت متحده، روسيه، اروپا، ژاپن و هند از سال1960 
با شكست همراه بود. تيان ون-1نخستين تاش چيني ها براي 
رسيدن به سياره مريخ نيســت. ماموريت قبلي آنها با روسيه 
در ســال2011 خيلي زودتر از انتظار ناكام ماند، زيرا پرتاب با 

شكست روبه رو شد.

گشت و گذار در ۹۰ روز مريخي
همچنين روزنامه ديلي ميل نوشــت، از زمــان تصويربرداري، 
كاوشگر حتي به سياره مريخ نزديك تر نيز شده است و اكنون با 
زمين 184ميليون كيلومتر فاصله دارد. اداره ملي فضايي چين 
در بيانيه خود مي افزايد كه تمام سيستم هاي موجود در كاوشگر 
از وضعيت مطلوبي برخوردار هستند. تيان ون-1در ماه ژوئيه از 
جزيره جنوبي هاينان چين و به وســيله موشك النگ مارچ-5 
پرتاب شــد. طبق برنامه و پس از فرود، مريخ نوردي كه نامش 
نيز هنوز مشخص نشده روي ســياره مستقر مي شود و 90روز 
مريخ را مورد كاوش و بررسي قرار خواهد داد. يك روز مريخي 
حدود 40دقيقه بيشتر از روز زميني است؛ بنابراين تقريبا 93 
روز زمين به كار كاوش خواهد پرداخت. بعيد است در محدوده 
مريخ نورد ماموريت، يخ سطحي وجود داشته باشد، اما مي تواند 
از يك ابزار راداري مخصوص كه در ماموريت Chang'e-4براي 
جست وجوي زير سطح ماه استفاده شد، براي جست وجوي يخ 
زير سطح مريخ اســتفاده كند. درصورت موفقيت، ماموريت 

تيان ون-1، چين را به نخستين كشــوري تبديل مي كند كه 
در نخستين ماموريت خود به مدار مريخ، فرود بر سطح سياره 
و مريخ نوردي دست يافته است. 3كشور آمريكا، چين و امارات 
متحده عربي تاش خود براي كاوش مريخ را چندي پيش آغاز 
كرده اند و با فرســتادن فضاپيماهاي بدون سرنشين به سياره 

سرخ به دنبال مطالعه روي آن هستند. 

توييتر طرح پايلوتي راه اندازي كرده است 
شبكه هاي 
كه به كاربران اين شبكه اجتماعي اجازه اجتماعي

مي دهد توييت هايي كه محتواي غلط يا 
گمراه كننده دارند را برچسب گذاري كنند.

 Birdwatch به گزارش بي بي سي، اين طرح آزمايشي كه
نامگذاري شده اســت ابتدا در ميان گروه كوچكي در 
آمريكا مورد آزمايش قرار گرفته است. توييتر تأكيد كرده 
است كه اين سيستم جديد بايد در برابر دستكاري هاي 

شيطنت آميز مقاوم باشد.
شركت هايي مانند توييتر مدام در پي بهتر كردن كنترل 
خود روي محتواي منتشر شــده در پلتفرم هستند. به 
همين مناســبت توييتر اخيرا در بيانيه اي اعام كرد: 
مي دانيم اين كار ممكن اســت در اين برهه مشكات 
و چالش هايي به همراه داشته باشد، اما معتقديم كه به 

امتحانش مي ارزد.
توييتر و ســاير شــبكه هاي اجتماعي بــزرگ اخيرا با 
پست هايي حاوي اطاعات گمراه كننده و اشتباه دست 
و پنجه نرم مي كنند. اما اين طرح آزمايشي به كاربران 
اين امكان را مي دهد تا توييت هايــي را كه به نظر آنها 
»گمراه كننده يا نادرست« هستند، پرچم گذاري كنند 
و سپس شــواهد خاف آن را ارائه دهند و درباره آن با 
ديگران در يك ســايت جداگانــه Birdwatch بحث 

كنند و يادداشت يا پرچم اضافه سپس روي محتوا قرار 
خواهد گرفت.

توييتر مي گويد اين رويكرد جديد مي تواند به واكنش 
ســريع آنها در برابر محتواي گمراه كننده كمك كند: 
درصورت توافق نظر از يك مجموعه گســترده و متنوع 
از عوامــل، قصد داريم درنهايت يادداشــت ها را به طور 
مستقيم در توييت ها براي مخاطبان جهاني توييتر قابل 

مشاهده كنيم.
البته توييتر از چندي پيش چنين برچسب هايي را براي 
محتواي نادرســت اضافه مي كند. براي مثال بسياري 
از ادعاهای غلط دونالد ترامپ، رئيس جمهوري ســابق 
آمريكا در زمان انتخابات رياست جمهوري زير تيغ اين 
برچسب رفت. توييتر همچنين حق حذف توييت و حتي 
در شــرايط حادتر كاربر را براي خود محفوظ دانسته 
است. درســت مانند كاري كه با دونالد ترامپ پس از 

اغتشاشات اخير واشنگتن در مجلس سنا كرد.
توييتر اما مي خواهد پا را فراتر بگذارد. »كيث كولمن« 
نايب رئيس توييتر مي گويد: ما نمي خواهيم تاش ها را 
محدود به شــرايطي كنيم كه چيزي قوانين ما را نقض 

مي كند يا مورد توجه گسترده مردم قرار مي گيرد.
شركت كنندگان براي دور نگه داشتن روبات ها و هكرها 
و همچنين عدم نقض قوانين اخير عليه حساب توييتر 

خود، بايد شــماره تلفن و ايميل تأييد شــده را براي 
شــركت در آن ارائه دهند. »جو بايدن« رئيس جمهور 
حال حاضر آمريكا در سخنراني اخيرش در كاخ سفيد 
گفت: ما بايد فرهنگي كه حقايق را دستكاري مي كند 

از ميان برداريم.
در دوره اخير انتخابات رياســت جمهوري آمريكا نقش 
شبكه هاي اجتماعي بسيار مهم و تعيين كننده بود. در 
جريان اعام آراي انتخابات حداقل 12 پلتفرم مختلف 
به صورت همزمان حساب هاي مرتبط با ترامپ را بستند 
تا دنيا شــاهد قدرت نمايي ديگري از ســوي غول هاي 

فناوري باشد.
توييتر در يك حركت سريع، حساب كاربري ترامپ را 
به طور دائم بست و فيسبوك هم او را دست كم براي بقيه 
دوره رياست جمهوري اش از پلتفرم خود بيرون انداخت. 
درحالي كه گوگل و اپل نيز پارلر را كه يك بستر مجازي 
اجتماعي به عنوان پناهگاهي براي ترامپ و طرفدارانش 
قلمداد مي شد را از فروشــگاه هاي خود حذف كردند. 
در عين حال شــركت هايي مانند رديــت، تيك تاك، 
اســنپ چت و پينترســت نيز پس از حمله گروهي از 
طرفداران ترامپ به كنگره، محدوديت هايي را براي او 

درنظر گرفته و اعمال كردند.
با نگاهي به گذشــته و دوره رياســت جمهوري ترامپ 
و همچنين روند حوادث اخيــر، مي توان گفت آنچه را 
كه شاهد آن هستيم، تقريبا اجتناب ناپذير بوده است. 
توييتر و سايرين در سيليكون ولي گفته اند كه تجربه آنها 
در زمينه مقابله با اطاعات بد درباره بيماري كوويد-19 
در روزهاي ابتدايي آن، يك درس قدرتمند بوده است. 

با استفاده از يك هدست واقعيت مجازي مي توان ضمن 
صرفه جويي در هزينه ها از بسياري از نقاط ديدني دنيا بازديد كرد

سفر با واقعيت مجازي 
در دوران كرونا 

نخستين عكس چيني از مريخ
تيان ون-1كه به مدار مريخ نزديك شده، عكسي از سياره سرخ 

را به زمين مخابره كرد و باعث هيجان جديد نجومي شد

طرح آزمايشي توييتر براي پرچم گذاري محتواي گمراه كننده
عاوه بر ناظران توييتر قرار است تا چند وقت ديگر كاربران اين شبكه اجتماعي هم قدرت برچسب زدن 

روي محتواها را داشته باشند 

   انتخاب نام
وب سايت اسپيس در گزارشــي درباره اين مريخ نورد نوشت: چين 
هنوز اســمي براي مريخ نورد خود انتخاب نكرده اســت. آنها براي 
انتخاب نام مريخ نورد خود كه ۲۴۰كيلوگرم وزن دارد، يك نظرسنجي 
۴۰روزه را برگزار مي كنند. البته 1۰نام در يك فهرست وجود دارد كه 
عالقه مندان مي توانند از ميان اين 1۰ اسم يكي از انتخاب كنند. تاكنون 
بيش از ۲۰۰هزار نفر از 38كشور جهان در اين نظرسنجي شركت كرده 
و نام پيشنهادي خود را در اين خصوص ارائه كرده اند. اين اسامي با 

معاني شان به اين شرح هستند:
Zhurong: يك الهه آتش

Qilin: اسب تك شاخ چيني
Chitu: خرگوش سرخ

Qiusuo: كاوش )اشاره به يك شعر باستاني(
Zhuimeng: به دنبال يك رويا

Nezha: يك قهرمان اسطوره اي
Nezha اسلحه :Fenghuolun

Tianxing: اشاره به حركت اجرام آسماني
Xinghuo: جرقه

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار

   ظرفيت ها و محدوديت ها
تحليلگر گردشگري سايت معروف GlobalData پيش بيني كرده است كه مردم در آينده مي توانند 
با استفاده از VR براي رزرو مستقيم سفرها و همچنين انتخاب صندلي در هواپيما و اتاق هاي هتل، با 
استفاده از يك كليك كنترل كننده، به شكلي مطمئن سفر كنند. او مي گويد: بسياري از مسافران و 
مشتريان مي خواهند با كمترين كليك، يك تجربه كامل از مشاهده مكاني كه رزرو مي كنند، تا حس 
جلب رضايت فوري و صرفه جويي هرچه بيشتر در زمان را داشته باشند. با اين حال، واقعيت مجازي 
محدوديت هاي خود را دارد. گردشگري شــامل لمس كردن، چشيدن و بو كردن است و اينها همگي 
تجربيات حسي هستند كه VR نمي تواند از پس آن بربيايد. همچنين قيمت هدست هاي با كيفيت هم 
دسترسي به آن را محدود مي كند. اين در حالي است كه هاليستر مي گويد: وقتي دنيا به دنبال گردشگري 
پايدارتر است، VR هم مي تواند به عنوان يك راه حل ارائه شود. از آنجا كه مكان هاي تاريخي به خاطر 
گردشگري فراگير و بدون محدوديت تخريب و دچار آسيب شده اند، بازآفريني آنها در VR مي تواند 

به حفظ آنها كمك كند.

زهرا خلجي
خبر نگار
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حامد واحدي اردكاني، روانشناس از چالش ها و تمرين هاي روحي دوران كرونا مي گويد 

 كرونا بخشي از اختالالت خاموش روحي جامعه را حاد كرد

 مهتاب خسروشاهي
خبرنگار

 اگر يك سال پيش، كسي زندگي يك ســال بعد ما را برايمان تعريف 
مي كرد، وحشت مي كرديم. بعد مي خنديديم و فكر مي كرديم به تازگي 
فيلمي علمي- تخيلي ديده يا تحت تأثير مطالعــه بعضي از كتاب ها، 
داستان سرايي مي كند. اما همه آنچه در بسياري از كتاب ها و فيلم هاي 
علمي- تخيلي ديده يا خوانده  بوديم با شيوع »ويروس كرونا« به حقيقت 
پيوست. ديگر در »در آغوش گرفتن«، » ديدار«، »دورهمي«، »گردش 
و خريد« و... رفتار هاي امن و آرام  بخشي نبودند. حاال بايد هركسي زندگي 
را با تمام مصائب آن، به تنهايي به دوش مي كشيد. دردناك تر اينكه، فرد 
مبتال به كرونا، بايد حداقل به مدت 15روز، به تنهايي دوره بيماري را طي 
مي كرد و... . همه اين »به تنهايي ها« قطعا روي روان انســان، به عنوان 
موجودي كه ذاتا به زندگي جمعي عادت دارد، تأثير منفي گذاشــته و 
مي گذارد. عالوه بر اينكه فرهنگ شــرقي، اين حد از دوري و جدايي را 
تاب نمي آورد. درباره تأثيرهاي منفي و احتماال مثبت شــيوع كرونا، با 
حامد واحدي اردكاني، روانشناس و دارنده دكتراي روانشناسي سالمت، 

گفت وگويي انجام داديم.
 از همان روزهاي نخست شيوع كرونا، مســجل شد كه ويروس كرونا، 
از نفس ها و ذرات بزاق پراكنده شده از فرد مبتال كه حتي نمي داند به 
بيماري مبتالست، به ديگران و به عزيزترين آدم هاي زندگي او، منتقل 
مي شود. اين نخستين ضربه بود؛ يعني اينكه با اين حساب بايد از همه، 
فاصله مي گرفتيم، درســت در زماني كه از هروقت ديگري به كنار هم 
بودن، بيشتر نياز داشــتيم. اجبار به »رعايت فاصله« براي انسان كه 
موجودي ذاتا اجتماعي است و از همه مهم تر براي نژاد شرقي كه محبت 
براي او به شكل خاص تري معنا شده، زندگي را و تاب آوردن شرايط را 

دوچندان سخت كرد. 
حامد واحدي درباره اين تغيير شرايط مي گويد: »كرونا، اثرهاي منفي و 
در مواردي، مثبت بسياري بر زندگي مردم سراسر جهان داشته است؛ 
چراكه الگوي رفتاري و زندگي آنها را دستخوش تغيير كرد؛ تغييرات 
خلقي افراد و افزايش سطح اضطراب و استرس از شاخص ترين اثرات 

منفي كرونا بر زندگي نوع بشر بود.«

از جمع، جدا ماند
»انسان موجودي ذاتا اجتماعي است. به اين معنا كه گونه انسان، هميشه 
به شكل جمع يا كلوني زندگي كرده است. اين خصلت ذاتي را مي توان 
از زندگي چند خانواده در روســتايي كوچك تا كالنشهرها ديد. به اين 
ترتيب ويروس كرونا با  ذات انسان با نسخه اصلي او درافتاده است؛ چراكه 
انسان بايد برخالف ذات خود، از جمع فاصله بگيرد.« واحدي پس از اين 
توضيح ها ادامه مي دهد: »در پي اين تغيير شاهد تغييرات خلقي در افراد 
بوده و هستيم كه افسردگي يكي از تغييراتي است كه به شكل ثانويه و 
درپي تغيير خلق به وجود آمده است؛ بنابراين كاهش تعامالت اجتماعي 

و اثرات رواني ناشي از آن مهم ترين تأثير كرونا بر زندگي است.«

محرك ها خاموش شده اند
بهانه داشتن مهم است. اين بهانه مي تواند ديدار عزيزان، انجام يك 
كار خاص تا حتي نوشيدن چاي در فنجان جديد باشد؛ بهانه اي كه 
موتور محرك ما در ابتداي روز يا حتي براي عمري زندگي اســت، 
اما كرونا، بهانه ها يا محرك ها را از ما گرفته است. واحدي دراين باره 
توضيح مي دهــد: »كاهش تحريك هاي محيطــي، از ديگر اثرهاي 
منفي كروناســت؛ مثل خودرويي كه براي حركت به استارت نياز 
دارد، اگر سنســورهاي ادراكي انســان نيز تحريك نشوند، كاركرد 
مناسب خود را از دســت مي دهند. در ركود و خمودگي كرونا، اين 
تحريك های محيطي كمتر شــده  اســت.« واحدي با مثالي ادامه 
مي دهد: » به غيــر از تعامــالت اجتماعي، همه ما پيش از شــيوع 
كرونا به فعاليت هاي فردي يا جمعي ماننــد خريد، تفريح، ورزش، 
سرگرمي هاي آموزشي و... مشغول بوديم كه با شيوع كرونا متوقف 
شــده  يا بايد آنها را با ترس يا به شــكل محدود انجــام دهيم. اين 
تغيير رويه، باعــث كاهش تحريك هاي محيطي و كاهش ترشــح 
هورمون هاي شادي آور- به ويژه درباره ورزش كردن- شده و تغيير 
خلق را همراه دارد. اگر تا پيش از كرونا سالن بزرگ ورزشي باشگاه 
محيط دوست داشــتني براي ورزش و معاشرت بود، با شيوع كرونا، 
بايد ورزش را فراموش مي كرديم يا در فضاي محدود خانه- آن  هم 
با رعايت حال همسايه ها- آن را انجام می داديم. اين اضطرار و بسته 

بودن، عامل ديگري براي كاهش انگيزه هاست«.

اضافه بار شناختي، استرس زاست
شايد خنده دار به نظر برســد، اما شــما هم وقتي فيلمي را مي بينيد 
ناخودآگاه دچار استرس مي شويد كه چرا آدم ها ماسك ندارند؟ يا بارها 
پيش از بيرون رفتن از منزل همراه داشتن ماسك و الكل و... را كنترل 
مي كنيد؟ »استرس، از فاصله بين شرايط محيطي و ميزان توانايي  ما 
به وجود مي آيد.« اين روانشــناس پس از توضيح درباره خاستگاه تولد 
استرس در روان ما ادامه مي دهد: »توانايي هاي هر فرد، محدود است. 
پيش از شيوع كرونا، ما با دغدغه هاي مختلف زندگي- بسته به ميزان 
توانايي هاي خود- درگير بوده ايم. پس از شيوع كرونا، به آن دغدغه ها، 
نگراني هاي جديدي مثل فراموش نكردن ماسك، الكل، دستكش، زمان 
مناســب خريد، دوري از كانون هاي آلودگي و... اضافه شده است. اين 
 )Cognative over loud( »مسئله، باعث ايجاد »اضافه  بار شناختي
شده كه همين امر، افزايش ميزان اســترس را به دنبال دارد.« او اضافه 
مي كند: »با باال رفتن ميزان استرس شاهد بروز مشكالت روانشناختي 
و مشكالت جسمي هستيم. درواقع اســترس مي تواند روي عملكرد 
سيستم ايمني تأثير منفي گذاشته و زمينه ساز ايجاد مشكالت جسمي 

عالوه بر روانشناختي شود.«

هراس، اضطراب  مي آورد
» ترس )fear( با هراس )phobia( متفاوت اســت. ترس، هيجاني 
طبيعي است كه همه بايد آن را داشته باشيم تا جان مان از خطرات 
در امان بماند، اما هراس يا فوبيا با ترس متفاوت است.« واحدي ادامه 
مي دهد: »در فوبيا يا هراس، فرد از عواملي كه ممكن است باعث بروز 
بيماري كرونا شده يا يادآور اين بيماري باشند، هراس بيمارگونه يا 
فوبيا دارد. فوبيا نوعي اختالل اضطرابي است كه ابعاد مختلف زندگي 
را تحت تأثير قرار مي دهد.« اين روانشناس اضافه مي كند: »به دنبال 
فوبيا ممكن اســت چند اختالل بروز كــرده و اصطالحا هم آيندي 
داشته يا فرد دچار اختالل اضطرابي فراگير يا GAD شود. عالوه بر 
اين، محدوديت )در بحث اكنون ما محدوديت ناشي از كرونا( مي تواند 
زمينه ايجاد خشم و پرخاشگري شود. به اين دليل كه فرد نمي تواند 
تكانه هاي دروني را كه پيش از اين محدوديت به شكل هاي مختلف 
مانند تحرك بدني، فعاليت كاري، معاشرت و... تخليه مي كرده، تخليه 
كرده و به تعادل برسد. محدوديت هاي ناشــي از كرونا، اين امكان 
را محدود كرده و تكانه هاي تخليه نشــده به ناگاه به شكل خشم و 

پرخاشگري بروز مي كنند.«

كرونا خاموش ها را روشن كرده است
بدون اينكه بدانيم، ممكن است به بعضي اختالل ها دچار باشيم؛ براي 
مثال اســترس، وســواس، نوعي هراس و... . اتفاقاتي مانند كرونا كه 
»محرك« روان به شمار مي روند، باعث بروز اين اختالل ها مي شوند. 
واحدي دراين باره اينطور توضيح مي دهد: »كرونا باعث شده تا بعضي 
اختالل هاي خاموش شناخته شده يا اختالل هاي خفيف، حاد شوند. 
براي مثال ممكن است فرد دچار خلق افسرده خو بوده باشد كه به دليل 
اين شرايط به افسردگي حاد يا اساسي تبديل شود. ممكن است فرد به 
تميزي اهميت بدهد، اما كرونا اين حالت را به وسواس تميزي تبديل 
كند.« واحدي ادامه مي دهد: »به همين دليل مراجعه و كمك خواستن 
از درمانگران افزايش يافت. به اين ترتيب، اگر تا پيش از اين افرادي به 
اختاللي دچار بودند و آن را نمي دانستند، كرونا باعث شد اين اختالل 

مشخص شده و افراد درصدد درمان آن برآيند.«

فرهنگ را تغيير داد
»كرونا، اثرهاي مثبت ناخواسته اي بر فرهنگ جوامع مختلف داشت 
كه ازجمله تغيير در فرهنگ بهداشتي آنهاســت. بسياري از مردم از 
راه هاي انتقال بيماري آگاه نبودند يا اينكه بهداشت فردي يا اجتماعي را 
به درستي رعايت نمي كردند، اما كرونا، ناخواسته تأثير مثبتي بر شناخت 
راه هاي انتقال بيماري و مراقبت هاي بهداشــتي داشته است.«  تصور 
نمي كرديم كه زماني خريد فقط شكل اينترنتي پيدا كند. اينكه در خانه 
بنشينيم و براي يك سطل ماست و يك بطري شير، دست به موبايل و 
اينترنت شويم. از آن طرف صاحبان مشاغل نيز باور نمي كردند كه بتوان 
به شيوه ديگري كسب درآمد كرد. واحدي توضيح مي هد: »تا پيش از 
كرونا، تصور امكان انجام بعضي كارها يا ادامه بعضي مشاغل به شكل 
كنوني دور از انتظار بود، اما كرونا خالقيت افراد را بارور و بيدار كرد. براي 
مثال دوركاري براي بعضي از مشاغل نه تنها تعريف نشده بود، بلكه اصال 
كار كردن به اين شيوه در تصور افراد نبود. اما همه اين تغييرات بعد از 

كرونا اتفاق افتاد.«

از درمانگر، كمك خواستند
»كرونا، عامل برانگيزاننده براي شــروع آگاهــي و درمان بود.« اين 
روانشناس با اين مقدمه ادامه مي دهد: »احتمال وجود اختالل رواني 
در همه افراد وجود دارد، اما شــايد عامل محركي براي شناسايي و 
درمان آن وجود نداشته باشد و فرد تا سال ها با آن اختالل دست  به 
گريبان باشد. كرونا همان عامل محرك بود؛ چراكه باعث شد بسياري 
از بيماري هاي پنهان رواني آشكار شده و درصدد درمان آن برآيند. 
درواقع كمك كرد تــا بعضي افراد بار رواني اي كه ســال ها به دوش 
مي كشيدند را شناسايي كرده و آن را درمان كنند.« به اعتقاد واحدي، 
طبيعي است كه زندگي پس از درمان، بهتر و آرام تر خواهد بود. درواقع 
شايد بتوان گفت ترس از مراجعه به روانپزشك يا روانشناس به دليل 
انگ هاي رايج اجتماعي، كاهش يافــت و همين امر مي تواند زمينه 
افزايش سطح سالمت روان جامعه شود.  آنچه هميشه كمك  كننده 
است، ارائه راهكارهايي براي كنترل بهتر شرايط و رها شدن از رنج و 
عذاب جسمي و رواني است؛ به ويژه كه كرونا بار اضافه اي بر روان همه ما 
تحميل كرده است. واحدي درباره راهكارها مي گويد: »نخستين مسئله 
پذيرش موارد »كنترل پذير« و »كنترل ناپذير« است. موارد كنترل پذير 
آنهايي است كه ما مي توانيم درباره آنها كاري انجام دهيم، ولي مواردي 
هستند كه در حيطه كنترل ما نيستند و پذيرش اين امر بسيار مهم 
است. از خودمان بپرسيم اصال ما درباره اين موضوع كنترلي داريم كه 
براي جلوگيري از وقوع آن اقدامي انجام داده و براي آن استرس داشته 
باشيم؟ در بسياري موارد افراد به دليل ضعف اطالعاتي درباره امكان 
انجام يا نداشتن امكان آن، دچار استرس مي شوند؛ بنابراين نخستين 
قدم پذيرش توانايي ها و امكان كنترل مسائل است.« واحدي درباره 
تأثير اطالع رساني بر كاهش اســترس افراد مي گويد: »اطالع رساني 
درست و كامل درباره مسائل مي تواند از اســترس افراد كم كند؛ به 
اين معني كه افراد متوجه شــوند كه در چه مواردي امكان انجام چه 

كارهايي را دارند.«

تمرين فاصله از هر نظر
»شــايد بد نباشــد در اين دوران، عالوه بر فاصله گذاري اجتماعي، 
فاصله گذاري ذهني را هم تمرين كنيم.« واحدي پس از اين توضيح، 
مي گويد: »زمينه خشم و پرخاشگري بعضي از افراد ناشي از ناتواني 
آنها در ورود به حريم خصوصي ديگران است، اما بايد ياد بگيريم كه 
به »حريم خصوصي« افراد احترام بگذاريم. اگر افراد درباره شــرايط 
خود توضيحي نمي دهند، فاصله را حفظ كرده و به اين حريم احترام 
بگذاريم. يكي از راهكارهاي حفظ سالمت جسم و روان، رعايت و احترام 

به فاصله گذاري فيزيكي و ذهني با ديگران است.«

3روز از ورود واكســن اســپوتنيك وي روسي به 
ايران مي گــذرد. آخرين خبرها حكايــت از آغاز 
واكسيناســيون بــراي گروه هاي اولويــت دار در 
روزهاي آينده دارد. نخســتين گروه براي تزريق 
هم بنا به گفته ســخنگوي ســتاد ملــي مقابله با 
كرونا، نيروهاي درمان بخــش مراقبت هاي ويژه  
بيمارســتان ها هســتند. اولويت  تزريق واكســن 
براساس سند ملي واكسيناســيون كشور مصوب 
ســتاد ملي مقابله با كرونا انجام مي شود. بر همين 
اساس كادر درمان بخش آي سي يو مراكز درماني كه 
به طور مستقيم با بيماران ارتباط دارند، نخستين 
گروهي   اند كه واكســن برايشــان تزريق مي شود. 
با اين حال اما نادر توكلي كه معاون درمان ســتاد 
كروناي تهران است، ديروز به خبرگزاري ايلنا گفت 
كه پروتكل تزريق واكســن كرونا در همين هفته 

ابالغ مي شود.
 به گفته او، قرار نيســت اين واكســن بــراي تمام 
گروه ها تزريق شــود، بنابراين افراد بايد همچنان 
ماســك بزنند و فاصله گذاري اجتماعي را رعايت 
كنند. براساس اعالم توكلي، اينطور نيست كه پس 
از واكسيناسيون عمومي، تمام پروتكل ها از ميان 
برداشته شود، چراكه واكســن تنها به كنترل موج 
كمك مي كنــد و باعث كاهش مرگ ها مي شــود. 
حميد سوري، رئيس كميته كشوري اپيدميولوژي 
كوويــد-19، اين موضــوع را تأييــد مي كند و به 
همشهري مي گويد كه ويروس كرونا به اين زودي 
ريشه كن و خاموش نمي شود. بنابراين ممكن است 
اين بيماري به صورت بومي و فصلي شــايع شود، 
بنابراين تا زماني كه ايمني به ســطحي كه شانس 
مواجهه افراد با بيماران به عدد قابل توجهي نرسد، 
نمي توان گفت كه اپيدمي مهار شده است. به گفته 
او، وقتي كه شاخص »آرصفر« يا عدد سرايت پايه 
به كمتر از يك برسد، مي توان گفت كه اپيدمي به 

مرحله اي رسيده كه ديگر نگران كننده نيست.
زمان دقيق تزريق واكسن روسي را سخنگوي ستاد 
ملي مقابله با كرونا اعالم نكرد، اما رئيس جمهوري 
در جلسه ستاد ملي مقابله با كرونا خبر داد كه اين 
اتفاق در هميــن هفته و قبل از 22بهمن شــروع 
مي شود. به گفته حسن روحاني، پس از كادر درمان، 
افراد داراي بيماري هاي زمينه اي و ســالمندان در 
اولويت واكسيناســيون قرار دارند. بــا اينكه 3روز 
پيش، تنها بخش كوچكي از واكســن روسي وارد 
كشور شد، اما مســئوالن نظام سالمت مي گويند 
محموله هاي بعدي واكسن روســي در هفته هاي 
آينده وارد مي شود و سهميه ايران از كوواكس هم 
در راه است. وزير بهداشت پيش از اين گفته بود كه 

4.2ميليون دوز واكسن آسترازنكا از طريق برنامه 
كوواكس وارد ايران خواهد شد. اين محموله اوايل 
بهمن تا اواسط اسفند به ايران تحويل داده مي شود. 

همه بايد واكسن بزنند؟
با اينكه محموله واكســن وارد شــده به كشــور 
تنها براي بخــش كوچكي از گروه هــاي پرخطر، 
درنظر گرفته شــده، امــا حاال زمزمه هــاي آغاز 

واكسيناســيون عمومي در ميان مردم ايجاد شده 
است، خبرهايي هم منتشر شده كه حكايت از الزام 
واكسيناســيون عمومي دارد با اين حال اما سوري 
كه اپيدميولوژيست است مي گويد كه هنوز واكسن 
به اندازه اي نيست كه افراد تصميم بگيرند كه تزريق 

كنند يا نكنند. 
لــزوم تزريق را مســئوالن نظام ســالمت تعيين 
مي كنند. به گفته او تمام افراد نياز به واكسن ندارند، 

افرادي كه در بدنشان آنتي بادي توليد شده يا پيش 
از اين مبتال به كرونا شــده باشــند، نياز به تزريق 
ندارند. افراد با مواجهه باال بــا اين ويروس بايد در 
برابر بيماري ايمن شــوند. همه اينها در شرايطي 
اســت كه حتي براي واكسيناســيون عمومي هم 
خيلي زود است، هيچ كشوري نمي تواند در مدت 
زمان كوتاه، تمــام افراد جامعه را واكســينه كند. 
تاكنون بيش از 10ميليون نفر در انگلستان واكسن 

تزريق كرده اند و بسياري از كشورهاي اروپايي هم 
واكسيناسيون را شروع كرده اند اما موارد مرگ ومير 
همچنان درآن كشورها باالست، بنابراين با تزريق، 

همچنان بحران وجود دارد.
تا پيش از ورود واكسن روسي به ايران، اما و اگرهاي 
فراواني درباره اعتبار اين واكســن مطرح شد، اين 
موضوع از ابهامات درباره نتايج تحقيقات فاز سوم 
مطالعاتي اين واكسن تا اثربخشي آن، پرسش هاي 
زيادي را مطــرح كرد. با انتشــار 2 مقاله در مجله 
لنست، مســئوالن وزارت بهداشــت با اطمينان 
بيشتري درباره اين واكسن سخن به ميان آوردند 
و اين بار با اســتناد به همين مقاله  اعالم كردند كه 
فاز اول مطالعاتي اين واكســن، موفقيت آميز بوده 
است. پيش از اين ســفير ايران در لندن هم گفته 
بود كه واكسن روسي در كشورهاي برزيل، ويتنام، 
نپال، مكزيك، آرژانتين، ونزوئال، مالزي، صربستان، 
مجارستان، روسيه و بالروس مصرف و ثبت شده، 
كارخانه واكسن سازي ديگر، سينوفارم چين است 
كه در چيــن، امارات، بحرين، مصر، مجارســتان، 
عراق، اردن، مراكش، پاكستان، اندونزي و بسياري 
نقاط ديگر ثبت و مصرف مي شــود. از 2روز پيش 
اما مقاله ديگري از مجله لنســت در كشور خبري 
شــده كه اعتبار مطالعات باليني واكسن روسي را 
زير سؤال برده اســت. در عنوان اين مقاله درباره 
ايمني واكسن آمده كه: »به اطالعات بيشتري نياز 
است.« سوري، رئيس كميته كشوري اپيدميولوژي 
كوويد-19 اما تأكيد مي كند كه مقاله منتشر شده 
از سوي مجله لنست، مربوط به 21سپتامبر2020 
است، يعني مقاله جديدي نيست و مربوط مي شود 
به زماني كه هنوز تحقيقات درباره واكسن روسي 
اســپوتنيك وي كامل نشــده بود. بنابراين مقاله 
جديدي كه تحقيقات را تأييــد مي كند، جديدتر 
اســت.  به گفته او، مقاله قديمي در فضاي مجازي 
در حال دست به دست شدن است و اين مسئله تنها 

مردم را گمراه مي كند.

