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یادداشت
الهام فخاري ؛عضو شوراي شهر تهران

امروز به دلیــل کرونا و شــرایط بــد اقتصادي در 
وضعیتي قرار گرفته ایم که نتوانستن ها، نداشته ها 
و کاستي هایمان پررنگ تر شده است و گویا عادت 
کرده ایم از مردم پرسیده شود مشكل یا مسئله شما 
چیست؟ مهم ترین مسئله تهران چیست؟ تهران چه مشكلي دارد؟ این در حالي 
است که در این شــرایط مي توان به جاي جنبه هاي منفي رویكرد سازنده اي 

داشــت و از خود و دیگران بپرســیم چه چیزي دوست 
دارید؟ یا در تهران دوست دارید چه اتفاقي بیفتد؟ کمپین 

آرزوهاي تهران هنگام مطرح شدن چالش برانگیز شد. برخي از واکنش ها براي 
من هم پرسش انگیز بود.

بي آرزويي تهديد است

نگاه
پدرام الوندي؛ روزنامه نگار

روزنامه نــگاِر پیشكســوت و معلــِم محجــوب 
روزنامه نگاري، دکتر مهدي فرقاني، براساس قاعده  
اداري بازنشسته شــدند. براي من و بسیاري دیگر، 
کالس درس گزارش نویسي با جزوه »گزارش نویسي، 
چشم عقاب روزنامه نگاري« مهدي فرقاني آغاز شده است؛ جزوه اي که بعدها به 
کتابي آموزنده تبدیل شد و این روزها در قفسه کتابخانه خیلي از روزنامه نگاران 

جایگاهي ثابت دارد. اســتاد فرقاني ازجمله روزنامه نگار-
معلم هایي اســت که خاك تحریریــه خورده اند. براي این 

نسل، روزنامه نگاري از تالش براي یافتن صندلي  در تحریریه کیهان آغاز شده و در 
سال هایي طوالني و با نوشتن و نوشتن و نوشتن همراه بوده است. 

راه دراِز پيش روي روزنامه نگاِر معلم
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در پاییز امســال متوسط قیمت هر 
مترمربع زمین مســكوني یا زمین 
ساختمان مسكوني کلنگي در شهر 
تهران باز هم رکوردشــكني کرده و 
120.3درصد باالتر از قیمت ســال 
قبل قرار گرفته اســت. بــه گزارش 
همشــهري، آخرین بررســي ها از 
رســیدن میانگین ســهم زمین در 
هزینه تمام شــده تولید مســكن به 
حدود 80درصد حكایت دارد و همین 
مسئله زمین را در جایگاه متهم ردیف 
اول گراني مسكن مي نشاند. در فصل 
پاییز امسال، حد فاصل یك مترمربع 
ارزان ترین و گران ترین زمین مسكوني 
در شهر تهران معادل 23.5برابر بوده و 
همزمان اختالف کف و سقف قیمت 
مسكن در این شهر به رکورد  39.6  
برابري رسیده اســت. صفحه4 را 

بخوانيد.

اختالف 40 برابري 
گران ترين و ارزان ترين 

خانه در تهران

رایزني هاي فشرده 
گروسي درتهران

رافائل گروســي، مدیرکل آژانس 
بین المللي انرژي اتمي که در آستانه 
توقف اجــراي پروتــكل الحاقي به 
تهران ســفر کرده اســت، دیروز با 
محمدجــواد ظریــف و علي اکبر 
صالحي به صــورت جداگانه دیدار 
و گفت وگو کــرد. اگرچه جزئیاتي 
از مذاکرات و مباحث مطرح شــده 
در دیدارهــاي گروســي با ظریف 
و صالحي منتشر نشــده است، اما 
همزمان با روند انجام این دیدارها، 
کاظم غریب آبادي، سفیر و نماینده 
ایران نزد سازمان هاي بین المللي در 
وین دســت به قلم شد و در حساب 
کاربري خود در توییتر نوشت: ایران 
و آژانس، گفت وگوهاي مفیدي را بر 
اســاس احترام متقابل داشتند که 
نتایج آن منتشــر مي شود. گروسي 
شنبه شــب براي مذاکره با مقامات 
سازمان انرژي اتمي وارد تهران شد.

صفحه2 را بخوانيد.

در جلســه دیروز پارلمان شــهري 
ردیف هــاي درآمــدي بودجــه 
1400شــهرداري تهران بررسي و 
به تصویب رســید؛ ردیف هایي که 
نشــان مي دهد مدیریت شــهري 
رویكردش همچنان فاصله  گرفتن 
از فروش تراکم ســاختماني است 
که به شهر آســیب مي رساند و در 
عوض به ســمت کسب درآمدهاي 
پایــدار از شــیوه هاي خدماتــي، 
فرهنگــي و گردشــگري پیــش 
مــي رود. به همین خاطر محســن 
هاشمي رفسنجاني، رئیس شوراي 
شــهر تهران دیــروز بــار دیگر از 
عبارت »شهرنفروشــي« استفاده 
کرد و گفت: »شــهر نفروشــي در 
 شــوراي پنجم جاافتاده اســت.« 

صفحه3 را بخوانيد.

 اداره شهر 
با  حداقل هزینه

 ظریف: 5 اسفند ضرب االجلي 
برای جهان نیست، موضوعي داخلی 

بین مجلس و دولت است

ردیف های درآمدی بودجه1400 
شهرداری تهران توسط شورای شهر 

 بررسی و کلیات آن در نهایت
با 16رأی تصویب شد

 استقبال از نوروز
 با 20پاتوق محلي
شهرداري با ايجاد پاتوق هاي محلي جديد
 به دنبال پركردن اوقات فراغت شهروندان
و نشاط شهري به ويژه در ايام كروناست

 استقالل
خانه به دوش

خانم 
كوادروپل دابل

گزارشــي تكان دهنــده از 
دربه دري استقالل؛ تیمي که 
تنها در یك نیم فصــل 7بار و 
در چند سال اخیر 12بار زمین 

تمرینش را تغییر داده است

ریحانه حشمتي 20ساله  اولین 
بسكتبالیستي است  که به یكي 
از مهم ترین رکوردهاي بسكتبال 
رســیده. او  مي گوید  ســاالنه 
3میلیون تومان   دســتمزد  

دارد

امروز در همشهري ورزشي بخوانید:

صفحه هاي 17تا 20

7

 صفحه هاي 6  و12تا16
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تجمع اعتراضي مقابل سازمان 
انرژي اتمي 

ديروز تعدادي از دانشجويان دانشگاه هاي 
كشــور در تجمعي مقابل سازمان انرژي 
اتمي همزمان با ســفر مديــركل آژانس 
بين المللي انرژي اتمي به ايران با در دست 
داشتن پالكاردهايي در محكوميت ترور 
دانشمندان هســته اي و تصوير شهيد 
فخري زاده، نسبت به عملكرد آژانس در 

قبال ايران اعتراض كردند.

ث
مك

 رافائل گروسي، مديركل آژانس بين المللي 
انرژي اتمي كه در آســتانه توقف اجراي هسته ای

پروتكل الحاقي به تهران سفر كرده است، 
ديروز با محمدجواد ظريف و علي اكبر صالحي به صورت 

جداگانه ديدار و گفت وگو كرد.
اگرچه جزئياتي از مذاكرات و مباحث مطرح شــده در 
ديدارهاي گروسي با ظريف و صالحي منتشر نشده است، 
اما همزمان با روند انجام اين ديدارها، كاظم غريب آبادي 
سفير و نماينده ايران نزد سازمان هاي بين المللي در وين 
دست به قلم شد و در حســاب كاربري خود در توييتر 
نوشت: ايران و آژانس، گفت وگوهاي مفيدي را بر اساس 

احترام متقابل داشتند كه نتايج آن منتشر مي شود.
گروسي شنبه شب براي مذاكره با مقامات سازمان انرژي 
اتمي با توجه به تصميم ايران براي لغو اجراي پروتكل 
الحاقي در واكنش به اجرانشــدن تعهدات طرف هاي 

برجامي وارد تهران شد.
او ديروز ابتدا در محل ســازمان انرژي اتمي با صالحي 
به گفت وگو نشســت. )اين دومين ديدار او با صالحي 
در سال جاري است( مديركل آژانس بين المللي بعد از 
گفت وگو با رئيس سازمان انرژي اتمي كشورمان به ديدار 

وزير امورخارجه در باغ ملي رفت.
حضور گروسي در تهران و ديدارش با وزير امورخارجه با 
حاشيه اي همراه بود كه منجر به تكذيبيه وزارت خارجه 
شد. ديروز در خبري غيررسمي ادعا شده بود كه ظريف 
نامه اي را به رهبر معظم  انقالب درباره اجراي قانون اقدام 
راهبردي عليه تحريم ها نوشته است. سعيد خطيب زاده، 
سخنگوي وزارت خارجه كشورمان در واكنش به انتشار 
اين اخبار به ايســنا گفت: چنين موضوعي به شــدت 

تكذيب مي شود.

ماجراي ضرب االجل تهران چيست؟
نمايندگان مجلس 11آذرماه امسال با تصويب قانوني 
دولت را ملزم كردند كه اگر تا سوم اسفند، تحريم هاي 
مالي، بانكي و نفت حذف نشود، بازرسان آژانس از كشور 
اخراج شوند و ايران اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي را 

متوقف كند.

ديروز همزمان با پايان يافتن مهلت ايران، ۲۲6نماينده 
مجلــس در بيانيه اي كه در پايان جلســه علني ديروز 
مجلس خوانده شــد، اعالم كردند كه »دولت موظف 
اســت در صورت عدم رفع تحريم ها، اجراي داوطلبانه 
پروتكل الحاقي را به صورت كامل از ۵اسفند99 متوقف 
و بازرســي هاي آژانس را صرفا محدود به نظارت هاي 
پادمان نمايد«. ايران از زمان تصويب مصوبه مذكور به 
مدت ۲ماه فرصت داده بود تا كشورهاي عضو برجام و 
نيز آمريكا به تعهدات برجامي خــود بازگردند، در غير 
اين صورت ايران در ادامه كاهش تعهداتش، نظارت هاي 
فراپادماني را لغو مي كند. در عين حال، ايران اين اقدامات 
را در چارچوب برجام مي داند و گفته است اگر طرف هاي 
برجام به تعهداتشــان بازگردند، اين اقدامات ايران نيز 
برگشت پذيرند. بر اســاس پروتكل الحاقي پيمان منع 
گســترش ســالح هســته اي )ان پي تي( كه ايران در 
چارچوب برجام اجراي داوطلبانه آن را پذيرفته است، 
بازرســان آژانس اجازه دارند هر زمان كه الزم بدانند، 
به طور سرزده از تأسيسات هسته اي ايران بازرسي كنند.

ضرب االجل براي جهان نيست؛ موضوع داخلي است
در يك هفته اخير كه به ضرب االجل ايران براي خروج از 
پروتكل الحاقي منتهي مي شد، آمريكا و 3كشور اروپايي 
در اين باره مواضع مشابهي داشته و مكررا در خصوص 
»پيامدهاي« توقف اجراي پروتكل الحاقي اعالم نگراني 
كرده اند. در واكنش به اين ابراز نگراني ها پاســخ ايران 
تأكيد بر عدم خروج از برجام و استفاده از ظرفيت حقوقي 
ايران در برجام است، چنانچه ديروز محمدجواد ظريف، 
وزير امورخارجه در گفت وگو با شــبكه پرس تي وي با 

تأكيد بر اينكه ما چيزي براي پنهان كردن نداريم گفت: 
هرگز به دنبال ساخت تسليحات نبوده و نيستيم. وي با 
بيان اينكه پس گرفتن درخواست فعال شدن مكانيسم 
ماشه از شــوراي امنيت، امتياز به ايران نيست، افزود: 
آنها حقيقت را پذيرفته اند كه نمي توانند از اين طريق 

به جايي برسند.
وزير امور خارجه گفــت: اروپايي ها به تعهدات خود در 
برجام عمل نكرده اند. ممكن است دولت هايشان درباره 
پايبندي به توافق حرف بزنند اما شركت هايشان به حرف 
واشنگتن گوش مي كنند. اروپايي ها براي تصميم گيري 
نيازمند تأييد واشــنگتن هســتند. آنها بايد از آمريكا 
بخواهند كه به جايگاه شان احترام بگذارد و اجازه دهد 
كه به الزامات خود عمل كنند. وي با بيان اينكه آمريكا 
پس از بازگشت به برجام بايد خسارات ما را جبران كند، 
افزود: ضمنا بايد متعهد شود كه ديگر چنين رفتاري را 
تكرار نكند. او همچنين تأكيد كرد: ايران تنها زماني آماده 
مذاكره خواهد بود كه تمام تحريم ها عليه ايران لغو شود.

ظريف با اشاره به اقدام اخير مجلس شوراي اسالمي در 
تعيين ضرب االجل ۵اسفند براي محدود كردن اجراي 
پروتكل الحاقي گفت: اين يك ضرب االجل براي جهان 
نيست و يك اولتيماتوم نيست. اين يك موضوع داخلي 
بين مجلس و دولت است. مجلس قانوني تصويب كرده و 
ما بايد آن را اجرا كنيم. ايران كشوري است كه به قوانين 

احترام مي گذارد و قوانين را نقض نمي كند.

كاهش 20 تا 30درصدي نظارت بازرسان 
اخيرا نيز عباس عراقچــي، معاون وزيــر امورخارجه 
كشورمان با اشــاره به توقف اجراي پروتكل الحاقي در 

پنجم اسفند تأكيد كرده بود كه ايران »اجراي داوطلبانه 
پروتكل الحاقي« را سه شنبه ۵اسفند متوقف مي كند، 
ولي »از برجام خارج نخواهد شــد«. به گفته عراقچي 
حدود ۲۰ الي 3۰درصد توان نظارتي آژانس در اثر اجراي 

مصوبه مجلس كاهش مي يابد.

لغو تحريم ها نزديك است 
همزمان با سفر گروسي به تهران و نزديك شدن به زمان 
ضرب االجل ايران، هفته نامه ساندي تايمز در گزارشي 
نوشت كه جو بايدن، رئيس جمهوري آمريكا قصد دارد 
با آســان كردن تحريم ها، برجام را احيا كند و به مسير 
اصلي برگرداند. پيش از اين نيز دولت جو بايدن پنجشنبه 
گذشــته با صدور بيانيه اي مبني بر آمادگي واشنگتن 
براي حضور در مذاكرات غيررسمي گروه 1+۵ و ايران، 
نخستين تير براي بازگشت واشنگتن به برجام را شليك 
كرد. به گزارش ايرنا، يك مقام ارشد امنيت ملي آمريكا 
به اين نشريه گفته اســت كه رفع تحريم ها قطعا در راه 
است. شايد امروز يا فردا اين اتفاق رخ ندهد اما تحقق آن 
قطعي است. در اين رابطه »جن ساكي« سخنگوي كاخ 
سفيد هم جمعه اي كه گذشت در سخناني احتمال رفع 
تحريم ها عليه ايران را رد نكرد اما گفت كه آمريكا قصد 

ندارد تا پيش از مذاكره با تهران گام بيشتري بردارد.
ساندي تايمز با اشاره به اينكه آنتوني بلينكن، وزير امور 
خارجه آمريكا و راب مالي، نماينده ويژه كاخ سفيد در 
امور ايران شخصيت هاي كليدي در مذاكرات اتمي بودند، 
در گزارشش آورده اســت: آنها اينك قصد دارند كارزار 
سياست فشار حداكثري عليه ايران را متوقف كرده و به 

ميز مذاكره بازگردند.

  مجلس: دولت موظف است بازرسي هاي آژانس را صرفا 
محدود به نظارت هاي پادمان كند

  ظريف: ۵ اسفند ضرب االجلي براي جهان نيست
 موضوعي داخلي بين مجلس و دولت است

خبر

   ايــران و تركيــه در مقابــل 
تحريم هاي آمريكا

 رئيس جمهور ايران عصر ديروز در گفت وگوي 
تلفني با رئيس جمهور تركيه، با اعالم حمايت از 
تركيه در مقابل تحريم هاي آمريكا، گفت: تنها 
راه مقابله با اقدامات يكجانبه و غيرقانوني آمريكا، 
اتحاد و همدلي كشورهاي تحت تحريم است. 
به گزارش ايرنا، حسن روحاني تأكيد كرد: »رفع 
تحريم ها از ســوي آمريكا يك مطالبه قانوني 
و معقول از طرف ايران اســت كه بارها مورد 
تأكيد قرار داده ايم و ايران نيز با رفع تحريم ها 
به تعهدات خود بازخواهد گشت. راهبرد ايران 
همانطور كه بارها اعالم شده، اقدام در برابر اقدام 
خواهد بود.« رجب طيب اردوغان هم با اشاره به  
فضاي مثبت و مناسب بين المللي در جهت حل 
و فصل مشكالت و رفع تحريم هاي ناعادالنه 
آمريكا، بر استفاده از راه حل هاي ديپلماتيك و 

گفت وگو تصريح كرد. 

  ۱0 رزمايش در سراســر كشور 
برگزار شد

ســردار محمد باقري در ديــدار با آيت اهلل 
حســين نوري همداني، از مراجــع تقليد، 
با بيان اينكــه در يكي دو  مــاه آخر دولت 
ترامپ فشارهاي دشمن نسبت به گذشته 
سنگين تر شد و در منطقه تحركاتي انجام 
داد گفت: در اين بازه زماني به امر فرماندهي 
معظم كل قوا، نيروهاي مسلح 1۰ رزمايش 
را در سراسر كشور برگزار كردند كه از قبل 
برنامه اي جهت برگزاري ايــن رزمايش ها 
نداشتيم و يكباره اين رزمايش ها پس از ابالغ 
با قدرت برگزار شــد. به گزارش مركز خبر 
حوزه، رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح ادامه 
داد: اين رزمايش هــا در حوزه هاي مختلف 
موشــكي، هواپيماهاي بدون سرنشــين، 
دريايي و پدافند هوايي برگزار و ســبب شد 
شيطنت هاي دشمن در منطقه پايان بگيرد 
و مجبور شود منطقه را ترك كند و در اين 

مدت امنيت كشور به خوبي حفظ شد.

  درخواست انحالل قضايي خيريه 
»امام علي« 

جمعيت خيريه »امام علي« اعالم كرد وزارت 
كشور درخواســت انحالل اين تشكل را به 
دستگاه قضايي ارائه داده است. كانال تلگرام 
اين تشكل خيريه دانشجويي روز يكشنبه 
سوم اسفندماه نوشــت: »براساس ابالغيه 
واصله، وزارت كشــور دادخواست انحالل 
جمعيت امام علي را در مرجع قضايي مطرح 
كرده كه موعد رسيدگي آن 1۲ اسفندماه 
سال جاري تعيين شده است.« در ادامه اين 
گزارش اشاره شده كه هم اكنون تمام مراكز 
و پروژه هاي ايــن جمعيت همچنان فعال و 

برقرار است.

گزارشرايزني هاي فشرده گروسي در تهران

مأموريت 4گانه دولت به استانداران 
برای رضايت عمومی

رحماني فضلي: آبان گذشته سخت ترين شرايط امنيتي را 
پيش بيني كرديم، همه امكانات را در حوزه مديريت امنيت 

گذاشته بوديم كه اتفاقي نيفتد

اين روزها وزارت كشور از پرمشغله ترين دستگاه هاي اجرايي محسوب 
مي شــود، چراكه هرچه به برگزاري انتخابات خــرداد 14۰۰نزديك 
مي شــويم، تب و تاب برگزاري هرچه باشكوه تر اين رويداد بزرگ بيش 
از پيش محسوس است و اين موضوع وظيفه اين نهاد را سنگين تر كرده 
است. درچنين شرايطي مسئوالن ارشد اين وزارتخانه در تالشند با مهيا 
كردن شرايط و بسترهاي موردنياز، زمينه مشاركت حداكثري مردم دراين 
رويداد سرنوشت ساز براي كشور را فراهم كنند. برهمين اساس وزير كشور 
از اولويت 4دستوركار اصلي در فعاليت هاي اين وزارتخانه خبر مي دهد كه 
برگزاري انتخابات يكي از مهم ترين آنهاست و رفع دغدغه هاي امنيتي، 
معيشتي و سالمت جامعه را نيز شامل مي شود. عبدالرضا رحماني فضلي، 
وزير كشور ديروز در نشست ويدئويی  با استاندار، فرمانداران و بخشداران 
استان اردبيل دراين باره گفت: انتخابات از نظر وزارت كشور بايد در امنيت 
كامل، قانونمند، سالم و با مشاركت باال برگزار شود و اين موضوع به ويژه در 
انتخابات رياست جمهوري بايد محقق شود، چراكه اعتبار و آبروي كشور 
درميان است.  وزير كشور با بيان اينكه تا پايان دولت 4ماموريت اصلي در 
وزارت كشور دنبال مي شود، گفت: محور نخست بحث امنيت است. قبل 
از انتخابات آمريكا و در آبان، سخت ترين شرايط را از نظر امنيتي پيش بيني 
مي كرديم. همه مقدمات و امكانات و تجربيات را در حوزه مديريت امنيت 
گذاشــته بوديم كه اتفاقي نيفتد. به لطف خداوند متعال، هوشمندي 
مردم خوب مان، هدايت خوب مقام معظم رهبري و تصميمات درست 
رئيس جمهوري، امسال مسئله خاص امنيتي كه موجب نگراني زيادي 
شود، نداشتيم؛ هرچند بســترها و زمينه هاي آن فراهم بود.  رحماني 
فضلي ادامه داد: اكنون شرايط امنيتي مطلوب تر از گذشته است. با توجه 
به اتفاق هايي كه در انتخابات آمريكا افتاد و نتيجه اي كه از آن حاصل شد، 
يك فرد خودسر، نادان و تندروي افراطي كنار رفت. البته آنهايي كه سركار 
آمده اند هم به دنبال رفع مشكل ما نيستند، اما قطعا اين فرد آگاهانه تر 
رفتار خواهد كرد. هرچند ما آمادگي هر شــرايطي را داريم. وزير كشور 
با تأكيد بر اينكه در حوزه امنيت اجتماعي بايد بسيار تالش شود، گفت: 
رضايتمندي مردم بسيار مهم است. گاهي اوقات موضوع بسيار كوچكي 
مي تواند به شدت گسترش و وسعت يابد و مشكل آفرين شود؛ پس يك 
بخش كار سلبي اســت، يعني نگذاريم اين افزايش نارضايتي ها ايجاد 
شود و شرايط را مديريت كنيم و بخش ديگر ايجابي است يعني در بعد 
رضايتمندي مردم تالش كنيم. رئيس شوراي امنيت كشور تصريح كرد: 
گاهي با سركشي ها، مالقات ها و با برخورد خوب، رفع مشكالت روزانه و 
جاري مردم در سيستم هاي اداري ما و جلوگيري از تصميم گيري هاي 
غلط، مي توان رضايتمندي ايجاد كرد.  وزير كشور دومين محور اصلي 
وزارت كشور را توليد و معيشت مردم دانست و خطاب به مسئوالن استاني 
گفت: تالش كنيد تا در اســتان جلوي قيمت هاي ناعادالنه را بگيريد. 
متأسفانه در بازار عالوه بر اينكه قيمت ها افزايش پيدا كرده است، برخي از 
شرايط سوءاستفاده مي كنند و يك كاال در هر مغازه اي به قيمتي به فروش 
مي رسد كه گاهي تفاوت قيمت ها تا دوبرابر است. رحماني فضلي سالمت 
را اولويت سوم وزارت كشور دانست و گفت: با وجود فشارهاي تحريمي، 
عدم توانايي و سهولت تامين امكانات و تجهيزات و حتي واكسن و كمبود 
منابع مالي واقعا وضعيت بيماري كرونا خوب مديريت شده است.   وزير 
كشور انتخابات را ديگر اولويت مهم وزارت كشور اعالم كرد و افزود: هنوز 
فضاي عمومي جامعه در بحث انتخابات مشاركت جويانه نشده است و 

افكارعمومي حساسيت زيادي به آن نشان نداده است.

جبهه اصولگرايان، فعاليت هاي اجماع ساز خود را در قالب 
2شوراي موازي پيش مي برد؛ شــوراي ائتالف نيروهاي 
انقالب و شــوراي وحدت اصولگرايان. شوراي ائتالف به 
رياست غالمعلي حدادعادل متشكل از نيروهاي تحولخواه 
مانند ايثارگران، رهپويان و ايســتادگي و ديگري شوراي 
وحدت كه زير چتر نيروهاي سنتي اصولگرا مانند جامعه 
روحانيت مبارز فعاليت مي كنند. مهدي چمران، نايب رئيس 
شوراي ائتالف اســت كه در گفت وگو با همشهري درباره 
سازوكار اين نهاد براي دستيابي به اجماع جريان اصولگرا 
در انتخابات رياست جمهوري و شــوراهاي شهر و روستا 

توضيح داده است. 

شوراي ائتالف چه سازوكار و برنامه اي را براي 
انتخابات شوراها تدارك ديده است؟

شوراي ائتالف براي شــهرهاي باالي ۲۰۰هزار نفر يك برنامه 
جامع پيش بيني و طراحي كرده كه در حال بررسي دقيق تر آن 
است؛ 7نفر را انتخاب كرده كه آنها منحصرا به موضوع شوراها 
خواهند پرداخت، چراكه شــوراها بيشتر يك حوزه تخصصي 

هستند تا سياسي. شوراهاي ائتالف قرار است كه تعدادي را از 
بين خود يا ديگران برگزينند تا ساختار انتخابات شوراها را به 
اجرا درآورند. بنابراين ممكن است به شوراي ۲۰نفره برسند كه 
از تخصص هاي مختلف در ميان آنها حضور خواهند داشت. در 
ارتباط با شوراهاي شهر، ائتالف ها و مجامع شهرستاني شكل 
خواهد گرفت. آنچه تاكنون پيش بيني شــده   اين است كه در 

مجمع به 3برابر اعضاي موردنياز رأي خواهند داد. 
حضور در مجامع براي همه آزاد اســت و همه 
كساني كه همفكر و همسو هستند مي توانند 
به طور مجازي حضور داشــته باشند و رأي 
بدهند. از مجموع افراد 3برابري، متناسب با 

تخصص افراد انتخاب خواهند شد. 
اين سازوكار پيچيده اي است 

كه تابه حال نه در ايران و نه 
در كشورهاي  ديگر 

انجام نشــده و 
نداشته  سابقه 

است.

بررسي روند فعاليت شوراي ائتالف نيروهاي انقالب در گفت وگو با مهدي چمران

 به مصاديق ورود نكرده ايم 
آيا براي شوراي شهر تهران، سازوكار ويژه اي 

پيش بيني شده است؟
قاعدتا در تهران به خاطر جمعيت و اهميت باالي آن پيچيده تر و 
مفصل تر از شهرستان ها خواهد بود. در مجمعي كه در تهران شكل 
خواهد گرفت، باز هم 3برابر اعضاي مورد نياز رأي خواهند داد تا 

اعضاي ائتالف 7نفره تهران از ميان آنها نام ۲1 نفر را اعالم كنند.
شــوراي ائتالف نيروهاي انقالب درخصوص 
سهم زنان و جوانان در انتخابات شوراها چه برنامه اي درنظر 

گرفته است؟ 
مطابق پيش بيني صورت گرفته، حدود يك سوم از افراد منتخب 

از خانم ها و حدودا يك سوم نيز از ميان جوانان خواهد بود.
تعريف مشــخصي از جواني داريد يا محدوده 

سني خاصي قائل هستيد؟
تعريف خاصي وجود ندارد، اما مهم است كه تجربه و سابقه كار 
داشته باشند. همچنين بايد كارآمدي و تخصص داشته باشند و 
با مسائل شهري آشنا باشند. در غير اين صورت ممكن است 

نتوانند از عهده نمايندگي مردم برآيند.
پيش بيني شما از درصد 

مشاركت در انتخابات چيست؟
اين بســتگي به فضايي دارد كه در 
روزهاي انتخابات شكل خواهد 
گرفت. در برخي شهرهاي كوچك 

كه مسائل قومي و قبيله اي مطرح است، پيش بيني مي شود 
استقبال بيشتري از انتخابات صورت بگيرد. اما در شهرهاي 
بزرگ عموما مشاركت باال نبوده است؛ به استثناي شوراي قبلي 
كه آراي بااليي را كسب كردند، حتي در مشاركت در دور اول 
شوراها نيز مشاركت باال نبود. ما انتظار نداريم كه مشاركت در 
حد انتخابات رياست جمهوري باشد، اما فكر مي كنيم كساني كه 
براي انتخابات رياست جمهوري در پاي صندوق رأي حضور پيدا 
مي كنند براي مشاركت در انتخابات شوراها نيز تشويق شوند. 
از سوي ديگر مسائل و مشكالتي مانند كرونا و رأي گيري در 
يك روز وجود دارد و به نظر مي رسد كه با مشكالت فزاينده اي 

مواجه باشيم.
درخصوص انتخابات رياست جمهوري، شوراي 

ائتالف تا كجا پيش رفته است؟
شــوراي ائتالف هنوز به مصاديق ورود نكرده اســت و هيچ 
بحثي در مورد افراد صورت نگرفته اســت. آنچه تاكنون بوده 
ساختارسازي بوده اســت. همانطور كه گفتم مجامع استاني 
و شهرستاني شكل گرفته است. اين مجامع، مجمع و كنگره 
مركزي را شــكل خواهند داد. مجمع مركزي يا كنگره ملي 
در مورد رياســت جمهوري اعــالم نظر مي كنــد، ولي براي 
شورا هاي شــهر ها تصميم گيري محلي اســت و در مجمع 
منتخب شهرستان و شــوراي ائتالف همان شهرستان براي 

خود تصميم مي گيرد.
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بودجــه  درآمــدي  رديف هــاي 
1400شــهرداري تهران روز گذشته گزارش

توسط شوراي شهر بررسي و به تصويب 
رسيد. رديف هايي كه نشان مي دهد مديريت شهري 
رويكردش همچون گذشته فاصله  گرفتن از فروش 
تراكم ساختماني است كه به شهر آسيب مي رساند و 
در عوض به ســمت كســب درآمدهاي پايــدار از 
شــيوه هاي خدماتي، فرهنگي و گردشگري پيش 
مي رود. به همين خاطر محسن هاشمي رفسنجاني، 
رئيس شوراي شــهر تهران ديروز بار ديگر از عبارت 
»شهرنفروشي« استفاده كرد و گفت: »شهر نفروشي 

در شوراي پنجم جاافتاده است.«
جلسه روزگذشته پارلمان شــهري، در حالي برگزار 
شد كه اعضا، بررســي رديف  درآمدهاي پيشنهادي 
اليحه بودجه 1400شهرداري تهران را در دستور كار 
داشتند و در همان ابتدا هاشمي رفسنجاني با استناد 
به اعداد و ارقام اعالم كرد كه بودجه امسال در مقايسه 
با بودجه ســال 96رشــد 90درصدي داشته است؛ 

بنابراين شاهد كاهش هزينه هاي اداره شهر هستيم 
كه اين دستاورد بزرگي براي مديريت شهري و شوراي 
شهر محسوب مي شــود. به عبارتي بودجه سنواتي 
شهرداري با وجود تورم هاي بســيار زياد اقتصادي 
به طور ميانگين طي 4 ســال اخير )از 96تا 1400( 

ساالنه تنها 22.5درصد رشد داشته است.
به گزارش همشــهري، روند بررســي اليحه بودجه 
1400در حالي در شوراي شهر تهران طي مي شود 
كه به گفته محســن هاشمي رفســنجاني، مديريت 
شــهري در اين مقطع يكي از سخت ترين دوره هاي 
خود را از نظر كمبود منابــع مالي به دليل همزماني 
ركود اقتصادي با تورم، كرونــا و كاهش ارزش پول 

ملي، سپري مي كند. 
او گفت: »با وجود اين مشكالت تالش ما بر اين بوده تا 
از طريق كاهش هزينه هاي غيرضروري و چابك سازي 
مديريت، بدون شهرفروشي و واگذاري سرمايه هاي 
شهر، هزينه هاي اداره شهر را تأمين كنيم.« به گفته 
او، منابع اليحه بودجه در مجمــوع بالغ بر 50هزار 
ميليارد تومان اســت كه بدون احتساب تبصره ها، 
منابع اصلي آن حدود 36هزار ميليارد تومان اســت 
و اين عدد در مقايســه با اليحه بودجه سال 1396، 

حدود 90درصد افزايش داشته است: »اين افزايش 
در حالي است كه آمار تورم رسمي كشور در اين دوره 
باالتر از 300درصد بوده و قــدرت برابري ارز هم در 
برابر پول ملي، بيش از 700درصد افزايش داشــته 
است؛ بنابراين مي توانيم بگوييم اليحه بودجه نشان 
مي دهد هزينه هاي اداره شهر كاهش داشته و آن را 

بايد از دستاوردها و افتخارات دوره پنجم بدانيم.«
 هاشمي رفسنجاني در ادامه به رويكرد شورا در بررسي 
اليحه بودجه1400 مديريت شهري هم اشاره و عنوان 
كرد كه برآوردهاي واقعي و قابل تحقق از منابع بوده 
و برهمين اساس كميســيون برنامه و بودجه، منابع 
اليحه را 1800ميليارد تومان كاهش داد كه پس از 
بررسي اعضاي شورا 530ميليارد تومان ترميم شد 
و درنهايت با نظر كميســيون تلفيق 1300ميليارد 

تومان از بودجه پيشنهادي شهرداري كم شد.

افزايشبودجه1400بهدليلتبصرهها
گزارش كميســيون تلفيق در جلســه روز گذشته 
شوراي شهر توسط سيدحســن رسولي، قرائت شد: 
»رديف هاي درآمدي اليحه1400 ابتدا در كميسيون 
برنامه و بودجه و سپس در كميسيون تلفيق مطرح 
شد. امسال برخالف سنوات قبل و براساس بخشنامه 
وزير كشــور كه براي همه شــوراهاي شهر و روستا 
الزم االجراســت، بايد تمامي بار مالــي تبصره هاي 
بودجه شهرداري ها ازجمله شــهرداري پايتخت باز 
نباشــد و هر آنچه در تبصره هاي حوزه درآمدهاي 
عمومي و درآمدهاي اختصاصي پيش بيني مي شود 

در رديف مشخصي در بودجه ذكر شود؛ بنابراين يكي 
از داليل افزايش كمي رقم كلي بودجه بدون مقايسه 

با قدرت خريد همين نكته است.« 
او با بيــان اينكه تبصره ها در كميســيون تلفيق به 
تصويب رسيده و در حال بررسي فصل سوم كه فصل 
آخر در رديف هاي هزينه اي است، قرار داريم، گفت: 
»مجموع درآمدها و منابعي كه براي ســال1400 
در كميسيون تلفيق تصويب شــده حدود 48هزار 
و 353ميليارد و 376ميليون و 482تومان اســت 
كه كل رديف هاي درآمدي بودجه 1400محسوب 

مي شود.«

نظراتوپيشنهادهاياعضا
مجيــد فراهانــي در موافقت بــا منابــع درآمدي 
پيشــنهادي بودجه 1400شــهرداري تهران گفت 
كه از نقاط قوت بودجه ســال آينده تفكيك بودجه 
ســرمايه گذاري است: »بودجه ســال 99در بخش 
شهرســازي تقريباً محقق شده اســت و مشكالت 
عمدتاً درخصوص رديف هاي درآمد شــركتي است 
و پيش بيني مي كنيم بيش از 80درصد بودجه 99تا 

پايان سال محقق شود.«
حجت نظري كه مخالف بخشي از بندهاي درآمدي 
بود، گفت: امســال اليحه اي را از شهرداري دريافت 
كرديم كه پيش بيني درآمــدي آن 49 هزار ميليارد 
تومان اســت كه نسبت به ســال گذشته 20درصد 
افزايش داشته است. وقتي نتوانستيم سال گذشته 
درآمد خود را محقق كنيم، چطور درآمد پيش بيني 

زينبزينالزاده
خبر نگار

در بررسي اليحه بودجه 1400پايتخت مطرح شد

 رديف هاي درآمدي بودجه 1400شهرداري تهران ديروز توسط 
شوراي شهر بررسي و در نهايت با 16رأي كليات آن تصويب شد

 اداره شهر با حداقل هزينه

كمك هــاي اعطايــي دولت و 
22/613/000/000سازمان هاي دولتي

76/858/894/820فروش اموال غيرمنقول

منابــع حاصــل از واگــذاري 
59/160/000/000دارايي مالي

درآمدهاي ناشي از عوارض 
297/659/770/000عمومي

346/589/870/000درآمدها

منابــع حاصــل از واگــذاري 
77/783/894/820دارايي سرمايه اي

20/000/000فروش سرقفلي

40/710/000/000انواع اوراق و اسناد و سهام

بهــاي خدمــات و درآمدهاي 
4/871/000/000موسسات انتفاعي شهرداري

اعانات كمك هــاي اهدايي و 
4/418/000/000دارايي ها

فــروش امــوال منقــول و 
45/000/000اسقاط

18/450/000/000وام هاي دريافتي

درآمدهاي ناشي از عوارض 
9/253/000/000اختصاصي

100/000/000ماده 101 قانون شهرداري

760/000/000ساير

483/533/764/820جمع كل منابع و درآمدها

درآمدهاي حاصل از وجوه و 
7/775/100/000اموال شهرداري

منابع درآمدي پيش بيني شده 
مبلغ )هزار ريال( شهرداري تهران درسال1400

افزايش بودجه و نرخ تورم و ارز در گذر 4ساله

افزايش بودجه 90درصد

افزايش تورم 300درصد

افزايش ارز در برابر پول ملي 700درصد

ي 
نج

د گ
سعي

س:  
عك

شده سال آينده افزايش داشته است؟
البته در ادامه زهــرا نژاد موافقت خــود را با بودجه 
اينگونه عنوان كرد: »اگر در گذشــته تبصره ها جدا 
از بودجه حساب مي شد، افزايش بودجه كمتر بود و 
نگراني كمتري پديد مي آورد. نخستين بار در تاريخ 
بودجه نويســي شــورا، تبصره ها به صورت شفاف به 
مجموعه بودجه پيوسته اســت و اين دستورالعمل 
مي تواند سرلوحه دســتور اعالم بودجه نويسي ملي 
باشد و با توجه به مدل جديد مي توان گفت كه تحقق 

اين بودجه امكان پذير است.«
محمدجواد حق شــناس اما به عنوان مخالف، گفت: 
»تدوين بودجه بــا انحرافات جدي از برنامه ســوم 
توسعه شــهر تهران تنظيم شــده؛ درحالي كه بايد 
برش يك پنجم ســاالنه اي از برنامه سوم مي داشته، 
اما به اين مهم توجه نشــده است. همچنين قرار بود 
بودجه اجتماعي تر باشــد كه امروز شــاهد هستيم 
حوزه فرهنگي و اجتماعي كمترين سهم و بيشترين 
كاهش را داشــته و اين با شــعارهاي شوراي پنجم 

همخواني ندارد.«
در عين حال محمد ســاالري گفت، بودجه امسال 
مديريت شــهري انقباضي و كاهشي بسته شده كه 
يكي از افتخــارات مديريت شــهري دوره پنجم به 

حساب مي آيد.
در ادامه شهربانو اماني هم در مخالفت با درآمدهاي 
پيشــنهادي بودجه 1400گفت كه يكــي از اصول 
بودجه شــفافيت و انعطاف پذيــري و تحقق پذيري 
بودجه اســت، اما به نظر بودجــه 1400 تحقق پذير 

نيست؛ چراكه درآمدها تقويمي است.

شفافترينبودجه
در ادامــه جلســه رئيس كميســيون ســالمت، 
محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران در 
جريان بررسي كليات درآمد بودجه 1400 شهرداري 
تهران پيشــنهاد افزايش 30ميليــارد توماني بهاي 
خدمات مديريت پسماند ساختماني را ارائه كرد. زهرا 
صدراعظم نوري گفت: »براساس بررسي ها فرايندي 
كه براي جمع آوري طي مي شود، خيلي بيش از اين 

هزينه بر است.« 
پس از ايــن حامد مظاهريان، معــاون برنامه ريزي، 
توسعه شــهري و امور شوراي شــهرداري تهران در 
دفاع از منابع درآمدي بودجه 1400پشــت تريبون 
قرار گرفت و گفت: »بودجه سال آينده، شفاف ترين 
بودجه شهرداري تهران طي دهه هاي گذشته است. 
درآمدها، طبق دستورالعمل وزارت كشور است كه در 
اين راستا براي نخستين بار بودجه اي با عنوان بودجه 
ســرمايه گذاري با اعتباري بيش از 19380ميليارد 
تومان براي 173پروژه درنظر گرفته ايم.« درنهايت 
كليات درآمدي بودجه سال آينده شهرداري تهران با 

16رأي تصويب شد. 

   منابع مالي براي تجهيز و نوسازي حمل ونقل عمومي تزريق نشده است
رئيسشورايشهرتهراندرپايانجلسه274شورايشهردرجمعخبرنگارانحاضرشدوبهاهميتحملونقلعمومي
اشارهكردوگفتكهدرجلسههمانديشياعضايشــورااينموضوعراباحضورشهردارتهرانومعاونحملونقلو
ترافيكبررسيكردهاند.محسنهاشميرفسنجانيدرتشريحوضعيتناوگانحملونقلعموميتهرانگفت:»بهدليل
شرايطكروناييتعدادمسافرانناوگانحملونقلعموميحدوديكسومشدهوازاينرودرآمدمتروواتوبوسرانيبهويژه
دربخشخصوصيكاهشداشتهوبرايجبراناينكمبودهيچحركتيانجامنشدهاست.«رئيسشورايشهرتهران
بهعملكرددولتهماشارهوعنوانكرد:»باوجوداينكهموضوعحملونقلعموميدردولتمورداهميتلفظيقرار
ميگيردومصوباتزياديهمدراينزمينهوجوددارد،اماهيچاقدامعملياتيبرايتزريقمنابعماليدرراستايتجهيز
ونوسازيحملونقلعموميتهراننميشود.اميدواريمدرمدتباقيماندهتاپايانساليااوايلسالآيندهاينمشكل
حلشود.«بهگفتهاو،ناوگاناتوبوسرانيباتمامظرفيتكارنميكند:»چوندرآمددربخشحملونقلعموميبهدليل
شرايطكروناييكمشدهوازطرفيبيشتراتوبوسهايشهرتهراندراختياربخشخصوصياست،توجيهاقتصادي
برايفعالكردن5هزاردستگاهاتوبوسنداريموازاينرو2هزاردستگاهاتوبوسفعالهستند؛بههميندليلشاهد
تراكممسافراندراتوبوسهاهستيموبرايجلوگيريازآسيبديدنمردمبايدكمبودهايحملونقلعموميجبران
شود.«رئيسشوراياسالميشهرتهراندرواكنشبهاظهارنظربرخيازاعضايشورامبنيبرشهرفروشيگفتكه
برخياعضاتراكمپايهومازادتراكمراباشهرفروشياشتباهگرفتهاندوفكرميكردندفروشتراكماست،درصورتي
كهماخارجازطرحتفصيليكهقانونفعليموردتصويبشورايعاليشهرسازياست،تراكمفروشينداريموهرنوع
تغييركاربريوافزايشتراكمبايدبامصوبهكميسيونماده5باشد.اوتأكيدكرد:»افزايشتراكموتغييركاربريبهطور
حتمدركميسيونماده5تصويبميشودووزارتمسكنوشهرسازيهمتأييدميكنددرنتيجهيكتصميمملياست؛

بنابراينشهرنفروشيدرشورايپنجمجاافتادهاست.«
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مسكن

اختالف40برابريگرانترين
وارزانترينخانهدرتهران

 تسويه حساب نفتي دولت 
با طلبكاران

همشهري پيامدهاي تصويب بودجه 1400با سرعت باال را بررسي مي كند

آمار ها نشــان مي دهد ايراني ها نزديك به 
نيمي از روز را صرف رسيدگي و خودمراقبتي 
مانند خوردن، خوابيدن، سفر و مراقبت هاي 
بهداشتي و پزشــكي مي كنند. مردان روزانه 5ساعت و زنان 
38دقيقــه كار مي كنند؛ بــا اين حال زنان وقت بيشــتري 
را صرف كارهاي خانــه مي كنند؛ نكته مهم تــر اينكه ديگر 
كســي حاضر نيســت هيچ كاري را بدون مزد انجام دهد و 
ميانگين فعاليت هايي كه ايراني ها بدون مزد انجام مي دهند 
به 2دقيقه در روز رسيده است. به گزارش همشهري، تازه ترين 
اطالعات مركز آمار ايران درباره اينكه وقت ايراني ها در طول 
يك شبانه روز صرف چه اموري مي شــود، نشان مي دهد كه 
تقريبا بخش اصلي فعاليت هاي روزانه شــامل 11ســاعت و 
34دقيقه كــه تقريبا نيمي از يك شــبانه روز اســت، صرف 
رســيدگي و خودمراقبتي  مانند خوردن، خوابيدن، سفر و 
مراقبت هاي بهداشــتي و پزشكي مي شــود. با اين حال اين 
اطالعات براساس آمار ميانگين به دست آمده و در مورد افراد 
مختلف متفاوت است. اين اطالعات همچنين نشان مي دهد 
بعد از انجام چنين فعاليت هايي كارهاي فرهنگي، تفريحي 
و ورزشــي در رتبه دوم قرار دارد و ايراني ها روزانه 4ساعت و 
19دقيقه از وقــت خود را صرف كارهايي از قبيل تماشــاي 
تلويزيون، سفر، مطالعه، استفاده از رسانه هاي جمعي، ورزش، 
گوش دادن به راديو، فعاليت هاي فرهنگي يا گذراندن اوقات 
فراغت مي كنند. رتبه ســوم زمانبندي هر ايراني براي انجام 
كارهاي روزمره به  كار يا اشــتغال يا فعاليت هايي اختصاص 
دارد كه در قبال آن مزد دريافت مي كنند. به طور معمول هر 
ايراني روزانه 2ساعت و 46دقيقه از وقت خود را صرف اشتغال 
مي كند؛ به اين معنا كه در قبال كاري كه انجام مي دهد حقوق 
يا مزد دريافت مي كنــد. البته اين آمار به صــورت ميانگين 

محاسبه شده و در مورد زنان و مردان متفاوت است.

ميزانكارمردانوزنان
اطالعات مركز آمار نشــان مي دهد با اينكه متوســط كاري 
كه يك ايراني طي يك شــبانه روز انجام مي دهد، 2ساعت و 
46دقيقه است با اين حال ميزان فعاليت هايي كه مردان در 
قبال مزد انجام مي دهند 5ساعت و زنان 38دقيقه است. اين 
يعني اينكه بخشي از فعاليتي كه زنان انجام مي دهند در قبال 
مزد نيست و صرف فعاليت هاي خانگي مي شود. با اين حال در 
اين گزارش اشاره اي نشده است كه چه ميزان از درآمد مردان 
صرف اقتصاد خانواده مي شود كه ممكن است مزد فعاليت هاي 

خانگي در آن لحاظ شود.
اين آمار ها نشان مي دهد كه دومين بخش از زمان روزانه مردان 
را بعد از خودمراقبتي ها كار تشــكيل مي دهد كه 5ساعت از 
كل روز را شامل مي شود. فعاليت هاي فرهنگي و تفريحي با 
4ساعت و 35دقيقه و روابط اجتماعي با يك ساعت و 2٧دقيقه 
رتبه هاي بعدي را در زمانبندي روزانه مردان تشكيل مي دهند.

اما در مورد زنان آمار ها متفاوت اســت. زنان بعد از رسيدگي 
به  خود 4ساعت و 46دقيقه از وقت شان را طي يك روز صرف 
خدمات خانگي بدون مزد براي اعضاي خانواده و  4ساعت و 

3دقيقه را صرف فعاليت هاي فرهنگي و تفريحي مي كنند.
مقايسه الگوي گذران وقت بين مردان و زنان گوياي آن است 
كه زنان نسبت به مردان طي يك شبانه روز 3ساعت و 53دقيقه 
وقت بيشتري به خدمات خانگي بدون مزد و بيش از 4ساعت 

زمان كمتري به اشــتغال و فعاليت هاي مرتبــط براي مزد 
اختصاص مي دهند. اين اطالعات نشان مي دهد كه در الگوي 
خانواده هاي ايراني همچنان زنان نقش پررنگ تري در خانه 
دارند و مردان كه نان آور خانه هســتند از طريق درآمدزايي 
اقتصاد خانواده را مديريت مي كنند. با اين حال اطالعات مركز 
آمار ايران آماري از ميزان اوقات فراغت و كار در ساير كشور ها 
ارائه نكرده است كه نشان دهد آيا ايراني ها در مقايسه با ساير 

كشور ها كمتر كار مي كنند يا خير؟

روابطاجتماعيوكاربدونمزد
اطالعات مركــز آمار همچنين نشــان مي دهد فعاليت هاي 
خانگي بدون مزد براي اعضاي خانــواده چهارمين بخش از 
فعاليت هر ايراني را تشكيل مي دهد. طبق اين آمار هر ايراني 
به طور متوســط 2ســاعت و 51دقيقه از وقت خود را صرف 
خدمات خانگي بدون مزد و منت براي اعضاي خانواده مي كند. 
اين كارها شامل فعاليت هايي مانند تهيه و آماده كردن غذا، 
تميز كردن خانه، خريد كردن براي اعضاي خانواده، نگهداري 

از گل و گياه و حيوانات خانگي مي شود.
پنجمين كار مهم براي هر ايراني روابط اجتماعي و انجام آداب 
و رسوم ديني است. هر ايراني به طور متوسط روزانه يك ساعت 
و 36دقيقه از وقــت خود را صرف معاشــرت هاي اجتماعي 
و آداب و رســوم ديني مي كند؛ به طور جزئي تــر ما ايراني ها 
روزانه يك ســاعت و 36دقيقه از وقت خود را صرف صحبت  
كردن، شركت در رويدادهاي فرهنگي، اجتماعي، فعاليت هاي 
شهروندي، آداب و رسوم ديني و سفر هاي تفريحي و زيارتي 
مي كنيم. نكته حائز اهميت اين است كه تقريبا اين روز ها كمتر 

كسي حاضر اســت كار بدون مزد انجام دهد. در واقع مطابق 
يافته هاي مركز آمار كمترين زمان صرف شــده در شبانه روز 
مربوط به  كار داوطلبانه بدون مزد، كارآموزي و ساير كارهاي 

بدون مزد 2دقيقه است.

فرقمجردهاومتاهلها
آمارها در مورد رفتار هاي روزانه مجردها و متاهل ها هم داراي 
نكات جالبي است. اين آمار ها نشان مي دهد مجرد ها يا افرادي 
كه هرگز ازدواج نكرده اند، وقت بيشتري دارند تا آن را صرف 
امور فرهنگي و  ورزشي كنند. آنها روزانه 5ساعت و 20دقيقه از 
وقت خود را صرف اوقات فراغت، استفاده از رسانه هاي جمعي 
و فعاليت هاي فرهنگي و ورزشي مي كنند. مجرد ها در مقابل 
روزانه فقط 2ساعت و 34دقيقه كار)كار با مزد( مي كنند. اين 
در حالي اســت كه متاهل ها و افرادي كه همسر دارند روزانه 
به طور ميانگين بيش از 3ســاعت كار مي كننــد و در مقابل 
زمان كمتري براي انجام اوقــات فراغت دارند. اين آمار اما در 
مورد افرادي كه از همسر خود جدا شده اند يا طالق گرفته اند 
متفاوت اســت. مطابق آمار موجود مقايســه الگوي فعاليت 
گذران وقت بر حسب وضعيت زناشويي نشان مي دهد كه در 
ميان 3طيف متاهل ها، مجردها و افرادي كه از همسر خود جدا 

شده اند، دسته سوم بيشتر از سايرين كار مي كنند.

تفاوتميزانسواد
يافته هاي آماري همچنين نشان مي دهد بين افراد كه سواد 
دارند و افرادي كه بي ســوادند تفاوت هايــي از جنبه نحوه 
گذراندن اوقات روزانه وجــود دارد. به طوري كه مطابق اين 
يافته ها، بخشــي از زمان روزانه افرادي كه سواد دارند صرف 
ياد گيري مي شــود، درحالي كه افراد بي سواد زماني را صرف 
ياد گيري روزانه نمي كنند. در واقع باسواد ها روزانه 24دقيقه از 
وقت خود را صرف يادگيري مسائلي مي كنند كه در آن تبحر 
ندارند اما افراد بي ســواد اهميتي به اين موضوع نمي دهند و 

وقتي را صرف اين امور نمي كنند.
همچنين افراد بي سواد به غير از آنكه نيمي از يك شبانه روز را 
صرف امور شخصي خود مي كنند نزديك به 5ساعت)4ساعت 
و 48دقيقه( را صرف اوقات فراغت مي كنند. اين افراد همچنين 
3ساعت و 26دقيقه از وقت خود را صرف خدمات خانگي بدون 
مزد و 2ساعت و ٧دقيقه از زمان خود را صرف روابط اجتماعي 

و آداب و رسوم ديني مي كنند. 

ويرايــش جديــد اليحه 
بودجــه 1400پــس از 
يــك توقــف كوتــاه در 
كميسيون تلفيق از روز گذشته در دستور 
كار نماينــدگان قرار گرفــت و در همان 
جلسه اول ســرعت باالي تصويب برخي 
مواد دخل و خرج ســال آينده باعث شد 
تا محمدباقــر قاليباف يــك توقف كوتاه 
در رســيدگي به جزئيات اعالم كند بلكه 
نمايندگان فرصت پيدا كنند پيشنهادهاي 
خود را به ثبت برســانند. با اين اتفاق هم 
تصويب برخي مــواد اليحــه بودجه در 
نشســت علني صبح ديروز مجلس نشان 
داد كــه اصالحات واقعــي در بودجه رخ 
نخواهد داد و تنها مجلس و دولت با برخي 
جابه جايي اعداد و اضافه كردن منابع جديد 
و كم كردن از برخي هزينه ها سعي دارند 
نشان دهند كه دنبال كاهش كسري تراز 
عملياتي بودجه و شكاف بين دخل و خرج 

جاري دولت هستند.
به گزارش همشهري، سهم صندوق توسعه 
ملي از منابع حاصل از صادرات نفت خام و 
ميعانات گازي تا سقف يك ميليون بشكه 
در روز و خالص صــادرات گاز 20درصد 

و مازاد بر يك ميليون بشــكه در روز نفت 
خام و ميعانات گازي 38درصد در ســال 
آينده تعيين شــد كه پيشنهاد دولت هم 
همين بود. البته قرار اســت مابه التفاوت 
ســهم 20درصد از ســقف يك ميليون 
بشكه صادرات مذكور تا سهم 38صندوق 
توســعه ملي از محل ورودي اين صندوق 
به نسبت ســهم صندوق و ديگر اجزا در 
ســال1400 به عنوان بدهي دولت و وام 
تلقي شود. مجلس در حالي همواره تأكيد 
داشت كه بايد از سهم نفت در بودجه كم 
شــود و حتي ميزان فروش روزانه نفت را 
يك ميليون بشكه حساب كرده كه منابع 
ريالي كه قرار است به حساب خزانه واريز 
شــود با ميزان فروش روزانه 2.3ميليون 
بشكه اي پيشنهادي دولت برابري مي كند 
و به اين ترتيب ســقف منابــع حاصل از 
ارزش صــادرات نفت، ميعانــات گازي و 
خالص صادرات گاز در سال آينده بالغ بر 
199هزار و 2٧2ميليارد تومان خواهد بود 
و پيشنهاد يكي از نمايندگان براي كاهش 
سقف درآمدهاي ريالي از محل صادرات 
نفت و گاز به 145هزار ميليارد تومان رأي 
نياورد. به احتمــال زياد تصويب كنندگان 

اين رقم اميدوارند كه قيمت نفت در سال 
آينده دست كم باالي 60دالر باقي بماند و 
ايران بتواند دســت كم روزي يك ميليون 
بشــكه نفت بفروشــد تا اين پول نصيب 

كشور شده و روانه خزانه شود.

دالر4200ميمانداما!
دولت در اليحه جديد باز هم پيشــنهاد 
حفــظ دالر 4200توماني بــراي واردات 
كاالهاي اساســي و دارو را مطرح كرد و 
كميســيون تلفيق با اضافه كــردن قيد 
نظارت يك كميته ويژه بــا دولت همراه 
شد اما در جريان مذاكرات ديروز مجلس، 
پيشــنهادهاي مختلفي مطرح شــد كه 
به دســتور قاليباف تصميم گيري درباره 
پيشنهاد نمايندگان معلق ماند تا بيشتر 
بررسي شود. به اين ترتيب احتمال حفظ 
دالر 4200تومانی در نيمه نخســت سال 
آينده جدي است اما ممكن است تغييراتي 
در ارتباط با سرنوشــت ايــن دالرها در 
نيمه دوم ســال در بودجه گرفته شود تا 
مجلس دســت دولت فعلي و آينده را باز 
نگذارد و از همين حاال بتواند دولت را ملزم 
به خداحافظي با دالرهاي 4200تومانی 

كند.

