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یادداشت
محمدكاظم كاظمي ؛ شاعرونویسندهافغانستاني

افغانستانچنددههاستکهازعملیاتهايانتحاري
رهایيندارد.چونهموارهکسانيهستندکهازجنایت
دراینکشورســودميبرندوالبتهدولتونیروهاي

امنیتيهمغالباناکارآمدبودهاند.
یكيازآماجاینحمالتازدیرباز،شــیعیانند؛بهخصوصشیعیانهزارهکهعمدتا
درمناطقغربيکابلزندگيميکنندواینچندمیــنانفجاریاعملیاتانتحاري
زنجیرهاياستکهدرایناواخردراینمناطقصورتگرفتهاست.عمدتاهممراکز

آموزشيوتحصیليهدفاینحمالتبودهاند.
اینواقعیتياستکهشــیعیانوبهخصوصمردمهزارهدرافغانستانقرنهاتحت
ستموتبعیضبودهاند.درزمانههایيکوشیدندکهدستاینمردمرابانسلکشيو
کوچاندناجباريازمصادرسیاستواقتصادکشورکوتاهکنند.تهاجمهايدولت
عبدالرحمانخانبههزارهجاتدرحدود۱20سالپیشنمونهبارزيازاینتعديها
بود.درآنمرحلهبسیاريازمردمهزارهافغانستانازسكونتگاههاياصليخودرانده
شدندوبهمناطقيصعبالعبوردرداخلکشورپناهبردند،یابهکشورهايهمسایه

آوارهشدند.
اینتعديهاوتبعیضها،دراغلبدورانسیاسيافغانستانبهاشكالمختلفوجود

داشتهوامروزخودرادرقالبعملیاتهايتروریستينشانميدهد.
هزارهجاتمنطقهاياســتکوهستانيدرمرکزافغانســتان.مردمهزارهبهسبب
محرومیتهــايدرازمدت،غالبادستشــانازقدرتسیاســيواقتصاديکوتاه
بودهاست.قدرتسیاسيبیشتردراختیارخاندانهايحكومتيايبودهکهنوعي
قومگرایيراترویجوحاکمميکردهاند.قدرتاقتصادياغلبدراختیارکسانيبوده
اســتکهیابهمراکزقدرتنزدیكبودهاند،یاگلوگاههاياقتصادينظیرمجاري
وارداتوصادراتکاالرادراختیارداشتهاند،کهطبیعتامردممناطقکوهستانيو

محصورهزارهجات،ایندسترسيهارانیزنداشتهاند.
پسبرايچنینجامعهايراهينميماندجزاینكهخودرابهکمكدانشوتخصص
بهجایيبرساند،کهالبتهدردهههايمتواليدراینزمینههمتبعیضهايآشكار
وجودداشتهاست.مراکزدانشگاهيغالبادولتيبودهودرمناطقدلخواهحاکمیت

ایجادميشدهودرپذیرشدراینمراکزهمبازتبعیضهاحاکمبودهاست.
وليدر2دههاخیراوضاعبهشكلمحسوسيتغییرکردهاست.نسلجوانوفعالي
ازشیعیانهزارهازمهاجرتبهکشوربرگشتهاندوگروهبسیارينیزدرداخلکشور
درمؤسساتآموزشيغیردولتيودانشگاههايخصوصيپروردهشدهاند؛گذشتهاز
کسانيکهتوانستهاندباجهدوتالش،خودرادرنظامآموزشيدولتيهمبهبرتري
برسانند.پارسالمقاماولکنكورافغانستانرایكدخترهزارهتصاحبکردوالبته
اینهاازچشمکسانيکههمچنانميخواهندنظامتبعیضوقومگرایيدرافغانستان

برقرارباشد،پنهاننميماند.
اینعملیاتهايتروریســتيوحشیانهازسمتهرکســيکهرخدادهباشد،باید
واکنشحلقههاوگروههايتبعیضگرایامنفعتطلبدربرابرمردميدانستکهبحق
دانستهاندکهپیشرفتوسعادتشانازمسیرآگاهيودانایيميگذرد.وچنیناست
کهغالبامراکزآموزشيوآنهمدرمناطقيخاصکهشیعیانوبهخصوصهزارهها

درآنجاحضوردارند،هدفاصلياینعملیاتهاهستند.
طبیعتادراینمیاناغراضسیاســيدیگرراهمنميتواننادیدهگرفت.کشوردر
آستانهتحوالتيدرحوزهحكومتدارياستوحلقههايمختلفقدرتدرجاهاي
مختلفميکوشــندکهیامخالفانراازمیانبردارندویاآنانرابهتركکشوروادار
سازندویابعضيازحلقههايدیگررابانســبتدادناینعملیاتهابهآنان،بدنام
کنند.درنهایتاینمردمستمکشیدهافغانستانندکهتاواناینرقابتهايپنهانو

آشكاروستمهايپایانناپذیررابایدبدهند.

تاواني كه مردم  افغانستان 
مي پردازند

صفحه13

داغكودكانافغان
شمار دختران دانش آموز كشته شده در حمله تروريستي كابل به 63 نفر رسيد

در طول 2دهه جنگ در افغانستان، 16هزار كودك  قرباني شده اند

گزارشتحقیقوتفحصشورايشهر
ازپروندهشرکترساتجارتدیروز

درصحنشوراقرائتشد

خشكســالي،فقرمراتع،کمبودو
گرانيعلوفهموجبرشــدهزینه
تمامشدهتولیدوروانهشدندامهاي
سبكمولدونارسبهکشتارگاهها
شــدهاســت.دامداراننسبتبه
کمبــودوگرانيگوشــتقرمزدر

آیندهنزدیكهشدارميدهند

چندروزيميشــودکــهموضوع
پروندهرساتجارتکهازآنبهعنوان
بزرگترینپروندهاقتصاديشهرداري
درمدیریتگذشتهنامميبرند،دوباره
خبرسازشــدهاســت؛موضوعاین
پرونده،تخلفاتياســتکهدرقالب
قراردادباشــهرداريدورهپیشــین
رخدادهوایندورهمدیریتشهريدر
راستايمبارزهبافسادوشفافسازي
بهجدپیگیرآنشدهاست.بهگزارش
همشــهري،ماجراازآنقراراســت
کهمحســنهاشميرفسنجانيدر
۱0بهمنماه۱۳97موضوعتحقیق
وتفحصپیرامــونمبانيحقوقيو
گزارشعملكردقراردادباشــرکت
رساتجارترابرايبررسيبهکمیسیون
برنامهوبودجهشوراياسالميشهر
تهرانارجاعداد.صفحه۳رابخوانید.

 تفحص از بزرگ ترين 
پرونده اقتصادي 
شهرداري گذشته

كشتار دام مولد 
و هشدارگراني 

گوشت قرمز

چند سطری در سوگ  
منصور اوجی

دربارهشاعرينجیبکهسالهادر
حاشیهشعرامروززندگيميکرد

بهلحــاظتاریخــي،منصوراوجي
ازنســلدومپیرواننیمامحسوب
ميشــودوپسازاخــوانثالثو
اسماعیلشــاهروديوهوشنگ
ابتهاجوســیاوشکسرایيو...قرار
ميگیرد.منصوراوجيازسالهاي
دههچهــلبهطورحرفهايشــعر
راآغازميکند،درســتزمانيکه
جریانهاينوگراظهورکردهاندو
دورهشعرسپیدوآزادوموجنوو...

آغازميشود.صفحه22رابخوانید.

 نگرانی جهانی
 از نياز به دوز سوم 

واكسن كرونا
درحاليکهاکثرمردمجهانهنوز
نتوانستهاندبهیكدوزواکسن
کووید-۱9دسترسيپیداکنند
محققانازاحتمالنیازبهدوزسوم

واکسنوتجدیدساالنهآنخبردادهاند

صحبتهــايمدیرعامــلشــرکت
فایزردربــارهاحتمالنیــازبهتزریق
دوزســومواکســنکووید-۱9براي
تقویتاثربخشــيآن،موججدیدي
ازاماواگرهــابــهراهانداخت.طبق
گفتههاياواحتماالافرادبایدساالنه
علیهکووید-۱9واکســینهشــوند؛
درســتمانندآنچهسالهاستبراي
بیماريآنفلوآنزادرجریاناست.اکثر
واکسنهايکرونا،هماکنوندر2دوز
تزریقميشــود.صفحههاي6و۱۱

رابخوانید.
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نگاه
حسين سالح ورزي ؛ نایبرئیساتاقایران

خصوصيســازيدرایرانپروژهايشكســتخورده
است؛زیرادرجایگاهیكسیاســت،نهفلسفهوهدف
آنبهدرستيازسويسیاســتگذارانوافكارعمومي
دركشدهونهاعتقاديبهاینفلسفهوجودداشتهاست.مردموسیاستمداران،تنها
وتنهاتحققهدفاینسیاستراميخواستندوميخواهند؛یعنيپولنقددرخزانه
دولتومعاشمرفهبرايملت،بدونآمادگــيبرايپذیرشالزاماتوقیوديکهدر
فلسفهخصوصيسازينهفتهاست.درستمانندکودکيکهميخواهدپروازکنداما
ازسویيفاقدآنسطحازبلوغعقلياستکهبپذیردآدمیزادپروبالينداردوازسوي
دیگرتوانيبرايرساندنخودبهفرودگاهوهواپیماودرنهایتاستفادهمناسبازابزار

صحیحبرايپروازندارد.
خصوصيسازيیكضلعازمثلثاقتصادپویاوتوسعهگراست.2ضلعدیگراینمثلث
آزادسازيونهادسازيهستند.قاعدهاینمثلث،آزادسازياست.آزادسازيزیربناي
ساختناقتصاديپویاوتوسعهگراست.آزادســازياقتصادياجازهميدهدبازاربه
وظیفهذاتيخودشبرايتخصیصبهینهمنابعدرنظاماقتصاديعملکندوازسوي
دیگر»کارآفریني«رابهعنوانیكنهادهحیاتيتولیدارزشافزودهدراقتصادامروز،به

مناسباتتولیدوتجارتتزریقميکند.
قاعدهمثلثامادرایرانبهدالیلمختلفيمشمولبيمهريوحتيدشمنياست.
دالیلمفصليکهشرحآنهادراینمقالکوتاهنميگنجداماخروجياینبيعالقگيو
بياعتقاديبهفلسفهآزادسازياقتصادي،همینشیربيیالودمواشكمياستکه

مانامخصوصيسازيرويآنگذاشتهایم.
کارخانهیاشــرکتيبهیكفعالاقتصاديبخشخصوصيواگذارميشودوازفردا
صبحوحتيچهبساپیشازتكمیلفرایندواگذاري،هزارمدعيریزودرشت،گاهي
باتمسكبهقوانینمتعددوفاقدمنطقاقتصاديومزاحمتولیدکشوروگاهبيهیچ
مستمسكوبهانهحتي،صرفاًباتكیهبهجایگاهوقدرتيکهدارند؛بهسراغخریدار
نگونبختشرکت/کارخانهميآیندکهاینجارابایدچنینوچنانادارهکنيوبعضي

ازاینشرطهاحتيدرخودقراردادواگذاريدرجميشود!
یكنفرهمنیســتکهمحضرضايخدابهحضراتبگوید:عزیزانشمامگرازاین
کارچیزيميدانید؟شما،بهویژهعزیزاندولتي،اگربهرموزوفنونمدیریتبنگاه
وچرخاندنچرختولیدوتجارتواقفبودیدکهکاربنگاهوکارخانهتحتمدیریت
مدبرانهتانبهورشكستگيورکودنميرسیدکهبعدازبهتهدیگخوردنکفگیررانت
وحمایتدولتي،برایشبهدنبالمالكجدیددربخشخصوصيباشیدتابلكهمال

مردهنقدشود.
شكينیستکهدراینواگذاريهابایدنهایتدقتدرحفظحقوق
عمومي)یاهمانحقدولتبهمعنايوسیعکلمه(وحقوقجامعه

انجامشود،اماراهشمداخلهدرراهورسمادارهیكفعالیتاقتصاديیاتعیینتكلیف
برايامواليکهخودتانهمینچندصباحپیشبهدیگريواگذارکردهایدنیست.

 پروژه اي شكست خورده
به نام خصوصي سازي 
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 وزيرخارجه دوباره در جمع 
مخالفــان مجلس و  منتقــدان 

ديرينــه اش حاضــر شــد؛ 
همان ها كه در نخستين حضور ظريف در 
مجلس يازدهم او را »دروغگو« و »خائن« 
خطاب كــرده بودند. اما پيــش از حضور 
وزيرخارجه در كميســيون امنيت ملي و 
سياست خارجي، صبح ديروز جلسه مجلس 
پشت درهاي بسته آغاز شد. در شرايطي كه 
پس از تعطيلي دو هفته اي، گمانه زني ها در 
رابطه با گفت وگوي محرمانه منتشر شده 
وزيرخارجه از احتمال استيضاح او حكايت 
داشت، فضاي بهارستان اما پس از جلسه 
يك ساعته غيرعلني چندان جنجالي نبود و 
صحبتي هم از استيضاح به ميان نيامد. البته 
ابتدا رئيس مجلس در نطق پيش از دستور 
و سپس همه نمايندگاني كه فرصت پيدا 
كردند، در صحبت هاي خود  وزيرخارجه را 
به دليل گفته هايش مورد هجمه قرار دادند. 
محمدباقر قاليباف دوگانه سازي ميدان و 
ديپلماســي را »ضد منافِع ملي« دانست و 
گفت كه »بــدوِن قــدرِت ميداني قدرِت 
ديپلماسي تواني براي موفقيت ندارد و بدوِن 
قدرِت ديپلماسي، قدرِت ميداني هرگز به 
تمام اهداِف خود بــراي تاميِن منافِع ملي 
دست نخواهد يافت.« با پايان جلسه صحن 
و درحالي كه ابتدا گفته مي شد وزيرخارجه 
ديگر پا به بهارستان نخواهد گذاشت، ظريف 
در موعد مقرر براي توضيح به نمايندگان در 

محل كميسيون تلفيق حاضر شد. 
يك منبع آگاه نيز به همشهري خبر داد كه 
ظريف پيش از حضــور در مجلس نامه اي 
مفصل به مقام معظم رهبري نوشــته و در 
آن درباره گفت وگوي منتشرشــده خود 

درباره دوگانه ســازي ميدان و ديپلماسي 
نيز توضيح داد كه به هيچ وجه با دو قطبي 
ميدان و ديپلماسي موافق نيست و به هيچ 
وجه اين ايده را دنبال نمي كند. او در ادامه 
تأكيد كرد كه فرمايشــات مقــام معظم 
رهبري را پاياني بر بحث هاي كارشناسي 
مي داند و با اشاره به سابقه همكاري و رفاقت 
با شهيد سليماني گفت كه سردار سليماني 
براي او بيش از يك فرمانده بوده و به هيچ 
وجه دنبال تخطئه جايگاه او نبوده است. 
طبق توضيحات ظريف در اين جلســه، او 
معتقد است كه ميدان و ديپلماسي در كنار 
يكديگر مي توانند منجــر به تامين منافع 

ملي شوند.

ادامه تركش هاي فايل صوتي ظريف 
اما انتقاد نمايندگان پس از ظريف معطوف 
بــه چگونگــي درزكــردن گفت وگوي 
وزيرخارجه به رسانه هاي خارجي بود. بر 
همين اساس رئيس مجلس در نطق خود 
از »برخورد با عوامــل و مقصران اقدامات 
نسنجيده اخير« خبر داد و گفت كه مجلس 
»پيگيري هاي الزم را به انجام رساند تا از 
ظرفيت هاي قانوني خود در اين مســئله 
اســتفاده كند«. در همين زمينه 3 طرح 
تحقيــق و تفحص از مركز بررســي های 
استرات ژيك رياست جمهوري نيز مطرح شد 
تا تركش هاي گفت وگوی ظريف فقط دامن 
وزارت خارجه را نگرفته باشد. اين 3 تحقيق 
و تفحص از سوي حسينعلي حاجي دليگاني 
نماينده اصفهان، احمد اميرآبادي نماينده 
قم و ابوالفضل عمويي نماينده تهران ارائه 
شــد. در نهايت اما در كميسيون امنيت 
ملي هر 3 طرح تجميع   و پس از تصويب به 
صحن علني ارجاع شد. نمايندگان براساس 
اين طرح قصد دارند تا با 2 محور عملكرد 
مركز بررســي هاي راهبردي در سال هاي 

گذشته و روند منجر به تهيه و انتشار فايل 
صوتي وزير امور خارجه از اين نهاد تحقيق 
و تفحص كنند. رياســت اين نهــاد را در 
سال هاي گذشته حسام الدين آشنا بر عهده 
داشت كه پس از انتشار فايل صوتي ظريف 
استعفا داد و علي ربيعي سخنگوي دولت 

جانشين او شد.

  استيضاح ثبت شــده اما نمايندگان 
مخالف هستند

موضوع استيضاح وزيرخارجه در مجلس 
منتفــي به نظــر مي رســد؛ هرچند در 
پيگير هاي همشهري مشــخص شد كه 
در تعطيلي دو هفته اي 2 تن از نمايندگان 
يعني علي عليزاده نماينده مراغه و محمود 
احمدي بيغش درخواست استيضاح را در 
ســامانه مجلس ثبت كرده اند. با اين همه 
نمايندگان به چنــد دليل عمده عالقه اي 
به اســتيضاح وزيرخارجه نشــان ندادند؛ 
درحالي كه تصور مي شد مخالفان ديرينه 
و تندروي ظريــف مثل مجتبي ذوالنوري 
رئيس كميســيون امنيت ملــي و جواد 
كريمي قدوســي نماينده مشهد از چنين 
فرصتي به راحتي عبور نكنند. استيضاح 
ظريف امــا كابينه دولــت دوازدهم را در 
آستانه انتخابات به مرز افتادن از حدنصاب  
نزديــك مي كند. همچنيــن نمايندگان 
از متوقف شــدن روند اســتيضاح پس از 
توصيه هاي بيروني هــراس دارند. عده اي 
نيز گمان مي كنند كه اســتيضاح ظريف 
در فضاي سياســي فعلي و درحالي كه او 
از كانديداهاي بالقوه محســوب مي شود، 
مي تواند به سود او رقم بخورد. به اين ترتيب 
براساس پيگيري هاي همشهري منتقدان 
ظريف در مجلس يازدهــم نيز باوجود در 
اكثريت بودن دست به اقدام ديگري عليه 

وزيرخارجه نخواهند زد.

توضيحاتي داده است.

نمايندگان چه گفتند و چه پاســخي 
شنيدند؟

ابوالفضل عمويي، ســخنگوي كميسيون 
امنيت ملي در گفت وگو با همشهري فضاي 
جلســه با ظريف را »انتقادي و چالشي« 
توصيف كرد. به گفته او در اين جلسه 12 
نفــر از نمايندگان از اعضاي كميســيون 
امنيت ملي و ســاير كميسيون ها به طرح 
انتقادات و ديدگاه هاي خود درباره انتشار 
فايل گفت وگــوي وزيرخارجه پرداختند. 

ازجمله محورهاي مــورد نظر نمايندگان 
در خالل انتقادهــا دامن زدن گفت وگوي 
ظريف به دو قطبي ميدان و ديپلماســي 
بوده اســت. نماينده هاي منتقــد به آثار 
انتشــار اين فايل بر روابط ايران با برخي 
از كشورهاي دوســت و همسايه نيز اشاره 
كردند و تأكيد داشتند كه شهيد سليماني 
جايگاه وااليي در افكار عمومي كشــور و 
تامين منافع ملي داشته است. ظريف اما 
در پاسخ به پرسش ها و انتقادات نمايندگان 
ابتدا درباره چرايي اين مصاحبه و روند آن 
توضيحاتي داد. براســاس اين توضيحات 

تصميم انجام اين مصاحبه هــا در دولت 
براي انتقال تجربيــات وزرا به افرادي كه 
در آينده مسئوليت مي پذيرند گرفته شده 
اســت. در همين چارچوب نيز قرار بوده 
حداكثر 60تا 90دقيقــه از اين مصاحبه 
عمومي شــود. به گفته عمويــي، ظريف 
حتي تأكيــد كرد كــه از مصاحبه كننده  
امضا گرفته شده كه مباحث به هيچ وجه 
بدون رضايت آنها منتشر نمي شود. اما روند 
درنظرگرفته شده رعايت نشده و فايل در 
اختيار رسانه هاي خارجي قرار گرفته است. 
وزيرخارجه در ادامه در پاسخ به انتقادات 

  استيضاح وزيرخارجه در مجلس مطرح نيست
  نامه مفصل وزيرخارجه به مقام معظم رهبري پيش از حضور در مجلس

ظريف در جمع منتقدان

خبر

گزارش

در نامه اسماعيل هنيه به رهبر معظم انقالب مطرح شد
درخواست تحرك فوري مقابل جنايت 

رژيم صهيونيستي 
رئيس دفتر سياسي جنبش مقاومت اســالمي حماس در پيامي 
به رهبر معظم انقالب ضمن تشــريح حــوادث و تحوالت جاري 
در قدس اشغالي، خواســتار اتخاذ موضع قاطع جهان اسالم براي 
حمايت از ســاكنان قدس و توقف جنايات اشــغالگران اسرائيلي 
شد. براساس گزارش مركز اطالع رساني فلسطين، اسماعيل هنيه 
در اين پيام با اشــاره به حمالت اخير صهيونيســتي در فلسطين 
نوشت: همانگونه كه حضرتعالي در جريان بوده و هستيد، حمالت 
و تجاوزات صهيونيست هاي غاصب عليه قدس و ساكنان آن اعم از 
تشديد عمليات يهودي ســازي، شهرك سازي، كوچاندن اجباري 
فلسطينيان، پاكســازي نژادي و حمالت به منطقه باب العامود و 
شــيخ جراح، همچنين تجاوزات عليه مسجداالقصي و معتكفين 
در آن اعم از تعرض به اين مسجد مبارك يا سركوب نمازگزاران و 
بستن درهاي آن و ممانعت از ورود فلسطينيان به آن براي اقامه نماز 
و عبادت ادامه دارد كه تمامي اينها تالشي گسترده از سوي سران 
رژيم اشغالگر براي مشروعيت بخشي به شهرك سازي، كوچاندن 
فلسطينيان، مصادره خانه ها و امالك آنان و تثبيت تقسيم زماني 
و مكاني مسجد مبارك االقصي و تغيير وضعيت حاكم بر آن است 
و اين جنايتي جديد اســت كه از تمامي خطوط قرمز فراتر رفته و 
احساسات و عواطف امت اسالمي را جريحه دار كرده و شهر قدس 
و تاريخ اســالمي آن و موجوديــت، رزق و روزي و آينده و حقوق 
مشروع ساكنان آن را هدف گرفته است؛ كمااينكه مستقيما مسجد 
مبارك االقصي و پاسداران آن را نيز هدف قرار داده است. در بخش 
ديگري از اين پيام تصريح شده است: ما در جنبش حماس در مقابل 
تجاوزات و جنايات دشمن صهيونيســتي در  ماه مبارك رمضان و 
اوضاع متشنج و خطرناك حاكم بر قدس و مسجداالقصي كه نسبت 
به تبعات و پيامدهاي خطرناك آن هشــدار مي دهيم، خواســتار 
تحرك فوري شما براي اتخاذ موضعي قاطع در قبال اين جنايات 
و تالش براي بسيج مواضع اســالمي و ديپلماسي عربي، اسالمي 
و بين المللي به منظور بازداشــتن دشمن صهيونيســتي از ادامه 
جنايات وحشيانه خود عليه ملت فلسطين و سرزمين و مقدسات 
آن در شهر قدس اشــغالي به ويژه مسجد مبارك االقصي هستيم. 
تالش هاي مســتمر و گسترده اشــغالگران صهيونيست در شهر 
قدس براي كوچاندن اجباري 28خانواده فلسطيني در محله شيخ 
جراح و حمالت شنيع عليه ساكنان محله باب العامود و تعرضات 
متجاوزانه و تحريك آميز به مسجداالقصي و سركوب معتكفين در 
آن، جنايت و اقدامي خطرناك است كه نبايد در مقابل آن سكوت 
كرد يا بدون واكنشي قوي كه به بازداشتن رژيم اشغالگر و سران آن 
از ادامه جنايات عليه قدس و مسجداالقصي و ملت فلسطين به ويژه 
تصميم شهرك نشينان اشغالگر اسرائيلي براي تعرض گسترده به 
مسجداالقصي در 28 ماه مبارك رمضان با هماهنگي گروهك هاي 

يهودي و حمايت ارتش اين رژيم بينجامد، از كنار آن گذشت.

پايان مسير ديپلماسی كجاست؟
 رئيس جمهوري از برداشته شدن تحريم هاي اصلي و اصولي 

خبر داد
مذاكرات احياي برجام چه زماني به نتيجه مي رسد؟ اين سؤال پرتكرار 
اين روزهاست كه ديپلمات ها از پاسخ به آن طفره مي روند يا شايد پاسخ 
دقيقي براي آن ندارند. البته حســن روحاني، رئيس جمهوري براي 
دومين بار وعده داده كه »تقريباً همه تحريم هاي اصلي و اصولي برطرف 
شده است و مذاكرات براي برخي جزئيات ادامه دارد.« او پيش از اين 
گفته بود كه تحريم ها شكسته شده و طرف هاي مذاكره راهي جز اجراي 
كامل برجام ندارند. طبق گزارش ها اما رايزني هاي فشرده دوجانبه و 
چندجانبه همچنان در وين جريان دارد و سيدعباس عراقچي، رئيس 
هيأت ايراني با نماينده اتحاديه اروپا و نمايندگان چين و روسيه ديدار 
داشته اســت. با اين همه هنوز زمانبندي از توافق در دست نيست و 
عراقچي حتي گفته كه احتمال تمديد مهلت همكاري هسته اي تهران 
با آژانس بين المللي انرژي اتمي بر سر بازرسي ها از تاسيسات هسته اي 
ايران وجود دارد. طبق توافق اسفند ماه ايران با آژانس درصورت لغونشدن 
تحريم ها دسترسي هاي نظارتي به مراكز هسته اي پس از ارديبهشت 
قطع مي شود. ميخائيل اوليانوف، نماينده روسيه در مذاكرات وين در 
همين زمينه در واكنش به اظهارنظر نماينده اروپا در توييتي نوشته: 
»ضرب االجلي وجود ندارد، اما 21 ماه مه )31 ارديبهشت( هدف است. 
مي توان مذاكرات را پس از اين تاريخ نيز ادامــه داد، اما در آن صورت 
بالتكليفي و مخاطرات بيشتر خواهد بود.« نماينده اتحاديه اروپا پيش از 
اين در توييتي نوشته بود كه ضرب االجلي در مذاكرات وين وجود ندارد، 

اما »فوريتي«  در مذاكرات احساس مي شود.

مسير طوالني ديپلماسي
مقامات آمريكايي هم شبيه ديگر طرف ها از پيشرفت مذاكرات صحبت 
مي كنند، اما در عين حال تأكيد دارند كه راهي طوالني در پيش است. 
وندي شرمن، معاون وزيرخارجه آمريكا درباره زمان به نتيجه رسيدن 
مذاكرات گفته: »نمي دانم كه آيــا مي توانيم تا ضرب االجل انتخابات 
ايران در  ماه ژوئن به تفاهمي براي پايبندي در برابر پايبندي و توافقي 
براي ادامه رايزني ها بعد از آن دست پيدا كنيم يا خير.« طبق آخرين 
گزارش ها آمريكايي ها براي رفع بخش بزرگي از تحريم ها عليه ايران 
اعالم آمادگي كرده اند. اين خبري است كه عباس عراقچي داده است. 
معاون وزير امور خارجه ايران البته تأكيد كرد كه »از نظر ما هنوز كامل 
نيست و به همين دليل مذاكرات تا وقتي كه ما به همه خواسته هاي خود 
در اين زمينه برسيم، ادامه مي يابد.« عراقچي پيش تر گفته بود كه ايران 
خواهان لغو همه تحريم هايي اســت كه در دوران ترامپ اعمال شده 
و شامل 1500مورد مي شود. در سوي ديگر اما آمريكا اعالم كرده كه 
آمادگي لغو تحريم هاي مغاير با برجام را دارد. حال اينكه دوطرف چگونه 
به نقطه تفاهمي در اين زمينه مي رسند سؤالي است كه پاسخ آن در گرو 
رايزني هاي 3 كارگروه تعيين شده است. كارگروه هاي هسته اي، تحريم 
و ترتيبات اين روزها در وين مشغول مشخص كردن فهرست تحريم ها، 
اقدامات ايران و در نهايت ترتيب انجام اقدامات از سوي 2 كشور هستند. 
ايران از آغاز روي كار آمدن دولت جو بايدن تأكيد كرده كه درصورت 
لغو همه تحريم ها و راستي آزمايي آن حاضر به انجام تعهدات برجامي 
خود است. مذاكرات در اين زمينه حاال وارد  ماه دوم شده است و زمان 
به سرعت در حال سپري شدن است. شايد به همين دليل هم اعضاي 
1+4در نخستين نشست دور چهارم مذاكرات اعالم آمادگي كردند كه 

تا هر زماني كه نياز است در وين بمانند.

 اصالح طلبــان و اصولگرايان 
معرفــي نامزدهــاي نهايي احزاب

انتخابات را به بعد از ثبت نام ها 
موكول كردند. هنــوز 3چهره مدنظر جبهه 
اصالحات ايران براي نامــزدي در انتخابات 
رياست جمهوري دعوتنامه اين جبهه را پاسخ 
نداده انــد و وضعيت ثبت نام خــود را مبهم 
گذاشــته اند. بر اســاس اطالعات دريافتي 
همشهري برنامه انتخاباتي جبهه اصالح طلبان 
نيز متاثر از اين شــرايط به تأخيــر افتاد و 
راي گيري براي نامزدهاي نهايي اصالح طلبان 
به بعد از زمان ثبت نام هــا افتاد. محمدجواد 
ظريف، اسحاق جهانگيري و محمدرضا عارف 
برنامه انتخاباتي خود را به نهاد اجماع ســاز 
اصالح طلبــان نداده اند. يك منبــع آگاه به 
همشهري گفت تالش مي شود فهرست نهايي 
نامزدها تا قبل از مهلت بررسي صالحيت ها در 
شوراي نگهبان اعالم شود. بر اساس سازوكار 
انتخاباتي جبهه اصالحــات 14نامزد اصلي 
اصالح طلبان بر اساس پيشــنهاد 46عضو 
حقيقي و حقوقي اين جريان سياسي انتخاب 
شــدند و قرار بود در يك راي گيري مخفي 
نامزدهايي كــه دو ســوم آراي اعضاي نهاد 

اجماع ســاز اصالح طلبان را به دست بياورند 
به عنــوان نامزد نهايي معرفي و تشــويق به 
ثبت نام در انتخابات شوند. درنهايت نيز نامزد 
واحــد نهايــي جبهــه اصالحات ايــران با 
نظرسنجي ملي معتبر در ايام تبليغات و بعد از 
مناظره انتخاب خواهد شــد. آذر منصوري 
سخنگوي جبهه اصالحات با اشاره به جلسه 
عصر ديروز مجمع عمومي اين تشــكيالت 
سياسي كه به صورت مجازي برگزار شد، به 
ايســنا گفت: از ميــان 14كانديدايي كه با 
پيشــنهاد حداقل 10 عضو جبهه اصالحات 
به عنوان گزينه هاي پيشنهادي اين جبهه براي 
كانديداتوري انتخابات رياســت جمهوري 
انتخاب شــده بودند، به جز آقايــان عارف، 
جهانگيــري و ظريف مابقي يعنــي آقايان 
مصطفي تاج زاده، محمود صادقي، مســعود 
پزشكيان، محمد شريعتمداري، محمد صدر، 
محســن هاشــمي، صادق خرازي، عباس 
آخوندي و مصطفــي كواكبيان و همچنين 
خانم ها شهيندخت موالوردي و زهرا شجاعي 
برنامه هاي خود را ارائه و به پرسش هاي اعضاي 
مجمع عمومي پاسخ دادند. در اصولگرايان نيز 
اگرچه گزارش هايي درخصوص ارائه برنامه 

برخي نامزدهاي آنان منتشر شده اما همچنان 
ابراهيم رئيسي و محمدباقر قاليباف نظر قطعي 
درباره حضــور در انتخابــات نداده اند. الله 
افتخاري عضو هيأت عالي شــوراي وحدت 
احتمال حضور ســيدابراهيم رئيســي در 
انتخابات را بسيار قوي ارزيابي كرد و به ايرنا 
گفت: رئيسي حضور خود در انتخابات را نفي 
نكرده و   اين نكته قابل توجهي از آمدن اوست. 
در عين حال مصطفي ميرسليم نامزد انتخابات 
رياست جمهوري دور گذشته در واكنش به 
شرايط مبهم نامزدهاي اصولگرا در پاسخ به 
اين ســؤال كه »نظر شــما در مورد ورود دو 
رئيس قوه آقايان قاليباف و رئيسي در انتخابات 
رياست جمهوري چيســت« به خبر فوري 
گفته: »به نظر من در  شأن رئيس قوه نيست كه 
در صحنه حاضر شــود و خواهان رياســت 
ديگري باشد. من نمي گويم كه قابليت ندارند 

اما هنوز كار خود را تمام نكرده اند. آقاي رئيسي 
با قابليت هاي بسيار خوبي كه دارد حيف است 
تجربيات خوب شان در قوه قضاييه ادامه پيدا 
نكند. آقاي قاليباف نيز در زمينه هاي اجرايي 
اقدامات خوبي انجام داده است كه البته همه 
آنها قابل دفاع نبــوده و برخي از خالف ها در 
فعاليت هاي اجرايي ايشــان صورت گرفته 
است. آقاي قاليباف قول هايي در مجلس به ما 
داده است و با توجه به اينكه مجلس در راس 
امور قرار دارد اگــر كار قانونگذاري را صحيح 
انجام دهد و نظارت درست انجام شود شاهد 
اين همه نابساماني نخواهيم بود. حل شدن 
مسائل كشــور از طريق قوه مقننه است و با 
نظارت صحيح مي توان سرنوشت كشور را در 
مســير درســت قــرار داد. كشــور ايران 
قحط الرجال ندارد كه بگوييم فقط دو نفر را در 

صحنه داريم.« 

آخرين تحوالت انتخاباتي جبهه اصالحات و اصولگرايان

نامزدها بعد از ثبت نام معرفی می شوند

اميرمحمد حسيني
خبرنگار

 يك روز مانده به شــروع ثبت نام هــاي انتخابات 
رياســت جمهوري، فضاي سياســي كشور بيش 
از آنكه معطوف به بررســي كانديداهاي اصلي و 
برنامه هاي آن باشــد، درگير اعالم شرايط جديد 
ثبت نام كانديداها ازســوي شوراي نگهبان است. 
اين شــرايط واكنش هاي مخالــف و البته موافق 

بسياري را به همراه داشته است. 
ســتاد انتخابات كشــور نيز ترجيح داد به جاي 
انتشــار اطالعيــه جديــد شــرايط ثبت نام ها، 
داوطلبان انتخابات را به همان شرايط اعالم شده 
از ســوي هيأت مركزي نظارت ذيل نظر شوراي 
نگهبان ارجاع دهد. مجــري انتخابات مي گويد 
از مصوبه اخير شــوراي نگهبان درباره شــرايط 
جديد ثبت نام ها 3مورد ســن، مدرك تحصيلي 
و عدم سوءپيشــينه را كنترل مي كنــد و بقيه با 
خود شــوراي نگهبان اســت. اين در حالي است 
كه هيأت مركــزي نظارت خطاب بــه داوطلبان 
اعالم كرده بايد مدارك دال بر 4ســال ســوابق 
مديريتي در برخي مناصب خاص را نيز در همان 
روز ثبت نام ارائه كننــد، در غيراين صورت از آنها 
ثبت نام به عمــل نمي آيد.  تأثيــر مدارك جديد 
در جلوگيري از ثبت نام هاي اتوبوســي در ستاد 
انتخابات وزارت كشــور مشــخص نيست، ولي 
موافقان و مخالفان آن همچنان شرايط جديد را از 
منظر حقوق شهروندي و سياسي داوطلبان مدنظر 

قرار مي دهند. 
فعــاالن سياســي اصالح طلب ابالغيــه جديد 
شوراي نگهبان به وزارت كشــور را خالف قانون 

اساسي و ســنگي پيش پاي مشاركت حداكثري 
در 28خردادماه قلمــداد مي كنند و اصولگرايان 
معتقدند اين اقدام نه تنها برخالف قانون اساسي 
نيست، بلكه قوانين باالدســتي اين اختيار را به 
شــوراي نگهبان داده تا به وضعيت نامناســب 
ثبت نام ها سروساماني دهد و از ايجاد حاشيه هاي 
دور از  شــأن جايگاه رياست جمهوري جلوگيري 
كند؛ موضوعي كه مدت هاســت در ايام برگزاري 
انتخابات، به ويژه در حوزه رياســت جمهوري، به 
محور بحث هاي محافل سياسي تبديل مي شود 
و حجم بــاالي ثبت نام  كنندگان بي نام و نشــان 
ضرورت اصــالح قوانين را دوچنــدان مي كند. 
برهمين اساس نيز 203نفر از نمايندگان مجلس 
با انتشــار بيانيه اي، از اقدام شــوراي نگهبان در 

اصالح نظام انتخاباتي كشور  حمايت كردند.  

در انتظار تفسير معاونت حقوقی رياست جمهوری
حمايت همه جانبه اصولگرايان از ابالغيه انتخاباتي 
شــوراي نگهبــان درحالي مطرح مي شــود كه 
اصالح طلبان عالوه بر طرح استدالل هاي حقوقي 
و سياسي در نقد اقدام اخير، مكررا در رسانه ها از 
رئيس جمهوري به عنوان مجري قانون اساســي، 
درخواست كرده اند براي جلوگيري از محدودشدن 
حق انتخاب مردم و كاهش مشاركت در انتخابات 
پيــش رو وارد عمل شــده و مانع اجرايي شــدن 
ابالغيه اخير شــوراي نگهبان به وزارت كشــور 
شــود؛ موضوعي كه با وجود برخي شنيده ها كه 
از صدور اخطار قانون اساســي ازسوي روحاني، 

البته به صورت محرمانه  حكايــت دارد، هنوز در 
عرصه عمومي بازتابي نداشته و رئيس جمهوري 
در روزهاي اخير ترجيــح داده به اقدام انتخاباتي 

شوراي نگهبان هيچ گونه اشاره اي نكند.
اين درحالي اســت كه ديروز وزير كشور برخالف  
منتقدان در نشســت خبري بعد از جلسه ستاد 
انتخابات كشور با بيان اينكه مبناي عمل وزارت 
كشور تفســير معاونت حقوقي رئيس جمهوري 
است، گفت: شوراي نگهبان پيرو ابالغ سياست هاي 
كلي انتخابات، موظف شده رجال سياسي را تعريف 
و تفسير كند و شرايطش را بگويد. اين مسئوليت 
كامال برعهده شوراي نگهبان است كه اين كار را 

انجام داد و به وزارت كشور ابالغ كرد.
وي با بيان اينكه براساس قانون، ابالغيه در حكم 
قانون بايد ازسوي رئيس جمهوري به دستگاه هاي 
اجرايي ابالغ شود، افزود: اين موضوع را روز بعد از 
ابالغ ازسوي شوراي نگهبان، در نامه اي به اطالع 
رئيس جمهوري رسانديم. تفسير حقوقي معاونت 
حقوقي رئيس جمهوري از ابالغيه انتخابات شوراي 
نگهبان مبناي عمل ماســت و منتظر تفسير اين 

معاونت هستيم.
رحماني فضلي با بيان اينكه »قســمت عمده اين 
ابالغيه مربوط به خود شــوراي نگهبان اســت و 
به نظر من اين شورا يك گام دراين زمينه جلو رفته 
است«، ادامه داد: قبال هم شوراي نگهبان براساس 
نظارت استصوابي، عمل نظارت را برهمين اساس 
انجام مي داده است؛ اين شــورا اين بار نيز همان 
اقدام را، تحت يك سري شاخص ها و شرايط تبيين 

كرده است. وي به اطالعيه شماره 5 شوراي نگهبان 
پيرامون شرايط ثبت نام كنندگان هم اشاره كرد و 
گفت: شوراي نگهبان در اين اطالعيه رسما گفته 
كســاني كه ثبت نام مي كنند بايد اين مدارك را 
همراه خود داشــته باشــند و اگر از وزارت كشور 
بخواهند اين مدارك را بــراي آنان جمع كنيم و 
بفرستيم قطعا مانعي براي ما نخواهد داشت، اما 
درهرحال ما مجري قانون هستيم و قانوني كه فعال 
حاكم است، همين ماده 55 قانون انتخابات موجود 

است و حتما به آن عمل خواهيم كرد.
وزير كشور درباره برخي نگراني ها در اين زمينه و 
تفسيرهاي حقوقي متعدد نيز اضافه كرد: ضمن 
احترام به همه اين تفاسير سياســي و هر نگاه و 
تفسير حقوقي، بايد بگويم تفسير حقوقي معاونت 

حقوقي رياست جمهوري مبناي عمل ما خواهد 
بود و منتظر آن هستيم.

موضع گيری  وزير كشور درباره ابالغيه انتخاباتي 
شوراي نگهبان درحالي مطرح مي شود كه به نظر 
مي رسد دولت در آســتانه آغاز فرايند برگزاري  
انتخابــات رياســت جمهوري قصــد نــدارد به 
درخواست منتقدان مبني بر عدم اجراي ابالغيه 
جديد شوراي نگهبان پاسخ مثبت دهد، كما اينكه 
پس از طرح انتقادات گسترده از موج ردصالحيت 
اصالح طلبان در انتخابات شــوراي شــهر، اقدام 
مؤثري ازسوي دولت صورت نگرفت و آنگونه كه 
از شرايط برمي آيد، نبايد انتظار داشت تجديد نظر 
اساســي در بررســي صالحيت ها در انتخابات 

شوراها اعمال شود.

مدارك الزم براي ثبت نام داوطلبان انتخابات رياست جمهوري 
هيأت مركزي نظارت بر انتخابات سيزدهمين دوره رياست جمهوري در اطالعيه  شماره 5 خود، 

مدارك الزم براي ثبت نام داوطلبان رياست جمهوري را اعالم كرد.
در اين اطالعيه كه در پايگاه اطالع رســاني شوراي نگهبان منتشر شــده، براساس ماده 55 
قانون انتخابات رياست جمهوري و مصوبه هشتم ارديبهشت ماه سال جاري شوراي نگهبان، از 
داوطلبان خواسته شده مداركي شامل  2قطعه عكس 6 در4)مربوط به سال جاري(، اصل و تصوير 
كليه صفحات شناسنامه )4نسخه(، اصل و كپي مدرك تحصيلي )حداقل كارشناسي ارشد يا 
معادل آن مورد تأييد وزارت  علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و 
يا مركز مديريت حوزه هاي علميه(، گواهي عدم سوء پيشينه و مستندات تصدي حداقل 4سال 
)درمجموع( در مناصب ذكر شده در بند 2 ماده 2 مصوبه شوراي نگهبان )مقامات سياسي موضوع 
بندهاي »الف«، »ب« و »ج« ماده ۷1 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال1386، معاونين 
رؤساي قواي سه گانه، اعضاي شوراي عالي امنيت ملي و مجمع تشخيص مصلحت نظام، مدير مركز 
مديريت حوزه هاي علميه كشور، رؤساي سازمان ها، مؤسسات و نهادهاي دولتي و مؤسسات و 
نهادهاي عمومي غيردولتي در سطح ملي، فرماندهان عالي نيروهاي مسلح با جايگاه سرلشكري 
و باالتر، رئيس دانشگاه آزاد اسالمي در سطح كشــور، استانداران، شهرداران شهرهاي باالي 
2ميليون نفر جمعيت، اشــخاص، مقامات و مديران هم طراز مناصب فوق به تشخيص شوراي 
نگهبان( را هنگام ثبت نام در وزارت كشــور ارائه كنند. دراين اطالعيه همچنين داشتن شرط 
سني حداقل 4۰ سال و حداكثر ۷5 سال تمام شمســي هنگام ثبت نام و ارائه مدارك ذكر شده 

الزامي اعالم شده است.