آغاز مطالعه انســاني واكسن كروناي مؤسسه 
رازي

حاال خبرها از آغاز مطالعه انساني واكسن كروناي 
مؤسسه رازي، حكايت دارد. قرار است در روزهاي 
آينده فاز آزمايش انســاني اين واكسن هم شروع 
شــود، تا يك مرحله عقب تر از واكســن كووايران 
شركت بركت، به سمت توليد واكسن پيش رود. در 
اين ميان انستيتو پاســتور هم كه برنامه مشتركي 
با كوبا براي توليد واكسن دارد، در حال پيگري فاز 

سوم كارآزمايي باليني است.

 خيز ماليم كرونا 
و هشدار به 8 استان 

سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا ضمن هشدار نسبت 
به خيز ماليم كرونا در برخي استان ها، از 2 برابر شدن 
شهرهاي نارنجي در كشــور خبر داد. به گزارش ايسنا، 
عليرضا  رئيسي گفت:»خوشــبختانه هنوز شهر قرمز 
نداريم، اما شهرهاي نارنجي از 18 تا به 36 رسيده و 2برابر 
شده كه اين يك هشدار است. شهرهاي زرد از 130 به 
178 رسيده و شهرهاي آبي از 306 به 234 شهر كاهش 
يافته است. بنابراين اين نمودار نشان مي دهد كه خيزي 
از بيماري در برخي استان ها گرچه به صورت ماليم شروع 
شده و چون در ابتداي راه هســتيم مي توان با رعايت و 
مداخله مؤثر پروتكل ها و پرهيز از آموزه هايي كه داشتيم؛ 
يعني پرهيــز از تجمعات و دورهمي هــاي خانوادگي، 
زدن ماسك و رعايت پروتكل ها و تهويه مناسب جلوی 
خيز شديد بيماري را بگيريم. به استان هاي هرمزگان، 
خوزستان، يزد، استان هاي شمالي گيالن، مازندران و 
گلســتان، آذربايجان غربي و لرستان هشدار مي دهيم 
كه بايد به دقت مراقب و مواظب باشــيم. هفته گذشته 
فقط در 2 استان شــهر نارنجي داشته ايم؛ به طوري كه 
در گيالن 3 شــهر و در مازندران 15 شهر نارنجي بوده، 
اما اكنون پراكندگي اين 36 شهر نارنجي، در شهرهاي 
مختلفي اعم از آذربايجان شــرقي، اصفهان، خراسان 
شمالي، سمنان، كرمانشاه، گيالن، مازندران، گلستان، 
هرمزگان، همــدان، يزد و... نشــان مي دهد برخي از 
شــهرهايي كه در اين اســتان ها زرد بودند با توجه به 
افزايش موارد ابتال، تغيير رنگ داده و يك درجه باالتر 
رفته و وارد شــهرهاي نارنجي شده اند. استان تهران و 
شهر تهران و البرز هنوز در وضعيت زرد بوده و نارنجي 
نشده است، اما ممكن است اين وضعيت شكننده باشد 
و حتما بايد رعايت پروتكل ها انجام شــود.« اودرباره 
تعطيالت آخر هفته هم گفت:» در 3 اســتان شمالي 
گيالن، گلســتان و مازندران و همچنين در برخي از 
شهرهاي مســافرپذير مانند بندرعباس، قشم، كيش، 
اصفهان، بوشهر، شيراز، مشــهد منع تردد دارند.« او 
ادامه داد: »هدفمان اين اســت كه يك شب عيد آرام 
داشته باشــيم. هموطنان عزيز همه درك مي كنيم، 
همه در يك كشور زندگي مي كنيم و مي دانيم كه عيد 
گذشته درگير كرونا بوديم، قبل از آن هم درگير سيل 
بوديم و امسال سومين سالي اســت كه در تعطيالت 
عيد با اين پديده ها مواجه هستيم. اميد داريم كه اگر 
بتوانيم اين 6-5 هفته را به خوبي رعايت كنيم و مانع 
از خيز چهارم شويم، بتوانيم يك شب عيد آرام داشته و 
برخي فعاليت ها را بتوانيم انجام دهيم.« سخنگوي ستاد 
ملي مقابله با كرونا در خصوص برگزاري امتحانات مراكز 
علمي و دانشگاهي گفت:» دانشجوياني كه كالس های 
عملي يا امتحانات كتبي يا عملي دارند، مصوب شــده 
كه امتحان به صورت حضوري نباشد و به صورت آنالين 
برگزار شــود، اما آنهايي كه امتحان عملــي دارند اگر 
بومي آن منطقه يا دانشگاه باشــند و نيازي به خوابگاه 
نداشته باشند، مي توانند در شــهرهاي صرفا زرد و آبي 
امتحانات شــان را به صورت عملي با رعايت پروتكل ها 
بدهند. اين اقدام در شــهرهاي نارنجي و قرمز ممنوع 
است. در مورد دانشجويان، بيشــترين نگراني مان در 
زمينه استفاده از خوابگاه هاست. بنابراين دانشجوياني 
كه بومي هستند يا نياز به اســتفاده از خوابگاه ندارند، 
مي توانند امتحانات عملي شان را در شهرهاي صرفا زرد 

و آبي بدهند.

هنر بازگرداندن نشاط به شهر
او مي گويــد: هنرهاي تجســمي  ادامه از 

درصورتي كه از تمامي هنرمندان اين صفحه 10
حوزه - اعم از زن و مرد - كمك گرفته شود، مي تواند نقش 
مهمي در ايجاد نشاط، شادي و باال بردن اعتماد به نفس در 
ميان شهروندان داشته باشد و زنان هنرمند با نگاه دقيق تر و 
زيباتري كه نسبت به مسائل جامعه و پيرامون خود دارند، 
مي توانند كمك مؤثري به بروز اين شادي و نشاط داشته 

باشند.«  

ايجاد امنيت ذهني در شهروندان با رنگ آميزي 
شهرها 

افســانه صانعي، نويســنده و تصويرگــر كتاب هاي 
كودكان نيز با بيان اينكه شــهر امن شهري است كه 
در آن امنيت و نشــاط براي همه افراد جامعه اعم از 
زن و مرد وجود داشته باشــد، مي گويد: با استفاده 
از هنر مي توان بســياري از معضالتي كه اين روزها 
در سطح شــهرها و جامعه شاهد آن هســتيم را به 
شهروندان آموزش دهيم و اين مسئله بايد از كودكي 
و ابتدا در خانواده ها آغاز شــود. صانعي با اشــاره به 
تخصص تصويرگري، ادامه داد: از طريق اســتفاده از 
هنر تصويرگري در تبليغات، فيلم هاي آموزشــي و 
تابلوهاي گرافيكي يا تصويرســازي روي ديوارهاي 
شهر مي توان اين حس امنيت را به همه افراد جامعه 
القا كرد. تصويرگران با خلق آثار در شــهر مي توانند 
ارتباط بصري با مخاطب كه اينجا شهروندان هستند، 
برقرار كنند و پيام خود را به شهروندان برسانند. البته 
اگرچه معابر شهري جاي چندان زيادي براي آموزش 
ندارند، اما تصويرگر مي توانــد تلنگر كوچكي براي 
يادآوري اتفاقات خوب در زندگي بزند. او ادامه داد: 
در سال هاي گذشته در محدوده كوچكي شاهد حضور 
زنان طراح در شــهرهاي بزرگ بوديم كه طرح هاي 
خاطره انگيــزي را روي ســاختمان ها و معابر براي 
روحيه دادن به شهروندان اجرايي كردند. اين روزها 
هم كه همه درگير پاندمي كرونا هســتيم مي توان 
حداقل با رنگ آميزي ســاختمان ها و خانه هايي كه 
در معرض ديد عموم هستند، كمي نشاط به جامعه 
تزريق كنيم تا شهرونداني كه در شهر تردد مي كنند 
به جاي تماشاي ساختمان هاي خاكستري، روز خود 
را با تماشــاي ديوارهاي رنگارنگ و آثار هنري آغاز 
كنند و ادامه دهند؛ چراكــه رنگ ها مي توانند نقش 

مهمي در ايجاد نشاط اجتماعي داشته باشند.

خبر

حميد سوري، رئيس كميته كشوري اپيدميولوژي كوويد-19 در گفت وگو با 
همشهري: واكسيناسيون به معني پايان رعايت پروتكل هاي بهداشتي نيست

همشهري آخرين خبرها درباره واكسن روسي و شروع واكسيناسيون را بررسي كرد

با واكسيناسيون عمومي فاصله داريم  
اولويت با چه كساني است؟
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اسمش دنياست. هرچند خودش هم مي داند كه سهم چنداني از اين دنيا نبرده. شماره اش 
را از مردي مي گيرم كه روزي كارش اجاره رحم به مادران نابارور بوده و شماره اش را در 
اينستاگرام پيدا كرده ام. دنيا دو فرزند دارد و جايي حوالي تهران زندگي مي كند. مي گويد 
همان بار اول كه رحمش را با امضاي كلي بند و تبصره و سفته اي كه از او گرفتند، اجاره داد، مجبور شد بچه را تحويل خانواده دهد. اما از 
آن روز انگار چيزي را در گوشه اي از اين شهر گم كرده. مي گويد با شيري كه در سينه اش گره شده بود و بچه اي كه نبود، روزهاي سختي 
را گذرانده. او دلبسته شده بود و وقتي سزارين شد با پتويي كه دورش پيچيده بودند، بدون اينكه يك بار بچه را ببيند، از بيمارستان 
بيرون آمد. افسردگي پس از زايمان همه  چيز را برايش سخت تر كرد. آن قدر كه تحمل يك بار ديگر امتحان كردنش را ندارد؛ حتي اگر از 
گرسنگي بميرد. اين حال و روز مادراني است كه تبليغ كيسه حامل شان كه فرزند آينده شما در آن است، تجربه مي كنند. مادران فقير در 
كوچه پسكوچه هاي اين شهر كه روزي براي لقمه اي نان، بخشي از وجودشان را گم كردند و ديگر نيافتند. در اين گزارش اما با اين مادران 
و واسطه ها صحبت كرده ايم. از وكيل درباره قانون اين جايه جايي پرسيده ايم و بين قيمت هاي پيشنهادي دنبال رقمي منطقي تر گشته ايم.
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فرزندآوري تعادل مي خواهد و اتاق فكر

كنترل فرزنــدآوري مثل هــر كاري ديگري 
نياز به اتاق فكــر دارد. محروميت، ناآگاهي و 
سياست  افراط و تفريط در هر كشوري مي تواند 
هر كاري را با مشــكل روبه رو كند. خيلي ها به 
ياد دارند كه بعد از مائــو، رئيس جمهور، چين 
سياســت تك فرزندي را در پيش گرفت. اين 
سياست تبعاتي را براي اين كشور داشت. كودكاني كه نه خواهري داشتند 
و نه برادري، افسرده شدند. در چين حتي اعالم شده بود كه فرزندان دوم و 
سوم اگر متولد شوند، از امتيازات اجتماعي محروم مي شوند. اين سياست  
سختگيرانه، مردم چين را به داشتن يك فرزند مجاب كرد. ترجيح بيشتر 
خانواده ها اين بود كه فرزندشان پسر باشد. جمعيت پسران در چين برعكس 
نرم جهاني بيشتر از جمعيت دختران شد، آمار سقط جنين هاي غيرمتعارف 
باال رفت و... . همه اين تبعات چين را مجبور كرد سياست تك فرزندي را رها 

و دو فرزندي را جايگزين كند.
چين، ژاپن و ديگر كشــورهاي صنعتي آسيا، سياست كم كردن جمعيت 
و پايين آوردن درصد فرزندآوري را در پيش گرفته اند. هر چه كشــورها 
از نظر صنعتي و اقتصادي پيشــرفته تر باشــند، برنامه ريزي بهتري براي 
ميزان فرزنــدآوري دارند. اما هر چه كشــورها فقيرتر مي شــوند، درصد 
فرزندآوري شان باالتر است. عراق و افغانستان نمونه هاي خوبي براي اين 
ادعا هستند. در خود كشور ما همين وضعيت را مي شود ديد؛ در استان هاي 
محروم، فرزندآوري بيشتر از استان هايي است كه رفاه اجتماعي شان باالتر 
است. بهتر است بگوييم در استان هاي محروم، فرزندآوري موروثي است. 
اگر پدري زياد بچه داشــته باشــد، فرزندان او هم ترجيح مي دهند، بچه 

زيادي به دنيا بياورند.
تا زماني كه اتاق فكري نباشد و اطالع رساني درستي انجام نشود، نمي شود 
انتظار داشت كه تعادل رعايت شود. من هم قبل از انقالب پزشك بوده ام، هم 
زمان جنگ، االن هم فعال هستم. به واسطه شغلم، از هر دوره اي، تجربه اي 
دارم. زمان قبل از انقالب شعار اين بود كه »حب و قرص بي ضرره، يك تا دو 
بچه بهتره«. از سال 1358تا اواخر دهه 60هم كه جمعيت انفجاري زياد شد. 
اواخر دهه 60مســئوالن مي گفتند هر زني لوله هايش را ببندد يا هر مردي 
وازكتومي كند، فرش ماشــيني جايزه مي گيرد. خود وزارت بهداشت براي 
عقيم كردن، تسهيالت مي داد. جمعيت كم شــد، عكس قضيه اتفاق افتاد؛ 
گفتند اگر زن يا مردي عقيم شود، هم خودش و هم پزشكش جريمه مي شود. 
از همه بدتر احمدي نژاد بود كه در دوره رياست جمهوري اش شعار جمعيت 
150ميليون نفري را ســر داد، بدون اينكه فكر كند زيرساخت هاي جامعه، 
از تحصيل گرفته تا نان، آب و هوا براي اين جمعيت تامين است يا نه. امروز 
صحبت از اين است كه درصد فرزندآوري ايران پايين آمده و حتي آژير خطر 
هم به صدا درآمده. اين درست است، بايد احساس خطر كنيم اما براي انجام 
هر كاري بايد اتاق فكر باشد. نمي شود فله اي تصميم گرفت. يك روز بگوييم 
بچه به دنيا نياوريد و يك روز بگوييم بچه به دنيا بياوريد. اگر قرار اســت كه 
فرزندآوري زياد بشود، بايد با برنامه ريزي باشد. بايد مشخص شود كه مملكت 
در 30 ســال آينده چند معلم، چند پزشــك، چند صنعتگر و چند كشاورز 
مي خواهد، چند نفر بايد رياضي بخوانند و چند نفر علوم انساني. ما برنامه ريزي 
نمي كنيم فقط افراط و تفريط داريم در حالي فرموده حضرت رســول)ص( 
اين است كه ميانه رو باشيم. يك روز براي بچه دار شدن جايزه مي دهند يك 
روز مي گويند دو تا بچه بيشتر بياوريد، كوپن نمي دهيم. عذرخواهي مي كنم 
كه اين را مي گويم ولي جمعيت يك مملكت چغندر و كلم نيست كه بشود 
فله اي زيادش كرد يا گاو و گوسفند نيست كه فقط علوفه نياز داشته باشد. ما 
بايد زيرساخت ها را براي پرورش انسان هاي آگاه، فهيم، متعهد و متخصص 
آماده كنيم. منظور از متخصص فقط افراد دانشــگاه رفته نيست، متخصص 
يعني آگاه به امور كشاورزي، آگاه به امور صنعت و... براي بعضي از افراد شايد 
حتي ازدواج كردن هم زود باشد، آيا ما نوع برخورد با زن يا شوهر را به بچه ها 
ياد داده ايم، اگر ياد نداده ايم بايد مطمئن باشــيم كه آمار طالق باال مي رود؛ 
االن دختران و پســران مجرد داريم و فردا دختران و پسران مطلقه خواهيم 
داشت. همه اين  كارها زيرساخت و اطالع رساني مي خواهد. راديو، تلويزيون، 
مطبوعات بايد از افراد متعهد و متخصص به امور مملكت دعوت كنند، مثال 
از روانشناس، جامعه شناس و حتي از روحاني تحصيل كرده بخواهد كه دور 
هم بنشينند و مسائل را بررسي علمي كنند. بررسي علمي يعني اينكه ژاپن 
مي داند براي 50سال آينده به چيزهايي نياز دارد؛ چند كشاورز، چند پزشك 
و چند معلم مي خواهد. مي داند كجاي مملكت را بايد ســيب بكارد و كجا را 
پياز. مثل كشور ما نيست كه مردم براساس آزمون و خطا كار مي كنند؛ امسال 
پياز كم است و گران مي شود، ســال بعد همه پياز مي كارند و صدها تن پياز 

روي دست مردم مي ماند و از بين مي رود. آيين كشورداري علم مي خواهد.
ما مي گوييم بايد فرزندآوري زياد شــود اما مي دانيم مي خواهيم براي اين 
جمعيت چه كاري انجام بدهيم؟ جمعيت كشور ما به مرحله اي رسيده كه 
جمعيت مسن اش كه كارايي ندارد بيشتر و جمعيت كاركن كه اقتصاد جامعه 
را در دست دارد، كم شده است. با مشكالتي هم كه وجود دارد، انگيزه براي 
فرزندآوري پايين آمده است. شــعار امروز اين است كه بايد جمعيت بيشتر 
شود و خانواده ها را براي فرزندآوري تشويق مي كنيم، اما براي اين كار برنامه 
داريم؟ سن ازدواج دختران به باالي 30و سن ازدواج پسران به باالي 35سال 
رسيده است. در اين شرايط مي توانيم انتظار داشته باشيم كه فرزندان سالم 
متولد شوند؟ همانطور كه بايد به مردم مناطق محروم آگاهي بدهيم كه در 
هر شــرايطي فرزند به دنيا نياورند و با توجه به امكاناتي كه مي توانند براي 
بچه هايشــان تامين كنند، تعداد آنها را افزايش بدهنــد، بايد به دختران و 
پســران هم بگوييم كه تشــكيل خانواده هم مثل هر چيزي ديگري بهاري 
دارد. مشــكالت اقتصادي هست اما در هر ســني هم مي شود بچه دار شد؟ 
دختران ما اين درك اين را داشته باشند ذخيره تخمدان ها بعد از يك سن كم 
مي شود. پسران و دختران ما حتي اگر ازدواج هم كنند تا چند سال از بارداري 
پيشگيري مي كنند تا ادامه تحصيل بدهند، خانه و ماشين بخرند و بعد بچه دار 
شوند اما داشــتن بچه ســالم، زمان دارد. توصيه من اين است همانطور كه 
مسئوالن بايد در تصميماتشان برنامه و تعادل داشته باشند، خانواده ها هم بايد 
اين تعادل را رعايت كنند تا ليسانس كه درس خواند و امكانات اوليه زندگي 
تامين شد، بچه دار شود و بقيه خواسته هايش را بگذارد براي چند سال آينده. 
براي رسيدن به خواسته ها، براي داشتن خانه، ماشين و گوشي موبايل فرصت 

هست اما در هر سني نمي شود بچه دار شد. بايد با برنامه و آگاهي جلو رفت.

يادداشت يك

ناباروران زير پوشش كامل بيمه
مجلس چه طرح ها و برنامه هايي براي حمايت از درمان 

ناباروري دارد؟
سال93 سياست هاي كلي جمعيت و خانواده در حالي با تأكيد بر ضرورت 
افزايش جمعيت مانند فرزندآوري و حمايت از نقش مادري، تسهيل ازدواج، 
بهداشت باروري، ترويج سبك زندگي ايراني-اسالمي، توانمندسازي جوانان 
و رصد تحوالت جمعيتي مطرح و ابالغ شد كه تاكنون قدم مثبتي در اين 
راستا برداشته نشده است و اگر گاهي حركت هايي صورت پذيرفته آن قدر 
اثربخشي نداشته كه بتواند به صورت فراگير بر تار و پود جامعه نفوذ كند؛ 
نمونه بارز يكي از مشكالتي كه در راستاي حركت در جهت سياست هاي 

كلي جمعيت و خانواده سال هاست به آن توجهي نشده  است.

نقشه جهاني درمان ناباروري
كشورهاي اروپايي،  موفق ترين و كشورهاي آسيايي 

ارزان ترين در درمان ناباروري هستند
ناباروري، يا ناتواني در بارداري اختاللي كامال رايج اســت كه مي تواند 
زوج ها و خانواده ها را با شرايط سختي مواجه سازد. سقط ناخواسته جنين 
و مرده زايي از ديگر اَشكال ناباروري به شمار مي روند كه ميليون ها انسان 
را در سراسر جهان تحت تأثير قرار داده است. براساس آمارهاي موجود 
بيش از 80ميليون زوج در جهان با موضوع ناباروري درگيرند، كشورهاي 
جنوب و شرق اروپا از پايين ترين نرخ باروري برخوردارند و از هر4 زوج 
در كشورهاي درحال توسعه، يك زوج تحت تأثير ناباروري قرار گرفته اند. 

ميزان ناباروري در مردان و زنان تقريبا برابر است. 

 فقط 5درصد زوج هاي نابارور
 درمان نمي شوند 

اين اميد مي رود كه در آينده اي نزديك بتوانيم با استفاده از 
سلول هاي بنيادي، حتي قدرت باروري افرادي كه كاماًل عقيم 

هستند را هم برگردانيم
رشد ساالنه جمعيت در ايران همچنان صعودي است و كشور ما تا بحران كم جمعيتي 
فاصله بسياري دارد اما آنچه عيان است كاهش فرزندآوري در ميان زوج هاي ايراني 
است. در بررسي علل اين موضوع بيشتر بر مشكالت اقتصادي تأكيد مي شود. تورم و 
بحران اشتغال و مسكن تأثير خود را گذاشته اند و درصد زوج هاي جواني كه تصميم 

به بچه دارنشدن مي گيرند يا خانواده هاي داراي يك  فرزند، رو به افزايش است. 
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سيداسداهلل كالنتري
عضو هيأت مؤسس مركز ناباروري اصفهان

برخالف كشورهاي 
ديگر كه قوانين 

سفت و سختي درباره 
رحم اجاره اي وضع 

كرده اند و در آنها 
معموال اين كار به 

شكل خيريه انجام 
مي شود، در ايران 

قوانين روشني 
دراين باره وجود 
ندارد. به طوري 

كه ماده 19 قانون 
ثبت احوال باعث 

مي شود نام زني كه 
باردار بوده به عنوان 
مادر ثبت شود و در 

نتيجه براي تغيير 
نام مادر يا بايد 

وارد روال قضايي 
دشوار و طوالني شد 

يا با بيمارستان و 
صادر كننده گواهي 

والدت تباني كرد كه 
از شناسنامه دهنده 
تخمك به جاي زائو 

استفاده كنند

ناباروری

و فرزندآوری

این شماره

بازاریبرایرحماجارهای

نگار حسينخاني
روزنامه نگار

هر رحم اجاره اي معموال بين 50تا 70ميليون 
تومان براي زوج نابارور آب مي خورد. البته اين 

عدد گاهي در افرادي باالتر هم مي رود مثال 
آنهايي كه در مطالبات شان حتي قد و وزن و 
سن و قيافه مادر جايگزين را شرط مي كنند

حكايت هاي يك مادر ميانجي
اسمش رؤياســت. بار اول كه رحمش را اجاره داد، دوقلو باردار شد 
و دي ماه 1395 بچه ها را به دنيــا آورد. يك بار ديگر خردادماه 97 
فارغ شــد و دفعه بعدش مهرماه 98، حاال هم در حال مصرف دارو 
براي آماده شدن بارداري چهارم است.  رؤيا هنوز 33ساله نشده و به 
قول خودش يكی دو سال ديگر وقت دارد كه مادر ميانجي باشد. او 
مي گويد اهداي تخمك برايش چندان به صرفــه نبوده و بارداري 
برايش بهتر است، چون حواسش بيشتر به همه ماجراست؛ »براي 
اهداي تخمك پول دندانگيري نصيب آدم نمي شود. شايد 3ميليون. 
آن هم اگر همه تخمك ها را خالي نكننــد و چيزي براي خود آدم 
بگذارند. معموال هــر بار بايد 20تخمك خارج شــود. دكترها هم 
به خاطر بيهوشي و عوارض پيشنهاد نمي كنند بيشتر از دو بار اين 
عمل را انجام دهي. اما زايمان فرق مي كند. مادر خودم ده شــكم 
زاييده.«  رؤيا خــودش مي داند كه ايــن بارداري هاي مكرر يعني 
كم خوني، پوكي استخوان، بيماري هاي رحم، لگن و عمر كوتاه. اما 
اينطور خودش را دلداري مي دهد كه مي تواند اندك سرمايه اي براي 
پســرش جمع كند. از آنجا كه مادران ميانجي بايد زايمان موفقي 
پيش از اين كار داشته باشند، او يك پســر دارد. رؤيا درباره كارش 
مي گويد: »بعد از هر زايمان و براي آمادگي براي بارداري بعدي بايد 
آزمايش هاي سالمت بدهم كه خيال خانواده ها را راحت كند. اگر 
كسي فشارخون، ديابت يا بيماري قلبي، ايدز و هپاتيت و سرخجه 
داشته باشد، نمي تواند مادر شود. اين البته با اين شرايط است كه بايد 
يك بار بارداري بي خطر و فرزند سالم هم داشته باشد و دارو مصرف 
نكند. خانواده هم بايد راضي باشند كه البته با همين نياز مالي دل 

خانواده  را به دست مي آورم«. 

بچه هاي 70ميليون توماني
احمدي كه سال ها كارش آشنا كردن مادران ميانجي با آنهايي است 
كه دل شان لك زده براي مادر شدن، مي گويد: »همه اين 20سال كه 
با مادران ميانجي كار مي كنم، آن قدر بال سرم آمده كه قرارداد يك 
صفحه اي روز اول حاال به 5صفحه پر از ماده و تبصره رسيده است. 
در قرارداد همه  چيز لحاظ شده، از مدل زايمان تا مرگ مادر حين 
زايمان؛ قراردادي كه همســران مادران ميانجي هم بايد امضايش 
كنند تا فردا روزي مدعي نباشند«. هر رحم اجاره اي معموال بين 50تا 
70ميليون تومان براي زوج نابارور آب مي خورد. البته اين عدد گاهي 
در افرادي باالتر هم مي رود. مثال آنهايي كه در مطالبات شان حتي 
قد و وزن و ســن و قيافه مادر جايگزين را شرط مي كنند. احمدي 
مي گويد: »تا امــروز بيش از 200مورد رحم اجــاره اي را مديريت 
كرده ام و كسي مشكل و نارضايتي نداشته. معموال 70ميليون تومان 
هزينه مادر و وكيل قرارداد است كه از زوج نابارور گرفته مي شود«. او 
مي گويد با چند بيمارستان  كار می كند و مادر حتما بايد به پزشكان 

اين بيمارستان ها مراجعه كند؛ »روزهاي فرد به بيمارستان مي روم 
و مداركم را مي برم تا مطمئن شوند كه زوج بچه دار نمي شوند. البته 
اين هزينه جداي هزينه IVf اســت. چند ميليون نيز هزينه كشت 
تخمك و اسپرم مرد در آزمايشگاه و انتقال آمبريو تشكيل شده از 
دهانه رحم به داخل حفره رحم مادر ميانجي است. البته ماهانه يك 
تا يك ميليون و 500هزار تومان نيــز بايد كمك هزينه اي به مادر 
داده شود، تا بتواند خوب تغذيه كند و مشكلي نداشته باشد. هزينه 

آزمايش و دكتر هم با زوج خواستار رحم است.«

همسران مادران جايگزين ذي نفعند 
احمدي مي گويد زماني كه اين كار را شــروع كــرده قيمت رحم 
اجاره اي 2ميليون تومان بــوده؛ »آن زمان تجربه مــان كم بود و 
قراردادمان شامل بسياري موارد نمي شد. گاهي مادر وقتي به در اتاق 
عمل مي رسيد از سزارين كردن ممانعت مي كرد. همان وقت بود كه 
پول بيشتري مي خواست تا به حسابش واريز شود. از همان روزها 
تجربه  شد كه كم كم همه اين موارد را به قرارداد اضافه كنيم.« به نظر 
او هرچه ذي نفعان بيشتر باشــند، هم به نفع جنين است، هم زوج 
نابارور. او مي گويد: »همين كه مادر ميانجي خود را معرفي مي كند، 
از او يا طالق نامه مي خواهيم يا گواهي فوت همســر. اگر نه بايد از 
همان جلسه اول شوهرش را هم با خود بياورد تا او را توجيه كنيم. 
همسران آنها نيز در اين پول ذي نفعند و بايد با اين تصميم همراهي 
كنند. اتفاقا وقتي مي فهمند كه نفعي خواهند برد، خيلي به همسران 
باردارشان كمك مي كنند چون در غيراين صورت و آسيب رسيدن 
به جنين پولي گيرشان نخواهد آمد. از همان اول براي اينكه به زوج 
نابارور صدمه اي نرسد از آنها مي خواهيم كمترين برخورد را با مادر 
ميانجي داشته باشند و از طريق وكيل از وضعيت بچه آگاه شوند. 
از طرفي از مادر ميانجي سفته چند ده ميليوني گرفته مي شود تا 
درصورت مشكل وكيل اقدام كند«.  اما چرا به جاي اين واسطه ها به 
مؤسسه رويان مراجعه نمي شود؟ رويان، مؤسسه اي زيرنظر جهاد 
دانشگاهي و جايي براي آنهايی است كه مي خواهند فلوشيپ نازايي 
بگيرند؛ آنهايي كه مي خواهند تجربه و سابقه اي براي خود دست و پا 
كنند. متخصصاني كه چندان ذي نفع نيستند و همين باعث مي شود 
به نگراني هاي ناباروران چندان اهميتي ندهند. مهناز جزو آن دسته 
مادراني اســت كه اول به رويان مراجعه كرده. او مي گويد:  »ما اول 
از اين بازار نابسامان رهن و اجاره ترســيديم و به رويان رفتيم. اما 
پزشكان آنجا آب پاكي را ريختند روي دست مان و گفتند IVf انجام 
نمي دهند و گزارش آندومتــر را 7 اعالم كردند. اين عدد اصال عدد 
خوبي نيست، درحالي كه 8و 9 عدد اميدواركننده اي است. خب همه 
مي دانند كه سونولوژيست ها با ميلي متر سر و كار دارند و آنها كه در 
رويان هستند متخصصان زنان اند و سونوگرافي نمي كنند. درحالي كه 
وقتي جواب آندومتر را به يك سونولوژيست نشان داديم، نظر ديگري 

داشت. ما مجبور شديم به اين بازار آشفته برويم. حاال هم يك كودك هفت ماهه دارم 
كه تا 2 ماه ديگر به دنيا مي آيد.«

فرزند قسطي با شرايط مناسب
پشت تلفن صدايش را صاف مي كند و مي گويد از چه مي ترسم؟ كافي است اوِل كار 
فقط 10ميليون پرداخت كنم كه بخشي از آن هزينه داروها و... مي شود. بعد هم تا 
12هفتگي كم كم رقم را بپردازم كه جمعا تا زمان زايمان مي شود 50ميليون تومان. 
پس از زايمان و ترخيص و تحويل بچه باقي پول تصفيه مي شود. شهره شماره اش 
را به عنوان اجاره دهنده رحم در سايت ها گذاشته است. او مي گويد 35ساله است، 
اما كامال سالم و  تر و فرز است و اصال به 35ساله ها نمي خورد. دختر نوجواني دارد 
و تازه قول رحمش را به زوجي داده و نمي تواند پيشنهادم را قبول كند. به نظرش 
نبايد نگران باشــم، چون پول بچه را خدا مي رساند. شهره همسري ندارد و دكتر 
2 ماه استراحت مطلق داده كه قرار است پرستار بگيرد تا اين دوره را طي كند. از 
آنهايي است كه آزاد عمل كرده و به هيچ يك از بيمارستان ها نرفته. از خانواده اش 
كه مي پرسم مي گويد يك جور راضي شان مي كند، آنها مي دانند كه وضع مالي اش 
مناسب نيست، مجبورند موافقت كنند. او يك مادر ميانجي است كه بي واسطه پا 
به ميدان گذاشته و خالف آنچه نشان مي دهد، كمي نگران حق و حقوقش است. 
خودم را مادر ناباروري معرفي كرده ام كه از او مشورت مي خواهد. وقتي درباره صيغه 
بارداري به او مي گويم انگار حرف برخورنده اي زده باشم مي گويد اصال چنين كاري 
نكنم. در صيغه بارداري مرداني كه حاضر نيستند فرزندشان در رحم بيگانه اي جا 
خوش كند، همسرشان را راضي مي كنند براي شــان كسي را صيغه كند و بعد از 
بارداري و به دنياآمدن بچه، رها كند و بــرود. اين وضعيت بار رواني زيادي به مادر 

جايگزين و مادر نابارور وارد مي كند.