اضافهپولنفتخرجعمرانشود
از ديگــر تغييرات در بودجــه 1400 كه 
ديروز در خانه ملت گرفته شد، الزام بانك 
مركزي به واريز درآمدهــاي مازاد نفتي 
به حساب منابع عمومي دولت براي اجراي 
طرح هاي تملك دارايي بــود كه اگر اين 
الزام رعايت شود، اضافه پول نفت در سال 
آينده قرار اســت خرج طرح هاي عمراني 
تشنه اعتبار شود. البته اين الزام به دولت 
فعلــي برنمي گردد؛ چرا كــه نمايندگان 
رأي داده اند و دولت را موظف كرده اند از 
ابتداي مهرماه سال 1400منابع حاصله را 
در ســقف اعتبارات بودجه عمومي صرف 

افزايش تخصيص براي تكميل طرح هاي 
تملك دارايي هاي ســرمايه اي كند. اين 
شــيوه تصميم گيري نشــان مي دهد كه 
نمايندگان هم از يك ســو اميدوارند كه 
فروش نفت ايران بيشــتر از يك ميليون 
بشكه در روز باشــد و هم اينكه اگر نفت 
بيشتري فروخته شــد و پولي اضافه آمد، 
اين پــول در دولت فعلي هزينه نشــود و 
براي دولت آينده بماند تــا به طرح هاي 
عمراني اختصاص داده شــود اما به تجربه 
ثابت شده كه به دليل كسري بودجه جديد 
دولت، سرانجام اين اضافه پول هاي نفتي 
در نهايت چه در اين دولت و چه در دولت 
بعدي صرف پر كردن چاله كسري بودجه 

عميق خواهد شد.
البته نمايندگان يــك تصميم ديگر هم 
همســو با دولت گرفتند و اجــازه دادند 
تا درصــورت كاهــش منابــع حاصل از 
درآمدهاي نفتي از حســاب ذخيره ارزي 

برداشت شود.

بدعتتازهدرتجارتانرژي
يكي از تصميم هاي مهم ديروز كه مي توان 
از آن به عنوان بدعت تازه در مسير تجارت 
انرژي ياد كرد، اجازه مجلــس به وزارت 
نفت بــراي خريد گاز مايع و يــا تهاتر آن 
با بنزين و گازوئيل در ســال آينده است؛ 

به اين معنــا كه وزارت نفــت مي تواند از 
طريق شركت هاي تابعه ذي ربط گازمايع از 
كشورهاي ديگر بخرد و به جاي آن بنزين 
و گازوئيل تحويل دهد. حال بايد ديد اين 
بدعت تازه مي تواند راهگشا باشد و كدام 
كشور يا شــركت خارجي حاضر به خريد 
بنزين و گازوئيل در ايران و دادن گاز مايع 
خواهد شد و شايد تنها كشوري در منطقه 
كه حاضر باشــد پاي كار بيايد، قطر است 
اما مسئله اينجاست كه وقتي ايران بتواند 
بنزين و فراورده هاي خود را آزادانه بفروشد 
و گاز مايع را آزادانه بخرد، دادن اختيار به 
وزارت نفت براي تهاتر نياز به قانونگذاري 

در قالب بودجه يك ساله ندارد.

تغييرمسيررانتقير
نماينــدگان ديروز به جاي الــزام وزارت 
نفت به توزيع 2ميليون تــن قير رايگان، 
رأي دادند كه به جاي تحويل قير رايگان، 
پول 4ميليون تن قير رايگان را حســاب 
كند تا صرف تعمير راه هاي روســتايي و 
مصارف ديگر مورد نظر مجلس شود. پيش 
از اين كميسيون تلفيق خواستار اختصاص 
قير رايگان به جاي پول آن شده بود اما با 
تصويب يــك پيشــنهاد در صحن علني 
ديروز وزارت نفت را مكلف كردند معادل 
ريالي 4ميليون تن مواداوليه قير، نفت خام 

را به قيمت فوب خليج فارس با قيمت ارز 
اعالمي از ســوي بانك مركزي به صورت 
ماهانه به حســاب اعالمي خزانه داري كل 
كشور نزد بانك مركزي واريز كند تا درباره 
نحوه خــرج كردن اين پــول در روزهاي 

آينده تصميم گيري شود.

تعليقنرخخوراكپتروشيميها
بر اســاس اين گــزارش، حاضــران در 
صحن علني خانه ملت ديروز در بررسي 
نرخ گذاري خوراك پتروشيمي ها به دليل 
بررسي پيشــنهاد ها و امكان تغيير نرخ 
برخي از خوراك ايــن واحدها همچون 
نرخ ســوخت واحدهاي پااليشــگاهي، 
پتروشيمي و نرخ متوســط خوراك گاز 
تحويلي به شــركت هاي پتروشيمي به 
اين نتيجه رســيدند كــه تصميم گيري 
را به روزهــاي آينده و شــايد هم امروز 

موكول كنند. 
دولت پيشــنهاد داده بود تا نرخ سوخت 
واحدهاي پااليشــگاهي، پتروشــيمي، 
فوالدي و ســاير واحدهاي توليد فلزات 
و كاني هــاي فلــزي برابــر 50درصد و 
واحدهاي سيماني برابر 15درصد و ساير 
صنايع به غير از نيــروگاه برابر 10درصد 
نرخ متوســط خــوراك گاز تحويلي به 

شركت هاي پتروشيمي باشد.

گزارش

در پاييز امســال متوســط قيمت هر مترمربع زمين مسكوني يا زمين 
ساختمان مسكوني كلنگي در شــهر تهران باز هم ركوردشكني كرده 
و 120.3درصد باالتر از قيمت ســال قبل قرار گرفته است. به گزارش 
همشهري، آخرين بررسي ها از رسيدن ميانگين سهم زمين در هزينه 
تمام شده توليد مسكن به حدود 80درصد حكايت دارد و همين مسئله 
زمين را در جايگاه متهم رديف اول گراني مسكن مي نشاند. در فصل پاييز 
امسال، حد فاصل يك مترمربع ارزان ترين و گران ترين زمين مسكوني در 
شهر تهران معادل 23.5برابر بوده و همزمان اختالف كف و سقف قيمت 
مسكن در اين شهر به ركورد  39.6  برابري رسيده است كه ضمن تأييد 
اثر قيمت زمين بر قيمت فروش مسكن، از اختالف طبقاتي مشهودي 

در پايتخت حكايت دارد.

كفوسقفطبقاتاجتماعي
براســاس اطالعاتي كه مركز آمار ايران از تحوالت بازار زمين، مسكن و 
اجاره شهر تهران در فصل پاييز 1399منتشر كرده، در اين فصل، متوسط 
قيمت هر مترمربع زمين مسكوني يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي 
در شهر تهران به 41ميليون و 2٧3هزار تومان رسيده است كه نسبت 
به فصل تابستان 18.6درصد و نســبت به پاييز سال قبل 12.3درصد 
افزايش نشان مي دهد. در اين دوره زماني، حداقل قيمت يك مترمربع 
زمين مسكوني يا كلنگي در شهر تهران 6ميليون و 606هزار تومان ثبت 
شده كه به منطقه 20اختصاص داشته و در مقابل باالترين قيمت يك 
مترمربع زمين مسكوني نيز در منطقه2معادل 155ميليون و 6٧0هزار 
تومان ثبت شده است. براساس اين آمارها اختالف كف و سقف قيمت 
يك مترمربع زمين مسكوني يا زمين ســاختمان مسكوني كلنگي در 
پايتخت به 23.5برابر مي رسد كه عدد بسيار بزرگي محسوب مي شود و 
به واسطه سهم باالي زمين در هزينه تمام شده مسكن، انتظار مي رود اين 
اختالف قيمت در مورد مسكن نيز تكرار شود؛ اين در حالي است كه كف و 
سقف قيمت يك مترمربع زيربناي مسكوني در شهر تهران در فصل پاييز 
به 39.6 برابر رسيده كه از بخش ديگري از مناسبات حوزه مسكن پرده 
برمي دارد. در حقيقت، اختالف قابل تامل كف و سقف قيمت مسكن در 
شهر تهران مي تواند نشانه اي از ارزش نه چندان باالي بناي ساخته شده 
بر زمين هاي مسكوني باشد چراكه طبق عرف بازار، قيمت ساختمان با 
عمر باال مانند ساختمان هاي كلنگي چندان باالتر از قيمت قدرالسهم 
آنها محاسبه نمي شود؛ درحالي كه آپارتمان هاي نوساز به مراتب باالتر 
از هزينه ساخت و قدرالسهم زمين قيمت گذاري مي شود و حاشيه سود 
سازنده و مجري در آنها رقم بااليي است. اين مسئله )يعني ارزان بودن 
بناي كلنگي و گران بودن بناي نوساز( به باال رفتن اختالف ميان كف و 
سقف قيمت مسكن منجر مي شــود؛ درحالي كه اختالف قيمت هزينه 
نهاده هاي ساختماني مصرف شده براي هر كدام از اين دو بنا بسيار كمتر 

از اختالف قيمت فروش آنهاست.

صرفهساختوسازرويزمينگران
آمارهاي مربوط بــه تغييرات قيمت فروش زمين يا زمين ســاختمان 
مسكوني كلنگي در پاييز امسال نشان مي دهد در پاييز امسال، ارزان ترين 
زمين مسكوني شهر تهران در منطقه 20و به قيمت 6ميليون و 606 هزار 
تومان براي هر مترمربع اختصاص داشته و در مقابل گران ترين زمين در 
مناطق يك، 2و 3تهران و به قيمت بيش از 155ميليون تومان معامله 
شده است. همزمان بررسي آمارهاي مربوط به تغييرات قيمت مسكن 
نشان مي دهد در اين فصل ارزان ترين زيربناي مسكوني پايتخت با قيمت 
4ميليون تومان براي هر مترمربع در منطقه 20معامله شده و در مقابل 
گران ترين زيربناي مســكوني با قيمت 145تــا 158ميليون تومان به 
مناطق يك تا 3تهران اختصاص داشته است. گرچه به دليل نبود جزئيات 
آماري، محاسبه قدرالسهم زمين براي ارزان ترين و گران ترين مسكن 
معامله شده در شهر تهران امكان پذير نيست اما واقعيت هاي بازار حاكي 
از اين است كه قيمت ساختمان با عمر باال مانند ساختمان هاي كلنگي 
به اندازه قيمت زمين محاسبه مي شــود و احتماالً ارزان ترين مسكن 
معامله شده در تهران نيز واحدي با عمر باال و كيفيت ساخت پايين بوده 
كه متناسب با قدرالسهم زمين آن قيمت گذاري شده است. درصورت 
تخريب و احداث يك آپارتمان مشابه، قيمت فروش آن به مراتب بيش 
از هزينه نهاده هاي ســاختماني مصرفي خواهد بــود. به عبارت ديگر، 
در فرايند ساخت بنا، از يك ســو بخش قابل توجهي از هزينه به تامين 
زمين اختصاص مي يابد و از سوي ديگر بعد از ساخت و ساز، روي بهاي 
اوليه زمين نيز ارزش افزوده بااليي اعمال مي شود. اين مسئله در شهر 
تهران باعث شده كه ســازندگان گرايش زيادي براي ساخت وساز در 
مناطق گران قيمت داشته باشند و ساخت وساز در مناطق ارزان تر شهر 
در قبضه سازندگان بي تجربه، بســاز بفروش و سنتي باقي بماند. صرفه 
ساخت مسكن روي زمين هاي گران قيمت شمال تهران به حدي است 
كه همواره صاحبان برخي مشاغل پولســاز و سطح باال نيز اين حوزه را 
براي سرمايه گذاري سودآور انتخاب كنند و رونق ساخت وساز پروژه هاي 

لوكس و بزرگ در شمال تهران هيچ وقت كم نشود.

ازمعامالتمسكنچهخبر؟
در فصل پاييز امســال ميانگين قيمت يك مترمربع زيربناي مسكوني 
در شــهر تهران به 28ميليون و ٧61هزار تومان رســيده كه نسبت به 
فصل تابستان 19.1درصد و نسبت به پاييز ســال قبل 111.4درصد 
افزايش نشان مي دهد. براساس اطالعات مركز آمار ايران در اين فصل 
تعداد معامالت بازار مسكن شهر تهران به 16هزار و 649مورد رسيده 
كه نسبت به تابســتان 45.6درصد كاهش پيدا كرده و تعداد معامالت 
در مقايسه با پاييز سال قبل نيز با كاهش 8درصدي مواجه بوده است. 
متوسط مســاحت واحدهاي معامله شــده در اين فصل 8٧مترمربع و 
متوسط عمر بناي واحدهاي معامله شده 12سال ثبت شده است. با توجه 
به انتظاري كه نتايج انتخابات آمريكا در پاييز امسال در بازارها ايجاد كرد، 
افت 45.6درصدي معامالت مسكن شهر تهران در فصل پاييز شاهدي بر 

عقب نشيني خريداران اين بازار است.

  چند و چون  تسويه حساب نفتي
نمايندگانمجلسهمچنيندولترامكلفبهتسويهبدهيقطعيخودتاسقف90هزارميلياردتومان
بهاشخاصحقيقيوحقوقيوتعهداتمربوطبهطرحهايعمرانيودفاعيازمحلتحويلنفتخامو
ميعاناتگازيصادراتيكردند.همچنيندرصورتتقاضاياشخاصحقيقي،حقوقي،تعاونيوخصوصي
دارايانواعاوراقمالياسالميباسررسيدزودترازخردادماهسال1400،تاسقف15هزارميلياردتومان
ازطريقتحويلنفتخامصادراتيبهايناشخاصبهميزانارزشاسمياوراقباقيمتروزصادرات
تسويهخواهدشد.البتهقراراستكهجزئياتاينشيوهتسويهحساببدهيدولتباطلبكارانخود
كهيكيازآنهاقرارگاهسازندگيخاتماالنبياست،براساسپيشنهادسازمانبرنامهوبودجهباهمكاري
وزارتخانههاينفت،دفاع،اقتصادوصنعت،معدنوتجارتبهتصويبهيأتوزيرانبرسد.نمايندگان
همچنينبهوزارتدفاعمجوزدادندتا30هزارميلياردتومانازسهميهنفتخاموميعاناتگازيرااز
طريقپااليشدرپااليشگاههايغيردولتيكهنسبتبهافزايشظرفيتتوليدخوداقدامكردهاند،به
مصرفبرساندوبهجايآنفرآوردههاياينپااليشگاههادراختيارنيروهايمسلحقرارگيردتاآنرا
صادركنند.باتصويبمجلسبدهيدولتبهبخشهايخصوصيوتعاونيونهادهايعموميغيردولتي
ازمحلواگذارياموالوداراييهايمتعلقبهدولتامكانپذيرشدودستگاههاياجراييهممكلف
شدندتاپايانخردادماه1400فهرستشركتهاييكهمجموعسهامدولتوشركتهايدولتيدرآنها

كمتراز50درصداسترابهوزارتاقتصادوسازمانبرنامهوبودجهارسالكنند.

   تورم 9/ 40 درصدي در بازار اجاره
درپاييزامسال،باوجوداينكهمصوبهستادمقابلهباكرونامبنيبرتمديد
خودكارقراردادهاياجارهسررسيدشدهدردورهكروناالزماالجرابودهو
دراينمصوبه،سقفافزايشقيمتاينقراردادهادرتهران25درصداعالم
شدهاست،همچنانتورمبازاراجارهدرمسيرصعوديقرارداشتهونسبت
بهپاييزسالقبل40.9درصدافزايشيافتهاست.البتهباسپريشدنفصل
تابستانواتمامرونقنقلوانتقالدربازارمسكن،تورمفصليبازاراجارهدر
پاييزامسالنسبتبهفصلتابستانباافت3.1درصديمواجهشدهاست
اماتورمساالنهاينبازارهمچنانشيبباالييداردوحداقلبيشازضريب
افزايشدرآمدخانوارهايمستأجراست.طبقاطالعاتمركزآمارايران،
درپاييزامسالمتوسطهزينهماهانهاجارهيكمترمربعزيربنايمسكوني
درشهرتهرانمعادل62هزارو218تومانبودهومتوسطمساحتواحدهاي
استيجاريمعاملهشدهدراينفصلنيز77مترمربعباعمربناي14سال
اعالمشدهاست.براساساينآمارها،متوسطقيمتواحدهاياستيجاري
شهرتهراندرفصلپاييزامسالمعادل4ميليونو790هزارتومانبوده
استكهمقايسهآنباميانگيندرآمدخانوارهايايرانيوحداقلدستمزد

كارگرانميتواندگوشهايازوخامتحالاينبازارراآشكاركند.

 براساس تازه ترين 
ايرانيهانصفروزراصرفخودشانميكننديافته هاي آماري

   روز هاي تعطيل فرق دارند
مطابقســنتديرينه،روزهايتعطيلبايدصرفامورشخصي
وخانهوكاشانهشــود؛آمارهانيزاينموضوعراتأييدميكنند.
آنطوركهدادههايجمعآوريشدهنشــانميدهدايرانيها
درروزهايتعطيلوقتبيشــتريراصرفرسيدگيبهخودو
خانهشانميكنند.درروزهايتعطيلخودمراقبتيورسيدگي
بهخود،يكساعتو23دقيقهبيشــترازروزهايعاديانجام
ميشود.ماهمچنيندرروزهايتعطيلوقتبيشتريراصرف
فعاليتهايفرهنگيوتفريحيمثلتماشــايتلويزيون،سفر،
استفادهازرسانههايجمعيوياورزشميكنيم.همچنينميزان
روابطاجتماعيياانجامآدابورسومدينيماايرانيهادرروزهاي

تعطيل20دقيقهبيشترازسايرروزهاست.

متوسطزمانسپريشدهدريكشبانهروز،توسطجمعيت15سالهوبيشترآمار
بهتفكيكفعاليتگذرانوقت-نقاطشهريكشور:1389-99

 رسيدگي 
و خود مراقبتي

كار داوطلبانه 
بدون مزد، 
كارآموزي و 
ساير كارهاي 

بدون مزد

معاشرت، 
ارتباط، 

مشاركت 
اجتماعي و آداب 

و رسوم ديني

خدمات خانگي 
بدون مزد براي 
اعضاي خانوار و 

خانواده

فرهنگ، فراغت، 
رسانه هاي 
گروهي، 

تمرين هاي 
ورزشي

خدمات مراقبتي 
بدون مزد براي 
اعضاي خانوار و 

خانواده

 توليد كاال يادگيري
براي استفاده 

نهايي خود

اشتغال و 
فعاليت هاي 
مرتبط براي 

مزد
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گراني انواع گوشــي موبايل و كاهش  بازار
تقاضاي ناشــي از افت قدرت خريد 
مشــتريان موجب شــده تا با وجود 
نوســان نرخ ارز، قيمت ها در بازار گوشي تلفن همراه 

تثبيت شده يا سير نزولي داشته باشد.
به گزارش همشهري، بررسي قيمت انواع گوشي تلفن 
همراه در آستانه شب عيد حاكي از تداوم ركود حاكم 
بر كسب وكار فروشندگان و بي توجهي بازار اين كاالي 
ديجيتال به تغييرات نرخ ارز است. در واقع افت شديد 
تقاضاي ناشي از افزايش قيمت و كاهش درآمد مشتريان 
شرايطي را فراهم كرده كه حتي برخي مناسبت ها مانند 
روز مادر و پدر و نزديك شدن به ايام پاياني سال و بازار 
شب عيد نيز تأثير چنداني در تحريك تقاضا و افزايش 
قيمت انواع گوشي موبايل حتي در شرايط افزايش نسبي 
نرخ ارز طي چند روز گذشته نداشته باشد. اين تثبيت 
و كاهش قيمت گوشي موبايل در حالي است كه پيش 
از اين با افت نــرخ دالر در ابتداي بهمن ماه برخي انواع 
گوشي تلفن همراه پرفروش در بازار شاهد ريزش قيمت 
يك تا 20ميليون توماني  در بازار شده بود. بررسي قيمت 
انواع گوشي موبايل در مراكز عرضه بيانگر تشديد ركود و 
تالش فروشندگان براي عرضه محدود گوشي هاي تلفن 
همراه به مشتريان با تخفيف و شرايط بهتري نسبت به 
گذشته است؛ موضوعي كه در مورد گوشي هاي موبايل 
رده قيمتي متوســط كمتر از 15ميليون تومان مانند 
محصوالت سامســونگ، هواوي، ســوني اريكسون و 
شيائومي نســبت به گوشــي هاي گران قيمت برخي 
برندهاي مشــهور مانند اپل بيشــتر مصداق دارد. در 
بازار گوشــي هاي لوكس و گران قيمت نيز خودداري 
مشتريان از پذيرش ريســك كاهش احتمالي قيمت 
اين گوشي ها موجب افت شديد تقاضا در بازار و تثبيت 
يا كاهش حداقلــي قيمت اين نوع گوشــي ها در بازار 
خرده فروشي شده است. با وجود اين، اگر مشتري براي 
خريد گوشي هايي مانند مدل هاي جديد سامسونگ يا 
آيفون در بازار باشد، امكان چانه زني بيشتري براي خريد 
اينگونه محصوالت از فروشندگاني دارد كه با كسادي 

بازار دست و پنجه نرم مي كنند.

سيگنال ركود و كاهش قيمت ها درموبايل
 بررسي قيمت انواع گوشــي تلفن همراه در بازار طي 
يك ماه گذشته نشان مي دهد گرچه قيمت ها در بازار 
موبايل از اواخر بهمن ماه به دليل نزديك شدن نرخ دالر 
به مرز 26هزار تومان سير صعودي به خود گرفت، اما از 
آن زمان تاكنون ثبات نسبي در اين بازار حاكم است و 
كاهش نرخ ارز و ريزش قيمت هــا در بازارهاي موازي 
مانند طال مانع از افزايش بيشــتر قيمت ها و حتي در 
مواردي موجب ريــزش قيمت ها در اين بازار شــده 
است. اين در حالي اســت كه از اواسط بهمن ماه روند 
قيمت ها در بازار موبايل تغيير كرد به گونه اي كه گوشي 
سامسونگ گلكســي آ51 از 6 ميليون تومان در اواخر 
دي ماه به ۷ ميليون و 50 هزار تومان رسيد و اين افزايش 
قيمت ها تا اواخر بهمن ماه ادامه پيدا كرد، به گونه اي كه 
گوشي آ51 سامسونگ به قيمت 8 ميليون و 129 هزار 
تومان به مشتريان عرضه شد. اما با آغاز اسفند ماه، نوسان 
قيمت ها در بازار موبايل به حداقل رسيده  و روند افزايش 
قيمت ها در اين بازار تحت تأثير كاهش نرخ ارز متوقف 
شده اســت. ثبات قيمت ها در اين بازار باعث شده  كه 
قيمت گوشي آ51 از اواخر بهمن ماه تاكنون در محدوده 
8 ميليون و 129 هزار تومان ثابــت بماند. عالوه بر آن، 
بازار موبايل در مواردي نيز شاهد كاهش قيمت ها بوده 

است به گونه اي كه گوشي آ۷1 از 10 ميليون و 800 هزار 
تومان در اواخر بهمن ماه اكنون به 10 ميليون و 100 هزار 
تومان رسيده و قيمت برخي از انواع گوشي هاي موبايل 
سامسونگ با وجود روند كاهشي بازار بيشتر شده است، 
به طوري كه گوشي گلكسي نوت 20 الترا از 2۷ ميليون 
و 500 هزار تومان اكنون به 29 ميليون تومان رسيده 
است. در بين انواع گوشي هاي آيفون نيز اين نوسانات 
قيمتي ديده مي شود به طوري كه قيمت گوشي اس اي 
2020 آيفون از 16 ميليون و 349 هزار تومان در اواخر 
بهمن ماه امروز به 15ميليون و 100 هزار تومان رسيده 
و ثبات قيمتــي  در آيفون 12 پرومكــس در محدوده 
42 ميليون و ۷90 هزار تومان ديده مي شود. عالوه بر آن، 
قيمت گوشي آيفون 11 پرومكس سير نزولي داشته و در 
حالي اكنون به 39 ميليون و 890 هزار تومان رسيده كه 
قيمت اين گوشي اواخر بهمن ماه 41 ميليون و 500 هزار 
تومان بود. كاهش قيمت ها در بازار انواع گوشــي هاي 
شيائومي نيز ديده مي شود به نحوي كه مدل شيائومي 
رد مي نوت 9 پرو در حالي اكنون به قيمت ۷ ميليون و 
160 هزار تومان به فروش مي رسد كه اين تلفن همراه 
در اواخر بهمن ماه به قيمت ۷ ميليون و 320 هزار تومان 
در بازار خريد و فروش مي شد. همچنين قيمت گوشي 
گلكسي آ12 سامسونگ از 4 ميليون و 3۷0 هزار تومان 
در اواخر بهمن ماه به قيمت 4 ميليون و 200 هزار تومان 

رسيده است.

دريافت عوارض از گوشي هاي لوكس 
تثبيت يا كاهش قيمت انواع گوشي تلفن همراه در بازار 
در شرايطي است كه براساس مصوبه مجلس قرار است 
تا دولت در سال آينده از گوشي هاي لوكس و الكچري 
با قيمت بيش از 600دالر عوارض دريافت كند كه اين 

امر مي تواند در افزايش احتمالي قيمت اين نوع گوشي ها 
در بازار خرده فروشي مؤثر باشد. گرچه دولت در اليحه 
بودجه1400 بنايي براي دريافــت عوارض يا به نوعي 
حقوق ورودي از گوشــي هاي خارجي با قيمت بيش 
از 600دالر نداشــت و در رديف هاي درآمدي چنين 
درآمدي پيش بيني نشــده بود، اما اعضاي كميسيون 
تلفيق مجلس مصوب كردند كه دولت از گوشــي هاي 
موبايل ساخته شده خارجي با قيمت بيش از 600دالر 
بالغ بر 2500ميليارد تومان حقــوق ورودي گمركي 
دريافت كند. با توجه به اينكه كليات اليحه بودجه سال 
آينده در صحن علني مجلس رد شد، دولت در اصالحيه 
اليحه با تأييد نظر مجلس، براي ســال1400 دريافت 
حقوق ورودي همان 2500ميليارد تومان از گوشي هاي 
الكچري را پيشــنهاد داده اســت. در اين زمينه اكبر 
سلطاني، كارشناس سامانه همتا اعالم كرده بود كه كل 
صنعت لوازم خانگي ازجمله ماشين لباسشويي، يخچال 
و تلويزيون، ســاالنه يك ميليارد يورو ارز مي خواهد و 
ما 25 درصد اين ارز را براي گوشــي هاي لوكس كه از 
نظر تعدادي فقط 5 درصد تلفن همراه كشور هستند، 
اختصاص داديم. پيش تر نيــز روح اهلل ايزدخواه، عضو 
كميسيون صنايع و معادن مجلس اعالم كرده بود، در 
شــرايط تنگناي ارزي قطعا واردات گوشي هاي باالي 
300يورو مثل اپل آمريكايي هيچ توجيه اقتصادي ندارد. 
باتوجه به درآمد سرانه ايرانيان و ساير شاخص هاي كالن 
اقتصادي، وجود انبوه ماشين و موبايل لوكس در كشور 
هيچ گونه ســازگاري با اقتصاد ايران ندارد. كشورهاي 
توســعه يافته بر دارندگان خودرو لوكس و همچنين 
مالكان خانه هاي اضافي، ماليــات اعمال مي كنند اما 
متأسفانه دولت ما اراده انجام اين اصالحات را در شرايط 

تحريمي ندارد.

با تداوم روند نزولي شاخص بورس  بورس
خروج نقدينگي از بورس شتاب 
گرفــت واز مرز 4هــزار ميليارد 
تومان گذشت.از يكشنبه هفته قبل با وجود اجراي 
مقررات جديد دامنه نوسان نامتقارن، روند خروج 
پول به طور مداوم ظرف 6روز گذشته تداوم يافته 

است.
به گزارش همشهري، روند نزولي شاخص كل بورس 
تهران در مبادالت ديروز ادامه يافت و شاخص كل 
بازار ســهام با 10هزار واحد افت بــه يك ميليون 
و222هزار واحد رســيد. با اين ميزان افت بيش از 
48هزار ميليارد تومان از ارزش سهام شركت هاي 
بورس كاســته شــد.ديروز همچنين بــا خروج 
6۷2ميليارد تومان از نقدينگي سهامداران حقيقي 
از بازار سهام جمع كل خروج نقدينگي ظرف 6روز 
گذشته از مرز 4هزار ميليارد تومان عبور كرد. به نظر 
مي رسد ســرمايه گذاران با وجود اجراي مقررات 
جديد براي جلوگيري از نــزول بورس اميد خود را 

براي سرمايه گذاري در بورس از دست داده اند.
 ديروز در عين حــال ارزش روزانــه معامالت به 
پايين ترين ســطح خود در چند ماه گذشته رسيد 
و جمع كل ارزش معامالت به 9هزارو 340ميليارد 
تومان رسيد. نكته حائز اهميت اين است كه در دادو 
ستد هاي ديروز فقط 2500ميليارد تومان مبادله 
در بورس تهران انجام شد و بقيه معامالت مربوط 
به دادو ستد هاي فرابورس بود. اين ميزان معامله 
در بورس يكي از كمترين دادو ستد هاي روزانه در 
ماه هاي گذشته است. در دادو ستد هاي روز گذشته 
همچنين ميانگين ارزش معامالت خرد با 4۷درصد 

كاهش مواجه شد.

علت تداوم نزول چيست؟
نزول هاي مداوم بورس در شرايطي ادامه دارد كه 
از 6 ماه پيش تاكنــون اقدامات زيادي براي تزريق 
نقدينگي و اجراي مقررات جديد براي نجات بورس 
انجام شده است. ضمن اينكه از روز شنبه مقررات 
جديدي براي محدود كردن دامنه نوسان در برابر 
نزول در بورس اجرا شده تا جلوي نزول هاي سنگين 
شاخص گرفته شود اما هيچ كدام از اين راهكار ها 

كارساز نبوده است.
يافته هاي همشهري نشان مي دهد كه يك سر نزول 
بورس مربوط به اجراي سياست هاي ضد تورمي و 
افزايش نرخ سود بين بانكي تا مرز20درصد است 
و ســرديگر آن به كاهش چشــم انداز هاي تورمي 

بازمي گردد. در واقع به نظر مي رسد دولت در برابر 
فشار هاي سنگين تورمي تســليم شده و تمايلي 
به كاهش نرخ ســود در بازار بين بانكي ندارد. اين 
موضوع منجرشده اســت تا نقدينگي هاي بزرگ 
عمدتا راهي ســرمايه گذاري در بازار اوراق بدهي 
شوند. همچنين انتظارات تورمي بعد از برگزاري 

انتخابات آمريكا با كاهش مواجه شده است. 
از هفته پيش حتي با ارائه ســيگنال هايي از سوي 
ايران و آمريكا براي مذاكره و بازگشــت به برجام 
اميدواري ها براي حل تنش هاي سياســي بيشتر 
شــده و اين موضوع به روند نزولــي بورس دامن 
زده اســت چرا كه رفع تحريم ها مي تواند منجر به 
كاهش قيمت دالر بازار آزاد و به تبع آن ارز نيمايي 
شــود كه اين موضوع مي تواند درآمد شركت هاي 
صادرات محور را كه بخش بزرگــي از بدنه بازار را 
تشكيل مي دهند تحت تأثير قرار دهد و در مقابل 
منجر به رشد شــركت هايي شود كه بخش عمده 
مواداوليه شــان را وارد مي كنند. برهمين اساس 
كاهش قيمت ارز كه با صدور ســيگنال هاي اوليه 
براي بازگشت آمريكا به برجام ديروز به 24هزارو 
500تومان رســيد از يك طرف منجر به رشــد 
شركت هايي مي شود كه وابستگي ارزي دارند و از 
سوي ديگر روي درآمد شركت هاي صادرات محور 
تأثير منفي مي گذارد با اين حــال با توجه به آنكه 
وزن شــركت هاي صادرات محور در بازار سرمايه 
بيش از ساير شركت ها است شــاخص بورس در 

حال نزول است.
پيمان حدادي،   كارشناس بازار سرمايه در اين باره 
مي گويد: از مهم ترين داليل تــداوم نزول بورس 
تغيير قيمت ارز اســت. با كاهش قيمت ارز بازار با 
نزول مواجه شد.  به  گفته او نكته ديگري كه منجر 
به تداوم روند نزولي بازار سهام شده است، منتفي 
شــدن تغييرات نرخ بهره است. بسياري از فعاالن 
بازار انتظار داشتند اين موضوع به بازار كمك كند 
اما تغييري در اين باره انجام نشــد تا زمينه ورود 
نقدينگي بيشتر به بازار فراهم شود. حميد كوشكي، 
كارشــناس ديگر بازار ســرمايه در اين باره معتقد 
است: اخباري چون تســهيل فروش نفت ايران و 
كاهش نرخ ارز در نتيجه اين اتفاق، بازار سرمايه را 
تحت تأثير قرار خواهد داد. به گفته او احتمال كاهش 
يا حداقل عدم رشد قيمت ارز در سال1400، باعث 
شده سهام بسياري از شركت هاي بورس با وجود 
ارزندگي، جذاب نباشــند و رفتار اهالي بورس در 

هفته هاي قبل هم منطقي بود.

 نرخ گوشي هاي رده قيمتي متوسط برندهاي كره اي و چيني مانند سامسونگ و هواوي 
در بازار تثبيت شده و در برخي موارد با كاهش نسبي همراه بوده است

ظرف 6 روزمتوالي بيش از 4هزار ميليارد تومان نقدينگي از بازار سهام خارج شد
خروج نقدينگي از بورس شتاب گرفتمقاومتبازارگوشيدربرابرافزايشقيمتها

 دستمال آشپزخانه
از افزايش فروش تا افزايش قيمت

در يك سال اخير به دليل نگراني هاي ناشي از كرونا 
مصرف دستمال آشپزخانه چندين برابر شده است 

فروش دستمال يا همان حوله آشپزخانه در يكسالي  سوپرماركت
كه گذشت همپاي ديگر محصوالت سلولزي افزايش 
يافت. اين رشد درحالي بود كه به روايت آمار، تقاضا 
براي خريد اين محصول حتي در سال 98 كه هنوز بحران كرونا دامنگير 
كشور نشده بود، نسبت به سال قبل از آن از رشد بيشتري نسبت به 

ديگر انواع دستمال برخوردار بود. 
اين دستمال ها حاال ديگر جاي ثابتي در آشپزخانه ها دارند و در يك 
سال اخير به دليل نگراني هاي ناشي از كرونا مصرف آنها چندين برابر 
شد. اما قيمت اين محصوالت هم با رشــد تقاضا باال رفت. بخشي از 
مواداوليه توليد كاالهاي سلولزي وارداتي است و رشد نرخ ارز طبيعتا 
بر هزينه توليد و قيمت تمام شده اين محصوالت تأثيرگذار بوده است. 
قيمت اين محصوالت در بازار طي امســال حداقل دوبرابر شد و نبود 
بعضي از برندها در ســوپرماركت ها احتمال افزايش دوباره قيمت را 

تقويت كرده است. 
مشاهدات خبرنگار همشهري نشــان مي دهد هم اكنون بسته هاي 
دوقلوي دستمال آشپزخانه در سوپرماركت ها بين 18هزار و 500تا 
32هزار تومان قيمت دارند كه بازه قيمتي عجيبي براي يك محصول 
مشابه به نظر مي رسد. البته تعداد اليه هاي دستمال فاكتور مهمي در 
تعيين قيمت است و دستمال هاي چهاراليه طبيعتا قيمت باالتري 
نسبت به دواليه يا سه اليه دارند. بيشــتر محصوالت موجود در بازار 
سه اليه است و عمده نام هاي موجود در سوپرماركت ها را نيز برندهاي 
گلپر،  هاي كلين، نانسي، پاپيا، راشين، شكوه، سافتلن و تنو تشكيل 
مي دهد. البته برند هايپراســتار هم در هايپرماركت ها در دســترس 

شهروندان قرار دارد. 
قيمت گذاري بسته هاي دستمال آشپزخانه به صورتي است كه خريد 
بسته اي با تعداد باال به صرفه تر است اما بســته هاي تعداد باال اغلب 
سه اليه هســتند. خيلي ها از دســتمال هاي نانو و ميكروفايبر براي 
خشك كردن يا تميز كردن سطوح در آشپزخانه استفاده مي كنند. 
اين دســتمال ها كه  چند سالي هست وارد بازار شــده اند آبگيري و 
پاك كنندگي خوبي دارند و به دليل امكان شست وشو و استفاده چندين 
باره به صرفه هستند اما از لحاظ بهداشتي قطعا دستمال هاي معمولي و 

يك بار مصرف انتخاب هاي بهتري هستند.
 

قيمت فروش انواع دستمال آشپزخانه در سوپرماركت هاي تهران
قيمت - تومانمشخصاتبرند
652.000عددي- سه اليهتنو
218.525عددي- چهار اليهپاپيا

225.300عددي- سه اليهسافتلن
222.200عددي- سه اليهنانسي
224.200عددي- سه اليهراشين
223.650عددي- سه اليهكلين
227.000عددي- سه اليهشكوه
232.370عددي- چهار اليهگلپر

868.000عددي- چهار اليههايپراستار
444.500عددي- چهار اليهپاپيا
223.000عددي- چهاراليهبيتا

نماگر هاي بازار سهام در مبادالت ديروز
درصدتغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

0.82-10051-1222664شاخص كل بورس-واحد
7.26-731-9340ارزش معامالت- ميليارد تومان

0.79-48-6053ارزش بازار- هزار ميليارد تومان
40470120580.51ارزش صندوق هاي سرمايه گذاري- ميليارد تومان

قيمت روز برخي انواع گوشي هاي آيفون در بازار
محدوده قيمتي- تومانحجم حافظهنام و مدل گوشي
iPhone 12Pro128GB38.400.000 -41.300.000

iPhone 11Pro Max256GB38.200.000 -40.800.000
iPhone 11Pro256GB35.200.000 -38.000.000

iPhone 11128GB25.000.000 -29.000.000
iPhone XS Max256GB23.000.000 -26.000.000

iPhone XS64GB23.000.000 -24.600.000
iPhone XR64GBموجود نيست
iPhone X256GB17.200.000 -18.900.000

iPhone 8Plus64GB13.900.000 -14.500.000
iPhone 864GB10.200.000 -11.500.000

Apple iPhone SE 2020128GB14.300.000 -16.500.000



2  دوشنبه 4 اسفند 99  شماره 8166 6 3 0 2 3 4 4 2 ايرانشهر

جادهسيسختتعيينتكليفميشود

  زلزله هفته گذشته سي ســخت در كهگيلويه و بويراحمد، 
2محروميت ديرينه اين شــهر در مركز شهرســتان دنا را 
يادآوري كرد؛ جاده با دسترسي مناسب و بيمارستان. تعريض 
و 4 بانده كردن جاده 35كيلومتري ياســوج - سي سخت از 
دولت دهم كليد خورده بود اما در سال هاي گذشته به دليل 
وجود موانع محيط زيستي پيشــروي چنداني نداشت. در 
مسير تعريض اين جاده پاي درختان بلوط در ميان است و 
محيط زيستي ها تأكيد مي كنند ساخت 3تونل در مسير منجر 
به قطع درخت هاي ارزشمند بلوط دامنه هاي زاگرس خواهد 
شد. از سوي ديگر، اهالي به ويژه پس از زلزله اظهار مي كنند 
كه نداشتن راه دسترسي مناسب در روزهاي عادي موجب 
مغفول ماندن گردشگري اين شهر شده و در زمان بحران مانند 
زلزله هم مشكالت زيادي را به وجود مي آورد؛ اتفاقي كه هفته 
گذشته هم شاهد آن بوديم و با ريزش كوه در بخش هايي از 
مسير عمال راه ارتباطي به ياسوج قطع و انتقال مصدومان از 
اين شهر بدون بيمارستان به مركز استان با چالش مواجه شد.

پيگيريوزيرراه
وزير راه وشهرســازي در ســفر چنــد روز پيــش خود به 
كهگيلويه وبويراحمــد وعــده داده بود پيگير مشــكالت 
محيط زيســتي محور سي سخت -ياســوج خواهد بود تا با 
انتخاب بهترين گزينه، عمليات عمراني اين پروژه از ســر 
گرفته شــود. پژمان نيك اقبالي، مديركل راه و شهرسازي 
كهگيلويه و بويراحمد تأكيد مي كند كــه موانع اين جاده 
قرار اســت در يك فضاي آرام بعــد از بهبود شــرايط در 
سي سخت پيگيري شود. اين طور كه از گفته هاي مسئوالن 
اســتاني برمي آيد در چند روز آينده جلســه اي با حضور 
محيط زيستي ها براي انتخاب بهترين گزينه براي اين جاده 

با كمترين خسارت به بلوط ها برگزار خواهد شد.

نقاطحادثهخيزوكمبوداعتبار
همه مشكالت سي سخت و راه ارتباطي آن اما به 4خطه شدن 
مسير ياسوج ختم نمي شود. ريزش كوه و وجود نقاط حادثه خيز 
از مشكالت مهم دنا و ساير شهرستان هاي كهگيلويه وبويراحمد 
است كه مديركل راهداري اســتان آن را نتيجه توپوگرافي 
منطقه مي داند. سيدمحمدحسين نصيري راد به همشهري 
مي گويد:»توپوگرافي منطقه كوهستاني است و در زمان بارش  
بعضي از محورهاي كوهستاني مثل ياسوج - شيراز، ياسوج- 
سميرم يا برخي راه هاي روستايي با ريزش كوه مسدود مي شود 
كه اغلب با ورود به موقع نيروهاي راهداري به سرعت بازگشايي 
مي شوند«. او با اشاره به ريزش كوه در زلزله هفته گذشته در 
مسير سي سخت- ياسوج هم از خسارت 150ميليارد توماني 
اين حادثه به راه ها خبر مي دهد و مي افزايد:»خوشــبختانه 
انسداد اين محور در ساعت هاي اول بعد از زلزله رفع شد، اما در 
سيل سال 98برخي جاده ها كامل مسدود شد )مسير ياسوج- 
شيراز در كيلومتر 15( كه طی 6 ماه بازگشايي شد«. نصيري راد 
نقاط حادثه خيز شناسايي شده در استان را 100نقطه مي داند 
كه فقط حدود 6مورد آن با 30ميليارد تومان اعتبار ايمن سازي 
شده است. او تأكيد مي كند كه با توجه به شرايط منطقه اعتبار 
زيادي براي ايمن سازي مورد نياز است اما اعتبار ساالنه فعلی 

كافي نيست.
  

زلزله هفته گذشته سي ســخت عالوه بر خسارت به جاده 
اين شهر به ياسوج براســاس آخرين برآوردها 1200واحد 
مسكوني را به صورت كامل تخريب كرده است. طبق اعالم 
 حسين كالنتري، اســتاندار كهگيلويه و بويراحمد بيش از  
3 هزار واحد مسكوني هم در سي سخت و روستاهاي اطراف 
نيازمند تعميرات اساسي هستند و تاكنون 2600چادر  بين 

مردم سي سخت و روستاهاي اطراف توزيع شده است.

خسارت100ميلياردرياليتندباددرنوشهر

روســتاهاوشهرهاي
بخشكوهستانيكجورخبرآخر

درنوشــهربــاوقوع
تندباددرآخريــنروزهايبهمن
متحملخسارتماليدربخشهاي
مسكوني،كشــاورزيودامداري
شدند؛خسارتيكهفرماندارنوشهر

مجموعآنرا101ميلياردو۲۵0ميليونريالعنوانميكند.فرماندارنوشهربابياناينكهخسارتناشي
ازتندباددراســرعوقتبهحادثهديدگانپرداختميشودبههمشهريميگويد:»قرارشدبهافراد
كمبضاعتودارايمشكالتاقتصادي،وامبالعوضبازسازياختصاصيابدكهميزانآنبهزودياعالم
خواهدشد.«سعيديزدانيازخسارتتندبادباسرعت۸۳كيلومتربرساعتبه۲۸0واحدمسكونيدر
1۷روستاوشهرهايپولوكجورخبروتوضيحميدهد:»واحدهايمسكونيتاحدود۳0درصدخسارت
ديدندكهميزانآنبراساسبرآورداوليه۴۵ميلياردريالوبيشترينميزانخسارتبا۸0واحدمربوط
بهروســتايصالحاناســت.«فرماندارنوشــهربرضرورتتامينخوراكوعلوفهداميازسوي
جهادكشاورزيبراي۷۹واحددامداريحادثهديدهتأكيدميكندوميگويد:»براساساعالمسازمان
جهادكشاورزيشهرستان،ميزانخسارتبهدامداريها۵۶ميلياردو۲۵0ميليونريالبرآوردشده
است.بيشتراينخسارتمربوطبهبلندشدنسقفسبكمانندچوبوحلبساختماندامداريهادر
روستاهايصالحان،آباد،چناربن،الشك،خاچك،سريودهونيتلوشهرهايكجوروپولاست.«ناحيه
كوهستانيكجوردرنوشهرحدود1۲هزارنفرجمعيتداردوطيسالهاي۹۳و۹۵درپيبرودتهواو

افزايشبارشهادچارسيلوخسارتشدهبودواينبارتندبادبهجاناينمنطقهافتاد.

خوابتريليهادربرفآذربايجانشرقي

توفانشندركرمان

بــارش بــرف و كــوالك راه ارتباطي 
120روســتاي مرند، ورزقــان، جلفا، 
شبســتر، هشــترود، چاراويمــاق، 
بستان آباد، اهر، سراب، ميانه و مراغه در 
آذربايجان شرقي را مسدود كرده بود كه 
طبق اعالم راهداري استان، اغلب آنها تا 
پايان روز گذشته )يكشنبه( بازگشايي 
شد. با وجود اين، چالش جاده هاي برفي 
در آذربايجان شــرقي نه راه هاي بسته 
روستايي بلكه تردد تريلي ها و ماشين هاي 
سنگين است. مديركل مديريت بحران 

آذربايجان شرقي در اين باره به همشهري 
مي گويد:  »در زمان بارش به ويژه بارش 
برف، تريلي ها و ماشــين هاي سنگين 
نمي توانند از گردنه ها عبور كنند و همين 
مســئله موجب مسدود شــدن جاده  
مي شــود.« »محمدباقر  هنربر« نمونه 
اين مشكل را مربوط به شنبه شب در راه 
سفيان- مرند مي داند و مي افزايد: »قرار 
است در جلسه اي با حضور كارشناسان 
اين مشكل را بررســي كنيم. پيشنهاد 
ما اين اســت كه در زمان پيك بارش، 

طبق اعالم هواشناســي تردد تريلي ها 
در جاده هاي كوهستاني محدود شود و 
مثالً رانندگان تريلي ها چند ساعتي را در 
راهداري بمانند تا پيك بارش عبور كند.«

در آذربايجان شــرقي برف و كوالك موجب مسدود شدن 
راه هاي روستايي شده و كرمان اين تجربه را با گرد وغبار و 

وقوع توفان شن داشته است.
مديركل مديريت بحران كرمان با اعالم فروكش نســبي 
گرد وغبــار در اســتان به همشــهري مي گويــد: »طبق 
پيش بيني هاي هواشناسي اواخر هفته مجددا شاهد توفان 
شــن خواهيم بود.« »مجيد ســعيدي« توضيح مي دهد: 
راه هاي روستايي به ويژه در جنوب شرق كرمان بازگشايي 
شده اند يا در حال بازگشايي هستند و خوشبختانه توفان 

اخير خسارت چنداني 
نداشته است.

پيــش از ايــن »امين 
فرمانــدار  باقــري« 
ريــگان از مســدود 
شدن راه 150روستاي 
شهرســتان و خسارت 

گردوغبار به مزارع گندم و جو خبر داده بود.
به گفته وي، گردوغبار خسارت زيادي به مزارع گندم و جو 
كشاورزان ريگان وارد كرده اســت و كارشناسان در حال 

برآورد خسارت هستند.

راه آهن اينچه برون - شاهرود رديف بودجه گرفت و احداث آن كوتاه شدن 
مسير، دسترســي بهتر، صرفه جويي زماني و كاهش هزينه ارسال بار را خبرروز

براي هر دو منطقه رقم خواهد زد .
كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي پس از گذشت 2دهه از طرح مطالعه و اجراي 
راه آهن اينچه برون - گنبدكاووس - آزادشهر - شاهرود، رديف بودجه آن را در قالب 

اليحه بودجه 1400 گنجانده است.
به گزارش گروه ايرانشــهر، طرح راه آهن اينچه برون - شــاهرود هم حلقه  مفقوده در 
زيرساخت هاي توسعه اي گلستان براي اتصال به كشورهاي شرق و مركزي آسياست و 
هم منجر به خروج شهرستان شاهرود از بن بست ريلی و كاهش هزينه هاي حمل ونقل 
و صادرات می شود. هرچندكه از تصويب اين رديف در بودجه در هفته هاي پاياني سال 
تا اجراي پروژه راه زيادی مانده است؛ از ارسال ابالغيه بودجه به وزارت راه و شهرسازي 
تا ابالغ بعدي به شركت ساخت و توســعه زيربناي حمل ونقل كشور )مجري اجراي 

طرح( تا برنامه ريزي براي اجرا.

يكي از فعاالن اقتصادي شاهرود تصويب بودجه را اتفاقي خوب، اما پروژه را تا تكميل، 
زمان بر عنوان كرد و گفت: اگر تالش بيشتري براي تكميل طرح در كوتاه مدت شود، 
مي تواند به توسعه اقتصادي شاهرود و تسهيل صادرات و جابه جايي كاال منجر شود. 
هم اكنون كاالهاي بين المللي ما از خط آهن فعلي اينچه برون - گرمسار جابه جا مي شود 
كه به دليل طوالني و كوهستاني بودن و ارتفاع كم تونل ها مشكالت زيادي را به وجود 
مي آورد. اما احداث خط آهن اينچه برون- شاهرود به كوتاه شدن مسير، دسترسي بهتر، 

صرفه جويي زماني و كاهش هزينه ارسال بار منجر مي شود.
فرشاد زادخور، مديركل راه آهن شمال شرق هم با بيان اينكه اين طرح در حوزه معاونت 
ساخت وزارت راه قرار دارد به همشــهري گفت: اگر در هر نقطه از كشور ريل احداث 
شود، مي توان شاهد توسعه و پويايي حمل ونقل به ويژه در حوزه حمل بار بود و ساخت 
اين خط آهن هم ثمره مثبتي در شاهرود خواهد داشت و  رهاورد آن خروج منطقه از 

بن بست حمل ونقل ريلي می باشد.
در گلستان هم كارشناسان معتقدند اجراي خط راه آهن فرصتي براي تبديل استان 

به پايگاه ترانزيت صادرات كشورهاي آسياي ميانه است. هادي حق شناس، استاندار 
گلستان چندي پيش عنوان كرده بود كه اين استان ظرفيت توليد و صادرات، نه توليد 
خام بلكه محصول نهايي را داراست و ادامه منطقه آزاد و خط ريلي و بندري كه به زودي 

اجرايي مي شود ظرفيت بي نظيري را در گلستان ايجاد مي كند.

گشايش ريلي در شاهرود و گلستان

سيدهزهراعباسي
خبر نگار

ستارهحجتي
خبر نگار

 عالوه بر قزوين، البرز، فارس، قشم، تهران و ايالم و البته 
كاشان )با علوم پزشكي مجزا از استان اصفهان( كه طي گزارش

روزهاي اخير موارد مثبت ابتال به كروناي جهش يافته را 
گزارش كردند، شرايط در خوزســتان بحراني تر شده است و كروناي 
انگليسي در شهرهاي اين استان جوالن مي دهد. ساده انگاري، كاهش 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي و شيوع گسترده كرونا در كشور همسايه 
يعني عراق، بيش از ۷0 درصد مردم خوزستان را در خطر ابتال به ويروس 
انگليسي قرار داده است. موارد ابتال در خوزستان نسبت به هفته گذشته 
۷4 درصد بيشتر شده و موارد بستري و فوت هم به ترتيب افزايش 90 و 
45 درصدي را نشان مي دهد تا زنگ خطر را براي استان هاي همسايه به 
صدا درآورد؛ زنگ خطري كه منجر به اتخاذ تدابيري براي بستن مسيرها 
و اعمال ممنوعيت تردد غيربومي ها شده است. به جز رعايت پروتكل ها 
كه آمارهايش هر روز كمتر از قبل مي شود، ديگر عامل مهم گسترش 
كروناي انگليســي، عملكرد متفاوت ويروس، نياز به كيت هاي جديد 
تشخيص و عدم تشخيص به موقع ويروس است. كيت هاي تشخيص قبلي 
براي كروناي انگليسي كارآمد نيستند و كار به توليد كيت هاي جديدي 
از سوي انستيتو پاستور رسيده است كه مي تواند ويروس انگليسي را به 
سرعت تشخيص  دهد. تا همين چند روز پيش نمونه هاي مشكوك به 
تهران ارسال مي شد و تا اعالم قطعي و تأييد ويروس انگليسي زمان از 
دست مي رفت، اما حاال اين كيت ها به برخي شهرهاي كشور ارسال شده 
تا ســرعت تشــخيص ويروس جديد را افزايش دهد. آزمايشگاه هاي 
ويروس شناسي مورد تأييد وزارت بهداشت در اراك، مشهد، تبريز، اهواز، 
همدان، ايالم، زنجان، قزوين،  اصفهان و... اين تست ها را انجام مي دهند و 
مي توان اميدوار بود كه تشخيص سريع، اعمال محدوديت هاي به موقع و 

قرنطينه هاي ضروري به كاهش بحران بينجامد.

ضرورتتعطيلي۲هفتهايخوزستان
رئيس دانشگاه علوم پزشكي اهواز و سخنگوي ستاد مقابله با كرونا در 
خوزستان درباره شيوع گسترده كروناي انگليسي در استان مي گويد: از 
ابتداي بهمن آمار مراجعان به بيمارستان ها در خوزستان افزايش يافت 
و از 10بهمن سرعت مراجعه بيماران شيب افزايشي بيماري را رقم زده 
است. فرهاد ابول نژاديان درباره نحوه ورود كروناي انگليسي به خوزستان 
عنوان مي كند: ابتدا خانمي اهل منطقه كيان آباد اهواز كه از كشور هلند 
آمده بود با اين ويروس شناسايي شد. در شادگان هم با افزايش مراجعه 
سرپايي، بررسي ها نشان داد يك زن 40 ساله از طريق مهماني كه از 

عراق به خانه او آمده، مبتال شده است.
اين مسئول به دريافت  كيت هاي تشخيص كرونا از انستيتو پاستور هم 

اشاره كرده و مي افزايد: روزانه 6هزار تست انجام مي شود كه در روزهاي 
آينده به 10هزار مورد و شايد بيشتر مي رسد. در منطقه كيانپارس اهواز 
2اتوبوس-آمبوالنس و در خيابان نادري هم يك دستگاه براي شناسايي 
بيماران مستقر است. ابول نژاديان با بيان اينكه 11 شهر در وضع قرمز و 
8شهر نارنجي هستند، مي افزايد: روند ابتال در ماهشهر، شوش، حميديه، 
ايذه، هفتكل، گتوند، هنديجان و... افزايشي است. محدوديت هاي اعمال 
شده به اعتقاد دانشگاه كافي نيست و فقط 50درصد تأثيرگذار است و 
نمي تواند حلقه انتشار ويروس را بشكند. براي كاهش سرعت انتقال بايد 
اقدامات جدي تری انجام شده و شهروندان هم همكاري الزم را داشته 

باشند. ما 2هفته تعطيلي كامل  را خواستار شديم؛ چون با اين حجم 
شيوع ويروس قرنطينه الزم است. وي را با اشاره به اينكه در مرزهاي 
زميني با عراق محلي براي قرنطينه وجود ندارد، عنوان مي كند: در زمان 
ورود مســافران خارجي از مرزهاي زميني برخي ها صداقت و اعتماد 
را خدشه دار و تســت خود را به دروغ منفي اعالم كردند. از اين به بعد 
آزمايشگاه هاي مورد اعتماد را در مرز مستقر مي كنيم تا هر فرد بعد از 

اعالم نتيجه منفي بودن تست، اجازه ورود داشته باشد.

عرضهمحدودكيتجديددرديگراستانها
يكي از كارشناسان آزمايشگاه  مرجع سالمت وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكي درباره توزيع اين كيت ها در سراسر كشور مي گويد: 
آزمايشگاه مرجع كشوري تشخيص كوويد جهش يافته، انستيتوپاستور 
ايران است كه تشخيص قطعي را با روش هاي سكوئنسينگ )تعيين 
توالي ژنتيك ويروس( انجام مي دهد.  كيت هايي كه به صورت محدود 
به آزمايشگاه هاي دولتي برخي استان ها ارسال شده مي تواند عالئم 
مثبت كوويد انگليسي را تشخيص دهد، اما قادر به تفكيك نوع ويروس 
جهش يافته نيست. بر اين اساس، اگر پزشــك به اين نتيجه برسد 
كه بيمار مبتال به كوويد سير پيش رونده اي دارد و احتمال واريانس 
انگليسي اســت، نمونه هاي آزمايشــي را براي تشخيص قطعي به 

انستيتوپاستور ارسال مي كند.