ث
مك

 ابهام در بررسي مدارك
ثبت نام هاي رياست جمهوري
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شورا

افزايش نرخ اجاره بهاي كيوســك هاي مطبوعاتي از يك ســو 
اعتراض كيوسك داران و از ســوي ديگر واكنش توأم با تعامل 
شهرداري تهران را به همراه داشته است. در شهر تهران بيشتر از 
هزار كيوسك مطبوعاتي وجود دارد كه برخي از كيوسك داران 
نسبت به افزايش 400درصدي اجاره بها در روزهاي گذشته مقابل 
ساختمان شوراي شهر تجمع كردند. آنها معتقد هستند كه اين 
افزايش قيمت ناگهاني بوده و دور از انتظار است. كيوسك هاي 
مطبوعاتي داراي درجه بندي يك، 2 و 3 هســتند و براســاس 
آن كيوسك هاي درجه يك در ماه بيشــترين اجاره را پرداخت 
مي كنند و كيوسك هاي  درجه 2 نيز پرداختي بيشتري نسبت 
به كيوســك درجه 3 دارند. اكنون اين پرسش مطرح مي شود 
كه اجاره بهاي كيوسك ها چقدر اســت. انصاري، كيوسك دار 
در محله خاني آبادنــو درباره اجاره  بهاي ماهانه به همشــهري 
مي گويد:  »هم اكنون ماهي 100هزار تومان پرداخت مي كنيم.« 
اين كيوسك درجه 3 محسوب مي شود و 200هزار و 300هزار 
تومان نيز به ترتيب اجاره بهاي كيوســك درجه 2 و درجه يك 
است. كيوســك دار ديگري در محله سوهانك مي گويد: »واقعا 
براي ما نمي صرفد كه در اين روزهايي كه مشتري بسيار كم شده، 
به يكباره با اجاره 4برابري روبه رو شويم. از طرفي اگرچه كيوسك 
ما در محله باالشهر قرار گرفته اما مشتري زيادي ندارد و ما همان 
اجاره اي را پرداخت مي كنيم كه كيوســك دار محله فرمانيه، 

قيطريه و محدوده هاي پررفت وآمدي مثل هفت تير، صادقيه و 
... مي دهند.« كيوسك داري در محدوده تجريش نيز مي گويد: 
»ما تالش مي كنيم روزنامه ها هم به خوبي فروش برود و درست 
نيست كه بگويند ما فقط دنبال فروش دخانيات و تنقالت هستيم. 
سال گذشته آمار فروش مطبوعات پايين آمده بود اما از ابتداي 
امسال مطبوعات رشد چشــمگيري در فروش داشته اند. گويا 
مطالبي كه برخي از روزنامه ها به خصوص كرونا منتشر مي كنند 
اطالعات دقيقي را به مردم مي دهد. من هم خودم جديدا دوباره 
روزنامه خوان شده ام.« كيوسك هاي مطبوعاتي از ابتداي سال 
94تا سال انتهاي سال 99به مدت 6سال با نرخ ثابت اجاره هاي 
خود را به شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران پرداخت 
مي كردند؛ درحالي كه سال گذشته شــوراي شهر تهران براي 
تعيين عوارض و بهاي خدمات اجاره بهاي كيوسك ها را 400 هزار، 
800هزار و يك ميليون تومان مصوب كردند. سيدعلي مفاخريان، 
مديرعامل شركت ســاماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران در 
اين رابطه به همشهري مي گويد: »موضوع افزايش اجاره بهای 
كيوسك هاي مطبوعاتي كه مورد اعتراض قرار گرفته است، از نظر 
عددي شايد درصد بااليي باشد، اما به طور كلي از 100هزار تومان 
به 400هزار تومان رسيده است. اين اجاره بها با توجه به معبري 
كه اجاره داده مي شــود و فضايي كه در اختيار كيوســك داران 
است، با نوع بهره برداري آن خيلي كمتر از اجاره بهای كارشناسي 

محسوب مي شود و دليلش اين اســت كه به اقشار آسيب پذير 
جامعه كمك شــود. در واقع عدد كارشناســي در شوراي شهر 
تعديل شده و بعد تصويب شده است.« او ادامه مي دهد: »از سال 
94اجاره بهاي كيوسك هاي مطبوعاتي ثابت بوده است. يعني 
در سنوات گذشــته اجاره بها 100هزار تا 300هزار تومان بوده 
است و بنا به محاسبات امروز اين قيمت قابل بيان نيست و درآمد 
كيوسك داران خيلي بيشتر از اينهاست. قيمتي كه مصوب شده 
نيز واقعي نيست ولي به دليل حمايت از كيوسك داران اين نرخ 
اجاره بها مصوب شده اســت.«  مفاخريان تأكيد مي كند: »حاال 
دوستان نسبت به افزايش اجاره بها اعتراض دارند چون معتقدند 
درصد افزايش قيمت باال بوده است. البته آخرين نرخ اجاره بها به 
سال 99برمي گردد و براي امسال نيست. با اين حال، اعتراضات 
كيوسك داران در مراجع مختلف مانند فرمانداري، استانداري، 
وزارت كشور و... رسيدگي شده است. البته در اين مراجع مصوبه 
شوراي شهر را درست تشخيص دادند و بنا بر اين شد كه دوستان 
آخرين نرخ تعيين شده را پرداخت كنند.« با اين حال، انصاري 
عنوان مي كند:  »فعال اتحاديه كيوسك هاي مطبوعاتي به ما اعالم 
كرده كه اجاره بها را افزايش ندهيم و با همان نرخ قبلي اجاره را 
پرداخت كنيم. واقعيت اين است كه 400هزار تومان زياد است 
و به ما فشار وارد مي شود. اجاره را هم 3 ماه يا 6 ماه يكجا پرداخت 
مي كنيم.« فضلعلي پور، كيوسك دار در 30 متري نيروي هوايي نيز 
مي گويد: »كيوسك براي من نيست، اما تا جايي كه مي دانم امسال 

قرار است تعرفه جديد اعمال شود. يعني اول 
خرداد قرار است قرارداد جديد بسته شود. 

سال قبل فكر مي كنم اجاره بها 200 هزار تومان بود و امسال قرار 
است چند برابر  شود.«  

گزارش تفحص شورا از بزرگ ترين پرونده اقتصادي شهرداري گذشته
ميرلوحي: آشفتگي حقوقي بزرگي در قرارداد با شركت رساتجارت موج مي زند  محسن هاشمي در جلسه ديروز از بي نتيجه ماندن پيگيري 

رد صالحيت ها خبر داد
 بالتكليفي نامزدهاي شوراي شهر

جلسه ديروز شوراي شهر تهران چون جلسات گذشته به صورت 
تركيبي)حضوري و مجازي( برگزار شد.

 محسن هاشمي رفسنجاني، رئيس پارلمان شهري در ابتداي اين 
جلسه با توجه به اهميت موضوع انتخابات و رد صالحيت برخي از 
نامزدها گفت كه 12نفر از اعضاي فعلي براي انتخابات شوراي شهر 
دوره بعد ثبت نام كرده اند كه تنها 2 نفر تأييد و 10نفر رد صالحيت 

شده اند كه موضوع را پيگيري كرده ايم، اما پاسخ نگرفته ايم.
به گزارش همشــهري، اين روزها عالوه بر پايتخت، تمام كشــور 
درگير موضوع انتخابات اســت و ردصالحيت گســترده نامزدها 
كه براي حضور در شوراها اعالم آمادگي كرده اند، نگراني هايي را 
ايجاد كرده است. رئيس شوراي شهر تهران با بيان اينكه اميدواريم 
مسئوالن فضاي مشاركت را با تأييد صالحيت ديدگاه هاي متنوع 
و متكثر در انتخابات شوراها فراهم كنند، گفت: »12نفر از اعضاي 
فعلي براي انتخابات شوراي شهر دوره بعد ثبت نام كرده اند كه تنها 
2نفر تأييد و 10نفر ردصالحيت شده اند كه موضوع ردصالحيت 
آنها را پيگيري كرده ايم و با ســازمان هاي مربوطــه وارد مذاكره 
شــده ايم تا داليل رد صالحيت شــان را جويا شــويم. همچنين 
درخواست بررســي مجدد داده ايم كه تاكنون پاسخ قابل قبولي 

دريافت نكرده ايم.« 
محسن هاشمي رفسنجاني در ادامه عنوان كرد كه كمتر از 40روز 
تا انتخابات شوراها و رياست جمهوري باقي مانده و جامعه منتظر 
2پيام مهم در رونق و نشاط انتخاباتي است: »بايد به شوراي شهر 
تهران كه پشــتوانه مردمي زيادي در انتخابات گذشــته داشته، 
توجه ويژه اي شود تا بار ديگر شــاهد حضور حداكثري مردم در 
انتخابات شوراها باشيم.«  عالوه بر تهران در چند كالنشهر ديگر 
هــم نامزدهايي كه عمدتا بــه جريان اصالحات تعلــق دارند رد  

صالحيت شده اند. 
رئيــس پارلمــان شــهري در ادامه گريــزي هم بــه انتخابات 
رياســت جمهوري زد و گفت: »به نظــر مي آيد صدا و ســيما و 
رسانه هاي رسمي فضا را براي گفت وگو با جريان هاي متفاوت هنوز 
آماده نكرده اند. در چنين شرايطي حتي الزم است در مورد كساني 
كه قائل به حضور و رأي دادن نيستند هم صحبت شود تا نخبگاني 
كه به مشاركت فعال معتقد هســتند بتوانند در اين گفت وگو ها 
حضور داشته باشند و جامعه را در جهت مشاركت فعال در انتخابات 
قانع كنند. همچنين نسبت به پيامدهاي عدم حضور در انتخابات 
بايد مباحث كارشناسي و عميقي مطرح شود تا شاهد شور و هيجان 
در انتخابات باشــيم.« او در ادامه صحبت هايش از شهردار تهران 
براي شــركت در گفت وگو هاي مســتقيم و بي واسطه )در شبكه 
اجتماعي كالب هاوس( تشــكر و عنوان كرد: »تداوم و استمرار 
و حضور ساير مديران شــهري در چنين برنامه هايي مي تواند در 
آستانه انتخابات شوراها باعث تبيين عملكرد مديريت شهري در 
اين دوره شود. همچنين گفت وگوي بدون واسطه كه با كارشناسان 
و اصحاب رسانه انجام مي شود، از يك سو زمينه حضور منتقدان و 
مديران گذشته را فراهم مي كند تا آنها از دستاوردهايشان به صورت 
غيرتبليغاتي و كارشناســي دفاع كنند و از سوي ديگر هم نقاط 
ضعف و هم مزيت ها مشخص مي شود كه براي بهبود فضاي كار و 

وضعيت زندگي در شهر مي تواند مفيد باشد.«

اعمال نظارت استصوابي در شوراها
مرتضي الويري هم در نطق پيش از دســتور جلســه ديروز خود به 
موضوع ردصالحيت نامزدهاي انتخابات شــوراها اشاره كرد و گفت: 
»اين روزها قصه پرغصه ردصالحيت گســترده نامزدهاي انتخابات 
شوراها به ويژه در كالنشــهرها چون تراژدي دردناك سبب نگراني 
عميق مردم شده است. هيأت نظارت مركزي انتخابات شوراها توسط 
مجلسي انتخاب مي شود كه همان مجلس حاصل ردصالحيت هاي 
گسترده و پشتوانه پايين آراي مردمي اســت؛ به نحوي كه در شهر 
تهران فقط 18درصد واجدين شرايط پاي صندوق هاي رأي رفتند.« 
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران در ادامه اشاره 
كرد كه روند تدريجي غيردمكراتيك شدن انتخابات شوراها از ابتداي 
شكل گيري در سال77 تاكنون مشاهده مي شــود و تئوري نظارت 
استصوابي كه از انتخابات ميان دوره اي مجلس سوم زمزمه اش توسط 
شــوراي نگهبان آغاز و در انتخابات مجلس چهارم عملي شد، فكر 
نمي كرديم به شوراها نيز تعميم يابد. الويري در پايان صحبت هايش 
تأكيد كرد: »خانه از پاي بست ويران است و تا زماني كه دخالت مراجع 
غيرانتخابي در فرايند انتخابات مجلس و شوراي شهر وجود دارد كه 
به بهانه نظارت انتخابات را  دومرحله اي كرده اند، حذف نشــود، اين 

مناقشه ادامه پيدا خواهد كرد و مشكل حل نخواهد شد.«

صداي كيوسك داران روي پيشخوان
   زهرا صدراعظم نوري، رئيس كميسيون سالمت، محيط زيست و خدمات اجاره بهاي كيوسك هاي مطبوعاتي شهر تهران پس از 6 سال افزايش يافت

شهري شوراي شهر:
  از سال94 مبالغ اجاره بهاي كيوسك ها ثابت مانده و هيچ تغيير نكرده است. طبيعتا شوراي 
شهر برحسب وظيفه اي كه در تعيين عوارض و بهاي خدمات دارد يكي از كارهايي كه انجام 
مي دهد، ساالنه در قالب بودجه هاي پيشنهادي شهرداري تهران مبلغ عوارض و بهاي خدمات 
را به روزرساني و متناسب با تورم و نرخ متداول تصويب مي كند. سال گذشته در روند رسيدگي 
به بودجه1400 شهرداري تهران موضوع تعيين بهاي خدمات و اجاره كيوسك هاي مطبوعات 
و گل و گياه بازنگري شد و اجاره بهاي آنها با توجه به درجه كيوسك ها تغيير كرد. به اين معني 
كه كيوسك هاي درجه3 با قيمت 400هزار تومان، درجه2 مبلغ 800هزار تومان و درجه يك 
هم يك ميليون و 200هزار تومان به طور ماهانه در بودجه ساالنه شهرداري در شوراي شهر 
تصويب و ابالغ شد. همچنين مقرر شد شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران در قالب 
قراردادهايي با دكه داران و كيوسك داران قرارداد تنظيم و اجاره بها را مشخص كند. غرفه داران 
در مورد افزايش اجاره بها اعتراضاتي داشتند كه در قالب درخواست از سوي اتحاديه و صنف 
مطرح كردند و حتي با وزارت كشور هم صحبت كردند كه البته بخشي از اعتراضات واقعا وارد 
نبود. زيرا تعرفه و بهاي خدمات از سال94 تا كنون افزايشي نداشته و اگر ساالنه مورد بررسي 
قرار مي گرفت با نرخ تورم حتما ميزان افزايش باالتر مي رفت. به هر حال جلسات متعددي با 
حضور معاون خدمات شهري برگزار شد تا به درخواست غرفه داران رسيدگي شود و مقرر شد 
تخفيفاتي در نحوه پرداخت داده شود. نكته حائز اهميت در مورد غرفه داران اين است كه 
غرفه ها بايد توسط فردي كه اجاره مي شود، بهره برداري شود اما شاهد هستيم اين غرفه ها به 
افراد غير واگذار مي شود و همين امر در افزايش اجاره بها بي تأثير نيست. از سوي ديگر براساس 
قانون در غرفه گل و گياه و مطبوعات نبايد اقالم ديگري عرضه شود كه متأسفانه شاهد هستيم، 
تخلفاتي انجام مي شود اما در شرايط فعلي كه كرونا همه چيز را تحت تأثير قرار داده، فعال به 
اين تخلفات نمي پردازيم ولي انتظار هست همه كيوسك داران در قالب انعقاد قرار داد تعهدات 
خود را انجام دهند تا مشمول تخفيف شوند. البته شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شرايط 
غرفه داران را بررسي مي كند و اگر غرفه داري نتواند اجاره بهاي مثال 400هزار تومان ماهانه را 

پرداخت كند و راستي آزمايي شود، تسهيالتي ارائه مي دهد.

برايدريافتاجارهبهاتخفيفوتسهيالتدادهميشود

ادامه در 
صفحه10

چند روزي مي شــود كــه موضوع 
پرونده شركت رساتجارت كه از آن گزارش

به عنوان بزرگ ترين پرونده اقتصادي 
شــهرداري در دوره مديريت گذشته نام مي برند، 
دوباره خبرساز شده اســت. موضوع اين پرونده، 
تخلفاتي است كه در قالب قرارداد با شهرداري دوره 
پيشــين رخ داده و اين دوره مديريت شهري در 
راستاي مبارزه با فساد و شفاف سازي به جد پيگير 
آن شده اســت. به گزارش همشهري، ماجرا از آن 
قرار است كه محسن هاشمي رفسنجاني، رئيس 
شوراي اسالمي شهر تهران در 10 بهمن ماه 1397 
موضوع تحقيق و تفحص پيرامون مباني حقوقي و 
گزارش عملكرد قرارداد شماره 219-93/100/م 
مورخ 1393/03/03 با شركت رسا تجارت را براي 
بررســي به كميســيون برنامه و بودجه شوراي 
اسالمي شهر تهران به عنوان كميسيون اصلي اين 
موضوع ارجاع داد. در ادامه اين كميســيون نيز تا 
تير ماه 98 نسبت به برگزاري 4 جلسه با مسئوالن 
مرتبط شهرداري تهران در ارتباط با موضوع قرارداد 
با شركت رسا تجارت اقدام كرد. در نهايت مرتضي 
الويري، رئيس كميســيون برنامــه و بودجه طي 
مكاتبه با پيروز حناچي، شهردار تهران خواستار 
ارائه گزارش مكتوب توسط شهرداري تهران شد. 
در نهايت، طرح تحقيق و تفحص از قرارداد شركت 
رســا تجارت و قرارداد موسوم به سه شهيد در روز 
يكشنبه 1٥ دي 1398 در دستور كار جلسه علني 
شوراي شهر تهران قرار گرفت و اعضاي شورا رسما 
به تحقيق و تفحص در اين قرارداد ورود كردند. در 
اين ميان تالش شهرداري تهران براي حل ابهامات 
مالي اين قــرارداد و احراز تخلفات انجام شــده و 
احقاق حقوق شــهرداري تهران بــا چالش هاي 
بزرگي مواجه شد. بر اين اساس، محسن هاشمي 
 براي آشكار شدن زواياي پنهان قضيه، در حكمي 
٥ عضو شورا شامل بهاره آروين، شهربانو اماني، زهرا 
نژادبهــرام، ســيدمحمود ميرلوحي و افشــين 
حبيــب زاده را به عنوان اعضاي هيــأت تحقيق و 
تفحص از شهرداري تهران پيرامون مباني حقوقي 
و گزارش عملكرد قراردادهاي منعقده با شــركت 
رساتجارت و واگذاري امالك موسوم به طرح سه 
شهيد منصوب كرد. از سوي ديگر  حناچي، شهردار 
پايتخت هم اعالم كرد گزارش مربوط به پرونده را 

به مراجع نظارتي و قوه قضاييه ارائه كرده  اند. او به 
اين نكته هم اشاره كرد كه در اين ماجرا، شهرداري 
از فرد شكايت نكرده است بلكه شركت موضوع و 
طرف شــهرداري بود. شــهردار در يك  ميزگرد 
مجازي نيز گفت: »يكي از بزرگ ترين پرونده هاي 
موجود در شــهرداري مربوط به رســاتجارت و 
هلدينگ ياس اســت. سپاه نخســتين شاكي آن 
پرونده بود و شهرداري هم زماني كه پرونده باز بود 
گزارش مبسوطي ارائه كرد اما بعدها متوجه شديم 
اين گــزارش اثري در روند رســيدگي در پرونده 
نداشــته اســت. به همين دليل اين پرونده را از 
قوه قضاييه پيگيري كرديم زيرا ما در شــهرداري 
موظفيم  اگر جايي حقوق شهر تضييع مي شود، از 
آن دفاع كنيم. در مورد اين پرونده سنگين دو كار 
انجام شــد. به موازات احصاي حق شــهر، درباره 
رقم ها خيلي از امالك ها با شركت رساتجارت 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 
شهرداري واگذار شده بود. درحالي كه قانوني نبود.«

قراردادهايي با يك امضا
تالش براي آشــكار ســاختن ابهامــات پرونده 
رساتجارت سبب شــد تا با دستور حناچي، اداره 
حقوقي شــهرداري تهران در نيمه دي ماه سال 
گذشــته جدي تر آســتين باال بزند. بــراي اين 
منظور يك هيأت ويژه رســيدگي به پرونده نيز 
تشكيل شد. سرانجام اين هيأت طي مدت 4ماه 
اخير توانست بخشــي از اسناد الزم را با همكاري 
شوراي شــهر تكميل كند. به همين خاطر ديروز 
ســيدمحمود ميرلوحي، رئيس كميته اقتصادي 
شوراي شهر تهران گزارش مفصلي از تحـقيق و 
تفحص از عملكرد قراردادهاي شهرداري با شركت 
رســاتجارت و واگذاري امالك موســوم به طرح 
سه شهيد در صحن شورا ارائه كرد. در نهايت نيز 
گزارش منتشر شده با آراي مثبت اعضاي شورا به 
تصويب رسيد و شهرداري ملزم به مطالبه خسارت 

وارده و ارائه گزارش آن به شورا شد.
اينطــور كــه ميرلوحــي ديــروز اعــالم كرد 
توافق نامه هاي فاينانس رســاتجارت دو قرارداد 
اصلي مطرح بوده كه يكــي از آنها مبلغي حدود 

2هزار ميليارد تومان براي مدت ٥سال دارد. البته 
الحاقيه اي بــه اين توافق اضافه شــده كه در پي 
آن رقم به 2600 ميليارد تومــان افزايش يافته. 
قرارداد بعدي هم در خرداد 93منعقد شــده كه 
قرار بود شــهرداري 10هزار ميليارد آن را نقدي 
و بقيــه را به صورت ملك واگذار كنــد. زمان اين 
قرارداد هم 4ســاله بوده و دو الحاقيه در يك روز 
شامل 3هزار و 2هزار ميليارد تومان به آن اضافه 
شــده اســت. به گفته او در كنار آن نيز تعدادي 
قراردادهاي كارگزاري امضا شده است كه يكي در 
93/11/26و ديگري در 9٥/12/2٥ميان سازمان 
امالك و مؤسسه اعتباري ثامن با موضوع تملك 
امالك واقع در طرح ها و تسويه مطالبات طلبكاران 
منعقد شده تا وظايف اساسنامه اي سازمان امالك 
به اين كارگزاران سپرده شود. او همچنين درباره 
طرح سه شهيد گفت: »واگذاري امالك شهرداري 
تهران طي سال هاي 1391تا نيمه 1396در قالب 
اين طرح صورت گرفته؛ به گونه اي كه در مجموع 
2036ميليارد ريال ملك واگذار شده است؛ البته 
مبلغ اســمي آنها كمتر از ســقف ٥هزار ميليارد 
ريال اســت اما ارزش واقعــي واگذاري ها مبلغي 
بيــش از ٥هزارميليارد ريال را نشــان مي دهد. 
بدين ترتيب 34فقره امالك شهرداري نيز واگذار 

شده است.« ميرلوحي ســپس به ارائه جزئيات 
ديگري از يافته هاي تحقيق و تفحص پرداخت. اين 
عضو شوراي شهر سپس پيگيري جدي چند مورد 
ديگر را خواستار شد كه خالصه اي از مهم ترين آنها 

را زير مي خوانيد.
  در توافقنامه هــا روي ســربرگ كارگــزار به 
جاي دو يا ســه امضا، با امضــاي يك طرفه بيش 
از 12000ميليــارد تومان امالك شــهرداري را 

واگذار كرده اند.
 قراردادهاي موسوم به فاينانس 1و2از نقطه نظر 
تعهدات طرفين متوازن نيســتند. طي سال هاي 
1388تا 1393در اجــراي موافقتنامه فاينانس 
1شــهرداري تهران در قالب 43فقــره قرارداد 
واگذاري ملــك و مجوز )عــوارض نقدي صدور 
پروانه( مبلغ 264٥4ميليارد ريال يعني بيشتر از 

سقف قرارداد پرداخت كرده است.
 در اجــراي موافقتنامــه فاينانــس 2 نيز طي 
ســال هاي 1393الي 1396شــهرداري تهران 
در قالــب تعــداد 27فقــره قــرارداد مبادرت 
به واگذاري امــالك )عوارض صــدور پروانه( و 
مجوزهايي به ارزش 46422ميليارد ريال كرده 
اســت. اما مازاد پرداخت هاي شــهرداري تهران 
مبلغ 4٥029ميليارد ريال اســت. حال در پرتو 

پيگيري هاي شــوراي شهر و ســازمان امالك و 
مستغالت شهرداري تهران طي سال  96تا سال99 
به ميزان39361ميليارد ريال از مازاد واگذاري ها 

اقاله و بازپس گرفته شده است.
  در اجراي قراردادهاي موسوم به فاينانس 1و 
2و كارگزاري، بالغ بر 129.400ميليارد ريال از 
منابع مالي شــهرداري تهران )امالك، عوارض، 
هولوگرام، حوالــه، پرداخت هاي نقدي( واگذار و 
در قبال آن معادل 32.000ميليارد دريافت شده 
است. ايجاد اين حجم از بدهي)97/600ميليارد 
ريال( كه به اندازه بودجه يك ســال شــهرداري 
تهران در همين سال ها بوده، نه تنها نشان دهنده 
ناكارآمــدي و ســوءمديريت دوره ســوم و 
چهارم مديريت شــهري اســت بلكه از عمليات 
ســازمان يافته گروهي براي خارج كردن منابع 

شهرداري حكايت مي كند.
 براي احقاق حقوق تضييع شده شهرداري تهران 
و شهروندان تهراني با تقديم دادخواست حقوقي، 
وجوه و اموال خارج شده از مالكيت شهرداري بايد 
برگشت شده و خسارت وارده جبران شود. رأي و 
نظر هيأت بر اين است كه پرونده ها حسب مورد 
از ابعاد حقوقي كيفري و تخلفات اداري تا حصول 

نتيجه نهايي مورد پيگيري قرار گيرد.
 با تالش مديريت شهري فعلي طي 3سال و نيم 
گذشته بخشي از امالك شامل ساختمان روزنامه 
اطالعات و 12قطعه امــالك ديگر باز پس گرفته 

شده است.
  شهرداري استرداد تفرجگاه ميرحسيني و ملك 
طرشت را  با جديت و از طريق مذاكره و درصورت 
عدم تحويل از طريق مراجــع قضايي و تاحصول 
نتيجه پيگيري كند و نتيجه را تا پايان خردادماه 

99 به شوراي شهر گزارش دهد.
  تخلفات مديران وقت را به هيأت رســيدگي 
بــه تخلفــات شــهرداري و وزارت كشــور و 
رياست جمهوري )در موارد مديران مربوط( ارجاع 

داده و نتيجه به شوراي شهر گزارش شود.
  با اصالح سازوكارهاي شناسايي و حفظ امالك 
و اموال شهرداري و آموزش مديران و الزام آنان به 
رعايت قوانين و مقررات و نظارت مستمر نسبت 
به عملكرد آنان، هرگونــه امكان تكرار رفتارهاي 

غيرقانوني در آينده محدود و مسدود شود.
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افزايش دامنه نوسان در خوان آخر 
با انجام برنامه هاي مطالعاتي درباره چگونگي تغيير دامنه  بورس
نوســان تازه ترين خبر ها حاكي از آن است كه شوراي 
بورس آمــاده ايجاد تغييرات جديد در دامنه نوســان 
قيمت سهام شركت ها مي شود آنطور كه يكي از اعضاي سابق شوراي 
بورس مي گويد: قرار است اين هفته درباره تغييرات دامنه نوسان در 
شوراي بورس تصميم گيري شــود، اما خبر هاي خوبي در اين باره به 

گوش نمي رسد.
به گزارش همشهري، دامنه نوسان يكي از پر بحث ترين و جنجالي ترين 
مقررات بورس است. فعاالن بازار سرمايه متفق القولند كه دامنه نوسان 
منجر به تشكيل صف هاي خريد و فروش سهام مي شود و ضربه بزرگي 
به نقدشوندگي بازار سهام مي زند، اما مقامات بازارسرمايه در طول 2 
دهه گذشــته بارها در مقابل اين انتقاد ها ايستادگي كرده اند و دست 
به تغييرات معنا داري در دامنه نوسان نزده اند؛ حتي تغييرات ايجاد 
شده در دامنه نوسان صرفا با هدف كاهش نوسان هاي مقطعي انجام 

شده است.
حاال اما از يك ســال پيش بعد از آغاز فعاليت حســن قاليباف اصل 
به عنوان رئيس سازمان بورس يك سلسله مطالعات گسترده درباره 
اثرات دامنه نوسان بر بازار سهام در اين ســازمان آغاز شده و آنطور 
كه خبر هاي دريافتي نشان مي دهد اين مطالعات به سرانجام رسيده 
اســت. اطالعات دريافتي نشــان مي دهد كه تحقيقات انجام شده، 
ادعاي فعاالن بازارسرمايه كه ابزار دامنه نوسان محدود در حد 5درصد 

مشكالتي را براي بازار سهام به وجود مي آورد، تأييد مي كند.

تحليلگران چه مي گويند؟
هم اكنون دامنه نوسان در بورس هاي توســعه يافته بين 20تا 30و 
حتي در برخي بورس ها 50درصد است و بسياري از بورس هاي ديگر 
اين دامنه در محدوده 10تا 15درصد تعيين شده است؛ حتي برخي 
بورس هاي جهان در حال حذف دامنه نوســان و به كارگيري آن در 
مواقع اضطراري هستند.بسياري از تحليلگران با تكيه بر شواهد تجربي 
و الگوي ساير كشور ها بر اين باورند كه براي از بين رفتن صف هاي خريد 
و فروش ســهام كه منجر به رفتار افراطي در شاخص بورس مي شود 
دامنه نوسان بايد حذف يا اصالح شود. اشــاره آنها به اين نكته است 
كه دامنه نوسان 5درصدي منجر به اختالل در معامالت و روند عرضه 
و تقاضا مي شــود و به دنبال آن بازار با صف هاي خريدو فروش مواجه 
مي شود. با تشكيل صف هاي خريدوفروش هيجان در بورس گسترش 
مي يابد و اين موضــوع روند هاي نزولي و صعودي بورس را تشــديد 
مي كند و در عين حال تالطم را در شاخص بورس افزايش مي دهد. اين 
استدالل به ويژه در 5ماهه نخست سال قبل كه شاخص بورس بي مهابا 
در حال رشد بود و ظرف كمتر از 5 ماه 1.5ميليون واحد رشد كرد بيشتر 
از گذشته تقويت شد. سال قبل بســياري از سهامداران غيرحرفه اي 
صرفا با تكيه بر صف هاي خريدو فروش سهام وارد بازار سهام و بعد از 
آن به دنبال نزول بورس از مرداد ماه با زيان هاي سنگيني مواجه شدند.

شوراي بورس آماده تصميم گيري 
حاال پس از 2دهه مجادله ميان فعاالن بازار سرمايه و مقامات به نظر 
مي رسد كه با به نتيجه رســيدن مطالعات انجام شده شوراي بورس 
رفته رفته خود را براي تصميم نهايي درباره تغييرات دامنه نوســان 
آماده مي كند. با اين حال خبر هاي خوبي درباره نتايج تصميماتي كه 
قرار است گرفته شود به گوش نمي رسد و به نظر مي رسد اين تغييرات 
كه قرار است از سوي شوراي بورس در هفته جاري گرفته شود مطابق 
نظر سهامداران براي حذف يا افزايش دامنه نوسان تا محدوده 10تا 
15درصدي نيست. آنطور كه خبر هاي دريافتي نشان مي دهد بحث بر 

سر تغيير دامنه نوسان در حد 4درصد است.
ماشااهلل عظيمي، عضو سابق شــوراي بورس با بيان اينكه در جلسه 
هفته جاري شورا درباره تعيين دامنه نوسانات تصميم گيري مي شود 
در اين باره به ايلنا گفت: در جلســه هفته جاري احتماال درباره دامنه 
جديد تصميم گيري مي شود كه البته من ديگر در جلسات شورا حضور 
نخواهم داشت و به عنوان قديمي ترين عضو، با شورا خداحافظي كردم.

او افزود: در جلسه گذشته كه آخرين جلسه شورا بود، اعداد مختلفي 
به عنوان دامنه پيشنهادي مطرح شد. عده اي معتقد بودند كه دامنه 
بايد برداشته شود و عده اي هم اعداد مثبت و منفي 6و مثبت و منفي 
10درصد را اعالم كردند؛ اما پيشــنهاد مثبت و منفي 4درصد بر سر 

زبان ها افتاد.
به گفته او، بحث هاي متعددي درباره تعيين دامنه وجود دارد كه در 
جلسه به آن پرداخته مي شود و هر يك از اعضا و نمايندگان حاضر در 

شورا بايد داليل محكمي از چرايي مطرح كردن اعداد داشته باشند.

 پروژه اي شكست خورده
به نام خصوصي سازي 

حقوق عمومي از مسير تقويت نظام حكمراني  ادامه از 
شــركتي در دولت )قوه مجريه( و ارتقاي نظام صفحه اول

مديريت و نظارت ماليه عمومي در هر ســه قوه محقق مي شــود و 
تضمين كننده حقوق جامعه نيز ساختن يك نظام حسابداري اجتماعي 
كارآمد و قابل اتكاست. در فقدان اين نظامات سه گانه، يعني حكمراني 
شــركتي قوه مجريه، مديريت و نظارت ماليه عمومي و حسابداري 
اجتماعي، كه دو تاي اول فشل و ناقص و سومي به كل ناموجود است. 
قهرمان بازي سياستمداران و سياستگذاران و گرفتن يقه خريدار اموال 
سابقاً دولتي به اسم احقاق حقوق مردم تنها خصوصي سازي را از اهداف 

سياستي خود دورتر و دورتر مي كند.
ساختن اين سه گانه اخير هم البته الزاماتي دارد كه ريشه اي ترين آنها، 
همانطور كه در ابتداي اين يادداشــت ذكر شد اعتقاد سياستگذاران 
اقتصادي كشور به »آزادي اقتصادي« به عنوان يك اصل حقوقي متين 
و يك ضرورت اساسي براي توسعه كشور است. روزي كه اين اعتقاد 
و التزام خود را در بازتعريف وظايف و حقوق و محدوديت هاي متقابل 
دولت و فعاالن بخش خصوصي و نيز در بازتعريف مناســبات اقتصاد 
سياسي كشور نشان دهد، مي توان به آينده پروژه خصوصي سازي و 
البته به شرط قرارگرفتن كشور در مســير تحقق آرمان »پيشرفت و 
عدالت« اميدوار شــد. پيش از آن، هر كه بيايد و هر كه برود، هر چه 

بگويند و هر چه بشنويم،  آش همين است و كاسه همين.

2اســتان مرزي كرمانشاه و  كالن
پايــان  در  كردســتان 
سال1399 از لحاظ شاخص 
فالكت صدرنشين شدند و جمع نرخ تورم و 
نرخ بيكاري اين دو استان در غرب كشور به 
باالي 58درصد رسيد. پس از آن استان هاي 
هرمزگان، چهارمحال وبختياري، خراسان 
شمالي و لرستان به ترتيب باالترين رتبه را 
كسب كرده و شــاخص فالكت آنها باالي 
50درصد روايت شده است. 14استان كشور 
ازجمله اســتان هاي يادشــده بــه اضافه 
سيستان و بلوچستان، گلســتان، كرمان، 
ايالم، همــدان، آذربايجان غربــي، يزد و 
خوزســتان در پايان ســالي كه گذشت با 
شاخص فالكت باالتر از ميانگين كل كشور 

مواجه شده اند.
به گزارش همشــهري، 5اســتان ايران به 
واســطه نرخ تورم و نرخ بيــكاري پايين تر 
از نرخ ميانگين كشــور، در جدول شاخص 
فالكت وضع بهتری از ساير استان ها دارند 
كه به ترتيب شــامل اســتان هاي مركزي، 
مازندران، سمنان، خراسان رضوي و گيالن 
مي شود. پس از آن استان تهران قرار دارد كه 
با وجود نرخ تورم باالتر از ميانگين كشوري 
و مواجه شدن با نرخ تورم 36.7درصدي در 
پايان سال99 به واسطه نرخ تورم 7درصدي 
و قــرار گرفتن در پايين تريــن رده جدول 
بيكاري، توانسته در جايگاه ششم شاخص 

فالكت جا خوش كند.
2استان قم و البرز كه با نرخ بيكاري باالي 
10درصد در پايان سال99 مواجه شده اند 
به واســطه نرخ تــورم پايين تر نســبت به 
استان هاي ديگر در جمع استان هايي قرار 
گرفته اند كه شاخص فالكت آنها از ميانگين 
كشور پايين تر است. چنين وضعيتي به يك 
معناي ديگر درخصوص استان هاي تهران، 

زنجان، آذربايجان شــرقي و فارس مصداق 
دارد، به اين معنا كه نرخ تورم اين 6استان 
باالتر از نرخ تورم 36.4درصدي كل كشور، 
بازهم در وضعيت بهتري از حيث شاخص 
فالكت قرار گرفته انــد، چراكه نرخ بيكاري 

آنها تك رقمي و پايين گزارش شده است.
ايــن گــزارش مي افزايــد در مجمــوع 
اســتان هاي مركزي، مازندران، ســمنان، 
خراســان رضوي، گيالن، تهران، خراسان 
جنوبي، قم، اردبيل، اصفهان، البرز، بوشهر، 
كهگيلويه و بويراحمد، زنجان، فارس، قزوين 
و آذربايجان شــرقي به ترتيــب در جدول 
فالكــت وضعيت بهتري را در پايان ســال 

گذشته تجربه كرده اند.

پرونده استان هاي فالكت زده
در بين استان هايي كه رتبه آنها در شاخص 
فالكت بد و بدتر ارزيابي شــده، 4استان با 
اينكه در منطقه سبز تورم )نرخ تورم پايين تر 
از نرخ تورم كشور( قرار داشته اند اما به دليل 
نرخ بيكاري باالتر، در رديف استان هاي بد 
از حيث شاخص فالكت قرار مي گيرند كه 
شامل استان هاي سيســتان و بلوچستان، 
آذربايجان غربي، يزد و خوزستان مي شود. 
اين در حالي است كه 3اســتان گلستان، 
ايالم و همدان به دليل نرخ تورم باالتر به رغم 
نرخ بيكاري تك رقمي به جمع استان هاي 
با شــاخص فالكت بد پيوســته اند. منظور 
از شــاخص فالكت بــد در ايــن گزارش، 
استان هايي است كه شــاخص فالكت آنها 
كمتر از 50 و بيشــتر از ميانگين شاخص 

كشوري به ميزان 46.1 برآورد شده است.
كرمانشــاه با نرخ تــورم 40.1درصد و نرخ 
بيكاري 18درصد و كردســتان با نرخ تورم 
39.2درصد و نرخ بيكاري 18.8درصد در 
وضعيت قرمز و هشــدار از حيث شاخص 

فالكت در پايان ســال1399 قرار گرفته و 
پس از آن استان هاي هرمزگان، چهارمحال 
و بختياري، خراســان شــمالي و لرستان 
قــرار دارند كه نرخ تــورم و بيــكاري آنها 
نگران كننده اســت و در رتبه فالكت باالي 

50درصد جا گرفته اند.

ركوردشكني فالكت در ايران
شــاخص فالكت كشور كه نشــان دهنده 
حاصل جمع نرخ تورم و نرخ بيكاري است، در 
پايان سال گذشته 46.1درصد برآورد شده و 
راز افزايش رتبه فالكت زدگي برخي استان ها 
ناشي از قيام نرخ تورم و در برخي استان ها 
خيزش نرخ بيكاري بوده است. اين باالترين 
نرخ فالكت در ايران طي دهه 90خورشيدي 
است و پيش از اين در 29فروردين روزنامه 
همشهري گزارش داده بود: ركورد شاخص 
فالكت در پايان ســال99 با احتساب نرخ 
تورم 36.4درصد و نرخ بيكاري 9.7درصد، به 
46.1درصد رسيده كه باالترين نرخ شاخص 

فالكت در دهه90 به شمار مي رود.
پايين ترين شاخص فالكت ايران در دهه90 
در سال1395 يعني ســال نخست اجراي 
برجام با نرخ 19.3درصد به ثبت رســيده 
كه در آن سال نرخ تورم به 6.9درصد و نرخ 
بيكاري به 12.4درصد و نرخ رشد اقتصادي 
هم به 13.9درصد رسيده بود. افت سنگين 
شاخص رشد اقتصادي ايران در 2سال 97 
و 98 به واسطه تحريم ها و البته شيوع كرونا 
باعث شده تا دولت با كسري بودجه مواجه 
شــده و اثر اين وضعيت در صعود نرخ تورم 
در 3سال اخير نمايان شــود؛ به نحوي كه 
نرخ تورم از 6.9درصد و 8.2درصد به ترتيب 
در 2ســال 95 و 96 يعني قبــل از خروج 
آمريكا از برجــام به ترتيب به 26.9درصد و 
34.8درصد در ســال هاي 97 و 98 برسد. 
اين گزارش مي افزايد تك رقمي شدن نرخ 
بيكاري در سال گذشته و روند كاهشي آن 
طي 4سال گذشــته هم بيش از آنكه ناشي 
از افزايش خالص اشــتغال در كشور باشد، 
منعكس كننده كاهش ميزان جمعيت فعال 
اقتصادي و دلسردشدن آنها از يافتن شغل 
بوده كه اين مســئله به ويژه از زمان شيوع 

كرونا تشديد شده است.

چند روزي است كه بارندگي هاي مساعد و مطلوب  آب
بهاري، حال و هواي بسياري از مناطق كشور را تغيير 
داده و حتي در برخي مناطق به وقوع ســيالب نيز 
منجر شــده اســت، اما آمارها حاكي از اين اســت كه حتي اين 
بارندگي هاي خوشايند نيز قادر نبوده شدت كم آبي و خشكسالي را 

تغيير دهد.
به گزارش همشهري، كاهش چشمگير بارش هاي جوي در سال 
آبي 1400– 1399در سايه تغييرات اقليمي و افزايش دماي هوا، 
زنگ خطر وقوع خشكسالي شديد در سال 1400را به صدا درآورده 
و تا اينجاي كار، حتي ميزان بارندگي در مقايسه با سال قبل از نصف 
هم كمتر شده است. در اين شرايط، وقوع بارش هاي مقطعي گرچه 
طراوت بخش و خوشايند است، اما به گواهي آمارها، قدرتي براي 
تغيير معادالت خشكســالي ندارد و نبايد زمينه ساز كم توجهي به 

مديريت مصرف شود.