قانون راه گشا نيست
قانون اما در اين بين چندان راه گشــا نيست. خالف كشــورهاي ديگر كه قوانين 
سفت و سختي درباره رحم اجاره اي وضع كرده اند و در آنها معموال اين كار به شكل 
خيريه انجام مي شود، در ايران قوانين روشني دراين باره وجود ندارد. به طوري كه 
ماده 19 قانون ثبت احوال باعث مي شود نام زني كه باردار بوده به عنوان مادر ثبت 
شود و در نتيجه براي تغيير نام مادر يا بايد وارد روال قضايي دشوار و طوالني شد يا با 
بيمارستان و صادر كننده گواهي والدت تباني كرد كه از شناسنامه دهنده تخمك به 
جاي زائو استفاده كنند. هرچند براساس نظر قوه قضاييه، مالك اسپرم صاحب كودك 
شناخته مي شود و زايمان كننده محرم خوني است، اما سازمان ثبت احوال هنوز با 
اين ماجرا كنار نيامده است؛ مسئله اي كه باعث شده زوج ها و بيمارستان ها دست 
به دست هم داده و زن حامل جنين را با شناسنامه مادر واقعي جنين بستري  كنند. 
از آنجا كه 90درصد زناني كه رحم اجاره مي دهند، از طبقه محروم جامعه هستند، 
خأل قانون پاي واسطه ها و دالالن را به اين بازار باز كرده است. درباره رحم اجاره اي 
نيز همچنان به قانون اهداي جنين به زوج هاي نابارور مصوب در سال 82، در مجلس 
شوراي اسالمي اتكا مي شود. مصطفي زارعي، وكيل پايه يك دادگستري در اين باره 
مي گويد: »اين قانون كه در مردادماه 1383به تأييد شوراي نگهبان رسيد، نواقص 
بسياري دارد، چرا كه در آن به طور مستقيم به قرارداد رحم جايگزين اشاره اي نشده. 
با اين حال اين امر به شكل نسبي مورد تأييد قانونگذار است. در قراردادهاي رحم 
اجاره اي يا جايگزين، آمده كه اين كار بايد در مراكز ناباروري و با حضور متخصص و 
كارشناس حقوقي و طي قراردادي انجام شود. در اين قراردادها نيز بايد ضمانت هاي 
الزم و اجرايي درنظر گرفته شــود؛ مواردي چون گرفتن شناســنامه، نفقه، ارث، 
مالقات فرزند و عدم استرداد نوزاد به پدر و مادر حقيقي. چراكه درصورت اختالف 
بين زوجين، متعاقبا مشكالت بسياري در اين قرار براي دو طرف ايجاد خواهد شد«. 
رقم هاي باالي جابه جايي جنين، بازار داغ واسطه هايي كه از 5تا 10ميليون در هر 
زوج حق داللي شان مي شود، آسيب روحي مادران جايگزين و استرس هايي كه زوج 
نابارور در اين بازار تحمل مي كنند، همه و همه گويا باعث نشده تا امروز قانونگذار 
به فكر اصالح قانون موجود و بررسي دقيق اين ماجرا باشد؛ مسئله اي كه روزبه روز 

وضعيت مادران را در جامعه دستخوش اتفاقات ناخوشايند تازه اي مي كند.
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و فرزندآوری

این شماره

 سايه كرونا 
بر طلوع يك زندگي 

فرزندآوري و زادوولد در انسان ها مسئله 
بسيار مهمي اســت كه ابعاد مختلفي از 
زندگي را تحت الشعاع خود قرار مي دهد. 
در بسياري موارد حتي بر كيفيت زندگي زوج ها مي افزايد. تولد هر 
كودك طلوع يك زندگي است كه آفتاب درخشان آن باعث گرماي 
روابط خانوادگي خواهد شد و حالوتي وصف ناپذير به همراه دارد. اما 
اكنون زمزمه هايي از كاهش زاد و ولد در اذهان عمومي وجود دارد 

كه باعث تشويش شده است.
ويروس مرموز و پيچيده كرونا كه روي همــه ابعاد زندگي جامعه 
جهاني و به خصوص برخي كشورها تأثير منفي خود را گذاشته است، 
به اعتقاد كارشناســان، پيامدهايي اجتماعي عالوه بر آنچه امروزه 
ديده مي شود نيز خواهد داشت كه يكي از آنها تأثير برجمعيت است.

برخي از كارشناســان حوزه جمعيت و مسائل اجتماعي مي گويند 
كه كرونا عالوه  بر تأثيري كه به واسطه افزايش تعداد مرگ ومير در 
يك سال گذشته برجمعيت  گذاشته، به صورت غيرمستقيم نيز روي 
جوامع به ويژه جوامعي كه درگير چالش هاي اجتماعي و اقتصادي 
متعدد هستند تأثيرخواهد گذاشت. نزول فرزندآوري در اولويت هاي 
زوجين را طي يك سال گذشته يكي از پيامدهاي نامحسوس كرونا 

بايد محسوب كرد.
با اينكه آماري از كاهــش ازدواج در دوران كرونا وجود ندارد اما به 
تعويق افتادن زمان آغاز بسياري از زندگي هاي مشترك در ماه هاي 

اخير عاملي در تأخير فرزندآوري اين زوج ها خواهد بود.
كرونا عالوه بر كاهش ازدواج حتما در تصميم زوج ها به فرزندآوري 
نيز تأثير منفي مي گذارد. برخي از زوجين به دليل ترس از حضور در 

مراكز درماني، تصميم به فرزندآوري خود را به تعويق انداخته اند.
باتوجه به اينكه بارداري به حضور مســتمر در مطب و مراكزدرماني 
براي پايش و كنترل جنيــن و ارزيابي مادر نيــاز دارد، تصميم به 

فرزندآوري را به تعويق انداخته است.
در نگاه بســياري از زوج هاي جوان شــرايط اقتصــادي موجود و 
درهم آميختگي چالش هاي كرونايي با ابعاد مختلف زندگي، فرصت 

فكركردن به فرزند آوري را نمي  دهد.
تعداد ديگري از والدين براي مدتي طوالني تــر، قيد فرزند آوري را 
زده اند كه علت اصلي آن چالش هاي اقتصادي و كم شدن درآمد است. 
اين روند در اليه هاي مختلف جامعه مشهود است كه فرزندآوري به 

اولويت هاي پايين تر زوج ها رفته است.
از طرفي عالوه براين،  به تعويق افتادن تصميم به فرزندآوري، احتمال 

افزايش سقط جنين در دوران كرونا مطرح است.
به نظر مي رسد كه زوج هايي كه در مواجهه با حاملگي ناخواسته در 
شرايط قبل از كرونا تصميم به ادامه بارداري مي گرفتند با توجه به 
آسيب هاي اقتصادي و اجتماعي ناشي از كرونا، تمايل به سقط در 

آنها افزايش يافته است.
مولفه هايي مثــل زادوولد، مرگ ومير، الگوهــاي ازدواج و طالق يا 
مهاجرت از مهم ترين ابعاد مرتبط با باروري هستند كه ويروس كرونا 

مي تواند همه آنها را تحت الشعاع قرار دهد.
اما شدت و ضعف آن به شرايط كشورها و تمهيداتي كه دولت ها براي 

رفع مشكالت انديشيده اند بستگي دارد.
هنوز آماري از سازمان ثبت احوال درباره تغييرات جمعيتي مستقيم 
ناشي از كرونا منتشر نشده است و نمي توان به صورت دقيق عنوان 
كرد كه كرونا چقدر برميزان مواليد تأثيرگذاشته است اما آنچه در 
مراكز درماني و زايشگاه ها به چشم مي آيد كم شدن آمار مواليد است.

در ارتباط با ميزان باروري، الگوهاي مختلفي در جوامع ثروتمند و 
فقير به چشم مي خورد اما اگر بخواهيم حالت كلي را بررسي كنيم 
باتوجه به عدم اطميناني كه در شرايط فعلي نسبت به اشتغال، درآمد 
و اميد به زندگي وجود دارد، تمايل به فرزندآوري به ويژه ميان بانوان 

كاهش يافته است.
به طور كلي بيكاري و عدم اطمينان به آينده 2عامل مهم در اين زمينه 
است. هنوز تحقيقات كامل يا گزارش هاي دقيق در زمينه تأثير كرونا 
بر قدرت باروري در زنان و مردان انجام نشده است اما وجود گيرنده 
كرونا روي اســپرم و تأثير نامطلوب ويروس روي كميت و كيفيت 

اسپرم ثابت شده است.
ويروس كرونا مانند اوريون و آنفلوآنزا روي كيفيت و كميت اسپرم 
مؤثر اســت اماپايدارماندن اين تأثير در درازمدت هنوز مشــخص 

نشده است.
تأثير كرونــا در كاهش ذخيره تخمدان هم ديده شــده اســت اما 
ماندگاري آن هنوز در دست تحقيق است. بنابراين حداقل به صورت 
مقطعي ابتال به كرونــا روي ميزان باروري تأثيــر منفي دارد و اين 
مسئله هم در بعد ديگري در جريان پاندمي در كاهش فرزندآوري 

تأثير مستقيم دارد.
افرادي كه در زمان پاندمي كوويد- 19قصد بــارداري دارند با اين 
چالش روبه رو هســتند كه آيا اكنون زمان مناســبي براي بارداري 

است يا خير؟
آيا باردارشدن خطر ناشي از ابتال به كرونا را افزايش مي دهد يا خير؟

و اقدام به بارداري در زمان كرونا تا چه اندازه مواجهه باخطر را بيشتر 
مي كند؟

البته پاسخ قطعي در اين خصوص كه آيا اقدام به بارداري كار درستي 
است يا خير، منوط به مشاوره با متخصص زنان است.

هيچ گونه توصيه خاصي در مورد بارداري در زمان كرونا وجود ندارد 
و اين يك تصميم كامال شخصي است.

عواملي نيز وجــود دارند كه براي فرزنــد آوري در دوران كرونا بايد 
بررسي شوند.سن يكي از مواردي است كه بايد درنظر گرفته شود. 
به طور كلي فكر مي كنيم كه خانم هاي جوان مي توانند بارداري را به 

بعد از كرونا به تعويق بيندازند.
شرايط شغلي و محيط كار ازجمله مواردي است كه در ميزان بروز 
كوويد- 19 نقش مهمي دارد. به افرادي كه مشــاغل پرخطر دارند 
ازجمله كادر درمان توصيه مي شــود درخصوص اقدام به بارداري 

حتما با پزشك متخصص زنان مشورت كنند.
ريسك فاكتورهاي بارداري مسئله مهم ديگري است. خانم هايي كه 
سابقه بارداري پرخطر دارند و يا افراد مبتال به شرايط پزشكي خاص 

بايد از بارداري در زمان كرونا خودداري كنند.
به عنوان مطلب پاياني اين نكته را خاطرنشــان مي كنم بانواني كه 
تصميم به بارداري مي گيرند، بايد اطالعاتي را درباره تأثير ويروس 
در بارداري و تأثير بارداري بر شدت بيماري و عوارض آن كسب كنند.

بارداري خطر ابتال به كرونا را بيشتر نمي كند اما ابتال به وضعيت هاي 
شــديد آن به خصوص در ماه هاي آخر حاملگي گاهي به وضعيتي 
بسيار مخاطره آميز تبديل مي شود. با اميد به جهاني عاري از كرونا 
در آينده نزديك كه مشــكالت اين چنيني كه شــرايط پيچيده اي 

پيش روي افراد مي گذارد از بين برود.

دكتر سودابه سليماني
جراح و متخصص زنان و زايمان

 بررسي ها نشان 
مي دهد كه 

ميزان باروري كل 
كشورمان در حدود 
۷.۷ فرزند براي هر 
زن در سال 1۳4۵ 

به ۶.۳ فرزند در 
سال 1۳۵۵ كاهش 
يافته است. بعد از 

اين كاهش اوليه 
موقتاً وقفه اي در  

گذار جمعيتي 
ايران پديد مي آيد 

و تحت تأثير 
شرايط متأثر از 
رويداد انقالب 

اسالمي، باروري 
بين سال هاي 1۳۵۶ 

تا 1۳۵۸ افزايش 
مي يابد و سپس تا 
حوالي سال 1۳۶۳ 

روند نسبتاً ثابتي را 
ادامه مي دهد. اما 
بعد از سال ۶۳كه 

به نوعي نقطه 
عطفي در تاريخ 
جمعيت شناسي 

ايران به شمار 
مي رود، مجدداً 
به تدريج روند 
كاهش باروري 

آغاز مي شود و از 
۶.۹ فرزند براي هر 
زن در اين سال به 

۵.۵ فرزند در سال 
1۳۶۷ مي رسد

پرداخت هشت ماه حقوق براي درمان ناباروري
درمان ناباروري در ايران چقدر هزينه دارد؟

اقتصاد نابســامان بــر ابعاد مختلفــي از زندگــي ايراني ها 
تأثيرگذاشــته اســت. وخامت وضعيت اقتصادي كشور در 
پي همه گيري كرونا و پيش تــر از آن، تحريم هاي اقتصادي، 
برنامه ريزي زندگي خانواده هاي زيادي را مختل ســاخت. 
بخشــي از فعاليت ها و نيازهــاي عادي و معمــول زندگي 
به منظور كاهش هزينه ها به كلي از ســبد مخــارج خانواده 
بيرون انداخته شده اند و طبقات ضعيف تر جامعه، در وضعيتي 
آســيب پذيرتر از هميشــه قرار گرفته اند. براي خانواده هاي 
زيادي تامين مايحتاج ضروري  هم در اين روزها دشوار است؛ از 
خريد گوشت و مرغ گرفته تا تامين لوازم الكترونيك موردنياز 
آموزش از راه دور براي فرزندانشان. در چنين وضعيتي نبايد 
از كسي انتظار داشت تا نگران پير شدن جمعيت كشور و كند 
شدن روند فرزند آوري باشــد و باالبودن آمار تجرد در ميان 
جوانان و كاهش تمايل آنها به ازدواج و فرزند آوري در چنين 
وضعيتي كامــال طبيعي به نظر مي آيــد. وضعيت اقتصادي 
همواره يكي از اصلي ترين انگيزه هاي جوانان براي تشــكيل 
خانواده يا انصــراف از ازدواج بوده اســت و در مرحله بعدي، 
تصميم گيري براي فرزند آوري هم به شدت تحت تأثير وضعيت 
مالي خانواده قرار دارد. در كنار بي ميلي نسل جوان به تشكيل 
خانواده، مشــكالت جانبي ديگري هم بر كندتر شدن روند 
افزايش جمعيت تأثيرگذار است. ناباروري و هزينه هاي درمان 

اين مشكل در كشــور، يكي از اين داليل است. اگرچه گفته 
مي شود هزينه درمان ناباروري در ايران يك دهم كشورهاي 
مجاور مانند تركيه و امارات و يك بيستم كشورهاي اروپايي 
اســت اما وضعيت اقتصادي خانواده ها باعث شده تا تامين 
همين هزينه كه نسبت به نرخ جهاني ناچيز به نظر مي آيد هم 

براي زوج ها دشوار و گاه غيرممكن باشد.
درباره نرخ ناباروري در كشور نظرات متعددي وجود دارد. براي 
مثال عليرضا زالي، رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 
به تازگي از نابارور بودن 25درصد از زوج ها در كشور خبر داده 
و با اشــاره به هزينه هاي ناباروري به عنوان يكي از مشكالت 
پيش روي زوج هــا براي بچه دار شــدن، كمك بــه تامين 
هزينه هاي ســنگين درمان ناباروري را يكي از راهكارهاي 
بهبود روند افزايش جمعيت كشــور اعالم كرده  است. سال 
گذشته نرخ ناباروري در كشور بر اساس آمار سازمان جهاني 
بهداشت حدود 15تا 20درصد اعالم شده بود. آنچه در مورد 
وضعيت ناباروري همواره ثابت است، تأثير هزينه هاي درمان 
و تحت پوشش بيمه نبودن اين هزينه ها در بي ميلي زوج هاي 

نابارور در فرزند آوري است.
هزينه هاي درمان ناباروري در كشــور متناسب با نوع درمان 
مي تواند متغير باشــد. به طور كلي 2دســته روش درماني 
در كشــور وجود دارد كه كم هزينه ترين آن دســته مشاوره 
و دارويي اســت. اين شــيوه هاي درماني براي زوج هايي كه 
مشــكل ناباروري آنها پيچيدگي چنداني ندارد، با هزينه اي 
اندك قابل اجراست. مشكل از آنجا شروع مي شود كه كار به 

درمان هاي پيشرفته كشيده شود. رايج ترين شيوه هاي درمان 
پيشرفته ناباروري در ايران مانند بسياري از ديگر كشورهاي 
جهان، انواع  شيوه هاي لقاح مصنوعي مانند لقاح آزمايشگاهي 
يا ICSI و لقاح خارج از رحم يا IVF هســتند. اين شيوه ها 
براي اثرگذار بودن بايد در چندين ســيكل به اجرا گذاشته 
شوند تا درصد موفقيت آنها افزايش پيدا كند. به صورت متوسط 
هر زوج بايد 3سيكل درماني را پشت سر بگذارند و گاه براي 
افزايش تأثيرگذاري مجبور به تكرار يك ســيكل ديگر هم 
خواهندشــد. هزينه هر يك از اين سيكل ها در مراكز دولتي 
حدود 7تا8ميليون تومان است. به بياني ديگر مجموع هزينه 
درمان يك زوج با در نظر گرفتن نياز به 3ســيكل درماني، 
حدود 24تــا 32ميليون تومان خواهد بــود كه بيمه بخش 
كوچكي از اين مبلغ را پوشــش مي دهد. در مراكز خصوصي 
كه معموال تحت پوشــش بيمه ها هم قرار ندارند، هزينه هر 
سيكل حدود 18ميليون تومان اســت و اين مبلغ، مجموع 
هزينه درمان ناباروري در اين مراكــز را به 49تا 54ميليون 

تومان مي رساند.
به اين ترتيب اگر حداقل حقوق سال 99 را حدود 3ميليون 
تومان در نظر بگيريم، براي تامين هزينه هاي درمان ناباروري 
در يك مركز دولتي، يكي از زوج ها بايد حقوق 8 تا 10 ماه خود 
و در يك مركز خصوصي بايد حقوق يك سال و4 تا 6 ماه خود را 
پرداخت كند؛ مبالغي كه تامين آن براي قشرهاي متوسط رو 
به پايين چندان عملي به نظر نمي آيد. آن هم در شرايطي كه 
بر اساس گزارش هاي ميداني، كمك  هزينه هاي دولت براي 

پوشش هزينه هاي ناباروري تنها 30درصد از هزينه  زوج ها را 
در مراكز دولتي پوشش مي دهد و البته نبايد فراموش كرد اين 
هزينه ها تنها هزينه هاي مستقيم سيكل هاي درماني است 
و نبايد هزينه هاي جانبي مانند هزينه انواع معاينات،  تامين 
دارو، مخارج سفر و اقامت طوالني مدت در شهري كه مركز 
درماني در آن واقع شده است را هم فراموش كرد. با محاسبه 
سرانگشــتي هزينه هاي جانبي مانند دارو و لوازم مورد نياز 
درمان، هزينه بستري و ديگر مخارج جانبي مبلغ نهايي درمان 
ناباروري گاه ممكن است به 70تا 100ميليون تومان هم برسد. 
اگرچه متخصصان اين حوزه تأكيد دارند كه نوع ناباروري، سن 
زوج ها و ديگر شرايط در تعيين هزينه اي كه بايد براي درمان 

ناباروري پرداخت شود تأثير گذار است.

 جدال 
اقتصاد و غريزه 

بررسي ها نشان مي دهد كه نگراني از آينده شغلي 
فرزندان و مصايب تامين مالي آنها براي خانواده ها، از 

مهم ترين موانع رشد جمعيت در ايران  است 
تا پيش از آمدن نسل هاي جديد انگار تئوري »بچه روزي ش را با 
خودش مي آره« پاسخگوي نياز غريزي فرزند آوري بود. امروز 
اما آمارها روايت هاي ديگري دارند؛ برآوردها نشان مي دهد كه 
ميزان باروري در ايران از حدود ۷.۷ فرزند براي هر زن در سال 1۳4۵ به سطح باروري 
حدود 1.۸ فرزند به ازاي هر زن در سال 1۳۹۰ رسيده است و براساس گزارش سازمان 
ملل متحد، نرخ باروري كل ما در ۳۰ سال گذشته حدود ۷۰درصد كاهش داشته است. 
به نظر مي رسد زور اقتصاد به غريزه چربيده است. تيرماه امسال، مليندا گيتس، همسر 
بيل گيتس، در توييتر خود نوشت: سريع ترين كاهش نرخ فرزند آوري به ازاي هر زن در 
تاريخ جهان در ايران اتفاق افتاده  است. روند كاهش ميل به فرزندآوردن در خانواده ها 
تقريبا از بعد از سال ۶۳آغاز شد. بررسي ها نشان مي دهد كه ميزان باروري كل كشورمان 
در حدود ۷.۷ فرزند براي هر زن در ســال 1۳4۵ به ۶.۳ فرزند در سال 1۳۵۵ كاهش 
يافته است. بعد از اين كاهش اوليه موقتًا وقفه اي در  گذار جمعيتي ايران پديد مي آيد و 
تحت تأثير شرايط متأثر از رويداد انقالب اسالمي، باروري بين سال هاي 1۳۵۶ تا 1۳۵۸ 
افزايش مي يابد و سپس تا حوالي سال 1۳۶۳ روند نسبتاً ثابتي را ادامه مي دهد. اما بعد از 
سال ۶۳كه به نوعي نقطه عطفي در تاريخ جمعيت شناسي ايران به شمار مي رود، مجدداً 
به تدريج روند كاهش باروري آغاز مي شــود و از ۶.۹ فرزند براي هر زن در اين سال به 
۵.۵ فرزند در سال 1۳۶۷ مي رسد. در سال هاي پاياني دهه ۶۰البته اين سياست هاي 
تشويقي براي كاهش جمعيت بود كه تســهيلگر اين روند شده بود تا جايي كه ميزان 
باروري كل حدود ۲.1۷ در سال 1۳۷۹ برآورد مي شود. حاال اما براساس آخرين آمارهاي 
منتشرشده از سوي مركز آمار ايران از رسيدن اين شاخص به حدود 1.۷4فرزند براي 
خانواده هاي ايراني و 1.۶فرزند براي كل جمعيت مقيم كشور در سال 1۳۹۸است. حاال 
زنگ خطر كاهش جمعيت و سالخورده شدن ايران مدتي است نواخته مي شود اما به نظر 
مي رسد تأثيري روي زوج هاي جوان براي تشويق به فرزندآوري ندارد. اما چرا كار به 
اينجا رسيده است؟ چه موانعي بر ســر راه غريزه آدم ها قرار دارد؟ مركز پژوهش هاي 
مجلس در گزارشي كه در سال ۹۶منتشر كرده، ۹دليل براي اين كاهش ميل دسته جمعي 
برشمرده است. »نگراني هاي مربوط به تامين آينده شغلي و تحصيلي فرزند« از مهم ترين 
موانع فرزندآوري در ايران براساس نتايج پژوهش هاي مختلف به شمار مي رود؛ نگراني اي 
كه در جهش هاي مختلف تورمي در كشور تشديد مي شود و به نظر مي رسد تبليغ ها، 

تشويق ها، فرهنگسازي ها و حتي غرايز انسان ها براي رفع آن چندان كارگر نمي افتد.
كميته رصد و پايش سياســت هاي جمعيتي دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي در 
گزارشي اعالم كرده كه نرخ فرزندآوري در سال ۹۸نسبت به مدت مشابه خود در سال 
۹۷، 1۲درصد كاهش پيدا كرده است.  براساس اين گزارش، اگرچه نرخ مواليد در كشور 
درحال افزايش بوده اما از سال ۹4تا ۹۷اين مسئله با كاهش ۸درصدي روبه رو شده  است؛ 
كاهشي كه به نظر مي رسد ريشه در مســائل اقتصادي و نگراني هاي تامين مالي دارد.  
پيش بيني مي شود كه نرخ رشد جمعيت در كشور در سال جاري از يك درصد كمتر شود. 
هم اكنون، حدود ۸۰كشور در حال توسعه جهان، نرخ باروري سطح جايگزيني باالتري از 

۲.۲دارند. يعني به ازاي هر زن ۲.۲كودك در اين كشورها به دنيا مي آيد.

چرا بچه دار نمي شويد؟
مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشــي 
كه در سال 96منتشــر كرده است 9عامل 
را به عنوان مهم تريــن عوامل كاهش ميل 

خانوارها به فرزندآوري برشمرده است.
طبق نتايج پژوهش ملي فــوق، نگراني از 
آينده تحصيلي و شغلي فرزندان، افزايش 
مشكالت اقتصادي با آمدن فرزند جديد، 
درآمد ناكافي و نداشــتن مسكن مناسب 
در 4 رده اول انتخاب پاسخگويان در بيان 

عوامل بازدارنده فرزندآوري بوده اند.
76درصد جامعه مورد بررسي »نگراني از 
آينده شغلي فرزند« را عامل نياوردن فرزند 

دانسته اند.
»افزايــش مشــكالت اقتصادي بــا تولد 
فرزند جديد« دوميــن عامل كاهش نرخ 

فرزندآوري اعالم شده است.
ســهم »درآمد ناكافي« بيش از 67درصد 

برآورد شده است. 

»كفايت تعداد فرزنــدان فعلي« به عنوان 
عامل چهــارم و با ســهم 70درصد اعالم 

شده است. 
»نداشتن مسكن مناسب« با 59درصد در 
سطر پنجم جدول فرزند نياوردن ايستاده 

است. 
»عدم آمادگــي روحي بــراي تولد فرزند 
جديد« ششمين عاملي است كه خانوارها 
را براي به دنيا نياوردن فرزند به آن اشاره 
كرده اند و سهم 53درصدي به آن داده اند. 

هفتمين مانع فرزندآوري در ايران براساس 
داده هاي اين گــزارش، »ترس از فرزندان 

بيشتر« با 25درصد اعالم شده است. 
»نگراني از ســالمتي مــادر بــا افزايش 
فرزندان« هشتمين مانع فرزندآوري است. 
عامــل آخــر، »تداخــل فرزنــدآوري با 
مســئوليت هاي اجتماعي« اســت كه به 
شكل معناداري با سهم 21درصدي در رده 

آخر موانع ايستاده است. 

بررسي نتايج يك تحقيق ميداني در اصفهان 

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در پايشي ميداني عوامل بازدارنده و 
سوق دهنده فرزندآوري را بررسي كرده است. 

اين مطالعه روي 4۰۰نفر از شــهروندان متاهــل مراجعه كننده به 
مراكز جامع خدمات شهري و روســتايي شهرستان خميني شهر 
استان اصفهان در ســال۹۷ انجام شده اســت كه ميانگين سن 

شركت كنندگان در آن ۳۳.۶سال بوده است. 
مهم ترين مانع و عامل بازدارنده بــراي فرزندآوري در اين تحقيق 

»نگراني از تامين آينده تحصيلي« اعالم شده است. 
»امنيت شغلي فرزندان«، »افزايش مشكالت اقتصادي با آمدن فرزند 
جديد« و »نداشتن درآمد كافي براي آوردن فرزند« از ديگر عوامل 

مهم بازدارنده در جامعه آماري خميني شهر برآورده شده است. 
يكي از نكات جالب اين پژوهش، درك مسائلي همچون باال بودن 
هزينه درمان ناباروري، مشكالت احتمالي ناشي از آوردن فرزند با 

باال رفتن سن مشاركت كنندگان بوده است.

ش
بر

سبا ثروتی
روزنامه نگار

ديگر پژوهش ها چه مي گويند؟
براساس نتايج پژوهش »تأثير نااطميناني 
شــغلي بر تمايــل بــه فرزنــدآوري در 
اســتان هاي ايران«، نااطميناني شــغلي 
مهم تريــن مانــع فرزنــدآوري در بين 
ايراني هاست. افزايش اين نااطميناني در 
ميان مردان موجب كاهــش نرخ باروري 
و در مقابــل نااميدي از يافتن شــغل در 
ميان زنان – متأسفانه- موجب بهبود نرخ 

باروري شده است. 
براســاس نتايج ايــن پژوهــش، مردان 
اســتان هاي آذربايجان شرقي، گلستان و 
هرمــزگان باالترين و مردان اســتان هاي 
مازنــدران، خراســان جنوبــي و فارس، 
پايين تريــن مقدار متوســط نااطميناني 

شغلي را به خود اختصاص داده اند. 
از ســوي ديگــر، زنــان در اســتان هاي 
آذربايجان شرقي، خراسان رضوي و گيالن، 
باالترين و زنان بوشهر، خراسان شمالي و 
فارس پايين ترين مقدار متوسط نااطميناني 

را به خود اختصاص داده اند. 
براســاس داده هاي منتشر شــده در اين 
پژوهش، افزايش نوسان بيكاري در جامعه 
يكي از موانع اصلي فرزندآوري است و اثرات 
منفي بر نرخ ناباروري استان هاي مختلف 

كشور گذاشته است. 