تشخيصدراستان،تأييددرتهران
حميدرضا رحيمي، مدير روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي مشهد از 

ورود تعداد محدودي از كيت ها به مركز خراسان رضوي خبر مي دهد و 
مي گويد: در آزمايشگاه مرجع ويروس شناسي دانشگاه امكان تشخيص 
كروناي جهش يافته را داريم، اما تا كنون موردي از ويروس انگليسي اعالم 
نشده است. محمد طاهري، مدير روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي 
همدان هم همين خبر را مي دهد، اما تأكيد مي كند كه تشخيص پزشك 
و كيت هاي ارسال شده مالك شناسايي بيماران مبتال به كوويد انگليسي 
است. براساس اعالم روابط عمومي علوم پزشكي ايالم كيت هاي تشخيص 
كروناي جهش يافته به اين استان هم ارسال شده و با توجه به تأييد 2مورد 
ابتال به كروناي انگليسي در دهلران كه از خوزستان به استان وارد شده اند، 
اقدامات پيشگيرانه، غربالگري، بيماريابي و تست سريع براي موارد مشابه 
درنظر گرفته شده است. مرزهاي ايالم در همسايگي خوزستان بسته 
است، اما مرز مهران هنوز تعطيل نشده و فقط پروتكل هاي بهداشتي 
در اين منطقه تشــديد شده اســت. محمد نيكبخت، رئيس دانشگاه 
علوم پزشكي لرستان هم از بسته شدن راه هاي ورود و خروج به خوزستان 
خبر مي دهد و مي گويد: تنها مسير ريلي با شهرهاي خوزستان آن هم 
به صورت محدود و با رعايت شديد پروتكل هاي بهداشتي برقرار است. 
روزبه رجايي، معاون درمان علوم پزشكي آذربايجان شرقي هم با تأييد 
دريافت كيت هاي تشخيص كروناي انگليسي عنوان مي كند: اين امكان 
در آزمايشگاه ويروس شناسي ما ميسر شده است، ولي موردي از كروناي 
جهش يافته نداشتيم. محمدحسن ارداقيان، روابط عمومی علوم پزشكی 
قزوين هم می گويد: كيت برای ما هم ارسال شده و نمونه ها در خود استان 
بررسی  و در صورت مثبت شدن برای بررسی های تكميلی به انستيتو 
پاستور ارسال می شود. محمد جماليان، رئيس دانشگاه علوم پزشكي اراك 
هم با بيان اينكه امكانات تشخيصي براي كرونا جهش يافته انگليسي در 
استان مركزي با آزمايش در كلينيك فوق تخصصي امام رضا)ع( اراك 
فراهم شده است، مي گويد: آزمايشگاه كلينيك امام رضا)ع( اراك نمونه 
افراد مشكوك به كروناي انگليسي را بررسي مي كند و تا 99درصد قابليت 
تشخيص وجود دارد. ارســال نمونه آزمايش افراد مشكوك به كروناي 
انگليسي به انستيتو پاســتور تهران چند روز زمان مي برد؛ درحالي كه 
تظاهرات باليني نوع جهش يافته بيماري شديد و با سرعت باالست و 

تشخيص به هنگام ابتالي به آن اهميت زيادي دارد.
 محمدرضا حق شــناس، مسئول آزمايشــگاه كرونای دانشگاه علوم 
پزشكی مازندران هم با تاييد ورود كيت های تشخيص اين ويروس به 
استان می گويد: اين كيت ها در اختيار آزمايشگاه كرونای دانشگاه علوم 
پزشكی قرار گرفته و امكان تشخيص و جداكردن سويه ويروس جهت 
يافته كرونای انگليسی از ساير سويه ها  با استفاده از پرايمرها و پروپ 

اختصاصی مختص اين ويروس را دارد.

درخواستبرايدريافتكيتجديد
كيت هاي جديد تشخيص كروناي انگليسي به برخي استان ها ازجمله 
يزد ارسال نشده و گفته مي شود اولويت با استان هايي است كه بيشتر 
در معرض اين ويروس جهش يافته هستند. محمدحسن ارداقيان، مدير 
روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي قزوين در اين باره مي گويد: با توجه 
به مسافت كوتاه، تست ها به تهران ارسال مي شود و ضرورتي بر انجام 
تست  سريع در قزوين نيست، اما به محض ارسال كيت ، تشخيص  در 
استان انجام و براي تأييد نهايي به انستيتوپاستور ارسال خواهد شد. 
در كردستان هم به گفته روابط عمومي علوم پزشكي، درخواست دريافت 
كيت ها به وزارت بهداشت ارسال شده است. نوذرنخعي، مشاور ارشد 
رئيس دانشگاه علوم پزشكي كرمان هم از ارسال تست هاي مشكوك 
به كرونا به تهران خبر مي دهد و مي گويد: براي تشــخيص نوع كرونا 
)انگليسي يا چيني( نياز به دستگاه هاي تشخيصي بسيار مجهزي است 
كه بيش از 90 ميليارد تومان قيمت دارند؛ آزمايش هايي كه در كرمان 
انجام مي شود، فقط نشان مي دهد كه فرد به كرونا مبتال شده است يا خير 

و نوع ويروس را مشخص نمي كند.

مريمسرخوش
خبر نگار

بخش خصوصي، امكان تست كروناي انگليسي را ندارد 
مديركلآزمايشگاههايمرجعسالمتوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشــكيميگويد:باتوجهبهشناساييموتاسيونويروس

انگليسي)جهشويروس(روشپيسيآرهمبرايتشخيصآنطراحيشدهكهنسبتبهكيتهايموجودارزانوسريعاست.
سيامكسميعيتفاوتكيتجديدباقبليهاراهدفخاصآنيعنيجستوجويبخشمخصوصيازژنو
تغييراتيكهباآنمواجهشدهاست،ميداندوميگويد:كيتهايارسالشدهبهاستانهاتوليدوزارتهستند
وفقطبرخيآزمايشــگاههايويروسشناسيازجملهمسيحدانشــوريهمآنراتوليدكردهاند،اماهر
آزمايشگاهيقادربهتشخيصجهشهايويروسنيست.مردمبايدبهايننكتهتوجهداشتهباشندكهاگر
بخشخصوصيدراينزمينهادعاوتبليغاتيدارد،جزومراكزموردتأييدوزارتبهداشتنيستواجازه

چنينكاريراندارند.
اوبابياناينكهانستيتوپاستوربرخيكيتهايتشخيصكرونايانگليسيرادراختيارتعداديازمراكزقرار
دادهتاتشخيصسريعتريبراينوعانگليسيداشتهباشند،ميافزايد:تستاوليكهبااينكيتهادراستانهاانجامميشود،غربالگري

استوتستنهاييدرانستيتوپاستورتأييدميشود.

ث
مك

همشهري در گفت وگو با مديركل آزمايشگاه مرجع كشور و مسئوالن 11  استان 
وضعيت توزيع كيت هاي تشخيص سريع كروناي انگليسي را بررسي كرد

 نياز فوري استان ها 
به كيت  تشخيص ويروس انگليسي

وضعيت خوزستان بحراني  شد
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ادامه از 
صفحه اول

   انتظار مردم از پاتوق ها، ايجاد فضاهايي براي حضور و جبران خدمات تفريحي است
 محمد زارع، كارشناس شهري:پاتوق هاي محلي شهر تهران براساس نيازسنجي ای كه انجام شده،  به وجود آمده اند. 
در اين زمينه دفاتر توسعه محلي در سطح محالت، به طور دائم با مردم در ارتباط هستند و نظرات آنها را دريافت 
مي كنند. سال گذشته سند توسعه محالت تهران را داشتيم. نياز ســنجي هايي انجام شد و مردم براي اينكه در 
محالت احساس تعلق كنند، يكسري نيازها داشتند. ازجمله پررنگ ترين آنها فضاهايی براي نشستن و حضور و در 
برخي موارد جبران كمبود خدمات تفريحي، ورزشي و... براساس ساختار محله بوده است. ايجاد پاتوق هاي محلي 
توسط مديريت شهري به تازگي اتفاق افتاده و براي ماندگاري نياز به فرهنگسازي دارد. به عالوه يكي از مواردي 
كه خوب است در ايجاد پاتوق ها رعايت شود، استفاده از فضاهاي محلي است كه از ديرباز در خاطرات اهالي ثبت 

شده اند و سال ها از آنها به عنوان پاتوق هاي محلي استفاده مي شده است.

 شــهرداري تهــران در صدد اســت تا 
20پاتوق محلي را در نقاط مختلف پيش گزارش

از پايان سال99 راه اندازي كند. برخي از 
اين پاتوق ها امســال ساخته  شــده اند اما قرار است با 
اقداماتي ماننــد ايجاد فضاهاي مكــث جديد، نصب 
مبلمان شــهري نو، رنگ آميزي، گلــكاري و... حال و 
هوايي تازه پيدا كنند و آماده استقبال از نوروز1400 
شوند. تعدادي ديگر هم در مرحله ساخت قرار دارند كه 
از پيشرفت فيزيكي قابل توجهي برخوردارند. پيش از 
اين نيز چند عرصه همگانی ازجمله ميدانگاه اميركبير 
در محله شكوفه به بهره برداری رسيده  و قرار است در 
ايام نوروز ميزبان شهروندان و مراسم هاي ويژه باشند؛ 
ميدانگاهی كه فضايی با نشاط به محله بخشيده است. 
شــهرهاي امروزي، تنهايي و انزوا را براي ســاكنان 
خود به ارمغــان آورده و آنطور كه بايد و شــايد، نياز 
شــهروندان را براي تعامالت چهره به چهــره فراهم 
نكرده اند. ايــن را مي توان از عبور شــتاب زده آدم ها 
از كنار هم و ســالم هايی كه كمتر شــنيده مي شود 
فهميد. به خصوص كه اين روزها شيوع ويروس كرونا، 
بر اين تنهايي و انزوا در شــهرها افزوده اســت. براي 
همين نياز به طراحي فضاهايي در شهر، براي افزايش 
تعامالت اجتماعــي و ارتباطات چهره به چهره بيش از 
قبل ضرورت دارد. چنين فضاهايی مي توانند نقشــي 
اثرگذار در ارتقاي ســرزندگي و نشاط شهرها داشته 
باشــند. يكي از اين فضاها، پاتوق هاي محلي هستند. 
پاتوق هاي محلي فضاهايي جهت تعامالت اجتماعي و 
ايجاد خاطرات جمعي و حس تعلق شهروندان به شهر 
هستند. در تهران قديم پاتوق هاي محلي نقش پررنگي 
در زندگي اجتماعي مردم داشتند، ولي به مرور زمان 
و با ساختمان سازي  هاي جديد، پاتوق هاي قديمي و 
پرخاطره محلي جاي خود را به پاركينگ هاي عمومي 

و خيابان هاي پرتردد دادند.

طي 2 سال اخير مديريت شــهري به ايجاد و احيای 
عرصه هاي همگاني و پاتوق هاي محلي در شــهر كه 
باعث سرزندگي و نشاط شهري مي شوند، توجه ويژه اي 
داشته است. به گفته متخصصان حوزه شهرسازي در 
زمان شيوع ويروس كرونا، به وجود چنين فضاهايی در 
شهر، افزايش تاب و توان شهروندان و باالرفتن روحيه 

جمعي بيش از پيش نياز است.
مديرعامل سازمان نوسازي 
شــهر تهران در اين رابطه 
مي گويــد: »مهم تريــن 
ويژگي پاتوق هاي شهري 
به ويژه در شــرايط كرونا، 
فراهم سازي امكان حضور 
ســاكنان محله ها در محيطي باكيفيت اســت. يعني 
شهروندان گريزان از تنهايي، براي واردشدن به جمع و 
تعامالت اجتماعي، بايد در يك فضا يا مكاني بروند كه 
اجتماع آنها را بپذيــرد و اين پاتوق ها، امكان و فضايي 
را ايجاد مي كند تا ارتباط و تعامل با همشــهري ها و 

همسايه ها ايجاد شود.« 

كاوه حاج علي اكبري ادامه مي دهد: »محدوديت هاي 
ايجادشــده در دوره كرونا كه اثرات مستقيم بر روابط 
اجتماعي و ســالمت روان افراد گذاشته است، نقش 
پاتوق هاي محلي را به عنوان فضاهاي باز شــهري كه 
با رعايت پروتكل هــاي بهداشــتي، همچنان امكان 
بهره برداري دارند، در سطح محله ها دوچندان مي كند. 
در اين شــرايط خاص كه امكان حضور و اســتفاده از 
اماكن تفريحي سرپوشــيده با محدوديت هاي جدي 
مواجه شده است، پاتوق هاي محلي همچنان پذيراي 

رده هاي مختلف سني جوامع محلي هستند.« 
سازمان نوسازي شهر تهران از ســال1397 با توجه 
به ظرفيت دفاتر توســعه محله اي، اقدام به شناسايي 
فضاهاي مســتعد براي ســاماندهي آنهــا و تغيير به 
فضاهاي شــهري در مقياس محله اي كرد كه پس از 
مرحله امكان سنجي و تعيين نوع نيازهاي اولويت دار 

در آن محدوده، اقدام به طراحي فضاهاي مذكور شد.
حاج علي اكبري در ايــن خصوص مي گويد: »عالوه 
بر فضاهاي خرد محلي كه در ســال جاري توسط 
سازمان نوسازي شهر تهران طراحي و اجرا شد،نقشه 
بيش از 20 پاتوق براي اجرا در اختيار مناطق قرار 
گرفت. سعي مي شود بسياري از اين پروژه ها پيش 
از پايان ســال به بهره برداري كامل برسند. امكان 
دارد برخي از آنها هم در نيمه نخســت سال1400 
تكميل شــوند.« به گفته او همچنين ساماندهي و 
بهسازي 40خيابان در سطح شــهر نيز توسط اين 
ســازمان انجام شــده كه در آنها از گشودگي هاي 
فضايي موجود به عنــوان فضاي تعامالت اجتماعي 

بهره برداري خواهد شد.

ايجاد كانون های  كوچك محلی با 70 پروژه
مديريت شــهري تهران امسال با همكاري طراحان 
اقدام به طراحي بيش از 70پــروژه كوچك مقياس 
شهري كرد كه تمركز آنها بر ايجاد كانون هاي محلي 
بوده است. ادامه اين روند در آينده موجب مي شود 
شبكه اي از فضاهاي باز محله اي كه بر اساس خواست 
شــهروندان شــكل گرفته اند، ايجاد شود و فرصت 
حضور ساكنان محله ها در عرصه هاي عمومي شهر 

به شكل مطلوب تري فراهم شود.
در اين ميان مديرعامل ســازمان نوســازي شهر 
تهران درباره نقش چنين پاتوق هــا و كانون هاي 
خرد محلي در ايام نوروز و افزايش ســطح نشــاط 
شهروندي مي گويد: »شــهر و فضاهاي آن محمل 

فرهنگ هاي مردمي اســت و نوروز يكــي از اين 
جلوه هاي فرهنگي است. بي شك برپايي آيين هاي 
نوروزي، فضــاي زندگي انســان را دگرگون كرده 
و به آن رنــگ ديگري مي دهد. فرارســيدن بهار و 
پرطراوت شــدن طبيعت، پاسداشــت آيين هاي 
متنوع نوروزي و نيز گردشــگري در اين ايام، حال 
و هواي شهرها را دگوگون كرده و به آن رنگ تعلق 
مي زند. در اين ميان پاتوق هــاي محلي، به عنوان 
فضاهاي مكــث، مي توانند مكاني بــراي برگزاري 
آيين هاي ايران باســتان باشند و در روزهاي نوروز 
محلي را براي گردهمايي ســاكنان همجوار ايجاد 
كنند تا كودكان و بزرگساالن، اوقات فراغت خود را 

در اين فضاها سپري كنند.«

 شهرداري با ايجاد پاتوق هاي محلي جديد، به دنبال فضاهاي مكثي است 
 كه باعث پركردن ايام فراغت شهروندان، تعامالت اجتماعي 

و نشاط شهري به ويژه در ايام كرونا مي شوند
استقبال تهران از نوروز با 20پاتوق محلي

پريسا اميرقاسم خاني
خبر نگار

يادداشت

بي آرزويي تهديد است
 گويي مــردم از آرزو كــردن و پرداختن به 
خواسته و آرزوهايشان عقب نشيني كرده اند. 
از كنار اين وضعيت نبايد بي تفاوت گذشــت چرا كه نشــانه اي 
اســت از اينكه بايد در زمينه بهبود زندگي شهروندي و سالمت 
روان مردم اثربخش تر و بيشــتر كار كنيم. بايد هوشيار باشيم و 
ارزيابي كنيم چرا به نقطه اي رسيده ايم كه مردم در برابر پرسش 
چه آرزويي داريد واكنــش منفي و تند نشــان مي دهند. آيا به 
بي آرزويي رســيده ايم؟ آيا به اين حد از نااميدي رســيده ايم كه 
آرزويي نداشته باشــيم يا نمي خواهيم آرزويمان را بيان كنيم؟ 
با همه اين تلخي ها فراموش نكنيم جامعه پويا و زنده اســت. هر 
چند همگي در پي چالش ها و دشواري هاي اين سال ها در فشار 
هستيم و خسته شده ايم ولي بايد براي زندگي بجنگيم. مي توان 
به روزهاي بهتر اميد داشت، مي توان آرزوهايي را براي كاستن از 
فشار رواني اين وضعيت به اشتراك گذاشت. مي شود با هم آرزو 
كنيم و آرزوهايمان را با هم مطرح كنيم و براي تحقق آنها تالش 
كنيم. واقعيت اين است كه انســان و جامعه بدون آرزو، انسان و 
جامعه مرده اســت. يكي از داليلي كه به لحــاظ حرفه اي نگران 
وضعيت اجتماعي هســتيم اين اســت كه بي آرزويي پيامدهاي 
آسيب رسان و گوناگوني دارد. تالش ما صادقانه است براي اينكه 
تاريكي و تلخي و ناكامي ما را از زندگي رويگردان نكنند، به خاطر 
اين است كه انسان ها بي آرزو نشوند. جامعه اي كه بي آرزو و نااميد 
باشد ممكن است خودكشــي كند. ما وظيفه داريم در برابر اين 
شرايط مقاومت كرده و كمك كنيم تا فضاي نااميدي مهار شود 
و راهكارهايي روزمره و اميدآفريني هايي ســازنده تجربه شوند. 
در چنين شــرايطي نبايد فراموش شــود اينكه به آرزوهايمان 
برچســب فانتزي نزنيم، و چه بهتر كه فاصله ميان خود آرزويي 
با خوِد زيسته عميق و پرناشدني نباشــد. اگر ميان آرزو و تجربه 
زيسته فاصله ژرف باشد، فرد از آرزو دست مي كشد، خشمگين و 
نااميد مي شود و زندگي عادي هم از اين درماندگي اثر مي پذيرد. 
شرايط نامناسب اقتصادي و كرونا فقط لطمه پولي و مالي به مردم 
نمي زند، چه بسا چشم انداز آينده و ميل به آرزو داشتن و اميد به 
آينده را هم در ابهام برده است. ما بايد مراقب اين مسئله باشيم و 
تمرين كنيم در شرايط سخت هم چشم انداز داشته باشيم و هم 
براي روزها و موقعيتي بهتر آرزو كنيم. روزگاري در دوران جنگ 
و روزهاي بمباران در پناهگاه ها به روزهاي بهتر فكر مي كرديم. 
هر چند امروز بمب فيزيكي روي مــردم نمي افتد و مرزها درگير 
جنگ نيست ولي اگر فشار اقتصادي ما را به چنين نقطه اي رسانده 
باشد كه آرزو كردن را از دست بدهيم، تهديد بزرگي است. ما در 
برابر مرگ مي ايستيم و مقاومت مي كنيم و بخشي از اين مقاومت 
آرزوهاي ما است. آرزوي من براي تهران اين است كه همه اقشار 
به يكديگر كمك كنند تا به وضعيت متعادل تري برسيم و نااميد 

نشويم.

مشخصات پاتوق هاي محلي شهر تهران
منطقه2 )محله فرحزاد(: پل ذوالفقار) درحال ساخت( 

منطقه5 )محله كن(: دژباغ كن
منطقه7 )محله نظام آباد(: فضاي سبز ابريشم در خيابان بخشي فرد

منطقه11: پاتوق سيمين و پاتوق سوزنبان 
منطقه12 )محله سنگلج(: پاتوق اقاقيا

منطقه13 )محله زاهدگيالني(: پاتوق زاهدگيالني و پاتوق منصوري
منطقه14 )محله صددستگاه(: سه راه گلنما

منطقه15: پاتوق هاي شيرين دخت، خاتون و درخشان 
منطقه16 )محله خزانه(: فلكه اول خزانه، فلكه دوم خزانه، فضاهاي اطراف زيرگذر ضربعلي زاده و پاتوق جواديه
منطقه17 )محله بلورسازي(: مجموعه خدماتي ورزشي و تجاري به عالوه فضاي سبز حاشيه بزرگراه چراغي

منطقه19 )محله نعمت آباد(: پاتوق رها
منطقه20 )محله اقدسيه(: باغ معين و پاتوق عموعباس )در حال ساخت(

ث
مك

پاتوق شيرين دخت پاتوق ابريشم
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داستان تأليفي)كودك(

»تو يك جهانگردي« نوشته شهرزاد 
شــهرجردي بــا تصويرگري غزل 
فتح اللهي و طراحــي گرافيك الهه 
جوانمرد از سوي انتشارات فاطمي 
)كتاب طوطي( در 32صفحه منتشر 
شده اســت. داســتان اين كتاب 
تصويري درباره دختــر كوچولوي 

ناراحتي اســت كه در خانه غمگين 
اســت و برادر بزرگ تــرش از او 
مي پرســد آيا مي خواهد جهانگرد 
باشــد يا نه؟ به اين ترتيب اين دو با 
خواندن اين كتاب، سفري خيالي را 
شروع مي كنند و تبديل به 2 جهانگرد 
مي شوند. داستان اين خواهر و برادر 
زماني آغاز مي شــود كــه تصميم 
مي گيرند از ويراني خانه  شــان در 
گرماگرم جنگ، سفري را آغاز   كنند.

دين )نوجوان(

»غايب: روايت داستاني از زندگي امام زمان 
)عج(« تأليف حســن بيانلو كه با طراحي 
گرافيك و تصويرگري عليرضا پورحنيفه 
از سوي انتشارات سوره مهر در 189صفحه 
منتشر شده است. »غايب« زندگينامه اي 
داستاني است كه به شكل سرگرم كننده اي 
براي كودكان و نوجوانان نوشته شده است. 
در اين كتاب بيشتر به شخصيت حضرت 
امام عصر )عج( پرداخته شــده و حال و 

هواي زمانه ايشان بازگو شده  است.

علوم انساني و هنر )نوجوان( 

»خودت پژوهش كن« تأليف خاطره بهي 
با تصويرگري نسيم بهاري در 102صفحه 
از سوي انتشــارات طاليي منتشر شده 

است.
 اين كتــاب به مســير پرسشــگري 
جهــت  كــودك  جســت  وجوي  و 
 مي دهــد و بــه او مي آمــوزد پژوهش 
علمي زماني آغاز مي شــود كه او دنبال 
راهي براي رســيدن به پاسخ  سؤاالتش 

باشد.

 علوم انساني و هنر )نوجوان( بخش ترجمه

»چگونه يك شاهكار ادبي بنويسيم« تأليف 
الدريد يوهانسن و استفن  سوروم با ترجمه 
منيــژه آزادي و طراحــي گرافيك فريبا 
دولت آبادي در 191صفحه از سوي نشر هوپا 
منتشر شده است. اين كتاب براي نوجواناني 
مناسب است كه دوســت دارند نويسنده 
شوند و يك شاهكار ادبي خلق كنند. در اين 
كتاب نكاتي كليدي از زبان نويسندگاني 
برجسته نوشته شده و تمرين هايي خالقانه 

در زمينه  داستان نويسي ارائه شده است.

رمان برنده گنكور، دومين 
پرفروش تاريخ اين جايزه شد

فروش 633هزار 
نسخه اي »نابهنجار« 

انتشارات فرانسوي گاليمار اعالم كرده كه رمان 
»نابهنجار« نوشته »اروه لوتليه« كه سال گذشته 
ميالدي برنده جايزه گنكور شــده بود، دومين 
رمان پرفروش در تاريخ 40ساله اين جايزه شده 
و قرار است اين انتشاراتي نسخه هاي جديدتري 
از ايــن رمــان را زير چــاپ ببرد. بــه گزارش 
ليورابدو، رمــان »نابهنجــار« روايتگر زندگي 
دوگانه 11مســافر پروازي اســت كه از پاريس 
عازم نيويورك شــده اند. از اين رمــان از زمان 
انتشار در  ماه آگوســت 2020تاكنون نزديك 
به 633هزار نســخه به فروش رفته است. پيش 
از اين، دومين رمان پرفــروش اين جايزه رمان 
»خيرخواهان« نوشته جاناتان ليتل، نويسنده 
معاصر فرانسوي-آمريكايي بود كه جايزه گنكور 
را در سال2006 برنده شد و 618هزار نسخه از 

آن به فروش رسيد.
به گفته ناشر، انتشارات گاليمار پس از موفقيت 
اين رمان، آن هــم در دوران پاندمي، 100هزار 
نســخه از رمان »نابهنجار« را در  ماه دسامبر و 
نزديك به 60هزار نســخه ديگر را در ماه ژانويه 
چاپ كرده و تيراژ آن هم اكنون از 931هزار نسخه 
فراتر رفته است. اروه لوتليه، نويسنده فرانسوي 
درباره اين ميــزان فروش گفــت: »از اين بابت 
شــگفت زده ام و البته اين امر به عوامل مختلفي 
بستگي دارد و مي توان به صورت موضوعي و ذاتي 
آن را تحليل كرد، امــا در كل اين ميزان فروش 
جايگاه يك نويسنده را در چشم انداز ادبيات تغيير 
خواهد داد.« با اين حــال، عنوان پرفروش ترين 
برنده جايزه گنكور در تاريــخ اين جايزه معتبر 
فرانســوي همچنان متعلق به رمان »عاشــق« 
نوشــته مارگريت دوراس باقــي مي ماند كه در 
سال1984 منتشــر و برنده جايزه گنكور شد. 
از رمان »عاشق« كه داســتان آن در هندوچين 
مي گذرد و قسمتي از زندگي مارگريت دوراس 

را روايت مي كنــد نزديك 
به يك ميليون و 63هزار 
نسخه به فروش رسيد و 
به بســياري از زبان هاي 
دنيا ازجمله فارسي نيز 

ترجمه شد.

دريچه

   گراميداشت عالمه دهخدا
مراسم گراميداشت عالمه دهخدا 
همزمان با ســالروز درگذشــت 
ايــن شــاعر، اديــب و بنيانگذار 
لغتنامه دهخدا برگزار مي شــود. 
به گزارش همشــهري، دهمين 
مراســم گراميداشــت عالمــه 
علي اكبــر دهخدا چهارشــنبه، 

ششم اسفندماه از ساعت 1۷ تا 18:30 توسط مؤسسه لغتنامه 
دهخدا و مركز بين المللي آموزش زبان فارسي دانشگاه تهران 
و بنياد حاميــان مؤسســه لغتنامه دهخدا برگزار مي شــود. 
اين برنامه با همراهي حســن انوري، احمد سميعي گيالني، 
 جليل دوســتخواه، علي اشــرف صادقي، محمد اســتعالمي، 
سعيد نجفي اسداللهي، عبداهلل انوار و رسول شايسته به عنوان 
جمعي از مؤلفان لغتنامه دهخدا و همچنين محمدرضا شفيعي 
كدكني و شهرام ناظري برگزار مي شود. عالقه مندان از طريق 
پلتفرم هاي يادشده و از جمله اينستاگرام برای پيوستن به اين 
برنامه می توانند از لينك موجود در وبگاه موسســه اســتفاده 

كنند. 

   همايش»چالش هاي امروز كتاب كودك و نوجوان« 
هفتميــن همايــش بحــران و 
برون رفــت؛ چالش هــاي امــروز 
كتاب كودك و نوجــوان با موضوع 
»همزيستي با كرونا و پيامدهاي آن 
براي كودكان و نوجوانان« سه شنبه 
۵ اسفند از ســوي انجمن فرهنگي 
ناشــران كتاب كــودك و نوجوان 

به صورت مجازي برگزار مي شــود. به گزارش همشــهري، اين 
نشست از ساعت 1۵و 30تا 16و 30دقيقه در صفحه  اينستاگرام 
 انجمــن فرهنگي ناشــران كتاب كــودك و نوجوان به نشــاني

 nasherane_ketabe_Kodak پخش خواهد شد.

   درس گفتارهاي آنالين درباره ابن سينا 
چهارميــن و پنجمين نشســت از 
مجموعــه درس گفتارهايي درباره 
بوعلي ســينا، چهارشــنبه 6 و 13 
اسفند ساعت 11 صبح با سخنراني 
لطــف اهلل نبــوي به »ابن ســينا و 
ابداعات تاسيســي- استنتاجي« 
اختصاص دارد كه به صورت مجازي 

پخش خواهد شد. به گزارش همشهري، عالقه مندان مي توانند 
اين درس گفتــار را از اينســتاگرام مركز فرهنگي شــهركتاب 
 به نشــاني ketabofarhang و تلگــرام اين مركز به نشــاني

bookcitycc پيگيري كنند.

از طعم سيب زرد تا خواب آب
 مروري كوتاه بر 11كتاب شايسته قدرداني كودك و نوجوان 

در جايزه كتاب سال

سي وهشتمين دوره جايزه كتاب سال جمهوري اسالمي ايران درحالي برگزار 
شد كه مانند بسياري از دوره هاي گذشــته در بخش كودك و نوجوان كتابي 
برگزيده نشد و عناوين اعالم شده در اين حوزه فقط شايستگان تقدير بودند. 
اين برگزيده نداشتن كتاب در مهم ترين و بزرگ ترين جشنواره كتاب كشور 
البته اتفاق جديدي نيست. درواقع فقط در 4دوره بيست وششم، بيست وهفتم، 
سي وسوم و سي وهفتم جايزه كتاب سال، كتاب هاي كودك و نوجوان برگزيده 
داشته و در ساير دوره ها، كتاب هاي حوزه كودك و نوجوان برگزيده اي نداشته 
است. در اين دوره البته از 11عنوان كتاب كودك و نوجوان تقدير شد. به بهانه 

انتخاب آنها نگاهي گذرا به اين كتاب ها انداخته ايم.

 داستان ترجمه )كودك(

»دختري كه مي خواست كتاب ها را نجات دهد« نوشته 
كالوس هاگروپ با ترجمه عطيه الحسيني در 60صفحه 
از سوي انتشارات فاطمي )كتاب طوطي( منتشر شده 
است. نويســنده در اين كتاب سراغ ايده ا ي مي رود 
كه مخاطب خود را هنگام خواندن داســتان درگير 
مي كند. او در روزگاري كــه كتابخواني چندان رايج 
نيست، دختري به نام آنا را درگير كتاب هاي موجود 
در كتابخانــه  اي مي كند كه بايد نابود شــوند. علت 
نابودي اين كتاب ها اين اســت كه كسي ديگر آنها را 

نمي خواند. در بخش داستان ترجمه در حوزه نوجوان 
نيز 2كتاب»شــجاع مثل تو« نوشته جيسون رينولدز 
كه با ترجمه شقايق قندهاري در 393صفحه از سوي 
نشر افق، منتشر شده و »من و ماروين گاردنز« تاليف 
ايمي ســاريك كينگ كه با ترجمه رضوان خرميان، 
در 263صفحه از ســوي نشر داســتان جمعه راهي 

كتابفروشي ها شده به صورت مشترك انتخاب شدند.
»شجاع مثل تو« رماني اســت پر از بازي هاي زباني كه 
رگه هاي طنز دارد و داستان 2 نوجوان به نام هاي جيني 
و ارني كه برادر و خواهر هم هســتند را بيان مي كند. 

پدر و مادر اين دو مي خواهند به ســفر بروند و آنها را به 
پدربزرگ و مادربزرگي كه در حومه شهر زندگي مي كنند، 
مي ســپارند. جيني و ارني اصال توقع ندارند تابستان را 
در خانه روستايي پدربزرگ و مادربزرگ سپري كنند، 
اما حاال آنها  ناچارند تابســتان را در آن خانه بمانند و 
ســخت كار كنند. »من و ماروين گاردنز« هم كه نامزد 
جايزه ادگارد آلن پو بــوده، عالوه بر نوجوانان مي تواند 
براي ساير گروه هاي ســني هم جذاب باشد. اين اثر تم 

محيط زيستي دارد. 

داستان تأليفي)نوجوان(

در اين بخش 2كتاب به صورت مشترك انتخاب شدند: 
»عكس يادگاري بگيريم« نوشته محمدرضا يوسفي 
كه در 140صفحه، سال1398 از سوي كانون پرورش 
فكري كودكان و نوجوانان منتشر شده است و »طعم 
سيب زرد« نوشته ناصر يوســفي، كه در 160صفحه 
از سوي نشر پيدايش منتشر شــده است. در رمان 
»عكس يــادگاري بگيريم« نويســنده به كودكان 
كار، طالق و به طور كلي كودكانــي مي پردازد كه در 

مراكز اصالح و تربيت زندگي مي كنند. يوســفي در اين 
رمان تالش كرده تصويري از زندگي اين كودكان و مسائل، مشكالت و دغدغه هاي شان را به نمايش بگذارد تا از 
نگاه مردم و مسئوالن دور نمانند. »طعم سيب زرد« هم رماني درباره نوجواني به نام سيناست كه پدرش، خانه و 

زندگي را رها كرده و رفته است. به همين دليل فقط سينا مانده و مادرش. 

 علوم و فنون 
2كتاب »دانش نامه اخترشناسي« تأليف علي بشردانش 
كه در 307صفحه از سوي نشر افق منتشر شده و »خواب 
آب: سرگذشت آب و آبرساني در ايران« تأليف عباس 
جهانگيريان با تصويرگري مسعود قره باغي كه از سوي 
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در 59صفحه 
منتشر شده است، 2كتاب شايسته تقدير در بخش علوم 
و فنون بودند. »دانش نامه اخترشناسي« حاوي واژگان 
تخصصي در علم اخترفيزيك و علوم فضايي است. اين 
دانش نامه برآمده از چندين سال پژوهش و كار پيوسته 

درباره اخترشناسي با نگاهي هرچند اندك به اخترفيزيك است. »خواب 
آب: سرگذشت آب و آبرساني در ايران« هم براي نوجوانان باالي 15 سال منتشر شده است تا آنها را با سرگذشت 
آب و آبرساني در ايران آشنا كند. »پيدايش قنات و ظهور تمدن هاي جديد«، »ُمَقني ها، مهندسان آب و خاك«، 
»مهندسي طراحي و ساخت قنات«، »سد و بند«، »پيشينه ساخت آب انبار در ايران«، »ميرآب ها«»ساعت آبي« 

و... ازجمله موضوع هايي است كه در اين كتاب به آن پرداخته شده است.
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 كميســيون اصل 90مجلس به دنبال بررســي 
محيط
شكايتي خصوصي و البته سياســي از سازمان زيست

حفاظت محيط زيســت با اين مضمون است كه 
ســازمان حفاظــت محيط زيســت، معاهــده بين المللــي 
زيست محيطي پاريس موســوم به پيمان آب و هوايي پاريس را 
بدون تصويب در مجلس اجرايي كرده است. اين در حالي است 
كه مسئوالن سازمان حفاظت محيط زيست مي گويند، تصميم به 
كاهش ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي در ايران مصوبه هيأت 
دولت است كه يك ماه پيش از تاريخ تصويب معاهده پاريس ابالغ 

شده و هيچ ربطي به پيمان پاريس ندارد.
به گزارش همشهري، معاهده پاريس در آبان ماه سال 94براي 
كاستن از ســطح توليد گازهاي گلخانه اي در جهان به تصويب 
رســيد و در آن ســهم هر كشــور براي كاهش ايــن گازها در 
سال95تعيين شد. هم اكنون در 147كشور جهان اين معاهده 
اجرا مي شــود. اما ايران با وجود امضاي ايــن معاهده در تاريخ 
)2ارديبهشــت 1395( در كنار كشــورهايي نظيــر زيمبابوه، 
ازبكستان، كنگو، تيمور شرقي، گينه، ونزوئال و يمن از تصويب 
در مجلس و اجــراي آن خودداري كرد. پيمــان پاريس همان 
معاهده اي است كه دونالد ترامپ در سال 2017از آن خارج شد 
و با روي كار آمدن رئيس جمهوري جديــد آمريكا دوباره به آن 
پيوست. متن توافق از سوي نمايندگان 195 كشور در كنفرانس 
تغيير اقليم 2015 ســازمان ملل متحد در پاريس با اجماع در 

12دسامبر 2015 )22آذر 1394( تصويب شد.
علي خضريان، نماينده تهران و ســخنگوي كميســيون اصل 
90مجلس درخصوص شكايت صورت گرفته از سازمان حفاظت 
محيط زيست توســط ياســر جبرائيلي، فعال سياسي و مدير 
مركزي به نام »ارزيابي تحقق سياست هاي كالن نظام«، با اشاره 
به جلسه اي كه در آن كميسيون براي بررسي ابهامات مورد نظر 
در اين شكايت تشكيل شده اســت، مي گويد: تعهدات مدنظر 
ايران در اين توافقنامه از آبان 94 بدون الحاق رسمي جمهوري 
اسالمي، تحت عنوان برنامه مشاركت ملي در زمينه كاهش انتشار 
گازهاي گلخانه اي با تصويب هيأت وزيــران و ابالغ معاون اول 
رئيس جمهور اجرا شده كه نسخه انگليسي اين مصوبه به عنوان 
تعهدات مدنظر ايران در توافق پاريس در دبيرخانه كنوانسيون 
تغييرات اقليمي ســازمان ملل به ثبت رسيده است. مستندات 
مربوط به اين شكايت در اين جلسه ارائه شد و معاونان سازمان 
حفاظت محيط زيست نيز پاســخ هاي خود را ارائه كردند كه با 
توجه به چندوجهي بودن اين شكايت، الزم است پاسخ وزارت 
نيرو، نفت و ساير دستگاه ها به همراه مركز پژوهش هاي مجلس 

نيز دريافت شود.

 حال اين كميســيون به دنبال آن است كه مشــخص شود آيا 
مصوبه دولت مرتبط با توافق پاريس است يا براساس كنوانسيون 
تغييرات اقليمي كه در اواسط دهه70 از سوي مجلس به تصويب 
رسيده، صادر شده؟ اعتراض به تصميم دولت براي كاهش انتشار 
گازهاي گلخانــه اي در ايران، معطوف به آن اســت كه چرا در 
شرايطي كه به دليل تحريم ها كشورهاي توسعه يافته هيچ گونه 
همكاري با ايران نداشــته اند، بايد به اجراي تعهدات بين المللي 
زيســت محيطي پايبند بود؟ اين درصورتي اســت كه به گفته 
مسئوالن ســازمان حفاظت محيط زيســت، جداي از تعهدات 
بين المللي، اسناد باالدستي در كشور وجود دارد كه اجراي آنها 

بيشتر از نقش تعهدات جهاني در حوزه محيط زيست است.
اصغر دانشيان، معاون امور مجلس سازمان حفاظت محيط زيست 
به همشهري مي گويد: معاهدات بين المللي كه دولت ها موظف 
به اجراي آن مي شوند بايد به تصويب مجلس برسد و اين معاهده 
هم از آن حيث مستثنا نيست. اما شكايت جديد در حوزه تصميم 
دولت براي كاهش گازهاي گلخانه اي در ايران به تحليل سياسي 
يك خبرگزاري اصولگرا در نقد اقدام محيط زيســتي دولت در 
سال 94بازمي گردد و رئيس وقت سازمان حفاظت محيط زيست 
هم توضيحات خود را به نمايندگان مجلس قبل ارائه كرد. مبناي 
شــكايت هم مصوبه 37بندي هيأت دولت در 24آبان ســال 
94است. به گفته او، اين شكايت درحالي صورت گرفته است كه 
معاهده پاريس يك ماه بعد در 22آذرماه همان سال متولد شد 
و به تصويب كشورها رســيد؛ ضمن اينكه مصوبه دولت ناظر بر 
مشاركت داوطلبانه سازمان ها و وزارتخانه ها براي كاهش اثرات 
گلخانه اي است؛ ضمن آنكه ســازمان حفاظت محيط زيست با 
دفتر كنوانسيون پاريس مكاتبه رسمي دارد كه نشان مي دهد اين 
معاهده پيوست ندارد كه البته با سياسي شدن موضوع در مجلس 

پيشين، پيوستن ايران به پيمان پاريس به تصويب نرسيد.
اين مقام حقوقي در ســازمان حفاظت محيط زيست مي گويد: 

آنچه باعث تدوين و ابالغ آيين نامه هيأت دولت در مورد كاهش 
اثرات گازهاي گلخانه اي در ايران شــد، اســناد باالدســتي و 
سياســت هاي ابالغي مقام معظم رهبري بود كه براساس آنها 
ايران بايد تا سال 2030به ميزان 28درصد از سهم توليد گازهاي 
گلخانه اي بكاهد. درحالي كه سهم ايران در معاهده پاريس تنها 
4درصد است. درنتيجه مصوبه دولت اساسا ارتباطي با معاهده 
پاريس ندارد و نگراني اين فرد درخصوص ايجاد رويه غيرقانوني 
براي پيوستن به معاهدات بين المللي بدون مصوبه مجلس، بر 
پايه مستندات اشتباه شكل گرفته اســت. معاون امور مجلس 
سازمان حفاظت محيط زيست تأكيد مي كند: اگر شرايط تحريم 
حاكم نبود، مي توانستيم از كمك هاي بين المللي استفاده كنيم. 
درحالي كه فناوري هاي نوين رفع آلودگي هوا در اختيار ايران 
قرار نگرفت؛ مثال كارخانجاتي كه بايد در كنار فلرهاي عسلويه 
احداث شود و گازهاي آالينده را به اســيد سولفوريك تبديل 
كند، هزينه دارد كه با كمك هاي بين المللي قادر به احداث آن 
هستيم، اما وقتي ارتباطات بين المللي قطع باشد، چه انتظاري 

مي توان داشت؟
استدالل ديگر ســازمان حفاظت محيط زيست براي اثبات اين 
موضوع كه دولت اقدام به اجراي معاهده پاريس نكرده اســت، 
به گفته معاون حقوقي سازمان حفاظت محيط زيست، اين است 
كه اگر معاهده پاريس در ايران اجرايي شده بود، نماينده ايران 
بايد به اجالس لندن نيز دعوت مي شــد؛ درحالي كه با تصويب 
نشدن معاهده پاريس در مجلس، ايران براي اجالس هاي بعدي 
هم دعوت نشــد. نكته ديگر آنكه تعهداتي نظير پيمان پاريس 
داوطلبانه هستند و كشــورها با پرداخت حق عضويت ناچيز، 
متعهد مي شوند بين 5تا 10درصد از انتشار گازهاي گلخانه اي 
در كشورشــان بكاهند. درحالي كه هر اندازه سهم كشورها در 
كاهش گازهاي گلخانه اي بيشتر باشد، اين اقدام به نفع مردم و 

محيط زيست هر كشور است.

 سازمان حفاظت محيط زيست: تعهد به كاهش گازهاي گلخانه اي در ابالغيه مقام معظم رهبري 28درصد و در كنوانسيون پاريس 4درصد است

 آخر هفته خطرناك در شمال تهرانمركز ارزيابی تحقق سياست های كالن نظام به دليل اجرای عهدنامه پاريس از دولت به كميسيون اصل90 مجلس شكايت كرده است
 نمايشگاه گردشگري با مجوز ستاد ملي مقابله با كرونا برپا می شود

كروناي جهش يافته انگليســي يك ماه است به ايران 
رسيده و تا روز گذشته عالوه بر طغيان در خوزستان، 
در استان های ايالم و فارس هم شناسايی شده است. 
يكی از داليل ورود كروناي جهش يافته به ايران از سوی مسئوالن وزارت بهداشت سفر اتباع عراق به 
كشور اعالم شد. حاال درست در چنين شرايطي قرار است، نمايشگاه گردشگري در پايتخت برپا شود. 
اين نمايشگاه از 5تا8 اسفند ماه ميزبان عالقه مندان به سفر و گردشگري و سوغات و صنايع دستي 
است. جالب آنكه اين نمايشگاه با مجوز ستاد ملي مقابله با كرونا برگزار خواهد شد؛ ستادي كه بيش 
از يك سال است مردم را به پرهيز از سفر، خودداري از تجمعات و حتي ديدارهاي خانوادگي توصيه 
مي  كند تا مبادا ايران بار ديگر به رتبه باالي جدول جهاني ابتال و مرگ ناشي از كرونا بازگردد. نوروز 
و فصل سفر در ايران نزديك شده است و تصميم ستاد ملي مقابله به كرونا با صدور مجوز برگزاري 
نمايشگاه گردشگري شايد به معناي آن است كه اين ستاد به زودي مجوز انجام سفرهاي هوشمند 
را صادر مي كند تا ســفرهاي نوروزي پس از يك ســال توقف، با رعايت پروتكل هاي بهداشــتي و 
مديريت شده آزاد شود. كرونا همچنان در ايران مي تازد و ايراني ها به دليل نبود واكسن كافي هنوز 
به شرايط مصونيت در ابتال و مرگ نرســيده اند. پايتخت اما ميزبان مهم ترين رويداد گردشگری 
شده است تا 31استان كشور به روال گذشته به معرفي جاذبه هاي گردشگري به بازديدكنندگان 
از نمايشگاه گردشــگري تهران بپردازند. گروه هاي موســيقي اقوام نيز در محل باز اجراي برنامه 
دارند. سياه چادرها البته كنترل شده برپا مي شــوند و غرفه هاي فروش سوغات و صنايع دستي به 
ارائه خدمات به مراجعين خواهند پرداخت. اين دوره از نمايشــگاه ملي و بين المللي گردشگري و 
صنايع دستي كشور در 9400مترمربع از فضاي 18هزار مترمربعي نمايشگاه بين المللي تهران برپا 
مي شود و همشهري دريافته است كه حاضرين در اين نمايشگاه، حدود 3ميليارد تومان براي اجاره 
غرفه هاي واقع در زمين هاي نمايشگاه بين المللي تهران پرداخت كرده اند. يك عضو ستاد برپايي 
نمايشگاه گردشگري به همشهري خبر داده است كه قيمت اجاره غرفه در نمايشگاه اين دوره براي 
شركت كنندگان 390هزار تومان به ازاي هر مترمربع بود كه وزارت ميراث فرهنگي با گرفتن تخفيف 
از شركت نمايشگاه ها قيمت هر غرفه را به ازاي هر مترمربع 230هزار تومان تا 290هزار تومان به 
شركت كنندگان در نمايشگاه عرضه كرده است. براساس پيگيري هاي همشهري مشخص شده است 
كه شركت مادر تخصصي گردشگري وابسته به وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
برگزار كننده اين نمايشگاه است و شركت نمايشــگاه ها ملزم به رعايت پروتكل  هاي بهداشتي اين 
نمايشگاه با حضور نمايندگان ستاد ملي مقابله با كرونا شده است. اما چه تدابيري براي جلوگيري از 
افزايش شيوع كرونا در نمايشگاه گردشگري تهران انديشيده شده است؟ برپا كنندگان اين نمايشگاه 
به همشهري خبر داده اند كه شركت نمايشگاه ها مجوز برپايي نمايشگاه گردشگري تهران را از ستاد 
ملي مقابله با كرونا دريافت كرده و براساس پروتكل ها، مراجعين به نمايشگاه گردشگري از بدو ورود 
كنترل و تب سنجي مي شوند. ورود به سالن ها نيز با محدوديت مواجه خواهد شد و احتماال براساس 
تدابير درنظر گرفته شده بازديدكنندگان در دسته هاي محدود به بازديد از اين نمايشگاه خواهند 
پرداخت. برگزار كنندگان نمايشگاه همچنين اعالم كرده اند كه غرفه هاي نمايشگاهي همگي محصور 
در طلق و شيشه  هستند و سالن ها و فضاي نمايشــگاهي نيز به طور مرتب توسط ستاد ملي مقابله 
با كرونا ضدعفوني خواهد شد. سياه چادرها نيز همچون گذشته كه با پخت  آش و غذاهاي محلي از 
بازديدكنندگان ميزباني مي كردند، در اين دوره امكان عرضه مواد غذايي نخواهند داشت. براساس 
پروتكل هاي بهداشتي، سوغات و محصوالت استاني اما به صورت بسته بندي عرضه مي شود. برخي 
فعاالن صنعت گردشگري كشور اگرچه به همشهري گفته اند نمايشگاه اين دوره به دليل مشخص 
نبودن وضعيت ســفرهاي نوروزي امكان خريد و فروش تور را به فعاالن اين عرصه نمي دهد و تنها 
به صورت نمادين و به منظور زنده ماندن نام گردشــگري در كشور برگزار شــده است، با اين حال، 
برپا كنندگان نمايشگاه به همشهري مي گويند، با توجه به اعالم معاون گردشگري كه گفته است 
ستاد ملي مقابله با كرونا با پيشنهاد وزارت ميراث فرهنگي براي آزادسازي سفرهاي هوشمند در نوروز 

1400موافقت كرده است، خريد و فروش تور نيز در اين نمايشگاه انجام مي شود.

شكايتسياسيازاقدامدولتبرايكاهشگازهايگلخانهاي
گزارش

خروجپنهانصنايعازنظارتمحيطزيست

با چراغ ســبز يكــي از زيرمجموعه هاي وزارت اقتصــاد، واحدهاي 
صنعتي در داخل شهرك ها و نواحي صنعتي بدون نياز به استعالم از 
محيط زيست استقرار مي يابند كه خالف صريح قانون هواي پاك است.

به گزارش همشــهري، طبــق ماده11قانون هواي پــاك، هرگونه 
احداث، توســعه و تغيير محل واحدهاي توليدي و صنعتي مستلزم 
رعايت مقررات سازمان محيط زيست است. بدين ترتيب مصوبه اخير 
هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار متعلق به 
وزارت امور اقتصادي و دارايي درخصوص استقرار واحدهاي صنعتي 
متقاضي در داخل شــهرك ها و نواحي صنعتي بدون نياز به استعالم 
از محيط زيســت، مصوبه اي غيرقانوني و برخالف قانون هواي پاك 
است. سازمان حفاظت محيط زيست حتي براي اجراي ماده 11قانون 
هواي پاك، دستورالعمل 68صفحه اي را با عنوان »مقررات و ضوابط 
واحد هاي توليدي، صنعتي و معدني« تهيه كرده كه 2سال است در 

كشور اجرا مي شود. 
در عين حــال هيــأت مقررات زدايــي وزارت اقتصــاد، 29 دي ماه 
امســال تصويب كرد كه »شــهرك هاي صنعتي كه گزارش ارزيابي 
محيط زيستي احداث آنها به تأييد ســازمان حفاظت محيط زيست 
رسيده ، براي اســتقرار واحدهاي داخل شــهرك صنعتي و مرحله 
بهره برداري از اين واحدها نياز به استعالم محيط زيستي ندارد.« دفتر 
ارزيابي اثرات محيط زيستي ســازمان حفاظت محيط زيست اعالم 
كرده كه هم اكنون بيش از هزار شهرك صنعتي در كشور وجود دارد 
و 70 درصد صنايع در اين شهرك ها مستقر هستند و با اجرايي شدن 
مصوبه وزارت اقتصاد، بخش گســترده اي از صنايع كشور از نظارت 
محيط زيست خارج مي شوند. ديروز اما معاون محيط زيست انساني 

سازمان حفاظت محيط زيست به اين تخلف واكنش نشان داد. 
مسعود تجريشي به ايســنا گفت: ســازمان حفاظت محيط زيست 
دراين باره نامه اي براي وزير اقتصاد ارسال و تأكيد كرده است كه اين 
مصوبه غيرقانوني است. چون چنين مسئله اي عالوه بر محيط زيست، 
آســيب هايي بــراي وزارت صمت نيــز دارد. براي مثــال در برخي 
شــهرك هاي صنعتي كه كارخانه هاي توليد مواد غذايي مشغول به 
فعاليت هستند، واحدهاي توليد شيشــه ، شن و ماسه به دليل ايجاد 
گردوخاك و به وجود آوردن مشكل براي واحدهاي غذايي، نمي توانند 
در شهرك هاي صنعتي مستقر شوند. از اين رو اين مصوبه غيرقانوني 

است و وزارت صمت را هم با مشكل مواجه مي كند. 
معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست با تأكيد 
بر اينكه مصوبه هيأت مقررات زدايي و تســهيل صــدور مجوزهاي 
كسب وكار، عجوالنه و غيركارشناسي بود، گفت: تسهيل كسب وكار 
به معناي اين نيســت كه ساختارهاي قانوني كشــور را به هم بزنيم. 
هرچند الزم است كه سازمان حفاظت محيط زيست صدور مجوزهاي 
كسب وكار را تسهيل و تسريع كند اما اگر قوانين مصوب شده حذف 
شوند، به طور قطع زيانبار است. به گفته تجريشي، متأسفانه برخي فكر 
مي كنند هدف قوانين محيط زيستي كه محدوديت و ممنوعيت ايجاد 
مي كند، چوب الي چرخ اقتصاد گذاشتن است درحالي كه اين قوانين 

نظم و چارچوب فعاليت مداوم را ايجاد مي كنند.

زهرارفيعي
خبرنگار

سيدمحمدفخار
خبر نگار

محمدباريکانی
خبر نگار
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 برخي سربازان وظيفه سال هاي مياني دهه60 و در آستانه بازنشستگي  با برداشت اشتباه يك قدم مانده تا بازنشستگي 
برخي كارشناسان از يك قانون با مشكل در معافيت از پرداخت حق بيمه 

و رسيدن به بازنشستگي روبه رو شده اند

 آردها را ريخته و الك ها را آويخته اند. 
موي سرشان سفيد شده و حاال كم كم گزارش

دارند خودشان را براي دوران استراحت 
و بازنشستگي آماده مي كنند. حساب و كتاب خودشان 
مي گويد همين روزها بايد بازنشســته شوند و كار را 
دست ديگران بسپارند. اما نمي دانند دو،دو تا چهارتاي 
آنها با حساب و كتاب و بخشنامه هاي تأمين اجتماعي 
خيلي همخوانــي ندارد. با هــزار اميــد و آرزو براي 
احتســاب خدمت وظيفه دوران دفاع مقدسشان كه 
28 مــاه مي شــود و مي توانــد كمــك شــاياني به 
بازنشسته شدنشان كند، راهي تأمين اجتماعي شده اند 
اما خبرهــاي خوبي از كارشناســان اين ســازمان 
نمي شنوند. جمله »بايد خدمت سربازيتان را بخريد تا 
در حساب بيمه تان لحاظ شود« مانند پتكي است كه 
بر سر ســربازان وظيفه ديروز و پدربزرگ هاي امروز 
فــرود مي آيــد. آنها كــه با برخــي كارشناســان 
تأمين اجتماعي روبه رو شده اند، از زبانشان شنيده اند 
بايد بخشي از خدمت دوران سربازيشــان را بخرند. 
رقمش هم آنقدري هست كه تن و بدن را بلرزاند. اما 
آنها كه در آستانه بازنشستگي اند، خيلي گوششان به 

اين حرف ها بدهكار نيســت و خواهان آن هستند كه 
قانون تأمين اجتماعي و ماده95 آن، درســت و دقيق 

اجرا شود تا بتوانند بازنشسته شوند.

اصرار به يك تخلف
»عمران پور قربان« يكي از همين بازنشسته هايي است 
كه چند هفته است، كار و زندگيش را رها كرده و دنبال 
امورات مربوط به خريد دوره خدمت و بازنشستگي اش 
افتاده است. او مي گويد هفته هاســت براي پيگيري 
خريد خدمت دوره ســربازي اش بين كارشناســان 
مختلف تأمين اجتماعي از اتاقي بــه اتاق ديگر پاس 
داده مي شود؛»بيشتر از 28سال ســابقه بيمه دارم. 
دوره خدمتم با دوران دفاع مقدس يكي شد و 28 ماه 
سابقه خدمت سربازی دارم كه در كارت پايان خدمتم 
هم نوشته شده است. قانون تأمين اجتماعي مي گويد 
براي خريــد دوره خدمتــم نبايد پولي به حســاب 
تأمين اجتماعــي بريزم اما كســي بــه حرفم گوش 
نمي كند.« او مي گويد با شماره1420 تأمين اجتماعي 
و مشاوران اين سامانه صحبت كرده و آنها مي گويند 
نبايد پولــي بــه تأمين اجتماعي بدهم اما مســئول 

شعبه اي كه پرونده ام آنجاست اصرار دارد بايد خدمتم 
را بخرم. او ادامه مي دهد:» مسئول يك بخش در يك 
شعبه تأمين اجتماعي زير بار بخشنامه اي كه سازمان 
تأمين اجتماعي صادر كرده اســت نمــي رود. حرف 
حرف خودش اســت. حتي كارشناسان همان شعبه 
مي گويند مشمول پرداخت حق بيمه نيستم اما اين 
مسئول حرفشان را قبول نمي كند.« پورقربان توضيح 
بيشتري درباره مشكلي كه برايش ايجاد شده مي دهد 
و مي گويد: »بارها به اين مسئول گفتم بخشنامه اي را 
كه براي پرداخت حق بيمه خريد خدمت به آن استناد 
مي كند را نشانم بدهد. مسئول مربوطه مي گويد بروم 
و بخشنامه را در سايت تأمين اجتماعي بخوانم. حتي 
گفته اند بروم جلوي مجلــس اعتراض كنم چون اين 
بخشنامه قانون مجلس است و تأمين اجتماعي دارد 
قانون مجلس را اجرا مي كند. من همه قانون و مقررات 
تأمين اجتماعي را زير و رو كردم اما هيچ كجاي قانون 

چنين چيزي نوشته نشده است.«

قانون صراحت دارد؛ سليقه اي عمل مي شود 
با اينكه مدت هاســت ماده95 قانون تأمين اجتماعي 
ابالغ شده اســت اما به نظر مي رسد هنوز كارشناسان 
و مســئوالنی در تأمين اجتماعي حضور دارند كه از 
جزئيات دقيق اين قانون اطالع ندارند. مرتضي صابري 
از سربازاني است كه ســال 63 تا اوايل سال66 سرباز 
وظيفه در يكي از يگان هاي ارتش بوده است. او نامه اي 
با خود دارد كه نشــان مي دهد واحد ايثارگران ارتش 
خدمت 28ماهه او را در يگانش به عنوان سرباز وظيفه 
تأييد مي كند اما تأمين اجتماعي تنها بخشــي از اين 
مدت را قبول دارد. او به همشهري مي گويد: 12 ماه از 
دوره 28ماهه خدمتم مشمول خريد خدمت سربازي 
نشده است و معاف است اما 16 ماه ديگر را مي خواهند 
با من حساب كنند. صابري ادامه مي دهد: كارشناس 

تأمين اجتماعي گفته اســت بايد 16 مــاه خدمت را 
بخرم و عددي هــم براي خريد خدمــت اعالم كرده 
است. به من گفته اند بايد 12ميليون و300هزار تومان 
براي خريد خدمت بپردازم. نمي دانــم چرا بايد اين 
پول را بدهم درحالي كه همــه مي گويند بايد رايگان 
باشد. صابري به همشــهري مي گويد دنبال آن است 
كه پرونده بيمه اش را از شــعبه اي كه در آن پيگيري 
مي شود به شــعبه ديگري منتقل كند تا شايد گره از 
مشكلش باز شود: »دوستانم گفتند مدير شعبه اي كه 
پرونده ام آنجاست با قانون آشــنا نيست يا سليقه اي 
عمل مي كند. بهتر است پرونده ام را به شعبه ديگري 
ببرم تا كارشناس باتجربه تري مشكلم را برطرف كند. 

