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يادداشت
زهرا نژادبهرام ؛ عضو هيأت رئيسه شوراي شهر تهران

زنان پايه هاي اصلــي جوامع  بشــري اند و بي توجهي 
بــه دغدغه هاي آنهــا مي توانــد جامعه را در مســير 
نگران كننده اي قرار دهد. با شــيوع كوويد-19 به نظر 
مي رسد آسمان اشتغال زنان تيره تر شده است. بحراني 
كه اين بار تنها دامن اقتصاد ايران را نگرفته و تقريبا بيشتر كشورها با رشد اقتصادي 
منفي دست و پنجه نرم كرده اند و به تبع اين شرايط،  شغل هاي بسياري در آنها از دست 
رفته كه در اين ميان به نظر مي رسد سهم زنان بيشتر اســت. در ايران اما زناني كه به 
روايت برخي از آمارها سهم اشتغال 16درصدي و به روايت برخي ديگر از آمارها كمتر از 
20درصدي در بازار كار ايران را به خود اختصاص داده اند، حاال با سرعت بيشتري نسبت 
به مردان بيكار مي شوند. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در گزارشي اعالم كرده كه در 
6ماه نخست سال گذشته، 170هزار فرصت شغلي در كشور ايجاد شده كه سهم زنان از 
اين رقم، تنها 62هزار شغل بوده است. اين آمار به ما مي گويد زنان نه تنها از فرصت هاي 

شغلي بهره كمتري برده اند، بلكه مشاغلي كه داشته اند را هم از دست داده اند.
نگاهي به نقشه اشتغال زنان به ما نشان مي دهد كه بيشترين شغل هاي ايجاد شده براي 
زنان در بازارهاي غيررسمي صورت مي گيرد. آنها با مشغول شدن در اين بخش ها از 

حق بيمه برخوردار نيستند و حتي حقوق پايه را دريافت نمي كنند. 
در واقع زنان به صورت توافقي در مشــاغل غيررســمي و عموما 

خدماتي به كار مشــغول مي شوند و به نوعي به اين ســمت هدايت مي شوند. علت 
اصلي اما چيست؟

كرونا و دغدغه اشتغال زنان

ديدگاه
مهرداد مال عزيزي ؛  معمار و شهرساز 

بحث شهري كه با استانداردهاي جهاني بتواند رشد كند، 
يك درددل جهاني اســت. من از اصطالح زيست پذير 
استفاده نمي كنم، ولي معتقدم كه شهري با استانداردهاي 
جهاني بايد داشته باشيم. يعني شهري كه انسان بتواند 24ساعت شبانه روز را به 3بخش 
8ساعته تقسيم كرده و با برنامه ريزي مديريت شهري زندگي كند. تهران و شهرهاي 
ايران به خصوص بعد از انقالب كه يك مرتبه نرخ رشد جمعيت به باالي 2درصد رسيد، 
تقريبا شهرها رها شدند و هيچ مديريتي در آنها و به خصوص در تهران نمي ديديم. تقريبا 
در چند دوره مديريت شهرداري تهران تا قبل از مديريت آقاي حناچي ما هيچ مديري با 
تحصيالت مرتبط نداشتيم. در واقع هيچ برنامه ريزي مديريتي براي شهر تهران بر اساس 
اصول شهرسازي روز دنيا تقريبا نداشتيم. شهرهاي ما رها شده بودند و درآمدهاي شهري 
متكي به درآمدهاي روزانه، تراكم فروشي و گسترش سخت افزاري شهرها بوده است. 
براي همين، هر سه بخش 8ساعته شبانه روز فاقد برنامه بودند. البته در اين 4سال اخير 
اتفافاتي رخ داد كه مي توان براي آينده اميد داشت. به اين ترتيب كه مديريت شهري بر 
پايه و اساسي برنامه ريزي شده كه اساسا شهر در 24ساعت شبانه روز به 3بخش تقسيم 

شود؛ يعني شهر كار، شهر سكونت و شهر فراغت. اين 3بخش شهر 
هركدام يك برنامه ريزي مي خواهد. پيش از اين دوره مديريت شهري، 

ما شهرداري داشتيم كه معتقد بود بايد مسكن توليد كنيم يا شهرداري بوده كه بحث 
اشتغال را مطرح كرده است، اما شهرداري نداشتيم كه روي بخش سوم كار كند. 

 با شهرفروشي، تهران
 به شهري تنبل تبديل شد
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 مبارزه مشروع 
با رژیم غاصب تا همه پرسي

 رهبر معظم انقالب در سخنرانی تلويزيونی به مناسبت روز جهانی قدس: اسرائيل نه يك كشور
كه يك پادگان تروريستی عليه ملت فلسطين و ديگر ملت های مسلمان است

گزارشي از نشست و گفت و گوي شهردارتهران با نمايندگان رسانه ها و شهروندان  در كالب هاوس
شهردار تهران پنجشنبه شب در نشستي در شبكه اجتماعي كالب هاوس با حضور نمايندگان رسانه ها، كارشناسان و شهروندان ، به سواالت آنها پاسخ داد. در اين نشست 
كه بيش از 4 ساعت و تا نيمه شب ادامه يافت،او درباره رد صالحيت  نامزدهاي انتخابات شوراها و عدم مشاركت مردم در اين انتخابات هشدار داد و گفت: ورود متخصصان 
به انتخابات شورای شهر موجب حضور پرشور مردم در انتخابات خواهد شد و اين امكان اگر فراهم نشود ممكن است فردی با 100 هزار رأی وارد شورای شهر تهران شود 

كه خوشايند نيست.صفحه3 را بخوانيد.

نگذاريد با 100هزار رأی وارد       شورا      شوند

آشفتگي
 گزارش ميداني همشهري از 5مركز

  منتخب سالمت، از سردرگمي در روند 
واكسيناسيون  كرونا حكايت دارد

124؛ رتبه ايران در رقابت جهاني براي واكسيناسيون

 ديگر نمی توان حق حضور زنان 
در عرصه رقابت را سلب كرد

گفت وگو با زهرا شجاعي، دبيركل مجمع زنان اصالح طلب 
  حضور زنان در جايگاه هاي مديريتي در سال هاي اخير 

روند رو به رشدي داشته است
  براي افكار عمومي معرفي يك وزير زن چشمگيرتر از

انتصاب 50مديركل زن است

ادامه در 
صفحه6

ادامه در 
صفحه21

تبعيض جنسيتی 
كرونا

 سال های نابرابری؛
زنان در سال گذشته، 1/6برابر مردان  

از بازار كار خارج شده اند 
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 در شــرايط كنونــي 
آرايش سياسي در صحنه انتخابات 
رياست جمهوري پيش رو را چگونه 
ارزيابي مي كنيد؟ آيا شاهد حضور 
نيروهاي جنجالــي و پديده ها 
خواهيم بــود يــا از هم اكنون 
مشخص اســت چه كساني وارد 

عرصه مي شوند؟
در شرايط حاضر اگر بخواهيم تحليل 
واقع بينانه اي از آرايــش نيروهاي 
سياسي در رقابت هاي انتخاباتي ارائه 
دهيم، ابتدا بايد به بررسي جريانات 
سياســي و نگرش هــا و ارزش هاي 
مدنظر آنــان بپردازيم تــا بتوانيم 
تحليل صحيح تري از اوضاع داشته 
باشيم. به نظرمن درحال حاضر بايد 
صحنه و آرايش انتخاباتي كشــور 
را با حضور 4جريان كلي ترســيم 
كرد؛ برايــن اســاس اصولگرايان، 
اصالح طلبان، گرايــش نزديك به 
گفتمان دولت يــا همان اعتداليون 
و جبهه پايداري 4جريان تأثيرگذار 
بــر ســيزدهمين دوره انتخابــات 
رياســت جمهوري خواهنــد بــود 
كه البته در داخــل آنها طيف هاي 
مختلفي وجود دارد كه از اثرگذاري 
مهمي هم بر تصميم گيري انتخاباتي 
آنــان برخوردارند. امــا اينكه اين 
جريان هاي عمده حاضر در صحنه 
در چه شرايطي به سرمي برند، بايد 

اذعان كرد آنچــه از اوضاع كنوني 
برمي آيد، نشان مي دهد اصولگرايان 
هنوز نتوانسته اند بر سر گزينه نهايي 
خود به توافق برسند و اختالف هايي 
در ايــن زمينــه وجــود دارد و 
فعاليت هاي شوراي ائتالف و شوراي 
وحدت هم مبين هميــن موضوع 
است. در ســوي ديگر خوشبختانه 
اصالح طلبان به سازوكار منسجمي 
رسيده اند كه تا حد زيادي مسير را 
براي حصول اجمــاع نهايي هموار 
كرده است. براســاس فرايندي كه 
در جبهه اصالحات ايران در جريان 
اســت و با توجه به مصوبــه اخير با 
هدف مشــخص كردن ســازوكار 
رســيدن به گزينه هــاي مطلوب، 
روندي مبتنــي بــر خردجمعي و 
نظرات احزاب، گروه ها و همچنين 
افراد تدارك ديده شــده تا براساس 
رأي گيــري، اســامي كانديــدا يا 
كانديداهاي نهايي جبهه  اصالحات 
تا قبل از موعد ثبت نــام كانديداها، 
يعني تا پيش از روز 21ارديبهشت 
اعالم شــود. اما در ايــن ميان نكته 
مهمي كــه بايد بــه آن توجه كرد، 
تحوالت سياسي در فرايند ثبت نام 
كانديداهاي رياســت جمهوري در 
اين دوره است؛ در دوره هاي گذشته 
ايــن فرايند چندان ســخت نبود و 
شــاهد ثبت نام افراد زيادي بوديم 
كه اين موضوع تا حدي سبب لوث 
شــدن موضوع هم مي شــد، اما در 
اين دوره شاهديم بيشتر افرادي كه 
گفته اند ثبت نام خواهند كرد، اعالم 
كرده اند به چارچوب نهايي توافق 
درون گفتماني براي حصول 
اجمــاع موفــق پايبند 
خواهند بــود و اين 
موضوع مي تواند 
تأثير بســزايي 
بر شــفاف تر 
شدن فضاي 
رقابت هاي 

انتخاباتي در روزهاي آتي داشــته 
باشد.

بــا وجــود فضــاي 
سياسي سردي كه هم اكنون در 
جامعه مشــاهده مي شود، چقدر 
به پرشورتر شــدن رقابت هاي 
انتخاباتــي و درنهايــت حضور 
مردم در پــاي صندوق هاي رأي 

اميدواريد؟
ابتدا بايد به اين نكته اشاره كنم كه 
معتقدم انتخابات مانند منشــوري 
سه ضلعي اســت كه قاعده آن مردم 
هســتند و اضالع ديگر را احزاب و 
حاكميت تشكيل مي دهند؛ برهمين 
اساس هم بايد شرايط مساعد براي 
حضور حداكثــري مــردم در روز 
رأي گيري فراهم شود. واقعيت اين 
است كه شرايط اقتصادي نامناسبي 
كه در ســال هاي اخير در كشــور 
به وجود آمده  ، تا حــدود زيادي به 
گسترش فضاي نااميدي در جامعه 
دامن زده است؛ موضوعي كه اعمال 
تحريم هاي ظالمانه عليه كشورمان 
هم نقش ويژه اي در تشديد آن داشته 
و معيشــت مردم را با كاستي هاي 
عديــده اي مواجه كرده  اســت. اما 
مشكالت اقتصادي به تنهايي دليل 
ايجاد چنين فضايي در كشور نبوده، 
بلكه عوامل ديگري مانند بروز برخي 
ناكارآمدي ها در نحوه اداره كشــور، 
تأثيرات نامطلــوب عملكرد برخي 
نهادهاي مــوازي و... هم در به وجود 
آمدن فضاي يأس و دلسردي كنوني 
در جامعــه تأثيرگذار بوده اســت. 
نمونــه اي از تأثيــر نامطلوب وجود 
فضاي نااميدي در جامعه را در ميزان 
مشاركت مردم در انتخابات مجلس 
دهم كه در سال1398 برگزار شد، 
شــاهد بوديم. نكته اينجاســت كه 
عالوه بر داليل مختلفــي كه براي 
ايجاد چنيــن فضايــي در جامعه 
مي توان برشمرد، بايد درنظر گرفت 
كه عوامل متعددي هم درپي دامن 
زدن بــه يــأس و دلســردي مردم 
هســتند و پررنگ كــردن مباحثي 
ماننــد تحريــم انتخابــات و به راه 

انداختن كمپين هــاي مختلف در 
فضاي مجازي براي كاهش مشاركت 
سياسي مردم هم دراين راستا قابل 
تفســير اســت كه براندازان نقش 
انكارناپذيري در مطرح كردن چنين 
ايده هايي دارند. در چنين شرايطي 
به نظرم فضاي كنوني چندان پايدار 
نيست و هرقدر كه به روز رأي گيري 
نزديك تر شويم، يخ هاي جامعه هم 
باز خواهد شــد و ميزان مشــاركت 
بيشتر مي شود. نگاهي به تجربيات 
گذشته نشــان مي دهد مي توان به 
روزهاي باقيمانده تــا 28خردادماه 
بسيار اميدوار بود؛ چراكه درهمين 
مدت نظر بخش زيادي از افرادي كه 
اكنون اعالم مي كننــد در انتخابات 
شركت نخواهند كرد، ممكن است 
عوض شود. براســاس برآوردهايي 
كه از برخي نظرسنجي هاي معتبر 
برداشت مي شــود، ميزان مشاركت 
درحال حاضر حدود 50درصد است، 
اما با بروز برخي اتفاقات و تحوالت، 
ايــن ميزان بيشــتر خواهد شــد؛ 
تحوالتي كه ممكن اســت در حوزه 
سياســت خارجي به وقوع بپيوندد و 
حضور برخي چهره هاي مورداقبال 
جامعه به عرصه رقابت هاي انتخاباتي 
ازجملــه رويدادهايــي اســت كه 
پيش بيني مي شود با وقوع آنها شاهد 
افزايش ميزان مشــاركت مردم در 
پاي صندوق هاي رأي خواهيم بود. 
برخي بررسي ها نشــان مي دهد در 
همين روزهاي اخير گرايش مردم به 
تحوالت انتخاباتي بيشتر شده است؛ 
اين موضوع اگرچه به منزله حضور 
بيشتر در روز رأي گيري نيست، اما 
واكنش ارزشمندي است كه از بروز 
نشــانه هاي خروج جامعــه از ركود 
سياسي سال هاي اخير حكايت دارد. 
شخصا معتقدم مي توان به شكستن 
فضاي يأس و نااميدي كنوني اميدوار 

بــود و برخــي 
نشــانه هاي قابل 

رويت در جامعه از گرم تر شدن فضا 
در روزهاي منتهي به 28خردادماه 
حكايت دارد كه اميدواركننده است.

  رهبر معظم انقالب اسالمي در آخرين جمعه 
از  ماه مبارك رمضــان و روز جهاني قدس با رهبری

اشاره به تغيير جدي موازنه قوا به نفع دنياي 
اسالم و جبهه مقاومت و در مقابل، افول آشكار قدرت آمريكا 
و رژيم صهيونيستي، عادي سازي روابط با چند دولت ضعيف 
را مانع حركت رو به زوال رژيم اشغالگر ندانستند و با تأكيد بر 
اجراي مطالبه منطقي همه پرســي از همه ساكنان اصلي 
فلسطين براي تعيين نظام سياســي اين كشور، خطاب به 
مجاهدان فلسطيني گفتند: مبارزه مشروع و اخالقي خود با 
رژيم غاصب را به قدري ادامه دهيــد كه ناچار به قبول اين 
مطالبه مترقي شود. به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام 
معظم رهبري، حضرت آيت اهلل خامنه اي ماجراي فلسطين 
را مهم ترين و زنده ترين مســئله مشــترك امت اسالمي 
دانستند و گفتند: سياســت هاي نظام سرمايه داري ظالم، 
دست يك ملت را از خانه خود كوتاه كرده و رژيمي تروريست 
و مردمي بيگانه را در آن نشانده است. رهبر انقالب با اشاره به 
منطق عميقاً سست تأســيس رژيم صهيونيستي افزودند: 
اروپايي ها به ادعاي خودشان در سال هاي جنگ جهاني دوم 
به يهوديان ظلم كرده اند، اما مي گويند انتقام يهوديان را بايد 
با آواره كردن يك ملت در غرب آسيا و كشتارهاي فجيع در 
آن كشور گرفت و به اين شكل، همه ادعاهاي دروغين شان 
درباره حقوق بشر و دمكراسي را تخطئه كرده اند. ايشان با 
يادآوري اين واقعيت كه »صهيونيست ها از روز اول فلسطين 
را به پايگاه تروريسم تبديل كردند« افزودند: اسرائيل نه يك 
كشور كه يك پادگان تروريستي عليه ملت فلسطين و ديگر 
ملت هاي مسلمان است، بنابراين مبارزه با آن، مبارزه با ظلم 
و تروريســم و وظيفه اي همگاني اســت. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي با اشاره به حوادث قبل از تأسيس رژيم غاصب يعني 
»دخالت فعال غرب در منطقه و به قدرت رساندن دولت هاي 
مستبد يا دست نشانده«، ضعف و تفرقه در امت اسالمي را 
زمينه ساز غصب فلسطين دانستند و افزودند: در آن مقطع، 
هر دو اردوگاه ســرمايه داري و كمونيســم بــا قارون هاي 
صهيونيست به هم افزايي رسيدند؛ انگليس اصل توطئه را 
طراحي كرد، سرمايه داران صهيونيست اجراي آن را با پول و 
سالح برعهده گرفتند و شوروي نخستين دولتي بود كه با 
به رسميت شناختن دولت نامشروع، انبوه يهوديان را به آنجا 
اعزام كرد. رهبر انقالب وضع امروز جهان و موازنه قوا را به نفع 
دنياي اسالم برشــمردند و با اشــاره به حوادث سياسي و 
اجتماعي در اروپا و آمريكا مانند »انتخابات آمريكا و رسوايي 
مديران پرمدعاي آن« و »مواجهــه ناموفق آمريكا و اروپا با 
كروناي همه گير و حواشــي شــرم آور آن« افزودند: اينها 
نشانه هاي سير نزولي و افولي اردوگاه غرب است. ايشان نقطه 
مقابــل اين اختــالالت غــرب را افزايــش اميدواركننده 
توانايي هاي ملت هاي اســالمي دانســتند و گفتند: رشد 
نيروهاي مقاومت در حســاس ترين مناطق اسالمي و رشد 
توانايي هاي دفاعي و هجومي آنان، رشد خودآگاهي و اميد 
در ملت هاي مسلمان، رشد گرايش به شعارهاي اسالمي، 
رشــد علمي و اســتقالل طلبي و خوداتكايي در ملت ها، 

نويدبخش آينده اي بهتر است.

حركت رو به زوال رژيم صهيونيستي
حضرت آيــت اهلل خامنه اي بــا تأكيد بر لــزوم هم افزايي 
كشورهاي مسلمان حول قضيه فلسطين و سرنوشت قدس 
شريف، خاطرنشــان كردند: اين هم افزايي كابوس دشمن 
صهيونيست و حاميان آمريكايي و اروپايي آن است و طرح 
ناكام معامله قــرن و تالش براي عادي ســازي روابط چند 
دولت ضعيف عربي با رژيم غاصــب، تالش هاي مذبوحانه 
براي فرار از آن كابوس اســت. رهبر انقالب اسالمي تأكيد 
كردند: من قاطعانه مي گويم اين تالش ها به جايي نخواهد 

رســيد و حركت نزولي و رو به زوال رژيم صهيونيستي آغاز 
شده و وقفه نخواهد داشت. ايشان »تداوم مقاومت در داخل 
سرزمين هاي فلســطين و تقويت خط جهاد و شهادت« و 
»حمايت جهاني دولت ها و ملت هاي مسلمان از مجاهدان 
فلســطيني« را 2 عامل مهِم تعيين كننده آينده خواندند و 
افزودند: اين حركت سراسري، باطل كننده توطئه دشمنان 
است و همگان از دولتمردان، روشنفكران، عالمان، احزاب، 
گروه ها و جوانان بايد جايگاه خود را در آن بيابند و نقش ايفا 
كنند. حضرت آيت اهلل خامنه اي بخش ديگري از سخنانشان 
را به زبان عربي، خطاب به جوانان عــرب اختصاص دادند. 
ايشــان به همه آزادگان عرب به ويژه جوانان، مردم مقاوم 
فلســطين و قدس، مرابطون در مسجداالقصي و همچنين 
شهداي مقاومت به ويژه شــيخ احمد ياسين، سيدعباس 
موسوي، فتحي شــقاقي، عماد مغنيه، عبدالعزيز رنتيسي، 
ابومهدي المهندس و چهره برجسته شهيدان مقاومت شهيد 

قاسم سليماني سالم و درود فرستادند.

پاسخ با موشك نقطه زن
رهبر انقالب، مجاهدت فلسطينيان و خون پاك شهيدان 
را عامل برافراشته ماندن پرچم مقاومت و صدها برابر شدن 
قدرت دروني جهاد فلسطيني دانســتند و گفتند: جوان 
فلسطيني كه يك روز با پرتاب سنگ از خود دفاع مي كرد، 
امروز با پرتاب موشــك نقطه زن به دشمن پاسخ مي دهد.
ايشــان با تأكيد بر اينكه ۷0 سال اشغالگري، نژادپرستي، 
قتل، غارت، حبس و شكنجه انسان هاي شريف، نتوانسته 
اراده فلسطينيان را شكســت دهد، گفتند: فلسطين زنده 
اســت و به جهاد ادامــه  مي دهد و قدس شــريف و همه 
فلســطين به مردم آن برخواهد گشــت. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي همه دولت ها و ملت هاي مســلمان را در قضيه 
فلسطين داراي مسئوليت دانستند و افزودند: البته محور 
مجاهدت خود فلسطيني هايي هســتند كه امروز درون 
ســرزمين و بيرون آن حدود 14 ميليون نفرند و وحدت و 
عزم آنان مي تواند كار بزرگي را صورت دهد.رهبر انقالب 
اسالمي وحدت را بزرگ ترين سالح فلسطيني ها برشمردند 
و با تأكيد بر حفظ آن درون جامعه فلسطيني، خاطرنشان 
كردند: محور اين وحدت بايد جهاد داخلي و اعتماد نكردن 
به دشمنان باشــد. همچنين دشــمن اصلي فلسطينيان 
يعني آمريكا، انگليس و صهيونيســت هاي خبيث را نبايد 
تكيه گاه سياست هاي فلسطيني قرار داد. ايشان با تأكيد 
بر راهبرد به هم پيوستگي همه فلسطينيان در غزه، قدس، 
كرانه باختري، سرزمين هاي 1948 و اردوگاه ها، افزودند: 
همه فلسطيني ها يك واحد را تشــكيل مي دهند و بايد با 
دفاع از يكديگر در هنگام فشار، از ابزارهاي در اختيار خود 

استفاده كنند.

 تغيير موازنه قوا به نفع فلسطيني ها
حضرت آيت اهلل خامنه اي با برشمردن نمونه هاي اميدبخش 
از تغيير موازنه قــوا به نفع فلســطيني ها و ضعف عميق و 
همه جانبه رژيم صهيونيســتي گفتند: ارتش صهيونيست 
كه خود را »ارتشــي كه هرگز شكست نمي خورد« معرفي 
مي كرد امروز به ارتشي كه »رنگ پيروزي را نخواهد ديد« 
تبديل شــده، در سياســت ناگزير از 4 انتخابات در 2 سال 
هستند، در امنيت به طور پي درپي دچار شكست مي شوند و 
ميل روزافزون يهوديان به مهاجرت معكوس مايه فضاحت 
آن رژيم پرمدعا شده است. رهبر انقالب، تالش پيگير رژيم 
غاصب با كمك آمريكا براي عادي سازي روابط با چند كشور 
ضعيف و حقير عربي را نشــانه ديگــري از ضعف آن رژيم 
دانســتند و گفتند: اين روابط كمكي به رژيم صهيونيستي 
نخواهد كرد، همچنان كه از ده ها سال قبل تاكنون كه با مصر 
رابطه برقرار كرد، بسيار ضعيف تر و آسيب پذيرتر شده است. 
ايشان افزودند: البته آن كشــورها نيز از اين رابطه بهره اي 
نخواهند برد چرا كه دشــمن صهيوني با تصرف در مال يا 
خاك شان، فســاد و ناامني را در آنها گسترش خواهد داد. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي تأكيد كردند: علماي مســلمان 
و مسيحي بايد عادي سازي را حرام شــرعي اعالم كنند و 
روشــنفكران و آزادگان نتايج اين خيانت را كه خنجري از 
پشت به فلســطين است، براي همه تشــريح نمايند.رهبر 
انقالب، نقطه مقابــل روند نزولي رژيم غاصــب را افزايش 
توانايي هاي جبهه مقاومت دانستند و گفتند: افزايش قدرت 
دفاعي و نظامي، خودكفايي در ســاخت سالح هاي مؤثر، 
اعتماد به نفس مجاهدان، خودآگاهــي روزافزون جوانان، 
گسترش دايره مقاومت به سراسر كشور فلسطين و بيرون از 
آن، خيزش اخير جوانان در دفاع از مسجداالقصي و انعكاس 
توأماِن مجاهدت و مظلوميت ملت فلسطين در افكار عمومي 
بسياري از مناطق جهان، بشارت دهنده آينده درخشان است.

ايشان منطق مبارزه فلســطيني يعني »همه پرسي از همه 
ساكنان اصلي فلسطين براي تعيين نظام سياسي كشور« 
را منطقي مترقي و جذاب خواندند و خاطرنشــان كردند: 
براساس اين منطق كه به وسيله جمهوري اسالمي در اسناد 
سازمان ملل نيز به ثبت رسيده، مبارزان فلسطيني مي توانند 
يك همه پرسي با شركت همه ساكنان اصلي فلسطين از هر 
قوم و دين ازجمله آوارگان فلسطيني مطرح كنند كه نتيجه 
اين همه پرسي نظام سياسي كشور را معين مي كند. آن نظام 
سياسي آوارگان را به داخل برمي گرداند و سرنوشت بيگانگان 
ُسكني گزيده را تعيين مي كند. حضرت آيت اهلل خامنه اي با 
تأكيد بر دنبال كردن اين مطالبه مترقي، غيرقابل خدشه و 
براساس دمكراسي رايج گفتند: مجاهدان فلسطيني، مبارزه 
مشروع و اخالقي خود با رژيم غاصب را بايد به قدري ادامه 

دهند كه ناچار به قبول اين مطالبه شود.

زهرا شجاعي در گفت وگو با همشهري: 

رهبر معظم انقالب در سخنرانی تلويزيونی به مناسبت روز جهانی قدس: اسرائيل نه يك كشور، كه يك پادگان 
تروريستی عليه ملت فلسطين و ديگر ملت های مسلمان است

دیگر نمی توان حق حضور زنان در عرصه رقابت را سلب کرد
مبارزهمشروعبارژیمغاصبتاهمهپرسي

  كانديداتــوري زنان در ســيزدهمين دوره 
انتخابات رياست جمهوري است؛ موضوعي كه 
در دوره هاي اخير بارها محل بحث هاي بي نتيجه 
بوده و همچنان جامعه زنان از داشتن كانديدا در 
اين عرصه محروم مانده اند. بر همين اساس هم 
بود كه جبهه اصالحات ايران عزم خود را جزم 
كرده تا در ايــن دوره از انتخابات حداقل يك 
كانديداي زن معرفي كند تا با صف شكني در اين 
حوزه بتوان در آينده گام هاي محكم تري براي 

سياست ورزي مؤثرتر زنان برداشت؛ اقدامي كه 
اگرچه ازسوي برخي فعاالن سياسي »نمادين« 
توصيف مي شود و معتقدند اميد چنداني براي 
عبور كانديداي زن از فيلتر شــوراي  نگهبان 
وجود ندارد، اما زهرا شجاعي، دبيركل مجمع 
زنان اصالح طلب، نه تنهــا معرفي كانديداي 
زن ازسوي جبهه اصالحات ايران براي حضور 
در سيزدهمين انتخابات رياست جمهوري را 
نمادين نمي داند، بلكه معتقد است اين اقدام 
مي تواند به عنوان آغازي بــراي حضور زنان 
در جايگاهي مانند رياســت جمهوري باشد. 
شجاعي به همراه معصومه ابتكار نخستين زنان 

حاضر در كابينه پس از پيروزي انقالب اسالمي 
و در دولت اصالحات به حساب مي آيند و پس 
از حضور آنان، مسير براي حضور زنان ديگري 
ازجمله شهيندخت موالوردي، الهام امين زاده 
و لعيا جنيدي در جايگاه هــاي مهمي مانند 
معاون حقوقي رئيس جمهوري در دولت يازدهم 
گشوده شد. او معتقد اســت بايد از هم اكنون 
فرايند نهادينه سازي حضور زنان در انتخابات 
رياست جمهوري را كليد زد و جبهه اصالحات 
ايران در اين مسير گام برمي دارد. گفت وگوي 
مفصل همشــهري با زهرا شجاعي را در ادامه 

مي خوانيد.

 عليرضا احمدي
خبرنگار

حضور نمادين در راهپيمايي روز قدس

توافق نزديك است

مراسم روز قدس امسال با گردهمايي 
جمعيت هايي از مردم در ميدان ها و خبر

خيابان هاي اصلي شهرهاي كشور در 
حمايت از فلسطين و آزادي قدس اشغالي برگزار 
شــد. راهپيمايــان به رغــم اعالم قبلي شــوراي 
هماهنگي تبليغات اســالمي مبني بــر لغو برنامه 
رسمي راهپيمايي امســال به علت بيماري كرونا 
تجمعات نماديني را رقم زدند. اين مراسم در تهران 
به صورت ويــژه در ميدان هاي امام حســين)ع(، 
فردوسي، انقالب، فلسطين و به ويژه ميدان آزادي 

همراه با پخش ســرودهاي حماســي حزب اهلل و 
فلسطين و توزيع اقالم فرهنگي و تبليغاتي برگزار 

شد.
در تجمــع ميدان فلســطين، شــركت كنندگان 
پرچم هايي از فلسطين و حزب اهلل لبنان در دست 
داشته و با سردادن شــعارهاي »الموت آمريكا« و 
»الموت اســرائيل« انزجار خود را از رژيم غاصب 
صهيونيســتي اعالم كردند. در اين مراسم، پرچم 
فلسطين به اهتزاز درآمد و پرچم رژيم صهيونيستي 
و آمريكا به آتش كشــيده شد؛ همچنين روزشمار 

نابودي اسرائيل به نمايش گذاشته شد كه ۷هزار و 
2روز تا نابودي اسرائيل باقي مانده است.

در فضاي مجازي نيز كاربران حمايت از فلسطين 
و خشم و انزجار از اسرائيل غاصب را در شبكه هاي 
اجتماعي به نمايش گذاشتند و با ايجاد هشتگ هايي 
چون #القدس اقرب، #قدس شــريف_نزديكيم 
به زبان هاي فارســي، عربي و انگليسي و همچنين 
 شــعار واحــد »آزادي قــدس نزديك اســت« و

 #quds_is_closer فريــاد آزادي از ظلــم و 
استكبار رژيم صهيونيستي را بازنشر دادند.

  دور چهارم مذاكرات وين 
با جلســه يك ســاعت ديپلماسی

كميســيون  ونيمــه 
مشترك برجام آغاز شد. ديپلمات ها 
خبــر دادنــد كــه زمــان كار روي 
پيش نويس متون توافق فرارسيده و 
قرار است دوباره مذاكرات خط به خط 
پيش برود. رئيس تيم مذاكره كننده 
ايران در مذاكــرات وين با بيان اينكه 
آمريكايي ها تاكنون اعــالم آمادگي 
كرده اند كه بخش بزرگي از تحريم ها 
عليه ايران را بردارند، گفت: مذاكرات 
وين هيچ ارتباطي با موضوعات ديگر در 
تهران ازجمله موضوع انتخابات ندارد. 
عباس عراقچي افزود: آنچه در جلسه 
اول مي توان استنباط كرد، اين است كه 
جديت در همه طرف ها براي رسيدن به 
يك راه حل و احياي مجدد برجام وجود 
دارد و اين را هيأت ها هركدام به نوعي 

در جلسه امروز بيان كردند. اخباري كه 
از ســمت آمريكايي ها بــه ما منتقل 
مي شــود بيانگر اين است كه آنها نيز 
براي بازگشت به برجام جديت دارند و 
تا االن اعالم آمادگي كرده اند كه بخش 
بزرگي از تحريم ها را بردارند. طبق روال 
گذشــته رئيس هيأت روسيه در وين 
نخســتين ديپلماتي بود كه نتيجه 
مختصري از نشست را در توييتر خود 
منتشر كرد. ميخائيل اوليانوف پس از 
نشســت ديروز نوشــت كه »به نظر 
مي رســد هيأت ها تا زماني كه براي 
رسيدن به هدف نياز باشد آماده ماندن 
در وين هستند«. نماينده روسيه اضافه 
كرد كه ايــن نشســت دور جديد از 
گفت وگوها درباره احياي كامل توافق 
هســته اي را باز كرد. در آستانه دور 
چهارم برخي رسانه هاي آمريكايي از 
نزديك بودن توافق خبر داده بودند و 

حتي حسن روحاني رئيس جمهوري 
ايران نيــز وعده داد كــه »تحريم ها 
شكسته شده است«. اخباري كه به نظر 
مي رســد با فضاي ويــن و مذاكرات 

1+4در گراندهتل همسو باشد.

يك ميليارد دالر دارايي ايران آزاد 
مي شود؟

اظهارنظرهــاي  بــا  همزمــان 
رسمي برخي رســانه هاي خارجي 
گزارش هايــی به نقــل از منابع آگاه 
منتشر كردند. پربازتاب ترين آن نيز 
گزارش ســي ان ان دربــاره احتمال 
آزادســازي يك ميليارد دالر دارايي 
توقيف شــده ايران از ســوي آمريكا 
برای  نشــان دادن حســن نيت بود. 
اين رســانه آمريكايي نوشت كه يك 
ميليارد دالر دارايي ايران از مســير 
سوئيس و به وسيله خريد غذا و دارو به 
ايران بازگردانده مي شود. اما ساعتي 
پس از انتشــار گزارش نــد پرايس 
ســخنگوي وزارت خارجه آمريكا در 

توييتي نوشت كه گزارش هاي منتشر 
شده درباره اينكه ما در حال ارزيابي 
آزادسازي دارايي هاي ايران به عنوان 
اقدامي يكجانبه هســتيم، درســت 
نيست. پرايس تأكيد كرد كه هرگونه 
اقدام اساســي آمريكا بايد بخشي از 
روند اقداماتي باشــد كه هر دوطرف 

انجام مي دهند.
مذاكرات وارد  ماه دوم شده است اما 
هنوز ديپلمات هاي ايراني و آمريكايي 
از پاســخ به زمــان توافــق اجتناب 
مي كنند. ديروز اما خبرگزاري رويترز 
به نقل از يك مقــام آمريكايي درباره 
احتمال توافق در چنــد هفته آينده 
نوشت: »ممكن است و تنها زمان آن 
را نشان خواهد داد؛ به اين خاطر كه 
نهايتا تحقق اين موضــوع منوط به 
تصميم سياســي ايران است.« حال 
بايد ديد كه 3 كارگروه هســته اي، 
تحريم و ترتيبات اجرايي چه زماني 
بر ســر متن نهايي توافــق به تفاهم 

مي رسند.

ادامه در 
صفحه 7
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»مگاپروژه اين دوره شهرنفروشي بود«؛ اين جمله اي بود كه شهردار تهران در نشست پرسش 
و پاسخ با نمايندگان رسانه ها و شهروندان پنجشنبه شب در ميزگرد مجازي كالب هاوس بيان 
كرد. پيروز حناچي  دراين نشست كه بيش از 4 ساعت به طول انجاميد ضمن پاسخ به منتقدان، از 
اقداماتي گفت كه در اين دوره از مديريت شهري در تهران انجام شده و اقداماتي كه براي اصالح 
رويه غلط گذشته، ديگر انجام نشده است. حناچي گفت: »ننگ اينكه بگويند كار نكرده اي را 
مي پذيرم، اما زير بار كار نادرست نمي روم.« به گزارش همشهري، ميزگرد مجازي» شهرداري زير 
ذره بين« در بستر كالب هاوس، ساعت21:30 پنجشنبه گذشته درحالي برگزار شد كه تا ساعت 

يك و نيم بامداد روز جمعه ادامه يافت. در اين ميزگرد جدا از نمايندگان رسانه هاي مختلف داخلي 
و خارجي، چند عضو شوراي شهر تهران، تعدادي از فعاالن حوزه شهري، شوراياران و مديران 
محله و شهروندان حضور داشتند. در اين جلسه تا آنجايي كه زمان اجازه داد حاضران سؤاالت 
خود را مطرح كردند و شهردار پاسخ داد. در اين نشست، سپنتا نيكنام، عضو فعلي شوراي شهر 
يزد نيز حضور داشت و در بخشــي از برنامه خبر عجيبي را از ردصالحيتش به عنوان كانديداي 
شوراي ششم شهر اعالم كرد: »به عنوان يك زرتشتي، به دليل عدم التزام به اسالم در انتخابات 

شوراي شهر ردصالحيت شده ام.«

ث
مك

 شهرداري آخرين دستگاه مسئول در 
مقابله با آلودگي هوا 

شــهردار تهران در ابتداي نشست مجازي 
پنجشنبه به پرسشي درباره علت باال بودن 
تعداد روزهاي آلوده هواي تهران در پاييز 
و زمستان1399 و اينكه نقش شهرداري 
در اين حوزه چيســت، گفت: »براســاس 
نظرسنجي هايي كه از شهروندان صورت 
گرفتــه، ترافيك و آلودگي هوا 2مشــكل 
عمده اي است كه همواره مردم تهران از آن 
گاليه دارند. در شــهريور9۶ و در آغاز اين 
دوره مديريت شــهري، نخستين نكته اي 
كه مردم به آن اشــاره كرده بودند، همين 
آلودگي هــوا بود. اين نشــان مي دهد كه 
آلودگي هــوا موضوعي حاكميتي اســت 
و حل آن به برنامه ريــزي همه جانبه نياز 
دارد.« حناچي با اشاره به اينكه خوشبختانه 
برنامه هايي مصوب و تبديل به قانون شده 
است، افزود: »طبق مصوبات هيأت وزيران 
در موضوع آلودگي هوا 18دستگاه درگير 
هســتند و نقش دارنــد. وزارتخانه هاي 
حاكميتــي، ســازمان محيط زيســت، 
وزارت كشــور، وزارت صنايــع و وزارت 
نفت در اين زمينه نقش مســتقيم دارند.
اكنون  طرح LEZ )كاهش( ايجاد شــده 
و محدوديت هاي ترافيكي در تهران جزو 

برنامه هاي ماست.«

برخورد با تخلفات اين دوره را به آينده 
موكول نكرديم

شهردار پايتخت در پاسخ به سؤال ديگري 
درباره تخلف شــهرداران 2منطقه 2 و 8 
نيز گفت: »جلساتي در عالي ترين سطوح 
دســتگاه هاي نظارتي براي اين دو مدير 
تشكيل شد. خوشــحاليم كه اگر تخلفي 
هم در اين دوره صــورت گرفته، خودمان 
با آن برخورد كرديم و به تاريخ احاله نشده 
اســت.« حناچي درباره توييتي كه هفته 
گذشته در صفحه شــخصي اش مبني بر 
عذرخواهي از مردم تهران منتشر كرده بود، 
هم توضيح داد: »اين توييت در پاســخ به 
شيطنت يكي از رسانه ها بود. آقاي هاشمي 
)رئيس شوراي شهر تهران( هفته گذشته 
گزارشي از اقداماتي كه در شورا و شهرداري 
انجام شــده، داده بود و از مردم تهران به 
واســطه اقداماتي كه ما مي خواستيم اما 
هنوز نتوانستيم انجام دهيم، عذرخواهي 
كرده بود. اما يك رســانه اين موضوع را به 
شكل غيراخالقي، طوري تعبير كرده بود 
كه گويا رئيس شوراي شهر از كم كاري من 
از مردم تهران عذرخواهي كرده اســت. به 
همين خاطر من در توييتر واكنش نشــان 
دادم و بيان كردم كه ما اِبايي نداريم بابت 
كارهايي كه مي خواستيم انجام دهيم، اما به 

هر دليلي نشده از مردم تهران عذرخواهي 
كنيم.  او ادامه داد:» مردم بيشترين رأی در 
تاريخ شوراهای شهر و روستا بعد از انقالب 
اسالمی را به اين شورا دادند و قطعا اين آرا 
با هدفی به اعضا شورای شــهر داده شده 
اســت. ما نمی توانيم بگوييم به طور قطع 
و 100درصد به هدف هــای مورد انتظار 
شهروندان رسيده ايم. بنابراين بايد از مردم 

عذرخواهی كنيم. «

بدهي ها مدام كنتور مي اندازد
موضوع بدهي هاي به ارث رسيده از دوره 
پيشين مديريت شهري به اين دوره بحث 
ديگري بود كه در اتاق مجازي كالب هاوس 
داغ شد و حتي پس از اظهارات قدرت اهلل 
گودرزي، معاون مالي و اقتصادي شهرداري 
تهران در بين سال هاي 94 تا 9۶، محمد 
عليخانــي، عضو شــوراي شــهر گفت: 
»شهرداري بايد جدي تر به پيگيري حقوقي 
تخلفات مالي و بدهي هاي شــهرداري در 
دوره مديريت شهري گذشــته ورود پيدا 
مي كرد؛ چراكه برخــي از آقايان به جاي 
قبــول ماجراهــاي رخ داده در آن دوران، 

اكنون طلبكار هم شده اند.«
در ادامه پيروز حناچي درباره شرايطي كه 
شهرداري را تحويل گرفت، گفت: »ما در 
ابتداي دوره حدود 20هزار ميليارد تومان 
به بانك شهر بدهي داشتيم. بدهي بانكي 
هم ثابت نيست و سود به آن تعلق مي گيرد. 
آنجايي كه تسويه مي كنيم، كاسته مي شود. 
از آن مواردي كه دفاع مي كنيم يا در محاكم 
موفق مي شويم، كاســته مي شود. برآورد 
ميزان تعهداتي كه اعم از بانك ها، سازمان ها 
و دستگاه ها و محاكم داريم حدودا ۵0هزار 
ميليارد تومان اســت كه اين رقم به شكل 
روزانه هم در حال كنتور انداختن اســت.. 
به طور خالصه برخورد با رانت و فســاد و 
پيگيــري پرونده هاي اقتصــادي كه اليه 
به اليه در دوره هــاي مختلف تغيير كرده، 
زمان بر است و انرژي زيادي را مي گيرد، اما 

در حال پيگيري است.«

 بزرگ تريــن پــروژه ايــن دوره 
شهرنفروشي بود

شــهردار تهران درباره درآمدهاي پايدار 
شــهرداري هم كه موضوع سؤال نماينده 
يكي ديگر از رســانه ها بود، گفت: »من از 
سال13۷۶ به بعد هم جزو كساني بودم كه 
نقد جدي بر شيوه اداره شهر داشتم. اينكه 
ما شهر و فضاهاي شهري را خارج از برنامه 
بفروشــيم و درآمدهاي آن را براي مسائل 
جاري يا بي انضباطي شــهر خرج كرده و 
مشكالت ناشــي از آن را به آينده موكول 
كنيم، شيوه اي بود كه من از ابتدا به آن نقد 

جدي داشتم.« او ادامه داد: »آخرين جلسه 
كميســيون زيربنايي دولت اصالحات به 
مبحث »منابع مالي پايدار« پرداخت، اما به 
نتيجه نرسيد. دولت آقاي احمدي نژاد هم 
آن  را تأييد نكرد تا در دولت آقاي روحاني 
به مجلس قبل رفت كه همزمان با آخرين 
جلسات بود و ابالغ نشد. االن خوشبختانه 
در كميســيون هاي مجلس مطرح است 
و اميدواريم كه رأي بيــاورد. موضوع همه 
شهرداري ها در اين ميان مطرح است؛ به 
اين معنا كه شــهرداري بايد با هزينه هاي 
مالياتــي، عــوارض نوســازي و خدمات، 
هزينه هاي جاري را تامين كند و مايملك و 
ارزش هاي شهر را براي اين كارها نفروشند. 
همانطور كه آقاي هاشمي، رئيس شوراي 
شــهر گفتند، بزرگ ترين پروژه اين دوره 

مديريت شهري، »شهر نفروشي« است.
حناچــي در ادامه درخصــوص 2رويكرد 
اتخاذي براي اداره شهر تهران صحبت كرد؛ 
يك رويكرد اينكه براي تامين منابع مالي و 
انجام پروژه هاي جديد و توسعه شهر، تراكم 
بي ضابطه و بدون توجه به آسيب هاي آن 
در آينده داده شــده و اينگونه شهر دچار 
توسعه نامتوازن شود و رويكرد ديگر اينكه 
جلوي اتفاقات ناخوشــايند و شهرفروشي 
گرفته شود تا در آينده  شهري زيست پذير 
داشته باشــيم. او گفت: »ولو اينكه حتي 
گفته شود كارهاي بزرگي انجام نشده، ما 
به خودمان سخت گرفتيم، مي توانستيم 
بدون توجــه به مواردي همچــون ذخاير 
آينده شهر و مســائل زيست محيطي پا را 
روي گاز بگذاريم. افتخار مي كنيم به اين 
موضوع كه ما به تعريف مجدد كار در شهر 
نياز داريم. من بار ديگر تأكيد مي كنم كه 
مگاپروژه هاي ما از جنس توسعه قلمروي 
عمومي، عدالت اجتماعــي، ارزان تر اداره 
كردن شهر، ايجاد نشــاط و سرزندگي با 
حداقل هزينه و مشاركت اجتماعي است .«

بزرگترين پرونده اقتصادي شهرداري 
گذشته

 يكي از ســواالتي كه پنجشــنبه شب در 
جلسه پرســش و پاســخ كالب هاوس  از 
شهردار تهران پرسيده شد درباره تخلفات 
قائم مقام شهردار پيشــين در شهرداري 
پايتخت بود)پرونده موســوم به عيســي 
شريفي(. حناچي در اين خصوص توضيح 
داد: »پرونده اقتصادي كه نام برديد، يكي 
از پرونده هاي بزرگي است كه در شهرداري 
مطرح شده و به رســا تجارت يا هلدينگ 
ياس معروف است. همانطور كه مي دانيد 
نخســتين شــاكي اين پرونده هم سپاه 
پاسداران بود كه به هر صورت معتقد بود كه 
رقم ها به دستشان نرسيده و مدعي بود كه 

اين رقم ها مفقود شده است. ما هم در زماني 
كه پرونده باز بود و بازپرس پرونده ســؤال 
مي كرد، گزارش مبسوطي را ارسال كرديم. 
بعدها اما در رأي صادره متوجه شديم كه 
گزارش ما تأثيري نداشته است. بر همين 
اساس با استفاده از پرتال سيستم قضايي، 

مجددا طرح را منعكس كرديم. «
حناچي ادامه داد: »در مورد پرونده سنگين 
در فساد هاي صورت گرفته در رساتجارت 
و پروژه ياس دو كار انجام شــد. به موازات 
احصاي حق شهر، درباره رقم هاي خيلي از 
امالك  با شركت رسا تجارت توافق كرديم 
و امالك پس گرفته شد. شهرداري امالكي 
در تصرف داشت اما سندي براي آن نداشت. 
در آن زمان با يادداشت يكي از مديران وقت 
اين امالك شــهرداري واگذار شــده بود. 
درحالي كه قانوني نبود. شهرداري امالك 
بسياري در تصرف خود دارد كه فاقد سند 
هســتند. به مراجع نظارتي و قوه قضاييه 
گــزارش داديم و تصور ما ايــن بود زماني 
كه پرونده باز اســت گزارش روي پرونده 
تأثير گذار است. شهرداري از فرد شكايت 
نكرده است بلكه شــركت موضوع و طرف 

شهرداري بود.«

كمك به خيريه ها رو قانونمند كرديم
شــهردار تهــران در پاســخ به پرســش 
خبرنــگاري كــه از صحت صــدور حكم 
انفصال دائــم براي يكــي از مديران يكي 
از ســازمان هاي درآمدزاي دوره گذشته 
مديريت شهري پرسيد، گفت: »خيلي از 
پرونده هاي مربوط به تخلفات اداري مورد 
بررسي قرار گرفته؛ حتي در مورد مديران 
حاضر هم بررسي و رأي براي آنها صادر شده 
است.« حناچي همچنين درباره اقداماتي 
كه با عنوان خيريه در دوره مديريت پيشين 
شهرداري انجام شده اســت، نيز توضيح 
داد: »در مورد بيمارستان خيريه، ما يعني 
شهرداري و شــوراي شهر مدعي هستيم. 
درست است كه شهرداري تهران به استناد 
بند۶ ماده۵۵ قانون شــهرداري ها اجازه 
كمك به خيريه ها را دارد، اما اين كار بايد 
شفاف و بدون پرده پوشي باشد تا به نام كار 
خير اتفاقات ديگــري رخ ندهد. مي دانيم 
بخش عمده اي از منابع، ابنيه و امالك به 

نفع اين خيريه خارج شده است. «  
حناچي گفت: »هر نوع كمك به خيريه ها 
را در چارچوب قانوني و بــا رقم خاص به 
تصويب رسانده ايم. اين كمك ها به شدت 
منضبط و قانونمند شــده است و چيزي 
خارج از مصوبات شــوراي شــهر تهران 
نيست. كمك هاي قانوني ما در اين زمينه 

يك هشتم شده است.«
شــهردار تهــران در ادامه در پاســخ به 

پرســش هاي يكي از رســانه هاي منتقد 
كه معتقد بــود حناچي و تيــم مديريتي 
شــهرداري با رســانه هاي منتقــد رفتار 
متناقض دارند، گفت: »همين كه دوستان 
مخالف هم در اين جلســه حضور دارند و 
اتفاقا سؤال هم مي پرســند، نقض غرض 
شماســت. گزارش من به اعضاي شــورا 
درباره تزريق واكسيناســيون به نيروهاي 
غيرخدماتي و مديــران اين بود كه نهادي 
براي انتشار خبر، تقاضاي مذاكره دارد كه 
من قبول ندارم. بــه هرترتيب، افتخار من 
اين است كه ما با فســاد در دوره خودمان 
برخورد مي كنيم. موضوع واكسيناسيون 
مديران را هم بررسي كرديم و متوجه شديم 
كه اعتراض وارد اســت و نيازي نيست كه 
با رسانه منتشــركننده خبر گفت وگويي 
صورت بگيرد.« پيروز حناچي در پاســخ 
به پرسش ديگري درباره عملكرد معاونت 
خدمات شــهري شــهرداري تهــران و 
سامانه ارتباط مردمي 13۷ گفت: »طبق 
نظرســنجي  ها، حوزه خدمات شهري ما 
به طور عموم يعني آرامستان ها، فضاي سبز 
و پسماند از همه حوزه هاي ديگر شهرداري 
وضعيت بهتري دارد و مــا با دريافت نمره 
متوســط باالي 1۶، نمره قبولي را از مردم 

گرفته ايم.«

توقف بلندمرتبه سازي در منطقه22
شــهردار تهران در ادامــه درباره وضعيت 
منطقــه22 پايتخت هــم توضيحاتي را 
ارائه كرد. او با اشــاره به اينكه منطقه22 
در همه اسناد باالدســتي تهران ازجمله 
طرح جامع به عنوان آخرين فرصت شــهر 
تهران براي توسعه و جهاني شدن مطرح 
شــده، گفت: »اتفاقي كه اطراف درياچه و 
بلندمرتبه ســازي  هايي كه در آن منطقه 
صورت گرفــت، يكي از مناقشــات ما در 
شوراي عالي شهرسازي با شهرداري وقت 
تهران بود. اينكه ما براي توسعه و ساخت  
و ساز در يك منطقه مانند منطقه22 برويم 
به رأي كميسيون ماده۵ مربوط به سال8۷ 
استناد كنيم، اصال پذيرفتني نيست. جالب 
اســت بدانيد براي خدمات زيربنايي اين 
منطقه، 110مدرسه و كالنتري موردنياز 
بود كه مــورد توجه قرار نگرفــت. يكي از 
داليل متوقف كردن بلندمرتبه ســازي  در 
سال93 تأثير ساخت وساز در منطقه22 بود. 
در اين ميان اقدام مهمــي كه در اين دوره 
مديريت شــهري صورت گرفت، بازنگري 
طرح تفصيلي منطقــه 22 و تعيين طرح 
جديد براي اين محدوده اســت. در بعضي 
از سال ها حتي تا 2۵ميليون مترمربع پروانه 
ساختماني هم صادر كرده اند كه اين رقم 
معادل يك شهر 800هزار نفره است. من 

نگذاريد با 100هزار رأی وارد شورا شوند

همزمان با روز قدس از تنديس سردار 
شهيد حاج قاسم سليماني با حضور خبر

شهردار تهران، فرمانده سپاه محمد 
رســول اهلل و جمعي ديگر از مســئوالن در محل 
بزرگراه شهيد ســليماني رونمايي شد. به گزارش 
پايگاه خبري شهر، شهردار تهران در مراسم نصب 
اين تنديس با اشاره به اينكه حاج قاسم سليماني 
عامل وحدت ملي ايراني ها است، گفت: كساني كه 
خالصانه براي مردم كار مي كنند در ذهن و حافظه 
تاريخي آنان ماندگارند. از بزرگان ديني ما نقل شده 
است: هر كه براي خدا باشد، خدا هم براي اوست و 

اين عبارت مصداق حاج قاسم سليماني است. پيروز 
حناچي افزود: از ُحســن ســليقه همكاران براي 
انتخاب اين روز براي رونمايي از تنديس حاج قاسم 
تشكر مي كنم. شهيد سليماني همواره به فكر مردم 
بود و من به عنوان يك خاطــره در زلزله بم به ياد 
دارم كه چگونه به همراه وزير وقت راه تالش كرد تا 
امداد و نجات به وســيله 1۵0 ســورتي پرواز به 
فرودگاه بم به خوبي انجام شــود. شهادت او اتفاق 
غريبي نبود و خود او نيز بارها گفته بود كه آرزوي 
شهادت دارد. او به روز قدس اشاره كرد و گفت: از 
ابتداي نهضت اســالمي بزرگاني همچون شهيد 

مطهري و مرحوم هاشمي رفسنجاني همواره تالش 
كردند تــا ضرورت مقابلــه با اســرائيل، اين غده 
چركين را به جهان اسالم يادآوري كنند. فرمانده 
ســپاه محمد رســول اهلل تهران بزرگ نيز در اين 
مراسم گفت: حاج قاسم سليماني يك قهرمان ملي 
و بين المللي بود و امسال شاهد بوديم كه با وجود 
اينكه اعالم شده بود راهپيمايي روز قدس برگزار 
نخواهد شد، عده اي از مردم به صورت خودجوش 

اقدام به راهپيمايي كردند.
سردار حسن حســن زاده تأكيد كرد: حاج قاسم 
ســليماني قهرماني بود كه ريل گــذاري نابودي 

اســرائيل را انجام داد و جبهه مقاومــت را براي 
اين هدف هماهنگ كــرد و اميدوارم اين اقدامات 
انقالبــي وی تداوم يابد و به زودي شــاهد نابودي 
اســرائيل باشــيم تا همه با هم در مسجد االقصی 
نماز بگذاريم. در اين مراســم كه با حضور سردار 
محمدرضا يزدي، مشاور فرمانده كل سپاه و برزين 
ضرغامي، رئيس ســازمان زيباســازي شهرداري 
تهران برگزار شــد تنديس حاج قاسم سليماني از 
جنس فايبرگالس با نماي فلزي در سمت شمال 
غربي مصالي تهــران و رو به بزرگــراه روي پايه 

سنگي نصب شد. 

حاج قاسم سليماني، عامل وحدت ملي
همزمان با روز قدس از تنديس سردار شهيد، حاج قاسم سليماني  در محل بزرگراه شهيد سليماني رونمايي شد

گزارشي از نشست مجازي شهردار تهران با نمايندگان رسانه ها و شهروندان  در كالب هاوس

گفت: شهرنفروشــي، مگاپروژه ما بود. او 
گفت: يكــي از مديران مي گفت ســاالنه 
2۵ تا 30ميليون پروانه ســاخت در بين 
سال هاي 90 تا 92 صادر شده است و من 
اســم اين اقدام را خدمت نمي گذارم و اگر 
اين اقدام عرضه محسوب مي شود، ترجيح 
مي دهم بي عرضه باشــم اما زير بار خفت 
نروم! بارگذاري ســنگين و بي برنامه اقدام 
كارشناسي نيست.  شهردار در ادامه گفت: 
قيمت واقعي تراكم در هر منطقه از تهران 
معادل ارزش زمين اســت. اگر در منطقه 
اجازه 100متر ساخت وساز مي دهيم بايد 
100متر براي خدمات آزادسازي شود اما 
تاكنون اين آزادسازي اتفاق نيفتاده است. 
برنامه ما ۵ســاله بود. ارزش واقعي تراكم 
معادل قيمت زمين اســت و بايد خدمات 
ساخت و ســازها را تامين كنيم. اگر اين 
خدمات تامين نشود هزينه هاي بسياري به 
شهر تحميل مي كند.به گفته حناچي، در 
اين دوره چيزي حدود 8ميليون مترمربع 
پروانه صادرشــده درحالي كه ميانگين در 
سال هاي قبل 1۵ميليون و حتي 2۵ميليون 
مترمربع بوده است.  او در انتها گفت:  تالش 

كرديم انضباط را به شهر برگردانيم.

سرنوشت امالك شهرداري
حناچي درباره رسيدگي به پرونده امالك 
گفت: »2۵0ملك شــهرداري هم اكنون 
در دست غير اســت. به عنوان مثال1۵0 
ملك شهرداري در اختيار نهادهاي عمومي 
مانند پليس اســت. از 220واحد نجومي 
برخي از آنها با تخفيف 10 تا ۵0درصد به 
شكلي واگذار شــده بود كه 20 تا 30مورد 

ايــن واگذاري هــا هيچ گونــه ارتباطي با 
شهرداري نداشتند. از 1900ملك اعالمي 
1080ملك زيرنظر معاونت اجتماعي است 
كه نزديك به 900ملك داراي مجوز است، 
از 21۵0مورد ليست امالك 400مورد پس 
گرفته شد و 2۷0مورد نيز با تخفيف هاي 
معقول از طريق تعاوني ها به كاركنان واگذار 
شــده اســت. بايد بر اين نكته تأكيد كنم 
كه ديگر امالك به غير واگذار نمي شــود. 
سازمان امالك، براساس گزارش رسمي  ، 
امالك را ساماندهي كرده و ليست آن را به 

شوراي شهر ارائه كرده است.«

سرنوشت شهر در گرو رأي مردم در 
انتخابات 

حناچی در پايان تاكيد كــرد: » اميدوارم 
در تاييد صالحيت شورا ها به مراجع چهار 
گانه استناد  شود اگر متخصصان وارد نشوند 
برای سودگران فرصت ايجاد می شود. ورود 
متخصصان به انتخابات شورای شهر موجب 
حضور پرشــور مردم در انتخابات خواهد 
شــود و اين امكان اگر فراهم نشود ممكن 
اســت فردی با 100هزار رأی وارد شورای 
شهر تهران شــود كه خوشــايند نيست. 
ما ريلي را قــرار داديم و زمــان انتخابات 
شوراي شــهر مردم انتخاب مي كنند كه 
اين ريل جاي خود بماند يا خدايي نكرده با 
عدم حضور يا حساسيت اين ريل تغيير كند. 
معتقدم فضاهاي مهيا شده براي گفت وگو 
ــْر ِعَباِد، الَِّذيَن يْســَتِمُعوَن  مصداق »َفَبِشّ
ِبُعوَن أَْحَسَنُه« است. اين فضاها  الَْقْوَل َفيَتّ
مي تواند شرايط را بهتر كند و اجازه ندهد 

بي نظمي ها و نقدها ادامه يابد.«

ننگ اينكه بگويند كار نكرده اي را مي پذيرم، 
ولي زيربــار كارهــاي غيركارشناســي 

نمي روم.« 
وی درباره واگذاری هــا در منطقه 22 در 
دوره مديريت گذشــته گفت: »بعضی از 
معاونان من به شوخی می گويند؛ به قيمت 
يك متر فاســتونی زمين های منطقه22 
 كارشناســی و واگذار شــده اســت. من

مصوبه ای در اين زمينه نديدم. رويه كمك 
به موسسات خارج از شهرداری در گذشته 
مرسوم بوده اســت. اما بيشترين كمك به 

اين موسسه شده است.«

شــهرداري تهران نبايد ابزاري براي 
رسيدن به رياست جمهوري شود

پيروز حناچــي درباره ورود بــه انتخابات 
رياست جمهوري گفت: »نمي دانم چه كسي 
اين خبر را منتشر كرد. من برنامه اي براي 
رياســت جمهوري ندارم. از من پرسيدند 
قصد نداريد از بهشــت به پاستور برويد؟ 
گفتم: »تالش مي كنم كه از بهشت به جهنم 
نروم.« شــهرداري تهران دقيقــا در نقاط 
عطفي صدمه خورده كه ارتباط با انتخابات 
رياست جمهوري داشته است. ايرادي ندارد 
كسي از شــهرداري به رياست جمهوري 
برود. ولي اينكه شــهرداري تهران ابزاري 
براي رياست جمهوري شود اشتباه است و 
شرعا و عرفا نمي توانيم منابع مردم تهران را 
براي اين موضوع صرف كنيم.« او با اشاره به 
برنامه 10 ساله اي كه براي شهر تهران دارد، 
تأكيد كرد: مطمئنم اگر مردم از اين برنامه 
حمايت كنند تهران را به يكي از شهرهاي 
جذاب دنيا تبديل كرده و مشكالت اصلي 
تهران مانند ترافيــك و آلودگي هوا را حل 
مي كنيم تــا يك پايتخــت آبرومند براي 
جمهوري اســالمي ايران داشــته باشيم. 
اما شرط به اجرا رسيدن اين طرح حضور 
گســترده مردم در انتخابات شوراي شهر 
است. مردم هوشمندي الزم براي تشخيص 
صحبت هاي مختلف را دارند و اميدواريم با 
اين گفت وگوها تأثيــر مثبتي بر انتخابات 

شوراي شهر تهران بگذاريم.«

جلوي شهر فروشي را گرفتيم
حناچي در ادامه با اشــاره به تغييراتي كه 
در اين دوره در زمينه تراكم صورت گرفت، 
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هوشمند سازی را در شهر دنبال كرديم

شهردار تهران در جلسه پرسش و پاسخي كه در بستر فضاي مجازي )كالب هاوس( 
برگزار شد، موضوعات ديگري را هم به صورت كوتاه مطرح كرد كه خالصه اي از آنها 

را در زير مي خوانيد.
   در خصوص هوشمند  سازي شــهر تهران  بايد به برنامه »تهران من« با 3 ميليون 
كاربر و در ادامه نيز برنامه دوچرخه، ســامانه دريافت عكس و فيلم از سوی سامانه 
13۷، پرداخت كرايه به وسيله موبايل اشاره كنم. ما  هوشمند سازی تهران و زمينه 

شهر نوآور را دنبال كرديم.
   در جريان واكسيناسيون پاكبانان 3رئيس ناحيه و 3معاون به دليل تخلف بالفاصله 
عزل شدند. اما ايرادي كه در بخش واكسيناسيون كرونا براي كاركنان شهرداري بر ما 
وارد است، ابالغ نشدن پروتكل بود. حاال هم اطالعات افراد واكسيناسيون شده در 
سايت شفاف منتشر شده و تنها نام آنها به خاطر پروتكل هاي وزارت بهداشت منتشر 

نشده، اما اطالعات و اسامي در اختيار ما قرار دارد.
  در اين دوره مديريت شهري، نصب سامانه هاي هشدار سريع سيل و زلزله در دستور 

كار قرار گرفت. با آالرم هايي كه داده مي شــود از يك فرصت حياتي مثل مدت زمان 
رسيدن زلزله از سمت گسل ها به شــهر تهران، براي انجام اقدامات اوليه در راستاي 
قطع جريان هاي خطرناك شهري، آمادگي نيروها و... بهترين استفاده صورت مي گيرد.
 پروژه بزرگراه طبقاتي صدر، 4صفحه مطالعه كــه توضيح بدهد چرا بايد صدر را 
2طبقه كنيم، نداشــت! به جاي پل صدر اگر ما 2خط مترو مي ساختيم بهره وري اش 
بيشتر بود. ما موقعي اين را اجرا كرديم كه همه جاي دنيا در حال جمع كردن اين مدل 

كارها يعني اتوبان هاي 2طبقه بودند.
 ساختمان روزنامه  اطالعات يكي ديگر از پرونده هاي شركت رسا تجارت است كه 
ما در اين دوره با سپاه توافق كرديم. درواقع خريد اين ساختمان و ساختمان پشتي 
آن براي ما ۵00ميليارد تومان و بســيار گران تمام شده است. البته هزينه اي كه آنها 

به عنوان صورت وضعيت اعالم كردند، تقريبا دوبرابر اين رقم بود.
 تالش كرديم رويه قبلي درباره برج باغ ها را برگردانيم. افتخارمان اين اســت كه 
جلوي تخريب باغ هاي تهران را گرفتيم. تعداد زيادي از اين باغ ها كه دست نهادها و 

ارگان ها بوده با مذاكره به نفع مردم به پارك تبديل كرديم.
 موضوع رنگ در شهر به صورت تخصصي در دنيا دنبال مي شود. وقتي با هزينه كم 

مي توانيم در محله ها و شهر ايجاد نشاط كنيم، چرا نكنيم؟

 4۵0برج تهران در دوره خاصي از مديريت شهري بنا شده اند كه بيشتر در مناطق 
1، 2 و 3 قرار گرفته اند.