روزنامه دنياي اقتصاد در گزارشي نوشته 
است كه استان هاي سيستان وبلوچستان، 
خراسان جنوبي، خراسان شمالي و هرمزگان 
كه از لحاظ توسعه  يافتگي در سطح پاييني 
قرار داشــته اند، به مراتب باروري باالتري 
نسبت به اســتان هاي گيالن، مازندران، 
تهران، البرز و... در آمار خود نشان داده اند.

 براســاس اين محاســبات حداقل ميزان 
بــاروري كل مربــوط به اســتان گيالن 
)براي كل جمعيت( در ســال هاي 1396، 
1397 و 1398 به ترتيــب 35/ 1، 26/ 
1 و 1/ 1 فرزنــد و حداكثــر آن مربوط به 
 اســتان سيستان وبلوچســتان با مقادير

 66/ 3، 53/ 3 و 40/ 3 فرزند است.
در مجموع، در ســال هاي 1396 و 1397 
ميزان باروري كل در 17 اســتان باالتر از 
ميانگين باروري كل كشور بوده و در سال 
1398 تعداد 16 اســتان، باروري باالتر از 

ميانگين كشوري قرار داشته اند.
براساس نتايج سرشماري عمومي نفوس 
و مسكن ســال 1395، ميزان باروري كل 
ايران رقمي برابر با 2.01در آن سال اعالم 
شــده اســت كه البته به نظر مي رسد در 
سرشماري عمومي نفوس و مسكن بعدي 

كاهش قابل توجهي را تجربه كند.
يكي ديگر از موانع فرزنــدآوري در ايران، 

توزيع نامناســب امكانات بين شــهرها و 
روستاهاست.

براساس نتايج حاصل شــده از پژوهش ها 
و مطالعات مركز جمعيت شناسي كشور، 
نســبت جمعيت شهرنشــين كشــور از 
31.4درصد در ســال 35به 74درصد در 
ســال 95افزايش پيدا كرده اســت. اين 
كاهش محسوس الگوي زندگي روستايي 
را تغيير داده و به نظر مي رســد و مي توان 
الزامات الگوي شهرنشيني را يكي از داليل 
كاهش فرزنــدآوري در دهه هــاي اخير 

دانست. 
مرداد ماه امسال، حســين گودرزي، عضو 
كميســيون اجتماعي مجلس با استناد به 
تحقيقات مركز آمار ايــران گفت: حدود 
يك ســوم جامعه ايران مستأجرند. حدود 
90درصــد آنها، امــكان پرداخت افزايش 
اجاره بها در ســال را ندارند. اين وضعيت 
منجر به كاهش ميل به ازدواج و فرزندآوري 

شده و سونامي طالق مي آفريند.
به گفته گــودرزي، مهم ترين مســئله در 
علت هاي اقتصادي، مســكن است. خانوار 
متشكل از شوهر، همسر و فرزندان زير يك 
سقف به اسم خانه است. وقتي تهيه مسكن 
دچار مشــكل مي شــود، ميل به ازدواج و 

فرزندآوري پايين مي آيد.

آوين آزادی 
روزنامه نگار
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و فرزندآوری

این شماره

 يارانه درمان ناباروري
كجا هزينه مي شود؟ 

بررسي وضعيت بيمه درمان ناباروري در ايران

در دنياي امروزي مي گويند 
هيچ خانواده اي بدون بچه 
نمي مانــد، علم بــه قدري 
پيشرفت كرده كه اگر با شرايط عادي هم نتواني مادر و پدر شوي، 
علم به كمكت مي آيد اما علم به تنهايــي مي تواند خانواده اي را 

سه نفره كند؟ نه، بايد پول باشد و پول زياد.
روز سي ام ارديبهشت سال1393 كه سياست هاي كلي جمعيت 
به سران سه قوه ابالغ شد، زوج هايي كه نه قدرت باروري داشتند 
و نه پولي براي درمان، خوشحال شدند. بند سه اين ابالغيه تأكيد 
كرده بود بايد هزينه هاي درمان ناباروري تحت پوشش بيمه قرار 
گيرد. متن بند سه اين بود: »اختصاص تسهيالت مناسب براي 
مادران به ويژه در دوره بارداري و شــيردهي و پوشش بيمه اي 
هزينه هاي زايمان و درمان ناباروري مردان و زنان و تقويت نهادها 
و مؤسسات حمايتي ذي ربط«. با توجه به اين ابالغيه دولت هر 
سال بودجه مشخصي را براي درمان ناباروري در اختيار وزارت 
بهداشت مي گذارد؛ بودجه اي كه از نظر كارشناسان مي توانست 

بيش از 90درصد هزينه هاي درمان را تامين كند.
ناباروري با چند راه مي تواند درمان شود؛ بعضي  از زوج ها با چند 
جلسه مشاوره مشكلشان را حل مي كنند، بعضي نياز به درمان 
دارويي دارند، اما گروه سوم، با روش هاي پيشرفته تر و پيچيده تر 
درمان مي شوند. مسئله اصلي همين گروه آخر هستند. سال هاي 
اخير توصيه هاي بيشتر پزشكان براي درمان ناباروري روش هاي 
كمك باروري ICSI و IVF است؛ اما درماني گران. اگر زوج ها 
در مراكز دولتي درمان شوند، بايد براي هر مرحله از درمان 7 تا 
8ميليون بپردازند. هر زوج حداقل به سه مرحله درمان نياز دارند؛ 
يعني براي بچه دارشدن حداقل بايد 21ميليون پرداخت كنند. 
هزينه در مراكز خصوصي به 54ميليون تومان هم مي رسد. در 
شرايطي كه بيشتر خانواده ها با حداقل دستمزد روزگار سپري 
مي كنند، مي توانند 21ميليون هزينه كنند؟ با ابالغ سياست هاي 
كلي جمعيت، دولت از 150تا 200ميليــارد تومان براي بيمه 
هزينه هاي درمان ناباروري بودجه درنظر گرفته اســت. امسال 
بودجه 200ميليارد توماني به وزارت بهداشــت داده شد. اما آيا 
همه اين بودجه براي درمان ناباروري هزينه شده؟ پدارم ضيايي، 
پژوهشــگري كه درباره ناباروري تحقيق كرده، مي گويد بيشتر 
هزينه ها را خود افراد پرداخت مي كنند: »هم اكنون پيشرفته ترين 
و پيچيده ترين روش درمان ICSI و IVF  است. ظرفيت كشور 
براي ارائه اين نوع درمان، پنجاه وپنج هزار دوره درماني در سال 
اســت. دولت نياز به هيچ رديف بودجه جديدي براي كمك به 
درمان ناباروري به صورت 100درصد هزينه ندارد، چراكه دولت 
ســاالنه 150ميليارد تا 200ميليارد به وزارت بهداشت مي داد 
تا خرج درمان نابــاروري كند. با اين بودجه مي شــد نزديك به 
90درصد هزينه ها را پرداخت كرد. اما يارانه ناچيزي به اين نوع 
درمان تعلق مي گيرد. با اين يارانه فقط هزينه مرحله اول پرداخت 
مي شود و خود خانواده بايد هزينه مراحل بعدي را پرداخت كند.« 
اين يارانه ناچيز حتي به بعضي از خانواده ها هم تعلق نمي گيرد. 
اگر زن باالي چهل سال سن داشته باشد يا در ازدواج دوم متوجه 

ناباروري شود، نمي تواند از يارانه استفاده كند.

با تحقيق هايي كه شده وزارت بهداشت در بهترين شرايط حدود 
يك سوم بودجه اي را كه دولت براي درمان ناباروري درنظر گرفته، 
هزينه كرده است. بقيه اين بودجه چه مي شود؟ ضيايي مي گويد: 
»سال 1396 وزارت بهداشت به سازمان امور اداري و استخدامي 
گزارشي داده كه طبق اين گزارش 20 تا 30ميليارد اين بودجه 
براي درمان زوجين هزينه شده بود. بخش اندكي از بودجه را هم 
براي تاسيس مركز درمان ناباروري هزينه كرده بودند«. ساخت 
مركزي براي خود ناباروري از نظر خيلي ها تخلف است، چراكه 
رديف بودجه عمراني با رديف بودجه جاري متفاوت است و وزارت 
بهداشت اجازه نداشته است هزينه هاي درماني را كه جزو بودجه 
جاري است، به جاي بودجه عمراني هزينه كند. اما همه داستان 
اين نيست. گفته مي شود وزارت بهداشت طبق توافقنامه اي كه 
با سازمان و برنامه بودجه داشته اســت، بخش قابل توجهي از 
يارانه درمان ناباروري را براي طرح تحول ســالمت هزينه كرده 
است. طبق اين تفاهمنامه وزارت بهداشت اجازه دارد هر بخش 
از هر بودجه اي را كه تشخيص مي دهد براي طرح تحول سالمت 
هزينه كند، ولي آيا اين تفاهمنامه در تضاد با سياست هاي كلي 

جمعيت نيست؟
عليرضا زالي، رئيس دانشــگاه علوم پزشكي بهشتي، در آخرين 
آماري كه داده، اعالم كرده اســت كه 25درصد زوج هاي جوان 
توان بــاروري ندارند. بعضي از آمارها هــم مي گويند اين تعداد 
حدود 3/5ميليون زوج اســت. از نظر كارشناســان بيشتر اين 
زوج ها توانايي تاميــن هزينه هاي درمان را ندارنــد اما وزارت 
بهداشت، درمان آنها را در اولويت قرار نداده است، تخصيص يارانه 
درمان آنها به ديگر موارد اين موضوع را تأييد مي كند. خيلي از 
شركت هاي بيمه هاي خصوصي هم تســهيالتي را براي درمان 
ناباروري درنظر گرفته اند، اما مسئله افرادي هستند كه توانايي 
استفاده از بيمه هاي خصوصي را هم ندارند. سؤال كارشناسان اين 
است وقتي فرزندآوري يكي از اركان مهم هويتي هر خانواده است، 
چرا وزارت بهداشت، درمان ناباروري را در اولويت قرار نمي دهد و 
يارانه درمان را جاهاي ديگر هزينه مي كند. ضيايي تأكيد مي كند: 

»پول براي درمان ناباروري هست ولي خرجش نمي كنند.« 
سال آينده شايد شرايط متفاوت از ســال هاي قبل باشد. طبق 
اليحه پيشنهادي بودجه، رقم اعتبار درمان ناباروري 40درصد 
كاهش يافته و به كمتر از 120ميليارد رسيده است. با اين حال 
نمايندگان عضو كميسيون تلفيق ضمن تصويب پوشش رايگان 
خدمات درمان ناباروري، بودجه درمان را نيز به رقم 375ميليارد 

تومان افزايش داده اند.

ليلي خرسند
روزنامه نگار

15تا 35درصد 
زوج هاي نابارور 
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مجلس چه طرح ها و برنامه هايي براي حمايت از درمان ناباروري دارد؟

 ناباروران
زير پوشش كامل بيمه

بانكي پور فرد، عضو كميسيون فرهنگي  مجلس: با تصويب قطعي طرح 
جواني جمعيت و تعالي خانواده، زوج هاي نابارور تحت پوشش كامل بيمه 

درماني قرار مي گيرند
سال93 سياست هاي كلي جمعيت و خانواده در حالي با تأكيد بر ضرورت 
افزايش جمعيت مانند فرزندآوري و حمايت از نقش مادري، تسهيل ازدواج، 
بهداشت باروري، ترويج ســبك زندگي ايراني-اسالمي، توانمندسازي 
جوانان و رصد تحوالت جمعيتي مطرح و ابالغ شد كه تاكنون قدم مثبتي در اين راستا برداشته نشده است و اگر گاهي 
حركت هايي صورت پذيرفته آن قدر اثربخشي نداشته كه بتواند به صورت فراگير بر تار و پود جامعه نفوذ كند. نمونه بارز 
يكي از مشكالتي كه در راستاي حركت در جهت سياست هاي كلي جمعيت و خانواده سال هاست به آن توجهي نشده 
و دغدغه هيچ يك از دولت ها نبوده، مسئله ناباروري است؛ مشكلي كه روزبه روز با افزايش سن ازدواج ها، تنش ها و 
اضطراب هاي مداوم افراد و تغيير سبك زندگي شدت بروز بيشتري پيدا كرده تا جايي كه ما هم اكنون در كشور 3ميليون 
جمعيت نابارور داريم. اگر كمي دوربين را روي زندگي زوج هاي نابارور زوم كنيم خواهيم ديد همان تحكيم خانواده كه ما 
در سياست هاي كلي جمعيت به دنبالش هستيم نيز در اين خانواده ها رو به ضعف است؛ چراكه متأسفانه در عرف عموم 
جامعه نگاه مثبتي به زوج هاي نابارور وجود ندارد و اين مشكل موجب شده تا اين زوجين با انواع سرخوردگي هاي روحي، 
افسردگي هاي مقايسه خود با ديگران، جداشدن از جمع هاي خانوادگي و دوستانه، احساس عقب ماندن از ديگران، 
بي انگيزگي و احساس كمبود مواجه باشند و در بعضي موارد حل نشدن مشكل باروري منجر به از هم پاشيدگي و جدايي 
بسياري از خانواده ها مي شود. حل اين مشكل براي همه زوج هاي نابارور مقدور نيست و همين مسئله آنها را بيشتر رنج 
مي دهد، چراكه هزينه هاي درمان ناباروري سرسام آور است و فقط خانواده هايي توان درمان دارند كه بضاعت مالي 
داشته باشند. ناباروري تحت پوشش كامل بيمه درماني نيست تا خانواده هاي ضعيف و متوسط هم بتوانند براي رفع 
اين مشكل اقدام كنند. در ايران پوشش هاي حمايتي آن قدر ناچيز است كه عمال براي هرگونه اقدامي ناكارآمد است 
و دولت و مجلس هم طي اين سال ها اقدامات مؤثري در اين زمينه براي حمايت از زوجين نابارور انجام نداده اند. اخيرا 
طرح »جواني جمعيت و تعالي خانواده« پس از چندين سال خاك خوردن در پستوهاي مجلس، از سوي مجلس يازدهم 
دوباره به جريان افتاده و در كميسيون مشترك مجلس شوراي اسالمي در حال بررسي است كه سه ماده آن درخصوص 

ناباروري است كه اگر تصويب شود در راستاي حمايت از زوج هاي نابارور قدم هاي مثبتي برداشته خواهد شد.

در انتظار تصويب قطعي
اميرحسين بانكي پورفرد، عضو كميسيون فرهنگي مجلس 
شــوراي اســالمي در گفت وگو با همشــهري درخصوص 
طرح هاي مجلس براي حمايت از زوج هاي نابارور مي گويد: 
»در طرح جواني جمعيت و تعالــي خانواده چند ماده براي 
حمايت از زوج هاي نابارور قيد شــده كه مي تواند بسياري 
از مشكالت شان را مرتفع كند. زوج هاي نابارور يك مشكل 
عمده و اساسي دارند و آن هم تامين هزينه هاي درمان است. 
هزينه هاي درمان ناباروري سرســام آور است. لذا با تصويب 
قطعي طرح جواني جمعيت و تعالي خانواده، هزينه هاي اين 
بخش به طور كامل تحت پوشــش بيمه قرار خواهد گرفت. 
امســال هم در مجلس بودجه خوبي براي اين طرح درنظر 
گرفته شده البته هنوز در صحن مجلس به تصويب قطعي 
نرسيده اســت. اما ماده تصويب شده هنوز در بودجه امسال 

آورده نشده است«.
15تا 35درصد زوج هاي نابارور نيازمند انجام عمل پيشرفته 
تلقيح آزمايشگاهي و لقاح مصنوعي )آي وي اف( در فرآيند 
درمان هستند. اين عمل ها حدود 25 تا 30درصد منجر به 
باروري مي شوند، اما بسياري از زوجين به دليل هزينه بااليي 

كه برايشان دربر دارد، از ادامه درمان منصرف مي شوند.

توسعه زيرساخت هاي درماني
نبود مراكز درمان ناباروري در بسياري از شهرستان ها موجب 

شده تا زوج هاي نابارور براي درمان به مراكز درماني پايتخت 
مراجعه كنند. بسياري متصورند با صرف 4 تا 5ميليون تومان 
مي توانند مراحل درمان را طي كنند، اما نمي دانند تنها اقامت 
كوتاه چندروزه در تهران و اجاره يــك اتاق كوچك نياز به 
چنين عدد و ارقام كوچكي دارد. درحالي كه شايد اگر در شهر 
خود مركزي تحت اين عنوان داشتند در هزينه كردهايشان 

بسيار صرفه جويي مي شد.
عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي درخصوص 
كمبود مراكز درمان ناباروري در كشــور مي گويد:» تجهيز 
و توسعه زيرساخت هاي درماني درخصوص ناباروري يكي 
از دغدغه هاي مهم مجلس در بخش درمان اســت، چراكه 
مراكــز موجود كفاف جمعيــت باالي زوج هــاي نابارور را 
نمي دهد. ما 3ميليون زوج نابارور داريم كه طالب فرزندآوري 
هستند اما امكان آن وجود ندارد. مجموعه ها خيلي محدود 
است و هزينه ها هم باالست. ما به دنبال آن هستيم تا در زير 
مجموعه هر دانشگاه علوم پزشكي يك مركز درمان ناباروري 
راه اندازي شود، چراكه هم اكنون بسياري از استان ها مراكز 

ناباروري ندارند«.

خبرهاي خوب
جواد نيك بين، عضو كميســيون فرهنگــي مجلس نيز در 
گفت وگو با همشــهري مي گويد:» طرح جواني جمعيت و 
تعالي خانواده حدود11 است كه در مجلس در حال بررسي 

است و هيچ وقت هم نتوانسته است مصوب شود، اما در عمر 
كوتاه مجلس يازدهم اين طرح از سوي نمايندگان به صورت 
تخصصي مورد بررسي قرار گرفته و حدود 4 ماه است كه آنها 
تمام وقت پاي كار آمده اند تا اتفاقــات خوبي در اين زمينه 

رقم بخورد.«
نمايندگان مجلس با رأي قاطع به اصل 85اي شــدن طرح 
»جواني جمعيت و حمايت از خانــواده« اختيار صحن را به 
كميسيون مشتركي متشــكل از كميسيون هاي تخصصي 
مجلس تفويض كردند تا حمايت از خانــواده ايراني در امر 

فرزندآوري تسريع شود.
نيك بين مي افزايد: »بــراي تصويب اين طرح همه طيف ها و 
فراكسيون ها و كميســيون مجلس به ميدان آمدند و كمك 
كردند و همين باعث شد رأي بسيار خوبي به اين طرح داده 
شود و نمايندگان با دادن 194 رأي با طرح موضوع موافقت 
كردند كه اين از افتخارات مجلس يازدهم است. طرح در دستور 
كار جدي صحن قرار دارد و به زودي نتايج اعالم مي شود و رأي 
عموم نمايندگان مجلس را هم خواهد گرفت. ما تمام تالش 

خود را مي كنيم و از تمام تجربيات موفق دستگاه ها، نهادها، 
اشــخاص حقيقي و حقوقي اســتفاده مي كنيم تا اين طرح 

پاسخگوي سطح انتظارات جامعه و مردم باشد«.
عضو كميســيون فرهنگي مجلس درخصــوص ضرورت 
تسريع در روند تصويب اين طرح مي گويد: »اگر ما مشوق ها 
و امتيازاتي براي تسريع در فرزندآوري و از آن طرف خدماتي 
براي زوج هاي نابارور قرار دهيم كه بتوانند درمان ناباروري 
را تسريع ببخشند و با خيال راحت به بحث درمان بپردازند 
حتما جمعيت از وضعيت موجود بســيار بهتر خواهد شد. 
زوج هاي نابارور اگر تحــت درمان قرار گيرنــد و به لحاظ 
مالي تامين باشند حداقل اقدام به آوردن 3فرزند مي كنند. 
كثرت در تعداد جمعيت موجب امنيت در آينده مي شود و 
در راستاي سياســت هاي كلي نظام هم هست. البته بخش 
بهداشت و درمان كشــور هم اقدامات خوبي در اين زمينه 
انجام داده و جهاد دانشگاهي هم مراكز درمان ناباروري خوبي 
در مراكز استان تاسيس كرده، اما با وجود همه اين اقدامات 

بازهم ما كمبود مراكز درماني در اين خصوص داريم«.

خديجه نوروزی
روزنامه نگار

ماده هاي ناباروري در طرح جواني جمعيت و تعالي خانواده

طبق ماده29 طرح جواني جمعيت و تعالي خانواد، وزارت 
بهداشت مكلف است راهنما و دســتورالعمل هماهنگ 
كشوري براي پيشــگيري، غربالگري، تشخيص بهنگام و 
درمان افراد نابارور و در معرض نابــاروري را با بهره گيري 
از دانش اســتادان زنان و مامايي، نازايي، كليه و مجاري 
ادراري، بهداشت خانواده، غدد، تغذيه و استادان متخصص 
طب سنتي ايراني و ساير رشته هاي مرتبط در قالب نظام 
ســطح بندي خدمات با رويكرد به روزرســاني، حداكثر 
شش ماه پس از الزم االجرا شدن اين قانون، تدوين و اجرا 
كند. همچنين طبق ماده30 اين طرح، وزارت بهداشت با 
همكاري وزارت رفاه و ســازمان هاي بيمه گر مكلف است 
برنامه ها و اقدامات الزم را براي برخورداري همه زوج هايي 
كه با وجود اقدام به بارداري به مدت يك ســال يا بيشتر، 
صاحب فرزند نشــده اند، از برنامه هاي معاينه، بيماريابي 
)غربالگري(، تشــخيص علت ناباروري و درمان آن تحت 
پوشــش بيمه هاي پايه )حداكثر فرانشيز 10درصد( بدون 
محدوديت زمان و دفعات تــا حصول فرزندآوري موفق به 
عمل آورد. ماده30 داراي 4تبصره اســت كه طبق تبصره 
يك، اين مدت براي افراد باالي 35سال، شش ماه خواهد بود. 
طبق تبصره2 كساني كه دچار سقط مكرر شده اند، مشمول 

ماده فوق هستند. بر مبناي تبصره3 وزارت بهداشت مكلف 
است افراد مشمول اين قانون راكه تحت پوشش بيمه قرار 
ندارند، از طريق بيمه سالمت، تحت پوشش بيمه قرار دهد. 
همچنين طبق تبصره4، شوراي عالي بيمه موظف است ظرف 
مدت حداكثر شش ماه پس از ابالغ قانون، بسته خدمات پايه 
خود را به گونه اي تعريف كند كه شامل كليه اقدامات مذكور 
در درمان ناباروري اوليه و ثانويه شــود. در ماده31 طرح 
جواني جمعيت و تعالي خانواده، وزارت بهداشــت مكلف 
است حداكثر ظرف مدت يك سال پس از الزم االجرا شدن 
قانون، نســبت به راه اندازي حداقل يك مركز تخصصي 
درمان ناباروري در دانشگاه هاي علوم پزشكي فاقد مركز در 
قالب نظام سطح بندي خدمات متناسب با الگوي جمعيتي، 
و تجهيز ساير مراكز موجود اقدام كند. همچنين براساس 
تبصره يك اين ماده، وزارت بهداشت مكلف است اقدامات 
الزم را براي افزايش ظرفيت پذيرش دانشــجو در رشته 
تخصصي ناباروري )فلوشــيپ( و ساير رشته هاي مرتبط 
به عمل آورد به گونه اي كه كمبود نيروي متخصص در اين 
زمينه حداكثر تا 5ســال پس از الزم االجرا شدن قانون با 
توجه به نياز مراكز در تمام مراكز ناباروري سراسر كشور 

برطرف شود.

ش
بر

نقشه جهاني درمان ناباروري
كشورهاي اروپايي،  موفق ترين و كشورهاي آسيايي ارزان ترين 

در درمان ناباروري هستند
ناباروري، يا ناتوانــي در بارداري اختاللي كامال رايج 
اســت كه مي تواند زوج ها و خانواده ها را با شرايط 
سختي مواجه ســازد. سقط ناخواســته جنين و 
مرده زايي از ديگر اَشكال ناباروري به شمار مي روند كه ميليون ها انسان را در سراسر جهان 
تحت تأثير قرار داده است. براساس آمارهاي موجود بيش از 80ميليون زوج در جهان با موضوع 
ناباروري درگيرند، كشورهاي جنوب و شرق اروپا از پايين ترين نرخ باروري برخوردارند و از 
هر4 زوج در كشورهاي درحال توســعه، يك زوج تحت تأثير ناباروري قرار گرفته اند. ميزان 
ناباروري در مردان و زنان تقريبا برابر است. لقاح مصنوعي در داخل يا خارج از بدن، عالوه بر 
درمان دارويي، رايج ترين تكنيك درمان ناباروري در جهان است كه به دليل شانس باالتري 
كه براي درمان ناباروري دارد، نسبت به ديگر تكنيك ها از محبوبيت باالتري برخوردار است. 
به طور كلي هزينه درمان ناباروري در جهان باالست و مي تواند در بازه قيمت 5هزار تا 73هزار 
دالر متغير باشد. لقاح مصنوعي خارج از بدن معموال 2دوره روي متقاضي انجام مي گيرد و 
هزينه اين درمان مي تواند از 40تا 60هزار دالر متغير باشد كه معموال 85درصد اين مبلغ توسط 
افراد و نه شركت هاي بيمه پرداخت مي شود. همين هزينه هاي باال و گاه كليشه هاي فرهنگي 
و نگاه منفي جوامع نسبت به باروري خارج از روال طبيعي باعث مي شود زوج ها براي درمان 
باروري كشوري جز كشور خود را انتخاب كنند. هزينه هاي درمان، مجهز بودن كلينيك ها، 
ارزان بودن ســفر، قوانين مربوط به باروري، ميزان موفقيت درمان به ويژه ميان زنان باالي 
40سال، قابليت انتخاب جنسيت فرزند و وجود بانك هاي اهداي اسپرم يا تخمك از عواملي 

است كه افراد براي انتخاب مقصد درمان ناباروري خود درنظر مي گيرند.

دانمارك؛ محبوب ترين كشور اروپا براي 
درمان ناباروري

درحال حاضر بهتريــن كلينيك هاي درمان 
ناباروري اروپا در كشــورهاي آلمان، اسپانيا، 
لهستان و قبرس شمالي واقع شده اند. كلينيك 
»دنيا« يكــي از موفق تريــن مقاصد درمان 
ناباروري در اروپا و جهان در قبرس شمالي واقع 
شده است. اين مركز ميان مراجعه كنندگان 
اروپايي رتبــه اول و در جهان رتبــه نهم را 
داراســت. دليل محبوبيت قبــرس به عنوان 
مقصدي براي درمان نابــاروري، انجام بيش 
از هزار مورد لقاح مصنوعــي خارج از بدن در 
سال، موفقيت باالي 80درصدي اين كلينيك 
و استفاده از 10تكنيك مختلف براي افزايش 
درصد موفقيت بــاروري و ايجاد فرصت هاي 
بيشــتر مانند امكان انتخاب جنسيت فرزند 
است. قبرس كلينيك درمان ناباروري موفق 

ديگري هــم به نــام كايرنيــا دارد كه ميان 
10كلينيك برتر جهاني قرار دارد. ساالنه در 
اين كلينيك 980مورد لقاح مصنوعي بيرون 

از رحم يا  آي وي اف انجام مي شود.
كشور لهســتان هم با داشتن كلينيك هاي 
مشهور درمان ناباروري مانند جينسنتروم به 
يكي از برترين كشورهاي جهان براي درمان 
ناباروري تبديل شده است. شانس باروري در 
اين كلينيك با استفاده از تكنيك آي وي اف 
بين 43تا 61درصد اســت و گزينه انتخاب 
جنســيت نوزاد هم تنها درصورتي كه الزام 
سالمتي وجود داشــته باشد، ممكن خواهد 
بود. اين مركز ساالنه بيش از هزار  آي وي اف 
انجام مي دهد و براي مراجعه كنندگان شرط 
سني و تاهل قائل نمي شود. همچنين وجود 
بانك اهداي تخمك و اسپرم باعث مي شود 
مراجعه كنندگان از قرار گرفتن در صف هاي 

طوالني انتظار خالص شوند.
اســپانيا كه در زمينه هاي مختلف پزشكي 
ازجمله پيوند اعضاي بدن در جهان مشهور 
است، در حوزه درمان ناباروري هم جزو مقاصد 
مشــهور اروپا و جهان به شــمار مي رود. اين 
كشــور بيش از 4كلينيك درمــان ناباروري 
مشــهور و معتبــر دارد كه تكنــون يكي از 
آنهاســت. اين كلينيك درماني هم مشــابه 
ديگر مراكز موفق، داراي بانك اهداي اسپرم 
و تخمك است و درصد موفقيت درمان در آن 
باالي 59درصد اعالم شــده است. اوكراين، 
يونان، جمهوري چك، مجارستان و بلغارستان 
از ديگر كشورهاي مشــهور جهان در حوزه 
درمان ناباروري به شمار مي روند. در اين ميان 
اما دانمارك به ويژه به خاطر پذيرش اجتماعي 
گســترده و قوانيــن آزادانه اي كــه درباره 
درمان ناباروري، لقاح مصنوعي و استفاده از 
فناوري هاي كمك به باروري در اين كشــور 
وجود دارد، ســاالنه ميزبان تعداد زيادي از 
متقاضيان، به ويژه از ســوي آمريكاست. نرخ 
نوزادان متولد شده در اين كشور در مقايسه 
با كشوري به وسعت آمريكا بسيار قابل توجه 
اســت. در آمريكا 1.7درصد نوزادان با كمك 
فناوري هاي كمك به باروري متولد مي شوند، 

درحالي كه 8 تا 10درصد نوزادان دانماركي به 
اين شيوه متولد مي شوند. همچنين دانمارك 
از اين بابت كه در نزديكي كشــورهايي واقع 
شده كه بسياري از زنان براي درمان باروري 
با محدوديت ســني مواجهند، بــه يكي از 
قطب هاي درمان ناباروري در اروپا تبديل شده 
است. براي مثال در كشور سوئد زنان پس از 
42سالگي امكان دسترسي به درمان ناباروري 
را ندارند و يا دولــت هزينه هاي اين درمان را 
در گروهي از زنان پوشــش نمي دهد. اما در 
دانمارك زنان تا 46سالگي امكان دسترسي 
به اين درمان ها را دارند. از ســوي ديگر نرخ 
باالي اهداي تخمك و اسپرم و وجود يكي از 
بزرگ ترين بانك هاي جهاني تخمك و اسپرم 
در اين كشور باعث شده افراد براي بارورشدن 

نيازي به انتظار كشيدن نداشته باشند.