االن يك هفته است درگير همين كار هستم.«

ابهامات را برطرف مي كنيم 
وجود مشــكل و ابهام كارشناسان تامين اجتماعي در 
رســيدگي به درخواست بازنشســتگي اين دسته از 
متقاضيان، واكنش مســئوالن تامين اجتماعي را در 
پي داشت.سرپرست اداره انتقال و استرداد حق بيمه 
سازمان تأمين اجتماعي، درباره بروز مشكل در فرايند 
رسيدگي به تقاضاي بازنشستگي سربازان حاضر در 
جبهه ها به همشــهري مي گويد ابهامات ايجاد شده 
را برطرف خواهد كرد: »بر اساس قانون مدت خدمت 
وظيفه مشمولين ماده 95 قانون تامين اجتماعي، پس 
از پايان خدمت و اشتغال مجدد در مؤسسات مشمول 

اين قانون، سوابق آنها در حســاب بيمه افراد منظور 
خواهد شد.«

به گفته پرنيان رضايي قانون شــرايط خاصي را براي 
بهره مندي بيمه شــدگان در ماده 95 قانون تعيين 
كرده اســت. ايام خدمت نظام وظيفه آن دســته از 
بيمه شدگان اين سازمان كه قبل از خدمت سربازي 
سابقه اشتغال و بيمه پردازي در كارگاه هاي مشمول 
قانون تامين اجتماعي داشــته و بعد از پايان خدمت 
نيــز مجــدداً در كارگاه هــاي مشــمول و حداكثر 
تا تاريــخ85/5/7 )تاريــخ الزم االجرا شــدن قانون 
استفســاريه قانون اصالح تبصره ماده 14قانون كار 
و الحاق يك تبصره بــه آن مصوب 85/3/28 مجلس 
شوراي اسالمي( مشغول به كار شده اند، مشمول ماده 
95قانون بوده و از پرداخت حق بيمه سربازي معاف 

خواهند شد.
رضايي با تأكيد بر اينكه مشــموالن اســتفاده از اين 
خدمت، بايد تقاضاي خود را به آخرين شــعبه محل 
بيمه پردازي ارائه كنند تا توســط كارشناسان حوزه 
مرتبط مورد بررسي و اقدام قرار گيرد، ادامه مي دهد: 
ماده 95 قانون تأمين اجتماعي صرفــاً ناظر بر مدت 
خدمت وظيفه اي است كه در كارت پايان خدمت نظام 
وظيفه به عنوان مدت خدمت قانوني درج شده است. 
صرف نظر از اينكه ممكن است متقاضي تمام يا قسمتي 
از خدمت نظام وظيفه قانوني خود را در جبهه هاي نبرد 

حق عليه باطل گذرانده باشد. 

پرداخت عيدي بازنشستگان كشوري 
تا 2روز آينده

مديركل امور مالي صندوق بازنشســتگي كشــوري از پرداخت 
عيدي بازنشســتگان و وظيفه بگيران باقيمانــده اين صندوق تا 
2روز آينده خبر داد. به گزارش ايســنا، علي خدامي با اعالم اين 
خبر گفت: با هماهنگي هاي به عمل آمده با خزانه داري كل كشور 
و ساير مراجع ذيربط مقرر شد عيدي آن دسته از بازنشستگان و 
وظيفه بگيراني كه بخشي از عيدي آنها واريز شده يا هيچ وجهي 
براي عيدي دريافت نكرده انــد، طي 2روز آينــده به طور كامل 
پرداخت شــود. به گفته خدامي، افراد داراي 2دفتركل و آنهايي 
كه روزشمار بازنشســتگي آنها كمتر از يك سال بوده و در نتيجه 
عيدي كامل براي آنها محاسبه نشده، جزو گروه هاي مورد اشاره 
بوده اند. به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل صندوق 
بازنشستگي كشوري، عيدي بازنشستگان و وظيفه بگيران كشوري 
طبق مصوبه دولت، به مبلغ 1.5ميليون تومان شامگاه چهارشنبه 

29بهمن ماه پرداخت شد.

راه دراِز پيش روي روزنامه نگاِر معلم
نسلي كه مشق و عشق روزنامه نگاري را از تحريريه  ادامه از 

به مدارس روزنامه نگاري آوردند و در نهادســازي صفحه اول
آكادميك رشته-حرفه روزنامه نگاري در دانشگاه كوشيدند و تالش كردند 
و كالس درس روزنامه نگاري آنها آميخته اي از تجربه-فن و هميشه با 

مثال هايي ملموس و تجربه هايي عيني همراه بود.
نام مهدي فرقاني براي روزنامه نگاران جوان تر، بيشتر با دانشكده علوم 
ارتباطات اجتماعي پيوند خورده اســت. مهم ترين ميراث دانشگاهي 
روزنامه نگاري ايران كه از آرزوهاي ديرين مرحوم دكتر كاظم معتمدنژاد، 
پدر بزرگوار علوم ارتباطات نيز بوده اســت. فرقاني در سال هاي اخير با 
تالش بسيار در توسعه و قوام دانشــكده كوشيد و دربرابر نامهرباني ها و 
بداخالقي ها -هرچند معدود و انگشت شمار- همواره پدرانه لب َگزيد و 

لبخند زد و نگذاشت نخ تسبيح  دانشكده علوم ارتباطات گسسته شود.
اين روزها مهدي فرقاني »استاد بازنشسته« دانشگاه عالمه طباطبايي 
شده است. ولي حال خراب اين روزهاي روزنامه نگاري ما بيش از هميشه 
به كساني مانند او نياز دارد؛ معلمي كه وقتي روزنامه نگاري تحقيقي درس 
مي داد فراتر از واژه هاي كتاب، از تجربه هاي زيسته اش مي گفت. وقتي 
از راه حل گرايي به مثابه ستون كليدي روزنامه  نگاري توسعه مي گفت، 
ده ها گزارش و تجربه عملياتي مثال مي زد و تحريريه برايش مهم ترين 

منبِع درسي بود.
براي دكتر مهدي فرقاني، راه تازه آغاز شــده است. نسل هاي جوان تر 
روزنامه نگاري به تجربياِت زيسته او بيش از هميشه نياز دارند. سنت هاي 
روزنامه نگاري در توفان تحول ديجيتال نياز به بقاي همراه با نوسازي دارند 
و در چنين مسيري بدون اتكا به سرمايه هايي مانند فرقاني سخت مي توان 
پيش رفت. در كنار همه اينها، تجربه بيــش از نيم قرن روزنامه نگاري و 
معلمي بايد ثبت و ضبط و منتشر شود؛ حاالحاالها با شما كار داريم استاد 

مهرباِن روزنامه نگاري.

ماده    اســاس  بر 
95قانــون تأمين 
اجتماعي سربازان 
وظيفه اي كه قبل از اعزام به خدمت سابقه بيمه كارگاهي داشته اند و بعد 
از خدمت نيز سابقه بيمه كارگاهي خود را تا قبل ازسال85 برقرار كرده اند 
مشمول خريد بيمه خدمت سربازي نيســتند. اين قانون مدت هاست 
ابالغ شــده اما جا به جايي برخي كارشناسان تأمين اجتماعي مرتبط با 

اين حوزه، برداشت هاي سليقه اي از قانون، وجود برخي ابهامات پاسخ 
داده نشــده درباره چند و چون اجراي ماده 95  قانون تأمين اجتماعي 
براي كارشناسان سبب سردرگمي سربازان در دوره دفاع مقدس شده و 
اعتراض آنان را در پي داشته است. براي پيگيري موضوع با برخي سربازان 
مشمول ماده 95 قانون تأمين اجتماعي درباره مشكالتشان گفت وگو 
كرده و از مســئوالن تأمين اجتماعي پرسيده ايم كه شروط اجراي اين 

قانون چيست و چرا اين مشكل ايجاد شده است؟ 

حميدرضا بوجاريان
خبر نگار

   حق بيمه سربازي چطور محاسبه مي شود؟ 
سرپرست اداره انتقال و استرداد حق بيمه سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به اين سؤال همشهري درباره چگونگي احتساب 
ايام خدمت نظام وظيفه و حضور داوطلبانه در جبهه بيمه شدگاني كه مشمول ماده 95قانون تأمين اجتماعي نيستند و تمايل 
به خريد خدمت نظام وظيفه خود دارند مي گويد: تمام بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي به شرطي كه در زمان ارائه تقاضا 
به هر نحو در رديف بيمه پردازان سازمان باشند )شامل بيمه شدگان اجباري، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و ادامه بيمه به طور 
اختياري، مقرري بگيران بيمه بيكاري و...( و قبل از ارائه تقاضا نيز حداقل 2سال سابقه پرداخت حق بيمه نزد سازمان داشته 
باشند مي توانند براي احتساب سابقه دوره خدمت وظيفه بدون مراجعه به شعبه و به صورت غيرحضوري از طريق ورود به 
سامانه خدمات الكترونيك سازمان به نشاني es.tamin.ir اقدام كنند. او مي گويد: حق بيمه  متعلقه اين افراد كه بايد براي 
خريد دوره خدمت وظيفه به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت كنند، طبق آيين نامه اجرايي قانون مربوطه بر اساس ميانگين 
دستمزد آخرين 2سال قبل از تقاضا ضربدر مدت خدمت سربازي يا حضور در جبهه آنان ضربدر 30درصد محاسبه مي شود 
كه از اين مبلغ 7سي ام سهم فرد است و 23سي ام نيز سهم دولت است. نحوه پرداخت حق بيمه سهم بيمه شده بر اساس 

روش انتخابي آنان اعم از يك جا يا تقسيط حداكثر 12قسط ماهانه خواهد بود.
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 مطالعــه امنيتي كه 
روي 96 كشور جهان امنيت

انجام شده است نشان 
مي دهد ايران از لحاظ جمع  آوري و 
امنيت داده هاي بيومتريك اوضاع و 

احوال خوبي ندارد.
بر اســاس گزارشــي كه از سوي 
تكنولــوژي  تحليــل  شــركت 
 )Comparitech كامپريتــك)
منتشــر شــده ايران پس از چين 
و كاستاريكا بيشــترين داده هاي 
بيومتريــك را از شــهروندان خود 
جمع آوري مي كنــد و امنيت اين 
اطالعات هم چندان مناسب نيست. 
در اين رتبه بنــدي آمريكا در رتبه 
چهارم قرار گرفته اســت. يكي از 
نكاتي كه در اين گزارش به شــدت 
مورد توجه قرار گرفته نحوه حفاظت 
و اســتفاده از داده هاي بيومتريك 

جمع آوري شده است.
داده هــاي بيومتريــك اكنون به 
منبعي مهم براي شناســايي افراد 
در حوزه هاي مختلف تبديل شده 
است. استفاده از سيستم بيومتريك 
از عكس گذرنامه گرفته تا دسترسي 
به حساب هاي بانكي با اثر انگشت، 
با ســرعت فزاينده اي در حال رشد 
اســت. بنابراين موضوع گردآوري 
اين داده هــا و در ادامه محافظت از 
آنها از اهميت بســزايي برخوردار 
است. اساسا داده هاي بيومتريك از 
سوي دولت ها بايد گردآوري شود، 
اما در بعضي موارد بخش خصوصي 
هم وارد حوزه گردآوري داده هاي 
بيومتريك شده است. شيوع كرونا 
هم باعث شده تا در جهان استفاده 
از اطالعــات بيومتريك به شــدت 

افزايش پيدا كند.
 در اين وضعيــت در ميان حدود 
100 كشور جهان تحقيقات نشان 
داده كه ايران به لحــاظ وضعيت 
نامناســب گــردآوري اطالعات 
در رتبه ســوم قــرار مي گيرد كه 
نگران كننده است و مي تواند حتي 

خطرآفرين باشد.

نبود تعريف قانونــي براي داده 
بيومتريك

»محمدجعفــر نعنــاكار« به عنوان 
حقوقدان به 2نوع اطالعات اشــاره 
مي كنــد و مي گويــد: نــوع اول، 
اطالعات كلي شــهروندان است اما 
نوع دوم اطالعــات بيومتريك افراد 

است.
او كه پيش از ايــن مديركل حقوقي 
سازمان فناوري اطالعات بوده ادامه 
مي دهد: اگرچه تعريف حقوقي براي 
داده هاي بيومتريك ارائه شــده، اما 
تعريــف قانوني براي اين دســته از 

داده ها در متون نداريم.
به گفتــه نعنــاكار »آن دســته از 
مشخصات داده اي كه قابليت انتساب 

به يك شخص معين دارد تحت عنوان 
داده هــاي بيومتريــك طبقه بندي 
مي شــود و علي القاعده اين داده ها 
بايد از سوي دولت ها گردآوري شود 
و بخش خصوصــي عمومــا نبايد به 

حوزه گردآوري داده وارد شود«.
او با اشــاره به اينكه بخش خصوصي 
مي توانــد به داده هــاي بيومتريك 
دسترســي داشــته باشــد، ادامه 
مي دهد: كارت هاي هوشــمند ملي 
داراي داده هاي بيومتريك هستند. 
يعني هم اثر انگشــت و هم تصوير 
چهره افراد در ايــن كارت ها موجود 
است. بنابراين وزارت كشور مي تواند 
دسترســي به اين داده هــا را براي 

بخش خصوصي فراهم كند.

نعناكار به آيين نامه هاي شوراي عالي 
امنيت ملي و دستورالعمل هاي مركز 
ملي فضاي مجــازي درباره ذخيره 
و حفاظت از داده هــاي بيومتريك 
اشــاره مي كنــد و مي گويــد: اين 
آيين نامه هــا و دســتورالعمل ها 
مشــخص كرده اند كه ايــن داده ها 
چگونه بايد جمع آوري، محافظت و 
استفاده شوند. اما متأسفانه نظارت 
بر اين دســتورالعمل ها كه وظيفه 
شوراي عالي فضاي مجازي است به 

درستي صورت نمي گيرد.

خالء قانوني
نعناكار با اشــاره به اينكــه اكنون 
و  اســتارت آپ ها  از  تعــدادي 
شــركت هاي نوپا ايجاد شده اند كه 
خدمات احــراز هويــت را به عهده 
گرفته انــد و داده هــاي بيومتريك 
افــراد را تجميع مي كننــد، ادامه 
مي دهد: حتي بعضــي از بانك هاي 
خصوصي هم اين خدمات را از طريق 
پلتفرم هــاي خود ارائــه مي دهند، 
درحالي كه اين پلتفرم هــا در ابتدا 
بايد در ســازمان فناوري اطالعات 
ثبت شــوند. طبق قانــون تجارت 
الكترونيــك وظيفه حفــظ داده ها 
هم با تجميع كننده و هم با صاحب 
داده هاســت. بنابرايــن درصورت 
افشــاي اين داده ها، بــراي مجرم، 
جرائم كيفري درنظر گرفته مي شود. 
همچنيــن طبق قانــون، اطالعات 
به طــور كل، از جملــه داده هــاي 
بيومتريك بايد تا 6 ماه در سرورهاي 
داخلي حفظ شود و نمي توان آنها را 
در ســرورهايي كه در خارج از ايران 

ميزباني مي شود ذخيره كرد.
نعنــاكار همچنيــن بــا اشــاره به 
اينكــه مجازاتــي بــراي افشــاي 
داده هاي بيومتريــك به طور خاص 
ديده نشــده اســت، مي گويد: در 
مورد افشــاي داده هــا به طور كلي، 
مي توان آن را »خيانــت در امانت« 
تلقي كرد اما واقعيت اين اســت كه 
بايد راهكاري انديشــيده شــود كه 
داده ها افشا نشوند؛ چراكه لو رفتن 
اطالعات شهروندان با هيچ مجازاتي 

قابل جبران نيست.

عمادالدين قاسمی پناه
خبر نگار به سوي آينده

دستكشي براي بيماران ام اس

يك مهندس اهل ادينبورگ اســكاتلند، يك دستكش روباتيك 
ابداع كرده اســت كه از هوش مصنوعي بــراي تقويت عضالت 
دست اســتفاده مي كند. به گزارش بي بي ســي، راس اوهانلون 
پس از ديدن عمه خــود كه مبتال به بيماري ام اس اســت، براي 
انجام كارهايي مانند نوشيدن آب يا تغيير كانال تلويزيون به فكر 
اين اختراع افتاد. او اميدوار است كه به ميليون ها انسان با ضعف 
دست كمك كند استقالل خود را در زندگي شان حفظ كنند. اين 
 )EMT( دستكش با اســتفاده از فرايندي به نام الكتروميوگرافي
قصد كاربر براي گرفتن اشيا را تشخيص مي دهد. اين كار فعاليت 
الكتريكي كه در پاسخ به تحريك عصب در عضله ايجاد مي شود 
را اندازه گيري مي كند و سپس از الگوريتمي استفاده مي كند كه 

اراده را به زور و توان تبديل مي كنــد و درنهايت به كاربر كمك 
مي كند تا چيزي را نگه دارد يا فشار الزم را براي انجام يك فعاليت 
وارد آورد. انتظار مي رود اين فناوري به طيف وسيعي از كارهاي 
روزمره ازجمله باز كردن پنجره ها، رانندگي و درست كردن چاي 
 BioLiberty كمك كند. اين دستكش نخستين محصول شركت
اســت كه اوهانلون، با كمك و همراهــي 3فارغ التحصيل ديگر 
تاسيس كرده است. تخمين زده مي شود كه 2ميليون و 500هزار 
نفر در انگلستان به دليل بيماري هايي مانند ام اس، بيماري نورون 
حركتي و ســندروم تونل كارپال و همچنين كساني كه به دليل 
افزايش ســن، توانايي و قدرت عضالت خود را از دست داده اند، 
از ضعف قدرت دســت رنج مي برند. اوهانلون 24ساله مي گويد: 
»به عنوان يك مهندس، تصميم گرفتم با استفاده از فناوري براي 
مقابله با چنين چالش هايي و با هدف كمك به افرادي مانند عمه ام 
براي حفظ استقاللش تالش كنم؛ همچنين براي كمك به افراد 
مبتال به بيماري هاي گوناگون و جمعيت روبه رشــد سالمندان 
كه اين فشــار را روي خدمات مراقبتي خود احساس مي كنند. 
ما مي خواهيم از زندگي مســتقل و ســالمندي ســالم از طريق 
فعال سازي امور شخصي براي زندگي راحت تر در خانه ، حمايت 
كنيم. ما اطمينان داريم كه پشــتيباني از اين طرح باعث تسريع 

بيشتر در روند ورود اين دستكش به خانه ها مي شود.«

ديگر تقريباً در ايران هم اكثر مردم يا 
فيلم هــا را آنالين مي بيننــد يا اين فناوري

حافظه هاي فلش و هاردديسك هاي 
اكسترنال هستند كه آرشيو فيلم و سريال كاربران را 
تشكيل مي دهند. به همين خاطر شايد خيلي ها ديگر 
نوارهــاي VHS را كــه در زمان خودش حســابي 

پرطرفدار بود، به خاطر نياورند.
خيلي هــا تصــور مي كننــد بــا روي كار آمــدن 
فناوري هــا و پلتفرم هاي مختلف پيشــرفته براي 
تماشاي فيلم، نوارهاي ويدئويي VHS كه از سال 
2008محبوبيت فراگيــر آن از بين رفته اســت، 
ديگر بين مــردم طرفداري ندارد، امــا نتيجه يك 
تحقيق نشان داد كه همچنان اين نوارهاي ويدئويي 
محبوب اســت تا جايي كه به مبالــغ گزافي بين 
كلكسيونرهاي نوارهاي VHS خريداري مي شود. 
Video Home System يا سامانه ويدئوي خانگي 
استانداردي براي كاست هاي ضبط آنالوگ بر پايه 
نوار مغناطيسي بود كه توسط شركت جي وي سي 
توسعه داده  شــد. به گزارش نيويورك تايمز، طبق 
گفته ديو رودريگز، كتابدار ديجيتال در دانشــگاه 
ايالتي فلوريــدا اگرچه آخرين دســتگاه پخش و 
ضبط ويدئوكاســت خانگي موســوم به VCR در 
سال 2016توســط Funai Electric در اوزاكاي 
 VHS ژاپن توليد شد، اما اســتفاده از نوار ويدئويي
همچنان جاودانه اســت و امروزه يك بازار پررونق 

براي خريد و فروش آن وجود دارد.
در شبكه اجتماعي اينستاگرام، فروشندگان آخرين 
فيلم هاي بازمانــده روي نوار ويدئويــي VHS را به 
قيمت تقريبا گزاف 190دالر به فروش مي رســانند 
كه اتفاقــا خريدار هــم دارد. باوجود ايــن قيمت و 
پيشــرفت هاي فناوري پس از ســال 2006به نظر 
 ،VHS مي رسد تقاضاي زيادي براي نوارهاي قديمي
وجود دارد. طرفداران پرشــور اين نوع رسانه اعتقاد 

دارند كه VHS چيزي را ارائه مي دهد كه ساير انواع 
رسانه نمي توانند.

 ،DVD و Blu-ray متيو بوث كه عــالوه بر اجــاره
نوارهــاي VHS را نيز مي فروشــد، مي گويد: تصور 
عمومي كه مردم مي توانند هر فيلمي را كه مي خواهند 
از خانه سفارش دهند، كامال اشــتباه است. با روي 
كارآمدن شبكه هاي اينترنتي جريان سازي  براي يك 
فروشگاه فيلم عظيم در اينترنت وعده داده شده بود؛ 
جايي كه مشتري فقط يك كليك با فيلم موردنظرش 
فاصله داشت، اما واقعيت اين است كه اشتراك اين 
پلتفرم هاي جديد بســيار گران اســت، محتوا بين 
سرويس هاي اشــتراك دست به دســت مي شود و 
فيلم ها به صورت چرخــه اي كار مي كنند كه اغلب 
قبل از اينكه مردم فرصت تماشــاي آنها را داشــته 
باشند، ناپديد مي شوند. از اين نظر نوار VHS چيزي 
را ارائه مي دهد كه بازار فعلي نمي تواند؛ يك كتابخانه 
گسترده از تصاوير متحرك كه در هيچ جاي ديگري 
در دسترس نيســت. جيمز چاپمن، استاد مطالعات 
فيلم در دانشگاه لستر بريتانيا و سردبير مجله تاريخي 
 VHS فيلم، راديــو و تلويزيون مي گويــد: نوار هاي
نخستين فناوري است كه اجازه داد رسانه هاي خانگي 
در مقياس گسترده به فيلم ها دسترسي داشته باشند.

در دهه 1970نوار ويدئويي وارد صنعت خانگي شد 
و اقتصاد تلويزيون و تجارت ســينما را دچار انقالب 
بزرگي كرد. در اوايل دهه 1980در صنعت فيلمسازي  
 VHS خانگي جنگ فرمت به وجود آمد و 2 استاندارد
و Betamax بيشترين بازتاب رسانه اي را داشتند. 
VHS ســرانجام در اين جنگ پيروز شــد و تا سال 
1980بر 60درصد بازار آمريكاي شمالي تسلط داشت 
و به عنوان فرمت ويدئوي خانگي غالب ظاهر شــد. 
آمدن فناوري ديجيتال با فراگير شدن سي دي هاي 
فيلم و بعدها دي وي دي اما خيلي ســريع باعث شد 

اكثريت مردم نوارهاي ويدئو را كنار بگذارند. 

 زنده ماندن
VHS عجيب

 فناوري نوارهاي ويدئو شايد توسط خيلي ها به فراموشي سپرده شده
اما گزارش هاي جهاني نشان مي دهد هنوز VHS بازار داغ و خاصي در جهان دارد

آژیر قرمز برای اطالعات 
بیومتریک ایرانی ها

يك گزارش جديد نشان مي دهد كه ايران از لحاظ وضعيت نامناسب 
 جمع آوري اطالعات بيومتريك رتبه سوم جهان را دارد 

كه خطري بالقوه براي كشور به حساب مي آيد
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سخنگوي ســتاد ملي مقابله با كرونا، به تشريح وضعيت 
بيماري كرونا و همچنين وضعيت شيوع ويروس انگليسي 
در كشــور پرداخت. به گزارش   مهر، عليرضا رئيسي، در 
گفت وگوي ويژه خبري شبكه دو سيما، به ارائه گزارشي 
از وضعيت بيماري كرونا در كشــور پرداخت. او با اعالم 
اينكه 11 شهر قرمز در استان خوزســتان داريم، گفت: 
در خوزستان شاهد ايجاد موج انفجاري هستيم كه ناشي 
از شيوع باالي ويروس انگليسي در كشــور عراق است. 
رئيسي ادامه داد: هفته گذشــته ميزان بستري ها روزانه 
كمتر از 1۰۰۰ نفر بود، اما مراجعات سرپايي رو به افزايش 
اســت كه درصورت تداوم اين وضعيت در يكي، دو هفته 
آينده ميزان بستري ها باال خواهد رفت و در 4 هفته آينده 
ميزان مرگ وميرها شــدت خواهد گرفــت. او افزود: اگر 
نخواهيم پروتكل ها را جدي بگيريم، شــرايط خطرناك 
خواهد شد؛ به طوري كه در بعضي از شهرستان ها ميزان 
رعايت پروتكل ها به زير 1۰ درصد مي رسد. رئيسي تأكيد 
كرد: تاكنون 6۲ مورد ابتال به ويروس انگليسي در كشور 
داشته ايم كه 7 نفر آنها فوت كرده اند. او افزود: اگر رعايت 
نكنيم حتماً اتفاق ويروس چيني تكرار مي شود. به گفته 
رئيسي، هم اكنون 11 شهر قرمز، 5۲ شهر نارنجي و 17۲ 
شهر زرد داريم. او افزود: 1۰ كشــور بيشترين اتباع وارد 
شده به كشور ما را دارند كه عراق، ازجمله اين 1۰ كشور 
است. سخنگوي ســتاد ملي مقابله با كرونا، گفت: يكي 
از مشكالت ما تست هاي پي ســي آر جعلي است كه از 
كشورهاي ديگر وارد كشورمان مي شوند و اين وضعيت در 
مرزهاي زميني خيلي سخت تر است. او افزود: شنيده شده 
است كه اين افراد با يك ميليون تومان، تست هاي جعلي را 
تهيه مي كنند. رئيسي در ادامه به وضعيت تأمين واكسن 
اشاره كرد و گفت: نخستين واكسن توليد داخل ما، واكسن 
پاستور خواهد بود كه تكنولوژي آن را از كوبا گرفته ايم و 
خودمان توليد مي كنيم. او افزود: اگر بازار ســياه واكسن 
به وجود بيايد قطعاً از خارج وارد خواهد شد كه مردم نبايد 
اعتماد كنند. رئيسي گفت: تزريق واكسن براساس سند 
ملي ســتاد مقابله با كرونا خواهد بود. همچنين معاون 
درمان وزارت بهداشت، در ارتباط با وضعيت قرمز كرونايي 
در اســتان خوزســتان، توضيحاتي ارائه داد. به گزارش 
خبرگزاري مهر، قاسم جان بابايي، با بيان اينكه شهرهاي 
آبادان، خرمشهر و شادگان در وضعيت قرمز قرار دارند و 
عامل اصلي چرخش ويروس كرونــا عادي انگاري مردم 
است، گفت: به رغم هشدارهاي مكرر درخصوص خطرات 
بيماري كرونا در بازديد از سطح شهر، شاهد سهل انگاري 

مردم و حضور در بازارهاي اهواز هستيم. 

 شناسايي 6۲ مورد 
ويروس انگليسي در كشور

خبر نخســتين محمولــه واكســن كرونــاي 
اســپوتنيك وي روسي، شــانزدهم بهمن 
وارد كشــور شــد و 6روز بعد هم، با اولويت 
قرار دادن كاركنان بخش مراقبت هاي ويژه 
بيمارســتان ها، واكسيناســيون به صورت 
رســمي و محدود آغاز شــد. 14روز از آغاز 
واكسيناســيون مي گــذرد و در اين مدت 
محموله ديگري هم وارد شــده و آنطور كه 
مسئوالن وزارت بهداشــت مي گويند قرار 
است محموله هاي ديگري هم از كشورهاي 
چين و هند به مجموعه اضافه شود. دومين 
محموله ۲4بهمن وارد كشور شد تا 1۰۰هزار 
نفر ديگر، واكسينه شوند. اولويت همچنان با 
كادر درمان و با تمركز بر كاركنان بخش هاي 
كروناست. با آغاز واكسيناســيون،  اما افراد 
زيادي در صف انتظار براي دريافت واكسن 
نشسته اند تا نوبت  تزريق شان از راه برسد. حاال 
از ميان گروه هاي داراي اولويت تزريق، بيماران 
خاص، انتظار سخت تري مي كشند. سيستم 
ايمني بدن آنها به دليل درگيري با بيماري 
زمينه اي  شــان پايين اســت، مراجعه هاي 
مكرر به مراكــز درماني دارنــد و درصورت 
ابتال بيشترين آســيب را مي بينند. در اين 
وضعيت، انجمن هاي حمايتگر از اين بيماران، 
درخواست كرده اند تا اين بيماران هرچه زودتر 
در اولويت تزريق واكســن قرار گيرند. پيش 
از اين در هجدهم بهمــن، رئيس جمهوري 
اعالم كرده بــود كه واكسيناســيون عليه 
كرونا، با اولويت كادر درمان، بيماران خاص 
و سالمندان انجام مي شود، با گذشت ۲هفته 
از آغاز واكسيناسيون، اما هنوز هيچ اعالمي به 

بيماران خاص نشده است.

 عوارض كرونا براي تاالسمي ها شديد است 
يكي از اين گروه ها، بيماران خاص تاالسمي 
هستند. يونس عرب، دبير انجمن تاالسمي 
ايران به همشهري مي گويد كه تصميم گيري  
براي واكسيناسيون بيماران خاص، با معاونت 
درمان وزارت بهداشت است. تاكنون اما اعالم 
نشده كه اين گروه در اولويت واكسيناسيون 
قرار دارند يا خير: »بيماران مبتال به تاالسمي، 
مراجعه هاي مكرر به مراكــز درماني دارند 
تا خون تزريق كنند. ايــن ترددها آنها را در 
معرض خطر انتقال بيماري قرار مي دهد.« 
عرب مي گويد، بيماران تاالسمي نقص ايمني 
دارند و اين مشــكل، آنها را در برابر ويروس 
جهش يافته كرونا، ضعيف مي كند و خطرات 
جدي تري برايشان دارد: »تاكنون اعالم نشده 

كه بيماران خاص در اولويت دوم بعد از كادر 
درمان قرار دارنــد؛ درحالي كه اين بيماران 
بايد در اولويت اول باشــند.« براساس اعالم 
او، تاكنون بيش از 7۰۰بيمار تاالسمي مبتال 
به ويروس شــده اند و ۲۰نفر هم جانشان را 
از دســت داده اند. ابتال به اين ويروس براي 
بيماران تاالسمي عوارض بسيار زيادي داشته 
و به اين منجر شده كه ميزان تزريق خونشان 
باالتر برود و حتي پس از بهبودي هم اين روند 
ادامه داشته باشد. برخي دچار نارسايي هاي 
قلبي، ريوي و كبدي شــدند و هنوز هم اين 

مشكالت برايشان ادامه دارد. 

بی اطالعــی از زمان واكسیناســیون 
ديابتی ها

از ميان بيماران خاص، بيمــاران مبتال به 
ديابت، شــرايط ويژه تري دارند. تابســتان 
امســال بود كه نتيجه مطالعات محققان 

فرانسوي نشان داد كه 1۰درصد از بيماران 
ديابتي مبتال به ويروس كرونا، جانشــان را 
از دست مي دهند. به اســتناد اين بررسي، 
اين افــراد در مدت يك هفته بســتري در 
بيمارستان، به دليل پيامدهاي ناشي از ابتال 
به اين ويروس فوت مي كننــد. هم اكنون 
حدود 5ميليون و 5۰۰هزار مبتال به ديابت 
در كشور زندگي مي كنند. آخرين بررسي ها 
نشــان مي دهد كه خطر مرگ افراد ديابتي 
بر اثر ديابت، 1.5تا 3برابر افراد عادي است. 
ديابت، سيســتم ايمني بــدن را تضعيف 
مي كند، روي قلب و عروق تأثير مي گذارد و 
عملكرد كليه را مختل مي كند. همين مسئله 
سبب شد تا اســداهلل رجب، رئيس انجمن 
ديابت، هم به همشهري بگويد، بيماران مبتال 
به ديابت، جزو افراد با ريسك باال قرار دارند. 
آنها در گروه بيماران خاص هستند و بايد در 
اولويت واكسيناسيون باشــند؛ البته هنوز 

درباره اين موضوع اعالمي نشده است.

 ممنوعیت مصرف واكسن روسي براي 
بیماران هموفیلي  

ماجرا براي بيماران مبتــال به هموفيلي اما 
متفاوت تر اســت. براســاس اعالم شركت 
توليدكننده واكسن اسپوتنيك وي روسي، 
اين واكسن براي بيماران مبتال به هموفيلي 
يا ساير مشكالت انعقادي خون، ممنوعيت 
مصرف دارد؛ به همين دليــل اين بيماران 
سهمي از محموله واكســن روسي ندارند و 
بايد منتظر واكسن هاي توليدشده كشورهاي 
ديگر بمانند. به گفته احمد قويدل، مديرعامل 
سابق و عضو هيأت مديره كانون هموفيلي 
ايران به همشهري، اين ممنوعيت براساس 
بروشورهاي منتشرشــده از سوي شركت 
توليد كننده اسپوتنيك وي، اعالم شده است: 
»در روسيه هم اين واكسن را براي بيماران 

هموفيلي و مشابه هموفيلي تزريق نكرده اند و 
احتماال از مدل هاي ديگر واكسن كرونا براي 
آنها استفاده شده اســت.« به گفته قويدل، 
براساس اطالعات منتشرشده از سوي شركت 
توليد كننده، اين واكسن مي تواند منجر به 
تشديد خونريزي در ميان اين بيماران شود؛ 
يعني تأثيرات ثانويه آن، مشكل ســاز است 
و به همين دليل براي اســتفاده اين گروه 
ممنوع شده است. محدوديت تزريق برخي 
از واكسن ها سبب شــده   سازمان بهداشت 
جهاني از كشورها بخواهد از منابع مختلفي 
براي تامين واكسن استفاده كنند تا تمام افراد 
با مشكالت مختلف بتوانند واكسينه شوند. 
قويدل، مديرعامل ســابق كانون هموفيلي 
بر همين موضوع تأكيد مي كند و مي گويد، 
توليد و مصرف واكســن، پروسه زمانبري 
است، اما با توجه به ابعاد شيوع كرونا، سازمان 
بهداشت جهاني مجوز مصرف اضطراري را 
داده است، اگر شرايط عادي بود چند سال 
طول مي كشيد تا واكسني توليد و تجويز و 
تأثيرات آن هم مشخص شود، اما در ارتباط 
با واكسن كرونا اين موضوع رعايت نشد.« او 
در عين حال به اين نكته اشاره مي كند كه 
پاندمي زماني قابل كنترل اســت كه همه 
بتوانند از واكســن استفاده كنند؛ به همين 
دليل هم سازمان جهاني بهداشت، كوواكس 
را راه انداخــت تا عدالت در توزيع واكســن 
صورت گيرد و تمام بيمــاران بدون عوارض 
از واكسيناسيون بهره مند شــوند. قويدل 
مي گويد، بيماران هموفيلــي بايد منتظر 
واكســن هاي ديگري باشــند كه براي آنها 
ممنوعيت مصرف نداشته باشد: »براساس 
اعالم فدراسيون ارزيابي جهاني هموفيلي، 
بيماران خاص در مخاطره خاصي براي ابتال 
به كرونا و مرگ ناشــي از آن قــرار ندارند و 
ريسك ابتال به كرونا در آنها مانند مردم عادي 
است، اما به اعتقاد من پس از كادر درمان و 
سالخوردگان، بيماران خاص بايد در اولويت 
قرار گيرند؛ چرا كه اين افراد درســت مانند 
كاركنان سالمت، مراجعه هاي بااليي به مراكز 
درماني دارند و احتمال ابتالي آنها باالست.« 
به گفته او، يــك بيماري شــيمي درماني، 
هموفيلي يا دياليزي، مراجعه هاي مكرر به 
مراكز درماني دارد؛ بنابراين بيشتر در معرض 
ابتالست: »برخي بيمار هاي زمينه اي مثل 
ديابتي ها يا بيماران نقص ايمني، بيشــتر 
در مخاطره قرار دارند، امــا به هر حال تمام 
بيماراني كه مراجعه زيادي به مراكز درماني 

دارند بايد در اولويت واكسيناســيون قرار 
گيرند.« برنامه ملي واكسيناسيون در برابر 
كرونا، گروه هاي اولويــت دار براي دريافت 
واكســن را مشخص كرده اســت. براساس 
اين برنامه، واكسيناســيون جامعه بايد در 
4مرحله و 4اولويت انجام شود. در فاز اول كه 
زمستان امسال بايد تمام  شود، كاركنان خط 
اول سالمت كه بيشترين درگيري با بيماري 
را دارنــد، در اولويت قرار دارنــد و بيماران 
خاص، پس از آنها و سالمندان قرار گرفته اند. 
بيماران خاص يعني افراد مبتال به سرطان، 
بيماراني كه شيمي درماني انجام مي دهند، 
بيماران پيوند عضو يا بيماراني كه داروهاي 
ســركوب كننده سيســتم ايمني دريافت 
مي كنند، مبتاليان به ديابت، بيماري هاي 
قلبي، پرفشــاري خــون، چاقــي مفرط، 
بيماري هاي مزمن كليــوي، بيماري هاي 

مزمن خوني، افراد مبتال به اچ آي وي و... .

نامه به وزير بهداشت براي اولويت قرار 
دادن بیماران  ام اس

ارديبهشــت ســال 98، مديرعامل بنياد 
بيماري هاي خــاص اعالم كــرده بود كه 
در كشــور، ۲۰هزار بيمار تاالسمي، بيش 
از 6هزار بيمار هموفيلــي و 7۰هزار بيمار 
مبتال به  ام اس، وجود دارد. ســاالنه 11۰تا 
115هــزار بيمار جديد به ســرطان مبتال 
مي شوند، اما هنوز براي اين گروه، اولويتي 
براي واكسيناســيون در نظر گرفته نشده 
است. همين مسئله سبب شد تا محمدرضا 
معتمد، رئيس كميته علمي انجمن ام اس 
ايران نامه اي به وزير بهداشــت بنويســد و 
از او بخواهد كه اين بيمــاران را در اولويت 
واكسيناســيون قرار دهند. او به همشهري 
مي گويد: »برخي از بيمــاران ام اس به دليل 
شــديد بودن بيماري از داروهايي استفاده 
مي كنند كه سركوب كننده سيستم ايمني 
بدن اســت؛ به همين دليل درصورت ابتال 
آسيب هاي جدي خواهند ديد. اين داروها 
براي جلوگيري از پيشرفت بيماري تجويز 
مي شود.  او مي گويد، هنوز هيچ اطالعي به آنها 
درباره نحوه انجام واكسيناسيون داده نشده 
است: »ممكن است وزارت بهداشت از ما آمار 
بخواهد كه چه تعداد بيمار داريم و از ميان 
آنها چه تعداد داروهاي سركوب كننده ايمني 
مصرف مي  كنند؛ هرچند كه واكسيناسيون 
اين گروه، بستگي به سياســت ها و ميزان 

توانايي براي انجام واكسيناسيون دارد.«

بيماران خاص در صف انتظار 
تعيين اولويت واكسيناسيون 

رئيــس كميتــه علمــي انجمــن  ام اس: نامــه اي بــه وزير بهداشــت 
نوشــته ايم تا اين بيماران بــراي واكسيناســيون مورد توجه قــرار گيرند
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ديداريوحضوريوفيزيكينميشود؛بهويژهآناوقاتيكهخانوادهها
درزمانعزاداريمعمولي،صرفپذيراييوبرگزاريمراسموتداركات
ميكنندهمانزمانهامتوفيراازيادميبرندواينمســئلهدراين
دورانوجودنــداردوخانوادههــاميمانندوسوگشــانوداغيكه
نتوانستندباديگرانشريكشوند.اينديدوبازديدها،دردنبودافرادرا
توزيعميكندامااكنوندردوسوگبهتنهاييبهخانوادهواردميشود
وباعثآسيبپذيرشدنآنهاميشود.درحوزهاجتماعيبرگزارنشدن
مراسممربوطبهمرگوميرهادرزمانكرونا،روابطاجتماعيجامعه
راشكنندهميكندوســوگبيشازآنچيزيكهسوگفرديباشد
سوگاجتماعيويكخللاجتماعيدرايننظاماترفتاريوارتباطي

جامعهميشود.
دركلســوگبعدازمرگافراددرزمانهكرونا،چــهكروناگرفتهيا
نگرفتهباشد،برساحتخانوادهونزديكانمتوفياثراتبسيارمخربي
داردكهبهراحتيهمقابليتترميمندارد.وميتوانگفتشايدهمين
كرونا،بخشيازسبكسوگواريدنياراتغييربدهد.اساساكرونابخشي
ازروابطجسميآدمهامثلدستدادن،بغلكردن،بوسيدنوهمه
اينهاراازبينخواهدبردوبعدازاينافرادخيليباكراهتبههمدست
خواهنددادوقاعدتاكرونابههمينراحتيازبيننخواهدرفت.واگر
سالهابعدازواكسنهمباماهمراهواينهمراهيادامهداشتهباشد،

بهطورطبيعيارتباطاتكمميشود.
واگرازبينبرودمردمازروياحتياطدســتنخواهنددادوارتباطات
جسمينخواهندداشتوبهطورطبيعياينسوگيخواهدبودكهبرجان
وروحخواهدماند.بهطوركلدرمراسمعزاداريسوگبينصاحبعزاو
افراديكهدرعزاداريشركتميكنندبهتعبيريتوزيعميشودامااالن
متأسفانهبهاينداليلكهارتباطاتوجودنداردسوگتوزيعنميشودو
فشارآنمستقيمبرخانوادهواردميشودوگاهيبرايبعضيهاشكننده
وخردكنندهاستكهاميدوارمدراينكشوروكشورهايديگرانسانها
بتوانندتحملشانرابرايقبولكردناينوضعيتباالببرندتاازاينبرهه

حساسونگرانكنندهسوگواريبگذريم.

يادداشتيك

اجازه بدهيد گريه كنيم 
چرابعضيها-حتيدرمرگعزيزانشان-

نميتوانندگريهكنند؟
بعضيوقتهاحتيگريهكردنهمكارسختيميشود؛عزيزيراازدست
دادهاياماحتياشكهاهمخودشــانرادريغميكنندتابارغم،همچنان
سنگينبماند.بعضيوقتهاميتوانيگريهكنيامابراياينكهخودتراقوي
نشانبدهيوپذيرايمهمانانيباشــيكهبرايتسليتقدمرنجهكردهاند،
بايدمقاومتكني.عبارت»مردكهگريهنميكند«راهمكهبارهاشنيدهايمو
بهزبانآوردهايم.اگرزنهمباشيروزهاياول،مجازيگريهكني،صورتات
راچنگبندازيوگيسهايتراپريشانكنيامابعدازچندروزمدامباتشر

بهتميگويند»چهخبرته«....

 همه گيري فقدان مبهم
در كمين مردم جهان 

تعطيالتتابســتانيبههمخورد.ازدواجهابهتعويقافتادند،كسبوكارها
آسيبديدندوافرادزياديازكاربيكارشدند.سقوطارزشبازارسهامباعث
شدپساندازبازنشستگيميليونهانفردرمعرضخطرقرارگيرد.پدربزرگها
ديگرنتوانستندنوههايخودرادرآغوشبگيرند،البتهاگربهلطفترساز
همهگيريكروناامكانمالقاتباآنهافراهمميشــد.بهگفتهآلنجوردانو،
مديرخدماتدرمانســرپاييمركزسالمتروانپرينســتون،اينحجم
ازدستدادنبسيارسنگيناست.ميليونهانفرشغلخودراازدستدادهاند،
تقريباهمهافرادروندروزمرگيوزندگيعاديخودراازدســتدادهاندو

بزرگترينخسارت،فقدانعزيزانومرگآنهاست...

 همدردي 
يك مسئوليت اجتماعي است

وقتيكسيعزيزيراازدستميدهدميتوانيمكمككنيمتاغمشكمشود؟
هماكنونموضوعسوگوارينسبتبهزمانهايديگريشرايطمتفاوتيراطي
ميكند.اينشرايطفقطمختصكشورمانيست،دركشورهايديگرهموضعيت
هميناست.پاندميكرونافراگيرشــدهوباعثشدههمهشئوناتزندگيما،
مراسم،سنتهاوآيينهاتحتتأثيراينهمهگيريقراربگيرد.يكيازموارديكه
مانيازبهتخليهروانيوعاطفيداريم،مسئلهسوگوارياست؛جاييكهعزيزيرا
ازدستدادهايمونيازمنديمهمموردحمايتاجتماعيقراربگيريموهمبتوانيم
سنگينيتحمليكفقدانوازدستدادنبزرگراتحملكنيم.ماپيشازاين،

نبودعزيزانرابابرگزاريمراسموآيينهاتحملميكرديم...
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اردشير گراوند
جامعهشناس

 سوگواری در
زمانه کرونا

این شماره

يك تصوير از تشــييع بيمار كرونايي، نخســتين مواجهه هولناك ما با يكي از 
زخم هاي كرونا بود. تصوير، چند مرد و زن را نشان مي داد كه با فاصله از يگديگر 
و همچنين دور از جسم بي جان عزيزشان، ايســتاده مي گريستند. اين عكس 
در همان نخستين روزهاي شيوع كرونا، هراس ســوگواري هاي انفرادي را در دل بسياري از ما كاشت و 
گذر زمان نيز نشان داد كه روزگار كرونايي قرار اســت بر بازماندگان و داغ ديدگان سخت  بگيرد. هر چند 
برخي تالش كردند كه با برگزاري مراسم  آنالين اندكي از مصائب سوگواري ايام كرونا بكاهند اما هنوز خأل 
آغوش ها و همدردي هاي حضوري براي تحمل رنج از دست دادن ها احساس مي شود. عليرضا شريفي يزدي، 
جامعه شناس نيز بر اين خأل تأكيد دارد و در گفت وگو با همشهري، مراسم سوگ را به عنوان يكي از مراحل 

پذيرش از دست دادن عزيزان معرفي مي كند.

هشدار براي سوگ هاي طوالني
زمانيكهفرديكيازعزيزانيانزديكانخودراازدست
ميدهد،۴مرحلهانكار،خشم،غمشديدودرنهايت
پذيرشراتجربهميكند.اينجامعهشناسدررابطهبا
اين۴مرحلهتوضيحداد:»سوگواريكمكميكندكه
فردداغديدهازمرحلهانكاروخشمعبوركندودرگام
بعديمرحلهغمشديدراهمبهشكلمناسبيپشتسر
بگذاردتاازايــنطريقتواناييالزمبــرايحضوردر

مرحلهپذيرشرابهدستبياورد«.
اماكروناتماماينمراحلرابرهمزدهاستوافراددر
تنهاييباغمازدستدادننزديكانشانسرميكنند؛
»كروناموجبشدهاستتاافرادبهاجبارآن۴مرحلهرا
بهشكلفرديپشتسربگذارند.بهدليلاينكهانسان
قابليتاينرانداردكهتمــاماينمراحلرادرتنهايي
خودوبهشكلكاملطيكند،باعثميشودكهافراد

دچارسوگمعوقوسوگطوالنيشوند«.
سوگطوالنيبهاينمعناستكهافراددركوتاهمدت
اينفقدانراميپذيرندامابهدليلاينكهتماممراحل
بهدرستيطينشدهاست،اينمشكلدرزندگيافراد
بهشكلديگريخودرانشــانميدهد.فرددرسوگ
طوالنيبهجاياينكهدربازهزمانــي90تا1۲0روزه
بهبازســازيخودبپردازدوبهزندگيطبيعيبرگردد،
ممكناستماههاوحتيسالهادرگيراينسوگباشد.
شــريفييزديازمنظراجتماعينيزبهبررسيتبعات
حذفسوگواريجمعيبهواسطهكروناپرداختوگفت:
»زمانيكهباتعدادباالييازافرادمواجهميشويمكهبا
تحميلمرگناشيازكروناروبهروهستندونميتوانند

بهدرســتيعزاداريكنند،جامعهبهنااميدي،خشم،
نگراني،افسردگيفرديواجتماعيدچارميشود«.

ايناستادجامعهشــناسمعتقداستدرشرايطيكه
پروتكلهااجــازهميدهندبايدبگذاريمكهمراســم
سوگواريهرچندمحدودودرفضايبازانجامشودو
همچنينحلقهحمايتعاطفيبهشكلمحدوددركنار

صاحبسوگقراربگيرد.
دراينميــاننبايدفراموشكردكــههرچندممكن
استمراسمســوگواريآنالينتأثيرچندانيدررفع
غمافرادنداشــتهباشــداماتاحديميتواندهمدلي
بياوردودرگذارازمراحلسوگواريكمككنندهباشد.
شايدجامعهبهشكلمستقيمنتواندقدميبرايرفع
معضالتســوگواريدرايامكرونابردارداماوقتيكه
چنيناتفاقاتيرخميدهد،اهاليمحل،همسايههاو...
ميتواننددرمسيرحمايتعاطفيگامبردارندتاباري

ازدوشبازماندگانبرداشتهشود.

تأثير حذف ســوگواري براي ســويه هاي فردي، 
اقتصادي و اجتماعي 

كورشساســاني،رواندرمانگرنيزسوگواريراپاسخ
رواني-اجتماعيمابهيكفقــداندرزندگيمعرفي
ميكند؛»زمانيكهدربارهســوگصحبتميكنيم،
الزماستازچندجنبهبهآنبپردازيم؛چراكهسوگ
باســويههايفردي،فرهنگي-اجتماعيوهمينطور
اقتصاديدرجامعهايرانيهمراهاســت.بنابرايناگر
تغييريدرشيوهســوگواريرخميدهدبايددراين

چندزمينهبهآنپرداخت«.

براساسگفتهاينرواندرمانگر،شايدتغييردرزمينه
فرديسوگواري–يعنيزمانيكهفرد،مجزاازخانواده
وجامعهبررسيشود-چندانمشهودنباشدوتنهادر
زمينهحمايتاجتماعيشــاهدتغييرباشيم؛يعني
زمانيكهفردتابتحملفقدانرانداردونيازبهحضور
ديگرانداردتاازاينطريقشــرايطراتــاببياورد.
ميدانيمكهافرادازنظرتــابآوريروانيبايكديگر
متفاوتهستند،بنابرايننيازشانبهحمايتاجتماعي
باهمفرقدارد،بنابرايــننميتوانيمحكمكليبراي
وضعيتافرادداغداردريكســالاخيربدهيم.براي
بعضيازافرادكهنيازمنداينحمايتهابودندشرايط
ســختترشــدوبرايافراديكهتابآوريبيشتري

داشتند،تفاوتچندانيدراينزمينهايجادنشد.
»درحوزهفرهنگي-اجتماعيبايدبهبحثآيينهاي
ســوگوارياشــارهكنيم.«؛ساسانيبااشــارهبهاين
موضوعتوضيحداد:»يكســريازمراسمجمعيازروز
تدفينآغازميشدامادردورانكرونااينمراسمحذف
شدندواگرآنجنبهحمايتاجتماعيراكناربگذاريم
بايدبگوييمكهازنظراقتصاديشــرايطبهتريبراي
خانوادههايداغديدهمهياشد؛چراكههزينهاينمراسم
دراينوضعيتنامناسباقتصادي،فشارمضاعفيرابر
خانوادههايداغدارتحميلميكرد.البتهاينگونهنبوده
استكهحذفتماماينآيينهامفيدبودهباشدچون
درادامهمســيروزمانيكهافرادبايكفقدانمواجه
ميشوند،شكلوصورتبنديخانوادهنيزتغييرميكند
وايندورهگذارنميتواندخيليزوداتفاقبيفتد؛درواقع
بايدبگوييمزمانيكهآيينهانباشد،تغييرنقشهادر

خانوادهيكبارهبرافرادتحميلميشود«.
براساسگفتهساساني،قراربودكهسوگواريدرقامت
يككاتاليزوروتسريعكنندهشرايطبرايبازگشتبه
زندگيعملكند.زمانيكهاينكاتاليزوردچاراختالل
ميشود،ممكناستجنبههايمثبتيمانندكاهش
هزينههاياقتصاديبههمراهداشتهباشداماازسوي
ديگرجنبههايمنفيدرحوزهروابطاجتماعيوفردي

بههمراهميآورد.
آمارمرگروزانهبهدليلبيماريكروناموجبشــدتا
نگاهمانسبتبهبســياريازمفاهيمتغييركندودر

اينميانمرگنيزازاينقاعدهمستثنينبودهوشايد
بهجرأتبتوانگفتكهكرونا،نسبتمارابامرگتغيير
دادهاســت؛»انگارفاصلهمابامرگكمترشدهاستو
ديگرمانندزمانهقبلازكروناكهمامرگرادورازخود
ميپنداشتيم،نيستومردنارزانشدهاست،بنابراين
بهنظرميرسدمعانيمرگوزندگيدرحالدگرگوني
هستندوكروناموجبشدهتابازنگرياساسيدررابطه

بامرگوسوگواريداشتهباشيم«.
تجربهروزهايكروناييبهمانشــاندادكههراقدامي
كهبهافرادســوگوار،حسهمدليرامنتقلكندوآن
ديگري،خواهاندريافتچنينحســيباشد،مثبت
خواهدبود؛چراكهاينهمدلياثراتمثبتيبرزندگي
بازماندگانخواهدداشــتامابرعكس،هرحسيكه
موجبمزاحمتبرايافرادداغدارشود،نميتواندباري

راازدوشآنهابردارد.
ازآنجاكهآيينهايســوگدرايراناغلببراســاس
يكسرينظامهايخانوادگيوجمعيتعريفشدهبود،
شرايطجديدبهواسطهكرونا،فضارابهسمتيبردكه
آنآيينهــايجمعيچندانامكانبرگــزاريندارند
وبيشتربربرگزاريمراسمبهشــكلبسيارمحدودو
باتعدادنفراتاندكتأكيدميشــود.ساسانيدرباره
اينموضوعميگويد:»هرچهتــابآوريروانيافراد
بيشترباشدوهويتفرديبرجستهتريداشتهباشند،
توانبيشــتريبرايگذراناينروزهــادارند.امابايد
قبولكنيمكهمابهطوركليدربحثتسليتگفتنو
مواجههبافقدانيكعزيز،دستمانخالياست،اينيك
واقعيتاستونبايداصرارچندانيبرايانجامكارهاي
خارقالعادهداشتهباشيمامابهترينراهيكهميتواند
كمككند،ايناستكهازخودافرادداغداربپرسيمكه
چهاقداميبرايآنهامفيدوكمككنندهاست،اينشيوه
ازآنجهتمهماستكهمتأســفانهبسياريازمردم
براساسيكســريپيشفرضهايثابتميخواهندبه
افرادداغداركمككنند.اگربپذيريمشيوهسوگواري
وبرخوردافرادبافقدانعزيزانشــانوحتيتابآوري
روانيدرآنهامتفاوتاســت،گمانميكنمپرسيدن
سؤالازافرادداغداربخشزياديازمسيركمكبهآنها

راهمواركند«.

فصل تغيير نسبت ما با مرگ
حذفسوگواريحضوريدردورانكرونا

موجبشدعدهايبهشيوههايآنالينبرايهمدرديرويبياورند

 وداع هاي بدون بدرقه دوران كرونا
چه تأثيري بر افراد و جامعه گذاشته است؟

عليرضا 
شريفي يزدي، 
جامعه شناس 

معتقد است 
در شرايطي 

كه پروتكل ها 
اجازه مي دهند 

بايد بگذاريم كه 
مراسم سوگواري 
هر چند محدود و 

در فضاي باز انجام 
شود و همچنين 

حلقه حمايت 
عاطفي به شكل 
محدود در كنار 

صاحب سوگ قرار 
بگيرد
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زمانه کرونا

این شماره

از دست دادن عزيزان به هر علتي يكي از بدترين اتفاقاتي است 
كه به شدت احساسات فرد را تحت الشعاع قرار مي دهد. در اين 
شرايط سيلي از هورمون ها و نوروكميكال ها به مغز هجوم مي برد 
و باعث بي اشتهايي، غمگيني و اضطراب فرد داغ ديده مي شود. 
در واقع وقتي فردي عزيزش را از دست مي دهد مرحله به مرحله 
عكس العمل هايي در بدنش به وجود مي آيد. در ابتدا به وي شوك 
وارد مي شــود و مصيبتش را انكار مي كند و نمي خواهد شرايط 
به وجود آمده را پذيرا باشــد و دچار نوعي عصبانيت مي شود. 
به  مرور دچار سرزنش هاي دروني و بعد دچار افسردگي مي شود. 
بعد از مدت زماني وارد مرحله پذيرش مي شود و سعي مي كند به 
زندگي نرمال خود بازگردد. اما اينكه اين مراحل چقدر زمان ببرد 
خيلي مهم است. اگر هر كدام از اين مراحل خيلي طوالني شود روي 
سالمت جسمي فرد تأثير مي گذارد. در 
اينجاست كه درمان هاي دارويي، تاك 
تراپي يا مشــاوره و صحبت، تغذيه و 
ورزش سالم مي تواند زمان بهبود روحي 
و رواني و بازگشت به زندگي نرمال را در 

اين افراد تسريع ببخشد.