نقشه موج جديد بارندگي ها
از روز جمعه گذشته موج جديدي از بارش ها به تدريج سراسر كشور 
را در برگرفت و مناطقي از اســتان هاي آذربايجان غربي و شرقي، 
اردبيل، گيالن، مازندران، گلســتان، كردســتان، زنجان، قزوين، 
البرز، تهران، سمنان، قم، كرمانشــاه، همدان، مركزي، اصفهان، 
يزد، فارس، هرمزگان، كرمان، سيستان و بلوچستان و استان هاي 
خراسان شمالي، رضوي و جنوبي را تحت تأثير قرار داد. حتي ديروز 
نيز همين شرايط در برخي مناطق شمال غرب، سواحل درياي خزر، 
دامنه هاي جنوبي البرز مركزي، شمال شرق، شرق و جنوب شرق 
رخ دارد و مدل هاي هواشناسي حاكي از اين است كه امروز هم در 
برخي مناطق سواحل درياي خزر، دامنه هاي جنوبي البرز مركزي، 
دامنه هاي زاگرس جنوبي و همچنين مناطق شرق، جنوب شرق و 
مركز كشور افزايش ابر، بارش باران و رگبار موقتي رخ خواهد داد.  
اين وضعيت مي تواند تا فردا در ســواحل درياي خزر، دامنه هاي 
جنوبي البرز مركــزي، دامنه هاي زاگرس جنوبي و مركز كشــور 
ادامه داشته باشد، اما درنهايت تا پايان هفته، ضمن تمام شدن اين 
بارش ها، به واسطه افزايش دماي هوا، دوباره فرايند تبخير آب قوت 

مي گيرد و بخشي از بخشش آسمان را ناپديد خواهد كرد.

دستاورد بارش هاي بهاري
آخرين اطالعات منتشر شده از سوي دفتر مطالعات پايه منابع آب 
وزارت نيرو نشــان مي دهد ارتفاع كل ريزش هاي جوي از ابتداي 
سال آبي 1400– 1399)اول مهر 1399تا شامگاه 18ارديبهشت 
1400( به 141ميلي متر رســيده كه اين مقدار بارندگي نسبت 
به دوره مشابه سال آبي گذشــته 53درصد كاهش دارد و نسبت 
به ميانگين دوره هاي مشــابه درازمدت نيز 34درصد كمتر است. 
بررسي ها نشــان مي دهد ميزان اثرگذاري بارش هاي اخير تقريباً 
معادل بهبود 2درصدي آمارهاي بارندگي بوده و توانســته ميزان 
كاهش بارندگي را از 55درصد در آخر هفته گذشته به 53درصد 
در شرايط فعلي بهبود بخشد. در اين دوره بارندگي، ركورد بهترين 
بارش ها در مقايســه با ســال قبل به حوضه آبريز »مرزي شرق« 
اختصاص داشــته كه همواره يكــي از كم باران ترين حوضه هاي 

آبريز كشــور محسوب مي شــود و بارندگي هاي چند روز گذشته 
آن معادل 86درصد كل بارندگي هاي سال آبي جاري بوده است. 
براساس آمارها، از ابتداي بارش هاي اخير تا شامگاه 18ارديبهشت، 
معادل 19ميلي متر باران در اين حوضه باريده؛ درحالي كه از اول 
مهر 99تا 15ارديبهشــت امســال، كل بارندگي اين حوضه فقط 

22ميلي متر بود.
در ايــن دوره زماني كل حجــم بارش ها معــادل 232ميليارد و 
372ميليون مترمكعب بوده كه فقط بخش اندكي از آن در حوضه 
آبريز سدها بوده و امكان ذخيره سازي آنها وجود داشته است. البته 
بخشي از اين بارش ها نيز به صورت ســيالب و روان در طرح هاي 
آبخيزداري و آبخوان داري مهار شده است. آنگونه كه مديركل دفتر 
كنترل سيالب و آبخوان داري سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري 
كشور مي گويد: در اين نوبت بارندگي، حدود 98ميليون مترمكعب از 
سيالب ها در طرح هاي آبخيزداري و آبخوان داري 10استان كشور 
آبگيري شده كه ضمن جلوگيري از بروز خسارات سيل، در شرايط 
خشكسالي حاكم بر كشور، حيات تازه اي به مناطق تحت پوشش 
اين طرح ها داده است. به گفته ابوالقاسم حسين پور، پهنه بحراني 
ســيل هاي اخير، محدوده 254 حوضه آبخيز در سطح 9ميليون 
هكتار از حوضه هاي آبخيز اســتان هاي سيســتان و بلوچستان، 
هرمزگان، كرمان، خراســان جنوبي، خراســان رضوي، اصفهان، 

سمنان، يزد، گيالن و تهران را در برگرفته بود.
در شرايطي كه بارندگي هاي كشور در سال آبي جاري نسبت به مدت 
مشابه در سال آبي قبل به كمتر از نصف رسيده است، آخرين آمار 
منتشر شــده از وضعيت ذخاير سدهاي كشــور از كاهش حدود 
40درصد ورودي آب به مخازن حكايت دارد. البته اين آمارها مربوط 
به هفته نخست ارديبهشت است و قطعاً در شرايط فعلي با تغييراتي 
مواجه بوده اما بازهم مي تواند تصوير واضحي از شــرايط نامساعد 
آبي كشور باشد. براساس آمارهاي وزارت نيرو، حجم آب موجود در 
مخازن سدهاي كشور تا سوم ارديبهشت 29ميليارد و 670ميليون 
مترمكعب بوده كه نسبت به مدت مشابه سال آبي قبل با كاهش يك 
درصدي مواجه است. نكته قابل توجه اين آمارها، افت 40درصدي 
ورودي آب به مخازن سدهاست كه به تدريج به كاهش موجودي آب 
در مخازن منجر خواهد شد. براساس آمارها از اول مهر99 تا سوم 
ارديبهشت امســال 22ميليارد و 320ميليون مترمكعب آب وارد 
مخازن سدها شده كه در مقابل ورودي سال قبل، 40درصد كمتر 
است. از ديگر نكات قابل تأمل در مورد وضعيت آبي كشور اين است 
كه در شرايط فعلي به واسطه تغيير اقليم و افزايش محسوس دما 
در كشور، ذوب ذخاير برفي مناطق كوهستاني تسريع شده و حتي 
در مناطقي به كاهش 80درصدي ذخاير برف منجر شده است. اين 
امر باعث شده كاهش ورودي آب به مخازن سدها كمتر از كاهش 
ميزان بارندگي باشد و همين مي تواند به مانعي براي احساس واقعي 
خشكسالي منجر شود؛ درحالي كه اگر شرايط كم باراني و خشكسالي 
در سال آبي آينده نيز تكرار شود، نبود ذخاير برفي مي تواند رابطه 
بارندگي و ورود آب به سدها را معكوس كند و كاهش ورودي آب 
به مخازن سدها به مراتب بدتر از ميزان كاهش بارندگي باشد. اين 
اتفاق تبعات خشكسالي امسال را به سال هاي آينده منتقل مي كند 

و مي تواند شرايط را به مراتب سخت تر كند.

جوالن شاخص فالكت در14 استان
همشهري بر اساس داده هاي رسمي نرخ تورم و بيكاري، كالبدشكافي مي كند

نتيجه يك تحقيق نشان مي دهد كه نرخ  گزارش
فقر كشوري در ايران از 15.1درصد در 
سال1390 به 18.4درصد در سال97 
رسيده و ركورد زده و در اين روند افزايش فقر در جامعه 
در دهه90، اقتصاد و جامعه ايران با ركود، تورم، تحريم 
و البته سبدي متنوع از يارانه هاي پنهان و آشكار مواجه 
شده كه نتيجه آن وضعيت نامطلوب زندگي شهروندان 
است. حاال مركز پژوهش هاي مجلس از ويرايش نخست 
يك گزارش در ارتباط با ماليات بر مجموع درآمد افراد 
خبر داده كه به گفته محققان اين گزارش استقرار نظام 
ماليات بر مجموع درآمــد به دليل افزايش نابرابري در 
كشور ضروري اســت چراكه ضريب جيني به عنوان 
مشهورترين معيار اندازه گيري نابرابري در جامعه پس 
از كاهش نسبتا ملموس در 3سال نخست دهه90 به 
سرعت در حال افزايش اســت و حاال خطر بازگشت 
نابرابري در بين مردم به سطوح تاريخي خود در اوايل 

دهه80 وجود دارد.
اين گزارش مي افزايد: تجربه جهاني نشــان مي دهد 
مهم ترين ابزار سياســتي براي كاهش نابرابري هاي 
درآمدي در يك كشــور اســتفاده بهينه از ابزارهاي 
مالياتي و يارانه اي اســت و انتظار مي رود در كشور ما 
نيز پس اصالح نظام مالياتي و يارانه اي در قالب استقرار 
نظام ماليات بر مجموع درآمد و مرتبط سازي آن با نظام 
حمايتي بتوان به بهبود چشمگير توزيع درآمد و كاهش 

ضريب جيني رسيد.

فقرا برنده مي شوند!
اين گزارش با تأكيــد بر ضرورت گرفتــن ماليات از 
مجموع درآمد مردم مي افزايــد: كاهش فقر و ارتقاي 
معيشــت طبقات ضعيف در گروي وضــع ماليات بر 

مجموع درآمد مردم اســت و انتظار مي رود با استقرار 
نظام ماليــات بر مجمــوع درآمد، درآمــد مالياتي و 
درنتيجه توان مالي دولت براي حمايت از اقشار ضعيف 
و رفع فقر افزايش يابد و افزون بر اين زيرساخت هاي 
اطالعاتي فراهم شــده براي اجراي ماليات بر مجموع 
درآمد اين امكان را فراهم مي آورد كه دولت بتواند منابع 
جاري يارانه اي خود را نيز به نحو مؤثرتري هزينه كند. 
همچنين يكي از بهترين شيوه ها براي توزيع صحيح و 
هدفمند يارانه هاي مستقيم به اقشار كم درآمد تعريف 
اين يارانه ها به عنوان اعتبار مالياتي برگشت پذير است 
كه در كشــورهاي مختلف جهان تجربه شده است. 
نويسندگان گزارش ادعا مي كنند كه از زاويه اقتصاد 
سياسي اقشار ضعيف و كم درآمد مي توانند برندگان 
اصلي استقرار نظام يكپارچه ماليات بر مجموع درآمد 

در ايران باشند.

نشانه هاي رسمي از گسترش فقر
مركز پژوهش هاي مجلس مي گويد: در ســال1397 
بيش از 18درصد از جمعيت كشــور زيــر خطر فقر 
زندگي مي كردند اين در حالي اســت كه آمار رسمي 
از وضعيت فقر در 2ســال پس از آن به ويژه با تشديد 
تحريم ها و كسري بودجه دولت گزارش نشده و برخي 
گمانه زني هاي رسانه اي مستند به وضعيت دخل و خرج 
خانوار تأييد كننده افزايش شكاف درآمدي و گسترش 

سفره فقر در جامعه دارد.
بازوي تحقيقاتي مجلس مي گويد: يكي از چالش هاي 
سياستگذاران اقتصاد ايران در سال هاي اخير اختصاص 
يارانه هاي مستقيم به خانواده ها و دهك هاي كم درآمد 
بوده اما تــا زماني كه اخذ ماليــات يكپارچه از درآمد 
مؤديان در قالب نظام ماليات بر مجموع درآمد اجرايي 

نشود اين چالش الينحل باقي خواهد ماند.
اين گــزارش مي افزايــد: ازآنجاكــه در الگوي كامل 
ماليات بر مجموع درآمد همه شهروندان موظفند همه 
درآمدها و مخارج قابل قبول خود را به صورت ســاالنه 
در قالــب اظهارنامه هاي مالياتي اعــالم كنند دولت 
مي تواند به صورت دقيق خانوارهاي نيازمند دريافت 
يارانه هاي نقدي و كمك مورد نياز را شناسايي كند و 
يكي از بهترين شيوه ها براي توزيع صحيح و هدفمند 
يارانه هاي مستقيم به اقشار كم درآمد تعريف يارانه ها 

به عنوان اعتبار مالياتي برگشت پذير است.

درمان بودجه با ماليات بر درآمد
مركز پژوهش هاي مجلس با اشاره به ضرورت اصالح 
ساختار بودجه و مقاوم سازي  ماليه عمومي در مقابل 
شوك هاي ناشــي از تحريم و ديگر مشكالت ناشي از 
كاهش قيمت يــا درآمدهاي نفتــي دولت مي گويد: 
تحريم هاي ظالمانه غرب به رغم خسارت هاي فراواني 
كه به همــراه دارد، فرصــت مهم و تاريخــي را براي 
مقاوم سازي اقتصاد ايران و رهايي از زنجير وابستگي به 
نفت فراهم آورده است. اين نهاد با اين استدالل نتيجه 
مي گيرد كه گرفتن ماليات بر مجموع درآمد مي تواند 
نقشــي تاريخي در افزايش قابل توجه نسبت ماليات 
به محصول ناخالص داخلي و كاهش پايدار كســري 
بودجه دولت داشته باشد. عالوه بر اينكه با استقرار نظام 
مالياتي مبتني بر مجموع درآمد افراد شــاهد افزايش 
شفافيت، كاهش فرار مالياتي، امكان كاهش بار مالياتي 
توليدكنندگان و هدفمند كردن معافيت هاي مالياتي 

خواهيم بود.
پژوهشگران مركز يادشــده بر اين باورند كه مجموعه 
شــرايط امروز كشــور ازجمله تجربه بيش از 9دهه 

اجراي ماليات بر درآمد در ايران و فراهم آمدن تدريجي 
زيرساخت هاي نهادي و اجرايي، فرصتي تاريخي پيش 
روي نمايندگان دوره يازدهم مجلس قرار داده اســت 
تا با بازنگري در قانون ماليات هاي مستقيم و استقرار 
نظام ماليات بــر مجموع درآمِد فراگير با اســتاندارد 
جهاني اقدامي بزرگ و تاريخي در جهت ارتقاي عدالت 
اجتماعي و مقاوم سازي اقتصاد كشور به انجام رسانند.

ماليات بر درآمد يا دارايي مردم؟
به گزارش همشهري، گزاره ماليات بر مجموع درآمد 
در شرايطي مطرح مي شود كه رويكرد گرفتن ماليات 
به ويژه در دوره مجلــس يازدهم به جاي تكيه بر نظام 
ماليات بر مجمــوع درآمد افراد براســاس ماليات بر 
مجمــوع دارايي هــاي شــهروندان بــدون درنظر 
گرفتن متغيرهاي ديگر اقتصادي گذاشــته شــده و 
از اين رويكرد استنباط مي شــود كه قوانين مالياتي 
در كشــور نقش جبران كننده كســري بودجه دولت 
و تامين كننده ســوخت موتور پرخــرج هزينه هاي 
كشورداري را ايفا مي كند كه نتيجه آن برخالف اهداف 
تصميم گيرندگان، كاهش ســطح اعتماد عمومي به 

نهادهاي تصميم گير، كاهش سرمايه گذاري و افزايش 
پنهان كاري و كاهش شــفافيت اقتصادي را تشديد 

مي كند.

پاشنه آشيل نظام مالياتي
مركز پژوهش هاي مجلــس مي گويد: قوانين مالياتي 
ايران مملو از رفتار متمايز قانونگذار با مؤديان مختلف 
مانند اعطاي انواع معافيت هاي مالياتي متناســب با 
نوع كسب وكار يا محل اشتغال مؤديان و نيز پايه هاي 
مختلف درآمدي است كه باعث شده است اوال بخش 
مهمي از درآمــد مالياتي بالقوه دولت از دســت برود 
و ثانياً فعــاالن اقتصادي متأثــر از عالمت دهي هاي 
نادرســت قوانين مالياتي، انتخاب هايي انجام دهند 
كه به كاهش ظرفيــت توليد و در نهايــت رفاه ملي 
مي انجامد. ازاين رو اصالح قانون ماليات هاي مستقيم با 
انتخاب رويكرد ماليات ستاني يكپارچه از منابع مختلف 
درآمدي و حذف تبعيض هاي مالياتي، نه تنها مي تواند 
به ارتقاي عدالت مالياتي كمك كند بلكه موجب بهبود 
انگيزه هاي عامالن اقتصادي، ارتقاي بهره وري عوامل 

توليد و درنهايت افزايش رفاه اقتصادي شود.

رونمايي از ويرايش نخست گزارش هاي مركز پژوهش هاي مجلس

ماليات ناعادالنه چهره فقر را خشن تر مي كند

شاخص فالكت در ايران 1399
شاخص فالكتنرخ بيكارينرخ تورمكشور / استانشاخص فالكتنرخ بيكارينرخ تورمكشور / استان

38.7745.7آذربايجان شرقي33.36.840.1مركزي
36.49.746.1ايران33.38.641.9مازندران
3610.246.2سيستان و بلوچستان33.88.542.3سمنان

37.7946.7گلستان36743خراسان رضوي
36.810.847.6كرمان358.143.1گيالن
38.69.147.7ايالم36.7743.7تهران

39.3948.3همدان35.68.343.9خراسان جنوبي
33.714.748.4آذربايجان غربي3410.244.2قم

35.213.548.7يزد35.58.744.2اردبيل
36.412.949.3خوزستان34.89.744.5اصفهان

37.712.550.2لرستان34.910.145البرز
39.612.251.8خراسان شمالي35.79.345بوشهر

38.813.452.2چهار محال و بختياري35.79.745.4كهگيلويه و بويراحمد
39.214.153.3هرمزگان36.68.845.4زنجان
39.218.858كردستان37.87.845.6فارس
40.11858.1كرمانشاه369.645.6قزوين

رنگ قرمز به معناي اين است كه نرخ تورم، بيكاري و شاخص فالكت كدام استان از ميانگين كشوري باالتر است.
رنگ سبز به معناي اين است كه نرخ تورم، بيكاري و شاخص فالكت كدام استان از ميانگين كشوري پايين تر است.

   تورم، مردم را به فالكت مي كشاند!
نرخ تورم در ايران روندي نگران كننده را دنبال مي كند و براساس برآورد وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي، شاخص ساالنه قيمت  مصرف كننده در پايان مرداد امسال به 50درصد هم خواهد رسيد 
كه در اين صورت انتظار مي رود دست كم نيمي از استان هاي كشور در وضعيت قرمز و هشدار از حيث 
فالكت زدگي قرار گيرند. در چنين وضعيتي ضرورت دارد كه سياستگذاران اقتصادي توجه كنند 
كه اين تورم باالست كه مردم را در تله فالكت مي اندازد و به همين دليل اولويت نخست اقتصاد در 

سال1400 بايد مهار تورم باشد.

زور باران بهاري به كم آبي نرسيد
 بارندگي هاي چند روز اخير كه به وقوع سيالب در برخي نقاط كشور منجر شد، 

درمجموع توانسته است حدود 2درصد از عقب ماندگي بارش ها را جبران كند
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رشد عرضه دام هاي مولد و نارس  بازار
و كاهش شــديد تقاضا در حالي 
زمينه كاهش يــا تثبيت قيمت 
گوشت قرمز گوسفندي و گاوي را در بازار فراهم 
كرده كه دامداران نســبت به كمبود و افزايش 
قيمت گوشت در آينده نزديك هشدار مي دهند.

به گزارش همشــهري، بررســي قيمت خرده 
فروشي انواع گوشت گوسفندي و گاوي در بازار 
در حالي از تثبيت يا كاهش نســبي قيمت ها 
حكايــت دارد كه فعاالن صنفي، اين شــرايط 
بازار را ناشــي از ناتواني دامداران در نگهداري 
دام سبك و رشد كشــتار دام  هاي مولد و نارس 
به دليل خشكسالي و گراني علوفه تلقي مي كنند. 
رشد هزينه تمام شده توليد نه تنها موجب ارائه 
درخواست دامداران براي افزايش نرخ شير خام 
به ستاد تنظيم بازار و وزارت جهادكشاورزي شده 
و احتماال در نشست دوشنبه هفته آينده ستاد 
اين درخواست مطرح خواهد شد بلكه ناتواني 
دامداران براي تامين علوفه، جو و ساير نهاده هاي 
دامي و ركود بازار گوشت موجب افزايش حجم 
كشتار دام هاي مولد و كم وزن در كشتارگاه هاي 
كشور شده است. اين در حالي است كه تازه ترين 
خبرها از سير نزولي يا تثبيت قيمت گوشت قرمز 
حكايت داشته و برخالف سال هاي گذشته كه 
در فصل بهار و تابســتان وضعيت خوب مراتع، 
موجب رشد عرضه دام سبك و سنگين با وزن 
و كيفيت مناسب مي شد، امسال عرضه دام هاي 
مولد و كم وزن نه تنها موجب افت كيفيت گوشت 
عرضه شده به بازار شــده بلكه توليد كنندگان 
نسبت به تاثير اين شيوه كشتار و عرضه دام بر 
كاهش جمعيت دامي كشور و كمبود و گراني 

گوشت قرمز هشدار مي دهند.

كاهش 5 تا ۱۰ هزار توماني قيمت گوشت قرمز
كاهش شديد تقاضاي ناشي از افزايش قيمت 
انواع گوشت قرمز و رشد عرضه دام هاي كشتار 
شــده مولد به بازار موجب كاهش 5تا 10هزار 
توماني قيمت هر كيلوگرم گوشــت قرمز شقه 
گوسفندي بدون دنبه و هشدار فعاالن صنفي 
نســبت به افزايش نگران كننده عرضه بره هاي 

ماده كوچك براي كشتار شده است.
رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي افزود: با توجه 

به افزايش عرضه دام در ميادين به نظر مي رسد 
كاهش قيمت گوشــت قرمز در بازار همچنان 
ادامه داشته باشدو علت اصلي افزايش عرضه دام 
توسط دامداران نيز كمبود و گراني خوراك دام 
است. علي اصغر ملكي با ابراز نگراني از افزايش 
عرضه بره ماده به اصطالح كال )كم ســن( در 
ميادين براي كشتار، افزود: اين اتفاق به معني 
كاهش جمعيت دامي و توليد گوشت قرمز در 
آينده نزديك است كه مي تواند به شدت بازار را 
تحت تأثير قرار دهد و نكته تأسف بارتر آن است 
كه اين دام ها با نرخ پايين از دامداران خريداري 
و راهي كشــتارگاه مي شــوند. او قيمت خريد 
هر كيلوگرم بره ماده از دامداران را دســت كم 
15هزار تومان كمتر از قيمت بازار دانســت و 
افزود: اميدواريم با افزايش بارندگي ها در نيمه 
دوم ارديبهشــت ماه جاري تا مدتي عرضه دام 
مولد در بازار كاهش يابد چرا كه درصورت ادامه 
اين روند به زودي شــاهد گرانــي چند برابري 
گوشت قرمز به داليل كاهش توليد خواهيم بود.

زمينگير  شدن دامداران و كشتار دام مولد 
احمد مقدســي، رئيس هيــأت مديره انجمن 
صنفي گاوداران تهران در گفت وگو با همشهري 
با اشــاره به خشكسالي بي ســابقه امسال طي 
50ســال اخير گفت: ميزان برداشت علوفه در 
سطح هكتار به حدي كاهش يافته كه موجب 
رشد شــديد تقاضا براي يونجه و افزايش بيش 
از 100درصدي قيمت آن در بازار شــده است. 
احمد مقدسي افزود: قيمت هر كيلوگرم يونجه 
خشك از 2هزار و 500تومان در سال گذشته به 
5هزار و 700تومان رسيده است و مراتع خشك 
و بي آب و علف و افزايش شــديد قيمت علوفه 
موجب سرازير شــدن دام هاي مولد سبك يا 
با وزن كم به كشتارگاه ها شــده است. او افزود: 
عالوه بر آن قيمت نهاده هاي دامي در بازارهاي 
جهاني كه دولت براي واردات آن ارز ترجيحي 
مي دهد نيز به دليل خشكسالي در دنيا افزايش 
چشمگيري داشته است به نحوي كه نرخ هر تن 
ذرت از 220يورو به 280يورو افزايش يافته و اين 
امر موجب رشد هزينه وقيمت تمام شده شير و 
گوشت در بازار داخلي شده است. مقدسي گفت: 
همچنين نرخ هر كيلوگرم جــو دولتي حدود 

2هزار تومان است كه با كرايه حمل به 2هزار و 
300تومان افزايش مي يابد اما قيمت جو توليد 
داخل كه تا 15روز آينده به بازار عرضه خواهد 
شد، چشــم انداز خوبي ندارد و نرخ كنوني هر 
كيلوگرم اين محصول در بازار آزاد به 5تا 7هزار 
تومان رسيده است. رئيس هيأت مديره انجمن 
صنفي گاوداران تهران بــا بيان اينكه نمي توان 
توليد را منتظر سياســتگذاري كند مسئوالن 

گذاشت، افزود: با توجه به كندي تصميم گيري 
در مورد اصالح قيمت تمام شــده شــير خام و 
تامين نهاده ها، چشــم انداز تيره اي پيش روي 
دامداران است و درحالي كه دستمزد از ابتداي 
امســال حدود 40درصد افزايش يافته است، 
دامداران 2 ماه است كه با رشد هزينه تمام شده 
توليد و تثبيت و كاهش قيمت گوشــت و شير 

مواجه هستند.

انتشار اطالعات دروغين و بازي با  بازار  سهام
اعداد دردسر ساز شد. درحالي كه 
سياســتگذار پولي مدعي است 
بانك ها سال قبل بيش از 176هزار ميليارد تومان 
وام از طريق شركت هاي كارگزاري به سهامداران 
داده اند امــا اعداد و ارقام چيز ديگري را نشــان 
مي دهند. محمدرضــا دهقاني، قائم مقام كانون 
كارگزاران بــورس مي گويد: ارقام اعالم شــده 
صحيح نيست و كل مانده تسهيالت به سيستم 
كارگزاري رقمي حدود 19هزار ميليارد تومان و 
كمتر از يك درصد كل تسهيالت اعطايي از سوي 

سيستم بانكي است.
به گزارش همشهري، بازي با اعداد چيز تازه اي 
نيست و موضوعي است كه دست كم رسانه ها با 
آن آشنايي دارند و همين حاال در مورد بسياري 
از آمار هاي اقتصادي، حتي تورم، تشكيك وجود 
دارد. حاال اين بار داستان بازي با اعداد به جامعه 

سهامداران و بورس كشيده شده است.
يك رســانه به تازگي به نقل از نهاد سياستگذار 
پولي اعالم كرد: نظام بانكي در سال قبل بيش از 
176هزار ميليارد تومان تسهيالت به شركت هاي 
كارگزاري داده است و مدعي شده اعطاي چنين 
رقمي ضربه بزرگي به اقتصاد زده است. به زبان 
ساده اين به  معناي آن است كه سهامداران سال 
قبل از طريق شــركت هاي كارگزاري به عنوان 
واســطه بيش از 176هزار ميليارد تومان وام از 
سيستم بانكي براي خريد سهام دريافت كرده اند. 
اما بررســي هاي آماري نشــان مي دهد كه اين 
اطالعات كامال غلط اســت. موضوعي كه ديروز 
مورد تأييد قائم مقام كانــون كارگزاران بورس 

هم قرار گرفت.

ماجرا چيست؟
به طور معمول شركت هاي كارگزاري وام هايي 
را در قالب قرارداد هاي ماهانه و يا چند ماهه به 
سهامداران پرداخت مي كنند اما اين شركت ها 
در واقع واســطه بيــن بانك ها و ســهامداران 
هســتند و خود چنين ارقامي را براي پرداخت 
به ســهامداران ندارند. به اين معنا كه بانك ها از 
طريق سيســتم كارگزاري به مردم براي خريد 

سهام وام مي دهند.
هر ساله مبالغي كه كل شركت هاي كارگزاري 
كه بالغ بر 108شــركت هســتند به عنوان وام 

دراختيار ســهامداران مي گذارند مورد محاسبه 
قرار مي گيرد و اطالعات آن منتشر مي شود. اين 
اطالعات نشان مي دهد كه سهامداران از طريق 
شركت هاي كارگزاري چقدر اعتبار يا وام براي 
خريد ســهام دريافت كرده اند. اما اطالعاتي كه 
امسال از سوي نهاد سياســتگذار پولي منتشر 
شده است با واقعيت ها تفاوت زيادي دارد و تقريبا 
9.5برابر بيشتر از ارقام واقعي بوده است. اما اين 

بازي با اعداد چگونه اتفاق افتاده است؟
اين تفاوت فاحش در اعداد اعالم شــده با ارقام 
واقعي، ناشــي از تفاوت بين خالص تسهيالت 
دريافتي و گردش تسهيالت است. نكته كليدي 
اينجاست كه بين خالص تسهيالت اعطا شده از 
سوي نظام بانكي كه تحت عنوان مانده تسهيالت 
محاسبه مي شود با گردش تســهيالت تفاوت 
آشكاري وجود دارد و محاسبه گردش تسهيالت 
به عنوان اعتبار پرداخت شــده به كارگزاران در 
ادبيات مالي اشتباه است. به  طور معمول گردش 
تسهيالت شركت هاي كارگزاري ارقام بااليي را 
شامل مي شود اما اين به معناي دريافت اين ميزان 
تسهيالت از سوي شركت هاي كارگزاري نيست. 
آن طور كه اعداد و ارقام نشان مي دهد جمع كل 
تسهيالت دريافتي سهامداران از طريق سيستم 
كارگزاري از بانك ها براي انجام معامالت سهام در 
سال گذشته رقمي بالغ بر 19هزار ميليارد تومان 
بوده اســت و اين عدد با ارقام اعالم شده توسط 

نهاد سياستگذار پولي تفاوت 9.5برابري دارد.
برخي مدعي اند انتشار اين عدد صرفا يك خطاي 
آماري است اما انتشــار چنين اطالعاتي زماني 
اختالف برانگيز مي شود كه برخي كارشناسان 
و حتي مقامات مســئول در نهاد سياســتگذار 
با تكيه بر همين اعداد اشــتباه، ظرف ماه هاي 
گذشــته آدرس غلط داده اند و بــورس را عامل 
تورم معرفي كرده اند. روايت هاي ماه هاي گذشته 
در شبكه هاي اجتماعي و برخي رسانه ها اثبات 
مي كند كه اين بازي با اعداد با اهداف خاصي در 

تقابل با بورس انجام شده است.

ميزان اعتبار، كمتر از يك درصد بوده است
قائم مقام كانون كارگزاران بــورس اوراق بهادار 
هم ديروز ايــن اختالف آمــاري فاحش ميان 
واقعيت هاي موجود و آنچه اعالم شــده است را 
تأييد و اعالم كرد: بايد بين گردش تســهيالت 

و مانده تسهيالت تفاوت قائل شويم. آماري كه 
درباره اعطاي 176هزار ميليارد تومان تسهيالت 
به سيســتم كارگزاري اعالم شــده ارتباطي به 
ميزان اعتبار اعطا شده به شركت هاي كارگزاري 

از سوي نظام بانكي ندارد.
محمدرضا دهقاني با بيان اينكــه اعالم كردن 
گردش تسهيالت به جاي مانده تسهيالت اشتباه 
است توضيح داد: فرقي كه بين گردش و مانده 
تسهيالت وجود دارد اين است كه وقتي سيستم 
بانكي، يك تســهيالت 5يا 10ساله مي دهد به 
روش هاي مختلــف اين تســهيالت تبديل به 
گردش تســهيالت مي شــود؛ به اين دليل كه 
تســهيالتي كه از قبل وجود داشــته است در 
يك دوره مشخص سررســيد دوباره تبديل به 
تسهيالت جديد مي شود و از اين طريق گردش 

تسهيالت افزايش پيدا مي كند.
او اضافــه كــرد: مطابق اطالعــات موجود كل 
تسهيالت دريافتي شــركت هاي كارگزاري در 
سال گذشته رقمي بالغ بر 19هزار ميليارد تومان 
بوده و اين رقم كمتر از يك درصد از كل تسهيالت 

اعطا شده از سوي نظام بانكي بوده است.
دهقــان همچنين با بيان اينكه اساســا اعطاي 
176هزار ميليارد تومان تسهيالت به شركت هاي 
كارگزاري شدني نيست توضيح داد: آمار اعالم 
شده بسيار عجيب است چرا كه مطابق اين آمار 
بايد به هر يك از شــركت هاي كارگزاري ارقام 
سنگيني تسهيالت اعطا شده باشد؛ درحالي كه 
يك نسبت كه در بانك ها درنظر گرفته مي شود 
نسبت كفايت سرمايه است و اساسا شركت هاي 
كارگزاري كه سرمايه شان بين 40تا 50ميليارد 
تومان اســت چگونه قادرند چنين تســهيالت 

سنگيني دريافت كرده باشند. 
او با بيان اينكه سيســتم بانكــي در زمان ارائه 
تسهيالت معموال به نسبت كفايت سرمايه آن 
شركت هم دقت مي كند، توضيح داد: حتي اگر 
گردش مالي يك شركت بسيار باال باشد باز هم 
نسبت كفايت سرمايه در زمان اعطاي تسهيالت 
از سوي بانك ها درنظر گرفته مي شود و تسهيالت 
متناسب با سرمايه شــركت پرداخت مي شود. 
بنابراين با توجه به ميزان ســرمايه شركت هاي 
كارگزاري علنا رقم اعالم شــده درباره پرداخت 
تســهيالت به سيســتم كارگزاري امكان پذير 

نيست.

خشكسالي، فقر مراتع ، كمبود و گراني علوفه موجب رشد هزينه تمام شده توليد و روانه شدن دام هاي سبك مولد و نارس به كشتارگاه ها 
شده است. دامداران نسبت به كمبود و گراني گوشت قرمز در آينده نزديك هشدار مي دهند

برخالف ادعاي اعالم شده درباره اينكه سهامداران سال قبل 176هزار ميليارد تومان وام از سيستم بانكي دريافت كرده اند 
مستندات موجود نشان مي دهد جمع كل تسهيالت دريافتي سيستم كارگزاري 19هزار ميليارد تومان بوده است

بازي با اعداد درباره وام هاي سهامدارانكشتار دام مولد و هشدار گراني گوشت قرمز

 قيمت بوقلمون قطعه بندي شده در ميادين ميوه و تره بار تهران
قيمت كنوني- تومانقيمت قبلي- توماننام و مشخصات 

58.40067.200ران با پوست و استخوان
63.10072.600ساق با پوست

53.30061.300سينه بدون بال و گردن- با پوست
82.50095.100مغز ران بي پوست و استخوان

67.70078.000سينه بدون بال و گردن- بدون پوست
80.80093.200فيله بسته بندي

18.60021.100بال بدون نوك بال
51.20058.900ران با پوست و استخوان- با استخوان كمر

64.70074.500ران بدون پوست با استخوان- بدون استخوان كمر
41.30048.000شقه الشه باالي 15كيلوگرم
42.30049.000شقه الشه زير 15كيلوگرم

42.80049.100سينه با بال و گردن
24.10027.500گردن بدون پوست

بوقلمون در ميادين هم گران شد
قيمت گوشــت بوقلمون در ميادين ميوه و تره بار  تره  بار

تهران تا 15درصد افزايش يافت. 
به گزارش همشــهري، براســاس نرخنامه جديد 
سازمان ميادين ميوه و تره بار شــهرداري تهران كه روز گذشته 
منتشر شد، قيمت الشــه كامل يا قطعه بندي شده بوقلمون در 
ميادين تهران با تغيير نسبت به نرخنامه پيشين 15درصد افزايش 
نشان مي دهد. بر اين اساس قيمت هركيلو شقه كامل بوقلمون از 
42هزار و 300تومان به 49هزار تومان افزايش يافته و هر كيلوگرم 
ران بوقلمون از 58هــزار و 400تومان به 67هــزار و 200تومان 
رسيده است. هم اكنون مغز ران بدون پوست و استخوان بوقلمون 
با 95هزار و 100تومان گران ترين و بال بدون نوك بال با 21هزار 
و 100تومان ارزان ترين محصوالت قطعه بندي شــده بوقلمون 
هستند كه در غرفه هاي محصوالت پروتئيني ميادين ميوه و تره 

بار عرضه مي شوند. 
قيمت بوقلمون در ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران با وجود 
افزايش 15درصدي، هنوز با قيمت ايــن محصول در بازار فاصله 
زيادي دارد؛ به طوري كه در مغازه هاي ســطح شهر هر كيلوگرم 
سينه بوقلمون بين 100تا 110هزار تومان و هر كيلوگرم ران بدون 
پوست 90تا 100هزار تومان به فروش مي رسد. گوشت بوقلمون 
با توجه به خواص و شباهت بافتي اش با گوشت قرمز در سال هاي 
اخير جايگزين گوشت گوسفندي در سفره هاي برخي از خانوارها 
شده اما نزديك شدن قيمت آن به گوشت قرمز تهيه اين گوشت را 

نيز براي برخي اقشار مشكل كرده است.

   گاوداران در انتظار اصالح نرخ شير خام و عرضه نهاده
رئيس هيأت مديره انجمن صنفي گاوداران تهران، گفت: درخواســتي به 
وزارت جهادكشاورزي و ستاد تنظيم بازار براي افزايش حدود 2هزار توماني 
نرخ خريد هر كيلوگرم شير خام داديم اكنون نرخ هر كيلوگرم شير خام در 
حالي 4هزار و 5۰۰تومان تعيين شده كه با احتساب هزينه حمل اين نرخ به 
4هزار و 7۰۰تومان افزايش مي يابد كه اكنون قيمت تمام شده هر كيلوگرم شير 
خام براي گاودار حدود 6هزار و 7۰۰تومان است. مقدسي افزود: درخواست 
گاوداران براي افزايش قيمت شير خام حدود يك ماه پيش ارائه شده و مقرر 

است با نهايي شدن در وزارت جهاد كشاوزي در جلسه دوشنبه هفته آينده ستاد تنظيم بازار مطرح و اصالح 
شود. او افزود: درصورتي كه نرخ خريد شير خام هر چه زودتر اصالح نشود، اين امر موجب سرازير شدن دام  
سنگين )گاوهاي مولد و شيرده( به كشتارگاه ها مي شود. متأسفانه مسئوالن امروز و فردا مي كنند و با تداوم 
اين شرايط دامدار چاره اي براي كشتار دام سنگين مولد ندارد. مقدسي با بيان اينكه اكنون علوفه ناياب و 
گران شده است، گفت: وضعيت توليد دام سنگين خوب اما قيمت پايين است، اكنون دام سنگين نر پايه 
پروار خريداري ندارد و اصال نهاده به نرخ مصوب دولتي به پرواربندي ها ارائه نمي شود و قيمت اين نهاده ها 
در بازار آزاد نيز به نحوي افزايش يافته كه توليد را براي گاوداران از صرفه اقتصادي انداخته است. با اين روند 
در آينده نه چندان دور با از بين رفتن توليد شاهد افزايش چشمگير قيمت گوشت قرمز خواهيم بود و بايد 
دولت نهاده توليد مانند كنجاله سويا را به نرخ مصوب به پرواربندي ها بدهد. او با بيان اينكه اكنون 6۰درصد 
شير توليدي كشور از دام سنگين حاصل مي شود، گفت: در كشورمان بيش از 95۰هزار تن مصرف و توليد 

گوشت قرمز داريم كه 6۰درصد اين توليد سهم دام سنگين است.
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پیگیری

 جزئيات واردات واكسن
در هرمزگان هفته آينده اعالم مي شود

براساس اعالم سازمان غذا و دارو، شــركت هاي متقاضي واردات 
واكسن كرونا در صورت ارائه مستندات قانوني و تأيید شده توسط 
نهادهاي ذيربط درباره اصالت واكسن نه تنها معطل صدور مجوز 
سازمان غذا و دارو نمي ماند، بلكه در كوتاه ترين زمان اين سازمان 

نسبت به بررسي و صدور مجوزهاي الزم اقدام مي كند.
به گزارش گروه ايرانشهر همشهري، تاكنون 4۹درخواست واردات 
واكسن توسط شركت هاي خصوصي به اين سازمان ارسال شده 
اســت كه ۳۵ مورد از آنها با ارائه حداقل اسنادي كه شركت هاي 
متقاضي ارائه كرده اند، معرفي نامه از اداره كل داروي سازمان غذا 
و دارو دريافت كرده اند. يكي از معرفي نامه هاي صادرشده از سوي 

سازمان غذا و دارو براي يك شركت هرمزگاني است.
فريدون همتي، اســتاندار هرمزگان ضمن اعالم اين خبر اظهار 
امیدواري كرد با دريافت اين مجوز زمینه واردات نخستین محموله 
واكسن به هرمزگان به زودي فراهم شود تا به اين طريق جمعیت 

استان واكسینه شوند.
جزئیات واردات واكســن در هرمزگان هنوز اعالم نشــده و حتي 
استانداري شركتي كه قرار است واردات را انجام دهد، معرفي نكرده، 
اما شنیده ها حاكي است اين شــركت خصوصي درخواست واردات 
واكسن را ارائه كرده و مجوزهاي الزم را از وزارت امور خارجه و وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشــكي دريافت كرده است. به گزارش 
همشهري، تاكنون در سراسر دنیا تأمین واكسن فقط تحت نظارت 
مستقیم دولت ها در حال انجام بوده و هیچ گزارشي مبني بر موفقیت 
بخش خصوصي در خريد واكسن دريافت نشده است. سازمان غذا و 
دارو در صورت ارائه حداقل اسنادي كه كیفیت و اصالت اين واكسن ها 
را تأيید كند از خريد و واردات آنها توسط بخش خصوصي همچون 

سابق استقبال و حمايت مي كند.

رئیس اتحاديه واردكنندگان دارو هم چند روز پیش اعالم كرد كه 
شركت هاي واردكننده واكسن كرونا هم اكنون واكسن هاي خود را 
خريداري كرده اند و منتظر تأيید سازمان غذا و دارو براي تكمیل 

فرايند واردات هستند.
ناصر رياحي گفت: »در ابتداي كار واردات توسط بخش خصوصي، 
سازمان غذا و دارو 2مجوز به شــركت هاي متقاضي براي واردات 
واكســن كرونا داد. يك مجوز براي تأيید صالحیت شركت هاي 
داخلي و يك نامه به شركت فروشنده با هدف معرفي شركت هاي 
ايراني. اين دو نامه در همان ابتداي كار به طرف هاي قرارداد تحويل 
داده شد و قرارداد به بهترين شكل ممكن میان شركت هاي ايراني 
واردكننده و شركت تولیدكننده واكسن كرونا بسته شد، اما موارد 

ديگري همچنان هستند كه اجازه ورود واكسن را نمي دهند.«
به گفته رئیس اتحاديه واردكنندگان دارو، شركت هاي واردكننده 
بايد ثبت سفارش و از بانك مركزي ارز مورد نیاز را دريافت كنند، اما 
زماني كه شركت ها داروي بیولوژيك مانند واكسن وارد مي كنند، 
يك مرحله ديگر به اين فرايند اضافه مي شود؛ براي واردات دارو هاي 
بیولوژيك، شركت هاي واردكننده بايد اظهارنامه وارداتي خود را 
طي نامه اي به سازمان غذا و دارو اهدا كنند و اين سازمان پس از 
تأيید دارو هاي وارداتي، وارد مرحلــه دريافت ارز از بانك مركزي 

مي شوند.
او اظهار امیدواري كرد با تامین ارز و طي شدن مراحل باقیمانده 
نخستین واكســن هاي كرونا كه احتماال يك محموله 100هزار 
دوزي خواهد بود در هفته نخست خرداد توسط بخش خصوصي 
به كشور وارد شود. مســئوالن هرمزگان هم امیدوارند اين استان 
نخستین استان واردكننده واكســن باشد. اين موضوع با توجه به 
شناســايي كروناي آفريقايي در اين استان اهمیت بیشتري پیدا 
كرده اســت؛  هرچند طبق اظهارنظرها واكسن در مقابل كروناي 
جهش يافتــه آفريقايي جوابگو نیســت. قیمت فعلي واكســن 
آسترازنكا حدودا ۵تا 6دالر و واكســن اسپوتنیك وي حدودا 11 
تا 12 دالر برآورد مي شــود، اما قیمت نهايي واكسن ها بستگي به 

قیمت روز ارز داشته و با ارز نیمايي محاسبه مي شود.