درمان ارزان تر در آسيا
عالوه بر كشــورهاي اروپايي، كشــورهايي 
مانند روســيه، تركيه، كره جنوبي و  مالزي 
هم با متقاضيان زيــادي از اروپــا و آمريكا 
سروكار دارند، به ويژه به اين دليل كه هزينه 
درمان در اين كشورها به نسبت كشورهاي 
اروپايي پايين تر است. به بياني ديگر،  هزينه 

آي وي اف در آسيا حدود 3تا 4برابر پايين تر از 
هزينه اين شيوه درماني در اروپاست. يكي از 
موفق ترين اين كلينيك ها به نام CHA در 
كره جنوبي واقع شده است و محبوبيت خود 
را مديون نرخ باالي موفقيت در درمان است. 
تا سال 2019بيش از 20هزار زوج متقاضي 
اين كلينيك درمان موفقي داشــته اند. اين 
كلينيــك بزرگ تريــن مركز درمــان لقاح 
مصنوعي خارج از رحم در آســيا محسوب 
مي شــود و حتي به دليل رويكرد فناور انه اي 
كه در تشــخيص و درمان ناباروري دارد، به 
يكي از قطب هاي توريسم درمان ناباروري در 
آسيا تبديل شده است. اين كلينيك عالوه بر 

كره جنوبي در ژاپن و آمريكا هم شعبه دارد.
تركيــه، كشــور ديگــري در منطقه غرب 
آسياســت كه داراي كلينيك هــاي درمان 
ناباروري مجهزي اســت. بيشتر متقاضيان 
كلينيك هاي تركيه از كشــورهاي امارات، 
تركمنســتان و قرقيزســتان هســتند. 
نــرخ موفقيــت درمــان در مشــهورترين 
كلينيك درمــان ناباروري تركيــه، مديكانا 
44تا 72درصد اســت و براي دريافت انواع 
درمان هاي اين كلينيك محدوديت ســني 

وجود ندارد.

سميرا رحيمی
روزنامه نگار



رشد ســاالنه جمعيت در ايران همچنان صعودي است و كشور ما تا بحران 
كم جمعيتي فاصله بسياري دارد اما آنچه عيان است كاهش فرزندآوري در 
ميان زوج هاي ايراني است. در بررسي علل اين موضوع بيشتر بر مشكالت 
اقتصادي تأكيد مي شود. تورم و بحران اشتغال و مسكن تأثير خود را گذاشته اند و درصد زوج هاي جواني كه تصميم 
به بچه دارنشدن مي گيرند يا خانواده هاي داراي يك  فرزند، رو به افزايش است. به اين موضوع بايد شيوع ناباروري را 
نيز افزود. چند روز پيش اعالم شد كه 25درصد از زوج هاي جوان ايراني نابارورند. ناباروري مشكل امروز نيست، اما 
تحقيقات علمي ای كه در زمينه ناباروري انجام شده تفاوت بسياري را هم بين علل ناباروري و هم درمان آن در گذشته و 
حال مشخص كرده است. در گذشته - و چه بسا كه هنوز نيز شايع است-ناباروري فقط به زنان نسبت داده مي شد و زن نازا 
پيوسته درصدد تهيه وسايلي بوده كه از اين بدبختي نجات يابد! اما به مرور زمان و با روشنگري علم، نقش علت هاي 
مردانه نيز در ناباروري شناخته  شد و هم اكنون حتي گفته مي شود كه تحت تأثير دنياي مدرن و تغيير سبك زندگي، 

درصد اثرگذاري علت هاي مردانه در ناباروري بيشتر است. دكتر »احمد وثوق«، رئيس مركز 
درمان ناباروري رويان، معتقد است با توجه به اينكه مردان بيشتر در معرض عوامل محيطي 
قرار مي گيرند و باالخره آسيب هايي كه ممكن است به سيستم توليدمثل آنها وارد شود جدي تر 
است، مي توان احتمال داد كه باالنس 50، 50كه طبق آن نقش علت هاي زنانه و مردانه در ناباروري 
يكسان است، به دليل سنگين ترشدن كفه علت هاي مردانه به هم خورده باشد. نظر دكتر وثوق را 

درباره علل ناباروري و همچنين درمان آن پرسيده ايم كه مي توانيد در ادامه بخوانيد.

اخيراً اعالم شد كه 25درصد از زوج هاي جوان 
ايراني نابارورند؛ آمار مربوط به ناباروري چگونه به دست 
مي آيد؟ و آيا واقعيت دارد كه ناباروري در ايران نسبت 

به ميانگين جهاني باالتر است؟
مطابق آخرين آمار كه حدود 6ســال پيش منتشر شد باالي 
20درصد جوانان ايراني نابارور تشخيص داده شدند. هم اكنون 
با گذشت زمان و تشــديد عوامل تأثيرگذار احتمال دارد كه 
25درصد به واقعيت نزديك باشد. ميانگين جهاني ناباروري 
از اين عدد پايين تر است، به اين علت كه آمار سطح جهان با 
روش هاي كاماًل علمي و تخصصي به دست مي آيد و به اعداد 
تقريباً قابل اعتمادي مي رســند اما متأســفانه ما آمار دقيقي 
نداريم و بيشــتر بر پايه مطالعاتي كه بعضــاً منطقه اي انجام 
شده يا شــايد كمي فراتر از آن بوده، به دســت مي آيد اما با 
پيش بيني هايي كه بــا گذر زمان روي عوامــل باروري تأثير 
مي گذارد مانند باالرفتن ســن ازدواج و ... به نظر مي آيد كه 
اين آمار قدري به واقعيت نزديك باشد. در پاسخ به بخش دوم 
سؤال بايد گفت كه درست اســت و آمار ناباروري در ايران به 

داليل مختلف از آمار جهاني باالتر است.

منظورتان از داليل مختلف چيست؟ عوامل 
محيطي مانند اينترنت، پارازيت هاي ماهواره ها، آلودگي 
هوا و در يك ســال گذشــته ويروس كرونا چقدر در 

ناباروري تأثيرگذار هستند؟
در سراسر دنيا ثابت شــده اســت كه عوامل محيطي در 
ناباروري مؤثرند؛ مثاًل آلودگي هوا و ميزان سربي كه در هوا 
وجود دارد، در ناباروري اثرگذار است يا كاركنان بعضي از 
مشاغل مانند كارگران پمپ بنزين يا كساني كه در معرض 
اشعه ايكس و امواج راديويي و ماهواره اي قرار دارند بيشتر به 
ناباروري مبتال مي شوند و هر قدر اين عوامل تشديد شوند، 
شــيوع ناباروري باالتر مي رود. در مــورد كرونا هنوز تأثير 
مستقيم اين بيماري روي افرادي كه مبتال شده اند و بهبود 
پيدا كرده اند، مشخص نشده اســت. ما هنوز تغييري را در 
مايع فوليكولي و تخمك ها و كيفيت اسپرم كساني كه تست 
كرونايشان مثبت بوده شاهد نبوده ايم و چيز ثابت شده اي 

در اين زمينه وجود ندارد.

گفته مي شود كه ميزان باروري مردان كاهش 
يافته است و نقش علت هاي مردانه در ناباروري بيشتر 

است. نظر شما در اين باره چيست؟
تا به امروز همه مي گفتند مشــكل نابــاروري در مردان و 
زنان 50، 50اســت؛ يعني 50درصد علت به مشكل زنانه 
و 50درصد ديگر به مشكل مردانه برمي گردد يا 40درصد 
علت مردانه و 40درصد علت زنانه و 20درصد مشــترك 
است. در واقع گفته مي شود كه هم زن و هم مرد در ناباروري 

دخيل هســتند. اينكه االن ما مطالعه كرده باشيم و واقعاً 
بگوييم كه ميزان ناباروري در آقايان با استدالل و مستندات 
علمي باالتر رفته است، هنوز اين كار صورت نگرفته و فعاًل 
مطالعه اي منتشر نشده اما با توجه به اينكه مردان بيشتر در 
معرض عوامل محيطي قرار مي گيرند و باالخره آسيب هايي 
كه ممكن است به سيستم توليدمثل آنها وارد شود جدي تر 
است، مي توان احتمال داد كه باالنس 50، 50 كه طبق آن 
نقش علت هاي زنانه و مردانه در ناباروري يكســان است، 
به دليل سنگين ترشدن كفه علت هاي مردانه به هم خورده 

باشد.

شانس درمان زوج هاي نابارور چقدر است؟ 
كدام فرايند درمان اثربخش تر است؟

در فرايند درمــان ناباروري نقش اصلــي را علت ناباروري 
تعيين مي كند. اگر ما به علــت ناباروري پي ببريم، بهترين 
روش درمان را انتخاب مي كنيــم. منظور از بهترين روش 

درمان اين است كه ممكن است فرد نابارور با دارو درمان 
شود يا ممكن است به مداخله جزئي و جراحي كوچكي نياز 
داشته باشد يا ممكن اســت به درمان هاي پيشرفته مانند 
IVF يا ميكرواينجكشــن نياز پيدا كند. اصل اين است كه 
علت تشخيص داده شــود، پس از آن متخصصان بهترين 
روش را انتخاب مي كننــد و بهترين نتيجــه نيز حاصل 
خواهد شد. هم اكنون اگر زوجين اســتعداد باروري شان 
بسيار كم باشــد با روش هاي پيشــرفته اي كه وجود دارد 
شانس و احتمال بســيار كم باروري را هم مي توان تقويت 
كرد و زوجين صاحب فرزنداني شــوند كه از ســلول هاي 
جنسي خودشــان اســت. تنها براي درصد بسيار كمي از 
زوج ها، كه حداكثر 5درصد است، نمي شود درمان خاصي 
را انجام داد. اما اميدوار هســتيم در آينــده اي نزديك با 
پيشرفتي كه در زمينه سلول هاي بنيادي حاصل مي شود، 
حتي در افرادي كه كاماًل عقيم هستند هم بتوانيم قدرت 

باروري آنها را برگردانيم.
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 امروز اعتماد جهاني 
به تخصص و توانايي 

متخصصان ايراني در 
درمان ناباروري كامل 

است و اگر زوجي از ايران 
براي درمان ناباروري 

به يك مركز درمان 
ناباروري در انگلستان 
يا كانادا يا حتي آمريكا 
مراجعه كند، نخستين 

سؤالي كه از آنها مي شود 
اين است كه چرا درمان 

خود را در ايران انجام 
نداده اند و خود آنها 

منصفانه زوج ها را 
تشويق مي كنند كه در 

ايران به دنبال درمان 
باشند

فقط5درصدزوجهایناباروردرماننمیشوند
مرضيه ثمره حسيني

روزنامه نگار

رئيس مركز درمان ناباروري رويان در گفت وگو با همشهري: اين اميد مي رود كه در آينده اي نزديك بتوانيم با استفاده از سلول هاي بنيادي، حتي قدرت باروري 
افرادي كه كاماًل عقيم هستند را هم برگردانيم

ناباروری 

و فرزندآوری

این شماره

هزينه درمان ناباروري در ايران چقدر است؟ 
چقدر از هزينه ها تحت پوشش بيمه قرار مي گيرند؟

درمان ناباروري در سراســر دنيا گران است و سياست هاي 
دولت ها در جاهاي مختلف دنيا در قبال اين موضوع متفاوت 
است. بسياري از كشورها هســتند كه يك سيكل كامل را 
به طور كامل تحت پوشــش قرار مي دهند و به صورت كامل 
تحت حمايت دولت انجام مي شــود. در كشــورهاي ديگر 
درصدي از هزينه ها را دولت ها مي پردازند. در ايران، داروها و 
بعضي از تست هاي تشخيصي تحت پوشش بيمه است، ولي 
متأسفانه پروسه اصلي درمان يعني درمان IUI )تلقيح داخل 
 )ICSI( و ميكرواينجكشن )لقاح خارج از رحم( IVF ،)رحم
)تزريق اسپرم داخل تخمك( تحت پوشش بيمه نيست. تمام 
تالش ما اين اســت كه با تعامل حاكميت اعم از دولت، قوه 
مقننه و نهادهاي تصميم گير حداقل در يك سيكل درمان، 
زوجين تحت حمايت قرار گيرند تا آنها بتوانند از حمايت هاي 
بيمه اي برخوردار شوند. در چند ســال پيش حتي داروها 
هم تحت بيمه نبودند، خوشبختانه با گذشت زمان و همت 
دولت و تالش مراكز درمان ناباروري امروز تقريباً اكثر داروها 
تحت پوشــش قرار گرفته اند. آن چيزي كه به نظر مي رسد 
تحقق پيدا كند آن است كه در ســال آينده در بودجه كلي 
كشور، بودجه خوبي براي حمايت از درمان زوج هاي نابارور 
منظور شود كه بشود در يك ســيكل بخش قابل توجهي از 

هزينه هاي بيماران را تحت حمايت قرار داد.

آقاي دكتر! منظورتان از يك سيكل درمان 
چيست؟ 

يــك ســيكل درمــان از شــروع درمــان كــه تحريك 
تخمك گذاري اســت تا زماني كه تخمك گرفته شــود و 
در محيط خارج از بدن لقاح آزمايشگاهي صورت بگيرد و 
منجر به انتقال جنين شود، را شامل مي شود. قسمتي از اين 
سيكل كه درمان دارويي است تحت پوشش بيمه قرار دارد و 
بقيه مراحل تحت پوشش نيست كه اميد داريم هر چه زودتر 
حمايت ها بيشتر شود تا به زوج هايي كه به دليل هزينه هاي 

باال درمان را پيگيري نمي كنند، آسيب كمتري وارد شود.

 ايران در زمينه درمان ناباروري در جهان در 
چه جايگاهي قرار دارد؟

جايگاه ايران در درمان ناباروري با وجود مراكز تخصصي مانند 
مركز درمان ناباروري رويان ممتاز اســت؛ يعني هم اكنون 
ميزان موفقيت روش هــاي درماني و تكنولــوژي اي كه در 
اختيار ماست، قابل رقابت با بهترين مراكز اروپايي، كانادايي و 
آمريكايي است. امروز اگر زوجي از ايران براي درمان ناباروري 
به يك مركز درمان ناباروري در انگلستان يا كانادا يا حتي در 
آمريكا مراجعه  كند، نخستين سؤالي كه از آنها مي شود اين 
است كه چرا در ايران به مركزي مانند رويان مراجعه نكرده اند؛ 
يعني اعتماد جهاني به تخصص و توانايي ايرانيان در درمان 
ناباروري كامل است و خود آنها منصفانه پيشنهاد مي دهند و 
زوج ها را تشويق مي كنند كه در ايران تحت درمان قرار گيرند.

صنقرزازامنتسد
لرمديقبامايوب

ونيتسارنايرس
اعوساتندامامب
تمايناجمكبفاه
الوموقربايرا
رمارگاوهنيبر
يهاريررقمناگي
تمدقتمانمگره

ماگايكهدايسا
يدامروگروزپمپ
كرهعيدولوگريو

نمرهاشوختسدس
لالجهبتارسنوا
كلكوزودرجاتدن

جد         ول 8155

81
54

ه  
ار

ــ
مـ

 ش
ول

ـد       
جـ

ل 
ــ

ــ
حـ

افقي:
1- غذاي معروف تركمنستان- 

فارغ التحصيل
2- رنــگ انــرژي زا- محل 
پيدايــش چيــزي- واحد 

اندازه گيري توان الكتريكي
3- قدرت مالي- ســياهي 

شهر از دور- بمب  دستي
4- دو ســوم متر!- كجاوه- 

رهبر
5- جنگ و ســتيز- صداي 

گرگ-  ماه هشتم
6- خــودداري از پرداخت 
پــول حوالــه- اصطكاك- 

بي مذهب
7- دختر رنج كشيده رمان 
بينوايان- كوشش و فعاليت- 

شگرد
8- موجود خيالي- آشــپز 

نيكوكار ضحاك- مدح
9- ضميــر ســوم- بنــاي 
ديدني استان كرمان- فاني 

و ناپايدار
10- چشــمه- ابريشــم 

مصنوعي- كاهل
11- آسان- گروي- ميراب

12- پوشيده و پنهان- حركت 
باالي حرف- سد خوزستان

13- نوعــي هواپيمــاي 
جنگي- منبر وعظ و خطابه- 

بهره  وام

14- خوش خوان- هزارگرم- 
عاجز 

15- محبوب ترين ورزش در 
پاكستان- اكنون
  

عمودي:
1- پايتخت كامبوج- برادر 
مادر- علم شــناخت فروع 

احكام شرعي
2- تاير خــودرو- نام اصلي 
ميرزا كوچك خــان- چند 

رأي
3- پرهيــزگاري- غذايــي 

سرخ كردني- وحشت زده
4- تكنيــك- خوش باور- 

نيم تنه زمستاني
5- دلير و بي باك- كشاورز- 

خدمتكار
6- يكسو كننده الكترونيكي- 

بزرگ و عظيم- يار ژوليت
7- چنــد جــزء- واضح و 

آشكار- قدم يكپا
8- نوعي پارچه كلفت- عامل 
تســهيل كننده فرايند هاي 
سوخت وســاز در بـــــدن- 

مهاجرت دسته جمعي
9- سنگريزه- طبابت- نوعي 

بيسكوئيت سبك
10- ساختمان ها- آسوده خاطر- 

اهل سنت بودن
11- زندگانــي- كثيــف و 

نامرتب- شب زنده داري كردن
12- رفت وآمــد زيــاد- مقــام- 

خميدگي كاغذ
13- از مشــتقات خون- دوم- از 

عناصر مغذي
14- كاله پادشــاهي- ظــرف 
آزمايشگاهي- پارچه هاي محكم 

كه به دكل كشتي بادي مي بندند
15- دريدن- سراينده مرغ آمين- 

ژله

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3864
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

265814739
847539612
391627458
984176325
652398174
713452986
176985243
539241867
428763591

متوسط

9  3 2      
  1  9     
 8 6       
 2    6  4 1
5   7  3   8
1 9  8    3  
      8 5  
    4  6   
     7 4  3867519432

923468517
145273986
316984275
478125369
259736841
692841753
581397624
734652198

ساده

متوسط

953278164
741695382
286431975
328956741
564713298
197824536
432169857
875342619
619587423

سخت

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

ساده

  7 5  9 4   
 2 3     1  
  5  7 3  8 6
   9 8   7 5
4   1  5   9
2 5   3 6    
6 9  8 4  7   
 8     6 2  
  4 6  2 1   
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دارويمجانيراچندبرابرقيمتميخريم
داروي اين دوره از شــيمي درماني كه بــراي فرزندم انجام مي دهند 
عوارض پوستي شديدي ايجاد مي كند. به همين علت اين داروي بسيار 
گران را همراه يك پماد ويتامين كا كه مجاني است مي دادند. اخيرا 
داروخانه ها اين پماد را كه مجاني است به بيمار نمي دهند و آن را به 
قيمت آزاد و چند برابر مي فروشند تازه اين همه مشكل نيست و بدتر 

اين است كه اصال اين پماد پيدا نمي شود. واقعا به كجا پناه ببريم؟
يعقوبيازتهران

ساعتكارمترورابيشتركنيد
با توجه به اينكه مهم ترين وسيله ارتباطي شهر تهران مترو است تقاضا 
مي شود ساعات كار مترو هم از ابتداي صبح و هم از انتهاي شب افزايش 
يابد. ضمن اينكه تعداد قطارها افزوده شــود و ديگر اينكه در شرايط 

كنوني پروتكل هاي بهداشتي در مترو رعايت نمي شود.
محمدازتهران

نظارتيبرساختوسازهايشهرقدسنيست
به تازگي در همسايگي آپارتمان 12واحدي ما در كوچه رحمتي واقع 
در خيابان امامزاده در شهر قدس، ساختماني در حال ساخت است كه 
يك متر جلوتر از زمين اقدام به ســاخت بالكن كرده و قرار است اين 
مدل در 6طبقه تكرار شود. ساكنان اين مجتمع 12واحدي اغلب كارگر 
هستيم و فرصت پيگيري موضوع را نداريم ولي اين ساختمان ضمن 
تخلفي كه مي كند حقوق ساختمان هاي اطراف را پايمال كرده و قوانين 
شهرداري و آتش نشاني و ساير سازمان ها را زير پا مي گذارد. از مسئوالن 

شهرداري شهر قدس تقاضاي پيگيري داريم.
رضوانيازشهرقدس

قيمتدوبرابريروغنمايعدرخيابانآذربايجان
در خيابان آذربايجان يك كاال   قيمت های متفاوت دارد، برخي كاالها 
تا دو برابر قيمت گران تر هستند و هر مغازه نرخ خودش را دارد؛ مثال 
روغن مايع يك و نيم ليتري كه قيمت 16هزار تومان روي آن درج شده 
در مغازه هاي اين خيابان از 23تا 32هزارتومان به فروش مي رســد و 

كسي هم نيست با اين موضوع برخورد كند.
قرهداغيازتهران

غيزانيههمچنانآبندارد
روستاي غيزانيه با دارا بودن 600حلقه چاه نفت همچنان آب شرب 
ندارد؛ درحالي كه استاندار خوزستان در سال95 به مردم قول داد كه 
اين مشكل را حل كند. بارها موضوع رسانه اي شد اما پس از مدتي به 

حال خود رها شد و ما همچنان آب نداريم.
حاذقازغيزانيهخوزستان

پليس110ازخطراتاحتماليهمپيشگيريكند
شب گذشته بر سر يك موضوع جزئي در آپارتمان ما مشكلي به وجود 
آمد. بعد از تماس با 110مأمور پليس با تأخير در محل حاضر شــد و 
هر چه تالش كرديم كه ثبت شــكايت و صورت جلسه شود اقدامي 
نكرد. درحالي كه به ايشان يادآور شــديم كه بعد از شما ممكن است 
اينجا درگيري شود موضوع را جدي نگرفت. بعد از رفتن مأمور نزاع با 
چماق و چاقو و درگيري رخ داد كه پس از تماس هاي مكرر بابت ضرب 
و شتمي كه پيش آمده بود، باالخره يك مأمور آمد كه حاضر نشد در 
محل حادثه حضور يابد و از داخل كوچه مثاًل به موضوع رسيدگي كرد. 
چرا مأموران پليس نبايد اقدام پيشــگيرانه داشته باشند و اينكه چه 
مرجعي به جز پليس در اينگونه موارد مي تواند پيگير باشد و حضور 

قطعي و كامل داشته باشد؟
سرويانازتهران

شبكهيكپارچهالكترونيكدرقوهقضاييهچهشد؟
همسر سابقم در شهرستان اقدام به تقاضاي طالق كرد و آدرس من 
را هم اعالم كرد. چندي بعد شكايت ديگري در تهران انجام داد و اين 
بار من را مجهول المــكان اعالم كرد و قاضي هم براســاس مجهول 
بودن محل اقامت من حكم صادر كرد. آيا قضات به سيستم يكپارچه 
الكترونيك مجهز نيســتند تا برخي افراد آنها را دور نزنند و حقي از 

كسي پايمال نشود. آيا تكنولوژي براي حفظ عدالت چيز بدي است؟
جاويد

6خطتلفنمرادوبارهبهخودمميفروشند
6خط تلفن داير در مخابرات شهيد نظري داشتم كه در سال گذشته نه 
پيامكي بابت آنها دريافت كردم و نه قبضي به دستم رسيد كه بخواهم 
هزينه آبونمان آنها را بپردازم. حاال هر 6خط را بدون اينكه حتي يك 
طرفه شده باشد قطع كرده اند و وقتي براي وصل آنها مراجعه كرده ام 
مي گويند بايد براي هر خط 207هزار تومان بدهيد تا خط دوباره به 
شما بازگردد. از مسئوالن مخابرات تقاضا داريم خطوط تلفن ما را كه 

سال هاست به ما تعلق داشته  بازگردانند.
رضايتازتهران

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

سخني با شما

اختالفخونين
قاچاقچيها

وقتي اختالف 2فروشنده مواد مخدر در زنجان 
بر سر ســود فروش مواد مخدر باال گرفت كار 
به درگيري كشيده شــد و با قتل يكي توسط 

ديگري به پايان رسيد.
به گزارش همشهري، 20روز قبل جسد پسر 
جواني در زمين اطراف مصالي شــهر زنجان 
كشف شد. او 23سال داشــت و شواهد نشان 
مي داد بــر اثر اصابت ضربــات چاقو جانش را 
از دســت داده اســت. از همان روز تحقيقات 
براي رازگشايي از قتل پسر جوان آغاز شد. در 
بررسي هاي اوليه ردپاي يكي از دوستان نزديك 
مقتول در اين جنايت هويدا شــد. بررسي ها 
نشان مي داد آنها كه در كار فروش مواد مخدر 
بودند بر سر سود فروش مواد مخدر با يكديگر 
درگير شــده و اين جنايت رقم خورده است. 
هرچند هويت قاتل براي پليس روشن شده بود 
اما او به مكان نامعلومي گريخته بود و هيچ كس 
از مخفيگاهش اطالع نداشــت. تحقيقات در 
اين خصوص ادامه داشــت تــا اينكه مأموران 
سرانجام موفق شدند مخفيگاه متهم را شناسايي 
و او را دستگير كنند. سرهنگ جعفر رحمتي، 
رئيس پليس آگاهي فرماندهي انتظامي استان 
زنجان در اين باره گفــت: در تحقيقات انجام 
شده مشخص شد با توجه به مشاجره صورت 
گرفته بر سر سود حاصل از فروش موادمخدر، 
قاتل با ابزارهاي مختلف و ضرب و شتم دوست 
23ساله اش را به قتل رسانده و سپس جسد او را 
در اطراف مصالي زنجان رها كرده است. به گفته 
وي هم اكنون متهم در بازداشت به سر مي برد و 

تحقيقات تكميلي در اين خصوص ادامه دارد.

تصادفمرگبارپژوباخاور
دربزرگراهبابايي

برخورد شديد پژو206 با يك خاور در بزرگراه 
شهيد بابايي حادثه تلخي را رقم زد و موجب 

جانباختن يكي از سرنشينان پژو شد.
به گزارش همشــهري، اين تصــادف مرگبار 
ســاعت19:23 جمعه در مسير غرب به شرق 
بزرگراه شــهيد بابايي، مقابل شهرك شهيد 
بهشتي اتفاق افتاد. ماجرا از اين قرار بود كه يك 
پژو206 كه زن و مردي جوان سرنشينان آن 
بودند در حال حركت در بزرگراه بود كه بنابر 
داليل نامعلومي به شدت با يك كاميون خاور 
كه حامل نخاله هاي ســاختماني بود برخورد 
كرد. شدت اين تصادف به حدي بود كه خاور 
پس از برخورد با گاردريل واژگون شد و پژو و 

سرنشينانش نيز به شدت آسيب ديدند.
ســيدجالل ملكي، ســخنگوي آتش نشاني 
تهران در اين باره گفــت: در اين حادثه 2 نفر 
سرنشــين پژو  كه خانمي حدودا 20ساله و 
آقايي حدودا 2۴ساله بودند در خودرو گرفتار 
شدند. آتش نشانان  هر دو نفر را خارج كرده و 
به امدادگران اورژانس تحويل دادند كه پس از 
انجام معاينه مشخص شد متأسفانه زن جوان 
جان خود را از دســت داده و مــرد جوان نيز 
به شدت دچار مصدوميت شده بود كه به مركز 

درماني منتقل شد. 

قصاص قاتل؛ درخواست 
والدين واقعي شيما

 زن و مردي با حضور در دادسراي 
جنايي تهران، خودشــان را پدر و پيگيري

مادر واقعي شيما، دختر 15ساله اي 
كه جسدش ماه ها پس از ناپديد شدنش در باغچه 
خانه اي در شرق تهران پيدا شده بود، معرفي كردند 
و خواهان قصاص قاتل دخترشان شدند. با ادعاي 
اين زن و شــوهر، بازپرس جنايي تهران دستور 
انجام آزمايش دي ان اي صادر كرد تا مشخص شود 

كه آنها پدر و مادر شيما هستند يا نه.
به گزارش همشــهري، پرونده شــيما 15ساله 
26مرداد سال گذشته و با ناپديد شدن مرموز او به 
جريان افتاد. دختر نوجوان آخرين بار براي خريد 
از خانه بيرون رفت و ديگر برنگشــت. تحقيقات 
پليس نيز نشان مي داد كه وي آخرين بار حوالي 
ترمينال بيهقي تهران بوده كه با بررسي تصاوير 
دوربين هاي مداربسته ترمينال، مشخص شد كه 
مردي او را سوار بر خودروي پژو پارس سفيد كرده 

و با خود برده است.
مالك خودرو مردي 62ســاله به نــام بهلول بود 
كه بازداشت شد اما ادعا كرد از سرنوشت شيما 
خبري ندارد. اين مرد آزاد شــد اما مدتي قبل با 
انتشار فيلمي در شبكه هاي اجتماعي كه در آن 
پدرخوانده شيما از رئيس قوه قضاييه براي پيدا 

كردن دخترش كمك مي خواست، رسيدگي به 
پرونده ازسر گرفته شده و بهلول كه تنها مظنون 

پرونده بود بار ديگر بازداشت شد. 
اين مرد اعتراف كرد كه مرداد سال گذشته، شيما 
را كه از خانه شان قهر كرده بود، سوار ماشينش 
كرده، او را فريــب داده و به خانه اش برده اما بعد 
از حدود 50روز او را به قتل رســانده و جسدش 
را در حياط صاحبخانه اش دفن كرده اســت. او 
درخصوص انگيزه اش گفت: شب حادثه باشيما 
در حال تماشاي تلويزيون بوديم. ساعت حدودا 
11شب بود. فكر مي كنم شيما فيلم مي ديد كه 
گفت قرص هاي اعصابش تمام شده است. از من 
خواســت كه به داروخانه بــروم و برايش قرص 
بخرم. من رفتم اما پيدا نكردم و خيلي زود به خانه 
برگشتم. گفت قرص چه شد؟ گفتم پيدا نكردم. 

همين باعث شد كه عصباني شود.
او شروع كرد به فحاشي و من عصباني شدم او را با 
شالي كه دور گردنش بود خفه كردم. بعد از قتل او 
را به حياط خانه صاحبخانه ام كه در نزديكي خانه 
من زندگي مي كرد بردم و در باغچه دفنش كردم. 
بعد از اعتراف بهلول، مأموران جســد شيما را از 
داخل باغچه بيرون كشيدند و به پزشكي قانوني 

انتقال دادند.