 در گذشته در كميسيون ماده۵ هم يك بار به شهردار وقت گفتم كه ترجيح مي دهم 
ديگر حضور پيدا نكنم. در خيلي از موارد مــورد نقد آن دوره امضاي بنده را پاي آن 

نمي بينيد.
 درباره شوراياري ها با مشــكلي مواجه هســتيم. در اين مورد برخي معيارهاي 
حقوقي در بخش حاكميت داريم كه بخشــي از نهاد حاكميت شــوراياري ها را به 
رسميت نمي شناسد. يكي ديگر از افتخارات ما در مديريت شهري برگزاري انتخابات 
شوراياري ها در دور پنجم بود كه به شكل الكترونيك با حضور ۵00هزار نفر برگزار شد. 
يكسري نامه ها زده شد كه با ورود دولت موضوع و مشكالت حل شد. اعتقاد داريم كه 
موضوع محله ها بايد به افراد سپرده شود اما اين اقدام مشكالتي دارد كه تنها به صرف 

اقدام شوراي شهر تهران مشكل حل نمي شود.
 دوست داشتم LRT وليعصر را به نتيجه برسانم اما بودجه شهرداري براي انجام 
اين كار محدود است. البته اتوبوس هاي برقي بدون سيم يكي از آرزوهاي من براي 
 تهران اســت و اميدوارم تا پايان دوره بتوانيم ۶0، ۷0 مــورد اتوبوس برقي را وارد

 پايتخت كنيم.
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تجارت

79درصد ماسك هاي وارداتي از چين مي آيد
برنده و بازنده تجارت ماسك 

ايران پارسال 1/1ميليون دالر ماسك صادر و در 
مقابل 34/8ميليون دالر ماسك وارد كرده است

كارنامه تجارت ماســك در سال1399 نشــان مي دهد ايران در 
اين بازار هم برنده بوده و هم بازنده؛ از يك ســو بخش زيادي از 
ماســك مصرفي در داخل كشــور، توليد داخل بوده و در مقابل 
تنها 1.1ميليون دالر ماسك توليد ايران به 12كشور صادر شده 
است. نكته منفي در كارنامه تجارت ماسك اين است كه پارسال 
34.8ميليون دالر ماسك وارد ايران شده كه 79درصد آنها ساخت 
چين بوده است. آمارها نشــان مي دهد چين كه منشاء ويروس 
كرونا بوده، حاال در تجارت ماسك، دست كم در بازار ايران، دست 

برتر را دارد.
نتيجه يك تحقيق اتاق تهران نشــان مي دهد: در ســال1399 
درمجموع ايران 63تن ماســك تنفســی را بــه ارزش تقريبي 
1.1ميليون دالر به 12كشور، صادر كرده و در مقابل 485تن از 
اين كاال به ارزش تقريبي 34.8ميليون دالر از 14كشور، وارد ايران 
شده اســت. به اين ترتيب تراز بازرگاني ايران در تجارت ماسك 
تنفســی صورت در سال1399 با كســري 33.7ميليون دالري 

مواجه شده است.

معماي افت صادرات ماسك
به گزارش همشــهري، ايران كــه در مواجهه با ويــروس كرونا 
خسارت هاي زياد مالي و جاني را تحمل كرده، به سبب تحريم ها 
تالش داشته تا بخش قابل توجه نياز خود در جنگ با كوويد-19 
را داخلي سازي  كند در نتيجه در اين دوره حتي از صادرات اقالم 
پيشــگيري و درمان ويروس كرونا جلوگيري شده است. آمارها 
نشــان مي دهد: بيش از 99درصد از ارزش صادرات ماسك ايران 
تا تيرماه 1399صورت گرفته زيرا دولت در 20تيرماه پارســال 
صادرات ماســك را ممنوع اعالم كرد. نكته جالب اينكه با وجود 
ممنوعيت صادرات، در آمارهاي رســمي ميزان صادرات ماسك 
در طول دوره شــهريور تا پايان دي 99 بيــش از 56.9هزار دالر 
ماسك ايراني صادر شده است. راز اين معما را بايد در طبقه بندي 

تعرفه هاي گمركي جست وجو كرد.
* زيرا ماسك تحت كدهاي 63079010 و 90200000 تعرفه در 
كتاب مقررات صادرات و واردات و تحت عناوين ماسك مخصوص 
جراحان و ساير وسايل تنفسي و ماسك گاز، طبقه بندي مي شود 
كه ســهم تعرفــه 63079010 در صادرات و واردات ماســك 
در ســال1399 به ترتيــب 57.2 و 48.3درصد و ســهم تعرفه 
90200000هم به ترتيب 42.8 و 51.7درصد برآورد شده است.

تاجران ماسك 99
در ميــان مقاصد صادرات ماســك ايراني، بيشــترين صادرات 
به 2كشــور كويت و عراق با مجموع ســهم از ارزش 82درصد و 
بيشترين واردات هم از كشور چين با سهم 79درصدي از ارزش 
واردات، صورت گرفته است. البته برخي كشورها مانند ارمنستان، 
ايتاليا و افغانستان هم جزو مبادي واردات و هم در فهرست مقاصد 
صادراتي ايران براي ماســك تنفســی قرار دارند. براساس اعالم 
اتاق تهران، ماسك تنفسی داراي پتانسيل ارزآوري بااليي است 
و ميانگين قيمت صادرات ماسك تنفسی در سال گذشته 18دالر 
در هر كيلوگرم بوده كه 59برابــر ميانگين قيمت صادرات بدون 
نفت خام ايران است. با اين حال به دليل ممنوعيت صادرات، امكان 
صادرات از تيرماه سال گذشته و امكان ارزآوري از محل صادرات 
ماسك به شدت افت كرده و به صفر رسيده است. ميانگين قيمت 
صادرات ماسك تحت تعرفه فصل63 در سال گذشته 14دالر در 
هر كيلوگرم و تحت تعرفه فصل 90حدود 30دالر در هر كيلوگرم 
يعني دوبرابر تعرفه مشابه در فصل63 برآورد مي شود درحالي كه 
ميانگين قيمت واردات ماســك تنفسی در سال گذشته 72دالر 
در هر كيلوگرم بوده كه تقريباً 4برابر ميانگين صادرات ماســك 

ايران است.
 باالتريــن بهاي ماســك وارداتــي در ســال1399 مربوط به 
ماسك هاي وارداتي از آلمان با قيمت250دالر در هر كيلوگرم و 
باالترين بهاي ماسك صادراتي ايران متعلق به صادرات به ايتاليا 
و با قيمت 75.3دالر در هر كيلوگرم بوده اســت. به نظر مي رسد 
درصورت آزادسازي صادرات ماسك البته مشروط به توان مقابله 
با ويروس كرونا در داخــل و فروكش كردن ميــزان مبتاليان، 
دولت مي تواند مجوز الزم را بدهد كه اين مهم به ارز آوري كمك 

خواهد كرد.
 

صادرات و واردات ماسك صورت ايران در سال1399 به تفكيك مقاصد 
صادراتي و مبادي وارداتي

وارداتصادرات

ارزش )هزار ميزان )تن(نام كشور
دالر(

ميانگين 
قيمت )دالر بر 

كيلوگرم(
ارزش )هزار ميزان )تن(نام كشور

دالر(

ميانگين 
قيمت )دالر بر 

كيلوگرم(

390.32759170.7چين13.82482.234.9كويت

38.90459.711.8عراق
امارات 
متحده 
عربي

35.3320290.6

9.51967206.2ارمنستان5.8179.213.6افغانستان

10.858353.8تايوان2.5868.926.8عمان

جمهوري 
5.344382.9ايتاليا1.0024.024.0آذربايجان

18.337920.7انگلستان0.3912.632.6ارمنستان

8.721925.1تركيه0.208.945.3قرقيزستان

3.113844.0هند0.356.017.1اكوادور

1.812268.6هنگ كنگ0.020.849.4نيجريه

0.5115249.1آلمان0.010.675.3ايتاليا

0.41129.0اسپانيا0.200.10.4پاكستان

0.21041.8كره جنوبي0.0030.014.7قطر

0.020.317.9سوئيس

0.20.21.1افغانستان

4853477971.8جمع63114318.1جمع

كسب وكار

بانك

گزارش

بازوي تحقيقاتي مجلس با تأخير منتشر كرد

سهامدار و سپرده گذار قرباني بانك هاي بد
بانك هاي ناتراز مانــع اصالحات جدي 
در شــبكه بانكي هســتند و مــداراي 
سياســتگذاران پولي و ناظــران بر بازار 
پول با اين بانك هاي ضعيف به پاشــنه آشــيل تبديل 
شده، در نهايت اين سهامداران و سپرده گذاران هستند 
كه قربانــي ادامه حيات بانك هاي بــد، ضعيف و حتي 
متخلف مي شوند. پايين بودن شاخص كفايت سرمايه، 
ضعف نظارت و حمايت هاي سياســي از بانك ها باعث 
شده تا نجات آنها پرهزينه و پيچيده شود؛ تا جايي كه 
هزينه هاي سياســي اصالحات بانكي مانع بهبود وضع 
شده است. نگاهي به تركيب مالكيت و سهامداران عمده 
بانك ها هم نشــان مي دهد، رقابت واقعي بين بانك ها 
ايجاد نشده و اقتصاد ايران با يك نوع مداراي پولي مواجه 
شده است.به گزارش همشهري، بازار پول ايران در دولت 
حسن روحاني با اصالحات جدي ازجمله اخراج بازيگران 
فاقد كارت بازي و داراي صالحيت حرفه اي مواجه شد؛ 
به ويژه در دوران رياست ولي اهلل سيف، بساط مؤسسات و 
تعاوني هاي اعتباري غيرمجاز برچيده شد. اصالحات دوم 
اما در دولت دوم روحاني و در دوره رياســت عبدالناصر 
همتي بر بانك مركزي رقم خورد تا اقتصاد ايران ديگر 
شاهد فعاليت بانك هاي متعدد نظامي نباشد؛ هرچند 
اين به معناي پايان بانكداري نظامي ها نمي تواند باشد. 
با وجود اين دو رويداد همچنــان وضع بانك هاي ايران 
خوب نيست و در بازي نرخ سود سپرده و تسهيالت در 
نهايت باز هم اين سهامداران و سپرده گذاران هستند كه 
هر كدام در يك مقطع بســتگي به سياست نرخ گذاري 

پولي قرباني مي شوند.

زنگ خطر ديده بان پژوهشي مجلس
مركز پژوهش هاي مجلس در تازه ترين گزارش خود 

زنگ خطر را به صدا درآورده و مي گويد: انجام اصالحات 
بنيادي در نظام بانكي، انحالل و اخراج بازيگران بد از 
نظام بانكي، آشكارسازي دارايي هاي موهومي بانك ها 
و تحميل هزينه هاي آن به سهامداران و سپرده گذاران 
عمده، داراي هزينه هاي قابل توجهــي خواهد بود و 
نقطه شروع آن، تدوين بسته خروج از ناترازي پنهان 

بانكي است.
اين نهاد مي افزايد: اگر مقامات كشور نسبت به ضرورت 
و فوريت درمان ناترازي پنهان بانك ها آگاه و به لوازم آن 
ملتزم شوند، روش هاي متعددي براي خروج از وضعيت 
كنوني قابل ارائه است و تجارب جهاني قابل استفاده اي 
در دســترس اســت، اما تأخير در عالج اين ناترازي 
پنهان، منجر به ايجاد هزينه هــاي قابل توجهي براي 
كشور خواهد شد. نويسندگان اين گزارش مي گويند: 
به واسطه نرخ بهره حقيقي باال و افزايش آن، خروج از 
ركود به تعويق مي افتد و بيــكاري افزايش مي يابد و 
ازسوي ديگر به واســطه افزايش شكاف بين دارايي ها 
و بدهي هاي شبكه بانكي، هزينه هاي اصالح ترازنامه 

بانك ها افزايش خواهد يافت.
به گزارش همشــهري، گزارش تازه بازوي تحقيقاتي 
مجلس ناظر بر ناترازي پنهان در شــبكه بانكي ايران 
در فاصله ســال هاي 93 تا 96 اســت كه نرخ ســود 
ســپرده هاي بانكي باالتر از نرخ تورم بود و به همين 
دليل سرايت دادن يافته هاي اين تحقيق به سال هاي 
اخير كه نرخ سود ســپرده هاي بانكي به شدت منفي 
شده، مي تواند باعث خطا در قضاوت و تصميم گيري 
شــود. از اين منظر نرخ بهره باال به عنوان دليل اصلي 
رشد شديد شــكاف بين دخل و خرج بانك ها معرفي 
شده؛ درحالي كه در 3سال گذشــته نرخ بهره منفي 
باعث برهم خــوردن تعادل و ثبات اقتصادي شــده 

و قرباني ايــن وضع ســپرده گذاران بانك ها بوده اند، 
همچنان كه در ســال هاي قبل به واســطه پرداخت 
ســود باالتر از ميــزان درآمد از محل تســهيالت به 
ســپرده گذاران باعث تضييع حقوق صاحبان سهام 

بانك ها شده است.
مركز پژوهش هاي مجلس مي گويــد: برهم خوردن 
تعادل در ترازنامه بانك ها در كشورهاي ديگر با سقوط 
يكي از بازارهاي دارايي يا انقباض شديد در اقتصاد رخ  
مي دهد، اما در بانك هاي ايــران ماجرا فرق مي كند و 
نبود تناسب دائمي سرعت رشد بدهي ها با قابليت رشد 
دارايي هاي شبكه بانكي وضع ترازنامه بانك ها را بدتر 

كرده است. 
اين گزارش با اشــاره به وضعيت اقتصــادي ايران در 
ســال هاي 93 تا 96 مي افزايد: با اينكــه در اقتصاد 
ايران به ســبب افت نرخ تورم، پايين بودن متوســط 
نرخ رشــد اقتصادي )غيرنفتي(، ركود مســتغالت و 
كاهش امكان سودآوري از منشــأ تزريق درآمد نفت 
و واردات )مشــابه دهه1380(، قابليت ســودآوري 
و كســب بازده به طــور معنــاداري افت كــرد، اما 
سرعت رشــد بدهي هاي بانك ها )رشــد نقدينگي( 
به طور متناســب كاهــش نيافتــه و نرخ بهــره باال 
 عامل اصلي در رشــد شديد شــكاف دارايي - بدهي

 بانك ها بوده است.

مين زدايي يا مين گذاري در بازار پول؟
اين گزارش مي افزايد: ادامه وضعيت موجود و درمان 
نكردن آن ممكن است بانك ها را تا مدتي حتي طوالني 
فعال نگاه دارد، اما مخاطرات و پيامدهاي جنبي منفي 
و مخربي بر اقتصاد بــر جاي می گــذارد كه ازجمله 
مي توان به مواردي همچون كاهــش نيافتن و حتي 

افزايش نرخ بهره بانكي و ركود اقتصادي و گســترش 
بيكاري ناشي از آن و كاهش توان وام دهي بانك ها اشاره 
كرد؛ به ويژه اينكه بخش مهمي از تسهيالت بانكي به 
امهال مطالبات قبلي اختصاص يافته و سهم پرداخت 
 بهره به سپرده ها در خلق پول جديد پيوسته افزايش

 يافته است. براســاس اين گزارش، ناترازي پنهان در 
شبكه بانكي تا نيمه ســال1396، بيش از هرچيز به 
بازي شــكل گرفته بين بانك ها از ابتداي آزاد سازي  
سيستم بانكي بازمي گشــت كه در قالب آن نرخ بهره 
بانكي بر اثر رقابت كنترل نشده بانك ها افزايش يافته 
و دچار چسبندگي شده بود. درواقع »توسعه بانكداري 
خصوصي در فقدان حكمراني مناسب پولي و بانكي« 
را بايد ريشه اساســي ناترازي پنهان در شبكه بانكي 

ايران دانست.

هشدار نسبت به غفلت در اصالحات بانكي
پژوهشــگران مركز پژوهش هاي مجلس 3سناريو را 
ترسيم و تأكيد مي كنند: سناريوي نخست ادامه وضع 
موجود به معناي تداوم نرخ بهره حقيقي بســيار باال، 
عميق تر شدن ناترازي بانك ها و ركود اقتصادي است. 
سناريوي دوم كاهش نرخ بهره از طريق سياست پولي 
انبســاطي و تزريق پايه پولي به بازار بين بانكي است 
كه موتور مولد ناترازي بانك ها را موقتاً متوقف خواهد 

كرد، اما نه تنها هيچ اصالحي در نظام بانكي شــديداً 
معيوب ما رخ نخواهد داد، بلكه به دليل وقوع تورم هاي 
بســيار باال، همه هزينه هاي ســوءعملكرد مديران و 
سهامداران بانك ها، حسابرســان و مقام ناظر بانكي 
را بر دوش مردم تحميل مي كند.  سناريوي سوم هم 
انجام اصالحات بنيادي در نظام بانكي، انحالل و اخراج 
بازيگران بد از نظام بانكي، آشكارســازي دارايي هاي 
موهوم  بانك ها و تحميل هزينه هاي آن به سهامداران 
و سپرده گذاران عمده است كه البته به لحاظ اقتصاد 
سياســي، داراي هزينه هاي قابل توجهي خواهد بود و 
 نقطه شروع آن، تدوين بسته خروج از ناترازي پنهان 
بانكي است. اين نهاد هشــدار مي دهد: درصورتي كه 
مقامات كشــور نســبت به ضرورت و فوريت درمان 
ناترازي پنهان بانك ها آگاه و به لوازم آن ملتزم شوند، 
روش هاي متعددي براي خروج از وضعيت كنوني قابل 
ارائه است و تجارب جهاني قابل استفاده اي در دسترس 
است. تأخير در عالج اين ناترازي پنهان، منجر به ايجاد 
هزينه هاي قابل توجهي براي كشور خواهد شد؛ از يك 
سو به واسطه نرخ بهره حقيقي باال و افزايش آن، خروج 
از ركود به تعويق مي افتد و بيكاري افزايش مي يابد و 
ازسوي ديگر به واسطه افزايش شكاف بين دارايي ها 
و بدهي هاي شبكه بانكي، هزينه هاي اصالح ترازنامه 

بانك ها افزايش خواهد يافت.

بهبودقطرهچكانيمحيطكسبوكار
شاخص ملي محيط كسب وكار در زمستان گذشته، 13صدم واحد بهتر شده؛ اما همچنان عوامل 

آزاردهنده فعاليت هاي اقتصادي بدون تغيير باقي مانده اند
محيط كســب وكار ايران در زمستان 
گذشــته، بــا اندكــي بهبود نســبت 
به فصــل قبل مواجه شــده؛ اما بازهم 
بزرگ ترين مشــكالت و مســائل فعاالن اقتصادي 
بدون تغيير باقي مانده اســت؛ به گونه اي كه در اين 
فصل نيز غيرقابل پيش بيني بودن و تغييرات قيمت 
مواداوليه و محصوالت، بي ثباتي سياست ها و رويه هاي 
اجرايي ناظر بر كسب وكار و همچنين دشواري تأمين 
 مالي از بانك هــا، نامســاعدترين مؤلفه هاي محيط

كسب وكار بوده است.
به گزارش همشهري، آخرين اطالعات منتشرشده از 
مركز پژوهش هاي اتاق ايران در قالب چكيده گزارش 
پايش ملي محيط كسب وكار نشان مي دهد: در فصل 
زمستان1399 رقم شاخص ملي 5٫8 )نمره بدترين 
ارزيابي 10 است( محاسبه شده كه نسبت به ارزيابي 

پاييز گذشته 0٫13واحد بهبود يافته است.

مؤلفه هاي نامساعد
آمارها نشــان مي دهد در زمســتان1399، فعاالن 
اقتصــادي مشــاركت كننده در پايــش ملي محيط 
كســب وكار، به ترتيب 3مؤلفه »غيرقابل پيش بيني 
بودن و تغييــرات قيمت مواداوليــه و محصوالت«، 
»بي ثباتي سياســت ها، قوانين و مقررات و رويه هاي 
اجرايــي ناظر بر كســب وكار« و »دشــواري تأمين 
مالــي از بانك هــا« را نامناســب ترين مؤلفه هــاي 
 محيط كسب وكار كشــور نسبت به ســاير مؤلفه ها

 ارزيابي كرده اند. به گزارش همشــهري، با توجه به 
تداوم تخليه تورم ناشي از شوك ارزي اخير در قيمت 
كاالهاي توليد داخل و همچنين رشد و نوسان ادامه دار 
قيمت مواد اوليه، نخســتين مؤلفه نامساعد محيط 
كسب وكار همچنان در فصل هاي آتي نيز صدرنشين 

اين فهرست خواهد بود. 
در اين ميان، چنانچه مذاكرات احياي برجام به نتيجه 
مثبت برسد، انتظار رفع بي ثباتي سياست ها، قوانين و 
مقررات و رويه هاي اجرايي ناظر بر كسب وكار به عنوان 
دومين مؤلفه نامســاعد وجود دارد. از ســوي ديگر 
دشــواري تأمين مالي از بانك ها، با توجه به اتفاقات 
نامســاعد و ســوءمديريتي كه در بازار سرمايه اتفاق 
افتاد، مي توانــد همچنان يكي از 3مؤلفه نامســاعد 

كسب وكارها باقي بماند.

شاخص كسب وكار از نماي نزديك
بر اساس يافته هاي طرح پايش ملي محيط كسب وكار 
در زمستان1399، اســتان هاي كردستان، كرمان و 
چهارمحال و بختياري به ترتيب داراي بدترين وضعيت 
محيط كســب وكار بوده اند و در مقابل، اســتان هاي 
سمنان، مركزي و آذربايجان شرقي به ترتيب 3استان 
داراي بهترين وضعيت محيط كســب وكار نسبت به 
ساير اســتان ها ارزيابي شــده اند. همچنين بررسي 
نتايج نشــان مي دهد: در زمســتان1399، وضعيت 
محيط كسب وكار در بخش كشــاورزي )92.5( در 
مقايســه با بخش هــاي خدمــات )87.5( و صنعت 
)60.5( نامناسب تر ارزيابي شــده و بهترين شرايط 
براي بخش صنعت بوده است. از سوي ديگر، بررسي 
شــاخص ملي محيط كســب وكار به تفكيك رشته 
فعاليت هاي اقتصادي بر حسب طبقه بندي استاندارد 
جهاني، حاكي از اين است كه در فصل گذشته »ساير 
فعاليت هاي خدماتي«، »فعاليــت حرفه اي، علمي و 

فني« و »فعاليت اداري و خدمات پشتيباني« بدترين 
وضعيت محيط كسب وكار را تجربه كرده اند و در مقابل 
رشته فعاليت هاي »مالي و بيمه«، »استخراج معدن« 
و »توليد صنعتي« بهترين وضعيت محيط كسب وكار 
را در مقايسه با ساير رشته فعاليت هاي اقتصادي در 

كشور داشته اند.

كاهش اثرات كرونا
گزارش پايش ملي محيط كســب وكار نشــانگر اين 
اســت كه در مجموع ميانگين ظرفيت واقعي توليد 
بنگاه هاي اقتصادي در فصل گذشــته 2درصد بهبود 
بافته و از 40.8درصد در پاييز99 به 42.72درصد در 
زمستان99 رسيده است. همچنين فعاالن اقتصادي 
به طور متوســط، ميزان تأثير كرونا بر كســب وكار را 
6.3 ارزيابي كرده اند كه در مقايسه با فصل بهار سال 
گذشته كه نخستين اثرات كرونا بر اقتصاد اعمال شد، 

0.8واحد بهبود پيدا كرده است.
در بهار ســال گذشــته، فعاالن اقتصادي بــا امتياز 
ميانگين 7.1 ميزان تأثير اين ويروس بر كســب وكار 
خود را ارزيابي كرده بودند. نكته ديگر اينكه، شــيوع 
كرونا و اجراي محدوديت هــاي اجتماعي، با تقويت 
ناگزير خدمت رســاني الكترونيك و همچنين حذف 
برخي بوروكراسي هاي مقدماتي دستگاه هاي اجرايي 
در حوزه صدور مجوزها، عماًل به بهبود نسبي محيط 
كسب وكار كمك كرده بود. از اين رو، چنانچه با مهار 
كرونا و حذف تبعات منفي شيوع اين بيماري بر محيط 
كسب وكار، قرار باشد بوروكراسي اداري نيز به شرايط 
قبلي برگردد، احتمال بدترشــدن شــاخص محيط 
كسب وكار و سخت تر شدن شرايط براي فعاليت هاي 

اقتصادي وجود دارد.

فرصت ها و تهديدها
در زمســتان گذشــته، همچنان وضعيــت محيط 
كسب وكار براي بنگاه هاي كوچك و قديمي نامساعدتر 
از بنگاه هاي بزرگ و كسب وكارهای جديد بوده و تداوم 
اين موضوع مي تواند به عنوان تهديدي براي اشتغال و 

سرمايه گذاري، تبعات جبران ناپذيري به همراه داشته 
باشد. براساس آمارها، در زمســتان گذشته، محيط 
كسب وكار كشور بر حسب تعداد كاركنان شاغل در 
بنگاه هاي با 6 تا 10نفر كاركن )5.84( داراي بدترين 
وضعيت و بنگاه هاي داراي 200كاركن و بيشتر از آن 
)5.54( داراي بهترين وضعيت محيط كســب وكار 

نسبت به ساير بنگاه ها ارزيابي شده اند. 
همچنين وضعيت محيط كسب وكار كشور بر حسب 
ســال تأســيس بنگاه اقتصادي در كارگاه هاي 6 تا 
10ســال، بدترين وضعيت )5.87( و در كارگاه هاي 
با عمر كمتر از 2سال، داراي بهترين وضعيت )5.49( 

ارزيابي شده اند.

نظريه عمومي كارآفريني شين
بر اساس نظريه عمومي كارآفريني شين كه به دليل 
در نظر گرفتــن وزن عوامل مختلف در محاســبه، از 
دقت بيشتري نسبت به شاخص كل كشور برخوردار 
است، در زمستان گذشــته فعاليت هاي »تأمين جا و 
غذا شامل هتل ها، اقامتگاه ها و رستوران ها و تاالرهاي 
پذيرايي )8.31(«، »اداري و خدمات پشتيباني شامل 
آژانس هاي توريستي و مســافرتي، مؤسسات حمل 
مسافر و مؤسســات كرايه لوازم، ابزار و ماشين آالت 
)8(« و »ساير فعاليت هاي خدماتي )7.75(« بيشترين 
آسيب را از شيوع ويروس كرونا متحمل شده اند و در 
مقابل، رشــته فعاليت هاي »مالي و بيمه )4.29(«، 
»استخراج معدن )5.8(« و »توليد صنعتي )5.35(« 
كمترين آسيب را از شــيوع ويروس كرونا نسبت به 

ساير فعاليت ها تحمل كرده اند.
همچنين در فصل زمستان1399، ميزان آسيب وارده 
بر كسب وكارها از شيوع ويروس كرونا در استان هاي 
اردبيل )8.33(، خراسان جنوبي )7.23(، كردستان 
)7.6( و چهارمحال و بختياري )6.86(، بيشــترين 
مقدار و در استان هاي اصفهان )5.14(، البرز )5.23(، 
مركزي )5.28( و آذربايجان شرقي )5.61(، كمترين 
مقدار نسبت به ساير استان ها توسط فعاالن اقتصادي 

ارزيابي شده اند.

 خرجي خانوارهاي ايراني 
از كجا مي آيد

به طور ميانگين 27/9 درصد سرپرستان خانوارهاي ايراني در 10دهك 
 درآمدي، حقوق بگير بخش خصوصي هستند و 66درصد كل درآمد آنها 

از محل دستمزد  تأمين مي شود

كارگران، بزرگ ترين گروه جمعيتي در جامعه ايراني هستند و طبق اطالعات وزارت كار، 
به طور ميانگين 27.9درصد از سرپرســتان خانوار در ايران حقوق بگير بخش خصوصي 
محسوب مي شوند و سهم آنها در دهك هاي پايين درآمدي به مراتب باالتر از دهك هاي 
باالتر است. به گزارش همشهري، خانوارهايي كه سرپرست آنها حقوق بگير بخش خصوصي است، در 
هشت دهك درآمدي شامل دهك هاي دوم تا هشــتم، جمعيت غالب محسوب مي شوند و در دهك 
نهم درآمدي نيز در كنار كاركنان مســتقل، جمعيت غالب هستند، اما در دهك دهم درآمدي، بعد از 

حقوق بگيران غيرخصوصي قرار دارند.

مولدان نيازمند
در جريان توزيع يارانه هاي حمايت معيشــتي، بخش قابل توجهي از خانوارهاي كشور در هفت دهم 
درآمدي مشمول و نيازمند حمايت دولت شناخته شدند. اين در حالي است كه طبق آمارهاي وزارت 
كار، بخش قابل توجهي از خانوارهاي داراي سرپرست كارگر در همين هفت دهك نيازمند قرار دارند. 
آنگونه كه آمارهاي مركز آمار و اطالعات راهبردي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نشــان مي دهد: 
به طور ميانگين 27.9درصد از خانوارهاي كشور داراي سرپرست حقوق بگير بخش خصوصي هستند، 

اما حضور اين خانوارها در شش دهك پايين درآمدي به مراتب بيش از چهاردهك باالتر است.
 براساس اين آمارها، 27.6درصد از خانوارهاي دهك اول )فقيرترين دهك درآمدي(، 39.4درصد از 
خانوارهاي دهك دوم، 32.7درصد از خانوارهاي دهك سوم، 35.6درصد از خانوارهاي دهك چهارم، 
31.7درصد از خانوارهاي دهك پنجم و 30.6درصد از خانوارهاي دهك ششــم، كارگر و حقوق بگير 
بخش خصوصي هستند.  البته در دهك هاي هفتم و هشتم نيز تعداد خانوارهاي متكي به درآمد كارگري 
باالست، اما اوال جمعيت آنها نسبت به ميانگين حضورشــان در ساير دهك ها چشمگير نيست و ثانيا 
اكثريت اين دهك ها به خانوارهايي اختصاص دارد كه كاركن مستقل هستند يا مزد و حقوق خود را از 

بخش غيرخصوصي دريافت مي كنند.

نقش دستمزد در معيشت خانوار كارگري
آمارها حاكي از اين است كه بخش عمده هزينه معيشت خانوارهاي كارگري از محل دستمزد دريافتي 
از بخش خصوصي تأمين مي شود و ميانگين سهم دستمزد از كل درآمدهاي آنها حدود 66درصد است. 
آمارهايي كه وزارت كار از وضعيت درآمدي خانوارهاي داراي سرپرســت كارگر در ســال98 منتشر 
كرده نشان مي دهد به طور ميانگين هر خانوار داراي سرپرست كارگري ساالنه 47ميليون و723هزار 
تومان درآمد داشــته كــه 31ميليون و478هزار تومــان از آن معادل 66درصد از محل دســتمزد، 
 739هزار تومان از محل مشــاغل آزاد و 15ميليون و500هزار تومان از آن از محل درآمدهاي متفرقه

كسب شده است.  البته اين اعداد و ارقام ميانگين وضعيت درآمدي همه خانوارهاي داراي سرپرست 
كارگر در كل 10دهك درآمدي كشور است و در دهك هاي پايين درآمدي، سهم دستمزد با افزايش 
بيشتري روبه روست و بخش درآمدهاي متفرقه به يارانه نقدي و حمايت معيشتي دولت محدود مي شود. 
از آنجا  كه دستمزد ساالنه كارگران مشمول قانون كار و به تبع آن حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران 
كارگري در شوراي عالي كار تعيين مي شــود، بي توجهي به نسبت مزد و هزينه معيشت در اين شورا، 
مي تواند بخش قابل توجهي از خانوارهاي كشور را با مشكل معيشتي مواجه كند چراكه طبق آمارهاي 
رسمي اوال بخش عمده خانوارها متكي به دستمزد كارگري بخش خصوصي هستند و ثانيا اين درآمد 

بايد بخش عمده هزينه هاي معيشت آنها را تأمين كند.

سفره كارگري در تنگنا
بررسي اجمالي آمارهاي منتشرشده از سوي اداره آمار و اطالعات راهبردي وزارت كار نشان مي دهد در 
خانوارهاي شهري با سرپرست حقوق بگير بخش خصوصي، متوسط كل هزينه ساالنه يك خانوار حدود 
42ميليون و838هزار تومان است كه به طور ميانگين اين مبلغ معادل 89.7درصد از ميانگين درآمدهاي 
ساالنه اين خانوارهاست. نكته قابل توجه اين است كه در ميانگين گيري، كسري هزينه دهك هاي فقير در 
تقابل با درآمد باالي دهك هاي ثروتمند خنثي مي شود و به همين دليل، ميانگين پس انداز خانوارهاي 
كارگري در هر سال به 10.3درصد درآمد ساالنه مي رسد؛ اين در حالي است كه در خانوارهاي حداقلي 
 بگير، كل دستمزد دريافتي به زحمت كفاف هزينه های اساسي و اوليه زندگي، شامل خوراك، پوشاك و 
مسكن را مي دهد.  با بررســي وضعيت توزيع هزينه هاي ســاالنه خانوارهاي كارگري شهري، انحراف 
ميانگين گيري در محاسبات مزد و معيشت كارگري بسيار مشهودتر است به گونه اي كه در اين محاسبات، 
ميانگين سهم خوراكي ها از كل هزينه خانوارهاي شهري حقوق بگير بخش خصوصي 25.3درصد و سهم 
گروه غيرخوراكي ها 74.7درصد برآورد شده است.  اين در حالي است كه در گزارش مركز آمار ايران، سهم 
گروه خوراكي در سبد هزينه اي خانوارها در هفت دهك پايين درآمدي باالي 30درصد است و بيشترين 
ســهم نيز معادل 43.3درصد به دهك اول درآمدي اختصاص دارد. اين آمارها نشان مي دهد، در شيوه 
ميانگين گيري سبد هزينه اي همه خانوارهاي متكي به دستمزد بخش خصوصي، وزن دو، سه دهك باال 
كه تعداد محدودتري از خانوارها را شامل مي شود به حدي است كه  مي تواند عدد ميانگين را جابه جا كند.

گزارهغلطدرگزارشمركزپژوهشها
نكته انحرافي در گزارش مركز پژوهش هاي مجلس تكرار يك سناريوي از قبل گفته شده است؛ مبني بر 
اينكه، نرخ مثبت بهره بانكي به نفع سپرده گذاران كالن بانك ها و زيان بخش هاي توليدي و توده مردم است 
كه حتي سپرده كالن در بانك ها ندارند. اين گزاره غلط در شرايطي مطرح مي شود كه هم اكنون نرخ بهره 
بانكي منفي 25درصد است و سپرده گذاري در بانك ها با نرخ هاي فعلي در شرايطي كه تورم ساالنه به مرز 
40درصد رسيده و سركوب نرخ بهره بانكي نه تنها باعث تضييع حقوق ميليون ها سپرده گذار مي شود، بلكه 
به نفع دريافت كنندگان تسهيالت ارزان و تكليفي اســت و بازنده نهايي اين بازي هم سپرده گذاران و هم 
سهامداران هستند؛ زيرا سهم درآمد بانك از درآمدهاي مشاع از محل تسهيالت به دليل نرخ هاي تكليفي 
زياد نيست. عالوه بر اين تقسيم بندي سپرده گذاران به خرد و كالن يك ترفند به حساب مي آيد؛ زيرا وقتي 
نرخ بهره بانكي منفي باشد، هم سپرده گذار خرد و هم كالن زيان مي كند و بيشتر سپرده گذاران كالن بانك ها 

نه اشخاص حقيقي، بلكه شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي هستند.

ث
مك
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اثر جنگ رسانه اي بر قيمت دالر در روز پنجشنبه
باوجود آنكه مقامات دولت، به ويژه رئيس جمهور، وزير امورخارجه و معاونش متفق القولند كه 
مذاكرات وين ثمربخش بوده، انتشار خبري در شبكه برون مرزي پرس تي وي موجب شد قيمت 

دالر روز پنجشنبه دوباره با رشد مواجه شود و به سطح 22هزار تومان بازگردد.
پرس تي وي در شرايطي كه قيمت هر دالر آمريكا در آستانه ســقوط به كانال 20هزار تومان 
قرار گرفته بود به نقل از منابع آگاه مدعي شد كه زياده خواهي طرف آمريكايي مانع از پيشبرد 
مذاكرات شده است؛ اين خبر به رشــد 5درصدي قيمت دالر در روز پنجشنبه منجر شد. اين 
موضوع واكنش عليرضا معزي، معاون ارتباطات و اطالع رساني دفتر رياست جمهوري را در پي 
داشت. او در توييتي نوشت: اين بار منبع آگاه به كمك دالالن ارز آمد. به نوشته معزي، منبع آگاه 
صداي رساي همه دلواپسان مذاكرات وين است. محمود واعظي، رئيس دفتر رئيس جمهور، هم 
به ادعاهاي پرس تي وي واكنش نشان داد و در پاسخ به سؤالي درباره صحت و سقم ادعاي يك 
رسانه مبني بر زياده خواهي طرف مقابل مذاكرات و تأثير رواني آن در بازار گفت: بله، در روزهاي 
گذشته و متاثر از جو مثبت مذاكرات وين، بازار ارز روندي نزولي را طي مي كرد كه متأسفانه با 
خبرسازي دروغ يك رسانه رســمي، اين روند دچار اختالل شد. لذا خبرسازان بايد بدانند كه 
اقدامات غيرمسئوالنه و جناحي آنها عالمت هاي اشتباهي به افكار عمومي و فضاي اقتصادي 
مي فرستد و اين حركت در چارچوب رقابت هاي جناحي مرسوم قابل ارزيابي و تفسير نيست. 
پيش از اين، دو هفته پيش عباس عراقچي ،معاون وزير خارجه، هم به گزارش هاي منتشرشده 
از سوي پرس تي وي واكنش نشان داده و اعالم كرده بود: نمي دانم »منبع مطلع« پرس تي وي در 

وين كيست، اما هر كه هست اصال مطلع نيست.«

ث
مك

با گشايش مشاغل 
2، فعاليت  گــروه
3 ميليــون واحد 
صنفــي از امــروز 

مجاز شد

همزمان با آغــاز دور تــازه اي از  بازارها
مذاكرات هسته اي در وين، بازارها 
براي واكنش نشان دادن به نتايج 
قطعــي اين مذاكــرات بــه حالــت آماده باش 
درآمده اند. ظرف 10روز گذشته بيشترين واكنش 
را بــازار ارز به اين مذاكرات نشــان داده و با افت 
دســت كم 10درصدي در روز چهارشنبه بعد از 
مدت هــا وارد كانال 21هزار تومان شــد. انتظار 
مي رود با رفع تحريم ها و افزايش درآمدهاي نفتي 
ايران، دســت بانك مركزي براي كنترل بازار ارز 

پرتر شود.
به گزارش همشــهري، همه چشــم ها به وين 
خيره اســت. اقتصاد ايران ظرف 3سال گذشته 
صدمات زيادي از تحريم ها ديده است. هنوز ميزان 
خسارت هاي واردشده به اقتصاد ايران در نتيجه 
تحريم ها برآورد نشــده اما مقايسه ميزان ركود، 
تورم و افزايش نرخ دالر در چند سال اخير با دوران 
جنگ نشان مي دهد اثرات اين تحريم ها حتي از 

جنگ تحميلي مخرب تر بوده است.

ركورد 8 سال جنگ شكست
قيمت هر دالر آمريكا از روز 18ارديبهشت1397 
كه آمريكا رســما از برجــام خارج شــد تا 13 
آبان ماه1399 كه با برگزاري انتخابات آمريكا، جو 
بايدن به عنوان نامزد دمكرات ها بر دونالد ترامپ 
پيروز شد، 540درصد افزايش يافت و از محدوده 
5هزار تومان به محدوده 32هزار تومان در تاريخ 
12آبان پارســال رســيد. قيمت دالر از آبان ماه 
پارســال تاكنون به كانال 21هزار تومان سقوط 
كرده است. به اين ترتيب قيمت هر دالر آمريكا 
در دوران خروج آمريكا از برجام 330درصد رشد 
كرده است. اين يكي از بيشترين رشدهاي دوره اي 
قيمت دالر در تاريخ اقتصاد ايران است. در زمان 
جنگ تحميلي قيمت هــر دالر آمريكا در طول 
8 سال 380درصد رشد كرد و از محدوده 20تومان 
به 96تومان در سال1367 رسيد اما در دوره اخير 
قيمت دالر در طول يك دوره 2.5ســاله، پس از 
خروج آمريكا از برجام 540درصد رشد كرد. اين 
آمار در كنار ميزان كاهش توليد ناخالص داخلي، 
كاهش تراز تجاري، افزايش تورم، افزايش بيكاري 
و كاهش قدرت خريد خانوارها، نشان مي دهد كه 
چرا اين روزها بسياري، ازجمله فعاالن بازارها، به 

وين چشم دوخته اند.

وابستگي قيمت ارز به درآمد هاي نفتي
اقتصاددانان مي گويند اصلي ترين اثري كه بازار ها 
از ناحيه مذاكرات برجــام مي پذيرند مربوط به 
رفع تحريم هاي نفتي و آزادشــدن منابع ارزي 
بلوكه شده ايران در ساير كشور هاست زيرا افزايش 
درآمدهاي ارزي به افت قيمت دالر منجر مي شود 
و افت قيمت دالر به صورتي سلســله وار بر همه 
بازار ازجمله طال، ارز، مسكن و حتي خودرو تأثير 
مي گذارد. با اين حال اين خطــر وجود دارد كه 
با كاهش شديد قيمت دالر تحت تأثير سياست 
ارزپاشي ضربات جبران ناپذيري به اقتصاد ايران 
وارد شود و بنگاه هاي توليدي دچار آسيب جدي 

شوند.
در اليحه بودجه امســال پيش بيني شده حجم 
فروش نفت در سال جاري به 2.4ميليون بشكه در 
روز خواهد رسيد. تحليلگران هم برآورد مي كنند 
با رفع تحريم هــا و افزايش حجــم فروش نفت 
به اين ميــزان، درآمد هاي نفتي ايران بســته به 
قيمت هر بشكه نفت در بازارهاي جهاني به 35 
تا 45ميليارد دالر خواهد رسيد كه اين موضوع 
دست بانك مركزي را براي كنترل بازار ارز پر تر 
مي كند. برخي برآوردها نشان مي دهد درصورت 
دستيابي به توافق در مذاكرات وين، 100ميليارد 
دالر از دارايي هاي ارزي در دسترس دولت ايران 
قرار مي گيرد كه براساس تخمين ها 70ميليارد 
دالر آن ناشي از آزادشــدن دالرهاي بلوكه شده 
ايران و 30ميليارد دالر هم درآمدهاي حاصل از 
محل فروش نفت خواهد بود. آزاد سازي  اين حجم 
از منابع ارزي مي تواند به افت قيمت دالر و ساير 
بازار ها منجر شود. تحليلگران پيش بيني مي كنند 
ايران مي تواند توليد نفت را تا سال ميالدي آينده 
به 3.9ميليون بشــكه در روز، كه ســطح پيش 
از تحريم ها بــود، بازگرداند. طبــق جديدترين 
نظرســنجي اوپك پالس، ايــران در  ماه مارس 

ميالدي 2.3ميليون بشكه نفت در روز توليد كرده 
است. مؤسسه اس اند پي گلوبال نيز در تازه ترين 
برآورد هاي خود پيش بيني كرد: صادرات نفت خام 
و ميعانات ايران تا ژانويه سال2022 به 1.5ميليون 
بشكه در روز مي رسد كه باالتر از 825هزار بشكه 
در روز در سه ماه اول سال2021 خواهد بود. گروه 
راپيدان انرژي نيز پيش بيني كرده عمده صادرات 
نفت ايران در سه ماه سوم سال ميالدي احيا شده 
و به ظرفيت توليد 3.5ميليون بشــكه در روز تا 
پايان سال نزديك شود. صندوق بين المللي پول 
نيز در تازه ترين گزارش خود اعالم كرده صادرات 
نفت ايران به طور مداوم در حال افزايش اســت. 
اين افزايــش درآمد هاي نفتــي و حتي احتمال 
آزادشــدن منابع ارزي درنتيجه توافق هسته اي 
مي تواند به سرعت همه بازار ها را به طور مستقيم 
تحت تأثير قرار دهد، چنان كــه اطالعات موثق 
دريافتي همشــهري نشــان مي دهد در شرايط 
فعلي و در آستانه مذاكرات وين، ميزان صادرات 
نفت و ميعانات از ايران به 1.9ميليون بشــكه در 
روز رسيده. همين موضوع مي تواند نشان دهد كه 
چرا ظرف چند هفته گذشته همه نگاه ها به وين 

خيره شده است.

وابستگي ساير بازار ها به دالر
آمار ها نشان مي دهد بعد از خروج آمريكا از برجام 
و آغاز رشــد قيمت دالر، بازارهاي طال، مسكن و 
سهام هم با رشــد هاي چندصد درصدي مواجه 
شده اند و به همين دليل انتظار مي رود با كاهش 
قيمت ارز اين بازار ها بار ديگر از محل نوسان هاي 
قيمت دالر متاثر شــوند. از منظر اقتصادي بين 
قيمت ارز با بازارهاي دارايي رابطه اي مســتقيم 
وجود دارد و ســاير بازار ها خود را با قيمت هاي 
جديد ارز تطبيق مي دهنــد و اصطالحا تجديد 
ارزيابي مي كنند. با اين حال به نظر مي رسد نوسان 
قيمت دالر اثر يكساني بر بازارها به لحاظ قيمت 
و زمان نداشته باشد. سوابق آماري نشان مي دهد 
در بازار مســكن به دليل چســبندگي قيمت ها 
معموال افت قيمت دالر اثر كمرنگ تري نسبت به 

ساير بازار ها دارد اما در مقابل در بازارهاي طال و 
سهام اثرات به مراتب عميق تر است. هر چند نحوه 
واكنش اين دو بازار نيز به لحاظ زماني با يكديگر 
متفاوت اســت قيمت طال به صورت لحظه اي به 
قيمت دالر واكنش نشان مي دهد اما بازار سهام از 
مدت ها قبل اثرات نوسان قيمت دالر را برآورد و 

در قيمت ها لحاظ مي كند.
كارشناسان مي گويند نوســان هاي قيمت طال 
هماهنگ با قيمت دالر است و به صورت لحظه اي 
در بازار منعكس مي شود اما بازار سهام اين بار هم 
مانند گذشــته اثر كاهش قيمت ارز را از مدت ها 
پيش در قيمت هاي خــود لحاظ كرده، چنان كه 
هم اكنون قيمت ها در بازار سهام خود را با قيمت 
هر دالر 20هزار تومان هماهنگ كرده اند. عظيم 
ثابت، كارشناس بازار سرمايه، درباره تأثير قيمت 
دالر بر بازار ســهام مي گويد: قيمت دالر بر بازار 
سهام تأثير دارد با اين حال اثر نزول قيمت دالر 
بر بازار ســهام از قبل منعكس شده و بازار سهام 
اثر نــزول قيمت دالر را از قبــل پيش خور كرده 
است. علي يوسفيان كارشناس بازار سرمايه هم 
اين نظريــه را تأييد مي كنــد و مي گويد: قيمت 
دالر يك بار به صورت شوك كاهش يافت و همه 
را غافلگير كرد و بورس را به شــدت پايين كشيد 
اما هم اكنون كاهش اين روز هاي نرخ ارز، شوك 
غافلگيركننده اي به بازار وارد نمي كند و بازار ركود 

خود را ادامه می دهد.
روزبه شريعتي، كارشــناس بازار سرمايه، درباره 
قيمت دالر و اثر آن بر بازار سهام در روز هاي آينده 
مي گويد: شــرايط قيمت ها در بازار سهام طوري 
نيســت كه اگر قيمت دالر به 20هزار تومان هم 
برسد بازار ســهام با نزول مواجه شود. اگر قيمت 
سهام شــركت ها منطقي است دليل نمي شود با 
كاهش نرخ دالر، ارزش آنها كاهش يابد. به گفته او 
چنانچه در بهترين شرايط، درآمد هاي نفتي احيا 
شود و صادرات غيرنفتي هم 25ميليارد دالر باشد، 
با توجه به نياز كشــور به دارايي هاي سرمايه اي 
قيمت دالر از محدوده 22هزار تومان بيشتر نزول 

نخواهد كرد.

نتايج بررسي پيشنهادهاي اصناف براي نحوه 
فعاليت مشاغل، در نشســت پنجشنبه هفته گذشته 

ستاد ملي مقابله با كرونا، چه بوده است؟
در اين نشست با حضور حســن روحاني، رئيس جمهوري، 
پيشــنهادهاي اصناف براي تعيين نحوه فعاليت مشاغل 
گروه 2 يا تعطيلي 10روزه همه مشاغل در شهرهاي قرمز 
و نارنجي بررســي شــد. با بررسي پيشــنهادهاي دوگانه 
اصناف، ستاد ملي مقابله با كرونا، به ادامه كار مشاغل گروه 
يك و 2و تداوم تعطيلي مشــاغل گروه 3 و 4 از امروز شنبه 
18ارديبهشت رأي داد. اين مصوبه بر مبناي پيشنهادي بود 
كه هفته گذشته اصناف به كميته امنيتي و انتظامي ستاد 
ملي كرونا ارائه كرده بودند. بر مبناي آن پيشنهاد شده بود 
فعاليت هاي گروه يك و 2 شغلي مجاز و گروه 3 و 4 شغلي، 
به رغم خســارت های ســنگين و تعطيلي 19ماهه بازهم 
تعطيل باشــند. در گروه 3 و 4 شغلي 30هزار واحد صنفي 
قرار دارند كه شامل 3هزار و 800واحد صنفي فعال در صنف 

تاالرهاي پذيرايي است.
 با مصوبه اخير چه تعداد واحد صنفي فعال 

مي شود؟
با تأييد بازگشــايي مشاغل گروه 2، در ســتاد، در مجموع 
3ميليون واحد صنفي ازجمله بازار بزرگ تهران ، پاساژها و 
مجتمع هاي تجاري به شرط رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
ارتقا يافته و با تشــديد نظارت ها مي توانند از امروز فعاليت 

كنند.
 اگر پروتكل ها رعايت نشــود، چه اتفاقي 

مي افتد؟
 درصورت عدم  رعايت پروتكل هاي بهداشــتي، واحدهاي 

صنفي متخلف به مدت 3هفته پلمب خواهند شد.
در شرايطي كه اصناف خواستار بازگشايي 
مشــاغل گروه 2 بودند، عليرضا رئيسي، سخنگوي 
ســتاد ملي مقابله با كرونا، از احتمال تعطيلي 10روزه 
همه مشاغل در شهرهاي قرمز و نارنجي خبر مي داد، 

علت چه بود؟
پيشــنهادي كه اصناف بــراي تعيين تكليف مشــاغل و 
كسب وكارها و مقابله با شيوع كرونا ارائه كرده بودند شامل 
2 محور بود، در بخش نخست اين پيشنهاد بازگشايي يك 
ميليون و 800هزار واحد صنفي مشــمول گروه 2شغلي، 

با رعايت دقيق و جدي تــر پروتكل هاي 
بهداشتي و تشــديد نظارت دستگاه هاي 
ذي ربــط، براي پايــان دادن به وضعيت 
سخت مشاغل، مطرح شده بود. پيشنهاد 
ديگر اتاق اصنــاف تعطيلي 10روزه همه 
مشاغل و كســب وكارها، به جز مشاغل 
حياتي و ضروري، براي قطع زنجيره شيوع 
كرونا و فراهم شدن زمينه فعاليت مشاغل، 
پس از كاهش آمارهاي شيوع و مرگ ومير، 
ناشي از اين بيماري بود. در واقع تعطيلي 
فراگير 10روزه هم جزو پيشنهادهاي اتاق 
اصناف ايران بود، پيشنهاد دوم اين بود كه 

اگر با پيشنهاد بازگشايي مشاغل گروه 2موافقت نشد، بايد 
تعطيلي10روزه فراگير در همه شــهرهاي قرمز و نارنجي 
مدنظر قرار گيرد؛ نه اينكه باز هم اصناف، هزينه بيشتري را 

براي مقابله با اين بيماري متحمل شوند.
درصورت اعمال تعطيلي 10روزه چه تعداد از 

مشاغل گروه يك فعال مي ماند؟
اگر ســتاد ملي مقابله با كرونا با تعطيلي 10روزه موافقت 
مي كرد، فعاليت مشــاغل گروه يك صنفــي نيز محدود 
مي شد و بايد بانك ها، ادارات دولتي، شركت هاي خصوصي 
و بخشي از حمل ونقل درون شهري تعطيل مي شد و فقط 
مشاغل خيلي ضروري مشمول گروه يك، مانند: اورژانس، 
آتش نشــاني، مراكز بهداشــتي و درماني، داروخانه ها يا 
آن دســته از واحدهاي صنفي كه مايحتاج ضروري مردم 
را تاميــن مي كنند، ماننــد نانوايي ها، ســوپر ماركت ها، 
ميوه فروشي ها، عرضه كنندگان مواد پروتئيني، تعميرگاه ها 
و لوازم يدكي خودرو فعاليــت مي كردند؛ يعني درصورت 
تصويب پيشــنهاد تعطيلي 10روزه در ســتاد ملي مقابله 
با كرونا، از مجموع يك ميليــون و 200هزار واحد صنفي 
مشمول گروه يك شــغلي، در مناطق قرمز و نارنجي، فقط 
600هزار واحد صنفي فعال و بقيه مشاغل و كسب وكارها 

تعطيل مي شد.
مصوبات تازه ستاد ملي مقابله با كرونا از چه 

زماني اجرايي مي شود؟
پيشــنهادهاي اصناف كه هفته گذشته در كميته امنيتي 
و انتظامي ســتاد ملي مقابله با كرونا تأييد شــده بود، روز 
پنجشنبه هفته گذشته در نشست اين ستاد با كميته هاي 
كاري آن، به رياســت رئيس جمهوري، مطرح و با تصويب 
اين ستاد براي اجرا از امروز شنبه 18ارديبهشت به اصناف 

ابالغ شده است.
 آيا نمي شد تعطيلي ادامه يابد؟

با توجه به تنگناهاي مالي دولت، شرايط فعاليت واحدهاي 
صنفي به گونه اي شده كه بســياري از صنوف ديگر قادر به 
ادامه اين روند تعطيلي نبودنــد. پيامدهاي افزايش تعداد 
روزهاي تعطيلي در صنوف مشــمول آن، قبال در كميته 
اقتصادي ستاد ملي مقابله با كرونا مطرح شده بود، بر اين 
اساس اتاق اصناف ايران پيشــنهادهاي 55گانه اي را براي 
كاهش فشــار به واحدهاي صنفي، به دولــت ارائه كرد اما 
معدود مصوبات دولت، در اجراي اين پيشنهادها، خسارت 
اصناف را جبران نكــرد، در نتيجه امكان تداوم حيات براي 

بسياري از صنوف وجود نداشت، با توجه به همين شرايط 
بود كه ستاد ملي مقابله با كرونا با بازگشايي مشاغل گروه2 
مانند پاساژها، مجتمع هاي تجاري و بازار بزرگ تهران، از 

امروز موافقت كرد.
آيا آماري از تعداد شاغالني كه در دوره تازه 

فعاليت صنوف به سركار برمي گردند، در اختيار داريد؟
در 3 ميليــون واحد صنفــي فعال در كشــور 6ميليون و 
300هزار نفر مشــغول به كار هســتند و با لحاظ مشاغل 
مرتبط، 9ميليون و 300هزار نفر از جامعه ايران را خانواده 
بزرگ اصناف تشــكيل مي دهد؛ در نتيجه بديهي است كه 
بيش از اين نمي شــد به دليل مشكالت مالي دولت و تداوم 

تعطيلي ها، زمينه آسيب به اين قشر را فراهم كرد.
مگر در دور تــازه تعطيلي هــا چه ميزان 

خسارت به صنوف وارد شده است؟
اگرچه در ســال گذشــته نيز اصناف با تعطيلي مشــاغل 
مواجه شدند اما اثر دور تازه تعطيلي مشاغل و كسب وكارها 
درفروردين و ارديبهشت امسال، بر مشاغل بسيار گسترده تر 

بود.
تفاوتش با دفعات قبل در چه بود؟

اين بار به دليل گسترش شيوع كرونا بيش از 300شهر در 
وضعيت قرمز و نارنجي قرار گرفتند، مدت زمان تعطيلي ها 
نيز طوالني تر بود. مثال در آذر ماه پارسال اصناف فقط به مدت 
15روز تعطيل شــدند و تعداد شهرهاي قرمز و نارنجي نيز 
بسيار كمتر بود، اما در شــروع سال 1400تعداد شهرهاي 
قرمز و نارنجي، نســبت به آذر پارســال، 100شهر بيشتر 
بود. در آغاز امسال و با گســترش محدوديت ها فقط يك 
ميليون و 200هزارواحد صنفي مشمول گروه يك شغلي 
مجاز به فعاليت بودند؛ يعني از 18فروردين ماه امســال به 
بعد، يك ميليون و 800هزار واحد صنفي مشمول گروه2 
و 3هزار واحد صنفي مشــمول گروه 3و4 به مدت 26روز 

تعطيل شدند.
آيا رقم زيان اصناف از محل اين تعطيلي ها 

محاسبه شده است؟
پيش بيني ما اين است كه به دليل اين تعطيلي ها، اصناف 
حداقل با كاهش فروش 100هــزار ميليارد توماني مواجه 
شده اند كه بخشي از اين اعتبار براي خريد كاال و چرخش 

چك هاي صنوف استفاده مي شد.
در مجموع چــه تعداد از 
چك هاي صنــوف به دليــل 2 دوره 
تعطيلي مشاغل برگشت خورده است؟

در آذر ماه ســال گذشته به دليل تعطيلي 
15روزه صنوف 893هــزار فقره چك به 
مبلغ 23هزار ميليارد تومان برگشت خورد 
كه اكثر آن مربوط بــه واحدهاي صنفي 
خرده فــروش فعال در حــوزه بنكداري، 
شــركت هاي پخــش، عمده فروشــان 
و واحدهــاي توليدي بــود. از اين ميزان 
11.5ميليارد تومــان مربوط به تعطيلي 
15روزه مشاغل و بخش عمده آن مربوط 
به واحدهاي صنفي بود. پيش بيني مي شــود در موج تازه 
تعطيلي مشاغل در فروردين و ارديبهشت سال 1400بيش 
از 500هزار فقره چك اصناف بــه ارزش 100هزار ميليارد 

تومان برگشت خواهد خورد. 
آيا خســارت مالي فقط به حوزه چك هاي 

برگشتي محدود مي شود؟
70درصد صنوف تعطيل شده مستأجرند و براي پرداخت 
اجاره محل كسب يا منزل مسكوني خود با مشكل مواجه 
شــده اند. افزايش تعــداد و مبلغ چك هاي برگشــتي در 
حلقه هاي مختلــف زنجيره فعاليت صنــوف از واحدهاي 
خرده فروشي، عمده فروشــي گرفته تا واحدهاي توليدي 
صنفي و كارخانه هاي بزرگ تأثير مي گذارد؛ زيرا 90درصد 
توليدات كشور از طريق اصناف و براي تامين نيازهاي روزمره 
مردم و ادارات توزيع مي شــود. اصناف 3 هزار نوع خدمات 
ارائه مي دهند و حتي واحدهاي صنفــي در زمينه تامين 
مواداوليه و قطعات يدكي صنايع )از ورق اسنتلس استيل 
صنايع كوچك گرفته تا پيچ و مهره مورد نياز صنايع بزرگ( 

نيز فعال هستند.
پس چرا بــا اين حجم گســترده فعاليت، 
همكاران شما مي گويند سهم اصناف در شيوع كرونا 

كم است؟
واحدهاي صنفي نسبت به سيســتم حمل ونقل عمومي 
سهم بسيار ناچيزي در گسترش شيوع كرونا دارند. براساس 
گزارش وزارت بهداشت، ســهم اصناف در اين همه گيري 

كمتر از 15درصد است.
براي كنترل همين سهم 15درصدي در دور 

تازه فعاليت اصناف برنامه اي داريد؟
 اتاق اصناف براي كاهش هرچه بيشتر اين سهم، با مشاركت 
وزارتخانه هاي بهداشت و كشور، بازنگري در فهرست صنوف 
و اعمال سختگيرانه تر و دقيق تر پروتكل هاي بهداشتي را 
آغاز كرده اســت. در زمينه رعايت پروتكل ها نيز همكاري 
خوبي با وزارت بهداشت داريم و حتي اين وزارتخانه اخيرا 
پيشنهادهاي 17گانه اي را براي حمايت از مشاغل تدوين 
كرده كه البته اغلب موارد آن در بسته پيشنهادي اصناف نيز 
مطرح شده بود، اما اجرايي نشد. در عين حال انتظار داريم 
با بازگشايي مشاغل گروه 2 و اجراي جدي تر پروتكل هاي 
بهداشتي، بتوانيم هم به مديريت بهداشت و درمان كمك 
كنيم و هم معيشــت و اقتصاد بخش بزرگي از جامعه را از 

بن بست كنوني خارج كنيم.

جزئيات كاهش محدوديت ها در گفت وگوي همشهري با دبيركل اتاق اصناف ايران بررسي شدهمشهري ابعاد اثر موج نزول احتمالي نرخ دالر را بررسي مي كند

بازگشايي پاساژها و بازار تهرانبازار ها آماده واكنش به توافق هسته اي

ستاد ملي مقابله با كرونا در نشست پنجشنبه، پس از  گفت وگو
بررسي 2پيشــنهاد اصناف مبني بر تعطيلي 10روزه 
اكثريت مشاغل يا بازگشايي مشاغل گروه2با تشديد 
پروتكل هــا و نظارت هــاي بهداشــتي اعــالم كــرد؛ از امروز 
شنبه،18ارديبهشت مشاغل گروه يك و 2 در شهرهاي قرمز و نارنجي 
به فعاليت مجاز خواهند بود. عالوه بر آن تعطيلي مشاغل صنفي گروه 
3و 4تا 28ارديبهشت ماه جاري تمديد شد. با محمدباقر مجتبايي، 
دبير كل اتاق اصناف ايران، در مورد كم و كيف بازگشايي مشاغل گروه 

يك و 2 و تعطيلي مشاغل گروه 3 و 4 گفت وگو كرده ايم.

 كاهش قيمت ميوه و صيفي جات
و عرضه نوبرانه هاي جديد

همزمان با حضور ميوه هــا و محصوالت فرنگي جديد  تره  بار
فصلي در بازار، اين محصوالت در ميادين ميوه و تره بار 

شهرداري نيز عرضه شده اند. 
به گزارش همشــهري، نرخنامه جديد ميادين ميوه و تره بار نشــان 
مي دهد قيمت ميوه ها و نوبرانه هايي مثل انواع توت، گرمك و گوجه سبز 
در ميادين نصف قيمت ميوه فروشي هاست و محصوالت فصلي ديگر 
مثل كنگر و نخودفرنگي و باقال نيز قيمت هاي بســيار كمتري دارند. 
البته در اين نرخنا مه هنوز از نوبرانه هاي جديدتري مثل زردآلو كه در 
مغازه هاي سطح شهر توزيع شده، خبري نيست و با اينكه در برخي 
ميادين اين ميوه ها نيز به فروش مي رســند اما هنوز نرخ رسمي آنها 
در نرخنامه مشخص نشده است. اما موز در ميادين با كاهش قيمت 
زياد به نزديكي 20هزار تومان رســيده و در برخي از سايزها با قيمت 
22هزارو800تومان به فروش مي رســد. قيمت كيوي و پرتقال هم 
با كاهش مواجه بوده و پرتقال تامسون شــمال بين 5هزار تومان تا 
6هزارو800تومان كاهش قيمت داشــته اســت. در نرخنا مه جديد 
همچنين قيمت صيفي جاتي مثل خيار، بادمجان و كدو مســمايي 
كاهش يافته و سيب زميني تنها محصولي است كه در هفته گذشته با 

افزايش قيمت 600توماني مواجه بوده است.
 انواع ديگر ســبزيجات فصلي و غيرفصلي نيز در ميادين طي هفته 
گذشته با قيمت هاي بسيار كمتر از سطح شــهر به فروش رفت كه 
شــاخص ترين اين محصوالت كنگر بود. كنگر پاك شده در ميادين 
ميوه وتره بار با قيمت 15هزار تومان به فروش مي رسد درحالي كه اين 
سبزي با توجه به بازه زماني بسيار محدود عرضه آن در سطح شهر با 
قيمتي باالتر از هر كيلو 50هزار تومان به فروش مي رسد. برگ مو نيز 
محصول جديد ميادين ميوه و تره بار اســت كه استقبال از آن در اين 
فصل افزايش مي يابد. اين محصول در ميادين هم اكنون 13هزار تومان 

در هر كيلوگرم قيمت خورده است. 
همچنين در كنــار باقال كه فصــل پرتقاضاي خــود را مي گذراند، 
نخودفرنگي هم به بازار آمده كه از پرخريدارها محسوب مي شود. قيمت 
نخودفرنگي تازه در نرخنامه ميادين هر كيلــو 12هزارو800تومان 
تعيين شده است. زنجبيل نيز محصولي است كه در اين فصل تقاضاي 
زيادي دارد. قيمت اين محصول گران قيمت كه در مغازه ها تا 200هزار 
تومان هم قيمت مي خورد در ميادين 63هزار تومان تعيين شده است. 
انواع فلفل ريز اعم از كشيده و كوتاه هم از محصوالت به نسبت جديدي 

هستند كه تنوع بازار سبزيجات را بيشتر كرده اند. 
هر دو نوع فلفل ريز شيرين و تند در ميادين هر كيلو 8هزارو500تومان 
قيمت خورده است و فلفل كاپي و شمشيري قرمز 9هزارو500تومان 
اســت. فلفل دلمه رنگي هم با قيمتي كمتر از فلفل سبز عرضه شده 
و 7هزارو700تومــان قيمت خــورده درحالي كه فلفل دلمه ســبز 
8هزارو500تومــان اســت. قيمت محصــول هميشــه پرطرفدار 

گوجه گيالسي هم 13هزار تومان تعيين شده است.