مصرف پروتئين و امگا3
 دكتر كورش صمدپــور، متخصص تغذيه 
و رژيم درماني در گفت وگو با همشــهري 
درخصوص تغذيه اي كه بتواند به بهبود اين 
افراد كمك كند و مؤثر باشد، مي گويد: »يكي 
از غذاهايي كه بايد در اين دوران مصرف شود 

و نقش مهمي ايفا مي كند پروتئين است كه يكي از منابع خوب پروتئين 
ماهي سالمون و گوشت بوقلمون است. گوشت استيك هم پروتئين خوبي 
دارد اما توصيه نمي شود آن هم به علت چربي هاي ميان بافتي كه حاوي 
اسيدهاي چرب اشباع است«.  دومين ماده غذايي يا اسيد چربي كه مصرف 
آن به شدت توصيه مي شود و نقش مهمي در سالمت جسم افراد سوگوار 
دارد امگا3 است كه نقش مهمي در تغييرات خلق و خو دارد كه منابع آن 

دانه كتان، گردو و ماهي سالمون است.

شكالت بخوريد، شكر نخوريد
دكتر صمدپور، مصرف شكالت را هم در اين 
شرايط بسيار مؤثر مي داند. تحقيقات نشان 
داده كساني كه شــكالت مصرف مي كنند 
حس خوشــحالي و خوبي به آنها دســت 
مي دهد. وي مي افزايد: »مصرف شكالت تلخ 

كه هم خاصيت آنتي اكسيداني دارد و هم شكر كمي دارد، كمك كننده 
است. اين ماده غذايي از آزاد شــدن كورتيزول )هورمون استرس( هم تا 
حدي جلوگيري مي كند. هورمون اســترس از غده فوق كليوي ترشح 
مي شود و در مواردي كه مسائل روحي، رواني و افسردگي پيش مي آيد، به 
سمت مركز خاطره ها كه هيپوكامپ مغز است حمله مي كند و خاطرات 
ممكن است مجددا بروز پيدا كند و خلقيات فرد به هم بريزد. البته افراد 
سعي كنند در اين دوران مصرف شكر را محدود كنند. چراكه مصرف كم 
شكر ممكن است در ابتدا كمي سرخوشي بدهد اما در نهايت فعاليت مغز 

را كند مي كند«. 

اسيدفوليك و ويتامين ب12
مصرف اسيدفوليك هم بسيار در اين روزها 
توصيه مي شود. ما در بدن هورموني داريم 
به نام سروتونين )هورمون شادي(. افزايش 
اين هورمون موجب مي شود تا فرد احساس 
سرخوشي داشته باشد و مصرف اسيدفوليك، 

سروتونين را افزايش مي دهد. متخصص تغذيه و رژيم درماني سبزيجات 
برگ سبز، جو مخصوص صبحانه، تخم آفتابگردان، پرتقال، عدس و سويا 
را در اين شرايط روحي و رواني توصيه مي كند كه منابع خوب اسيد فوليك 
هستند و بهتر است در برنامه غذايي فرد سوگوار گنجانده شوند. مصرف 
ويتامين ب12 نيز كه در گوشت گوساله، سالمون، تخم مرغ، شير و ماست 
است بسيار در اين روزها مؤثر اســت. افزايش دو اسيد آمينه ديگر غير 
از سروتونين هم موجب سرخوشــي در فرد مي شود و خلق و خو را بهتر 
مي كند كه شامل تريپتوفان و مالتونين است كه در گوشت بوقلمون و موز 
يافت مي شود. استفاده از محصوالت پروبيوتيك هم كمك كننده است. در 
بهترين مكمل هاي پروبيوتيك ميزان مناسبي از انواع باكتري  مفيد وجود 

دارد كه دستگاه گوارش و سيستم ايمني بدن را تقويت مي كند.

رژيم مديترانه اي
اين رژيم حاوي روغن زيتون، غالت، ماهي، 
آجيــل، ســبزيجات و ميوه هاي فــراوان، 
دانه هاي روغني و حبوبات اســت و در آن 
مقدار چربي هاي اشــباع بســيار محدود و 
چربي هاي غيراشباع بيشــتر است. در اين 
رژيم منابع بسيار زيادي از پتاسيم استفاده 

مي شود كه منجر به كاهش فشار خون مي شود. دكتر صمدپور مي گويد: 
»رژيم مديترانه اي بسيار خوب است و به همه داغديدگان توصيه مي شود 
از آن استفاده كنند و كمك مي كند افراد اين مراحل را سريع تر طي كنند 
و به زندگي نرمال بازگردند«. رژيم مديترانه بايد شامل حداقل مصرف 3بار 
در هفته حبوبات، 2تا 3وعده غذاهاي دريايي مانند ساردين، سالمون و 
ميگو، حداقل 2واحد ميوه، حداقل 5واحد سبزيجات، مصرف روزانه 30تا 
40گرم مغز به خصوص پسته و بادام بدون نمك، مصرف غذاهاي آب پز 
و بخارپز، گوشت پرندگان، غالت و لبنيات و خوردن روزي 8ليوان آب و 
ساير مايعات باشــد. پخت وپز غذاها هم با روغن زيتون باشد. بهتر است 
افراد حداقل هم 30دقيقه در روز فعاليت بدني داشته باشند. انجام يوگا و 

مديتيشن هم به شدت به افراد داغديده توصيه مي شود.

آشپزي كنيد
ممكن اســت فرد در اين روزها كه عزيز از دست داده به دليل تنهايي 
و بي حوصلگي به ســمت مصرف غذاهاي آماده و كنسرو شده برود 
كه بدترين انتخاب است. اما بايد به اين موضوع آگاه باشد كه آشپزي 
كردن استرس را كم مي كند و بهتر است به سمت پخت غذاهاي دوران 
كودكي مانند انواع سوپ  برود. اگر اين كار را انجام دهد و دوستانش را 
به صرف غذا دعوت كند بازهم استرسش كمتر مي شود و حس خوبي 

به او دست مي دهد.

شيوا نوروزي
روزنامه نگار

سن كودك و نسبت 
و نزديكي فردي 
كه با او در ارتباط 
بوده در توضيحي 
كه به كودكان داده 
مي شود، بسيار 
اهميت دارد. ممكن 
است سن عقلي 
كودك از سن 
تقويمي او بزرگ تر 
باشد و يا برعكس. 
آنچه اهميت دارد، 
تعريف ما با توجه به 
توانايي هاي ذهني 
كودك است تا 
بتوانيم به سؤاالت 
احتمالي كودك 
پاسخ درستي 
بدهيم

در شرايطي كه 
كوويد-19حتي به 
افراد جوان و سالم 
هم رحم نمي كند 
و سياست هاي 
بيمارستان ها مانع 
از مالقات افراد 
با عزيزانشان 
مي شود، تجربه 
فقدان مبهم براي 
خانواده ها شديدتر 
و سنگين تر خواهد 
شد

بچه هــا چگونه با مرگ و ســوگ روبه رو 
مي شوند؟

مرگ براي بچه ها به دليل اينكه در سنين كودكي تجربه اي 
از آن ندارند، اتفاق غريبي است و فكر مي كنند آدم ها، اشيا 
و هر چيزي در اطرافشــان، جاودانه است. بايد كم كم در 
سنين مختلف كودكان را با پديده اي به نام مرگ آشنا كرد 
و به آنها آموخت كه مــرگ چگونه اتفاق مي افتد. بچه ها، 
سوگ را در از دست دادن اسباب بازي ها، حيوانات خانگي 
و گياهان تجربه مي كنند و در پروسه از دست دادن هاست 
كه با مرگ آشنا مي شوند و با هيجان هاي دروني خود آن را 
تجربه مي كنند. سوگ، پاسخ طبيعي به يك فقدان است.

در چه سني مرگ و سوگ براي بچه ها بحران 
بيشتري به همراه دارد؟

مرگ براي كودكان زير 2سال قابل درك نيست. در 2تا 
2/5ســالگي درك كمي دارند و بين 4تا6 سالگي كودك 
متوجه بعضي چيزها مثل وابســتگي به عملكرد اعضاي 
بدنش مي شــود و مي فهمد كســي كه مي ميــرد ديگر 
نمي تواند نفس بكشد و يا غذا بخورد. البته بايد كودك را به 
مرور با مقوله مرگ آشنا كرد و نمي توان خيلي واقع بينانه 
به او گفت آن كه رفته ديگر برنمي گردد. با بيشتر شدن سن 
كودك، او داراي ادارك بيشتري مي شود و به همان اندازه 
نيز مي تواند اين مسئله را متوجه شود. بعضي بچه ها درباره 
برگشت ناپذيري زياد سؤال مي كنند؛ » بابا يا مامان كي 
برمي گرده، كي تو قبر بهش غذا مي ده؟ كي موهاشو كوتاه 
مي كنه؟« چنين سؤاالتي برايشــان پيش مي آيد؛ يعني 
هنوز نمي دانند، مرگ نقطه پايان زندگي است. مي توان از 
طريق مشاوره و آموزش به بچه ها گفت كه آنها كارشان در 
اين دنيا تمام شده و وارد دنياي ديگري شدند و زندگي را 
به نحو ديگري ادامه مي دهند و قرار نيست دوباره برگردند. 
حتي مي توان به سؤاالتشان گوش داد تا متوجه شويم چه 
دركي از مرگ دارند و بهتر است بپرسيم؛ » تو خودت از 
مرگ چي مي دوني« و يك پله باالتر، دانش آنها از مفهوم 

مرگ در چه حدي است.
واكنش داغ ديدگي و مراحل ســوگ در 

بچه ها چگونه است؟
واكنش داغ ديدگي در كودكان مي تواند جسمي و رواني 
باشد. در مورد بچه ها نمي توانيم اين انتظار را داشته باشيم 
كه مرگ را تعريف و به سرعت و بالفاصله آن را هضم كنند. 
گاهي تا نوجواني طول مي كشــد تــا بفهمند چه اتفاقي 
افتاده است و مرگ چيســت. بچه ها در 4مرحله سوگ و 
داغ ديدگي را پشت سر مي گذارند كه مدت و زمان عبور 

از اين مرحله ها در كودكان متفاوت است. در مرحله اول، 
بچه ها در مرحله شــوك و انكار هســتند. وقتي كسي را 
دوست دارند احســاس بهت، گيجي، كرختي و ناباوري 
دارند، نمي توانند بپذيرند كه عزيزي را از دست داده اند. 
در مرحله دوم، خشم بروز مي كند و پرخاشگر مي شوند. 
از همه جهان عصباني هســتند. لجبازي و پرخاشگري 
مي كنند، مضطرب مي شوند. دلشــان نمي خواهد تنها 
بمانند. اضطراب هاي مقطعي دارند، ممكن اســت ناخن 
بجوند، دچار شــب ادراري و مشكالت ديگر شوند. در هر 
شرايط و موقعيتي كه قرار مي گيرند، اعتراض مي كنند، 
احساس آشفتگي دارند و از همه  چيز دلخورند. در مرحله 
ســوم، نااميدي و درهم ريختگي به سراغشــان مي آيد، 
بيقراري، گريه، احســاس گناه و تنهايي مــدام دارند و 
هميشــه فكر مي كنند مرگ عزيزانشان تقصير آنها بوده 
است. مرحله چهارم، به مرحله پذيرش مي رسند؛ يعني 

باالخره در جايي وضعيت موجــود را مي پذيرند و كم كم 
به زندگي عادي بر مي گردند. البته اين مراحل در سنين 
مختلف متفاوت است و بايد اجازه دهيم آنها اين مراحل 
را پشت سر بگذارند و مانع نشويم. خيلي وقت ها كودكان 
داغ ديده احساســات خيلي شــديد و متضاد دارند و در 
موقعيت هاي مختلف فقدان، انكار، حزن، اندوه، درماندگي 
و احساس گناه يا خشم را تجربه مي كنند. اطرافيان بايد 
بپذيرند و به احساساتشان اعتبار بدهند و به آنها براي عبور 

از آن كمك كنند.
آيا بايد در مورد مرگ به كودك توضيح داد 

يا او را از اين مسئله دور كرد؟ 
سن كودك و نســبت و نزديكي فردي كه با او در ارتباط 
بوده در توضيحي كه به كودكان داده مي شــود، بســيار 
اهميت دارد. ممكن است سن عقلي كودك از سن تقويمي 
او بزرگ تر باشــد و يا برعكس. آنچه اهميت دارد، تعريف 

ما با توجه به توانايي هاي ذهني كودك است تا بتوانيم به 
سؤاالت احتمالي كودك پاسخ درستي بدهيم.

باورهاي غلط در رويارويي با كودكان عزيز 
از دست داده چيست؟

»بهتراست بچه ها در مراسم سوگواري شركت نكنند«؛ 
يك باور و نگرش غلط كه بسياري معتقدند كه با شركت 
نكردن كودك در مراسم عزاداري مي توان به آنها كمك 
كرد، درحالي كه شركت در مراسم و ديدن آداب و رسوم 
عزاداري و نحوه ســوگواري اطرافيان، زنده نگه داشــتن 
خاطرات و وداع با عزيز از دست رفته، مي تواند بار هيجاني 
كمتري به آنها وارد كند. درست ترين راه اين است كه از 
بچه ها سؤال شود دوســت دارند در مراسم شركت كنند 
يا نه؟ و بهتر اســت كمي درباره مراســم، خاكسپاري، 
عزاداري، گريه و شــيون اطرافيان توضيح داد. »جلوي 
كودك از مرگ حرف نزنيم«؛ درصورتي كه صحبت كردن 
درباره مرگ باعث مي شــود از اين غم اليه برداري شود 
و تأثير مطلوب تــري در پذيرش و عبور از ســوگ دارد. 
»كودكان سوگ را نمي فهمند«؛ بسياري از بزرگ ترها به 
آن معتقدند درصورتي كه اگر كودكان عشق و محبت را 
مي فهمند حتما از دست دادن را نيز متوجه مي شوند. اما 
احتماال به علت توانايي محدود در كالمي كردن احساسات 
و افكارشان ممكن است اينگونه بينديشيم كه آنها دچار 
سوگ نمي شــوند. » خدا خواســته اگر خدا مي خواست 
مي توانست او را حفظ كند«؛ بچه ها در مواجهه با اين جمله 
از خداي خود خشمگين مي شوند و خدا را به خود خواهي 
متهم مي كنند، درصورتي كه معتقدند آنها بيشتر به مادر 
يا پدر خود نياز دارند تا خدا. اين احساس خشم در آينده 
با باورهاي اعتقادي و مذهبي شان در تضاد قرار مي گيرد و 
احساس ترس و گناه را نيز با خود حمل خواهند كرد. »او 
به مسافرت طوالني رفته است«؛ بچه ها در واكنش با اين 
جمله مي پرسند كه »چرا بدون خداحافظي رفته؟ و چرا 
ديگه نمي تونم ببينمش؟ كي برمي گرده؟« و آنها نسبت به 
مسافرت دچار اضطراب مي شوند. »چون او خوب بود خدا 
او را از ما گرفت«؛ »او از آسمان ها ما را نگاه مي كنه« ؛»به 
خواب رفت و ديگه بيدار نشد«؛ نيز ديدگاه هاي اشتباهي 
هستند كه به كودكان لطمه هاي زيادي مي زند. بزرگ ترها 
نمي دانند كه كودكان با اين جمالت خيالبافي و زندگي 
مي كنند. بايد بپذيريم كه پاسخ همه سؤاالت را نمي دانيم، 
بهتر است در مقابل سؤاالت كودك اطالعات صحيحي را 
كه مي دانيم به كودك بگوييم و ســعي نكنيم با مفاهيم 

انتزاعي كودك را گيج و پريشان كنيم.

چهكسيموهايمردهراكوتاهميكند؟
گپ و گفت با روانشناس درباره چالش هاي جسمي و رواني كودكان در غم از دست دادن عزيزان

سميرا رحيمي 
روزنامه نگار

همه گيري »فقدان مبهم« در كمين مردم جهان 
چرا ناتواني در سوگواري دردسرآفرين خواهد بود؟ 

تعطيالت تابستاني به هم خورد. ازدواج ها 
به تعويق افتادند، كسب وكارها آسيب 
ديدند و افراد زيادي از كار بيكار شدند. 
سقوط ارزش بازار سهام باعث شد پس انداز بازنشستگي ميليون ها نفر در معرض خطر 
قرار گيرد. پدربزرگ ها ديگر نتوانستند نوه هاي خود را در آغوش بگيرند، البته اگر به 
لطف ترس از همه گيري كرونا امكان مالقات با آنها فراهم مي شد. به گفته آلن جوردانو، 
مدير خدمات درمان سرپايي مركز سالمت روان پرينستون، اين حجم ازدست دادن 
بسيار سنگين است. ميليون ها نفر شغل خود را از دست داده اند، تقريبا همه افراد روند 
روزمرگي و زندگي عادي خود را از دست داده اند و بزرگ ترين خسارت، فقدان عزيزان 
و مرگ آنهاست. بار سنگين تمامي اين فقدان ها در كنار هم باعث شده تا مردم جهان 
درگير غمي چنداليه و طوالني مدت شوند. عالوه براين، ويروس به سنت هاي عزاداري 
مردم هم رحم نكرده اســت و روند ســوگواري براي عزيزان را هم به راحتي مختل 
ساخته است. پژوهش هاي مختلف روانشناسان حاكي از بروز اختالالت رواني مختلف 
در افرادي است كه پس از از دست دادن عزيزي امكان سوگواري گروهي يا خداحافظي 
با عضو از دست رفته را نداشته اند. مشخص نيست فقدان هايي كه در دوران كرونا به 
انسان ها تحميل شده و خواهد شد، در آينده  بدون بيماري چه حدي از تأثير رواني 
از خود به جا خواهد گذاشت. آنچه مسلم و واضح است اين است كه فقدان ناگهاني 
عزيزان و ناتواني در سوگواري در سرتاسر جهان به دغدغه اي اجتماعي تبديل شده 

است و بار اصلي رفع اين معضل بر دوش روانشناسان و روان درمانگران خواهد بود.

فقدان مبهم
به گفته مت رادز، رئيــس هيأت مذهبي 
مركز سالمت روان پرينستون، هيچ فقداني 
بزرگ تر و ســخت تر از فقــدان عزيزان و 
نزديكان نيست و حتي در روزگار خوش و 
خرم و عادي، فرايند سوگواري براي چنين 
فقدان هايي مي تواند بسيار سنگين باشد. 
سنت هايي مانند مراســم تدفين، مراسم 
روز هفتم و يا مراسم يادبود اغلب مي توانند 
به كاهش درد داغداران كمك كرده و التيام 
زخم روان آنها را تسريع كند. اما به واسطه 
مقرراتي كه به منظور جلوگيري از شــيوع 
ويــروس كرونا در سرتاســر جهان اعمال 
شده است، همه گيري بسياري از مردم را 
وادار كرده تا شيوه و سبك خداحافظي با 
عزيزانشــان را هم تغيير دهند. اين تغيير 
اگرچه فرايند سوگواري را پيچيده ساخته 

اما از اهميت آن نكاسته است.
در غياب سنت هاي معمول پيش از مرگ 
يا ســوگواري، مانند خداحافظــي با فرد 
در بستر مرگ يا ديدن جســد در مراسم 
تدفين، تصوير تجربه مواجه شدن با مرگ 
عزيزان به شدت دســتخوش تغيير شده 
اســت. به گفته رادز، مردم در دوراني كه 
بيشــترين نياز به كنار هم بودن را دارند، 
مجبورند در تنهايي خود سوگواري كنند. 

اين تجربه مبهم كه ميليون ها انســان در 
سرتاسر جهان با آن درگيرند را فقدان مبهم 
مي نامند. اين نام بــراي تجربياتي انتخاب 
شده اســت كه در آنها وقايع احساسي و 
فيزيكي با يكديگر همخواني ندارند؛ براي 
مثال زماني كه يكــي از عزيزان و نزديكان 
در خانواده حين خدمت در ارتش ناپديد 
شده يا جانش را از دست مي دهد، اعضاي 
خانواده او شايد از نظر رواني و احساسي آن 
فرد را حاضر تصور كنند، درحالي كه از نظر 
فيزيكي او از بين رفته است. خأل عاطفي ای 
كه در اثر ابتالي يكي از اعضاي خانواده به 
انواع زوال عقلي ايجاد مي شود، درحالي كه 
آن فرد حضور فيزيكي دارد، نمونه ديگري 

از فقدان مبهم است.
در شــرايطي كــه كوويد-19حتــي به 
افراد جوان و ســالم هم رحــم نمي كند و 
سياست هاي بيمارستان ها مانع از مالقات 
افراد با عزيزانشان مي شود، تجربه فقدان 
مبهم براي خانواده ها شديدتر و سنگين تر 
خواهد شد. به گفته رادز زماني كه يكي از 
عزيزان در بيمارستان بستري است، اعضاي 
خانواده بــراي مالقاتش به بيمارســتان 
مي روند اما امكان ورود و مالقات را به دست 
نمي آورند و فرد بيمار كل فرايند بيماري 
و درمان و شايد مرگ را در بيمارستان به 

تنهايي سپري مي كند، حســي شبيه به 
فقدان مبهم ايجاد خواهد شــد. فرد بيمار 
از نظر فيزيكي از دست رفته است، او مرده 
است اما نزديكانش اين حس را دارند كه او 
هنوز حضور دارد؛ زيرا فرصت مشاهده اين 

فقدان را به دست نياورده اند.

خداحافظي در عصر فاصله هاي اجتماعي
در شرايطي كه بيشتر انسان ها عزادار سبك 
زندگي ساده و عادي پيش از همه گيري اين 
بيماری هستند، ميليون ها نفر مجبورند بار 
سنگين سوگواري براي مرگ عزيزانشان 
را بر دوش بكشــند. سوگواري به هر شيوه 
و ســنتي كه باشــد يك عنصــر كليدي 
دارد: ارتبــاط اجتماعــي. در دوران كرونا 
فاصله گذاري اجتماعي اين عنصر كليدي 
را هم از انسان ها گرفته است. به گفته شري 
كورمير، روانشــناس يكي از آزموده ترين 
شــيوه هاي ســوگواري تمرين برقراري 
ارتباط اجتماعي و عزاداري در كنار ديگران 
است. اكنون انسان ها مجبورند به تنهايي 
سوگواري كنند و بار غم و اندوه را به دوش 
بكشــند زيرا در انزواي اجتماعي هستند؛ 
وضعيتي كه در آن قادر نخواهند بود آرامش 
جسمي كه از دوســتان يا اعضاي خانواده 
دريافت مي كردند را داشته باشند. از اين رو 

الزم است در روزگاري كه همه چيز درحال 
تحول است، سازوكار و سنت هاي جديدي 
براي سوگواري و بزرگداشت مرگ عزيزان 
ايجاد شود. با وجود حس فقدان مبهم، در 
زماني كه افراد براي گفتن خداحافظي يا 
سوگواري گروهي حضور فيزيكي ندارند، 
بستن پرونده ماجراي فقدان و ادامه دادن 
به زندگي عادي دشوارتر خواهد شد. افراد 
نااميدي و خستگي شــديدي را احساس 
مي كنند زيرا حس ناتواني دارند. پرســش 
اينجاســت كه چطور براي حفظ سالمت 
روان انســان ها در سرتاسر جهان مي توان 
سنت هاي ســوگواري جديدي ايجاد كرد 
تا بتوانند با مرگ و نابودي كه هر لحظه در 
كمين همه نشسته است مواجه شوند؟ اين 
پرسشي است كه پاسخش را بايد از رهبران 

مذهبي و روانشناسان درخواست كرد.

اختالل سوگواري طوالني
رابــرت نيميــر، رئيــس هيــأت علمي 
روانشناسي دانشگاه ممفيس معتقد است 
شــرايط دشــواري كه فقدان مبهم براي 
افراد ايجاد مي كند مي تواند احتمال درگير 
شــدن افراد با نوعي پيچيده از سوگواري 
كه به اختــالل ســوگواري طوالني مدت 
مشهور اســت را افزايش دهد. اين اختالل 

شكلي شــديد و قوي از ســوگواري است 
كه ويژگي هايي متفاوت از افسردگي دارد 
و مي تواند تا هميشــه ادامه داشته باشد. 
داشتن حس مداوم و طوالني اندوه به خاطر 
مرگ يك فرد، نپذيرفتن و باور نداشــتن 
فقدان از ويژگي هاي اين اختالل هستند. 
سوگواري طوالني مدت مي تواند احتمال 
درگيري افــراد با مواد مخــدر و داروهاي 
قوي، اختالل خواب، نقص سيستم ايمني 
بدن و ايجاد افكار خود آسيب زننده مانند 

خودكشي را افزايش دهد.
فاكتورهاي خطرســاز ايــن اختالل كه 
احتمــال ابتال بــه آن را افزايش مي دهند 
شــباهت بســياري به ويژگي هاي دوران 
كرونا دارد: انزواي اجتماعــي، ناامني در 
دلبستگي، اضطراب و تجربه فقدان غيرقابل 
توضيح؛ شــرايطي كه تقريبا تمامي مردم 
جهان در آن به سرمي برند و متناسب با رفاه 
اجتماعي و اقتصادي ای كه در كشور محل 
سكونت خود تجربه مي كنند، ممكن است 
با شدت و ضعف كمتر و بيشتري در معرض 
ابتال به اختالل ســوگواري طوالني مدت 
قرار گيرند. عالوه بر تمامي اين شــرايط، 
درمان دارويي تا به امــروز تأثير مثبتي بر 
درمان اين اختالل از خود نشان نداده است 
و تنها روان درماني اثرگذار نشان داده است.

كودكي ام را به ياد مي آورم وقتي كــه همه مادرهاي كارتون هاي 
مورد عالقه ام از دنيا رفته بودند؛ دخترك ها و پسر بچه هاي يتيمي 
كه قهرمان داستان هاي پر فراز و نشــيب بي كسي بودند. درد و 
غم هايشان از قاب تلويزيون تا عمق وجودم رخنه مي كرد و همين مسئله باعث شده بود سال ها حتي در 
خواب هايم مي ديدم كه پدر و مادرم را از دست داده ام و نمي دانستم بدون آنها چه كنم. وقتي از خواب بيدار 

مي شدم به سراغ مادرم مي رفتم تا ببينم زنده است يا نه. غم از دست دادن والدين 
براي كودكان بسيار سخت تر از بزرگ ترهاست. در جايي خواندم كه كودكان در 
مواجهه با مرگ عزيزان سه برابر بيشــتر از بزرگساالن افسرده مي شوند. پس با 
كودكاني كه عزيز از دست رفته دارند، بايد چگونه رفتار كرد تا غم از دست دادن 

را تحمل كنند. ساجده ودودي، روانشناس درباره اين مسئله برايمان مي گويد.

فتانه احدي
روزنامه نگار

 دكتر صمدپور، متخصص تغذيه و رژيم درماني: 
مصرف شكالت تلخ از آزاد شدن كورتيزول   )هورمون استرس( 

تا حدي جلوگيري مي كند

 كدام غذاها و داروها 
به تسكين يافتن سوگواران كمك مي كنند؟

شكالت بخوريد، آشپزي كنيد



15 2  دوشنبه4 اسفند 99  شماره 8166 درنگ 3 0 2 3 6 3 0
 سوگواری در

زمانه کرونا

این شماره

 چگونه مي توانيد به كمك سينما 
حال خود را خوب كنيد؟

ساعتي از وحشت
تا آرامش

در ايــن روز ها شــايد 
لباس هــاي خاك گرفته 
عزا بيش از هر چيزي روي تن مردم نشسته است. با اين همه 
تلخي، اما سينما همچنان مي تواند گريزگاهي باشد. گريز از 
فضاي واقعي به فضا هاي رهايي بخش، تسلي بخش و آرام تر. 
در اين جا سعي مي كنيم در اندازه هاي كوچك زمان، از دقيقه 
تا ساعتي، شــما را از واقعيات موجود جدا كرده و به دنياي 
شگفت انگيز سينما برسانيم. ما با معرفي چند فيلم در اين جا 

شما را تسلي خواهيم داد.

فيلم »محض رضاي خدا« با 
بازي  هارولد لويد از اين دست 
فيلم هاست. لويد شخصيتي 
مثبت، ساده، شاد و سبكبار 
است كه با دست باز مشكالت 
خودش يا ديگــران را حل 
مي كند. »بانو ايــو« با بازي 
هنري فوندا مثال ديگري از 
اين نوع فيلم هاســت. وارث 
ثروتمند يك كارخانه كه تنها 

مشكلش سروكله زدن با زني اســت با بازي باربارا استانويك كه 
مي خواهد ثروت او را تصاحب كند. شخصيت هاي بي خيالي كه 
در دوران ركود اقتصادي مخاطبان، با كاراكتر هاي سبكبارشان 

شما را سرگرم مي كنند.  
      

»آواز در باران« از آن دست 
فيلم هايي است كه مي تواند 
چند هفته تماشاگرش را به 
شادي و آواز خواندن وا دارد. 
اين فيلم نيز مثل »رژه عيد 
پاك«، »واگن موســيقي«، 
»برادران بلوز« و »فروشگاه 
وحشــت« از موزيكال هاي 

تسلي بخش است.

      
فيلــم »چهــار عروســي و 
يك تشــييع جنازه« عالوه 
بر كمــدي، رمانتيــك نيز 
هســت. اما بعضي فيلم هاي 
جيمز بانــد را آرامش بخش 
مي دانند چــون حس وحال 
آرامش شب سال نو را تداعي 
مي كنــد. تماشــاي يــك 
قهرمان قدرتمنــد كه افراد 
شرور را شكســت مي دهد، 

آرامش بخش است .  كمدي هاي واقعا خنده آور را نيز تماشا كنيد. 
گاهي با اين كمدي ها مي توان همه  چيز را فراموش كرد. »سوپ 
اردك« را ببينيد و »پنگوئن هاي ماداگاسكار« را فراموش نكنيد.

      
 كمدي »نهار نيمــه اوت« از 
جياني دي گرگوريــو درباره 
مردي كه در روز هاي تعطيالت 
مجبور اســت از مادر پيرش 
نگهــداري كنــد. فيلمي كه 
مي خواهد با يادآوري اهميت 
مراقبت بــر اهميت ارتباطات 
اجتماعــي نيز تأكيــد كند . 
كمدي مايكل گونــدري »با 
دقت به عقب برگردان« نيز در 

يك ويدئوكلوب مي گذرد. اين فيلم درباره دوستاني است كه بعد از 
پاك كردن اتفاقي فيلم هاي ويدئوكلوب، با بازسازي ناشيانه فيلم هايي 

و كرايه دادن آنها سعي مي كنند اشتباه شان را جبران كنند.
      

فيلم »النــه خرگوش« يك 
درام غم انگيز بــا هنرنمايي 
نيكــول كيدمــن و آرون 
اكهارت اســت كــه فضاي 
غم آلودي دارد. ممكن است 
در ابتدا شــما را كمي عذاب 
دهد، امــا به تدريج فيلم كه 
درباره از دست دادن است، به 
شما در درك بهتر اين مفهوم 
كمك مي كند. النه خرگوش، 

حول محور زوجي است كه زندگي خوشبختي در كنار فرزندشان 
ســپري مي كردند، اما با مرگ ناگهاني فرزندشان، اين زندگي 
دستخوش تغييري بزرگ مي شــود و روابط اين زن و شوهر با 
يكديگر را به چالش مي كشــد. فيلم »يك باغ وحش خريديم« 
نيز فضاي روشن تر و مفرح تري نسبت به بقيه فيلم ها دارد و در 
بهبود افسردگي پس از مرگ عزيزان كمك بسيار زيادي مي كند.

      
فيلــم »چــه رويا هايي كه 
مي آيند« هم درامي فانتزي 
است و توانسته رضايت نسبي 
شما را به دست آورد. داستان 
اين فيلــم ماننــد فيلم النه 
خرگوش، بــه موضوع مرگ 
فرزند مي پردازد و چالش هاي 
پس از اين حادثــه ناگوار را 
مورد بررســي قرار مي دهد. 
در واقع اين فيلم در بســتر 

دنيايي فانتزي روايت مي شود و به دنياي پس از مرگ مي پردازد 
و عناصري مثل بهشت و دوزخ را به تصوير مي كشد. خالقيت اين 
فيلم در روايت داستان باعث مي شود شخصي كه با مرگ عزيزانش 
روبه رو شده، ديدگاه كامال متفاوتي به مرگ را حداقل براي مدتي 
تجربه كند و از غم و اندوه فاصله بگيرد. تماشاي اين فيلم ها براي 

دو ساعت، همه افكار منفي را از شما دور مي كند.

زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار

»مادرم، بعد از 
تحمل يك سال 

و نيم سرطان 
مالنوم لنفاوي 

از ميان ما رفت. 
ما مي دانستيم 

مادر بيمار است. 
هفته هاي آخر 
وضعش وخيم 

شده بود اما 
نمي خواستيم 

و راستش 
نمي توانستيم 

باور كنيم كه قرار 
است از ميان ما 

برود. من تا آخرين 
ثانيه ها اميد داشتم 

شرايط روحي من 
اصال به قاعده نبود 

اما به خاطر فرزند 
كوچكم و پدر 

پيرم مجبور بودم 
كه مدام غم را در 

خودم بريزم و بروز 
ندهم 

از خانواده متوفي 
مي پرسند چرا او را 
زودتر بيمارستان 

نبردي؟ چرا اين 
كار را برايش 

انجام ندادي؟ و... 
در ميدان عمل 

بايد ديد كه فرد 
مي توانسته است 
كاري انجام بدهد 
و نداده؟ كوتاهي 

كرده؟ مسئوليتي 
بيش از اين داشته 
است يا نه؟ متوفي 
همراهي اش كرده، 

ديگران كمكش 
كرده  اند؟ شرايط 

متفاوتي براي 
آدم ها وجود دارد و 
ما حق نداريم وارد 

حريم افراد شويم و 
از آنها سؤال كنيم

اين  سوگِ   ناتمام
درباره حال و هواي خانواده هايي كه عزيزي از دست داده اند 

اما براي اين غم در روزگار كرونازده سوگواري نكرده اند 
زمان براي آنها از هويت خالي شده؛ انگار در بخشي 
از تاريخ زندگي مي كنند كه پيش از مرگ عزيزشان 
روي تقويم مانده اســت. يا خودشان را سرزنش 
مي كنند يا حفره اي در قلبشــان ايجاد شــده كه ديگر هيچ چيز پرش نمي كند. »من فقط 
نمي توانم بفهمم جاي خالي اش را بايد با چه پر كنم؟«، »پسرم زنده است. من مي بينم در خانه 
راه مي رود، نفس مي كشد، غذا مي خورد. مگر مي شود مرده باشد؟«، »هنوز نتوانسته ام خودم 
را ببخشم«، »چرا سير نديدمش؟ چرا درآغوش نكشيدمش؟ مگر كرونا از مرگ بدتر بود؟«، 
»بغضم از اين تكرار مي شود كه غريبانه به خاكش سپرديم.« از البه الي حرف هاي خانواده هاي 
داغديده اين جمله ها انگار مدام شنيده مي شوند، فرقي نمي كند سوگ جوان يا پير. زن يا مرد. 
حتي دور يا نزديك. همه اين خانواده ها انگار غمي ناتمام روي سينه دارند، فكر مي كنند ديني 
روي زمين مانده كه ادايش نكرده اند. بهناز آسنگري، مدير خدمات حمايتي مؤسسه خيريه 
محك در اين باره به مهر گفته است: آثار سوِگ ناتمام در دوران كرونا مي تواند اختالالت رواني 
ايجاد كند. متأسفانه آنچه ممكن است كمتر به آن توجه شود، ضرورت مداخالت تخصصي در 
بدو حادثه و بازسازي رواني آسيب ديدگان در زمان شيوع اين بيماري است. يكي از شايع ترين 
اختالالت براي بازماندگان بعد از بروز بالياي طبيعي كه دامنه اثرات آن كم شباهت با شيوع 
بيماري كرونا در جامعه نيست، اختالل سوگ است. اختالل سوگ در ساده ترين معني خود، 
زماني به وجود مي آيد كه افراد بنا به شرايطي نظير خودكشي، مفقود شدن، حادثه رانندگي 
و ... نتوانند مراحل طبيعي را كه در نهايت بــه پذيرش اين فقدان كمك مي كند، طي كنند. 
همزمان با بيماري كرونا هم افرادي كه عزيزان خود را از دست دادند به دليل برگزار نكردن 
مراسم خاكسپاري و عزاداري كه تأثير بسزايي در تخليه رواني و پذيرش مرگ دارد محروم 
بودند. به همين دليل است كه معتقديم براي مواجهه با اثرات مخرب و در پاره اي مواقع اثرات 

غيرقابل جبران پديده اختالل سوگ بايد به بازسازي رواني افراد آسيب ديده پرداخت.

داغ روي داغ مي آيد 
در جهان همــه آنها كه غم برگــزار نكردن 
مراســم را تجربه كرده اند، كلمات مشترك 
بسيار، غم هاي يك ريخت و داغ هايي از يك 
جنس وجود دارد اما در همين جهان يكساله 
مشترك، تفاوت  ها هم كم نيستند. سوگ هاي 
ناتمام در هر خانواده بســته به باورهاي آن 
خانواده بروز پيدا كرده انــد. بهراد خاله اش 
را از دســت داده اســت. او توضيح مي دهد: 
»پيك سوم كرونا در 4روز خاله ام را گرفت. 
خيلي جوان بود. من فكر مي كردم كه درگير 
مراسم نشــدن اتفاق بدي هم نيست. شايد 
چون خودم به وقت غمگين شدن منزوي تر 
مي شــوم اما در خالل اين ســوگ فهميدم 
كه چقدر ناتمام مانده ايــم. مادرم مي گفت: 
فكرش را نمي كردم خواهرم از دســت رفته 
و حتي كسي نبوده كه برايش قرآن بخواند. 
آن هم خواهري كه هميشــه در همه مراسم   
شــركت مي كرده و نوبت خودش كه رسيده 

غريب مانده و غريــب رفته«. بهــراد چند 
باري چشم هايش پر و خالي مي شود و ادامه 
مي دهد: »آن يكــي دو روز اول، هيچ كس در 
خانواده ما اصراري به گرفتن مراسم نمي كرد. 
هركس يك گوشــه تنها بــود. آنقدر به هم 
ريخته بوديم كه كســي توان رعايت كردن 
پروتكل هاي بهداشتي را نداشت. اما سوم كه 
گذشــت، انگار ديگر دلشان طاقت نمي آورد 
و آرام نمي شــد. مادرم مدام مي پرسيد مگر 
مي شود براي فوت خواهرم از كسي پذيرايي 
نكنيم؟ حلــوا نپزيم؟ خرمــا پخش نكنيم؟ 
همين باعث شد كه بين خانواده اختالف هايي 
پيش بيايد و داغ را دامن بزند«. او حرف هايش 
را با ايــن جمله ها تمام مي كنــد: »من فكر 
مي كنم پذيرش مرگ اين روزها ســخت تر 
شده است. اجرا نكردن مناسك مرگ موجب 
شده كه هنوز باور نكنيم كه عزيزمان از دست 
رفته و انگار شوك نبودنش در زمان منتشر 

شده است«.

عذاب وجدان رهايمان نمي كند 
ســمانه پدربزرگــش را در روزگار كرونــا از 
دست داده اســت. او مي گويد كه خانواده اش 
هنوز بي تابند و انگار غــم در آنها تمام كه نه، 
ته نشين شــده. ســمانه مي گويد: »كسي به 
برگزاري مراســم در خانواده ما اصرار نداشت 
اما دلمان مي سوزد. پدربزرگم بسيار مذهبي 
بود و همواره به شركت در مراسم ديگران اصرار 
داشت. راستش هميشــه توقع داشت مراسم 
ترحيم باشكوهي برايش برگزار كنيم اما همان 
ماه هــاي ابتدايي كرونا فوت كــرد و ما حتي 
نتوانستم درست سر مزارش حاضر شويم. آن 
روزها فكر مي كرديم كرونا حداكثر يكي دو  ماه 
ادامه مي كند و بعد مي توانيم برايش يادبودي 
درخور بگيريم. آرزويي كــه هيچ وقت عملي 
نشد.« ســمانه بر اين باور است كه سوگواري 
دســته جمعي شايد مي توانســت طي كردن 
مراحل ســخت روحي و رواني ناشي از فقدان 

عزيزمان را راحت تر كند.
ترانه اما انگار هنوز با غمي كه روي ســينه اش 
ســنگيني مي كند، كنار نيامــده. او مي گويد 
هم مادربزرگ هفتادســاله و هم پســرخاله 
سي وپنج ساله اش را از دست داده بدون آنكه 
حتي بتواند اين فقــدان را باور كند. او توضيح 
مي دهد: »عذاب وجــدان رهايمان نمي كند. 
مادربزرگــم وصيت كرده بود كه مراســمش 
چطور برگزار شــود. ما نتوانستيم حتي يك 
ســطر از آن وصيت نامه را عملــي كنيم. فكر 
مي كنم روحش حــي و حاضر اســت و از ما 

گله دارد«. او همچنين درباره پســرخاله اش 
مي گويد: »مادر و همسرش معتقدند عزيزشان 
نمرده اســت. آنها حتــي نتوانســتند موقع 
خاكسپاري يا در ســردخانه پيكر را ببينند. 
همسرش مدام مي گويد ايمان زنده است! نفس 
مي كشــد! غذا مي خورد. مــن مي بينم. انگار 
خاكسپاري كه ديده نشــود، آدم به پذيرش 

مرگ عزيزش نمي رسد«.

ديگر جوان نمي شوم
»مادرم، بعد از تحمل يك سال و نيم سرطان 
مالنوم لنفاوي از ميان ما رفت«. سوسن ادامه 
مي دهد: »ما مي دانســتيم مادر بيمار است. 
هفته هاي آخــر وضعش وخيم شــده بود اما 
نمي خواستيم و راســتش نمي توانستيم باور 
كنيم كه قرار است از ميان ما برود. من تا آخرين 
ثانيه ها اميد داشتم«. او ادامه مي دهد: »شرايط 
روحي من اصال به قاعده نبود اما به خاطر فرزند 
كوچكم و پدر پيرم مجبور بودم كه مدام غم را 

در خودم بريزم و بروز ندهم«.
سوســن مي گويد: »راســتش همان روز اول 
خيلي ها كه خبر را شنيدند آمدند سر بزنند و 
اوضاع از كنترل خارج شده بود. ما با آن حال 
خرابي كه داشــتيم نمي توانســتيم مديريت 
كنيم، فقــط خواهش مي كرديــم نيايند. در 
نهايت به اصــرار اطرافيان بــراي چهلم مادر 
مراسمي گرفتيم كه تمام دقايقش با اضطراب 
و ترس همراه بــود«. او مي افزايد: »من هيچ 
وقت تصوري از مراســم مرگ مادرم نداشتم. 

حاال مادرم مــرده بود و هيچ كــس را - غيراز 
همســرم و برادرم - حتي در آغوش نگرفتم؛ 
حس مي كنم حفره سياهي در دلم هست كه 

جايش با هيچ چيز پر نمي شود«.
سوســن مي گويد يكي از تلخ تريــن تصاوير 
زندگــي اش، لحظه نمــاز خوانــدن و حمل 
جنازه مادرش از غسلخانه تا سر مزارش بوده 
اســت؛ »وقتي در جمعي غريبانه - تنها هفت 
نفر- بــراي مادرم نماز خوانديــم و تعدادمان 
آنقدر كم بود كــه نمي توانســتيم پيكر را از 
زمين بلند كنيم. تلخي اين صحنه تا ابد با من 
مي ماند و اين غم هرگز از دلم پاك نمي شود. 
البته ما به نام مامان هزينه ساخت مدرسه اي 
در بلوچســتان را داديم كه حــاال كه نزديك 
بهره برداري از آن است، كمي دلمان آرام  تر شده 
اســت.«  براي بعضي ديگر هم البته سرزنش 
كردن به نگرفتن مراسم، ختم نمي شود. خيلي 
از ما در روزگار شيوع كرونا براي حفظ سالمت 
خودمان و عزيزان مان رفت وآمد با آنها را قطع 
كرديم. مريم تجربه اي از سرزنش از اين جنس 
دارد، او مي گويــد: »پدربزرگم بيماري قلبي 
داشــت. مجبور بوديم مدام به بيمارســتان 
ســر بزنيم و در نهايت در ايــن رفت وآمد به 
بيمارستان، او را از دست داديم اما غم اصلي از 
جايي شروع مي شود كه از وقتي كرونا شروع 
شد، ديگر به پدربزرگم سر نمي زديم. همين 
قطع رفت وآمد ما باعث شده بود افسرده شود 
و افســرده هم از دنيا برود. چطــور مي توانيم 

خودمان را ببخشيم«؟ 

مائده اميني
روزنامه نگار

مســئله اول مســئوليت اجتماعي است. ما با 
خانواده متوفي بايد بر اساس روابط يا ضوابطي 
كه در حوزه اجتماعي يــا عرفمان وجود دارد 
رفتار كنيم. در يك سال گذشته بيشتر مرگ ها 
به خاطر كرونا بوده است و بايد توجه كنيم كه 
رفتاري گزنده با بازماندگان نداشته باشيم. نوع 
نگاه  و واكنش ما مهم است، اين واكنش نبايد 
طوري باشد كه ناراحتي مضاعف براي خانواده 
متوفي در پي داشته باشد. بايد آنها را بپذيريم، 
همــدردي و همراهي كنيم.  اگــر در محله يا 
ساختماني حضور داريم كه يكي از نزديكان ما 
عزيزي را از دست داده  است، حداقل در ظاهر 
نشان بدهيم كه نسبت به هموطن و همسايه 
مسئوليت داريم و رفتار مناسبي داشته باشيم. 
شكل مناســب اين رفتار اين است كه تسليت 
بگوييم، همدردي كنيم و يك ســري ضوابط 
را رعايت كنيم؛ مثال اگر همســايه مان عزيزي 
را از دســت داده و نمي تواند مراسم سوگواري 
برگزار كند، ما هم جشــن تولد، عروسي يا هر 
مراسم ديگري كه داريم، عقب بيندازيم يا در 
آن محل برگزار نكنيم و نگوييم به ما ربط ندارد. 
شــرايط آن خانواده را درك و همدردي كنيم 
و واكنش انفعالي نشــان ندهيم. مي بينيم كه 
وقتي خانواده اي به خاطر بيماري كرونا عزيزي 
را از دست مي دهد همه از آنها دوري مي كنند، 
مدام آسانسور را ضدعفوني مي كنند و... در كل 
رفتارهاي سلبي را كه در جامعه باعث مي شود 

انشقاق و دوري پيش بيايد، انجام ندهيم.

همدرد شويم
مســئله ديگر همدردي اســت. در همدردي 
يك ارتباط عاطفــي و احساســي نزديكي با 
خانواده متوفي برقرار مي كنيم تا آنها احساس 
حمايت كنند و اين حس را داشــته باشند كه 
يكي كنارشــان هست، دركشــان مي كند و 
متوجه اســت كه آنها چه شــرايط بغرنجي را 
طي مي كنند. اين نوع رفتار باعث مي شود كه 
آنها احساس امنيت رواني و آرامش پيدا كنند. 
اين خانواده ها بايد احساس كنند كه در جامعه 
مورد توجه هســتند و اگر مشكل يا مسئله اي 
برايشــان پيش بيايد، يك عده همراهي شان 
مي كننــد. در مواقعي كه فــردي عزيزي را از 
دســت مي دهد، حاالت روحي فيزيولوژيكی 
شكل مي گيرد كه ممكن اســت فرد را راهي 
بيمارستان كند، او بستري شود و تحت مراقبت 
قرار بگيرد. در اين موقعيت اگر متوجه شود كه 

ديده مي شود، دوستانش با او در تماس هستند 
و تنهايش نگذاشته اند، همدردي عميقی شكل 
مي گيرد و بخشــي از بغض، غم و اندوهي كه 
درونش اســت، رفع می شــود. اين همدردي 
از مراجعه حضوري، ويدئــوكال، تماس هاي 
تلفنــي، واكنش هايي كه داريم، دســته گلي 
كه مي فرستيم، حاضر شــدن در مراسم هايي 
كه با رعايت هاي پروتكل هاي بهداشــتي در 
فضاهايي مثل قبرســتان ها برگزار مي شود ، 
شــكل مي گيرد. بايد با رفتارمان نشان بدهيم 
كه فرد برايمان عزيز است. قضيه كرونا مسئله 

بزرگي است اما دليلي نمي شود كه اين مسئله 
را بيش از حد بزرگ كنيم و مســئوليت هاي 
اجتماعي مان را انجام ندهيم. اين دوري كمكي 
به ما نمي كند و مسائل ديگري پيش مي آيد؛ 
دوستي كه عزيزي را از دست داده، غير از داغ، 
رنج و ناراحتي ای كه به خاطر اين فقدان دارد، 
بايد رنجي را كه از ســمت افــراد پيرامونش، 
خانواده و دوستان به او وارد شده، تحمل كند. 
اين رفتارها دوســتي ها، محبت ها و ارتباطات 
اجتماعي را كاهش مي دهد و سبب مي شود در 
مناسبت ها و شرايط ديگر اين افراد در كنار هم 

قرار نگيرند و ساختار اجتماعي دچار فروپاشي 
و اضمحالل مي شود. اين اتفاق براي جامعه ما 
خوشايند نيســت. جامعه اي سرزنده است كه 
همه ابعاد اجتماعي اش با هم ارتباط و پيوستگي 
داشته باشند. در مســئله كرونا همه با مسئله 
ترس و اضطراب روبه رو هســتند. اين ترس به 
خانواده يا بقيه بخش هاي جامعه وارد مي شود 
و قابل اندازه  گيري و درك نيست چون عمق و 
ابعادش براي افراد متفاوت اســت. اين قضيه 
دروني را نمي توانيم درنظر بگيريم كه آيا يك 
فرد بايد بترسد يا نترسد. همه آدم ها مي توانند 

دچار ترس بشوند و اين ترس در مواجهه با مرگ 
و كرونا تأثيرات متفاوتي ايجاد مي كند. يكي كه 
دچار ترس مي شود خواب خوبي ندارد و ديگري 
به خودكشي و رهايي فكر مي كند. همدردي، 
همراهي و محبــت كردن كمــك مي كند تا 

بخشي از فشار اجتماعي و رواني تخليه شود.

سؤال نكنيم
وقتي خانواده اي عزيزي را از دســت مي دهد 
يك سري ســؤال براي اطرافيان پيش مي آيد. 
وقتي مي خواهيم ايــن پرس وجو را آغاز كنيم 
بايد از خودمان بپرسيم اين كار ما كمك كننده 
اســت يا نه؟ ما عزيزي را از دست داده ايم، در 
فقدان او سوگواريم و اگر ســوگواري درست 
انجام نشــود، همدردي شــكل نگيرد، تحت 
بازجويي قرار بگيريم، احســاس مي كنيم كه 
مورد اتهام قرار گرفته ايــم. از خانواده متوفي 
مي پرسند چرا او را زودتر بيمارستان نبردي؟ 
چرا ايــن كار را برايش انجام نــدادي؟ و... در 
ميدان عمل بايد ديد كه فرد مي توانسته است 
كاري انجــام بدهد و نــداده؟ كوتاهي كرده؟ 
مســئوليتي بيش از اين داشته اســت يا نه؟ 
متوفي همراهي اش كــرده، ديگران كمكش 
كرده  اند؟ شــرايط متفاوتي براي آدم ها وجود 
دارد و ما حق نداريم وارد حريم افراد شــويم 
و از آنها سؤال كنيم اما مي توانيم تجربه كسب 
كنيم و كارهايــي انجام بدهيم كه مشــكلي 
براي خودمان پيش نيايــد. كرونا مثل خيلي 
از بيماري هاي ديگر نيســت. روند پيشرفت و 
توسعه  و فراگيري اش متفاوت از بيماري هاي 
ديگر اســت. ما نمي توانيم به افراد بگوييم چرا 
كســي كه فوت كرده، كرونا داشــته ولي تو و 
افراد ديگر خانواده مبتال نشده ايد؟ چرا بيمار 
شما فوت كرده و بقيه زنده مانده اند و... . افراد 
خصوصيات فيزيولوژي متفاوتي دارند. در يك 
مورد كه فكر نمي كنيم از شرايط بيماري عبور 
كند، عبور مي كند و در يك مورد كه انتظار فوت 
نداريم با مرگ روبه رو مي شويم. بايد اين شرايط 
و اين تفاوت ها را درك كنيم و انگشت اتهام به 
ســمت افراد نگيريم. خيلي از افراد نمي دانند 
مبتال شده اند، خيلي ها ناقل بي نشان هستند، 
به همديگر برچسب نزنيم. مردم ما غير از كرونا 
مشكالت ديگري هم دارند و دچار فرسودگي 
و كم طاقتي شده اند. با آرامش با يكديگر رفتار 
كنيم تا بتوانيم اين ســختي ها را پشت ســر 

بگذاريم.

همدردي يك مسئوليت اجتماعي است
نكته هايي براي اطرافيان افراد داغديده  كه بتوانند به كاهش غم آنها كمك كنند

وقتي كسي عزيزي را از دســت مي دهد مي توانيم كمك كنيم تا غمش كم شود؟ هم اكنون 
موضوع سوگواري نسبت به زمان هاي ديگري شرايط متفاوتي را طي مي كند. اين شرايط فقط 
مختص كشور ما نيست، در كشورهاي ديگر هم وضعيت همين است. پاندمي كرونا فراگير شده 
و باعث شده همه شئونات زندگي ما، مراسم ، سنت ها و آيين  ها تحت تأثير اين همه گيري قرار بگيرد. يكي از 
مواردي كه ما نياز به تخليه رواني و عاطفي داريم، مسئله سوگواري است؛ جايي كه عزيزي را از دست داده  ايم 
و نيازمنديم هم مورد حمايت اجتماعي قرار بگيريم و هم بتوانيم سنگيني تحمل يك فقدان و از دست دادن 
بزرگ را تحمل كنيم. ما پيش از اين، نبود عزيزان را با برگزاري مراسم و آيين ها تحمل مي كرديم و همراهي 
ديگران باعث مي شد شرايط رواني بهتر و مناسب تري را براي ادامه زندگي پيدا كنيم اما هم اكنون به خاطر 
موضوع كرونا خيلي از اين مراســم ها را نمي توانيم برگزار كنيم، ديد و بازديدي صورت نمي گيرد، مراسم 
ختمي وجود ندارد، تشييع جنازه بسيار محدود برگزار مي شود و... ضمن اينكه با واكنش هاي اجتماعي هم مواجهيم؛ اين منع را براي 
خودمان داريم كه اگر در مراسم حاضر شويم، خودمان به اين بيماري دچار مي شويم يا اينكه خانواده  به حضور ما در مراسم واكنش 
نشان مي دهد. در كل جز غم خود فقدان، فشارها و واكنش هاي اجتماعي هم تأثيرات نامطلوبي را در ذهن بازماندگان ايجاد مي كند. 
مسئله مهم اين است كه هم بتوانيم سالمتي مان را حفظ كنيم و هم در شرايطي كه مراسمي برگزار نمي شود، راهي براي مواجهه با 
خانواده متوفي پيدا كنيم. در عصر حاضر بايد بپذيريم كه به واسطه فاصله هايي كه شكل گرفته خيلي از كارها را نمي توانيم انجام 

بدهيم اما به لحاظ شئون اجتماعي هم بايد به مسئوليت اجتماعي پايبند باشيم و هم به مسئله همدلي توجه كنيم.