درخواستقصاص
براي تكميل تحقيقات در ايــن پرونده جنايي 
بايد اظهارات اولياي دم درخصــوص اينكه آيا 
درخواســت قصاص دارند يا نه ثبت مي شد. از 
ســوي ديگر بررسي ها نشــان مي داد كه شيما 
ســال ها قبل به فرزندخواندگي گرفته شــده و 
زن و مردي كــه در اين مدت پيگيــر پرونده او 
بوده و براي پيدا كردنش به هر دري زده بودند، 
در حقيقت وي را از كودكي بزرگ كرده و مادر 
خوانده و پدرخوانده اش بوده اند. بنابراين از لحاظ 
قانوني نمي توانستند شكايتي درخصوص مرگ 
شيما مطرح كنند. در اين شــرايط تالش براي 

يافتن پدر و مادر واقعي دختر نوجوان آغاز شد تا 
اينكه چند روز قبل زن و مردي راهي دادسراي 
جنايي تهران شــدند و گفتند كه شيما دختر 
آنهاست. آنها گفتند زماني كه شيما نوزاد بوده 
به دليل اينكه فرزندان زيادي داشــتند و توان 
نگهداري از دختر كوچك شان را نداشتند، او را 
به زن و مردي سپردند كه نمي توانستند صاحب 

فرزند شوند.
يكي از آنها گفت: پدرخوانده و مادرخوانده شيما 
را مي شناختيم، آنها از آشــنايانمان بود و خبر 
داشــتيم كه نمي توانند بچه دار شوند. از سوي 
ديگر زن و مرد خوبي بودند و مطمئن بوديم اگر 
دخترمان را به آنها بسپاريم به خوبي از او نگهداري 
و تربيتش مي كنند. چرا كه آنها آرزويشان اين بود 
كه صاحب فرزندي شــوند. به اين ترتيب شيما 
چندين سال قبل زماني كه نوزاد بود به خانه زن 
و مرد آشنا رفت تا توســط آنها بزرگ شود. چند 
سال نخست، دورا دور از شــيما خبر داشتيم و 
خيالمــان راحت بود كه پــدر و مادرخوانده اش 
هوايــش را دارند. وقتي هم ســنش باالتر رفت 
خودمان نخواســتيم كه به ديدنش برويم چون 
نمي خواستيم حال روحي شــيما خراب شده و 
تصور كند دو خانواده دارد. تا اينكه مدتي قبل پدر 
و مادر خوانده شيما به شهرستاني كه ما زندگي 
مي كنيم آمدنــد و گفتند دختري كــه به آنها 
سپرده ايم توسط مردي به قتل رسيده است. به 
اين ترتيب از شهرستان راهي تهران شديم تا براي 

قاتل شيما درخواست قصاص كنيم.
به دنبال اظهارات اين زن و مرد، بازپرس جنايي 
تهران دســتور آزمايش دي ان اي صادر كرد تا 
مشخص شــود كه آيا آنها خانواده اصلي دختر 

نوجوان هستند يا نه.

ماموران قالبي، شمش هاي طالفروش را دزديدند
وقتي طالفروش تهراني براي فروش شمش هاي طاليش 

با مردي در يكي از هتل هاي تهران قرار گذاشت، فكرش داخلي
را نمي كرد كه قرباني نقشــه مأموران قالبي شود كه 

هدفشان سرقت شمش ها بود.
به گزارش همشــهري، چند روز پيش مرد طالفروشي كه سراسيمه 
و وحشــت زده بود خود را به مأموران پليس رساند و گفت كه در دام 
3مأمور قالبي گرفتار شده است. وي توضيح داد: من از چند سال قبل 
در زمينه خريد و فروش شــمش طال فعاليت دارم. معموال شمش را 
كه به دست خريدار مي رسانم، در قبال آن دالر مي گيرم تا اينكه چند 
روز قبل مقداري شمش به دستم رسيد و به دنبال خريدار مي گشتم. 
او ادامه داد: به دوستانم ســپرده بودم كه اگر مشتري پيدا شد به من 
اطالع بدهد تا اينكه يكي از دوستانم با من تماس گرفت و خريداري به 
نام سهيل را معرفي كرد. دوستم مي گفت سهيل در كار خريد و فروش 
شمش و حاضر است با من معامله و پول شمش ها را به دالر پرداخت 
كند. به اين ترتيب بــا خريدار تماس گرفتــم و در يكي از هتل هاي 
تهران با او قرار گذاشــتم. اتاقي در هتل رزرو كردم و حتي به قسمت 
پذيرش هم سپردم كه اگر مهمان هاي من رســيدند آنها را به اتاقم 
راهنمايي كنند. چند دقيقه بعد صداي در اتاق شنيدم و با تصور اينكه 
خريدار شمش هاست، در را باز كردم اما با 2مرد جوان روبه رو شدم كه 
خودشان را مأمور پليس معرفي كردند. آنها كلت كمري، دستبند و گاز 
اشك آور داشتند و برگه اي نشانم دادند كه مي گفتند حكم قضايي براي 
دستگيري من است. يكي از آنها گفت كه پرونده اي براي من تشكيل 
شده و آنها مي دانند كه در كار قاچاق طال و ارز هستم و به همين دليل 
دستور جلبم صادر شده است. آنها با گفتن اين جمالت مرا از اتاق هتل 

بيرون كشيده و به بيرون بردند. در نزديكي هتل يك خودروي سمند 
به همراه راننده منتظر بود كه از من خواستند سوار ماشين شوم تا به 
اداره پليس برويم. هرچه مي گفتم كه از قديم در صنف طالفروشــي 
فعاليت و حتي مجــوز براي فعاليت دارم و قاچاقچي نيســتم، قبول 
نمي كردند. آنها حتي به دستانم دســتبند زدند و طوري نقش بازي 

كردند كه واقعا تصور كردم پليس هستند.

باجگيري
شــاكي ادامه داد: مأموران قالبي نقشه سرقت شمش هاي طالي مرا 
داشتند. چراكه وقتي سوار ماشين شــديم، يكي از آنها گفت اگر به 
اداره پليس بروي به زندان و پرداخت جريمه سنگيني به اتهام قاچاق 
طال و ارز محكوم مي شوي. ديگري هم گفت كه چاره اي ندارند و بايد 
مرا تحويل قانون دهند. نفر سوم اما گفت اگر شمش ها را به ما بدهي، 
پرونده ات را مختومه مي كنيم. حرف او باعث شد تا تسليم خواسته اش 
شوم و از ترس اينكه به زندان خواهم افتاد، قبول كردم كه با آنها معامله 
كنم. شــمش ها را به آنها تحويل دادم و بعد رهايم كردند، اما بعد از 
رفتن شان، وقتي با دوستم تماس گرفتم و ماجرا را شرح دادم، فهميدم 
كه هر3 نفر مأمور قالبي بوده اند و همه اين ماجرا، نقشه اي براي سرقت 

شمش هاي طاليم بوده است.
با اين شكايت، پرونده اي تشكيل شد و مأموران پليس آگاهي تهران با 
دستور بازپرس دادسراي ويژه سرقت جست و جوي خود را براي يافتن 

مخفيگاه متهمان و بازداشت آنها آغاز كردند.
طولي نكشــيد كه با انجام تحقيقات، بررسي دوربين هاي مداربسته 
هتل و ردگيري سرنخ هايي كه از سارقان به جا مانده بود، يكي از آنها 
شناسايي و دستگير شــد. اين مرد به دادســرا انتقال يافت و اگرچه 
در مواجهه حضوري، شــاكي وي را به عنوان يكي از متهمانی كه به 
او دســتبند زده و از داخل هتل وي را برده بود، شناســايي كرد، اما 
متهم دستگير شده منكر هرگونه جرمي شــد و گفت به اشتباه او را 
دستگير كرده اند. با وجود اين متهم با قرار قانوني بازداشت شده و در 
اختيار مأموران اداره آگاهي تهران قرار گرفت. اين در حالي است كه 

جست و جو براي بازداشت متهمان فراري همچنان ادامه دارد.

ضمن سپاس از همراهي و اعتماد شما هموطنان گرانقدر در ارسال 
مشكالت و پيام هاي انتقاد و پيشنهاد براي تسريع در چاپ و پيگيري 
موضوع خود موارد زير را به خاطر داشته باشد: پيام هاي ارسالي شما 
چنانچه بيشتر از 100كلمه باشد قابليت چاپ پيدا نمي كند؛ بنابراين 
پيام يا صوت ارسالي خود را در كوتاه ترين و موجزترين شكل ممكن 
ارسال كنيد. تكرار پيام شما از كانال هاي مختلف و ارسال آن در ساعات 
مختلف باعث انتشار سريع تر آن نخواهد شد. پيام هاي حاوي توهين، 
هتاكي و بي احترامي حتي اگر حاوي طرح مشــكلي باشند منتشر 
نمي شــوند. پيام هاي داراي نام و نام خانوادگي و شهر محل سكونت 
شما شانس انتشار بيشتري دارند. از ارسال موضوعات بسيار شخصي و 
جزئي بپرهيزيد و اجازه دهيد مسائلي منتشر شوند كه احتماال شامل 
افرادي ديگري نيز است. سرويس سخنگاه جز در مواقعي كه موضوعي 
را به عنوان سوژه خبري پيگيري كند امكان تماس با شما بزرگواران 
را ندارد و تنها از طريق راه هاي اعالم شــده در باالي ســتون با مردم 
دريافت كننده پيام هاي شما خواهد بود. از همراهي و همكاري شما 
سپاسگزاريم و همچنان منتظر دريافت پيام هاي پرمهر، طرح مسائل، 

انتقادات و پيشنهادهای شما هستيم.
سرويسسخنگاه

چند  ماه پس از انتشــار كليپي از كالس مجازي خانم 
معلمي در خراســان رضوي كه جنجــال زيادي در 
شبكه هاي اجتماعي به وجود آورده بود، اين پرونده با 

گذشت خانم معلم مختومه شد.
به گزارش همشهري، مدتي قبل كليپي از كالس درس 
آنالين خانم معلمي در فضاي مجازي منتشر شد كه 
جنجال زيادي به وجود آورد. در اين كليپ خانم معلم 

در حال درس دادن به دانش آمــوزان از طريق فضاي 
مجازي است كه ناگهان همسرش وارد اتاق مي شود و 
پشت دوربين قرار مي گيرد و خانم معلم كه دستپاچه 
مي شود جمله ناشايســتي به او مي گويد و پس از آن 

همسرش از كادر خارج مي شود.
انتشار اين كليپ در فضاي مجازي باعث شد كه خانم 
معلم با مراجعه به پليس فتا از فردي كه اين كليپ را 

منتشر كرده بود شــكايت كند و با اين شكايت تيمي 
از مأموران براي شناسايي منتشــر كننده كليپ كه 
باعث توهين و تمســخر خانم معلم شــده بود، وارد 
عمل شدند. آنها پس از بررسي هاي تخصصي به يكي 
از دانش آموزان رســيدند كه تحقيقات نشان مي داد 
وي تنها كسي بوده كه آن روز كالس درس مجازي را 
ضبط كرده بود. مأموران به تحقيق از اين دانش آموز 

دردسر كالس مجازي براي خانم معلم

اعضاي باند »سريع و خشن« 
دستگير شدند

اينترنت رايگان؛ ترفندي 
براي كالهبرداري

 مرگ دختر ۱۰ساله 
با شليك تفنگ بادي پسردايي

پرداختند و او گفت: آن روز به دليل اينكه كالســمان 
صبح زود بود و من مي خواســتم بخوابم، با استفاده 
از نرم  افزاري، شروع به ضبط كالس كردم و خوابيدم. 
وقتي بيدار شدم شروع به تماشاي كالس درس كردم 
و در يك لحظه متوجه اتفاقي كه هنگام تدريس خانم 
معلم رخ داده بود شدم. كليپ را براي سرگرمي براي 
يكي از دوســتانم فرســتادم و قصدم از اين كار فقط 
خنده و سرگرمي بود اما ظاهرا دوستم اقدام به انتشار 
كليپ در فضاي مجازي كرده و باعث تمســخر خانم 

معلم شده بود.

با اظهارات اين دانش آموز، مأموران به سراغ دوست وي 
رفتند و هر چند او در ابتدا منكر انتشار كليپ در فضاي 
مجازي بود اما درنهايت به اين كار اعتراف كرد و مدعي 
شد كه قصد توهين نداشته و فقط براي سرگرمي اين 

كار را كرده است.
با اين حال و با توجه به شكايت خانم معلم، رسيدگي 
به اين پرونده ادامه داشت تا اينكه چند روز قبل خانم 
معلم كه فهميده بــود دانش آموزانش انگيزه اي از اين 
اقدام نداشته اند و پشيمان هستند، تصميم گرفت آنها 
را ببخشد و با اعالم گذشت او، اين پرونده مختومه شد.

پسر جوان هنگام استفاده از تفنگ بادي بر اثر بي احتياطي به سوي دختر عمه اش شليك 
كرد و جان او را گرفت. به گزارش همشهري، اين حادثه در شهر آباد از توابع تنگستان در 
استان بوشهر اتفاق افتاد. ماجرا از اين قرار بود كه به پليس خبر رسيد كه دختر 10ساله اي 
بر اثر اصابت گلوله جانش را از دست داده است. زماني كه مأموران به محل حادثه رسيدند 
معلوم شد عامل اين تيراندازي پسردايي متوفي است. آنطور كه شاهدان مي گفتند او در حال 
استفاده از تفنگ بادي اش بود كه ناخواسته شليك كرده و گلوله به دخترعمه 10ساله اش كه 
در آنجا حضور داشت اصابت كرده بود. همچنين عامل تيراندازي بعد از اين حادثه از ترس 
از آنجا گريخته بود اما ساعتي بعد خودش را به پليس تسليم كرد. سرهنگ حسين خواجه، 
فرمانده انتظامي شهرستان تنگستان در اين باره گفت: در تحقيقات مشخص شد كه اين 
حادثه بر اثر بي احتياطي و سهل انگاري در استفاده از تفنگ بادي اتفاق افتاده است. با اينكه 
متهم بعد از حادثه فرار كرده بود اما با رايزني خانواده متهم، او خود را به مأموران انتظامي 

معرفي كرد و هم اكنون براي انجام تحقيقات بيشتر در اختيار پليس آگاهي قرار دارد.

»سريع و خشن« اين نام گروهي بود كه چند پسر 
شــرور و ماجراجو براي خود انتخاب كرده بودند 
و ســوار بر خودروهاي شــان در خيابان ها ويراژ 
مي دادند و از اين صحنه ها فيلمبرداري مي كردند. 
با اينكه آنها توانستند با اين كار براي خودشان در 
شبكه هاي اجتماعي اسم و رسمي به دست بياورند 

اما سرانجام توسط پليس دستگير شدند.
به گزارش همشهري، فعاليت هاي اعضاي اين باند 
از چندي قبل تحت نظر مأمــوران پليس امنيت 
عمومي تهران قرار گرفت. اطالعات به دست آمده 
نشان مي داد كه اعضاي اين باند چند پسر جوان 
هستند كه در بزرگراه ها و معابر عمومي شهروندان 
را به عنوان سوژه انتخاب و به شكل آينه به آينه با 
خودرو آنها تصادف مي كنند. آنها از اين صحنه ها با 
دوربين هاي حرفه اي فيلمبرداري و اين فيلم ها را 
در شبكه هاي اجتماعي منتشر مي كردند. اعضاي 
اين باند كه نام سريع و خشــن را براي باندشان 
انتخاب كرده بودند حتي در موردي چنين كاري 
را با خودروي پليس انجام داده و فرار كرده بودند. 
در اين شــرايط بود كه تالش ها براي دستگيري 
آنها آغاز شد. سرهنگ سعيد راستي، رئيس مركز 
عمليات پليس امنيت عمومــي تهران بزرگ در 
اين باره گفت: اعضاي باند ســريع و خشن امنيت 

عمومي جامعه را برهــم زده بودند. آنها با تقويت 
غيرقانوني سيســتم خودرو هاي خــود ازجمله 
سيستم موتور و صدا در خيابان ها ويراژ مي دادند 
و به شكل آينه به آينه با خودروهاي ديگر برخورد 
مي كردند و با اســتفاده از تجهيزات حرفه اي از 
اقدامات خود فيلمبرداري مي كردند. وي ادامه داد: 
سرانجام به دنبال تحقيقات گسترده در اين باره 
5نفر از متهمان در عملياتي ضربتي دستگير شدند. 
تحقيقات اوليه نشان مي دهد كه برخي از اعضاي 
اين گروه هنگام رانندگي مواد روانگردان استفاده 
مي كردند و وضعيت عادي نداشتند. به گفته وي 

تحقيات تكميلي در اين باره ادامه دارد.

مرد شياد به بهانه دريافت اينترنت رايگان به مناسبت دهه فجر در كانال هاي 
تلگرامي تبليغ و افرادي را كه فريب مي خوردند سركيسه مي كرد.

به گزارش همشهري، رســيدگي به اين پرونده از چندي قبل در دستور كار 
مأموران پليس فتا اصفهان قرار گرفت. نخستين شاكي اين پرونده به مأموران 
گفت: در يك كانال تلگرامي با آگهي اي روبه رو شدم كه در آن ادعا شده بود به 
مناســبت دهه فجر6 گيگ اينترنت رايگان هديه داده مي شود. براي اين كار 
بايد 2هزار تومان پرداخت مي كردم تا در قرعه كشــي شركت داده شوم. من 
هم تالش كردم اين مبلغ را به شكل اينترنتي پرداخت كنم اما بعد از اين كار 
نه تنها اينترنتي دريافت نكردم، بلكه كل موجودي حساب بانكي ام سرقت شد. 
به دنبال اين شكايت تحقيقات براي شناسايي عامل اين كالهبرداري آغاز شد. 
سرهنگ سيدمصطفي مرتضوي، رئيس پليس فتا اصفهان در اين باره گفت: 
در بررسي هاي اوليه مشخص شد درگاه بانكي كه شاكي از طريق آن اقدام به 
واريز وجه كرده جعلي است و هنگامي كه او وارد آنجا شده اطالعات بانكي اش 
به سرقت رفته است. وي ادامه داد: در تحقيقات  مرد كالهبردار دستگير شد 
و بررسي ها نشان داد كه  او با اين ترفند از افراد ديگري نيز كالهبرداري كرده 
اســت. رئيس پليس فتا اصفهان با اعالم جزئيات اين پرونده گفت: مجرمان 
ســايبري به راحتي كاربران را براي ورود به اين درگاه هاي جعلي تشــويق 
مي كنند؛ بنابراين كاربران با صفحاتي روبه رو مي  شوند كه ادعا دارند اينترنت 
رايگان، شارژهاي ارزان قيمت مي فروشند كه بيشتر اين لينك ها كاربران را به 
صفحات فيشينگ ارجاع مي دهد و كاربران هنگام خريد به راحتي اطالعات 
بانكي خود را در اختيار فيشــرها قرار مي دهند. وي ادامه داد: يكي از راه هاي 
تشخيص سايت هاي فيشينگ بررسي قسمت URL سايت است كه كاربران 

بايد حتما دقت كنند قبل از آدرس سايت، عبارت https وجود داشته باشد.
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پايانپادشاهبازيگران

كريســوفر پالمر، ســتاره 
فيلم »اشك ها و لبخندها« 
بازيگــر  مســن ترين  و 
دريافت كننده جايزه اسكار در 91سالگي و درحالي كه همسرش در 
كنارش بود، بــا مرگ طبيعي در منزل شــخصي اش در كانكتيكات 
درگذشت. به نوشــته گاردين، او بازيگر قديمي و مورد احترامي بود 
كه اگرچه فعاليت هنري خود را در دهه 1950ميالدي شــروع كرد، 
اما تنها جايزه اســكار دوران فعاليت سينمايي خود را در سال2011  
به دليل نقش آفريني در فيلم »تازه كارها« دريافت كرد. او به دليل بازي 
درخور توجه در اين فيلم، جايزه اسكار بهترين بازيگر نقش مكمل مرد 

را به خود اختصاص داد.
كريســتوفر پالمر، بازيگر بسيار 
بااستعداد كانادايي بود كه  7دهه 
در ســينما به بازي در فيلم ها و 
در نقش هــاي شــخصيت هاي 
مختلــف پرداخــت. ازجملــه 
مهم تريــن فيلم هايي كه وي در 
آنها نقش آفريني كرده مي توان به 
فيلم هاي »اشك ها و لبخندها«، 
»مردي كه مي خواست پادشاه 
باشد« و »تمام پول هاي جهان« 

اشاره كرد. كريســتوفر پالمر در فيلم »مردي كه مي خواست پادشاه 
باشد« در كنار شان كانري و مايكل كين، 2بازيگر مشهور بريتانيايي 
ايفاي نقش كرده بود. لو پيت، تهيه كننده مشهور فيلم هاي هاليوودي 
و دوســت و مديربرنامه هاي كريســتوفر پالمر دربــاره ويژگي هاي 
حرفه اي اش گفته اســت: كريس، مرد فوق العاده اي بــود كه هم به 
حرفه اش احترام مي گذاشت و هم عاشــق بازيگري بود. او از طريق 

هنر و بروز دادن جلوه هاي انساني از خود، به قلب هاي ما نزديك شد.

داستانواقعياشكهاولبخندها
در برخي منابع به اين اشاره شده كه كريستوفر پالمر پس از ديدن بازي 
سر الرنس اوليويه در فيلم هنري پنجم به رشته بازيگري عالقه مند 
شد. كريستوفر پالمر براي نخستين بار در سال1958 در فيلم »عشق 
بازيگري« ظاهر شد. او در اين فيلم در نقش نويسنده اي ظاهر شد كه 
عاشق سادگي دختري مي شود كه نقشش را سوزان استراسبرگ بازي 
كرده بود. اما بدون ترديد خاطره انگيز ترين بازي كريستوفر پالمر در 
فيلم اشك ها و لبخندها در ســال 1965بود. او در اين فيلم در نقش 
سروان فون تراپ، نظامي اتريشي ضد حضور نازي ها در كشورش بازي 
مي كند. اين فيلم با بازي جولي اندروز در نقش معلم سرخانه فرزندان 
فون تراپ، يكي از بهترين فيلم هاي موزيكال تاريخ ســينما قلمداد 
مي شود. بازي درخشان كريستوفر پالمر در »اشك ها و لبخندها« راه 
وي را براي ستاره شدن هموار كرد. اين فيلم با اقتباس از نمايشنامه 
موزيكالي اثر رادجرز و هامراشتين، نويسندگان مشهور نمايشنامه هاي 
موزيكال در آمريكا ساخته شد. اين فيلم درباره داستان واقعي خانواده 

آواز خوان فون تراپ است.

پشتپردهاشكهاولبخندهااززبانكريستوفرپالمر
كريســتوفر پالمر در ابتدا در پذيرش نقش فون تراپ در اشــك ها و 
لبخندها ترديد داشت. او در گفت وگويي با گاردين در سال2018 در 
اين باره گفته بود، زماني كه متوجه شد قرار است برايش در زمان آواز 
خواندن در اين فيلم صدا گذاري شود، خشمگين شده بود: من براي 
خواندن در اين فيلم مدت زمان زيــادي تمرين كرده بودم، اما در آن 
روزگار رســم بر اين بود كه صداي يك خواننده ديگر به جاي بازيگر 
اصلي پخش شود. من به عوامل توليد فيلم در آن زمان گفتم تنها دليل 
من براي پذيرش ايفاي نقش )فون تراپ( اين بوده كه من مي توانستم 
اين اثر موزيكال را كه در ابتدا براي اجرا در صحنه ســاخته شده بود، 
به عنوان يك بازيگر در فيلمي سينمايي اجرا كنم. البته نفرت پالمر از 
فيلم »اشك ها و لبخندها« به مرور زمان كاهش يافت. وي در اين باره 
توضيح داده اســت: بعدها من تالش كردم آن خاطرات بد را از ذهنم 
پاك و با اين فيلم آشتي كنم. در ابتدا بسيار زياد از دست عوامل فيلم 
ناراحت بودم. در آن زمان فكر مي كردم آيا اين افراد)سازندگان فيلم( تا 
به حال در عمر خود به تماشاي يك فيلم نشسته اند؟ آيا فيلم اشك ها 
و لبخندها تنها فيلمي اســت كه آنها ديده اند؟ با اين حال، من امروز 
نسبت به عوامل فيلم قدردان هستم. قدردان رابرت وايز كه جنتلمن 
و كارگردان بزرگي بود و قدردان جولي اندروز هستم كه هنوز هم از 
دوستان بسيار خوب من است. پالمر پس از بازي در اشك ها و لبخندها 
در فيلم هاي زيادي بازي كرد؛ از جمله »شكار سلطنتي خورشيد و نبرد 
بريتانيا« در سال1969، فيلم حماسي »واترلو« به كارگرداني سرگئي 

بوندارچوك )1970( .

ريدلياسكاتازبازيپالمردر»تمامپولهايجهان«ميگويد
در سال2017 نيز او بازي درخشاني را در فيلم »تمام پول هاي جهان« 
به كارگرداني ريدلي اســكات از خود ارائه داد. البته در ابتدا قرار بود 
»كوين اسپيسي« در اين فيلم بازي كند، اما متهم شدن كوين اسپيسي 
به رفتار نامناسب و مواردي از سوءاستفاده باعث شد كريستوفر پالمر 
جايگزين وي شود. ريدلي اسكات نقش آفريني پالمر را در اين فيلم 
ستوده و در گفت وگويي با گاردين درباره وي، گفته است: كريستوفر 
پالمر بازي گيرا و مسحور كننده اي از خود ارائه مي دهد؛ چه در نقش 
»شاه لير« و چه در زمان نقش آفريني در فيلم»اشك ها و لبخندها«. 
او اوقعا مانند يك كتاب رنگي است. او مي تواند هركاري را انجام دهد 

)توانايي بازي در هر نقشي را دارد( .

سابقهطوالنيبازيدرتئاتر
پالمر با نام كامل آرتور پالمر در تورنتو به دنيا آمد. او نتيجه جان آبوت، 
سومين نخست وزير كانادا بود. او در استان كبك كانادا بزرگ شد و از 
همين رو فرانسه را به همان رواني انگليسي صحبت مي كرد. پس از 
ترك مدرسه به »تئاتر رپرتوار مونترال« پيوســت. او مدتي را نيز در 
برادوي روي صحنه رفت و نخستين بار در نقش شخصيت اصلي »هال« 
در نمايش »هنري پنجم« در زمان برگزاري جشنواره استراتفورد در 
اونتاريو در سال1956 بازي كرد. او در ادامه هم در تئاتر استراتفورد 
و هم در برادوي در نمايش هاي بيشــتري روي صحنه رفت. او براي 
نخستين بار به دليل نقش آفريني در نمايش »جي بي« نوشته آرچيبالد 
مك ليش به كارگرداني اليا كازان در سال 1959كانديداي دريافت 
جايزه توني شد. او همچنين براي كمپاني »رويال شكسپير« در بريتانيا 

به ايفاي نقش در چندين نمايش پرداخت.
7دهه فعاليت در تئاتر و سينما يك جايزه اسكار، 2جايزه توني، 2جايزه 
امي، يك جايزه گلدن گلوب و يك جايزه بفتا براي كريستوفر پالمر به 

ارمغان آورده است.

تصور كنيد به يك مهماني شام دعوت شده ايد 
كه تنها افــراد معدود و خاصي بــه آن دعوت 
شــده اند. شــما كه انتظار چنيــن دعوتي را 
نداشــته ايد، طبيعتا از چنين دعوتي سر از پا 
نمي شناسيد و از شدت هيجان در پوست خود 
نمي گنجيد. بهترين لباس هايتان را مي پوشيد 
و حتي اگر لبــاس خوب و مناســبي نداريد، 
از دوســت و آشــنايي لباس آبرومندي قرض 
مي گيريد. به حال، مي خواهيد در نظر ميزبان 
فرد متشخص و معتبري جلوه كنيد تا حالي اش 
شود در دعوت از شما اشتباه نكرده است. عطر 
تقلبي و ارزان قيمتي را -كه معموال در استفاده 
از آن خست به خرج مي دهيد- روي خودتان 
خالي مي كنيد تا مطمئن شويد بوي آن حداقل 
تا رســيدن به منزل ميزبان نمي پرد. بارها در 
آينه سر و وضعتان را برانداز مي كنيد تا اگر هر 
عيب و ايرادي -غير از وجود خودتان- ديديد، 
برطرفش كنيد. چون ماشين نداريد، با يكي از 
تاكسي هاي اينترنتي خودتان را به منزل ميزبان 
مي رسانيد. در طول مســير متوجه مي شويد 
بابت همه كارهايي كه چند ساعت است شما 
را به خودشان مشــغول كرده تا آماده مهماني 
شويد، چقدر گرسنه ايد و دلتان مالش مي رود. 
باالخره به مقصد مي رسيد. به محض زدن زنِگ 
در، ميزبان اســتقبال گرمي از شما مي كند و 
چنان از ديدنتان مشــعوف مي شــود و گل از 
گلش مي شــكفد كه خودتان هم از اين ميزان 
صميمت جا مي خوريد. پس از چاق ســالمتي 
و خوش وبش هاي معمول كه به طور نامعمولي 
در حق شما اجرا شده، ميزبان شما را به سمت 
سالن مهماني مي برد و شما را به ديگران معرفي 
مي كند و برايتان سنگ تمام مي گذارد و هرچه 
صفت خوب و شايسته و بايسته را كه در شما 
هست و نيست، به شما نسبت مي دهد. بعد هم 
انواع و اقسام پذيرايي ها انجام مي شود تا وقت 
شام مي رسد. اما هنگامي كه شام را مي آورند، 
مشكلي رخ مي دهد. غذا در نهايت بي سليقگي 
و ناشي گري پخته شــده و طمع و رنگ و بوي 
دلچسبي ندارد. نه فقط شــما كه ديگران هم 
متوجه اين مشكل شده اند. اما چاره چيست؟ 
مي توانيد به ميزبان بگوييد اين چه غذايي است 
كه تدارك ديده؟ آن هم بعــد از همه محبتي 
كه به شما داشته؟ غذا چنان غيرقابل خوردن 
است كه هر چقدر هم بخواهيد سخت نگيريد، 
نمي شود به آن لب زد. به رغم اينكه اشتهايتان 
كور شده و غذا را دوســت نداريد، ناچار چند 
لقمه اي مي خوريد كه بي ادبي نكرده باشــيد. 
خودتان را با اين توجيه كه براي اين غذا زحمت 
كشيده شده و نخوردن آن بي احترامي به ميزبان 
و زحمات اوست، راضي مي كنيد كه چند لقمه 
را به هر سختي اي كه هست، فرو دهيد. پس از 

خوردن غذا احساس مي كنيد دل و روده تان به 
هم پيچيده و هر آن ممكن است پس بيفتيد، 
اما هر طور شده خودتان را جمع وجور مي كنيد 
تا مهماني به پايان برسد. آخر شب و در هنگام 
رفتن، ميزبان را در آغوش مي گيريد و از اينكه 
شما را داخل آدم حساب كرده و دعوتتان كرده 
تشكر مي كنيد. بعد هم از زحمت بسياري كه 
براي شــام كشيده شــده بود تشكر مي كنيد 
و درباره خوشــمزگي و عطرو طعــم غذا داد 
سخن مي دهيد. شما مي دانيد كه اگر كالمي 
درباره غذا بد بگوييد، ديگر به چنين مجلسي 
دعوت نمي شــويد. با اينكه حســابي گرسنه 
هستيد، اما مي دانيد هرچه بيشتر از غذا و ذائقه 
معركه ميزبان تعريف كنيــد، احتمال اينكه 
در آينده هم به چنين مجالســي دعوت شويد 
بيشتر است. حقيقت اين است كه ميزبان هم 
نيازي به صداقت شما ندارد؛ همين كه اين ور و 
آن ور از مهماني او تعريف كنيد و نمك نشناس 
نباشــيد، به يكي از مهمانان ثابت و محبوب او 
بدل مي شويد. حاال هرچقدر هم كيفيت غذا بد 
باشد، شما حداقل فرصت حضور در مجلسي را 
داريد كه از قَِبل آن مي توانيد با افراد متنفذي 
كه مي توانند دست شــما را بگيرند، نشست و 

برخاست كنيد.
اين مهماني شبيه جلسات خصوصي نمايش 
فيلم هــاي ســينمايي اســت و آن ميزبان، 
كارگــردان يــا تهيه كننده فيلم اســت و آن 
مهمان، كسي است كه در رســانه ها به عنوان 
منتقد سينما شــناخته مي شود. سال هاست 
كه تهيه كنندگان ســينما آثارشان را پيش از 
اكران در جشنواره فيلم فجر در دفترشان براي 
منتقدان و روزنامه نگاران به نمايش درمي آورند. 
معموال كساني به اين جلسات دعوت مي شوند 
كه بعد از نمايش فيلم، هرچقدر هم فيلم بد و 
بي مايه باشد، مي توانند در رسانه ها و البته در 
فضاي مجازي از آن تعريف كنند. اين منتقدان 
و روزنامه نگاران شبيه دادزن هاي بازار هستند 
كه كيفيــت و جنس كااليي كــه تبليغش را 
مي كنند -در واقع همان طمــع و رنگ و بوي 
غذاي مهماني- اصال برايشــان مهم نيست و 
فقط از اينكه بتوانند وظيفه شان را درست انجام 
دهند و رابطه شان را با تهيه كننده و كارگردان 
مســتحكم كنند و مدارج ترقي را طي كنند 
راضي هستند. معموال هر فيلمي در جشنواره 
فجــر طرفداراني دارد و اساســا حجم نظرات 
مثبت درباره فيلم ها بيشــتر از نقد و نظرهاي 
منفي است. دليل اين موضوع نه كيفيت واقعي 
فيلم ها كه روابط پشت پرده شبه منتقداني است 
كه كار اصلي شان روابط عمومي بودن است. پس 
هروقت فيلمي را نپسنديديد، اما ديديد فالن 
شبه منتقد و روزنامه نگار در توييتر و اينستاگرام 
و كانال تلگرامي اش در تمجيد از آن سنگ تمام 
گذاشته، به درك و دريافت خود شك نكنيد؛ 

راستش، چيزهايي هست كه نمي داني.