قيمتانواعميوهدرميادينميوهوترهبار
قيمت-تومانمشخصاتناممحصول
29.500سالمورسيده-قرمزتيرهتوتفرنگي

47.000سبزتيرهباهستهريزو-تردوآبدارگوجهسبزدورشهري

سبزروشن-سالمورسيده-تردگوجهسبزشمالي
35.000وآبدار

32.000يكدست-سالموسبز-تردوتازهچغالهبادام
3.400باالي4كيلوگرم-رسيدهوقرمزهندوانه

كامالسالمورسيده-بااليملونوانواعخربزه
2.55.200كيلوگرم

كامالسالم،رسيده،رنگدار-بااليگرمگ
6007.500گرم

كامالسالمورسيده-شيرينوتوتسفيد
12.000طعمدار-فاقدلهيدگيوخرابي

رسيدهورنگدار-سالموبدونتوتسياه
12.000لهيدگي

خوشهايسايز4تا6-رسيدهوزردموز
25.900رنگبانوكودمسبز

يكدستوسالم-بين150تاسيبزرد
20011.500گرم

يكدستوسالمورنگدار-بين150سيبقرمز
8.300تا200گرم

يكدستوسالموآبدار-هركدامپرتقالتوسرخ
12.500حداقل100گرم

قيمتسبزيجاتوصيفيجاتدرميادينميوهوترهبار
قيمت-تومانمشخصاتناممحصول

16.900يكدستوسالموآبدارليموترشسنگي

يكدستوكامالسالم-قلميوبراق-خيارگلخانهاي
5.100حداكثر90گرم

يكدستوسالمورسيده-بااليگوجهفرنگيگلخانهاي
1006.200گرم

سالمورسيدهوگوشتدار-بدونگوجهفرنگيبوتهاي
5.900لهيدگي

شاملقلميودلمه-كامالسالموبادمجان
3.600سياهرنگ

سبزوقلمي-بدونلهيدگيوكدويمسمايي
4.600شكستگي-حداكثر220گرم

4.200سالمبادانههايسبزوتازهباقالسبز
5.500درانواعرسميوپيچكاهو

يكدستوسالم-بدونضايعات-سيبزمينينو
5.300قطر4تا12سانتيمتر

4.800خشكوكامالسالم-بدونريشهپيازقرمز
15.500بوتهكامل-بدونريشهوگلواليسيرتازهبدونبرگ

سالموبدونشكستگي-بين100تاهويجفرنگيوايراني
1506.700گرم

5.500پاكشده-بدونلهيدگيوشكستگيكرفس
12.100كامالسبزوكشيده-تازهوتردلوبياسبزقيطاني

قيمتانواعناندرسوپرماركتهایتهران
قيمت-تومانمشخصاتبرند

7.500نانهاتداگ-2عددینانآوران
9.500تستمينیسياه-270گرمینانآوران
16.500تستغالت-500گرمینانآوران
14.000گاتایگردويی-240گرمینانآوران
14.500تستهفتغله-530گرمیسهنان
4.500تافتونطاليی-450گرمسهنان
4.000پيتا5+1-370گرمیسهنان
9.000باگت-455گرمیهورسان
7.500چاباتا-300گرمیهورسان
20.000پردانه-710گرمیهورسان
19.950نيمهآمادهچاودار-500گرمینونچه
19.950نيمهآمادهگندمی-500گرمینونچه
4.000لواشكامل-150گرمیهایفود
22.900سوخاریسبوسدار-400گرمیتالش
12.000نانخشكباطعمشويد-300گرمیهایفود
11.500نانهمبرگریبزرگ-4عددیمزرعه
15.000سوخاری-250گرمیويتانا
5.000همبرگریفرانسویكنجدی-بسته2عددیباميكا

قيمت عجيب نان در سوپرماركت؛ 100 گرم 3 هزار تومان
زمزمه های افزايش قيمت نان های سنتی در چند روز  سوپرماركت
گذشته توجه ها را به قيمت نان های فانتزی يا نان های 
بسته بندی عرضه شده در سوپرماركت ها جلب كرده 

است. 
مصرف باالی نان و آسان شدن دسترسی به اين ماده غذايی پرمصرف 
و پرتقاضا در تمام ســاعات شــبانه روز، سالهاســت كه عرضه نان در 
ســوپرماركت ها را در همه جای دنيا به امری عادی تبديل كرده و در 
ايران نيز بسياری از مردم كه فرصت يا امكان تهيه نان تازه از نانوايی ها را 
ندارند، يا نان های خاصی مثل نان تست را در رژيم غذايی خود دارند، از 
سوپرماركت ها نان می خرند. اما نان های سنتی سوپرماركتی كه نه گرم 
هستند و نه اغلبا تازه، به جای اين كه قيمت پايين تری از نان تازه داشته 
باشند، صرفا به دليل هزينه بسته بندی و حمل، قيمتی باالتر از نانوايی 
دارند. تست 400 گرمی 7 هزار تومان. هر بسته 450 گرمی نان تافتون 
كه 3 عدد نان را شامل می شود 4 هزار و 500 تا 5 هزار تومان قيمت دارد 

در حالی كه قيمت نان تافتون تازه در نانوايی ها يك هزار تومان است.
فراتر از نان های سنتی، ديگر انواع نان نيز در ماه های گذشته افزايش 

قيمت داشته و در حال حاضر هر بسته 500 گرمی نان تست ساده بدون 
ســبوس يا هر نوع افزودنی ديگری، حدود 7هزار و 500 تومان قيمت 
دارد. نان آوران، سحر و سه نان، برندهای توليدكننده ای هستند كه سهم 
بيشتری از بازار نان های سوپرماركتی را در اختيار دارند و به ويژه تنوع در 
محصوالت برند نان آوران باعث شده در بيشتر سوپرماركت ها چندين 
نوع از محصوالت اين برند در قفسه های نان خودنمايی كند ولی مزرعه، 
هورسان، دكتر تالش و های فود هم در بعضی از سوپرماركت ها با رقبای 

قدرتمند خود در حال رقابت و افزايش تنوع محصوالت هستند. 
قيمت در بيشتر محصوالت مشــابه، نزديك به هم است و محصوالتی 
كه افزودنی هايی مثل مغزها يا ســبزيجات دارند و يا از غالت كامل و 

سبوسدار هستند قيمت باالتری دارند. 
قيمت بسته 400 گرمی نان سوخاری تالش 22 هزار تومان و قيمت 
بسته 700 گرمی نان تست پردانه هورسان 20 هزار تومان تعيين شده 
است. بررسی قيمت ها نشان می دهد در حال حاضر در زمينه نان های 
فانتزی قيمت هر 100 گرم نان تا 3 هزار تومان باال رفته و از اين نظر بازار 

نان فانتزی در حال رقابت شانه به شانه با نان های سنتی است.

 علي ابراهيمي
خبرنگار
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يادداشت

توسعه دريامحور در »پسابندر« 

نگاه دريامحور، يك نگاه راهبردي براي 
توســعه همه جانبه است كه در تدوين 
برنامه هفتم توسعه كشور مورد توجه 

قرار گرفته. در اين رويكرد بايد همه جنبه ها ازجمله دفاعي، تجاري، 
استقرار صنايع در سواحل، زيرساخت هاي دريا، مهندسي سواحل 
و پســكرانه هاي آنها، تدوين قوانين و مقــررات مربوطه و به ويژه 
چگونگي مشاركت ساحل نشينان و ساير عناصر نامحسوس قدرت 

دريايي را باهم و به طور متوازن ديد.
روستاي »پســابندر« در بخش مركزي شهرستان دشتياري در 
فاصله 90كيلومتري جنوب شــرقي بندر شهيد بهشتي چابهار و 
18مايلي شهر جيواني پاكستان از ظرفيت هاي رويكرد دريامحور 

است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
فعاليت اقتصادي مردم پسابندر صيد و صيادي است. بازارچه مرزي 
آبي اين روســتا تنها بازارچه مرزي آبي در سيستان و بلوچستان 
است كه شهريور سال گذشــته با تصويب هيأت وزيران به عنوان 
بازارچه مرزي آبي مشترك ايران و پاكستان شناخته شد و مجوز 
گرفت.  اين بازارچه در زميني به وسعت 14هكتار ايجاد شده است 
و هم اكنون همه تاسيســات مورد نياز آن تكميل شده تا به زودي 

افتتاح شود و به بهره برداري برسد.
 صادرات و واردات انواع كاالها با حمل ونقل دريايي از اهداف مهم

راه اندازی بازارچه اســت. هم اكنون ظرفيت  اسكله هاي صيادي 
موجود در بندر صيادي پســابندر تحت نظر اداره كل شــيالت 
مناسب است، اما قطعا ساخت و توسعه اسكله هاي جديد تجاري 
براي پهلوگيري كشــتي ها پيگيري مي شود تا همزمان با توسعه 
فعاليت هاي صيادي و گردشگري، عمليات تجاري و ترانزيت كاال و 
خدمات نيز به سهولت انجام شود. ظرفيت هاي موجود در پسابندر 
در تحقق اهداف اقتصادي دريامحور كشــور اهميت زيادي دارد 
و اميد است با گســترش فعاليت هاي اقتصادي از 2مرز خشكي 
ريمدان و مرز آبي پسابندر در ســواحل مكران، گنج پنهان ايران 
شاهد اشتغال پايدار، توليد ثروت ملي، توسعه عدالت اجتماعي و 
در نهايت بهبود كيفيت زندگي و ماندگاري جمعيت در منطقه و 

به ويژه مردماني كه در اطراف اين مرزها هستند، شود.
بنابراين در نخســتين گام متوجه كردن نخبگان، سياستگذاران 
و افكار عمومي به ضرورت ها و منافع متصور بر اقتصاد دريامحور 
اهميت زيادي دارد. مطالعات و بررســي هاي راهبردي هم نشان 
مي دهد تامين امنيــت دريا و ســرمايه گذاري بخش خصوصي 
ضرورت اصلي تحقق اهداف مدنظر اقتصاد دريامحور است و بايد 
توسعه منابع انساني كارآمد و توانمند براي تحقق همه ابعاد اين 

اقتصاد را مدنظر قرار داد.

از يك ســو فرصت هاي 
شــغلي محدود است 
و از ســوي ديگر مــردان عمومــا حاضر 
به كار در بازارهاي غيررســمي يا مشاغل 
ناقص نمي شــوند و ترجيح مي دهند وارد 
شغل هايي شوند كه ظرفيت شغلي باالتري 

داشته باشند.
در كنــار ايــن گــزاره حقيقي، شــيوع 
كوويد-19 و قرنطينه هــاي پي در پي،  به 
مشــاغل خدماتي  بيش از همــه حوزه ها 
آسيب   رسانده است؛ هتل ها،  رستوران ها، 
واحدهــاي صنفــي، پاســاژها و حتــي 
دستفروش ها با بيشــترين چالش مواجه 
شدند و معيشت و امنيت شغلي نيروهايي 
كه در اين بخش ها كار مي كردند ، به خطر 
افتاده اســت. اين در حالي است كه امروز 
حدود 70درصد مشاغل زنان در حوزه هاي 
خدماتي تعريف مي شود. محصول چنين 
شــرايطي، قرار گرفتن مشــاغل زنان در 
سراشيبي زوال و تعديل بود كه نتيجه آن 

در آمارهاي رسمي كشور ديده مي شود.

درواقع، نزديك به 16 ماه است با 2مسئله 
روبه رو هستيم؛ كمتر از يك سوم شغل هاي 
ايجاد شــده در اختيار زنان قرار مي گيرند 
و مســئله دوم نواقصي اســت كه متوجه 
شــغل هاي - غيررســمي - زنان است و 
البته مشــاغلي هم كه از پايداري بهتري 
برخوردارند، در سطوح پايين دستمزدي 

قرار گرفته اند.
همه اين عوامل دست به دست هم مي دهد 
كه زنان در گــروه اول تعديل قرار بگيرند؛ 
وقتي كارفرماها دچار مشكالت اقتصادي 
مختلفي مثــل كاهش درآمد مي شــوند 
مي بينيم كه زنان را پيش از مردان از چرخه 

اشتغال بنگاه خود،  حذف مي كنند.
در بحران كنوني با دو گروه از زنان روبه رو 
هستيم؛ گروه اول زنان شاغلي كه مشاغل 
خــود را از دســت داده  اند و گــروه ديگر 
زناني اند كــه از فرصت شــغلي برخوردار 
نمي شــوند و در انتظار كار نشســته اند با 
اينكه آمادگي ورود به بــازار كار دارند اما 
فرصتي پيش روي خــود نمي بينند. زناني 

كه به واسطه شــيوع كرونا شغل شان را از 
دســت داده اند بايد تحت حمايت تامين 
اجتماعي قرار بگيرند به اين معنا كه تمهيد 
مناســبي براي آنها به كمك ظرفيت هايي 
كه در وزارت كار وجود دارد، انديشــيده 
شود. كســاني كه حداقل 6 ماه در مشاغل 
خدماتي به كار مشــغول بودند، مشــمول 

حمايت هاي حداقلي بشوند.
زناني كه دنبال فرصت شــغلي اند اما گروه 
ديگرند. در پاســخ به اين مسئله مي توان 
گفت كه امــروز ديگر به خوبــي مي دانيم 
چطور بايد با وجود كرونا اقتصاد كشــور را 
سرپا نگه داريم. شــايد در ابتداي مواجهه 
با اين ويروس نمي شــد انتظار داشت كه 
درك درســتي از مخاطرات اين ويروس 
براي بازار كار وجود داشته باشد اما حاال بعد 
از گذشت يك ســال و چند ماه از درگيري 
با اين اپيدمي، حتمــا نيازمند برنامه هاي 
كوتاه مدت، ميان مــدت و بلندمدت براي 
ايجــاد فرصت هاي شــغلي بــراي همه 
شــهروندان به ويژه زنان هســتيم. چرا كه 

ميزان بيكاري زنان، حداقل 2.5برابر ميزان 
بيكاري مردان اســت.  آســيب هاي كرونا 
براي زنان البته صرفا به مــوارد اقتصادي 
خالصه نشده است. زنان بيش از 70درصد 
كادر درمان را تشكيل مي دهند و مدام در 
معرض ابتال به اين ويروس قرار دارند. اين 
در حالي اســت كه تحقيقــات مي گويند 
عوارض پســاكرونا در زنان 3برابر بيشتر 
از مردان اســت. زنان در اين ايام، به نوعي 
مسئوليت هايي چندجانبه بر دوش دارند. 
اســترس مبتال نشــدن فرزندان و اعضاي 
خانواده بــه اين ويروس فراگيــر در تمام 
اين مدت با زنان همراه بــوده كه به نوعي 
سالمت آنها را تحت تأثير قرار داده است. از 
سوي ديگر ابتالي يكي از اعضا، براي زنان 
نقش جديد پرستاري و مراقبت از اعضاي 
خانواده را هم اضافه كرده است. دانشگاه ها، 
وزارت آموزش و پرورش، بهزيستي و همه 
سازمان هايي كه به نوعي با زنان در ارتباط 
هستند، بايد به ارائه خدمات مددكارانه فكر 

كرده و براي آن برنامه ريزي كنند.
در كنار اين استرس مدام، امروز زنان نقش 
آموزش و رسيدگي به فرزندان در خانه را 
كه به صورت آنالين تحصيل مي كنند   هم به 

نقش هاي خود افــزوده مي بينند. در كنار 
همه اينها اضطراب ازدســت رفتن شــغل 
را هم تصور كنيد كه به اســترس  هاي اين 

بخش از جامعه افزوده مي شود. 
بي شــك وقــت آن رســيده كــه ديگر 
از الگوهايي كــه كشــورهاي ديگر به كار 
مي گيرند براي حل اين بحران اســتفاده 
و همــه ســازمان ها،  نهادهــا، ارگان ها و 
وزارتخانه هــا را وارد اين ميــدان كنيم. از 
سازمان اجتماعي شــهرداري ها گرفته تا 
وزارت كشــور، كار و حتي وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت.
در اين ميان توجه به ايــن مهم قابل تأمل 
است كه سازمان تامين اجتماعي به صورت 
فراگير بايد براي زناني كه در كار غيررسمي 
اشــتغال داشــته اند، تدارك ويژه ببيند. 
اين زنان كه عالوه بر مســئوليت مادري و 
همسري، بخشي از تامين نيازهاي خانواده 
را بر عهده داشته اند، امروز يا شغل خود را از 
دست داده اند يا در مسير از دست دادن آن 
هستند. كرونا امروز آزمون مديريت تامين 
اجتماعي كشورها به ويژه براي زنان است؛ 
زناني كه پايه هاي اصلي در خانواده و جامعه 

را در اختيار دارند.

عادل عفتي 
فرماندار دشتياري

مريم سرخوش  
خبرنگار

هشدار بارش هاي سيالبي زمستان سال گذشته 
صادر شد اما خبري از اين بارش ها نشد تا اوايل سيالب

هفته گذشته كه با ورود سامانه بارشي، نخستين 
هفته پربارش سال۱۴۰۰ رقم خورد. بارش هايي كه عالوه بر 
سيرابي زمين و مزارع، خســارت هاي قابل توجهي را براي 
روستانشــينان و محورهــاي مواصالتي اصفهــان، يزد، 
خراســان جنوبي و رضوي، كرمان، سيستان و بلوچستان، 

سمنان و تهران به همراه داشت.
برآوردهاي نهايي خسارت ها هنوز اعالم نشده اما تا همين 
حاال عالوه بر فوت ۱2نفر بر اثر ســيالب و يك فوتي بر اثر 
توفان، بيش از 7۰۰ميليارد تومان خســارت به كشاورزي و 
دامداري، جاده ها، تاسيسات عمراني شهري و آب و فاضالب 

شهرها و روستاهاي كشور وارد شده است.

۱2۰ميليارد تومان خسارت در اصفهان 
مديركل ســتاد مديريت بحران اســتانداري اصفهان در گفت وگو با 
همشهري از خسارت 120ميليارد توماني باران هفته گذشته به استان 
خبر داد و گفت: »در بخش جرقويه سفلي، اردستان، مركز نطنز، محور 
ارتباطي جاده كاشــان، روســتاي چوپانان در نايين و خور و بيابانك 

خســارت هايي بر جا ماند كه بيشــتر مربوط به 5روستای شهرستان 
خور و بيابانك است.« منصور شيشــه فروش افزود: »در اثر اين حادثه 
55كيلومتر از راه هاي اصلي، فرعي و روستايي اين مناطق، 40دستگاه 
پل، 3500هكتار زراعت، 800هكتار باغ ها، 36رشته قنات و 253واحد 
مسكوني خسارت ديدند.« اين مسئول با اشاره به اقدامات امدادرساني 
در مناطق خسارت ديده بيان كرد: »تردد در تمام راه هاي استان برقرار 
است اما تنها در روستاي چاه ملك به دليل خرابي پل، مسير از داخل شهر 
براي تردد درنظر گرفته شده است. رسوب برداري از جاده ها همچنان 
ادامه دارد.« به گفته شيشــه فروش پرداخت خســارت به واحدهاي 

مسكوني خسارت ديده در قالب بازسازي آنها صورت خواهد گرفت . 

5۰ميليارد تومان خسارت در خراسان جنوبي
مدير كل مديريت بحران خراســان جنوبي درباره برآورد خســارت هاي 
سيالب به اين استان به همشهري گفت: »   اكنون درگير امدادرساني ها 
به مردم هستيم و هنوز برآورد نهايي از ميزان خسارت ها مشخص نشده 
اســت. 23اكيپ برآورد خســارت در مناطق ســيل زده حضور دارند و 
براساس برآورد هاي اوليه 50ميليارد تومان به راه هاي حوزه استحفاظي 
استان خسارت وارد شده است. كليت خسارت ها هم تا اواسط هفته آينده 
اعالم خواهد شد.« سيدابوالحسن ميرجليلي با اشاره به تداوم بارش ها در 
استان تا دوشنبه هفته جاري بيان كرد: »تلفات جاني ناشي از سيالب در 
استان صفر بوده و خسارت ها با توجه به اطالع رساني هاي مكرر نسبت به 

سال هاي گذشته، كاهش پيدا كرده است. «

۱۱6ميليارد تومان خسارت به 2شهرستان خراسان رضوي 
در خراسان رضوي بارش هاي بهاري تا سه شنبه ادامه دارد و با فعاليت 
سامانه بارشي كه از عصر ديروز آغاز شــده، وقوع بارش هاي رگباري 
توأم با رعد و برق، بارش تگرگ، آبگرفتگي و احتمال سيالب، افزايش 
شدت وزش باد و احتمال بروز خســارت در بيشتر نقاط استان به ويژه 
نيمه غربي و شمالي آن پيش بيني مي شــود. بارش هاي بهاري هفته 
گذشته در گناباد خســارت 83ميليارد توماني به بخش هاي مختلف 
كشاورزي و دامداري، جاده ها، تاسيسات عمراني شهري و آب و فاضالب 
اين شهرستان وارد كرد. اين بارش شديد طي 50سال گذشته در اين 
شهرستان بي سابقه بود و 17سيل بند را تخريب كرد. در تربت حيدريه 

هم تگرگ و سيل موجب تلف شدن 700راس گوسفند و خسارت به 
350واحد مسكوني شهري و روستايي شد. خسارت اين شهرستان هم 
براساس اعالم فرمانداري تربت حيدريه 33ميليارد تومان برآورده شده 
است. همچنين توفان پنجشنبه شب گذشته در سبزوار جان يك نفر 
را گرفت . محسن نجات، مدير كل بحران استان خراسان رضوي با بيان 
اينكه برآورد خسارت ها هنوز كامل نشده و تا عصر امروز نهايي مي شود 
به همشهري گفت: »خسارت به قنات هاي گناباد قابل توجه است و پس 
از بررســي ها كليت اين آمار اعالم خواهد شد. البته بارش ها در استان 

ادامه دارد و اميدواريم مثل بارش هاي اخير خسارت زا نباشد.« 

277ميليارد توماني خسارت به راه ها در كرمان و سيستان و 
بلوچستان

باران و سيالب حادثه تلخ فوت 6نيروي شــركت برق منطقه گلباف 
كرمان در استان كرمان را رقم زد و عالوه بر آن ابنيه، پل هاي ارتباطي 
و خطوط انتقال شــبكه و بــرق، آب، فيبر نوري و حوزه كشــاورزي 
باغ ها و مزارع را دچار خســاراتی كرد. تنها در حوزه راه ها 27ميليارد 
تومان خسارت به راه هاي اســتان وارد شد و براساس اعالم فرمانداري 
شهرستان راور تندباد و بارش تگرگ و باران بيش از 210ميليارد تومان 
به زيرساخت ها و بخش كشــاورزي اين شهرستان خسارت زده است. 
در سيستان و بلوچستان هم براساس آخرين برآوردها، بارندگي هاي 
سيل آساي چند روز اخير خسارت 40ميليارد توماني به بدنه جاده ها و 

ابنيه فني راه هاي نيمه شمالي استان وارد كرده است.

بررسي خسارت ها در يزد ادامه دارد 
در بارش هاي اخير شهرهاي مختلف استان يزد، پديده تگرگ بيشترين 
ميزان خسارت  را به باغ ها و مزارع وارد كرد و عمده خسارت ها در ناپايداري 
جوي و بارش موقتي اخير هم مربوط به راه هاي اصلي، فرعي و روستايي 
بود. احسان باالكتفي، مديركل مديريت بحران يزد در اين باره به همشهري 
گفت: »خسارت هاي ناشي از سيل هفته گذشــته برآورد نشده اما عمده 
خسارات مربوط به شهرستان هاي اردكان، بهاباد، ميبد و مهريز است. البته 
خسارات مهريز بيشتر در حوزه كشاورزي به دليل بارش تگرگ و در ساير 

شهرستان ها بيشترين خسارت ها به راه ها رقم خورده است.«

۱5۰ميليارد تومان خسارت در فيروزكوه 
در فيروزكــوه هم بر اثر وقوع ســيل در چندين روســتاي مركزي اين 
شهرستان خسارت 150ميليارد توماني به مسيرها، باغ ها، خطوط ريلي 
و ساير تاسيسات وارد شد. ابوالقاسم مهري، فرماندار فيروزكوه در اين باره 
گفت: »با توجه به خســارت هاي وارد شــده و بحران موجود در توزيع 
اعتبارات ســال1400 نگاه ويژه اي به طرح هاي آبخيزداري شهرستان 

خواهيم داشت و اعتبارات بيشتري در اين حوزه اختصاص مي دهيم.«
 

  
براساس اعالم سازمان هواشناسي، بارش هاي بهاري با ورود سامانه هاي 
بارشــي جديد تا اواســط هفته  ادامه دارد و احتمال وقوع ســيالب و 

خسارت هاي بيشتر هم هست.

فاز دوم واكسيناسيون عليه كرونا در 
اســتان هاي مختلف كشور در حال گزارش

انجام اســت و در نخستين مرحله، 
گروه سني باالي 8۰سال به مراكز واكسيناسيون 
فراخوانده شــده اند. براســاس اعالم »عليرضا 
رئيسي« سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا قرار 
بود واكسيناسيون افراد باالي 8۰سال هفته گذشته 
به پايان برسد، اما تقريبا در همه استان ها اين روند 
كندتــر از زمانبندي پيش مــي رود؛ درحالي كه 
واكسيناسيون افراد 75 تا 8۰سال هم قرار است از 
اين هفته شــروع شــود. گزارش هاي رسيده از 
شهرهاي مختلف نشان مي دهد واكسيناسيون 
سالمندان باالي 8۰ســال با استقبال خوب مردم 
همراه بوده و جمعيت شهري و روستايي فارغ از 

نوع، مايل به دريافت واكسن هستند.

به گزارش گروه ايرانشهر، در مازندران مسئوالن دانشگاه 
علوم پزشكي تأكيد مي كنند در همه شهرستان ها، مراكز 
مشــخصي واكسسيناسيون را براســاس اولويت  انجام 
مي دهند، اما عده اي از شهروندان معتقدند دقت كافي در 
اولويت بندي وجود ندارد يا سرعت اجراي طرح مناسب 
نيست. يكي از اعضاي كادر درمان يك مركز بهداشتي در 
ساري به همشهري مي گويد: »با اينكه اعالم شده براي 
واكسيناسيون طبق اولويت با افراد تماس گرفته مي شود، 
اما عده اي براي پيگيري واكسيناسيون سالمندان خانواده 
خود همراه با آنها در مراكز بهداشتي حاضر مي شوند.« 
برخي شهروندان ساكن روستاها و شهرهاي كم جمعيت 
استان مانند آالشــت نيز از انجام نشدن واكسيناسيون 
براي سالمندان در مناطق مسكوني خود خبر مي دهند.

با وجود همــه اظهارنظرهايــي كه در جامعــه درباره 
واكســن هاي موجود در كشور بيان مي شــود، ميل به 

دريافت هــر نوع واكســني در اغلب جوامع شــهري و 
روستايي مازندران باالست. »هاجر محمدي« شهروند 
آملي مي گويد: »شرايط به قدري ســخت شده كه هر 
نوع واكســني از توليد هر كشوري برسد، حاضرم زودتر 
تزريق كنم. براي واكسن توليد داخل هم آمادگي دارم 

داوطلب شوم.«
 البته به نظر مي رســد اين تمايل به دريافت واكســن 
داخلي در جامعــه مازندران هنوز زياد نيســت، زيرا با 
گذشــت حدود 2هفته از اعالم فراخوان ثبت نام براي 
شركت در كارآزمايي باليني واكسن توليد مشترك كوبا 
و انستيتوپاستور ايران، كمتر از 50درصد ظرفيت 3هزار 

نفري درنظر گرفته شده براي مازندران پر شده است.
»قاسم اويس« معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي 
مازنــدران در اين باره به همشــهري مي گويد: »حدود 
1200نفر در مازندران براي شركت در كارآزمايي واكسن 
داخلي ثبت نام كرده اند. انتظار داريم با اطالع رســاني 
بيشتر و بهتر، اين تعداد تا اواسط هفته آينده از 2هزار نفر 
عبور كند.« به گفته وي، حدود 68هزار دوز اول و 15هزار 

دوز دوم واكسن در مازندران تزريق شده است.

افزايش 6برابري مراكز واكسيناسيون در تبريز 
در آذربايجان شــرقي هم شــهروندان گاليه مشابهي 
شــبيه مازندران دارند و معتقدند روند تزريق واكســن 
براي جمعيت 70هزار نفري باالي 80ســال كند پيش 
مي رود. تا حدود 5روز پس از شروع واكسيناسيون، فقط 
15درصد از افراد باالي 80سال واجد شرايط واكسينه 
شدند؛ درحالي كه به گفته مسئوالن دانشگاه علوم پزشكي 

تبريز اين ميزان تا نيمه ارديبهشت به 40درصد رسيد.
تا روز چهارشنبه 15ارديبهشت فقط در 3مركز در تبريز 
و در بقيه شهرها هم در مراكز بهداشت اصلي شهرستان 
واكسيناســيون انجام مي شد، اما مشــكل اصلي براي 

شهروندان واجد شرايط در تبريز پيش آمد.
»احمد ســاعدي« از شــهروندان تبريزي كه با تماس 
تلفني كارشناسان بهداشت براي تزريق واكسن پدرش 
دعوت شده است، به همشهري مي گويد: »روز و ساعت 
مشخصي برايمان اعالم كردند تا در مركز بهداشت سابق 
تبريز در خيابان منبع باشــيم، اما ما در شــهر باسمنج 
زندگي مي كنيم كه با تبريز فاصله دارد و طي اين مسير 

طوالني براي يك فرد 85ساله مشكل است.«
نكته ديگري كه ســاعدي اشــاره مي كند بي نظمي در 
ارسال پيامك اســت. او مي گويد: »عالوه بر پدرم چند 
نفر ديگر در فاميل باالی 80ســال هستند كه براي آنها 

پيامكي نيامده است.«
رئيس مركز بهداشت تبريز هم با بيان اينكه قرار است از 
اواسط هفته آينده واكسيناسيون افراد 70ساله آغاز شود، 
مي گويد: »با توجه به ضرورت تسريع واكسيناسيون از 
روز پنجشــنبه، مراكزي كه براي اين كار درنظر گرفته 

شده بود در تبريز از 3مركز به 18مركز رسيده است.«
به گفته »احمد مردي« ســاكنان شــهرهاي سردرود، 
باسمنج و خسروشاه هم ديگر نيازي به مركز شهرستان 
ندارند و در همان شهر محل سكونت خود و با مراجعه به 

مركز بهداشت مي توانند واكسن دريافت كنند.

افزايش روند واكسيناسيون در قم
روند واكسيناســيون در قم اما ســريع تر است و پس از 
راه اندازي ســومين مركز، تزريق واكســن هم سرعت 
بيشتري گرفته. »محمدرضا قدير« رئيس دانشگاه علوم 
پزشــكي قم با بيان اينكه تا 16ارديبهشــت 18هزار و 
232دوز واكسن به گروه هاي هدف تزريق شده است به 
همشهري مي گويد: »49هزار دوز واكسن وارد قم شده 
است. هم اكنون 3مركز واكسيناسيون در شهر قم فعال 

است و پيگير ايجاد 2مركز بزرگ ديگر هستيم.«
معاون بهداشــتي دانشــگاه علوم پزشــكي قم نيز با 
بيان اينكه 12هزار ســالمند در قــم زندگي مي كنند 
و به بيش از 3هزار نفر واكســن تزريق شــده است به 
همشهري مي گويد: »هم اكنون مشغول واكسيناسيون 
سالمندان باالي 70ســاله در مراكز روستايي هستيم و 
واكسيناسيون افراد باالي 75ســال در شهر قم از هفته 

آينده آغاز مي شود.«

»سيامك محبي« مي افزايد: »تعداد واكسن هاي موجود 
از تعداد نياز گروه هاي مخاطب بيشتر است و ما خودمان 
را آماده مي كنيم روزانه به 4تا 5هزار نفر واكسن تزريق 
كنيم.« به گفته رئيس مركز بهداشت قم هم از ميان بيش 
از 18هزار نفر كه واكســن را دريافت كرده اند هيچ گونه 
عارضه حاد و وخيم گزارش نشده و با توجه به اطالعاتي 
كه در دسترس است واكســن هاي وارداتي و توليدشده 
قابليت اثربخشــي دارند. كادر بهداشتي قم هم انگيزه و 
شوق زيادي براي مقاوم ســازي بدن افراد جامعه دارند. 
يكي از اين افراد كه در مركز شــماره 3مشغول تزريق 
واكســن به ســالمندان است به همشــهري مي گويد: 
»روزهاي خوبي در انتظار ماســت، اما بعضي نسبت به 

اثربخشي واكسيناسيون ترديد دارند.«

مشكل تماس تلفني با سالمندان در كرمانشاه 
در كرمانشاه هم مانند استان هاي ديگر واكسيناسيون 
عليه ويروس كرونا تــا امروز با اســتقبال خوبي همراه 
بوده اســت. يكي از ســالمندان كه از طريق تلفن براي 
مراجعه به اين مركز فراخوانده شده است به همشهري 
مي گويد: »براي تزريق واكســن با منزل تماس گرفتند 
و خوشــبختانه بدون اينكه ازدحام زيادي باشد، تزريق 
را انجام دادم.«  رئيس مركز بهداشت كرمانشاه از افراد 
80 سال به باال درخواست مي كند براي تزريق واكسن 
مراجعه كنند و مي گويد: »با توجه به پاســخگو نبودن 
برخي تلفن ها يا اشتباه بودن شماره ها، ارتباط با تعدادي 

از اين ســالمندان امكان پذير نشده است. افراد 80 سال 
به باال تا روز دوشــنبه فرصت دارند بــه مراكز منتخب 

واكسيناسيون مراجعه كنند.«
به گفته »ابراهيم شــكيبا« تاكنون 41 هزار دوز واكسن 
 وارد اســتان شــده كه 31 هــزار دوز تزريق شــده و

 10 هزار دوز ديگر در حال تزريق است.

ازدحام جمعيت در گيالن 
درحالي كه در كشــور واكسيناســيون گروه هاي هدف 
به صورت قطره چكاني و نوبت بندي انجام مي شود، تجمع 
مردم در مراكز واكسيناسيون گيالن موجب شده است 
كه مسئوالن دانشگاه علوم پزشــكي در اين باره هشدار 
دهند. براساس آمار، كل جمعيت باالي 80سال گيالن 

حدوداً 55هزار نفر است.
»قاســم جان بابايي« يكي از شــهروندان رشت با بيان 
اينكه براي پدر و مادر 80 ساله اش پيامك آمده است به 
همشهري مي گويد: »برخي كه سن والدين شان كمتر 
است به مراكز واكسيناسيون مراجعه مي كنند. نگراني 
آنها قابل درك است، اما بهتر است طبق نوبت بندي عمل 
كنيم.« »آبتين حيدرزاده« معاون بهداشــتي دانشگاه 
علوم پزشــكي گيالن نيز با بيان اينكه 15هزار سالمند 
در گيالن واكسينه شــده اند به همشــهري مي گويد: 
»افراد باالي 80ســال مي توانند با همراه داشتن كارت 
ملي به سالن ملوان واقع در ميدان نيروي دريايي رشت 

مراجعه كنند.«

روندكندواكسيناسيونسالمنداندراستانها
 گزارش هاي رسيده از شهرهاي مختلف نشان  مي دهد سالمندان باالي 80سال

استقبال خوبي از واكسيناسيون عليه كرونا داشته اند 

713ميليارد تومان؛ برآورد اوليه خسارت باران

كرونا و دغدغه اشتغال زنان

 خسارت  نهايي ناشي از نخستين هفته پربارش1400 مشخص نشده اما نخستين بررسي ها خسارت 713ميليارد توماني را
در استان هاي اصفهان، خراسان رضوي، خراسان جنوبي، سيستان و بلوچستان، كرمان و تهران نشان مي دهد 

زمانبندیواكسيناسيون
جمعيت هدف فاز دوم واكسيناسيون عليه كرونا حدود ۱2 ميليون نفر را در بر مي گيرند. طبق 
زمانبندي قرار اســت تا پايان مرداد گروه هاي سني باالي 6۰ســال به ترتيب اولويت واكسن 
دريافت كنند. همچنين تا پايان تير افراد ۱6 تا 6۴ سال كه داراي بيماري هاي زمينه اي هستند، 

واكسينه خواهند شد.

ث
مك

حالخوبروستايياندرهرمزگان
در هرمزگان بنابر اعالم ســخنگوي ســتاد كرونا، تا امروز بيش از 5هزار نفر از جمعيت هدف 2۰هزار 
نفري سالمند هرمزگان واكسينه شده اند و استقبال سالمندان باالي 8۰سال خوب بوده است. »فاطمه 
نوروزيان« با اشاره به وضعيت واكسيناسيون در روستاها به همشهري مي گويد: »در روستاها به دليل 
فعاليت خانه هاي بهداشت، آمار دقيق تري از جمعيت سالمندان وجود دارد و واكسيناسيون آنها با روند 
خوبي در حال انجام است.« به گفته وي، ممكن است هنوز عده  كمي به دليل ترس از تزريق مراجعه نكرده  

باشند، اما در مقابل بسياري از افراد بدون فراخوان به مراكز واكسينه آمده اند.

ث
مك

ادامه از 
صفحه اول
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نگرانی هايی که از مقاومت برخی نهادها 
در برابر حضور زنان در جايگاه های باالی 
حکومتی وجود دارد، سبب ايجاد مانع 
درمسیر شکل گیری عزمی جدی برای 
حضور زنان در عرصه های اين چنینی 

می شود

 جهانگیــري احتمــاال نامــزد اصلي 
اصالح طلبان است

دبیرکل حزب همکاري ملي گفت: با در نظر گرفتن 
شرايط و مقتضیات، ممکن اســت سرانجام اسحاق 
جهانگیري به عنوان گزينه جبهه اصالحات انتخاب 
و معرفي شود چون حزب کارگزاران سازندگي او را 
به عنوان گزينه اصلي خود معرفي کرده است. شهرام 
صادر اضافه کرد: از طرفي برخي احزاب هم به داليلي 
کســي را معرفي نکردند. پیش تر برنامه اين بود که 
پس از معرفي گزينه ها، هرکدام که رأي دوسوم جبهه 
اصالحات را به دست آوردند برنامه ارائه دهند که اين 
روند منتفي و مقرر شد داوطلبان ابتدا برنامه خود را 

ارائه دهند./ايرنا

 مصباحي مقــدم: رئیســي، منتظر اذن 
رهبري است

عضو جامعــه روحانیــت مبــارز گفــت:  ابراهیم 
رئیســی منتظر اذن رهبري اســت و اگر از ناحیه 
رهبري مخالفتي نباشــد، مانعي بــراي حضور در 
انتخابات1400 نــدارد. غالمرضــا مصباحي مقدم 
افزود: با تعداد قابل توجهي از کانديداها صحبت شده 

و اکثرا اعالم کردند درصورتي کانديدا خواهند شــد 
که رئیسي بناي حضور در انتخابات را نداشته باشد 
و تا حدي بســتري براي اجماع تقريبي پديد آمده 
اســت. اکثر افراد در جريان نیروهاي انقالب اعالم 
کانديداتوري خود را به عدم ثبت نام رئیســي منوط 
کرده اند. وي درباره اجماع اصولگرايان روي گزينه اي 
غیر از رئیســي افزود: بعید است اجماع درحد آقاي 
رئیسي روي گزينه هاي ديگر پديد آيد و کار سختي 
است، اما هستند کســاني که با آنها رايزني شده و از 

اجماع نسبي برخوردارند./برنا

 اگر ظريف بیايــد اصالح طلبان به اجماع 
مي رسند 

يك نماينده مجلس دهم گفت: درخصوص آمادگي 
و تمايل جــواد ظريف بــراي کانديداشــدن هنوز 
شــك و ترديد وجود دارد. اگر حاضــر به حضور در 
انتخابات شود، يکي از گزينه هايي است که مجموعه 
اصالح طلبــان مي توانند روي او به اجماع برســند. 
محمود صادقي همچنین افزود: به نظر مي رســد در 
مقايســه با جبهه اصالحات در اردوگاه اصولگرايي 
انسجام کافي براي انتخابات به وجود نیامده و مقداري 
تشتت و تفرق زياد اســت و در دو شورا دسته بندي 
مي شوند. بنابراين به وحدت رســیدن آنها همراه با 
چالش هايي بوده و فعال درگیــر چالش هاي دروني 

هستند و مدعي زياد دارند./برنا

 علي اكبر صالحي، كانديدا مي شود؟
شــنیده ها حاکي اســت که برخي محافل سیاسي 
از رئیس ســازمان انرژي هســته اي بــراي ثبت نام 
در رقابت هــاي1400 دعــوت کرده انــد. صالحي 
که در دولت هــاي خاتمي، احمدي نــژاد و روحاني 
داراي مســئولیت هاي برجســته اي بوده، از سوي 
دعوت کنندگانــش به عنوان چهــره اي غیرجناحي 
معرفي مي شــود. صالحي تاکنون ابراز تمايلي براي 
شرکت در انتخابات رياست جمهوري نداشته است./

قرن نو

 ائتالف 3كانديداي نظامي
محســن رضايي با انتشــار تصويري در صفحه 
تويیتر خود، از جلسه مشــترك با سعید محمد 
و رستم قاسمي خبر داده اســت. رضايي نوشته 
اســت: در انتخابات1400 فارغ از هر نتیجه اي، 
قرار اســت برادرانه و همه با هم ايران را بسازيم. 
همچنین سعید محمد ضمن تأيید اين ديدار در 
تويیتي نوشت: »گام دوم انقالب، سرآغاز تحولي 
همه جانبه براي اعتالي ايــران و ارمغان عزت و 
آرامش براي مردم عزيز است.« جزئیات بیشتري 
از اين نشست سه جانبه منتشر نشده، اما با توجه 
به برگــزاري اين ديدار احتمال ائتالف اين ســه 
نامزد نظامي انتخابات رياســت جمهوري تقويت 

شده است./فرارو

روی خط انتخابات

برخي شرايط حاكم بر فضاي فعلي 
انتخابات را با روزهاي منتهي به 
دوم خرداد1376 مقايسه مي كنند و معتقدند اكنون هم 
ممكن است چنین شرايطي به وجود  آيد و بر تحوالت 
انتخابات تأثیر ويژه اي برجا بگذارد. نگاه شما چیست؟

من به عنوان کسي که در تحوالت منتهي به انتخابات دوم 
خرداد1376 حضور فعالي داشــتم و در ســمت مسئول 
ستاد بانوان آقاي خاتمي فعالیت مي کردم، معتقدم فضاي 
کنوني از جهاتي شبیه به آن فضاست، اما آنقدر زياد نیست 
که بتوان به يك اين هماني قائل بود. به نظرمن در شرايط 
کنوني عمومیت دلسردي و بي تفاوتي جامعه خیلي بیشتر 
است و قابل مقايسه با آن سال نیست. به خاطر دارم که در 
آن سال ها بخشي از روشــنفکران، دانشگاهیان و فعاالن 
سیاسي و مدني از شــرايط مأيوس و دلسرد شده بودند و 
اين چالش در بدنه جامعه چندان مطــرح نبود. برهمین 
اســاس هم بود که آقاي خاتمي در ابتدا هدفش به صحنه 
کشیدن اين بخش از جامعه به عرصه تحوالت جاري بود. 
در آن مقطع در نخســتین جلســه انتخاباتي که باحضور 
آقاي خاتمي برگزار شد، ايشان به اين نکته اذعان کرد که 
»آمده ام براي اينکه بخشــي از جامعه که به انزوا کشیده 
شــده اند را وارد میدان کنم.« آقاي خاتمي در آن جلسه 
عنوان کرد که »ما که رأي نمي آوريم، اما حداقل بخشي از 
جامعه فعال مي شود.« البته اين نکته را هم اشاره کنم که 
در بهمن ماه1375 که آثار اقبال به آقاي خاتمي در سطح 
جامعه ديده شد، رويکردها نیز تغییر کرد و ايشان با قدرت و 
امید بیشتري در عرصه حاضر شد. مي خواهم بگويم شرايط 
کنوني شباهت تام و تمامي با آن دوره ندارد؛ چراکه اکنون 
شــکل و عمق ناامیدي در مردم تغییر يافته و در اليه هاي 
پايیني جامعه هم نفوذ کرده  است. در بروز چنین اوضاعي 
هم موضوعات مختلفــي تأثیرگذار بوده اســت؛ ازجمله 
بیشتر شدن مشــکالت اقتصادي و سختي هاي روزافزون 
مردم در تأمین معیشــت خود و همچنین شیوع ويروس 
کرونا و مشکالت ناشي از آن در حوزه هاي مختلف کشور، 
شکل و عمق ناامیدي کنوني قابل مشاهده در جامعه را با 
آنچه در مقطع سال1376 وجود داشــت، متفاوت کرده 
اســت. مجموعه اين عوامل سبب شــده بخشي از جامعه 
به اين گمانه برســند که در تعیین سرنوشــت خود نقش 
محوري ندارند و حضور در پاي صندوق هاي رأي، گرهي 
از مشکالت شان نمي گشايد. متأســفانه چنین احساسي 
درحال عمومیت يافتن است و بايد هرچه زودتر براي رفع 

آن چاره انديشي کرد.
جبهه اصالحات ايران چه زماني به صورت 
مصداقــي وارد عرصه انتخابات رياســت جمهوري 

خواهد شد؟
جبهه اصالحات ايران اکنون وارد اين مرحله شده و براساس 

فرايند تعريف و تصويب شده، کار روي گزينه ها آغاز شده 
اســت. قبل از ورود به اين مرحله الزم بود ســازوکارهاي 
الزم براي ورود مصداقي به بحث کانديداها تدوين شــود؛ 
برهمین اساس هم بود که ابتدا آيین نامه هاي موردنیاز در 
اين زمینه تدوين شــد و به تصويب اعضا رسید و براساس 
آن گام هايي که بايد برداشته شود تا جبهه اصالحات ايران 
به کانديداي نهايي برسد درحال انجام است. همانطور که 
قبال اشاره کردم، براساس سازوکاري که اخیرا به تصويب 
رسیده، قرار است کانديدا يا کانديداهاي نهايي موردنظر 

يك روز قبل از آغاز ثبت نام کانديداها مشخص شوند.
شانس كدام گزينه ها براي حصول اجماع 

نهايي در جبهه اصالحات ايران بیشتر است؟
درحال حاضر نمي توان از گزينه خاصي نام برد. بايد اجازه 
داد فرايند طراحي شده در جبهه اصالحات ايران کار خود 
را پیش ببرد و از میان شــخصیت هاي مطرح، کانديداي 
نهايي را شناســايي کند. آنچه مهم اســت، اينکه کانديدا 
يا کانديداهاي نهايي با خردجمعي و براســاس رأي گیري 
و نظر همه اعضا انتخاب مي شــوند که اجماع محکمي را 
پديد مي آورد و مي تواند گزينه مورد اقبال جامعه هم باشد.

ارزيابي تان از اعالم كانديداتوري مصطفي 
تاج زاده چیست؟

به نظــرم تاج زاده بــا اعــالم کانديداتــوري در انتخابات 
رياســت جمهوري پیش رو نوعي ايثار و ازخودگذشتگي 
انجام داده است که مي تواند آثار مثبت زيادي براي جامعه 
و نظام  همراه داشته باشد. اگر بخواهم ارزيابي واقع بینانه اي 
از اهداف اين اقدام داشته باشــم، معتقدم تبیین گفتمان 
اصالحات براي مردم يکي از اصلي ترين اهداف تاج زاده از 
اعالم کانديداتوري است. در کنار اين، تاج زاده مي تواند زبان 
گوياي بخش خاموش جامعه باشد؛ موضوعي که مي تواند 
در افزايش میزان مشارکت مردم در انتخابات نقش ويژه اي 
داشــته باشــد. نکته اصلي اين اعالم کانديداتوري ارائه 
راه حل هاي عبور از وضعیت رخوت کنوني است که جامعه با 
آن دست به گريبان است. اگرچه ممکن است در اين مسیر 
بي مهري هايي به تاج زاده روا داشته شود، اما نبايد فراموش 
کرد که کار او بســیار ارزشمند است. ســابقه و عملکرد 
تاج زاده در حوزه فعالیت هاي سیاسي  نشان می دهد او به 

دنبال منافع شخصی نیست.
در اين دوره بر حضور يك كانديداي زن از 
ســوي جبهه اصالحات تأكید شده است. اهمیت اين 
موضوع در چیست و اساسا اين كار نمادين چه تأثیري 

بر موقعیت زنان در جامعه بر جا مي گذارد؟
ابتدا اين نکته را متذکر شــوم که حضور يك زن در میان 
کانديداهاي جبهه اصالحات اصال اقدامي نمادين نیست، 
بلکه آغازي بر فرايند نهادينه سازي حضور زنان در انتخابات 
رياســت جمهوري به حســاب مي آيد. بايد به اين موضوع 

توجه کرد که پذيرش کانديداهاي زن به انجام يك سلسله 
اقدامات و تالش هاي اولیه نیاز دارد تا به موضوعي نهادينه 
شده تبديل شود و روندي را شکل دهد که براساس آن زنان 
بتوانند در قامت کانديداهاي تصدي پست رياست جمهوري 
وارد عرصه شوند و بتوانند نظر مساعد رأي دهندگان را هم 
جلب کننــد؛ بنابراين اين نبايد اينگونه قلمداد شــود که 
جبهه اصالحات ايران در معرفــي کانديداي زن به دنبال 
انجام کاري نمادين است، بلکه هدف نهادينه سازي اين امر 
است. خوشبختانه درمیان اعضاي جبهه اصالحات ايران 
اجماعي جدي در زمینه معرفي کانديداي زن براي حضور 
در انتخابات رياســت جمهوري وجود دارد و نه فقط زنان، 
بلکه آقايان حاضر در نهاد اجماع ساز اصالح طلبان هم براين 
موضوع تأکید ويژه اي دارند. اين موضوع نشــان مي دهد 
همه به ضرورت استفاده از همه ظرفیت هاي زنان در عرصه 
انتخابات تأکید دارند و به اين واقعیت گريزناپذير رسیده اند 
که بايد از قابلیت هاي اين قشر از جامعه در عرصه سیاسي 
کشور هم به خوبي استفاده کرد؛ هرچند بیان اين واقعیت 
که نیمي از جامعه را زنان تشــکیل مي دهند به جمله اي 
کلیشه اي تبديل شــده، اما گوياي اين حقیقت است که 
ديگر نمي توان حق حضــور زنان در عرصــه رقابت هاي 
انتخاباتي را از آنان ســلب کرد و دراين حوزه بايد جايگاه 

ويژه اي براي اين قشر درنظر گرفت.
چه موانعي دراين مسیر وجود دارد؟

يکي از مهم ترين موانعي کــه در راه حضور زنان در عرصه 
کانديداتوري انتخابــات رياســت جمهوري وجود دارد، 
موضوع تفســیر اصل 115قانون اساســي و بحث »رجل 
سیاسي« است. چالش اينجاست که برخي معتقدند زنان 
در دايره شمول »رجل سیاسي« قرار نمي گیرند. بايد تفسیر 
کنوني از اين اصل قانون اساســي اصالح شود؛ هرچند که 
برخي کارشناســان معتقدند اصال نیازي به تفســیر هم 
نیست؛ چراکه وقتي قانون اساســي عنوان رجل سیاسي 
را قید کرده که ناظر بر »شــخصیت« است و نه جنسیت، 
شرط ذکوريت نفي مي شود. اينجاست که شوراي نگهبان 
بايد با اعالم رسمي تفسیر رجل سیاسي در اصل115 قانون 

اساسي، شرايط حضور بانوان در انتخابات رياست جمهوري 
را فراهم کند. مانع ديگري که در اين مســیر وجود دارد، 
اين است که برخي گمان مي کنند شخصیت هاي سیاسي 
- مذهبي زن نداريم و اين موضوع مانع بزرگي در مســیر 
حضور زنان در اين عرصه است. معتقدم با فرايندي که در 
جبهه اصالحات ايران در زمینــه معرفي کانديداي زن در 
پیش گرفته شده است، اين مانع ذهني موجود در جامعه 
و همچنین برخي جريان هاي سیاسي مرتفع خواهد شد 
و شــرايط مناســب براي حضور زنان در عرصه اي مانند 

انتخابات رياست جمهوري فراهم مي شود.
چرا عزمي جــدي بــراي بازتعريف واژه 
»رجل سیاســي« وجود ندارد و اين تعلل به ســدي 
براي بازمانــدن زنان از حضور در عرصــه انتخابات 

رياست جمهوري بدل شده است؟ 
در ايــن زمینــه معتقــدم جــاي خالــي نگاهــي که 
امام خمیني)ره( به مقوله مشارکت سیاسي زنان داشتند، 
در جامعه احساس مي شود. ايشــان باور جدي داشتند به 
اينکه زنان بايد در عرصه هاي مختلف جامعه نقش آفريني 
کنند و حضور مؤثري داشــته باشــند و نبايد به حاشیه 
تصمیم گیري ها رانده شــوند. اکنون چون اين تفکر غالب 
نیست، شــاهديم که موانع جدي در مسیر حضور زنان در 
عرصه هايي مانند انتخابات رياست جمهوري به وجود آمده 
اســت و عزمي جدي هم براي رفع موانع ديده نمي شود. 
ازسوي ديگر برخي برداشت هاي ديني از حکومت کردن 
زنان يا به عبارتي »امارت زنان« وجود دارد که براساس آن، 
اين ديدگاه شکل گرفته است که از نظر شرعي جايز نیست 
زنان در جايگاهي مانند رياســت جمهوري حضور داشته 
باشــند. نگراني هايي که بعضا از مقاومت برخی نهادها در 
برابر حضور زنــان در جايگاه هاي بــاالي حکومتي وجود 
دارد، سبب ايجاد مانع در مسیر شکل گیري عزمي جدي 
براي حضور زنان در عرصه هاي اين چنیني مي شود. مهم 
اين اســت که اگر بتوانیم ظهور و بروز سیاسي زنان را به 

مطالبه اي عمومي تبديل کنیم، مي توانیم اين امید را داشته 
باشیم که از بسیاري از اين موانع عبور کنیم؛ مانند برخي 
موارد که مطالبه عمومي توانست بر نظريات شاذ غلبه کند.

چرا زنان تاكنون براي حضور در كرسي هاي 
مديريتي توفیق جدي نداشته اند و اين نگاه كه نبايد 
وزير زن داشت، از كجا نشــأت مي گیرد و چقدر مؤثر 

بوده  است؟
درباره بخش اول سؤال شــما بايد متذکر شوم که حضور 
زنان در جايگاه هاي مديريتي در ســال هاي اخیر روند رو 
به رشدي داشته و ازنظر کمي قابل توجه بوده است. بايد 
درنظر گرفت که میزان حضور زنان در پست هاي مديريتي 
در دوره اي تنهــا 3درصد بود و بعدها به 5درصد رســید، 
اما درحال حاضر و براســاس آمارهاي معاونت امور زنان 
رياست جمهوري حدود 25درصد از مديران ارشد نظام را 
زنان تشــکیل مي دهند. البته قبول دارم که اين روند کند 
و بطئي اســت، اما بايد اذعان کرد که رو به رشد است و بر 
اين اســاس مي توان به آينده چنین فرايندي امیدوار بود. 
در دوره اخیر با مکانیزم هايي که طراحي شــد و همچنین 
اجراي طرح تربیت 300مدير زن گام هاي مثبتي در مسیر 
حضور زنان در جايگاه هاي باالي مديريتي برداشته شده 
است که بايد با قوت بیشتري ادامه يابد تا در آينده شاهد 
نقش آفريني مؤثرتر زنان در عرصه مديريتي کشور باشیم. 
اما در زمینه انتصاب وزير زن، همانطــور که گفتم وجود 
برخي نظريات فقهــي و مقاومت هايي که گاهی در برخي 
مراکز مذهبي وجود دارد، مانعــي در انتصاب وزير زن در 

دولت ها مي شود.
پس چطور احمدي نژاد وزير زن داشت؟

انتصاب آن يك وزير زن هم در شرايط ويژه اي اتفاق افتاد 
و البته با حواشي بسیاري همراه شد که ادامه هم نیافت و 
سبب شد اين موضوع بیشــتر در سطح نظرها باقي بماند. 
دراين میان يك نکته مهــم وجود دارد؛ بــراي جامعه و 
افکار عمومي معرفي يك وزير زن چشــمگیرتر از انتصاب 

50مديرکل زن اســت و آنقدر که حضور يك وزير زن در 
کابینه نمــود دارد، افزايش انتصاب مديــران زن در بدنه 
دولت به چشــم نمي آيد. درحال حاضر درصــد بااليي از 
معاونان استاندارها در سراسر کشور از زنان انتخاب شده اند؛ 
روندي که از دولت اصالحات آغاز شد و در دولت روحاني 
هم ادامه يافت. حال وعده هايي که در دولت تدبیر و امید 
براي انتصاب وزير زن داده شــد، اما عملي نشد موضوعي 
است که مسئوالن بايد درباره آن توضیح دهند، اما به نظرم 
مي آيد مقاومت هايي که در برخــي مراکز مذهبي وجود 
دارد، در عملي نشدن چنین وعده هايي تأثیر مهمي دارد. 
اخیرا محمدعلي ابطحي، رئیس دفتر رياســت جمهوري 
دولت اصالحات در تويیتي به برخي موانع معرفي وزير زن 
در دوره آقاي خاتمي اشاره کرد و اينکه برخي علما تهديد 
کردند و مقاومت نشــان دادند. در دولــت روحاني هم در 
مقاطعي درمقابل معرفي فرماندار زن مقاومت هايي وجود 
داشت. اينها نمونه هايي از موانعي است که در مسیر حضور 
زنان در جايگاه هايي مانند وزارت وجــود دارد. در چنین 
شــرايطي دولتمردان هم نمي خواهند درگیر چالش هاي 
اين چنیني شوند. البته دست رئیس جمهوري در انتخاب 
معاونان خود باز است؛ در دولت اصالحات و دولت روحاني 
زنان در جايگاه معاونت رئیس جمهوري حضور داشتند. در 
دوره آقاي خاتمي براي نخستین بار زنان در کابینه حضور 
يافتند؛ موضوعي که تا پیش از آن سابقه نداشت و با حضور 

من و خانم ابتکار در هیأت دولت اين سد شکسته شد.
شانس زنان براي حضور در دولت بعدي را 
چگونه مي بینید؟ مي توان امیدوار بود در بدنه هیأت 

دولت آينده نقش پررنگ تري داشته باشند؟
البته صحبت کردن دربــاره مختصات دولت آينده خیلي 
زود است و با توجه به اينکه حتي هنوز کانديداها به صورت 
شفاف مشخص نیســتند، نمي توان خیلي قاطع وضعیت 
حضور زنان در کابینه آينده را پیش بیني کرد؛ کما اينکه 
اصال بايد ديد دولت از کدام طیف سیاســي کشور انتخاب 
مي شــود؛ چراکه اين موضوع نقش قابل توجهي در میزان 
حضور زنان در هیأت دولــت دارد. امــا موضوعي که در 
جبهه اصالحات ايران پیگیر تحقق آن هستیم و امیدواريم 
به مطالبه اجتماعي تبديل شــود، حضور پررنگ تر زنان 
در عرصه اســت. در اين زمینه پیشــنهادهايي هم مطرح 
کرده ايم؛ نخست اينکه در فهرست کانديداها زنان حضور 
داشته باشند. پیشــنهاد بعدي اين اســت که درصورت 
عدم تأيید صالحیــت کانديداي زن، ايــن مطالبه مطرح 
شــود که معاون اول رئیس جمهوري از میان زنان انتخاب 
شود. پیشنهاد ديگر اين است که 30درصد کابینه را زنان 
تشکیل دهند. نکته مهم اينجاســت که به نظرم با وجود 
اينکه نمي توان پیش بیني واضحي از ســطح حضور زنان 
در دولت آينده ارائه داد، اما به نظر مي رســد نقش آفريني 
پررنگ تر اين قشــر به عنوان مطالبه اي اجتماعي درحال 
مطرح شدن است که مي تواند در تصمیم دولتمردان آينده 

بسیار تأثیرگذار باشد.

دیگر نمی توان حق حضور زنان در عرصه رقابت را سلب کرد
ادامه از 
صفحه 2
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تازه هاي نشر

حمامهاوآدمها
»حمام  ها و آدم  ها« نوشته ميخاييل زوشنكو 
را آبتين گلكار به فارسي برگردانده و از سوي 
نشر ماهي منتشر شده است. اين كتاب قبال 
با نام »طالع نحس« منتشــر شــده بود. اما 
به دليل اينكه تصور نشــود محتواي كتاب 
مرتبط با فيلم مشهور »طالع نحس« است، 
مترجم نام يكي ديگر از داستان هاي كتاب 
يعني »حمام ها و آدم ها« را برآن گذاشــته 

است. داستان هاي اين كتاب از دو مجموعه داستان ديگر 
نويسنده به نام هاي »هردمبيل« و »داســتان هاي جناب آقاي نازار 
ايليچ سيِنبريوخوف« انتخاب شده اند. زوّشنكو نويسنده نوآور و كمتر 
شناخته شده روسيه است. مدت ها او را نويسنده طنزپرداز مي دانستند 
و آثارش در نشريات فكاهي چاپ مي شد و به همين دليل محبوب بود. 
خوانندگاْن زوّشنكو را نويسنده »خود« مي دانستند و نامه هاي بسياري 
براي او مي نوشتند و از وقايعي مي گفتند كه به گمان آنان مي توانست 
دستمايه داستان قرار گيرد؛ ولي زوّشنكو فقط طنزنويس برجسته و 
استاد داستان كوتاه نبود. او پيوســته در تغيير و تحول بود و راه هاي 
جديدي براي تجزيه وتحليل هنري واقعيات زندگي مي جســت. او 
هم داستان هاي بلند غمناك نوشته كه سرشار از انديشه هايي درباره 
نقص هاي طبيعت بشــر و روابط ميان انسان هاســت )داستان هاي 
سوزناك(، هم ماجرايي منحصربه فرد درباره فرازوفرودهاي روح آدمي 
)كتاب آبي(. اين نوشته هاي »غيرخنده دار« و سرشار از انديشه هاي 
فلسفي، در طول زندگي نويسنده با استقبالي مانند داستان هاي طنز او 
روبه رو نشدند و تازه در اواخر سده بيستم رفته رفته ارزش حقيقي آنها 
پديدار شد. نشر ماهي چاپ هفتم اين مجموعه داستان 224صفحه اي 

را در قطع جيبي به بهاي 25هزار تومان منتشر كرده است.

گريزبهتاريكي
گريز به تاريكي، نوشــته آرتور شنيتســلر 
را نسرين شــيخ نيا )دانش پژوه( به فارسي 
برگردانده و نشــر ماهي آن را منتشر كرده 
است. شنيتسلر به همان نسبت كه پزشك 
خوبي است، نويســنده اي توانا نيز هست. 
توانايي او در ادغام سبك هاي متفاوت ادبي 
تجلي مي يابد. موضوع مورد عالقه او، مانند 
دوستش فرويد، روانشناســي است.گرچه 

پزشكي و شعر در روح او با هم در ســتيزند اما فقط نويسنده اي كه 
درعين حال پزشك هم باشــد، توان خلق چنين آثاري را دارد. او با 
شيوه اي بديع و دقتي موشــكافانه خواننده را به تاريك ترين زواياي 
روح قهرمانان داستان هايش مي برد و پرده از ناگفته ها و بگومگوهاي 
دروني آنان برمي دارد. شخصيت هايي كه بين درون و بيرونشان، بين 
خود واقعي شان و صورتكي كه بر چهره زده اند سرگردانند. نشر ماهي 
اين كتاب 344صفحه اي را به بهاي 45هزار تومان منتشر كرده است.

ديدار با علي باباچاهي، شاعر و منتقد ادبي

هر شعری نفی ابتذال است
عليباباچاهيطيچنددههگذشتهشاعرپركاريبودهومانندديگرشاعرانروشنفكرمعاصر،اهلتساهلوتسامح
است.اومعتقداستنقشفرهنگشفاهيرادرارتقايطبقهمتوسطشهرينبايدناديدهانگاشت.درعصريبهاري،در

دومينماهازسال1400بااودربارهكتاب،شاعرانگيدرتهران،روشنفكريونقشروشنفكرگفتوگوكرديم.