 پیش نويس ثبت جهاني اورامانات پس از چند 
سال مطالعه و انجام برخي فعالیت هاي تعمیري ميراث

و مرمتي، شهريور سال گذشته در قالب 10فصل 
به يونسكو ارسال شد. مهر سال گذشته نیز ارزياب هاي سازمان 
يونســكو براي بازديد از منطقه به ايران آمدند و قرار اســت 
به زودي جلسه  اي با حضور اعضاي يونسكو براي ثبت جهاني 
اورامانات تشكیل شود. ثبت جهاني اورامانات توسعه پايدار 
اقتصادي در منطقه ايجاد مي كند و مردم 2استان كرمانشاه و 

كردستان چشم امید به نتیجه اين نشست بسته اند.

چشم انتظاري براي ثبت جهاني اورامانات
مدير پايگاه منظر فرهنگي تاريخي اورامانات در گفت وگو با 
همشهري با تأكید بر اينكه ثبت جهاني اورامانات توجه جهان 
را به منطقه جلب خواهد كرد، مي گويد: »ســازمان جهاني 
يونسكو قرار است تیر امسال جلســه اي با حضور اعضا براي 

راي گیري درباره پرونده اورامانات تشكیل دهد.«
پويا طالب نیا كه امید زيادي بــه ثبت جهاني اورامانات دارد، 
مي افزايد: »ثبــت جهانــي اورامانات يكي از ســخت ترين 
پروژه هاي ثبت جهاني در كشور است؛ زيرا در اين پرونده با يك 

فرهنگ و پهنه جغرافیايي زنده روبه رو هستیم.«
به گفته وي، با ثبت جهانــي اورامانات حدود 160 كشــور 

امضاكننده اين معاهده در مديريت آن شريك مي شوند و اين 
موضوع توسعه و رونق اقتصادي پايدار و صیانت از منطقه را 

به دنبال خواهد داشت.
مدير پايگاه منظر فرهنگي تاريخي اورامانات ادامه مي دهد: 
»وجود ۷00 روستا در منطقه اورامانات نشان دهنده سكونت 
انســاني متمركز در اين منطقه بوده و اين موضوع مهم ترين 

شاخصه اين پرونده براي ثبت جهاني است.«
وي با بیان اينكه منطقه اورامانات در 2اســتان كردستان و 
كرمانشــاه 106 هزار هكتار عرصه و ۳0۳ هزار هكتار حريم 
دارد، مي گويد: »وسعت منطقه به اندازه كشور بحرين است كه 

اهمیت اين منطقه را از نظر وسعت نشان مي دهد.«
طالب نیا تأكید مي كند: »پرونده ثبت جهاني منطقه اورامان 
بسیار قوي و مطمئن بسته شده است؛ بنابراين امید زيادي 
داريم كه پرونده ثبت جهاني اورامانات به طور كامل مورد تأيید 

سازمان يونسكو قرار گیرد.«
وي ۳منطقه حفاظت شــده با 1۵0هزار هكتــار، 1100اثر 
تاريخي و باســتاني، 60 میراث ناملموس ثبت شده و ۵0 اثر 
میراث طبیعــي همچون كاني بل و يك باغ ۷00 ســاله را از 
داشــته هاي مهم اورامانات مي داند كه قدم هاي ما را به ثبت 

جهاني نزديك تر خواهد كرد.

ثبت ملي 36روستاي اورامان
اورامان داراي بافت پلكاني و آداب و رسوم بسیار خاص است 
كه بخش هايي از شهرهاي ســروآباد، سنندج و كامیاران در 

كردستان و شــهرهاي پاوه، جوانرود، نودشه و نوسود استان 
كرمانشاه را شامل مي شود.

مدير پايگاه منظر فرهنگــي تاريخي اورامانات با اشــاره به 
اين ويژگي و ثبت ملي ۳6 روســتاي منطقه در 2سال اخیر 
مي گويد: »با تالش همگاني توانســتیم 24 روستا در استان 
كردستان و 12 روستا را در استان كرمانشاه ثبت ملي كنیم. 
ثبت ملي روستاها در منطقه يك نقطه قوت براي ثبت جهاني 
اثر است. 1۵ روستاي منطقه اورامان هم به عنوان روستاهاي 

شاخص انتخاب و معرفي شدند.«
طالب نیا تعامل تاريخي انسان و طبیعت را مهم ترين نكته در 
ثبت جهاني اورامانات مي داند و مي گويد: »شیوه زندگي مردم 
و تعامل  آنها با طبیعت، موسیقي زنده و شاد، ساخت وساز و 
معماري، آيین ها و مراسم همه نشان از ريشه تاريخي دارد كه 

ما را به ثبت جهاني نزديك تر خواهد كرد.«

تهيه اطلس باستان شناسي اورامان
مدير پايگاه منظر فرهنگي تاريخي اورامانات در بخش ديگري 
از صحبت هاي خود با اشــاره به تهیه اطلس باستان شناسي 
منطقه اورامانات اضافه مي كند: »در بررسي هاي انجام شده 
توسط استادان باستان شناســي در منطقه اورامانات، حدود 
200محوطه باستاني شناسايي شده كه آنها را در قالب يك 
اطلس باستان شناسي آورده ايم. اين اطلس در هفته میراث 

فرهنگي رونمايي خواهد شد.«
طالب نیا با بیان اينكه طي سال هاي گذشته حدود 10فصل 
بررســي هاي باستان شناسي توسط اســتادان مختلفي در 
شهرستان هاي جوانرود، ثالث باباجاني، روانسر و پاوه منطقه 
اورامانات كرمانشاه انجام شده اســت، مي افزايد: » براي هر 

يك از حدود 200محوطه باســتاني، اطالعاتي چون تاريخ 
شناســايي اثر، قدمت، وضعیت ثبت، باستان شناسي كه آن 
را كاوش كرده، يافته هاي فرهنگي حیــن كاوش، محدوده 
جغرافیايي، شرايط پیراموني و... را جمع آوري و وارد نرم افزار 

GIS كرده ايم.«
طالب نیــا با بیــان اينكــه از ايــن اطالعات بــراي پرونده 
باستان شناســي ثبت جهاني اورامانات هم اســتفاده شده، 
مي گويد: »باتوجه به اينكه اطلس باستان شناسي اورامانات 
كردســتان پیش از اين تهیه شــده، اطلس باستان شناسي 

اورامانات كرمانشاه تكمیل كننده آن خواهد بود.«
وي با اشــاره به اينكــه در اين اطلس حدود ۵00 نقشــه از 
اليه هاي مختلف توپوگرافي و ارتفاع  محوطه هاي باســتاني 
منطقه وجود دارد، مي افزايد: »اين اطلس باستان شناســي 
 مي توانــد بنیانــي بــراي تهیه اطلــس باستان شناســي

كرمانشاه باشد.«

تير؛  ماه سرنوشت جهاني اورامان
فرحناز چراغي  

خبرنگار

اجــراي طــرح پايلــوت 
درمان بيماران ســرپايي با گزارش

استفاده از داروي رمدسيوير 
از بيمارستان هاي خوزستان آغاز شد و حاال 
به عنوان يك طرح موفق در كشــور اجرا 
مي شود. طرحي كه به تأييد مسئوالن علوم 
پزشكي در اســتان هاي مختلف موجب 
كاهش روند بســتري در پيك چهارم و 
تسريع در بهبود بيماران مبتال شده است. 
ســعيد نمكي، وزير بهداشت هم از تأثير 
بسيار زياد اجراي اين طرح در تاب آوري 
مراكز درماني براي مواجهه با پيك سنگين 
اخير كرونا در كشور خبر داده و اينكه قرار 
است اجراي پروتكل سرپايي درمان كرونا 
با داروي رمدسيوير در سازمان بهداشت 
جهاني به عنوان يك تجربه موفق جهاني 
ثبت شود. البته اين شيوه نگراني هايي هم 
در پي دارد زيرا اين دارو با وجود پوشش 
بيمه اي به آساني در دســترس بيماران 
نيست و آنها فقط با مراجعه به كلينيك هاي 
سرپايي دانشگاه علوم پزشكي استان ها 

می توانند از دارو استفاده كنند.  

آغاز طرح درمان سرپايي در خوزستان 
رئیس دانشــگاه علوم پزشــكي جندي شاپور 
اهواز و فرمانده قــرارگاه مقابله با بیماري كرونا 
در خوزســتان درباره اجرای ايــن طرح برای 
اولین بار در خوزســتان به همشــهری گفت: 
»خوزستان اولین اســتانی بود كه درگیر پیك 
ويروس انگلیسی شــد و تمام تخت های استان 
درگیر شد. با وجود افزايش مراكز درمانی تنها 
۵0 تخت مانده بود كه ظرفیت  بیمارستان های 
خوزستان پر شود.« فرهاد ابول نژاديان افزود: 
»۵ اســفند ۹۹ تزريق رمدسیوير برای بیماران 
سرپايی را به وزير بهداشــت پیشنهاد داديم. با 
موافقت آقای نمكی قرار شد اين طرح به عنوان 
يك طرح پژوهشی با حضور اساتید دانشگاهی 

و همچنین متخصصان حوزه عفونی، داخلی و 
بیهوشی آغاز شود. با آغاز طرح، مطالعات درباره 
اينكه چه افرادی را اجازه داريم بستری نكنیم و 
درمان ســرپايی روی آنها صورت بگیرد، انجام 
شد. در اين بررسی افراد به دو گروه تقسیم بندی 
 شدند، گروه اول كسانی كه در كمتر از يك هفته 
از ابتال مراجعه می كردند و گــروه دوم 2 هفته 
از زمان ابتاليشان می گذشت.« ابول نژاديان به 
نتايج خوب اجرای اين طرح اشاره كرد و گفت: 
»اين طرح ابتدا در مراكز درمانی مركز اســتان 
آغاز شد و متوجه شديم كه درمان زودهنگام در 
بیماران رخ داده است و كمك كرد كه بستری 
نشــوند. مرگ و میر هم به وضوح پايین تر آمد. 
در يك دوره 28 روزه پايلوت در اســتان ۷۳۵ 
بیمار مورد مطالعه قرار گرفتند و مشخص شد 
در افرادی كه با كمتر از يــك هفته عالئم بروز 
مراجعه كرده بودند تنهــا 4.1۷ درصد مجبور 
به بستری شدند و برای بازه زمانی بیشتر ابتال 
هم ۷.۹۹ درصد احتمال جــواب ندادن درمان 
وجود داشت. همچنین در گروه اول هیچ مورد 
فوتی ثبت نشد و در گروه دوم هم 1.01 درصد 
بیماران فوت كردند.« اين مســئول همچنین 
درباره هزينه هــای درمان بیماران ســرپايي 
 كرونا با اســتفاده از داروي رمدســیوير گفت: 
» بیمارانی كه با مراجعه به مراكز درمانی، پرونده 
بستری موقت در بیمارستان  تشكیل دهند  تنها 
۳0 درصد هزينه ها را پرداخــت خواهند كرد.

البته با توجه به تالش های آقای وزير قرار است 
شرايط برای پرداخت تنها 10 درصد دارودرمانی 
رمدسیوير میسر شود. عالوه بر اين كه شخص 
مجبور نیست هزينه های هتلینگ بیمارستان را 
بپردازد.« به گفتــه ابول نژاديان و به تايید وزير 
بهداشــت با اجرای اين طــرح در پیك چهارم 
در استان های كشور 1۵0 هزار بیمار از درمان 
ســرپايی كرونا با رمدســیوير برخوردار شدند 
كه اگر قرار بودند بستری شوند، شرايط بسیار 

سختی را رقم می زد.  

درمان سرپايي با دو دارو در خراسان رضوي 
مدير روابط عمومي دانشــگاه علوم پزشكي هم 

اجراي اين طــرح  را در پیك چهارم مناســب 
عنوان كرد و به همشــهري گفت: »با توجه به 
اينكه در برخي شرايط كرونا درمان دارويي بايد 
زودتر شروع شود اين مسئله اقدام خوبي بود كه 
از خوزستان آغاز و به ديگر استان هاي كشور هم 
ابالغ شد. اما بايد به اين مسئله توجه داشت كه تا 
پیش از اين رمدسیوير فقط براي بیماران بستري 
و در شرايط خاص تزريق مي شد اما با اين روند و 
افزايش تقاضا شرايط غیرطبیعي ايجاد مي كند 
و بايد به اندازه كافي داروي مورد نیاز را در كشور 

داشته باشیم.«
حمیدرضا رحیمي با اشــاره به درمان سرپايي 
با استفاده از رمدســیوير و فاويپیراوير در پیك 
اخیر بیان كرد: »به ويژه در كروناي انگلیسي كه 
سرعت پیشرفت بیماري از زمان ايجاد ويروس 
تا درگیري ريوي باالســت، ايــن داروها مؤثر 
بوده و هر چه شروع درمان دارويي ضد ويروس 
سريع تر باشد اثربخشــي هم باالتر است.« وي 
تأكید كرد: »در واقع اين پروتكل ها و مســائل 
با توجه به شرايط ممكن است تغییر كند. ماده 
اولیه داروي رمدسیوير از هند تامین مي شود و با 
توجه به مشكالتي كه در اين كشور پیش آمده 
بايد تمهیداتي براي تامین ماده اولیه آن صورت 

بگیرد كه مشكالتي را ايجاد نكند.«

عبور سريع مازندران از پيك چهارم 
رئیس دانشگاه علوم پزشــكي مازندران هم در 
گفت وگو با همشهري از درمان سرپايي بیماران 
استان بر اساس دستورالعمل وزارتخانه خبر داد 
و گفت: »در آغاز پیك چهــارم كرونا اين روش 
درماني مدنظر قرار گرفت و بــا توجه به اينكه 
اين دارو تحت پوشــش بیمه قرار دارد به همه 
بیماران بدون نیاز به بستري تزريق مي شود.« 
سید عباس موسوي در پاســخ به اين سؤال كه 
آيا مي توان اســتفاده از اين روش را تجربه اي 
موفق در درمــان كرونا و كاهــش پیك عنوان 
كرد، توضیح داد: »پاســخ دادن به اين سؤال از 
نظر علمي كار آساني نیست اما با توجه به تأيید 
سازمان جهاني كه رمدســیوير میزان بستري، 
بدحالي و نیاز به آي سي يو را كم مي كند قاعدتا 
مؤثر است. البته درباره استان مازندران در پیك 
اخیر ما خیلي سريع تر افت كرديم و كاهش آن 
خیلي سريع تر رخ داد اما اينكه عنوان كنیم كه 
به دلیل درمان بیماران سرپايي با رمدسیوير بوده 
يا عواملي ديگر دخیل بوده است، از نظر علمي 
كار سختي خواهد بود.« وي تأكید كرد: »وزارت 
بهداشت هم قرار است اين نوع پروتكل سرپايي 
را به عنوان تجربه اي كارآمد براي سازمان جهاني 

بهداشت ارسال كند.«

 هليالن آنطور كه مسئوالن استاني 
مي گويند شهرســتان جديدي درمان

نيســت؛ كهره سال هاست روي 
نقشه ايالم وجود دارد و توحيد هم چند سالي 
مي شود كه به آن اضافه شده است. اين دو بخش 
روي هم حدود 17هزار نفــر جمعيت دارند و 
سال هاست مردم شان به دليل نداشتن مركز 
درماني مجهز راهي شــهرهاي دور و نزديك 
مي شوند. يك سال بيشتر است كه كرونا مردم 
را ناچار كرده بــه مراكز درماني مراجعه كنند، 
حادثه هم كه خبر نمي كند و هر لحظه ممكن  
است شــرايط اورژانســي پيش آيد. در اين 
وضعيت ساكنان هليالن ســختي بسياري را 
تحمل مي كنند تا خود را به بيمارستاني برسانند 

و بتوانند از درمان بهره مند شوند.

درمان در كرمانشاه
يك شهروند اهل هلیالن و ســاكن ايالم درباره اين 
شهرستان به همشــهري مي گويد: »حدود ۳۵سال 
پیش در كهره كه آن زمان روســتا بود، يك درمانگاه 
ساخته شد و تا امروز امكانات درماني ديگري به اين 
بخش اضافه نشده اســت. فقط در سال هاي گذشته 
بعضــي از جوانان منطقه كه در رشــته هاي مختلف 
پزشكي و درماني تحصیل كرده اند، در اين درمانگاه 

شروع به كار كرده اند.«
سهراب ســیدمرادي كه معتقد اســت در يك سال 
گذشته هلیالن به شهرستان تبديل و امكانات منطقه 
كمي بیشتر شده است، درباره نبود امكانات درماني 
مي گويد: »توحید، بخش ديگر هلیالن جديدتر است 
و از نظر شهري شرايط بهتري دارد؛ به همین دلیل قرار 
بود درمانگاه كهره را تعطیل و درمانگاهي در توحید 
باز كنند كه با مخالفت مردم مواجه شد. درست است 
كه هلیالن در تقسیمات كشــوري جزو استان ايالم 
اســت، اما مردم به دلیل نبودن امكانات بهداشتي به 
كرمانشاه مي روند كه به خاطر وجود آزادراه 4۵دقیقه 

با آنها فاصله دارد.«

مشكالت بي پايان مردم هليالن
علي الماسي در بخشداري مشــغول به كار و ساكن 
هلیالن اســت. او كه خبرنگاري هم مي كند، درباره 
وضعیــت اين شهرســتان به همشــهري مي گويد: 
»مشكالت هلیالن به نداشــتن بیمارستان محدود 
نمي شود؛ زيرا درمانگاهي كه امكانات درماني كافي 
داشته باشد هم اينجا وجود ندارد. يك مركز سالمت 
در توحید هست و در كهره هم امكانات در حد ويزيت 
عمومي اســت و مــردم بايد براي مســائل جدي به 
كرمانشاه بروند.« او درباره نبود آمار بیماران كرونايي 
در اين شهرســتان هم مي گويد: »بیشتر كرونايي ها 
به اســالم آباد و كرمانشــاه مي روند و آمــاري هم از 
آنها منتشر نمي شود. شــهرهايي كه امكانات دارند، 
وضعیتشان قرمز اســت و ما كه امكانات و آماردهي 
نداريم نارنجي هستیم. به نظرم اين موضوع نمي تواند 

درست باشد.«

الماسي اما همین شرايط هلیالن را خوب توصیف و 
تصريح مي كند: »بايد زردالن را ببینید. محروم ترين 
دهستان كشور است. بخش گرمسیري اش يك مركز 
سالمت دارد كه فقط ســاختمان است و امكاناتي در 
آن نیست. بخش سردسیر هم همین شرايط را دارد و 
مسیر هم كوهستاني و صعب العبور است. اگر كسي را 
عقرب بزند تا كرمانشاه هم نمي توانند بروند و ممكن 

است بمیرد.«
اين شــهروند اهل هلیالن كه در فضــاي مجازي و 
همینطــور در همكاري بــا صدا وســیما كار خبري 
مي كند، مي افزايد: »هرجا بتوانیم مشكالت را انعكاس 
مي دهیم، ولــي فايده اي نــدارد. همانطور كه گفتم 
مشكل فقط درمان نیست و ۳1روستاي منطقه آب 
آشامیدني ندارند. بعضي شان آب را با لوله از چشمه به 
روستا برده اند؛ آن هم چشمه اي كه حیوانات وحشي 
از آن آب مي خورند و بیماري هاي مختلفي تهديدشان 
مي كند. جايي كه آب نیســت، چطور ممكن اســت 

امكانات درماني باشد؟«

ساخت بيمارستان محلي در هاله اي از ابهام
محمد كريمیان، رئیس علوم پزشــكي استان ايالم 
در گفت وگو با همشــهري از ساخت يك بیمارستان 
محلي در زمیني اهدايي با ۵هزار مترمربع مســاحت 
خبر مي دهد؛ مركزي كــه در اصطالح به آن درمان-
 بســتر مي گويند و بنیاد مســتضعفان قرار اســت

آن را بسازد.
ســاكنان هلیالن اما درباره اين مركز مي گويند كه 
بهمن ســال ۹۹كلنگ زني شــده و هنوز چیزي در 
اين زمین ســاخته نشده اســت و خبري از آغاز كار 
هم نیســت. از طرف ديگر بنیاد مستضعفان چنین 
طرح هايي را با مشاركت سازمان هاي دولتي مي سازد 
و براي اين مركز درماني هم علوم پزشكي بايد سهم 

خود را بدهد تا كار به نتیجه برسد.

پيگير هستيم
فرماندار هلیالن درباره اقدامات اين نهاد براي بهبود 
شرايط درماني شهرستان به همشــهري مي گويد: 
»اينجا يك سال است كه شهرســتان شده و زماني 
كه من به فرمانــداري آمدم، يك درمانگاه بیشــتر 
نداشت. هم اكنون با تفاهم نامه بین بنیاد مستضعفان 
و علوم پزشكي اســتان كلنگ يك درمان-بستر زده 

شده است.«
ســعید شــهبازي مي افزايد: »با اينكه مشــكالت 
شهرستان زياد اســت، در اواخر كار دولت قرار داريم 
و انتخابات هم به زودي آغاز خواهد شد، موضوع مركز 
درماني هلیالن فراموش نشده است و به شدت پیگیر 

ساخت آن هستیم.«
 

  
به نظر مي رسد ايجاد يك مركز درماني براي جمعیت 
20هزار نفري هلیالن به چاه وعده هاي مســئوالن 
افتاده است. در شرايطي كه اخبار خوبي از مشكالت 
درماني مردم منطقه به گوش نمي رسد و كرونا مدام 
نقشه كشــور را قرمز و نارنجي مي كند، چنین نیازي 
آن قدر ضروري هست كه مشمول زمان نشود و روي 

كاغذ باقي نماند.

درمانسرپاييكرونادراستانها

مداوای اهالي هليالن در استان همسايه

پس از تجربه موفق خوزستان در تزريق داروي رمدسیوير براي درمان بیماران كرونايي بدون 
نیاز به بستري، ساير استان ها از اين تجربه برای كنترل پیك چهارم استفاده كرده اند

مردم كهره و توحید در شهرستان هلیالن استان ايالم به دلیل نداشتن بیمارستان براي 
رفع نیازهاي درماني خود ناچار هستند به كرمانشاه سفر كنند

حميده پازوكي  
خبرنگار

مريم سرخوش   
خبرنگار

ايجادكلینیكهايتنفسيدراصفهان
 آرش نجيمي، سخنگوي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان   از اجراي طرح كلينيك های 

تنفسی و در مان سرپايی در مراكز درماني استان خبر داد و به همشهري گفت: »با ايجاد 
كلينيك هاي سرپايي و تنفسي بيماراني كه طبق اعالم پزشك وضعيت حادي ندارند اما 
نيازمند دارو هستند، ديگر براي دريافت داروي رمدسيوير بستري نمي شوند بلكه به اين 
كلينيك ها مراجعه، دارو را تزريق مي كنند و براي سپري كردن دوره درمان و استراحت به 
منزل مي روند. اين مسئله موجب شده كه بار و حجم بستري بيماران كاهش پيدا كند.«  

ث
مك
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 كمبود معلم در مدارس ايران به رقم 
200هــزار نفر در ســال تحصيلي گزارش

1401-1400رســيد؛ رقمــي كه 
كارشناســان منابــع انســاني آن را آغازگر يك 
ســونامي و بحــران بــزرگ در دل بزرگ ترين 
وزارتخانه كشور مي دانند. بحراني كه زنگ خطر 
كالس هاي بي معلم در مدارس دولتي كشور را به 
صدا درآورده و مسئوالن آموزش و پرورش را براي 

حل اين معضل مهم به تكاپو انداخته است.
اين ميزان كمبود را 2نفر تأييــد مي كنند؛ اولي 
اســفنديار چهاربند،رئيس مركــز برنامه ريزي و 
نيروي انساني سابق آموزش وپرورش كه قبالهم 
نسبت به اين بحران هشدار داده بود و دوم معاون 
حقوقي وزارت آموزش و پرورش كه وعده مي دهد 
با تخصيصي رديف اســتخدامي اين مشــكل را 

مرتفع مي كنند.
چهاربند در گفت وگو با همشهري توضيح داد: از 
سال 97به طور متوسط 40هزار معلم بازنشسته 
شــده اند كه بايــد در اين چند ســال به صورت 
تراكمي، نيرو جايگزين آنها مي شــد كه نشده و 
االن اين رقم به 200هزار نفر رســيده و تا ســال 
1404هم ســالي 45هزار معلم ديگر بازنشسته 
مي شــوند كه اين رقم را به بــاالي 450هزار نفر 
مي رســانند؛ يعني تقريبا نيمي از نيروي انساني 

آموزش و پرورش.
براســاس پيش بيني ســازمان برنامــه و بودجه 
امسال و سال بعد بيشــترين ميزان بازنشستگي 

معلمــان رخ مي دهــد يعنــي در اين 2 ســال 
111هــزار و 545معلم دوران خدمــت خود را 
به پايان مي رســانند. براســاس اين آمار از سال 
1402تا 1406نيز شــاهد ســير بازنشســتگي 
معلمان در كشــور خواهيم بود. يعني هر ســال 
به طور ميانگيــن 18هزار و 650نفــر از معلمان 
بازنشســته خواهند شد.از ســوي ديگر براساس 
گزارش »تحليل و بررسي وضعيت نيروي انساني 
شــاغل در وزارت آموزش و پرورش و پيش بيني 
مشــمولين بازنشســتگي تا ســال 1406« كه 
معاونت امور علمي، فرهنگي و اجتماعي سازمان 
برنامه و بودجه آن را تهيه كرده اســت، جمعيت 
بازنشســتگان آموزش و پرورش تا سال 1406، 
463هزار و 272نفر خواهد بود كه حدود 71درصد 
از اين تعداد، يعني 328هــزار و 426نفر قبل از 
سال 1402بازنشسته خواهند شد. همه اين اعداد 
و ارقام نشــان مي دهند كه بحران بزرگ كمبود 

معلم در مدارس كشور آغاز شده است.
نشانه هاي بحران كمبود معلم در سال 97ظهور 
پيدا كــرد و وزارت آموزش و پــرورش را بر آن 
داشــت كه براي اين بحران چاره انديشــي كند؛ 
چاره انديشــي اي كه بيشتر به مســكني موقت 
مي مانســت كه حتي مي تواند اوضاع را وخيم تر 
كند. خريد خدمات آموزشي، استفاده از شيوه هاي 
مختلف حق التدريسي و افزايش ظرفيت كالس ها 
به باالي 40نفر همه و همه راهكارهايي براي پاسخ 

كوتاه مدت به اين بحران بودند.

بحران كمبود معلم از كجا شروع شد؟
افزايش نرخ مواليد در دهه 60يعني افزايش نياز 

به خدمات آموزشي در نيمه دوم اين دهه و دهه 
70. براساس آمار، نرخ جمعيت دانش آموزان ايران 
تا سال 79روند افزايشي داشته است. نكته اي كه 
پيش از اين  اللهيار تركمن، معاون برنامه ريزي و 
توســعه منابع وزارت آموزش وپرورش درباره آن 
چنين گفت: تا ســال 79جمعيت دانش آموزي 
در حال افزايــش بود و پس از آن رشــد متوقف 
شد.ضريب اشــتغال تمام نيروهايي كه استخدام 
شــده بودند دچار تغييراتي شــد، پس از آن در 
دوره اي، جلــوي ورودي آموزش و پــرورش را 
بستند و گفتند مازاد نيرو داريد كه البته درست 
مي گفتند چون 980هزار نيروي انساني در ازاي 
11.7ميليون نفر دانش آموز داشتيم و آنجا بود كه 
اســتخدام را محدود كردند و اين محدود كردن 

استخدام باعث ايجاد شرايط فعلي شد.
اللهيار تركمن همچنين مي گويد: اگر در آن روزها 
فكر مي كردند كه زمانــي جمعيت دانش آموزان 
كاهش مي يابد و سراغ استخدام افراطي نمي رفتند 
و راه جذب نيرو را در ســال هاي بعد نمي بستند، 
امروز دچار اين وضعيت نمي شــديم، يك قلم در 
ســال 1370حدود 105هزار نفر آن هم در يك 
سال اســتخدام شــدند و تحليل نمي كردند كه 
از دهه 80به بعد افت جمعيــت دانش آموزي را 
خواهيم داشت و ضريب اشــتغال افراد استخدام 

شده، دچار مشكل مي شود.

خروجي كم كيفيت دانشگاه فرهنگيان
تا قبل از آمدن كرونا و مجازي شــدن آموزش ها، 
برخي كالس هاي درس مــدارس دولتي تا اواخر 
مهر بدون معلم مانده بودند. با وجود اين آموزش 
و پرورش براي جبران كمبــود حدود 197هزار 
معلم تمــام روش هايي را كه مي توانســت به كار 
گرفت، البته در گيرودار كمبــود معلم، اختالف 
نظر درخصوص نحوه محاســبه نيــاز به معلم و 
برآورد تعداد شــاغالن و بازنشستگان چند سالي 
است كه به يكي از چالش ها ميان سازمان اداري 
و استخدامي، ســازمان برنامه وبودجه وآموزش 
وپرورش تبديل شده است و از جلسات مشتركي 
كه قــرار بود بين اين 3دســتگاه براي بررســي 
وضعيت نيروي انساني آموزش و پرورش برگزار 

شود، اخباري بيرون نمي آيد.
از ســوي ديگر بحث ها و مقاومت ها در برابر ورود 
فارغ التحصيالن ســاير دانشــگاه ها به آموزش و 

پرورش آن هم در شــرايطي كه ايــن وزارتخانه 
با مشــكل جدي كمبــود معلم مواجه اســت، 
مشــكلي مضاعف اســت. البته مخالفان جذب 
فارغ التحصيالن ساير دانشــگاه ها )با گذراندن 
دوره يكساله در دانشــگاه فرهنگيان( تا امروز به 
صورت مســتند به اين پرسش پاســخ نداده اند 
كه كيفيــت روش هاي تدريــس و معلمي ميان 
فارغ التحصيــالن دوره چهارســاله دانشــگاه 

فرهنگيان باالتر است يا معلمان ماده 28؟ 
پانتــه آ دّري، معاون آموزش متوســطه آموزش 
و پرورش شــهر تهران، در اين باره مي گويد:»در 
سال هاي گذشته ورودي و خروجي ها به دانشگاه 
فرهنگيان تنظيم نشــد، اما بايد به اين موضوع 
توجه كرد كــه آيــا فارغ التحصيالن دانشــگاه 
فرهنگيــان از اســتاندارد الزم و مناســب براي 
اداره كالس درس برخوردار هســتند؟ در تهران 
به عنوان استاني كه حداقل ورودي ها را از دانشگاه 
فرهنگيان داريــم، وقتي معلم را بــه ما تحويل 
مي دهند، مشــاهده مي كنيم كه 4سال آموزش 
در دانشــگاه فرهنگيان هم نتوانســته يك معلم 
دوره ديده و كارورزي كــرده كه آموزش باكيفيت 

ارائه دهد، آماده كند.«
او افــزود: در ســال هاي اخير به دليــل نابرابري 
سيستم جذب و نگهداشت نيروي انساني، تكميل 
شدن سنوات كاري فرهنگيان و بازنشستگي آنها 
در پايان 30و 35سال و از سوي ديگر بازنشستگي 
پيش از موعد در شــرايط خاص، هر ســال كسر 
بزرگي با كمبود نيروي انســاني مواجه هستيم 
البته اين الگو در استان هاي مختلف متفاوت است.

نيم نگاهي به كاهش جمعيــت براي جبران 
كمبود معلم

با همه اين  تفاســير، قاســم احمدي الشكي، 

معاون حقوقي و امور مجلــس وزارت آموزش 
و پــرورش، نويد ايــن را مي دهد كه تا ســال 
1403مشــكل كمبــود معلم در تمام كشــور 
رفع خواهد شــد و علت كاهش اين مشــكل نه 
برنامه ريزي هاي وزارتخانه كــه كاهش دوباره 
جمعيت دانش آموزان است؛» تا سال 1403دچار 
مشكالت جدي نيروي انساني هستيم و پس از 
آن جمعيت دانش آمــوزان كاهش پيدا مي كند 
بنابراين هم اكنون دنبال راهكارهايي هســتيم 
تا بتوانيم براي اين چند سال برنامه ريزي  داشته 
باشــيم، ســال 1399بيش از 102هزار رديف 

استخدامي دريافت كرديم.«
اما چهاربنــد عقيده ديگــري دارد، او مي گويد 
باعــث و باني مشــكالت امروز كمبــود معلم، 
ســازمان امور اداري و اســتخدامي و مجلس 
هستند. » تقريبا 6مجلس ما در اين بحران نقش 
داشــتند. 65درصد نيروهاي آموزش و پرورش 
را مجلس اســتخدام كرده و نه دولت، آن هم با 
شرط عدم احراز صالحيت، عدم فضاي رقابتي و 
عدم احراز مستنداتي كه سابقه خدمت آنها تأييد 
شود. بســياري از افرادي كه هم اكنون در حال 
استخدام هستند، سابقه كاري شان صوري است 
و اعتبار علمي ندارد و همين باعث پايين آمدن 
كيفيت آموزشي در مدارس دولتي شده است.«

با فرض اينكه در ســال 1403، يعني 3ســال 
ديگر مشــكل كمبود معلم رفع شــود اما هنوز 
پرسش هاي بسياري از مسئوالن وزارت آموزش 
و پرورش باقي مانده است؟ تكليف دانش آموزان 

در اين 3سال چه خواهد شد؟
 كمبود اصلي وزارت آمــوزش و پرورش در رده 
متوسطه بيشتر در كدام رشــته هاي تحصيلي 
است و با اين حساب براي دانش آموزان در اين 

3سال چه تدبيري انديشيده شده است؟

زنگ خطر كالس هاي بي معلم در تمام استان هاي كشور به صدا درآمد
كمبود 200هزار معلم براي سال تحصيلي آينده

اميرحسين احمدي
خبر نگار

صداي كيوسك داران روي پيشخوان
ادامه از  با آماري كه شركت ساماندهي صنايع ارائه مي دهد، 

سال گذشته بسياري از كيوسك داران اجاره بهاي صفحه 3
خود را با همــان قيمت هــاي قبلي پرداخــت نكرده انــد. برخي از 
كيوسك داران نيز 7سالي است كه بدون پرداخت اجاره بها به فعاليت خود 
ادامه مي دهند. مديرعامل شركت ســاماندهي صنايع و مشاغل شهر 
تهران مي گويد: »برخي از دوستان  چند سالي مي شود اجاره نداده اند؛ 
يعني در ســال هاي 98، 97و 96.برخي نيز 7، 6سالي هست كه اجاره 
نداده اند و ما االن با راه اندازي سامانه كيوسك در شهرداري اين مسائل را 
شفاف ســازي مي كنيم.«  او ادامه مي دهد:  »البته در روزهاي گذشته 
كيوسك داران اعتراضي داشــتند. ما براي اينكه صداي آنها را بشنويم 
مساعدت هايي هم در سال گذشته داشتيم. طوري كه 2تا 6 ماه به آنها 
فرصت داديم و اجاره از آنها نگرفتيم. امســال نيز اجاره هاي سال 99را 
دريافت مي كنيم و البته 2 ماه از سال گذشته و هنوز خيلي ها اجاره اي 
پرداخت نكرده اند. در عين حال، 35درصد به كيوسك داران تخفيف داده 
شد تا اجاره خود را پرداخت كنند.« مفاخريان معتقد است كه اجاره بهاي 
كيوسك ها كمتر از مبلغي است كه كيوسك داران به اتحاديه پرداخت 
مي كنند. او تأكيد مي كند: »دوستان كيوسك دار كه اعتراض مي كنند، 
هم اكنون بيشتر از اجاره بهای كيوسك خود به اتحاديه پول مي دهند. 
همچنين هزينه پسماند نيز غالبا از آنها گرفته نمي شود، درحالي كه يك 
ملك مسكوني عوارض پسماند مي دهد. شركت ساماندهي مشاغل بيشتر 
از اينكه از طريق كيوســك داران مطبوعاتي كسب درآمد كند، به آنها 
خدمات مي دهد.« با اين حال، حيدري، كيوسك دار در شهرك گلستان 
درباره اجاره بها مي گويد: »اگر اشتباه نكنم امسال اجاره بها نزديك يك 
ميليون تومان شده است. سال قبل اجاره بها كمتر بود ولي اينكه اعتراض 

داريم يا نه را بايد برادر بزرگ ترم بگويد.« 

فروش دخانيات ممنوع
پيش از اين قرار بود كيوسك هايي با طراحي جديد جاي كيوسك هاي 
فعلي مطبوعاتي را بگيرد، اما مديرعامل شــركت ساماندهي صنايع 
مي گويد: »اگر اشــكاالتي كه االن در مورد كيوسك داران وجود دارد، 
برطرف شود، ما كيوســك هاي جديدي كه پيش از اين گفته بوديم را 
تعبيه خواهيم كرد. در واقع دوستان بايد حسن نيت خود را نشان دهند 
و طراحي هاي كيوسك هاي جديد نيز رو به اتمام است تا ان شاءاهلل براي 
توليد آماده شود.« مفاخريان همچنين درباره خريد و فروش دخانيات 
در كيوسك هاي مطبوعاتي يادآور مي شود: »كيوسك داران 2 اتحاديه 
مجزا دارند، يكي براي كيوسك هاي مطبوعاتي و ديگری براي دكه داران 
گلفروشــي. هيچ كدام از اين 2 اتحاديه در قراردادهاي اوليه قرار نبوده  
دخانيات بفروشند ولی متأسفانه آنها اقدام به خريد و فروش دخانيات 
مي كنند. ما گله  مند هستيم و به ستاد مبارزه با مواد مخدر، قاچاق كاال 
و ارز، بهداشت، اتحاديه و بازرســان اتحاديه چندين بار نامه نوشتيم و 
خواستار رسيدگي به اين مسئله شديم؛ چراكه در گذشته مطبوعات 
به عنوان يك كار فرهنگي به كيوسك داران واگذار شده است. قرار بود 
معبري از شهر آزاد شود و به كيوسك ها اختصاص يابد تا يك مقدار كار 
مطبوعات و موضوعات فرهنگي در آن اتفاق بيفتد. در واقع ما به شدت 
مخالف اين رويه هســتيم.«  اين در حالي اســت كه كيوســك داران 
مي گويند به دليل كاهش تيراژ مطبوعــات چاره اي جز فروش اقالمي 

چون دخانيات براي تامين درآمد ندارند.
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   تئوري چابك سازي نيروي انساني و پاسخ معكوس
سويه بسياري از انتقادها رو به علي اصغر فاني، وزير اسبق آموزش و پرورش دارد. فاني باور داشت كه جمعيت معلمان به 
نسبت دانش آموزان زياد است و براي ايجاد رفاه در آموزش وپرورش بايد تعداد معلمان را كاهش داد تا بتوان 98درصد بودجه 
اين وزارتخانه را كه پرسنلي است، بين تعداد كمتري از معلمان تقسيم كرد. اللهيار تركمن، معاون برنامه ريزي و توسعه منابع 
وزارت آموزش و پرورش درباره اين نقد به وزير اسبق آموزش و پرورش گفت: آقاي فاني معتقد بود، تعداد نيروي انساني 
آموزش و پرورش را روي 700هزار نيروي انساني متمركز و با يك نيروي انساني فعال و چابك، نيازهاي آموزشي را تأمين كند؛ 
مركز برنامه ريزي و نيروي انساني كه امروز نسبت به منحل شدن آن نقد دارد، بايد سند جامع نيروي انساني آموزش وپرورش 
را با سازمان برنامه و بودجه مي بست و اين موضوع را آنجا بررسي مي كرد كه آيا كاهش جمعيت معلمان به 700هزار نفر اقدام 
درستي است يا خير؛ وزير يك تئوري را مطرح كرده بود اما بدنه وزارتخانه نتوانست آن را پياده سازي كند، مشكل از آنجا 
ناشي شد كه يك حرف درست را به شكل بد اجرا كردند. خواه نتايج سياست هاي سليقه اي و جزيره اي وزرا و خواه نتيجه 
ساختار به روزنشده آموزش و پرورش باعث شده تا يكي از مسائل اصلي آموزش كشور كمبود نيروي انساني و معلم باشد. 
براساس آماري كه در شبكه شاد مطرح شده بود، پس از كرونا 11ميليون دانش آموز و 780هزار مدير و معلم در 4 ميليون 

كالس گرد يكديگر آموزش مجازي را پيش مي برند.
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 صحبت هــاي »آلبــرت 
بورال« مديرعامل شركت دانش

فايزر درباره احتمال نياز 
 بــه تزريــق دوز ســوم واكســن
كوويد-19براي تقويت اثربخشي آن، 
موج جديدي از اما و اگرها به راه انداخت. 
طبق گفته هاي او احتمــاال افراد بايد 
ساالنه عليه كوويد-19 واكسينه شوند؛ 
درســت مانند آنچه سال هاست براي 

بيماري آنفلوآنزا در جريان است.
اكثر واكســن هاي كرونا هم اكنون در 
2 دوز تزريق مي شود اما اين احتمال داده 
مي شود كه بعد از مدت زماني اكثر مردم 
جهان نياز به دوز ســوم واكسن داشته 
باشــند. در كشــورهايي كه هنوز يك 
دوز واكسن هم ناياب است، اين مسئله 

مي تواند باعث بحران جديدي شود.
به گزارش همشهري، مديرعامل شركت 
فايزر در اين رابطه گفته است: سناريوي 
احتمالي اين است كه نياز به دوز سوم 
وجود دارد، مثال بين 6 تا 12 ماه و پس از 
آن يك واكسيناسيون مجدد ساالنه بايد 
انجام شود، اما همه اينها بايد تأييد شود. 
در اين مورد جهش هاي جديد ويروس، 

نقش اصلي را ايفا مي كنند.
اين اظهارنظر پس از مصاحبه »الكس 
گورسكي« مديرعامل شركت جانسون 
اندجانســون با CNBC بود كه عنوان 
كرد ممكن است الزم باشد مردم ساالنه 
عليه كرونا واكسينه شوند؛ دقيقا مانند 

واكسن هاي آنفلوآنزاي فصلي.
اينكه فرد واكسينه شــده دقيقا تا چه 
مدت در برابــر ويروس مقاوم اســت 
هنوز براي محققان مبهم اســت. فايزر 
اوايل اين  ماه مدعي شــده بود واكسن 
كوويد-19 اين شركت بيش از 91درصد 
در محافظت در برابر ويــروس كرونا و 
بيش از 95درصد در برابر بيماري شديد 

تا 6 ماه بعد از دوز دوم مؤثر است. واكسن 
شــركت مدرنا نيز كه از فناوري مشابه 
فايزر استفاده مي كند، تا 6 ماه اثربخشي 

خوبي از خود نشان داده است.
با اين حال، محققــان مي گويند: هنوز 
اطالعــات بيشــتري بــراي اطمينان 
از باقي ماندن محافظت بعــد از 6ماه، 
مــورد نياز اســت. چندي پيــش نيز 
»ديويدكسلر« مديرعلمي كميته مقابله 
با كرونا در دولــت آمريكا، گفته بود كه 
آمريكايي هــا بايد منتظــر تزريق هاي 
بيشــتر براي تقويت محافظت در برابر 

انواع ويروس كرونا باشند.
كســلر اعالم كرده بود واكســن هاي 
مجاز هم اكنون بسيار محافظت كننده 
هستند اما انواع جديد ويروس، مي تواند 
اثربخشــي آنهــا را به چالش بكشــد: 
هم اكنون اطالعاتمان براي مدت زمان 
اثربخشي كامل نيست و در حال بررسي 

دوام پاسخ آنتي بادي هستيم.
در فوريه امســال نيز، فايزر و بيوان تك 
اعالم كردند كه در حــال آزمايش دوز 
ســوم واكســن كوويد-19 خود براي 
تحريك بهتر پاسخ ايمني در برابر انواع 
جديد ويروس هســتند. در اواخر  ماه 

گذشته، مؤسسه ملي بهداشت آمريكا 
نيز آزمايش واكسن جديد شركت مدرنا 
عالوه بر واكســني كه قبال ارائه كرده 
بود، بــراي محافظــت در برابر جهش 
دردسرساز آفريقاي جنوبي را آغاز كرد. 
»استفان بانســل« مديرعامل مدرنا در 
اين باره گفت: اين شركت اميدوار است 
كه يك دوز تقويت كننــده براي 2دوز 

واكسن خود در پاييز تهيه كند.