محمدرضا ايماني
روانشناس اجتماعي



بعضي وقت ها حتي گريه كردن هم كار سختي مي شود؛ عزيزي را 
از دست داده اي اما حتي اشك ها هم خودشان را دريغ مي كنند 
تا بار غم، همچنان سنگين بماند. بعضي وقت ها مي تواني گريه 
كني اما براي اينكه خودت را قوي نشان بدهي و پذيراي مهماناني باشي كه براي تسليت قدم رنجه كرده ا ند، 
بايد مقاومت كني. عبارت »مرد كه گريه نمي كند« را هم كه بارها شنيده ايم و به زبان آورده ايم. اگر زن هم 

باشي روزهاي اول، مجازي گريه كني، صورت ات را چنگ بندازي و گيس هايت را 
پريشان كني اما بعد از چند روز مدام با تشر بهت مي  گويند »چه خبرته«. آنهايي 
كه عزيزي را از دست داده اند، تجربه هاي متفاوتي از روزهاي اول دارند اما چيزي 
كه در همه آنها مشترك است اين است كه با گريه آرام مي شوند. با حميد فرزادي، 
روانشناس درباره گريه صحبت كرده ايم و اينكه گريه مي تواند غم از دست دادن 

عزيزي را التيام بدهد؟ 

چرا بعضي از افراد موقعي كه عزيزي را از 
دست مي دهند، نمي توانند گريه كنند؟ 

روبه رو شدن با يك فقدان و ســوگ با توجه به شرايط 
رواني افراد متفاوت از هم اســت. وقتــي كه يك فرد 
عزيزي را از دست مي دهد، در مرحله اول دچار شوك 
مي شود؛ شوكي كه فرد را در مرحله انكار قرار مي دهد. 
در اين مرحله پذيرش فقدان ســخت است و سيستم 
رواني نمي توانــد آن را تحمل كند و به خاطر همين از 
مكانيسم رواني انكار استفاده مي كند. فرد به خودش 
مي گويد امكان ندارد اين اتفاق براي من بيفتد. بعد از 
آن، فرد وارد مرحله چانه زني مي شود؛ مدام مي گويد 
چرا اين اتفاق براي من افتاد، خدايا اين چه اتفاقي است 
و... . بعد از چانه زني فرد وارد مرحله پذيرش مي شود و 
باالخره قبول مي كند كه عزيزي را از دست داده است. 
در اين مرحله فرد از نظر رواني، شناختي و احساسي 
با از دســت دادن عزيزش روبه رو مي شود و سوگواري 
را آغاز مي كند. اينكه ســوگواري چطور انجام شود و 
مرگ براي افراد چطور معنا مي شود، در تخليه شدن 

افراد مؤثر است.
چقدر طول مي كشــد كه فرد اين دوره 
شوك را پشت سر بگذارد؟ افرادي را داريم كه بعد 

از گذشت20 روز هم نمي توانند گريه كنند؟
براي بعضي از افــراد اين مرحله طوالني اســت. آنها 
به واسطه سركوب هيجاناتشــان نمي توانند وضعيت 
موجود را بپذيرند. اگر اين مرحله بيشتر از20 تا 40 روز 
طول بكشد، فرد بايد وارد دوره هاي درماني و دارويي 

بشود تا  به عبارتي سانسورهاي ذهني اش كنار برود و 
رفتار عادي اش را مرحله به مرحله طي كند.

سوگواري با سن هم ارتباطي دارد؟
با توجه بــه ســنين مختلــف، مي توانيــم منتظر 
واكنش هاي متفاوت باشيم. يكي از بدترين كارهايي 
كه ممكن اســت در مورد كودكان صورت بگيرد، اين 
است كه والدين به آنها اصل واقعيت را نگويند؛ مثال اگر 
كودكي پدرش فوت كرده، به جاي اينكه اصل ماجرا 
به او گفته شود، بگويند كه پدرت به سفر يا ماموريت 
رفته است. اين باعث مي شود كودك به مرحله پذيرش 
نرسد و با نبود عزيزش كنار نيايد. در افرادي هم كه در 
سن باالتر هستند شايد شــوك بحران عاطفي اجازه 
ندهد هيجانات خودشــان را تخليه كنند و آنها وارد 
فاز افسردگي پنهان شوند و غم و اندوه از دست دادن 
را درون فكني  كنند. اين اتفاق ممكن است به واسطه 
مسائل مختلف به وجود بيايد، مثل آموزه هاي اشتباه 
كه مي گويد تو نبايد گريــه كني، اطرافيان مرتب اين 
پيام ها را به او مي دهند كه بايد هيجانات را ســركوب 

كني و نبايد احساسات را نشان بدهي.
ممكن اســت كه فرد با شــنيدن اين 

جمالت سوگواري نكند؟ 
در ســوگواري چند عامل مؤثر اســت؛ 1-عدم قدرت 
رواني فرد براي پذيرش فقدان. 2- آموزه هاي اشتباه 
كه از طريق افراد ديگر به فرد داده مي شــود، مبني بر 
اينكه هيجاناتت را بايد كنترل كني، صاحب عزا هستي 
و نبايد خودت را تحت تأثير قرار بدهي. اين فشــارها 

باعث مي شود فرد نتواند احساس غم را تخليه كند. با 
درون ريزي اين هيجانات، افسردگي شروع مي شود.

بهترين راه بــراي برون ريزي هيجانات 
چيست؟ 

بايد فرد را تشويق كنيم كه هيجاناتش را بيان كند؛ يا  
با كالم يا با گريه. در مورد كــودكان اگر مرگ عزيزي 
قابل پيش بيني است، مي توانيم با كمك از كتاب ها و 
پمفلت هاي آموزشي به آنها مســئله مرگ را توضيح 
بدهيم و آماده شان كنيم كه فقدان اين عزيز را بپذيرند. 
در مواردي هم كه از دست دادن ناگهاني است، بهترين 
كار اين است كه ما فرد را تشــويق كنيم هيجانش را 
نشان بدهد، در همه مراسم ، دفن و كفن، مراسم ختم، 
خاكسپاري و... حضور داشته باشد تا كامال با مسئله از 

دست دادن سازگار شود.
گريه كردن مهم تر از كار هاي ديگر است؟ 
گريه كردن يكي از اصلي ترين و شايع ترين نمودهاي 
واكنش هاي غم است. در بررسي هايي كه انجام شده 
در گونه هاي جانوري هم اين گريه كردن مشــاهده 
شــده اســت. گريه، واكنش فيزيولوژيك نسبت به 
هيجان غم اســت؛ يعني ما يك هيجــان غم داريم، 
يك واكنــش فيزيولوژيك كه گريــه،  فطري ترين 
و اساســي ترين واكنش  به غم اســت. ما اگر بتوانيم 
مانع هاي شــناختي و اجتماعي براي گريه كردن را 
برطرف كنيم، كمــك مي كنيم تا افــراد بهتر دوره 
سوگواري را پشت ســر بگذارند. به عنوان روانشناس 
مراجعينــي دارم كه به واســطه مســائل اجتماعي 
نمي توانند گريــه كنند و مي گوينــد زير دوش آب 
گريه مي كنند تا كسي متوجه نشود. اين افراد حتي 
فضايی آرام، براي گريستن ندارند؛ يا قضاوت مي شوند 
يا ســرزنش. اينكه به فرد بگوييم چــرا اينقدر گريه 
مي كني، گريه نكن، بس است، درست نيست، اينها 
مانع هاي شــناختي اند؛ طرز تلقــي و طرز تفكرهاي 
اشتباهي كه باعث مي شود هيجان غم تبديل به رفتار 
گريه نشود. ما ۳ساختار داريم؛ ســاختار شناختي، 
هيجاني - رفتاري و بيولوژيك. اينها همه بايد در يك 
مســير قرار بگيرند تا فرد هيجان غم را تخليه كند و 
آهسته آهسته با سوگ، سازگاري و انطباق پيدا كند.

گريه كردن بيش از حد يا طوالني شدن 
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افراد داغديده چگونه مي توانند با غم از دست دادن كنار بيايند؟

به خودتان فرصت دهيد
وحيد مهدوي معجز؛ روانشناس: يادآوري خاطرات و مرور آن ضعف نيست 
بلكه كامال طبيعي است اما به شرطي كه اين مرور خاطرات، مستمر نباشد

از دست دادن عزيزان يا دوستان نزديك، 
جزو يكي از سخت ترين و تلخ ترين مراحل و 
لحظات زندگي هر آدمي است كه بازماندگان 
را با موجي از احساسات دشوار، پيچيده و حتي متناقض مواجه مي كند. 
واكنش ها به عزا و از دست دادن عزيزان به ســالمت رواني افراد، شيوه 
برخورد اطرافيان و خودشان در مواجهه با اين غم و ميزان صميميت فرد 
متوفي و مصيبت ديده بستگي دارد. لذت بردن دوباره از زندگي، به معناي 
دلتنگ نبودن يا كم لطفي و يا بي وفايي به فرد ازدست رفته نيست، بلكه 
عبور تدريجي از چنين وضعيتي و برگشــت به زندگي، نشانه طي شدن 
طبيعي فرايند سوگواري است. در اين روزها كه شيوع كرونا موجب افزايش 

مرگ ومير در جامعه شده و افراد زيادي سوگوار 
شده اند نياز اســت افراد خودشان به بهبود حال 
روحي و رواني خود كمك كنند تا كمي زودتر از 
حد معمول به روال طبيعي زندگي بازگردند. وحيد 
مهدوي معجز، روانشناس در گفت وگو با همشهري 

در اين مورد به برخي از نكات اشاره مي كند.

واكنش هاي هيجاني
هرچند هيچ مسير مشترك واحدي براي طي كردن فرايند سوگواري در افراد 
مختلف وجود ندارد اما شباهت هاي اساسي ميان نحوه واكنش افراد به فقدان 
عزيزان وجود دارد. سوگواري معموال در مرحله اول با انكار شروع مي شود. فرد 
سوگ ديده مرگ عزيزش را باور ندارد و اساسا نمي خواهد بپذيرد. بعد از مدتي و 
در مرحله بعدي، خشم به سراغ فرد سوگوار مي آيد و اينكه فرد با خودش مي گويد 
چرا اين اتفاق براي من افتاد؟ اينجاست كه به دنبال مقصر مي گردد و در برخي 
موارد خودش، ديگران و يا حتي كائنات و تقدير را مقصر مي داند. مرحله بعد با 
چانه زني هاي دروني فرد با خودش و اطرافيانش همراه است و مدام فكر مي كند 
اگر اين اتفاق نمي افتاد يا اگر فالن كار را نمي كرد شايد مرگ اتفاق نمي افتاد. در 
مرحله بعدي فرد داغدار وارد فاز افسردگي مي شود و با خودش احساس يأس، 
نااميدي و ناتواني مي كند و اينقدر خودش را غرق در غم و ماتم مي بيند كه اراده 
هر كاري را از دست مي دهد و در مرحله آخر با پذيرش اتفاق و سوگ، خودش را 
در شرايط فعلي پيدا مي كند. هرچند اين واكنش هاي هيجاني در ميان بسياري از 
افراد عزادار ممكن است مشترك باشد اما هيچ ساختار يا جدول زماني مشخصي 
براي فرايند سوگواري وجود ندارد و اين مراحل عمومي در افراد به فراخور شرايط 
و عوامل متعدد اثر گذار محيطي، خانوادگي، شرايط جغرافيايي و اقليمي مي تواند 

كوتاه  يا طوالني باشد.
سوگ و سوگواري را بپذيريد

به عنوان يك داغ ديده سعي كنيد طي مراحل عزاداري، سوگ عزيز از دست رفته را 
بپذيريد و مرگ را همچون تولد و زندگي به عنوان قسمتي از فرايند اجتناب ناپذير 
حيات بپذيريد. تجربه  سوگ را بپذيريد و براي طي مراحل سوگواري آماده باشيد، 
مراحل سوگ را تكاليفي بدانيد كه مســئوليت انجام آن با شماست، براي انجام 

تكاليف پنج گانه  سوگ وقت كافي صرف كنيد.
احساس تنهايي

خأل ناشي از از دست دادن عزيز باعث مي شود تا فرد احساس تنهايي را تجربه كند. 
دريافت حمايت اجتماعي و حضور فرد در همنشــيني ها در كاهش اين احساس 
بسيار مؤثر است. اين احساس در بين افرادي كه همسر يا بستگان درجه يك خود 

را از دست داده اند، شديدتر است.
مراقب افكار وسواسي خود باشيد

گاهي اوقات فرد داغديده طي مراحل سوگواري به خاطر تسكين قلب بي قرار خود 
يكسري كارهاي خاص انجام مي دهد كه ممكن است خود را در يك زنجيره وسواسي 
ناشي از رفع التهاب ســوگواري قراردهد. بنابراين اگر در اين شرايط هستيم بايد 

مراقب رفتار و عملكرد خودمان باشيم.
كرونا و سوگ هاي حل نشده 

در شرايط كنوني كه كرونا ســايه تاريكي بر زندگي خيلي از خانواده ها انداخته، 
متأسفانه رنگ عزاداري ها و سوگواري ها نيز تغيير كرده است. سوگواري ها كه قبال 
تا 40 روز با حضور اقوام ادامه داشت و اثر همدلي آنها باعث كاهش هيجانات منفي 
سوگ مي شد در شــرايط كنوني تغيير كرده و فرد داغدار بايد خودش به تنهايي 
و در خلوت خود مراحل ســوگواري را طي كند و با توســل به دنياي مجازي و به 

اشتراك گذاري آنالين اين مراحل، بار غم ناشي از سوگ را كاهش دهد.
از خود انتظار تغيير فوري نداشته باشيم

فرد داغديده نبايــد از خود انتظــار تغيير فوري بــه لحاظ بهبــود روح و روان 
داشته باشــد. بايد به خود فرصت دهد و ســعي كند كم كم با اين داغ كنار بيايد. 
شكي نيســت كه مرگ عزيزان، احساســات متفاوتي را درون فرد بيدار مي كند 
كه شــايد تا آن زمان اصال با آن مواجهه اي نداشــته است. ســازگاري با فقدان 
عزيزان مستلزم رويارويي صادقانه فرد ســوگوار با احساسات نشأت گرفته از اين 
فقدان است. شيوه رويارويي فرد با احساســات خودش و همچنين نحوه برخورد 
و اســتمداد اطرافيان فرد داغدار بســيار مهم اســت. بنابراين به خودمان اجازه 
ســوگواري دهيم، هيجانات منفي خود را بــا واكنش هايي چــون گريه كردن، 
مشكي پوشيدن، عصباني شــدن، فرياد زدن و... بروز دهيم تا كامال تخليه شويم. 
ســعي كنيم رويدادهاي دردناكي كه طي چند روز گذشــته تجربه كرده ايم را 
 مدام براي افــراد مختلف چه به صورت حضوري يا آناليــن تعريف كنيم، چرا كه 
تعريف كردن اين وقايع خود مي تواند از بار هيجاني منفي بكاهد. نيازي هم نيست 
خود را پايبند به زمان بندي خاصي نشان دهيم و سعي كنيم در بازگشت به روند 

طبيعي، خود را با ديگران مقايسه كنيم.
مرور خاطرات خوب است

تالش براي فراموش كردن عزيز از دست رفته كمكي به دستيابي به آرامش نمي كند 
بلكه ذهن را بيشتر درگير يك جنگ رواني بين يادآوري و فراموشي مي كند. يادآوري 
خاطرات و مرور آن ضعف نيست بلكه كامال طبيعي است اما به شرطي كه اين مرور 
خاطرات مستمر نباشد و فرد كال در گذشته ســير نكند تا از زمان حال و زندگي 
روزمره خود غافل شود. در زمان سختي و ناراحتي، نوشتن خاطرات نيز مي تواند 

تمركز و كنترل تان را افزايش دهد.
شيوه خودت را پي بگير

بايد فرد سوگوار را راحت گذاشت تا به شكل و شيوه خود بتواند از اين مسير عبور 
كند. انسان ها بايد به شيوه خود با فقدان ها مقابله كنند؛ چرا كه تجارب هيجاني 
انسان ها در مواجهه با رويدادي مثل از دست دادن عزيزان متفاوت است؛ به عنوان 
مثال بعد از مرگ يك عزيز همه گريه نمي كنند. بنابراين اگر گريه نمي كنيد، اين 
به آن معني نيست كه شــما براي فردي كه فوت كرده اهميتي قائل نيستيد؛ اين 
موضوع فقط بيانگر اين است كه شما به صورت ديگري با مسئله برخورد مي كنيد. 
براي گريه نكردن احساس گناه نكنيد و خود را نيز مجبور به انجام كاري كه دوست 
و يا آمادگي اش را نداريد، نكنيد. خود را مجبور نكنيد كه طوري رفتار كنيد كه »انگار 
همه  چيز درست است« و شما مشكلي با مسئله پيش آمده نداريد. در واقع حتي 

نيازي نيست خود را به زور قوي، صبور و شكست ناپذير نشان دهيد.
كمك گرفتن از مشاور

اگر فرد سوگوار از نظر شرايط روحي و رواني خيلي ناپايدار و آشفته است بهترين كار 
در اين حالت كمك گرفتن از يك مشاور متخصص است كه مي تواند با درك درست 

از موضوع و شرايط سوگواري راه حل منطقي تر و بهتر ارائه كند.

راهنما

خديجه نوروزي
روزنامه نگار

يكي از بدترين 
كارهايي كه ممكن 

است در مورد 
كودكان صورت 

بگيرد، اين است كه 
والدين به آنها اصل 
واقعيت را نگويند؛ 

مثال اگر كودكي 
پدرش فوت كرده، 
به جاي اينكه اصل 

ماجرا به او گفته 
شود، بگويند كه 
پدرت به سفر يا 
ماموريت رفته 

است. اين باعث 
مي شود كودك 

به مرحله پذيرش 
نرسد و با نبود 

عزيزش كنار نيايد

روالن بارت در كتاب »خاطرات سوگواري« مي گويد: 
»بسيار جالب است كه ســوگواري انسان ها در دنيا 
به  هم شبيه اســت؛ در حالي كه هر يك از ما آهنگ 
رنج كشيدن خودش را دارد!« بارت كه عالقه شديدي 
به مادرش داشــت، پس از مرگ او تا مدت ها دست 
از نوشــتن كتاب كشــيد و به مكان هــاي گوناگون 
سفر كرد. او اين ميان يادداشــت هايي پراكنده و در 
بازه هاي زماني مختلف نوشــت. خاطرات سوگواري 
شــايد بيش از هر چيز وصف حال كساني است كه 
در دوران ســوگواري و رنج جدايي هســتند. چنان 
كه بارت مي گويد: »نگوييد ســوگواري. اين عبارت 
بسيار روانكاوانه است. سوگوار نيستم. رنج مي كشم«. 
شايد اين كتاب براي درك وضعيت آنها كه در اطراف 
ما اين دوران را ســپري مي كنند، گزينه مناســبي 
باشــد؛ »زماني هســت كه مرگ يك رخداد است، 
يك ماجراســت، و خود تحرك مي بخشد، سر شوق 
مي آورد، به جنب وجوش وا مي دارد و منقبض مي كند. 
و بعد روزي ديگر، مرگ يك رخداد نيســت، تداوم 
ديگري اســت ]در كنار تداوم هاي معمول زندگي[، 
فشرده  شــده، بي اهميت، روايت نشده، شوم، بدون 
چاره. سوگواري واقعي كه در مقابل هرنوع ديالكتيك 

روايي نفوذ ناپذير است.«
»روزي كه رهايم كردي« النا فرانته ترجمه شيرين 
معتمدي از نشــر نون درباره مرگ نيســت. داستان 
زني است كه رها شــده. شــايد نزديك ترين حس 
به مرگ؛ ترك  شــدن. اين روايت به شما مي آموزد 
چطور موقتا لنگان لنگان، رفتــن را آغاز كنيد. ما در 
اين مسير قهرمان كتاب را دنبال مي كنيم. آن زمان 
كه به رســتگاري مي رسد. رســتگاري كه معنايش 
بازگشــت به  خود واقعي تر و قوي تر است. »پائوال« 
نوشته ايزابل آلنده و »ســاحل بهشت« مارك دوتي 
دو كتاب زندگينامه اي اند كه راه هايي براي خروج از 
تاريكي را مقابل شما مي گشايند. پائوال داستان مرگ 
دختر نويسنده و ساحل بهشــت روايت مرگ والي، 
 معشوقه دوتي، بر اثر ايدز است. اين دو كتاب در عين
 احساسي بودن، جســت وجوي زندگي است. اما در 
اين ميان، آنها كه سوگواري را آموزش نديده اند، در 
راِه فقدان گم خواهند شد. گاهي بي سوگواري در چاه 
افسردگي مي افتند. سوگ ناگهاني اما شرايط را بدتر 

مي كند. بايد كمي در اين باره ياد بگيريم.
كتاب »ادراك يك اندوه« سي. ال لوييس پس از مرگ 
همسر نويســنده به نگارش درآمد. اين كتاب مقابله 
مردي اســت كه بعد از غم از دست دادن همسرش، 

با اندوه آن كنار مي آيد و زندگي اش را ادامه مي دهد. 
مادلين لنگل نويســنده آمريكايي در مقدمه كتاب 
نوشته: »من از لوييس سپاسگزارم كه جرأت فرياد و 
شك درباره  زندگي و هستی را پيدا كرد. به دليل اينكه 

اينها بخشي از سوگواري هستند«. 
»ســال تفكر جادويي« جان ديديون نيز پس از اين 
نوشته شد كه دختر نويســنده درگير بيماري شد و 
ديديون همسر خود را ناگهاني از دست داد. او دچار 
شك و ترديد نسبت به زندگي، مرگ، بيماري، خانواده 
و... شــده بود. اين شد كه با نوشــتن كتاب، مواجهه 
خود با اين اتفاقات را بيان كرد. »سوگ و سوگواري« 
ديويد كسلر نيز استفاده از روش هاي كاربردي براي 
رهايي از غم فقدان است. »راه حل جايگزين« شريل 
سندبرگ هم لحظات سخت زندگي نويسنده هنگام 
مواجهه با فوت همسرش اســت. او راه هايي را براي 
رسيدن به آرامش و عبور از شرايط دشوار زندگي اش 
شــرح مي دهد تا بتواند در اين ميان، راه حلي براي 
گذر از ســختي ها و غلبه بر چالش هاي زندگي ارائه 
كند. كتاب »سه شنبه ها با موري« نوشته ميچ آلبوم، 
مالقات هاي نويســنده با موري شــوارتز روانشناس 
است. در اين كتاب 14مالقات بين آنها انجام شده و در 
هر مالقات شوارتز درباره  يك موضوع صحبت مي كند. 
پس از آنكه شوارتز بيمار مي شود و در آستانه  مرگ 
قرار مي گيرد، جلسات به معناي زندگي و مفاهيم آن 

اختصاص دارد.
كتاب »التيام پس از فقدان« مارتا هيكمن نيز شامل 
تمرين هاي روزانه براي ســوگواري بــراي التيام و 
رهايي از غم اســت. »رنج و التيام در ســوگواري و 
داغديدگي« جيمز ويليام ُوردن بــه احوال زندگان 
و واكنش آنها در قبال مرگ ديگران پرداخته است؛ 
نه به خود مفهوم مرگ. بحث نويســنده در ســطح 
روانپزشكان و روانشناسان و براي تدريس به مشاوران، 
پرستاران و مددكاران تدوين شــده اما مطالعه اش 
براي مخاطبان عمومي هم بي لطف نيست و فلسفه و 
علت تاب آوري در مرگ عزيزان را مشخص مي كند. 
نويسنده معتقد است اگر بتوان مرگ را فلسفي ترين 
موضوع ذهن انسان ها تلقي كرد، مي توان اين مطلب 
را هم اضافه كرد كه مردن عزيزان و نزديكان، از جنبه 
روانشــناختي، احتماال عميق ترين تأثير را بر ذهن و 

احساس فرد مي گذارد.
آنچه در همه اين كتاب ها به آن پرداخته شــده، اين 
است كه مرگ عزيزان، پايان زندگي نيست. مرحله اي 
است كه بايد پشت سر گذاشــت. ابتدا براي تكميل 
ماتم بايد شدت و عمق ضايعه را تجربه كرد؛ »ضايعه 
نياز به ماتــم دارد و اگر براي آن ماتم گرفته نشــود، 
ممكن است بعدها در موقعيت هاي ديگر بيرون بزند«.

در دوره  همه گيــري كرونا، براي 
بســياري از ما پيش آمده كه يكي 
از دوستان يا اطرافيانمان عزيزي 
را از دست داده  باشد. احتماال اين 
خبر شــوكه مان كرده و برايمان 
غم، اضطــراب و حســرت آورده 
است. نگران دوست بازمانده مان 
هســتيم. مي دانيم كه اكنون غم 
زيادي دارد و احتمــاال به كمك 
احتياج دارد اما نگران موضوع ديگري هم هســتيم. احساس 
مي كنيم كه دنيا بي ثبات و غيرقابل پيش بيني است. اضطراب 
داريم كه شايد طعمه بعدي مرگ، خود يا عزيزانمان باشيم و 
اين بسيار ترسناك اســت. قبل از اينكه حتي به اين موضوع 
به صورت خــودآگاه فكر كنيم، شــروع مي كنيم كــه دنيا را 
قانونمند كنيم. مــرگ فرد را مــرور مي كنيــم؛ او پير بود، 
بيماري داشت، رســيدگي كافي نبود، بي احتياطي كرد، دير 
به بيمارستان رسيده بود و... . اينكه اشتباهي رخ داده، كمي 
آرام مان مي كند. با خود فكر مي كنيم »من هرگز اين اشتباه 
را انجام نمي دهم و نمي گذارم مرگ به خانه  من وارد شــود«. 
اما هنوز هم اضطراب داريم و مواجهه با ترس برايمان سخت 
است. شايد بهتر باشد كه اصال در مراسم و خاكسپاري شركت 
نكنيم؟ زنگ هم نزنيم؟ ديدن غم و گريه  ديگران كار راحتي 

نيست و احتماال انرژي كل هفته را مي گيرد.
ما انسان ها با توجه به ســاختار مغزمان، از ديدن غم ديگران 
غمگين خواهيم شــد و تحمل اين احســاس برايمان آسان 
نيست. شايد بهتر باشد صورت مسئله را پاك كنيم و موضوع 
ناراحت كننده مرگ را به فراموشــي بســپاريم؛ چرا كه مثل 
هركس ديگري نياز به شــادي داريم. با خود مرور مي كنيم 
كه ديدار ما چه كمكي مي كند؟ جز اين است كه ممكن است 
خاطرات را يادآوري كند؟ آيا حضور مــا به فرد عزادار صدمه 
نمي زند؟ نكند حرفــي بزنيم كه غمش را زيــاد كنيم؟ اصال 
نمي دانيم چه بگوييم و مســتأصليم. قسمتي از اين سؤال ها 
بهانه اي براي فــرار از مواجهه با ترس هاي خودمان اســت و 
قسمتي ريشه در ناآگاهي ما از سوگواري دارد. شايد بهتر باشد 
كه به پيامي اكتفا كنيم و درگير كار خود شويم. گاهي هم پيش 
مي آيد كه فرد عزادار تمايلي به ديدار ما نداشته باشد يا حداقل 
ما چنين برداشتي داشته باشيم. ممكن است خسته باشد، سرد 
و بي تفاوت رفتار كند و كمك هاي مــا را پس بزند. اين رفتارها 
ممكن است ريشه در غم عميقي كه تجربه مي كند، داشته باشد 
يا گاهي ممكن است نسبت به دنيا كه ما هم جزئي از آن هستيم، 
خشم داشته باشد. گاهي اين موضوع را به اين معني برداشت 
مي كنيم كه بهتر اســت اطراف فرد سوگوار نباشيم و تنهايش 
بگذاريم. اما مورد بعدي كه در شرايط همه گيري كرونا منطقي 
اســت، ترس از انتقال بيماري و رعايت پروتكل هاي بهداشتي 

است كه مانع حضور ما در اطراف فرد سوگوار مي شود.
به طور خالصه چنــد دليلي كه از رويارويي و تســليت گفتن 

اجتناب مي كنيم عبارت اســت از: ترس از مواجهه با مرگ، 
بي ثبات به نظر رســيدن دنيا،  آگاه نبــودن از نحوه برخورد با 
سوگوار،  تمايل نداشتن به غمگين شــدن، رفتار بي تفاوت يا 

تؤام با خشم سوگوار و ترس از انتقال بيماري.
اما فرد سوگوار چه نيازهايي دارد؟ اصلي ترين نياز او سوگواري 
است؛ اينكه بتواند بدون قضاوت يا سرزنش ديگران اشك بريزد 
و بي قراري كند. نياز دارد كه شنيده شود و احساساتش درك 
شود. لذا حق دارد احساسات خود را بدون سانسور بيان كند. 
گاهي ممكن است نياز به تنهايي داشته باشد و گاهي نياز به 
اطرافيان كه با او همدردي كنند و بــه صحبت هايش گوش 
دهند. فرد سوگوار ممكن است نتواند به خوبي از خود مراقبت 
كند يا وظايفش را انجام دهد. لذا نياز به كمك ديگران وجود 

دارد. بنابراين بودن ما در كنار او مي تواند كمك كننده باشد.
حال كه نياز است با شخص سوگوار مواجهه داشته باشيم و در 

كنارش باشيم، چگونه اين كار را انجام دهيم؟
 پروتكل هاي بهداشتي را رعايت كنيم. با وجود همه گيري 
كرونا همچنان راه هاي ايمني براي ارتباط گرفتن وجود دارد؛ 
براي مثال تماس هاي تلفني يا تصويــري، پيام دادن و ديدار 
در فضاي باز با حفظ فاصله و پوشــيدن ماسك راه هايي ايمن 

جهت مواجهه است.
  از نيازهاي فرد سوگوار آگاه باشيم. بدانيم چگونه رفتار كنيم 
و چه بگوييم. نيازي نيســت دائما نحوه مــرگ را مرور كنيم. 
احساس گناه ايجاد نكنيم. از حرف هايي مثل اينكه»كاش اين 
كار را مي كرد« خودداري كنيم. شنونده خوبي باشيم و اجازه ابراز 
احساسات بدهيم. نصيحت نكنيم و بگوييم كه در كنار فرد هستيم 
و سعي مي كنيم احساساتش را بفهميم. با او همدردي كنيم اما غم 
او را كوچك نكنيم. صحبت هايي مثل اينكه »پير بود« يا »حداقل 
افراد ديگر خانواده زنده هستند« كمك كننده نيست. بگوييم كه 
»غم زيادي تجربه مي كنيد و شــدت اين غم خارج از تصور من 
است«. از نيازهايش بپرسيم و پيشنهادهای عملي برای كمك 
بدهيم. درصورتي كه فرد تمايلي به ارتباط ندارد، زمان ديگري 
تماس بگيريم و به او فرصتي براي تنهايي بدهيم. حتما عنوان 
كنيم كه هر زماني كه تمايل به صحبت داشــت، تماس بگيرد. 
گاهي مي توانيم از افرادي كه در گذشته سوگ را تجربه كرده اند، 

كمك بگيريم تا بدانيم كه فرد سوگوار چه نيازهايي دارد.
 از احساســات خود آگاه باشــيم و با آنها روبه رو شويم. اگر 
به احساســاتي نظير ترس و اضطراب خود و دليل ايجاد آن 
آگاه باشــيم، راحت تر با شــرايط كنار مي آييم. فرار نكنيم و 

صورت مسئله مرگ را پاك نكنيم.
 از خــود مراقبت كنيــم. كارهايي در راســتاي كاهش 
اضطرابمــان انجام دهيــم؛ مثال پيــاده روي كنيــم يا به 
تمرين هاي آرام ســازي و مراقبه روي بياوريــم. صحبت با 
يك دوست و درميان گذاشتن احساســاتمان با او مي تواند 
كمك كننده باشــد. چنان كه اضطراب يا غم زياد و طوالني 
احساس مي كنيم، بهتر است از يك متخصص سالمت روان 

كمك بگيريم.

آنچه بايد سوگواران بخوانند
مروري بر كتاب هايي كه به ما مي آموزند چگونه بايد دوران فقدان را سپري كرد

ترس از مواجهه با مرگ 
چرا از رويارويي و تسليت گفتن به فرد سوگوار اجتناب مي كنيم؟

نگار حسينخاني
روزنامه نگار

مهديه صالحي
روانپزشك

چرا بعضي ها- حتي در مرگ عزيزانشان- نمي توانند گريه كنند؟

اجازه بدهيد گريه كنيم
ليلي خرسند

روزنامه نگار

حميد فرزادي، روانشناس مي گويد كه در فقدان عزيز، فرد بايد مراحل سوگواري را طي كند 

سوگواری

در زمانه کرونا

این شماره

مراسم سوگواري مي تواند تأثير منفي بگذارد؟ 
اينكه مراســم ســوگواري چطور برگزار شود، به اين 
برمي گردد كه در جامعه اي كــه فرد زندگي مي كند، 
آيين ها، رســوم  و فرهنگ متداول سوگواري چگونه 
تعريف شده است. ما انتظار داريم افراد بتوانند در فرم 
سنتي تا روز هفتم به ســازگاري و انطباق با مسئله از 
دست دادن برسند و به صورت مختصر يك ماه تا 40 روز 
ذهنشان درگير مسئله از دست دادن باشد. اما اگر اين 
سوگواري و اين اشتغال ذهني بيشتر از اين طول بكشد، 
فرد دچار اختالل ســوگ است. فرد مسئله سوگواري 
را ادامه مي دهد و ممكن اســت تا يك يا دو سال اين 
سوگواري طول بكشد؛ گريه كند، ذهنش درگير باشد و 
در رفتار و افكار درگير سوگ باشد. مسئله رفتار هم مهم 
است؛ مثال فرد به جشن عروسي نمي رود، لباس عزا به 
تن دارد و روابط معمول زناشويي را برقرار نمي كند. در 
اين شرايط فرد بايد تحت درمان هاي روان پزشكي و 

روانشناسي قرار بگيرد.
بعضي وقت ها فرد با مسئله كنار آمده 
اســت اما به خاطر اينكه نشان بدهد فرد از دست 
داده برايش خيلي مهم اســت، سوگواري را ادامه 
مي دهد. در بعضي از موارد هم فرهنگ غالب از او 

مي خواهد كه خودش را سوگوار نشان بدهد.
 اين رفتارها هم در همان آيين ها تعريف مي شــود. با 
توجه به سنت ها و فرهنگ ها، رفتارها متفاوت است. 
در كل نمي شود استاندارد خاصي تعريف كرد و به فرد 
گفت كه چطور ظاهر غمگينانه اش را حفظ كند اما فرد 
بايد بتواند بعد از 7روز به انطباق برسد و كاركردهاي 
طبيعي اش را از ســر بگيرد. اگر بيشــتر از اين طول 
بكشد، فرد در حال ورود به فاز افسردگي است و بايد 

درمان شود.
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گزارشي تكان دهنده از دربه دري استقالل؛ تيمي كه تنها 
در يك نيم فصل 7بار و در چند سال اخير 12بار زمين 

تمرينش را تغيير داده است

پنج شباهت تاريخي بين »استقالل فكري« 
و »پرسپوليس درخشان«

اولين بسكتباليستي كه به يكي از مهم ترين 
ركوردهاي بسكتبال رسيده، ريحانه حشمتي 
20ساله است 
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نواك جوكوويــچ، اعجوبه صرب تنيس دنيــا، ديروز براي 
نهمين بار فاتح مسابقات اوپن اســتراليا شد. اوپن استراليا 
نخستين گرنداسلم سال اســت و تاكنون هيچ كس به اندازه 
جوكوويچ نتوانسته در آن قهرمان شود. گرنداسلم استراليا، 
امسال  مانند تمام تورنمنت ها و ورزش هاي ديگر تحت الشعاع 
ويروس كرونا قرار داشــت، اما تمام سختي ها و مشكالت هم 
نتوانستند با نيروي شكســت ناپذير نواك جوكوويچ مقابله 
كنند. در ديدار پاياني مرد اول تنيس جهان، نواك  جوكوويچ 
موفق شد قاطعانه دنيل مدودف روس را شكست دهد. در اين 

بازي كه يك ســاعت و ۵۳ دقيقه به طول انجاميد، »نوله« 
موفق شد مدودف را در ۳ ست ۷-۵، ۶-۲، ۶-۲ شكست 
دهد. اسطوره صرب ۲۸ امين فينال خود را تجربه مي كرد 

اما تنيسور روس فقط سابقه حضور در ۲فينال را داشت.
پادشاه صرب نخستين پيروزي اش در استراليا را سال 
۲۰۰۸ وقتي كه تنها ۲۰ ســال داشت، جشن  گرفت. او 
ديروز به ركورد عجيب ۱۸ پيروزي پياپي در فينال و 
نيمه نهايي اين مسابقات رسيد. جوكوويچ ۳۳ساله با 
اين قهرماني، تعداد گرنداسلم هايش را به ۱۸رساند. 
او حاال نه تنها ركورد صددرصد پيروزي در استراليا را 
حفظ كرده كه فقط ۲ گرنداسلم با نادال و فدرر فاصله 
دارد. دنيل مدودف مرد شماره ۴ جهان در ست دوم 
اين ديدار ناراحتي اش را با كوبيدن راكت به زمين و 
شكستن آن نشان داد. او در دومين تجربه اش در 
فينال يك گرند اسلم باز هم دستش از جام كوتاه 
ماند. مدودف ۲سال پيش در فينال اوپن آمريكا 
مقابل نادال ناكام مانده بود. او در مراســم اهداي 
جام، از رقيب نامدارش تمجيد كرد و گفت: »يادم 
است وقتي نفر ۵۰۰ جهان بودم، يك بار با جوكوويچ 
در موناكو تمرين كردم، او نفر اول جهان بود و تازه 
قهرمان ويمبلدون شــده بود و آن موقع براي من 
مثل خدا بود. با اينكه من خجالتي بودم و زياد حرف 
نمي زدم، ولي جوكوويچ با من مثل يك دوســت 
برخورد كرد و كلي با من صحبت كرد. رفتار او چه آن 
موقع كه ۵۰۰ دنيا بودم و چه حاال كه چهارم هستم، 
تغييري نكرده است. نواك! تو انسان بزرگي هستي!«

تنيس باز صرب نيز در پاسخ به تمجيد مدودف گفت: 
»تو انسان و بازيكن بزرگي هســتي! از محبتي كه به 

من داري ممنونم. قبال بيشــتر با هم در موناكو تمرين 
مي كرديم، ولي چند سال است كه زنگ نمي زني تا با هم 

تمرين كنيم )با خنده(. در اين سال ها يكي از سخت ترين 
رقبايم بوده اي و دير يا زود در گرند اسلم ها قهرمان خواهي 
شد. البته اگر چند ســال ديگر صبر كني ممنون مي شوم )با 

خنده(. آمار ۲۰ پيروزي متوالي شگفت انگيز است.«

نهمين 
تاج گذاري 

پادشاه صرب 
 نواك جوكوويچ  با پيروزي بر مدودف روس   

هجدهمين قهرماني اش    در گرنداسلم  را جشن گرفت



18
2 3 0 2 3 6 0 دوشنبه  4 اسفند 1399       شـماره  28166

خيلي هم ذوق زده نشويد
حضور جوانان با استعداد در پرسپوليس و استقالل، يك سكه دو رو است

اتفاقي كه براي سجاد آقايي رخ داده و مهاجم 22ساله 
استقالل را در آســتانه خروج از اين باشگاه قرار داده 

بحث برانگيز است.
 او در ترافيك خط حمله استقالل كامال از حضور در 
ميادين نااميد شده و اخيرا كشمكش هايي با مديران 
و مربيان تيم داشته است. در نهايت هم اين بازيكن از 
سوي فكري در اختيار باشگاه قرار گرفت. اين در حالي 
است كه سجاد آقايي در 4سال گذشته كنار استقالل 
بوده و شــايد آن روزهاي اول فكر مي كرد در چنين 
زماني به مهره كليدي آبي ها تبديل خواهد شــد اما 
اين اتفاق رخ نداد. به هر حال اين ماجرا بار ديگر ثابت 
مي كند حضور جوانان در پرسپوليس و استقالل يك 
شمشير دو دم است؛ سكه اي با دو رو كه ممكن است 
باعث شود آنها يك شبه راه صد ســاله را بروند اما در 
عين حال اين احتمال هم وجود دارد كه در اين تيم ها 

مورد توجه قرار نگيرند و استعدادشان هرز برود.
به عنوان مثال مهدي قائدي در اســتقالل درخشيد، 
مجيد حســيني و اميد نورافكن به باالترين ســطح 

رســيدند يا  اللهيار صيادمنش از اين تيم لژيونر شد 
اما سجاد آقايي حتي فرصت چنداني براي بازي پيدا 
نكرد. امثال مهدي نوراللهي، شاهين طاهرخاني، رضا 
آذري، معراج پورتقي و... هم در اين سال ها سرنوشتي 
مثل آقايي داشــتند. مثال همين حسين پورحميدي 
بعد از حضور در آلومينيوم توانســت توانايي هايش را 
نشان بدهد، درحالي كه اگر در استقالل مانده بود، قطعا 

همچنان بايد به نيمكت مي چسبيد.
قصه پرسپوليس حتي از اين هم بدتر است و آنجا يك 
كرور جوان در اين سال ها از ريل خارج شدند؛ از وحيد 
حيدريه و حميدرضا طاهرخاني تا ســعيد حسين پور 
كه در آستانه جدايي است، آريا برزگر كه محو شده و 
همين احسان حسيني كه حتي در بدترين شرايط و 
فقر شديد مهره هم به بازي گرفته نشد. در نتيجه خوب 
است جوانان پيش از ذوق زدگي از پيشنهاد پرسپوليس 
و استقالل، اول همه جوانب را بسنجند و اگر هم مدتي 
ماندنــد و فهميدند جا براي آنها تنگ اســت، در تيم 

ديگري دنبال سرنوشت شان باشند.

خانه به دوش
 گزارشي تكان دهنده از دربه دري استقالل؛ تيمي كه 

 تنها در يك نيم فصل 7بار و در چند سال اخير
12بار زمين تمرينش را تغيير داده است

    توضيح مرفاوي در مورد يك مصاحبه  
صمد مرفاوي مربي استقالل چند روز پيش مصاحبه اي با همشهري ورزشي انجام 
داد. او در قسمتي از حرف هايش به اين موضوع اشاره كرد كه برخي قراردادها در 
زمان مديريت سعادتمند تغيير كرد ولي مديريت فعلي آنها را قبول ندارد. مرفاوي 
اما در توضيح دوباره اين موضوع به همشــهري ورزشي مي گويد: »فكر مي كنم 
صحبت هاي من طوري بود كه شايد شما برداشت ديگري كرديد. منظور من اين 
نبود كه مديران فعلي قراردادهاي تغيير داده شده را قبول ندارند. حرف من اين 
بود كه برخــي اختالف نظرها در اين مورد وجود دارد كه باعث بروز مشــكالتي 
شده است. اميدوارم اين مشكالت هم برطرف شود. همه ما در تالش هستيم تا 
استقالل آرامش داشته باشد و با كسب نتايج خوب هواداران را خوشحال كنيم.«

    کريمی: اين مناظره نمايشی است، شرکت نمی کنم
در آســتانه انتخابات فدراسيون فوتبال ايران، گروه ورزش شــبكه سوم سيما در حال 
برنامه ريزی برای ترتيب دادن مناظره ای ميان 4كانديدای اصلی اين انتخابات است. اما 
روز گذشته علی كريمی كه يكی از اين 4كانديدا است با انتشار نامه ای رسمی از حضور 
در اين مناظره كه به زعم او »نمايشی« اســت انصراف داد. كريمی در اين نامه نوشته 
است: »احتراما به آگاهی می رســانم اينجانب علی كريمی نامزد تصدی سمت رياست 
فدراسيون فوتبال سال هاســت نقاط ضعف فوتبال ايران و راه های برون رفت از بحران 
فعلی فوتبال كشور را در قالب مصاحبه های مختلف بيان كرده ام و اكنون حضور در يك 
برنامه ضبط شده تلويزيونی و مناظره با ساير كانديداهای محترم را به صالح فوتبال كشور 

ندانسته و آن را بيشتر نمايشی می بينم.«

 اگر دوحه نشد
پرسپوليس ميزبان است

اين روزها اخبار متفاوتــي درخصوص ميزباني 
مسابقات ليگ قهرمانان آسيا در گروه هاي 5گانه 
غرب منتشر مي شود. كنفدراسيون فوتبال آسيا 
پيش تر به كشورهايي كه در اين بازي ها نماينده 
دارند، اطــالع داده بود كه هر كشــور مي تواند 
ميزباني حداكثر 2 گروه را برعهده بگيرد. اما روز 
گذشته بخش عربي وب سايت گل در خبري ويژه 
مدعي شد كه AFC به تمامي كنفدراسيون هايي 
كه در ليگ قهرمانان آســيا نماينده دارند، اعالم 
كرده براي تعييــن ميزبان هر گــروه به نتيجه 
نرسيده و ممكن است كشور قطر را براي دومين 
دوره متوالي به عنوان ميزبان تمامي گروه ها در 
منطقه غرب انتخاب كند. به نوشــته سايت گل، 
به دليل محدوديت هاي اعمال شده توسط برخي 
كشورها در مقابله با ويروس كرونا AFC ترجيح 
مي دهد همه بازي ها در قطر برگزار شود. اما اگر 
بنا به هر دليلي كشور قطر به عنوان ميزبان تمامي 
گروه ها انتخاب نشود، AFC ميزبان هر گروه را 
از قبل انتخاب كرده است. در اين صورت از ميان 
4تيم ايراني فقط پرســپوليس شرايط ميزباني 
را دارد و بازي هاي گــروه پنجم در تهران برگزار 
خواهد شــد. ديگر باشــگاه هاي ايراني به دليل 
همگروهي بــا تيم هاي عربســتاني نمي توانند 

ميزباني مسابقات را برعهده بگيرند.

نكته بازي

آماربازي

فوتبال ايران

هيأت مديره ارنج كرد؟

الاقل شما از فينال آسيا حرف نزن!

باالتر از وزير يعني رئيس جمهور؟

اولين تبعات نتايج نامناسب گل گهر 
طــي هفته هاي اخيــر و ازجمله 
شكســت 5 بــر صفر ايــن تيم 
برابر پرســپوليس، تغيير 3 عضو 
هيأت مديره بود. اصوال در تيم هايي 
كه هدايت شان بر عهده امير قلعه نويي 
است از اين اتفاقات زياد رخ مي دهد. پارسال هم در سپاهان و 
بعد از حاضر نشدن اين تيم برابر پرسپوليس، ابتدا مديرعامل 
باشگاه اصفهاني عزل شد. هم اكنون همين اتفاق در سيرجان 
رخ داده تا امير همچنان حاشيه امنيت داشته باشد. پرسش 
اينجاســت كه آيا اعضاي هيأت مديره تيم را بد ارنج كرده اند 
كه بايد تنبيه شوند؟ شكست سنگين در يك مسابقه خاص به 
مديراني در اين سطح چه ارتباطي پيدا مي كند؟ البته اصوال هر 
نوع واكنش هيجاني مردود است، اما خوب است كنش كمي با 

واكنش تناسب داشته باشد.

كري خواني وزيــر ارتباطات براي 
استقاللي ها با واكنش هاي زيادي 
همراه شده است. كاري به درست 
و غلط بودن كار آذري جهرمي 
نداريم، اما برخي واكنش ها به اين 
داستان از خود موضوع جالب تر است. 
به عنوان مثال پرويز برومند گفته: »موقعي كه ما در فينال 
آسيا بازي مي كرديم آذري جهرمي بچه بود.« بسيار خب؛ 
فقط شما مطمئني در فينال آسيا بازي كردي؟ تا آنجايي 
كه ذهن ما ياري مي كند، گلر استقالل در بازي فينال برابر 
جوبيلو ايواتا محمدعلــي يحيوي بود و اتفاقــا با عملكرد 
ضعيفش باعث شكست استقالل شد. آيا هيچ وقت جوابي 
براي اين سؤال تاريخي داري كه چرا نبايد در فينال به شما 
اعتماد مي شد؟ يا چرا 2 ماه بعد به آن شــكل 4 تا از سايپا 

خوردي؟ حداقل شما يك نفر حرف فينال را نزن.

آنچه بين آذري جهرمي با استقاللي ها 
گذشت، وزير ارتباطات را واداشت 
به دفــاع از خودش بپــردازد. او 
گفت هــواداري از هر تيمي حق 
شهروندي به شمار مي آيد و به عنوان 
مثال در دولت، باالتر از وزير هم هوادار 
استقالل است. طبيعتا همه حق دارند طرفدار يك تيم باشند. 
اصل اين مسئله هيچ ايرادي ندارد، اما شايد چگونگي ابراز آن 
با توجه به جايگاه آدم ها مهم باشد. از اينكه بگذريم، كدي كه 
آذري جهرمي مي دهد احتماال اشاره به معاون اول رئيس جمهور 
دارد. باالتر از وزير در دولت، يا جهانگيری اســت يا خود آقاي 
روحاني. قبال شايعاتي در مورد استقاللي بودن رئيس جمهور 
وجود داشت، اما حاال اين فرضيه تشديد خواهد شد. محمود 
 احمدي نژاد هم گويا اســتقاللي بوده، امــا 2 رئيس جمهور

پيش از او ظاهرا به پرسپوليس عالقه داشته اند.

برنامه  بازي ها

دوشنبه 11 اسفند 1399
نفت مسجدسليمان - تراکتور تبريز

ماشين سازی تبريز- شهرخودرو مشهد

پيکان - صنعت نفت آبادان

سپاهان - گل گهرسيرجان

پرسپوليس - سايپا

فوالد خوزستان - ذوب آهن اصفهان

مس رفسنجان - استقالل

نساجی مازندران - آلومينيوم اراک

15:00

15:45

17:25

17:35

هفته شانزدهم ليگ برتر

شنبه 1۶ اسفند 1399
سايپا - نفت مسجدسليمان

صنعت نفت آبادان - پرسپوليس

آلومينيوم اراک - سپاهان

تراکتور تبريز- نساجی مازندران

ذوب آهن اصفهان - ماشين سازی تبريز

استقالل - فوالد خوزستان

شهرخودرو مشهد - پيکان

گل گهرسيرجان - مس رفسنجان

15:00

15:30

17:30

هفته هفدهم ليگ برتر

ليگ برتر ايران)جام خليج فارس( -فصل بيستم

امتياز تفاضل گل گل خورده گل زده باخت مساوی برد بازيها تيم رتبه

1330 8 21 1 6 8 15 پرسپوليس 1 

728 18 25 3 4 8 15 سپاهان 2 

726 11 18 3 5 7 15 استقالل 3 

623 10 16 2 8 5 15 فوالد 4 

323 12 15 4 5 6 15 صنعت نفت آبادان 5 

122 14 15 3 7 5 15 آلومينيوم اراک 6 

122 13 14 5 4 6 15 تراکتور 7 

122 12 13 5 4 6 15 مس رفسنجان 8 

22- 18 18 5 4 6 15 گل گهرسيرجان 9 

118- 12 11 5 6 4 15 نفت  مسجدسليمان 10 

218- 17 15 5 6 4 15 پيکان 11 

418- 19 15 7 3 5 15 شهر خودرو 12 

317- 13 10 4 8 3 15 سايپا 13 

811- 23 15 6 8 1 15 ذوب آهن 14 

99- 20 11 10 3 2 15 نساجی مازندران 15 

8 12- 22 10 9 5 1 15 ماشين سازی تبريز 16 

حاال با يــك گل و قهرماني نيم فصل دنيا به كام شــيري 
بدجور شيرين شــده اســت. اين هم عكس او در كنار 
كاپيتان هاي پرســپوليس كه يك تنه تيم گل محمدي را قهرمان 

نيم فصل كردند.

بازيكنان اســتقالل مســعود ريگي را طوري روي هوا 
انداخته اند كه ترس را مي توان روي صورت تك تك آنها و 
خود ريگي ديد. اين عكس در جشن تولد ريگي كه ديروز در جريان 

تمرين گرفته شد، ثبت شده است.

سجاد شهباززاده با ميانگين نمره 7/50 از 

10و با اختالفي ناچيز نسبت به رقباي خود 7/50
بهترين بازيكن نيم فصل اول ليگ برتر ايران 
شد. براساس آناليزها و نمرات سايت مرجع 
متريكا، مهاجم سپاهان كه فصلي رؤيايي را پشت سر مي گذارد عالوه بر 
كسب عنوان آقاي گل نيم فصل، عنوان بهترين بازيكن را هم با امتيازي 
باالتر از نزديك ترين رقبايش يعني قاسمي نژاد و نعمتي از آن خود كرده 
است. سجاد طي 1265دقيقه بازي براي سپاهان 12گل زد، 3پاس گل 

داد و 4بار به عنوان بازيكن برتر ميدان انتخاب شد. 
او در هر بازي به طور ميانگين 2.3شوت داشته كه 1/1آنها در چهارچوب 
بوده و 0/8آنها تبديل به گل شده اند. بهترين بازي سجاد مقابل نساجي 

بود كه 2گل زد و نمره 9/07گرفت.

دومين بازيكن برتر ليگ در نيم فصل اول از 

تيم شهرخودرو مي آيد. امين قاسمي نژاد 9/70
اساسا يك وينگر است اما مهدي رحمتي در 
نيم فصــل اول 10بــار از او در خط حمله 
استفاده كرد و قاسمي نژاد هم با استفاده از اين فرصت 8گل زد و سومين 
گلزن برتر نيم فصل شد. اين بازيكن كه مورد توجه باشگاه پرسپوليس هم 
قرار گرفتــه در دور رفت 11بار در تركيب شــهرخودرو قــرار گرفت، 
949دقيقه بازي كرد و با 8گل و 2پاس گل تأثيرگذارترين بازيكن تيمش 
شد. قاسمي نژاد هم مانند شــهباززاده 4بار به عنوان بازيكن برتر ميدان 
انتخاب شده است. او با ميانگين 3/2 شوت در هر بازي كه 1/2 آنها درون 
چهارچوب بوده يكي از ركوردداران ليگ در اين زمينه است. امين در بازي 

هفته اول مقابل ماشين سازي امتياز عالي 9/70 را از متريكا گرفت.

تا آخرين روز از نيم فصل اول تيم پرسپوليس 

هيچ بازيكني در جمع 3بازيكن برتر ليگ 7/41
نداشت اما سيامك نعمتي در آخرين بازي 
مقابل گل گهر با درخشــش عالي و كسب 
امتياز 9/01از 10براي نخستين بار در اين فصل بهترين بازيكن ميدان 
شد و ميانگين نمراتش را هم تا 7/41باال كشيد تا به رتبه سوم در جدول 
بازيكنان برسد. ســيامك نعمتي تقريبا در تمام طول نيم فصل بهترين 
بازيكن پرسپوليس در جدول متريكا بود اما همواره رتبه اي بين پنجم تا 
دهم داشت كه در روز آخر باالخره به جمع 3بازيكن برتر رسيد. بهترين 
بازي سيامك همين مصاف با گل گهر بود و ضعيف ترين بازي او هم مقابل 
نفت مسجدسليمان انجام شد كه يك پنالتي از دست داد و به نمره 6/70 

رسيد. او در 4پست مختلف براي پرسپوليس بازي كرد.

عكس خبر

متريکا

حدود 5 سال از واگذاري 2ورزشگاه اختصاصي 
به پرســپوليس و استقالل توســط شهرداري 
تهران مي گذرد. از آن زمان تا به  امروز ورزشگاه 
شــهيدكاظمي كه به نظر مي رسد همه امكانات 
الزم را دارد، محل ثابت تمرينات پرســپوليس 
شــده ولي اســتقالل با وجود آنكه 2ورزشگاه 
شــهيد امام رضا و كمپ ناصر حجازي به نامش 
زده شــده، همچنان در به در يك زمين تمريني 
است. از جنوب تا شمال شــرقي و غرب تهران، 
هر جا ورزشگاهي ســاخته شده، استقالل چند 

صباحي آنجا تمرين كرده است.
آخرين بار همين چنــد روز پيش بود كه محل 
تمرين تيــم، دوباره تغيير كرد. حــاال آنها قرار 
است در ورزشــگاه قديمي راه آهن در شهرك 
اكباتان خودشــان را براي نيم فصل دوم ليگ 
برتر آماده كنند. جابه جايي هاي پي درپي، اخيرا 
صداي مربيان و بازيكنان استقالل را هم درآورده 
است. صمد مرفاوي، يكي از اعضاي كادر فني، 
چند روز پيش در مصاحبه با همشهري ورزشي 
گفت كه اين تيم نزديك به 3 دهه است مشكل 

زمين تمرين دارد.
چند روز پيش هم به شكل عجيبي دوباره محل 
تمرين استقالل تغيير كرد تا شاگردان محمود 
فكري اين بار به شــهرك اكباتان و ورزشــگاه 
قديمي راه  آهن كوچ كنند. از اردوي اســتقالل 
هم خبر مي رســد كه تغييرات پي در پي محل 
برگزاري تمرينات، ناراحتي شديد بازيكنان را به 
همراه داشته و آنها از باشگاه خواسته اند كه يك 

جاي ثابت را به عنوان محل تمرين فراهم كند.

  چرا استقالل به ورزشــگاه امام رضا 
نمي رود؟

آبي پوشان هيچ وقت حاضر نشدند در ورزشگاه 
اهدايي شهرداري تمرين كنند. به نظر مي رسد 
مهم ترين مشــكل ورزشــگاه امام رضا، زمين 
چمن مصنوعي آن است. باشگاه استقالل بعد 
از در اختيار گرفتن ورزشــگاه، بخش هايي از 
آن را تعمير كرد اما تا زماني كه چمن طبيعي 
نباشد، ورزشگاه مناســب يك تيم ليگ برتري 

نخواهد بود.

  مرغوبكار؛ ورزشــگاهي كه 
فراموش شد

استقالل ورزشگاه مرغوبكار را هم 
به عنوان بخشي از دارايي هايش در 

اختيار دارد ولي اين ورزشگاه قديمي در 
محله هزاردستگاه نازي آباد، مدت هاست به 

خاطرات پيوسته است. 2دهه پيش اين ورزشگاه 
محل ثابت تمرينات اســتقالل بود ولي دوري 
مســافت براي بازيكنان و مربيان كه معموال در 
مناطق شمالي شهر ساكن هستند و البته مهم تر 
از آن، كيفيت نامناسب زمين چمن، باعث شده 

ديگر كسي مرغوبكار پير را به ياد نياورد.