كتابهايتــان، در چقــدر 
شــاعرانگيهايتهرانياكالنشهرهايديگر

ايرانراروايتكردهايد؟
پرسش به ظاهر ســاده و پيچيده اي است و در عين 
حال گسترده دامن و همچنين پاسخ، گريزپاي. مسلماً 
مي دانيد كه وقتي شاعري با هر مثال موقعيت ارزشي، 
اجتماعي و سياســي و ديگر متعين هــا، مي خواهد 
چيزي بنويسد، يعني شــروع به نوشتن مي كند، به 
گمانم نقطه عزيمتي وجــود دارد، اما هدف مدنظر 
اوست يا دست كم در مورد من چنين برنمي آيد كه 
حســاب و كتاب كنم و بگويم چقدر زيست روزمره 
يا هنري ام در شهري مانند تهران يا گوهردشت كرج 
كه محل زندگي ام اســت، بوده و بخواهم بازتابش را 
در شعرهايم دنبال كنم. شــايد، شعرهاي من خط 
مستقيمي را نمي گيرد كه تا آخر برود و مثال بر همان 
مسير بازگردد. بنابراين فضايي سيال است كه حاال 
شايد گاه مي توان گفت سرگيجه آور است و همينطور 
كــه در مصاحبه هايم گفته ام، شــايد يك جورهايي 
»افشانشي« باشــد و آنچه در شعرم روايت مي شود، 
در واقع روحيه شعرهاست و نمي توان گفت درونمايه 
مشخص شعرهاست. تعبيري است كه يكي از دوستان 
منتقد درباره شعرهايم نوشــته و اين نكته را خوب 
دريافته است. او مي گويد »شعر زير خودكار باباچاهي، 
نوشته مي شود.« بنابراين اگر مثال بگويم شعرهايم 
چقدر ناظر بر مسائل اجتماعي يا به بيان دهه چهلي، 
بگويم چقدر شعرهايم ملتزم و متعهد است به مثال 
شقاوت هايي كه بر بشر امروز مي رود، مي توان گفت 
كه نه عكس بــرداري مي كند نه فيلمبــرداري و نه 
حكايت و روايت، بلكه مجموعه اي از همه شان است 
كه چند مركزيتي بودن اين شــعرها، توجه اش را به 
مســائل زندگي معطوف مي كند اما با طنز و تناقض 

و گروتسك.
تابهحالشدهكهگوهردشت،تهران
ياهرشهرديگريدركتابهايشعرتان،نقطه

عزيمتتانباشد؟

اصال نمي شــود اقليمي به مسائل نگريست. با توجه 
به اينكه در همين جايي كه هســتم، امروز مي توانم 
با همه دنيا در ارتباط باشــم. به هر حــال قلمرو و 
افق نگاهم چه بخواهــم و چه نخواهــم، بيرون از 
اختياراتم اســت. درست اســت كه ما اختيارات را 
مراقبت مي كنيم يا گاه اجبار را بــه اختيار تبديل 
مي كنيم و وقتي شــما به دنيا نگاه كنيد، اين همه 
سيل و آتش سوزي و كشتار و پناهندگان و فتنه ها و 
ميلياردرها و دزدان سر گردنه اي كه به هر حال اعداد 
و ارقامي كه باال مي كشــند، من نمي دانم چند صفر 
بايد جلويش بگذارم!، همه شــان آنچه هست كه ما 
مي بينيم و به ما مخابره مي شوند. به تعبيري، يعني 
در همين گوشــي همراه ببينيد كه چقدر به خبر، 
مصيبت و فالكت هاي شهرســتاني نگاه مي كنيم و 
طبعا در شــعر ظهور مي يابد. پيرمردي است كه با 
او درباره خوردن گوشــت صحبت مي كنند، تعجب 
مي كند و مي گويد من اصال گوشــت گاو)منظورش 
گوساله است( سال هاست كه نخورده ام! بنابراين جز 
با سالح طنز سراغ اين مسائل رفتن، به گمانم سالح 

كارآمدتري در شعر در دست نداريم.
البتهمنظــورمازاقليــمبهمعناي

روستايياشنيست.
متوجه شــدم. اقليم يعني سرزمين! حتي به معناي 
اقليمي كه نيما يا منوچهر آتشــي بــه كار مي برد، 
باز هم چندان دور از ذهن نرفته ايــم. حتي در آثار 
مدرنيست هاي نويسنده غربي مي بينيد كه مسئله 
نوستالژي و دلتنگي براي گذشته وجود دارد. منظورم 
اين بود كه نگاه اقليمي- ســرزميني ساكن نيست 
بلكه دوار و رونده اســت. بنابراين طبيعي است كه 
مثال زيست هنري ما به ويژه در زمانه كرونايي خيلي 
اسفناك است تا مثال آدمي كه در شانزه ليزه پاريس 
قدم مي زند. حتي با ديدن احتمالي كارتن خواب هاي 
پاريس هم، تفاوتي را با آنجا خواهيد يافت. به نكته 
درستي اشاره كرديد و ممكن بود من فراموش كنم 
كه درد مشترك هســت، اما اين درد مشترك، يك 

درد مشترك منتشر اســت. آوارگان به آن شكل و 
ديگر از ما بهتران جهاني هم –كه البته از اين تعبير 
خوشم نمي آيد- به اشكال مختلف. ماهواره را كه باز 
كنيد يا وارد يكي از اين شبكه هاي اجتماعي شويد، 
مي بينيد كه چقدر جنگ و جدل است كه به تعبير 
حافظ حاصل كوته نظري است اما اينجا حاصل منافع 

دولت ها ست و صاحبان قدرت.
درجاييازشماخواندمكهگفتهبوديد
روشــنفكراندرزمانهماديگرمرجعنيستند.
عوامفريبيوسطحينگرييادعوايبرسرقدرتي
كهبهآناشــارهكرديد،ياسطحياتزندگيكه
وقتيماهــوارهرابازميكنيــم،ميبينيم،اگر
بگوييمدرمقابلكتابايستاده،چراروشنفكران

مابهقولخودتانامروزديگرمرجعنيستند؟
لزوما به دليل انفعال روشنفكران و روشنفكري نيست، 
بلكه ســر موضوع به جاي ديگري وصل است و آن 
اينكه آحاد مردم، چه باسوادها و اهل مطالعه و اهل 
كتابخواني كه به جاي خود، غيرروشنفكران هم كه 
نگاه كنيد در حركت هاي اجتماعي سهيم اند. اينكه 
گفتم، نياز به روشــنفكر در نقش ليدر باشد، وجود 
ندارد. مثال در ارتباط با موضوع بــازار بورس مردم 
اعتراض مي كنند. ما از طريق همين كليپ هايي كه 
در گوشي ها رد و بدل مي شود، مي بينيم كه چقدر 
اعتراض ها جدي اســت و تك تك افراد گويي نقش 

روشنفكر ليدر را بازي مي كنند.

پسروشنفكرانحقيقيدراينبين
چهسهميدارند؟

چندين نوع روشــنفكر داريم. روشــنفكر متعهد، 
روشنفكر منفعل، روشنفكر مزدور، روشنفكر خنثي، 
روشــنفكر خلوت گزين و روشــنفكراني كه فقط 
مي نويسند. »ادوارد سعيد« با اينگونه روشنفكران 
سر ستيز دارد. مي گويد كه هر تئوري بايد تبديل به 
عمل بشود. شايد در زمانه او چنين بوده و ميسر بوده 
اما تئوري به اين معنا كه فرد اگر يك شــهر آرماني 
و تفكر افالطونــي را مدنظر دارد، اگــر اينها را كنار 
بگذاريم و كانتي به قضيه بپردازيم، به گمانم كارل 
پوپر كه روشنفكري است كه معتقد است، محتواي 
تئوري بايد به عمل محقق شــود، اما نه با خشونت 
بلكه با تساهل و مدارا تا حدودي درست مي گويد.   اما 
پيش از اينكه جناب پوپر اين را بگويد، از زبان خودم 
مي گويم، تئوري غيرخشونت مدار در جوامعي قابل 
تحقق است كه طرف مقابل اهل گفتمان و شنيدن 
تئوري و نظرگاه تو باشد. نه اينكه تو هنوز صحبتت را 
شروع نكرده اي، از پيش جبهه خشونت محور و فضاي 
سرشار از خشونت و ارعاب را به رخت بكشد و متوسل 

به مأخذ قدرت محوري بشود.
آياتئوريبههمانشيوهكارلپوپر،
صبروتأملروشنفكران،سطحكيفيتانديشگي
وزندگيطبقهمتوسطشهريوذائقهآنهاراتغيير

نخواهدداد؟
اگر فردي فقط بنويســد، اين نوشــتن نكته اي جز 
تئوري نيســت اما يادمان باشــد هر روشــنفكر يا 
نويسنده معترضي بايد به اندازه تواني كه دارد، وارد 
كارزار اجتماعي شود. پيش تر هم گفتم كه روشنفكر 
ديگر نيازي ندارد كه پرچمدار توده ها باشد و دليلش 

هم روشن است. روشنفكري كه در حد و اندازه ادوارد 
سعيد ظاهر نشــده هم گاه خطرهايي مي كند كه 
 بنا به سوء برداشــت، حتي جان او مورد آماج قدرت 
قرار مي گيرد؛ يعني در مقابل روشــنفكران فعال و 
روشنفكري كه فقط مي نويســد و منتشر مي كند، 
بايد بگويم همين كه مي نويسد و منتشر مي كند، اگر 
شعر باشد، اين شعر در تضاد با ابتذال نوشته مي شود. 

هر شعري نفي ابتذال است.
منظورمدرطوالنيمدتاست.يعني
تمامتأثيرروشنفكراندركالنشهرهايسرزمين
ما،حضوروحياتشانبامداراوتساهلوتسامح
باعثباالرفتنانديشــهذهندستكمطبقه

متوسطنميشود؟
درصورتي اين اتفاق مي افتد كه يك: ما گرفتار فضاي 
شرربار كرونا نباشيم؛ يعني به راحتي بتوانيم دور هم 
جمع شويم. دوم اينكه جامعه ما ترديد محور نباشد. 
وقتي اين آزادي باشد كه در دهه 60 و 70 اوج آن را 
تجربه كرده ايم، شدني است. آن زمان حتي در منزل 
افراد به راحتي جلسه شعر و داستان برگزار مي شد. 
جلسه اي بود موسوم به »سه شــنبه ها« كه خودم 
يكي از افراد اين جلسه بودم. محمد مختاري، كاظم 
سادات اشكوري و جواد مجابي در آن حضور داشتند. 
در جلســه ديگري رضا براهني، نصرت اهلل كريمي و 
بسياري از جامعه شناسان مانند دكتر حسن آريان پور 
به آنجا مي آمدند. نقاشــان هم حضور داشتند. اين 
آزادي باعث ارتقاي ذهني مي شد. جلسه شب هاي 
شعر »پنجشنبه ها« هم با حضور هوشنگ گلشيري 
برگزار مي شد كه گاهي نويسندگان هم در آن حضور 
داشتند. در اين جلسات خود شــاعران هم تمرين 

مدارا و تساهل و تسامح مي كردند.

فرشادشيرزادي
روزنامه نگار

آحاد مــردم، چه باســوادها و اهل 
مطالعه و اهل كتابخواني كه به جاي 
خود، غيرروشنفكران هم كه نگاه 
كنيــد در حركت هــاي اجتماعي 

سهيم اند
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   پايش پهنه های آبی جنوب
كرانههايخليجفارسودريايعمان،ساحلنفتيگازي،شيالتي،تجاريوسكونتيمحسوبميشود.درطولكرانههاي
خليجفارسنقشارتباطاتوحملونقلدرياييناشيازتجارتمليوبينالمللي،قانونيوغيرقانوني،فعاليتهايناشياز

نفتوگازوماهيگيريوشيالت،3رويكرداصلياقتصاديدرايننوارساحليمحسوبميشود.
كرانهدريايعماننيزازمنظرموقعيتجغرافياييوطبيعي،ژرفايآبهايساحلي،تعددخورها،نزديكيبدونواسطهبه
بنادراصليآسياودههاامتيازديگر،مخصوصاًازنظرتجارتوبازرگانيبينالمللي،شيالتوصنايعويژهبالقوهبهترينساحل

ايرانبرايتوسعهاقتصادياست.
شرايطسختاقليمي،آلودگيآبهايساحلي،فرسايش،روانگراييولرزهخيزيبااليمنطقهساحليخليجفارسودرياي
عمان،كمبودتاسيساتوزيرساختهايگردشگري،تنگناهاياقتصاديمعيشتساحلنشينانوتخريبمحيطزيست،
ترددزيادشناورهايحملنفت،افزايشتقاضابراياحداثسازههايدريايي،توسعهمناطقويژهوآزاداقتصاديبدونتوجه
بهبرنامهايهماهنگازجملهمهمتريننقاطضعفدراينپهنهســاحليبهشمارميرود.وجودذخايرعظيمنفتوگازدر
خليجفارس)66تا57درصدذخايرنفتيجهان(وترافيكحملونقلدرياييباالدراينمحيطومتعاقبآندردريايمكران،
سببشدهاستتااينپهنهآبيتنشهايزيســتمحيطيجديراتجربهكندوسواحلبيشتريازاينفعاليتهاآسيب
ببيند.بنابراينبرنامهپايش5سالهبامحورقراردادناينمخاطرات،قراراستراهكارهايمهمحفظزيستبومپهنههايآبي

خليجفارسودريايعمانرابهسازمانحفاظتمحيطزيستارائهدهد.

پيگيري خبر

واكنشسازمانحفاظتمحيطزيست
بهمرگگورخرآفريقايی

سيدمحمدفخار
خبر نگار

قرارداد 5ســاله پايش آب و رسوبات  محيط
خليج فارس و درياي عمان منعقد شد زيست

تا به زودي شناور بومي از بندرعباس 
كار كاوش و پايش را آغاز كند. در اين قرارداد كه با 
عنوان »پروژه پايش 5ساله جامع دريايي سواحل 
خليج فارس و درياي عمان« پنجشــنبه گذشته با 
حضور اينترنتي رياســت جمهوري آغاز شد، قرار 
است سواحل و بستر آب هاي جنوبي ايران كاوش و 

پايش شود.
پايگاه اطالع رساني ســازمان حفاظت محيط زيست، 
هفتــه گذشــته در اين بــاره از انعقاد قــراردادي با 
پژوهشگاه ملي اقيانوس شناســي و علوم جوي خبر 
داده بود كه قرار است آب و رســوبات خليج فارس و 

درياي عمان را طي 5سال پيش رو پايش كند.
به گفته احمدرضا الهيجان زاده، معاون محيط زيست 
دريايي سازمان حفاظت محيط زيست، پايش آب هاي 
خليج فارس و درياي عمان از طريق كشتي تحقيقاتي، 
اقدام بسيار خوبي در راستاي حفظ محيط زيست اين 

منطقه است.
براساس اطالعاتي كه همشــهري به آن دست يافته، 
براســاس اين قرارداد، هرســال 2بار يك كشتي از 
عمان تا اروند در آبادان به طور گســترده از منابع آبي 
نمونه برداري انجام مي دهد تا ميزان آب و رسوبات دريا 
پايش شــود. اين پايش در عين اهميت و حساسيت 
منطقه، از 15سال پيش تاكنون، انجام نشده بود. اما 
اكنون با تجهيزات نوين و ابزارهاي مناســب بار ديگر 
آغاز شده است تا به زودي كشتي كاوشگر مخصوص 

براي انجام كار پايش حركت كند.

اهميتپايشمنطقه
خليج فــارس و درياي عمان محل عبــور بي وقفه 
شناورهاي سبك و سنگين هستند كه آلودگي هاي 
فراوان نفتــي و غيرنفتي براي آب هــاي جنوبي 
كشــور به همراه مي آورند. برخي از اين آلودگي ها 
به ويژه رسوب فلزات سنگين در اعماق دريا موجب 
خسارت  فراوان به بســتر درياها مي شود و تهديد 
جدي براي مرجان ها و ديگر آبزيان است. در كنار 
اين تهديد، صيد ترال كه در سال هاي اخير در اين 
2دريا افزايش يافته به بسترتراشي هاي متعدد منجر 
شده اســت كه ادامه حيات در اين عرصه آبي را با 
چالش جدي مواجه مي كند. بدين ترتيب پايش آب 
و رسوبات خليج فارس و درياي عمان ضرورتي براي 
ادامه حيات آنهاست كه مي تواند خطرات احتمالي 
آلودگي عرصه آبي را با نظارت مستقيم به كمترين 

حد ممكن برساند.

جزئياتعملياتپايش
باتوجه به اهميت محيط دريايــي خليج فارس، تنگه 
هرمز و درياي عمان از نظر منابع زيستي و غيرزيستي و 
مسائل راهبردي گوناگون و وجود تهديدهاي روزافزون 
بر اين محيط دريايي ارزشمند، تدوين يك برنامه پايش 
بلندمدت در همه زمينه هاي مرتبط با آن ضروري است. 
پژوهشگاه ملي اقيانوس شناسي و علوم جوي از سال96 
تاكنون با به كارگيري شــناور كاوشــگر خليج فارس 
و بهره گيري از تجهيــزات پيشــرفته اندازه گيري و 
نمونه برداري، موفق به انجام گشت هاي پايشي شده 

است. در اين گشت ها مطالعه و كنترل عالئم زيستي و 
غيرزيستي خليج فارس، تنگه هرمز و درياي عمان در 
حوزه هاي مرتبط انجام شده است. مطالعات منظمي 
در حوزه هاي مختلف شامل اقيانوس شناسي فيزيكي، 
اقيانوس شناسي شيميايي، اقيانوس شناسي زيستي، 
زمين شناسي دريايي، اقيانوس شناسي ماهواره اي، علوم 
جوي و فناوري و مهندســي دريا در يك شبكه پايش 
مشخص با برنامه زماني معلوم، پيش بيني شده است 
كه پروژه 5ساله پيش رو در اين بخش ها، قرار است ابعاد 
جديدي از حيات آبي و رسوبات منطقه را پديدار سازد.

شناورمخصوص
شــناوري كه قرار اســت كار پايش در خليج فارس و 
درياي عمان را انجام دهد، »كاوشگر خليج فارس« نام 
دارد. اين شناور 50متري تمام ايراني، از بهمن1395 در 
خليج فارس به آب انداخته شده و در اختيار پژوهشگاه 
ملي اقيانوس شناســي و علوم جوي است. در اختيار 
داشتن شــناور تحقيقاتي براي هر كشوري به منظور 
انجام مطالعــات و آزمايش هاي ميداني در ســطح و 
زير دريا، زمينه ساز پيشرفت تحقيقاتي و بهره مندي 
از مزاياي آن در حفظ محيط زيســت است. كاوشگر 

خليج فــارس نيز بــا 167تن وزن و 12نات ســرعت 
مي تواند تا 40روز كار پايش مستمر پهنه هاي آبي را 

انجام دهد و از امكانات گسترده  نيز برخوردار است.

پيشينهعلميكاوش
در فاصله سال هاي 96 تا 98، با توجه به عدم شناخت 
كافي از فرايندهاي فيزيكي، شيميايي و زيستي حاكم 
بر خليج فارس و دريــاي عمــان و عدم اطالع دقيق 
از تغييرات زمانــي كوتاه مدت كه شــامل دوره هاي 
ماهانه و ساالنه مي شود، عالئم و فاكتورهاي محيطي، 
برنامه ريزي براي پايش در برخي ايستگاه هاي منتخب 
در خليج فارس، تنگه هرمز و درياي عمان با فركانس 
زماني 4بار در سال انجام شد. حاال قرار است اين برنامه 
طي 5سال پيش رو 10بار انجام شود كه دوره گشتزني 
در پروژه پايش آب و رســوبات خليج فارس و درياي 

عمان، ساالنه 2بار خواهد بود.
فعاليت كاوشــگر خليج فارس در محــدوده آب هاي 
خليج فارس، تنگــه هرمز و درياي عمــان در فصول 
مختلف ســال صورت گرفت و كاوش ها در دوره هاي 
دي ماه1396، ارديبهشت1397، شهريور و مهر1397، 
آذر و دي1397، ارديبهشت1398و آذر1398 انجام 
شد.  درمجموع، طي حدود 80روز ماموريت دريايي، 
150ايستگاه )با احتساب تكرارهاي فصلي در برخي از 
ايستگاه ها( مورد اندازه گيري و نمونه برداري قرار گرفت 
و از نظر پوشش جغرافيايي از دهانه اروند در شمال غرب 
خليج فارس تا روبه روي خليج چابهار در درياي مكران 
را پوشش داد. در اين گشت دريايي نمونه برداري از آب 
و رسوب و شــناورزي هاي دريايي از مناطق كم عمق 
نزديك ساحل با عمق حدود 10متر تا اعماق بيش از 
هزارمتر در درياي عمان انجام شد. البته تمركز گشت ها 
روي تنگه هرمز و بخش شرقي خليج فارس بود و كار 
پايش انجام و دســتاوردهاي آن در اختيار پژوهشگاه 

ملي اقيانوس شناسي و علوم جوي قرار گرفت.

در پي تلف شــدن يك رأس گورخــر آفريقايي حين جابه جايي توســط 
باغ وحش صفادشــت و وضعيت وخيم 2رأس ديگــر از اين گونه كه چند 
روز قبل به ايران منتقل شده بودند، اگرچه اكانت اينستاگرامي باغ وحش 
صفادشت به منتقدان توهين كرد، اما حاال مديركل دفتر حفاظت و مديريت 
حيات وحش در سازمان حفاظت محيط زيست گفته است، ورود گورخرهاي 
آفريقايي به ايران قانوني بود. روزنامه همشهري در شماره روز پنجشنبه  خود 
در گزارشي به تلفات گونه هاي جانوري در باغ وحش هاي كشور و همچنين 
حين جابه جايي به نقاط مختلف اشــاره كرده بود و دليــل آن  را به نقل از 
كارشناسان حيات وحش، نظارت نامناسب سازمان حفاظت محيط زيست 
بر چرخه حمــل و جابه جايي گونه هاي جانــوري و همچنين كوتاهي در 
نظارت بر باغ وحش هاي كشــور در مورد نگهداري از حيوانات اعالم كرد. 
شهاب الدين منتظمي، مديركل دفتر حفاظت و مديريت حيات وحش در 
سازمان حفاظت محيط زيست اما در گفت وگو با مهر اعالم كرده است كه 
هماهنگي هاي الزم از سوي دامپزشكي 2كشور مبدأ و مقصد براي تعيين 
وضعيت ســالمت گورخرهاي وارداتي به ايران به اين دفتر واصل شــد و 
براساس ارزيابي هاي صورت گرفته مجوز واردات 3رأس گورخر آفريقايي 
به درستي و براساس نظرات كارشناسي صادر شد. او گفت: مجوز صادر شده 
كامال قانوني و براساس دســتورالعمل هاي ورود و خروج جانوران وحشي 
تدوين و به متقاضي ارائه شــده اســت. مديركل دفتر حفاظت و مديريت 
حيات وحش اعالم كرد: پس از صدور مجوز، انجام پروتكل هاي انتقال گونه ها 
با شخص متقاضي است و اتفاق به وجود آمده براي گورخرهاي آفريقايي، در 
هنگام ورود گونه هاي غيربومي به كشور در گمرك ايران مسبوق به سابقه 
است. همانگونه كه در سال98 تمامي پروتكل ها براي ورود هيرمان، شير 
نر ايراني باغ وحش بريســتول لندن رخ داد و اين جانور در هنگام انتقال با 
آسيب هايي روبه رو شــد كه اين گونه آسيب ها حين حمل ونقل گونه هاي 
وحشي، بسيار محتمل است. منتظمي گفت: نظارت بر باغ وحش ها و مراكز 
نگهداري حيات وحش در كشــور يكي از وظايف دفتر حفاظت و مديريت 
حيات وحش در سازمان حفاظت محيط زيست است كه در 2سال گذشته 
به مراتب بيش از پيش بازديدها و نظارت ها تشــديد شده و گزارش از اين 
مراكز به صورت ماهانه به اين دفتر ارســال و رصد مي شود كه اين موضوع 
به ويژه در استان تهران با حساسيت باالتر بررسي مي شود. وي گفت: نمونه 
بارز اين نظارت ها كشف گوســاله هاي گوزن زرد در حال قاچاق در استان 
آذربايجان غربي و كشف تعداد زيادي پرندگان شكاري باالبان و شاهين در 
استان هاي بوشهر و هرمزگان بود. منتظمي همچنين در واكنش به اخبار 
مرتبط با صدور مجوزهاي غيرقانوني بــراي افراد فاقد صالحيت به منظور 
واردات گونه هاي جانوري به ايــران و قاچاق قانوني حيات وحش گفت: در 
2روز گذشته مصاحبه هايي درخصوص صدور مجوزهاي غيرقانوني براي 
ورود حيات وحش به افراد بي صالحيت عنوان مي شــود كه اين موضوع از 
اساس كذب محض اســت و پديده اي به عنوان قاچاق قانوني حيات وحش 
وجود ندارد. تمامي مجوزهاي صادر شده نيز براساس قانون و بررسي هاي 

كارشناسي انجام مي شود.

پايش تمام ايراني خليج فارس
آب و رسوبات خليج فارس و درياي عمان طي 5سال آينده 10مرتبه پايش مي شوند

شرايط سخت اقليمي، آلودگي آب  هاي ساحلي، تخريب محيط زيست و آلودگي هاي نفتي تهديدات جدي 
پهنه هاي آبي است
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 اين روزهــا دعوا و بحث بر ســر نحوه 
گزارش 
برگــزاري امتحانــات نهايــي بيــن خبري

دانش آموزان و مسئوالن وزارت آموزش 
و پرورش به اوج خود رسيده و كار تا جايي باال گرفته 
كه در اصفهان، اردبيل، زنجان، فوالدشهر، يزد، بروجرد 
و چند شــهر ديگر جمعي از دانش آموزان پايه نهم و 
دوازدهم روبه روي اداره آموزش و پرورش تجمع كرده 
و با سردادن شعار خواســتار لغو امتحانات حضوري 
شده اند. اتفاقي كه در تاريخ فعاليت هاي دانش آموزي 

ايران  به اين شكل بي سابقه بوده است..
ماجرا از ابتداي ارديبهشت1400 آغاز شد، وقتي مركز 
سنجش و پايش كيفيت آموزشــي وزارت آموزش و 
پرورش بخشــنامه برگزاري امتحانات پايان سال را 
به مدارس سراسر كشــور ابالغ و عنوان كرد كه فقط 
امتحانات دانش آموزان پايه نهم و دوازدهم حضوري 
برگزار مي شود. از همان روز زبان گاليه و نقد گروهي 
از دانش آموزان و خانواده هاي آنان باز شد و با پركردن 
طومارهاي اينترنتــي، اعتراض در بســتر صفحات 
مجازي و گفت وگو با رسانه ها تالش كردند كه آموزش 
و پرورش را از اين اقدام منصرف كنند اما مســئوالن 
وزارتخانه هر بار در پاسخ به اين اعتراض ها مصمم تر 
عنــوان مي كردند كه نه تنها شــكل امتحانات تغيير 
نمي كند بلكه زمان برگزاري آن هم عوض نمي شود. 
محســن حاجي ميرزايي، وزير آموزش و پرورش در 
گفت وگو با رسانه ها چندين بار تأكيد كرد: » امتحانات 
نهايي طبق مصوبه شــوراي عالي آموزش و پرورش 
بايد حضوري باشــد و اصال امكان ندارد كه شكل آن 

را تغيير دهيم.«

استدالل مسئوالن آموزش و پرورش چيست؟
اولين دليل و برهان مســئوالن آموزش و پرورش اين 
اســت كه امتحانات نهايي به دليل تأثيرگذاري كه در 
انتخاب رشــته پايه دهم و كنكور دارد، بايد حضوري 
برگزار شــود، ضمن اينكه قانون آنهــا را ملزم به اين 
كار كرده و تغييــر در روش برگــزاري آن غيرممكن 
است. خسرو ســاكي، رئيس مركز ســنجش و پايش 
كيفيت آموزشــي وزارت آموزش و پرورش در اين باره 
به همشــهري گفت: »براســاس مصوبه۹۷۷ مورخه 
13مرداد13۹۹ شوراي عالي آموزش وپرورش، امتحانات 
پايه هاي نهــم و دوازدهم به دليل تأثيــر نتايج آنها در 
سرنوشــت تحصيلي دانش آموزان به صورت حضوري 

برگزار مي شود.«
او توضيــح داد: »همين دانش آموزاني كــه اين روزها 
معترض برگزاري امتحانات حضوري هستند، فرداي 
روز كنكور هم به نتايج اعتراض خواهند كرد و مي گويند 
چون امتحان نهايــي مجازي بوده و تقلب گســترده 
صورت گرفته پس معدلش كه در نتيجه كنكور تأثير 
گذاشــته، معتبر نيســت و حق ما ضايع شده است.« 
دومين استدالل آنها به محدوديت زمان و نامشخص 
بودن شكل شيوع كرونا در كشــور برمي گردد. رئيس 
مركز سنجش و پايش كيفيت آموزشي وزارت آموزش 
و پرورش در اين باره مي گويد: »اگــر امكان برگزاري 
امتحانات به شكل حضوري با رعايت ضوابط و مقررات 
بهداشتي تا 2۷ارديبهشت كه زمان برگزاري امتحانات 
است، فراهم شود، ما نمي توانيم اين فرصت را از دست 
دهيم و امتحانات را به تعويق بيندازيم چون بالفاصله 
انتخابات رياست جمهوري برگزار مي شود و از 10روز 
قبل تا 10روز بعد جو جامعه و ســپس مدارس درگير 
اين پديده سياســي بزرگ و مهم است؛ به خصوص كه 
مدارس حوزه انتخاباتي هســتند و بسياري از معلمان 

ما مسئوليت صندوق، نظارت بر صندوق، شمارش آرا 
و... را به عهده دارند.« سومين دليلي كه مسئوالن وزارت 
آموزش و پرورش براي برگزاري بموقع امتحانات نهايي 
مي آورند، بحث زمان كنكور است. ساكي در اين باره هم 
توضيح داد: » فرض كنيم مــا امتحانات را بخواهيم در 
تيرماه كه انتخابات تمام شده، برگزار كنيم. اوال كه آن 
زمان هم معلوم نيست كه وضعيت شيوع كرونا به چه 
شكل و از االن بهتر باشد و از همه مهم تر با زمان برگزاري 
كنكور تداخل پيدا مي كند كه براي خود دانش آموزان 
سخت مي شود. بنابراين سعي ما اين است كه با رعايت 
پروتكل هاي بهداشــتي مانند برگزاري امتحانات در 
فضاي باز، فاصله گذاري ايمن، تعبيه سيســتم تهويه 
مناسب، امتحانات را در زمان مقرر يعني 2۷ارديبهشت 

برگزار كنيم.«

حرف حساب دانش آموزان چيست؟
دانش آمــوزان اما اين اســتدالل ها را قبــول ندارند و 
حتي پا را فراتر گذاشــته و مي گويند كه مگر كالس ها 
حضوري بوده كه حاال مي خواهند امتحانات را حضوري 
برگزار كنند؟ در واقع گروهي از آنها نه با زمان برگزاري 
امتحانات بلكه از اســاس با نحوه برگزاري آن مشكل 
دارند و به صراحت در شــعارهاي خود اعالم كرده اند 
كه حاضر به شركت در امتحانات حضوري نيستند. اما 
دسته دوم دانش آموزاني هستند كه معتقدند در شرايط 
شيوع گسترده بيماري كرونا بايد امتحانات حضوري به 
تعويق بيفتد و آن را به زماني كه بيماري روند كاهشي 

پيدا كرد، موكول كنند.
سياوش. پ، دانش آموز رشته رياضي پايه دوازدهم كه 
جزو گروه اول است، به همشهري مي گويد: »يك سال 
است كه همه كالس ها بدون استثنا مجازي بوده، يك 
روز مدارس را باز نكردند و ما ســر كالس درس حاضر 
نشديم، بعد االن اعالم مي كنند كه امتحانات حضوري 
است. خب چرا؟ مي گويند كه تقلب گسترده مي شود و 
امتحانات از اعتبار مي افتد، خب به ما چه ربطي دارد، 
يك سال وقت داشتند كه سيســتم برگزاري آزمون 
ايمن را طراحي كنند.« ســياوش و دوستانش كه در 
اعتراضات حضوري روبه روي آموزش و پرورش يكي از 
استان ها حضور داشته اند، درباره تأثير معدل امتحانات 
نهايي در كنكور و امكان تضييع حــق دانش آموزاني 
كه بيشتر درس خوانده اند، اســتداللي ندارند و فقط 
مي گويند: »وقتي معدل همه باال باشــد، تأثيرش در 
كنكور يكســان مي شــود، ما اين را قبول داريم ولي 

دانش آموزان درس خوان مي توانند در كنكور خودشان 
را نشان دهند و با كسب نمره بهتر و باالتر از بقيه جلو 

بزنند و رتبه بهتري بگيرند.«
گروه دوم كه از ابتال به بيماري كرونا مي ترسند اما نظر 
ديگري دارند. فرحناز. ظ دانش آموز رشته تجربي پايه 
دوازدهم كه او هم در تجمعات اين چند روز شــركت 
داشته، به همشهري توضيح داد: »من قبول ندارم كه 
امتحانات حتما بايد مجازي باشــد، به نظر من كساني 
كه اين حــرف را مي زنند جــزو دانش آموزان ضعيف 
هستند و مي خواهند امكان تقلب در امتحان مجازي 
را از دست ندهند تا معدل بااليي بگيرند كه در كنكور 
رتبه شــان پايين نيايد؛ اتفاقا اعتراضات ما را اين گروه 
خراب كرده اند و نگذاشــته اند صداي ما شنيده شود. 
حرف ما اين اســت كه االن روزي 400نفر بر اثر كرونا 
كشته مي شــوند و هيچ جا امن نيست. هرگونه تجمع 
يعني ابتالي چندين نفر ديگر به اين ويروس. ما دنبال 
اين هستيم كه امتحانات را بگذارند براي وقتي كه آمار 
مبتاليان مثال به 100نفر رسيد. مي گويند آن وقت با 
كنكور تداخل پيدا مي كند؟ خب مگر پارسال كنكور در 
شهريور برگزار نشد، امسال هم عقب بيفتد. آسمان كه 

به زمين نمي رسد.«

آيا راه سومي هست؟
واقعا راه حل ســومي وجود ندارد و مسئوالن آموزش 
و پرورش نمي توانند پيشــنهادي را ارائه دهند كه هم 
خيال دانش آموزان و خانواده هاي آنان راحت شود و هم 
حرف خودشان روي زمين نماند و امتحانات حضوري 

برگزار شود. 
مرتضي مدبر، معلم متوســطه دوره دوم و كارشناس 
آموزشي در اين باره به همشــهري گفت: اوال كه من 
استدالل دانش آموزاني كه مي گويند »امتحان مجازي 

بــراي كالس مجازي« را قبول نــدارم چون چندين 
مرتبه بخشنامه و اعالم شد كه اگر دانش آموزي نياز 
به آموزش حضوري دارد، مي تواند در مدرسه حاضر 
شود ضمن اينكه آموزش و پرورش از چند ماه پيش، 
بخش هاي زيادي از درس ها را بــراي امتحان نهايي 
نهم و دوازدهم و كنكور حذف كرد كه تعداد آنها هم 
كم نبود چون برنامه اين بود كه به دانش آموزان در اين 
شرايط فشاري وارد نشود. او مشكل اصلي را آن دسته 
از دانش آموزاني دانست كه به ابزار هوشمند و اينترنت 
پرسرعت دسترسي نداشــتند و دچار افت تحصيلي 
شديد شدند. »آموزش و پرورش بايد براي اين گروه 
فكري كند و چاره اي بينديشد. دسترسي به آموزش 
حق همه دانش آموزان است و بايد دولت زمينه آن را 
فراهم آورد. حاال نياورده بايد شرايط امتحانات را براي 
اين گروه با برگزاري كالس هــاي حضوري جبراني، 
آسان ســازي ســؤاالت و حتي تعويق امتحان نهايي 
فراهم آورد.« مدبر افزود: »به نظر من آموزش و پرورش 
اگر قصد برگزاري امتحانــات در زمان مقرر را دارد، از 
االن به خانواده ها از طريق رسانه ها نشان دهد كه چقدر 
به دنبال تحقق پروتكل هاي بهداشــتي در حوزه هاي 
امتحانات اســت. چيدمان با فاصله صندلي ها، تهيه 
ابزار تهويه مناســب، فراهم كردن ماسك و دستكش 
و حتي شيد براي تمام مراقبين و بچه ها، ضد عفوني 
كردن هر روز حوزه هاي امتحاني و... را اگر انجام داده، 
نشان دهند و خيال همه را از اين جهت راحت كنند يا 
اگر واقعا خلئي در اين زمينه دارند، برگزاري امتحانات 
را تا تير به تعويق بيندازند و اجازه دهند كه پيك شيوع 

كرونا تمام شود.«
اعتراضات دانش آموزان چه حضــوري و چه در فضاي 
مجازي همچنان ادامه دارد، آنها منتظرند كه ستاد ملي 

مقابله با كرونا نظر قطعي اش را اعالم كند.

سخنگویستادملیمبارزهباکروناچهمیگوید؟
دانش آموزان معترض از مسئوالن آموزش و پرورش درباره اين موضوع دست شسته  و چشم به تصميم ستاد 
ملي مقابله با كرونا دوخته اند اما آنطور كه سخنگوي اين ستاد مي گويد، امكان برگزاري امتحانات به شكل 
مجازي نيست. عليرضا رئيسي در پاسخ به پرسش همشهري در يك نشست اينترنتي گفت: در جلسه كميته 
تخصصي كه چهارشنبه هفته گذشته با حضور همه اعضا برگزار شد، قرار بر اين شد كه اين امتحانات به صورت 
حضوري برگزار شود. ما به مسئوالن آموزش و پرورش گفته ايم كه برگزاري امتحانات در فضاي باز و همچنين 
استفاده از تهويه و رعايت فاصله فيزيكي دانش آموزان، از نكاتي است كه بايد در هنگام برگزاري امتحانات 

رعايت شود اما به هر حال نتيجه نهايي در اين باره شنبه اعالم خواهد شد.

ث
مك

گزارش همشهري از اعتراض گروهي از دانش آموزان درباره نحوه برگزاري امتحانات نهايي و پاسخ مسئوالن آموزش و پرورش 

جنجالبرسرامتحاناتحضوري
خبرها

فهيمه طباطبايي
خبر نگار

ابالغ ممنوعيت سفرها در عيد فطر
فرمانده قــرارگاه عملياتي مبــارزه با كرونا ضمن ابالغ رســمي 
ممنوعيت همه سفرها در ايام عيد فطر در سراسر كشور، خواستار 
اتخاذ همه تمهيدات الزم براي تحقق ممنوعيت سفرها شد. بنابر 
اعالم پايگاه اطالع رساني وزارت كشور، عبدالرضا رحماني فضلي، 
وزير كشور و فرمانده قرارگاه عملياتي مبارزه با كرونا در نامه اي كه 
در نخستين ساعات صبح جمعه، 1۷ارديبهشت1400 خطاب به 
وزير راه و شهرسازي و فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسالمي 
ايران صادر شد، به استناد مصوبه رؤساي كميته هاي تخصصي ستاد 
ملي مديريت كرونا در حضور رئيس  محترم جمهور، ممنوعيت همه 
سفرها در ايام عيد فطر در سراسر كشور، از ساعت12 روز سه شنبه 
21ارديبهشت ماه تا ظهر روز شنبه 2۵ارديبهشت1400 را رسما 
ابالغ كرد. فرمانده قرارگاه در اين ابالغيه، از وزارت راه و شهرسازي 
و ناجا خواست، با پيش بيني همه تمهيدات الزم، ممنوعيت تمامی 
سفرها در همه مناطق كشور فارغ از هرگونه رنگ بندي كرونايي را 
در بازه زماني مصوب، به نحو كامــل محقق كنند. فرمانده قرارگاه 
عملياتي مبارزه با كرونا در رونوشــت ايــن ابالغيه، ضمن جلب 
همكاري كامل جمعيت هالل احمر براي اجراي مصوبه ممنوعيت 
سفرها، از سازمان صدا و سيما خواست موضوع ممنوعيت سفرها 
را از طريق شــبكه هاي پرمخاطــب راديو و تلويزيون، مســتمرا 

اطالع رساني كند.

 شناسايي 1۴0كودك بي سرپرست 
به دليل ايدز والدين

فريد براتي سده، مديركل توسعه پيشــگيري و درمان اعتياد سازمان 
بهزيستي كشور در روز جهاني »حمايت از يتيمان ايدز« گفت: در ايران 
140 يتيم ايدز شناسايي شــده داريم كه اكثر آنها با خويشاوندان خود 
زندگي مي كنند، به لحاظ حمايتي، اكثر اين افراد به همراه فاميل شان 
زندگي مي كنند كه نشان مي دهد بافت حمايتي از اين قشر در اجتماع 
وجود دارد. اين در حالي اســت كه اين فرزندان بايد به طور كامل تحت 

پوشش قرار گرفته و براي مستمري و... آنها برنامه ريزي شود.
او ادامه داد: همچنين الزم است كه اگر اين فرزندان دچار انزوا هستند، 
خدمات روانشناختي و رواني-اجتماعي برايشــان آماده شود و به طور 
نامحسوس به متخصصان مراجعه و خدمات دريافت كنند تا از نظر شرايط 

روانشناختي در حال و آينده دچار مشكل نشوند.
براتي سده در گفت وگو با ايسنا بر موضوع حمايت از مبتاليان ايدز هم 
تأكيد كرد: در برنامه ششم مقابله با ايدز كه اكنون آن را مي نويسند به 
بحث حمايت نيز توجه كرده اند و يكي از 12سياست اين برنامه، سياست 
حمايت از افراد مبتال به بيماري ايدز است كه اين كار در كشور به سازمان 

بهزيستي محول شده است.
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به سوي آينده

 چيپ ۲نانومتري آي بي ام 
شارژ موبايل را چهاربرابر مي كند

شركت آي بي ام  با رونمايي از فناوري نخســتين تراشه 2نانومتري 
جهان، تحول بســيار بزرگــي را در صنعت نيمه هــادي پديد آورد. 
به گزارش وب ســايت ديجيتال ترندز، آي بي ام با اين طراحي جديد 
توانسته است حداكثر 50ميليارد ترانزيستور را در يك تراشه به اندازه 
ناخن جا دهد كــه اين يك ركــورد جديد در اين حوزه محســوب 
مي شود. ركورد پيشين در اين خصوص در سال201۷ به دست آمده 
بود كه 30ميليارد ترانزيستور در تراشــه اي قرار داشت كه براساس 
نانوچيپ هاي ۷نانومتري ساخته شده بود. اريو گيل، مدير تحقيقات 
شركت آي بي ام در اين خصوص مي گويد: »اين ابداع براي كل صنعت 
نيمه هادي و فناوري اطالعات ضروري اســت«. آي بي ام مدعي شده 
اســت كه با اين تراشــه هاي جديد مي توان 45درصد عملكرد باال و 
۷5درصد مصرف انرژي كمتري نســبت به تراشه هايي با استفاده از 

فرايند ۷نانومتري به دست آورد.
 

اين مهم در دنياي واقعــي مي تواند به معناي چهاربرابر شــدن عمر 
باتري تلفن هاي همراه و نياز به شــارژ آنها هر 4روز يك بار، ســرعت 
بخشيدن به تشخيص اشيا در اتومبيل هاي خودران و بهبود سرعت و 
كارايي لپ تاپ ها باشد. شركت آي بي ام توانست با استفاده از ورق هاي 
نانوي انباشــته)Gate-All-Around(يا همان GAA به اين فرايند 
جديد دست يابد. 2نانومتر براي صنعت نيمه هادي، پايين ترين سطح 
محسوب مي شود. شركت TSMC هم اكنون يك فرايند 5نانومتري را 
ارائه مي دهد و همچنين در حال تحقيق درباره توليد 2نانومتري است 
و سامسونگ نيز در اوايل ســال جاري تراشه 3نانومتري را به نمايش 
گذاشت. برخالف TSMC و سامســونگ، خود آي بي ام چيزي را در 
اين خصوص توليد نمي كند. اين موفقيت از مجتمع نانوتك آي بي ام 
آلباني )IBM's Albany Nanotech( بيرون آمده است؛ جايي كه 
اين شركت در مورد فناوري نيمه هادي آينده تحقيق مي كند. گفته 
شده است، آي بي ام چند مشاركت استراتژيك دارد. در سال2014، 
اين شركت يك قرارداد توليد 10ساله با گلوبال فاندريز امضا كرد. اخيرا 
نيز آنها همكاري با سامسونگ و اينتل را اعالم كرده اند. اگرچه طراحي 
جديد به طور كلي به صنعت نيمه هادي سود مي رساند اما مي تواند به 
تقويت توليدات در اياالت متحده نيــز كمك كند؛ به خصوص اينكه 

24 آذر 1399اينتل هم سعي دارد ظرفيت توليد خود را گسترش دهد. 26 دی 1399 6 اسفند 1399 16 فروردين 1400 15 ارديبهشت 1400

انگليس

آلمان
اتحاديه اروپا
فرانسه

تركيه
برزيل

هند
جهان

ايران

  واكسيناسيون عليه كوويد-19 
به عنوان تنها راه حل فعلي براي دانش

عبور از بحران كرونــا، از آذر ماه 
سال گذشــته در جهان با محوريت كشورهاي 
ثروتمند آغاز شده است. طبق آمار؛ در اين مدت 
زمان كوتاه بيش از 1.21ميليارد دوز واكسن در 
سراسر جهان توزيع شده است كه برابر با 16دوز 
به ازاي هر 100نفر است. البته هم  اكنون بين 
برنامه هاي واكسيناسيون در كشورهاي مختلف، 
فاصله فاحشــي وجود دارد و طبق گزارش ها، 
هنوز در برخي از آنها حتي يك دوز واكسن نه 
توزيع و نه تزريق شده است. از منظر آماري فرد 
واكسينه شــده به شــخصي گفته مي شود كه 
حداقل يك دوز واكســن دريافت كرده باشد و 
يك فرد كامل واكسينه شده كسي است كه هر 

2 دوز الزم را دريافــت كــرده اســت. اكثــر 
واكســن هاي مجاز كوويــد-19 در دنيا براي 
اثربخشــي و ايجاد ايمني به 2 دوز تزريق نياز 
دارند كه در اين بين فقط واكســن آمريكايي 
جانسون  اند جانســون به عنوان تك دوز مجوز 
استفاده گرفته است كه استفاده آن البته فعال 
محدود به آمريكاست. با اين حال كه دوزهاي 
واكسن در سطح جهاني تقريبا كم توزيع شده،  
اما اكثر كشــورها اقدامات اوليه واكسيناسيون 
خود را روي گروه هاي اولويت دار مانند افراد با 
بيمــاري زمينــه اي و كادر درمــان متمركز 
كرده اند. در اولويت هاي بعدي نيز افراد مســن 
باالي 80 و ۷0ســال و ســاكن در آسايشگاه 

سالمندان نيز واكسينه شده و مي شوند.
نقشــه هاي واكسيناسيون نشــان مي دهد كه 

اختالف چشــمگيري بين قاره ها وجود دارد. 
آفريقا كمترين ميزان واكسيناسيون را در بين 
ساير قاره ها دارد و برخي از كشورها هنوز اقدام 
به واكسيناسيون گسترده نكرده اند. كشورهاي 
كم درآمد در اين بين به برنامه تقسيم عادالنه 
واكسن ســازمان ملل به نام كوواكس اعتماد 
مي كنند كه هــدف آن تاميــن 2ميليارد دوز 
تا پايان سال اســت. 83درصد از دوزهايي كه 
در سراسر جهان تزريق شــده، در كشورهاي 
ثروتمند و متوســط به باال اجرا شــده و فقط 
0.3درصــد از دوزها در كشــورهاي كم درآمد 

اجرا شده است.
داده ها و نمودارهاي زير از منابع دولتي توسط 
پــروژه Our World in Data در دانشــگاه 

آكسفورد جمع آوري شده است.

رقابت جهاني براي 
واكسيناسيون سريع

چين

هند

ايران
تركيه

فرانسه

كاناداروسيه

آمريكا

رتبه جهاني 
دوز واكسن توزيع شده نام كشورواكسيناسيون

واكسينه شده هاي  واكسينه شده هامجموع دوز توزيع شدهدر هر 100نفر 
كامل)2دوز(

61درصد70درصد 131127721جزاير سيشل1
56درصد 60درصد 11610482925رژيم اشغالگر قدس2
--11110834453امارات3
29درصد63درصد9130964سن مارينو4
34درصد46درصد801318506بحرين5
36درصد43درصد8015132910شيلي6
22درصد56درصد78412636مالديو7
24درصد52درصد7650682576انگليس8
32درصد45درصد75249566820آمريكا9

22درصد48درصد70352421مالت10
12درصد17درصد2924103883تركيه49

0/3درصد1/3درصد 1/61314641ايران124
-0/8درصد0/8298377عراق138
-0/6درصد0/6240000افغانستان141
-كمتر از 0/1درصد400كمتر از 0/1كامرون164

رده بندي كشورها براساس واكسيناسيون عمومي 

نقشه جهانی ميزان توزيع واكسن)حداقل يک دوز به ازای هر 100 نفر(

درصد كسانی كه حداقل يک دوز واكسن را دريافت كرده اند

آكسفورد- آسترازنكا
144كشور

سينوفارم 
38كشور

فايزر- بيو ان تك
91كشور

اسپوتنيك
32كشور

مدرنا 
42كشور

سينوواك 
24كشور

 بر اساس آمارهای  بين المللی
ايران از لحاظ ميزان توزيع واكسن 
در  رده 124 جهان قرار گرفته است

ميزان توزيع جهاني انواع واكسن كوويد -19
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واكسيناسيون ســالمندان باالي 
80سال به عنوان نخستين گروه از 
فاز دوم، از 7ارديبهشت، آغاز شد. با 
اينكه قرار بود اين افراد پس از تماس 
كارشناسان وزارت بهداشت براي 
واكسيناسيون به مراكز منتخب 
سالمت مراجعه كنند، اما گزارش 
ميداني همشــهري از چندين مركز سالمت، از آشفتگي 
مراجعه كنندگان به اين مراكز و دستورالعمل هاي مختلف 
مراكز ســالمت حكايت دارد. مشــاهدات ميداني نشان 
مي دهد كه مردم، يعني همان گروه از ســالمندان كه در 
اولويت تزريق  قــرار دارند، به دليــل بي اطالعي از ماجرا، 
سردرگم شده اند، نگران تمام شدن واكسن  هستند و مقابل 
در ورودي اين مراكز در صف ها، انتظار رسيدن نوبت شان را 
مي كشند. همه اينها در حالي است كه هر مركز سالمت، 
دستورالعمل متفاوتي نسبت به مركز ديگر اعمال مي كند 
و در شرايطي كه بايد سالمندان باالي 80سال واكسينه 

شوند، سالمندان باالي 70 و 75سال هم واكسينه مي شوند 
و بيماران خاص هم در صف هاي انتظار ايستاده اند. گروهي 
از مراجعه كنندگان بدون ثبت نام قبلي مراجعه كرده اند و 
همين موضوع بر شلوغي جمعيت در مراكز سالمت اضافه 
كرده است. تصاويري كه در روزهاي گذشته از اين مراكز در 
فضاي مجازي منتشر شد، بر اين مسئله، صحه مي گذارد. 
گروهي از مراجعه كنندگان به اين مراكز مي گويند هيچ كس 
با آنها تماس نگرفته ، هيچ ســامانه اي براي ثبت نام وجود 
ندارد و پرونده سالمت شان تكميل نيست. برخي هم اعالم 
كردند، در تعدادي از مراكز سالمت، حتما بايد با سند خانه، 
محل سكونت شان تأييد شود و گروهي ديگر از تمام شدن 
واكسن، در شرايطي كه در صف واكسيناسيون ايستاده اند، 

گاليه مي كنند.

شلوغي جمعيت در راهروهاي باريك مراكز بهداشت
يكي از مراكز منتخب ســالمت، مركز بهداشتي در غرب 
تهران، پرستاران آن  براي جلوگيري از شلوغي، چند سالمند 

را داخل ماشين هايشان واكســن مي زنند اما در راهروي 
باريك و بلند طبقه چهارم، حدود 20نفر ايستاده اند و منتظر 
ورود هستند. هيچ كس اجازه ورود به سالن اصلي و نشستن 
روي صندلي را ندارد. در اين مركز، مراجعه كنندگان بدون 
ثبت نام پذيرش و واكسينه نمي شوند. چند ساعتي از صبح 
نگذشته كه متصدي اعالم مي كند، 65دوز واكسن سهميه 
اين مركز تمام شده است. يكي از مراجعه كنندگان مي گويد: 
»پدرم، 95ساله است و هنوز با او تماس نگرفته اند. براي 
پيگيري وضعيتش آمده ام.« زن ميانسالي از راه مي رسد 
و از متصدي مي خواهد براي مادرش داخل ماشين تزريق 
انجام شود، متصدي اما مي گويد: »آسترازنكا تمام شده، اگر 
با چيني مشكل نداريد، بزنم. اگر آسترازنكا مي خواهيد تا 
شنبه صبر كنيد.« متصديان، پاسخگوي همشهري نيستند 
و درباره برند واكســن تزريق شده به سالمندان توضيحي 
نمي دهند. با نزديك شدن به ظهر، مراجعه كنندگان بيشتر 
مي شوند، تعدادي روي پله ها مي نشينند و تعدادي روي 
صندلي هاي راهرو. يكي از آنها به روند ثبت نام واكسن در 

مراكز بهداشت انتقاد مي كند و مي گويد: »در برخي از اين 
مراكز، براي ثبت نام، سند خانه مي خواهند. واقعا تأسف آور 
است، در اين شرايط بايد با سند براي واكسيناسيون اقدام 
كنيم.« ثبت نام از ســالمندان كمــي آن طرف تر از اين 
مركز انجام مي شــود. مقابل در ورودي پالكاردي زده اند: 
»ثبت نام واكسيناسيون انجام نمي شــود.« مركز خالي 
است اما متصدي مي  گويد كه اينجا تنها ثبت نام افراد باالي 
80سال انجام مي شود. اما در تابلوي جلوي در، محدوديت 
سني، بسيار ريز و ناخوانا نوشته شــده و همين مسئله، 
مراجعه كنندگان را تا اين مركز مي كشاند. او درباره شرط 
ارائه ســند خانه براي ثبت نام واكسن مي گويد: »17هزار 
نفر ساكن اين منطقه تحت پوشش ما هستند و به نوبت 
واكسينه خواهند شد، جز اين افراد كسي ديگر را پذيرش 

نمي كنيم.« 

تجمع هاي خطرناك
مركز ديگر، كوي نصر اســت. پذيرش در اين مركز هم با 
داشتن برگه ثبت نام اســت. با اينكه اين افراد براي تزريق 
واكسن به اين مركز ارجاع شده اند اما مسئول مربوطه به 
صف بلند مراجعه كنندگان مي گويد: »فقط تا زماني كه 
واكسن موجود باشد، واكسيناسيون انجام مي شود و بقيه 
مي ماند براي بعد از تعطيلــي.« برخي اعتراض مي كنند 
كه در چنين شرايطي مجبورند پدر و مادر سالمندشان را 
ساعت ها معطل نگه دارند و در نهايت ممكن است واكسن 
به آنها نرسد. مرد جواني مي گويد: »اگر به گفته خودشان دوز 
مشخصي دارند پس بايد همان هايي را  كه ثبت نام كرده اند 
واكسينه كنند و پذيرش غيرثبت نامي نداشته باشند. چرا 
براي يك واكسن زدن، مردم اينقدر بايد عالف شوند. پدرم 
پير است و يك ساعت و نيم، معطل مانده ايم. نه جايي براي 
نشستن است و نه شرايطي كه مطمئن شويم تزريق انجام 
مي شود. در ماشين هم واكسيناســيون انجام نمي شود. 

سالمندان در اين شرايط چه كنند؟« 

منتظر بمانيد واكسن برسد!
در مركز بهداشــت پايين تــر از ميدان قــدس 20نفري 
همچنان منتظر مانده اند. 250دوز سهميه اين مركز براي 
واكسيناسيون بود و به گفته يكي از كارمندان همان مركز، 
ساعت 11صبح، سهميه تمام شــده است. مردم منتظر، 
اما اصرار مي كنند همان موقع تزريق انجام شــود؛ »شما 
كه مي دانيد اينقدر مراجعه كننده داريد، بيشــتر واكسن 
بگيريد.« اين را يكي از مراجعه كنندگان خطاب به مسئول 
مربوطه مي گويد اما پاسخي نمي گيرد. در روزهاي گذشته 
تصاوير زيادي از اين مركز منتشر شد كه حكايت از شلوغي 
بسيار زياد جمعيت داشت. حاال هم كه واكسن تمام شده باز 
هم مردم منتظر مانده اند. كارمند اين مركز درباره شلوغي 
جمعيت به همشهري مي  گويد: » بارها اعالم شده كه منتظر 
تماس از سوي 4030 بمانند يا در سامانه ثبت نام كنند تا 
نوبت داده شــود. اما مردم به چنين اطالعيه هايي توجه 

نمي كنند و بدون هماهنگي مراجعه مي كنند. هر كسي 
مراجعه كند را واكسن مي زنيم اما سهميه ما هم مشخص 
شده و بايد طبق همان روال انجام شود. ادامه واكسيناسيون 

در روز شنبه انجام مي شود«.
در مركز بهداشت خيابان دركه هم مردم معطل مانده اند، 
واكسني كه سهميه مركز بهداشت بوده تمام شده و مركز 
درخواست واكسن بيشتري داده است. به مردم مي گويند 
منتظر بمانيد اگر واكسن آمد، تزريق مي كنيم. يك نفر تنها 
2 ماه تا 80سالگي اش مانده و به متصدي مركز اصرار مي كند 

كه در نوبت واكسن قرار بگيرد اما متصدي قبول نمي كند.

ناهماهنگي در تعيين زمان مراجعه 
در يكي از مراكز سالمت در شرق تهران اما وضعيت عجيبي 
حاكم است. فضاي باريكي براي تردد افراد درنظر گرفته  
شده و مردم به زور و سختي از آن تردد مي كنند. ثبت نام 
از 7صبح شــروع شده و همان جا واكســن زده مي شود. 
مركز آنقدر شلوغ است كه تا ساعت13 كه پايان كار مركز 
است، باز هم نوبت به همه نمي رسد. سالمند 86ساله اي 
كنار خيابان دور از شــلوغي جمعيت ايســتاده و منتظر 
خلوت شدن مركز اســت؛ » 2روز است مي آيم و وضعيت 
همين اســت، من كه نمي توانم ميان اين جمعيت خودم 
را به داخل برسانم. فرزندي هم ندارم كه پيگير كارم باشد. 
نمي دانم ثبت نام چطور انجام مي شــود، اما همسايه مان 
گفت اينجا واكســن مي زنند و من آمدم. منتظر مي مانم 
خلوت شود، داخل كه مي روم مي گويند، واكسن ما تمام 
شــده، نداريم. با اين وضعيت احتماال بــه اين زودي ها 
نوبت من نمي شود.« در مركز بهداشــت واقع در خيابان 
باباييان منطقه10، هم قرار است تنها از سالمندان ثبت نام 
شود اما خيلي ها كه سالمند نيســتند هم آمده اند. تعداد 
مراجعه كنندگان به 40نفر مي رســد، يكي مي گويد يك 

ساعت و نيم است كه در صف ايستاده تا نوبتش شود.

از صبح پنجشــنبه، پيامكي در حال چرخيدن است. در 
آن آدرس آزمايشگاهي در خيابان آذربايجان تهران داده 
و اعالم شــده كه در اين مركز براي افراد باالي 75ســال 
واكسن تزريق مي شود. در آزمايشــگاه بسته است اما در 
ساختمان كناري كه هنرســتان است، شلوغي جمعيت 
را مي شد ديد. مردم با ماشــين و پياده منتظرند. نگهبان 
مي گويد اينجا واكسن كرونا تزريق مي كنند. شماره 115 
را مي دهد و مي گويد در صف منتظر بمان؛ »در اين مركز 
به همه واكسن مي زنند، افغان و ايراني هم ندارد. هر كس 
بيايد، واكسن مي گيرد.« داخل حياط مدرسه چند ويلچر 
براي مراجعه كنندگان درنظر گرفته شده تا سالمندان را 
از خيابان به داخل ساختمان منتقل كنند. چند صندلي 
هم كنار ديوار اســت و تعدادي از سالمندان هم در همان 
حياط، در حال واكسينه شدن  هستند. داخل ساختمان، 
سالن بزرگي است كه وسط آن 8ميز چيده شده. نگهبان 
مي گويد: »ديروز آسترازنكا داشتيم امروز سينوفارم چين. 
فرقي نمي كند. هر چه هست بايد بزنند«. برخي به دنبال 
واكسن آســترازنكا هســتند. جمعيت زياد است اما در 
بزرگي و فضاي باز حياط مدرسه چندان به چشم نمي آيد. 
مراجعه كنندگان نزديك به 20دقيقه معطل مي شــوند 
و بعد تزريق برايشان انجام مي شود. مدير مركز به برخي 
از افراد اجازه مي دهد با ماشــين داخل بيايند و واكســن 
داخل ماشين تزريق شود. يك نفر از خيابان آزادي آمده و 
ديگري از تهرانپارس. مردم آدرس اينجا را از دوست و آشنا 
گرفته اند. يكي مي گويد: »خاله ام زنگ زد كه اينجا واكسن 
مي زنند و من هم آمدم.« آن يكي اما حرف  ديگري مي زند: 
»در سامانه وزارت بهداشت ثبت نام كردم و پيامك آمد كه 

به اينجا مراجعه كنم.«
 يا نفر بعدي تأكيد مي كند كه »خانه ما همين باالست و از 
پنجره ديدم كه اينجا شلوغ شده است، آمدم ديدم واكسن 
مي زنند و به تمام اقوام زنــگ زدم كه بيايند.« چند نفري 
هم پيامك را در فضاي مجازي ديده يا از داروخانه محل، 
متوجه ماجرا شــده  بودند. اينجا حتي افراد غيرسالمند 
هم واكسينه مي شــوند. جوان 35ساله اي در حال خروج 
از سالن تزريق اســت. او هم واكسن گرفته؛ »من كورتون 
مصرف مي كنم و با توجه به اطالعيه ها شــنيده بودم كه 
بيماران خاص هم واكســن مي زنند. چند مركز مراجعه 
كردم گفتند هنوز نوبتم نشده است، امروز شنيدم اينجا 
واكسيناسيون انجام مي شــود، آمدم واكسن زدم.« زن 
جواني كه مبتال به سرطان است هم در اين مركز واكسينه 
شــده. مدير مركز مي گويد كه در اينجا روزانه نزديك به 
2هزار دوز واكسن تزريق مي شود. فرقي هم نمي كند افراد از 
چه مناطقي مراجعه مي كنند. واكسن ها هم چيني است و 
هم آسترازنكا. افراد باالي 75سال و بيماران خاص هم جزو 

گروهي هستند كه برايشان واكسن 
تزريق مي شود و احتماال در چند روز 

آينده، با دستورالعمل وزارت بهداشت، افراد در گروه هاي 
سني پايين تر هم مي توانند مراجعه كنند.

معاون فني مركز مديريت بيماري هاي 
وزارت بهداشــت: استقبال مردم براي 
واكسيناسيون بيش  از اندازه و در عين 

حال بدون توجه به رعايت نوبت بود 

واكسيناسيون را در اين فاز نمي توان  جز 
در حوزه وزارت بهداشت به دست كسي 
سپرد، چرا كه اگر بخشي از اين واكسن 
به بازار سياه و ناصرخسرو راه پيدا كند 

كسي پاسخگو نخواهد بود

آمــار مبتاليــان  ديروز

1776
آمار بهبوديافتگان  تا ديروز

2748900
آمــار جان باختگان ديروز

335
كل آمــار جان باختگان

74241
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مريم سرخوش 
خبرنگار

گزارش ميداني همشهري از مراكز منتخب سالمت و سردرگمي در روند واكسيناسيون كرونا حكايت دارد

مردم ساعت ها در صف هاي طوالني براي تزريق واكسن معطل مي مانند و گاهي واكسن به آنها نمي رسد، مراكز، پيش بيني درستي از 
تعداد مراجعه كنندگان ندارند، فضا براي واكسيناسيون مناسب نيست و هر مركز، دستورالعمل متفاوتي براي واكسيناسيون دارد

آشفتگي



تبعیض جنسیتی كرونا
بر اساس گفته طیبه سیاوشی، لیال ارشد و مهران 
بهنیا شرایط سخت كرونایی بر اشتغال و شرایط 

اجتماعی زنان چیره شده است
كرونا از همان ابتدا بر آتش بحران های بسیاری دمید و موجب شد نه تنها مشكالت 
گذشته با شدت بیشتر بســط پیدا كنند بلكه زمینه را برای بروز و ظهور مشكالت 
جدیدی مهیا كرد. هرچند این بیماری زندگی تمــام زنان و مردان جامعه را احاطه 
كرده است اما برخی معتقد هستند كه زنان بیش از دیگران با مصایب دوران كرونایی 
دست و پنجه نرم  می كنند؛ چرا كه زنان در روزگار پیش از كرونا نیز با مشكالتی همچون 
خشونت و بیكاری روبه رو بودند و شرایط جدید موجب شد تا آسیب های اجتماعی و 

اقتصادی فرصت بیشتری برای عرض اندام در زندگی زنان جامعه پیدا كنند. 

دست كوتاه حمایت
مدیران شهری برای كاهش مشكالت زنان در 
دوران كرونا چه برنامه هایی را اجرایی كرده  اند؟

زنان در دوران كرونا بسیار آسیب پذیرتر از مردان شده اند. بیشتر زنان جامعه امروزی 
عالوه بر نقش های متعددی كه در خانواده ایفا می كنند برای كمك به اقتصاد خانواده 
به اجبار وارد بازار كار در بخش كسب وكارهای خرد شده اند. بیشتر این زنان در قالب 
دستفروشی، تولیدات خانگی و كار در تولیدی ها كسب درآمد می كنند اما كرونا و 
تعطیلی بازارها و ماندن مردم در خانه و گرانی های سر سام آور موجب شده تا این قشر 
با خطر بیكاری مواجه شوند. كاهش درآمد و بیكاری در كنار نقش های متعددی 
كه باید در خانواده ایفا كنند موجب شده تا فشارهای روانی روی این قشر ظریف و 

حساس بیش از گذشته باشد. 