7دهه فعاليت هنري كريستوفر پالمر در سينما و تئاتر در 
91سالگي پايان گرفت 

دادزن هاي سينما
چرا هر فيلم بدي در جشنواره طرفداراني دارد؟

ياوريگانه
روزنامه نگار

غ رويايیازواقعيتباران بر بال سيمر
رويا افشار در فيلم مامان، اتفاق جشنواره سي و نهم است 

تهــراننفسكشــيدو
باالخرهبهمناحوالبهمن

بهخودگرفت.
انگارسيمرغهاهمبدشاننيامدازاينتردامنيوجشنواره
تالشداردفراموشكندتلخيكروناومرگفوتباليستيكه
بازيگرشدراواينگونهاستكهشنبهخوب،شنبهبارانيبود.
مركزهمايشهادربارانكممشــتريبودوامروزهمكهروز
آخربرنامهروتينجشنوارهســيونهماستانتظارينيست

برايازدحام.
امشبقرعهخوششــانسهابهدستشانميرسدوبعدبايد
انتظاركشــيدتااختتاميه.آنهاييكــهدراينروزهامهمان
تماشايفيلمهابودهاندمعتقدندتعدادآثارجذابايندوره
بسياركمبودهاست.دراينروزهاتالشبرايبازنگهداشتن
سينماهابعدازايامجشنوارهواميدواريبراييافتنفيلمي
خوبوســينماشــلوغكندغدغهاصليمديرانسينمايي
استوفيلمسازانهمهمچناناميدوارندبهبهبودشرايطتا
فيلمهايشانرادرشرايطيمعقولاكرانكنند.اينبارانشايد

هوايسينماراهمعوضكند.

روياافشار؛بازيگر،نويسندهونقاش،چندروزياستكهپديده
جشنوارهسيونهماست.اودرميانهمهبازيگرانزنيكهامسال
سعيكردند،تصويريعميقتروواقعيتراززنايرانيدرآستانه
قرنتازهازخودبرجايبگذارند،سنگينترينباردرسختترين
راهرابهبهترينوكاملترينشــكلممكنبهسرانجامرسانده.
وقتيازسنگينيوسختيبازيكردندرتكراريتريننقشتاريخ
نمايشهایايرانحرفميزنيم،ازروياروييدوبارهساختننقش
مادردرسينمايايرانسخنگفتهايم.فيلمماماننخستينساخته
آرشانيسي،دستاوردياستداستانيازتنگدستيخانوادهاي
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داستانصورتسرخازسيلياست.تااينجاحقميدهمكهشما
رابايكتصويرتكرارشوندهروبهروكردهام.اماستارهاينتصوير
تكراري،زنياستكهققنوسوارازپيلههمهپيدرپيتصويرهاي
زنانامروزپروازيبيپرواراپديدهكردهاست.كافياستفيلم
مامانراتماشاكنيد،تاخانوادهساختهشدهدرپيرامونمادري
راببينيدكههمهتكرارهايتهيشــدهازمعنايبودنامروزرا
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تهيهكنندهدرچندسالاخيربرايفيلمهابهاندازهسابقهاشدر
كارگردانياميدواريبرايآيندهسينمايايرانساختهاست.بااين

آسمانابرحتمابارانشخواهدگرفت.

اجراهاي سي و ششمين جشنواره موسيقي فجر 28 
بهمن تا 3 اسفندماه مجازي برگزار مي شود.

به گزارش همشهري، با توجه به شرايط بيماري كرونا 
و محدوديت هاي حضور مخاطبان در ســالن هاي 
اجراي موسيقي و به جهت همراهي با مصوبات ستاد 
ملي كرونا، با تصميم ستاد سي و ششمين جشنواره 
موسيقي فجر، اجراهاي اين دوره جشنواره مجازي 

پخش مي شود.
وزير فرهنگ و ارشاد اســالمي نيز فضاي مجازي را 

بستر مهمي براي حوزه موسيقي خواند و برگزاري 
جشنواره موسيقي فجر در فضاي مجازي را يك نقطه  

عطف و تجربه اي در اين دوره دانست.
بر همين اســاس ضبط اجراي گروه هاي حاضر در 
جشــنواره با رعايت پروتكل هاي بهداشتي براساس 
جدول زمانبندي آغاز شده است و به زودي از سوي 
دبيرخانه جشنواره جدول اجراهاي سي و ششمين 
جشنواره موسيقي فجر و بســترهاي پخش منتشر 
و معرفي خواهند شــد. سي و ششــمين جشنواره 
موســيقي فجر در بخش هاي رقابتــي و غيررقابتي 
28بهمن تا 3 اســفندماه برگزار مي شــود و جايزه 
ترانه، جايزه موسيقي و رسانه و نشست هاي پژوهشي 

برنامه هاي ديگر اين دوره از جشنواره است.

جشنوارهموسيقيفجر
مجازيشد

در مراسم اختتاميه جشنواره تئاتر فجر كه به صورت 
زنده در تاالر وحدت برگزار مي شود، عالوه بر معرفي 
برگزيدگان اين دوره ؛ مراســم بزرگداشــت اختر 
تاجيك، بهــرام ابراهيمي، همايــون علي آبادي و 

جمشيد داورپناه نيز برگزار خواهد شد.
به گزارش همشهري،  مراســم اختتاميه اين دوره 
از جشنواره به شــكل زنده در تاالر وحدت برگزار 
مي شود كه به دليل رعايت پروتكل هاي بهداشتي، 
تنها 50درصد در ســالن حضور دارنــد كه به نظر 
برگزيدگان جشــنواره و برخي كانديداها هستند 
و مراســم به شــكل آنالين از پلتفرم ها نيز پخش 

مي شــود. اختر تاجيك عكاس پيشكسوت تئاتر، 
بهرام ابراهيمــي بازيگر و گوينده تئاتر، ســينما و 
تلويزيــون، همايون علي آبادي مــدرس، منتقد و 
پژوهشگر تئاتر و جمشيد داورپناه كارگردان باسابقه 
تئاتر، هنرمندان پيشكسوتي هستند كه از سال ها 
تالش شان براي هنر تئاتر درآيين اختتاميه سي و 

نهمين جشنواره تئاتر فجر تقدير مي شود.
مراســم بزرگداشــت اين ۴ هنرمنــد همزمان با 
اختتاميه اين رويداد هنرهاي نمايشي، روز دوشنبه 
20بهمن ساعت 18 در تاالر وحدت برگزار خواهد 

شد.

اختتاميه تئاتر فجر 20 بهمن ماه در تاالر وحدت برگزار مي شود مراسميبا۵۰درصدميهمان

مسعودمير
روزنامه نگار

آرشنهاوندي
روزنامه نگار

در سال2020 كه صنعت ســينماي بسياري 
از كشــورهاي دنيــا به دليل شــيوع كرونا، از 
نظر اقتصــادي دچار افــول شــده و فروش 
فيلم ها در گيشــه ســينماها در سراسر دنيا با 
افتــي معادل70درصد مواجه شــده بود، در 
منطقه آســيا پاســيفيك فــروش فيلم ها در 
گيشه تنها ۴9درصد كاهش يافت. به گزارش 
سي ان بي سي، از  ماه آگوســت 2020 )مرداد 
1399( هم كه اغلب سالن هاي سينما با رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي بازگشايي شدند، منطقه 
آسيا پاسيفيك توانســت 78درصد از مجموع 
فروش فيلم ها در گيشــه )باكــس آفيس( در 

سراسر دنيا را به خود اختصاص دهد.  

ركوردبيسابقهباكسآفيسژاپن
در ايــن دوران، باكــس آفيــس ژاپــن حتي 
ركوردي بي سابقه از خود برجاي گذاشت. فيلم 
كارتوني»شيطان كش« تبديل به پرفروش ترين 
فيلم سينمايي در تاريخ ژاپن شــد. تا پيش از 
اين ركورد پرفروش ترين فيلم ژاپني در اختيار 
كارتون شهر اشــباح )هايائو ميازاكي، 2001( 
بود، اما فيلم»شيطان كش« توانست با فروش 
322ميليون دالري در گيشه ركوردشكني كند.
فروش فيلم ها در گيشه سينماهاي ژاپن، تنها 
۴6درصد كاهش داشته و در سال 2020مجموع 
فروش فيلم ها در اين كشــور به 1.27ميليارد 
دالر رسيده است. براي درك بهتر اين وضعيت، 
بد نيســت به وضعيت باكس آفيس آمريكا در 
ســال 2020نيز اشاره داشته باشــيم. از زمان 
شيوع ويروس كرونا در آمريكا تا كنون بيش از 
21.6ميليون نفر به اين ويروس مبتال شده اند 
و فروش فيلم ها در گيشه سينماهاي اين كشور 
در نتيجه تعطيلي سينماها در دوران اوج شيوع 
ويروس كرونا، 80درصد كاهش داشته و درآمد 
ناشي از فروش فيلم ها در سينماها نيز در مجموع 
2.28ميليارد دالر بوده كه براي سينماي آمريكا 

به طور بي سابقه اي رقم پاييني است.

گيشهچينپردرآمدترازگيشهآمريكا
در سال 2020همچنين در چين )كشوري كه 

براي نخســتين بار ويروس كرونا در آن شيوع 
پيدا كرد( 2فيلم جديد نمايش داده شــد كه 
مجموع فروش آنها در گيشه داخلي اين كشور 
۴00ميليون دالر بود؛ فيلم »هشــتصد سال« 
فيلمي با موضوع جنگــي كه وقايع دهه1930 
را روايت مي كنــد و فيلم »مــردم من، ميهن 
من« فيلمي كمدي كه 5داستان كوتاه در آن 
روايت مي شــود. هر دوي اين فيلم ها در نيمه 
دوم سال 2020انتشار يافتند. براي مقايسه با 
ميزان فروش فيلم ها در گيشه سينماهاي چين 
و آمريكا مي توان به پرفروش ترين فيلم ســال 
2020آمريكا نيز اشــاره كرد. فيلم»پسران بد 
براي زندگي« سومين فيلم از سري فيلم هاي 
»پســران بد« با بازي ويل اســميت و مارتين 
لوريس اســت كه در  ماه ژانويه 2020و پيش 
از شــيوع ويــروس كرونــا در آمريــكا اكران 
شــد، اما اين فيلم در طول دوران نمايشــش 
در سالن هاي ســينما تنها 20۴ميليون دالر 
فروش كرد و پرفروش ترين فيلم سال 2020در 
گيشه ســينماهاي آمريكا لقب گرفت. ميزان 
فروش هيچ فيلمي در آمريكا در نيمه دوم سال 
2020به 100ميليون دالر نرسيد. فيلم  كارتوني 
»كرودها: عصر جديد« ســاخته يونيورســال 
و فيلــم »زن شــگفت انگيز 198۴« هردو در 
گيشه داخلي سينماهاي آمريكا زير 30ميليون 
دالر فــروش كردنــد. فيلم »تنت« ســاخته 
كريستوفر نوالن، كه در تعطيالت روز كارگر و 
در بهترين زمان فصل فروش فيلم در آمريكا در 
سالن هاي سينما اكران شد، نيز نتوانست بيش 
از 60ميليون دالر در گيشه داخلي اين كشور 

فروش داشته باشد.

سينماي ژاپن و چين در سال كرو نايي موفق تر از هاليوود ظاهر شد 
آسيابرترازآمريكا
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   وضعيت عرب ها در انتخابات
عرب هاي فلســطيني كه مجموعــا 17درصد از 
واجدان حق رأي در انتخابات كنســت را تشكيل 
مي دهند نيز بــا تقســيم بندي هاي جديدي در 
داخل خود روبه رو هســتند. پيش از اين مجموعه 
احزاب عربي ائتالف مشتركي را، متشكل از »جبهه 
دمكراتيك صلح«، »تجمع ملي«، »جنبش عربي 
براي تغيير« و »جنبش اســالمي جنوب« با هدف 
امتيازگيري بيشــتر از احزاب راســت اسرائيلي 
تاسيس كرده بودند. اگرچه اين ائتالف در معادالت 
انتخاباتي و جلوگيري از پيــروزي كامل نتانياهو 
تأثير داشــت، اما عمال به هيچ يك از خواسته هاي 
خود طي يك سال گذشته دســت نيافت. بر اين 
اساس، منصور عباس، رئيس جنبش اسالمي جنوب 
از ليست مشترك جدا شده و ائتالف جديدي را با 
نام »ليست واحد عربي« تاسيس كرد. او پيگيري 
مطالبات مدني شــهروندان و پافشاري بر اصول 
اسالمي را به عنوان شــعارهاي اصلي حزب جديد 

خود معرفي كرده است.
به نظر مي رسد وضعيت احزاب عربي در سايه انشقاق 
كنوني و كاهش اقبال عرب ها بــه انتخابات از هر 
زمان ديگري ضعيف تر باشد. اين در حالي است كه 
بنيامين نتانياهو تالش دارد با استفاده از توافق هاي 
عادي سازي  با كشورهاي عربي، بخشي از سبد رأي 
عرب ها را هم در اختيار بگيــرد. او اخيرا از برنامه 
خود براي افزودن شــخصيت هاي عربي به ليست 
مورد حمايت حزب ليكود خبر داده اســت. بدون 
شك كســب پايگاه رأي جديد )هرچند محدود( از 
اهميت بااليي براي نتانياهو برخوردار است؛ چراكه 
اجماع جريانات قدرتمند راست عليه وي مي تواند 

سرنوشت انتخابات را تغيير دهد.

كيوسك

 سرانجام چارچوب رقابت هاي انتخاباتي 
رژيم صهيونيســتي با اعالم 39ليست خاورميانه

روشن شد؛ 39ليستي كه قرار است در 
ســوم فروردين ماه سال آينده، سرنوشــت پارلمان و 
متعاقبا دولت جديد اســرائيل را تعييــن كنند. اين 
چهارمين انتخابات پارلماني رژيم صهيونيستي ظرف 
2سال گذشــته اســت؛ از زماني كه دولت نتانياهو در 
اواســط ســال2019 به دليل خروج ناگهاني آويگدور 
ليبرمن، وزير دفاع وقت سقوط كرده و به اين ترتيب، 
روند برگزاري انتخابات  و تشكيل دولت هاي ناكام، يكي 
پس از ديگري كليد خورد. اگرچه حضور 39ليســت 
انتخاباتي در نگاه اول بيانگر تنوع سياسي در انتخابات 
پيش روي اسرائيل اســت، اما درحقيقت رقابت اصلي 
تنها ميان 11حزب تعريف مي شود؛ احزابي كه همگي 
با گرايش هاي راست شناخته شده و تفاوت بنياديني در 

نگرش هاي سياسي يا اقتصادي با يكديگر ندارند.
حال اين سؤال مطرح مي شود كه راست ها قرار است بر 
سر چه چيزي با هم رقابت كرده و رأي بيشتر يا كمتري 
نســبت به يكديگر كسب كنند؟ پاســخ در يك كلمه 
خالصه مي شود؛ نتانياهو! نخست وزير اسرائيل كه ظرف 
10سال گذشته عمال مرد شــماره يك اين رژيم بوده، 
حاال به محور رقابت هاي انتخاباتي تبديل شده است و 
جريانات راستگرا براساس موضع گيري هايشان نسبت 
به شخص او، تقسيم بندي مي شــوند. در حاشيه اين 
رقابت، پيش بيني مي شود نهايتا 10كرسي )از مجموع 
120كرسی( در اختيار جريانات چپ قرار گيرد؛ يعني  

2حزب كار و مرتز.

وضعيت اردوگاه راست
دوقطبي اصلي بين احزاب راست در دوگانه »ليكود« 
به رياست نتانياهو و »اميد جديد« به رياست گيدعون 
ساعر تعريف مي شود. ساعر خود ازجمله رهبران مطرح 
حزب ليكود بود كه نزديك به 2 ماه قبل، با انشقاق از اين 
حزب، اميد جديد را براي شركت در انتخابات تاسيس 
كرد. ســاعر نتانياهو را به »ويران كردن ساختار حزب 
ليكود، منحرف كردن جريانات راست از اهداف حقيقي، 
توسعه فساد در حكومت، عقب نشيني مقابل حماس 
و كم كاري براي ساخت شــهرك هاي جديد در كرانه 
غربي« متهم مي كند و معتقد است با حذف نتانياهو از 
قدرت، مي توان به اصالح وضعيت حزب ليكود اميدوار 
بود. اين دو حزب براساس نظرسنجي ها با كسب بيش 
از 30درصد آرا، فعال در صدر قرار دارند. پس از اين دو، 

حزب »آينده آنجاست« به رياست يائير لپيد با فاصله 
اندكي در نظرسنجي ها ديده مي شود. »آينده آنجاست« 
درواقع بازمانده ائتالف »آبي-سفيد« در 3انتخابات اخير 
اسرائيل به شمار مي رود؛ ائتالفي كه با توافق ژنرال گانتز 
و نتانياهو براي تشكيل دولت وحدت ملي عمال از هم 
فروپاشيد و جايگاه خود در نظرسنجي ها را )به عنوان 

اصلي ترين رقيب ليكود( از دست داد.
در حلقه دوم، احزاب يهودي ديني قرار دارند كه پايگاه 
رأيشان در بخش هاي افراطي تر جوامع شهرك نشين 
بوده و عمدتــا به عنــوان حاميان نتانياهو شــناخته 
مي شوند؛ مانند احزاب »صهيونيسم ديني«، »عوتصماه 
يهوديت« و »نعما« كه تندروترين گرايش هاي ديني در 
ساختار سياسي را نمايندگي كرده و معموال در تبليغات 
خود، شعارهايي براي »اجراي شريعت يهود«، »تخريب 
مســجداالقصي« و »ساختن هيكل ســوم« براساس 
باورهاي غيرمستند تاريخي را مطرح مي كنند. احزابي 

نظير حريدي ها )يهوديان ارتدوكس(، شاس و يهوديت 
توراتي نيز جرياناتي غيرصهيونيست، اما راست افراطي 
به حســاب مي آيند كه عمال در همين اردوگاه حضور 
داشته و با مواضع تند خود نسبت به مسلمانان و عرب ها 

شناخته مي شوند.
حلقه ســوم نيز در اختيار احزاب راست سكوالر است؛ 
جرياناتي كه معتقد به جدايي كامل دين از سياســت 
بوده و همواره با پايگاه هاي ديني جامعه نظير حريدي ها 
در تنش هستند. »اسرائيل خانه ما« به رياست آويگدور 
ليبرمن، وزير دفاع سابق رژيم صهيونيستي مهم ترين 
حزب در اين حلقه است كه پايگاه رأي ثابتي در ميان 
يهوديان مهاجر از كشــورهاي جماهير شوروي دارد. 
از ســوي ديگر، حزب »يمينا« به رياست نفتالي بنت 
ديده مي شود كه تالش دارد جايگاهي ميان سكوالرها 
و متدينين در بخش راســتگراي سياســي براي خود 
دست و پا كند. نفتالي بنت پيش از اين، وزير دفاع در 

دولت نتانياهو بوده است و »سركوب نظامي حماس« و 
»شهرك سازي گسترده« را به عنوان 2شعار اصلي خود 

مطرح كرده است.
مجموعه اين احزاب، دايره اصلــي براي رقابت هاي 
انتخاباتــي را تشــكيل مي دهنــد؛ به گونــه اي كه 
پيش بيني مي شــود 90كرســي در اختيار راست ها 
قرار داشته باشــد. روزنامه العربي الجديد در تحليل 
موقعيت انتخاباتي رژيم صهيونيســت مي نويســد: 
»كار شهرك نشــينان براي انتخاب از ميان احزاب و 
ليست هاي راست موجود نسبت به هر زمان ديگري 
سخت تر اســت؛ مخصوصا اگر راي دهنده از جريان 
ديني حريدي )كه معموال رأي ثابتي دارد( نباشــد. 
علت اين ســختي نيز به وضعيت آشــفته ائتالف ها 
برمي گردد؛ چراكه بســياري از جريانــات با وجود 
اختالفات عقيدتي و سياســي، براساس مواضع خود 

نسبت به شخص نتانياهو تقسيم بندي شده اند.«

چهارمين انتخابات پارلماني رژيم صهيونيستي ظرف 2سال گذشته، با سيطره مطلق احزاب راست افراطي كمتر از 2 ماه ديگر برگزار مي شود

انتخابات اسرائيل؛ نبرد راست ها بر سر نتانياهو

فايننشال تايمز در صفحه اول خود خبر اخراج 
3ديپلمات اروپايي به عنوان عنصر نامطلوب 
از روسيه را منتشر كرده است. مسكو سفراي 
سوئد، لهستان و آلمان را به  دليل شركت در 
راهپيمايي حمايت از الكســي ناوالني اخراج 
كرده است. اروپايي ها خواستار آزادي ناوالني 
هستند؛ خواسته اي كه از ســوي مسكو رد 

شده است. 

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

روزنامه واشنگتن پست ]آمريكا[

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

روزنامه فايننشال تايمز ]انگليس[

خرابكاري انتخاباتي

مخالفت بايدن با ارائه 
گزارش هاي اطالعاتي به ترامپ

فشار بر روزنامه نگاران مصر

اخراج 3سفير اروپايي از روسيه

نيويورك تايمز در گزارش مفصلي به بررســي 
اتفاقات سياسي آمريكا در فاصله 77روزه ميان 
انتخابات و حمله به ساختمان كنگره پرداخته 
است. در اين گزارش، عملكرد دونالد ترامپ و 
تيم او مورد كندوكاو قرار گرفته و رئيس جمهور 
پيشــين آمريكا به عنوان عامل اصلي تحريك 
هوادارانش براي حمله به كنگره معرفي شــده 

است.

به نوشته واشنگتن پســت، جو بايدن با امكان 
دسترســي دونالــد ترامپ بــه گزارش هاي 
اطالعاتي مخالفت كرده اســت. او گفته معتقد 
است كه ترامپ صالحيت الزم براي دسترسي 
به اطالعات محرمانه را ندارد. روســاي جمهور 
سابق آمريكا معموال به طور سنتي حتي بعد از 
آن كه از رياست جمهوري كنار مي روند، برخي 
از گزارش هاي اطالعاتــي را دريافت مي كنند. 
ترامپ تاكنون بارها جامعه اطالعاتي آمريكا را 

تحقير كرده است.

روزنامه العربي الجديــد به موج جديد احضار و 
بازداشــت غيرقانوني روزنامه نگاران در مصر 
پرداخته؛ كشوري كه بعد از كودتاي سال2014 
به يكي از بزرگ ترين زندان هاي فعاالن سياسي 
و رسانه اي در سطح جهان تبديل شده است. به 
روايت اين روزنامه، بخش عمده فشارهاي اعمال 
شــده بر روزنامه نگاران مصري حتي با قانون 
اساسي اين كشــور نيز همخواني ندارد. اين در 
حالي است كه مصر به تازگي، روزنامه نگار شبكه 
الجزيره را پس از 4سال حبس غيرقانوني آزاد 

كرده است.

جهان نما

نبض تجارت دنيا در دست زنان
انگازي اكونجو ايواال به عنوان نخستين رئيس زن سازمان 

تجارت جهاني مشغول به كار خواهد شد 

انــگازي اكونجو ايــواال، در طول 
ســال ها فعاليت به عنــوان يك 
سياســتمدار، چيزهايي به خود 
ديده كه تصورش هم براي ديگران غيرممكن است؛ از ربوده شدن 
مادرش گرفته تا فضاي به شدت زن ستيز در نيجريه، ايواال روزهاي 
سختي را ســپري كرده و حاال قطعا براي مذاكرات پيچيده تجاري 

بيشتر از هر فرد ديگري صالحيت دارد.
به گزارش فايننشال تايمز، رياست او بر سازمان تجارت جهاني وقتي 
قطعي شد كه دولت آمريكا اعالم كرد به صورت قاطعانه از رهبري او 
حمايت مي كند. روز جمعه همچنين يو ميونگ هيو، ديگر نامزد زن 
رياست سازمان تجارت جهاني كه از حمايت هاي كمتري برخوردار 

بود اعالم كرد كه از نامزدي خود انصراف مي دهد.
باتوجه به اين اتفاق ها، سازمان تجارت جهاني به زودي او را به عنوان 
رئيس جديد خود انتخاب خواهد كرد هرچند جدول زماني مشخصي 

براي اين كار ارائه نشده است.
اكونجو ايــواال در توييتر گفته اســت كه قــدردان حمايت دولت 
آمريكاست. پيش از اين دولت دونالد ترامپ از نامزد كره اي حمايت 
مي كرد. او همچنين گفته اســت كه ســازمان تجارت جهاني بايد 
توجه خود را به همه گيري كرونا و بهبود اقتصاد جهاني از پيامدهاي 

گسترش اين بيماري معطوف كند.
به گزارش بي بي سي، اقتصاددان 66ســاله نيجريه اي كه از رده هاي 
پايين در اين ســازمان، خود 
را به نايب رئيسي آن رسانده، 
نخســتين زنــي خواهد بود 
كه رهبــري اين ســازمان 
را عهــده دار خواهد شــد. او 
همچنين نخستين آفريقايي 
در اين پست به شمار مي رود.

اكونجو ايــواال اخيرا تابعيت 
آمريكا را گرفتــه با اين حال 
تأكيــد زيــادي بــر هويت 
آفريقايــي خــود دارد و 
لباس هاي ســنتي كشورش 

را مي پوشد.
او كه در هـــاروارد تحصيل 
كرده و يكي از اقتصاددان هاي 
سرشــناس  توســعه اي 
دنيا به شــمار مــي رود، به 
سخت كوشي اش شهرت دارد 
و حاال كاري را در ســازمان 
تجارت جهاني انجام خواهد داد كه قبل تر گفته بود انجام آن در اين 
سازمان ضروري اســت؛ »آنها به چيز متفاوتي نياز دارند، نمي شود 
شرايط مثل قبل ادامه داشته باشد. آنها به كسي نياز دارند كه حاضر 

باشد اصالحات را اعمال كند و رهبري آن را به عهده بگيرد.«
او در طول 25سال فعاليت در سازمان تجارت جهاني، به خاطر ارائه 
چند ابتكار براي كمك به كشورهاي كم درآمد، اعتبار كسب كرده 
است. يكي از طرح هاي  او، جمع آوري 50ميليارد دالر كمك خيريه 
براي اتحاديه توسعه بين المللي،  يكي از صندوق هاي بانك جهاني، 

بوده است.
با اين حال، اوج فعاليت هاي اصالح گرايانه او به 2دوره حضورش در 
دولت نيجريه به عنوان وزير دارايــي برمي گردد. در يكي از اقدامات 
چشــمگير، او موفق شــد در ســال2005 ميالدي با طرح هايش 

18ميليارد دالر بدهي دولت را صاف كند.
اوبه خاطر مبارزه خستگي ناپذير عليه فساد سيستماتيك در نيجريه و 
به خصوص مبارزه با عوامل فاسد بخش سوخت در كشورش، متحمل 
هزينه سنگين شخصي شد؛ در سال2012، افرادي كه اكونجو ايواال 
منافع آنها را به خطر انداخته بودند، مادر 82ســاله او را ربودند و در 
مقابل،  خواستار دريافت پول و استعفاي او شدند. با اين حال، او هردو 
درخواســت آدم ربايان را رد كرد. مادر او 5روز بعد به شــيوه اي كه 

مشخص نشد آزاد شد.
اكونجو ايواال احتماال بيشتر از تمامي رهبران تاريخ سازمان بهداشت 
جهاني معني فقر را مي داند چون خودش در شرايطي بسيار سخت 
بزرگ شده است. او تا 9ســالگي پيش مادربزرگش زندگي مي كرد 
چون والدينش براي تحصيالت به خارج از كشــور رفته بودند. او در 
روســتا، پابه پاي مادربزرگش كار مي كرد و در مصاحبه هايش بارها 

گفته است كه فقر را از نزديك ديده و به خوبي مي داند فقر چيست.
در دوران نوجواني او، جنگ هاي داخلي باعث شد تا خانواده اكونجو 
ايواال تمامي پس اندازهايشان را از دست بدهند و فقر دوباره به سراغ 
او آمد. او گفته اســت به خوبي مي داند سختي كشيدن در زندگي 
چيســت و همين حاال هم مي تواند همچون سال هاي نوجواني اش 

روي زمين سرد بخوابد.
اوج گيــري  او در دنيــاي سياســت در نيجريــه، ثمــره روحيه 
سخت كوشانه او بوده اســت چون آنطور كه جوزفينا افا چوكووما 
به بي بي سي گفته اســت، يك زن به راحتي نمي تواند در جامعه 
نيجريه اينقدر پيشرفت داشــته باشد؛ »او باعث افتخار زنان شده 
است چون براي يك زن، پيشرفت در كشوري مردساالر و زن ستيز 
مثل نيجريه، كاري بسيار ســخت و محال است. او صادق، شفاف 
و پاسخگو بوده اســت، يعني ويژگي هايي را دارد كه مقامات در 

نيجريه با آنها آشنا نيستند.«
اين اقتصاددان كه در هيأت مديره توييتر عضويت دارد و نماينده  ويژه 
سازمان بهداشت جهاني در مسئله مقابله با كروناست، قبال به شوخي 
به اينديپندنت گفته اســت كه به نظر او،  زنان كمتر به فساد آلوده 
مي شوند؛ »زنان بيشتر صادق هستند و تمركز بيشتري روي كاري 
كه مي كنند دارند و تكبر كمتري دارند. نمي دانم به خاطر غريزه زنانه 

است يا نه اما اداره يك اقتصاد، مثل اداره يك خانه است.«
او اهميت زيادي به حضور زنان در سازمان تجارت جهاني مي دهد 
و گفته اســت كه مي خواهد از حضور زنان در عرصه هاي مديريتي، 

 به خصوص در كشورهاي در حال توسعه حمايت كند.