واكسن كوويد مانند واكسن آنفلوآنزا 
مي شود؟

تعداد آمريكايي هايي كه به طور كامل 
واكســينه شــده اند به بيش از صدها 
ميليون نفر رسيده است اما مركز كنترل 
و پيشــگيري از بيماري ها )CDC( به 
تدابير بعدي براي محافظــت در برابر 

ويروس فكر مي كند.
انواع جهش يافته ويروس كرونا در حال 
گســترش اســت و اكنون متخصصان 
در حال آماده ســازي  خود براي زماني 
هستند كه ممكن اســت واكسن هاي 
موجود بــراي محافظــت در برابر آنها 
كافي نباشــد. به همين دليل است كه 
دانشــمندان مركز كنترل و پيشگيري 

از بيماري ها در  حال بررســي احتمال 
تقويت كننده واكســن كوويد هستند 
كه براي محافظــت در برابر انواع بالقوه 
طراحي شده اســت. روچل والنسكي، 
مدير CDC مي  گويــد احتمال اينكه 
واكسن كوويد-19 را به صورت فصلي 
مانند آنفلوآنزا مصرف كنيم، زياد است.

والنســكي گفت: مــا در حــال انجام 
مطالعات روي تقويت كننده ها هستيم 
تا ببينيــم آيا به آنها احتيــاج داريم يا 
نه. نمي دانيم اين نياز بعد از 6ماه، يك 
سال و يا 2سال اســت. اما مي خواهيم 
درصورت نياز بــه آنها آماده باشــيم. 
چشــم انداز ما اســتفاده آن به همان 
روشي اســت كه واكســن آنفلوآنزا را 

ساالنه استفاده مي كنيم.
در ايــن كارآزمايي بالينــي، مدرنا در 
حال بررسي پاسخ به دوز تقويت كننده 
50ميكروگرم واكســن خــود در افراد 
واكسينه شــده قبلي است. اين تحقيق 
نشان داد كه تلقيح تقويت كننده باعث 
افزايش آنتي بادي  ها عليه ويروس اصلي 
و دو نوع ويروســي مي شود كه به ساير 
كشورها ازجمله اياالت متحده آمريكا 

گسترش يافته است.

درحالي كه اكثر مردم جهان هنوز نتوانسته اند به يك دوز واكسن كوويد-19 دسترسي پيدا كنند 
محققان از احتمال نياز به دوز سوم واكسن و تجديد ساالنه آن خبر داده اند 

يكي از شــريان هاي حياتي انرژي آمريكا به 
طول بيش از 8800كيلومتــر و توليد روزانه 
حــدود 380ميليون ليتر، به علــت آنچه اين 
شركت »حمله سايبري« ناميده، تعطيل شد. 
اين شبكه خط لوله متعلق به شركت كلونيال 

پايپ الين است.
اين مسئله بار ديگر نشان مي دهد كه حمالت 
سايبري بيشــتر از گذشــته مي توانند باعث 
تخريــب فيزيكي و خرابكاري در تاسيســات 

زيربنايي كشور شوند.
به گفته اين شركت، اين حادثه در حال بررسي 
اســت و اكنون نيروهاي سايبري شركت هاي 
خصوصي و همچنيــن آژانس هــاي فدرال 

مشغول تحقيق در مورد آن هستند.
آن طور كه ادعا شــده، اين حمله، بزرگ ترين 
شــبكه خط لوله ســوخت بنزين و گازوئيل 
آمريكا را كه 45درصد از منابع سوخت ساحل 
شرقي، ازجمله بندر نيويورك و فرودگاه ها را 

تأمين مي كند، با اختالل روبه رو خواهد كرد.
به گزارش فوربس، اين شركت مي گويد: »ما 
براي جلوگيري از تهديدهاي بيشــتر، برخي 
از سيســتم ها را به صورت آفالين درآورده ايم 
و كل عمليات خط لوله را به طور موقت متوقف 
كرده ايم.« آخرين اختالل عمده در اين خط در 
جريان توفان هاروي در سال2017 رخ داد كه 
منجر به وقوع سيل در پااليشگاه هاي هوستون 
شد. در آن زمان، قيمت گاز در ساحل شرقي 
به سرعت افزايش يافت. هنوز هم از ماه نوامبر 
به اين طرف، قيمت بنزين در سراســر آمريكا 
به طور متوسط با افزايش 80سنتي روبه روست.

مايــك چاپل، دانشــمند كامپيوتر و اســتاد 
دانشــكده تجارت مندوز دانشــگاه نوتردام 
مي گويد كه صرف نظر از سرعت بازگشت اين 
مجموعه به مدار توليــد، »توقف عمليات اين 
خط لوله پيامي را به همراه دارد؛ اينكه اجزاي 
اصلي زيرســاخت هاي ملي مــا همچنان در 

معرض حمالت سايبري هستند.«
حتي اگر اين توقف به خاطر احتياط بيشــتر 
صورت گرفته باشد، اما چاپل بر اين باور است 
كه »اين حملــه سيســتم هايي را با مخاطره 

مواجه كرده كــه زيرســاخت هاي خط لوله 
را كنتــرل مي كنند. همچنيــن اين موضوع 
نشــان مي دهد كه اين حمله بسيار پيچيده 
بوده يا سيستم ها از امنيت مناسبي برخوردار 

نبوده اند.«
ايــن حمله پــس از هــك كردن شــركت 
سوالروايندز به دست روسيه و همچنين هك 
كردن هاي قبلي شركت هاي آمريكايي توليد 

برق از سوي روسيه اتفاق افتاده است.
اوايل ســال جاري ميالدي بود كه هكرها در 
شــهر اولدزمار فلوريدا تالش كردند تا كنترل 
سيستم آب شهري را به دســت بگيرند. آنها 
زماني شناسايي شدند كه درصدد افزايش مواد 
شــيميايي خطرناك در آب 15هزار خانه در 

ساحل غربي فلوريدا بودند.
در سال هاي اخير، مهم ترين مورد هك شدن 
را مي توان هك سيســتم هاي شركت آرامكو 
عربستان سعودي در ســال2012 دانست كه 
باعث نابودي 30هزار كامپيوتر اين شركت شد.
پيــش از اين هم در ســال 2010، يك حمله 
سايبري صنعتي به تاسيسات هسته اي ايران 
اتفاق افتاد. در اين حمله از يك كرم رايانه اي به 
نام استاكس نت استفاده شد كه از سوي رژيم 
صهيونيستي و آمريكا طراحي شده بود. گفته 
مي شود اين نخستين حمله سايبري در جهان 

بود كه باعث تخريب فيزيكي شد.

شركت كلونيال پايپ الين در مالكيت گروهي 
 از ســرمايه گذاران سازماني شــامل شركت

كي كي آر، شركت سرمايه گذاري كوخ كپيتال 
و شــل ميدســتريم قرار دارد. مجله فوربس 
سال ها پيش گزارش داده بود كه خانواده كوخ 
بيش از 85ميليون دالر در ســال از اين خط 

لوله، درآمد كسب مي كند.

تعطيلي شريان انرژي آمريكا با حمله سايبري
حمله هكرها باعث شد تا شبكه خط لوله اي كه 45درصد از منابع سوخت 

ساحل شرقي آمريكا را تامين مي كند، تعطيل شود
نگراني جهاني از نياز به دوز سوم واكسن به سوي آينده

 اقيانوس هند 
ميزبان بقاياي موشك چيني شد

سرانجام و پس از هياهو و جنجال بســيار، رسانه هاي دولتي چين 
ديروز اعالم كردند كه بقاياي بزرگ ترين موشك فضايي اين كشور 
ساعت 10:24به وقت محلي )6:54به وقت تهران( در اقيانوس هند 
سقوط كرد. به گزارش رويترز، قسمت هاي عمده از اجزاي موشك 
»النگ مارچ بي5واي2« پس از ورود دوباره به جو زمين، سوخته و 
به طور كامل منهدم شــد، اما مقاديري از آن به داخل اقيانوس هند 
سقوط كرده است. بدين ترتيب روزها گمانه زني، شايعه پراكني و اعالم 
خطرهاي اغراق آميز غربي ها در مورد محل اصابت بقاياي موشــك 
»النگ مارچ بي5واي2« چين به پايان خود رســيد. مختصات ارائه 
شده توسط دفتر مهندسي فضايي چين، نقطه برخورد را، اقيانوس 
هند و غرب مجمع الجزاير مالديو عنوان كرده اســت. رســانه هاي 
دولتي چين نيز در گزارش هاي تكميلي خود، اعالم كردند كه محل 
برخورد در مكاني با مختصات طول 72.47درجه شــرقي و عرض 
جغرافيايي 2.65درجه شمالي بوده است. از ســوي ديگر روزنامه 
گلوبال تايمز چين، نگراني در مورد »خارج از كنترل بودن موشك« 
و آسيب رســان بودن آن را »هجمه هاي غرب« اعــالم كرد. نكته 

جالب توجه اين بود كه بامداد ديروز، ارتش اياالت متحده اعالم كرد 
كه محل سقوط بقاياي موشك چيني، جايي در كشور تركمنستان 
خواهد بود! روز جمعه گذشته، وانگ ون بين، سخنگوي وزارت امور 
خارجه چين در نشست رسانه اي خود گفته بود كه بقاياي موشك  
به طور حتم در جو خواهد سوخت و اتفاق خاصي رخ نخواهد داد. با 
اين حال و به نقل از روزنامه گاردين، بيل نلسون، سناتور و فضانورد 
پيشين كه در ماه مارس گذشــته به عنوان رئيس ناسا برگزيده شد، 
مي گويد: »پرواضح است كه چين در رعايت معيارهاي مسئوالنه در 
مورد زباله هاي فضايي خود موفق نيســت. اين بسيار مهم است كه 
چين و همه كشورهاي فضايي و نهادهاي تجاري با مسئوليت پذيري 
و شــفافيت در فضا عمل كنند تا از ايمني، ثبات، امنيت و پايداري 
طوالني مدت فعاليت هاي فضايي شــان اطمينــان حاصل كنند.« 
موشك غول پيكر »النگ مارچ بي5واي2« چين، شامل يك مرحله 
اصلي و 4 تقويت كننده، روز 29آوريل با ماژول هسته ايستگاه فضايي 
در حال ساخت »تيان هه« از جزيره هاينان به فضا پرتاب شد. قرار 

است اين ايستگاه فضايي با 10ماموريت ديگر تكميل شود.

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

زهرا خلجي
خبر نگار



   دوشنبه 20 ارديبهشت 1400   شماره 8216 12
آمــار مبتاليــان  ديروز

14141
آمار بهبوديافتگان  تا ديروز

2109702
آمــار جان باختگان ديروز

386
كل آمــار جان باختگان

74910

كاهش 14 درصدي تلفات كرونا 
در كشور

ســخنگوي وزارت بهداشــت از كاهــش 14درصدي 
فوتي هاي كرونا خبر داد و گفت:» در هفته گذشته موارد 
بســتري كرونا، 16.5درصد، افراد فوت شده 14درصد و 
موارد سرپايي مثبت 26درصد نسبت به هفته قبل از آن 
كاهش داشته است.« سيما الري درباره آخرين وضعيت 
شيوع بيماري كوويد-19 در كشــور توضيح داد:» روند 
موارد بســتري به علت كوويد-19 در اغلب استان هاي 
كشور نزولي است. در هفته گذشــته استان هاي ايالم، 
همدان، خراسان شمالي و چهار محال و بختياري بيشترين 
ميزان بروز موارد مثبت بستري و استان هاي مركزي، البرز، 
چهارمحال و بختياري، اردبيل و قزوين بيشترين ميزان 
مرگ ناشي از بيماري را ثبت كردند.« به گفته او براساس 
آخرين بررسي هاي انجام شده، ميزان رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي در كشور 62.2 درصد گزارش شده است. در اين 
ميان استان هاي سيستان و بلوچستان و آذربايجان غربي 
كمترين ميزان و استان هاي يزد، سمنان، تهران، قزوين، 
زنجــان و اردبيل، باالترين ميــزان رعايت پروتكل هاي 
بهداشــتي را داشــتند. الري گفت:» براساس آخرين 
گزارش ها، در هفته گذشته درصد اســتفاده از ماسك 
63.3 درصد و ميانگين رعايت تهويه مناسب هوا در اماكن 

عمومي كشور 64.3 درصد بوده است.«

درخواست 2 ميليون دوز 
واكسن كرونا براي افغانستاني ها

رئيس جمعيت هــالل احمــر از درخواســت 2ميليون 
دوز واكســن كرونا از صليب ســرخ براي واكسيناسيون 
افغانستاني هاي ساكن ايران خبر داد. كريم همتي به ايلنا 
گفت:» روز گذشته قرار شد وزارت كشور براي واكسيناسيون 
اتباع ديگر كشورها از جمله افغانستان كد اختصاصي اعالم 
كند. درخواست ما از صليب سرخ اين بود كه 2ميليون دوز 
واكسن در اختيار ما قرار دهند، تا بتوانيم اين افراد را واكسينه 
كنيم.« به گفته او، جمعيت مهاجران افغانستاني در ايران 2تا 
3ميليون نفر است. بعضي از آنها مشكل شناسنامه دارند و يا 
كد شناسايي ندارند. وزارت كشور در تالش است براي اين 
افراد كد شناسايي درنظر گرفته شود تا بتوان واكسيناسيون 
اين افراد را هم انجام داد. همتي گفت:» تا اين لحظه تامين 
2ميليون دوز براي اين افراد محقق نشده است و ما در حال 
پيگيري هستيم. اگر اين افراد جزو گروه هايي باشند كه در 
اولويت ما هستند واكسن براي آنها تزريق مي شود؛ به طور 
مثال اگر يك مهاجر افغانستاني در بيمارستان جزئي از كادر 

درمان است براي اين افراد تزريق واكسن انجام مي شود.«

میز خبر

رئيــس مركــز بهداشــت شــرق تهــران از راه انــدازي دوميــن مركز 
واكسيناســيون خودرويــي در اســتاديوم تختــي خبــر مي دهــد

گــزارش همشــهري از راه انــدازي نخســتين مركــز واكسيناســيون ماشــيني ويــروس كرونــا در تهــران

پروانه بهرام نژاد:  بزرگراه شــهيد ياسيني مقصد 
پدربزرگ ها و  مادربزرگ هايي است كه از گوشه و كنار 
شهر، خود را به   نخستين مركز واكسيناسيون كوويد-

19خودرويي تهران در بوستان جنگلي سرخه حصار 
رســانده اند؛ مركزي كه با تالش مديريت شــهري و 
مركز بهداشت شرق تهران راه اندازي شده و براساس 
پيش بيني ها قرار است اين طرح در كل تهران توسعه 
پيدا كند. نخســتين مركز واكسيناسيون خودرويي 
پايتخت روز گذشته در بوستان جنگلي سرخه حصار 
با حضــور   جمعي از مســئوالن وزارت بهداشــت و 
مديريت شــهري پايتخت افتتاح شد. اين مركز كه با 
هدف تسهيل در دسترسي شــهروندان به خدمات 
واكسيناسيون ويروس كرونا و رفاه حال آنها و افزايش 

سرعت تزريق ايجاد شده است  .

واكسيناسيون دور از شلوغي
 مجتبي شكري، شــهردار منطقه13 درباره فعاليت 
اين مركز مي گويــد: »با توجه به اينكــه در روزهاي 
شيوع ويروس كرونا، ورود به داخل اين بوستان براي 
عموم شهروندان ممنوع است، افراد نيازمند واكسن 
با اولويت سني كه وزارت بهداشت اعالم كرده و طي 
فرايندي كه ثبت نام مي كننــد يا رزرو قبلي كه انجام 
مي دهد به بوستان جنگلي سرخه حصار مراجعه كرده 
و از در شماره يك وارد مي شــوند. آنجا در 3ايستگاه 
شناسايي و پذيرش، تزريق واكسن و معاينه پزشك، 
فرايند واكسيناســيون را دور از شلوغي و جلوگيري 
از شــيوع ويروس، انجام مي دهند.« به گفته او، انجام 
واكسيناسيون در اين طرح از ابتدا تا پايان كار، حدود 
20دقيقه زمان مي برد و از همه اينها مهم تر اين اتفاق 
در فضاي سبز و در يك محوطه تفريحي انجام مي شود. 
شكري، در توضيح بيشتر مي گويد: »از آنجاكه مراجعه 

سالمندان به مراكز درماني دشوار است، در اين مركز 
بدون نياز به پياده شدن از خودرو واكسن كرونا تزريق 
مي شود. بر همين اساس پيش بيني شده بيش از يك 
هزار و 500ويال در هر روز در اين مركز واكسن تزريق 

شود كه اتفاق خوبي براي تهران است.«

افتتاح دومين مركز در استاديوم تختي
اميرعلي فريدون فر، رئيس مركز بهداشت شرق تهران 
به عنوان يكي ديگر از شركت كنندگان در اين مراسم، 
توضيح هايي مي دهد. او مي گويد: »هدف ما اين است 
كه مردم در فضاي امن داخل خودرو واكسينه شوند. 
اگر اين جمعيت در داخل مراكز جمع مي  شدند، منجر 
به توسعه بيماري مي شد. اين نخستين مركز در تهران 
است و توسعه آن به مراكز ديگر هم ادامه خواهد داشت. 
به طوري كه در هفته آينده دومين مركز واكسيناسيون 
خودرويي در اســتاديوم تختي افتتاح خواهد شد.« 
به گفته او، اجراي چنين طرح هايي ادامه خواهد داشت 
تا از شلوغي جمعيت كاسته شــود و واكسيناسيون 
در محيط ايمن تري انجام شــود. او مي گويد: »براي 
پيشگيري از شلوغي، ثبت نام در سامانه جامع سالمت 
كشور را داريم كه افراد متناسب با محل سكونت خود 
براساس نوبت به مراكز ارجاع داده مي شوند.« زينب 
نصيري، رئيس اداره كل سالمت شهرداري تهران هم 
به توضيحات ديگر مسئوالن، موضوعات ديگري اضافه 
مي كند. به گفته او، دانشگاه هاي علوم پزشكي و ستاد 
مقابله با كروناي تهران درخواست اجراي چنين طرحي 
را داشتند، پيرو آن هم مجموعه شهرداري منطقه 13 
اعالم آمادگي كرد و نخستين آن هم در بوستان جنگلي 
سرخه حصار عملي شد. نصيري مي گويد: »همانطور 
كه از ابتداي شيوع كرونا مجموعه شهرداري تهران در 
كنار وزارت بهداشت بوده و مطابق با طرح و برنامه هايي 

كه داشتند قرارگرفته، درصورت نياز به چنين مراكزي 
هم اقدام به راه اندازي مي كند. ما آمادگي داريم از تمام 
ظرفيت هاي خود در شــهرداري تهران براي اين كار 
استفاده كنيم.« براساس اعالم او، در پي دستور شهردار 
منطقه 22، سوله بحران و مجموعه ورزشي در اختيار 3 
دانشگاه  علوم پزشكي ايران، تهران و شهيد بهشتي قرار 
گرفته و در اين هفته تمام مراكز تحويل داده مي شود تا 
در ادامه فرايند واكسيناسيون و مطابق تعداد جمعيت 
گروه هاي سني، تمام  ظرفيت هاي زيرساختي شهر 
تهران براي انجام واكســن در اختيار شهروندان قرار 

بگيرد و بهره برداري شود.

واكسيناسيون در 3گام 
مراجعه كنندگان به مركز واكسيناسيون خودرويي 
سرخه حصار در 3 ايستگاه فرايند را طي مي  كنند كه 
ايستگاه اول پذيرش و دريافت كارت ورود است. در اين 
ايستگاه خودروها در صف پشت سر هم قرار مي گيرند 
تا نوبت پذيرش  برسد. هر خودرو كه به ايستگاه  ابتدايي 
مي رسد اطالعات اوليه شهروندان توسط كارشناس 
ثبت و مراجعان به ايستگاه بعد، يعني تزريق واكسن 
هدايت مي شوند. تمام مســير با نصب چندين بنر، 
هدايتگر مراجعان است. در ايستگاه دوم هم كه در دل 
بوستان ايجاد شده، چند ميز رديف به رديف داخل غرفه 
قرار گرفته كه روي آنها ســرنگ ها و پوكه هاي حاوي 
واكسن قرار دارد. در يك سو كارشناسان اطالعات افراد 
را ثبت مي كنند و  در سوي ديگر پس از ثبت اطالعات، 
تزريق كننده واكســن براي واكسيناسيون به سمت 
خودروي مراجعان رفته و واكســن را تزريق مي كند. 
عليرضا زالي، فرمانده ستاد كروناي تهران هم كه در 
اين مراسم حضور داشت، در توضيح بيشتر مي گويد: 
»براساس ابالغيه وزارت بهداشــت قرار است مراكز 

تجميعي در كالنشهرها ايجاد شود كه نخستين مركز 
خودرويي در بوستان جنگلي سرخه حصار ايجاد شده 
و نخســتين تلقيح به بركت وجود نخستين شهيده 
سالمت منطقه13 و دبير كانون سالمت سرخه حصار 
با حضور پدر و مادر آن شــهيده  انجام شد. قرار است 
در ســوله هاي بحران و ســاير پارك هاي جنگلي كه 
امكان ايجاد واكسيناســيون خودرويي را دارد، بدون 
ايجاد بار ترافيك واكسيناسيون انجام دهيم.« به گفته 
او، خبرهاي خوبي در زمينه واكســن در راه اســت. 
به نظر مي رسد براساس ســندي كه هدف هاي اوليه 
واكسيناسيون مشخص شده در هفته آينده با شتاب 
بيشتري انجام شود. او در ادامه به ثبت نام اينترنتي افراد 
در سامانه سالمت وزارت بهداشت براي واكسيناسيون 
اشاره مي كند و مي گويد كه در روز اول راه اندازي اين 
سايت، 35ميليون نفر وارد سامانه شده اند: »باتوجه به 
اينكه در تهران حجم قابل توجهي از افراد باالي 60ساله 
را داريم، براي تأمين فضاهاي مناســب به گونه اي كه 
پراكندگي و دسترسي مناسب براي همه افراد به ويژه 
سالمندان را فراهم كنيم، عالوه بر مراكز جامع سالمت 
تهــران از ظرفيت هايي مثل بوســتان هاي جنگلي 
اســتفاده مي كنيم كه امكان تردد خودرويي در آنها 

وجود دارد.« 

لزوم افزايش مراكز واكسيناسيون خودرويي
مصطفي مباركي 84ساله، يكي از مراجعه كنندگاني 
اســت كه روز گذشــته از محله مبارك آباد به پارك 
سرخه حصار آمد و واكسينه شد: »پســرم من را به 
اين مركز آورد، اما خوب اســت بوستان هاي بزرگ 
پايتخت را براي مردم درنظر بگيرند تا افراد دسترسي 
بيشتر و بهتري به اين مراكز داشته باشند. همين كه 
ما داخل خودروي خودمان مي نشينيم و تزريق انجام 

مي شود، كار بسيار خوب و امني است.« باباعلي بابايي، 
86ساله نفر ديگري است كه از محله پيروزي همراه با 
نوه اش آمده: »از طريق بسيج سازندگي از اجراي اين 
طرح باخبر شديم، هنگام تزريق واكسن، كارشناس 
همراه مي شــود و توضيحات اوليه و عالئم احتمالي 
را مي دهد و ترس و اضطــراب افراد و خانواده ها را كم 
مي كند، اين اتفاق خوبي اســت.« او مي گويد پارك، 
فضاي باز دارد و با طي مسيري كوتاه مي توان واكسينه 
شد، بهتر است اين مراكز بيشــتر شوند. پس از طي 
2مرحله و تزريق واكسن مراجعان به ايستگاه پزشك 
و همان ايستگاه پاياني مي رسند كه ندا قوامي، پزشك 
مركز بهداشت شرق ايســتاده. او مي گويد: »در اين 
ايستگاه پزشــك افراد را معاينه مي كند و درصورت 
نبود مشكل عوارض ناگهاني و واكنش هاي آلرژيك، 
بعد از 15دقيقه اجازه خروج داده و عوامل كارت خروج 
را روي شيشه قرار مي دهند تا در خروج دچار مشكل 
نشوند و افراد راهي منزل مي شوند.« تمهيدات الزم 
براي حضور تمام عوامل مرتبــط با كادر درمان براي 
انجام واكسيناســيون صورت گرفتــه و خودروهاي 
امدادي و آتش نشاني، پليس، نيروي انتظامي، پليس 
راهنمايي و رانندگي براي برقراري امنيت و نظم دهي 
به محيــط و مراجعان در مركز كوويد-19 مســتقر 
هستند. اين طرح از يكشنبه 19ارديبهشت ماه آغاز 
شده و پيش  بيني شده به مدت 3 ماه با مشاركت مركز 
بهداشت شرق تهران   اجرايي شود و شهروندان واجد 
شرايط مي توانند با مراجعه به بوستان جنگلي سرخه 
حصار در محيطي آرام واكسينه شــوند. با توجه به 
ارزيابي هاي صورت گرفته، اين طرح قابليت اجرا در 
ديگر مناطق تهران را كه داراي بوستان ها و پارك هاي 
جنگلي هستند، داشته و ديگر مناطق شهر تهران نيز 

مي توانند از اين طرح الگو بگيرند.

   واكسيناسيون خودرويي 
در سرخه حصار
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گالويز با آشوب

نظامي در مقالت دهم از منظومه »مخزن االسرار« 
بيت هايي آورده كه گزيده اي از آغازگاهش به وصف 
روزگار مانند اســت: »اي فلك، آهسته تر! اين دور 
چند؟/ وي ز مي آسوده تر، اين جور چند؟/ از پس هر شامگهي چاشتي ا ست/ آخر 
برداشت فرو داشتي ست/...حادثه چرخ كمين برگشاد/يك به يك اندام زمين 

برگشاد/... چرخ به زير آيد و يكتا شود/ چرخ زنان خاك به باال شود«
نظامي با اين بيت ها آخرالزمان را توصيف كرده است. دوراني كه سامان كارها 
از دست بشده و آسمان و زمين درهم ريخته و نظم و قاعده از گيتي برخاسته و 
آشفتگي بر زمينه و آشوب بر زمانه چيره گشته، و اين همان است كه از ديرباز 
آخرالزمان اش مي دانستند، و اين سخت با آنچه امروزه تجربه مي كنيم شباهت 
دارد. نخست ويراني نهادهاي اجتماعي كه از فســاد گسترده برخاسته، آنگاه 
فرسايش زيست بوم و تباهي اقليم كه از نشستن نااليقان به جاي خردمندان 
ناشي شده، و در نهايت تنش هاي بين المللي و آشفتگي هاي سياسي و اجتماعي 
كه پيامد طبيعي ناسازگاري در كردار ناسزاواران است، و اينك همه اينها به عالوه 
بيماري جهانگيري كه خود دستمايه سياست سياست بازان و منافع سودجويان 
قرار گرفته است. آنچه امروز تجربه مي كنيم، با اين شاخص ها شباهتي چشمگير 
دارد به تصوير آخرالزماني كه نهصد سال پيش نظامي گنجوي درباره اش چنين 
زيبا سخن گفته است. همان نظامي شيرين سخني كه مي گفت »همه عالم تن 
است و ايران دل«، كه در همان شهري در اَران مي زيست كه به تازگي قوم گرايان 

كاشي هاي آرامگاهش را شكستند، چون بر آن شعر پارسي نوشته شده بود.
شرايطي مانند اين، هرچند شايد در چشم ما بزرگ و نامنتظره و شگفت انگيز 
بنمايد، اما در تاريخ عمر جوامع انســاني امري تكرار شونده است و پيشينه اي 
بيش از اين حرف ها دارد. هركس بــه خواندن تاريخ خو كرده باشــد، اين را 
مي داند كه برخاستن موج هايي بنيان كن از آشوب و ويراني قاعده جوامع انساني 
است. خواه اين آشوب از لشــكري از گرسنگان غارتگر و آدمكش مثل مغوالن 
برخيزد، يا بيماري اي مرگبار مثل طاعون قرون ميانه عامل اش باشد. حقيقت 
آن است كه جوامع انساني پيچيده ترين سازواره هاي تكامل يافته در جانوران 
اجتماعي هستند و شايد به همين خاطر نظم هاي اجتماعي شكننده و ناپايداري 

برمي سازند كه مدام با آشوب دست به گريبان است.
آشوب اجتماعي پردامنه، خواه از داليلي زيست محيطي مثل خشكسالي ناشي 
شده باشد و خواه پيامد بي لياقتي حكمرانان و اغتشاش سياسي و حمله خارجي 
باشد، امري ويژه تمدن ايراني يا زمانه ما نيســت، و الگويي عام است كه هر از 
چندي جوامع انساني را فرومي پاشد و گاه منقرض مي كند. تمدن ايراني كه هم 
نخستين تمدن پديد آمده بر كره زمين است و هم كهن ترين تمدن زنده امروز، 
طبعا بيشترين تجربه و انباشت خاطره را در اين زمينه دارد. چرا كه ما ايرانيان 
بارها و بارها با آشوب گالويز شده ايم و هنوز بقايمان بر فنايمان چيره است. اگر 
اين جمله نيچه مصداقي بيروني داشته باشد، همانا ماييم كه »آنچه شكست دهد 

اما نابود نكند، نيرومندتر مي سازد«.
بايگاني تاريخي جوامع اما چيزي اســت و تجربه زيسته مردمان چيزي ديگر. 
مردمان در چشم انداز سال و ماه به رخدادها مي نگرند و نه نسب و قرن و هزاره، و 
از اين رو تصميم هايي كه در زمان رويارويي با آشوبي اتخاذ مي كنند، تا حدودي 
از عواطف و هيجان هاي موضعي شان ناشي مي شود، و نه لزوما ارجاع به داده هاي 
انباشت شده در فرهنگ، و خرد معقول سنجيده. از اين روست كه در همه جوامع 
برخاستن آشــوب به كردارهايي نامعقول منتهي مي شود كه آشوب را تشديد 
مي كند و گاه به سيري برگشت ناپذير هدايتش مي كند. در ايران اما آن قدمت 
تاريخي و استواري هويتي بازمانده در هياهوي آشوب هاي بسيار، تكيه گاهي 
است كه چنين رفتارهايي را مهار مي سازد. به همين خاطر ورود ايران به دوران 
مدرن كه با جنبش مشروطه )در حوزه سياسي و اجتماعي( و انقالب اسالمي )در 
حوزه دين و فرهنگ( همراه بود، برخالف چين و روسيه و كشورهاي اروپايي با 
جنگ هاي پردامنه داخلي و خونريزي پيوسته همراه نبود، و گريختن جمعيت از 
آشوب به جاي آنكه مقيمان اين آشوب كده را از دهكي اثرگذار از جمعيت محروم 

كند، در شبكه اي جهاني و چاالك ارتباطي اندام وار با ايشان را ممكن ساخت.
اين پرسش كه »در شرايط آشوب چه بايد كرد؟« براي هركس در دايره محدود 
تجربه هاي زيسته اش پاسخي ويژه و تكرار ناشدني به دست مي دهد. مهاجرت 
كردن يا ماندن؟ در شهرها زيستن يا به روستاها رخت بركشيدن؟ در نهادهاي 
رسمي مشاركت ورزيدن يا كناره جســتن؟ و رعايت اخالق و مرزهاي عار يا 
همرنگ دورنگان شدن و سودجويي آزمندانه؟ همگي گزينه ها و امكان هايي 
هستند كه در شرايط آشوب پاسخ  استواري برايشــان نمي توان يافت. در اين 
شرايط مشكوك شدن نظم هاي پيشــين و در اين محيط مه آلودي كه هنوز 
نظم هاي تازه سر بر نياورده اند، تصميم هاي فردي است كه تعيين كننده است 
و اين تنها زماني سنجيده و اثرگذار و درســت انجام مي پذيرد كه به آن خزانه 
فرهنگي و بايگاني معناهاي انباشت شــده در سيستمي تمدني مسلح باشد. 
ايرانيان به اين خاطر در گذر تاريخ بر آشوب هاي بنيان كن گوناگون غلبه كرده 
و همچنان باقي مانده اند، كه در شرايط آشــوب طبقه اي نخبه از ايشان به آن 
اندوخته هويتي مراجعه كرده و موجي از كردارهاي سنجيده و معقول و درست 
را در هماهنگي با هم به راه انداخته اند. اين پرسش هميشه در اين شرايط مطرح 
است كه آشوبي كه امروز روياروي ماست چگونه چاره خواهد شد و چه پيامدي 
خواهد داشت؟ آشوب اصوال به خاطر پيش بيني ناپذيري اش چنين اسمي پيدا 
كرده و به همين خاطر نمي توان پاسخي قطعي و از پيش معلوم بدان داد. اما با 
مسلح شدن به آن خزانه تاريخي، پاسخ قاطع دادن بدان ممكن است. آشوب 
موقعيتي نابه سامان و مبهم است كه در آن دگرگوني هاي ُخرد به دگرديسي هاي 
كالن منتهي مي شــوند، و اين همان اثر پروانه اي مشهور است. تك كردارها و 
انتخابهاي شخصي است كه در اين زمينه اهميتي تعيين كننده پيدا مي كند و 
اينجاست كه »من«ها بختي تاريخي براي اثرگذاري بر »نهاد«ها پيدا مي كنند 

و سرنوشت تمدن ها به انتخاب هاي شخصي گره مي خورد.
من هاي امروز مقيم ايران زمين در برابر آشوبي كه رويارويشان است چه خواهند 
كرد؟ در اين شــكاف ميان خوف و رجا و در اين ابهام بين اميد و هراس، كدام 
كردارهاست كه برگزيده خواهد شــد؟ از حاال نمي توان پاسخي محكم به اين 
پرسش ها داد. اما مي توان اميدوار بود كه من هايي كه بار گران تعيين سرنوشت 
كهن ترين تمدن زمين بر دوش شان است، هنگام تعيين قواعد حاكم بر رفتار 
خويش، ادامه شعر نظامي را به ياد آورند كه پس از توصيفي كه نقل كردم، چند 
بيت پسين تر، چنين مي گويد: »مار صفت شد فلك حلقه وار/ خاك خورد مار 
سرانجام كار/  اي جگر خاك به خون از شما/ كيست در اين خاك برون از شما؟/... 
بر ســر خاك از فلك تيز گشــت/ واقعه تيز بخواهد گذشت/ سر بجهد چونكه 

بخواهد شكست/ وين جهش امروز در اين خاك هست«.

يادداشت يك

شروين وكيلي
 جامعه شناس
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كوويد،انسانوآيندهايبيجواب
ســازمان جهاني بهداشــت 11مارس 2020، كوويد-19 را رسما به عنوان 
عالم گيري معرفي كرد. با اين اعالم جهاني، بسياري از كشورها مقرراتي را براي 
ايجاد محدوديت هاي شديد و تعطيلي هاي سراسر اعمال كردند. بسياري از 
مردم به اميد  اينكه پس از پايان اين محدوديت ها- كه در اكثر كشــورها بين 
2تا 4ماه بود- زندگي طبيعي را از سر خواهند گرفت شروع كردند در خانه به 
ورزش، پختن نان و ديگر فعاليت هايي كه به نظر مي رسيد مي تواند در پركردن 
زمان مؤثر باشد. اما به تدريج بيكاري، مشكالت مالي و بحران اقتصادي ناشي از 
تعطيلي ها و روند افزايشي ازدست دادن عزيزان، آن  روي ديگر سكه كوويد را 
نشان داد. اكنون پس ازگذشت بيش از يك سال از شروع عالم گيري، هرچند 
عرضه واكســن هاي ضدكرونا اميدهايي را به وجود آورده است اما روند كند 
واكسيناسيون در دنيا بازگشت به زندگی عادی را دور از دسترس كرده است.

تجارتترس
»ترس همه  چيز را تغيير مي دهد«* ترس مي تواند در مدت كوتاهي پســتوي 
خانه ها را پر از دالر و ســكه كند و چندي بعد همان پستوها را از همان ذخاير 
خالي. ترس مي تواند ركود حضور سهامداران در بازار سرمايه را بشكند و شاخص 
را به مرز 2ميليون واحد نزديك كند. ترس مي تواند انبارهايي كه مرغ هاي در 
آستانه فساد در آنها دپو شده اســت را در كمتر از يك روز خالي كند و قحطي 
به بار بياورد و ترس، اين ترس است كه مي تواند صف هاي رأي براي شركت در 
انتخابات را كوتاه و بلند كند. ترس مي تواند هميشه حضور داشته باشد و راه هاي 
بسياري را به بيراهه بكشــاند. مي تواند تبديل به ابزاري براي اداره كشور شود 
يا ســبك زندگي افراد را در دراز مدت تغيير دهد. ترس از حضور يك دشمن 
خارجي، ترس از وقوع جنگ و ترس از كشتارهاي بي رحمانه مي تواند جنس 

مطالبات يك جامعه را تغيير دهد .

پشتچراغقرمزترس
بعضي از آدم ها ترســي موهوم در دل دارند. اين ترس شــبيه سايه موجودي 
ترسناك است كه شن كش به دست، سايه به سايه مي آيد تا در زمان مناسب 
ضربه اي وارد كند. »از نبود خانواده ام مي ترســم«، »مي ترسم كارم را از دست 
بدهم«، »از كرونا مي ترســم«، »از اينكه از عزيزانم دور بمانم مي ترسم«، »از 
بي پولي مي ترســم« و »از آينده مي ترســم« همه اينها را بارها و بارها با خود 
تكرار مي كنند و از موضع خود كنار هم نمي رونــد و اگر بخواهي آنها را از اين 
حالت بيرون بكشي مي گويند كه فعال اينجوري است. اينها آينده را نامشخص، 
گنگ، پر از هرج و مرج و متزلزل مي بينند و معتقدند كه تاريخ نشان داده هرچه 
مي گذرد سخت تر و سخت تر مي شود. در مقابل اين افراد، افرادي هم هستند 
كه مي گويند باالخره چراغ سبز مي شــود و آن وقت است كه مي توان سريع و 

پرقدرت پا روي پدال زندگي گذاشت و به جلو پيش رفت.
16 ترس از آينده1415

این شماره

انســان متأثر از گذشــته اســت؛ اين جمله در رأس مباحث 
روانشناسي است. اما به معناي تجويز ماندن در گذشته نيست. 
علم روانشناسي، قائل به آن اســت كه سرنوشت هر فردي در 
دستان خودش است و آينده به دست انسان، نه سرنوشت، ســاخته مي شود. بر اين  اساس، آينده نگري 
و دورانديشي جزو ويژگي هاي مثبت افراد محسوب مي شــود اما فكركردن به آينده دلهره آور هم است. 
آينده، امري مبهم و نامشخص است و فكركردن درباره آن در برخي موقعيت ها، مانند شرايط كنوني كه با 
جوالن كرونا، اضطراب بيماري و مرگ، بشر را فراگرفته، با دلواپسي همراه است. روانشناسان و روانپزشكان 
معتقدند كه ترس از آينده، نه مربوط به امروز كه از آغاز با انسان بوده است. آنها بر اين باورند كه اين موضوع، 
امري طبيعي و حتي الزم است، اما در برخي مواقع نيز نوعي اختالل روحي-رواني محسوب مي شود كه نياز 

به درمان دارد. نظر چند روانشناس و روانپزشك را درباره منشأ و علت ترس از آينده پرسيديم.

آينده، همچنان پيش بيني ناپذير است
مهديه صالحي، 

روانپزشك:
اين روزها بــا توجه به 
همه گيري كرونا ترس 
هميشگي انســان ها از 
آينده بيشتر و شديدتر 
شده است. اما منشــأ اين ترس چيست؟ همه ما از 
بيماري، فقر و مرگ هراس داريم، اما آنچه دردآورتر 
و ترسناك تر است، ابهامي است كه در مورد آينده 
داريم. سؤاالت زيادي در ذهن ما مي گذرد كه پاسخ 
دقيق آن را نمي دانيم: اين بيماري چقدر خطرناك 
است؟ نكند مبتال بشــوم؟ نكند عزيزي را از دست 
بدهم؟ نكند بميــرم؟ چه زماني واكســن خواهد 
آمد؟ هيچ كس پاسخ به اين ســؤاالت را نمي داند و 
در گذشته اين شدت از ابهام را تجربه نمي كرديم. 
اما ابهام از آينده پيشينه اي قديمي دارد؛ زماني كه 
انســان مكرراً توســط حيوانات و طبيعت تهديد 
مي شده و ناچار بوده كه بجنگد يا فرار كند. جنگ 
يا فرار نياز به آمادگي بدني بيشتري داشته. به ناچار 
بايد قلب مي آموخته كه تندتر بزند، فشار خون باالتر 
رود و تنفس تندتر شــود؛ پاســخ فيزيولوژيكي اي 
كه همه ما در نگراني و اضطــراب تجربه مي كنيم. 
كســاني كه اين آمادگي بدني را كسب نمي كردند 
و نمي توانستند خود را از چنگ خطر نجات دهند، 
توسط طبيعت شــكار و حذف مي شدند. بنابراين، 
بدن انســان طي قرن هــا زندگي آموختــه كه در 
خطرات مي توانــد اين تغييــرات را در خود ايجاد 
كند و زنده بمانــد. اما تمام تهديدهــا به حيوانات 
ختم نمي شد. انسان هميشه با چالشي بزرگ به نام 
پيش بيني ناپذيربودن طبيعت مواجه بوده. طوفان، 
ســيل، زلزله و بيماري هميشــه حيات را تهديد 
مي كرده اســت. اين بار انسان به سراغ علم رفت كه 
شرايط را قابل كنترل و پيش بيني پذير كند. هرچند 
تا حدودي بعضي از ابهام ها برطرف شد اما علم انسان 
محدود اســت و بايد قبول كنيم كه تنها تا حدي 
مي تواند جلوي مشــكالت را بگيرد. درحال حاضر 
علم پزشكي به رغم تمام پيشرفت هايي كه داشته، 
نتوانسته درمان موفقي براي بيماري كرونا پيدا كند. 

اين بيماري جديد است و اطالعات بشر كافي نيست. 
علم نياز به زمان بيشتري دارد تا معماها را حل كند. 
شايد وقت اين رسيده كه با اين حقيقت مواجه شويم 
كه توانايي انســان محدود است و آينده در بهترين 

حالت همچنان پيش بيني ناپذير است.