  زمين شماره 2آزادي و مشكل پيمانكار
استقالل در ســال هاي اخير بارها زمين شماره 
2ورزشــگاه آزادي را هم براي انجام تمريناتش 
اجاره كرده ولي مشــكل بزرگ، واگذاري اين 
زمين به پيمانكار اســت. پيمانكار زمين شماره 
2ورزشگاه آزادي براي درآمدزايي و هزينه هاي 
نگهداري از چمن، معموال در طول روز زمين را 
در چند سانس دوســاعته به تيم هاي مختلف 
اجاره مي دهد. بارها هم اين مشكل پيش آمده 
كه پايان تمرين يك تيم با شــروع تمرين تيم 
ديگري همراه شده و بازيكنان بايد خيلي سريع 

محل تمرين را ترك كنند.
زمين شماره 2ورزشگاه آزادي 2رختكن كوچك 
و يك اتاق كوچك دارد كه نمي تواند مجموعه 
ايده آلي براي يك تيم ليگ برتري باشد. استقالل 
در شــروع اين فصل نيز در همين زمين تمرين 
مي كرد. با رســيدن فصل پاييز كيفيت چمن 
اين زمين تمريني، به پايين ترين سطح ممكن 

مي رسد.
اســتقاللي ها در زمان مربيگري وينفرد شفر، 
فرهاد مجيــدي، عليرضا منصوريــان و آندره 
اســتراماچوني هم در اين زمين تمرين كردند. 
بازيكنان اين تيم حتي تمرين در زمين شماره 
3ورزشگاه آزادي كه امكاناتش در حد تيم هاي 

ليگ يكي هم نيست، را هم تجربه كرده اند.

  آرامش در دوران مديريت افتخاري
اســتقالل در ســال هاي اخير فقــط در زمان 
مديريت ســيدرضا افتخاري، چنــدان دربه در 
زمين تمرين نبود. در آن دوره باشگاه با مجموعه 

ورزشي نوبنياد قرارداد امضا كرد و البته ورزشگاه 
نفت تهرانســر را هم در اختيار داشت. ورزشگاه 
نوبنياد در منطقه پاســداران با يك زمين چمن 
طبيعي باكيفيت، يك زميــن چمن مصنوعي، 
سالن بدنسازي، رختكن بزرگ، اتاق جلسات و... 
يك مجموعه مناسب براي استقالل بود. حتي 
در روزهاي باراني و برفي هم آنها مي توانستند از 

سالن سرپوشيده مجموعه استفاده كنند.
به دنبال تغييرات مديريتي در ســازمان صنايع 
دفاع، استقالل فرصت استفاده از يكي از بهترين 

مجموعه هاي تمريني تهران را از دست داد.
اســتقالل همزمان با نوبنياد، ورزشــگاه نفت 
تهرانسر را هم در اختيار داشت. ورزشگاهي كه 
زمين چمن و رختكن خوبي دارد. همين فصل 
اخير هم تمرينات شاگردان محمود فكري، براي 

چند هفته در همين ورزشگاه برگزار شد.

  ورزشگاه غدير و مشكل چمن مصنوعي
استقالل در اين چند سال از ورزشگاه غدير هم 
در مقاطعي كوتاه اســتفاده كرده؛ ورزشگاهي 
در انتهاي اتوبان همت، در كنار دانشــگاه علوم 
انتظامــي امين. غديــر يك مجموعه نســبتا 
 حرفه اي اســت كه اســتخر و ســالن ورزشي

هم دارد. 
اســتاديوم اصلي غدير از لحــاظ رختكن ، اتاق 
مربيان، اتــاق داوران و... شــرايط خوبي دارد و 
هم اكنون بازي هاي تيم دســته اولي بادران در 
اين ورزشگاه برگزار مي شود ولي مشكل اصلي 

اين ورزشگاه چمن مصنوعي است.

  روبه روي آزادي
زميــن پژوهشــكده نفت، همان ورزشــگاهي 
اســت كه وقتي چمن كمپ تيم ملي زيركشت 
رفت، چشــم كارلوس كي روش را گرفت و تيم 
ملي مدتي آنجا تمرين مي كرد. اســتقالل هم 
در ســال هاي اخير به تناوب مجبور شــده اين 
ورزشگاه را به عنوان زمين تمريني انتخاب كند؛ 

اما معموالً به عنوان يك گزينه موقت.

  كمپ حجازي نياز به زيرسازي دارد
كمپ مرحــوم ناصر حجــازي يكــي ديگر از 
دارايي هاي مهم اســتقالل است؛ كمپي كه در 
غرب تهران احــداث  و قرار بــود محل دائمي 
تمرينات اســتقالل شود. باشــگاه استقالل در 
سال هاي اخير بخشي از مشــكالت اين كمپ 
را حل كرده ولي مسئله مهم كيفيت نامناسب 

زمين چمن طبيعي اين كمپ است.
سال ها قبل بحث زيرسازي مجدد زمين چمن 
مطرح شــد و اگر اين اتفاق چند سال پيش رخ 
مي داد، حاال استقالل هم مثل پرسپوليس يك 
زمين تمريني مناســب و باكيفيــت در اختيار 
داشت. هم اكنون باشگاه در سال هاي اخير، اين 
زمين را اجاره مي دهــد ولي هنوز عزمي جدي 

براي بازسازي چمن آن ديده نمي شود.

  7زمين تمرين در يك نيم فصل
اســتقالل در فصل اخير 7بــار زمين تمرينش 
را تغيير داده اســت؛ مجموعه ورزشي انقالب، 
شــماره 2آزادي، چمن طبيعي كمپ تيم هاي 
ملي، چمن مصنوعي كمپ، الغدير، نفت تهرانسر 
و ورزشــگاه راه آهــن. كار از بازيكنان و مربيان 
گذشــته و حاال صداي هواداران اســتقالل هم 
درآمده است. آنها تعويض پي درپي زمين تمرين 
تيم شان را يكي از نشــانه هاي ناتواني مديران 

باشگاه مي دانند.
گروهي هم معتقدند اين همه دربه دري و خانه 
به دوشي به دليل تبعيضي است كه به اعتقاد آنها 
مديران وزارت ورزش و دولت بين اســتقالل و 

پرسپوليس قائل مي شوند.
واقعيــت بــه هميــن تلخــي اســت: تيمي 
كه ميليون هــا هــوادار دارد و روزگاري يكي 
از ثروتمندترين باشــگاه هاي آســيا بود حاال 
 مجبور اســت تنها در يك نيم فصل، 7بار زمين

تمرينش را عوض كند.
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جهان

فوتبال ايران

هيچ كس به اندازه كارلو آنچلوتي سابقه حضور در داربي هاي 
معروف فوتبــال را نــدارد. او در 11 شــهرآورد معتبر دنيا 
مربيگري كرده اســت؛ شامل ال كالســيكو )رئال مادريد - 
بارســلونا(، داربي ايتاليا )يوونتــوس - اينترميالن(، داربي 
دالمدونينا )ميالن - اينتــر(، داربي لندن يا شــمال لندن 
)چلسي - آرســنال / تاتنهام(، لوكالسيك )پاري سن ژرمن 
- مارسي(، دركالسيكر )بايرن مونيخ - دورتموند(، دالموله 
)يوونتوس - تورينو(، دل ســوله )ناپولــي - رم(، دالاميليا 
)پارما - بولونيا( و مرسي سايد )اورتون - ليورپول(. سرمربي 
ايتاليايي تيم اورتون آخرين داربي اش را هم برد. اين در حالي 
اســت كه ليورپول در 23بازي اخير خــود مقابل اورتون در 
همه رقابت ها شكســت نخورده بود؛ 11برد و 12تساوي. در 
10سال گذشته سابقه نداشت اورتون در داربي مرسي سايد 
در آنفيلد گل اول را به ميزبان بزنــد و در 21داربي آخر هم 
اورتون هيچ وقت زننده گل اول نبوده. پس از 20ســال و از 
سال1999به اين سو اين نخستين برد ليگ برتري اورتون 
در شهرآورد شهر بندری  ليورپول بود كه همه اينها مرهون 
هنر آنچلوتي است. كورتيس جونز و اوزان كاباك، بازيكنان 
تركيب اصلي ليورپول در اين بازي آخرين باري كه اورتون 
موفق شده بود ليورپول را در آنفيلد شكست بدهد حتي دنيا 
نيامده بودند. با اين برد تعداد بردهاي اورتون در داربي ها به 

عدد67در برابر 95برد ليورپول رسيد.
تيره روزي هاي ليورپول همچنان ادامه دارد. انگار ليورپول 
كه با يورگن كلوپ بــه دوران اوج برگشــته بود،دوباره به 
تنظيمات كارخانه برگشته و شايد 30ســال ديگر هم بايد 
براي تكــرار قهرماني ليــگ صبر كند. آنها هــر 4بازي آخر 
خانگي خود را با شكســت بــه پايان برده اند كــه نزديك به 
100ســال چنين اتفاقي براي يك مدافع عنــوان قهرماني 
نيفتاده بود )98سال پيش براي اورتون قهرمان(. قبل از اين 
4شكســت خانگي، كلوپ و بازيكنانش در 68بازي خانگي 
پياپي شكســت نخورده بودنــد. مصدوميت هاي خط دفاع 
ليورپول تمامــي ندارد. در بازي رفت مقابــل همين اورتون 
بود كه روي خطاي وحشتناك و مستحق كارت قرمز جردن 
پيكفورد، دروازه بان ملي پوش اورتــون ويرجيل فان دايك 
به شدت مصدوم شد و فصل را از دست داد. در بازي پريشب 
هم جردن هندرســون كه به اجبار در مركز خط دفاعي بازي 
مي كرد توســط دوكوره مصدوم و از بازي خارج شد. كلوپ 
تاكنون 3مدافع وسط اصلي اش شــامل ويرجيل، جو گومز 
و ماتيپ را به دليل مصدوميت و براي مدتي طوالني از دست 
داده و هافبك های دفاعي اش يعني هندرسون و فابينيو و نبي 
كيتا را هم كه در غياب مدافعان مصــدوم در خط دفاعي به 
بازي گرفته شده بودند يا مي توانستند در اين پست به ميدان 
بروند، به دليل مصدوميت از دست داده است. فقط مصدومان 
دفاعي نيستند؛ در چند مقطع ستاره هايي مثل تياگو آلكانتارا 
و ساديو مانه و محمد صالح دچار كرونا شدند و پديده اين تيم 
كه به تازگي از ولورهمپتون خريداري شده بود به مصدوميتي 
طوالني رفت. حتي جيمز ميلنر پابه سن گذاشته هم كه به طرز 
عجيبي در همه پست ها مي تواند بازي كند و مي شد از او در 
خط دفاعي بازي گرفت هم مصدوم اســت. به نظر مي رسد 
پس از طلسم ســاليان دراز دروازه ليورپول كه دروازه باناني 
مثل گروبالر،  ديويــد جيمز، كاريوس، مينيوله و آليســون 
دچار گاف هاي وحشتناكي مي شــدند، خط دفاعي اين تيم 
هم طلسم شده باشــد. نتايج فاجعه بار ليورپول در اين فصل 
فلورنتينو پرس را خوشــحال مي كند تا اگر اين نتايج ادامه 
يافت و زيدان هم نتوانست جامي براي رئال به دست بياورد، 

يك جايگزين هوادارپسند در دست داشته باشد.

نقل قول

نكته روز

توخل، سرمربي چلسي در واكنش به سؤالي 
درباره بازي ندادن به چيلول، هاورتز و ديگر 
ستاره هاي گران قيمت: »وظيفه ام بازي دادن 

بازيكنان گران قيمت نيست.«

ونگر: »بارســلونا در اين ســال ها اين همه 
براي خريد بازيكن خرج كــرده، اما هنوز به 
بازيكني تكيه دارد كه در پايان فصل 34ساله 

مي شود.«

 آندره آ استراماچوني، ســرمربي فصل قبل 
اســتقالل كه تيم را در ميانه فصل رها كرد: 
»شور هواداران ايراني مثل دهه 90ايتاليا بود.«

رودري، هافبــك دفاعــي اســپانيايي 
منچسترسيتي: »الگوي من زيدان است.«

 كونته، ســرمربي اينتر در پاسخ به سؤالي 
درباره رفتن لوكاكو )كه به تازگي به خوانندگي 
روي آورده( به جشــنواره موسيقي سانرمو: 
»او آواز خود را در داربي ميالن در سن سيرو 

مي خواند.«

آرسن ونگر، ســرمربي اسطوره اي آرسنال: 
»سال2017داشــتيم امباپه را به آرســنال 
مي آورديم و كارهاي اداري هم انجام شده بود، 

اما در آخرين لحظه منصرف شديم.«

 رونالد كومان، ســرمربي بارسلونا كه همه 
بازي هاي بزرگ فصل را باخته: »ما مي توانيم 

هر تيمي را شكست دهيم.«

لــوك شــو، مدافــع چــپ انگليســي 
منچستريونايتد: »اريك بايي، محبوب ترين 
و فرناندز و پوگبا، بزرگ ترين شخصيت هاي 

رختكن هستند.«

پوچتينو، سرمربي آرژانتيني پاري سن ژرمن 
و دشمن بارسلونا با اصالت اسپانيولي: »بعد از 
برد 1-4در زمين بارسا از خوشحالي تا صبح 

نخوابيدم.«

مادريد در ساعت بيداري
زيدان متخصص فرار از بحران هايي است كه خودش آنها را مي سازد

بازگشت به تنظيمات كارخانه

گل محمديسم در ليگ برتر

 عضو هيأت مديره آلومينيوم:
 خطيبي بايد برگردد

 ليورپول با يورگن كلوپ هم وارد بحران شد؛ 
اين بار توسط مربي داربي باز

بعد از مجتبي حسيني، رسول خطيبي هم تيمش 
را ول كرد و سرمربي تراكتور شد

رسول خطيبي، سرمربي آلومينيوم اراك، شنبه شب در اقدامي عجيب 
اين تيم را ترك كــرد تا هدايت تراكتور را بر عهــده بگيرد. خطيبي در 
قسمتي از پيام خداحافظي  اش با آلومينيوم نوشته است: »هيأت مديره 
محترم باشگاه با درخواست من موافقت نمي كرد ولي درنهايت مديران 
باشگاه نيز در فضايي دوستانه رضايت دادند تا از جمع ايرالكويي ها جدا 
شوم.« او صراحتا از موافقت باشگاه براي جدايي اش خبر مي دهد ولي 
مجيد آنجفي عضو هيأت مديره باشــگاه آلومينيوم اراك گفته كه اين 
باشگاه بر بازگشت رسول خطيبي به اراك اصرار دارد. او در گفت وگو با 
تسنيم درخصوص جدايي خطيبي گفته است: »اعضاي هيأت مديره 
ازجمله من، عصر روز شنبه به محض درخواست خطيبي براي جدايي، 
به شــدت با اين موضوع مخالفت كرديم. خطيبي با باشگاه آلومينيوم 
قرارداد دارد و رفتار باشــگاه تراكتور در مذاكره با سرمربي تيم اقدامي 
غيراخالقي، غيرقانوني و قابل پيگرد قانوني است.« عضو هيأت مديره 
آلومينيوم تأكيد كرد: »مي دانســتم كه درصورت درخواست تراكتور، 
حفظ خطيبي در آلومينيوم دشوار است. با اين حال به عنوان كسي كه 
نزديك ترين رابطه و دوستي را با او داشتم، انتظار نداشتم اين مربي قبل 
از اعالم تصميم خود به اعضاي هيأت مديره باشــگاه با مديران تراكتور 
مذاكره كند و عكس بگيرد. هيأت مديره بر بازگشــت خطيبي، حفظ 

بازيكنان فعلي تيم و جذب بازيكنان مدنظر خطيبي اصرار دارد.«

اينكه يك تيم بــد اداره 
شود، يك بحث است و 
اينكه هــر لحظه از آن 
صدايي متفــاوت بلند 
شــود، يك بحث ديگر. 
دردي كــه االن تراكتور به 
آن مبتال شده از جنس دوم است؛ يعني مردم دقيقا 
نمي دانند با چه كسي طرف هستند، حرف چه كسي 
را بايد گــوش بدهند و چه اتفاقي براي تيم شــان 
رخ خواهد داد. قديم الاقل خــود زنوزي صحبت 
مي كرد و به هــواداران مي گفت چه خبر اســت، 
االن اما معاونان و مشــاوران او مصاحبه مي كنند 
و هر كدام هــم يك چيز مي گويند؛ يكي ليســت 
مازاد را با اســامي دقيق بازيكنان اعالم مي كند و 
ديگري مي گويد اصال خروجــي نداريم! در حوزه 
تعيين ســرمربي هم طي چند روز گذشته تشتت 
و ســردرگمي به اوج رســيد. بعد از عزل عليرضا 
منصوريان در پايان هفته پنجم، در 10هفته پاياني 
نيم فصل اول مسعود شجاعي هدايت سرخپوشان 
تبريزي را بر عهده داشت. در چند روز بعد از پايان 
نيم فصل در مورد ادامه كار با شجاعي انواع و اقسام 
اظهارات متناقض از ســوي باشگاه صورت گرفت 
و خود مســعود هم به فضاي سردرگمي دامن زد. 
اســتاد يك هفته بازي مي كرد و يك هفته بيرون 
مي نشســت. بعد هم كه كال كار را رها كرد و صرفا 
به عنوان بازيكن به تمرين پرداخت. وقتي شنبه شب 
خبر رسيد رسول خطيبي بعد از فسخ قراردادش با 
آلومينيوم اراك رسما سرمربي تراكتور شده، روشن 
شد كه شجاعي از ماجرا بو برده بود و به همين دليل 

خودش را كنار كشيد.
به هر حال براي نيم فصل دوم رسول خطيبي رسما 
ســرمربي سرخپوشــان تبريزي خواهد بود. اين 
ادامه راهي اســت كه مخصوصا در يكي، دو سال 
گذشته در فوتبال ايران باب شده و مربيان هر زمان 
دل شان بخواهد تيم شــان را رها مي كنند و روي 
يك نيمكت ديگر مي نشينند. شايد بنيانگذار اين 
حركت تاريخي در ليگ ايران يحيي گل محمدي 
بود كه در ليــگ دوازدهم از صبا به پرســپوليس 
آمد و در ليگ نوزدهم نيز شهرخودرو را به مقصد 
نيمكت سرخپوشــان پايتخت ترك كرد. بعد از او 
دراگان اسكوچيچ با جدايي از نفت آبادان سرمربي 
تيم ملي شــد، ســپس محمود فكري از نساجي 
به اســتقالل كوچ كرد، بعد مجتبي حســيني از 
نفت مسجدســليمان به ذوب آهن آمد و حاال هم 
نوبت رسول خطيبي شــده كه با ترك تيم خوب 
آلومينيوم اراك، سر از تراكتور تبريز دربياورد. به 

ليگ بي وفايان خيلي خوش آمديد!

كاش اســتقاللي ها نرنجند اما آنچه در تيم 
محبوب آنها به چشــم مي خورد شــمايل 
يك تيم ويران است؛ همزيســتي بازيكن 
بي مسئوليت و مربي ناتوان و مدير ناكارآمد. 
وقتي 2نفر به بهانه سرماخوردگي سر تمرين 
نمي آيند، آن يكي آدرس محل تمرين را ندارد 
و آن ديگري بهانه اصــالح رقم قراردادش 
 را مي گيــرد؛ اين يعني هــرج و مرج كامل. 
صد البته از اين تيم ها در تاريخ فوتبال ايران 
زياد داشته ايم اما شبيه ترين الگو به استقالل 
فعلي محمــود فكري، پرســپوليس حميد 

درخشان اســت. چقدر مشابهت وجود دارد 
بين اين دو تيم...

  طغيان وريا- خميازه هاي پيام
پرخاشگري عجيب وريا غفوري در قبال تعويضش 
در بازي با نساجي كه با غيبت اين بازيكن در يكي، 
دو جلسه تمريني همراه شــد و نيز بي انضباطي 
چند بازيكن ديگر مثل رشيد مظاهري و مهدي 
قائدي، به وضوح نشان از پريشاني حال استقالل 
دارد. اين شرايط كامال قابل مقايسه با پرسپوليس 
حميد درخشــان اســت؛ تيمي كه در آن پيام 
صادقيان چشم در چشم حميد درخشان خميازه 
مي كشيد و كاري از دست سرمربي ساخته نبود. 
جالب است كه آن زمان حميد درخشان خشمش 
را بر سر بازيكنان كوچك تر مثل ميثم حسيني 
خالي مي كرد و آنهــا را در اختيار باشــگاه قرار 
مي داد اما با اسمي ترها كاري نداشت. درست مثل 
امروز كه سرمربي استقالل با امثال فرشيد باقري 
و ســجاد آقايي بي رحم اســت ولي افسوس كه 

زورش به وريا غفوري و مهدي قائدي نمي رسد.

  هاني كرده- امير تتلو
يكــي از عجيب ترين حواشــي ايــن هفته هاي 
اســتقالل حضور هاني كــرده، به اصطالح الت 
معروف در تمريــن اين تيم بوده اســت. اوضاع 
يك باشــگاه خيلي بايد بي سروسامان باشد كه 
چنين فــردي داخل زمين بيايــد و بازيكنان را 
 در آغوش خودش بچالند. اين حجم از ويراني و

از هم گسيختگي، در پرسپوليس حميد درخشان 
هم وجود داشت؛ آنجا كه ناغافل يك روز همه 
ديدند اميرحســين مقصودلو يا همان جناب 
تتلو در تمرينات آفتابي شــده و دارد ســر به 
ســر بازيكنان مي گذارد. اصال انگار در اين تيم 

چيزي به اسم سرمربي و سرپرست وجود نداشت.

  رشيد و حسين- سوشا و نيلسون
بگذاريد آنها عكس هاي شــان را كنار هم بگيرند 
اما واقعيت اين است كه رشيد مظاهري و حسين 
حسيني چشم ديدن هم را ندارند. از آن مشاجره 
سر تمرين بگذريد؛ فقط به واكنش هاي مظاهري 
بعد از فيكس شدن حسيني در مسجدسليمان 
نگاه كنيد تا حســاب كار دســت تان بيايد. اين 
داستان به همين شــكل در پرسپوليس حميد 
درخشان هم وجود داشت. در تيم او سوشا مكاني 
و نيلســون همدوره بودند و چپ و راســت خبر 
حاشــيه اي در مورد رقابت آنها بــه بيرون درز 
مي كرد. آخرش هم كار آنقــدر بيخ پيدا كرد كه 
حميد درخشــان ناچار به انتخاب شد. انتخاب 
حميدخان، مثل عملكرد فني اش »درخشــان« 
بود. او نيلسون را رد كرد و سوشا را با شعار حمايت 
از »سرمايه ايراني« نگه داشت. سرمايه ايراني هم 
چيزي كم نگذاشت و از شلوار باب اسفنجي تا دعوا 
و بازداشــت و خوردن يك دو جين گل عجيب و 
غريب در خدمت پرسپوليس بود. سوشا به تنهايي 
قهرماني ليگ پانزدهم را از پرسپوليس گرفت. اين 
يعني شما يك تصميم اشتباه مي گيريد و حتي 

مربي بعدي هم بايد تاوانش را بدهد.

  بقا از سر بي جانشيني
استقالل فكري از پرسپوليس درخشان پرمهره تر 
اســت و بهتر هم نتيجــه گرفته امــا ثبات فني 
مطلوبي در اين تيم حاكم نيســت كه نويد يك 
آينده بهتــر را بدهد. تيم درخشــان هم 2بازي 
مي بــرد و 2بازي مســاوي مي كرد. اســتقالل 
را 10نفره شكســت مي داد و بعــد جلوي نفت 
مسجدســليمان 10نفره متوقف مي شــد. اگر 
درخشان با اين رويه چند ماه به كارش ادامه داد 
و اخراج نشد، صرفا به خاطر اين بود كه آلترناتيو 
دم دســت نداشــت. او خودش به جاي دايي و 
استيلي ســر كار آمده بود. نهايتا هم با پرداخت 
بدهي مالياتي و هزار مكافات، برانكو ايوانكوويچ را 

جانشين درخشان كردند. در استقالل هم محمود 
فكري اگر هنوز سر جايش مانده فقط به خاطر اين 
است كه گزينه مطلوب جانشــيني ندارد. مربي 
خارجي را كه ممنوع كرده اند؛ در داخل هم فقط 
فرهاد مجيدي مانده كه خودش بعد از فينال جام 

حذفي پارسال كنار رفت.

  واو به واو، شبيه هم
ادبيات همســان و فرافكني هاي نعــل به نعل 
را هــم به ســياهه ايــن شــباهت ها بيفزاييد. 
فكري مي گويد: »10 ســال اســت اســتقالل 
جام نبرده؛ اين تقصير من اســت؟« و درخشان 
مي گفت:»بازيكن گل نمي زند به من چه؟ يعني 
من بروم همه  چيز درســت مي شود؟« تقصير را 
برعهده نگرفتن، ناكامي را گردن ديگري انداختن 
و زمين و آســمان را به هم دوختن مشي هردو 
عزيز بوده است. كاش الاقل عاقبت فكري بهتر 

از درخشان باشد.

شمايل يك تيم ويران
5 شباهت تاريخي بين »استقالل فكري« و »پرسپوليس درخشان«

رسول بهروش
روزنامه نگار

در الليگا جدول دارد قشنگ مي شود. اتلتيكو مادريد 
كه تا چند هفته پيش دست نيافتني به نظر مي رسيد، 
در حال لغزش است و امتيازاتي را از دست داده است؛ 
ازجمله 2 مساوي و يك باخت در 4بازي آخر. اين بار 
لوانته ترمز سيمئونه و بچه هايش را كشيد و آنها را 2 
بر صفر شكست داد. دني كاردناس، دروازه بان لوانته 
هم از اين نتيجه خوشحال بود و ابراز اميدواري كرد 
رئال مادريد در پايان فصل قهرمان شود! دي فورتوس 
بازيكن لوانته و محصــول آكادمي رئال مادريد در 2 
بازي رفت و برگشــت مقابل اتلتيكو آمار يك گل و 
يك پاس گل ثبت كرد. برنامه ريزي ليگ به گونه اي 
بود كه اتلتيكو و لوانته در 2 بازي پياپي به فاصله 5روز 
مقابل هم قرار گرفتند و لوانته موفق شد جلوي امتياز 
اتلتيكو را بگيرد. اين نخســتين باخت خانگي تيم 
دوم شهر مادريد پس از 447روز بود. كورتوا هم در 
شكست خفيف يك هيچ رئال مقابل وايادوليد ستاره 
بازي بود و 5بار به تنهايي دروازه تيمش را نجات داد. 
اين يازدهمين كلين شيت و مسابقه بدون گل خورده 
دروازه بان بلژيكي در الليگاي اين فصل بود و در اين 
ركورد با اوبالك از اتلتيكو برابر شد. اين را هم درنظر 
بگيريد كه تا 2 ماه پيش كورتوا تنها 2 كلين شــيت 
داشــت در برابر 9بازي بدون گل خــورده اوبالك. 
بنابراين باال كشيده شدن رئال با اين همه مصدوم در 
اين دو ماه و رقابتي تر شدن ليگ مرهون درخشش 
كورتوا بود كه به نظر مي رسد با توجه به گل هاي زيادي 
كه نوير مي خورد و افت تراشتگن و افتضاح آليسون 
بايد درحال حاضر دروازه بان بلژيكي را در كنار همتاي 
اتلتيكويي اش از اســلوونی بهترين دروازه بان هاي 
جهان بدانيم. حاال رئال با 2 بازي بيشــتر نسبت به 
همشهري اش تنها 3 امتياز كمتر از صدرنشين الليگا 
دارد. اين اختالف امتيــاز در مقطعي دورقمي بود. 
بارســلونا هم با توجه به 2 بازي كمتر نسبت به رئال 
)قبل بازي ديشــب( هم اندازه كهكشاني ها امتياز 
به دست آورده كه بيشتر اين امتيازات برخالف رئال 
كه از رويارويي با تيم هاي باالي جدول به دست آمده، 
حاصل نتيجه گيري مقابل تيم هاي ضعيف تر و پايين 

جدولي بوده است.
رئال براي بازي با وايادوليد 9مصدوم داشــت و اين 
سيصدمين تجربه سرمربيگري زين الدين زيدان بود. 

زيزو جدا از يك فصل دستياري در كنار آنچلوتي در 
رئال، 57بازي سرمربي كاستيا )تيم دوم باشگاه( بود 
و 243مسابقه هم به عنوان سرمربي روي نيمكت 

تيم اصلي نشسته است. او 4برد و يك تساوي از 
اين 300بازي مقابل همين وايادوليد به دست 

آورده اســت. زيزو در اين بازي ها موفق 
شــده 2 الليگا، 3 ليگ قهرمانان پياپي 
و چند جام ريز و درشــت ديگر فتح 
كند اما موضوع ناراحت كننده اي كه 
درباره مربيگري او وجود دارد، تعداد 
باالي مصدومان تيم است. رئال در 
اين فصل 41مصدوميت داشته كه 
هنوز نزديك به نيمي از راه فصل 
باقي مانده اســت. فصل قبل هم 
55مصدوميت بر جــاي ماند و 
فصل قبل تر كه زيدان از نيمه 
راه به عنوان جانشين سوالري 
به تيم اضافه شد 50مصدوميت 

بين بازيكنان وجود داشت.
تونــي كروس هــم در كنار 
كورتوا و كاسميرو كه زننده 
تك گل بازي بــود، يكي از 
عوامل برد مادريدي ها بود. 
مهندس آلمانــي تا همين 
2 ماه پيش يك پاس گل هم 
نداشت و حاال با 6پاس گل 
در رده ســوم جــدول 
پاســورهاي ليگ است؛ 
پايين تــر از خورخه دي 
فروتوس بازيكن قرضي رئال 
در لوانته و ماركوس يورنته، 
ديگر بازيكن آكادمي رئال 
كه به اتلتيكو فروخته شده 
است كه هر دو با هم در صدر 
جدول قرار دارند. كروس در 
6بازي آخر 21موقعيت گل 
خلق كرده كه 5تاي آن به گل 
تبديل شده و خودش هم يك 

گل به ثمر رسانده است.
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خانم كوادروپل دابل با 3ميليون تومان دستمزد ساالنه! 
اولين بسكتباليستي كه به يكي از مهم ترين ركوردهاي بسكتبال رسيده، ريحانه حشمتي 20ساله است 

كوادروپل دابل

چرا سرديس حامد حدادي نه؟

بهنام در پلي آف آلمان

ريحانه حشمتي بازيكن تيم بسكتبال مولتي كافه مشهد در بازي 
 .)Quadruple-Double(.مقابل گاز تهران كوادروپل دابل كرد
بعد از اين اتفاقي كه در ليگ زنان افتاده خيلي ها مي پرســند اصاًل 
اين كوادروپل دابل چي هست؟ كوادروپل دابل، ثبت چهار شاخص 
آماري دو رقمي در بسكتبال است. به اين ترتيب كه ريحانه حشمتي 
با 11امتيــاز، 10ريباند، 10پــاس منجر بــه گل و 10توپ ربايي 
كوادروپل دابل كرد. اين سطح از توانمندي با عملكرد فردي ريحانه 
قابل تحسين است و توانايي بسكتباليست هاي دختر را ثابت مي كند 
مشروط به اينكه بازيكنان جوان فقط در پي رياضي كردن بسكتبال 
نباشند. بسياري وقت ها ديده شده بازيكن فقط به دنبال شاخص آمار 
فردي خود است درصورتي كه جمع و تقسيم داده هاي فردي، روح 

بازي گروهي و مشاركت در »تيم« را خدشه دار مي كند.

موزه ورزش كميته ملي المپيك از بدو تأســيس ايراداتي داشت 
اما اصل قضيه كه ورزش »موزه« داشــته باشــد خوب بود حاال 
ايراداتش را به مرور بايد برطرف كرد. در همان روزهاي نخستين 
پس از گشايش موزه ورزش، برخي زنان معترض شدند »چرا فقط 
مردان«؟ چون سرديس يا قاب خاطره اي از ورزشكاران زن ديده 
نمي شد. ديروز در خبرها خوانديم سرديس آيدين نيكخواه بهرامي 
بسكتباليست فقيد تيم ملي بسكتبال به موزه ورزش ايران خواهد 
رفت. يك كار خوب در گراميداشت قهرمانان ملي معاصر اما در كنار 
اين حركت خوب پيشنهاد مي كنيم قهرمانان زنده نيز مورد توجه 
قرار بگيرند. هم اكنون حامد حدادي با بيشترين افتخارات بسكتبال 
آسيا و بازي در NBA براي نخستين بار در تاريخ بسكتبال ايران، 

مي تواند نامزد تجليل از زندگان در موزه ورزش باشد.

بهنام يخچالي چند هفته اي مصدوم بود و روستوك تاوان غيبت 
ستاره ايراني خود را در بســكتبال بوندس ليگاي دو آلمان با چند 
شكســت متوالي پس داد. انتظار براي روند بهبــودي بهنام نيز 
تأثيري نداشت تا اينكه چهارشنبه گذشته بهنام را به مونيخ بردند 
زيرنظر دكتر مولر وولفارت، پزشك حاذق آلماني و جراح قابلي كه 
بيشتر فوتباليست هاي مشهور بعد از آسيب ديدگي به او مراجعه 
مي كنند. آقاي وولفارت بالفاصله بهنام را به اتاق عمل برد و بهنام 
از عملش در قسمت پا راضي اســت. از زمان عمل تا 4 هفته دوره 
بهبودي بازيكن روستوك اعالم شــده و بهنام به همشهري گفته 
تا 4 هفته ديگر قادر به بازگشت اســت. به عبارتي مي شود مرحله 

پلي آف بوندس ليگاي دو.

افشين رضاپور 
كارشناس بسكتبال 

ريحانه حشمتي؛ شايد تا ســال ها كسي نتواند ركوردي 
را كه ثبت كرده، تكرار كنــد. او بازيكن تيم مولتي كافه 
مشهد است، تيمي كه حتي در يك قدمي سقوط به دسته 
يك بود. ريحانه نخســتين بازيكني در تاريخ بسكتبال 
ايران است كه توانسته كوادروپل دابل كند؛ در يك بازي 
 4شاخص آماري به نام او ثبت شــده كه همه شاخص ها 
دو رقمي بــوده. 11امتيــاز، 10ريباند، 10پــاس گل و 
10توپ ربايي. اين اتفاق به ندرت در بازي هاي بســكتبال 
مي افتد حتــي در تاريــخ بازي هــاي NBA 5بازيكن 

كوادروپل دابل به نامشان ثبت شده است.

  كار خيلي ســختي كرده ايد كه اســمش هم 
سخت است.

بازي روز جمعه ما بازي بقا بود به خاطر همين خيلي ســخت 
بود، هر تيمي كه مي باخت بايد به ليگ يك سقوط مي كرد. من 

26دقيقه بازي كردم و كوادروپل دابل كردم.

  نگاه ها به اتفاقاتي كه در ورزش زنان مي افتد، 
هميشه مثبت نيست. مي گويند ببينيد بقيه بازيكنان تيم 
چقدر ضعيف هستند كه يك نفر كه بازي اش خوب است 

مي تواند اين همه ركورد به نامش شود.
همه بازيكنان تيم ما خوب هستند. تيم ما جوان است و همه 
امتيازات خوبي گرفتند. بايد خوب باشي كه بتواني در ليگ 
برتر بازي كني. تيم گاز هم با بقيه  تيم ها بازي كرده است اگر 
به خاطر ضعيف بودن اين تيم من به اين ركورد رسيده ام، بايد 
بقيه بازيكنان هم مي رسيدند. من همه 40دقيقه را هم بازي 

نكردم.

  چــون بازي هاي زنان ديده نمي شــود، همه 
فكر مي كنند ليگ هاي زنان در پايين ترين سطح برگزار 

مي شود.
درســت اســت، البته امســال بازي هاي ما پخش زنده 
اينستاگرامي داشت و اين ديده شدن خيلي انگيزه ها را باال 
برد. 11بازيكن خارجي هم در چند تيم بازي كردند. با حضور 
آنها ليگ كيفيت خوبي داشت. همين كه مقابل اين بازيكنان 
بازي كني، خودبه خود ســطح بازي ات باال مي رود. بازي  آنها 
خيلي بهتر از ماست. همين كه بازي شان را هم نگاه مي كنيم، 

چيزهاي جديدي ياد مي گيريم. توانايي بدنشان در مقايسه با 
ما خيلي خوب است، چون كه آنها در فصل بدنسازي بيشتر 

كار مي كنند.

   بازيكني كه يكي از پديده هاي ليگ اســت، 
چقدر درآمد دارد؟ 

تيم مولتي كافه جوان است و بيشــتر بازيكنانش هم جوان 
هستند. ما چند بازيكن شــيرازي و تهراني و چند بازيكن 
مشهدي داريم. دســتمزدها باال نيســت، پايين است اما 
هزينه هاي رفت وآمد و هتل و... با خود تيم اســت. تيم در 
مشهد است و ما مدام در حال رفت وآمد هستيم. بعضي وقت ها 

بليت هواپيما برايمان مي گيرند و بعضي وقت ها با قطار.

  پايين چقدر اســت، زير 50ميليون تومان، يا 
زير 20تومان؟ 

دستمزد هر بازيكن فرق مي كند. بازيكن داريم كه سه چهار 
ميليون تومان مي گيرد.

  واقعا؟ بازيكني حاضر اســت با اين دستمزد 
كار كند؟ 

بازيكني كه تازه در ليگ برتر مي خواهد تجربه كسب كند، 
حتي حاضر است، پول نگيرد ولي بازي كند. ما اسپانسر قوي 
نداريم و در بعضي از تيم ها بازيكن حتي هزينه هاي رفت وآمد، 

خوراك و... را خودش مي دهد تا در تيم ليگ برتري باشد.

   شما در كدام دسته اي؟ 
آنهايي كه سه چهار ميليون تومان مي گيرند.

    خانواده ات قبول مي كند اين همه از خانه دور 
باشي و پولي هم نگيري؟

خودم هم فكر نمي كردم اجازه بدهند به مشــهد بيايم ولي 
صحبت كه كردم قبول كردند. من از 10سالگي كه معلم ورزش 
مدرسه ام گفت استعداد بســكتبال داري، بازي مي كنم. در 
مدت 10سال بازي ام يك ســال ليگ يك بودم و 2 سال هم 
ليگ برتر بازي كردم. به اردوي تيم جوانان و تيم ملي دعوت 
شدم. اينها براي من مهم است. جايي هم كم بياورم، خانواده ام 

هزينه ها را مي دهد.

فوتبال زنان

 آتش بازي دختران سيرجاني
 در اصفهان 

ســيرجان، مقتدرترين تيم ايــن فصل ليگ 
فوتبال زنان، تيم ســپاهان را هــم به راحتي 
شكســت داد و يك گام ديگر بــه قهرماني 
نزديك شــد. در هفته دوم دور نهايي ليگ، 
تيم شهرداري ســيرجان كه با صدرنشيني 
در مرحله گروهي به مرحله نهايي رســيده، 
در صفاييــه اصفهــان 6گل بــه دروازه تيم 
مدعي سپاهان زد. در اين بازي زهرا عليزاده 
هت  تريك كرد. او يكي از گل هايش را پس از 
دريبل چند بازيكن حريــف و به زيبايي وارد 
دروازه كرد. افســانه چترنور 2گل و شــبنم 
بهشــت هم يــك گل ديگر براي ســيرجان 
زدند. ســهم ســپاهان از اين بازي زيبا 2گل 
شــقايق روزبهاني و هاجر دباغــي بود. مريم 
جهان نجاتي، ســرمربي سيرجان بعد از بازي 
گفت: »در 10 دقيقه اول بازي 2 گل باارزش 
زديم. بــا آناليزي كه از ســپاهان داشــتيم، 
مي دانســتيم كه از چه نقاطــي مي توانيم به 
آنها ضربــه بزنيم. فيلم تمــام بازي هاي آنها 
را ديده بوديم. خيلي زود به گل رســيديم و 
همين مسئله كار را براي آنها سخت تر كرد.« 
مهناز اميرشقاقي، سرمربي سپاهان هم گفت: 
»بازي قشنگي بود. نيمه دوم بازي را در دست 
گرفتيم اما همان ۳ گل نيمه اول شيرازه تيم 
ما را از هم جدا كرد. براي هر تيمي دريافت و 
بعد جبران ۳ گل اين چنيني سخت است. 2 
تعويض اجباري به دليل مصدوميت داشتيم 

كه در روند تيم تأثير داشت.«
برخالف بازي پــرگل اصفهــان، نبرد وچان 
كردستان و شهرداري بم كه در سنندج برگزار 
شد، هيچ گلي نداشت. به اين ترتيب در پايان 
هفته دوم مرحله نهايي، سيرجان با 6 امتياز 
صدرنشين شد. بم با 4 و وچان هم با يك امتياز 
دوم و سوم هستند. ســپاهان در اين مرحله 
هنوز امتيازي به دست نياورده است. در هفته 
سوم اين بازي  ها، شــنبه آينده شهرداري بم 
ميزبان شــهرداري ســيرجان خواهد بود و 
وچان كردستان هم در اصفهان بايد با سپاهان 

بازي كند.

پيترسهنامكماس
يسيلگناظفاحادخ
سيرهيياهرشمرن

ارچدالراوراي
رهياسسرتساسخ
ومزيربلنيتما
فيدررايعمجسن
درايدنناممهتم

محرراومهمرزا
نيضارطولخمرپ
هسانامههدرچا

كربتورهارماك
رويطمريمستدحو
ينزهناچداشناور
هتشمدهنموگنلا
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افقي:
 1- ورزش مشــت زني- از 
جنس الياف پنبه- تقاضاي 

كناره گيري از شغل
2- سخن ســنج- از اجــرام 
آسماني- برج ديدني فرانسه

اســتان  مهم تريــن   -۳
صنعتي ايــران- گياه زينتي 

گرمسيري
4- تيــر عمــود بر عرشــه 
كشتي- دومين رود طوالني 

اروپا- زادروز
5- رنگ موي فوري- هنگام- 

پايه- دويدن
6- خبرگــزاري جمهــوري 
اســالمي ايران- منسوب به 

آخرت- به رنگ سرخ روشن
7- ميوه اي معطر- قيادت

8- روســتاي گردشــگري 
كرمانشاه- اميدواري- زيرك

9- پشت ســر امام جماعت 
نمــاز مي گــزارد- فرزنــد 

سياوش، پادشاه كياني
10- بــازي- شــهري در 
ســوئيس- جهيــدن آب از 

چشمه
11- جانشــين او- ريــز 
نمرات- بي رونق- نت چهارم

12- سركش- فضاي بين دو 
خط- مقابل حاشيه

1۳- نجيب زاده و جوانمرد- 

مادر خشايارشا
14- ســتون دين اســت- 
 بي ســر و صــدا- مقابــل

آوردن
15- آواره و سرگردان- پاسخ 

مثبت- چهره نما
  

عمودي:
1- ريشــه- در علم جغرافيا 
به پيشــروي خشكي در آب 
گفته مي شود- روزنامه چاپ 

پاريس
2- تلف كردن زمــان- انبوه 

مردم- تلخ
۳- سســت و تنبل- رادار- 

قانع شده
4- درخت ُكنــار- متحد و 
يكپارچــه- ســرخ مايل به 

قهوه اي
5- وسايل- به دنيا آمدن

6- ميمون آدم نما- مشهور- 
شهري در فارس

7- مشــك- فاكـــــس- 
حرف زدن آهسته

8- اســب باركــش- نوعي 
مرغابي- خبرگزاري ايتاليا

9- شليك پياپي - گياه نافع 
براي آلزايمر- خيس

10- مارال- حفره- باالتر از 
آن رنگي نيست

11- اندكس- بي خردي

12- رمــان فلســفي و اجتماعي 
آناتــول فرانــس- وداع- بيماري 

سبزي آلوده
1۳- همسر مرد- فلزي كه روي آن 
تصويري براي چاپ حك مي شود- 

واگيردار
14- تكرار حرفي- كارگاه هنري- 

پرت شدن از باال به پايين
15- لكه كثيف- كشــور فالسفه- 

آخرين يك رقمي

 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 | 3875
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

671329584
539148267
842765193
964573821
718294356
325816479
196482735
483657912
257931648

متوسط

       9 5
  2 9  3    
 4     7 6  
    5    3
  1 2  6 4   
5    3     
 9 7     1  
   4  8 2   
2 6        693254187

182793654
574681923
415368279
867942315
239517846
926875431
351429768
748136592

ساده

متوسط

718642395
652973841
943581762
426157983
381296457
579834126
897325614
135468279
264719538

سخت

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

ساده

    5 4   7
1 8 2     5  
  4   1 9  3
 1  3 6   7 9
8   9  2   5
2 3   1 7  4  
9  6 8   4   
 5     7 6 8
7   1 3     
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  جلوي قطع درختان در كوي ارمكان را بگيرند
متأســفانه عده اي كه معلوم نيســت از كجا مجوز گرفته اند در كوي 
ارمكان، نبش ارمكان ســوم واقع در تقاطع پل يادگار امام در بزرگراه 
جالل آل احمد، روبه روي درب غربي مركز خريد بزرگ آنجا اقدام به 
نابودي تعمدي درختان مي كنند. از مســئوالن تقاضا داريم بر اين 

موضوع نظارت كنند و اجازه ندهند اين درختان نابود شوند.
واحدي از تهران

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

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

با مردم

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

پاسخ مسئوالن

سؤال از شما، پيگيري از ما

 سوختن »كويستان« 
در آتش محروميت

دختر نوجوان لباس كردي اش 
آتش گرفتــه بــود. در كوچه داخلي

مي دويد و فرياد مي كشيد. دود 
و آتش همه وجودش را گرفته بود. جانش ذره 
ذره مي سوخت، اما از هيچ كس كاري ساخته 
نبود. اين تــكان دهنده ترين بخش از حادثه 
تلخي اســت كه چنــد روز قبــل در يكي از 
روستاهاي سردشت اتفاق افتاد. در جريان آن 
دختري 17ســاله هنگامي كه قصد داشت 
داخل بخاري نفت بريزد لباسش آتش گرفت. 
او بعــد از دو روز تحمــل جراحات ناشــي 
از90درصد سوختگي، روي تخت بيمارستان 

براي هميشه آرام گرفت.
به گزارش همشهري، اين دختر 17ساله كرد 
به نام كويستان قازاني همراه خانواده اش در 
روســتاي گلينه در نزديكي شهر سردشت 
زندگي مي كرد. او فرزند بــزرگ خانواده بود 
و خواهر و برادري كوچك تــر از خودش هم 
داشــت. صبح روز حادثه او وقتــي از خواب 
بيدار شد تا دســت و رويش را بشويد متوجه 
شد آب سرد اســت. با اينكه روستاي آنها در 
6كيلومتري سردشــت قــرار دارد، اما هنوز 
آب لوله كشــي و گاز به آنجا نرســيده است. 
حتي مسير 600متري جاده اصلي تا روستا 
هنوز خاكي اســت. در اين روستا تنها وسيله 
گرمايشي بخاري نفتي است. آن روز كويستان 
ســراغ آبگرمكن رفت و متوجه شد كه سرد 
است و نفِت چراغي كه زير آن قرار داشت رو به 
اتمام است. سراغ ظرف نفت رفت تا مقداري 
از آن در مخــزن چراغ بريزد اما درســت در 
همان لحظه بود كه چراغ نفتي آتش گرفت و 
شعله هايش به دامن كردي كويستان سرايت 
كرد. در يك چشــم به هــم زدن لباس هاي 
دختر آتش گرفت. او كه نمي دانســت براي 
نجات جانش  چه كند در همان حال  به طرف 
حياط دويد و از خانه بيرون رفت. او در كوچه 

مي دويد و فرياد مي كشيد.
در آن لحظات باِد بي رحمي شروع به وزيدن 
كرده بود. هرچه دختر بيشتر تقال مي كرد و 
مي دويد باد آتش را بيشــتر شعله ور مي كرد. 
او در شرايطي كه آتش هر لحظه بخش هاي 
بيشتري از بدنش را مي سوزاند، خودش را به 

خانه عمويش رساند.
جليل قازاني، پسرعموي كويستان درباره اين 
صحنه دلخراش مي گويــد: ما در خانه بوديم 
كه ناگهان ديديم يك نور قوي وارد خانه شد. 
باوركردني نبود اما او كويستان بود كه آتش 
گرفته بود و فرياد مي كشيد. او از شدت درد و 
سوزش به خودش مي پيچيد تا اينكه پدرم او 
را در آغوش گرفت و روي زمين نگه داشت و با 
چند پتو توانستيم آتش را خاموش كنيم؛ اما 

ديگر دير شده و همه بدن دخترعمويم سوخته 
بود. با وجود اين او را به بيمارستان سردشت 

كه فاصله زيادي با ما دارد رسانديم.
پسر عمومي دختر نوجوان ادامه مي دهد: در 
بيمارســتان اعالم كردند كه كويستان دچار 
90درصد ســوختگي شــده و ريه اش هم از 
بين رفته است. با وجود اين چون بيمارستان 
سردشت بخش سوختگي ندارد او را به اروميه 
منتقل كرديم. اما فايده اي نداشــت او پس 
از دو روز تحمل درد و رنج ســوختگي روي 
تخت بيمارســتان جانش را از دست داد و ما 

را عزادار كرد.
اين مرد در ادامه مي گويد: با مرگ كويستان 
نه تنها روســتاي ما كه همه سردشت عزادار 
شــد. متأســفانه منطقه ما محروم اســت. 
نمي دانيــم دردمان را به چه كســي بگوييم. 
با اينكه ما در فاصله 6كيلومتري سردشــت 
هستيم، اما در همه اين سال ها آب لوله كشي 
و گاز به خانه هاي مان نرسيده و زمستان كه 
مي شود به ســختي مي توانيم خانه هاي مان 
را گرم كنيم. شــايد اگر خانه ما و عمويم گاز 
داشت دخترعموي بي گناهم االن زنده بود و 

عمرش بيشتر از 17سال مي شد.

 محمد جعفري
خبرنگار

دختر سردشتي هنگام ريختن نفت داخل چراغ، لباسش آتش گرفت و جان باخت

منطقه 22به طور روزانه نظافت مي شود
روابط عمومي منطقه 22شــهرداري تهران پيرو چاپ پيام مردمي با 
عنوان  خيابان ها و پياده روهاي منطقــه 22نيازمند نظافت كلي در 
ستون با مردم روز 18بهمن پاسخ داده است: سطح منطقه 22، شهرك 
گلستان و خيابان گل ها به صورت مستمر نظافت روزانه مي شود، ضمن 
اينكه طي بازديد روزانه رئيس و كارشناسان محترم خدمات شهري 
نواحي منطقه، درخصوص كثيفي معابر و خيابان هاي منطقه موردي 
مشاهده نشده است؛ لذا درصورت مشــاهده مورد خاص شهروندان 
مي توانند با تماس با شماره 137مورد را اطالع دهند تا در اسرع وقت 
رسيدگي شود. گفتني است 3 طرح نگهداشت شهر در قالب )محله 
محور، بزرگراهي و فوريتي( در روزهاي چهارشــنبه و پنجشنبه هر 
هفته انجام مي گيرد كه شامل نظافت كلي تمامي سطح منطقه است.

سؤال شما: پزشكان به خصوص در ســال هاي اخير حريم بيماران را 
رعايت نمي كنند و در يك روز آنقدر بيمار پذيرش مي كنند كه حتي 
فرصت نمي دهند بيمار ســؤاالت ضروري اش را بپرسد و با راه دادن 
مريض بعدي به درون مطب به گونه اي رفتار مي كنند كه بيمار مجبور 
به ترك مطب شود. آيا در اين خصوص قانون و قاعده اي وجود ندارد كه 

حريم بيماران محفوظ بماند؟
تهراني از تهران

پيگيري همشهري: اگر اخالق پزشكي رعايت نشد به دادسراي 
نظام پزشكي شكايت كنيد. 

اشــخاص چنانچه با موردي مواجه شــوند كه خالف اخالق پزشكي 
باشد، مي توانند با مراجعه به دادســراي نظام پزشكي شكايت خود را 
مطرح كنند.  »سعيد بيروديان« مدير دبيرخانه ترويج اخالق پزشكي 
در گفت وگو با خبرنگار سرويس سخنگاه همشهري مي گويد: رعايت 
حريم بيماران و اخالق پزشكي به روشني در كتاب راهنماي عمومي 
اخالق حرفه اي، مصوبه شــوراي عالي نظام پزشكي در سال 1397به 
چاپ رسيده و مشتمل بر 13فصل و 14ماده است كه به روشني موارد 
تخطي از قوانين اخالق پزشكي و مجازات هاي آن را دربر دارد. وي ادامه 
مي دهد: چنانچه شكايتي مطرح شود، پس از تشكيل پرونده شكايات 
به كميسيون هاي مربوطه ارجاع و سپس بسته به اهميت و سطح شان به 
هيأت تجديد نظر و سپس هيأت عالي ارسال مي شوند و پس از بررسي، 
رأي و حكم انتظامي صادر مي شود. بعد از بررسي موضوع هم روال به 
اين صورت است كه ابتدا رأي و حكم آن، به صورت شفاهي به شاكي و 
پزشك مورد نظر ابالغ مي شود و در مرحله بعد پزشك به صورت كتبي 
تذكر مي گيرد و درصورت تكرار تخلف يا گستردگي و اهميت آن، حكم 
در نشريات چاپ شــده و به نظر عموم مردم مي رسد. اگر هم موضوع 
ادامه يابد ابطال عضويت و پروانه كار پزشك متخلف انجام مي گيرد. 
اين مسئول تأكيد مي كند كه مردم اطمينان داشته باشند هيچ گونه 
جهت گيري در راستاي دفاع از پزشكان متخلف صورت نخواهد گرفت. 
وي به شهروندان توصيه كرد براي دستيابي به پزشكان معتمد و مطمئن 
به سايت سازمان نظام پزشكي مراجعه كرده و اطالعات پزشكان مورد 

تأييد را بگيرند و سپس براي درمان به آنها مراجعه كنند.

  همدستي جاعالن و اشرار براي كالهبرداري
اعضاي باند جعل كه با شناسايي زمين هاي رها شده آنها را با سند و قولنامه  جعلي 
مي فروختند، براي جلوگيري از شكايت مالباخته ها از 2مرد شرور كمك مي گرفتند.  
به گزارش همشــهري، اعضاي اين باند ابتدا امالك بالصاحب يا امالكي كه مالكان 
آنها فوت شده بود را شناسايي كرده و با شگردهايي كه داشتند به مدارك شناسايي 
مالكان دست يافته و سپس با تهيه و تنظيم مبايعه نامه و قولنامه هاي جعلي، آنها را 
مي فروختند. متهمان درصورتي كه دستشان رو مي شد و صاحبان امالك متوجه 
ماجرا مي شدند چند اوباش شرور را ســراغ آنها مي فرستادند و اين افراد با تهديد و 
ارعاب كاري مي كردند كه مالباخته ها جرأت نكنند شكايت كنند. به گفته رئيس 
پليس استان مركزي،  ماموران  5نفر از جاعالن و 2نفر از اراذل و اوباشي كه اين باند را 
همراهي مي كردند در اراك و شهرهاي استان تهران دستگير كردند و در ادامه موفق 
شدند 22نفر از مالباخته ها را شناسايي كنند. بررسي ها نشان مي دهد كه متهمان 
با اين شگرد امالكي به ارزش 19ميليارد تومان را فروخته بودند كه تاكنون 8ملك 
در شهرستان اراك و 4ملك در تهران كه از سوي اعضاي اين باند تصرف شده بود، 

شناسايي شده و تحقيقات تكميلي در اين پرونده ادامه دارد.

اسرار قتل زني كه جسد بي سر او 
در خانه اش كشف شــده بود با پيگيري

دستگيري مرد آشنا و اعتراف او 
به جنايت هولناك فاش شد.

به گزارش همشــهري، 27بهمن ماه پســري 
جوان به اداره پليس رفت و خبر از ناپديد شدن 
عمه اش داد. وي گفت: عمه ام سال هاســت كه 
در يك خانــه قديمي 2طبقــه حوالي ده ونك 
زندگي مي كند. همســر او سال 72فوت شد و 
چون عمه ام فرزندي نداشت در اين مدت تنها 

زندگي مي كرد.
وي ادامه داد: من ساكن شهرستان هستم و هر 
از گاهي با عمه ام تماس مي گرفتم و احوالش را 
مي پرسيدم. اما چند روزي مي شود كه هرچه به 
او زنگ مي زنم جــواب نمي دهد. موبايلش هم 
خاموش است و حتي در شبكه هاي اجتماعي 
خانوادگي مان هم آنالين نيست و حدس مي زنم 

كه باليي بر سرش آمده است.

جسد بدون سر 
با گفته هاي پسر جوان تيمي از مأموران راهي 
خانه زن 62ساله شدند. آنها هر چه زنگ زدند، 
جوابي نشنيدند و اين در حالي بود كه همسايه ها 
مي گفتند متوجه بوي تعفن از خانه وي شــده 
بودند. در اين شرايط مأموران با دستور قضايي، 
قفل در خانه زن تنها را شكستند و قدم به آنجا 
گذاشــتند. آنها به محض ورود با خانه اي به هم 
ريخته روبه رو شدند. بعضي از وسايل خانه مانند 
فرش ها و ظروفي كه داخل كابينت ها بود سرقت 
شده بود. در گاوصندوقي كه داخل اتاق بود باز 
بود اما اثــري از صاحبخانه نبــود. مأموران به 
جست و جو در خانه قديمي ادامه دادند تا اينكه 
جسد بي سر صاحبخانه را در حمام پيدا و ماجرا 
را به قاضي محمد جواد شفيعي، بازپرس جنايي 

پايتخت، گزارش كردند.