 آشفتگي رواني
 پرستاران را تهدید مي كند 

 روایت دو بانوي پرستار
 از دغدغه هایشان در زمانه كرونا

بالي كرونا، دومین بهار تاریك را رقم زد. روزهایي را پشت ســر مي گذاریم كه هر 
روزش با خبر مرگ صدها نفر همراه اســت. هرچند این مرگ ها در قالب یك عدد 
جمع بسته مي شود و فقط ساعتي در صدر اخبار قرار مي گیرد اما شوك و بهت ناشي 
از شنیدن این اخبار منفي افزون بر داغداران كرونا، به مرور به روح جمعي جامعه نیز 
آسیب مي زند. تشدید هیجانات منفي ازجمله استرس، اضطراب، افسردگي و كاهش 
امید به زندگي پیامد درازمدت كرونا هستند و كارشناسان سالمت روان بر این باورند 

كه بهترین راهكار مقابله با بحران هاي رواني، پیشگیري است.
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ایستاده در غبار بیكاري
 خانه داري و كرونا 

نوشتن در باب رنجي كه از این دوران مي بریم، سخت است. به خصوص 
كه حاال میزبان ویروسي سمج هم شده ایم كه انگار بیشتر از همیشه 
نداشــتن هایمان را به رخ مان مي كشــد. در بهار 99، نسبت به بهار 
سال گذشته حدود ۷۴9 هزار نفر از اشتغال زنان كاسته شده. این روند 
تا تابســتان هم ادامه پیدا كرده و 120هزار زن دیگر هم شغل شان را 
در ایام آخرالزماني شیوع كووید-19از دست دادند. این آمار در حالي 
اعالم مي شود كه احتماال جمعیت بسیاري هم در این ایام به جمعیت 
غیرفعال زنان )كه از حضور در بازار كار دلســرد شده اند(  افزوده شده 
و در آمارها دیده نشده اند. انگار ســهم ما هم زندگي كردن در همین 
روزگار است؛ روزگاري كه زنان هنوز براي رسیدن به آنچه در تمامي 
این ســال ها از آنها دریغ شــده مي جنگند و اگرچه نتایج درخوري 
به دست مي آورند اما درمان زخم هاي كهنه بسیار زمان بر است. از یك 
سو سرعت تحوالت، انتشــار داده ها و آگاهي بخشي جمعي افزایش 
پیدا كرده كه به واسطه آن عده اي از افراد جامعه حاال دیگر به تمامي 
به حقوق شــهروندي خود واقفند و آن را مطالبه مي كنند. از ســوي 
دیگر طیف قابل توجهي از جامعه هنوز بر آن باورهاي ســنتي نخ نما 

ایستادگي مي كنند.
 این روزها مدام شنیده مي شود كه جدا كردن زن و مرد براي بحث در 
حوزه هاي مختلف خود نوعي فعالیت ضدفمینیستي به شمار مي آید 
و اساسا نباید در میدان این جداسازي ها جنگید كه سنجش انتخاب 
یك فرد باید بر اساس شایستگي هاي او باشــد نه جنسیتش. اما آیا 
نه فقط در روزگار كنوني ما، كه در همه این ســال ها و قرن ها شرایط 
آزمایش و تشــخیص شایستگي برابر و كنترل شــده بوده است؟ آیا 
ســهمي كه قدرت ها، حكومت ها، قانونگذاران و... به زنان مي دادند با 
مردان برابر بوده كه حاال دنبال مقایســه تعداد زنان موفق در اقتصاد، 
سیاست، ادبیات، هنر و... باشیم؟ ویرجینیا وولف در كتاب »اتاقي از 
آن خود« مي نویسد: » تا قرن نوزدهم زنان شخصیتي مستقل از خود 
نداشتند. آنها انگار موجوداتي بودند كه -حداقل- به لحاظ اقتصادي 
وابستگي به جنس دیگر داشتند و وظایف محدودي مثل به دنیا آوردن 
فرزند، خانه داري، آشپزي و... به دوش آنها بود.« او در بخش دیگري 
از این كتاب دوربین خود را به محیــط خصوصي زنان مي برد؛ »طي 
همه این قرن ها زنان چون آینه هایي عمل كرده اند كه قدرتي جادویي 
و خوشــایند دارند و مي توانند قامت مرد را دو برابر اندازه واقعي اش 
نشان بدهند. اما زنان هم مثل مردان براي پیشرفت نیاز به پول، امكان 
تحصیل، وقت كافي و البته اتاقي از آن خود دارند.« او بر این باور است 
كه نوشتن در اتاق نشیمن هرگز براي زنان آسان نبوده است چرا كه در 
سال هاي گذشته بعید بود زني پیدا شود كه حتي نیم ساعت از وقتش 

از آن خودش باشد.
اگر از سر اجبار و محدودیت كلمات با متر قدیمي جنسیت افراد را به 
2گروه تقسیم كنیم، حقوق برابر براي »زن« و »مرد«  و محروم نبودن 
نیمي از جامعه از خدمات،  موقعیت ها و امكانات به واسطه جنسیت شان 
دیگر براي كمتر كسي محل تشكیك است. اما اگر قرار نباشد از منظر 
»حقوق شهروندي« به ماجرا نگاه كنیم، باز هم حضور نداشتن زنان در 
عرصه به واسطه شرایط اقتصادي كشور، امكان پذیر نیست. در روزگاري 
كه نرخ تورم ركوردهاي تازه اي از خود به جاي مي گذارد و براي مثال 
در گروه خوراكي ها ۷0درصد افزایش را تجربه مي كند، در روزگاري 
كه ساالنه قیمت مسكن بین 100تا ۴00درصد رشد مي كند و خودرو 
تبدیل به كاالي لوكس و ســرمایه اي شده و نرخ رشد جمعیت منفي 
مي شود چطور مي توان به زنان همان نقش هاي سنتي را داد و انتظار 
تعالي و رشد بنیاد خانواده را داشت؟  امروز همه عوامل دست به دست 
هم داده اند كه نه در ایران كه در همه جهان - با سرعت هاي متفاوت- 
نقش هاي سنتي از معنا تهي و دیگر نقش هاي گوناگون زن و مرد مثل 
»مراقبت از فرزندان«، »نان آوري«، »تربیت و آموزش« و...به تساوي 
بین آنها تقسیم شــود. كه راه گریزي از این تغییر نیست. با این همه 
هنوز مي بینیم كه فشار اصلي وظایف خانه، فرزندان و... هنوز در قانوني 
نانوشته بر دوش زنان است درحالي كه با وجود همه محدودیت ها، آنها 
باید براي اشتغال شان هم بجنگند. كرونا در این میان، مشكل جدیدي 
به انبوه این مشــكل ها افزوده؛ چرا كه در ایــام پاندمي این ویروس، 
مراقبت از فرزندان در شرایط آموزش و تدریس غیرحضوري مدارس 
و مدیریت بحران هاي رواني ناشي از خانه نشیني و تعطیلي و قرنطینه 

هم به فهرست وظایف زنان افزوده است.
غصه هاي این قصه به ایران ختم نمي شود. كار، سبك زندگي و... زنان 
در همه جهان بیش از مردان به واسطه كرونا آسیب دیده است و آنها 
را متحمل اضطراب هاي بیشــتري كرده و مسئولیت هاي جدیدتري 
برایشان تعریف شده است؛ براي مثال نشریه اسپانیایي »مي سیوداد 
رئال« نوشته است:»در ایام پاندمي زنان با وجود احساسات و هیجانات 
لطیف خود نشان داده اند كه در برابر شرایط بحراني مقاوم تر بوده و با 
مسئولیت پذیري مضاعف به دنبال راهكارهاي مناسب براي حل مسائل 
دشوار برمي آیند درحالي كه آنها با تقبل مسئولیت هاي مضاعف تري، 
بیشــتر از همه در معرض اضطراب هاي كرونا قرار داشته اند. زنان كه 
عالوه بر مســئولیت هاي چندگانه كارهاي خانه، تربیت و مراقبت از 
فرزندان و اعضاي خانواده كه در روزگار معاصر با كارهاي بیرون از منزل 
نیز بار بزرگ تري از زندگي را بر دوش مي كشــند، به دلیل پیامدهاي 
اجتماعي حاصل از تدابیر قرنطینه، با دشــواري هاي بیشتري مواجه 
شده اند كه نیازمند توجه و برنامه ریزي دقیق بوده است و آنها تنهاتر از 

همیشه از پس بحران تازه برآمده اند«.
آنكتاد هــم در آخرین گزارش هاي خود اعالم كرده كه همبســتگي 
شدیدي بین شیوع كووید-19و كاهش مشاركت در نیروي كار زنان 
وجود دارد. بر اساس داده هاي این گزارش، بیشترین ریزش شغل در 
آمریكا و كمترین ریزش شــغل در اروپا رخ داده كــه در این میان باز 
هم سهم زنان و كارگران ساده به ترتیب 5و 8.۷درصد بیشتر از دیگر 

كارمندان و كارگران برآورد شده است.

یادداشت یك
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آسیبهای

زنانهکرونا

این شماره

آوین آزادي
روزنامه نگار

در پاییز سالي كه 
گذشت سهم نرخ 

بیكاري مردان 
تحصیل كرده تنها 
28.1درصد بوده و 
این در حالي است 

كه نرخ بیكاري 
زنان فارغ التحصیل 

آموزش عالي 
70.3درصد برآورد 

شده است؛ به 
این معنا كه زنان 

تحصیل كرده 
42درصد بیشتر 
از مردان در سال 

گذشته طعم بیكاري 
را چشیده اند و 

فرصت هاي شغلي 
به طور نابرابري میان 

جنس زن و مرد 
تقسیم مي شود و 

كرونا این نابرابري را 
تشدید كرده است

كرونا نرخ رسمي بیكاري زنان را در یك سال، 1.4درصد افزایش 
داده است. اگر آمارهاي رسمي منتشرشده از مركز آمار ایران را 
مالك سنجش قرار دهیم، اگر افزایش جمعیت غیرفعال زنان را در 
سالي كه گذشت نادیده بگیریم، باز هم كرونا كارنامه اشتغال زنان را مخدوش كرده است. نرخ مشاركت 
اقتصادي زنان در پاییز سال99، 3.4درصد نســبت به فصل مشابه سال قبل كاهش پیدا كرده است. این 
یعني زنان در پاییز كرونایي 3.4بیشتر نسبت به پاییز پیش از كرونا از ورود به بازار كار دلسرد شده اند و از 
صحنه فعالیت كنار رفته یا كنار گذاشته شده اند. این در حالي است كه براساس اطالعات مركز آمار ایران و 
آمارهاي ثبتي به دست آمده از عملكرد برنامه هاي اشتغال زایي دستگاه هاي اجرایي به تفكیك زن و مرد، 
در سال هاي 1392 تا 1398 نرخ مشاركت زنان از 12.4درصد به 15.5درصد افزایش یافته كه این یعني براي 
افزایش 3.1درصد نرخ مشاركت زنان، 6سال زمان نیاز بوده و همه این تالش هاي طوالني مدت و كند انگار با 
یك كاهش 3.4درصدي از بین رفته است. زوال كرونا براي اشتغال زنان را شاید همین مقایسه، بیش از هر 
چیز دیگري بتواند نشان و توضیح دهد. همچنین براساس آخرین داده هاي منتشرشده از مركز آمار ایران 
در گزارش »آمارگیري از نیروي كار« در پاییز 99، نرخ اشتغال زنان )جمعیت 15ساله و بیشتر( در پاییز سال 
گذشته 11.8درصد بوده و 27درصد نسبت به پاییز سال 98– كه این رقم 14.5اعالم شده- كاهش پیدا 
كرده است. اما در سالي كه كشور 10 ماه از آن را با ویروس چیني درگیر بوده است، سهم زنان از این آسیب، 
بیشتر برآورد مي شود. در پاییز 1399 نسبت به پاییز 1398 جمعیت غیرفعال، افزایش 2میلیون و 181هزار 
نفري داشــته و از 34میلیون و 410هزار نفر در پاییز 1398به 36میلیون و 591هزار نفر در پاییز گذشته 
رسیده است. این در حالي است كه از این رقم، حدود 807هزار نفر مرد و بیش از یك میلیون و 370هزار 
نفر زن هستند. وضعیت نامطلوب بازار كار موجب شده است كه جمعیت غیرفعال، به ویژه در میان جوانان 
و زنان، افزایش یابد. در واقع زنان 1.6برابر مردان در سال كرونایي از بازار كار خارج شده اند. به نظر مي رسد 
كه وقتي در جوامع، بحران و كسادي بازار كار رقم مي خورد، زنان زودتر از مردان از این شرایط متأثر شده 
و به دالیل مختلف ازجمله باورهاي فرهنگي، از این حوادث، آسیب مي بینند و تأثیر مي پذیرند و در نهایت 

زودتر از بازار كار خارج مي شوند. اعداد، بهترین شاهدان این ادعا هستند.
.

قربانیان نخست پاندمي؛ زنان در مشاغل خدماتي 
اگرچه براســاس آمارهاي مركز آمار، نــرخ بیكاري 
در میــان زنــان ایراني حــدود 1۷درصد اســت اما 
واقعیت اشــتغال زنان را نشــان نمي دهد. مشاركت 
اقتصادي زنان در ایــران 15.۳درصد اســت؛ یعني 
اینكه 85درصد از جمعیت حدود ۴0میلیوني زنان در 
ایران یا كار نمي كنند )جزو جمعیت فعال نیستند(، یا 
كاركردن شــان در آمار هاي رسمي ثبت نمي شود و یا 

بیكار هستند.
 این حقیقت همواره درباره جامعه ما صدق مي كرده اما 
به دنبال شیوع ویروس كرونا بخش اعظمي از مشاغل 
و كسب وكارها و صنوف خدماتي دچار آسیب شدند و 
این مسئله باعث شــد تا به دلیل رعایت پروتكل هاي 
بهداشتي و ركود و تعطیلي بنگاه ها، بیشتر نیروهاي 
كار شاغل در این كسب وكارها با بیكاري نسبي مواجه 
شوند. بیشــترین تأثیر كرونا بر بخش هاي خدماتي 
بوده كه در كوتاه ترین زمان تحت تأثیر شوك كرونا و 

تداوم آن قرار گرفتند. رستوران ها، هتل ها، تاالرهاي 
پذیرایي، اغذیه فروشي ها، آرایشگاه ها، مهدكودك ها، 
باشگاه هاي ورزشــي و مراكز اقامتي و گردشگري كه 
در بخش خدمات فعال بودند به تدریج تحت تأثیر كرونا 
راكد یا تعطیل شدند. بررسي ها نشان مي دهد كه زنان 
بیش از مردان در بخش هاي خدمات مشغول فعالیت 
هستند و همین مسئله نیز باعث شده تا در دوران كرونا 

بیشتر لطمه ببینند.

نرخ بیكاري زنان تحصیل كرده؛ 70درصد 
در پاییز سالي كه گذشت ســهم نرخ بیكاري مردان 
تحصیل كرده تنها 28.1درصد بــوده و این در حالي 
است كه نرخ بیكاري زنان فارغ التحصیل آموزش عالي 
۷0.۳درصد برآورد شده اســت؛ به این معنا كه زنان 
تحصیل كرده ۴2درصد بیشتر از مردان در سال گذشته 
طعم بیكاري را چشیده اند و فرصت هاي شغلي به طور 
نابرابري میان جنس زن و مرد تقسیم مي شود و كرونا 

مي تواند فرزندش را به مهد بســپارد. كرونا مهدها را 
تعطیل كرده و مراكز نگهداري از كودكان را به خاموشي 
كشانده است. در سبك تازه زندگي، زنان دوركار حاال 
دیگر باید در زماني كه در خانه و اصطالحا دوركارند، 
هم به كارفرماهاي خود پاسخگو باشند و هم از فرزند 
خود مراقبت كنند. از سوي دیگر خانه نشیني اجباري 
آنها نقش هاي سنتي مثل غذاپختن، مرتب كردن خانه 
و... را دوباره به شكل انحصاري به آنها نسبت داده است. 
بررسي هاي میداني همشهري نشان مي دهد كه زنان 
در دوران پاندمــي عالوه بر اینكه بین دو تا ســه برابر 
مردان، اســترس و اضطراب را تجربه كرده اند، بسیار 
بیشتر هم طعم بیكاري، عذاب وجدان ناشي از نداشتن 
وقت كافي براي فرزند محصل خود و... را چشیده اند. 
این در حالي اســت كه در جامعه مدرن هیچ كدام از 
نقش هاي زندگي مشترك به یكي از طرفین اختصاص 
ندارد كه بتواند در نهایت موجبات عذاب وجدان آنها 
را فراهم كند. در نهایــت اما این زنان اند كه ســبك 
زندگي شان را كرونا به واســطه تفكرهاي كهنه كهن 
بیشتر از مردان تغییر داده و به این نیمه خاموش جامعه 

آسیب بیشتري وارد كرده است.

شیوع پدیده كودك همسري و پساكرونا 
آنچه از تأثیرات كرونا بر زنان مي بینیم و مي نویســیم 
مربوط به همین روزگاري اســت كــه در آن زندگي 
مي كنیم. دوران پساكووید احتماال آسیب هاي تازه اي 
براي جهان به همراه داشته باشد كه شاید دوباره در این 
میان سهم زنان بیشتر باشد. اما باتا در نشریه تراست 
نوشته اســت یكي دیگر از پدیده هاي ویروس كرونا، 
افزایش پدیده كودك همسري است؛ چرا كه بسیاري از 
خانواده ها به  دلیل بیكار شدن و از دست دادن معیشت 
خود، فقر را تجربه خواهند كرد در این میان، خانواده ها 
با هدف كاهش تعداد اعضا، تصمیم به ازدواج كودكان 
خود مي گیرنــد. تبعات تشــویق ازدواج دختران زیر 
18ســال احتماال خود را در آینده اي نه چندان دور و 
نه چندان نزدیك نشان خواهد دارد. و این احتماال تنها 
یكي از همه آسیب هایي است كه در انتظار مردم جهان 
بعد از پایان پاندمي است. یكي دیگر از آسیب هاي آینده 
مي تواند از بین رفتن بخشي از تالش جمعي زنان براي 
دریافت فرصت برابر حضور در جامعه در قالب امكانات، 
شغل و... باشــد چرا كه در سبك زندگي جدید به نظر 
مي رسد دوباره زنان قرار است با اجبار شرایط، در نقش 

سنتي خود فروبروند.

این نابرابري را تشدید كرده است.

50درصد شغل هاي ازدست رفته به زنان تعلق دارد 
عوامل مختلفي كار را در عرصــه اقتصادي براي زنان 
سخت مي كند. در روزگار كرونا، به نظر مي رسد زنان 
در گزینه هاي اول تعدیل كارفرماها قرار دارند. معاون 
وزیر كار، عیسي منصوري گفته است: »حدود ۷0درصد 
از شاغلیني كه به دلیل كرونا شــغل خود را از دست 

داده اند، بانوان هستند«.
 همچنین تجارت فردا در گزارشي آسیب هاي ویروس 
كرونا به بازار اشــتغال زنان را بررســي كرده اســت. 
براساس آمارها، كرونا در یك ســال اخیر باعث شده 
كه 1/5میلیون شغل تلف شود كه حدود یك میلیون 
از آنها، اشــتغال زنان بوده است. در ســه فصل بهار، 
تابســتان و پاییز99، بین 50 تا ۶0درصد شغل هاي 
ازدســت رفته به زنان تعلق داشته است. در فصل بهار 
حدود 50درصد، در فصل تابســتان حدود ۶0درصد 
و در پاییز حدود ۷0 تا ۷5درصد اشتغال ازدست رفته 
به زنان تعلق داشته اســت. در این گزارش آمده است 
كه اگر ویژگي هاي شــغل هاي ازدست رفته را بررسي 
كنیم، متوجه مي شویم كه شــغل هاي ازدست رفته 
عموما شــغل هایي بوده اند كه توسط بنگاه هاي خرد 
یك تا چهارنفره به وجود آمــده بوده اند. اگر بخواهیم 
این موضوع را كه چرا این مشــاغل از بین رفته است 
خوب واكاوي كنیم، باید توضیــح دهیم به این دلیل 
كه عمدتا این مشاغل، ناپایدار بوده اند، در آنها درصد 
اشتغال تمام وقت نسبت به ساختار بازار كار ما پایین 
بوده و زنان و افراد تحصیل كرده سهم عمده اي در آن 
داشــته اند. همچنین این موضوع قابل پیش بیني بود 
كه اگر روند نزولي تولید ادامه پیــدا كند و همچنان 
تقاضاي خانوار كم شود، در آن صورت این بنگاه ها دیگر 
نمي توانند سرپا بمانند و این شغل ها با یك شوك منفي 
تقاضا از بین خواهند رفت. این شوكي بود كه كرونا وارد 
كرد و تبعات آن به واسطه ســال هاي سال نابرابري، 

دامن زنان را بیشتر گرفت.

از تغییر سبك زندگي تا افزایش اضطراب و عذاب 
وجدان 

تا پیش از شــیوع كووید-19، مادران شاغل، فرزندان 
خود را به مهدكودك ها مي سپردند و بعد از آن زماني را 
براي خود داشتند كه یا در آن مطالعه كنند یا به كاري 
بپردازند و یا ســر كار بروند. حاال تقریبا كمتر مادري 

با شیوع كرونا و ازبین رفتن مشاغل، زنان در سال گذشته، 1.6برابر مردان از بازار كار خارج شده اند 

سال های نابرابری
مائده امینی 

روزنامه نگار
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سمیرا رحیمی
روزنامه نگار

مدیران شهری برای كاهش مشكالت زنان در دوران كرونا چه برنامه هایی را اجرایی كرده  اند؟

دست كوتاه حمایت
امانی، عضو شورای شهر تهران: با استقرار شورا، باید نهادها و سازمان های دولتی 22وظیفه 
تصدی گری را به شورا واگذار می كردند تا مقررات گذاری كنند و بخش اجرایی را شهرداری 

انجام دهد اما این موضوع در عمل اجرایی نشده است

زنان در دوران كرونا بســیار آســیب پذیرتر از مردان 
شده اند. بیشــتر زنان جامعه امروزی عالوه بر نقش های 
متعددی كه در خانواده ایفا می كنند برای كمك به اقتصاد 
خانواده به اجبار وارد بازار كار در بخش كســب وكارهای خرد شده اند. بیشتر این زنان در قالب 
دستفروشی، تولیدات خانگی و كار در تولیدی ها كسب درآمد می كنند اما كرونا و تعطیلی بازارها 
و ماندن مردم در خانه و گرانی های سر سام آور موجب شده تا این قشر با خطر بیكاری مواجه شوند. 
كاهش درآمد و بیكاری در كنار نقش های متعددی كه باید در خانواده ایفا كنند موجب شــده تا 
فشارهای روانی روی این قشر ظریف و حساس بیش از گذشته باشد. در چنین شرایطی باید دید 
چقدر نگاه مسئوالنه ای در شهر برای حمایت از این زنان وجود دارد و چه اقداماتی برای كاهش 
مشكالت شان به ویژه قشر شاغل در بخش خدمات انجام شده است. در ادامه شهربانو امانی، عضو 
شورای شهر تهران و زهرا بهروز آذر، مدیركل امور بانوان شهرداری تهران درخصوص اقدامات 

انجام شده و لزوم پرداختن به موضوع زنان در شهر در دوران كرونا می گویند.

ُمسكن موقت
زنان در بازار كســب وكار و اقتصاد خانواده 
ســهم كوچكی دارند چون جامعه اقتصادی 
ما به شدت مردانه است. در این سهم كوچك 
هم از آنجا كه زنان بیشتر در مشاغل خرد و خدماتی مشغول به كار هستند )چون 
سیستم ورود به كارهای دولتی و رسمی برایشــان محدودتر بوده است( بیشتر 
آسیب پذیر می شــوند؛ چرا كه بخش خصوصی در كشور بسیار ضعیف است. در 
چنین شرایطی كرونا هم مزید بر علت شده و سفره معیشت را در خانواده هایی كه زنان بخشی از كسب درآمد 
را در دست دارند، كوچك تر كرده است و همین مشكالت موجب شده تا بار فشارهای روانی هم در این افراد 
بیشتر شود. البته معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری و شهرداری نواحی 22گانه تهران مخصوصا اداره 
سالمت و آموزش شهروندی سعی كردند تا از طریق سرای محالت به بسیاری از بانوان آموزش های مجازی 
بدهند تا بتوانند در برخی از بخش های شغلی توانمند شوند. این مراكز تیم های خوشه ای و هسته ای در دوران 
كرونا تشكیل داده بودند كه چگونه با اقشار مختلف جامعه ازجمله زنان و سالمندان در ارتباط باشند و بتوانند 
حمایت های مالی و عاطفی را از قشر آسیب پذیر انجام دهند. سراهای محله با همكاری نهادهای دیگر در ارتباط 
با كمك سبدهای معیشتی نیز اقداماتی را انجام داده اند؛ گرچه معتقدم این اقدامات مسكن موقتی است. از 
طرفی دكتر نژاد بهرام در این مدت ســعی كرد از نهادهای حمایتی مانند بنیاد مستضعفان برای خانم های 
دستفروش كمك هایی را بگیرد تا بین زنان سرپرست خانوار توزیع شود. در دوران كرونا خانم هایی كه تحت 
پوشش زنان سرپرست خانوار هستند مانند گذشته همچنان مورد حمایت قرار می گیرند. به عالوه خانم هایی كه 
به شهرداری مراجعه می كنند آن عده ای كه شرایط شان در چهارچوب ضوابط شهرداری باشد مورد حمایت قرار 
می گیرند. البته از آنجا كه معتقدم باید كمك ها به سمت راه اندازی كسب وكار برای بانوان و درآمد پایدار باشد، 
چندین بار پیشنهاد دادیم كه در بخش واگذاری غرفه ها به ویژه در میادین میوه و تره بار بخشی هم به بانوان 
واگذار شود اما چون این واگذاری ها به بخش خصوصی سپرده شده عمال از دست ما خارج است. متأسفانه همه 
بخش های تصدی گری مجموعه شهرداری را برون سپاری كرده اند و یك ستاد نظارتی گذاشته اند تا شهرداری 
مدیریت و نظارت كند. در حالی كه با استقرار شورا، باید نهادها و سازمان های دولتی 22وظیفه تصدی گری را به 
شورا واگذار می كردند تا مقررات گذاری كنند و بخش اجرایی را شهرداری انجام دهد اما در كشور ما این موضوع 
در عمل اجرایی نشده است. در كشورهایی كه مسائل تصدی گری بر عهده مدیریت شهری است مانند حمایت 
از جامعه آسیب پذیر، موفق تر عمل می شود اما در كشور ما چون مدیریت یكپارچه وجود ندارد و این وظایف در 
اهداف نهادهای حمایتی مانند كمیته امداد و بهزیستی مستتر است لذا وظیفه اصلی شهرداری نیست. با تمام 
این تفاسیر ما در تالشیم تا از بانوان در بخش های مختلف حمایت كنیم. به عنوان مثال قبل از كرونا قرار بود تا 
پایان برنامه سوم شهر تهران، 30درصد پست های مدیریتی یعنی میانی به باال را به خانم ها اختصاص دهند اما 
اكنون این روند كند شده است. صدای زنان در مدیریت شهری كمتر شنیده می شود و تغییر باور و نگرش در 

چنین سیستمی به لحاظ زیربنایی كمی سخت است اما باید اتفاق بیفتد.

تالش برای حمایت از بانوان
لطمــه ای كــه در بخــش 
درآمدی به زنــان به ویژه زنان 
سرپرست خانوار وارد می شود، 
جبران ناپذیر اســت. لذا ما در دوران كرونا ســعی كرده ایــم داده ها و بانك 
اطالعاتی كه از این زنان در شــهر داریم را به سرعت به روز رسانی كنیم و در 
اختیار بنیاد مستضعفان قرار دهیم. تقریبا در این مدت توانستیم اطالعات 
4هزار زن را در اختیار بنیاد مستضعفان بگذاریم. این بنیاد هم كارت های هدیه ای آماده كرد و وظیفه 
توزیع را بر عهده ما گذاشت. این كار فروردین ماه 98 در نخستین روزهای شیوع كرونا انجام شد. بعد از 
آن خیریه های متعدد اعالم همكاری كردند و بدین ترتیب بسته های حمایتی زیادی توزیع شد. در یكی 
از بخش هایی كه احتمال صدمه زیاد بود مراكز توانمندسازی كوثر بود. این مراكز، كارگاه های تولیدی و 
خدماتی بودند كه توسط كار آفرینان اجتماعی مدیریت می شوند و زنان سرپرست خانوار در آنجا شاغل 
هستند. در كرونا این مراكز به خاطر تعطیلی بازار نمی توانستند مثل قبل تولید داشته باشند؛ چرا كه هم 
در تامین مواداولیه و هم در توزیع مشكل داشتند. بالطبع تعطیلی این مراكز منجر به تعطیلی و بیكاری 
زنان سرپرست خانوار می شــد. لذا تالش كردیم از این مراكز حمایت كنیم تا بتوانند خط تولیدشان را 
سرپا نگه دارند و برخی را ترغیب كردیم تا خط تولید ماسك را راه اندازی كنند كه بازار خوبی هم داشت.

یكی از مشكالت دیگر كه زنان با آن مواجه شدند تعطیلی بازارها و از بین رفتن بازارهای تخصصی بود كه معموال 
در آن حضور داشــتند؛ مانند بازارچه های فصلی، روزانه و نمایشگاه ها كه متأسفانه در چند مقطع تعطیل شد. 
لذا ما سعی كردیم در 2مقطع از سال با برگزاری دو بازارچه یلدا بازار و جان زندگی كه با توجه به شرایط كرونا 
خیلی سخت توانستیم مجوزهایشان را هم بگیریم، از بانوان حمایت كنیم. همچنین تالش كردیم ارتباط مان را 
با شركت ساماندهی مشاغل تهران كه متولی بحث دستفروشی در شهر است، حفظ كنیم تا این دسته از زنان 
به طور خاص كمتر صدمه بخورند. در عین حال تالش كردیم كه بتوانیم بحث مشاغل خانگی را پیش ببریم و در 
این راستا كالس ها و كارگاه های متعددی به صورت آنالین برای این افراد برگزار شد. با بازارهای دیجیتال آنالین 
مانند »با سالم« و دیجی كاال مذاكره شد كه بانوان در این بازارهای مجازی مشغول به كار شوند. تقریبا 95شغل 
خانگی توانستند وارد بازارهای دیجیتال شوند كه برای شهرداری ركورد باالیی محسوب می شد. ما سعی كردیم 
تسهیالتی مانند آموزش های رایگان را به این بانوان كه پیش از این فقط در بازارهای سنتی بودند بدهیم تا این 
افراد بتوانند با فراگیری برخی مهارت ها وارد این نوع بازارها شوند و معیشت پایداری را داشته باشند. همچنین 
برای زنانی كه در این مدت دوركار بودند و بیشتر وقت خود را در كنار خانواده بودند تولید محتواهایی داشتیم كه 
بخشی از آن انجام شده و بخش دوم این محتوای تولید شده برای كمك به مادران به خصوص برای تعداد نقش هایی 
كه دارند به زودی منتشر می شود و امیدواریم كمكی باشد برای انتقال تجربه و توانمندی بیشتر زنان در شهر. 
البته ما از فرصت های تبلیغاتی هم استفاده و تالش كردیم توجه جامعه را نسبت به حضور زنان در عرصه های 

مختلف جلب كنیم و چندین بار پویش های جدی برای جلب توجه جامعه به مسئله زنان و كرونا برگزار كردیم.

خدیجه نوروزی
روزنامه نگار

46درصد از قربانیان كرونا زن هستند
آمار و ارقام تخمینی از تلفات زنانه در دوران كرونا

داده های جهانــی از مرگ ومیر بیشــتر مردان در اثــر ابتال به 
كووید-19خبر می دهند. در بیشــتر كشورهایی كه اطالعاتی 
دقیق ارائه می دهند، نســبت مرگ ومیر مردان به زنان باالتر از 
1.0بوده و به 3.5هم می رسد. با این همه در تعدادی از كشورها، 
ازجمله هندوستان، نرخ مرگ ومیر زنان باالتر از مردان است. در 
هندوســتان نرخ مرگ ومیر میان مردان 2.9درصد و بین زنان 
3.3درصد اســت. زنان در كشــورهای نپال، ویتنام و اسلوونی 
هم بیشتر از مردان قربانی همه گیری می شوند. تا پیش از این، 
داده های جهانی نشــان داده بودند كه عوامل بیولوژیكی مانند 
واكنش های شدیدتر سیستم ایمنی و رفتارهای پرخطر مانند 
سبك زندگی نادرست یا مصرف سیگار، مردان را در معرض خطر 
باالتر مشكالت شدید جسمی و حتی مرگ در اثر ابتال به كرونا  
قرار داده اند. این یافته های متفاوت درباره ارتباط میان جنسیت 
و نرخ مرگ ومیر در كشورهای مختلف ممكن است نشان دهنده 

ناقص بــودن داده ها درباره كووید-19در كشــورهای مختلف، 
سوگیری در شناســایی موارد ابتال براساس جنسیت و یاوجود 
خطر باالتر برای زنان به واســطه عوامل جمعیت شــناختی یا 
وضعیت بهداشت در كشورها باشد. داده های مرتبط با مرگ ومیر 
در اثر ابتال به كرونا اصوال به صورت عمومی و فارغ از جنســیت 
منتشر می شوند اما تعدادی از كشورها مانند ایتالیا یا هندوستان، 
داده های خود را براساس سن یا جنسیت هم تفكیك كرده اند. از 
آنجا كه همواره مردان به دلیل مرگ ومیر باالتر در آمارها، بیشتر 
مورد توجه قرار گرفته اند، در ادامــه آمار ابتال و مرگ ومیر زنان 
را در تعدادی از كشــورهای جهان كه داده های تفكیك شــده 
براساس جنسیت ارائه داده اند را مشــاهده می كنید. این آمار 
برگرفته از پایگاه Global  Health 50/50است و تقریبا تنها 
پایگاهی  است كه بررسی جامعی از تفاوت آمار مرگ ومیر ناشی 
از ابتال به كرونا براساس جنســیت ارائه داده است. به گفته این 
پایگاه، آمار تفكیك شده براساس جنسیت بسیار كمتر از آمار 
كلی از ابتال و مرگ ومیر ناشی از كرونا در جهان است، از این رو 
رقم دقیقی از تلفات زنان به نسبت مردان در جهان وجود ندارد.

شهربانو امانی
عضو شورای شهر تهران

زهرا بهروز آذر
مدیركل امور بانوان شهرداری تهران

آسیبهای
زنانهكرونا

این شماره

شلیك نهایی كرونا به زنان سرپرست خانوار

آســیب های اجتماعی و اقتصادی 
كرونا قابل چشم پوشی نیست و در 
این میان نباید فراموش كرد كه زنان 
نیز به عنوان عضوی از جامعه و خانواده با مشكالت بیشتری در 
دوران كرونا روبه رو شــده اند؛ چرا كه بیكاری مردان خانواده، 
تحصیل از راه دور فرزندان و... به شكل مستقیم باری را بر دوش 

زنان قرار داده و محدودیت هایی را ایجاد كرده است.
زنان به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر مشكالت دوران 
كرونا قرار گرفته اند. بنده به واسطه فعالیت هایم با زنان سرپرست 
خانواده در تعامل هستم، بســیاری از این زنان در گام های اول 
اشتغال و زندگی سالم بودند اما به دلیل هجوم كرونا نتوانستند 
مســیر خود را ادامه دهند. در واقع از بین رفتن مشاغلی مانند 
نظافت خانه، نگهداری از سالمندان، كار در تاالرها و رستوران ها، 
دستفروشــی و حتی زباله گردی موجب شد تا بخش زیادی از 

زنان سرپرست خانواده با مشكالت عدیده ای روبه رو شوند.
بهتر است بگویم كه بحران كرونا موجب شده است تا مشكالت 
این گروه از جامعه شدیدتر شود و این زنان در معرض آسیب های 
دیگری قرار بگیرند. شاید به جرأت بتوان گفت كه كرونا شلیك 
نهایی به زنان سرپرست خانوار بود و موجب شد تا تمام تالش 

این زنان برای سرپا ماندن و گذران زندگی از بین برود.
من به عنوان یك مددكار اجتماعی، مســائل اجتماعی را جدا 
از مشــكالت اقتصادی نمی دانم و معتقد هستم زمانی كه یك 
زن سرپرست خانواده شغل خود را از دست می دهد یا یك مرد 
خانواده بیكار  شود، زمینه برای افزایش آسیب های اجتماعی و 

خشونت فراهم می شود. در واقع مسائل اجتماعی و اقتصادی 
همچون یك زنجیره به یكدیگر متصل هســتند. هر چند آمار 
دقیقی در این رابطه وجود ندارد اما بر اساس مشاهدات میدانی 
و تحلیل رفتار مراجعان، باید بگویم كه از دست دادن شغل زنان 
سرپرست خانواده دردوره كرونا با افزایش مشكالت اجتماعی 

ارتباط دارد.
با یك نگاه كلی می توان گفت كه شرایط اقتصادی ایجاد شده به 
واسطه كرونا، هر چند موجب بیكاری زنان و مردان شده است اما 
به دلیل جایگاه زنان در مدیریت بحران  خانه، این شرایط فشار 

بیشتری را بر دوش زنان خانواده قرار داده است.

سونامی كرونا در بازار كار زنان

برای بررسی وضعیت اشتغال زنان در 
دوران كرونا بهتر است كه نیم نگاهی 
به آمارها در دوران پیــش از كرونا 
داشته باشیم. بازار كار زنان در اقتصاد ایران كوچك و محدود 
اســت و تنها 20درصد كل اشــتغال و جمعیت فعال به زنان 
اختصاص یافته اســت. در ســال های اخیر، رقمی نزدیك به 
4میلیون نفر مربوط به اشتغال زنان بوده و نزدیك به 20میلیون 
شغل به مردان اختصاص یافته است. این نگاه كلی به ما می گوید 
كه بازار اشــتغال ایران تناسبی با اشــتغال زنان ندارد و تنها 

20درصد شغل های موجود مناسب زنان بوده است.
ناگفته نماند كه این 20درصد زنان شــاغل، بیشتر در بخش 
خدمات و كشــاورزی فعال هســتند و بدون مزد و حقوق كار 
می كنند. سهم كاركنان بدون مزد و حقوق در بین زنان بیشتر 

شهربانو امانی:
متأسفانه همه 

بخش های تصدی گری 
مجموعه شهرداری 

را برون سپاری 
كرده اند و یك ستاد 

نظارتی گذاشته اند تا 
شهرداری مدیریت و 

نظارت كند. در حالی كه 
با استقرار شورا، باید 
نهادها و سازمان های 

دولتی 22وظیفه 
تصدی گری را به شورا 

واگذار می كردند تا 
مقررات گذاری كنند 

و بخش اجرایی را 
شهرداری انجام دهد 

اما در كشور ما این 
موضوع در عمل 

اجرایی نشده است

زهرا بهروز آذر:
یكی از مشكالت 

دیگر كه زنان با آن 
مواجه شدند تعطیلی 
بازارها و از بین رفتن 

بازارهای تخصصی 
بود كه معموال در آن 

حضور داشتند؛ مانند 
بازارچه های فصلی 

روزانه و نمایشگاه ها 
كه متأسفانه در چند 

مقطع تعطیل شد. 
لذا ما سعی كردیم 

در 2مقطع از سال با 
برگزاری دو بازارچه 

یلدا بازار و جان 
زندگی كه با توجه به 
شرایط كرونا خیلی 

سخت توانستیم 
مجوزهایشان را هم 

بگیریم، از بانوان 
حمایت كنیم

ونا تلفات زنانه در دوران كر
آمار جهانی تا لحظه نگارش متن

مجموع مبتالیان:

مجموع فوتی ها:

مجموع داده های تفكیك شده از ابتال: 

مجموع فوتی ها براساس آمار تفكیك شده: 

تخمین تقریبی نرخ مرگ ومیر زنان به نسبت 
مردان در جهان:

كشورهایی كه آمار تفكیك شده جنسیتی ارائه 
می دهند

كانادا
نروژ
سوئد
فنالند

استونی
التویا

بریتانیا
ایرلند

دانمارك
هلند

بلژیك
آلمان

فرانسه
اسپانیا

پرتغال
ایتالیا

سوئیس
اتریش
اسلونی
رومانی
مولدوا
یونان
آلبانی

مقدونیه
تونس
عراق

افغانستان
هندوستان

نپال
بنگالدش

تایلند
ویتنام

اندونزی
فیلیپین

كره جنوبی
استرالیا
نیوزیلند

كنیا
روآند
نیجر
چاد

لیبریا

گینه بیسائو
آرژانتین

پرو
اكوادور
كلمبیا

جمهوری دومنیكن
هائیتی

جامائیكا
كاستاریكا
گواتماال
مكزیك

بیلیز

147/539/302
3/116/444

84/171/000
2/248/389
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آیا زنان در دوران كرونا بیشتر آسیب دیده اند؟

تبعیض 
ونا جنسیتی كر

بر اساس گفته طیبه سیاوشی، لیال ارشد و مهران بهنیا شرایط سخت 
كرونایی بر اشتغال و شرایط اجتماعی زنان چیره شده است

كرونا از همان ابتدا بر آتش بحران های بســیاری دمید و موجب شد نه تنها مشكالت 
گذشته با شدت بیشتر بســط پیدا كنند بلكه زمینه را برای بروز و ظهور مشكالت 
جدیدی مهیا كرد. هرچند این بیماری زندگی تمام زنان و مردان جامعه را احاطه كرده 
است اما برخی معتقد هستند كه زنان بیش از دیگران با مصایب دوران كرونایی دست و پنجه نرم  می كنند؛ چرا كه زنان در 
روزگار پیش از كرونا نیز با مشكالتی همچون خشــونت و بیكاری روبه رو بودند و شرایط جدید موجب شد تا آسیب های 
اجتماعی و اقتصادی فرصت بیشتری برای عرض اندام در زندگی زنان جامعه پیدا كنند. برای پاسخ به این سؤال كه »آیا زنان 
در دوران كرونا بیشتر آسیب دیده اند؟«، نظر لیال ارشد )مددكار اجتماعی(، طیبه سیاوشی )نماینده سابق مجلس و مشاور 
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور( و همچنین مهران بهنیا )پژوهشگر اقتصادی( را جویا شدیم و هر یك از این افراد 

با تكیه بر مطالعات حوزه تخصصی شان به این سؤال پاسخ دادند.

لیال شریف
روزنامه نگار

لیال ارشد
مددكار اجتماعی

مهران بهنیا
پژوهشگر اقتصادی

است، این كاركنان بیشتر در روستاها حضور دارند كه فرزندان 
روی زمیــن پدری یا افــراد خانواده در یك زمین مشــترك، 
كشاورزی می كنند. هر چند این میزان رو به كاهش بوده است 
اما هنوز آمارها به ما می گویند كه نسبت كاركنان بدون مزد و 

حقوق در بین زنان بیشتر است.
پدیده دیگری كه الزم اســت در بــازار كار زنــان مورد توجه 
قرار بگیرد، بحث اشتغال ناقص اســت. منظور از این بحث این 
است كه افرادی در هفته كمتر از 44ساعت - میزان قانونی- كار 
می كنند اما خودشــان تمایل و امكان برای كار بیشــتر را دارا 
هستند؛ در واقع شــرایط بازار كار مانع افزایش ساعت كاری 
آنهاست. سهم افراد با اشــتغال ناقص در بازار كار ایران به طور 
میانگین 12درصد است اما اگر این آمار را با تفكیك جنسیتی 
بررسی كنیم باید گفت كه اشــتغال ناقص در بین مردان تنها 
5درصد است. در واقع اشتغال ناقص پدیده ای است كه بیشتر 

معطوف به بازار كار زنان شده است.
از سوی دیگر نرخ بیكاری در زنان به خصوص زنان تحصیل كرده 
و جوان باالست و در برخی از مناطق كشور شاهد نرخ بیكاری 

باالی 50درصد زنان تحصیل كرده و جوان هستیم.
از سوی دیگر با تكیه بر نتایج  پژوهشی كه انجام داده ام به این 
نتیجه رسیده ایم كه ورود و خروج زنان به بازار كار باالست و بر 
اساس برآوردی كه ما داشته ایم باید گفت كه 40درصد زنان 
فعال در بازار كار در فاصله زمانی یك ســاله از بازار كار خارج 
می شــوند و افراد جدید جای آنها را می گیرند. این اتفاق یك 
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ادامه دار شدن وضعیت شیوع كرونا چه آسیب هایی به روان زنان وارد كرده است؟

زنان،سهبرابرمردانآزردهشدهاند
گپ و گفت با مهناز اسماعیلی،روانشناس درباره آسیب های زنانه كرونا

میگویندكرونالطمهبزرگیبهزنانواردكردهاســت.
ازآسیبهایجســمیكه5برابربیشازمردانآنهارا
درگیرمشكالتپسازبیماریودردورهنقاهتمیكندتا
مشكالتروانیكهبارمسئولیتدوچندانیرابرآنهاتحمیلكردهاست.امازمانیكهازبارروانیبر
دوشزنانصحبتمیشود،دقیقادربارهچهمواردیصحبتشدهاست؟چهاتفاقاتیدرایندوران
باعثاینفشاربیشازپیشبهزنانشدهوبرایرهاییازآنچهبایدكرد؟بامهنازاسماعیلی،

دكتریروانشناسیتخصصی،دراینبارهگفتوگوكردهایم.

بهنظرشمادردورهشیوعكرونا،چهآسیبهاییروانزنانرا
تهدیدكردهاست؟

ماه هاست كرونا به یكی از رایج ترین واژه های زندگی مان تبدیل شده است. این 
ویروس سركش، گاهی ریه هایمان را نشانه می گیرد. گاهی به قلب مان حمله 
می  كند و گاهی كبد و كلیه هایمان را درگیر می كند. از مشكالت و آسیب های 
جسمانی مرتبط با كرونا كه بگذریم، این ویروس منحوس، روان مان را نیز درگیر كرده و تأثیرات مخربی 
داشته است. متأسفانه باید گفت یكی از آسیب پذیرترین گروه های جامعه زنان هستند. بنابر پژوهش های 
انجام شده، مشخص شده، اگرچه تقریباً همه افراد جامعه تحت تأثیر كرونا در معرض اضطراب و نگرانی 
هستند، با توجه به آمار، زنان ســه برابر مردان، درگیر و آزرده شده اند. با توجه به پژوهش های مؤسسه 
مددكاری و غیرانتفاعی care میزان مشكالت روانی برای زنان 2۷ درصد و برای مردان 10درصد است. 
از مشكالت زنان در این دوران، باید به افسردگی، اضطراب، بی اشتهایی عصبی، اختالالت خواب و ناتوانی 

در انجام امور روزانه اشاره كرد.
باتوجهبهاعالممعاونتاشتغالوزارتتعاون،كارورفاهاجتماعی،۷۰درصدآماربیكاری
دردورهكرونامربوطبهزناناست.بهزعمشما،بیكاریزنانبهویژهزنانسرپرستخانوارچهتأثیر

روانیدرجامعهگذاشتهاست؟
یكی از عوامل پررنگ در ایجاد فشار و مشكالت روانی بر زنان، تهدید شدن موقعیت های شغلی آنهاست. 
شروع ویروس كرونا به كسب وكارهای زیادی آسیب رسانده، اما در این باره زنان در بازار كار، وضعیت شان 
بیشتر تهدید شــده. یكی از عوامل اساسی در ایجاد فشــار و مشــكالت روانی بر زنان، تعطیل شدن 
موقعیت های شغلی است. این در حالی است كه مشاركت آنها در بازار كار رسمی نسبت به مردان در دنیا 
كمتر است. بسیاری از زنان در بازارهایی مشغول به كارند كه به طور رسمی به استخدام درآورده نمی شوند. 
بازارهای خاكستری و غیررسمی كه دالالن در آن مشغول به كارگیری بخشی از نیروهای جامعه هستند. 
با شیوع كرونا این بازارها نیز به شدت آسیب دیده و یكی از نتایج منفی آن بیكاری بسیاری از زنان بوده 
است. محدودیت های اعمال شده باعث از رونق افتادن بازارهای غیررسمی شده. برای زنان سرپرست 
خانوار این فشار بیشتر است. مسئولیت پذیری درباره همه جوانب زندگی، بر دوش شان سنگینی می كند 

و در چنین وضعیتی، این افراد، جزو آسیب پذیرترین اقشار جامعه می شوند.
آیاخشونتخانگیكهدرایندورانبیشازپیشظهوروبروزداشتهفقطمربوطبهزنان

است؟وچقدردرفرهنگسازیاینرفعخشونتموفقبودهایم؟
ایجاد محدودیت های پیش آمده با شیوع ویروس كرونا، اعمال خشونت های خانگی را بیشتر و خطرناك تر 
كرده اســت. زنان و كودكان نیز بیشتر در معرض این آســیب قرار دارند. طبق مطالعات صورت گرفته، 
خشونت خانگی زمانی افزایش می یابد كه خانواده ها زمان بیشتری را با هم سپری می كنند؛ مثال تعطیالت 
نوروز، مسافرت ها و تابستان. آنتونیو گوترش- دبیركل سازمان ملل- ایمنی زنان را در اولویت دوران كرونا 
قرار داده است. بعضی از زنان كه در معرض خشونت قرار داشــتند، پیش از این امكان جدا شدن از این 
محیط ناسالم را برای ساعاتی به منظور كار، مالقات با دوستان و اقوام داشتند، در دوران قرنطینه باید با 
آزارگر خود در یك محیط باشند. همین فشارهای اقتصادی و روانی حاكم بر جامعه می تواند آستانه تحمل 
افراد را تحت تأثیر قرار دهد. در نتیجه حتی افرادی كه تا قبل از این تجربه آزار نداشته اند، ممكن است در 
این دوران مورد آزار قرار بگیرند. از سوی دیگر بسیاری از خانواده ها همزمان با چالش نگهداری از فرزندان 
و سرگرم كردن آنها در دوران قرنطینه هم روبه رو هستند كه احتمال افزایش خشونت علیه كودكان در 
خانواده را افزایش می دهد. از این رو كمك به سالمت روان خود در دوران قرنطینه باید بیش از پیش مورد 
مطالعه قرار گیرد. برنامه هایی چون تهیه برنامه ای روزمره كه باعث كاهش اضطراب  شود. تقسیم اوقات روز، 
مراقبت از سالمت جسمی شامل برنامه غذایی، خواب كافی و ورزش با حركات نرمشی روزانه و مدیتیشن 
می توانند كمك كننده باشند. كمك به دیگران، استفاده از فناوری های نوین مثل تماس مجازی با دوستان 
و خانواده، محدودسازی استفاده از رسانه ها، مقابله با یكنواختی زندگی با تماشای فیلم،خواندن كتاب 

و گوش كردن به موسیقی، فعالیت فكری و تمركز بر زمان حال وضعیت روحی فرد را بهتر خواهد كرد.
اگراینگونهدرنظربگیریمكهدرپروسهشیوعكروناشستوشوونظافتخانهبیشتر

زنانرادرگیركرد،اینوضعیتتاچهاندازهشرایطروانیآنهارادچارتغییركردهاست؟
ویروس منحوس كرونا، باعث تغییراتی در شیوه زندگی افراد شــده است. ازجمله پیامدهای روانی آن 
اضطراب از بیماری یا ترس و وسواس فكری و عملی است. با توجه به تأكید بر رعایت اصول بهداشتی و 
شست وشوی مداوم دست ها بعضی افراد، به ویژه كسانی كه زمینه اختالل وسواس داشتند، در این دوران 

ممكن است وضعیت شان تشدید شود.
حضورهمهاعضایخانوادهخصوصافرزنداندرخانه،درشــرایطقرنطینهوتحمیل
وظایفیجدیدچونپیگیریدرسهایفرزندانتاچهاندازهوضعیتخانوادهوخصوصاًمادرانو
زنانخانهداررادستخوشتغییراتكرد؟آیااینتغییراتبارروانیتازهایبرایزنانایجادكرده؟

آیااینمسئولیتپذیریناخواستهمیتواندشرایطروانیآنهارامتزلزلكند؟
مسئولیت های مادران با شیوع كرونا بیشتر از قبل شده است. آنها كه با انبوهی از وظایف متفاوت روبه رو 
بودند، حاال باید بتوانند به تنهایی از عهده فرایند رســیدگی به امور منزل، كار در خارج از منزل و توجه 
به فرزندان از نظر روحی و كمك به آنها در مسیر آموزشــی، برآمده و همین امر باعث خواهد شد توانی 
برای مادر باقی نماند. در این مورد مادران تنها بیشتر آسیب پذیر هســتند. با توجه به پژوهشی كه در 
مؤسسه غیرانتفاعی leanIn انجام شده، این گروه از مادران، در مقایسه با مادران دیگر، به طور میانگین 
در طول هفته ۷ساعت بیشتر به رسیدگی فرزندانشان مشغولند. این مسئله می تواند بار روانی زیادی بر 
این مادران تحمیل كند. نگرانی برای سالمت خانواده و عزیزان، رسیدگی به والدین مسن، رسیدگی به 
كارهای خانه و مدیریت خانواده، رسیدگی به فرزندان و امور تحصیلی شان، در روزهای كرونا باعث فشار 

مضاعفی روی این زنان شده است.
تعطیلیبعضیمشاغلوحذفدلخوشیهایكوچككهازآنجملهمیتوانبهآرایشگاه
رفتن،خریدوتفریحاتخارجازمنزلاشارهكردچهتأثیریدرخستگیواضطرابزنانداشتهاست؟
از دست دادن این موارد باعث شده كه آنها زمانی برای آرام كردن خود و نیم ساعت وقت گذاشتن برای 
امور مخصوص و شخصی شان را نداشته و آن نیروی روانی را كه با یك تفریح كوچك به دست می آوردند، از 
خود سلب كرده و با این حجم مسئولیتی كه دارند، تاب آوری شان كمتر و آسیب پذیری شان بیشتر شود.

آیازنانبارروانیبیشترواضطرابشدیدتریرادرایندورهتجربهكردهاند؟
مطالعات جهانی در انگلستان نشان می دهد كه حدود 2۷.3 درصد عالئم روانشناختی بعضی بیماران 
در 3عالمت افسردگی، استرس و اضطراب افزایش داشته. در چین این عالئم سه گانه تا ۵0 درصد و در 
كشورمان این عالئم تا 30درصد، در میان همه افراد درگیر با كرونا با شیوع این ویروس افزایش پیدا كرده. 
با توجه به D SM5 كه زنان نسبت به مردان نرخ ابتالی بیشتری در اختالالت افسردگی و اضطراب دارند 
و با وجود مطالعاتی كه در زمینه ابتالی افراد به كرونا انجام شده و صحبت هایی كه در باال شد و میزان 

آسیب پذیری زنان در این شرایط، آنها بیش از مردان در معرض افسردگی و اضطراب هستند.

نگارحسینخانی
روزنامه نگار

آسیبهای
زنانهكرونا

این شماره

انتقال بزرگ است كه در بازار كار زنان رخ می دهد و به عبارت 
دیگر زنانی كه در بازار كار مشــغول بودند به دالیل مختلف از 
بازار كار خارج می شوند و افراد جدیدی جای آنها را می گیرند. 
این جا به جایی در جامعه مردان شاغل بســیار كمتر است و 
رقمی حدود 1۵درصد بازار كار را شامل می شود. در این جامعه 
نیز مردان به دلیل بازنشســتگی یا تحصیل از بازار كار خارج 
می شوند. این آمار نشــان می دهد كه بازار كار زنان یك بازار 

كار باثبات نیست.
باید بدانیم كه نرخ مشــاركت زنان در بازار كار، بســیار پایین 
است و یك عامل آن به شــغل های موجود در بازار كار مربوط 
می شود و به عبارت دیگر می توان گفت كه شغل های بازار كار 
چندان مناسب زنان نیســت، در نتیجه ورود زنان به بازار كار 
هم كمتر بوده است. نرخ مشاركت زنان در بازار كار نزدیك به 
13تا 1۵درصد اســت و این آمار ما را در دسته پایین ترین نرخ 

مشاركت زنان در بازار كار قرار داده است.
مجموعه این شرایط نشان از این واقعیت دارد كه زنان در یك 
بازار كار كوچك و با ویژگی های خاص فعالیت می كنند. در این 
میان نباید فراموش كرد كه از سال 94 به بعد بازار كار با اتفاقات 
جدیدی همراه شده است و ورود افراد جوان به خصوص متولدین 
دهه۷0 رخ داد و در این میــان ۵0درصد ورودی های جدید به 
بازار كار را زنان تشــكیل دادند. این اتفاق جدیدی در بازار كار 
بود و موجب شد نرخ مشاركت و اشتغال زنان افزایش پیدا كند. 
بنابراین از سال 94 تا انتهای سال 98– با كیفیتی كه شرح آن 

رفت- نرخ اشتغال و نرخ مشاركت زنان افزایش پیدا كرده است.
این روند در سال 99یكباره قطع شــد و كرونا را باید به عنوان 
عامل اصلی این اتفاق ذكر كرد. همان شغل هایی كه در سال های 
گذشته شكل گرفت و بیشتر در حوزه خدمات و فاقد بیمه بود، 
در دوره كرونا با مشكل مواجه شد. در ابتدای صحبت ها به این 
موضوع اشاره كردم كه بازار كار زنان از ثبات چندانی برخوردار 
نیست و حال به این وضعیت نامناسب، شرایطی را اضافه كنیم 
كه زنان وارد شغل هایی شدند كه به ذات ثبات زیادی نداشتند 

و حیاتشان به تقاضای روزانه مردم وابسته بود.
 در این شرایط كه به لحاظ ساختاری نااطمینانی وجود دارد و از 
سوی دیگر نیز مشاغل زنان وضعیت مناسبی ندارد، حضور كرونا 
موجب شد تا تقاضای مردم كاهش پیدا كند؛ این اتفاق برای بازار 
كار زنان ضربه بزرگی بود. بخشی از شغل هایی كه در سال99 
از بین رفتند در دسته مشاغلی قرار می گرفتند كه از سال 94 
ایجاد شده بودند. آمارها به ما می گویند كه نزدیك به 60درصد 
مشاغل زنان كه در فاصله زمانی 94تا 98ایجاد شده بودند، در 
ســال 99 از بین رفتند؛ اگر 3فصل بهار، تابستان و پاییز 99 را 
درنظر بگیریم، متوجه می شویم از قضا در هر سه فصل حدود ۵0 
تا 60درصد شغل های ازدست رفته به زنان تعلق داشته است. در 
فصل بهار حدود ۵0درصد، در فصل تابستان حدود 60درصد و 
در پاییز حدود ۷0تا ۷۵درصد اشتغال ازدست رفته به زنان تعلق 
داشته است. كرونا یك سونامی عجیب را در بازار كار رقم زد و 

این سونامی بازار كار زنان را بیشتر تحت تأثیر قرار داد.
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رئیس جمهور

افزایشخشونتعلیهزناندردورانكرونا

اهمیــت موضــوع تأثیــر كرونا بر 
زندگی زنان جامعه موجب شد تا در 
شهریور ماه سال گذشته، گزارش های مرتبط با موضوع خشونت 
علیه زنان را مورد بررسی قرار دهیم. در این بازه زمانی ۷ماهه- از 
اســفند98 تا شــهریور99- گزارش هایی از مراكــز مداخالت 
اجتماع محور و پلیس محور نظیر اورژانس اجتماعی به دست ما 
رسید. این گزارش ها از افزایش خشونت خانگی در سراسر ایران 
حكایت داشتند. همانطور كه سایر كشورهای جهان با این مشكل 
روبه رو شدند و حتی سازمان بهداشت جهانی در گزارشی به آن 
اشاره كرده بود، ایران نیز با معضل افزایش خشونت علیه زنان در 
روزگار كرونا روبه رو شد. در این میان اتفاقاتی مانند بحث آموزش 
مجازی دانش آموزان، دوركاری والدین شاغل در كنار پیامدهای 
منفی اقتصادی كرونا موجب شد تا خانواده ها بیش از گذشته در 
كنار هم زمان بگذرانند. پیامدهای اقتصادی منفی ناشی از كرونا 
كه به بحث اقتصاد خانواده مرتبط بود به افزایش خشونت خانگی 
زنان ختم شد. به دلیل گزارش هایی كه در رابطه با افزایش خشونت 
خانگی به دست معاونت امور زنان رسید، ما در این معاونت تالش 
كردیم تا از دســتگاه های اجرایی برای ورود به این بحث دعوت 
كنیم. در همین راستا نشست هایی را با دفتر امور آسیب دیدگان 
سازمان بهزیستی و سازمان اورژانس اجتماعی برگزار كردیم و در 
این جلسات به موضوعاتی همچون افزایش كمی و خدمات كیفی 
خانه های امن پرداخته شد. متأسفانه در ایران به رغم تأكید بر حفظ 
حرمت زنان آسیب دیده است، شاهد هستیم كه فرد دچارخشونت 
پشت در خانه می ماند اما خشونتگر در خانه؛ قانونی برای دفاع از 
فرد خشونت دیده وجود ندارد به همین دلیل تأكید بر اعالم وصول 
سریع تر الیحه تامین امنیت زنان از طرف مجلس شورای اسالمی 
وجود دارد. در رابطه با مراكز مداخالت اجتماع محور و همچنین 
مداخالت قضایی و پلیس محور باید این توضیح را ارائه داد كه پیش 
از دولت یازدهم كمتر به این مراكز- اورژانس اجتماعی، خانه های 
امن، مراكز نگهداری برای دختران- توجه شــده بود و بیشتر بر 
مداخالت سنتی، خانوادگی و نگاه كدخدامنشی تكیه می شد و 
تنها در بعضی از مواقع به مداخله پلیس و روند قضایی پرداخته 
می شــد. در واقع یك مرحله مهم – كه در ایران سابقه كوتاهی 
دارد- چندان مورد توجه قرار نمی گرفت اما امروز شاهد گسترش 
خانه های امن و اورژانس اجتماعی هستیم. هر چند فرهنگسازی 
در این حوزه آنچنان كه باید و شاید شكل نگرفته است و افرادی كه 
خشونت خانگی را تجربه می كنند، اطالعات چندانی از خدمات 
و مداخالت اجتماع محور مانند اورژانس اجتماعی ندارند و حتی 
بســیاری از این افراد نمی دانند كه باید با 123تماس بگیرند اما 
نباید فراموش كرد در سال های گذشته قدم های مفیدی برداشته 
شده است. در مدت اخیر ما شاهد رونمایی الیحه مداخالت برای 
كاهش آسیب های اجتماعی به ویژه بحث خشونت خانگی بودیم و 
امیدواریم این الیحه هر چه سریع تر در كمیسیون های تخصصی 
دولت به تصویب برسد، راهی صحن علنی مجلس شود و به این 

ترتیب مجوز قانونی برای مداخالت اجتماع محور مهیا شود.
معاونت امور زنان و خانواده با توجه به افزایش خشونت علیه زنان 
به ویژه در روزگار كرونا در تالش اســت تا در حوزه فرهنگسازی 
گام بردارد و بر این اساس از همكاری دستگاه های مختلف مانند 
معاونت اجتماعی پیشــگیری از جرم قوه قضاییه، كانون وكالی 

دادگستری، وزارت كشور، نیروی انتظامی و... استفاده می كنیم.
در نهایت اگر بخواهیم به این سؤال جواب بدهیم كه خشونت خانگی 
در ایام كرونا بیشتر شده اســت یا خیر؟ پاسخ مثبت است و تعداد 
تماس هایی كه با اورژانس اجتماعی گرفته شده است، موید این نگاه 
است. در واقع بحث قرنطینه، گسترش فقر و... به معضل خشونت 

علیه زنان دامن زده و موجب آسیب بیشتر زنان جامعه شده است.
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نرخمرگزناندرمجموعموارد

ابتالیقطعی:2.9۰درصد

دانمارك
نرخمرگومیرزنان

نسبتبهمردان:45.92درصد
مجموعمرگومیرزنان:2هزارو

463نفر
نرخمرگزناندرمجموع
مواردابتالیقطعی:

۰.91درصد

آلمان
نرخمرگومیرزنان

نسبتبهمردان:48.14درصد
مجموعمرگومیرزنان:8۰هزار

و65نفر
نرخمرگزناندرمجموعموارد

ابتالیقطعی:2.36درصد

فرانسه
نرخمرگومیرزنان

نسبتبهمردان:42.19درصد
مجموعمرگومیرزنان:۷3هزار

و45۷نفر
نرخمرگزناندرمجموعموارد

ابتالیقطعی:1.14درصد

كانادا
نرخمرگومیرزنان

نسبتبهمردان)درازایهر
1۰۰هزارنفر(:5۰.91درصد

مجموعمرگومیرزنان:23هزارو
435نفر

نرخمرگزناندرمجموعموارد
ابتالیقطعی:2.15درصد
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سميرامصطفينژاد
روزنامه نگار

جانهمهمردمبرايماارزشمنداست
ليال عليدادي، پرستار بيمارســتان تأمين اجتماعي شازند است. 
درباره وضع كاري خود در اين روزها مي گويد: به دليل افزايش آمار 
ابتال و مرگ ناشي از كرونا، شبانه روز سركار هستيم و ديگر شب و 
روز، روزهاي تعطيل و غيرتعطيل و عيد و تابستان برايمان فرقي 
ندارد. وي با بيان اينكه كادر درمان در شــرايط بحراني از وظايف 
خود چشم پوشــي نكرده اند، ادامه مي دهد: با وجود اينكه مزايا و 
حقوق پرسنل پرستاري كم است، هرگز از كارمان كم نكرديم و 
در اين شرايط سخت، همه مردم براي ما همانقدر باارزش هستند 
كه اعضاي خانواده مان مهم هستند. از مشكالت بزرگي كه نظام 
درماني ايران با آن روبه رو اســت، كمبود نيرو است. در پي شيوع 
كرونا، اين مشكل فشار بســيار زيادي به كادر درماني كشور وارد 
كرده اســت. عليدادي در اين باره مي گويد: بــراي ارائه خدمات 
به بيماران مبتال به كرونا، بخش ايزوله را در بيمارســتان افتتاح 
كرديم و در 16 ماه اخير، 3تا 4برابر كار ما بيشتر از قبل شده است، 
درحالي كه نيروهايمان همان تعداد قبلي هستند. در اين شرايط، 
اگر پرستاري به كرونا مبتال شود نيز نيروي جايگزين وجود ندارد و 
شيفت هاي او به پرستاران ديگر اضافه مي شود. عليدادي خودش 
نيز به كرونا مبتال شــده، مي گويد: 25روز درگير بيماري بودم. 
از همان ابتداي شــيوع كرونا، از ترس هاي بزرگ من اين بود كه 
خانواده ام مبتال شوند كه شدند! پس از من، همسرم، فرزندانم و 
مادر و پدرم كه دچار ضايعه نخاعي است، نيز بيمار شدند. اما خدا 

را شكر همگي سالمتي خود را بازيافتيم.
از ديگر مشكالت جدي پرســتاران در اين دوران سخت، ضعف 
سيســتم ايمني بدن آنها به دليل فرسودگي ناشــي از استرس 
و ســاعات كاري طوالني اســت. عليدادي مي گويد: استفاده از 
پوشــش هاي مخصوص، استفاده چندين ســاعتي چند ماسك 
روي هم، كاهش زمان استراحت و نداشتن تغذيه مناسب شرايط 
سختي را براي كادر درمان ايجاد كرده اما خستگي جسمي يك 

وجه اين ماجراي سخت است. مشــاهده زجركشيدن بيماران و 
رنج خانواده هاي آنها واقعاً روحيه انسان را آشفته مي كند و مرگ 
هر كدام از بيماران، ما را به اندازه خانواده آنها اندوهگين مي كند. 
عليدادي 18سال است كه پرستار اســت اما تجربه 16 ماه اخير، 
برايش بســيار ناگوار بوده، مي گويد: وقتي درد و رنج نفس تنگي 
و مرگ بيماران و اســتيصال خانواده ها را مي بينم نااميدي تمام 
وجودم را پر مي كند و گاهي نمي شــود جلوي اشــك ريختن را 
گرفت. اين دوران براي من به قدري سخت گذشته است كه شخصاً 
اميدي به آينده ندارم؛  به ويژه اينكه امروز ديگر فقط ســالمندان 
گرفتار نمي شوند و كســاني در بخش مراقبت هاي ويژه بستري 

مي شوند كه سالم بودند! 
از دغدغه هاي او به عنوان يك زن پرســتار مي پرســم، مي گويد: 
پرستاران زن در محيط كار بايد پابه پاي پرستاران مرد پيش بروند و 
از نظر تعداد شيفت، تفاوتي بين آنها اجرا نمي شود اما بنا به نقش هاي 
سنتي، پرستاران زن در خانه نيز وظايف همسرداري و خانه داري 
و مادربودن را برعهده دارند كه فرصتي براي اســتراحت براي آنها 
نمي گذارد. مديريت فشــار كار و امور خانه در شرايط كرونا دشوار 
است و اين وضع، پرستاران زن را بيش از پيش دچار مشكالت روحي 
مي سازد. با وجود همه اين مشكالت، عليدادي مي گويد كه اگر به 
عقب بازگردد باز پرستار خواهد شد و سختي دوران كرونا ذره اي از 
عالقه اش به شغلش را كم نكرده است. او در پايان حرف هايش آرزو 
مي كند كه كرونا هر چه زودتر از بين بــرود.  او مي گويد: اميدوارم 
بيمارستان ها به شــرايط عادي برگردند و ما فقط بيماران داراي 

مشكالت زمينه اي مانند ديابت و فشار خون را پذيرش كنيم.