ترس از آينده، در گذشته ريشه دارد
مريم رامشت، 

روانشناس:
تــرس از وقــوع يــك 
اتفــاق، ازدســت دادن 
شغل، مرگ عزيزان و... 
در ميان همه انسان ها 
وجود دارد و كامال طبيعي اســت. آنچه قابل بحث 
است، ميزان ترس اســت. ميزان ترس از آينده در 
افراد نرمــال با افرادي كه دچــار تنش و اضطراب 
هستند، متفاوت است. دانستن اينكه در آينده چه 
پيش خواهد آمد، طبيعي و براي همه هيجان برانگيز 
است. زماني اين تمايل نگران كننده است كه فرد 
به طور دائم در آينده باشــد و فكركردن به آينده او 
را دچار اســترس و اضطراب كند. منظور، استرس 
و اضطراب به ميزان طبيعي نيســت بلكه صحبت 
از ميزاني از اضطراب است كه باعث مي شود فرد در 
زندگي خود دچار اختالل شود؛ مثاًل به طور پيوسته، 
تصور كند كه دچار ضرر و زيان مالي خواهد شــد، 
ورشكسته خواهد شــد و... يا در دوره شيوع كرونا، 
همواره در ذهن خود مرور كند كه به بيماري مبتال 
خواهد شد، اطرافيانش مبتال خواهند شد، عزيزي 
را بر اثر كرونا از دســت خواهد داد و... اين دســت 
ترس هاي غيرواقعي كه معموالً ريشه در تجربيات 
ناگوار فرد در گذشته، به ويژه دوران كودكي دارد، 
به مرور باعث مي شوند فرد در خوابيدن، ارتباطات، 
تغذيه و ديگــر امور روزمره زندگي دچار مشــكل 
شود. مشــكالت عصبي مانند سردردهاي عصبي، 
ناراحتي هاي گوارشــي، تپش قلب و مشــكالت 
جســمي ديگر نيز فرد را درگير مي كند كه در اين 
مرحله  ممكن اســت عالوه بــر روان درماني، او به 
دارودرماني نيز نياز پيدا كند. افزون بر آن، بايد به 
نوعي از اضطراب جمعي نسبت به آينده هم اشاره 

كرد. گاهي شــرايطي به وجود مي آيد كه همگان 
تحت تأثير آن، دچــار اضطراب مي شــوند؛ مثآًل 
به دنبال وقوع زلزله، يا بحــران كوويد- 19، جمع 
گسترده اي دچار اضطراب مي شوند. در اين شرايط 
راهكاري كه به عنوان درمان و براي كاهش اضطراب 
توصيه مي شود، اطالع رساني دقيق به افراد، ترويج 
آموزه هاي خودمراقبتي، دردسترس بودن امكانات 
درماني، ارائه گســترده كمك هاي حمايتي و در 
مورد بيمــاري كوويد- 19، اطالع رســاني درباره 
زمان واكسيناسيون عمومي است كه تا حد بسياري 

ميزان ترس و اضطراب از آينده را كاهش مي دهد.

ترس بدون منطق از آينده نياز به بررسي دارد
تقي ابوطالبي احمدي، 

روانشناس:
براســاس راهنمــاي 
تشــخيصي و آمــاري 
اختالالت رواني انجمن 
روانپزشــكي آمريــكا 
)DSM-FIVE(، بروز مكــرر و بدون دليل منطقي 
برخي رفتارها در يــك فرد بيانگر آن اســت كه او 
دچار اختالل در آن رفتار اســت. ترس مكرر بدون 
منطق از يك پديده نيز يــك اختالل روحي-رواني 
محسوب مي شود. در روانشناسي، 2نوع ترس وجود 
دارد: ترس طبيعي و ترس مرضي. در تعريف ترس از 
آينده ابتدا بايد به تعريف انسان سالم توجه داشت؛  
انسان در 3موقعيت گذشــته، حال و آينده زندگي 
مي كند. انسان سالم از گذشــته در حد تجربه بهره 
مي گيرد؛ ســپس با حال خوش براي زندگي آينده 
خود نقشــه هاي خوبي طراحي مي كنــد )يادآور 
مي شود كه در گذشته بودن، افسردگي ايجاد مي كند 
و در آينده، اضطراب را موجب مي شــود(. درواقع، 
انسان سالم نه درگير گذشته است، نه به وضع موجود 
بي توجه است و نه نسبت به آينده بي خيال است. در 
بيشتر مواقع، فكركردن به آينده با استرس و اضطراب 
همراه است؛ اين موضوع كاماًل طبيعي و الزم است. 
از اين جهت الزم اســت كه باعث تحرك و پويايي 
فرد مي شود. به هرحال ترجيح انسان، راحت طلبي 
و كم كاري است. دانش آموزي را درنظر بگيريد كه 
براي امتحان استرس دارد. اين حالت او، طبيعي و 
عامل حركتش براي درس خواندن است. اما زماني كه 
استرس از ميزان طبيعي بگذرد و حالت بيمارگونه 
پيدا كند، اختالل محسوب مي شود و به درمان نياز 
است؛ همان دانش آموز را تصور كنيد كه با وجود آنكه 
درسش را خوانده و براي امتحان آمادگي كامل دارد، 
باز دچار استرس و وسواس مي شود و درنتيجه تمركز 
و كارايي او كاهش پيدا مي كند. يا ترس از بيكاري را 
درنظربگيريد. ترس از آينده شغلي، موجه و منطقي 
اســت، اما وقتي فرد بدون هيچ تــالش و حركتي، 
آينده شغلي مناسبي براي خود تصور نمي كند و با 

ترس از آينده
هميشه اختالل نيست

مريم رامشت:
ميزان ترس از آينده 

در افراد نرمال با 
افرادي كه دچار 
تنش و اضطراب 

هستند، متفاوت 
است. دانستن 

اينكه در آينده چه 
پيش خواهد آمد، 

طبيعي و براي همه 
هيجان برانگيز 

است. زماني اين 
تمايل نگران كننده 
است كه فرد به طور 

دائم در آينده 
باشد و فكركردن 

به آينده او را دچار 
استرس و اضطراب 

كند

بزرگ نمايي بي اســتعدادي و يا نبود كار در جامعه، 
فقط درجا مي زند، اين افــكار، او را دچار اضطراب و 
يأس مي كند. درواقع، ترس مرضي، ترسي است كه 
هيچ استدالل و منطقي در پشت آن نيست و فرد را از 
لحاظ شخصيتي و عملكردي به هم مي ريزد و حتي 
موجب انزوا و گوشه گيري او مي شود. ترس از آينده 
نيز اگر باعث ايستايي و نااميدي و انزواي فرد شود، 

نياز به بررسي و درمان دارد.

اميد به آينده، ترس و اندوه را كنترل مي كند
محمدحسين توانايي، 

روانشناس:
ريشه ترس منفي اغلب 
بــه دوران كودكــي و 
نوجوانــي برمي گردد. 
مشاجره ها، تبعيض ها، 
تحقيرشدن، و همچنين به طور پيوسته در معرض 
حرف هاي منفي قرار گرفتن، باعث مي شــود فرد با 
كمبود اعتمادبه نفس و ترس از آينده مواجه شود. 
تصور كنيد به طور مداوم به كودك گفته شود كه اين 
كار خطرناك است، مراقب باش، دست نزن و... با اين 
تلقين هاي منفي، والدين او را حتي از ريسك هاي 
منطقي دور نگــه مي دارند و اجــازه هيچ آزمون و 
خطايي به او نمي دهند. يا كودك در محيطي بزرگ 
مي شود كه پيوســته در معرض كلمات منفي قرار 
مي گيرد، براي مثال، پيوسته مي شنود كه بدشانس 
هستند، يا هر روز شاهد صحبت هاي منفي والدين 
از مشكالت زندگي و وضع نامناسب جامعه و... است، 
تمام اين تلقين ها، مراقبت هاي بيش از حد و كلمات 
منفي، اثرات منفي بر شــخصيت و هويت كودك و 
نوجوان مي گذارد و باعث مي شــود فرد دچار ترس 
و اضطراب منفي شــود. ديگر اثرات هيجان ترس 
منفي در كودك و نوجوان به صورت ناخن جويدن، 
شب ادراري، كابوس ديدن، غيبت از كالس و دوري 
از اجتماعات همســاالن بروز مي كند. درمورد فرد 
بزرگســال بايد گفت كه  جز اثــر اطرافيان در بروز 
هيجان ترس منفي، بخشــي از ترس به انتخاب و 
رفتار خود فرد بستگي دارد؛ درواقع، سبك زندگي 
بازتاب عيني انتخاب ها، نگرش هــا و هنجارهايي 
است كه افراد برمي گزينند. ترس منفي در مورد فرد 
بزرگسال سبب مي شود او دست روي دست بگذارد، 
براي آينده برنامه ريزي نكند، و از انجام كاري كه به او 
واگذار مي شود با تكرار اين  تصور كه »نمي تواند«، سر 
باز بزند؛ مثاًل فرد آموزش رانندگي نمي بيند، چون از 
روزي مي ترسد كه تصادف خواهد كرد. از راهكارهاي 
مهم كنترل ترس از آينده، مثبت انديشي است. علم 
روانشناسي امروز به اثر شــگرف ذهنيت مثبت بر 
ساخت شخصيت افراد پي برده است. هرقدر فردي 
نسبت به آينده اميدوارتر باشد، ترس از آينده در او 

كم رنگ تر و امكان غلبه بر آن نيز بيشتر است.

نظر چهار روانپزشك و روانشناس را درباره منشأ و 
علت ترس از آينده پرسيديم

مرضيه ثمره حسيني
روزنامه نگار
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... چون فردا هنوز از راه نرسيده است 
شهره بانو پرخو، روانشناس باليني

 از 10راهكار مقابله با ترس از آینده مي گوید
ترس از آينده؛ حسي كه موجب مي شود بسياري از ما به ويژه در دوره 
نوجواني و جواني شبانه روز آن را با خود حمل كنيم و لذت زندگي در 
حال و اكنون را از دست بدهيم. احساس بالتكليفي، نداشتن برنامه مشخص براي زندگي و وجود ابهامات بسيار 
درباره اتفاقات آينده از جمله داليلي هستند كه باعث مي شوند افراد هم اكنون آرامش خود را از دست بدهند و 
دائماً نگران روزهاي آينده باشند. گاهي اين ترس تبديل به يك خوره و بيماري ذهني در ما مي شود، تا جايي كه 

دست و پاي مان را مي گيرد و مانع حركتمان مي شود و بعد از مدتي مشاهده مي كنيم كه 
به چه راحتي زمان هاي طاليي زندگي مان را از دست داده ايم و محصولي از اين همه فكر 
و خيال درباره آينده به دست نياورده ايم. اما چگونه مي توان اين ترس و اضطراب از آينده 
را تحت كنترل درآوريم تا بتوانيم در آرامش اهدافمان را دنبال كنيم و با ديد خوش بينانه 
نظاره گر پيشامدهاي زندگي مان باشيم؟ در ادامه شهره بانو پرخو، روانشناس باليني، 

به داليل ترس و اضطراب از آينده اشاره مي كند و راهكارهاي مقابله با آن را مي گويد.

خديجه نوروزی
روزنامه نگار

 ترس
از آینده

این شماره

پس از پذيرش 
مسئوليت اعمال، 

پيامدهاي آنها را نيز 
بايد بپذيريم. اگر براي 
هريك از رفتارهايمان 
اعالم قبول مسئوليت 

كنيم اين موضوع به 
استقالل، شهامت و 

افزايش اعتمادبه نفس 
و كاهش اضطراب 

ما كمك خواهد 
كرد. پذيرش پيامد 

مسئوليت هايمان نيز 
به ما كمك كنيد تا 

ترس هاي وجودي مان 
كمرنگ تر شود و در 
مواجهه با مشكالت 

به وجود آمده در كمال 
آرامش به دنبال راهكار 

باشيم

آیا مي توان از ترس  شهروندان در جهت پيشبرد 
منافع حكومت ها استفاده كرد؟

تجارت ترس
 چند تحليل گر سياسي و اقتصادي

 به بررسي ارتباط هراس هاي جامعه و شيوه مدیریت 
قدرت هاي سياسي و اقتصادي پرداختند

»ترس همه  چيز را تغيير مي دهد.«* ترس مي تواند 
در مدت كوتاهي پستوي خانه ها را پر از دالر و سكه 
كند و چندي بعد همان پستوها را از همان ذخاير 
خالي. ترس مي تواند ركود حضور ســهامداران در بازار سرمايه را بشكند و شاخص را به 
مرز 2ميليون واحد نزديك كند. ترس مي تواند انبارهايي كه مرغ هاي در آســتانه فساد 
در آنها دپو شده است را در كمتر از يك روز خالي كند و قحطي به بار بياورد و ترس، اين 
ترس است كه مي تواند صف هاي رأي براي شركت در انتخابات را كوتاه و بلند كند. ترس 
مي تواند هميشه حضور داشته باشد و راه هاي بسياري را به بيراهه بكشاند. مي تواند تبديل 
به ابزاري براي اداره كشور شود يا سبك زندگي افراد را در دراز مدت تغيير دهد. ترس از 
حضور يك دشمن خارجي، ترس از وقوع جنگ و ترس از كشتارهاي بي رحمانه مي تواند 
جنس مطالبات يك جامعه را تغيير دهد يا ترس از دست رفتن سرمايه مي تواند پاي خيل 
گسترده اي از ناآگاهان را به بازارهاي مالي تخصصي باز كند تا ريسك هاي بزرگ براي آنها 

تعريف شود.
 تقريبا بيشتر كارشناسان سياسي و اقتصادي بر اين باورند كه مدت هاست سوءاستفاده 
از ترس هاي جمعي موجب شده كه ابزارهاي تازه اي در اختيار سياستمداران قرار بگيرد 
تا جامعه را به سمتي كه درنظر دارند، ســوق دهند. اما در مقابل عده اي بر اين باورند كه 
سوءاستفاده از ترس هاي مردم براي اداره كشور، سناريويي است كه درنهايت لو مي رود 
و موجب از دست رفتن سرمايه هاي اجتماعي مي شود. در اين تحليل هيچ دولتي وارد اين 
معادله نمي شــود؛ چرا كه به خوبي مي داند تنها دارايي غيرقابل بازگشت، سرمايه هاي 

اجتماعي  و اعتماد مردم است.
* اين جمله را فرانك دارابانت براي توصيف فيلم » The mis t « يا»غبار« به كار مي برد.

مائده اميني - ليال شريف
روزنامه نگار

چرا از آينده مي ترسيم؟
ترس، احساسي معموالً ناخوشــایند اما طبيعي است كه 
در واكنش به خطرات واقعي ایجاد مي شــود. اما دلشــوره 
و اضطراب واكنشي اســت كه معموالً بدون وجود تهدید 
خارجي رخ مي دهد، پس باید ایــن دو مقوله را از هم جدا 
دانســت. آنچه به اضطراب مربوط است این است كه ناشي 
از تهدیدهایي است كه مهارناپذیر و غيرقابل اجتناب تلقي 
مي شوند. اضطراب بخشي از زندگي هر انسان تلقي مي شود 
و داشتن كمي از آن طبيعي اســت اما بيش از حد معمول، 
اختالل و بيماري تلقي مي شود. به جرأت مي توان گفت اگر 
اضطراب نبود، همه ما پشت ميزهایمان به خواب مي رفتيم. 
نبود اضطراب ممكن است ما را با مشكالت و خطرات قابل 
مالحظه اي در زندگي مواجه كند. پــس به نوعي مي توان 
گفت اضطراب طبيعي عامل سازندگي و خالقيت از ابتداي 
زندگي براي انسان هاست. یك نوع از این ترس ها، ترس از 
آینده یا كرونوفوبياست كه نوعي ترس افراطي و غيرمعمول 
نسبت به گذر زمان است كه اضطراب زیادي را برمي انگيزد. 
در طبقه بندي اختالالت رواني، این ترس یكي از انواع فوبياي 
خاص محسوب مي شود كه یك اختالل اضطرابي است. البته 
كرونوفوبيا زماني به یك اختالل تبدیل مي شود كه عملكرد 
روزانه فرد را تحت تأثير قرار دهد و مشكالت و آسيب هاي 
مختلفي را براي فــرد به همراه بيــاورد. در غيراین صورت 
مي تواند به عنوان نوعي تجربه اضطرابي گذرا درنظر گرفته 
شود. بعضي از نظریه پردازان بر این باورند كه دليل اضطراب 
از آینده و حتي كاهش حس ارزشمندي، زندگي در گذشته 

یا آینده و تمركز بيش از حد بر وقایع آینده است.

پذيرش صد درصدي مسئوليت زندگي
یكي از راهكارهاي غلبــه بر ترس از آینده این اســت كه 
مســئوليت زندگي حال و آینــده خود را به طــور كامل و 
صددرصدي برعهده بگيریم. انســان موجودي است فعال، 
پس باید خود را فردي با اختيار، گشــوده، جســت وجوگر 
و طالب بدانيم، نه شــخصي كه رفتارش تماماً به دســت 
رویدادهاي بيروني تعيين مي شــود. این تغيير ســاده در 
زبان و فكر، احساســات و رفتار ما را به جنبه هایي از وجود 
حقيقي مان روشن مي كند. پس ما شــخصا تعيين كننده 
آینده خود هستيم نه عوامل بيروني چون او، آن، دیگران و... .

پذيرش پيامد مسئوليت ها
پس از پذیرش مســئوليت اعمال، پيامدهــاي آنها را نيز 
باید بپذیریم. اگر براي هریــك از رفتارهایمان اعالم قبول 
مسئوليت كنيم این موضوع به استقالل، شهامت و افزایش 
اعتمادبه نفــس و كاهش اضطراب ما كمــك خواهد كرد. 
پذیرش پيامد مســئوليت هایمان نيز به ما كمك می كند 
تا ترس هاي وجودي مان كمرنگ تر شــود و در مواجهه با 
مشــكالت به وجود آمده در كمال آرامش به دنبال راهكار 

باشيم.

به درون متكي باش
تالش كنيم به جاي حمایت هــاي بيروني به حمایت هاي 
دروني متكي باشيم و از خدا و نيروهاي الهي كمك بطلبيم. 
در این روش از دیگران هم كمك بخواهيم و به دیگران نيز 
یاري برســانيم. از طرف دیگر روي یادگيري مهارت هایي 
مانند یوگا و مدیتيشــن كار كنيم تا سطح انرژي مان را باال 
ببریم و آرامش را به  وجودمان هدیه كنيم. یادمان باشــد 
هرقدر از درون قوي باشــيم و اعتمادبه نفس مان را افزایش 
دهيم اتفاقات و نگراني هاي بيروني را با سعه صدر بيشتري 

از سر خواهيم گذراند.

در حال جاري باش
ریشه بيشــتر اضطراب هاي ما ناآگاهي از بعضي چيزها و 
نيز ناتواني در پيش بيني آینده اســت. مسئله این است كه 
هرجور به ماجرا بنگریم، بازهم فقط امروز و اكنون را داریم، 
چون فردا هنوز از راه نرسيده است! اگر در گذشته زندگي 
كنيم حسرت ناكامي هاي خود را خواهيم خورد و افسردگي 
پيامد آن است و اگر به آینده فكر كنيم از آن هراس خواهيم 
داشت چون رازآلود است و پنهان؛ در این هياهوي ذهني تنها 

چيزي را كه از دست مي دهيم حال و اكنون است. و غافليم 
از اینكه همين حال قرار اســت آینده اي كــه به انتظارش 

نشسته ایم را بسازد.

بدترين وضعيت چيست؟
بدترین حالت هاي ممكن را درنظــر بگيرید. پس از اینكه 
پذیرفتيد بزرگ ترین ترس هاي تان به واقعيت نمي پيوندند، 
از خودتان بپرسيد: بدترین وضعيتي كه ممكن است رخ دهد 
چيست؟ با این كار متوجه مي شــویم كه حتي اگر بدترین 
وضعيت ممكن هم پيش بياید، دنيا به آخر نمي رســد. با 
درنظرگرفتن بدترین احتماالت، درمي یابيم كه ترس هاي 
ما آنچنان كه گمان مي كردیم بزرگ نيستند. واضح است كه 
شــاید بعضي از آنها تأثيري چشمگير بر زندگي مان داشته 

باشند، اما ما را از زندگي  ساقط نمي كنند.

كار كن
هنگام نگراني خودتان را مشــغول كنيد. این طور وقت ها 
بهترین كار این اســت كه خودمان را مشغول كنيم. فرقي 
نمي كند تــالش هدفمند براي مقابله با ترســمان باشــد 
یا فعاليت فيزیكي، چــون درگيركردن ذهــن با فعاليتي 
خوشــایند راهي مؤثر براي از بين بردن احساسات منفي 

است.

خوب فكر كن
به آخرین باري كه از چيزي ترســيدید فكر كنيد. آخرین 
باري كه نگران چيزي بودید و از آینده اضطراب داشتيد چه 
شد؟ به احتمال  زیاد، به خوبي و خوشي از پس آن برآمده اید! 
شــاید به نظر خودتان موفق نبوده اید یــا كارها آن طور كه 
مي خواستيد پيش  نرفته. خوب فكر كنيد. شكست هميشه 
به معني ناكارآمدي و كمبود ما نيســت. شــاید باید مسير 

دیگري را در پيش مي گرفتيم.

مثبت انديش باش
حس مثبت اندیشي را در خود تقویت كنيم. مثبت اندیشي 
در لحظه و در اكنون ممكن است دشوار باشد. اما مي توانيم 
دســتيابي به هدف و نتيجــه دلخواه مــان را تصور كنيم. 
تصویرســازي، چيــزي فراتــر از رؤیاپردازي اســت. در 
تصویرســازي باید تمرین كنيم واقعيت را به همان شكل 
و وضعيتي كه مي خواهيم با جزئيات كامل تجســم  كنيم. 
به عبارتي، پيش از دستيابي به موفقيت، باید بتوانيم حس 

پيروزي را تجربه كنيم.

موقعيت هاي مشابه را مرور كن
در زمان بروز اضطراب، پيروزي هاي خود را در موقعيت هاي 
مشابهی كه در آن اضطراب داشــتيم مرور كنيم. این مهم 
باعث كاهش فشــار رواني و استرس، تقویت اعتماد و عزت 
نفس و خودباوري خواهد شد. نكته مهم این است كه با مرور 
موقعيت هاي مشابه و تكرار و تقویت عبارت »من مي توانم از 
این موقعيت هم مثل گذشته پيروز بيرون بيایم« به ما كمك 
خواهد كرد عالوه بر كنترل بر احساسات و هيجانات خود، در 

كنترل عوامل بيروني موفق تر ظاهر شویم.

به خدا توكل كن
به خدا و نيرویي هاي ماورا و باالتر از توانایي هاي خود اعتماد 
كنيم. در عموم تعاليم الهي، اصلي ترین عامل براي رسيدن 
به آرامش، حفظ آن و غلبه بر اضطراب، »ایمان به خداوند« 
بيان شده است. حضرت علي)عليه السالم( در روایتي كوتاه 
مي فرمایند: »آِمن تَأَمن«؛ ایمان بياور تا در امان باشــي. آن 
حضرت همچنين ایمان به خدا را مساوي با آرامش و امنيت 
مي دانند و مي فرمایند: »االیماُن امان«؛ ایمان همان امنيت و 
آرامش است. ویليام جيمز )Wihhiam Jemes(، روانشناس 
معروف قرن بيستم هم مي گوید: »ایمان بدون شك، مؤثرترین 
درمان اضطراب است«. ایمان به خداوند آثار متعددي دارد و 
هر یك به شــيوه اي خاص در رفع اضطراب و ایجاد آرامش 
مؤثرند. شاخصه بارز انسان هاي مؤمن، خوش بيني، روشندلي، 
اميدواري، تالش و اطمينان به شرایط محيط است كه هركدام 

در كاهش اضطراب دخيل هستند.

فربد زاوه
كارشناس اقتصادي 

هادي حق شناس
اقتصاددان 

مصداق های
 ترساندن و ترسيدن بسيارند 

سوءاســتفاده از ترس هــاي مــــردم براي 
اداره كردن یك كشــور به شــيوه مورد نظر 
حاكمان، حقيقت غيرقابل كتماني اســت و 
هميشه وجود داشته. براي مثال یكي از اختالفاتي كه 
این دولت با دولت سابق داشت بر سر مذاكرات با آمریكا 
بود كه در نهایت بر همين موج سوار شد و یارگيري كرد. 
در واقع این دولت اصرار داشت كه ما در شرایطي قرار 
داریم كه هر لحظه ممكن است جنگ بزرگي رخ دهد. 
این فراگيري »ترس« از جنگ، ویراني و كشتار موجب 
شــد كه مردم در مقياس قابل توجهي پاي صندوق ها بيایند و به كاندیدایي كه 
اهل مذاكره است رأي دهند. فلذا دولت قبلي هنوز معتقد است كه این دولت از 
ترس عمومي سوءاستفاده كرده است. مي خواهم بگویم مصداق هایي از این دست 
در كشور ما كم نيست. بگذارید یك مثال دیگر بزنم. در بازارهاي اقتصادي براي 
مثال ناگهان شایعه قحطي مرغ یك ترس عمومي ایجاد مي كند و همه انبارها ) كه 
محصوالت شان دپوشده بود و در معرض فساد قرار داشت( خالي مي شوند. در همه 
جاي دنيا ممكن است در بزنگاه هایي اصطالحا مرتكب »ميس ليدینگ« شوند. 
به این معنا كه با دادن داده هاي غلط منجر شوند كه مردم آن جامعه تصميم هاي 
نادرست بگيرند كه عموما ریشه در ترس شان دارد. شخصيت هاي حقوقي البته 
مثل دولت، خودروساز و... ماجراي پيچيده تري دارند. ضرر كردن، دولت ضرر كردن 
مردم اســت و برعكس اما از آنجا كه حاكميت هم اكنون، دیگر سرمایه اجتماعي 
ندارد، همان اتفاقي كه درباره ســكه هاي بانك مركزي و حراج این سكه ها افتاد، 
تكرار مي شود. 60تن طال در آن دوران فروخته شد؛ چرا كه مردم مي ترسيدند و فكر 
مي كردند مدیران توانایي اداره كشور را ندارند بنابراین در صف هاي خرید ایستادند 
و سكه خریدند. این ترس موجب شد سكه هایي كه جزو ذخایر كشور بود با قيمت 
یك ميليون تومان به فروش رفت. یا یك مثال دیگر كه اصال اقتصادي نيســت، 
اظهارات اخير وزیر بهداشت درباره مهارنشدني بودن كرونا،  ترس گسترده اي در 
آحاد مردم ایجاد مي كند: حاال كه ما نمي توانيم واكسن وارد یا كشور را اداره كنيم، 

شما بترسيد و رعایت كنيد و تكان نخورید!

بهای اجتماعی سوءاستفاده
 از ترس برای حكمرانی بسيار زياد است 

در ادبيات علم اقتصاد مــا واژه اي به نام ترس 
نداریم و از آن مفهوم با كلمه »ریســك« یاد 
مي كنيم. وقتي ریسك باال مي رود، انگار ترس 
بيشتر می شود و وقتي پایين مي آید احساس ترس كمتر 
مي شــود. قدرتمندان مي توانند ریسك حضور در یك 
بازار را كم و ریسك حضور در بازار دیگري را زیاد كنند تا 
جهت حركت مردم و جهت سرمایه گذاري آنها را تغيير 
دهند اما من بر این باورم، اینكه حكمراني ریسك كاري 
را افزایش بدهد تا خودش منتفع شود، منطقي نيست؛ 
چرا كه هزینه هاي اجتماعي كارهاي پرریسك اقتصادي، بيشتر از انتفاع آن خواهد 
بود. همين چند هفته گذشــته كساني كه روبه روي مجلس، ســازمان بورس و... 
جمع مي شدند و شــعار مي دادند، هزینه اجتماعي و سياسي دولت را باال مي برند 
و این هزینه ها به نظر من خيلي بيشتر از نفع اقتصادي آن براي دولت است. دولت 
نمي تواند با اســتفاده از ترس عمومي حاكم ميان مردم - نسبت به از دست دادن 
سرمایه هایشان- كسري بودجه خود را جبران كند؛ چرا كه این امر برایش تبعات 
گوناگوني به همراه دارد و به نوعي تضاد منافع است. ممكن است گاهی افرادي كه در 
قدرت هستند از اقتدار و قدرت شان سوءاستفاده كنند اما نهاد دولت بعيد است كه 
دست به چنين ریسك بزرگي بزند. اگر براي اثبات این موضوع از برهان خلف استفاده 
كنيم مي بينيم كه اگر دولت مردم را به حضور در بازار ســرمایه تشویق نمي كرد، 
حداكثر دچار افزایش چند درصد كسري بودجه مي شد. با توجه به رشد نقدینگي 
كه بيش از 30درصد است حاال چند درصد دیگر افزایش یا كاهش هم پيدا كند این 
هزینه بسيار ناچيزي در مقابل از دست رفتن سرمایه اجتماعي این نهاد در جامعه 
است. اصال بيایيد فرض كنيم كه دولت در بازار سرمایه چنين كرده و از ترس مردم 
براي تشویق به حضور آنها استفاده كرده است در بازار ارز چطور؟ زماني كه دالر به 
بيش از 30هزار تومان رسيد دولت مي توانست سود بيشتري با سوق دادن مردم به 
این بازار در كوتاه مدت كسب كند یا حتي بازار طال یا بازار مسكن... . من فكر مي كنم 
اساسا نگاه سوءاستفاده از ترس مردم براي اداره كشور توسط دولت،  نگاه متناقضي 

است و چندان منطقي به نظر نمي رسد.

مهم ترین هراسي كه این روزها دنيا را با خود درگير 
كرده اســت به پاندمي كرونا مربوط مي شود. این 
ویروس موجب شــده اســت تا برخي از كشورها 
به سمت بسته شــدن نظام هاي سياســي و اقتدارگرایي بيشتر 
حركت كنند؛ به عبارت دیگر دولت ها در تالش هستند تا با تكيه 
بر محدودیت هاي بهداشتي و پزشكي، نظارت خود را بر زندگي 
مردم افزایش دهند. بســياري از كشــورها با تكيه بر این ترس 
عمومي، زمينه را براي اقتدارگرایي بيشتر دولت ها مهيا كرده اند و 
انتظار دارند كه حاكميت ملي خود را در سراسر زندگي افراد بسط 
دهند. این اتفاق در سراسر دنيا در حال گسترش است؛ در واقع هراس ناشي از بحران كرونا 
به دستاویزي براي دولتمردان و قدرت هاي سياسي تبدیل شده است تا بيش از پيش مردم 
خود را تحت كنترل داشته باشند. در همين راستا ما شاهد هستيم كه براي نخستين بار 
در تاریخ بشر، افزایش اقتدارگرایي دولت ها با استناد به سيستم پزشكي شكل گرفته است. 
ناگفته نماند كه در این ميان بسياري مخالفت خود را با افزایش قدرت دولت ها به بهانه كرونا 
اعالم كرده اند و مقاومتي شــكل گرفته اما این مقاومت چندان نتيجه اي به دنبال نداشته 

است؛ چراكه دولت ها در شرایط بحراني قدرت بيشتري به دســت مي آورند و هم اكنون 
نيز استناد بسياري از دولت ها این است كه براي سالمت شهروندان چاره  دیگري ندارند.

بررسي دقيق تر موضوع استفاده قدرت هاي سياسي از هراس عمومي مردم، نيازمند تفكيك 
نظام هاي سياسي اســت. در نظام هاي دمكراتيك و كشورهاي مبني بر نظام هاي رفاهي 
شرایطی متفاوت با كشورهاي اقتدارگرا است. در نظام هاي دمكراتيك، احساس مسئوليت 
دولتمردان به مردم و شهروندان حفظ مي شود و در این كشورها كمتر شاهد سوءاستفاده 
از هراس هاي مردم هستيم. در دوران پاندمي كرونا نيز شــاهد بودیم كه كشمكش ها و 
منازعات بر ســر بحث هاي رفاهي، صادرات واكســن و... كمتر در كشورهاي دمكراتيك 
از جانب قدرت هاي سياسي مورد سوءاستفاده قرار گرفت اما این وضعيت در كشورهاي 
در حال توسعه و سيستم هاي اقتدارگرا متفاوت است، در این كشورها )اقتدارگرا( شاهد 
هستيم كه شهروندان در معرض سوءاستفاده قدرت ها از هراس هاي بسط یافته در جامعه 
قرار دارند. سيستم هاي بسته سياسي بيش از دیگر كشورها از این امكان برخوردار هستند 
تا از هراس جامعه شــان در جهت منافع مورد توجه قدرت استفاده كنند و حتي دست به 
جهت دهي این هراس ها بزنند. بنابراین در سيســتم هاي اقتدارگرا از نظر ساختاري این 
امكان وجود دارد كه ترس از بحران هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي مورد سوءاستفاده 

ترس های جامعه ،  ابزاری در دستان دولت های اقتدارگرا 

هادي اعلمي
كارشناس مسائل بين الملل 
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پشت چراغ قرمز ترس
گپ و گفت با مردم درباره ترس از آینده، نشان مي دهد جامعه از دو گروه تشكيل شده؛ آنهایي كه مي ترسند 

و توقف مي كنند و آنهایي كه نمي ترسند یا اگر مي ترسند از آن عبور مي كنند

بعضي از آدم ها ترســي موهوم در دل دارند. اين ترس شبيه سايه 
موجودي ترسناك است كه شن كش به دست، سايه به سايه مي آيد 
تا در زمان مناسب ضربه اي وارد كند. »از نبود خانواده ام مي ترسم«، 
»مي ترسم كارم را از دست بدهم«، »از كرونا مي ترســم«، »از اينكه از عزيزانم دور بمانم مي ترسم«، »از 
بي پولي مي ترسم« و »از آينده مي ترسم« همه اينها را بارها و بارها با خود تكرار مي كنند و از موضع خود 
كنار هم نمي روند و اگر بخواهي آنها را از اين حالت بيرون بكشي مي گويند كه فعال اينجوري است. اينها 
آينده را نامشخص، گنگ، پر از هرج و مرج و متزلزل مي بينند و معتقدند كه تاريخ نشان داده هرچه مي گذرد 
سخت تر و سخت تر مي شود. در مقابل اين افراد، افرادي هم هستند كه مي گويند باالخره چراغ سبز مي شود 
و آن وقت است كه مي توان سريع و پرقدرت پا روي پدال زندگي گذاشت و پيش رفت. اين گروه معتقدند 
با وجود اين، ترس حسي پنهان در وجود همه ماست كه در موقعيت هاي مختلف با عناوين مختلف خود را 
نشان مي دهد و هيواليي مي شود كه از درون، روان آدم ها را نشانه مي رود. مهم اين است كه با اين هيوالي 
درون چگونه مي شود سازش كرد. آيا بايد وا داد و اسيرش شد يا راهي براي نجات يافت؟ مواجه شدن با 
ترس اثراتي مخرب و در پاره اي مواقع اثراتي غيرقابل جبران با خود دارد كه هر طوري كه مي شــود بايد 
تحت كنترل درآيد تا سد و مانعي براي زندگي كردن و جلورفتن نشود؛ ترس شوكه مي كند، ايست مي دهد 

و متوقف مي كند. بايد از پشت چراغ قرمز ترس عبور كرد، بايد چراغ را سبز كرد و گذشت.

فتانه احدي
روزنامه نگار

 ترس
از آینده

این شماره

از اين اتفاق مي ترسم 
كه مي گويند كرونا 
براي هميشه جزو 
بيماري هاي روتين 
جامعه بشري خواهد 
شد و تا هفت سال 
ديگر هم جهان ايمني 
پيدا نمي كند. مثل 
آنفولوآنزا كه ساالنه 
كشته هاي زيادي 
مي گيرد، هر سال بايد 
واكسينه شويم و اين 
واكسن معلوم نيست 
هميشه به دستمان 
برسد يا نه
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يك قدم از جلوتر خودم سياهي است
فاطمه مجرد اســت و با كاركردن، زندگي خود و پدر و 
مادرش را مي چرخاند. او مي گوید: اساسا آدم اميدواري 
هستم، هميشه منتظرم بازي دو صفر باخته را سه بردو 
ببرم، موقعيت اجتماعي بدي هم نــدارم اما این روزها 
نااميدم. بهتر است بگویم یك قدم جلوتر از خودم سياهي 
مطلق است. خيلي سعي كردم با این حس مبارزه كنم 
اما تمام واقعيت هاي بيروني، این حس نااميدي من را 
تقویت مي كنند. كرونا هر روز آدم حسابي هاي بيشتري 
را قرباني مي كنــد و هر لحظه باید منتظر شــنيدن از 
دست دادن عزیزي از اطرافيانمان باشيم. آینده شغلي 
روي هواست و نمي تواني اميدوار باشي. معلوم نيست 
دو ماه دیگر سر كارت هستي یا تعدیل مي شوي، با این 
همه قســط و قرضي كه براي خودت ساخته اي! براي 
نسل ما كه دهه شصتي محسوب مي شویم، دستيابی 
به چيزهای عــادی مانند ازدواج، مادرشــدن، زندگي 
مستقل داشــتن و چنين چيزهایي دشوار و در برخی 
موارد نزدیك به محال شده است و انگار تا هميشه باید 
بار تنهایي مان را به دوش بكشيم و به تنها ماندن عادت 
كنيم. همه اینها دست به دست هم مي دهند تا یك قدم 
جلوتر از خودم سياهي مطلق باشــد؛ حتي اگر خيلي 

خيلي با آن مبارزه كنم.

نمي دانم چطور مي توانم اميدوار باشم
الهام مجرد و شاغل اســت و مي گوید: من به شدت از 
آینده مي ترســم، البته نه فقط آینده خودم بلكه براي 
تمام جهان. در این مدت اپيدمي كرونا متوجه شدیم 
كه زندگي هركدام از ما در گرو دیگران اســت. همين 
كرونا به ما یاد داد اگر یك نفر از ما به این بيماري مبتال 
شود ممكن است به زندگي اطرافيان آسيب بزند. ترس 
از آینده به شدت در تك تك ما موج مي زند. فردا زنده ام؟ 
پدر و مادرم، نزدیكانم و جامعه چه مي شوند؟ به نظرم 
این دل نگراني موجب رنج هاي زیادي هم شده است. 
خود من هر روز كه از خواب بيدار مي شــوم از خودم 
مي پرســم یعني فردا زنده ام؟ فرداي مــن و دیگران 
چه مي شود؟ چه سرنوشــتي در انتظارمان است. اگر 
جغرافياي خودم را ترسيم كنم شــبيه تكه هاي پازل 
نابسامان و بي هویت شده، شــناختش سخت، لمس 
نشدني و به نوعي فراركردني است. جغرافيایي كه من 
در آن زندگي مي كنم ترسم را از آینده بيشتر و بيشتر 
كرده است چون نمي دانم چطور مي توانم اميد داشته 

باشم. هر طور كه حساب مي كنم نمي توانم.

از جهان كرونايي مي ترسم
فریبا كارمند و متاهل اســت و خود را یك فروردیني 
مي خواند كه از هر طرفي ســقوط كند چهاردست و پا 
پایين مي آید و مي گوید: از زندگي در شــرایط دشوار 
هم نمي ترســم چون كه بچه ندارم، اگر بچه داشــتم 
نگراني ها و ترس هایي داشتم كه به او مربوط مي شد. 
به نظرم ما بلدیم چطور زندگــي كنيم چون همه عمر 
چریكي زندگــي كردیم، ولي در بحــث كرونا با توجه 
به مقاالت علمي كه خواندم و بحث هاي پزشــكي كه 
در محيط كارم وجود دارد، از این اتفاق مي ترســم كه 
مي گویند كرونا براي هميشه جزو بيماري هاي روتين 
جامعه بشري خواهد شــد و تا هفت ســال دیگر هم 
جهان ایمني پيدا نمي كند. مثل آنفولوآنزا كه ســاالنه 
كشــته هاي زیادي مي گيرد، هر ســال باید واكسينه 
شویم و این واكسن معلوم نيست هميشه به دستمان 
برسد یا نه. كرونا عوارض سنگيني دارد. دور ماندن از 
عزیزان و اینكه نتوانيم عزیزانمان را در آغوش بكشيم 
و نتوانيم مهماني بگيریم. اینها ترس هایي اســت كه 
نمي توان به راحتي از آنها گذشت. گاهي فكر مي كنم 

این فاصله هــاي اجتماعي ممكن اســت فاصله هاي 
فرهنگي به جود آورد و افسردگي ایجاد كند. ما، مردمي 
بودیم كه به با هم بودن خو داشتيم، اكنون كرونا آمده و 
مي گوید كنار هم نباشيم. تا چه اندازه مي توانيم تحمل 
كنيم دور باشيم و همدیگر را در آغوش نگيریم؟ اگر این 
فاصله ادامه داشته باشد شكافي بين نسل جدید و نسل 
گذشــته پيش مي آید. از جهان كرونایي باید ترسيد؛ 
مخصوصا در جایي كه هيچ برنامــه اي براي آینده در 

این زمينه ندارد.

آينده را رو به پيشرفت مي بينم
رضا كارمند است و دو پســر دارد و آینده كرونایي را 
خيلی مبهم مي داند و با نگراني مي گوید: امروز خبري 
شنيدم كه نگران كننده بود. اینكه هر شش ماه یك بار 
باید واكسن بزنيم. از آینده كرونایي نگرانم و اینكه اگر 
زندگي اینگونه باشــد آزار دهنده است. تصور اینكه با 
ماسك زندگي كنيم سخت است. این شرایط، زندگي، 
روابط اجتماعي و خانوادگي را تحت الشعاع خود قرار 
داده است. اميدوارم این خبر دروغ باشد. درباره آینده 
ایران معتقدم هر آدمي متفاوت است. من آدمي نيستم 
كه خارج از كشور زندگي كنم. شــرایطش هم بود اما 
خودم نخواســتم بروم چون نمي توانم در جایي دور و 
غریب زندگي كنم. هر قدر هم در كشورم سخت بگذرد 
ترجيح مي دهم همين جا بمانم. معتقدم آینده كشور 
رو به جلو خواهد بود. شاید عمر من قد ندهد اما آینده 

رو به پيشرفتي خواهيم داشت.

نظر مثبتي به آينده ندارم
شــيما دختر خانه اســت. كارهاي هنري و فعاليت هاي 
اجتماعي انجام مي دهــد اما از زندگي وحشــت دارد و 
مي گوید: شرایط به گونه اي اســت كه افراد ترس زیادي 
از آینده خــود دارند. در زمينه هاي اقتصادي، سياســي، 
اجتماعي، فرهنگي و... به قدري مشكالت داریم كه واقعا 
نمي دانم به كدامش فكر كنم. فكر كردن به همه اینها مرا 
مي ترســاند. نمي توانم آینده را ترسيم كنم. چه آینده اي 
پيش روي همه ما مردم ایران اســت؟ آیــا اوضاع خوب 
مي شود و دیگر نيازي نيســت براي داشتن كوچك ترین 
امكانات بجنگيم و قرار است در آرامش زندگي كنيم یا نه 
بدتر از این خواهد شد؟ مردم از نظر رواني در شرایط خوبي 
نيستند و هر روز ترس به خطرافتادن زندگي شان را دارند. 
من به عنوان یك شهروند و انساني كه دوست دارم از حداقل 
ایده آل هاي موجود در جهان برخوردار باشم و عالقه زیادي 

به كشورم دارم، آینده مثبت و خوبي را نمي بينم.

بايد انرژي زندگي خود را مثبت كنيم
مليحه یك پسر دارد و بعد از بازنشستگي زودهنگام، كار 
و كاسبي خودش را راه انداخته و مثبت اندیش است. او 
مي گوید: آدم ها با توجه به جایگاه مادي و اجتماعي و 
مهارت هایي كه دارند پاسخ هاي مختلفي به این موضوع 
مي دهند. مثال كسي كه خانه، ماشين، شغل و پولي در 
بانك به عنوان پشتوانه دارد حتما ترس و نگراني از آینده 
ندارد. وضعيت امروز ما حاصل تالش هاي ســال هاي 
گذشته است. درباره كرونا هم نگران نيستم. هركسي 
پزشــك خود و درمانگر خودش اســت. اگر قرار باشد 
با همه تذكراتي كه دربــاره همه گيري كرونا مي دهند 
بازهم مهماني بگيریم و بدون ماسك باشيم و در محيط 
دربســته با تعدادي افراد قرار بگيریم حتما در معرض 
خطر خواهيم بود. به نظرم حتي با وجود مشكالت زیاد 
باید دید مثبتي داشــت و تالش كرد. در همين اوضاع 
بد آدم هاي بسياري هســتند كه با تالش زیاد راه خود 
را پيدا كرده و پيش مي رونــد. باید انرژي زندگي خود 

را مثبت كنيم.