ردپاي يك آشنا 
جسد مقتول دچار فساد نعشي شده و اين نشان 
مي داد كه زمان زيــادي از مرگ وي مي گذرد. 
همچنين با توجه به وضعيت خانه مشخص بود 
كه عامل جنايت با انگيزه سرقت دست به چنين 
جنايت هولناكي زده است. آثاري از تخريب در و 
ورود به زور وجود نداشت و اين موضوع حكايت 
از اين داشت كه قتل از سوي يك آشنا صورت 
گرفته است. در گام بعدي كارآگاهان جنايي به 
تحقيقات محلي دســت زدند تا اينكه سرنخي 
از عامل اين جنايت هولناك به دســت آوردند. 
همســايه ها مي گفتند در چند روز اخير پسر 
يكي از همســايه ها به نام صادق را ديده اند كه 
به خانه مقتول رفت وآمد مي كــرد. صادق در 
حالي دستگير شد كه خودروي 206مقتول در 
اختيار او بود. او كه چــاره اي جز بيان حقيقت 
نداشت به قتل زن تنها اعتراف كرد و براي انجام 
تحقيقات تكميلي در اختيار اداره آگاهي تهران 

قرار گرفت.

   انگيزه: سرقت
صادق متولد 56 است و سوابق كيفري زيادي در پرونده اش دارد؛ از سرقت گرفته تا حمل مواد مخدر. او 
ديروز براي بازجويي به شعبه پنجم دادســراي جنايي تهران منتقل شد و پيش روي قاضي محمد جواد 
شفيعي، جزئيات جنايت هولناكي كه مرتكب شده را شــرح داد. صادق خمار بود و هرازگاهي در جلسه 
بازپرسي چشمانش را مي بست تا بخوابد. او در تمام طول جلسه با خونسردي ماجراي قتل زن همسايه را 

شرح داد و گفت انگيزه اش سرقت و رسيدن به پول بوده تا با آن مواد مخدر تهيه كند.

چند وقت بود كه مقتول را مي شناختي؟
خانه پدري ام در ده ونك است. از بچگي در آنجا بزرگ شده ام. البته بعد از اينكه ازدواج كردم به كرج رفتم و در آنجا ساكن 
هستم اما مدام به محله قديمي مان مي روم تا به خانواده ام و بچه محل ها سر بزنم. مقتول هم زني تنها بود كه در همان 

محله زندگي مي كرد.
چطور وارد خانه اش شدي؟

مرا مي شناخت و آن روز رفته بودم كه ماشينش را تحويل بدهم اما قصد قتل نداشتم. در يك لحظه وسوسه شدم و او 
را كشتم.

ماشينش دست تو بود؟! 
من مكانيك هستم. يك روز قبل از قتل اتفاقي مقتول را در محل ديدم. به من گفت ماشينش خراب است. گفتم ماشين 
را بايد ببرم تعميرگاه. زن بيچاره به اعتبار خانواده ام و اينكه سال هاست همسايه ايم ماشينش را به من داد. ماشينش را 

تعمير كردم و روز بعد به مقابل خانه اش رفتم تا آن را تحويلش بدهم.
پس چرا او را كشتي؟

او يك اشــتباه بزرگ كرد و مرا به خانه اش راه داد. گفت بيا داخل خانه تا حساب و كتاب كنيم. مي خواست پول تعمير 
ماشين را بدهد. پول دستش بود و من پشت سر او وارد خانه اش شدم. رفت برايم چاي آورد و من آن را نوشيدم. در دستش 
تعداد زيادي تراول بود كه با ديدن پول وسوسه شدم. من از بچه هاي محله شنيده بودم اين زن وضع مالي خوبي دارد. 
همان لحظه تصميم به قتل گرفتم و وقتي از جايش بلند شد تا به آشپزخانه برود از پشت سر به سمتش هجوم بردم و 

با بالشت خفه اش كردم.
بعد طال ها و لوازم خانه اش را سرقت كردي؟

لوازم خانه را سرقت كردم اما اثري از طال نبود.
اما در گاوصندوق باز بود؟

باوركنيد طاليي داخلش نبود. من يك فهرست از طالهايش كه داخل گاوصندوق گذاشته بود را ديدم. يك برگه بود و 
فهرست تمام طالهايش را نوشته بود اما من طاليي پيدا نكردم.

چه لوازمي سرقت كردي؟
بعد از قتل، فقط 2ميليون تومان پول نقدي را كه در خانه بود سرقت كردم. حدود 5يا 6روز بعد وقتي پول ها تمام شد 
دوباره به خانه مقتول برگشتم و وسايلي مانند فرش ها، ال سي دي، جارو برقي و ظروف آشپزخانه را سرقت كردم. البته 

در چند نوبت. فكر مي كنم بعد از قتل حدود 3يا 4بار به خانه مقتول رفتم و هر بار اين وسايل را سرقت كردم.
جسد داخل خانه بود؟

هربار كه وارد آنجا مي شدم جسد داخل سالن پذيرايي افتاده بود. اما بار آخر تصميم گرفتم آن را از خانه بيرون ببرم. به 
همين دليل آن را به داخل حمام بردم كه مثله اش كنم. مي خواستم ديگران تصور كنند او گم شده است و جسدي هم 
يافت نشود. ابتدا سر را جدا كرده و در باغچه اي همان حوالي دفن كردم. مي خواستم بقيه جسد را هم دفن كنم اما آخرين 

بار متوجه حضور پليس در مقابل خانه شدم و مدتي بعد هم دستگير شدم.
با وسايل سرقتي چه كردي؟

خودرو را به پســرم دادم و گفتم قسطي خريده ام. مابقي وســايل را هم به حياط خانه پدري ام بردم و به يك ضايعاتي 
فروختم. كل آن وسايل شد 3ميليون تومان چون مغازه دار آنها را نخريد. چهره ام مشخص بود كه معتاد و دزدم و حاضر 

نشد وسيله دزدي بخرد.
چند وقت است معتادي؟

حدود 20سال. شيشه و هروئين مي كشم و قتل را هم درحالي كه دچار توهم شيشه بودم انجام دادم.

سرقت هاي سريالي قاتل 
از خانه مقتول
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موسيقي

رقابتموسيقيدانانبرايكسب
جايزهباربد

نامزدهاي بخش رقابتي سي و ششــمين جشــنواره موســيقي 
فجر )جايزه باربد( معرفي شــدند. به گزارش همشــهري به نقل 
از روابط عمومي جشــنواره بخش رقابتي جشــنواره موســيقي 
فجر، داوري جايــزه از ميان آثار منتشــر شــده از مهر 1396تا 
مهر 1398انجام گرفته اســت. بهداد بابايي، احسان ذبيحي فر، 
محمدرضــا چراغعلي، اميرعبــاس ستايشــگر، مرتضي اميري 
اسفندقه، كارن كيهاني، محمدعلي مرآتي و امين هنرمند داوري 

آثار سي و ششمين جشنواره موسيقي فجر را بر عهده داشته اند.
نامزدهاي بخش هــاي گوناگون جايزه باربد بــه تفكيك نام ها و 

آلبوم ها به شرح زير است: 

آهنگســازيموسيقي
كالسيك

مهران بدخشان )انگاره ها(
رضا كهريزي)از او(

عليرضــا مشــايخي)مدال 
 )201۵

كاوه ميرحسيني)اشراق( 
اجرايموسيقينواحي

عمــاد توحيدي و حســين 
نظري )ترانه هاي كبود(

محمــد ســلم آبادي )آواي 
صحرا(

حمزه مقدم )حمزه سيا( 
جمشيد نيكوزاد )بي گمون( 
آهنگسازيدستگاهي

باكالم
ســيامك جهانگيــري )من 

همان ناي ام(
احســان عبايي )از سراســر 

بگذشته( 
بهمن فريادرس )پرواز و آواز(
هومن مهدويان )باغ بي باران(
خوانندگيموســيقي

دستگاهي
مهــدي امامي )مــن همان 

ناي ام(
وحيد تاج )پرواز و آواز(

مجتبي عسگري)عشيران(
حسين عليشــاپور )چقدر ز 

خويش دورم(

خوانندگيبخشپاپو
تلفيقي

امير بال افشان )بالزن(
پويــا كالهــي )طــاووس 

پربسته(
رضــا كولغانــي )در من برو 

شكار(
اميد نعمتي )حرمان(

آهنگسازيبخشمعاصر
واركسترالايرانيبيكالم

پويا باباعلي )دوردست ها(
بهزادعبدي )ســوئيت براي 

قانون و اركستر زهي(
رضا والي )سرنا(

آهنگسازيبخشمعاصر
واركسترالباكالم

اميــر پورخلجــي )عاشــق 
كيست(

حامد حافظي و حسين فاضل 
)از برگ ها(

سلمان ســالك و عباس آزاد 
)گوهر جان(

سياوش ولي پور )سرود مرد 
سرگردان(

خوانندگيبخشمعاصر
واركسترالايراني

پوريــا اخواص )ســرود مرد 
سرگردان( 

وحيد تاج )از برگ ها(
مهدي نظري )آسوده خاطر( 

  در چند روز اخير، انتشار تصاويري از واكسن 
زدن شهاب حسيني در آمريكا بار ديگر اين گزارش

پرسش را پيش كشيده كه آيا سلبريتي ها و 
بازيگران پرقدرت عرصه ســرگرمي و رسانه همان قدر كه 
خودشان ادعا مي كنند زندگي شــان شبيه مردم است و با 
همان تبعيض ها و كمبودها و محدوديت هايي مواجه هستند 
كه مردم عادي در زندگي روزمره تجربه مي كنند؟  شهاب 
حسيني همچون مردم طبقات مختلف اجتماع كه نگران 
سالمتي شان هستند، كاري عقالني كرده و براي حفاظت از 
جانش واكسن زده است، اما چرا واكسن زدن او انتقادهاي 
فراواني را به دنبال داشــته اســت؟ قاعدتــا هم اكنون كه 
واكسيناسيون عمومي كرونا در ايران آغاز نشده و همه مردم 
امكان دسترسي به واكســن را ندارند، ناراحتي و دلزدگي 
كساني كه منتقد واكسن زدن حسيني هستند، قابل درك 
اســت. درحالي كه بخش بزرگي از جامعه ايران با مسائل 
اقتصادي دست به گريبان است، شهرت و تمكن حسيني 
اين امكان را به او داده تا هزاران كيلومتر دورتر از ايران، در 
جايي كه مشــكالتي مثل تحريم و تنگناهاي معيشتي و 
اقتصادي وجود ندارد، از نعمت مقاوم شدن در برابر ويروس 
كرونا بهره مند شود. بالفاصله بعد از انتشار تصاوير واكسن 
زدن حسيني، نامه مديركل ســازمان نظام پزشكي كشور 
رسانه اي شد كه خواستار در اولويت قرار دادن هنرمندان 
براي تزريق واكسن كرونا بود. اين نامه هم آماج انتقادات قرار 
گرفت و حتي بعضي از چهره هاي سرشــناس ســينما و 
تلويزيون نيز به مخالفت با آن برخاســتند. واكســن زدن 
چهره هاي سرشناس، در شرايطي كه بسياري از مردم به اين 
زودي ها امكان واكسينه شدن پيدا نمي كنند، چه چيزي را 

در مورد رفتارهاي اخالقي سلبريتي ها آشكار مي كند؟

بازيهايگرسنگي
واكســن زدن خــارج از نوبــت چهره هاي مشــهور فقط 
خاص ايران نيســت. »ورايتي« در گزارشــي بــا عنوان 
»نورچشمي هاي هاليوود در تقال براي واكسن كوويد-19: 
بازي هاي گرسنگي اينجاســت« به اين موضوع پرداخته 
درحالي كه واكسيناســيون در آمريكا به كندي در جريان 
است، برخي ســلبريتي ها از نفوذ سياســي و اجتماعي و 
روابط شــان اهرمي ســاخته اند تــا در ميان نخســتين 
واكسينه شــده ها باشــند. در اين گزارش آمده كه تالش 
براي دريافت واكســن زودتر از موعد هيچ قانوني را نقض 

نمي كند؛ هرچند اين اقدام باعث ايجاد ســؤاالت اخالقي 
مي شود. واضح اســت كه قدرت و ثروت به افراد بسياري 
در هاليوود اجازه مي دهد به پزشــكان بهتر و هواپيماهاي 
خصوصي براي گردشگري و واكسن دسترسي داشته باشند 
و از شهروندان عادي تزريق هاي امن تر و مؤثرتري دريافت 
كنند. اين وضعيت شكاف ژرفي  را كه بين داراها و ندارها 
در سيستم درماني اين كشــور وجود دارد آشكار مي كند. 
سلبريتي ها نه تنها براي خودشان بلكه براي خانواده هايشان 
و كساني كه با آنها سروكار دارند و درصورت ابتال مي توانند 
سالمتي چهره هاي مشهور را هم به خطر بيندازند، به دنبال 
تهيه واكسن هستند. در انتهاي اين گزارش از قول يكي از 
نيروهاي سابق سيستم بهداشتي آمده كه سلبريتي ها بايد 
از قدرت شان براي كمك به سيستم درمان استفاده كنند، 

نه براي ضربه زدن به آن.

واكسنزدن»سلطانراكاندرول«
در اواخر سال 19۵6، الويس پريسلي كه در اوج محبوبيت 
و شهرت قرار داشت، در محبوب ترين برنامه تلويزيوني آن 
زمان يعني »شوي اِد ســوليوان« حاضر شد و پيش از آغاز 
برنامه، در مقابل رسانه ها آستين چپش را باال زد و اجازه داد 
به او واكسن فلج اطفال تزريق كنند. اين آغاز كمپيني موفق 
براي ريشه كن كردن فلج اطفال در آمريكا بود. بارها ديده 
شده سلبريتي ها و هنرمنداني كه در ميان مردم محبوبيت 
داشته اند، كوشيده اند از اعتبار و شهرت شان براي ترغيب 

مردم به واكسيناسيون يا آگاهي دادن درباره بيماري هاي 
خاص استفاده كنند. در مورد كرونا هم، برخي كشورها براي 
كاســتن از نگراني مردم درباره تبعات واكسن زدن سعي 
كرده اند هنرمندان و چهره هاي سرشــناس را در صف اول 
واكسيناسيون قرار دهند تا به مردم نشان دهند كه واكسن 
زدن خطري ندارد. با اين حال، وقتي سلبريتي ها از موقعيت 
و روابط شان براي پريدن از روي قوانين و واكسن زدن خارج 
از موعد استفاده مي كنند، به طور ناخواسته به آشكار شدن 
نابرابري و تبعيِض نهادينه شده در جامعه كمك مي كنند 
و طبيعي اســت كه تبعيض با اعتراض روبه رو شود. حتي 
كساني كه هنرمند نيســتند اما در گروه سلبريتي ها قرار 
مي گيرند و به واسطه ثروت شان معروف شده اند، چنانچه 
خارج از قاعده و قانون بخواهند به واكسن دست پيدا كنند، 
از نظر اخالقي مواخذه مي شوند و بايد منتظر حمالت سخت 
منتقدان شان باشند. براي نمونه، در سنگاپور، دختر جوان 
يك ميليونر عكسي از واكسن زدنش در اينستاگرام منتشر 
كرد و با واكنش هاي منفي مواجه شــد؛ يا يوهان روپرت، 
ميليونر معروف آفريقاي جنوبي، خارج از نوبت در سوئيس 
واكسن زد و اين رفتارش با اعتراض مواجه شد. در جوامعي 
كه ترجيح دادن منافع فردي به منافع جمعي از نظر اخالقي 
اقدامي مذموم است، عجيب نيست كه كسي براي واكسن 
زدن خارج از نوبت مورد شــماتت قرار بگيرد؛ اما در كشور 

ما چطور؟

شعارهايمشتريجلبكن
در مورد بازيگران، ورزشكاران، ســلبريتي ها و چهره هاي 
سرشناس ايراني آنچه بيش از هر چيز امكان انتقاد از آنها را 
فراهم مي كند، تفاوت زندگي پشت صحنه و جلوي صحنه 
آنهاست. ســلبريتي هاي ايراني، مثل سريال ها و فيلم هاي 
ايراني، عادت به شــعار دادن دارند و مدام وانمود مي كنند 
كه حال و روز مردم را درك و شــبيه آنها زندگي مي كنند؛ 
اما واقعيت چيز ديگري اســت. ســلبريتي ها درآمدهايي 
چندين و چندبرابر يك كارگر و كارمند يا كاسب معمولي 
دارند و طبيعتا از امكانات، رفاه و آسايشي برخوردارند كه 
عموم جامعه هرگز خواب آن را هم نمي بينند. پس ادعاها و 
شعارهايي مثل اينكه »ما هم مثل مردم زندگي مي كنيم« 
هرگز از سوي ســلبريتي ها پذيرفته نيست. سلبريتي ها از 
هر فرصتي اســتفاده مي كنند تا خود را نزديك به مردم و 
در مقابل سياستمداران نشــان دهند، اما در ساليان اخير 
كه بيش از گذشــته، از روابط سلبريتي ها با سياستمداران 
پرده برداشته شده، ديگر چنين ادعاهايي براي اذهان آگاه 

وجاهت ندارد. 

چرا واكسن زدن هنرمندان با انتقاد مردم مواجه شده است؟

در آرزوي كشف واكسن تبعيض
ياوريگانه
روزنامه نگار

بدون نيت قبلي 
واكنششهابحسينيبهواكسنزدنشدرآمريكا
كهايسناآنرامنتشركردهاست:»هيچنيتقبلي
وبرنامهريزيمشــخصيبرايزدنواكسننبودو
نداشتم.بهاصراريكيازدوستانكهبرايآغازيك
كارســينماييهمراهيامميكرد،درصفواكسن
مازادايستاديمتاشــانسخودراامتحانكنيم.
درآمريكابرايمراكزســالمندانوسايرمراكزدر
اولويت،هميشــهچيزيحدود20درصدواكسن
اضافهدرنظرگرفتهميشودتادرصورتشكستگي
يااتفاقاتغيرمترقبه،مشكليبرايجامعههدف
بهوجودنيايد.پسازاتمــامكار،مازادرابينمردم
عاديتوزيعوتزريقميكنند.درضمنچونبعداز
خروجازدماييخزدگياينواكسنهاقابلبرگشت
واستردادنيستند،مازادشبهمردمعاديتزريق
ميشــود؛كلماجراهمينبود.اتفاقيكهبرايهر
كسيميتواندبيفتد.«واقعاواكسنزدندرآمريكا

اتفاقياستكهبرايهركسيميتواندبيفتد؟
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 حسن نافعه
استاد علوم سياسي دانشگاه قاهره

كيوسك

 »مواضع دولت بايدن نشان 
مي دهد كه ديگر درهاي گزارش

كاخ سفيد همچون گذشته 
به روي محمد بن ســلمان باز نيست و 
مناســبات دوران ترامپ به ســر آمده 
اســت«؛ اين بخشــي از گزارش شبكه 
سي بي اس آمريكا در واكنش به سخنان 
روز شنبه جين ساكي، سخنگوي دولت 
بايدن درباره عربستان است. او در پاسخ 
به اينكه چرا جو بايدن با گذشت يك ماه 
از روي كار آمدن، تماســي بــا وليعهد 
ســعودي برقرار نكرده اســت، گفت: 
همتاي سياســي رئيس جمهور آمريكا، 
ملك سلمان، پادشاه عربستان سعودي 
است و بنابراين برنامه اي براي تماس با 
وليعهد اين كشور در دســتور كار كاخ 
سفيد قرار ندارد. مســئله روابط دولت 
جديد آمريكا با وليعهد عربستان از ابتدا 
مورد توجه رسانه هاي بين المللي و عربي 
قرار داشت؛ چراكه جو بايدن در جريان 
رقابت هاي انتخاباتي خود به صراحت از 
رفتارهاي محمد بن سلمان انتقاد كرده و 
براي تغيير سياســت آمريــكا در قبال 
عربستان وعده داده بود. او مشخصا در 
يكي از مناظرات داخلي حزب دمكرات 
گفت: آمريــكا نمي توانــد ارزش هاي 
سياســي و اخالقي خــود در روابط با 
متحدانــش را ناديده بگيــرد و من در 
صــورت ورود بــه كاخ ســفيد، حتما 
وضعيــت جنگ يمــن و پرونــده قتل 
فاجعه بار جمــال خاشــقجي را مورد 

بازنگري قرار خواهم داد.
جالب آنكه به نظر مي رســد وعده هاي 
انتخاباتــي بايدن درباره عربســتان در 
صدر برنامه هاي دولــت او براي منطقه 
خاورميانه قرار دارد. براي مثال يكي از 
نخستين فرامين اجرايي بايدن پس از 
آغاز رياســت جمهوري، لغو كمك هاي 

نظامي و اطالعاتي بــه ائتالف عربي در 
جنگ يمن و همچنين خروج نام جنبش 
انصاراهلل از ليست گروه هاي تروريستي 
بوده اســت؛ تصميمي كــه در آخرين 
روزهاي باقي مانده از عمر دولت ترامپ 
با فشار البي هاي وابســته به عربستان 
و امارات اتخاذ شــده بود. اما مسئله به 
اينها محدود نمانده و ظاهرا دولت بايدن 
برنامه جدي تري براي به حاشيه راندن 
محمد بن ســلمان و يا دست كم تحت 
فشــار قرار دادن او طي سال هاي آينده 

در نظر گرفته است.
روزنامــه گاردين با اشــاره به تحوالت 
هفته هاي اخير در روابط واشــنگتن و 
رياض مي نويســد: بايدن از طريق اين 
تصميمات پيام روشــني براي خاندان 
حاكم در عربســتان ارســال مي كند؛ 
پيامــي مبني بر اينكه بــا وجود محمد 
بن ســلمان در حكومــت، حمايت هاي 
آمريكا از شــما كاهش خواهد يافت. در 
گزارش ايــن روزنامه به نقــل از بروس 
ريدل، كارشناس سابق سازمان اطالعات 
آمريكا آمده است: نمي دانم دولت بايدن 
چه برنامه اي براي وليعهد ســعودي در 
دست دارد اما حتما براي عربستان بهتر 
است كه او از قدرت كناره گيري كرده و 
باقي عمر خود را در يكي از كاخ هايش در 

پاريس بگذارند.

محمد بن نايف و نشســت جنجالي 
بروكينگز

همزمان با افزايش نگراني هاي حاميان 
وليعهد سعودي نسبت به سياست هاي 
دولت جديد آمريكا، برگزاري نشستي 
از سوي كانون بروكينگز درباره رهبري 
آينده عربســتان جنجال هــاي زيادي 
به دنبال داشته است. كارشناسان كانون 
بروكينگز در اين نشســت ضمن تأكيد 
بر عدم  صالحيت بن ســلمان از محمد 
بن نايف به عنوان گزينه مطلوب آمريكا 
براي جانشيني ملك سلمان و حكمراني 

بر عربســتان طي ســال هاي آينده نام 
برده انــد. بن نايــف وليعهد پيشــين 
عربســتان و مهم ترين رقيب بن سلمان 
اســت كه در ســال2017 بــا حكمي 
غافلگير كننده توســط ملك سلمان از 
قدرت كنار گذاشته شــد. بسياري اين 
واقعه را »كودتاي خاموش« عليه بخش 
قدرتمندي از خاندان آل سعود به شمار 
آورده اند. بن نايف از آن زمان به طور كلي 
از مجامع عمومي و رســانه ها دور بوده 
و حتي برخي رســانه هاي معتبر نظير 
روزنامه واشنگتن پست يا شبكه الجزيره 

از حصر خانگي او خبر داده اند.
بن نايف بــا توجه به نفوذ گســترده در 
ســازمان هاي اطالعاتي و دستگاه هاي 
اجرايي عربســتان، از حمايت نيروهاي 
مؤثري در داخل عربســتان ســعودي 
نيز برخوردار اســت و بر همين اساس، 
تهديدي جدي براي محمد بن ســلمان 
به حساب مي آيد؛ شاهزاده اي 35ساله 
كه هيچ ســابقه مديريتــي مهمي در 
كارنامه خود نداشــته و تمام پروژه هاي 
بلندپروازانه اش طي سال هاي اخير هم 

با شكست روبه رو شده اســت؛ از شهر 
تكنولوژيك نئــوم گرفته تا جنگ يمن 
يا محاصره قطر. از سوي ديگر، بن نايف 
طي 2دهه گذشته مهم ترين شخصيت 
سعودي مرتبط با سازمان سيا و پنتاگون 
براي مبارزه با گروه هايي نظير القاعده در 
عراق و افغانستان بوده و به اين ترتيب، از 
حمايت گسترده اي در نهادهاي سياست 

خارجي آمريكا برخوردار است.
پايــگاه اينترنتي الوطــن، نزديك به 
مخالفان وليعهد ســعودي مي نويسد: 
همزمان با تشــديد فشــارهاي دولت 
بايدن بــر محمد بن ســلمان، احتمال 
حــذف فيزيكي رقبــاي وي در داخل 
عربســتان نيــز بيشــتر مي شــود؛ 
شــخصيت هايي نظير محمد بن نايف، 
احمد بن عبدالعزيز و متعب بن عبداهلل 
كه هيچ راه ارتباطي با جهان خارج در 
اختيار ندارند. الوطن هشدار داده كه در 
صورت عدم  اقدام فوري از سوي دولت 
بايدن، احتمال ترور اين شخصيت ها يا 
حتي شخص پادشــاه سعودي از سوي 

بن سلمان وجود دارد.

 خودداري رئيس جمهور آمريكا از مكالمه تلفني با 
محمد بن سلمان، ابهام درباره آينده سياسي او را افزايش داده است

آينده وليعهد در ابهام

فرجام خواهی الکسی ناوالنی، مخالف غربگرای 
دولت روسيه، از سوی دادگاهی در مسکو رد شد. 
اين دادگاه ، اعتراض او به حکم حبس ۳ و نيم سال 
را رد كرد، اما دوره زندان او را ۶ هفته كاهش داد. 
با كاهش ۶ هفته ای حکم حبس ناوالنی، مخالف 
پوتين بايد ۲ سال و ۸ ماه را در زندان سپری كند.

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريکا[

روزنامه اينديپندنت ]انگليس[

 قربانيان كرونا در آمريکا:
نيم ميليون نفر

فرجام خواهي ناوالني رد شد

روزنامه نيويورك تايمز با چاپ نموداري از آمار 
قربانيان ويروس كرونا در آمريکا طي يك سال 
گذشته، خبر داده كه بيش از نيم ميليون نفر جان 
خود را از دست داده اند. آمريکا بيشترين شمار 

قربانيان كرونا در جهان را داشته است. 

نگاه

آيا آمريکا و اسرائيل در دوران بايدن 
مقابل هم قرار مي گيرند؟

شايد اين ســؤال براي خوانندگاني كه با 
واقعيت روابط ميان آمريكا و اسرائيل آشنا 
هستند تعجب آور به نظر برسد. تقريبا بر 
سر اين نكته اجماع وجود دارد كه روابط آمريكا و اسرائيل با تمام روابط 
دوجانبه متعارف در جامعه جهاني متفاوت اســت. اين فرض مسلم 
پنداشته مي شود كه آمريكا، فارغ از روي كار بودن هر دولت يا حزبي، 
اسرائيل را نه يك نظام خارجي بلكه بخشــي از جامعه خود به شمار 
مي آورد. با وجود تمام اينها، تاريخ روابط آمريكا و اسرائيل شاهد نقاط 
عطف مهمي بوده؛ نقاط عطفي كه طي آنها منافع طرفين در موقعيت 
كامال متناقضي قرار داشته است. براي اثبات اين ادعا، 2واقعه تاريخي 
را يادآوري مي كنم:  واقعه اول در سال 1956رخ داد؛ وقتي اسرائيل با 
همدستي فرانسه و انگليس دست به حمله سه جانبه عليه مصر زد. اين 
همدستي بدون هماهنگي با آمريكا بود؛ قدرتي كه قصد داشت ميراث 
استعمار سنتي در خاورميانه را به دســت آورده و اتحاد شوروي را در 
مجموعه اي از ائتالف هاي نظامي محاصره كند. آمريكا از آن موقعيت 
براي مخالفت با حمله سه جانبه اســتفاده كرده و لحظه اي در اعمال 

فشار بر اسرائيل براي خروج از صحراي سينا ترديد نكرد.
واقعه دوم نيز در سال1991 اتفاق افتاد؛ زماني كه اسرائيل از پذيرش 
دعوت براي مشاركت در كنفرانس صلح مادريد سر باز زد. آمريكا در 
آن زمان اصرار داشت به وعده هاي خود براي برپايي اين كنفرانس و 
حل يكباره مشكالت عربي-اسرائيلي عمل كند؛ بنابراين بار ديگر از 
گزينه فشار بر اسرائيل استفاده كرد؛ فشارهايي كه به مرز تهديد براي 
لغو كمك هاي چند ميليارد دالري به اين رژيم هم رسيد و موفق بود.

با خروج ترامپ از كاخ سفيد و روي كار آمدن بايدن، به نظر مي رسد 
روابط ميان آمريكا و اسرائيل وارد مرحله جديدي از تناقض در منافع 
و اهداف شــود. قطعا جو بايدن يار قديمي اسرائيل و دوست شخص 
نتانياهو به حساب مي آيد، اما در عين حال نبايد فراموش كنيم كه نگاه 
او به رژيم صهيونيستي، تفاوت هاي بنياديني با نگاه ترامپ و حاميانش 
دارد. نگرش ترامپ در اين زمينه بر پايه باورهاي ايدئولوژيك و ديني 
استوار بود؛ درحالي كه بايدن از منظر سياسي و پراگماتيك به صحنه 
مي نگرد. بر اين اساس، تصور مي كنم سياست هاي آمريكا و اسرائيل 
در دوران بايدن بر سر دو پرونده شاهد تناقض هاي بزرگي خواهد بود: 

پرونده هسته اي ايران و نزاع عربي-اسرائيلي.
اختالف در مواضع آمريكا و اسرائيل بر سر چگونگي حل پرونده هسته اي 
ايران ريشه هاي عميقي دارد؛ ريشه هايي كه به نگرش هر يك از اين دو، 
نسبت به نظام جمهوري اسالمي بر مي گردد. البته آمريكا و اسرائيل در 
دشمني با ايران اشــتراك نظر دارند و هر دو به دنبال تضعيف و يا حتي 
سرنگوني آن هستند. اما واقعيت هاي ژئوپلتيك نگرش هاي متفاوتي را بر 
واشنگتن و تل آويو تحميل مي كند. آمريكا از موضع يك ابرقدرت كه بايد 
از منافع جهاني خود حفاظت كند مقابل ايران مي ايستد، اما اسرائيل، 
ايران را تهديدي وجــودي براي خود مي داند؛ تهديدي كه نظام شــاه 
)مهم ترين متحد اسرائيل در منطقه( را سرنگون كرده، سفارت اسرائيل 
در خاك خود را در اختيار فلسطين قرار داده و البته محوري منطقه اي 
عليه اين رژيم تشكيل داده است. از ديد اسرائيل، محور مقاومت مهم ترين 
مانع بر سر پايان بخشيدن به نزاع فلسطين با شروط صهيونيست ها است. 
با افزايش نشانه هاي شكســت طرح تغيير رژيم در ايران يا كاهش نفوذ 
منطقه اي اين كشور، طبيعي است كه اسرائيل از هر فرصتي براي تشديد 
تنش ها ميان تهران و واشنگتن استفاده كند. اين رويكرد در دوران اوباما 
با بن بست مواجه شد و كار را به جايي رساند كه نتانياهو در خاك آمريكا، 
عليه سياست هاي رئيس جمهور اين كشــور موضع گيري تندي كرد. 
نتانياهو روي پيروزي ترامپ در انتخابات حساب ويژه باز كرده بود، اما 
مقاومت ايران برابر تحريم ها و شكست ترامپ، بار ديگر معادله را به ضرر 
نخست وزير اســرائيل تغيير داد. از آنجا كه دولت بايدن به نوعي امتداد 
دولت اوباما تلقي مي شــود، مي توان پيش بيني كرد كه وضعيت روابط 
آمريكا و اسرائيل به آخرين روزهاي دولت اوباما بازگردد؛ وضعيتي كه 
بسيار نزديك به وقوع تنش ميان طرفين بود. هم اكنون بايدن از يك سو 
بايد به برجام بازگردد و از سوي ديگر، مذاكرات صلح فلسطين-اسرائيل 
را براساس راه حل دو كشــوري و نه معامله قرن از سر بگيرد. در مقابل، 
اسرائيل با هر دوی اين برنامه ها مخالف بوده و هر آنچه در توان دارد براي 
ممانعت از اجراي آنها به كار خواهد بســت. بايدن اما در هر دو پرونده، 
براي آنكه اعتبار سياســي خود را ثابت و جايگاه پيشين آمريكا را احيا 
كند، چاره اي جز ايستادن در برابر اسرائيل ندارد. به عبارت ديگر، بايدن 
مي داند كه بدون برخورد با اسرائيل نمي تواند سياست خارجي متفاوتي 

نسبت به ترامپ داشته باشد.
منبع: العربي الجديد

يك ماه پس از پايان كار دولت دونالد ترامپ و 
خروجش از كاخ سفيد، او بار ديگر قصد دارد به 

صحنه سياسي آمريكا باز گردد.
به گزارش ســي ان ان، ترامپ قرار است 6روز 
ديگــر در كنفرانس اتحاديــه محافظه كاران 
آمريكا دربــاره آينده حــزب جمهوريخواه 
ســخنراني كند. اين در حالي است كه حزب 
جمهوريخواه به خاطر اختالف نظر ميان اعضا 
بر سر ترامپ، به شدت دچار شكاف شده است. 
موضوع استيضاح دوم ترامپ و همراهي برخي 
از نمايندگان و ســناتورهاي جمهوريخواه با 
طرح اســتيضاح او باعث بروز اختالف در اين 
حزب شده است.خبرنگار سي ان ان به نقل از 
افراد نزديك به ترامپ نوشته كه او قصد دارد 
به انتقاد از جو بايدن و دولــت او بپردازد. اين 

نخستين بار بعد از خروج ترامپ از كاخ سفيد 
است كه او در يك گردهمايي سياسي شركت 
مي كند. سي ان ان همچنين گزارش داده كه 
مايك پنس، معاون وقت دونالد ترامپ، دعوت 
براي شركت در اين كنفرانس را رد كرده است.
خبر ســخنراني ترامپ در مورد آينده حزب 
جمهوريخواه در حالي منتشــر مي شــود كه 
بســياري از تحليلگران معتقدنــد اين حزب 
اكنون زير ســايه او قرار گرفته است؛ چرا كه 
نمايندگان جمهوريخواه كنگره نگران انتخابات 
ســال2022 كنگره و تصميــم ترامپ براي 
اثرگذاري بر آن هســتند. ترامپ 76ميليون 
رأي در انتخابات كســب كرد و از نظر سران 
حزب جمهوريخواه همچنان يك قدرت مؤثر 

در فضاي سياسي آمريكا باقي خواهد ماند.

 بازگشت ترامپ 
به صحنه سياست در آمريکا

   بازگشــت به پرونده 
خاشقجي

همان طور كه انتظار مي رفت دولت 
بايدن قصد دارد پــس از تغيير 
مواضع آمريــکا در جنگ يمن، 
پرونده ترور جمال خاشــقجي، 
روزنامه نگار منتقد سعودي را نيز 
بار ديگر در دستور كار خود قرار 

دهد.
 بــا وجــود آنکــه تحقيقات 
بازپــرس ويژه ســازمان ملل و 
همچنين دستگاه قضايي تركيه 
نشــان دهنده نقش غيرمستقيم 
محمد بن سلمان در ترور وحشيانه 
خاشقجي بود، اما حمايت مطلق 
ترامپ از وليعهد ســعودي باعث 
شــد اين پرونده عمال بي نتيجه 

باقي بماند.
ازجمله حمايت هاي مؤثر ترامپ 
در اين پرونده، ممانعت از انتشار 
گزارش سازمان سيا پس از سفر 
جينا هاســپل، رئيس سابق اين 
سازمان به اســتانبول و بررسي 
اسناد مرتبط با قتل خاشقجي در 
ساختمان كنسولگري عربستان 
سعودي بود. حاال اما شرايط تغيير 
كرده و دولت بايــدن قصد دارد 
مجوز انتشــار بخش هايي از اين 

گزارش را صادر كند.
روزنامه واشنگتن پست در اين باره 
مي نويســد: انتشــار اطالعات 
محرمانــه پرونده خاشــقجي 
مي تواند وضعيــت روابط آمريکا 
با حاكمــان فعلي عربســتان را 
از آنچه هســت وخيم تــر كند. 
آگنيس كاالمــارد، بازپرس ويژه 
ســازمان ملل كه سال گذشته از 
عدم  همکاري مقامات ســعودي 
براي روشن شــدن واقعيت در 
پرونده خاشقجي شکايت كرده 
بــود ضمن اســتقبال از تصميم 
دولت جديد آمريکا گفته است: 
اميدوارم زمينــه براي تحقيقات 
از شخص وليعهد سعودي فراهم 
شود. وزارت خزانه داري آمريکا 
تا كنون 17نفر از نيروهاي سازمان 
اطالعات سعودي را به  دليل دست 
داشتن در قتل خاشقجي تحريم 
كرده است. حال بايد ديد انتشار 
جزئيــات جديد از ايــن پرونده 
مي تواند پيامدهاي حقوقي براي 
وليعهد سعودي يا اطرافيان وي به 

 دنبال داشته باشد يا نه؟

سياوش فالح پور
روزنامه نگار



 حضرت امير المؤمنين علي ع: 
 مال خود را در راه رضاي خدا بده و نسبت 

به مال ديگران پرهيزكار باش.
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مقدونيــه گرفتــه تــا فاطمه عباسي همه جاي دنيا از بالروس و 
بوركينافاسو و ماداگاسكار، يا حتي در دورافتاده ترين جزاير 
هم اگر فارسي صحبت كنيد، باز يك هموطن پيدا مي شود 
كه به فارسي جوابتان را بدهد. شايد باورش سخت باشد، اما 
طبق آماري كه دبيرخانه شوراي عالي امور ايرانيان خارج از 
كشــور به تازگي منتشــر كرده، مردم ايران در خيلي از 
كشورها پراكنده اند و حتي در ساحل عاج هم مي توانيد 65 
ايراني مهاجر را پيدا كنيد كه خودشــان را با شرايط آب و 
هوايي و وضعيت اجتماعي و اقتصادي وفق داده اند و روزگار 
مي گذرانند. طبق آمارها بيشترين تعداد مهاجران ايراني با 
يك ميليــون و 500هزار نفر جمعيت مربوط به كشــور 

آمريكاست. عمده ايرانيان مقيم آمريكا در جنوب كاليفرنيا 
ساكن هستند و تعداد آنها درحدود 600هزار نفر است. بقيه 
مهاجران هم بيشتر در اياالت تگزاس، ويرجينيا، نيويورك، 
مريلند و شهرهاي ســياتل و آتالنتا سكونت دارند. جالب 
اينجاست كه براساس محاســبات دانشگاه  ام آي  تي، اين 
گروه مهاجر 50درصد باالتر از حــد ميانگين جامعه در 
آمريكا درآمد كسب مي كنند. از نظر تحصيالت هم از بين 

67گروه مهاجر، ايراني ها رتبه دوم را در اين كشور دارند.
انگليــس و كانادا با 400هــزار، امارات متحــده عربي با 
357هزار، آلمان با 319هــزار و تركيه با 126هزار ايراني 
مقصدهاي بعدي مهاجران ايراني بوده اند. در هر كدام از 
كشورهاي چك، ايرلند، تانزانيا و تاجيكستان هم هزار نفر 

از هموطنانمان زندگي مي كنند و در تعدادي از كشورها 
مانند كره شمالي، كوبا، مالي و سيرالئون برخالف آمريكا 

تعداد ايراني ها يك رقمي بوده و از يك تا 6نفر متغير است.
نكته جالب شايد اين باشد كه برخي كشورهاي پيشرفته 
حتي يك مقيــم ايراني هم ندارنــد و در عوض در جزيره 
»موريس« كه روزگاري محل تبعيد رضا پهلوي بود، 41 
ايراني خوش و خرم زندگي مي كنند. اطالق تبعيدگاه به 
يك جزيره، احتماال بياباني بي آب و علف را در ذهن تداعي 
كند اما برخالف تصور جزيره موريــس يكي از زيباترين 
جزاير قاره آفريقاست كه سواحل شني، آب الجوردي رنگ 
و جنگل هاي انبوه باراني اش مي تواند هر كســي را براي 

مهاجرت و ساكن شدن در اين جزيره ترغيب كند.

مابيشماريم

كشــور هاي گوناگون با هدف حفظ فرهنگ و آثار ملمــوس و غيرملموس فرهنگي 
خود در پي ثبت جهاني اين آثار در فهرســت ميراث يونســكو هستند. در اين ميان 
امانوئل مكرون، رئيس جمهور فرانسه سال هاســت كه در حال نامه نگاري با يونسكو 
براي ثبت جهاني نان باگت به عنوان ميراث غيرملموس اين كشور است. برخي بر اين 
باورند كه نان باگت فرانسه ممكن است پيش از آثار ارزشمند ايران كه در صف انتظار 
ثبت جهاني هستند به ثبت برسد؛ آثاري همچون شــهر زيرزميني ارزانفود، پرونده 
زنجيره اي ميراث معماري معاصر ايران شامل برج آزادي تهران، ساختمان سازمان 
ميراث فرهنگي، مقبره بوعلي سينا در همدان و مقبره باباطاهر به همراه محوطه سازي  

آرامگاه استر و مردخاي.

مكرون به دنبال ثبت جهاني نان باگت 

ميليون
دز واكسن كرونا تا كنون 

در جهان تزريق شده 
 است. اين آمار در مركز 
داده های ردياب واكسن 
بلومبرگ منتشر شده 

است.
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بدهی سینمادارها از 
فروش فیلم های سال 

گذشته است كه بخش 
عمده ای از این رقم به 
مطالبات مصطفی 
كیایی، تهیه كننده و 

كارگردان فیلم »مطرب«  
تعلق دارد.

 30
ميليارد تومان 

 500
هزار تومان
 براساس برآوردی

كه انجام شده و با 
محاسبه نرخ تورم، 
 پیشنهاد كمیته امداد

برای مستمری 
 مددجویان حداقل

۵۰۰ هزارتومان  است.

در يكي،دو روز گذشــته و همزمان 
با مانــور سراســري شــركت هاي 
توزيع نيروي برق  كشــور، نيروهاي 
عملياتــي بــرق تهران در ســطح 
 مناطــق 22گانه، ضمن شناســايي

مــزارع غيرمجــاز اســتخراج ارز 
ديجيتــال، اقدام به قطــع برق اين 
 مراكز و همچنين قطع انشعاب هاي
 غيرمجــاز برخــي از تابلوهــاي

تبليغاتي كردند.
اين ماموريت در حالی انجام شده كه 
در ماه گذشــته حرف و حديث های 
بســياری درباره ارتباط قطعی های 
مكرر برق در تهران و سوءاســتفاده 
از برق شــبكه خانگی برای استخراج 

رمزارزها منتشر شده بود.
به نظر كارشناســان اما برای كشف 
واقعيــت موضوع بايــد منتظر اخبار 

تكميلی از رسانه های معتبر بود.

گروهي از محققــان بين المللي اعالم 
كرده اند ســوخت هاي فسيلي مثل 
بنزين حتي اگر مشــتعل هم نشوند 
 مي تواننــد باعــث آلودگــي هواي

شهري شوند. 
نتايج ايــن تحقيقات جديــد كه با 
اســتفاده از تجهيزات تحليلي فوق 
حساس كه به تازگي ساخته شده اند 
به دســت آمده مشــخص كرده كه 
سوخت ها بيش از آنچه تصور مي شد 
تبديل به آالينده هاي شيميايي هوا 
مي شوند، هم در هنگام سوختن و هم 

در شرايط جوي معمول.

بسوزد، نسوزد 
مضر است

 برق مزرعه 
قطع شد

آخ از خاطرات گلنار و سينما بولوار
شهري كه خاطره نداشته باشد، هويت ندارد. 
شهري كه هويت ندارد، دلبستگي ندارد. شهري 
كه دلبستگي نداشته باشد، ماندگاري ندارد. شهري كه ماندگاري نداشته باشد، 
شهروندانش نسبت به آن احساس تعلق و وابستگي نمي كنند. برايشان مهم 
نيست، يادگار پدربزرگشان را كه يك خانه زيباي دوره قاجار يا پهلوي است، 
حفظ كنند. برايشان اثاثيه قديمي يادآور خاطرات نيست و از همه اينها مهم تر 
شهري نيست كه شهروندانش بخواهند در آن شهر از دنيا بروند. ساكنانش هرآن 

آرزوي مهاجرت دارند، چون دلبستگي و خاطره ندارند.
تهران، شهر زيباي سال هاي دورتر حاال ملغمه اي است از همه  چيز و هيچ چيز. 
تهران عصر قاجار و پهلوي كه بيشتر ســاكنانش با آن خاطره دارند، روزبه روز 
كوچك و كمرنگ تر مي شود، هرجايش را مي بينيد، خاطره اي تخريب شده و 
جايش را ساختماني بدقواره گرفته، از سوي ديگر اينقدر اين شهر از شمال و 
غرب رشد كرده كه ديگر كمتر كسي پيدا مي شود كه همه پايتخت را به خوبي 

كف دستش بشناسد و سال هاست »ناف تهران« معنا ندارد.
يكي از بزرگ ترين اشتباهات معماري تاريخ معاصر، شايد طرح توسعه دانشگاه 
تهران بود كه سبب شد خانه هايي با ارزش معماري زيادی كه معماران برجسته 
ايراني آنها را طراحي كرده بودند در محدوده جالليه تهران خراب و به پاركينگ 
دانشگاه تهران تبديل شــود. مدتي بعد در پي اعتراض عده اي از كارشناسان، 
دانشگاه تهران تصميم گرفت ساختمان هايي كه بايد تحويل بگيرد را تخريب 
نكند و به آنها كاربري دهد. )در ايــن محدوده هيچ مالكي نمي تواند ملكش را 

خراب كند و تنها خريدار دانشگاه تهران است(.
در تازه ترين اقدام، سينما بولوار كه بچه هاي دهه شصت از آن خاطرات بسياري 
دارند، تغيير كاربري داده است. اين سينما پس از انقالب تا مدت ها سينماي 
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان بود و فيلم هاي زيادي در آن اكران شد 
از جمله فيلم سينمايي معروف »گلنار«. حتي بچه هاي دهه هفتاد هم با كافه اي 

كه در طبقه دوم آن دائر بود، خاطرات زيادي دارند.
اين سينما كه به دليل نزديكي به پارك الله از موقعيت خوبي برخوردار بود، در 
يكي، دو دهه اخير و با ساخت و رشد پرديس هاي سينمايي، همچون بسياري از 
سينماهاي ديگر رو به ورشكستگي رفت تا اينكه سرانجام خانواده حكاك آن را 
با قيمت نازلي به دانشگاه تهران فروختند. مدتي در آن تئاتر اجرا شد و حاال شده 

سالن همايش هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران.
به همين راحتي يكي از تفريح هاي در دسترس و ساده تهراني ها از بين رفت. 

سينمايي كه نزديك به پاركي پرطرفدار بود با كلي خاطرات جمعي.

زندگي پديا
ما مانديم و دنياي آدم ها

دنياي عجيبي  شده همشهري! سيدمحمدحسين هاشمي
كافيه كه مثل من روزي يكي،دوساعت توي 
مترو باشي تا دنيايي از ماجراهاي مختلف جلوي 
چشــم هايت رژه بروند. خوبي هايش كمتر و 
بدي هايش بعضي وقت ها بيشتر. اما مي داني! 
مترو شــده دنياي كوچك آدم هاي كوچك و 
بزرگ. دنياي بچه هايي كه دنيايشــان همان 
كيسه اي است كه در دست دارند و بايد تا شب، 
پولش كنند؛ بچه هايي كه آرزويشان كوچك 
است. رويايشان تمام شدن آدامس هاي داخل 
كيسه، مسواك هاي 5هزار توماني و فال هاي با 
انتهاي »خوب مي شــود ان شــاءاهلل« است و 
خوابيدن توي يكي از ايــن بيغوله هاي دور از 
تهران كه به قول حسين پناهي »عمو بارون رو 
طاقش عشق سياه خياليش رو ضرب گرفته«. 
دنيــاي آدم بزرگ هاي هدفــون توي گوش 
گذاشته اي كه دارند موسيقي گوش مي كنند اما 
توي دلشان دارند فرش مي شورند، توي قلبشان 
خانه كلنگي مي كوبند، توي مغزشــان رخت 
چنگ مي زنند. دنياي آن پيرمردي كه جايش 
هر جايي هســت، جــز اينجا، وســط مترو، 
دست دراز رو به مردم براي پول چرك پاره اي كه 
براي ما چيزي نيست و براي او يك دنياست. آره 
همشهري! دنياي مترو دنياي عجيبي است. 

آنقدر عجيب كه براي هر اتفاق اش مي شود قصه 
نوشت و ساعت ها برايش گفت. آنقدر عجيب كه 
اگر دلت بخواهد، مي تواني بياوري اش وسط فكر 
مشغولي هايت؛ خبر خواندن هايت؛ از هر دري 
سخني گفتن هايت. مي تواني براي هر چيزي كه 
شــنيدي يك مابه ازاي بيرونی پيــدا كني. 
مي تواني براي او كه شده نفر اول كنكور، او كه 
شده مديرعامل فالن شركت، او كه شده بقال، او 
كه شده وزير، او كه شــده مستبد، او كه شده 
بي منطق و اويي كه ممنوع الخروج شــده هم 
مابه ازا پيــدا كني. مثاًل همــان خانمي كه با 
بچه اش چسبيده به شيشه كنار در. مي تواني در 
ذهنت او را ورزشكاري ببيني كه به خاطر مجوز 
ندادن شوهرش، به خاطر استفاده نادرست از 
قانوني كه حرفش، سند است اما هر سخن جايي 
و هر نكته مكاني داردش مهم اســت، ماند و 
رفقايش رفتند تا براي كشورش مسابقه دهند. 
او مانــد البه الي خبرهاي اينترنتي و كســي 
نيست كه بفهمد چه بر سر دلش آمده. تو چه 
مي داني. شايد اين خانم كه اينطوري چشم به 
روبه رو دوخته و حتي حواســش نيست كدام 
ايستگاه هستيم هم يك جوري ممنوع الخروج 
شده؛ ممنوع الخروج از كلي اتفاق در زندگي. 
 مانــده ميــان  انتخــاب بــدون ديالــوگ؛

انتخاب يك براي يك.

روشنفکری در خيابان

 يك وبينار ويژه 
براي مجيدي

وبينــار ششــمين كنگــره 
بين المللي ســينماي ايران در 
اســپانيا با حضور كارشناسان 
و پژوهشــگران از ايــران و 
3كشــور اروپايي و آمريکاي 
جنوبي از پنجم تا هفتم اسفند 
برگزار مي شــود. در اين وبينار 
موضوع »عرفان در ســينماي 
ايران- نگاهي بــه آثار مجيد 
مجيدي« به عنوان واحد درسي 
ارائه خواهد شد. افتتاحيه اين 
وبينار از ساعت 13تا 15سه شنبه 
5اسفند خواهد بود. همچنين در 
اين روز براساس برنامه از ساعت 
19:30تا 23فيلم »به رنگ خدا« 
به نمايش درمي آيد و معرفي و 
تحليل اين فيلم توســط خوزه 
آنتونيو روييــس، زهرا رضي، 
برناردينو هررا )از دانشــگاه 
مركزي ونزوئال( و ادواردو پانوس 
ملوسا )از دانشگاه ديگوپورتالس 
شيلي( به عنوان واحد درسي 

انجام مي شود.

»بسيار سفر بايد تا پخته شود خامي«. اين 
مصرع به طور حتم در دوراني گفته شده 
كه نه اپيدمي كرونايي دامنگير جامعه 
بوده و نه خبري از پروتکل هاي بهداشتي 
منع كننده ســير و سياحت بوده است؛ 
زيرا اين روزها بسيار سفر، دقيقاً مصداق 
بسيار شدن ريسك مرگ ومير كرونايي 
است. بنابراين واقعيت غيرقابل انکار، به 
بهانه روز جهاني راهنمايان گردشگري يا 
همان تورليدر ها )22فوريه( از اين قشر 
زحمتکش و مشکالتشان يادي كنيم. 
پيش از هر چيز بايد اين قشــر را سفير 
صلح و رونق اقتصادي براي روســتاها 
و افــراد بومي مناطــق دور و نزديك 
دانســت. آنها با جابه جايي مسافر ها و 
راهنمايي شان درواقع مسيري پيوسته 
براي ارتزاق روســتا ييان و افراد بومي 
فراهم مي آورند، اما ايــن روز ها خود 
اين ســفير ان صلح و رونق اقتصادي با 
كســادي بازار مواجه هستند؛ بنابراين 
چنانچه به عنوان مسافراني در چارچوب 
پروتکل هــاي بهداشــتي در تور هاي 
مسافرتي خلوت و كم جمعيت نام نويسي 
كرده ايم، بهتر است به قدر استطاعت 
خود، بــا قدرداني مالي از اين قشــر، 
روز هاي سخت را براي آنها آسان تر كنيم.
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  حراج پايان سال
نمايشگاه گروهي عکس
تا جمعه 15اسفند 1399

نگارخانه شميده: خيابان ميرداماد، 
ميدان مادر، خيابان شهيد سنجابي، 

بن بست يکم، پالك8

  پوسته
نمايشــگاه انفرادي فيلــم/ ويدئو، 

چيدمان
تا چهارشنبه 20 اسفند 1399

گالري والي: ميدان ونك، خيابان شهيد 
خدامي، پالك 72

  قرن صفر
نمايشگاه گروهي نقاشي

تا يکشنبه 10 اسفند 1399
گالري ســرزمين هنر: اوين، ابتداي 

سربااليي كچويي، كوچه صفا، پالك4

  زيست - تن
نمايشگاه انفرادي حجم و چيدمان

تا جمعه 15 اسفند 1399
گالري ايوان: الهيــه، خيابان مهديه، 
خيابان جبهه، كوچه لساني، بن بست 

حميد، پالك1

  خواب عميق بدون رويا
نمايشگاه انفرادي نقاشي

تا چهارشنبه 6 اسفند 1399
نگارخانه انتظامي: خيابان شريعتي، 
باالتر از مطهري، روبه روي فروشگاه 

اتکا و شهركتاب، پالك608

انجامش بده/تماشا
تصرف عدواني

عشــق را پديد مــي آورد. اما لنا اندرشون شكنندگي ِ انســان است كه 
شــكنندگي كافي نيســت. اتكا به خود و با فاصله به خود 
نگريستن بايد آن را تكميل كند. شكستگي ها موجب نرمي 
و ماليمت مي شوند، اما دير يا زود، آنچه نرمي را برمي انگيزد، 
باعِث پرخاشگري نيز مي شود. ضعف مطلق به  سبب ناتواني 
خود، به اندازه نيروي فوالدين، عشق را غيرممكن مي سازد.

بوك مارك

دغدغه

مهريه ات  چند ساتوشيه؟
 جامعه شناس ها و روانشناس ها مشغول بررســي تبعات منفی رواج مهريه هاي 
هنگفت و چند صد و چند هزار سكه اي بودند كه خبر رسيد مهريه هاي بيت كويني 
و ساتوشي هم در راه هســتند. بيت كوين به عنوان ارزي ديجيتال اگرچه گاهي 
نوسان هاي نزولي را هم تجربه كرده اما اكنون يكي از نماد هاي افزايش قيمت هاي 
ناگهاني در بازار ارز است. يك بيت كوين 56هزار دالر است و پول خرد آن ساتوشي 
كه نامش از نام ايجاد كننده اين ارز ديجيتال گرفته شده معادل يكصدميليونيوم 
بيت كوين است و چنانچه سر و كله اش در سند ازدواج جوان هاي ايراني پيدا شود 
ممكن است كار و بار وكال و مراكز مشاوره حسابي سكه شود؛ اما همين روانشناس ها 
به نكته اي اشاره مي كنند كه قابل تامل است. به گفته آنها استفاده از طال و ارز هاي 
ديجيتال به عنوان كاالهايي كه قيمت شان مي تواند طي زماني اندك چند برابر شود 
ممكن است عامل وسوسه كننده اي براي پايان يك زندگي باشد. بنابراين بهتر است 
اميدوار باشــيم در آينده اي نزديك به جاي شنيدن پرسش مهريه ات چند سكه 

است؟ بشنويم مهريه ات چند ساتوشيه؟
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دنيا كوچك تر از آن است
كه گم شده اي را در آن يافته 

باشي
هيچ كس اينجا گم نمي شود

آدم ها به همان خونســردي 
كه آمده اند

چمدانشان را مي بندند
و ناپديد مي شوند

يكي در مه
يكي در غبار
يكي در باران

يكي در باد
و بي رحم ترينشان در برف

عباس صفاري

پيشگيري از ورود به كشور با تست جعلي
ســخنگوی ســازمان هواپيمايــی كشــوری از تفاهم 
وزارت امور خارجه با وزارت بهداشــت مبنــی بر تعيين 
آزمايشــگاه های معتبر در خارج از كشور مبنی بر صدور 
تست كرونای سه برگه برای مسافران خارجی خبر داد. به 
اين وسيله از ورود مسافر ها با جواب تست جعلي پيشگيري 
خواهد شد.  بنابراين توافق قرار است جواب اين تست ها در 
سه نسخه صادر می شود كه يك نسخه آن در اختيار مسافر، 
ديگری در اختيار شركت هواپيمايی و ديگری به فرودگاه 
ارائه می شــود. در حال حاضر لغو پرواز رفت وبرگشت به 
انگليس نيز تا 20 اسفند تمديد شده و امكان دارد تا آخر 

سال اين لغو برقرار بماند. 
با توجه به تمهيدات انجام شــده ديگر امكان ارائه تست 
جعلی وجــود ندارد و همچنيــن امكان ورود مســافر از 

انگلستان به ايران نيز وجود نخواهد داشت.
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