بحرانكرونابابحرانهايديگرمتفاوتاست
مژگان سمايي، 25سال پرستار بيمارستان خانواده ارتش بوده و 
درحال حاضر به عنوان پرستار خصوصي در درمانگاه دروس فعاليت 
مي كند. در ابتداي صحبت از حقوق پايين پرستاري گاليه مي كند 

آشفتگيرواني،پرستارانراتهديدميكند
روايت دو زن پرستار از دغدغه هايشان در زمانه كرونا
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زناندرمقايسهبا
مرداندردوران
كرونا،چهبهآن

مبتالشدهباشند
وچهمبتالنشده
باشند،ازكيفيت
خوابكمتري
برخوردارند،

بيشتربهبيخوابي
مبتالميشوندو
بيشتربااضطراب

وافسردگيو
آسيبهايرواني
دستوپنجهنرم

ميكنند

بهدليلافزايشآمار
ابتالومرگناشي
ازكرونا،شبانهروز
سركارهستيمو
ديگرشبوروز،
روزهايتعطيلو
غيرتعطيلوعيد
وتابستانبرايمان

فرقيندارد.باوجود
اينكهمزاياوحقوق
پرسنلپرستاري
كماست،هرگزاز
كارمانكمنكرديم

ودراينشرايط
سخت،همهمردم
برايماهمانقدر

باارزشهستندكه
اعضايخانوادهمان

مهمهستند

آسیب های
زنانه کرونا

این شماره

همهگيريمعنايمشخصيدارد.
همهرافارغازســنوجنسو
قوميتونژاددرگيرخودميكند.
شايدگروهيبهواسطهقدرتبدنيباالترياسيستمايمنيقويتر
كمترآســيبببينندوگروهيبهواسطهكهولتسنيابيماريهاي
زمينهایحتيجانشانراازدستبدهند.اماهمهگيريدرزمينهابتال
تبعيضقائلنميشود.اگرمهارنشودهمهرابهخودمبتالخواهدكرد.
اينويژگيازهمهگيريظاهرابرايهمهيكســاناست.امادرست
شبيهبهالگويبسياريازديگرانواعتبعيضدرجهان،نوعيموذيانه
ومخفيازتبعيضدردليكيازمرگبارترينهمهگيريهايتاريخ
معاصرنهفتهاست.نخستينچيزيكهدرلحظهبهذهنميرسداين

استكهبله،تبعيضيدرمياناستزيرامردهابيشتراززنهابهكرونا
مبتالميشوندوحتيآمارمرگوميرباالترينسبتبهزنهادارند.
درستاستكهوجودهورمونهايجنسيتيوگيرندههايويروس
كرونادربدنزنومردمتفاوتاستوميتواندبرميزانابتالياين
دوگروهتأثيرگذارباشد،امااصليترينعاملتفاوتدرميزانابتال،
تفاوتسبكزندگيمردانوزناناست.سبكزندگيوپايبنديبه
مقرراتوپروتكلهابرايپيشگيريازآلودهشدنبهويروسانتخابي
استكهميتواندتأثيرهورمونهاياگيرندههايويروسدربدنرا
خنثيكند.امريكهكامالانتخابيودرمحدودهاختياراتانســان
است.ازاينرونميتوانابتاليبيشترمرداننسبتبهزنانرانوعي

تبعيضدرنظرگرفت.

زنانخانهداركرونازده
گپ و گفت با زناني كه در روزهاي شيوع كرونا بيشترين 

آسيب هاي فردي و اجتماعي را متحمل شده اند

زمانهاشكرونازدهاســت،خودش
كرونازدهاســتوكرونازدگيامري
عاديومعمولورسمزمانهايشدهكه
درآنبايدزندگيرابهچنگودندانبگيرد.چشمهايشروبهرورا
نشانهگرفتهبود،چنانتيزوخيرهكهگوييلحظهشليكيسهمگين
فرارســيدهاســت.افكارمانندغباريپيچميخورندودرهواگم
ميشوند.مدامتكرارميشــوند،پيداوپنهانميشوند،كمرنگو
پررنگميشوند.نگاهشازروبهرولغزيدورويزمينافتادوبيشتر
درآنچهبرسرشآمدهبودغرقشد.آنچهازيكسالوانديپيشبر
سرشآمدهبودراواكاويكرد.ازكاربيكارشدهبود،ملكهآشپزخانه
شدهبود،معلمسرخانهدختروپسرششدهبود،پرستارهمسرش
شدهبودوبايدمتنوسخنرانيوجلساتخانگيهرروزههمسرشرا
كهبهدليلدوركاريازخانهبرگزارميشد،تحملميكرد.يادشآمد
چهروزهاوچهوقتهاييمانندسرباززرهپوشدرخانهبهضدعفوني
پرداختهودرمقابلابتاليهمســرشبهكروناماننديكســرباز
وظيفهشناسدرخطمقدمعليهكوويد-19جانفشانيهاكهنكرده.
شرايطشچقدرويژهشدهبايدعالوهبرنقشهايمعمولگذشته،در
قالبنقشهايجديديبرودوزندگيازنوعديگريراادارهكندو
بيشتروقتخودرابايددرخانهباشد.اكنونمتوجهشدهكمكمدارد
كمميآوردوديگرتوانادامهدادننيستمگرمعجزهايشود.در
دورانكرونازنانخانهداربيشترينآســيبهارامتحملشدهاند.

هركدامبهنوعيبااينشرايطسختدستوپنجهنرمميكنند.

مادرانيكهمعلمانسرخانههستند
با سيســتم آموزش از راه دور آموزش و پرورش، زنــان ناچارند كار 
آموزش فرزندان را نيز به عهده بگيرند و زمان زيادي را صرف رسيدگي 
به تكاليف و مسائل آموزشي فرزندانشان به ويژه در دوره ابتدايي كنند.

سحر مادري خانه دار با دو فرزند در سنين ابتدايي و راهنمايي مي گويد 
براي دختر بزرگش كه در مقطع متوســطه تحصيل مي كند زماني 
صرف نمي كند اما دختر دومش كه سال دوم ابتدايي است نمي تواند 
به خوبي از برنامه شاد استفاده كند و او از ساعت 8صبح تا 2بعد از ظهر 
دخترش را در همه كالس ها راهنمايي مي كند. از طرف ديگر بيشتر 
وقت ها صداي پيام صوتي معلمان كم و نامفهوم است و او مجبور است 
گوش كند و بــراي دخترش توضيح دهد، به طوري كــه تقريبا همه 
كالس ها را براي او توضيح مي دهد. البته بعد از ساعت 12 هم ناچار 
است كه تكاليف دخترش را رونويسي كند تا او حل كند، چراكه پرينت 
همه تكاليف به صرفه نيست. بنابراين بعد از تمام شدن كالس ها يك تا 
3ساعت در روز را صرف رسيدگي به تكاليف فرزندش مي كند. سحر 
مي گويد: »براي من كار خانه بيشتر نشده اما كار مادري بيشتر شده 
و برنامه ريزي، متفاوت؛ مثال من حتما شــب قبل ناهار فردا را آماده 
مي كنم چون صبح نمي توانم هم ســر قابلمه باشــم و هم حواسم به 

پيام هاي صوتي معلم باشد«.

امورشخصيامتعطيلشدهاست
در زمانه كرونا لزوم افزايش سطح رعايت مسائل بهداشتي و ضدعفوني 
كردن و شست و شــوي اقالم، وســايل و بخش هاي مختلف خانه و 
تفكيك و ضدعفوني لباس ها مسئوليت هاي جديدي را در اين زمينه 
بر عهده زنان گذاشته اســت. همچنين با دوركار شدن اعضاي ديگر 
خانواده به طور كلي كار خانگي شــامل پختن غذا، پذيرايي از افراد 
خانواده و شست و شو هم بيشتر مي شــود. مريم مادر و همسر است. 
دو پســر دارد و انجام اين امور وقت زيــادي از او مي گيرد، كارهاي 
شخصي اش به كلي منتفي شده است. مي گويد: »من هميشه منتظر 
مهر بودم چون در تابســتان با حضور بچه ها در خانه نمي توانم هيچ 
كاري بــراي خودم انجام دهــم. مثال قبل از اينكه پســر كوچكم به 
مدرســه برود، هر روز صبح پياده روي مي كردم اما االن ديگر امكان 
ورزش كردن هم ندارم. براي رعايت مســائل بهداشتي مدام در حال 
ضدعفوني كردن و شست و شو هستم. پخت وپز و بقيه امور نيز بر عهده 
من است چون همسرم در دوركاري به ســر مي برد و مدام جلسات 

كاري در خانه برگزار مي شود«.

پرستارششدانگخانواده
عالوه بر اين شــيوع ويروس كرونا وظايف مراقبتي بيشتري بر عهده 
زنان گذاشــته، چراكه از طرفي به دليل خطرات مالقات با پرستار در 
خانه و حضور در بيمارســتان ها و از طرف ديگر به دليل وخيم شدن 
شرايط اقتصادي، اين وظايف هم بيش از پيش بر عهده زنان گذاشته 
مي شود. سحر يكي ازاين زنان است كه عالوه بر همه وظايفي كه در 
خانه دارد، بايد در نقش پرســتاري همه فن حريف هم در خانه ظاهر 

شود.
 او مي گويد: »مادرم و همسرم هر دو كرونا گرفتند و من نمي دانستم 
بايد به كدامشــان برســم. بايد هر كاري مي كردم براي دو نفر در دو 
جبهه انجام مي دادم و ترس از اينكه خودم و ديگران مبتال نشــوند 
باعث شــده بود در شــرايط رواني بدي قرار بگيرم. اسم كرونا خود 
به تنهايي ترسناك است و حواشي اش نيز زندگي را سخت تر مي كند«. 
او مي گويد: »در اين حين خواهرم و پسرش نيز به كرونا مبتال شدند. 
چندين هفته در ايــن وضعيت بودم تا كم كم بيمــاران يكي پس از 
ديگري حالشــان بهتر شد. يك روز ناگهان از فشــار كار زياد و فشار 
رواني از حال رفتم. بعد از مدتي استراحت حالم بهتر شد. به هر ترتيب 

روزهاي بدي را پشت سر گذاشتم«.

كارخانهتمامنميشود
ليال با يك دختر پنجم ابتدايي، حاال با شــيوع ويروس كرونا مجبور 
به دوركاري است. روزها همزمان درگير دوركاري، كار خانه و درس 
دخترش اســت و زمان زيادي براي رســيدن به كارهاي شــخصي 
ندارد. شــايد فقط بتواند چند صفحه كتاب بخواند يا در حد محدود 
به كارهاي عقب مانده رســيدگي كند. او مي گويــد: »زماني كه در 
خانه هستم بيشتر شــده اما زندگي از نظم خارج شده است و امكان 
برنامه ريزي وجود ندارد. البته با توجه به اينكه دخترم بزرگ است و 
بيشتر كارهاي خودش را انجام مي دهد ممكن است در روز يك ساعت 
براي مدرسه اش وقت بگذارم اما كار خانه خيلي بيشتر شده است. با 
وجود اينكه وقت بيشتري را صرف رســيدگي به امور خانه مي كنم، 
تمام نمي شــود و حتي وقت براي كار خانه كم مــي آورم اما پيش از 
كرونا و اشــتغال در بيرون از خانه عموما فقط آخر هفته  را صرف كار 

خانه مي كردم«.

فتانهاحدي
روزنامهنگار

برگ آخر

زنان چگونه بيشتر از مردان از كرونا آسيب مي بينند؟

كروناهمگزينشیعملمیكند

نكته مهم تر اينكه همزمان با جدي تر شدن همه گيري 
كرونا، آژيرهاي خطر افزايش شكاف جنسيتي در جهان 
به صدا درآمدند. براســاس گزارش برابري جنســيتي 
ســال 2021 اتحاديه اروپا، همه گيــري نابرابري هاي 
جنســيتي در تمامي زمينه هاي زندگي را كه از پيش 
وجود داشته اند، در جهان تشــديد كرده است و تمامي 
دســتاوردهايي را كه در اين حوزه در سال هاي گذشته 
با ســختي فراوان به دســت آمده اند، در آستانه نابودي 
قرار داده است. نابرابري جنسيتي در دوران همه گيري 
به ويژه در حوزه هاي كاري به چشــم مي آيند زيرا زنان 
در بيشتر كشورها به دليل نوع مشاغلي كه دارند بيشتر 
در معرض ابتال به بيماري قــرار گرفته اند. تنها در اروپا، 
اكثريت فعاالن در حوزه هاي كاري كه بيشترين تماس 
با بيماري را دارند، يعنــي بخش درمان، بخش خدمات 
و بخش فروش را زنان تشــكيل داده اند. براســاس اين 
گزارش 76درصد از 49ميليون فعال حوزه پرستاري و 
مراقبت )بيمار، سالمند، كودك( را زنان تشكيل داده اند. 
همچنين براساس اين گزارش خشــونت خانگي عليه 
زنان در اين دوران افزايشي قابل توجه يافته است، زنان 
بيشــتر از مردان در خط مقدم مبــارزه عليه كرونا قرار 
گرفته اند، منع تردد و قرنطينه منجر به افزايش موارد كار 
و پرستاري بدون دســتمزد در ميان زنان شده و حضور 
زنان در نهادهــاي تصميم گيرنده دربــاره همه گيري 

به شدت ناچيز بوده است.

عوارضروانيبيشتربرايزنان
اما فراتر از اين نابرابري های جنســيتي كه كرونا به آن 
دامن زده است، تفاوت هاي قابل توجه ديگري هم ميان 
مردان و زنان به چشم مي خورد. شدت باالتر آسيب هاي 
رواني ناشــي از همه گيري در جهان يكي از اين موارد 
است. براساس نتايج پژوهش هاي متعدد، مانند پژوهشي 
كه در اوايل سال 2021 توسط محققان دانشكده پزشكي 
دانشگاه كامينگ و مؤسسه مغز هاچكيس انجام گرفته 

بود و در نشريه فرانتير منتشر شد، همه گيري كوويد-19 
بر زنان به شكلي متفاوت از مردان تأثير مي گذارد: زنان 
بيشتر از مردان دچار اختالالتي مانند بي خوابي، اضطراب 
و افسردگي مي شوند و با ديگر افراد همدردي بيشتري 
از خود نشــان مي دهند. در اين پژوهش كه به شــيوه 
نظرسنجي آنالين از صدها نفر و سپس تحليل داده هاي 
به دست آمده انجام شده اســت، محققان دريافتند كه 
زنان در مقايسه با مردان در دوران كرونا، چه به آن مبتال 
شده باشند و چه مبتال نشده باشــند، از كيفيت خواب 
كمتري برخوردارند، بيشتر به بي خوابي مبتال مي شوند و 
بيشتر با اضطراب و افسردگي و آسيب هاي رواني دست 
و پنجه نرم مي كنند. البته شــدت اختالالت خواب در 
دوران قرنطينه در زنان و مردان به صورت برابر افزايش 

پيدا مي كند.
 CARE پژوهش ديگري كه توسط ســازمان جهاني
روي بيش از 10هزار شــهروند در سراســر جهان انجام 
شده است، نتايج پژوهش پيشــين درباره تأثير شديدتر 
همه گيري كرونا بر سالمت روان زنان نسبت به مردان را 
تأييد مي كند. در اين پژوهش از 6200زن و 4000مرد 
در 40كشور مختلف جهان درباره چگونگي كنار آمدن 
با وضعيــت جديدي كــه همه گيري كرونــا در جهان 
ايجاد كرده پرسش هايي شده است. يكي از بزرگ ترين 
اختالفات مبتني بر جنســيت در نتايــج اين پژوهش، 
تفاوت معني دار ميــان افزايش چالش هــاي مرتبط با 
بيماري هاي رواني در ميان زنان به نســبت مردان بود. 
محققان دريافتند 27درصد زنــان از افزايش تنش هاي 
روحي و رواني مرتبط با انواع بيماري رواني گاليه دارند، 
درحالي كه اين تنش ها تنها در ميان 10درصد از مردان 
مشاهده شده است. يكي از اصلي ترين داليل اين افزايش 
تنش ها، افزايش ميزان كار بدون حقــوق و كار در خانه 
و افزايش بار مســئوليت نگهداري از خانواده در دوران 
قرنطينه بوده است كه ميزان استرس، نگراني ها درباره 
غذا، كار و ســالمت را در زنان افزايش داده اســت. زنان 

همچنين دو برابر مردان نسبت به دشواري در دسترسي 
به خدمات درماني در دوران همه گيري گاليه داشته اند. 
در اين پژوهش عالوه بر سالمت روان، دو حوزه كليدي 
ديگر به محل اختالف جنسيتي در دوران همه گيري 
تبديل شده است: غذا و شغل. 55درصد از زناني كه در 
اين پژوهش مشاركت داشــته اند از قطع شدن درآمد 
به دليل آغاز همه گيري كرونا خبر داده اند كه در مقايسه 
با 34درصد از مردان رقم قابل توجهي به شمار مي رود. 
همچنين نگراني از كمبــود مواد غذايــي در دوران 
قرنطينه و منع تردد 41درصد زنان را تحت تأثير خود 
قرار مي دهد درحالي كه 30درصد از مردان درمورد اين 

موضوع نگراني داشته اند.

درگيريبيشترزنانباكوويدطوالني
از ديگر تفاوت هايي كه بيماري كرونا در ميان مردان و 
زنان قائل شده است، با نحوه بيمار شدن افراد ارتباط 
دارد. عوارض ناشــي از بيماري، عالئم و درمان براي 
زنان و مردان با وضعيت سالمت مشابه تقريبا يكسان 
است. تفاوت در نوع ابتالست. براساس گزارش محققان 
دانشــگاه لسيســتر در بريتانيا، احتمال ابتالي زنان 
به كوويد طوالني بســيار باالتر از مردان است. كوويد 
طوالني شــكلي از بيماري اســت كه در آن بيمار با 
گذشــت هفته ها يا ماه ها پس از آغــاز عالئم بيماري 
بهبود پيدا نمي كند و محققان دليل اين طوالني شدن 
را روش مبارزه بدن با بيماري مي دانند. عالئم كوويد 
طوالني معموال شامل تنگي نفس، ســردرد، سرفه، 
خستگي، اختالل شناختي يا مه مغزي، درد ماهيچه و 
اضطراب هستند. گروهي از مبتاليان به كوويد طوالني 
ماه ها پــس از آغاز بيماري هنوز درگير آســيب هاي 
شــديدي هســتند كه بيماري به يكي از اندام هاي 
بدنشان وارد كرده اســت و محققان دريافتند 7 نفر از 
هر 10بيماري كه به خاطــر ابتال به اين نوع از بيماري 
در بيمارستان بستري مي شــود، زنان 40تا 60ساله 

هستند. اين افراد پس از مرخص شدن از بستري هاي 
طوالني مدت در بيمارســتان هم بــا عوارضي مانند 
افسردگي يا اضطراب يا آســيب پس از حادثه دست 

به گريبانند.

عوارضجانبيواكسندرزنانشديدتراست
جديدترين ســهمي كه زنــان از همه گيــري كرونا 
نصيبشــان شــده اســت، عوارض جانبي واكســن 
كوويد-19 است كه ظاهرا بيشــتر از مردان گريبان 
زنان را مي گيرد. براســاس پژوهشــي كــه در اوايل 
ســال 2021 توســط مركز كنترل و پيشــگيري از 
بيماري ها در آمريكا انجام گرفته اســت، زنان بيشتر 
 از مردان در معرض عوارض جانبي شــديد واكســن 
كوويــد- 19قرار مي گيرنــد. به گفتــه محققان اين 
پژوهش، از هر 10مورد شــكايتي كه درباره عوارض 
جانبي واكسن، مانند افزايش شــديد ضربان قلب يا 
گرگرفتگي ثبت شده اند، 9مورد از آنها به زنان تعلق 
دارد. مركز كنترل و پيشــگيري بيماري ها با بررسي 
داده هاي موجود از 13.7ميليون دوز واكســن تزريق 
شــده به آمريكايي ها درباره عوارض جانبي واكسن 
دريافتند 79درصد از عوارض جانبي گزارش شــده 
در زنان رخ داده است. محققان تفاوت ميان سيستم 
ايمني بدن ميان زنان و مردان و همچنين باالتر بودن 
احتمال گزارش كردن عوارض جانبي از سوي زنان به 
نســبت مردان را دليل باال بودن آمار عوارض جانبي 
واكســن در ميان زنان مي داننــد. به گفته محققان 
احتمال بروز بيماري هــاي خودايمني در ميان زنان 
بيشــتر از مردان اســت و بارداري به تنهايي تأثيري 
غيرقابل انكار بر سيســتم ايمني زنــان دارد. اما اين 
تفاوت ها دليلي بر كاهش دوز واكسن مورد نياز زنان و يا 
انصراف زنان از زدن واكسن نيست و درحال حاضر، تنها 
راه كنترل همه گيري كرونا، واكسيناسيون گسترده در 

سريع ترين حالت ممكن است.

باليكرونا،دومينبهارتاريكرارقم
زد.روزهاييراپشتسرميگذاريمكه
هرروزشباخبرمرگصدهانفرهمراهاست.هرچنداينمرگهادرقالبيك
عددجمعبستهميشودوفقطساعتيدرصدراخبارقرارميگيرداماشوك
وبهتناشيازشــنيدنايناخبارمنفيافزونبرداغدارانكرونا،بهمروربه
روحجمعيجامعهنيزآسيبميزند.تشديدهيجاناتمنفيازجملهاسترس،
اضطراب،افسردگيوكاهشاميدبهزندگيپيامددرازمدتكروناهستندو
كارشناسانسالمتروانبراينباورندكهبهترينراهكارمقابلهبابحرانهاي
رواني،پيشگيرياست؛چراكهترميمروانيكجامعهبالديده،آنهمجامعهاي
مانندايرانكهدرگيرمشــكالتاجتماعي،اقتصاديوسياسينيزهست،
بههيچوجهراحتنيستواندوه،بخشهايمختلفجامعهراغبارآلودميكند.
ازجملهبخشهاييكهاززمانشيوعپاندميكروناآسيببسياريديده،نظام
بهداشتوسالمتاست.كرونا،16ماهاستكهفشاربسيارزياديبرپرسنل

بهداشتيودرمانيواردكرده.ازهماننخستينروزهايشيوعكرونا،پرستاران،
بابهخطرانداختنجانخودوخانوادهشان،بهعنوانخطمقدممبارزهبااين
بيماريمرگبار،بيوقفهبراينجاتجانمردمتالشكردهاندامارواياتمختلف
بيانگرايناســتكهباوجودآنكهبخشبزرگيازفرايندمراقبتازبيماران
برعهدهپرستاراناست،مشكالتآنها،شاملحقوقپايينوپرداختنشدن
بهموقعدستمزدها،درايندورانسختحلنشــدهوافزونبرآن،بهدليل
كمبودنيرووشيفتهاياضافه،ترسازابتالومشاهدهشرايطبحرانيازنزديك،
بسياريازپرستارانراباافسردگي،اضطراب،بيخوابيوپريشانيمواجهكرده
است.تمامپرستاراندردورانكرونافشارجسميوروحيطاقتفرساييرا
متحملميشوندووجودتكتكآنهاحياتياستاماپرستارانزنباتوجهبه
وظايفسنتيداخلمنزل،فشارمضاعفيرابهدوشميكشندواينشرايط
آسيبپذيريوشكنندگيآنهارابيشترميكند.براياطالعازدغدغههاي

پرستارانزندردورانكرونابادونفرازآنهاصحبتكرديم.

و مي گويد: از هجده سالگي برحســب عالقه، به عنوان پرستار به 
خدمت ارتش درآمدم، از آنجا كه پرستاري، جزو مشاغل سخت 
محسوب مي شود، بعد از 25سال خدمت، بازنشسته شدم اما حقوق 
بازنشستگي كفاف هزينه هاي زندگي را نمي دهد و به دليل تورم و 
نيز كمبود نيرو، بيشتر پرستاران مجبورند در شيفت هاي سنگين 
كار كنند كه عوارض جســمي درازمدتي در آنها ايجاد مي كند. 
درباره شــرايط كاري اش در دوره كرونا مي گويد: از همان روزي 
كه من وارد اين شغل شــدم، ياد گرفتم كه موقعيت هاي بحراني 
زيادي ممكن اســت ناغافل به وجود  آيد. پرستاران معموالً براي 
موقعيت هاي دشوار آموزش مي بينند اما شرايط كرونا متفاوت بود. 
سرعت شيوع باال، ترس از مبتالشدن خود و اطرافيان به بيماري 
و مرگ هاي ناگهاني گاهاً بدون عالمت، استرس بسياري به كادر 
درمان وارد كرد. گرچه به مرور آمادگي پرســتاران در مواجهه با 
كرونا افزايش يافت اما چون بيماري ناشــناخته ای است، ترس و 
اضطراب همچنان وجود دارد. سمايي نيز در اين دوران به كرونا 
مبتال شده و همســرش بيماري را از او گرفته است.  او مي گويد: 
نگاه به كادر درمان اين است كه به دليل كار در محيط بيمارستان، 
صددرصد ناقل بيماري هستند و اين موضوع باعث دوري اطرافيان 
از آنها مي شود. قرنطينه هاي طوالني، دوري از خانواده و احساس 
تنهايي افزون بر فشارهاي جسمي و خستگي ناشي از كار، فشار 
روحي بسياري به كادر درمان وارد مي كند اما هيچ چيز دشوارتر از 
ديدن مرگ بيماران نيست. سمايي با وجود تمام اين دشواري ها 
افتخار مي كند كه پرســتار اســت و به مردم خدمت مي كند و 
مي گويد: واقعاً دلم مي خواهد مثل دوران جواني مي توانستم بيشتر 
از اين به مردم خدمت كنم چون  رفتار درست يك پرستار در روند 
بهبودي بيماران خيلي اثرگذار است و بيماران به مهرباني احتياج 
دارند. حرف پاياني اين پرســتار، خواهش از مــردم براي رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي اســت و آرزويش هم سالمتي براي همه 

مردم است. آرزو مي كند روزهاي خوب و عادي گذشته برگردند.

مرضيهثمرهحسيني
روزنامهنگار
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18:45 اتلتيكومادريدبارسلونا

 پرسپوليس در بازي هاي خارج از خانه
 بايد دنبال جام پنجم بگردد

ستاره  بوشهري در استقالل مي ماند يا از بين پول 
قطري ها و پيشنهاد اروپايي ها يكي را انتخاب مي كند؟

 گالت بيرون از 
تهران است

 قائدي در سه راهي 
پول، اروپا، استقالل

1818 20

فينال الليگا
بازي امروز و فرداي ليگ اسپانيا همه رياضي دانان و كارشناسان آمار و احتماالت را گيج كرده است

 2قايقران ايراني 
در توكيو پارو مي زنند

قايقرانان ايراني 2سهميه بازي هاي المپيك را قطعي كردند و 
اميدوارند سهميه سوم هم خرداد در مسكو به دست بيايد
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قطع اميد تراكتور از ليگ؟
پشت پرده غيبت شجاعي و دژاگه در تمرينات سرخپوشان

شرايط طوري اســت كه تقريبا هيچ ترديدي در مورد پايان همكاري 
تراكتور با اشكان دژاگه و مسعود شجاعي در انتهاي فصل وجود ندارد. 
3فصل پيش 3كاپيتان تيم ملي با قرارداد 3ساله به تراكتور پيوستند، 
احسان حاج صفي بين 2 نيم فصل امسال از اين تيم جدا شد و حاال هم 
اشكان و مسعود نيم فصل آخر آن قرارداد را پشت سر مي گذارند. حتي 
در پنجره زمستاني هم حرف و حديث هاي زيادي در مورد جدايي اين دو 
بازيكن وجود داشت، اما آنها ماندند و حاال خيلي بعيد به نظر مي رسد كه 
براي فصل جديد قراردادشان تمديد شود. نكته عجيب اينكه در روزهاي 
آغازين از سرگيري تمرينات تراكتور پس از بازگشت از ليگ قهرمانان 
آسيا، هم دژاگه و هم شجاعي غيبت داشتند. اين مسئله آنقدر به درازا 
كشيد كه رسانه رسمي باشگاه تراكتور ناچار شد واكنش نشان بدهد. 
آنها از قول آذرنيا، سرپرست تيم خيلي كوتاه نوشتند مسعود و اشكان 
در مرخصي به سر مي برند! پرسش اينجاست كه چرا تعطيالت اين دو 
بازيكن اين همه بايد طول بكشد؟ در كدام تيم ليگ برتري، كدام بازيكن 

هنوز سر تمرين برنگشته؟ 

اين مماشــات در حالي با 2 كاپيتــان تراكتور صــورت مي گيرد كه 
سرخپوشان تبريزي يكشنبه با پيكان بازي دارند. شايد هم پيام اين اتفاق 
آن است كه تراكتور براي يك ســوم پاياني ليگ انگيزه چنداني ندارد. 
شاگردان رسول خطيبي هم اكنون با 27امتياز از 19بازي روي پله هفتم 
جدول قرار دارند. البته تعداد بازي ها نابرابر است و باالي سر اين تيم، 
برخي رقبا 20 يا حتي 21بازي انجام داده اند. با اين حال روشن است كه 
تراكتور براي قرار گرفتن در جمع 3 تيم برتر كار دشواري دارد. سپاهان، 
پرسپوليس و استقالل مدعي فتح جام هستند و به ترتيب 44، 41 و 34 
امتياز دارند. استقالل با تعداد بازي هاي مساوي با تراكتور 7 امتياز بيش 
از اين تيم دارد و رقابت براي كسب سهميه آسيايي آسان نيست. بنابراين 
شايد اين تيم كه جواز حضور در مرحله يك هشتم نهايي ليگ قهرمانان 
آسيا را هم به دست آورده، ترجيح مي دهد مثل سال گذشته روي جام 
حذفي تمركز كند. البته اينها صرفا گمانه زني است و اگر تراكتوري ها 
هنوز روي ليگ حساب مي كنند، الاقل بايد قوانين سختگيرانه تري روي 

حضور بازيكنان در تمرينات اعمال كنند.

نكته بازي

آماربازي

كروات ها عليه رامين

وقت كامال آزاد بيرانوند

شكنجه آسيايي ادامه دارد؟

به نظر مي رسد رامين رضاييان كال از 
همكاري با مربيان كروات  شانس 
نياورده است. اين روزها  او فرم فني 
خوبي دارد، اما دراگان اسكوچيچ 
از اين بازيكــن براي حضور در تيم 
ملي دعوت نمي كند. سرمربي تيم ملي 
در پاســخ به ســؤالي در مورد اين بازيكن گفته بود به مدافع 
راستي نياز دارد كه بيشتر كار تدافعي انجام بدهد. با اين حال 
برخي گمانه زني ها هم حاكي از آن است كه مشكل رضاييان 
فني نيست و به مسايل بيرون از زمين فوتبال برمي گردد. در 
هر صورت رامين از دومين مربي كروات هم شــانس نياورده 
اســت. نفر اول هم كه اساســا نيازي به معرفي ندارد. برانكو 
ايوانكوويچ بعد از جدايي رضاييان از پرســپوليس در ابتداي 
ليگ شــانزدهم طوري با او چپ افتاد كه حتي بازگشت اين 

بازيكن هم افاقه نكرد.

محمدحســين كنعاني زادگان كه 
حرف و حديث هاي زيادي در مورد 
جدايي اش از پرســپوليس وجود 
دارد، بــا مخاطبانش ارتباط زنده 
اينســتاگرامي گرفته و گفته: »تا 
وقتي هســتم تمام تمركزم روي تيم 
خواهد بود.« به زبان ساده تر يعني دارم مي روم و خيلي روي 
من حساب نكنيد. عليرضا بيرانوند هم درست وسط همين اليو 
كوتاه كامنت گذاشته و به كنعاني زادگان يادآوري كرده به زودي 
ديگر نمي تواند از اين اليوها براي هواداران بگذارد. حاال ما كاري 
به ماندن يا رفتن آقاي مدافع نداريم، اما شــما وقت عليرضا 
بيرانوند را ببينيد كه چقدر خالي و آزاد است. خب حق هم دارد؛ 
آنتورپ االن 2تا دروازه بان ديگر دارد كه به نوبت بازي مي كنند، 
ظاهرا يك گلر جديد هم قرار است آخر فصل جذب شود، با اين 

شرايط انتظار داريد بيرو كجا باشد غير از اليو كنعاني؟

رســانه هاي قطري از تمديد قرارداد 
السد با ژاوي به مدت 2فصل ديگر 
خبر مي دهند. به هــر حال ژاوي 
چهره معتبري است و امسال هم 
السد را بدون شكست قهرمان ليگ 
ستارگان كرد. فقط مشكل اينجاست 
كه ظاهرا ليگ قهرمانان براي ژاوي طلسم شده. اين بنده خدا 
انواع بدشانســي ها را در اين تورنمنت تحمل كرده. بيرانوند 
بهترين ســيوش را براي ضربه او كنار گذاشت، ترابي بهترين 
شوتش را در روز خداحافظي او زد، عيسي مهم ترين گلش را به 
تيم ژاوي زد و سخت ترين قرعه امسال آسيا هم به تور تيم او 
خورد. تازه يك مشت اشتباه داوري هم به ضرر ژاوي داشتيم؛ از 
پنالتي گرفته نشده پارسال جلوي پرسپوليس تا آفسايد اشتباه 
اعالم شده امسال جلوي النصر. اگر به ما باشد، اميدواريم طلسم 

آسيايي براي ژاوي در اين دو سال هم ادامه بيابد!

متريكا

بهروز رسايلي| قهرمان 4دوره گذشته ليگ برتر فوتبال ايران 
بار ديگر به مســابقات داخلي برمي گردد. بدون ترديد رؤياي 
پرسپوليسي ها كسب جام پنجم يا آنطور كه خودشان مي گويند 
»گالت« كردن است. با اين حال ســرخ ها مي دانند كه اين بار 
كارشان سخت تر از دفعات قبل است. سپاهان و استقالل خيلي 
ســمج به رقابت ادامه مي دهند؛ مخصوصا تيم اصفهاني كه در 
سكوتي مرموز و آرامش كامل راهش را ادامه مي دهد. هم مربيان 
پرسپوليس و هم مربيان سپاهان درست گفته اند كه برنده بازي 
رودرروي 2 تيم لزوما قهرمان ليگ بيســتم نخواهد بود. با اين 
حال قابل انكار هم نيست كه اين 3امتياز نقش بسيار مهمي در 
معادالت قهرماني خواهد داشت. با اين حال هر دو تيم مشكالتي 
دارند؛ آمار سال هاي اخير سپاهان مقابل پرسپوليس، مخصوصا 
در اصفهان خيلي بد بوده و از سوي ديگر كارنامه پرسپوليس هم 

در مسابقات بيرون از خانه اين فصل چنگي به دل نمي زند.

  سپاهان و انتظار 6ساله
سپاهان در 10تقابل اخير بدترين عملكرد ممكن را برابر پرسپوليس 
داشته اســت. تيم اصفهاني در اين 10ديدار فقط يك بار به پيروزي 
دســت يافته كه مربوط به برتري 2 بر صفر در مســابقه رفت ليگ 

نوزدهم مي شده است. در عوض اما پرسپوليس 5 بار به برتري دست 
يافته و 4ديدار 2تيم هم به تساوي انجاميده است. بي گمان بدترين 
شكســت هم بين اين تجربيات تلخ، عدم حضور ســپاهان در زمين 
در ديدار برگشت فصل گذشــته بود؛ تصميمي كه پرسپوليس را به 
شكلي وحشــتناك از بقيه مدعيان پيش انداخت. آخرين پيروزي 
خانگي ســپاهان برابر پرســپوليس به ليگ پانزدهم برمي گردد كه 
طاليي پوشان با نتيجه 4 بر 2 از ســد پرسپوليس گذشتند. آن بازي 
مرداد94 برگزار شد و از آن به بعد سپاهان در خانه برابر پرسپوليس 
برنده نبوده اســت. آنها اميدوارند اين طلســم بعد از 6سال در بازي 

پيش رو بشكند.

  نقطه  ضعف بزرگ پرسپوليس امسال
امسال اما اگر پرسپوليس مشــكلي براي قهرماني داشته باشد، اين 
مسئله مربوط به عملكرد نامناســب تيم در بازي هاي بيرون از خانه 
است. تيم يحيي گل محمدي در 9بازي بيرون از خانه اش تنها 2بار 
موفق به كسب پيروزي شده، يك بار شكست خورده و 6بار هم برابر 
رقبا متوقف شده است. بنابراين آنها از اســتاندارد امتيازگيري الزم 
براي كسب عنوان قهرماني عقب هستند. در جدول مسابقات بيرون از 

خانه، پرسپوليس با 12امتياز از 9بازي روي پله هفتم قرار دارد؛ گرچه 
برخي تيم ها 10 يا حتي 11بازي غيرخانگي برگزار كرده اند. بنابراين 
پرسپوليس ضمن حفظ آمار خوبش در مسابقات خانگي، براي كسب 
عنوان قهرماني بايد تبديل به همان ميهمان بي رحم فصول گذشته 
شود. آيا سومين 3امتياز بيرون از خانه پرسپوليس، در بازي حياتي با 

سپاهان به دست خواهد آمد؟

  عملكرد 4فصل قهرماني
گفتيم كه پرسپوليس تا اينجا از 9بازي بيرون از خانه اش 12امتياز 
كسب كرده، بنابراين براي اينكه روشن شــود سرخ ها در اين مورد 
چقدر از فصول قهرماني عقب هستند، بهتر است نتايج بيرون از خانه 
اين تيم در 4فصل گذشــته را مرور كنيم. پرسپوليس در ليگ هاي 
شانزدهم تا نوزدهم، از 15بازي بيرون از خانه به ترتيب 27، 35، 24و 
36 امتياز كســب كرده بود. آنها حاال در كنــار بازي هاي خانگي كه 
اهميت خاص خود را دارند، 6بازي بيرون از خانه هم فرصت دارند تا 
دستي روي سر و گوش اين آمار ضعيف بكشند. راه گالت، از بيرون 
از تهران مي گذرد. پرســپوليس اگر اين راه را هموار نكند، با مشكل 

مواجه خواهد شد.

تيم فوالد امشب بعد از 37روز دوري از ليگ 

برتر، دوباره به اين مسابقات برمي گردد و 68
در مصاف با گل گهر سيرجان كارش را در 
ليگ بيستم از سر مي گيرد. اين يك بازي 
عقب افتاده از هفته هجدهم است كه بايد در سال99 برگزار مي شد اما 
به دومين  ماه 1400 موكول شده است. فوالد طي 2بازي اخيرش در 
ليگ گلي نزده و آخرين گل ليگ برتري اين تيم روز 11اسفند99 يعني 
68روز قبل مقابل ذوب آهن به ثمر رسيده است. بعد از آن گل كه توسط 
آياندا پاتوسي زده شد، فوالد 255دقيقه را در حسرت گل سپري كرده 
اســت. تيم نكونام در هفته هاي ابتدايي ليگ هم 260دقيقه را بدون 
گلزني ســپري كرد كه بدترين ركورد اين تيم بوده و حاال در آستانه 

شكسته شدن است.

 فقط 3تيم در نيم فصــل دوم ليگ برتر 

موفق به پيروزي نشــده اند كه هر 3تيم 105
امشب بازي دارند. نفت آبادان كه 9هفته 
است رنگ پيروزي را نديده امشب ميزبان 
آلومينيوم خواهد بود و 2تيم ديگر هم ماشين سازي و سايپا هستند كه 
اتفاقا امشب با هم بازي دارند. سايپا آخرين بار استقاللي را شكست داد 
كه سرمربي اش محمود فكري بود! آن مســابقه چهارم بهمن ماه99 
برگزار شد و به اين ترتيب از آخرين برد سايپا در ليگ 105روز گذشته 
اســت. از آن روز تا حاال اتفاقات زيادي افتاده است. محمود فكري از 
استقالل رفته و مجيدي و كمالوند جانشين او شده اند. اتفاقا كسي كه 
امشب قرار است سايپا را به نخستين بردش بعد از بردن فكري برساند 

همين فراز كمالوند است. عجب بلبشوي غريبي است.

 اما روزهايي كه نفت آبادان بدون پيروزي 

ســپري كرده حتي از حسرت 105روزه 118
سايپا هم بيشتر است. برزيلي هاي كامال 
بحــران زده آخرين بــار در دي ماه99 بر 
نساجي پيروز شــده اند و حاال با 118روز دوري از 3امتياز، بين تمام 
تيم هاي ليگ ركورددار هســتند. آخرين گل زده نفــت آبادان هم به 
هفدهم بهمن99 و بازي با فوالد برمي گردد كه رضا خالقي فر براي اين 
تيــم گل زد. از آن گل 91روز گذشــته و طي اين مــدت آباداني ها 
565دقيقه بدون گلزني بازي كرده اند تــا در اين زمينه هم ركورددار 
فصل جاري باشند. صنعت نفت امشب با آلومينيوم بازي دارد كه 3بازي 
اخيرش را مساوي كرده و در آستانه رسيدن به ركورد بيشترين مساوي 
متوالــي در فصل جاري اســت. اين ركــورد با 4مســاوي در اختيار 

پرسپوليس است.

جمعه 24 ارديبهشت 1400

يكشنبه 26 ارديبهشت  1400

گل گهرسیرجان-ذوب آهن

نساجی مازندران-فوالد

نفت  مسجدسلیمان-ماشین سازی تبريز

آلومینیوم اراک - پديد0

سايپا-پیكان

تراکتور-صنعت نفت آبادان

پرسپولیس- استقالل

سپاهان - مس رفسنجان

18:00

18:15

18:30

18:55

20:30

19:20

19:25

هفته  بيست و سوم

لیگ برتر ايران)جام خلیج فارس( -فصل بیستم

امتیاز تفاضل گل گل خورده گل زده باخت مساوی برد بازي ها تیم رتبه
21135336191744سپاهان1

20118127101741پرسپولیس2

1997322121034استقالل3

198562320329گل گهرسیرجان4

329-2161142023آلومینیوم اراک5

28-217771515مس رفسنجان6

186931711627فوالد7

27-197661717تراکتور8

326-216871922پیكان9

25-196761515صنعت نفت آبادان10

225-206772022پديده11

324-215971417نفت  مسجدسلیمان12

718-203981926ذوب آهن13

718-203981017سايپا14

1016-2144131626نساجی مازندران15

1810-2017121331ماشین سازی تبريز16

گالت بيرون از تهران است
پرسپوليس در بازي هاي خارج از خانه بايد دنبال جام پنجم بگردد

قائدي در سه راهي پول، اروپا، استقالل
ستاره  بوشهري در استقالل مي ماند يا از بين پول قطري ها و پيشنهاد اروپايي ها يكي را انتخاب مي كند؟

يكشنبه 19 ارديبهشت 1400

شنبه 18 ارديبهشت 1400

پنجشنبه12 خرداد 1400

دوشنبه 17 خرداد 1400

 جمعه 21 خرداد 1400

 سه شنبه 2۵خرداد 1400

پنجشنبه 30 ارديبهشت 1400

استقالل-ذوب آهن

سپاهان-پرسپولیس

مس رفسنجان-نساجی مازندران

صنعت نفت آبادان-آلومینیوم اراک

ايران - هنگ کنگ

ايران - بحرين

کامبوج - ايران

ايران - عراق

ماشین سازی تبريز- سايپا

پیكان-تراکتور

پديده -گل گهرسیرجان

20:25

22:15

21:15

21:20

19:00

20:45

17:30

19:30

17:30

19:30

هفته  بيست و دوم

شنبه 18 ارديبهشت 1400
فوالد- گل گهر سیرجان

21:00

معوقه هفته هجدهم

مقدماتي جام جهاني
 اميرحسين اعظمي

خبر نگار
درحالي كه زمان زيــادي تا پايان 
فصل باقي نمانده اســت، مهدي 
قائدي مهاجم بوشهري استقالل 
موقعيتي ويژه در اين تيم دارد و درخشــش در ليگ قهرمانان آسيا باعث شده 
خبرهاي مختلفي درخصوص جدايي قطعي اين بازيكن از جمع آبي پوشــان 
شــنيده شــود. قائدي در ليگ قهرمانان آســيا، خط دفاعي تيم هاي متمول 
كشورهاي عربي حوزه خليج فارس را به چالش كشــيد و يكي از اركان صعود 
استقالل به مرحله يك هشتم نهايي ليگ قهرمانان آسيا بود. باشگاه استقالل در 
اين برهه زماني كه هنوز بازي هاي ليگ برتر در جريان است چندان مايل نيست 
در مورد پيشنهادهايي كه براي قائدي دريافت كرده صحبت كند تا تمركز تيم و 
بازيكن حفظ شود. البته مهاجم آبي ها هم سياست سكوت در پيش گرفته ولي 
اين قابل پيش بيني است كه قائدي در پايان فصل استقالل را ترك كند و تصميم 

جديدي در مورد آينده اش بگيرد.
در چند روز گذشته رسانه ها از تمايل 2 باشگاه سرشناس قطر براي جذب مهاجم 
استقالل خبر دادند و مي گويند السد و الدوحيل به طور جدي براي در اختيار 
گرفتن قائدي اعالم آمادگي كرده اند. آنها در حال بررســي راهكارها براي در 
اختيار گرفتن اين مهاجم ريزنقش در تعطيالت تابستاني هستند و گفته مي شود 
صحبت هايي با مدير برنامه هايش داشته  اند. با اين حال نكته مبهم اينجاست 

كه آيا قائدي به دنبال حضور در يك تيم عربي است يا مي خواهد حضور در يك 
تيم اروپايي را تجربه كند؟ اگر او دنبال حضور در يك تيم اروپايي باشد، مي تواند 
پيشنهادهاي رسيده از اوكراين، روســيه، تركيه و پرتغال را بررسي كند ولي 
انتخاب اروپا نمي تواند سود مالي ويژه اي براي قائدي داشته باشد. از طرفي گفته 
مي شود همسر قائدي هم نقش پررنگي در تصميمات اين بازيكن دارد و بي ميل 

نيست كه مهدي حداقل براي يك فصل به فوتبال قطر برود.
 جالب اينجاســت كه روزنامه الرايه قطر هم ديروز در مطلبــي به تمايل زياد 
2 باشگاه متمول قطري براي جذب قائدي اشاره كرده است. اين روزنامه نوشته 
مهاجم استقالل به حضور در فصل بعد ليگ ستارگان قطر نزديك شده است. 
حضور يكساله در يك تيم عربي و بعد حضور در يك تيم اروپايي برنامه اي بود 
كه مدير برنامه مهدي طارمي براي اين بازيكن پياده كرد كه شايد مورد توجه 
قائدي هم قرار گيرد؛ به خصوص اينكه او هم از تيم هاي عربي دستمزدي 30تا 
40ميلياردي براي يك فصل دريافت خواهد كرد. هم اكنون شــايد مهم ترين 
چالش قائدي براي پايان فصل انتخاب از بين اروپا و ليگ قطر باشد. او درصورت 
انتخاب اروپا بايد از گرفتن يك دستمزد فوق العاده در فوتبال قطر چشم پوشي 
كند، هر چند كه گرفتن اين تصميم براي قائدي اصال راحت نيست. نزديكان 
مهدي هم خبر مي دهند كه احتمال حضور او در فوتبال قطر زياد اســت. بايد 
ديد در نهايت اين مهاجم خوش تكنيك در پايان فصل چه انتخابي خواهد كرد.
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چلســي در يك بازي كامال برتر با اينكه بيشــتر 
مالكيت توپ را به رئال مادريد داده بود موفق شد 
پرافتخارترين تيم اروپا را 2 بر صفر شكست دهد 
و به فينال ليگ قهرمانان راه يابد. زيدان كه براي 
اين بازي چند بازيكن ناآماده و تازه از مصدوميت 
و كرونا برگشته مثل مندي، راموس، والورده، ادن 
آزار، كروس و مودريچ را به ميدان فرستاد، خيلي 
خوش شانس بود گل باران نشد تا افتضاحي كه فصل 
قبل بارســا در باخت 8بر2 به بايرن مونيخ متحمل 
شده بود، به بار نيايد. رئال بعد از 95روز باخت اما 
اين شكست مي توانســت با اختالف گل فاحشي 
ثبت شود كه درخشش كورتوا و بي دقتي بازيكنان 
چلســي برد بيش از 2 گل را رقم نزد. حاال يك بار 

ديگر پس از فينال 3 ســال قبل ليورپول- 
تاتنهام، يك فينال تمام انگليســي را در 
پيش خواهيم داشت اما پيش از آن 2 تيم 
يك بار ديگر ساعت21 امشب به مصاف 

هم مي روند تا براي آن مســابقه تمرين 
كنند. شايعه شده كه ميزباني فينال هشتم 
خرداد ممكن است از استانبول گرفته شود 
و به ومبلي داده شــود، چون هر دو تيم 
انگليسي هستند و با اين روش از خطر سفر 
هواداران شان به تركيه پيشگيري مي شود.

   براي ســومين بار در تاريــخ، فينال ليگ 
قهرمانان اروپا، تمام انگليســي است؛ ۲۰۰۸، 
منچستريونايتد - چلسي، ۲۰۱۹، ليورپول - 

تاتنهام و ۲۰۲۱، منچسترسيتي - چلسي. حاال ليگ برتر 
انگليس در تعداد جام هاي ليگ قهرمانان اروپا از رئال 
مادريد پيشي خواهد گرفت؛ پيش از اين كل تيم هاي 

ليگ برتر و رئال مادريد هر كدام ۱3جام داشتند.
   چلســي به نخســتين تيم تاريخ تبديل شــد كه 
همزمان تيم مردان و زنانش بــه فينال ليگ قهرمانان 
اروپا صعود مي كنند. مردان فينال را مقابل ســيتي و 
زنان فينال شان را مقابل بارسلونا برگزار خواهند كرد. 
توماس توخل هم نخستين مربي تاريخ شد كه ۲ فصل 
پياپي با ۲ تيم متفاوت به فينــال مي رود؛ فصل قبل با 
پاري سن ژرمن و حاال با چلسي. او 
هشــتمين فردي است كه 

به عنوان سرمربي با ۲تيم مختلف در فينال اين رقابت ها 
حاضر مي شود؛ توخل، گوارديوال، فان خال، هيتسفلد، 

هاينكس، مورينيو، آنچلوتي و يورگن كلوپ.
   اگر اين بازي در ۲ هفته پاياني ليگ برگزار مي شد 
مي توانست تماشاگر داشته باشد. براي فينال هر يك از ۲ 
تيم ۲ هزار تماشاگر با خودشان مي برند، البته اگر فينال 

در استانبول برگزار شود.
   سيتي بازي رفت اين فصل را 3بريك از چلسي برده، 
اما بازي برگشت فصل قبل ليگ و همچنين نيمه نهايي 

جام حذفي امسال را به اين تيم واگذار كرده است.
   ۲باشــگاه برنامه هايي هم براي فصل آينده دارند. 
پپ مي خواهد رحيم اســترلينگ را بفروشد و هالند و 
گريليش را بخرد و به جاي فرناندينيو براي خريد دكالن 
رايس از وســتهم تالش كند. او دنبال مسي نمي رود. 
چلسي هم خواهان هالند اســت و آنها بايد با رئال 
مادريد بر سر اين بازيكن نروژي بجنگند. سيتي با 
قهرماني ليگ برتر صاحب ۱5۰ميليون پوند 
درآمد شده و تا االن در ليگ قهرمانان هم 
۹۰ميليون به دست آورده است. هر يك از 
۲ باشگاه انگليسي مي توانند با پيروزي در 
فينال استانبول ۱5ميليون ديگر به جيب 
بزنند. به نظر مي رســد اين درآمدها براي 
خريد ستاره هاي جديد كافي و براي يوفا 
كه مثال روي فيرپلي مالي حساس است 
قانع كننده باشد. ممكن است يكي از اين 
دو باشــگاه موفق به جذب لواندوفسكي 

هم بشود.

  دست گرمي ليگ قهرمانان
  منچسترسيتي و چلسي امشب براي فينال تمام انگليسي اروپا مشق مي كنند

فوتبال ايران

اينكه بين فرهــاد مجيدي و فراز 
كمالوند چه پيــش آمده و اين 
دو نفر چرا از هم جدا شــدند، 
معلوم نيست. شايد فقط وسوسه 
سرمربيگري در سايپا باعث شده 
فراز به همين زودي استقالل را ترك 
كند، شايد هم مســائل ديگري در ميان بوده است. نكته 
مهم تر اما قضاوت هايي اســت كه در مــورد كيفيت اين 
همكاري مي شود. خيلي ها، اعم از استقاللي و غيراستقاللي 
عقيده دارند اگر آبي ها اين اواخــر كمي بهتر بازي كردند 
و نتيجه گرفتند، عمــده دليلش حضــور كمالوند بوده، 
وگرنه خود مجيدي چيــزي در چنته ندارد. اينها در ادامه 
مي گويند اســتقالل از اين به بعد زميــن خواهد خورد و 
كيفيتش را از دست مي دهد. حاال اينكه كمالوند با اين همه 
كماالت چرا خودش در چند سال اخير كمرنگ شده بود 
و موقعيت خاصي در فوتبال ايران نداشت، روشن نيست. 
با اين حال چيزي كه ما مي دانيم اين است كه اين تئوري 
قبال هزار بار ديگر هم در فوتبال ايران تكرار شــده است. 
يعني محال است يك مربي موفق باشــد و فورا عده اي با 
زير ســؤال بردن توانايي هاي او، دستيارش را عامل اصلي 

توفيق تيم ندانند.
برانكو ايوانكوويچ در ليگ پانزدهم يك پرسپوليس بسيار 
تماشايي ســاخت. آن زمان صغير و كبير عقيده داشتند 
خود آقاي سرمربي هيچ كاره اســت و تمام بار فني تيم را 
آندره پاناديچ، دســتيار او بر دوش مي كشد. وقتي هم كه 
پاناديچ رفت، همين جماعت دوره افتادند كه پرسپوليس 
رو به انحطاط خواهد رفت، اما برانكو بعد از پاناديچ 7جام 
گرفت و تيمش را به فينال ليگ قهرمانان آســيا رســاند. 
جالب است كه همين قصه پاناديچ در مقطعي براي سرتن 
چوك هم تكرار شد، اما آمد و رفت اين دستيار هم تأثيري 
روي كار برانكو نگذاشــت. بين هميــن مربيان ايراني هم 
زماني مشهور بود كه همه كاره يحيي گل محمدي دستيار 
او يعني مجتبي حسيني است و اگر يحيي موفقيت نسبي 
دارد، از صدقه سر همين مرد پشت صحنه است. حسيني 
بعدتر خودش سرمربي شد و عملكردش بد هم نبوده، اما 
نكته اينجاست كه موفقيت هاي گل محمدي در تيم هاي 
مختلف ادامه يافت. االن همان گروه مي گويند مغز متفكر 
و همه كاره پرسپوليس حميد مطهري است و باز اعتباري 
به خود يحيي نمي دهند. فردا هــم البد همه كاره تيم هاي 

گل محمدي دستيار بعدي او خواهد بود.
حقيقتش مــا نمي دانيم نقاط ضعف و قوت اســتقالل در 
زمينه فني چقــدر مربوط به كمالونــد و چقدر مربوط به 
مجيدي بود. اين مســئله در گذر زمان مشــخص خواهد 
شــد. فقط خواســتيم بگوييم جمله مشــهور »خودش 
هيچي نيســت، دســتيارش همه كاره اســت« ازجمله 
عالقه مندي هاي مردم ما به شمار مي آيد و اين نكته را در 

مورد همه سرمربيان مي گويند. شما زياد جدي نگيريد.

فينال الليگا
بازي امروز و فرداي ليگ اسپانيا همه رياضي دانان و كارشناسان آمار و 

احتماالت را گيج كرده است

6  ماه بعد از آن مصاحبه

راهيابي سزاوارانه چلســي به فينال ليگ قهرمانان اروپا، شــايد بيش از هر چيز ديگري 
آدم را ياد مصاحبه 6 ماه پيش فرانك لمپارد مي اندازد. ســرمربي جوان چلسي و ازجمله 
اسطوره هاي اين باشگاه در آن زمان تحت فشار انتقادات بود و حرف هايي زد كه مشابهش 
را در فوتبال ايران زياد مي شنويم. لمپارد گفته بود: »تنها مربي انگليسي تيم هاي بزرگ 
در ليگ برتر هستم ولي آن احترامي كه بقيه مربيان دارند به من گذاشته نمي شود. فصل 

قبل كه مي خواستم هدايت چلسي را بر عهده بگيرم، خيلي ها از من سؤال مي كردند واقعا 
مطمئن هستي؟ اين براي من ناراحت كننده بود. چرا يك مربي جوان انگليسي نبايد بتواند 

در يك تيم بزرگ مربيگري كند؟ در بقيه كشورها اين شرايط وجود دارد.« 
مي بينيد؟ تا به حال هزار بار شبيه اين حرف ها را در فوتبال ايران شنيده ايم و هستند تعداد 
زيادي از كارشناسان و پيشكســوتان كه مدام پنبه مربي هاي خارجي را مي زنند. همين 
االن كه 3تيم ايراني با هدايت 3مربي داخلي راهي مرحله بعد ليگ قهرمانان آسيا شده اند، 
خيلي ها دوره افتاده اند و اين اتفاق را ثمره قانون منع جذب مربي خارجي مي دانند. اين 
در حالي است كه 3سال پيش هم 3تيم ايراني به مرحله حذفي ليگ قهرمانان رسيدند كه 
سرمربي ۲تا از آنها خارجي بود؛ پرسپوليس برانكو در كنار استقالل شفر و البته ذوب آهن 

قلعه نويي. مقصود اين اســت كه حتي در انگلســتان به عنوان مهد و مبدع »فوتبال« در 
جهان هم دعواي داخلي- خارجي داريم، اما الاقل آنجا در طول همين 6 ماه روشــن شد 
كه مربيگري مهارت است و بيشــتر از مليت، به كيفيت افراد ربط دارد. چلسي سرانجام 
بهمن ماه پارسال لمپارد را اخراج كرد و توماس توخل آلماني را جاي او نشاند. توخل در 
ليگ برتر آبي ها را از رده نهم به رتبه چهارم رساند و در آستانه كسب سهميه ليگ قهرمانان 
فصل بعد قرار دارد. در ليگ قهرمانان امســال هم ديديم كه اين تيم چطور با مات كردن 
رئال مادريد به فينال استانبول رسيد. فوتبال حرفه اي مرز ندارد. در آن پاسپورت ها مهم 
نيستند. هر كســي در زمين يا روي نيمكت بهتر از ديگران قادر به انجام كارش باشد، در 

اولويت خواهد بود. به همين سادگي.

اين فقط ما نيستيم كه دعواي مربي داخلي- خارجي داريم

حماسه اوناي امري
 مربي اسپانيايي ويارئال با پيروزي بر آرسنال

 براي سومين بار به فينال ليگ اروپا رسيد

خودش نه، دستيارش همه كاره است!
از برانكو و پاناديچ تا يحيي و حسيني و حاال هم مجيدي و كمالوند

بازي ســاعت 18:45 امروز اتلتيكو با بارســلونا به نوعي 
فينال الليگا محسوب مي شــود و يك فينال خفيف تر هم 
فرداشب بين ســويا و رئال مادريد در پيش است. احتمال 
زيادي وجود دارد كه اين دو مسابقه تكليف قهرمان فصل 
را روشن كند اما ممكن است معادالت پيچيده تر هم بشود. 
لوييس ســوارس 19گله كه قبال 19گل هم با پيراهن بارسا 
در 34بازي به اتلتيكو زده، امروز براي نخستين بار مقابل 
تيم سابقش قرار مي گيرد. او در ديدار رفت به دليل ابتال به 
كوويد-19 غايب بود. گريزمان هم روبه روي تيم ســابقش 
قرار مي گيرد. البته برخالف سوارس كه انگيزه زيادي براي 
انتقام از رفتار زننده آبي اناري هــا و دور انداختنش دارد، 
اين اتلتيكو مادريد است كه مي خواهد از گريزمان انتقام 
بگيرد چون او بدون رضايت باشگاه و با فعال شدن بند فسخ 
120ميليون يورويي قراردادش از سوي بارسلونا از اين تيم 
جدا شد. بازيكن فرانسوي امســال 14گل و 10پاس گل در 
 كارنامه دارد. هر دو تيم در بازي يكــي مانده به آخر خود 
2 باخت عجيب مشابه با نتيجه 2بريك متحمل شدند؛ بارسا 
به گرانادا و براي نخستين بار در تاريخ خود در نوكمپ به اين 
تيم باخت و اتلتيكو هم مقابل بيلبائو شكست خورد. مساوي 

امشب رئالي هاي زخم خورده از شكست مقابل چلسي در 
ليگ قهرمانان را خوشحال مي كند. فاصله بارسا و اتلتيكو 
تنها 2 امتياز است و پيروزي كاتالونيايي ها مي تواند آنها را 
جاي اتلتيكو در صدر جدول بنشاند. رئال هم اگر با آگاهي از 
نتيجه اين مسابقه بتواند يكشنبه شب سويا را ببرد، به دليل 
نتيجه بهتر در بازي رودررو اما هم امتياز با بارسا صدرنشين 
مي شود و درصورت تساوي مسابقه امشب، برد رئال در بازي 
فرداشب باز هم آنها را كه در 2 ديدار رويارو با اتلتيكو نتيجه 
بهتري كسب كرده اند در صدر قرار مي دهد. مساوي در اين 
مسابقه و برد ســويا مي تواند بار ديگر شاگردان لوپتگي را 
به كورس قهرماني برگرداند. معادالت 2 بازي اين هفته از 

فرمول نسبيت هم پيچيده تر شده است.

   بارســا در 3بازي آخر موفق به بردن اتلتيكو نشده؛ در ديدار 
رفت الليگا يك هيچ باخت، ســوپرجام فصل قبــل را 3بريك 
شكســت خورد و در ديدار برگشت الليگاي فصل قبل هم ۲-۲ 
مساوي كرد. برد يك بر صفر ديدار رفت نخستين پيروزي ديه گو 
سيمئونه در الليگا مقابل بارسا بود. اين را هم درنظر بگيريد كه 
رونالد كومان در اين فصل غيراز فينال جام حذفي مقابل اتلتيك 

بيلبائو هيچ مسابقه بزرگي را نبرده است.
  بارســا بهترين تيم خارج از خانه بوده و 37 امتياز در زمين 
حريفان به دســت آورده اما در 6 ديدار خانگي امتياز از دســت 
داده و سومين تيم برتر از نظر امتيازگيري در ورزشگاه خانگي 

به حساب مي آيد.
  اتلتيكو با ۲۲گل خورده در 34مسابقه اين فصل بهترين خط 
دفاعي را دارد و با 6۱گل زده پشت سر بارساي ۸۰گله صاحب 
دومين خط حمله برتر ليگ بوده اســت. تيم سيمئونه در خانه 
شير است و بهترين تيم الليگا محسوب مي شود اما اين تيم در 
7تا از ۱7ديدار خارج از خانه اخير خود امتياز از دست داده است. 
در تركيب بارسا فاتي كه تازگي در پرتغال جراحي كرده در كنار 
كوتينيو و بريتويت به دليل آسيب ديدگي غايب است. در اردوي 
اتلتيكو هم لمار و خيمنس ممكن اســت به اين بازي نرسند و 
لودي هم همچنان مصدوم است. هر دو تيم با 3 مدافع مركزي 

بازي خواهند كرد.
  متئو الهوس جنجالي بــراي قضاوت اين ديــدار برگزيده 
شده است. او داوري است كه بيشــترين كارت زرد را به مسي 
داده اســت؛ 7 كارت زرد. بارســا با قضاوت او در 4۲مســابقه 
۲۹برد، ۸مساوي و 5باخت به دست آورده است. الهوس در اين 
4۲ مسابقه ۹۲كارت زرد و 6كارت قرمز به بازيكنان اين تيم داده؛ 
۱۲7 كارت زرد و ۹كارت قرمز بــه بازيكنان حريف. در 6ديدار 
ميان بارسا و اتلتي با قضاوت اين داور بارسا هرگز نباخته و 3 برد و 
3 تساوي به دست آورده، بارسايي ها ۱7كارت زرد و اتلتيكويي ها 
۲۰كارت گرفته اند و ديدارهاي آنها اخراجي نداشــته اســت. 
هواداران كاتالونيايي مدعي اند كه او 7 سال پيش در بازي هفته 
آخر الليگا گل سالم تيم شان را مردود اعالم كرده تا تساوي اين 

مسابقه منجر به قهرماني اتلتيكو در فصل ۲۰۱4-۲۰۱3 شود.