ترس از دست دادن
تــرس و بيشــترخواهي، 
2مولفه اساسي تأثير گذار بر 
رفتار اقتصادي افراد است. 
رفتار هيجاني ایرانيان در ســال هاي اخير در 
بازار بورس، رمزارزها، امالك و دیگر دارایي ها 
را مي توان از زاویه یكــي از این مولفه ها یا هر 
دوي آنها درنظر گرفت. این موضوع محدود به 
كشور ما نيست و تقریبا رفتار فردي و جمعي 
همه شــهروندان در بازارهــا را از این منظر 
مي توان تحليل كرد. ولی موضوعي كه رفتار اقتصادي ایرانيان را متفاوت 
مي كند، تأثير بيشتر و مخرب تر ترس است. افراد از ترس مواجهه با نتایج 
یك اقدام یا بي عملي، به طور مداوم برنامه هاي خود را مورد تجدید نظر 
قرار مي دهند و این موضوع احتمال خطا و رفتارهاي گروهي )گله اي( 
را افزایش مي دهد. در محيط اقتصادي ناپایدار ایران یكي از ترس هاي 
فراگير اضطراب ناشــي از چگونگي مواجهه با عوارض اقتصاد مردد و 
پرنوسان است. افراد از ترس از دست دادن ارزش دارایي هاي خود مدام 
آنها را از حالت نقد به شــكل دارایي هاي دیگري تبدیل مي كنند و در 
این رفتارهاي شتابزده و گله اي، هم زیرساخت هاي اقتصادي متزلزل 
مي شود و هم امكان از بين رفتن سرمایه هاي ارزشمند شهروندان وجود 
دارد. به عنوان نمونه نرخ ارز كه تبدیل به یكي از لنگرگاه هاي اقتصادي 
كشور شده به دالیل مختلف به ویژه سركوب مالي چندین شوك وسيع 

را تجربه كرده است. 

هر یك از این شــوك ها، موجب زنجيــره اي از تأثيرات مســتقيم و 
غيرمستقيم در سطح عمومي قيمت ها شد كه این امر عماًل دومينویي 
از اضطــراب و ترس را ميــان شــهروندان دامن زد. ایــن تغييرات و 
پيش بيني ناپذیري باعث مي شود تا پس از هر شوك و التهاب اقتصادي، 
بازارهاي مختلف پر   شود از مردمان وحشــت زده اي كه تنها به دنبال 
حفظ ارزش دارایي هاي خود هســتند و این چنين سطح قيمت ها در 
بسياري از بازارها فراتر از منطق اقتصادي جهش مي كند و نهایتا عيد 

ثروتمندان و عزاي فقرا آغاز مي شود.

حكمراني و مديريت انتظارات اقتصادي مردم
 بي تردید یكي از بزرگ ترین عوامل اجتماعي گسترش اضطراب اقتصادي، 
ســوء مدیریت در انتظارات اقتصادي جامعه اســت. تعدد سخنگوهاي 
اقتصادي كشور اعم از قواي سه گانه و ســایر نهادهاي حاكميتي ملي و 
محلي، موجب مي شــود تا جامعه پيام ها و تعهدات مختلف اقتصادي را 
دریافت كند و با برآورده نشدن بســياري از این پيام ها عمال بي اعتمادي 
به سياستگذاران و مجریان در كشور توسعه مي یابد. بي شك در مدیریت 
انتظارات اقتصادي )و به ویژه تورمي( شهروندان، باید اعتماد عمومي به 
سياست هاي اقتصادي احيا شود. راهبرد عملياتي این امر نخست التزام 
شفاف و دقيق حاكميت به ایجاد ثبات در شاخص هاي كالن و نوسان زدایي 
از محيط اقتصادي اســت. مقدمه این امر نيز ایجــاد فضاي گفت وگوي 
شفاف و واضح اقتصادي با حضور ســخنگوي واحد حكمراني اقتصادي 
است. بدیهي است كه یكي از موضوعات دیگر مدیریت، وعده ها و تعهدات 
اقتصادي داده شــده به مردم و پس از آن پایبندي بــه تعهدات مذكور 
است تا جامعه بتواند این احســاس را دریافت كند كه تعهدات اقتصادي 
حاكميت با انتظارات او تناسب دارد، وگرنه وقتي شهروندان بشنوند كه 
مسكن، سكه و ارز حباب دارد و به زودي قيمت ها كاهش خواهد یافت و 
در ادامه، روند افزایشي قيمت ها تداوم یابد، بدیهي است كه بي اعتمادي 
عمومي منجر به فروپاشي مدیریت انتظارات تورمي مردم در بلندمدت 
مي شود و اقدامات فردي و جمعي به سمت ریختن بنزین بر آتش التهابات 

اقتصادي خواهد رفت.

ثبات در شاخص هاي اقتصادي كالن، رمز ثبات و توسعه ملي 
قطعا همگان تأیيد مي كنند كه در پيشگاه بي ثباتي شاخص هاي كالن 
اقتصادي، نخســت رویاهاي توســعه ملي بر باد خواهد رفت و سپس 
ثبات و بقاي حكمراني كشــور با تزلزل روبه رو مي شود. تجربه توسعه 
كشورهاي جنوب شرق آسيا نيز این موضوع را تأیيد مي كند كه ثبات 
شاخص هاي اقتصادي كالن، پيش شرط توسعه و خروج از دور باطل 

توسعه نيافتگي است.

سواد مالي مردم، ضامن تصميمات صحيح اقتصادي جامعه 
یكي از عوامل رفتارهــاي هيجاني عمومي در زمــان التهابات اقتصادي، 
بي شك سطح پایين مهارت هاي مالي و به زبان دیگر سواد مالي شهروندان 
است. سواد مالي معموال به بينش صحيح مالي، توانایي قضاوت آگاهانه و 
تصميم گيري مؤثر درباره اســتفاده و مدیریت صحيح نقدینگي و بالطبع 
داشتن تمایل و مهارت اتخاذ تصميمات درست اقتصادي به منظور حفظ و 
ارتقاي سطح رفاه خانوار گفته مي شود. اهميت ارتقاي سواد مالي براي عموم 
شهروندان و تأثير آن در بهبود تصميم گيري هاي مالي و اقتصادي خانوارها 
و شهروندان، آنچنان است كه در بسياري از كشورها، ارتقاي سواد مالي را 
مقدمه توسعه اقتصادي مي دانند و نسبت مستقيمي ميان توسعه یافتگي و 
مهارت هاي مالي شهروندان برقرار مي سازند. اگرچه نمي توان ضعف سواد 
مالي را مقصر بزرگ التهابات اقتصادي دانست ولی افزایش این مهارت تا حد 
زیادي مي تواند منجر به هدایت اثربخش پس اندازهاي خانوارها در مسير 
تعالي اقتصادي كشور شود.بي تردید اضطراب عمومي و التهابات اقتصادي 
رابطه دوسویه با یكدیگر دارند؛ التهابات اقتصادي به نگراني هاي عمومي 
دامن مي زند و تشویش شهروندان و رفتارهاي هيجاني از سوي آنها منجر به 
توسعه و ماندگار شدن التهابات اقتصادي مي شود. لذا حكمراني اقتصادي 
كشور متشكل از نظام رسمي، اقشار، صنوف، رسانه ها و تشكل ها باید پروژه 

كالن اضطراب زدایي از محيط اقتصادي را آغاز كنند.

صادق زيباكالم
استاد علوم سياسي دانشگاه تهران 

دليل عالقه قدرت های سياسی
 به دشمن سازی چيست؟ 

دشمن ســازي  و فرایند غيریت ســازي ، یكي از 
شيوه هایي اســت كه از جانب بسياري از نظام ها 
به خصوص نظام هاي كمتــر دمكراتيك، مورد 
استفاده قرار مي گيرد؛ در واقع بسياري از نظام هاي سياسي در 
تالش هســتند تا با تكيه بر بحث هایي همچون غيریت سازي  و 
ترس از یك دشمن نيرومند خارجي، فضایي را براي انسجام و 
 وحدت در سطح جامعه ایجاد كنند و از این طرح، حمایت جامعه 

را نسبت به خود افزایش دهند.
چنين رویكــردي فضایي را ایجاد مي كند كه مردم هراســان 
ترجيح مي دهند تا از انتقادها و اعالم نارضایتي  نسبت به شرایط فعلي كشورشان دست 
بردارند و با حمایت تمام قد از حكومت، خطر دشمن خارجي را رفع كنند؛ با این اميد 
كه شاید پس از حل مشكل و رفع هراس ناشي از دشمن خارجي، فرصتي براي پيگيري 

مطالبات مهيا شود. 
در واقع با ایجاد دشمن خارجي، بسياري از توجهات به طور طبيعي از مسائل و مشكالت 
داخلي دور و معطوف به دشمن خارجي مي شود، در چنين فضایي بدون آنكه حكومت ها 
از مردمشان بخواهند تا براي عبور از برهه سخت؛ مطالبات، نارضایتي و انتقادهایشان 
را كنار بگذارند، به شكل اتوماتيك ، توجهات از تنگناهاي داخلي دور مي شوند. ناگفته 
نماند كه این سياست محدود به یك بازه زماني خاص نيست و استفاده از هراس هایي 
همچون دشمن خارجي از سوي قدرت هاي سياســي در علم سياست و حوزه روابط 

بين الملل شناخته شده است. 
هر اندازه نظام ها، دمكراتيك تر و مردمي تر باشــند اســتفاده از این سالح دشوارتر 
مي شــود، به عبارت دیگر به وجود آوردن یــك غيریت در بيــرون از مرزها و ایجاد 
هراس ناشي از دشمني در خارج از مرزها، در كشورهاي غيردمكراتيك بيشتر قابل 

اجراست. 
غيریت سازي  یك سياست شناخته شده است كه بسياري از كشــورها از آن استفاده 
كرده اند و با به وجود آوردن خطر یك تهدید خارجي سعي مي كنند تا حمایت های الزم 
را براي حكومت جلب كنند اما این سياست نمي تواند پایدار باشد؛ چرا كه گذر زمان و 

آگاهي جامعه، مانع استمرار تسلط این دیدگاه خواهد شد.

ايمان اسالميان
 تحليل گر مدیریت عمومي و توسعه 

تبعاتزمان
رشد 60درصدي قيمت دالر، تورم 50درصدي، كاهش ناترازي شديد مالي73-74
رشد 35درصدي قيمت دالر76-77
رشد 92درصدي قيمت دالر، رشد اقتصادي منفي 90-91
رشد 400درصدي دالر1397

ترس های جامعه ،  ابزاری در دستان دولت های اقتدارگرا 
قرار بگيرد؛ چرا كه در سيستم هاي دمكراتيك، اصولي مشخص شده است و دولت ها در چارچوب آن 

اصول در حال فعاليت هستند.
در این ميان نباید فراموش كرد كه ایجاد ترس هایي همچون ترس از جنگ، ترس از تروریست و... در 
برخي از كشورهاي دمكراتيك موجب شده تا دولتمردان راه را براي اجراي سياست هاي خود هموار 
كنند و با تقویت این هراس ها در افكار عمومي، منافع اقتصادي و سياسي خود را پوشش دهند اما این 
اتفاقات گذرا هستند و آنها را نباید به عنوان یك روند اصلي و جاري در سيستم هاي دمكراتيك تحليل 
كرد؛ در واقع این موارد را باید به عنوان یك استثناء در كشورهاي دمكراتيك معرفي كرد. به عنوان مثال 
در مقطعي پس از حمالت یازده سپتامبر ما شاهد بودیم كه بحث هاي تروریست وارد ادبيات سياسي 
كشورها شد، سيستم ها به سمت امنيتي و پليسي شــدن رفتند تا امكان نفوذ تروریست از بين برود 
و ادبيات سياســي از یك ادبيات دمكراتيك به ادبيات ضد تروریستي تغيير شكل داد اما این موارد در 
سيستم هاي دمكراتيك همواره استثناء بوده اند؛ چرا كه این سيستم ها از انعطاف پذیري باالیي برخوردار 

هستند و پس از حل مسئله و با مرور زمان فضا باز مي شود.
بنابراین باید گفت كه استفاده از هراس هاي عمومي در جهت پيشبرد اهداف قدرت هاي سياسي در 
كشورهاي دمكراتيك و اقتدارگرا از الگوي متفاوتي پيروي مي كند و نمي توان براي تمام كشورها در 

این حوزه، نسخه واحدي پيچيد.



 آيا ترس منشــأ فــردي دارد يا 
به عنوان تجربه اي جمعي نيز قابل بررســي 

است؟ 
ترس مي تواند هم منشأ فردي داشــته باشد و هم 
به عنوان تجربه اي جمعي مورد بررســي قرار گيرد. 
اگر در جامعه اي درصد اندكي از افراد، مثال 5 درصد 
آن جامعه دچار ترس از رخداد يا پديده اي شــوند، 
علت اين نوع ترس را بايد در آن افراد جســت وجو 
كرد. اما اگر درصد افرادي كه نســبت به يك پديده 
دچار ترس هستند از محدوده مشخصي فراتر رفت، 
يعني مثال بيش از 40درصد افراد جامعه نسبت به 
پديده يا رخدادي در آينده دچار ترس شدند، آنگاه 
ديگر ريشه هاي اين ترس فردي نيست و بايد آن را 

در ساختارهاي اجتماعي جامعه جست وجو كنيم.
 آيا اين ترس ممكن اســت از امر 
غيرواقع به جمعيت منتقل شده باشد يا صرفا 

بايد به تجربه اي در تاريخ مجهز شود؟ 
ترس هاي فــردي و جمعي مي توانند ريشــه هاي 
واقعي و غيرواقعي داشته باشند و تحليل اين موضوع 
بســته به موارد مختلف، متفاوت اســت. اما عموما 

ترس هــاي جمعي در مقايســه بــا ترس هايي كه 
ريشه هاي روانشناختي و فردي دارند از امور واقعي 
ريشه مي گيرند و كمتر ممكن است برآمده از امور 

غيرواقعي و موهومات باشند.
 جامعه از چه مواردي هراسان است 

و عوامل تشديد كننده اين ترس چيست؟
جامعه مانند هر ارگانيسم زنده اي مي تواند نسبت 
به هر عاملي كه بقا و مانــدگاري آن را با مخاطره 
روبه رو كند، دچار ترس و هراس شود. اگر مقصود 
از اين پرسش اين است كه جامعه امروز ايران از 
چه مواردي هراسان است مي توان گفت كه تشديد 
بحران هاي اقتصادي و افزايش اشــكال گوناگون 
ناامني  در آينده ازجمله مهم ترين مواردي هستند 
كه جامعه امروز را هراس مي كنند. البته بايد توجه 
داشــت كه اين دو عامل، ازجملــه قديمي ترين 
عوامل تشديد كننده احســاس هراس و ناامني 
در جامعه ايراني هستند و نظام هاي حكمراني و 
دولت ها در ايران نتوانسته اند تمهيداتي مناسب 
براي كنترل اين عوامل و كاهش احساس هراس 
نسبت به آينده در آن داشــته باشند. مهم ترين 

عامل تشــديد كننده هراس هاي جمعي جامعه 
ايراني نيز ناكارآمدي نظام حكمراني و مشــخصا 

ساختارهاي دولتي در ايران است.
 آيا ترس نيز اولويت بندي مي شود؟ 
مثال امنيت، معاش و... و درجات آن در جامعه 

چگونه بررسي مي شود؟ 
بله، ترس در سطح اجتماعي قابل اولويت بندي است 
كه مهم ترين اين اولويت ها براي جوامع را مي توان 
ترس ازدســت رفتن امنيت و ترس به خطرافتادن 
معاش دانست. بررســي اين موضوع از طريق انجام 
نظرسنجي ها و پيمايش ها امكان پذير است به اين 
ترتيب كه از نمونه اي نماياي جامعه پرسيده مي شود 
كداميك از مــوارد براي آنها در اولويت اســت؟ كه 
عموما اكثريــت افراد جامعه گزينه هــاي امنيت و 
معاش را انتخاب مي كنند. بنابراين ناتواني دولت ها 
و نظام هاي سياسي از تأمين اين دو عامل مي تواند 
سبب تشديد احساس ترس و هراس در اكثريت افراد 
جامعه نسبت به آينده شود و البته مشروعيت آنها را 

به شدت تضعيف كند.
 چگونه بايد ايــن اضطراب جمعي 

هراس از ناامنی، بيم از فقر
گفت و گو با سجاد فتاحي، جامعه شناس، درباره ترس از آينده در مردم ايران و عوامل تشديد كننده آن
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ترس مي تواند 
هم منشأ فردي 

داشته باشد و هم 
به عنوان تجربه اي 

جمعي مورد بررسي 
قرار گيرد. اگر در 
جامعه اي درصد 

اندكي از افراد، مثال 
 5درصد آن جامعه 

دچار ترس از رخداد 
يا پديده اي شوند 

علت اين نوع ترس 
را بايد در آن افراد 

جست وجو كرد

 ترس از
آینده

این شماره

مسئله از ميان بردن ترس نيست 
نگاهي به كتاب »فلسفه ترس« الرس اسوندسن

»فلسفه ترس« الرس اسوندسن نخستين بار سال 2007وارد بازار شد. زماني 
كه انسان ها با ترس واقعي از احتمال شروع جنگ هسته اي و آخر الزماني 
زندگي مي كردند. حاال 13سال از آن سال گذشته و ترس ها نيز رنگ تازه اي 
به خود گرفته اند؛ ترس از گرمايش زمين، ســقوط بورس، تروريسم، شيوع 
بيماري هاي واگيردار، خوراكي هاي ســرطان زا، بزه هاي خياباني و احتمال 
تعرض به كودكان. اسوندسن اما بسياري از اين ترس ها را محصول زندگي 

راحت تر نسبت به گذشته مي داند. اين كتاب 7 فصل دارد.

 فصل اول؛ فرهنگ ترس
در اين فصل گزارش اجمالي از آنچه نويســنده آن را »فرهنگ ترس« مي داند، 
صحبت شــده اســت. اينكه چطور تعابيري چون »در معرض خطر«، »حمالت 
احتمالي تروريست« و نظاير آن هر روز در رسانه ها تكرار مي شوند و ذهن ما را به 

سمتي كه هميشه احساس ترس داشته باشيم سوق مي دهند.
حوزه اي در جامعه ما نيست كه ترس به آن راه نيافته باشد. از همان ابتدا كه آدم 
ميوه درخت دانايي را مي خورد و متوجه مي شــود كه برهنه است احساسي كه 
پيش از شرم به سراغش مي آيد ترس است. نويســنده در اين بخش از كتاب به 
نقش آفرينان سياسي و همزيستي آنها با رسانه هاي جمعي اشاره كرده است. اينكه 
ترساندن و به وحشت انداختن مردم بي ترديد باعث فروش هرچه بيشتر روزنامه ها 
و نشاندن مردم پاي كانال هاي تلويزيوني مي شود. او معتقد است در فرهنگي كه از 
بسياري جهات مشخص فروپاشيدگي اجتماعي است، ترس چيزي مشترك ميان 

ماست؛ يك چشم انداز وحدت بخش.

فصل دوم؛ ترس چيست؟
 اسوندسن چيستي ترس را به عنوان پديده اي توضيح داده و رويكردهاي رشته هاي 
مختلف درباره آن را شــرح مي دهد. در همين فصل نظريات علوم اعصاب، علوم 
زيستي و پديدارشناسي درباره ترس بازگو مي شــود. او مي گويد احساسات در 
بسترهاي فرهنگي مختلف به شكل هاي كامالً متفاوتي ابراز مي شود و معتقد است 
وقتي ترس غلبه مي كند كار چنداني از عقل آدمي برنمي آيد. او در بخشي از اين 
فصل مي گويد يك عالج مطمئن و قطعي براي ترس از كار انداختن آميگدال است. 
افرادي كه آميگدال شان آسيب ديده، اصاًل احساس ترس نمي كنند. اما كساني 
كه آميگدال شان كار مي كند دشوار مي توانند ترس را وقتي كه به سراغ شان آمد 
متوقف كنند. نمي شــود فقط با اراده و تصميم نترسيد، چون در چنين مواردي 
آميگداال عقالنيت را لورده مي كند. اما مي شــود با تمرين در طول زمان الگويي 
واكنشي خود را به ترس و چيزهاي ترســناك تغيير داد. ترس غالباً موجب گريز 
مي شود، اما مي تواند در عين حال چنان بر فرد مســتولي شود كه او را فلج كند. 

طوري كه نتواند دست به هيچ عملي بزند.

فصل سوم؛ ترس و خطر )ريسك(
او در اين فصل به بررسي نقش ترس در جامعه خطرخيز مي پردازد. اينكه انسان 
امروز حاضر است براي به حداقل رساندن خطر، دست به كارهايي غيرعقالني بزند.

وقتي آنتوني گيدنز پست مدرنيسم را فرهنگ خطرآكند توصيف مي كند منظورش 
اين نيست كه امروزه انسان ها بيش از زمان هاي گذشته در معرض خطر هستند، 
بلكه منظورش اين است كه انسان هاي امروز، آگاهي متفاوت و بيشتري از خطرها 
دارند. يك خصيصه اصلي جامعه خطرآكند اين است كه هيچ كس از خطر در امان 
نيست. ريسك كه در اين كتاب خطر معنا شده اســت گاهي با اين سؤال مطرح 
مي شود كه ما در مقام فردي و اجتماعي مان حاضريم چه مقدار پذيراي خطر يا 
ريسك باشيم؟ يك توضيح اين است كه ما تمايلي رواني به توجه به وقايع منفي 
داريم تا وقايع مثبت. يك عامل مهم ديگر اين است كه مردم تمايل دارند اطالعاتي 
را كه چيزي را پر خطر قلمداد مي كند، معتبرتر و قابل اتكاتر از اطالعاتي بدانند كه 
آن چيز را كم خطر قلمداد مي كند و فرقي نمي كند كه منبع اطالع رساني مقامات 
رسمي باشند يا شاغلين در صنعت يا گروه هاي فشار. اكثر مردم بدترين سناريو را 
قابل اعتمادترين و موفق ترين سناريو مي دانند. هرچه ابعاد اين دراماتيك بزرگ تر 

باشد، خبر بهتري به ما رسيده است.

فصل چهار؛ جذابيت ترس
اين فصل به موضوع اقدامات داوطلبانه ما براي تجربه ترس اختصاص يافته است. 
اسوندسن در اين فصل بعضي ورزش ها و تفريحات ديوانه وار را مثال مي زند و روي 
احساس متناقض بشر كنوني انگشت مي گذارد كه چگونه در عين حال كه از ترس 
فرار مي كند، اما در همان حال خواهان تجربه ترس اســت. ترس به جهان رنگ 
مي دهد. جهان بدون ترس جهاني سخت مالل آور است. برك در پژوهش درباره 
امر زيبا و امر واال به اين نكته اشاره مي كند كه اگر مردمي در حال ديدن تئاتر باشند 
و در ميدان مراسم اعدام برگزار شود، مردم به سوي ميدان مي روند تا تماشاگر اعدام 
باشند؛ چيزي غيراز مالحظات اخالقي. او مي گويد ما از او مي گويد: »ما از تماشاي 
چيزهايي كه نه تنها خودمان از انجام شان عاجز هستيم، بلكه دلمان مي خواست 

اصاًل انجام نشود، احساس رضايت خاطر مي كنيم.«

فصل پنجم؛ترس و اعتماد
اين فصل به رابطه ترس و اعتماد پرداخته است. اسوندسن نشان مي دهد فرهنگ 
ترس مخرب اعتماد است. تا حدي كه مي تواند روابط اجتماعي را متالشي كند. 
اگرچه يادآور مي شود حس ترس مي تواند به ابزاري سياسي تبديل شود و نيروهاي 
اجتماعي را به سوي هدف واحدي يكپارچه كند. نويسنده در اين فصل بحث خود را 
با اين مقدمه آغاز مي كند: »ترس معموال باعث مي شود تالش كنيم ميان خودمان 
و آنچه از آن ترس داريم فاصله بيندازيم. بنابراين، فرهنگ ترس مي تواند اعتماد را، 
كه به اعتقاد بسياري از فيلسوفان، متالهين و جامعه شناسان يكي از پايه اي ترين 

خصيصه هاي روابط انساني است، سست كند.«

فصل ششم؛ سياست ترس
»ترس« چيزي كه نمي خواهيم آن را تجربه كنيم. اسوندسن در همان صفحات 
ابتدايي نشان مي دهد ترس چگونه منجر به شكل گيري تمدن ها، پيشرفت علم 
و ساخت اسلحه و... شده اســت. اما او به همين حد بسنده نمي كند و موضوع را 
سياســي مي كند به همين ترتيب موضوعاتي را درباب تروريسم و القای ترس از 
تروريسم و بمب گذاري در دنياي كنوني توسط بعضي از كشورها را بازگو كرده و 
نشــان مي دهد اين دولتمردان چگونه بر اين موج ترس زايي سوار شده و مقاصد 

خود را دنبال مي كنند.

فصل هفت؛ فراسوي ترس
اما پاسخ اين سؤال كه »آيا راهي براي برون رفت از ترس وجود دارد؟« موضوع فصل 
پاياني كتاب است. او براي پاسخ به اين ســؤال مي نويسد: »مسئله از ميان بردن 
ترس نيست. ترس بوده و هميشه هم خواهد بود. اما شايد تنها معناي آن اين باشد 
كه اينجا در اين زندگي چيزهايي هستند كه براي ما معنا دارند و عزيز هستند ]...[ 
اگر ترس مي توان چنان فراگير شود كه همه آنچه را كه به زندگي ما معنا مي دهد 
ويران كند و تأثيري خرد كننده داشته باشد، اما از سوي ديگر، اميد را هم داريم كه 
خوش بينانه است، اعتماد بخش است، فعال است و رها كننده. اميد مي تواند ما را 
بربكشد و ترس مي تواند غرق مان كند.« »فلسفه ترس« الرس اسوندسن را خشايار 

ديهيمي در نشر گمان منتشر كرده است.

برگ آخر

ترس و اضطراب از آينده در دوره عالم گيري كرونا احساسي طبيعي است؟

كوويد،انسانوآيندهایبیجواب

سازمان جهاني بهداشت 11مارس 2020، كوويد-19 را رسما 
به عنوان عالم گيري معرفي كرد. با اين اعالم جهاني، بســياري 
از كشــورها مقرراتي را بــراي ايجاد محدوديت هاي شــديد و 
تعطيلي هاي سراسر اعمال كردند. بسياري از مردم به اميد  اينكه 
پس از پايان اين محدوديت ها- كه در اكثر كشورها بين 2 تا 4ماه 
بود- زندگي طبيعي را از سر خواهند گرفت شروع كردند در خانه 
به ورزش، پختن نان و ديگر فعاليت هايي كه به نظر مي رســيد 
مي تواند در پركردن زمان مؤثر باشــند. امــا به تدريج بيكاري، 
مشــكالت مالي و بحران اقتصادي ناشــي از تعطيلي ها و روند 
افزايشي ازدست دادن عزيزان، آن  روي ديگر سكه كوويد را نشان 
داد. اكنون پس ازگذشــت بيش از يك سال از شروع عالم گيري، 
هرچند عرضــه واكســن هاي ضدكرونا اميدهايــي را به وجود 
آورده است اما روند كند واكسيناسيون در بسياري از كشورها، 
جهش هاي جديد و همچنين حــس اضطرابي كه مردم جهان 
در ماه هاي پشت سر، تجربه كرده اند سبب شده كه بازگشت به 
زندگي عادي بسيار دور از دســترس به نظر برسد و اين ترس را 

برانگيزد كه زندگي پس از كوويد چگونه خواهد بود.
عالم گيري هايي چــون كوويد نه فقط بحرانــي اپيدميولوژيك 
كه بحراني روان شــناختي اند كه به بروز اضطراب، افسردگي، 
بي خوابي، آسيب روحي، خشــم، روان پريشي، حمالت عصبي 
و بي حوصلگــي منجر مي شــوند. عالم گيــري و تعطيلي هاي 
سراسري ازسوي دولت ها زندگي عمومي را متوقف و اقتصادها 

و صنايع را با چالش بي ســابقه اي براي بقــا مواجه كرد. يكي از 
راه هاي بقاي صنايع، تعديل تعداد زيادي از نيروهاي انســاني 
بود و همين مســئله موجب شــد كه صدهاهزار نفر يك شبه، 
بدون شــغل شــوند. ديويد بارلو، استاد روانشناســي دانشگاه 
بوســتون آمريكا در پژوهشي باعنوان »كشــف اسرار اضطراب 
و اختــالالت آن از ديدگاه نظريــه هيجان« كه ســال2000 
منتشر شد نشــان داد كه براساس پديدارشناســي، بيانگري 
رفتاري، روان ســنجي و عصب زيست  شناسي، ترس و اضطراب 
دو احساس مهم بشرهستند كه اساســاً با همديگر فرق دارند. 
به طوري كه، از ديدگاه نظري، ترس را مي توان به عنوان ابزاري 
درنظر گرفت كه براي »آگاهي از خطر و ارزيابي آن« بروز مي يابد 
درحالي كه اضطراب را مي توان به عنوان احســاس ناخوشايند 
و واكنش فيزيولوژيكي پيامد تــرس معرفي كرد. يكي از داليل 
بروز اضطراب، ترس از آينده نامطمئن است. پژوهشي باعنوان 
»اضطراب، برانگيختگي و خودپنداره« كه ســال1985 منتشر 
شد اضطراب را به  صورت »تهديدي براي سعادت آينده، تهديدي 
براي عزت نفــس و تهديدي براي توانايي هــاي فردي در درك 

تجربه هاي زيسته« تعريف مي كند.
فرويد مي گويد:»مرگ منشــاي تمام ترس هاي بشــر است« و 
عالم گيري به ما مي گويد: »هيچ چيز ديگر درســت نمي شود.« 
ويروس باعث ترس از زندگي مي شود. حتي مراودات اجتماعي 
با ديگران حس خطر و تهديــد را به ما القا مي كند و اين ترس را 

در ما به وجود مي آورد كه با معاشــرت هاي اجتماعي، والدين و 
فرزندانمان را در معرض خطر قرار مي دهيم.

احساس اضطراب نسبت به آينده طبيعي است
جاي تعجب نيست كه اضطراب، افسردگي، استرس، بدخلقي و 
ساير مشكالت روان شناختي در نتيجه عالم گيري افزايش يابد. 
بيكاري، ازدست دادن درآمد، تعطيلي مدارس و مهدهاي كودك، 
محدوديت هاي تفريحي و مســافرتي و درنهايت، افزايش آمار 
مرگ، به طورطبيعي به افزايش استرس و اضطراب مي انجامد. 
زيرا مردم در وضعيت پيش آمده احساس تنهايي مي كنند، ازنظر 
اجتماعي منزوي مي شوند و عزيزانشــان را از دست مي دهند 
و درحالي كه در بيم واميد ازســرگيري زندگي عادي دست وپا 

مي زنند نگران آينده  نامعلوم پساكرونا هم هستند.
لي چمبــرز، مشــاور تندرســي و روانشناســي محيطي در 
اين خصوص مي گويد: »طبيعي است كه درباره آينده پساكوويد 
احســاس اضطراب كنيم. درمدت بيش از يك ســال گذشته، 
تغييرات قابل توجهي براي سازگاري با اين عالم گيري در مردم 
ايجاد شده است. در مرحله كنوني، حتي اگر آينده بسا كرونارا 
هم بارها تصور كنيم بازهم دقيقاً نمي دانيم كه آن زندگي چگونه 
خواهد گذشت و مهم تر آنكه، نمي دانيم چه زماني خواهد بود.

بدون وجود چشم انداز روشــني از آينده و بدون توانايي ايجاد 
برنامه اي بلندمدت قادر نخواهيم بــود خودمان را براي آينده 

ترس چگونه احساسي اســت و چه نقشي در فرهنگ 
امروز ما  دارد؟ آيا اين حس تأثيــر مخربي بر اعتماد 
خواهد داشت؟ بايد دامنه ترس را تا كجا دنبال كرد كه 
باعث تخريب اعتماد عمومي نشود؟ تقريبا امروز ديگر 
هيچ بخشي از جامعه وجود ندارد كه با ترس نياميخته 
باشــد. ترس در فضاي عمومي جامعه مستقر شده و 
جامعه شناســان بر اين اعتقادند كه بهترين توصيف 
درباره جامعه امروزي همان »فرهنگ ترس« است. اما 
تا چه اندازه بايد ترس را فــردي و تا چه ميزان جمعي 
دانست؟ آيا اين ترس ها منشأ تاريخي دارند؟ چه عواملي 
بيش از هر چيز جامعه را هراسان كرده است؟ با سجاد 

فتاحي، جامعه شــناس و 
پژوهشگر حوزه پايداري 
و سيستم هاي حكمراني 
درباره ترس و تأثير آن در 

جامعه صحبت كرده ايم.

نگار حسينخاني
روزنامهنگار

آماده كنيم. همچنين، مقرراتي كه به طورمداوم در حال تغيير 
هســتندظرفيت تحمل ما را نســبت اين حجم از بالتكليفي 

كاهش مي دهند.«

عالم گيري عدم اطمينان؛ زندگي بدون كتابچه راهنما
عالم گيري سبب شده كه انسان از پيش بيني آينده ناتوان شود، 
حتي اقتصاد هم قادر نيست پيامدهاي اين وضعيت اضطراري 
را تخمين بزند. همين مسئله موجب شده كه روانشناسان كنار 
»عالم گيري بهداشــتي«، »عالم گيــري عدم اطمينان« را هم 
مطرح كنند. ناتوانــي در برنامه ريزي براي آينــده، ناتواني در 
انتخاب هاي بزرگ و كوچك از سياســتگذاري هاي اقتصادي و 
سياسي تا تصميمات كوچك روزمره، بر همه ابعاد زندگي مردم 
تأثير گذاشــته و آنها را حتي در مسائلي چون برنامه ريزي براي 
تعطيالت، خريد خانه و تشكيل زندگي مشترك در بالتكليفي و 

برزخي بزرگ قرار داده است.
ويتورينو آندروئلي، روانكاو، نويســنده و شــاعر ايتاليايي كمي 
پيش از شيوع عالم گيري در كتابي نيازانسان خردمند به امنيت 
در جامعه ترس را بررســي كرد و در آن به مســئله عدم امنيت 
پرداخت و ديدگاهي را براي درك و مواجه شــدن با اين ناامني 
و رهايي از اضطراِب آينده اي بي جواب ارائــه داد. به اعتقاد اين 
روانكاو، مسئله عدم اطمينان و بالتكليفي، ما را درمقابل انتخابي 
قرار مي دهد كه هميشه با دو فاكتور مرتبط است؛يكي درون ما 
و در ترديدهاي ما و ديگري در بيرون مــا و در محيط خارجي. 
آندروئلي در اين خصوص مي گويد: »اگر من سر چهارراه ندانم 
كدام جهت بروم، هرچند اين مســئله مي تواند به عزت  نفسي 
مربوط باشــد كه در من به حدي وجود ندارد كه بگذارد مسير 
درست را انتخاب كنم اما همچنين مي تواند از جهاني سرچشمه 
بگيرد كه به اندازه كافي واضح نيســت و نمي داند چگونه من را 
راهنمايي كند. بدون عالئم راهنمايي رانندگي و تابلوي خيابان ها 

هيچ كس نمي داند كجا برود.«
به نظر مي رســد كه عالم گيري تقريباً همه عالئم راهنما را پاك 
كرده است و موجب شــده كه روزبه روز وضعيت وخيم تر شود، 
زيرا هر زمان سطح خطر باالتر مي رود حتي پيش پا افتاده ترين 
موقعيت هاهم بــه تصميمات پيچيده تــري نيازپيدا مي كنند. 
بنابراين، اگر كوويد-19را به عنوان فاكتور بيروني درنظر بگيريم، 
بديهي است كه نتوانيم براي آينده بعد از آن به چشم اندازي قابل 
مالحظه اي برسيم و اين ارتباط چنداني با فاكتور دروني و داشتن 

يا نداشتن عزت نفس ندارد.
زيگموند باومن، جامعه شــناس و فيلسوف لهســتاني و استاد 
جامعه شناسي دانشگاه ليدز انگستان هم درخصوص بالتكليفي 
بشــر مي گويد: »ناخوشي ناشــي از عدم اطمينان و بالتكليفي، 
بيش از اينكه بــه بيماري هاي رواني دروني ما مربوط باشــد به 
آسيب شناسي هاي جهان سيال، شتابزده و همواره در تغييري 
ارتباط دارد كه آينــده  را به طور فزاينــده اي ناخوانا و غيرقابل 

پيش بيني  مي كند.«

ناامني؛ فرزند ترس
هرچنــد عوامل بيرونــي، ترس و اضطــراب را به مــا تحميل 
كرده اند و شــايد اقتصاددان ها و سياســتمداران قادر نباشند 
آينده را پيش بيني كنند، اما نبايد خودمان را ببازيم و دســت 
از تالش كردن برداريم. ويتورينو آندروئلــي در اين باره توضيح 
مي دهد: »اگر پاسخ ها نتوانند از بيرون به ما برسند، بايدخودمان 
مستقل از بيرون و درون خودمان روي ناامني فردي كار كنيم. 
زيرا ناامني همواره فرزند ترس است و وقتي مي ترسيم، انتخاب 

غيرممكن مي شود.«

را كم كرد؟ 
كاهش اشكال گوناگون اضطراب جمعي تنها از طريق 
برطرف كردن عوامل تشــديد كننده آن امكان پذير 
اســت؛ به عبارتي اگر جامعه اي نسبت به وضعيت 
امنيت و معاش خود در آينده احساس خطر كرده و به 
همين دليل دچار هراس مي شود بايد عوامل ريشه اي 
مؤثر را شناسايي و در جهت برطرف كردن آنها تالش 
كرد. در زمينه هراس ها و اضطراب هاي جمعي ديگر 
مشاوره هاي روانشناسان به جوامع و دولت ها كمكي 
نكرده و پس از تبديل شــدن يك هراس به هراسي 
جمعي، تنها مشــاوره هاي جامعه شناسان و ايجاد 
اصالحات در ســاختارهاي كالن اجتماعي امكان 
كاهش احساس اضطراب در جامعه را فراهم مي كند.
 كرونوفوبيا يا تــرس از آينده در 
روانشناسي چقدر مي تواند به عنوان بيماري 
نسل امروز در جامعه ايران قابل بررسي باشد؟ 
آيا اين ترس نيز از آگاهي عمومي نســبت به 
حقوق فردي يا جمعي شــكل گرفته يا صرفا 

واكنشي رواني است؟
ترس از آينده يكي از بيماري هاي ريشه دار اجتماعي 
در تاريخ ايران است كه جز در مقاطعي كوتاه در تاريخ 
ايران عموم نسل هاي ساكن در اين سرزمين به آن 
مبتال بوده اند. ترس از عدم اطمينان نسبت به ثبات 
شرايط يا بهبود آن در آينده ايجاد مي شود و نسبتي با 
آگاهي عمومي نسبت به حقوق فردي ندارد؛ افزايش 
آگاهي مي تواند بر افزايش مطالبات اثرگذار باشــد 

و نه ترس.
 ادامه دارشــدن اين هــراس چه 
مشكالتي در جامعه ايجاد خواهد كرد؟ چگونه 

بايد آن را مديريت كنيم؟
ادامه بلندمدت شرايطي كه سبب ايجاد هراس در 
بخش هاي وسيعي از جامعه مي شود، ضمن كاهش 
بازدهي كار، باعث افزايش بيماري هاي رواني شده و 
البته ميل به مهاجرت در جامعه را براي اســتقرار و 
سكونت در جوامع و شرايطي كه از ثبات و پايداري 
بيشــتري برخوردارند افزايش داده و به اين ترتيب 
بخش قابل توجهي از سرمايه هاي ملي را از دسترس 
خارج مي كند. در اين شرايط ميل به سرمايه گذاري 
بلندمدت به شــدت كاهش يافتــه و تمايل افراد به 
سمت ســرمايه گذاري در كارهايي زودبازده سوق 
پيدا مي كند. مديريت هراس جمعي تنها از طريق 
كنترل عوامل مولد اين هراس امكان پذير اســت. 
اصالحات در ساختارهاي كالن اجتماعي مولد اين 
نوع هراس تنها روش مديريت بلندمدت آن از منظر 

اجتماعي است.
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 پري پتي، ستاره آمريكايي تيم گرگان كه با شوت حيرت انگيزش، سرنوشت قهرمان ليگ بسكتبال ايران را مشخص كرد
 در گفت وگو با همشهري از زندگي در ايران و عالقه اش براي بازي در تيم ملي گفته است 

»خيلي دوست دارم براي 
تيم ملي ايران بازي كنم.« 
اين اعتراف صادقانه پري 
پتي است ؛ بازيكن تيم بسكتبال شــهرداري گرگان. پتي بعد از 
3سال بازي در ايران، با يك شوت استثنايي كه  در فينال ليگ برتر 
بسكتبال زد، ديده شد؛ 3دهم ثانيه بيشتر از 3سال او را در معرض 
ديد عموم قرار داد. پتي در گفت وگو با همشهري از عالقه اش به 
ايران گفته است؛عالقه اي كه او را شــايد دوباره به ايران 
بكشاند. پتي آمريكايي است و هيچ وقت فرصت حضور در 
تيم ملي اين كشور را نداشته، شايد به همين دليل است كه 

دوست دارد براي ايران بازي كند. اما او اين را حق خودش نمي داند.

    چطور شد كه 3سال پيش ليگ برتر بسكتبال ايران را 
براي بازي انتخاب كرديد؟

ايجنتي كه با تيم شهرداري گرگان كار مي كرد با من تماس گرفت و 
از من پرسيد كه آيا مايلم در ايران بازي كنم؟ اين پيشنهاد براي من 
خيلي جالب بود چون عالقه زيادي به ديدن فرهنگ هاي مختلف 
دارم. ما بر ســر جزئيات صحبت كرديم و به توافق رسيديم و من 

خوشحال شدم كه مي توانم به ايران بيايم.
    قبل از اين توافق چيزي درباره ايران شنيده بوديد؟

قبل از آمدن به ايران چيزي درباره اين كشور نمي دانستم، فقط 
اخبار ترسناك را شنيده بودم. كمي اضطراب داشتم و مي ترسيدم، 

ولي وقتي به اينجا رسيدم همه اينها به سرعت برطرف شد.
  زندگي شخصي شما در ايران چگونه گذشته؟

زندگي در ايران براي من فوق العاده بود. هيچ مشــكلي نداشتم. 
مردم خيلي مهربان و صميمي هستند و برخورد دوستانه اي با من 

دارند. من اينجا را دوست دارم.
  شما در ايران با خانواده تان زندگي مي كنيد؟

نه. من خانواده ام را به ايران نياوردم و اينجا تنها زندگي مي كنم.
  آنها درباره ايران چه فكر مي كنند؟

آنها هم مثل من قبل از آمدنم به ايران كمي نگران و مضطرب بودند. 
وقتي به اينجا آمدم دائما با آنها تماس تصويري داشتم، از وضعيتم 
در اينجا گفتم و متوجه شدند كه چه جاي خوبي است. آنها ايران 

را به واسطه ديدگان و دوربين گوشي من شناختند.
  بعد از افزايش تنــش بين ايران و آمريــكا و اعمال 

تحريم ها، درباره ماندن در اينجا مردد نشديد؟
نه، هيچ وقت ترديــدي درباره ماندن در ايران نداشــتم. اينجا 
هميشه براي من امن و بي خطر بوده، به خصوص گرگان كه شهر 

كوچكي است و مردم مهرباني دارد.