سران كشورهاي آفريقايي 
در اجالس ساالنه اتحاديه گزارش

آفريقا كه طي ديروز و امروز 
به صورت مجازي در حال برگزاري است 
گرد هم آمده اند تا براي بحران هاي اين 
قاره چاره اي بينديشند؛ مشكالتي مانند 
افزايــش مبتاليان به كرونــا، رويارويي 
دولت ها، درگيري هاي مسلحانه داخل 
كشــورها و بي خانمان شــدن مردم در 

نتيجه اين بحران ها.
كرونا آفريقا را ديرتر از ديگر نقاط جهان 
درگير خود كرد اما رد مرگ ناشي از ابتال 
به اين ويــروس به اين قاره هم رســيد. 
طبق آمــار مركز پيشــگيري و كنترل 
بيماري هاي آفريقــا، اين قاره كه حدود 
1.3ميليارد نفر جمعيــت دارد، بيش از 
3.6ميليون مبتال و 89هزار فوتي ناشي 
از ابتال به كرونا داشــته اســت. جنوب 
آفريقــا به ويژه كشــور آفريقاي جنوبي 
با حدود 1.5ميليــون مبتال و 45هزار و 
600مرگ ومير، بيشترين آمار را به خود 
اختصاص داده اســت. با اينكــه آفريقا 
به نســبت آمريكا، اروپا و آسيا وضعيت 
مناسب تري دارد، اما كارشناسان سالمت 
هشــدار مي دهند كه احتكار واكســن 
توسط كشورهاي ثروتمند، زندگي مردم 
آفريقا را در معرض خطر قرار داده است. 
درحالي كه خيلي از كشــورهاي جهان 
واكسيناسيون سراسري را آغاز كرده اند، 
هنوز در آفريقا خبري از واكسيناسيون 
گسترده نيســت. ماتشيديسو موئتي، 
رئيس منطقه آفريقاي سازمان بهداشت 
جهانــي مي گويــد: »تنهــا راه توقف 
همه گيري، ايمن سازي همه مردم جهان 
اســت، نه فقط بخشــي از آنها. عادالنه 
نيست در كشورهاي پيشرفته گروه هايي 
كه در معرض خطر نيســتند واكسينه 
شوند، اما مردم آســيب پذير در آفريقا 

همچنان منتظر واكسن بمانند.«
كووا كس، برنامه توزيع عادالنه واكسن 
كرونا در جهــان كه زير نظر ســازمان 
بهداشت جهاني فعاليت مي كند، اعالم 
كرده كه قصد دارد دست كم 20درصد 
جمعيت قاره آفريقا را واكســينه كند. 
اما به نظر مي رســد مشكل اصلي در اين 
قاره، پول اســت. براساس اعالم سازمان 
بهداشــت جهانــي، فقــط 25درصد 
كشــورهاي آفريقايي منابع كافي براي 

تامين هزينه هاي واكسيناسيون را دارند.
مركز پيشــگيري و كنترل بيماري هاي 
آفريقا چنــد روز پيش اعــالم كرد كه 
16كشور اين قاره آمادگي خود را براي 
خريد 114ميليون دوز واكســن اعالم 
كرده اند. پيش بيني مي شود كه واكسن 
ظرف 3هفته آينده به دست اين كشورها 

برسد.

درگيري هاي مســلحانه در آفريقاي 
مركزي

درگيري گروه هاي مســلح شورشــي و 
دولــت، مدت هاســت كــه وضعيــت 
جمهوري آفريقاي مركزي را در شرايط 
بحراني قرار داده اســت. موج جديدي 
از خشــونت و هرج ومرج، قبل و بعد از 
انتخابات رياســت جمهوري و پارلماني 
در 27دســامبر )8دي( موجب شد كه 
200هزار نفــر از خانه هاي خــود آواره 
شوند. نظاميان قصد داشتند كه انتخابات 
را منحل كننــد، اما درنهايــت با وجود 
ادعاي تقلب در انتخابات، فوستن- آركانژ 
توادرا، دوباره به عنوان رئيس جمهور اين 

كشور انتخاب شد.
شــورش هاي  ماه گذشــته به بانگوئي، 

پايتخت اين كشــور هم كشــيده شد، 
اما درنهايت از ســوي دولت و نيروهاي 
حافظ صلــح ســازمان ملــل متحد با 
همكاري سربازان روســيه و جمهوري 
رواندا كنترل شــد. با اين حال، پايتخت 
همچنان در محاصره شورشي هاســت. 
جمهوري آفريقاي مركزي، كشــوري 
غني از مواد معدني اما يكي از فقيرترين 
كشورهاي جهان اســت. اتحاديه آفريقا 
تاكنون نتوانسته نيروهاي نظامي خود 
را براي استقرار صلح به اين كشور اعزام 
كند. علت آن، هم رأي نبودن كشورهاي 
قاره در اين زمينه است؛ برخي، طرفدار 
شورشيان و برخي مدافع دولت آفريقاي 

مركزي هستند.

بحران منطقه تيگراي 
دولت مركــزي اتيوپي بعــد از مدت ها 
تنش، اواسط پاييز امسال با جدايي طلبان 
جبهه آزادي بخش خلق تيگراي -حزب 
حاكم در منطقه تيگــراي در مرز اريتره 
و سودان- درگير شد. اين جبهه حدود 
30سال در ائتالف دولتي اتيوپي، قدرت 
داشت تا اينكه در سال2018 آبي احمد، 
به عنوان نخست وزير اين كشور قدرت را 

در دست گرفت. ارزيابي ها حاكي از آن 
اســت كه درگيري در تيگراي موجب 
كشته شــدن هزاران نفر و بي خانماني 
صدها هزار نفر شده است. فقط 60هزار 
نفر به ســودان گريخته انــد. ميليون ها 
نفر در اين منطقــه نيازمند كمك هاي 
بشردوستانه هستند و نيروهاي امدادي 
تالش مي كنند تا به آنها دسترسي پيدا 
كنند. ســازمان ملل متحد هشدار داده 
كه شرايط تيگراي »شديدا خطرناك« 
است و اگر مانع تراشي ها براي ارسال غذا 
به منطقه ادامه داشته باشد، بايد منتظر 

يك فاجعه انساني بود.
اين تنش، به نگراني ها از ادامه بي ثباتي 
در اتيوپي و منطقه وســيع تري از شاخ 
آفريقا دامن زده اســت. گفته مي شود 
اريتره بــراي حمايــت از دولت اتيوپي 
نيروي نظامي به اين منطقه فرســتاده؛ 
درحالي كــه مقام هــاي هر دو كشــور 
اين موضــوع را رد كرده اند. تالش هاي 
مقام هــاي اتحاديــه آفريقا نيــز براي 
برقراري صلــح در منطقه بي فايده بوده 
و آبي تاكنون زير بار درخواست ها براي 
مذاكره بــا جبهــه آزادي بخش خلق 

تيگراي نرفته است.

درگيري سومالي و كنيا
ســومالي حدود 2 ماه پيش در آستانه 
انتخابات سراســري روابط ديپلماتيك 
خود را با كنيا به دليــل نقض حاكميت 
اين كشــور و دخالت در امــور داخلي 
ســومالي قطع كــرد. اين نقطــه اوج 
رويارويي 2كشور همســايه بود. روابط 
كنيا و ســومالي پــس از درگيري هاي 
مرزي دريايي در منطقــه غني از منابع 
نفــت  و گاز طبيعــي در اقيانوس هند 
رو به تيرگي گذاشته اســت. سومالي، 
30نوامبر )10آذر( ســفير كنيا در اين 
كشــور را اخراج كــرد و ديپلمات هاي 
مســتقر خود در نايروبــي را فراخواند. 
دولت ســومالي ادعا مي كنــد كه كنيا 
در فرايند انتخاباتــي جوبالند )يكي از 
دولت هاي نيمه خودمختار اين كشور( 
دخالــت كرده اســت. دولــت مركزي 
سومالي و جوبالند كه هم مرز كنياست، 
روابط پرچالشــي دارند. كارشناســان 
معتقدند كه اتحاديــه آفريقا مي تواند با 
پادرمياني كردن به كاهش تنش ها بين 

اين دو كشور كمك كند.

 رويارويي مرزي اتيوپي و سودان
اتيوپي و ســودان كه 1600كيلومتر مرز 
مشــترك دارند، مدت هاســت كه بر سر 
حاكميت منطقــه مرزي »الفشــقه« با 
يكديگر اختالف دارند. كشاورزان اتيوپي 
سال هاست كه در الفشقه زراعت مي كنند، 
اما ســودان مدعي اســت كه اين منطقه 
متعلق به اين كشور است. وزارت خارجه 
اتيوپي حدود 3هفته پيش، سودان را به 
سوءاستفاده از سرگرم شــدن اتيوپي به 
درگيري هــاي تيگراي و نفــوذ به خاك 
اين كشــور متهم كرد. ايــن وزارتخانه 
اعالم كرد كه سكوت كشورش در زمينه 
اختالف هاي مرزي 2كشور از روي ترس 
نيســت و آديس آبابا همچنــان از گزينه 
مذاكره استقبال مي كند. مقام هاي اتحاديه 
آفريقا نگران شــدت گرفتن اختالف هاي 
اتيوپي و سودان هســتند و مذاكره هاي 
دوســويه را براي كاهــش تنش ضروري 
مي دانند. اين در حالي اســت كه اتيوپي، 
سودان و مصر، درگير جدال سه جانبه بر 
سر سد بحث برانگيزي هستند كه اتيوپي 
در حال ساخت آن روي رودخانه نيل آبي 
است. اين ســد كه به »رنســانس بزرگ 
اتيوپي« معروف است، به بزرگ ترين سد 

برقابي آفريقا تبديل خواهد شد.

آفريقا زير سايه جنگ و كرونا
سران كشورهاي آفريقايي در نشست مجازي اتحاديه آفريقا به بررسي مهم ترين 

بحران هاي پيش روي اين قاره مي پردازند

   انگازي اكونجو ايواال 
در يك نگاه 

  متولد 1954در نيجريه
  تحصيل در هــاروارد در دهه70 
و گرفتن دكتري از دانشگاه معتبر 
ام آي تي در ماساچوست در ابتداي 

دهه80
  وزير دارايي نيجريه در سال هاي 
او   .2011-2015 و   2003-2006
نخستين زني است كه اين سمت را 

گرفته است 
  به عنوان نخســتين زن، مدت 
كوتاهي وزير خارجــه نيجريه در 

سال2006 بود 
  عضويت در هيأت مديره توييتر 
بانك استاندارد چارتر و گاوي )اتحاد 

جهاني براي واكسن و ايمني سازي(
   نامزد شــدن به عنــوان رئيس 
ســازمان بهداشــت جهاني در 

سال2020

سياوش فالح پور
روزنامه نگار

سمانه معظمي
روزنامه نگار

جواد نصرتي
روزنامه نگار
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كارخير

كودكان كار، در اين ســرما و 
شــيوع ويــروس كرونــا، در 
معرض بيمــاري و خطر ابتال 
به اين ويــروس قــرار دارند. 
برخي از خيران اما براي كمك 
به اين قشــر ضعيف و تقويت 
روحيه شان، غذاي مورد عالقه 
كودكان كه پيتزاست را همراه 
با كاله پشــمي به آنان هديه 

مي كنند. اين عكس ها را نيكي كاظمي، در توييتر منتشــر كرده و نوشته است: 
»پخش پيتزا امشب در شهر تهران بين كودكان كار. دست همه باني ها و خيران 

درد نكند. كاش مي شد لبخندهاي قشنگ شان را به تصوير كشيد.«

سقفيبرايپرندگان
كاربــري ايــن عكــس را در 
اينســتاگرام منتشــر كرده 
و نوشــته است: شــهرداري 
اصفهان براي پرندگان شــهر 
در بوستان ها هزار النه چوبي 
روي درختان نصب كرده است.

جراحيآبمرواريدچشماسب

براي نخستين بار در ايران آب مرواريد چشم اسب جراحی شد. عكس خبرگزاري فارس از 
نحوه جراحي اين حيوان در فضاي مجازي بسيار مورد توجه قرارگرفته است. اين عكس از 
دكتر غفارزاده در حال انجام عمل جراحي آب مرواريد چشم اسب  10ساله  نژاد اصيل عرب 

ايراني به اسم لمه، است.
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پارسال نوشته بودم 98 عزيزم اگر چيز ديگري 
هســت بگو... بعد ســال كه گذشت ديدم 
ســال98 در برابر سال99 ســال مظلومي 
بوده است. آن هم خيلي مظلوم و مي تواند 

ســال هاي بدتري هم پيش رو باشند. 
كرونا مــدام جان گرفــت، مثل يك 
قاتل زنجيره اي هنرمندان، شاعران، 

ورزشكاران، روزنامه نگاران و مردمان بسياري را از دست داديم. 
هر خانه اي سوگوار عزيزي شــد. اثرات كرونا در بدن برخي كه 
مبتاليش شدند تمام نشــد. مثال نوجواني كه بعد از 21روز در 
قرنطينه ماندن، بويايي و چشايي اش را از دست داد و بعد دچار 
اختالل بويايي شد. هر غذاي گرمي از ديدگاه او بوي لجن و قير 

سوخته مي دهد. بعد از كرونا ديگر نمي تواند غذا بخورد...
در ســالن انتظار پزشــكان مغز و اعصــاب، در ســالن انتظار 
متخصصان گــوش و حلق و بينــي و ريه، ســيل آدم هايي را 
مي بينيم كه از آثار مخرب كرونا در رنج و عذاب هســتند. و اگر 
چه در ظاهر از شر اين ويروس رســته اند؛ اما بدن و روح شان از 

كرونا آسيب ديده است.
 خانواده اي را ديدم بعد از ابتال به كرونا و بهبودي ظاهري روي 
ماسك هاي شان لكه هاي دوده مي نشــيند... مثل داستان هاي 

علمي تخيلي باور كردني نيستند.
مرد ديگري را مي شناسم كه از ارديبهشت دچار كرونا شده است. 
9 ماه است نتوانسته به سر كار برود چون در پاهايش لخته هاي 
خون ايجاد شده... بيمار و رنجور است و گاهي نمي تواند از ماشين 
پياده شود... زندگي خود و دو فرزند و همسرش در سايه كرونا رو 
به نابودي است. خيلي از شغل ها در زمان كرونا از بين رفته اند. 
فعاالن125 اتحاديه در كشور تعطيل شدند. آمار خودكشي در 
كشور باال رفته است. محمد رضا محبوب فر، تحليلگرآسيب هاي 
اجتماعي به ركنا گفته بود كه 30درصد آمار خودكشي نسبت به 
سال98 باالتر رفته است. باز خبري خوانديم كه درسه ماهه بهار 
99، شمار 2198طالق به ثبت رسيده است كه طول ازدواج شان 
از يك سال كمتر بوده است. پيك هاي كرونا مثل حمله نازي ها در 
جنگ جهاني دوم ترسناك بود. وقتي مي شنيديم كه پيك تازه اي 

در راه است روح و روان ما آسيب مي ديد.
سيستم آموزش و پرورش ما نيز در اين ماجرا كم آسيب نديد. 
كودكان و نوجوانان بســياري به اينترنت دسترسي نداشتند و 
گوشي هوشمند يا تبلت و رايانه در اختيارشان نبود. از تحصيل 
جا ماندند. ديديم صبح ها خيلي از كارگران با نوجوانان شان به 
سر كار مي رفتند. در كارگاه هاي ساختماني در كارخانه ها سرو 
كله نوجوانان بسياري پيدا شد كه بهتر ديده بودند حاال كه درس 
نمي خوانند سر كار بروند. آنها ممكن است بعد از اين ماجرا هرگز 
به چرخه تحصيل بازنگردند. در برخي از نقاط جنوب كشــور 
دختران اجازه استفاده از تلفن همراه و تبلت ندارند. آنها هم از 
تحصيل جاماندند. بنابراين جا ماندن دختران از تحصيل، يعني 

ازدواج هاي زودهنگام كه معلوم نيست به كجا بينجامد.
االن هم مطالبات واكســن در جامعه جاري است. هشتگ هاي 
زيادي براي خريد واكسن به راه افتاده است. بدبيني به برخي از 
واكســن ها و... به نظر بايد با اطالع رساني افكار عمومي را راضي 
كرد و داليل محكم ذهن آشفته اين ملت را به آرامش رساند. به 
هر حال من درسي كه از سال پيش گرفتم اين است كه بيهوده 
به سال ها خشم نورزيم، اگر چه آن سال آخرين سال قرن باشد... 
بگذاريم جريان حيات ادامه يابد و آرزو كنيم روزهاي خوب از 

راه برسند.

فريباخانييادداشت
نويسنده و روزنامه نگار

استفادهازاسلحهبهجايماسك
كاليفرنيا: مردي در آمريكا كه گارسون ها به دليل ماسك 
نداشتن او از ارائه ســرويس به وي خودداري كرده بودند با 
يك اسلحه به رستوران بازگشت و غذايش را به زور اسلحه 
گرفت. به گزارش اي بي  سي نيوز، اين مرد با خونسردي مرغ 
سوخاري، چيپس و نوشابه خود را برداشت و سپس با معطل 
كردن گارسون ها شروع به ســس زدن به غذايش كرد و از 
رستوران خارج شد. به گفته پليس، هزينه يك پرس غذاي 

بدون ماسك براي او دست كم 10سال زندان است.

3هفتهكالسبااستادمرده
مونترال: دانشــجويي در كانادا پــس از 3 هفته كالس 
مجازي با استاد دانشــگاه كونكورديا متوجه شد او مرده 
اســت. به گزارش د ورج، هيچ كــدام از اي ميل هاي او با 
موضوع مقاله اش از طرف استاد دانشگاه پاسخ داده نشد 
تا اينكه اين دانشجو نام اســتادش را در گوگل سرچ كرد 
و متوجه شــد او فوت كرده است. او مي گويد: كالس هاي 
غيرحضوري واقعا فضاي عجيبي دارد كه مورد پيش آمده 

براي من يكي از آنهاست.

فروشگاو262هزارپوندي
شروپشــاير: گاوي كه نام و ويژگي هــاي نژادي و 
اصل و نســبش بيش از چند صفحــه در قطع A4 را 
پر كرده بود بــه قيمت 262هزار پوند فروخته شــد. 
 به گزارش اينديپندنت، اين گاو در يك حراجي واقع در 
انگلســتان حراج شــد و قيمت آن ركوردي جهاني 
را شكســت. در ايــن حراجــي 6راس گاو ديگــر 
 هــم بــا قيمت هايــي بيــن 10 تــا 25هــزار پوند 

فروخته شدند.

شهريكهبهگردشگرهاپولميدهد
كاليفرنيا: يكي از شهرهاي كوچك آمريكا واقع در ايالت 
كاليفرنيا به هر گردشگري كه وارد اين شهر شود 100دالر 
جايزه مي دهد. به گزارش يو پي اي، هر گردشگري كه در 
شهر سانتا ماريا دو شــب در هتلي اقامت كند اين مبلغ را 
دريافت مي كند و مي توانــد آن را براي تفريح خود هزينه 
كند. پس از شــيوع كرونا شمار گردشــگراني كه از اين 
شــهر بازديد كرده اند نسبت به ســال هاي پيش كاهش 

داشته است.

ازسالهاشکوهنکنيم

همشهري 19بهمن 1379
نخستينهواپيمايساختايران

ويكتور يوشــچنكو، نخســت وزير اوكراين، روز گذشته 
به اتفــاق دكتر حبيبــي، معــاون اول رئيس جمهوري 
ضمن شركت در يك نشســت مطبوعاتي، سطح روابط 
فعلي تهران - كي يف را خوب و رو به گســترش دانست. 
نخستين هواپيماي آنتونوف140 مونتاژشده در ايران، كه 
»ايران140« ناميده شده است. اوكراين در مناقصه اي كه 
بيش از 9شركت از كشــورهاي خارجي شركت داشتند، 
توانست برنده شــود و با ايران درمورد توليد اين هواپيما 
قرارداد منعقد كند. با طراحي هواپيماي 9ميليون دالري 
آنتونوف140  انتظار مي رود كه تا ســال2005 ميالدي 
12فروند از اين نوع هواپيما در ايران ساخته شود. نخستين 

هواپيماي ساخت ايران امروز به پرواز درمي آيد. 

20 سال پيش 
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ايدلغمديده،حالتبِهشود،دلبدمکن
وينسِرشوريدهبازآيدبهسامان،غممخور

گرچهمنزلبسخطرناكاستومقصدبسبعيد
هيچراهينيستكآنرانيستپايان،غممخور

شوريده، پريشان حال و آشفته است از جنون و نابساماني. حافظ خود را شاه شوريده 
سران مي خواند و به صفير بلبل شوريده و نفير هزاردستان، دعوت به طريق صدق 
و آزادگي مي كند. او از طالع شوريده در رنج اســت و دل شوريده اش با بوي زلف 

دوست، در كار مي آيد و سامان مي گيرد.
موالنا از حكايت هاي شوريده مي گويد: »در شهر يكي كس را، هشيار نمي بينم/ هر 
يك بََتر از ديگر، شوريده و ديوانه« و مي افزايد: »شوريده ام، ُمعافم، بگذار تا بالَفم«

سعدي َدوان بر در و دشــت، مي گويد: »به دو چشم تو، كه شوريده تر از بخت من 
است/ كه به روي تو، من آشفته تر از موي توام«

خواجوي كرماني مي سرايد: »ز شور زلف تو در شب نمي توانم خفت/ ز دست فكر 
پريشان و خواب شوريده«

باباطاهر مدعي است: »اگر مجنون دل شوريده اي داشت/ دل ليلي از او شوريده تر 
بي«

صائب مي پرسد:  »شوريده تر از سيل بهارم، چه توان كرد؟/ در هيچ زمين نيست 
قرارم، چه توان كرد؟« او مي گردد و شوريده مي جويد: »شوريده اي كجاست قدم 

در ميان نهد؟/ شد مدتي كه شور بيابان نشسته است!«

بگذارتابالَفم

فضاي مجازي قمقمه هاي زيادي در دنيا هست كه سرگذشتي 
دارند. اما اين يكي با خــود رازي دارد كه حتی 
كلمات از بيانش عاجزند. مي خواهيد باور كنيد 
يا نه، مي خواهيد قضاوت كنيد يا نه، من سكوت 
مي كنم. مثل همين قمقمه و صاحب واقعي اش.

اما راز اين قمقمــه نه در تصويري اســت كه 
مي بينيد، در باره اش داســتانكي نوشته ام كه 
دســت خودم نبود. اين قمقمه كوچك تقريبا 
35 ساله اســت و به امانت نزد يكي از دوستان 

بسيار دور در زمان جنگ است كه بعد از 35سال 
دوري و يافتن دوباره  يكديگر، از خلوتش بيرون 
آورد و نشانم داد. گفت درش را باز كن. با احتياط 
باز كردم. گفت بو كن، آهسته بوئيدم. بوي عطر 

آب تازه  چشمه ا ي زالل مي داد.
ساعت ها صحبت و خاطره و روايت در كلمات 
و ذهن و عين خاطرات آمد و رفــت. اما آنچه 
به شــدت تكانم داد، زير و رو و ويران و خراب 
و آبادم كــرد، اين نكته بود كــه گفت: اين آب 

دلنوشته

نگاه

اينفقطيكقمقمهنيست

هيوامسيح
شاعر و منتقد ادبي

شهابالدينكرمانشاهي
استاد برنامه ريزي حمل ونقل شهري در دانشگاه

و قمقمه 35 ساله اســت، از عزيزي مفقود در 
جنگ كه روزي انگار قرار بوده پيدا شود. يا خود 
را آشكار كند. آهسته همچون چيزي رازگونه 
و نــاب، فقط نگاهش مي كردم و بعد ســكوت 

غريبي آغاز شد.
يكي او كه حاال هم معلوم نيست كه بود كه در 
راه وطن و باورش در خاك و خون جهان ذوب 
شد. يكي دوست كه نزديك به 20 سال نابينا 
شــده بود و يكي قمقمه كوچك وقتي تكانش 
مي داديم صداي دريايي پر راز مي داد. صداي 
اقيانوسي از خاك جنوب. صداي كهكشاني از 
ســتارگاني كه در آسمان خاك وطن خفتگان 
بيدارند. مي خواهم آهسته در قمقمه را باز كنم؛ 
حتما بوي تازگي اش را حس خواهيد كرد.اينجا 
همانجا و همان لحظه اســت كــه كلمات كم 

مي آورند. تنها خود حقيقت بهترين راوي است. 
شايد هم نوشتن يك سمفوني يا يك فيلمنامه 
كه خوشــبختانه اين بخش توسط اين حقير 

نوشته و در حال ويراست نهايي است.

توسعهحملونقلهمگاني؛تنها،نرموآهسته
اضافه شدن 110اتوبوس و ميني بوس جديد به ناوگان حمل ونقل 
همگاني تهران خبر خوبي اســت؛ ولي اين تعــداد براي پايتخت 
كشور با چنين وسعتي و جمعيتي كه در روز به بيش از 13ميليون 
نفر مي رسد، كافي نيست. با اين حال، افزايش ظرفيت در ناوگان 
حمل ونقل همگاني بارقه هاي اميد بــه رعايت بهتر فاصله گذاري 
اجتماعــي در سيســتم حمل ونقــل همگاني تهران را روشــن 

نگه مي دارد. اما الزم است فرايند نوسازي ناوگان تسريع شود. در كنار تالش شهرداري، دولت 
هم بايد به درستي به تكاليفش عمل كند تا تغييرات محسوس تري مشاهده شود.

البته هرچند اين روزها به دليل شــيوع بيماري كرونا، افزايش ظرفيت مورد توجه است اما در 
عين حال، كاهش انتشار آالينده ها نيز مي تواند با افزايش بهره وري و جايگزيني ناوگان فرسوده 
در ساعاتي از روز به دست آيد؛ يعني به عبارتي با مديريت صحيح بهره وري مي توان در ساعات 
پيك روز، از يكسو خدمات بهتري ارائه كرد و از سوي ديگر ترافيك و آلودگي هوا را كاهش داد.

نكته ديگر آنكه هر اتوبوس يا ميني بوس در سيستم حمل ونقل همگاني تهران روزانه بين 150تا 
200كيلومتر مسافت را مي پيمايد. طبيعي است با توجه به پيمايش قابل توجه اين وسايل، اولويت 
نوسازي آنها نيز ضرورت بااليي دارد. هر دو هدف بهبود فاصله گذاري اجتماعي و بهبود كيفيت 
هوا، اهدافي است كه از منظر ملي هم مورد توجه اســت. به نظر مي رسد، الزم است دولت نيز به 
شهرداري تهران در اين حوزه كمك كند. كاهش درآمدها از يكسو و افزايش بي سابقه هزينه ها 
فشار شديدي را به مديريت شــهري وارد كرده و نمي توان انتظار داشت در اين شرايط بحراني 
بدون كمك هاي ملي، شهرداري هاي كالنشهرها بتوانند يك تنه براي حل مسائل گسترده حوزه 

حمل ونقل اقدام كنند. همچنين، توجه به معيشت رانندگان بخش حمل ونقل همگاني كه اقتصاد 
خانواده شان به شدت تحت تأثير شرايط بحران شيوع كوويد- 19است نيز از وظايف دولت است.

از سوي ديگر، شهرداري ها در كنار سرمايه گذاري براي نوســازي، بايد اقدامات نرم افزاري را 
نيز در راستاي افزايش بهره وري به خصوص در دوران سخت اقتصادي مورد توجه قرار دهند. 
استفاده از ظرفيتي كه فناوري اطالعات و ارتباطات در اختيار مديريت شهري قرار داده است 
امكان برنامه ريزي هاي تركيبي بين بخش هاي مختلف حمل ونقل همگاني و يكپارچگي بيشتر 
در اين بخش را فراهم كرده است. همكاري اتوبوســراني و تاكسيراني مي تواند مشكل ساعت 
اوج خطوط تاكسيراني را تقليل دهد و در كنار آن مشكل خطوط كم مسافر اتوبوسراني را هم 
با شيوه اي نسبتاً كم هزينه حل كند. از سوي ديگر بخشي از ناوگان اتوبوسراني در ساعات پيك 
مسافر مي توانند براي كاهش فشــار از روي خطوط مترو مورد استفاده قرار گيرند. به صورت 
خالصه افزايش بهره وري يكي از اقدامات كليدي است كه در حوزه حمل ونقل همگاني بيش 

از پيش بايد مورد توجه قرار گيرد.
توجه به حمل ونقل همگاني به عنوان يكــي از عوامل كاهش فقر و جــدا افتادگي اجتماعي 
به خصوص در مقياس منطقه شهري از وظايف دولت است. دولت در بخش حمل ونقل منطقه اي 
بايد به صورت فعال وارد كار شود و ظرفيت هاي الزم براي توسعه اينگونه از حمل ونقل كه از نظر 

قانوني خارج از حيطه وظايف شهرداري هاست را فراهم كند.
در مقابل مديريت شهري بايد به اصول اقتصادي و عدالت اجتماعي در سياستگذاري توسعه 
حمل ونقل همگاني به صورت همزمان توجه كند. قيمت گذاري نادرســت باعث از بين رفتن 
خدمات حمل ونقل همگاني مي شود و تخصيص يارانه بي رويه هم اتالف منابع را در پي دارد. 
تنها ارزان بودن خدمات حمل ونقل همگاني كافي نيست؛ خدمات با كيفيت، با قيمت منصفانه 
و همسو با خواسته هاي مشتريان اهميت فراواني دارد. پس يارانه در بخش حمل ونقل همگاني 
بايد هدفمند و براي اقشار آســيب پذير اختصاص يابد. اين در حالي است كه سرمايه گذاري 
صحيح در حــوزه حمل ونقل همگاني باعــث ايجاد منافع اقتصــادي و اجتماعي و همچنين 

زيست محيطي به صورت توامان خواهد شد.

  مشكالت مانند دست اندازهای جاده اند؛ كمی از سرعتتان 
كم می كنند اما از جاده صاف بعد از آن لــذت خواهيد برد. 
زياد روی دست اندازها توقف نكنيد به حركتتان ادامه دهيد.

   همواره برای كسب معنويت به كاری كه انجام می دهيد 
عشق بورزيد. اگر به هر كاری كه انجام می دهيد عشق بورزيد، 

بهترين كاری را كه می توانيد انجام خواهيد داد.

  ما در جهانی لبريز از عشق به ســر می بريم. در قلب همه 
چيز نيكی نهفته است اين نيكی را به ميزانی كه به جهان ابراز 

كنيم دريافت خواهيم كرد.

باور كنيد اگر بــه هر دليل بحراني يا مســئله اي در 
گوشه اي از شهر رخ بدهد نخستين معضلي كه ايجاد 
مي شود راهبندان شــديد در آن اطراف است، چون 
بسياري از راننده هاي ما اوال هميشه خطوط اضطراري 
و شانه هاي راســت بزرگراه ها را اشــغال مي كنند و معبري براي عبور خودروهاي 
امدادي وجود ندارد، ثانيا بسياري از راننده ها حتي با مشاهده مسدود بودن تقاطع، 
تنها با اين استدالل كه هنوز چراغ براي ما سبز است به وسط معبر رفته و راه را كامال 
مسدود مي كنند. حتي اگر به قيمت مسدود شدن راه مقابِل آنها توسط ديگر راننده ها 
و معطلي چند برابري آنها منجر شود. درحالي كه اگر مانند يك شطرنج باز فقط يك 
يا دو حركت بعدي ترافيك را پيش بيني كنند اين نوع مسدوديت ها ايجاد نمي شود.

مسدودكردنتقاطعبهرغم
راهبندان

دست فرمان
حميدضياييپرور

روزنامه نگار

فوادبدری
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