  اتلتيكو مادريد در اين فصل از نظر دريافت كارت زرد در رده 
سوم الليگا است. ساويچ خشن ترين بازيكن اين فصل الليگا بوده 
كه بيشترين خطا را مرتكب شــده و بيش از همه كارت گرفته 
است. بارسلونا از نظر دريافت كارت زرد، در رده نوزدهم قرار دارد.
 گل هاي اول اتلتيكو در سرنوشــت ديدارهاي اين فصل آنها 
هنوز تعيين كننده بوده؛ آنها در ۲۰ بازي از ۲۲ ديداري كه گل اول 
بازي را زدند، پيروز بازي شده اند. اين تيم تنها تيم الليگاست كه 

هنوز در ليگ بازي برده را با باخت عوض نكرده است.
  يك خبر ديگر از بارسلونا هم اينكه الپورتا مي خواهد نوكمپ 
را بازســازي كند تا پس از گذاشتن ســقف روي ورزشگاه نام 
آن را اجاره بدهد و درآمدزايي كند. رئيس باشــگاه به شوراي 
شهر بارســلون پيشــنهاد انتقال بازي هاي خانگي بارسلونا به 
مونتخوييك را داده؛ شبيه همان اتفاقي كه در بازسازي برنابئو 
براي رئال افتاد، با اين تفاوت كه رئال به ورزشــگاه دوم خودش 
يعني دي استفانو رفت اما بارسا مي خواهد در ورزشگاه باشگاهي 
ديگر بازي كند. شايد هم در ورزشــگاه لوييس كومپانيس كه 
55۹۲6نفر گنجايش دارد و درصورت باز شدن درهاي ورزشگاه 
به روي تماشاگران در دوران پساكرونا مي تواند منبع درآمدي 

براي باشگاه باشد.
  در ۱67رويارويي ۲ تيم در ليگ 75بار بارسا و 5۱بار اتلتيكو 
مادريد به پيروزي دســت يافته اند.بيشتر پيش بيني ها حكم به 

تساوي يك-يك بازي امروز داده اند.
  تركيب احتمالي بارسا: تراشتگن، پيكه، آرئوخو )مينگسا(، 
لنگله، آلبا، روبرتو، بوسكتس، دي يونگ، پدري، مسي و گريزمان.
  تركيب احتمالي اتلتيكو: اوبالك، خيمنس، ساويچ، هرموسو، 
تريپيه، يورنته، كوكــه، كوندوگبيا )لمار(، كاراســكو، كوريا و 

سوارس.

آرسنال بدقولي كرد و با تساوي بدون گل مقابل 
ويارئال اجازه نداد فينال تمام انگليسي 3سال 
قبل در ليگ اروپا تكرار شود. 3 سال پيش، همين 
آرسنال و چلسي، به فينال اين رقابت ها رسيده 
بودند و همزمان ليورپــول و تاتنهام هم فينال 
ليگ قهرمانان را برگزار مي كردند. ميكل آرتتا به 
سرمربي قبلي آرسنال در بازي رفت باخت و در 
ديدار برگشت نتوانست جبران كند. اوناي امري 
كه متخصص ليگ اروپاســت، حاال با سومين 
تيم متفاوت به ديدار نهايــي اين تورنمنت راه 
يافته اســت. او پيش از اين با ســويا و آرسنال 
هم در اين فينال حاضر بود و حــاال با ويارئال. 
با والنســيا هم در نيمه نهايي باخته بود. پس از 
۲5سال براي نخســتين بار آرسنال موفق نشد 
سهميه رقابت هاي اروپايي را براي فصل آينده 
بگيرد. ركوردهاي منفي آرتتــا در اين فصل با 
آرسنال به اين ترتيب است؛ اورتون پس از فصل 
۹6-۱۹۹5 براي نخســتين بار رفت وبرگشت 
در ليگ، اين تيم را برد. برنلي موفق شد بعد از 
46سال آرسنال را در ليگ در خانه شكست دهد 
و استون ويال پس از ۹۲سال و لسترسيتي بعد از 
47سال. ولوز هم بعد از ۱۹7۹ براي نخستين بار 
آرسنال را رفت و برگشت برد. آخرين باري كه 
آرسنال فصل را با رتبه ۲رقمي به اتمام رساند 
به فصل ۹6-۱۹۹5 برمي گردد. در ديگر ديدار 
برگشت نيمه نهايي منچســتريونايتد 3بر۲به 
آاس رم باخت و داور يك پنالتي هم براي رمي ها 
نگرفت اما با توجه به بــرد 6 بر۲در ديدار رفت، 

اين تيم انگليســي بود كه به فينال رفت. اين 
براي نخستين بار بود كه در اين فصل رم مقابل 
يك تيم بزرگ برنده مي شــد. آنها در ۱۲ بازي 
متوالي مقابل ۸ تيم برتر جــدول در اين فصل، 
پيروز نشده اند و 6 تساوي و 6 شكست را تجربه 
و تفاضل گل منفــي ۱5 را در اين بازي ها ثبت 
كرده اند، به عالوه شكســت هاي سنگين مقابل 
آتاالنتا، ناپولي و التزيو. سولسشــائر نخستين 
عضو باشگاه منچســتريونايتد اســت كه هم 
به عنوان بازيكن و هم به عنوان سرمربي به فينال 
رقابت هاي اروپايي)ليگ قهرمانان اروپا / ليگ 
اروپا( مي رسد. كاواني هم مثل بازي رفت ۲گل 
به رم زد. او تنها بازيكن منچستريونايتد از فصل 
57-۱۹56 است كه در هر دو  بازي نيمه نهايي 

۲ بار گل زده است.
ديدار فينــال ليــگ اروپا۲۰۲۱ بيــن ۲تيم 
منچســتريونايتد و ويارئال، روز چهارشــنبه 
5خرداد در ورزشــگاه ميســكي گدانســك 
لهستان برگزار مي شود. تاريخ فينال ليگ اروپا 
مصادف شده با شب دراماتيك فينال۹۹ ليگ 
قهرمانــان اروپا كه منچســتر درحالي كه يك 
بر صفر از بايرن مونيــخ عقب بود، با ۲بار گلزني 
همين سولسشــائر در لحظات پاياني كام بك 
زد و فاتــح ليگ قهرمانان شــد. درصورتي كه 
منچستريونايتد و منچسترسيتي بتوانند برنده 
فينال هاي اروپايي شوند، سوپركاپ اروپا بين 
نمايندگان يك شــهر يعني منچســتر برگزار 

مي شود.

منهاي فوتبال

امروز آخرين فرصت است تا تيم 
ملي كشــتي فرنگي با تركيب 
كامل به بازي هاي ۲۰۲۰توكيو 
اعزام شود. كشتي فرنگي ايران 
بــراي المپيك، 3 ســهميه در 
مســابقات جهانــي ۲۰۱۹گرفت و 
۲ سهميه در مســابقات گزينشــي ۲۰۲۱.در مسابقات 
قزاقستان حسين نوري مي توانست در وزن ۸7كيلوگرم 
سهميه بگيرد و تيم را كامل كند اما او با وجود قرعه مناسب 
با اشتباه فاحشي كه داشت مقابل حريف چيني شكست 
خورد. حاال همه اميدها به ناصر عليزاده و مسابقاتي است 

كه از امروز در صوفيه بلغارستان برگزار مي شود.
عليزاده جوان كه حدود ۲ هفته قبل قهرمان آســيا شد، 
كشتي گير جســوري است اما مســابقات صوفيه دومين 
تجربه بين المللي اوست. اين مســئله مي تواند كارش را 
بين بزرگاني كه هنوز سهميه المپيك نگرفته اند، سخت 
كند. عليزاده خيلي هم خوش شانس نيست. برخالف قرعه 
آسان حسين نوري در قزاقستان، سخت ترين قرعه ممكن 
در بلغارستان نصيب او شده اســت. اگر بخواهد به فينال 
برسد و سهميه المپيك بگيرد، بايد قهرمان اروپا و جهان و 

المپيك را از پيش رو بردارد.
مســابقات گزينشي صوفيه از امروز ســاعت ۱۱:3۰آغاز 
مي شود و عليزاده در دور نخست به مصاف رامون بتچارت 
از ســوئيس مي رود، درصورت پيــروزي در دور بعد بايد 
با برنده مبارزه ماتســو ســومي از ژاپن و آلويس آلمندرا 
از پاناما كشــتي بگيرد. زورابي داتوناشــويلي كشتي گير 
گرجستاني االصل از صربســتان كه مدال طالي قهرماني 
اروپا در ســال ۲۰۲۱را دارد و داويد چاكوتادزه روسي كه 
در المپيك ريو مدال طال گرفت، در گروه عليزاده حضور 
دارند. احتمال دارد عليزاده در مرحله يك چهارم نهايي با 
كشتي  گير صربستاني و در مرحله نيمه نهايي با كشتي گير 
روس روبه رو شــود. اين تنها فرصت براي كسب سهميه 
المپيك اســت و تنها نفرات راه يافته به فينال مسابقات 

جواز حضور در المپيك توكيو را مي گيرند.

قرعه سخت براي آخرين سهميه كشتي 
عليزاده در مسابقات گزينشي كشتي فرنگي، بايد قهرمانان 

جهان و المپيك را شكست بدهد تا مسافر توكيو شود
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كرسي هاي نمايشي

درس هاي آموزنده اروپايي

خبرســرمربيگريمجددمريمايراندوستدرتيممليفوتبال
زنان،بااستقبالورزشيهاوحتيرسانههاهمراهبود.تيممليكه
ايراندوست7سالپيشباتلخيازآنجداشد،روزهايخوبيرا
سپرينكرد.2بارمنحلشد،ازمسابقاتانتخابيالمپيكحذف
شدو....بههرحالايراندوستباتجربهبيشتربرگشتهوبااينكه
حكمنگرفته،كارشراشــروعكردهاست.اوگروهواتساپيتيم
مليراتشكيلدادهوحدود۶۰بازيكنراهمدعوتكردهاست.
حتيبازيكنانيكهبهنظرميرسيدازاوكدورتدارند،يابالعكس
بهاينگروهدعوتشدهاند.نخســتينقدمنشانميدهدبراي

ايراندوستتيممليازهرنظردراولويتاست.

كنفدراسيونفوتبالآســياباارســالنامه،ازعضويتشهره
موسوي،نايبرئيسزنانفدراسيوندركميتهزنانAFCخبر
داد.نميدانيمجايگاهيراكهليالصوفيزادهسالهادرتمنايش
بود،چگونهموسويدر2ماهبهدستآورد!موضوعمهمتراين
استكهســابقهعضويتايرانياندركميتههايكنفدراسيون
نشانميدهداينكرسيهاچندانمنفعتيبرايفوتبالايران
نداشتهاستوبيشترجنبهنمايشيوتبليغاتيدارد.بهنحوي
كهبارهاAFCتصميماتمهميگرفتهاستاماكرسيداران
وطني،بيخبربودهانــدوازطريقرســانههايداخليمطلع
شدهاند.البتهزنانازاينعضويتاستقبالميكنندبهشرطي

كهسوديبرايفوتبالداشتهباشد.

تيممردانچلسيباشكسترئالمادريدبهفينالليگقهرمانان
رسيد.تيمزنانچلســيهمهفتهپيشازســدبايرنمونيخ
گذشتودرفينالبايدبهمصافبارســلونابرود.حاالباصعود
مردان،براينخستينباراســتكهزنانومردانيكباشگاه،
همزمانبهفينالليگقهرماناناروپاميرســند.اينرخداد
تاريخي،عينيترينوجهازبرابريواقعي)ونهشــعارگونه(در
باشگاههاست.درايرانتيمداريباشگاههايبزرگدرفوتبال
زنان،آرزوشده.پرسپوليسدر2فصليكهدرليگفوتسالتيم
داشت،مدعيقهرمانيبوداماتيممنحلشد؛اتفاقيكهبراي

تيمزناناستقاللتهرانهمرخداد.

گلزن

 عدالت؛ اولويت

الهام محمودي 
 روزنامهنگار

گاتسردنتيزپشا
هپاناكقوقحافج
ولسلاسيليافار

اتسوبيتعيرش
رسكبسماشهسابل
هقاحتابرهيرهم
اناسرنياليما
مخنادكمنراغنز

ناكرداقيكناي
هنيدانلاسيلاش
اهناكاهلنمهرب
ادنالهميتين
فسينويبيدااغا
لورانسيعيطتسم
قاجوبهنايشاله

جدول 8214
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13
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ـار
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د       و
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افقي:
1-ازالفبايفارسي-طبخ

غذا-نامسابقشهرصدوق
2-مربوطبهجامعه-ماري
بسيارسمي-نشانهمفعولي

3-حركتبــااليحرف-از
پيامبرانبنياسرائيل-بار

4-تكــــــــرارحرفــي-
فرستادهشدهبرايپيامبري-

پارچهنخيساده
5-پايتختنــروژ-ژاندارم

قديم-عطا
۶-گوشماهي-وســيله-

فضاپيمايبالدار
7-سرسرايبزرگورودي-
بهرشــتهتحريردرآوردن-

حرفانتخاب
8-ســرازيري-عزيــزو
دوستداشتني-مقابلسردي
9-خدايدرويش-تاختو

تاز-مشهور
1۰-مضمون-كتابيتأليف
شــيخمرتضيانصــاري-

جدولمحاسباتنجومي
11-صدايبلندوترسناك-
اصولوقوانيندين-ايشان

12-بسيارنزديك-سنگي
زينتي-فرماناتومبيل

13-هربخشيكمجموعه-
ناممكن-خوابخيالانگيز

14-دقيقوكامل-طراح-

تعلق
15-غذاييايرانيازمخلوط
برنــج،گوشــت،ماســت،
تخممــرغوزعفــران-گلي

زيبا-واحدشمارشكاغذ
 

عمودي:
مــدرن- قهوهخانــه -1
كوچكتريــنواحــدكامل

فيلم-تاوان
2-علمبــهاحكامشــرع-

رانندهخودرو-تنها
3-ســورهچهلوهشــتم
قــرآن-پايينــي-بزرگيو

احترام
4-بيهــوده-ماءالشــعير-
ساليكهمبنايآنگردش

ماهبهدورزميناست
5-دويارهمقــد-دربان-
حلقهبيــنپيــچومهره-

صحنهنمايش
۶-خطيدردايره-عاشق-

پروردگارما
7-استقبال-پولگرجستان-

ضميرجمع
8-ازنــواباربعــهدرزمان
غيبتصغريامامزمان)عج(
9-يكنفر-امپراتورديوانه

روم-الكلسفيد
1۰-نوعــيآســياب-قابل

اجرا-سنجش

11-صــدمترمربــع-ســراي
نيكوكاران-زبانهآتش-پيشــوند

سلب
12-خوشــحالي-شــيرهبرخي

درختان-شجاع
13-جوانمــردي-خــرده-حق

مخالفت
14-واحدطــولقديمــي-گاز

باالبرندهبالن-ياريكننده
15-چاهككفحوض-ازپسران

فريدونپيشدادي-سزاوار

 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 | 3923
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

148569327
697328541
352174698
789413256
415682973
263795184
834956712
921837465
576241839

متوسط

4  5   8    
    9  5  6
6 2    4  3  
5 7     6   
         
  1     7 9
 6  5    9 2
9  3  1     
   7   1  3193687245

645192738
278453619
964218357
517934826
832765194
726349581
389571462
451826973

ساده

متوسط

435678921
718392546
629154738
572931684
896427315
341865279
167543892
983216457
254789163

سخت

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

ساده

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

2قايقرانايرانيدرتوكيوپاروميزنند
قايقرانيايرانتاكنون2ســهميهبراي
حضــوردربازيهــايالمپيك2۰2۰
بهدســتآوردهولياميدواراســتدر
نهايتبا3قايقرانبهتوكيوبرود.روزهايگذشــتهمسابقاتآســياييانتخابيالمپيك
آبهايآرامدرتايلندوانتخابيروئينگدرژاپنبرگزارشد.درتايلندعليميرزاييبامدال
طالســهميهاشراقطعيكردامادرروئينگازبيندونفريكهمدالنقرهگرفتند،يك

نفربهالمپيكميرود.
آقاميرزاييدركاياكيكنفرههزارمتربازمان3دقيقهو3۶ثانيهاولوالمپيكيشد.چند
روزقبلازشروعمسابقات،تيمدرتايلندبامشكلمواجهشد.درروزهايپسازقرنطينه،
آنهافقط5روزتوانستندتمرينكنند.ايرجاقليمي،ســرمربيتيمبهايسناگفتهكهعلي
باقايقمناسبمسابقهنداد:»شركتيكهازآن،قايقاجارهكرديم،قايقسايزميرزاييرا
نياورد.اينمسئلهروحيهاورابههمريخت.«شركتقايقيراكهيكسايزبزرگترويك
سايزكوچكترازقايقتخصصيميرزاييبود،بهمحلمسابقهبردهبودواوبهاجبارباقايق
سايزكوچكترمســابقهداد.بااينحالاوبهنتيجهايكهانتظارشراميكشيد،رسيد.
آقاميرزاييبهايسناگفتهاست:»برايرسيدنبهچنينروزي14سالزحمتكشيدم.از

پدرومادرمتشكرميكنمكهدراينسالهاازمنحمايتكردند.«

درآبهايآرامتوقعاينبودكهعادلمجلليهمبهســهميهبرسد.امااودركانوهزارمتر
سومشد.اقليميازعملكردمجلليراضياست:»عادلرشتهتخصصياش2۰۰متراست

امادرهزارمترازبكستانوقزاقستانراپشتسرگذاشت.«

  انتخاب سخت روئينگ 
نتايجژاپنهمبهاندازهنتايجقايقراناندرتايلندخوشايندبودامافدراسيونرابايكانتخاب
سختمواجهكردهاســت؛چراكهبايدازبيننازنينمالييوبهمننصيرييكيرابراي
المپيكانتخابكند.نصيريدرفينالروئينگتكنفرهمردانبازمان7دقيقهو8ثانيهو
98صدمثانيهدومشد.مالييهمدرفينالروئينگيكنفرهزنانبازمان7دقيقهو5۰ثانيه
و53صدمثانيهدومشد.درروئينگدونفرهنيززينبنوروزيوكيميازارعيسومشدند.
اگرقراربودطبققوانيندورههايقبلسهميهالمپيكتوزيعشود،هر4نفرميتوانستند
راهيتوكيوشونداماتغييرقانونبهضرراينقايقرانانشد.طبققانوندرمسابقاتقارهاي
هركشورميتوانددرهررشتهازقايقراني2سهميهداشتهباشد،بهشرطيكههردوبهمدال
طالرسيدهباشــند.حاالكهايران2نقرهدارد،بايديكنفرراانتخابكند.بهنظرميرسد
انتخابفدراسيون،نصيرياست.اوقايقرانباتجربهترياستوپيشبينيميشودبتواند
درالمپيكبهفينالB صعودكند.اماهمهميدانندنقرهنازنينمالييهمباارزشاست.

تخصصاودرسبكوزناستوليسهميهرادرســنگينوزنگرفته.روزهايآيندهكادر
فنيتيممليدربارهنفراعزاميتصميمميگيرند.بعيدنيستاينانتخابجنجاليشود.

قايقرانيايرانشانسسوميهمدارد.فدراسيونازبينمجلليومحمدنبيرضايي،مجللي
رابهتايلنداعزامكردوقرارشدرضاييهمبهكاپجهانيبرودكهاوايلخرداددرمسكو
برگزارميشود.بهتريننفراينمسابقاتميتواندسهميهبگيرداماباتوجهبهاينكهبيشتر
نفراتشاخصبهســهميهرسيدهاند،ايناحتمالهســتكهرضاييبادهميهمبتواند

المپيكيشود.
توكيوپنجمينالمپيكياستكهقايقرانانايرانتجربهاشميكنند.دربازيهاي2۰۰۰
سيدني،قايقرانيايرانيكنمايندهداشت.8سالبعددربازيهايپكن،ايران2سهميه
گرفت.امابيشترينسهميهرادربازيهايلندنداشت؛4سهميه.دربازيهايريودوژانيرو

همبرايايرانفقطمهساجاورسهميهگرفت.
ايندورهعالوهبرتغييرقوانين،قايقرانانبامعضلكروناهمروبهروبودند.قراربودمسابقات
انتخابيالمپيكاسفند1398وفروردين1399برگزارشوداماكرونامسابقاترالغووبه
ارديبهشت14۰۰موكولكرد.آخرينمســابقهايكهقايقرانانقبلازانتخابيالمپيك
شركتكردهبودند،شهريوروآبان1398بود.باايندوسهميهتعدادسهميههايورزش

ايراندرتوكيوبه۶۰رسيد.

قايقرانانايراني2سهميهبازيهايالمپيكراقطعيكردندواميدوارندسهميهسومهمخرداددرمسكوبهدستبيايد

ليلي خرسند 
خبرنگار
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  نوع واكسن و زمان تزريق به دريافت كننده اعالم شود
اطالعات مربوط به نوع واكســن و مراقبت هاي پــس از تزريق به 
مشموالن اعالم شود. اين درست نيست كه وقتي سؤال مي پرسيم 
كه اين چه نوع واكسني است كه قرار است به ما تزريق شود پاسخ 
بشنويم كه برويد خدا را شكر كنيد كه داريد واكسن مي زنيد. هر 
چند ما كهنسال هستيم ولي حقمان است اطالعات واكسن دريافتي 

را بدانيم.
حجت اسفندياري از تهران

  كاش محدوديت ها از 18ارديبهشت شروع مي شد
حال كــه مســئوالن تصميم گرفته انــد محدوديت هــاي تردد 
سراســري براي تعطيالت پيش رو  را اعمال كنند كاش اين كار را 
از 18ارديبهشت شروع مي كردند كه هيچ سفري صورت نگيرد و 
كنترل شيوع كرونا موفق تر باشد. همچنين در اين ايام مسافرت با 

اتوبوس، قطار و هواپيما را نيز ممنوع كنند.
دالوري از تهران

  درختان خيابان هاي شهريار در حال خشكيدن
درختان باغ هاي شهريار در سايه بي توجهي ها و براي تبديل به ملك 
رو به تخريب كامل هستند و درختان خيابان ها و كوچه هاي شهر نيز 
به دليل كم آبي در حال خشكيدن هستند. لوله كشي هاي تعبيه شده 
براي آبرســاني به اين درختان يا قطع شده اند يا بريده و مستعمل 

هستند. لطفا نگذاريد خيابان هاي شهريار بدون درخت شود.
هاشم اقدامي از شهريار

  جوانه هاي زائد درختان هرس شود
با آغاز گرماي فصل بهــار جوانه زدن درختان از هرطرف شــروع 
می شود و به سرعت ادامه مي يابد اما بديهي است اگر اين جوانه ها 
از تنه تبديل به شــاخه شــوند و دســت نخورده هم باقي بمانند، 
شاخه هاي قديمي باال را به تدريج خشك مي كنند، بنابراين انتظار 
مي رود متوليان شهري در اولين فرصت با هرس اين شاخه ها اجازه 

سرسبزي و نشاط بيشتر براي اين درختان را فراهم كنند.
عسكرآبادي از تهران

 با شهرفروشي، تهران 
 به شهري تنبل تبديل شد

شهري كه به اصطالح 8ساعت مي كوبد و كار  ادامه از 
مي كند يا 8ســاعت ســرپناه توليد مي كند، صفحه اول

8ساعت هم بايد فراغت داشته باشد. فراغت در شهر يعني آزادسازي، 
رهاسازي، توجه به فضاهاي باز، توجه به تفريح، توجه به شبكه  معابر 
در دسترس و قابل زندگي كردن، شهر با روحيه تنفسي، شهر سبز 

و شهر پايدار.
در 4سال اخير در مورد 8ساعت فراغت برنامه ريزي شد. يعني تقريبا 
پايه هايي براي جبران فقدان برنامه ريزي شهري كه ما در دوره های 
مختلف بعد از انقالب ديده بوديم، فراهم شد. حاال اينكه مديريت 
آينده چه كار انجام مي دهد، اميدوارم كه بر همين فرمان جلو بروند. 

به اين شكل شهري با استانداردهاي جهاني خواهيم داشت.
در جريان صحبت هاي كلي بنده با عنوان اســتانداردهاي جهاني 
شهر، بحث اقتصاد شهري مطرح است. اينكه اقتصاد شهري بر كدام 
محور بايد بچرخد كه شهر ضمن رشد نرم افزاري، باهوش باشد و 
هوشمند رشد كند، مردمش رفاه كامل داشته باشند و احساس كنند 
كه زندگي مي كنند، اهميت دارد. اينكه تمام اين محورها باشد، اما 
چيزي را هزينه نكند و بلكه همه  چيز در شهر فايده باشد. هزينه كرد 
به اين صورت كه در دوره هاي گذشته در شهر تراكم مي فروختيم، 
سخت افزاري شهري را بيشتر كرديم تا يك جسم سنگين تنبل از 
شهر تهران ساختيم كه هيچ هوش نرم افزاري نداشت و براساس آن 
مي خواستيم براي شهر هزينه كنيم. در واقع به اين صورت درآمد 
داشتيم و همين درآمد هزينه هاي بسياري روي دوش شهر گذاشت. 
شهر ارتفاع گرفت و وسعت شــهر به دامنه حريم رفت و از آن خط 
قرمزي كه دور تهران بود فراتر رفتيم؛ مانند دامنه  كوه هاي البرز. 
همچنين از دشت شهريار جلوتر رفت و تمام زمين هاي كشاورزي 
در اطراف غرب و جنوب تهران اشغال شدند و شهر از سمت شرق تا 

نزديك پلور جلو رفت و به روستاهاي اطراف متصل شد.
در واقع اين شــهر تنبل به ايــن دليل كه اقتصــادش متكی به 
شهرفروشي بود، به اين روز افتاد. يعني با تراكم فروشي و وام گرفتن 
هزينه شهر كردند، اما همين وام هيچ وقت صفر نمي شود. بنابراين 
شهر هميشــه بدهكار بود و ما شــاهد بوديم كه پيش از اين دوره 
مديريت شهري، هزينه هاي شهر خيلي بيشتر از فايده آن بود. در 
نتيجه بايد كسي مي آمد كه اين رويه را متوقف مي كرد و مي گفت 
بياييد از اين به بعد روي درآمدهاي پايدار حساب كنيم. به قدري 
ظرفيت شهر تهران باالســت كه با سياست هاي مديريت شهري 
فعلي تهران، در 4 و 8ســال آينده به درآمدهاي شهرفروشي اصال 

نيازي نخواهد بود.

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

مرگ مرموز نوزاد در بيمارستان 
و فرار عجيب پدر و مادر

پليس پايتخت در جست و جوي پدر و مادري 
اســت كه نوزاد بيمار خود را به بيمارســتان 
ســپردند، آدرس جعلي دادند و فراري شدند. 
نوزاد 24ســاعت بعد جان باخت و تالش يك 
ماهه مسئوالن بيمارستان براي يافتن خانواده 

بي نتيجه ماند.
به گزارش همشــهري، ماجــرا از اين قراربود 
كه چند روز قبــل نماينده حقوقــي يكي از 
بيمارســتان هاي پايتخت با قاضي حبيب اهلل 
صادقي، بازپرس جنايي تهران تماس گرفت 
تا گزارش مرگ نوزادي را بــه وي اعالم كند. 
به گفته نماينده بيمارســتان پدر و مادر نوزاد 
حدود يك ماه قبل درحالي كه پسرشان دچار 
عفونت شده بود را به بيمارستان انتقال دادند 
و بعد فراري شدند. نوزاد اما به كام مرگ رفت و 
پدر و مادر وي پس از گذشت يك ماه، همچنان 
براي تحويل جسد پسرشــان به بيمارستان 

مراجعه نكرده اند.
پس از اين تماس بود كه بازپرس جنايي دستور 
تحقيقات در اين خصوص را صادر كرد. تيمي 
از مأموران تجسس پليس آگاهي تهران راهي 
بيمارستان مورد نظر شــدند و در بررسي ها 
مشخص شد كه نوزاد پسر يك ماه قبل زماني 
كه 3روز از تولدش مي گذشته براي درمان به 
بيمارستان انتقال يافته بود. پدر و مادرش در 
قســمت پذيرش اورژانس فرم مشخصات را 
پر كرده و عنوان كردند كه پسرشان از ناحيه 
بند ناف دچار عفونت شده است. اگرچه نوزاد 
بســتري و تحت درمان قرار گرفت اما تالش 
پزشكان براي درمان و نجات نوزاد بي فايده بود 
و او يك روز بعد جانش را از دست داد. زماني كه 
مسئوالن بيمارستان به جست و جو پرداختند 
تا موضوع مرگ وي را به خانــواده اش اطالع 
بدهند اثري از آنها نبود. ســپس به سراغ فرم 
مشخصات كه پدر و مادرهنگام انتقال پسرشان 
به بيمارستان پر كرده بودند رفتند اما مشخص 
شد كه شماره ها اشتباه و آدرسي كه روي فرم 
نوشته شده جعلي است. در اين شرايط جسد 
نوزاد به سردخانه بيمارســتان انتقال يافت و 
جســت و جو براي يافتن پدر و مادر نوزاد آغاز 
شــد. اما يك ماه گذشــت و آنها براي تحويل 
جسد و پرداخت هزينه هاي بستري و درمان به 
بيمارستان مراجعه نكردند. پس از آن نماينده 
حقوقي بيمارستان گزارش اين حادثه مرموز را 
به بازپرس جنايي تهران اعالم كرد. با دستور 
قاضي جســد نوزاد براي تعييــن علت اصلي 
مرگ به پزشــكي قانوني انتقال يافت و تالش 
براي شناسايي و يافتن پدر و مادر نوزاد كه پس 
از انتقال پسرشــان به بيمارستان فراري شده 

بودند آغاز شده است.

عمليات مرگبار پليس برزيل براي دستگيري »فرمان سرخ«
در عمليات پليس برزيل براي دستگيري اعضاي كارتل 

»فرمان سرخ« كه در 15سال اخير بي سابقه اعالم شده خارجي
اســت، 25نفر ازجمله يك مأمور پليس كشــته و عده 

زيادي نيز زخمي شدند.
به گزارش همشــهري به نقل از اســكاي نيوز، پنجشــنبه گذشــته 
خودروهاي زرهي پليــس، بالگردها و ده ها مأمور براي دســتگيري 
اعضاي باند »فرمان سرخ« كه گفته مي شود مقر اصلي آنها در منطقه 
فقيرنشين ژاكارزينو در حومه ريودوژانيرو، پايتخت برزيل است، راهي 
اين منطقه شدند. به گفته مقامات پليس، اين عمليات به دنبال مدت ها 
كار تحقيقاتي و به دست آمدن سرنخ هايي مبني بر اينكه باند تبهكار 
كوماندو ورمالو )فرمان ســرخ( از نوجوانان براي سرقت قطار، قاچاق 
مواد مخدر و ديگر جرايم استفاده مي كند، انجام شد. براساس گزارش ها، 
وقتي مأموران پليس وارد منطقه ژاكارزينو شدند، درگيري شديدي بين 
آنها و قاچاقچيان رخ داد. برخي از تبهكاران درحالي كه قصد داشتند 

از طريق پشت بام فرار كنند، هدف گلوله قرار گرفتند و كشته شدند. با 
اين حال همزمان با ورود پليس به منطقه، درگيري سختي ميان آنها و 
اعضاي باند فرمان سرخ كه به گفته پليس داراي سربازاني مسلح به انواع 
سالح هاي خودكار، نارنجك، جليقه ضد گلوله و ساير تجهيزات نظامي 
بودند، در گرفت. در جريان اين تيراندازي ها 25نفر ازجمله يك مأمور 

پليس كشته شدند. 
همچنين عده زيادي نيز مجروح شدند كه در ميان آنها 2مأمور پليس، 
2مسافر مترو كه هنگام شروع درگيري در حال عبور از آن منطقه بودند 

و افراد بي گناه ديگري نيز مشاهده مي شود.
مقامات پليس مي گويند كه در اين درگيري عده زيادي از اعضاي كارتل 
مخوف فرمان سرخ كه سال ها منطقه 40هزار نفري ژاكارزينو را تحت 
سلطه خود داشت، دستگير شدند. همچنين برخي از رهبران اين كارتل 

در اين منطقه در عمليات پنجشنبه كشته شدند.
پليس در بيانيه اي در روز پنجشنبه كشته شدن يكي از نيروهاي خود 

را در اين عمليات ضرر بزرگي براي نيروهاي پليس بيان و اضافه كرد كه 
اين حوادث باعث نمي شود آنها از ماموريت خود براي پاكسازي شهر 
از جنايتكاران دست بردارند. عمليات پنجشنبه گذشته، مرگبارترين 
عمليات پليس در 15سال گذشته در پايتخت برزيل عنوان شده است.

پايان غم انگيز معدنچيان طرزه
جست وجو براي يافتن معدنچيان با كشف پيكر بي جان آنها پايان يافت

زيركي زن جوان باعث 
دستگيري متجاوز شد

  وقتي هوا كامال تاريك مي شــد، 
راننده زانتيــا راهــي خيابان ها پيگيري

مي شد و در نقش مسافركش، زنان 
جوان را گروگان گرفته و آنها را تسليم نيت شوم 

خود مي كرد.
به گزارش همشــهري، مدتي قبــل زني جوان 
وحشتزده و سراســيمه به اداره پليس پايتخت 
رفت تا از يك راننده متجاوز شــكايت كند. وي 
گفت: تا ديروقت در محل كارم بودم و وقتي از آنجا 
خارج شدم هوا كامال تاريك شده بود. مي خواستم 
تاكسي اينترنتي بگيرم اما موبايلم شارژ نداشت و 
خاموش شد. ناچار كنار خيابان منتظر تاكسي 
ايســتادم كه يك خودروي زانتياي سفيد رنگ 
مقابل پايم ترمز كرد. چون ماشين زانتيا بود جا 
خوردم و ترسيدم سوار شــوم اما وقتي ديدم دو 
مسافر ديگر هم سوار ماشين هستند نظرم عوض 
شــد. عالوه بر اين راننده مرد ميانسالي بود و با 
توجه به اينكه مدل ماشين قديمي بود مطمئن 
شدم كه او واقعا مسافركش اســت. در صندلي 
عقب نشستم و كمي جلوتر مسافر ها پياده شدند 
و راننده زانتيا بعد از پياده شدن 2مسافر، ناگهان 
تغيير مسير داد. آنجا بود كه متوجه شدم او نقشه 
شومي در سر دارد. به او اعتراض كردم و خواستم 
توقف كند. اما او بدون توجــه به حرف هاي من 
به راهش ادامه داد. هرچه التماســش مي كردم 
فايده اي نداشت تا اينكه تصميم گرفتم در ماشين 
را باز كــرده و خودم را به پاييــن پرتاب كنم اما 
درهاي صندلي عقب از داخل باز نمي شــدند. او 
به سمت جاده بهشت زهرا رفت و در بيابان هاي 
آن اطراف توقف و با تهديد به من تجاوز كرد. پس 
از اجراي نقشه شــوم، راه افتاد و مرا در نزديكي 

خانه ام رها كرد.

نقشه سريالي 
با شــكايت اين زن، گروهي از كارآگاهان اداره 
شانزدهم پليس آگاهي تهران با دستور بازپرس 
شعبه ششم دادسراي جنايي تهران مأمور شدند 
تا ردي از زانتيا ســوار پيدا كننــد. همچنان كه 
بررســي ها در اين خصوص ادامه داشت شكايت 
ديگري پيش روي تيم تحقيــق قرار گرفت كه 
نشان مي داد راننده زانتيا به صورت سريالي، زنان 
را به دام انداخته و آنها را تسليم نيت هاي شيطاني 
خود مي كند. دومين قرباني نيز مانند نخستين 
شاكي به عنوان مسافر سوار خودروي زانتيا شده و 
راننده شيطان صفت به سمت بيابان هاي بهشت 
زهرا رفته و با تهديد بــه وي تجاوز كرده بود. دو 
شــاكي پرونده به حدي ترسيده بودند كه وقتي 
راننده زانتيا آنها را رها كرده بود، نتوانسته بودند 
شماره پالك آن را ياد داشت كنند. با وجود اين 
چهره نگاري از متهم توسط دو شاكي انجام شد و 
مأموران به سراغ آلبوم مجرمان سابقه دار رفتند. 
اما در اين شــاخه از تحقيقات نيز به بن بســت 
رسيدند تا اينكه سومين شاكي سرنخي در اختيار 

تيم تحقيق قرار داد.

فرار زيركانه
سومين شــاكي كه تازه عروس 18ســاله بود به 
مأموران گفت: وقتي زانتياي سفيد مقابلم توقف 
كرد، چون سن راننده باال بود و مسافر داشت اصال 
به او شك نكردم. به خيال اينكه مسافركش است 
سوار شدم اما وقتي مســافر ها پياده شدند تازه 
فهميدم درهاي ماشين خراب است. همان لحظه 
بود كه راننده تغيير مسير داد و من به او اعتراض 
كردم. ترســيده بودم و نمي دانستم بايد چه كار 
كنم تا از دست مرد شيطان صفت خالص شوم. به 

شوهرم زنگ زدم و موضوع را به او اطالع دادم اما 
همين اتفاق باعث شد تا راننده با من درگير شود. 
هر لحظه ممكن بود تصادف كند به همين دليل 
به رانندگي خود در جاده خلوت بهشت زهرا ادامه 
داد و ناگهان فكري به سرم زد. شيشه ماشين را 
پايين دادم ودستم را پايين بردم و با تمام وجود 
تالش كردم تــا در را از بيرون باز كنم. تالشــم 
موفقيت آميز بود و بعد از اينكه در ماشين را باز 
كردم خودم را به بيرون انداختم. با اينكه آسيب 
ديده بودم خالف حركت زانتيا فرار كردم اما يادم 
افتاد كه شماره ماشين را برنداشته ام برگشتم و 
ديدم زانتيا توقف كرده است. همان لحظه شماره 
ماشين را به ذهنم سپردم و بعد با تمام تواني كه 
داشتم دويدم تا اينكه به يك كيوسك رسيدم و از 
صاحب آن درخواست كمك كردم. راننده زانتيا با 
ديدن اين شرايط فرار كرد و در آن لحظه يادم آمد 
هنگامي كه با راننده درگير بودم، عينك طبي ام 
از داخل كيفم افتاده و فكر مي كنم به زير صندلي 

ماشين مرد متجاوز رفته است.

انكار عجيب
با سرنخي كه آخرين شاكي در اختيار تيم تحقيق 
قرار داد، مأموران موفق شــدند راننــده زانتيا را 
شناسايي و دســتگير كنند و وقتي خودروي او 
را بررسي كردند معلوم شد كه دستگيره درهاي 
عقب خراب بوده و در از داخل باز نمي شود؛ اين 
مسئله با اظهارات شاكيان مطابقت داشت. عالوه 
بر اين زير صندلي شــاگرد، يك عينك طبي كه 
متعلق به آخرين شاكي بود نيز كشف شد. با وجود 

اين مدارك و شواهد متهم 55ساله منكر تجاوز 
و آدم ربايي بود.وي گفت: مدتي قبل همســرم 
مهريه اش را به اجرا گذاشــت و باعث شد خانه و 
زندگي ام  را از دست بدهم و راهي مسافرخانه ها 
شوم. اين اتفاق باعث شده بود كه از همسرم كينه 
به دل بگيرم و حال خوبي نداشتم. اما من تجاوز 
را قبول ندارم. وي ادامه داد: چون دســتگيره در 
ماشينم خراب بود برخي از زنان تصور مي كردند 
كه من نيت شــوم دارم و بي دليل با من درگير 
مي شــدند به طوري كه عينك يكــي از آنها زير 
ماشين من پيدا شده اســت. اما من نه به كسي 
تجاوز كردم و نه كســي را گروگان گرفتم فقط 
آنها را ترساندم تا دلم را از كينه و نفرتي كه از زنان 
دارم خالي كنم.وي ادامه داد: تمام زناني كه از من 
شكايت كردند به عنوان مسافر سوار ماشينم شدند 
و من تمام آنها را به مقصد رساندم. حاال نمي دانم 

چرا از من شكايت كرده اند.
اگرچه متهم منكر تجــاوز و آدم ربايي بود، اما با 
توجه به شــواهد موجود مانند نظريه پزشــكي 
درخصوص تجاوز به زنان، شناسايي متهم توسط 
شاكيان، پيدا شدن عينك طبي يكي از شاكيان 
در ماشين متهم و شواهد ديگر، مرد 55ساله به 
اتهام تجاوز و آدم ربايي بازداشت شده است. وي 
براي انجام تحقيقات بيشــتر در اختيار مأموران 
اداره شــانزدهم پليس آگاهي تهران قرار گرفته 
و شــاكيان احتمالي كه به اين شيوه و شگرد در 
دام راننده زانتيا گرفتار شــده اند مي توانند براي 
شكايت به اداره شانزدهم پليس آگاهي تهران يا 
شعبه ششم دادسراي جنايي تهران مراجعه كنند.

واكسيناسيون در مراكز سالمت در شرايطي در  ادامه از 
حال انجام است كه پيش از اين وزارت بهداشت صفحه 12

تأكيد كرده بود كه تمــام مراجعه ها براســاس ثبت نام هاي قبلي كه 
به صورت تلفني انجام شده، صورت مي گيرد، كارشناسان سامانه 4030 
با مردم تماس مي  گيرند و اطالعاتشان را ثبت مي كنند، اما آنچه در مراكز 
سالمت ديده مي شود، حكايت از ضعف اطالع رساني است. از آن طرف 
هم قرار بود سامانه اي معرفي شــود تا افراد به صورت اينترنتي ثبت نام 
كنند كه اين اتفاق هم هنوز نيفتاده است و سالمندان نگران جاماندن از 

واكسيناسيون هستند. 
همه اينها در شرايطي است كه گفته مي شود بر اساس آمارهاي رسمي 
وزارت بهداشت در فاز دوم واكسيناسيون، افراد سالمند باالي 60سال 
8ميليون و300هزار نفر هســتند. البته در فاز دوم گروه هاي پرخطر 
مانند سالمندان باالي 65سال نيز به ترتيب اول از 80 تا 85سال، ۷5 
تا 80سال، ۷0 تا ۷5سال و... اولويت بندي مي شوند و واكسن دريافت 
مي كنند. آشفتگي در اطالع رســاني و بي نظمي در واكسيناسيون، در 
شرايطي است كه هنوز واكسيناسيون براي گروه هاي سني كمتر كه 
نزديك به 24ميليون نفر هستند، آغاز نشده و پيش بيني مي شود در آن 

مرحله هم چالش هاي زيادي در ارتباط با واكسيناسيون گريبان مردم 
و مراكز سالمت را بگيرد.

ورزشگاه ها، سالن ها و سوله ها وارد ميدان مي شوند
هفته گذشته وزير بهداشــت اعالم كرد هر كسي كه به مراكز سالمت 
مراجعه كند، واكســن كرونــا دريافت مي كند. حــاال به گفته مردم و 
متصديان مراكز سالمت، همين اعالم عمومي سبب شد تا اين مراكز 
با شــلوغي مواجه شود. شــهنام عرشــي، معاون فني مركز مديريت 
بيماري هاي وزارت بهداشت اســت و در گفت وگو با همشهري درباره 
وضعيت كنوني واكسيناســيون ســالمندان باالي 80سال و شلوغي 
مراكز بهداشت توضيح هايي مي دهد. او تأكيد مي كند كه در تمام مراكز 
ســالمت، چنين وضعيتي وجود ندارد و شلوغي زيادي ديده نشده اما 
اينكه در آينده با اعالم گروه هاي ســني ديگر، ممكن اســت ازدحام 
بيشتري اتفاق بيفتد درست است به همين دليل، قرار است از ظرفيت 

ورزشگاه ها، سالن ها و سوله هاي بزرگ استفاده شود. 
عرشي مي گويد: »دستورالعملي براي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور 
صادر كرديم كه مراكز بزرگ مثل ورزشگاه ها، سالن ها و سوله هاي بزرگ 
در اختيار گرفته شود و برنامه ريزي كنند تا واكسيناسيون در اين مراكز 
راحت تر صورت بگيرد. شهرهاي شيراز و زنجان در اين زمينه پيشگام 
بوده اند و واكسيناسيون در سالن هاي ورزشي اين شهرها انجام مي شود. 

آشفتگي

6شبانه روز تالش براي نجات 2معدنچي گرفتار شده 
در معدن زغال سنگ طرزه با كشف پيكرهاي بي جان 
آنها در عمق ۷0متري معدن به پايان رسيد تا اين حادثه 

پايان تلخي داشته باشد.
به گزارش همشهري، ظهر روز شنبه، 11ارديبهشت ماه 
امسال ريزش بخشي از ســقف تونل 42معدن زغال 
ســنگ طرزه واقع در استان ســمنان 2معدنچي به 
نام هاي ميالد روشنايي و سيداصغر افضلي را در عمق 
۷0متري گرفتار كرد. در جريان اين حادثه سقف حدود 
35متر از معدن ريزش كرد تا اين دو معدنچي جوان 
با سرنوشــتي نامعلوم رو به رو شوند. حجم زياد ريزش 

معدن باعث شد تا دسترسي به محل حادثه دشوار باشد 
و عمليات آوار برداري چندين روز به طول بينجامد. با 
وجود اينكه در اين معدن هيچ گونه گاز ســمي وجود 
ندارد اما ممكن بود آوار سنگين در همان دقايق اوليه 
به معدنچيان آسيب زده باشــد. با وجود اين عمليات 
نجات به طور شــبانه روزي ادامه پيدا كرد. گروه هاي 
تخصصي با حفر چند تونل فرعــي تالش كردند تا در 
سريع ترين زمان ممكن به آنها برسند. در اين عمليات 
از دستگاهاي پيشرفته و حتي ســگ هاي زنده ياب 
هالل احمر استفاده شــد تا اينكه سرانجام با گذشت 
6روز ســاعت 8شب پنجشــنبه تيم هاي جست وجو 

پيكر بي جــان يكي از 
آنها را در عمق ۷0متري 
معدن كشف كردند و حدود 
2ساعت بعد پيكر دومين معدنچي نيز كشف شد تا اين 
حادثه پايان تلخي داشته باشد. شواهد به دست آمده 
از محل حادثه نشــان مي دهد كه هر دو معدنچي در 
لحظات اوليه وقوع حادثه به دليل آوار ســنگين جان 

خود را از دست داده بودند.
شعباني، مسئول روابط عمومي معدن طرزه دراين باره 
به همشهري گفت: لحظاتي پس از وقوع حادثه عمليات 
امداد و نجات با حضور تيم هاي تخصصي آغاز شد و در 
اين 6شبانه روز همكارانم حدود 500تن آوار برداري 
كردند تا توانســتند به 2همكار حادثه ديده برسند و 
بررسي ها نشان داد اين 2نفر در همان لحظات اوليه پس 

از حادثه جان خود را از دست داده اند. وي درباره دليل 
طوالني شــدن عمليات گفت: متأسفانه حجم ريزش 
بسيار سنگين بود و اگر قرار بود آوار برداري از طريق 
تونل اصلي انجام شــود ممكن بود چندين روز ديگر 
به طول بينجامد اما همكارانم با حفر تونل هاي فرعي 

توانستند به محل حادثه دسترسي پيدا كنند.
او درباره وضعيت خانواده هــاي قربانيان گفت: ميالد 
روشنايي 25سال داشت و به تازگي نامزده كرده و قرار 
بود تيرماه جشن عروسي اش را برگزار كند كه متأسفانه 
اين حادثه او را از ما گرفت و خانواده اش را داغدار كرد. 
سيداصغر افضلي هم 40ســاله بود و 3پسر كم سن و 

سال داشت كه اين حادثه آنها را يتيم كرد.
براساس اين گزارش مراسم تشييع و خاكسپاري اين 
دو معدنچي عصر ديروز به طــور جداگانه در دامغان و 
كالته رودبار برگزار شد و دوستان و خانواده هايشان با 

آنها وداع كردند.

الگوي ما در فاز بعدي واكسيناســيون همين است و دستورالعمل آن 
هم صادر شده است.« روز گذشته، رئيس ستاد مقابله با كروناي تهران 
هم در نامه اي از وزير بهداشــت خواست تا از ظرفيت بخش هايي مثل 
شهرداري، وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، ورزش و... براي اجراي طرح 

واكسيناسيون استفاده شود.

استقبال بيش از اندازه و رعايت نكردن نوبت
عرشي در پاسخ به اين سؤال كه چرا چنين تصميمي دير گرفته شد، 
توضيح مي دهد: »نمي توان گفت اين نبود هماهنگي پيش بيني نشده 
بود و اسم چنين وضعيتي را »استقبال بيش از اندازه« و » بي توجهي به 
رعايت نوبت« بگذاريد. ما به تعداد واكســن هايي كه توزيع مي كنيم و 
جمعيتي كه مدنظر داريم، شــرايط را پيش بيني مي كنيم. شايد اگر 
اعالم اخير وزارت بهداشــت نبود، مردم اينقدر براي واكسيناســيون 
مراجعــه نمي كردند. اما پيــش از آن هم، تهراني ها خودشــان بدون 
توجه به اطالعيه هــا و دريافت پيامك، به مراكــز مراجعه مي كردند. 
افراد باالي 80سال وضعيت جسماني خاصي دارند و نمي توان انتظار 
داشت كه مراجعات چند باره داشــته باشند. به همين دليل در برخي 
مراكز واكسيناسيون آنها حتي بدون ثبت نام و نوبت انجام مي پذيرد تا 

مراجعات دوباره نداشته باشند.« 
اين مسئول در وزارت بهداشــت، درباره اينكه چرا از ظرفيت نيروهاي 

ارگان هاي ديگر براي انجام واكسيناســيون استفاده نشد هم توضيح 
مي دهد: »همه اين مسائل ديده شده ولي اصلي ترين مسئله اين است 
كه واكسيناسيون را در اين فاز نمي توانيم جز در حوزه وزارت بهداشت 
به دست كسي بسپاريم؛ چرا كه اگر بخشي از اين واكسن به بازار سياه و 
ناصرخسرو راه پيدا كند كسي پاسخگو نخواهد بود. براي رعايت امانت 
مردم و براي جلوگيري از حاشــيه هايي كه رقم مي خورد ما به تعداد 
واكسني كه وارد كشور مي شود و خيلي هم زياد نبوده، نيروي انساني 
و امكانات را به كار گرفته ايم. البته بارها درخواســت داده ايم كه در اين 
زمينه به فكر نيروي انساني، تجهيزات و منابع مالي باشند و حمايت الزم 
شود؛ چرا كه در 40تا 50سال گذشته ما ماهانه ظرفيت 500هزار تا يك 
ميليون دوز تزريق واكسن داشتيم كه به همين تعداد مراجعه كننده و 
نيرو هم وجود داشت اما براي واكسينه كردن ۷0ميليون نفر بايد ماهانه 

15ميليون دوز تزريق شود كه 15برابر توان فعلي است.«
به گفته او، هم اكنون باالي 50درصد واكسيناســيون براي سالمندان 
باالي 80سال انجام شده است. تا اطالع ثانوي كه 5سال 5سال كاهش 
خواهد يافت تمام افراد باالي 65سال واكسينه خواهند شد و در كنار 
آن واكسيناسيون رده هاي ســني باالتر همچنان ادامه دارد. او درباره 
شرايط ســالمنداني كه توانايي تردد و قرار گرفتن در صف ها را ندارند 
هم مي گويد: »ما به اندازه اي كه در اين شــرايط نياز به خدمات رساني 
است، كادر پرستاري نداريم. ولي با توجه به امكانات هر دانشگاه برخي 

شرايط براي واكيسناسيون هاي خاص با هدف ايجاد آرامش و راحتي 
ســالمندان صورت مي گيرد. اما نمي توانيم دستورالعمل كشوري در 
اين زمينه صادر كنيم. ســالمندان باالي 80سال مشكالت متعددي 
دارند، عده اي از آنها در خانه هســتند و اگر كسي نباشد آنها را منتقل 
 كند، طبق برنامه ريزي مشــخص، به صورت ميداني واكسيناســيون

انجام مي شود.« 
عرشــي درباره اينكه گفته مي شــود برخي از ســالمندان تمايلي به 
واكسيناسيون ندارند، مي گويد: »اين شلوغي نتيجه استقبال مردم است. 
واكسيناسيون داوطلبانه است و اجباري در كار نيست. عده اي به دليل 
باورها و تبليغات نادرست يا هر مسئله ديگري، مايل به دريافت واكسن 
نيستند. آموزش مردم و نقش رسانه ها در اين ارتباط بسيار كمك كننده 
است. تا حد امكان هم درباره واكسيناسيون و فوايد آن مطالب منتشر 
و اطالع رساني ها انجام شده است. قطعا با گذشت چند روز و با توجه به 
نبود عوارض، استقبال بيشتر هم مي شود.« او درباره زمان آغاز فاز سوم 
واكسيناسيون هم مي گويد: »پايان فاز دوم بستگي به ميزان واكسني 
دارد كه به دست ما برسد. تا واكسن وارد انبار نشود نمي توان پيش بيني 
درستي از اين زمان داشت و ممكن اســت با خطا مواجه شويم. در فاز 
دوم، حدود 9ميليون نفر واكسينه مي شوند اما در مجموع براي تزريق 
2دوز، به 18ميليون واكسن نياز داريم كه يا وارد مي شود يا توليد داخل 

خواهد بود.«

سيداصغر افضلي

ميالد روشنايي
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در ميان سريال هايي كه اين روزها 
براي شبكه نمايش خانگي ساخته گزارش

مي شود، شايد 2ســريال باشد كه 
مخاطبان منتظر تماشايش باشند؛ »ياغي« محمد 
كارت كه اين روزها به واسطه »شناي پروانه« در 
ميان مخاطبان شناخته شده است و ديگري »زخم 
كاري« محمدحسين مهدويان؛ كارگرداني كه در 
سال هاي اخير فيلم هاي زيادي ساخته و توانسته 
عالقه مندان به سينماي خودش را داشته باشد؛ 
2سريالي كه داستان هاي آنها براساس رمان هايي 
از مهدي افروزمنش و محمود حسيني زاد نوشته و 
ساخته شده است. كارت »ياغي« خود را از روي 
»سالتو« مهدي افروز منش مي سازد و مهدويان 
»زخم كاري« را براســاس كتاب »بيســت زخم 
كاري« جلوي دوربين برده اســت. هر دوي اين 
كتاب ها را نشر چشــمه منتشــر كرده و به نظر 
مي رسد اين ناشر حقوق آثار را به يكي از پلتفرم ها 

واگذار كرده است.
مهدويان براساس كتاب »بيســت زخم كاري« 
فيلمنامه ســريال را نوشــته و تقريبــا مراحل 
تصويربرداري اين سريال به زودي تمام مي شود و 
سازندگان درصدد هستند  آن را براي پخش آماده 
كنند. زخم كاري نخستين سريال مهدويان است 
كه در فضاي نوآر ساخته شده و داستاني متفاوت 
را روايت مي كند. اين سريال محصول جديدي از 

پلتفرم فيليموست.

انتخاببازيگرانتوسطتئاتريها
نكته قابل توجه اين ســريال انتخــاب بازيگران 
است. انتخاب بازيگران و بازيگردان اين سريال را 
هنرمندان تئاتر انجام داده اند. انتخاب بازيگر اين 
مجموعه برعهده كيومرث مرادي بوده و بازيگردان 
ســريال ميالد اكبرنژاد اســت. جواد عزتي، رعنا 
آزادي ور، هانيه توسلي، ســعيد چنگيزيان، الهه 
حصاري، عباس جمشيدي فر، مهدي زمين پرداز، 
اميرحسين هاشمي، كاظم هژير آزاد، مه لقا باقري، 
مائده طهماســبي، ســياوش طهمورث، مرتضا 
اميني تبار و ســارا حاتمي بازيگــران زخم كاري 

هستند.

يكرئاليسمپرشتاب
نويســندگان،  از  حســيني زاد  محمــود 
 نمايشنامه نويسان و مترجمان ايراني است كه از 
وي آثار زيادي منتشر شده است. در معرفي رمان 
»بيست زخم كاري« آمده اســت: رمان داستان 
مردي است كه مي خواهد سلطه گر باشد. در ابتدا 
پيرمردي ثروتمند و دارا جان مي دهد، پزشــكي 
قانوني مرگ را عادي اعــالم مي كند، اما اين تازه 
آغاز ماجراست. حســيني زاد مبناي روايت خود 
را بر اموري ممنوعه گذاشــته كــه به تدريج روح 

قهرمان هاي او را فاســد مي كنــد. ولع، حرص، 
كشــتن، كذب و البته ميل به بــزرگ بودن در 
جاي جاي اين رمان خواندنــي و جذاب نيروي 
محركه قهرمان هاي اصلي اوست. اما در تاريكي 
و سايه ديگران، آن زخم خورد گان ساكت بيكار 
ننشســته اند و منتظر فرصت هستند. نويسنده، 
رمان خــود را با ريتمي ســريع و در دل تهران و 
مكان هاي ديگر روايت مي كند، اما محور تهران 
است و شايد وياليي در شــمال كه نفرين اصلي 
آنجا رقم مي خورد. بيست زخم كاري، تجربه يك 
رئاليسم پرشتاب، قرار است مخاطب را مجذوب 

خود كند.

ناممهدويانرابهواسطهفيلمهايششنيدهبودم
حسيني زاد در گفت وگو با روزنامه همشهري در 
پاسخ به اين سؤال كه تا چه اندازه محمدحسين 
مهدويان را مي شناختيد و چطور شد كه سريال 
»بيست زخم كاري« از روي داستان شما ساخته 
شد، توضيح مي دهد: »اسم مهدويان را به واسطه 
فيلم هايي كه ساخته بود، شنيده بودم و خاطرم 
هســت به خاطر كنجكاوي فيلم هاي سينمايي 
كه دربــاره وقايع دهه60 خيلي ســروصدا كرد، 
 بخش هايــي اش را ديدم، اما فيلــم كاملي كه از 
مهدويان تماشا كردم، »التاري« اش بود كه آن هم 
خارج از كشور در يكي از شبكه ها تماشا كردم.« 
وي در ادامه توضيح مي دهد: »اجازه استقبال يا 
برداشت از كتاب دست من نبود؛ چراكه براساس 
قراردادي كه مربوط به نشــر چشمه بود، چشمه 
حق اســتفاده را واگذار كرده بود و به من اطالع 
دادند. يك روز چشمه تماس گرفت كه مي خواهند 
از روي كتاب فيلم بسازند و من نيز براساس قراري 
كه با چشمه داشــتم اجازه دادم و همه كارها را 

چشمه انجام داد.«

جلسهمشورتيبرايبيستزخمكاري
حسيني زاد از قرار يك ســاعته خود با سازندگان 
فيلم نيــز مي گويد: »ما يك قرار يك ســاعته در 
دفتر سازندگان داشــتيم. به نظر فيلمنامه آماده 

بود و آقاي مهدويان فيلمنامه را ورق مي زد 
و يك سري سؤاالت براي مشخص 

شدن داســتان مي كرد؛ چراكه 
كتاب به واسطه موجز بودنش 

ابهاماتي داشــت كه در آن 
جلســه رفع شد.« وي در 
پاســخ به اين سؤال كه 
شــما هم توصيه اي به 
دوستان براي ساخت 
بهتــر فيلــم كرديد، 
توضيح مي دهد: »فقط 
توصيه كردم كه سريال 
را خيلي طوالني نكنيد؛ 

چون كتاب ســرعت خود 
را دارد و بســيار موجز هست و 

رماني نيست كه شرح و بسط زيادي داشته باشد 
و گفتم سريال را بين 10 تا 12 قسمت بسازند.«

نميتوانصفرتاصدكتابرافيلمكرد
البته اين نويســنده صاحب نام عنــوان مي كند 
كه در همان جلســه مواردي اشاره شد كه شايد 
برخي از جاهاي داستان تغيير كند و من نيز تأييد 
كردم. حسيني زاد همچنين درباره اينكه معموال 
اقتباس يا برداشت ها از كتاب در تصوير هميشه 
رضايت بخش نيســت، مي گويد: »به نظرم هيچ 
كتابي وجود ندارد كه بتــوان از صفر تا صد آن را 
به تصوير درآورد. شــايد اين اتفاق در كتاب هاي 
كالسيك بيفتد؛ چراكه مفصل نوشته شده اند، ولي 
رماني كه مدرن تر و موجزتر باشد، تصويركردنش 
ســخت اســت و به طور قطع كارگــردان يك 
چيزي هايي را تغيير خواهد داد. رمان »بيســت 
زخم كاري« هم محيط مردانه اي 
دارد و مهدويــان به نظــرم 
تكنيكــش را به خوبــي 
بلــد اســت و مي تواند 
يك ســريال خــوب و 

پركشش بسازد.«

محمود حسيني زاد از ساخت سريال »زخم كاري« براساس كتاب داستانش مي گويد
خبر روزادبيات، ناجي نمايش خانگي

سينماهاازامروزبازهستند

طبق مصوبات روز 16ارديبهشــت ماه ســتاد ملي مقابلــه با كرونا، 
درخصوص اينكه مشاغل گروه هاي يك و 2 در وضعيت قرمز مي توانند 
فعال باشند، سينماها هم كه جزو رديف شــغلي 2 هستند از امروز 
مي توانند فعاليت شان را آغاز كنند. اما آيا مشتري هم خواهند داشت؟ 
به گزارش همشهري، نادر توكلي، معاون درمان ستاد كرونا در استان 
تهران با اشاره به روند افزايشي كرونا در پايتخت گفت: »تصور مي كنم تا 
يك  ماه آينده در پايتخت به آرامشي كه مدنظرمان هست، نرسيم. اين 
آرامش زماني ممكن است رخ دهد كه ميزان بيماران سرپايي كاهش 
يابد؛ تا به اين ترتيب 2هفته بعد از آن تعداد بستري و 4هفته بعد موارد 
فوتي كاهش يابد.« پس طبيعي است در اين وضع مردم از بازگشايي 
سينماها اســتقبال نكنند و از طرف ديگر، با توجه به تجربه ناموفق 
بازگشايي هاي گذشته، سينماها هم از اين موضوع خبر دارند و منتظر 

نيستند كه تماشاگران دسته دسته به سينما بيايند.
محمدرضا فرجي، مديركل نظارت بر عرضه و نمايش فيلم ســازمان 
سينمايي درباره بازگشايي سينماها به مهر گفته: »هيچ سينمايي از 
ابتداي همه گيري كرونا »ملزم« به بازگشايي نبوده، بلكه هر سينمايي 
مايل باشد مي تواند فعال باشد؛ مشروط بر اينكه بتواند ضوابط و مقررات 
مربوط به دوران كرونا را رعايت كند؛ چون شــايد برخي از سينماها 
امكانش را نداشته باشــند. با توجه به اينكه وضعيت همچنان قرمز 
است، پروتكل ها بسيار سفت و سخت تر در سينماها اعمال مي شود. 
خود ستاد مقابله با كرونا هم رعايت پروتكل هاي بهداشتي را سخت تر 
گرفته است. اگر صنفي فعال باشد و اين موارد را رعايت نكند، پلمب 
مي شود. قطعا ما هم در سازمان سينمايي گروه هاي ناظر را فعال تر و 

به صورت جدي تر به اين موضوع توجه مي كنيم.«
اما قرار است چه فيلم هايي روي پرده بروند؟ فرجي درباره تركيب اكران 
هم گفته: »فيلم ها همان فيلم هايي خواهد بود كه در اكران نوروزي به 
نمايش درآمدند و روز يكشنبه اين هفته شوراي صنفي نمايش در اين 
زمينه تصميم گيري خواهد كرد.« فيلم هاي سينمايي »خورشيد« 
ســاخته مجيد مجيدي، »هفته اي يك بار آدم باش« به كارگرداني 
شهرام شاه حسيني، »الله« ساخته اســداهلل نيك نژاد، »خون شد« 
ساخته مسعود كيميايي و »تكخال« ساخته مجيد مافي در نوروز به 
نمايش درآمدند كه استقبال خوبي از آنها نشد و حتي جواد نوروزبيگي، 
تهيه كننده »خون شد«، از ميزان فروش بسيار پايين فيلمش اظهار 
تعجب كرد. فرجي درباره وضعيت اكران عيد فطر با توجه به بازگشايي 
سينماها خاطرنشان كرد: »ما بايد ببينيم كدام يك از تهيه كنندگان 
متقاضي اكران فيلم هستند. به نظرم مصوبه اخير ستاد ملي مقابله با 
كرونا مصوبه بسيار خوبي اســت كه در وضعيت قرمز هم اگر اصناف 
به طور كامل پروتكل هــا را رعايت كنند، مي توانند فعال باشــند؛ از 
همين رو اين موضوع به تهيه كنندگان انگيزه مي دهد كه به اكران آثار 
خود بپردازند.« صرف رعايت پروتكل ها آنقدر دلگرم كننده نيست كه 
تماشاگران زيادي حاضر به فيلم ديدن در سالن هاي سينما شوند؛ در 
ضمن نبايد اين نكته را هم فراموش كرد كه كيفيت فيلم هايي كه روي 
پرده هســتند هم چنگي به دل نمي زد و حتي ممكن است در اكران 

آنالين هم مورد استقبال قرار نگيرند.

فصلسومروزگارجوانيرويآنتن

ساخت »روزگار جواني« اواخر بهمن ماه سال گذشته كليد خورده و 
بعد از گذشــت 3 ماه تقريبا 30درصد آن تصويربرداري شده و به نظر 
پخش آن به مهر ماه مي رسد. به گزارش همشهري، فصل سوم روزگار 
جواني در 30 قســمت به كارگرداني اصغر توســلي و تهيه كنندگي 
سپهر محمدي در شبكه5 سيما شروع شده است. سازندگان سريال 
پيش بيني كرده اند كه تا پايان تيرماه فيلمبرداري شان ادامه خواهد 
داشت و احتماال از پايان تيرماه آمادگي دارند كه سريال پخش شود. 
در اين مجموعه تلويزيوني بيوك ميرزايي، رسول نجفيان، آريا توسلي، 
سعيد زارعي، سينا كرمي، اميرمسعود واعظ و عيسي حسيني بازي 
مي كنند. قصه هاي جديد مجموعه همچون گذشــته مشكالت اين 
پنج دانشجوي اصلي را نشان خواهد داد و به تناسب قصه و داستان، 
بازيگران جديد با اتفاقات جديدي، وارد ســريال مي شوند. فصل اول 
روزگار جواني سال13۷۷ به تهيه كنندگي اصغر توسلي، كارگرداني 
شاپور قريب و اصغر توسلي و نويسندگي اصغر فرهادي روي آنتن شبكه 
پنج رفت. همچنين فصل دوم اين مجموعه تماشايي در سال13۷8 
به تهيه كنندگي و كارگرداني اصغر توســلي و نويسندگي علي اكبر 

محلوجيان و فرهاد نقدعلي براي اين شبكه توليد شد.

حاشيه هاي درگذشــت قاسم آهنين جان 
بسيار بيشتر از آنچه بود كه گمان مي رفت. گزارش

بسياري از رســانه هاي داخلي و خارجي و 
شــمار زيادي از اهالي فرهنگ و ادبيــات و هنر، 2فيلم از 
ماه هاي پيش از درگذشت او منتشر كردند. يكي فيلمي كه 
منزل آب گرفته او را هنگام سيل اهواز نشان مي داد و دومي 
فيلمي كه او با لباس بيمارستان در گوشه اي نشسته بود و 
شرح هايي كه مي گفت او به دليل ناتواني از پرداخت هزينه ها 
در بيمارســتان امام خميني اهواز پذيرش نشــده است. 
داوري هاي منتشــركنندگان فيلم ها اغلــب آميخته با 

احساسات و هيجانات و خشم بسيار بود.
اما توضيح شاعران اهوازي و دوســتان قاسم آهنين جان 
مي گفت كه حقيقت ماجــرا چيز ديگري بــوده و آنچه 
دوستداران او در شــبكه هاي اجتماعي ديده اند بخشي از 

ماجراست.
بهمن ساكي، شاعر اهوازي و از نزديك ترين شاعران به قاسم 
آهنين جان، در صفحه شخصي خود در اينستاگرام نوشت 
كه فرايند درمان سرطان و عمل قاسم آهنين جان در تهران 
فراهم شده بود و او پس از سه بار سفر به تهران از عمل سر 
باز زد و بعد روزي خودش به بيمارستان امام خميني اهواز 
رفت و از آنجا كه عمل نياز به رضايت بستگان درجه اول او 
داشت مسئوالن بيمارستان قادر به انجام عمل نبودند. پس 
از تماس دوستان شاعر اهوازي با خانواده آهنين جان آنها 
در بيمارستان حضور نيافتند. قاسم آهنين جان از مسئوالن 
بيمارستان خواست كه او را به خانه اش برگردانند و نشاني 
خانه قديمي پدري اش در اهواز را بــه آنها داد كه پيش تر 
ميان ورثه تقســيم شــده بود و اكنون در تملك خانواده 
آهنين جان نبود. فيلمي كه او را در لباس بيمارستان نشسته 
در گوشه اي نشان مي داد مربوط به همين لحظه هاست و 
ماجرا عدم پذيرش به دليل ناتوانــي از پرداخت هزينه ها 

نبوده است.
عالوه بــر اين، بهمن ســاكي به تفصيل توضيــح داد كه 
پس از سيل و آبگرفتگي بســياري ساختمان هاي منطقه 
چهارصددستگاه اهواز، دوستان شــاعر اهوازي به خانه او 
رفتند و آنجــا را از آب خالي كردند تا خانــه و كتابخانه او 
بيشتر آسيب نبيند. كمي بعد از طرف دولت خانه اي براي او 
خريداري شد. مشكلي در بيمه يا پذيرش او در بيمارستان 
نبوده است و تسهيالت نسبتا كاملي از طرف دولت و وزارت 
ارشاد، به دستور شخص وزير و استاندار خوزستان، براي او 

فراهم شده بود.
ذكر اين نكته ها نه به خاطر شرح حمايت مسئوالن و نهادها 
بلكه بدين خاطر است كه دست كم حقيقت ماجرا قدري 
روشن شود. بسياري از شاعران، نويسندگان و هنرمندان از 
خدمت ها و تسهيالتي كه در حقيقت ويژه آنهاست محروم 
مي مانند اما استثنائا بسياري از اين تسهيالت براي قاسم 
آهنين جان دست كم در سال هاي پاياني عمر فراهم شده 
بود. اگرچه قدر و قيمت هنرمند و ارزش و جايگاه او فراتر 

از اينهاست.
انگشت اتهام پس از مسئوالن، شــاعران اهوازي را نشانه 
مي گرفت. در جمله هايي كه پس از درگذشت آهنين جان 
در شبكه های اجتماعي بارها منتشر شد، آمده است كه او 

راضي به شركت هيچ كدام از شــاعران اهوازي در تشييع 
خود نيست. اما بررسي واقعيت ها نشان مي دهد كه شماري 
از شاعران اهوازي ازجمله بهمن ساكي، حسين علي پور، 
فردين كوراوند، محمد جوروند و بهنود بهادري در سختي ها 

همواره در كنار او بوده اند.
قاسم آهنين جان شاعري شوريده بود. پريشاني ها و تقلب 
احوال شاعرانه او سبب مي شــد كه گاه چيزهايي به زبان 
بياورد كه شــايد لزوما مطابق با واقع يا دســت كم شامل 
همه واقعيت نباشد. ســختي هاي روزگار و اتفاق هايي كه 
ممكن است براي بسياري از شاعران پيش بيايد به او آسيب  
مي رساند و سبب واكنش هايي مي شــد كه شايد قدري 

افراطي و اغراق شده به نظر مي رسيد.
او يكي از نماينده ها و ادامه دهندگان جريان هاي نوگراي 
دهه هاي40و50، يعني شعر ديگر و شعر ناب، در سال هاي 
اخير بود و به رغم اينكه از نسل نخست اين شاعران محسوب 
نمي شد، آموزه هايشان در جان او نشسته بود و خلفي صالح 
براي ايشان به شــمار مي رفت. او در طول حيات خود، در 
مقايسه با ديگر شاعران اين جريان، كم قدر نديد. مجموعه 
كامل اشعار او را انتشارات افراز چند سال قبل منتشر كرد. 
در ميان شــاعراني كه مجموعه كامل اشعارشان منتشر 
شده، قاســم آهنين جان يكي از كم سن و ســال ترين ها 

به شمار مي رود.
با اين همــه او گاه دربــاره اين جريان هــا و جايگاه خود 
حرف هايي به زبان مي آورد كه قــدري اغراق آميز به نظر 
مي رســيد و درباره شاعران ســلف جريان شــعر ديگر 
خاطره هايي نقل مي كرد كه بعضي از آنها مي توانست محل 
ترديد باشد. البته هيچ كدام اينها خدشه اي به اصالت شعر 

او وارد نمي كند.
پس از توضيح شــاعران اهوازي درباره وضعيت قاســم 
آهنين جان و حقيقت ويدئوها، بســياري از كســاني كه 
ويدئوها را منتشر كرده بودند حاضر به بازنشر توضيحات 
و تصحيح ذهنيت مخاطبان خود در شبكه هاي اجتماعي 
نشــدند و تنها شــاعران و رســانه هاي انگشت شماري 

پست هاي خود را حذف يا توضيحات را منتشر كردند.
اتفاق هاي پيش آمده درباره قاسم آهنين جان شايد سبب 
شود كه شاعران و هنرمندان فراموش شده در شهرستان ها 
را دريابيم و اگر حاشيه هاي پيش آمده تنها همين فايده را 

داشته باشد، كفايت مي كند.

مركــز فرهنگي ژرژ پمپيــدو در پاريس با 
همــكاري كمپانــي »ام كا تــو« و بنياد سينما

كيارســتمي تعدادي از عكس ها و اشعار و 
فيلم هاي عباس كيارســتمي را در رويــدادي كه »خانه 
دوســت كجاســت؟« نام گرفتــه از تاريــخ 29می تا 
26ژوئيه2021 )8خرداد تا 4مــرداد 1400( در معرض 

نمايش خواهد گذاشت.
به گزارش مركز ژرژ پمپيدو، در نمايشگاه آثار كيارستمي 
قرار است از كلكسيون فيلم ها، فيلم هاي ويدئويي، اسناد، 
عكس هاي منتشر نشده، سكانس هايي از بهترين فيلم ها 
و تحقيقات عباس كيارستمي روي اشعار كهن و معاصر 
ايراني، نمايش داده شــود. نمايشــگاه آثار كيارســتمي 
نخستين رويداد فرهنگي است كه پس از بازگشايي مركز 
ژرژ پمپيدو برگزار مي شود. اين نمايشگاه همزمان با آغاز 
فعاليت دوباره سالن هاي سينما، موزه ها و مراكز فرهنگي 

در فرانسه، پس از 6 ماه تعطيلي برپا خواهد شد.
اين نمايشــگاه قرار بود يك ماه زودتر و از تاريخ 15آوريل 
تا 4ژوئيه، بانمايش 46فيلم عباس كيارســتمي برگزار 
شود. از تاريخ 5می تا 5ژوئيه نيز قرار بود نمايشگاه بزرگي 
از فيلم ها تا عكس ها و اشعار كيارستمي در اين مركز برپا 
شود اما به دليل تداوم شيوع كرونا و تعطيلي مركز فرهنگي 
پمپيدو به دليل آغاز روند بازسازي اين مركز، برپايي اين دو 
رويداد فرهنگي با موضوع آثار كيارستمي تا زمان بازگشايي 
دوباره مركز ژرژ پمپيدو در اواخر ماه می به تعويق افتاد. با 
بازگشايي اين مركز، هر دوي اين رويدادها به مدت 2ماه و 
به صورت همزمان در اين مركز برپا خواهد شد. معصومه 
الهيجي از همكاران قديمي كيارســتمي يكي از افرادي 
است كه بر نحوه برپايي اين نمايشگاه نظارت خواهد داشت. 
معصومه الهيجي، مترجم ايراني و يكي از همكاران نزديك 
سابق عباس كيارستمي، در گفت وگويي با مركز فرهنگي 
ژرژ پمپيدو، از انتخاب نام فيلم »خانه دوست كجاست؟« 
براي نمايشگاه آثار كيارستمي به منزله شناسايي جهاني 
اين فيلم توصيف كرده اســت. او كيارستمي را باز كننده 

پنجره اي روي دنيا براي شناسايي سينماي غني و عميق 
ايران معرفي كرده است. الهيجي درباره رابطه كيارستمي با 
شعر فارسي مي گويد: مانند بسياري از ايرانيان، كيارستمي 
غرق در شعر كهن فارسي بود. شعر كهن فارسي در واقع در 
زبان، نگاه و نگرش كيارستمي رسوخ كرده و جلوه يافته 
بود. به گفته الهيجي، درحالي كه در سينما، عكاسي و تمام 
آثار هنري كيارستمي، طرحي جهاني به چشم مي  خورد، 
آثار وي همچنين ثمره سنت هاي آبا و اجدادي اش هستند. 
در اين نمايشگاه تالش شده تا ميان همه جنبه هاي آثار 

شاعرانه كيارستمي ارتباط برقرار شود.

وزير آموزش و پرورش، ماه هاي پاياني سال گذشته تصميم گرفت تا 
عليرضــا حاجيــان زاده را بــار ديگر به كانــون بازگردانــد؛ بعد از كانون

منصرف شدن از تصميمش و دعوت مجدد از فاضل نظري براي ماندن 
در كانون و البته با عدم پذيرش نظري، مهدي علي اكبرزاده به عنوان هفتمين مدير 

كانون بعد از انقالب انتخاب شد.
به گزارش همشهري، فاضل نظري از آذر سال1396 تاكنون عهده دار اين مسئوليت 
بود. سال گذشته با توجه به تشــكيل مجمع هيأت مديره كانون، وزير تصميم به 
تغيير مدير گرفت اما به نظر جايگزيني حاجيان زاده تصميم درستي نبود و در نهايت 
پيشنهاد شد تا نظري همچنان سكان دار كانون باشد اما او نيز نپذيرفت و اعالم كرد 
تا حضور مدير جديد، كارهاي محوله را انجام مي دهد. در نهايت بعد از 3 ماه مدير 
جديد كانون منصوب شد. محسن حاجي ميرزايي در اين حكم به تعهد، شايستگي و 
تجربه هاي ارزشمند مهدي علي اكبرزاده اشاره كرده و اين مسئوليت را به او سپرده 
است. در اين حكم از علي اكبرزاده خواسته شــده تا براي تحقق اهدافي همچون 
ايجاد امكانات الزم براي رشد و پرورش فكري و هنري كودكان و نوجوانان و كمك 
به شكوفايي استعدادهاي شان براساس ارزش هاي نظام تعليم و تربيت اسالمي در 

چارچوب وظايف محول به كانون و تقويت نهاد مدرسه به عنوان اصلي ترين عرضه 
خدمات و فرصت هاي تعليم و تربيت و حلقه اتصال تعليم و تربيت و خانواده از طريق 
طراحي و اجراي برنامه هاي مؤثر با مشاركت معاونت ها و سازمان هاي ستادي اهتمام 
ويژه داشته باشــد. مهدي علي اكبرزاده متولد سال1344 در شهرستان سلماس، 
داراي مدرك دكتري تاريخ هنر، كارشناسي ارشد برنامه ريزي آموزشي و كارشناسي 

هنر با گرايش نقاشي است.

سريال »شهيد شهرياري« به كارگرداني حسين تبريزي جايگزين »بچه مهندس4« 
مي شود و پس از پايان  ماه رمضان روي آنتن شبكه2 خواهد رفت.تلويزيون

به گزارش همشهري، داستان فيلمنامه اين مجموعه كه در 30قسمت 45دقيقه اي 
ساخته و توسط فاطمه حيدري و حسن عطارها نوشته شده است، درباره اتفاقات يك سال قبل تا 
روز شهادت مجيد شهرياري، استاد دانشگاه شهيد بهشتي، فيزيك دان و دانشمند هسته اي متولد 
زنجان است كه در تاريخ 8 آذر1389 در ايران در 44سالگي ترور شد. سريال »صبح آخرين روز« از 
توليدات مركز استان زنجان است، حسين تبريزي درباره ساخت سريال در استان زنجان عنوان كرده: 
»شهيد شهرياري،  زاده استان زنجان بود و در آنجا بزرگ شد، درست است كه ايشان تحصيالتشان 
را در تهران گذراندند اما خانواده اي كه در زنجان داشتند در زندگي حرفه اي وي هم تأثير گذاشتند، 
نكته جالب اينكه ايشان به زادگاه شان خيلي وفادار بودند. به همين دليل مركز استان زنجان متولي 

ساخت اين كار شد و ما نيز براي ساخت مجموعه به آنجا رفتيم«.

بُهتوبُهتاندروداعآهنينجان
چند سطري درباره حاشيه هاي درگذشت قاسم  آهنين جان

نمايشبزرگكيارستميدرپاريس
فيلم ها، عكس ها، اسناد و اشعار كيارستمي به مدت 2ماه در مركز فرهنگي 

»ژرژ پمپيدو« به نمايش درخواهند آمد

پخشسرياليدربارهزندگيدانشمندهستهاي

مديرعاملجديدكانونمنصوبشدبعد از 3 ماه

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

مرتضيكاردر
روزنامه نگار

آرشنهاوندي
روزنامه نگار
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   دبيركل حزب اهلل: عمر 
رژيم صهيونيستي كوتاه است

سيدحســن نصــراهلل، دبيــركل 
حزب اهلل لبنان روز گذشته در نطقي 
تلويزيوني به مناســبت روز جهاني 
قدس، اعالم كرد: رژيم صهيونيستي 
آينده  اي نــدارد و در معرض نابودي 
اســت. به اســرائيلي ها مي گويم كه 
شــما در اين معركه تالش و كوشش 
و جوانان خودتــان را ضايع كرده و 
به نابودي مي كشــانيد و خون آنها را 
هدر مي دهيــد. وي همچنين تأكيد 
كرد: يقين دارم كه من هم در شــهر 
قدس نماز خواهم خواند؛ امروز تمامي 
نشانه ها به ما مي گويد عمر اين رژيم 
بسيار كوتاه است. نصراهلل در انتهاي 
سخنان خود گفت: پايان دوره ترامپ 
و عامالنش در منطقه و ســقوط طرح 
معامله قرن ازجمله تحوالت مهم در 
منطقه است. اتفاقات اخير فرصت هاي 
پيش روي محــور مقاومت را افزايش 
داده و دشمنان را به بن بست نزديك تر 

كرده است.

 جوزف ناي
استاد دانشگاه هاروارد

كيوسك

 برنامه هاي روز جهاني قدس 
در آخريــن جمعــه از  ماه گزارش1

رمضان، با وجود بحران كرونا 
و محدوديت هاي اجتماعي در بسياري از 
كشــورهاي عربي و اســامي بــا حضور 
چشمگير مردم برگزار شــد. اين در حالي 
اســت كه فضاي داخلي ســرزمين هاي 
اشــغالي و به ويژه شــهر قدس نيز در اين 
روزها به دليل بحران »منطقه جراح« شاهد 
اجتماعات پرشور شــهروندان فلسطيني 
عليه اشغالگران اســت. ازجمله نخستين 
اجتماعات مردمي روز جمعه در حمايت از 
مســئله فلســطين و مخالفت بــا رژيم 
صهيونيســتي در شهر دمشــق، پايتخت 
ســوريه برگزار شــد؛ كشــوري كه طي 
سال هاي گذشته مهم ترين »پايگاه  عربي« 
بــراي حمايــت از مقاومــت مســلحانه 
جنبش  هــاي فلســطيني بوده اســت. 
شهروندان سوريه اي از ساعات اوليه صبح 
در اجتماعي پرشور از بازار حميديه در مركز 
دمشق به سوي مسجد اموي حركت كرده و 
شــعارهايي عليــه موجوديــت رژيــم 
صهيونيســتي ســر دادند. اين اجتماع با 
برگزاري جشنواره اي از سوي دولت سوريه 
در داخل مســجد تاريخي اموي، به همراه 
برخي از نمايندگان جنبش هاي فلسطيني 
ساكن دمشق نظير جهاد اسامي خاتمه 
يافت. عراق نيز روز گذشته شاهد تجمعات 
مردمي همزمان براي حمايــت از آرمان 
فلســطين در بغداد و برخي اســتان هاي 
جنوبي اين كشور بود. در اجتماعات مردمي 
عراق عاوه بر رژيم صهيونيستي شعارهاي 
تندي نيز عليه حضور نظاميان آمريكا در 
عراق و ســاير نقاط منطقه ســر داده شد. 
به گزارش شبكه الميادين، بحرين از ديگر 
كشورهاي عربي به شمار مي رود كه شاهد 
تظاهرات پرشور مردمي در روز قدس بوده 
اســت. اهميت برگزاري ايــن تظاهرات 
خياباني، با توجه به موضع حكومت بحرين 
نسبت به رژيم صهيونيستي و عادي سازي  
روابط با آن بيشتر نمايان مي شود. تظاهرات 
مردم بحرين در نقاطي از منامه، پايتخت 
اين كشور در اثر دخالت نيروهاي امنيتي با 

درگيري و به آتش كشيدن برخي نمادهاي 
حكومتي در سطح شهر همراه بوده است. از 
سوي ديگر، مردم يمن نيز مانند هر سال 
اجتماعات گســترده اي در نقاط مختلف 
صنعا و ساير شهرهاي بزرگ اين كشور در 
حمايت از مسئله فلسطين برگزار كردند. به 
گزارش شبكه المسيره، اين اجتماعات در 
48نقطه از شهر صنعا و همچنين 14استان 
ديگر با سخنراني عبدالملك الحوثي، رهبر 
جنبش انصاراهلل يمن برپا شــد. عاوه بر 
اينها، رســانه هاي بين المللي و منطقه اي 
تصاويري از اجتماعات مردمي براي حمايت 
از شــهروندان فلســطيني در كشورهاي 
مراكش، الجزاير، اردن، پاكستان، اندونزي 
و مالزي منتشــر كرده اند. خبرنگار شبكه 
الميادين در اين باره مي گويــد: برقراري 
اجتماعــات ســاالنه روز قدس بــا وجود 
محدوديت هاي ناشي از بحران كرونا، بيانگر 
اصرار شهروندان عربي و اسامي بر اظهار 
مواضع تاريخي خود نســبت به مســئله 
فلسطين اســت؛ آن هم در شــرايطي كه 
برخــي حكومت هــاي عربي، عــدول از 
حقانيت مســئله فلسطين و ســازش با 
اشغالگران را به عنوان مسير پيش روي خود 

برگزيده اند.

تراژدي منطقه جراح
طي روزهاي گذشــته بخــش مهمي از 

رســانه هاي جهان اخبار و تصاوير مربوط 
به درگيري هاي منطقه جــراح در قدس 
اشغالي را پوشــش داده اند؛ گزارش هايي 
تلخ و دردآور كه بيانگر مقاومت شهروندان 
بي ساح فلســطيني مقابل حجم انبوهي 
از نيروهــاي امنيتي رژيم صهيونيســتي 
است. ماجراي اين بحران چيست و چرا از 
اهميت بسيار بااليي براي مردم فلسطين 

و رسانه هاي حامي آنان برخوردار است؟ 
در ســال1956، حــدود 30خانــواده 
فلسطيني كه منازل خود را در اثر اشغال 
سرزمين هايشان توسط رژيم صهيونيستي 
از دســت داده بودند، در توافقي با دولت 
اردن و سازمان تازه تاسيس اونروا، بخشي 
از زمين هاي منطقه جراح در شهر قدس 
را به عنوان مســكن جديد خود خريداري 
كردند. در آن زمان همچنان اداره شــهر 
قدس، بخشــي از حقوق حاكميتي دولت 
اردن به شــمار مي رفت. اما اين شــرايط 
در پي جنــگ 6روزه 1967 و شكســت 
تمام كشــورهاي عربي مقابل اســرائيل 
تغيير كرد. بر اين اساس، پادشاهي اردن 
تمــام حقوق خود در شــهر قــدس را از 
دست داده و شــهروندان فلسطيني بايد 
بــراي اداره امور خود بــا حاكمان جديد 
اين شــهر، يعني صهيونيســت ها تعامل 
مي كردند. بحران فعلــي منطقه جراح از 
آنجا شروع مي شود كه رژيم صهيونيستي، 

حاضر بــه پذيرش اســكان خانواده هاي 
فلســطيني جديد در اين منطقه نشــد و 
اســناد مالكيت آنها بر زمين هايشــان را 
)به دليل نقش اردن( به رسميت نشناخت. 
از ســال1972 و ورود يهوديان اشكنازي 
به پارلمان كنست، به تدريج شرايط براي 
ســاكنان عرب منطقه جراح ســخت تر 
شد؛ چراكه يكي از برنامه هاي هميشگي 
حزبي اين گروه براي كســب رأي بيشتر 
پايگاه راســت افراطي، تخليــه مناطقي 
نظير جراح در قدس از شــهروندان عرب 
و جايگزيني آنان با شهرك نشــينان يهود 
بوده اســت. اگرچه هرگونــه تحركي از 
ســوي رژيم صهيونيســتي براي فشار بر 
ساكنان فسلطيني منطقه جراح، همواره 
با واكنش تندي از ســوي احزاب، گروه ها 
و رســانه هاي عربــي و بين المللي مواجه 
شــده اســت، اما به نظر مي رسد تصميم 
جريانات راست افراطي اسرائيل به رهبري 
نتانياهو و روحانيون حريدي براي كسب 
رضايت پايــگاه رأي شهرك نشــينان در 
اين زمينه جدي اســت. رويكرد تهاجمي 
صهيونيست ها در پرونده جراح مخصوصا 
پس از تصميم دولت ترامپ در به رسميت 
شــناختن قدس به عنوان پايتخت رژيم 
صهيونيستي از هر زمان ديگري شديدتر 
شده اســت. هم اكنون رژيم صهيونيستي 
موفق شده 2خانواده عرب ساكن جراح را 

تحت فشارهاي قانوني و امنيتي شديد از 
باقي ماندن در اين منطقه منصرف كند؛ اين 
خانه ها بافاصله پــس از تخليه در اختيار 
صهيونيســت هاي افراطي قــرار گرفته و 
نمادهاي تحريك آميزي ازجمله ســتاره 
داوود يا پرچم رژيم صهيونيســتي روي 
قسمت هاي بيروني آنها نصب شده است. 
دولت نتانياهو همزمان بــا صدور احكام 
تخليه براي شــهروندان عرب، از طرحي 
به منظور ســاخت 200واحد مســكوني 
در منطقه جــراح براي شهرك نشــينان 
پرده بــرداري كرده؛ طرحي كــه در واقع 
به معناي نابودي كامــل هويت عربي در 
اين منطقه تاريخي از شــهر قدس است. 
در مقابل به موازات پيشــروي هاي رژيم 
صهيونيســتي در منطقه جراح، مقاومت 
مردمي براي حمايت از ساكنان عرب اين 
منطقه نيز رو به افزايش است تا جايي كه 
بخشي از شــهروندان فلسطيني حتي در 
طول شب نيز براي حمايت از خانواده هاي 
عرب ساكن اين منطقه در كنار خانه هاي 
آنان باقي مي مانند. درگيري هاي مردمي با 
اشغالگران در منطقه جراح تا كنون 2شهيد 
و ده ها مجروح برجاي گذاشــته اســت. 
تجمع روز گذشــته شهروندان فلسطيني 
در منطقه جراح به دليــل همزماني با روز 
جهاني قدس از هر زمان ديگري پرشورتر 

بود.

همزمان با تشديد فشارهاي رژيم صهيونيستي بر فلسطينی ها، هزاران تن از مردم كشورهاي اسامي در آخرين 
جمعه  ماه رمضان براي حمايت از آرمان فلسطين به خيابان ها آمدند

خروش خياباني در حمايت از قدس

هفته نامه اكونوميست ]انگليس[

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

انقالب كوين ها

نبرد بر سر مالكيت واكسن

اكونوميست نوشته كه تغييرات تكنولوژيك، 
باعث دردســر بازارهاي مالي در جهان شده 
اســت. بيت كوين كه زماني تنها مورد توجه 
آنارشيست ها بود، اكنون به يك كالس دارايي 
يك تريليون دالري تبديل شده كه هر مدير 
مالي معتقد است بايد در سبد دارايي ها وجود 

داشته باشد. 

نگاه

 تناقض رقابت و همكاري
در رابطه آمريكا و چين

رقابت قــدرت بين آمريــكا و چين وارد 
مرحله پيچيده اي شــده و درصورتي كه 
درست مديريت نشود، مي تواند خطرناك 
باشد اما اگر واشنگتن درست عمل كند، اين رقابت مي تواند سازنده 
باشد. جو بايدن در ســخنراني اخيرش در كنگره آمريكا هشدار داد 
كه پكن براي تبديل شدن به قدرت اول جهان، خيلي مصمم است. 
اما او تأكيد كرد كه اجازه چنين اتفاقي را نمي دهد و اين آمريكاست 
كه پيروز مي شود. موفقيت سياستي كه كاخ سفيد در اين زمينه در 
پيش مي گيرد هم به پكن و هم به ميزان تغيير مواضع واشــنگتن، 

بستگي دارد.
 حفظ برتري آمريكا در عرصه تكنولوژي، مهم و نيازمند سرمايه گذاري 
در حوزه هاي سرمايه انساني و تحقيقات و توسعه است؛ بايدن براي هر 
دوبخش برنامه دارد. همزمان، آمريكا بايد با تهديدهاي فراملي جديد 
مانند تغييرات آب وهوايي و همه گيــري كرونا كه تلفات آن از همه 
جنگ هاي اين كشور از سال1945 تاكنون بيشتر بوده، دست وپنجه 
نرم كند. رويارويي با اين چالش ها نياز به همــكاري با چين و ديگر 

كشورها دارد.
بنابراين بايدن مسير دشواري را در پيش رو دارد. او قدرت طلبي چين 
را به چشم »لحظه اسپوتنيك« مي بيند. اگرچه رئيس جمهور آمريكا 
در ســخنراني اخير ش به فرانكلين روزولت و »ركود بزرگ« اشاره 
كرد و از جنگ سرد حرفي نزد اما اگر بخواهيم مقايسه بهتري داشته 
باشــيم بايد به دهه1950 اشــاره كنيم؛ زماني كه دووايت آيزنهاور 
تحت تأثير پرتاب ماهواره اسپوتنيك از سوي اتحاديه جماهير شوروي، 
آمريكا را وارد مسير ســرمايه گذاري در عرصه آموزش، زيرساخت و 
تكنولوژي هاي جديد كرد. سؤال اين است كه آيا واشنگتن مي تواند 

دوباره چنين رويكردي را در پيش بگيرد؟ 
با اينكه قدرت چين رو به افزيش است اما اين كشور در مقابل آمريكا 
ضعف هاي زيادي دارد. با جغرافيا شروع كنيم؛ درحالي كه دورتا دور 
آمريكا را اقيانوس ها و كشورهاي همسايه  دوست احاطه كرده اند، چين 
دائما با كشورهاي اطرافش ازجمله هند، ژاپن و ويتنام درگير است. 
از سوي ديگر، آمريكا يك كشور صادركننده انرژي است، اما اقتصاد 
چين وابسته به واردات نفت از مسير اقيانوس هند، جايي كه آمريكا 

نفوذ دريايي قابل توجهي در آن دارد، است.
اهرم مهم ديگر آمريكا، قدرت مالي اين كشــور درنتيجه نفوذ دالر و 
نهادهاي بين المللي است. چين رؤياي چنين جايگاه مالي گسترده اي 
را در جهان دارد. واحد پولي معتبر، بازار سرمايه گسترده و حاكميت 
قانون، همان چيزهايي هستند كه واشنگتن دارد و پكن ندارد. آمريكا 
در زمينه جمعيتي نيز برتري دارد؛ درشرايطي كه تعداد جمعيت فعال 
اين كشور روبه افزايش است، كشور رقيب با بحران پيرشدن جمعيت 
روبه روست. آمريكا همچنين در زمينه تكنولوژي هاي كليدي، پيشگام 
است و بهترين دانشگاه هاي جهان را در خود جا داده است. همزمان، 
چين نيز سرمايه گذاري گسترده اي در حوزه تحقيقات و توسعه انجام 
داده و در برخي زمينه ها رقابت نزديكي با آمريكا دارد. پكن قصد دارد 
تا سال2030 تبديل به قدرت برتر جهان در زمينه هوش مصنوعي 

شود و پيشرفت هاي چشمگيري هم در اين حوزه داشته است.
عاوه بر آن، پيشــرفت تكنولوژي چين ديگر تنها بــر پايه تقليد و 
كپي برداري نيســت. دولت دونالد ترامپ به درستي چين را به دليل 
نقض مالكيت معنوي و اقدامات تجاري ناعادالنه، مجازات كرد اما اگر 
آمريكا مي خواهد در رقابت با چين در اين حوزه موفق شود، بايد تمركز 

خود را بر پيشرفت هاي داخلي بگذارد نه تحريم كشورهاي خارجي.
به نظر مي رسد همانطور كه چين، هند و ديگر اقتصادهاي نوظهور به 
رشد خود ادامه مي دهند، سهم آمريكا از اقتصاد جهان زير30درصد 
باقي خواهد ماند. به عاوه، رشد قدرت هاي ديگر، سازماندهي اقدامات 
جمعي را براي توسعه خدمات و كاالهاي عمومي در جهان سخت تر 
خواهد كرد. با وجود اين، هيچ كشوري ازجمله چين نمي تواند جاي 
آمريكا را در حوزه هايي مانند منابع انرژي طي چند دهه آينده بگيرد.

رشد سريع اقتصادي در آسيا، يك توازن قدرت افقي در منطقه ايجاد 
كرده است. نفوذ چين با وجود كشورهايي مانند ژاپن، هند و استراليا 
كنترل شده، بنابراين اگر واشنگتن متحدان خود را در منطقه حفظ 
كند، بعيد است كه پكن بتواند آمريكا را وادار به عقب نشيني از غرب 

اقيانوس آرام كند.
اما رقابت با چين فقط نيمي از مشــكات پيش روي بايدن اســت. 
ريچارد دانزيگ، كارشناس تكنولوژي معتقد است: »تكنولوژي هاي 
قرن بيســت و يكم فقط از بعد توزيع و گستره، جهاني نيستند بلكه 
پيامدهايشان نيز جهاني است. ويروس هاي كامپيوتري، سيستم هاي 
هوش مصنوعي يا اشــعه هايي كه ديگران به صــورت اتفاقي توليد 
مي كنند، مي تواند به همان اندازه كه براي خودشــان چالش ايجاد 
مي كند، براي بقيه هم دردسرساز شــود.« به همين دليل دانزيگ 
مي گويد: »بايد از معاهده ها، قواعد و طرح هاي مشــترك به عنوان 

ابزاري براي مواجهه با خطرات بي شمار مشترك استفاده كرد«.
در برخي حوزه ها، رهبري يكجانبه آمريكا مي تواند راهگشــا باشد. 
براي مثال، نقش نيروي دريايي آمريكا براي برقراري نظم و حمايت از 
كشتيراني آزاد در درياي چين جنوبي حياتي است. اما وقتي صحبت 
از حوزه هاي فراملي جديد ماننــد تغييرات آب وهوايي و همه گيري 
مي شــود، موفقيت در گرو همكاري با ديگران اســت. واشنگتن به 
تنهايي نمي تواند اين مســائل را حل كند، زيرا گازهاي گلخانه اي و 
بيماري هاي واگير، مرز يا نيروي نظامي قدرتمند نمي شناســند. در 
بسياري حوزه هاي فراملي، توانمندسازي كشورهاي ديگر مي تواند به 
آمريكا كمك كند تا به اهداف خود دست پيدا كند. اگر بهره وري انرژي 
چين ارتقا پيدا كند و اين كشور دي اكسيدكربن كمتري توليد كند، 
آمريكا هم از آن سود مي برد. بنابراين واشنگتن در اين حوزه چاره اي 
جز همكاري با پكن ندارد. برخي ممكن است فكر كنند چين از چنين 
همكاري در حوزه آب وهوايي استقبال نمي كند اما نبايد فراموش كنيم 
كه پكن حتما از عواقب اين بحران ازجمله آب شدن يخ هاي منطقه 
هيماليا آگاه است و به همين دليل هم شي جين پينگ، رئيس جمهور 
چين با وجود تنش هاي دوكشــور اخيــرا در كنفرانس آب وهوايي 

رهبران جهان با حضور بايدن شركت كرد.
يك سؤال اساســي براي اندازه گيري ميزان موفقيت سياست بايدن 
در قبال چين اين اســت كه آيا دوقدرت مي توانند در حوزه تأمين 
خدمات و كاالهاي عمومي در جهان همكاري كنند، درحالي كه در 
ديگر حوزه ها رقابت تنگاتنگي با يكديگر دارند؟ رابطه چين و آمريكا 
يك »رقابت مشاركتي« و نيازمند تمركز برابر در حوزه هاي متناقض 

است كه قطعا كار آساني نخواهد بود.
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به صــدر اخبــار رســانه ها 
رسانده، زنگ خطر را در مناطق روستايي اين 
كشــور به صدا درآورده است. اين روزها كه 
همه توجه ها به كمبود اكسيژن و آمار باالي 
مرگ وميــر كرونا در شــهرهاي بزرگ اين 
كشــور ازجمله دهلي معطوف شده است، 
مناطــق دورافتاده كــه 70درصد جمعيت 
1.3ميليارد نفري هند را در خود جا داده اند، 
با چالش جدي عدم دسترســي به امكانات 
درماني اوليه روبه رو هســتند. كارشناسان 
معتقدند به دليل كمبود امكانات تشخيصي 
در اين مناطق، بخش زيادي از موارد ابتا و 
مرگ ومير آنها در آمارهاي رسمي و كشوري 
جايي پيدا نمي كند. به گزارش وب ســايت 
الجزيره، تجهيزات محدود بيمارســتان ها، 
كمبود نيرو و دوري مراكز بهداشتي مجهز به 
امكانات درمان كرونا، دسترســي بيماران 
مناطق دوردست را به خدمات درماني دشوار 
كرده است. اين در حالي اســت كه وزارت 
بهداشــت هند نيز تاكنون بــراي حل اين 

مشكل اقدامي انجام نداده است.
تا به حال بيش از 21ميليون نفر در هند به 
كرونا مبتا شده اند كه اين كشور را در رتبه 
دوم ميزان ابتا  بين كشورهاي جهان قرار 
داده اســت. بيش از 230هزار نفر نيز جان 
خود را از دست داده اند. در روزهاي گذشته 
به طور متوسط روزانه 3500نفر در هند در 

اثر ابتا به كرونا فوت كرده اند.

كمبود امكانات
مراكز ســامت خيلي از مناطق دورافتاده، 
امكان آن را ندارند تا بــه همه بيماراني كه 
نياز به بستري شــدن دارنــد، كمك كنند. 
براي مثال حــدود 200هزار نفر ســاكن 
15روستاي اطراف شهر كوچك بيكرام در 
استان بيهار هستند، اما اين منطقه فقط يك 
مركز درماني دارد كه بــه تجهيزات درمان 
كرونا ازجمله 12كپســول اكسيژن و يك 
آمبوالنس مجهز است. مسئوالن اين مركز 
مي گويند اين ميزان با توجــه به باالرفتن 
آمار ابتا اصا كافي نيســت و دســت كم 
به 30كپســول ديگر نياز دارند. در شــهر 
پتنه مركز ايالت بيهار نيز از هر 100تستي 
كه گرفته مي شــود 40مورد مثبت است و 
بيمارستان هاي محلي از بيمار موج مي زنند. 

مســئوالن مراكز ســامت پتنه مي گويند 
كه كمبودشــان فقط اكسيژن نيست، بلكه 
تخت آي ســي يو و ونتياتور هم به اندازه 

كافي ندارند.
در روستاي كوداي كه نزديك واراناسي، شهر 
نارندرا مودي، نخســت وزير هند قرار دارد، 
خدمات اورژانسي كه ســال گذشته هنگام 
بروز موج اول كرونا تأمين شــده بود، اوايل 
سال جاري ميادي وقتي موارد ابتا كاهش 
يافت، جمع آوري شد. مراكز قرنطينه كه براي 
اسكان كارگراني كه در شهرها كار مي كنند، 
فعاليت مي كردند هم بسته شد ه اند. به گفته 
يكي از ساكنان روســتا، اين كارگران كه در 
حال رفت وآمد هســتند ممكن است بيمار 
باشــند، اما هيچ مركزي نيست كه وضعيت 

سامت آنها را رصد كند.

توزيع ناعادالنه
در مناطق دورافتاده هند، حتي تست دادن 
نيز كار آساني نيست. خيلي ها بايد دست كم 
10كيلومتر را طي كننــد تا به نزديك ترين 
شهر كه تجهيزات تست كرونا را دارد، برسند. 
بيمارســتان ها نيز گاهي تــا 25كيلومتر از 
روستاها فاصله دارند. اين در حالي است كه 
خيلي از روستاييان وســيله نقليه شخصي 
ندارند و مجبور هستند از وسايل حمل ونقل 
عمومي اســتفاده كنند. برخــي از بيماران 

بدحال در راه بيمارســتان جــان خود را از 
دست مي دهند. كارشناسان سامت معتقد 
هستند كه دسترسي به امكانات درماني در 
هند طي دودهه اخير گسترش پيدا كرده و 
تعداد مراكز سامت دولتي و خصوصي نيز 
بيشتر شده، اما مشكل اصلي، در توزيع نابرابر 

امكانات و هزينه باالي آن است.
يكي از روســتاييان ايالت ماهاراشــترا به 
الجزيره گفته كه حــدود دوهفته پيش از 
روي ناچاري شوهرش را به يك بيمارستان 
خصوصي مجهز به آي ســي يو در شــهر 
پندارپور كــه 55كيلومتر با روســتا فاصله 
داشته، مي برد، اما متأســفانه او بعد از چند 
روز فوت مي كند. به گفتــه اين فرد، بخش  
آي ســي يو بيمارســتان ظرفيت 10نفر را 
داشته، اما همزمان 20بيمار در آن بستري 
بودند. اين خانم حــاال نمي داند چطور بايد 
هزينــه 6772دالري مخارج بيمارســتان 

شوهر 46ساله اش را پرداخت كند.

ناآگاهي درباره كرونا
از ســوي ديگر در مناطق روســتايي هند، 
آگاهي عمومي كمي درباره همه گيري وجود 
دارد. مردم به ندرت ماسك مي زنند و خيلي ها 
از ضــرورت رعايت فاصلــه اجتماعي خبر 
ندارند. كارشناسان ســامت هند معتقدند 
كه نبود امكانات تشخيصي گسترده و آگاهي 

عمومي پايين درباره عائم بيماري در مناطق 
حاشيه شهرها، نشــان دهنده اين است كه 
تعداد واقعي مبتايان به كرونا مي تواند 5 تا 

10برابر بيشتر از آمار رسمي باشد.
در برخي روستاهاي اســتان اوتار پرادش 
كه در شــمال هند قرار دارد و 200ميليون 
نفر ساكن آن هستند، از هر دو خانواده يك 
خانواده تجربه مرگ عزيزانشــان را در اثر 
ابتا به كرونا داشته اند. مردم وحشت زده اند 
و خيلي ها به علت داشتن عائمي مثل تب 
و سرفه خانه نشين شده اند. بسياري از آنها 
حتي نمي دانند كه اينها عائم كرونا است و 
فكر مي كنند به يك آنفلوآنزاي فصلي ساده 
مبتا شده اند. برامري باي و مينا باي، دوزن 
حدود 40ساله كه هر دو در مرده سوزخانه 
بخش شــيوپوري هند كار مي كنند، روزانه 
دودالر درآمد دارند. آنها كه نه ماسك دارند 
و نه تجهيزات حفاظتي، كارشان جمع كردن 
چوب براي سوزاندن اجساد است. برامري كه 
به جاي ماسك زدن، با ساري - لباس سنتي 
هند - صورت خود را پوشانده، مي گويد كه 
از زمان آغاز موج دوم كرونا در هند يعني  ماه 

گذشته، كارشان رونق گرفته است.

درمان سنتي
درنتيجــه كمبود امكانــات درماني، مردم 
به مصرف داروهاي خانگي و ســنتي روي 
آورده انــد و حتــي برخي بــراي درمان به 
پزشــكان تجربي مراجعه مي كنند. خيلي 
از آنها در اين فرايند جان خود را از دســت 
مي دهند. بسياري از بيماران به دليل دوري 
مراكز درماني به داروخانه هــا مي روند و با 
توضيح عائم شــان، دارو مي گيرند. يكي از 
داروسازان منطقه بهادويي در اوتار پرادش 
كه در هفته هاي اخير بــراي توزيع داروي 
تب بُر بين افراد مبتا به كرونا از روســتا به 
روستا به خانه هاي مردم مي رود، مي گويد 
كه همه مانند او نيستند و خيلي از پزشكان با 
وجود اينكه نزديك ترين بيمارستان خيلي از 
اين منطقه فاصله دارد، حاضر نيستند براي 
ويزيت به خانه بيماران بروند. اين كمبودها 
موجب شــده تا افرادي كه مدرك پزشكي 
ندارند در برخي مناطق دســت به طبابت 
بزنند. يكي از آنها به الجزيره گفته: »روزانه 
60 تا 70بيمار به مــن مراجعه مي كنند و 
براي آنها دارو تجويز مي كنم. برخي از آنها 
زنده مي مانند و برخي هم فوت مي كنند«. 

نخست وزير پاكستان روز گذشته در چارچوب يك سفر سه روزه وارد 
عربستان سعودي شــد. تنش زدايي ميان دو كشــور و تقويت روابط آسيا

اقتصادي، جزو اهداف اصلي سفر اعام شده است. اين هفتمين سفر 
عمران خان به عربستان طي 3سالي است كه به كرسي نخست وزيري رسيده است. 
به گزارش رويترز، يك هيأت عالي رتبه شامل شاه محمود قريشي، وزير خارجه و چند 

تن ديگر از وزرا، نخست وزير پاكستان را در اين سفر همراهي مي كند.
عربستان در سال2018 هنگام روي كار آمدن عمران خان، 6ميليارد دالر به پاكستان 
كمك مالي كرد اما روابط 2كشور طي اين سال ها شاهد فراز و نشيب هايي بوده است. 
سفر اخير پس از گذشت يك ســال از تنش در روابط دو طرف بر سر كشمير انجام 
مي شود. سفر عمران خان به عربستان همچنين چند روز پس از آن صورت مي گيرد 
كه اسام آباد ســفير خود را از عربســتان فراخواند. اين اتفاق پس از آن رخ داد كه 
كارگران پاكستاني در عربستان عليه بدرفتاري هاي سفارت پاكستان شكايت كردند.
سفر عمران خان به دعوت محمد بن ســلمان، وليعهد سعودي انجام مي شود. ژنرال 
قمر جاويد، فرمانده ارتش پاكستان، يك روز قبل از ورود عمران خان به عربستان، 

به اين كشور وارد شده بود.

هفتمين سفر عمران خان به عربستان

روستاييان؛ قربانيان خاموش كرونا در هند 
كمبود امكانات درماني و تشخيصي در مناطق روستايي هند كه 70درصد جمعيت اين كشور را در خود جاي داده اند، بحران كرونا را وارد مرحله پيچيده تري كرده است 

   بحران اكسيژن در هند
به نظر مي رسد اين كمبود اكسيژن است كه بحران كرونا را تبديل به يك تراژدي در هند كرده است. به 
همين دليل به تازگي ديوان عالي اين كشور به دولت دستور داده تا برنامه خود را براي تأمين اكسيژن 
مراكز درماني ارائه كند. اين نهاد قبال اعالم كرده بود كه اگر اكسيژن كافي براي 40بيمارستان دهلي 
تأمين نشود، مقام هاي خاطي ممكن است به 6 ماه زندان و پرداخت جريمه محكوم شوند. اما حاال 
تغيير موضع داده و اعالم كرده از آنجا كه به زندان فرستادن مسئوالن دردي را درمان و مشكل كمبود 

اكسيژن را حل نمي كند، دولت سريع تر راهكار خود را براي برطرف كردن اين بحران ارائه بدهد.

به نوشــته روزنامه العربي الجديد، همزمان با 
تشــديد بحران كرونا در نقاط مختلف جهان، 
تقاضاهاي بين المللي براي دست كشيدن از امتياز 
معنوي واكسن هاي ساخته شده و توزيع موقت 
دستورالعمل هاي آن در سطح جهاني افزايش 
يافته است. در گزارش العربي الجديد، بخش هاي 
مختلف جهان بر اســاس ميزان دسترسي به 
واكســن كرونا به 2بخش فقير و غني تقسيم 

مي شوند.

همزمان با روز قدس 70هزار شهروند فلسطيني در مسجداالقصي نماز به جا آوردند
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كیاشیتو   به جای چمن

3 ماه پس  از خروج سپیده فاتح نعمتی
انگلستان از اتحاديه اروپا تنش ميان پاريس 
و لندن بر ســر حق ماهيگيری در اطراف 
آب های جزيره جرسی باال گرفت و اكنون 
تجمع ماهيگيران با قايق هايی كه بوق های 
ممتد می كشــند يكــی از خبر های داغ 
رسانه های اروپاست. چندی پيش لندن 
به عنوان نخستين اقدام،  حق ماهيگيری را 
از ماهيگيــران فرانســوی در اين جزيره 
خودمختار سلب كرد. در اعتراض به اين 
فرمان بيش از 50 قايق و كشتی ماهيگيری 
فرانســوی با تجمع در اطــراف جزيره و 
تظاهرات دريايی با چراغ های روشــن و 
بوق های ممتد كشتی های ماهيگيری شان، 
اقدام به بستن راه های آبی منطقه كرده اند. 
دولــت فرانســه در حمايــت از صيادان 
كشورش و انجام عمل تالفی جويانه تهديد 
به قطع برق جزيره جرسی كرد. با افزايش 
تنش ها ميان دولت های فرانسه و انگلستان 
ناوهای نيروی دريايی شان را راهی جزيره 
كرده اند كه منجر به دخالت و ميانجيگری 
دولت خودمختار جزيره شد. اكنون برای 
جلوگيری از برخورد ناوها، مذاكرات صلح  
پشــت درهای بســته برای احقاق حق 

ماهيگيران فرانسوی در جريان است.

جنگ ماهی

خوشه هاي 
خشم

 يه چيــزي تو زندون 
ياد گرفتم كه مي خوام 
آدم  بگــم،  بهــت 
هيچ وقت نبايد به اون 
روزي كه آزاد مي شه 
فكر كنــه.  اينه كه 
آدمو ديوونه مي كنه.  
بايد به فكر امروز بود 
و بعد به فــردا.  بايد 
همين كارو كرد.  اين 
كاريه كــه آدم هاي 
كاركشــته مي كنن.  
سرشونو  تازه واردها 
به ديوار مي كوبن و هي 
مي پرسن چقدر ديگه 
بايد بمونيــم.  چرا به 
روزي كه هنوز نيومده 

فكر مي كني؟

 باركد

مصطفي كیايي
آدما بدون غذا 20 روز 
دووم ميارن، بدون آب 
2روز، بدون اكسيژن 
چند دقيقه، اما بدون 
اميد لحظــه اي دووم 
نميارن. كسي كه اميد 
به زندگــي رو به آدم 
ميده بيشترين لطف رو 

در حقش كرده.

بوك مارك

ديالوگ

ماهِ ما

جدايی بيل گيتس، بنيانگذار مايكروسافت و ثروتمندترين مرد جهان باعث شده شاخك های كاربر های 
مجازی برای محاسبه رقمی كه همسرش مليندا از اموال ثروتمندترين مرد جهان سهم خواهد برد، تيز 
شود. مبلغی بيش از 60ميليارد دالر كه با حسابی سرانگشتی معادل 300ميليون عدد سكه طال است. 
اين ثروت هنگفت كاربر ها را واداشته تا تصوير آقای بيل را به جای شهاب حسينی فيلم جدايی نادر از 

سيمين بگذارند و با آن شوخی كنند.

مكتوبات يک كتاب فروشزندگی پديا

دعاي روز بيست وپنجم ماه مبارك رمضان اْدُعوین  أَْسَتِجْب لَُكم 

 ً اللهّم اْجَعْلني فيِه محّباً ألْولياِئك وُمعادياً ألْعداِئك ُمْسَتّنا
ِبُسّنه خاَتِم اْنبياِئك يا عاِصَم ُقلوِب الّنبيين.

خدايا قرار بده در اين روز براي من دوستي دوستانت و دشمني دشمنانت و 
پيروي راه و روش خاتم پيغمبرانت،  اي نگهدار دل هاي پيامبران.

عشق كجا  وبا كجا؟
كجا وبا كجا؟ گفت از اسمش پيداست؛ »و« »با«.محمدمهدی بیگلری  مشتری از من سراغ عشق سال های وبا را گرفت. گفتم عشق، 
هم حرف همراهی است هم حرف با هم شدن. عشق، همان وباست. گفتم اين ماركز 
عجب ناقاليی بوده. گفت ماركز روحش هم از اين ماجرا خبر ندارد. اين حروف برای 
ما عاشق های ايرانی حرف يكی شدن است چنان كه غير نداند. عشق آنها حروف 
خودش را دارد وگرنه صد سال تنهايی چرا؟ اما يك چيز بين ما مشترك بوده آن هم 
وباست. ايران و كلمبيا ندارد. مثل كرونا. گفتم كاش حداقل كرونا برای آنها تجزيه 
عاشقانه ای شود. برای ما كه نه از تركيبش می شود عاشق شد نه از تجزيه اش. فقط 
يك چيز نگرانم كرد، اسم داستان كرونا »سال ها« نداشته باشد؟! گفت نمی دانم اما 
می شود مثل »مارگريت دوراس« به جای زمان به مكانش فكر كرد كه »عشق در 
هيروشيما« را نوشت. گفتم حتما بايد عاشقانه نوشت تا سال ها بعد هم خوانده شود؟ 
با خنده گفت نه می شود فقط از زبان اشاره استفاده كرد مثل »تا« »اون« آلبر كامو. 
من هم با لبخند گفتم اتفاقا در يك سال گذشته طاعون خيلی خوانده شد. گفت 
رمان كوری هم همينطور. گفتم البته ممكن است عاشقانه نباشد ولی نامی جنسيتی 
داشته باشد و حتی نوبل هم بگيرد. گفت مثل چی؟ گفتم مثل الكسوويچ كه نوشت: 
جنگ چهره زنانه ندارد. شايد يكی از رمان های اين روزهای كرونايی، همزمانی 
جنبش »من هم« يا آزار جنسی خانه نشينی را روايت كند برای سال های بعد. آيا 
در آينده هم همچنان آزار جنسی، مسئله بشر خواهد بود؟ گفت شايد هيچ كدام 
از اينها نباشد. مثال يكی مثل كونترگراس پيدا شود بنويسد: طبل حلبی. يا به 
سبك »ونه گات« به جای »سالخ خانه شماره 5« بنويسد كشتارگاه شماره20؛ با 
يك شخصيت داستانی بدشانس كه از روی بدشانسی، شانس آورده و از اين 
مهلكه جان سالم به در برده است. ما كه در ذهن نويسنده ها نيستيم شايد 
كسی مثل موراكامی به بعدش فكر كند و چيزی مثل »پس از تاريكی« بنويسد 
با آن شخصيت ابرقورباغه اش. كاش ما هم يك ابرقورباغه  داشتيم و بدون آنكه 
باخبر شويم قبل از اينكه سر و كله  اين ويروس پيدا شود دخل اش را می آورد. 
گفتم خيلی دوست دارم بدانم كتابی كه 100سال بعد دست به دست می شود 
و اين روزها را روايت می كند چه اسمی دارد. خودم ترجيح می دهم يكی 
مثل مهسا محبعلی اسمش را 

بگذارد: »نگران نباش«.

گرينويچ 
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 سحر بلبل حكايت
 با صبا كرد

 كه عشق روي گل 
با ما چه ها كرد

حافظ

با اعالم نتايج مسابقه بين المللي كارتون، كاريكاتور و پوستر با موضوع 
فلسطين، هنرمنداني از كشورهاي مختلف جهان به عنوان برنده معرفي 
شدند. اين مسابقه با عنوان »فلسطين تنها نيست« در ايران برگزار شد 
و 2500هنرمند از 66كشور جهان در آن شركت كردند. يكي از بهترين 
كارتون هاي اين مسابقه، كارتوني از هنرمند ايتاليايي، سيرو دوريانو بود. 
او به نشانه اتحاد با مسلمانان سرزمين هاي اشغالي، چفيه فلسطيني ها را 
بر تن 2فرشته تابلوي مشهور رافائل سانتسيو هنرمند قرن پانزدهمي و 
هموطنش كرده است. آنها به نشانه آزادي روي ديوار هايي لم داده اند كه 

صهيونيست ها براي سلب آزادي فلسطيني ها آن  را احداث كرده اند.

به احترام باقرهای حروف الفبا
 5 4 و  طلبگی، حوزه ای سیداحمد بطحايی ســال 
بوديم با نام شهيد صدوقی فاز5. ما طبعا صدوقی 5 
خالی می گفتيم. اگر بخواهم به جايی و چيزی و 
زمانی تشبيهش كنم بی شک صدوقی5 را ماكاندو 
و ساكنانش را 17 فرزند آئورليانو بوئنديا می خوانم. 
يكی از اين 17 فرزند اسمش باقر كاف بود. راستش 
باقر بود ولی كاف نبود. باقر ر دارد ولی از آنجايی كه 
فردا يقه مان را نگيرد و ر بعد باقر هم سخت خوان 
اســت كاف می گذاريم ته باقر بلكه رستگار شود، 

آمين.
باقر از اقوام ايرانی بود و فارســی را نمی توانســت 
درســت حرف بزند. همان قدر هم كــه بلد بود با 
لهجه ای ادا می كرد كه خــودش حين حروف و 
كلمات می خنديد. يک نرمی و شــلی كودكانه. 
انگار خودش هم دوست داشت بهش بخندند. در 
آن دو ســالی كه ماكاندو بودم باقر سراسر مبدا و 
بهانه خنده و فان جلسات بود. اذيت می شد ولی 
سعی می كرد دوام بياورد. آدم كه با قوميت، لهجه و 
كودكانگی اش كه كاری نمی تواند كند. خاصه اينكه 
در ميان جماعتی باشی كه بسان اكثريت، بخواهند 
ريشه هايی از تحقيرشدگی ات را سر آدم هايی كه 

پتانسيل تمسخر دارند خالی كنی.

هفته پيش خانه ربيع بودم. آنقدر گفتيم تا رسيديم 
به باقــر كاف. همان باقر ر. يعنی مــن تصوری از 
رسيدن بحث نداشتم. گفت قرار است برای رساله 
دكتری اش مقاله بنويســد و يک آشنا برای چاپ 
مقاله پيدا كرده. كی؟ باقر كاف، همان ر. می توانستم 
تصور كنم باقــر طلبگی را رها كرده و رفته ســر 
زمين باباش در فالن روستای بهمان شهر يا يک 
روحانی طرح هجرت مبلغ در شهری مرزی شده 
است. اصال نماينده فالن بيسار در بهمان جا، ولی 
دبير يک مجله علمی- پژوهشــی و عضو هيأت 
علمی يک دانشگاه سر و سامان دار؟ نه. شما باقر 
را نمی شناسيد. خنده تلخش را وقتی ميانه حرف 
زدن به خودش می كند را نديده ايد. اگر حتی آن 
شرم نهيبش را می ديديد مانند من چند ثانيه فقط 

سعی می كرديد اين عناوين را كنار باقر بگذاريد.
ما بايد باقر باشيم. باقر ر، باقر كاف. كاف باقری اصال. 
بايستيم توی روی تقدير و سرنوشت و انتقام تمام 
تحقيرهای شــده، قول های وفا نشده، خنده های 
چرك آدم ها، جاهای نرســيده را از زمين و زمان 
بگيريم. در انتهای متن به احترام تمام باقرهای الفبا 
می ايستم و عذر می خواهم از تمام خنده های ريز 
و درشتم. از غيبتی كه با ربيع كرديم و شرمی كه 

نداشتيم. از همين تعجبم حتی.

ارديبهشت كتاب ها
هوای ســفر به دل و فكر چنديــن و چند نفر، مريم ساحلی نمی دانم ارديبهشت كه از نيمه می گذرد، حال و 
پابرهنه می دود؟ ارديبهشت را اگر بخواهيم بر بوم خيال مان نقاشی كنيم، 
شاخه های سبز، شكوفه های سپيد و صورتی، پرواز گنجشك ها، رگبار 
باران، سبكبالی پروانه ها و همه ديدنی های بهار نقش می بندد، اما كنار 
اينها، لمس كاغذ و كلمه و كتاب هم هســت. نمايشگاه بين المللی كتاب 
تهران، سال های بسيار از شكوه جهان كتاب ها نشان داشته است. از ياد 
نبايد برد كه همين نمايشگاه برای امثال ما كه آن سوی ديوارهای پايتخت 
زندگی می كنيم، رنگ و بويی ديگر دارد؛ شور بيرون كشيدن كوله ها از 
اعماق كمدها، قرار گذاشتن با ياران موافق و نوشتن فهرست كتاب هايی 
كه قرار است رفيق روزهای آتی باشند. حواسمان هم بود كه از دوستان و 
فاميل كتابخوان بپرســيم، كتابی می خواهند يانه.  ما با اتوبوسی همراه 
می  شــديم كه در تاريكی شب پيش می رفت و ســپيده ای كه از پشت 
پرده های پنجره ها خود را می كشيد تو. ما اغلب زود می  رسيديم. پشت 

درهای بسته نمايشگاه منتظر می مانديم تا گشوده شود. 
در كه باز می شد، نگاه می كرديم به ساعت و راه می افتاديم. 
چشم می گردانديم و در شــلوغی و همهمه اطراف غرفه 
ناشران معروف، گم می شديم. ازدحام بود و تنگنای راهروها 

و هرم گرما، امــا آدم ها انگار همه آشــنا بودند.  آن روزها 
دور از نگاه ســنگين ويروس تاج دار، از دم و بازدم هم 
نمی ترســيديم. تب امضا گرفتن ها داغ بود. كتاب ها 

را ورق می زديم.  بن كارت ها را ســبك و ســنگين 
می كرديم. 3-2 ساعت از ظهر گذشته می رفتيم 
ســراغ ناهار. خودمان را می ســپرديم به خدا و 
می نشستيم به خوردن ساندويچی كه در سالمتش 
ترديد داشتيم. بطری های نوشابه را از اعماق آب 
يخ می كشيديم بيرون و به آشفتگی سر و وضع 
هم می خنديديم.  ســاعت كه زمان برگشت را 

نشان می داد، دلمان می گرفت.  سنگينی كتاب ها 
بر خســتگی تنمان می آويخت و انگشت  های پا 
در كفش ها زق زق می كــرد. يك وقت هايی هم از 
آمدن، پشيمان می شديم اما وقتی در چهار ديواری 

اتاق هامان كتاب ها را كنار هم می چيديم و عطرشان 
در فضا می پيچيد، شــعف می دويد به جانمان. 
شعفی كه حاال در هجوم ويروسی مهلك محو شده 

است. نمايشگاه كتاب تهران سال گذشته بر پا نشد. 
چشم هامان اما بهمن ماه به جمال يك نمايشگاه مجازی 

روشن شد. زير ســقف خانه هامان، پشت لپ تاپ ها 
نشستيم و كتاب ها را انتخاب كرديم، بعد هم چند 

روزی كار پســتچی های مهربان رساندن 
كتاب ها بود به كتابخوان ها. ارديبهشت 
امســال هم بی ضيافت بزرگ كتاب ها 
سپری می شود، اما نبايد از خاطر برد كه 
رديف رديف كتاب در كتاب فروشی های 
كوچك و بزرگ شهرها، چشم انتظار ما 

هستند.

بوی چمن های خيس در هوای گرم و دم كرده درست  شبيه است به عطری بهشتی برای ما كه در شهر كمتر فاطمه عباسی
گل و گياه و فضای ســبز می بينيم. اما همين چمن ها برای زنده و سبز ماندن به آب 
زيادی نياز دارند و در روزهايی كه ديگر باران ما را با چند  ماه تشنگی آسمان و زمين 
آشتی نمی دهد بايد هر روز آبپاشی شوند. حاال چندسالی است كه خشكسالی گريبان 
كشور را گرفته و بسياری از شهرها با كمبود شديد آب مواجه اند و می دانيم كه يكی از 
راه های صرفه جويی در مصرف آب ســفره های زيرزمينی در شــهری مثل تهران، 
جايگزينی گياهان كم آبخواه با چمن در فضای سبز شهر است. البته چندسالی هست 
كه شهرداری سعی كرده در مناطق مختلف چمن را از فضای سبز حذف كند و به جای 
آن درخت و درختچه بكارد. گياهان گلخانه ای كه آب كمتری مصرف می كنند نيز در 
برخی از فضاهای سبز شهری و پارك ها جايگزين چمن شده اند. شهرداری شهرهايی 
مانند اردبيل هم ابتكار به خــرج داده و گياهان دارويی را به جــای گياهانی كه آب 
بسياری می خواهند در بوستان ها كاشته اند. در همين پايتخت هم اگر سری به پارك ها 
و بوستان ها بزنيد، می بينيد كه ديگر مثل گذشته خبری از فواره های آبپاش نيست و 
چمن ها جايشــان را به گياهان تزيينی كه هر 4 فصل سال سرسبز هستند، داده اند. 
گياهی مثل »كياشيتو« كه به دليل داشتن برگ های زيبا و گلدهی فصلی، در سطوح 
به عنوان جايگزين كارآمد و ارزان چمن استفاده می شود و آب كمی مصرف می كند، 
به چمن زنی و نگهداری چندانی نياز ندارد، علف هرز ندارد و مقاوم است. بايد اميدوار 
بود كه در اين آشفته بازار بی آبی كياشــيتوها و هم خانواده هايشان جای چمن ها را 

بگيرند تا هم شهر از وسعت آبی سينه اش نكاهد و هم پوستش سبز و جذاب بماند.

باستانی بسياری مهديا گل محمدی درحالی كه آثار 
از كشور های جهان در حال فروريختن است 
كولوســئوم ايتاليا به عنوان محبوب ترين 
جاذبه گردشــگری ايتاليا در حال بازسازی 
است. آن هم با هزينه ای بيش از 22ميليون 
دالر. نكته قابل تأمل در اين بازسازی، »دست 
نخورده باقی ماندن« اصل اثر است. به اين 
معنی كه شركتی كه برنده مزايده بازسازی 
كولوسئوم شده است، قصد ندارد با مصالحی 
شبيه آنچه در رم باســتان به كار برده اند يا 
مصالح ساختمان مدرن، بخش های مخروبه 
آن را بازسازی كند. بلكه قرار است طبقه ای 
چوبين و چرخــان به آن اضافه شــود كه 
بازديدكننده ها ديد بهتری به مركز اين بنای 
تاريخی داشته باشند. بنابراين از مرمت های 
غيركارشناسانه و غيرتخصصی كه در برخی 
كشــور های جهان ديده می شود و طی آن، 
ديگر اثری از اصل بنای تاريخی باقی نمی ماند 

در اين مورد خاص خبری نيست.
در ساخت اين اثر كه جزو عجايب هفت گانه 
جهان اســت در فونداســيون از بتون، در 
ستون ها و طاق ها از ســنگ آهك و برای 
ديوار ها از سنگ متخلخلی به نام توفا استفاده 
شده است. هيچ يك از اين مصالح سه گانه 

و نمای آنها قرار نيست با مصالح ساختمانی 
جديد پوشانده يا بازسازی شوند. فقط همان 

طبقه چوبين گردان اضافه خواهد شد.
اين سازه در رم باستان يعنی بيش از 2هزار 
ســال پيش ميزبان جنگ های گالدياتوری 
و كاربری ديگر آن نمايش تئاتر بوده است. 
البته با گنجايش 70هزار تماشاچی هايی كه 
برای ديدن جنگ گالدياتور ها و هنر بازيگر ها 
روی صندلی های سنگی می نشستند. اين 
تماشاخانه سنگی چنان طراحی مهندسی 
دقيقی داشت كه گاهی در آن آب انداخته و 
با انداختن قايق در آن مردم نظاره گر جنگ ها 
و تمرين های نيروی دريايی رم بودند. حاال 
ميالن اينگنريا در راس يك شركت مهندسی 
ايتاليايی پروژه بازسازی بخشی از اين شاهكار 
معماری را به عهده گرفته اســت تا آن را در 
سال2023 تحويل دهد. با احداث اين سكوی 
چوبی كه با صدها شــيار ساخته می شود و 
قابل چرخيدن است نور طبيعی به اتاق های 

زيرزمين می تابد.
فقط در سال2019 ميالدی 7ميليون و600هزار 
گردشگر از بزرگ ترين آمفی تئاتر امپراتوری 
رم باســتان ديدن كردند و انتظار می رود با 
كم رنگ شدن شيوع كرونا كرور كرور به اين 

ميزان در سال های آينده افزوده شود.
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