محمد زارعي
خبر نگار

ادامه   در 
صفحه19

ملي پوش سابق فوتبال ايران معتقد است با اين 
بازيكنان بايد خيلي راحت به جام جهاني صعود كنيم

 علي آقاميرزايي، با قهرماني آسيا سهميه المپيك توكيو 
را گرفت و آرزوي پدر قايقرانش را برآورده كرد

بايرن مونيخ به ركورد 9قهرماني
   مقايسه اي چند وجهي درباره پياپي يوونتوس در ليگ رسيد

 2 مهاجم با استعداد بوشهري

 رحماني: دوست نداشتم  
در فوتبال ايران بمانم

 مي خواهم در فينال 
المپيك پارو بزنم

     آيا قائدي  جام شخصي
طارمي دوم است؟
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امروز نشد فردا
چلسي موفق شد قهرماني من سيتي را به تأخير بيندازد

    چرخش راموس به سمت پاريس
سرخيو راموس اين فصل براي رئال بازيكن نشد. او كه زياد مصدوم بوده و از ژانويه گذشته تا پيش از ديدار برگشت 
مقابل چلسي يك بازي كامل 90دقيقه اي برگزار نكرده بود با مصدوميت دوباره در پاي چپش ادامه 
فصل را از دست داد. اين شصت ويكمين مصدوميت )به عالوه ابتال به كوويد( بازيكنان رئال در اين 
فصل بود. كاپيتان براي اينكه به ركورد بازيكن مصري در بيشترين تعداد بازي هاي ملي برسد، با وجود 
مصدوميت براي تيم ملي اسپانيا به ميدان رفت و مصدوميتش تشديد شد. همين كارها و در كنار 
آن كنار نيامدن با باشگاه بر سر مبلغ تمديد قرارداد و موافقت با كاهش 10درصدي حقوق، او 
را تا حدودي از چشم مادريدي ها انداخته است. حاال راموس با 2 حركت جديد فاصله اش 
را با رئال بيشتر كرده و به سمت پاريس چرخيده است. او ابتدا بازيكنان پاري سن ژرمن را 
در اينستاگرام دنبال كرد و سپس براي نيمار كه خبر تمديد قراردادش تا سال2025را 
منتشر كرده بود، 4تا ايموجي كف زدن كامنت گذاشت. او بعد از كارواخال )30(، آزار 

)29( با 26بازي بيشترين تعداد بازي را در اين فصل از دست داده است.

    در اين مكان آگهي نصب مي شود
براي ستاره زدن روي پيراهن تيم هاي فوتبال قاعده خاصي وجود ندارد. در ايران يك تيم به خاطر 2قهرماني 
جام باشگاه هاي آسيا 2ستاره روي لوگو دارد و تيمي ديگر براي 10 عنوان قهرماني در ليگ سراسري داخلي. 
در ايتاليا هر تيمي به 10 عنوان قهرماني برسد مي تواند يك ستاره روي پيراهنش بزند و در برخي ليگ هاي 

ديگر با قهرماني در ليگ قهرمانان روي پيراهن شان ستاره قرار مي گيرد. حاال يوفا مي خواهد 
يك جورهايي پيراهن تيم ها را يكدست كند. قرار شده از فصل آينده نشان تيم هايي كه بيش 
از 5عنوان قهرماني در ليگ قهرمانان اروپا به دســت آورده اند از روي پيراهنشان برداشته 
شــود و در عوض به جاي آن تعداد قهرماني هاي اين تيم ها در داخل توپي ستاره اي شكل و 
گرافيكي كه يوفا طراحي كرده قرار بگيرد. لوگوي Respect ســابق يوفا هم با بنياد جديد 

اين مؤسسه جايگزين خواهد شد. همچنين احتمال دارد اسپانسرهاي جديدي براي آستين 
پيراهن بازيكنان در چمپيونزليگ اضافه شــود براي درآمدزايي بيشتر باشگاه ها در اوضاع بد 

اقتصادي پس از كرونا. چفرين، رئيس يوفا كه با سوپرليگ احساس خطر كرده، سعي دارد 
راه هاي افزايش درآمد تيم ها را زياد كند.

    كومان، لوطي كوچه هاي خلوت
اتلتيكو و بارسلونا به سود رئال مادريد بدون گل مساوي كردند. بارسا در حد مدعي قهرماني بازي نكرد و 

تحت تأثير حريف بود اما ركورد منفي سيمئونه باز هم ادامه پيدا كرد. سرمربي اتلتيكو تاكنون 14 بار 
در نوكمپ به مصاف بارسا رفته كه هيچ گاه پيروز بازي نبوده؛ 8شكست و 6تساوي. كومان هم به 

روند نتيجه نگرفتن مقابل تيم هاي بزرگ ادامه داد. از 4 بازي خود در الليگا برابر رئال مادريد 
و اتلتيكومادريد تنها يك امتياز كسب كرده است. در بازي هاي رودررو بين 3تيم اول 

جدول زيدان 10 امتياز از كومان و سيمئونه گرفته، سرمربي اتلتيكو 5امتياز گرفته كه 
4تاي آن مقابل كومان بوده و كومان فقط همين يك امتياز اين تساوي را مقابل 3 مربي 
ديگر به دست آورده است. مسي هم در 4 رويارويي با 2غول مادريدي در اين فصل نه 
گل زده نه پاس گل داده و تنها يك امتياز گرفته است. حاال خبرنگاران كاتالونيايي از 
پايان دوران كومان در اين تيم حرف مي زنند، مگر اينكه در ادامه فصل معجزاتي رخ 

دهد و سرمربي هلندي بتواند دومين جام خود را براي بارسا بياورد.

    آيا لواندوفسكي فروشي است؟
به نظر مي رسيد شايعات منتشر شده درباره جدايي لواندوفسكي از بايرن مونيخ و پيوستن او به يكي از تيم هاي خواهان 
او نظير منچسترسيتي، منچستريونايتد، پاري سن ژرمن و چلسي كه در صف ايستاده اند دروغ باشد اما گويا خبرهايي 
در راه است. ماشين گلزني لهستاني از شنيدن شايعه هايي درباره عالقه بايرن مونيخ به خريد 
ارلينگ هالند ناراحت است. او با وجود اينكه دوست ندارد محل زندگي اش را تغيير دهد، اگر 
باشگاه خيلي زود دلجويي نكند و به او نگويد كه آينده تيم براساس او طراحي شده است، به 
پيشنهادها گوش مي دهد. بايرن حداقل در اين تابستان قصد فروش لوا را ندارد اما ممكن است 
با پيشنهاد 60ميليون يورويي مشتريان كمي نرم شود. در پاريس او مي تواند فصل آينده با 
نيمار، مسي و راموس همبازي شود. وضعيت 3مهاجم نوك فعلي اين تيم مشخص نيست. 
امباپه شايد در فاصله يك سال مانده به پايان قراردادش به رئال برود. ايكاردي اصال در 
حد و اندازه هاي تيم نشان نداده و به زودي به نخستين مشتري كه احتماال آاس رم است 
واگذار مي شود. مويزه كين هم ممكن است بماند يا به اورتون برگردد يا راهي يوونتوس 

شود. در سيتي هم جاي آگوئرو براي لوا خالي خواهد شد.

نكته بازي

آماربازي

خالصه فوتبال ايراني

پيشرفت به روايت كمالوند

اگر رفته بودي هم فرقي نمي كرد...

شنبه شب در ليگ برتر فوالد ميزبان 
گل گهر سيرجان بود و با يك گل 
برابر اين تيم به پيروزي دســت 
يافت. گل را هم عليرضا حقيقي به 
حريف تقديم كرد. منتها شما با مرور 
حواشي اين بازي، قشنگ مي توانستيد 
چكيده فوتبال ايراني را تماشا كنيد. قبل از بازي خبر رسيد امير 
قلعه نويي، سرمربي گل گهر با جواد نكونام سرمربي فوالد خوش 
و بش كرده و به تمجيد از نمايش هاي تيــم اهوازي در ليگ 
قهرمانان آسيا پرداخته اســت. بعد از بازي اما دستيار امير در 
نشست، يك ربع تمام يك نفس به فوالد متلك انداخته و گفته: 
»خوشحاليم براي كسب امتياز دست به هر كاري نمي زنيم. 
عوامل تيم حريف مــدام به بازيكنــان مي گفتند بيفت روي 
زمين.« بله؛ اين فوتبال ايران است؛ آغوش هاي باز در ابتداي 

بازي و مشت هاي گرده كرده در پايان مسابقه.

فــراز كمالوند كه شــاهين را ول 
كــرد و مربي اســتقالل شــد و 
البته اســتقالل را هم ول كرد 
تا ســرمربي ســايپا شــود، در 
نخستين تجربه اش روي نيمكت 
اين تيم با نتيجه مساوي 2بر 2 برابر 
ماشين سازي متوقف شد. بعد از بازي كمالوند خيلي سريع 
از تحوالت ســايپا با خودش حــرف زده و گفته: »اين تيم 
در 20بــازي 10گل زده بود، اما امروز در نخســتين بازي 
دوره ما 2گل زد.« خب البته همــه آن 20بازي قبلي برابر 
قعرنشين ليگ نبوده است. شما به تيمي 2گل زديد كه با 
33گل خورده بدترين خط دفاعي را دارد. به عالوه ســايپا 
در 20بازي 17گل خورده بود، اما شما در يك بازي از تيم 
آخر جدول 2گل خورديد. اينهــا را گفتيم كه فكر نكنيد 

حواس مان نيست.

هفته هاســت كــه از آبــادان اخبار 
ضدونقيض در مورد ماندن يا رفتن 
ســيروس پورموســوي به گوش 
مي رسد. ســرمربي صنعت نفت 
از مشــكالت مالي گاليه دارد و هر 
روز يك جور حــرف مي زند. يك بار به 
مسئوالن اولتيماتوم مي دهد، يك بار تهديد به جدايي مي كند 
و يك بار هم مي گويد رفيق نيمه راه نيستم. صدالبته مشكالت 
مالي در اين تيم قابل انكار نيست و دل آدم را به درد مي آورد، 
اما به نظر مي رسد ماندن پورموسوي با اين سبك و سياق هم 
معجزه نكرده است. با شكست خانگي برابر آلومينيوم، وضعيت 
نفت در جدول بدتر شد. آنها در 10بازي آخرشان 6شكست و 
4تساوي كسب كرده اند و اگر قرار باشد همينطوري پيش بروند، 
بعيد نيست خطر ســقوط را هم حس كنند. طبيعتا اگر نفت 

مربي نداشت هم بدتر از اين نتيجه نمي گرفت.

متريكا

يك اتفاق تكراري و كليشه اي در فوتبال آلمان رخ داد؛ بايرن مونيخ قهرمان 
ليگ شد. با باخت 2-3اليپزيش به دورتموند و پيروزي 6بر صفر بايرن برابر 
مونشن گالدباخ در فاصله 2 هفته مانده به پايان بوندس ليگا قهرماني مونيخ 
قطعي شد. اين سي ويكمين قهرماني اين تيم در ليگ و نهمين قهرماني 
پياپي آنها در بوندس ليگاست كه ركوردشــان را به 9قهرماني يوونتوس 
در سري آ رساند. ليون با 7عنوان پياپي در ليگ فرانسه و رئال مادريد با 5تا 
در الليگا و منچستريونايتد با 3قهرماني پشت هم در انگليس ركوردداران 
ليگ هاي كشورشــان هســتند. جالب اينكه دورتموند كه در رده دوم 
پرافتخارترين تيم هاي تاريخ بوندس ليگا ايســتاده، تنها 5عنوان دارد و 
همه تيم ها روي  هم 27قهرماني. اين افتخار در شب تولد 76سالگي يوپ 
هاينكس كبير رقم خورد. حاال هانسي فليك بعد از 2فصل افتخارآفريني در 
بايرن مي تواند با خيال راحت بعد از يوروي تابستان به تيم ملي آلمان برود 
و جانشين يواخيم لوو شود. يك نكته ديگر اينكه كسي كه باعث قهرماني 
زودهنگام بايرن شد، ناگلزمان بود؛ همان سرمربي جوان اليپزيش كه قرار 
است در پايان فصل جانشين فليك در بايرن شود. او با باخت به دورتموند 
قهرماني مونيخي ها را قطعي كرد. بايرن هم به تيمي 6تا گل زد كه در مرحله 
گروهي ليگ قهرمانان يقه رئال و اينتر را گرفته و از گروه صعود كرده بود. 

سرمربي اين تيم )ماركو  رز( هم قرار است فصل آينده در دورتموند جانشين 
ادين ترزيچ شود. هيچ تيم ديگري به اندازه گالدباخ از 2014 به بعد مقابل 
بايرن امتياز نگرفته بود؛20 امتياز از 13 بازي. در  3فصل اخير بوندس ليگا، 
گالدباخ بازي رفت را مقابل بايرن برنده شــده و بازي برگشــت را باخته 
بود. بايرن در 83بازي تحت  هدايت هانسي فليك فقط 7باخت را تجربه 
كرده كه2تاي آن مربوط به شكست مقابل همين تيم است. باشگاه بايرن 
مونيخ در تالش است مقدمات حضور هواداران را در آخرين ديدار خانگي 
بوندس ليگايي فصل كه 22مه مقابل آگزبورگ برگزار مي شود، فراهم كند. با 
واكسيناسيون گسترده مردم در هفته هاي اخير كه به روزي يك ميليون دوز 

هم رسيده، بعيد نيست جشن قهرماني در آليانس برگزار شود.
   اين فقط دومين باري بود كه بايرن در آليانس آرنا قهرمان مي شود؛ بار 
اول در مقابل فرانكفورت در سال 19-2018. بايرن فصل قبل هم در همين 
هفته32قهرماني اش را مسجل كرده بود، اما يك فصل پيش تر در هفته 
آخر قهرمان مشخص شده بود. زودترين قهرماني آنها در اين 9دوره مربوط 
مي شود به فصل 14-2013كه در هفته بيست و هفتم قهرمان شده بودند.

   بايرن با اين 6گل به بهترين تيم هجومي اروپا در همه رقابت هاي فصل 
تبديل شد و با 132گل باالتر از رنجرز 131گله ايستاد. رنجرز در 54و بايرن 

در 48بازي به اين ركورد رسيدند. من سيتي در 57بازي 120گل و بارسلونا 
در 51بازي 117گل به ثمر رسانده اند.

   توماس مولر و داويد آالبا با گذر از فرانك ريبري )9( با 10عنوان قهرماني 
ركورددار تاريخ بوندس ليگا شدند.

  لواندوفسكي به ركورد 200 گل با پيراهن بايرن مونيخ در بوندس ليگا 
رسيد. فقط گرد مولر )365( گل هاي بيشتري براي بايرن به ثمر رسانده 
است. لوا نخستين بازيكن بعد از گرد مولر است كه توانسته به 36 گل زده در 
يك فصل برسد. ركورد گرد مولر در يك فصل 40گل زده بود كه لوا 2بازي 

ديگر براي رسيدن به اين ركورد فرصت دارد.
   اريك ماكسيم چوپوموتينگ از زمان جدا شدن از استوك سيتي سومين 
قهرماني متوالي ليگي خود را كســب كرد؛ 19-2018پاري سن ژرمن، 

20-2019پاري سن ژرمن و 21-2020بايرن مونيخ.
   كينگزلي كومان در 9فصل اخير همواره قهرمان مسابقات ليگ شده 

است، ستاره 24ساله فرانسوي به 24جام در دوران حرفه اي خود رسيد.
   مانوئل نوير با ركورد 204كلين شيت اوليور كان در بوندس ليگا برابري 
كرد، مانو براي رســيدن به اين ركورد تنها به 437بازي احتياج داشت؛ 

درحالي كه كان در 557بازي اين آمار را به ثبت رساند.

نفت آبادان باز هم باخت و باز هم گل نزد تا 

هم ركوردهاي منفي اش را افزايش دهد و 655
هم به منطقه ســقوط نزديك تر شــود. 
برزيلي هاي بحران زده بعد از 118روز بدون 
پيروزي، اين بار در زمين خودي به آلومينيوم اراك باختند تا طلسم پيروز 
نشدن شان حداقل تا 124روز تمديد شــود. اين سومين باخت متوالي 
آباداني ها با نتيجه يــك بر صفر بود. بــا اين نتيجه دقايــق گل نزدن 
صنعت نفت هم دقيقا به 655دقيقه رسيد كه ركورد بسيار عجيبي است. 
زردپوشان در نيم فصل اول شــرايط بسيار خوبي داشــتند و حتي در 
روزهايي طعم صدرنشيني را هم چشيدند. اما حاال 10بازي است طعم 
بردن را نچشيده اند و حاصل كارشان طي اين 10بازي فقط 4امتياز بوده 
است. شاگردان سيروس پورموسوي فقط 6امتياز با منطقه سقوط فاصله 

دارند.

ورود فراز كمالوند به نيمكت سايپا باالخره 

اين تيــم را از فقــر گلزني نجــات داد و 561
نارنجي ها بعد از 6بازي باالخره گل زدند. 
آخرين گل ســايپا گلي بود كه در آخرين 
هفته نيم فصل اول وارد دروازه تراكتور شــد و البته سايپا آن مسابقه را 
1-2باخت. بعد از آن سايپا 5بازي متوالي را بدون گلزني سپري كرد تا 
اينكه در نخســتين بازي تحت هدايت فراز كمالونــد اين تيم 2گل به 
ماشين سازي زد. سايپا با ابراهيم صادقي 533دقيقه را بدون گلزني سپري 
كرده بود و اين ركورد باالخره روي 561دقيقه متوقف شد. اين دومين 
ركورد گل نزدن در فصل جاري است و فقط نفت آبادان زمان بيشتري را 
بدون گلزني ســپري كرده است. طلسم پيروز نشــدن سايپا همچنان 

پابرجاست و به 9بازي بدون برد رسيده است.

 تيم نساجي به اقتصادي ترين شكل ممكن 

مس رفسنجان را برد و به بقا در ليگ برتر 284
اميدوارتر شد. نساجي از زمان آمدن ساكت 
الهامي با 3برد از 5بازي اوضاع بهتري پيدا 
كرده است. تيم ساكت الهامي شــنبه در مصاف با مس رفسنجان فقط 
39درصد مالكيت توپ داشت و در مقابل 485پاس حريف فقط موفق به 
ارســال 284پاس شــد. حتي در دقت پاس هم تيم ميزبــان با دقت 
80درصدي تيم برتري نســبت به نســاجي بود كه فقــط 70درصد 
پاس هايش سالم به مقصد رسيد. نساجي در تعداد شوت هم 12-5به مس 
باخت اما در شوت هاي داخل چهارچوب 2-1برتر بود. نهايتا در مسابقه اي 
كه نساجي نصف مس اميد گل داشت و مجموع اميد گل 2تيم به عدد يك 

نمي رسيد، ميهمان با يك گل برنده شد.

نقل قول

تونــي كــروس، هافبك آلماني باشــگاه 
رئال مادريد:  نياز نيست كه چيزهاي زيادي 
راجع به نوير گفته شود. از نظر من، او بهترين 

دروازه بان تاريخ فوتبال است.

كارل هاينتــس رومنيگه، مديــر اجرايي 
بايرن:  هانسي فليك مي تواند يك سرمربي 
فوق العاده براي تيم ملي آلمان باشد. البته 
فدراســيون فوتبال آلمان بايد عجله كند 
چون هانسي به خاطر موفقيت هايش، خواهان 
زيــادي دارد. ناراحت كننده خواهد بود اگر 
فليك سرمربي تيم ديگري در اروپا شود و به 

تيم ملي آلمان نرود.

ادواردو كاماوينگا، هافبك فرانسوي رن كه 
مورد توجه رئال و بايرن قــرار دارد:  خيلي 
خوب است كه چنين باشــگاه هاي بزرگي 
به جذب شــما عالقه مندند اما اكنون زمان 

مناسبي براي تمركز روي اين مسائل نيست.

آنتونيو كونته، سرمربي اينتر:  فكر مي كنم 
كه در اين فصل ذره اي بــه خودم تزلزل راه 
ندادم و از اين نظر طي دو فصل گذشــته از 
سطح انتظارات خودم فراتر رفتم. شايد اين 
بزرگ ترين موفقيت نباشد اما قطعًا امسال 

سخت ترين سال از دوران مربيگري  ام بود.

جام شخصي
بايرن مونيخ به ركورد 9قهرماني پياپي يوونتوس در ليگ رسيد

جمعه 24 ارديبهشت 1400

سه شنبه 2۸ ارديبهشت 1400

چهارشنبه 2۹ ارديبهشت 1400

يكشنبه 2۶ ارديبهشت  1400

گل گهرسیرجان-ذوب آهن

نساجی مازندران-فوالد

شاهین بندرعامری - پرسپولیس

قشقايی شیراز- فوالد خوزستان 

آلومینیوم اراک- تراكتور تبريز

استقالل -  ذوب آهن

نفت  مسجدسلیمان-ماشین سازی تبريز

آلومینیوم اراک - پديد0

سايپا-پیكان

تراكتور-صنعت نفت آبادان

پرسپولیس- استقالل

سپاهان - مس رفسنجان

18:00

20:30

19:15

19:35

18:15

18:30

18:55

20:30

19:20

19:25

هفته  بيست و سوم

جام حذفي مرحله يك هشتم

پنجشنبه12 خرداد 1400

دوشنبه 17 خرداد 1400

 جمعه 21 خرداد 1400

 سه شنبه 2۵خرداد 1400

پنجشنبه 30 ارديبهشت 1400

ايران - هنگ كنگ

ايران - بحرين

كامبوج - ايران

ايران - عراق

پديده -گل گهرسیرجان

19:00

17:30

19:30

17:30

19:30

هفته  بيست و دوم

مقدماتي جام جهاني

شبيه سازي فينال ليگ قهرمانان بين منچسترسيتي و چلسي 
در ليگ برتر با پيروزي چلسي به پايان رسيد. آبي هاي لندن 
در اين بازي ابتدا از حريف عقب افتادند اما بازگشتي رؤيايي به 
بازي داشتند و در نهايت با نتيجه 2بر يك برنده از زمين خارج 
شــدند. مندي، دروازه بان موفق چلسي در اين فصل، پنالتي 
چيپ آگوئرو در وقت تلف شده نيمه اول را مهار كرد و اجازه 
نداد اين مهاجم آرژانتيني پيــش از رفتن از ليگ برتر ركورد 
گلزني وين روني را بزند. با اين اتفاق توماس توخل موفق شد 
قهرماني من سيتي را عقب بيندازد. گوارديوال بعد از اين باخت 

خانگي گفت:»امروز نشد، فردا قهرمان مي شويم.« 
تركيب سيتي نســبت به بازي برگشــت با پاري سن ژرمن 
تغييرات زيادي داشت. پپ كه در اين فصل بازي هاي زيادي 
را بدون مهاجم نوك پشت سر گذاشته و از دي بروين به عنوان 
شماره9كاذب استفاده كرده، اين بار هم آگوئرو و هم ژسوس را 

در تركيب گذاشت. ديگر از بازي مالكانه خبري نبود و بهترين 
خط دفاعي ليــگ برتر موقعيت هاي زيادي به چلســي داد. 
سيتي براي نخستين بار از دســامبر 1978در 4بازي متوالي 
خانگي حداقل 2بار شكست خورده اســت. هر 4باخت اين 
فصل سيتيزن ها  در ورزشــگاه خانگي و در غياب تماشاگران 
بوده است. توخل هم برخي بازيكنان كليدي خود نظير تياگو 
ســيلوا، ماونت، بن چيلول و جورجينيو و حتي آورتس را در 
تركيب نگذاشته بود. به اين ترتيب بايد گفت در ديدار نهايي 
هشــتم خرداد ليگ قهرمانان تركيب 2تيــم كامال متفاوت 
خواهد بود. توماس توخل طي 103 روز، )3 برد( بيشــتر از 
فرانك لمپارد)2 برد( طي يــك و نيم فصل موفق به پيروزي 
در بازي هاي خارج از خانه مقابل 6تيم بزرگ ليگ جزيره شده 
است. سيتي بدون توجه به بازي ديشب منچستر با استون ويال 

براي قطعي كردن قهرماني تنها به 2 امتياز ديگر نياز دارد.
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اين روزها كه فوتبال مهدي 
قائدي شكوفا شــده و او 
نمايش هاي خوبي در لباس 
استقالل ارائه مي دهد، خيلي ها از احتمال ترانسفر شدن اين 
بازيكن حرف مي زنند و حتي آينده اي شبيه به مهدي طارمي 
را براي او متصور هســتند. طارمي، ديگر ستاره بوشهري 
فوتبال ايران هم اكنون روزگار بسيار خوبي در پورتو دارد 
و دومين فصل حضورش در اروپا را هم با موفقيت ســپري 
مي كند. خيلي ها مي گويند قائدي مي تواند طارمي دوم باشد، 
اما وقوع چنين اتفاقي ساده نيست. شايد بد نباشد اين دو 

بازيكن را در برخي فاكتورها با هم مقايسه كنيم.

  گلزني؟ طارمي بهتر است
خيلي ها مهدي طارمي را با خراب كــردن موقعيت هاي خوب 
گلزني به ياد مي آورند، اما آنهــا فراموش مي كنند كه اغلب اين 
فرصت ها را خود مهدي با هوش بااليش به دســت آورده است. 
طارمي فرصت گلزني را بو مي كشــد و هميشه در بهترين نقطه 
ممكن قرار دارد. او با وجود همه ريخت وپاش هايش مقابل دروازه 
رقبا، آمار گلزني بسيار خوبي دارد. طارمي 2 بار در ايران و يك بار 
در پرتغال بهترين گلزن مسابقات شده است. قائدي مجموعا در 
100بازي براي ايرانجوان و استقالل 35گل به ثمر رسانده است. 
مهدي طارمي اما در 207بازي براي شاهين بوشهر، ايرانجوان، 
پرسپوليس، الغرافه، ريوآوه و پورتو موفق به ثبت 131گل شده 
است. ميانگين گلزني قائدي در هر بازي 0.35است، درحالي كه 

اين حدنصاب براي طارمي به 0.63مي رسد.

  سرزني؟ طارمي بهتر است
با توجه به قد و قامت و فيزيك 2بازيكن، طبيعتا مهدي طارمي 

در سرزني بهتر از قائدي عمل مي كند. طارمي تا به حال با ضربه 
سر گل هاي فراواني به ثمر رســانده، درحالي كه به ندرت به ياد 
مي آوريم قائدي با اين سبك و ســياق براي تيم هايش گل زده 

باشد.

  دريبل زني؟ قائدي بهتر است
اگر مقصود از مهارت هاي تكنيكي توانايي حذف بازيكن تيم 
حريف در نبردهاي يك در برابر يك باشــد، مسلما قائدي 
اين كار را بهتر از طارمي انجام مي دهد. ســتاره بوشهري 
اســتقالل يكي از تكنيكي ترين بازيكنان 2 دهه گذشته 
فوتبال ايران به شمار مي آيد. جثه ريز و كوچك او هم اجازه 

مي دهد با سرعت و چاالكي بيشتر از مهارت دريبل زني اش 
استفاده كند.

  پنالتي گيري؟ طارمي بهتر است
خب اصال حرفش را هم نزنيد. وارد حوزه اي 
شده ايم كه مهدي طارمي در ابعاد جهاني 
رقيب مي طلبد! مهارت طارمي در به اشتباه 
انداختن مدافعان حريف و گرفتن پنالتي از 

آنها، در پرسپوليس حسابي سوژه شد و برخي 
اين بازيكن را به دايــو زدن متهم كردند، اما گذر 

زمان نشان داد او اين كار را صحيح و قانوني انجام 
مي دهد. طارمي طي 2فصل گذشته 13پنالتي در 
پرتغال گرفته كه كمك داور ويدئويــي همه آنها را 

تأييد كرده است.

  سن و سال؟ قائدي بهتر است
مهدي طارمي خيلي دير، تازه در 26ســالگي راه 

اروپا را ياد گرفت. بسياري بر اين باورند او اگر چند سال جوان تر 
بود و همين كيفيت را نشان مي داد، احتمال پيوستنش به يكي 
از تيم هاي بزرگ اروپايي وجود داشت. قائدي اما اين شانس را 
دارد كه زودتر برود. او هم اكنون 22ساله است و كارهايش را در 
استقالل كرده. حتي اگر فرض كنيم مهدي يك فصل ديگر هم 

در جمع آبي ها باقــي بماند، باز او فرصت 
دارد در 23سالگي راهي فرنگ شود.

  جنگندگي؟ طارمي بهتر است
در فوتبال اروپا مسئله جنگندگي و توانايي هاي فيزيكي بسيار مهم 
است و بازيكنان بيش از حد فانتزي، شانس زيادي براي درخشش 
ندارند. گاهي حتي ديده مي شود بازيكني مثل ليونل مسي هم عقب 
مي آيد و با قلدري براي تيمش توپ مي گيرد. مسلما در اين بخش 
طارمي توانايي هاي بيشتري نسبت به همشهري اش دارد. ستاره 
پورتو كامال درگير شونده اســت، اما اگر قائدي قصد دارد در اروپا 

موفق شود، حتما بايد روي جنبه هاي فيزيكي فوتبالش كار كند.

  اعتماد به نفس؟ طارمي بهتر است
مهدي طارمي از روزي كه در سطح اول فوتبال ايران ظاهر شد، 
نشان داد از چيزي نمي ترسد. اصال شدت اين مسئله در حدي بود 
كه گاهي اعتمادبه نفس كاذب او به ضرر خــودش و تيمش تمام 
مي شد. از پنالتي چيپ به النصر عربستان تا پنالتي دو ضرب برابر 
ســپاهان و بقيه موارد و مثال ها، جسارت طارمي قابل 
تشخيص است. در اين ميان ده ها بازي ملي در طول 
چند سال اخير هم اعتمادبه نفس او را افزايش داده 
و باعث شده طارمي بدون هراس در هر ميداني 

ظاهر شود.

  گل سازي؟ قائدي بهتر است
نه اينكه مهدي طارمي كم پاس گل داده باشد. 
هنوز پاس گل استثنايي او با پشت پا به مرحوم 
هادي نوروزي را در بازي پرسپوليس و لخويا 
از ياد نبرده ايم، اما خب قائدي هم در اين 2 
سال نشان داده آگاهي محيطي بسيار بااليي 
دارد و به راحتــي مي تواند همبازيانش را در 
موقعيت هاي كليدي صاحب فرصت گلزني 
كند. قائدي به اين كار عالقه ويژه اي دارد و به 
همين دليل موفق است. او ليگ نوزدهم بهترين 
پاسور فوتبال ايران شد. در مورد اين مهارت كافي 
است پاس گل اســتثنايي قائدي به محمد نادري در بازي 

استقالل با الشرطه عراق را به ياد بياوريد.

  آيا قائدي، طارمي دوم است؟
  مقايسه اي چند وجهي درباره 2 مهاجم با استعداد بوشهري

بختيار رحماني اين روزها دور از 
هياهو و حاشيه هاي فوتبال ايران، 
فوتبالش را در تيــم »دالكورد« 
سوئد ادامه مي دهد كه مالكاني كرد دارد و البته از چند سال پيش دنبال جذب 
بختيار بوده اســت. او از بازي در اين تيم احساس خوبي دارد و اين هفته هم 
تك گل دالكورد را در جريان تساوي 1-1 با رقيبش به ثمر رساند. با رحماني 
درخصوص اينكه چرا تصميم به ترك فوتبال ايران گرفت و همچنين درباره 

آخرين وضعيتش در فوتبال سوئد صحبت كرديم.

  چرا يكباره تصميم گرفتي به فوتبال سوئد بروي؟
من قبل از اينكه به فوتبال آذربايجان بروم با مسئوالن باشگاه دالكورد صحبت كرده 
بودم و قرار شد بعد از حضوري كوتاه مدت در آذربايجان به سوئد بروم. هر بازيكني 
ايده هاي خودش را دارد و من هم براي دل خودم اين تصميم را گرفتم. مهم نيست 
برخي چه مي گويند، همين تيم در ليگ دســته اول سوئد بود ولي در10بازي آخر 

باخت و سقوط كرد. متأسفانه برخي آدم ها به اين تيم لطمه زدند ولي خدا را شكر 
االن شرايط خوبي داريم. قبل از اين انتخاب هم واقعا چيزي وجود نداشت كه مرا 
منصرف كند و احساس خوبي دارم كه دالكورد را انتخاب كردم. جا دارد از سرمربي 
سباييل آذربايجان هم  تشــكر كنم و همچنين مديريت باشگاه. من با اينكه تا آخر 

فصل با آنها قرارداد داشتم ولي همه جوره همكاري كردند.

  شرايط فني و امكانات تيم چطور است؟
امكانات ما كه بهتر از ليگ برتر ايران است. كارمان هم در ليگ اصال آسان نيست، 

چون تيم هاي خوبي در ليگ حضور دارند.

  مالك باشگاه كرد است؟
بله، مالك باشــگاه كرد عراق است ولي اينطور نيســت كه همه بازيكنان هم كرد 

باشند.

  فكر مي كني ترك فوتبال ايران، تصميم خوبي بود؟
من دوست نداشتم در فوتبال ايران بمانم، ضمن اينكه برخي انتخاب ها در سال هاي 
گذشته هم دست خودم نبود. واقعا دوست نداشتم زياد تيم عوض كنم چون سبك 
فوتبالم و اخالقم طوري نبود كه بخواهم هر ســال دنبال تيم عوض كردن باشــم. 
متأسفانه يك ســري آدم ها ســر راهم قرار گرفتند كه فقط دنبال منافع شخصي 
خودشان بودند و مسيرم را عوض كردند، بردند به سمتي كه شايد خيلي ضرر كردم. 
من هيچ موقع بازيكني نبودم كه به خاطر پول تيمي را انتخاب كنم و به آذربايجان 
هم كه رفتم، به خاطر پول نبود. در سپاهان قرارداد 2ميلياردي داشتم ولي خودم 
جدا شــدم، آن هم درحالي كه به من گفتند بمانم. هميشه جوري كار كردم كه از 
فوتبال لذت ببرم و به خاطر پول هيچ كاري نكردم. حقيقتش پول زيادي هم از اين 
فوتبال در نياوردم. درست نيست اين را بگويم اما در تيم هايي بودم كه خودم دست 

در جيب مي كردم.

  مثل اينكه دلت از فوتبال ايران پُر است؟
نه، اينطور نيست و از آنهايي هم كه دنبال منافع شخصي خودشان بودند، ناراحت 

نيستم. به هر حال مدل آدم ها با هم فرق دارد.

  دالكورد مي تواند دوباره به ليگ دسته اول صعود كند؟
چند تيم براي صعود تالش مي كنند، تيم ما هم شرايط خوبي دارد و خوشبختانه 

صدرنشين هستيم.

 از مبلغ قراردادت در دالكورد راضي هستي؟
اينجا هرچقدر كمتر پول بگيري بهتر است چون اگر زياد پول بگيري بايد قسمت 
زيادي از آن را ماليات بدهــي. من به خاطر خانواده ام به اينجا آمده ام و شــرايطم 

خوب است.

 ليگ ايران را كه دنبال مي كني. فكــر مي كني كدام تيم قهرمان 
شود؟

من چند بازي سپاهان را ديدم و بايد بگويم كه تيم خوبي هستند. پرسپوليس هم 
تيم خوبي است و استقالل هم بعد از آمدن فرهاد مجيدي واقعا نتايج خوبي گرفت. 
كاش او دفعه قبل از استقالل نمي رفت. استقالل در آسيا نتايج خيلي خوبي گرفت، 
اميدوارم آنها اين روند را ادامه دهند و در ليگ برتر بعد از چند سال قهرمان شوند. 
من كه دوست دارم استقالل قهرمان شود ولي ســپاهان و پرسپوليس هم شانس 

دارند.

 در بين بازيكنان ايراني كســي به تو پيغام نداده كه او را به ليگ 
سوئد ببري؟

خودم دوست دارم به فوتباليست هاي ايراني كمك كنم و اگر كمكي از دستم بربيايد 
دريغ نمي كنم.

 انتظار داري كادر فني تيم ملي هم تو را زير ذره بين قرار دهد؟
با بودن اسكوچيچ بعيد است به تيم ملي برسم چون زماني كه در صنعت نفت بودم 
اتفاقات خوبي بين من و ايشــان رخ نداد. با اين حال براي تيم ملي كشورم آرزوي 

موفقيت دارم. ما با اين بازيكنان بايد خيلي راحت به جام جهاني صعود كنيم.

فوتبال ايران

مرادي فر: گلم از گل ديويد بكام بهتر بود

 ايران به روايت 
بسكتباليست آمريكايي

اين هفته در ليگ يك ايران 
گل عجيبي به ثمر رسيد كه 
ويدئوي آن در شبكه هاي 
اجتماعي هزاران بار ديده شد؛ گلي كه بازيكن خوشه طاليي از 
فاصله 70متري وارد دروازه مس كرمان كرد تا تيمش با اين گل 
عجيب بر صدرنشين ليگ يك پيروز شود. زننده اين سوپرگل 
زيبا، حســن مرادي فر، مدافع مياني خوشه طاليي بود كه روز 
گذشته به سؤاالت خبرنگار همشهري در اين خصوص پاسخ داد.

  گل عجيبي زدي. تا حاال مشابه چنين گلي را زده 
بودي؟

مشــابه اين گل نه. بيشــتر گل هايم را از داخل محوطه جريمه يا 
حداكثر از پشت محوطه جريمه زد ه ام.

  اين گل در فضاي مجازي خيلي بازتاب داشــت. 
خودت متوجه اين بازتاب ها شدي؟

بله دنبال مي كردم و خيلي خوشحال شدم.

  يادت مي آيد در فوتبال ايران كسي از اين فاصله 
گل زده باشد؟

نه من كه يادم نيســت. فكر نمي كنم بازيكني زده باشد. از فاصله 
70متري تا جايي كه يادم مي آيد بازيكني نبوده است. مطمئنا اگر 

كسي زده بود با اين فضاي رسانه اي حتما خبرش منتشر مي شد.

  اما در اروپا 2دهه قبل ديويــد بكام چنين گلي 
زده بود.

بله من بچه بودم و داشتم مستقيم آن بازي را از تلويزيون مي ديدم. 

از سمت راست زمين فكر مي كنم به تيم نيوكاسل زد. البته بكام از 
روي خط وســط زمين زد و ضربه من حتي عقب تر از او بود. من از 

روي قوس ميانه زمين زدم.

   فكر مي كني اين گل مي تواند در آينده فوتبالي ات 
تأثير بگذارد و باعث شود بيشتر ديده شوي؟

مي تواند تأثيرگذار باشــد ولي در كل با يك گل نمي توان بازيكني 
را قضاوت كرد بلكه عملكرد بازيكــن در طول يك فصل بايد مورد 
ارزيابي قرار گيرد. حاال اين گل هم در يك شرايط استثنايي اتفاق 
افتاد. ولي براي من كه دفاع وسط هســتم نمي شود همه  چيز را با 

همين يك گل ارزيابي كرد.

  شرايط خوشــه طاليي در ليگ دسته اول چطور 
است؟

تيم ما در ابتدا به خاطر مسائل مالكيتي و بعد هم داشتن 7-۸ بازيكن 
كرونايي با مشكالتي روبه رو بود. براي همين در 3-4 بازي نتوانستيم 
نتيجه بگيريم. ولي از وقتي آقاي بياتلو آمدند شرايط مان خيلي بهتر 

شد. اميدواريم با ادامه اين روند جزو مدعيان باشيم.

گفت وگو با زننده گل 70متري كه تصاويرش اين روزها دست به دست مي شود

اميرحسين اعظمي
خبر نگار

بهروز رسايلي
خبر نگار

مجيد زارعي
خبر نگار

مهم نيست به توانايي هاي دراگان 
اسكوچيچ ايمان داريم يا نه، حتي 
يك پله باالتر از آن مهم نيست 
برخي بازيكنان اين تيم ملي را 
دوست داريم يا نه؛ آنچه مسلم 
است اينكه همه بايد براي سربلندي 
تيم كشــورمان در مســابقات خردادماه و نيز در مرحله 
بعدي مقدماتي جام جهاني دعا كنيم. اين صرفا يك تمناي 
ناسيوناليستي يا ژســت وطن پرستانه نيست، بلكه از هر 
زاويه اي به اين داستان نگاه كنيم، به سود همه اركان فوتبال 

ايران است كه تيم ملي راهي جام جهاني 2022قطر شود.

    فوتبال ملي برنده است
فوتبال ايران اقتصاد كوچك و محقري دارد. كل قرارداد مارك 
ويلموتس كه به يك بحران ملي براي ما تبديل شده، به اندازه 
دســتمزد يك مهاجم تيم هاي متوســط قطري و اماراتي هم 
نيست. در اين شرايط چشم اميد ايران هميشه به پاداش و جوايز 
مسابقات بين المللي بوده است. صد البته تحريم هاي مالي گاهي 
دسترسي آسان و كامل به همين مبالغ را هم ناممكن مي كند، 
اما به هر حال كسب پاداش اتفاق ارزشمندي است كه مي شود 
به شيوه هاي مختلف مثل تهاتر با هزينه و بدهي ها از آن استفاده 
كرد. صعود تيم ملي ايران به جام جهاني قطر حدود 10ميليون 
دالر پاداش به همراه خواهد داشــت و اين در شــرايط فعلي 
بسيار براي فوتبال ايران حياتي است. فراموش نكنيد به خاطر 
2ميليون يورو ساختمان فدراسيون به حراج رفت، حاال فرض 
كنيد دادگاه عالي ورزش غرامت 6ميليون يورويي ويلموتس را 
هم تأييد كند؛ در آن صورت چه باليي بر سر فوتبال ملي ايران 
خواهد آمد؟ پس به نفع آينده اين فوتبال است كه تيم ملي به 

جام جهاني قطر برسد.

    فوتبال باشگاهي برنده است
قطعا صعود تيم ملي به جام جهاني به سود باشگاه ها هم هست. 
اگر از افزايش شور و نشاط در فضاي فوتبال و احتمال ترانسفر 
شدن ســتاره ها به اروپا بگذريم، همين مشاركت بازيكنان در 
مســابقات جام جهاني باعث اختصاص پاداش ويژه فيفا براي 
باشگاه ها مي شود. فدراسيون جهاني هميشه به تيم هايي كه 
بازيكن در 2سال منتهي به جام جهاني در آنها توپ زده، پاداش 
نقدي مي دهد. اين پاداش به طور روزانه محاســبه مي شود. در 
دوره هاي گذشته تيم هاي پرسپوليس و استقالل مبالغي بين 
500تا ۸00هزار دالر از اين طريق درآمد داشته اند كه با طلب 
برخي شاكيان خارجي تهاتر شده اســت. پس دعا كنيد تيم 
ملي به جام جهاني برسد، بلكه كف جيب اين تيم ها هم كمي 

خيس شود.

    هواداران برنده هستند
بي گمان هر ايراني وطن دوستي از رسيدن تيم ملي به جام جهاني 
خشنود خواهد شــد، اما غيراز اين، مســابقات قطر احتماال 
نزديك ترين جام جهاني همه تاريخ به خاك ايران خواهد بود. 
اين بار سفر به قطر و تماشاي مسابقات تيم كشورمان راحت تر 
از هر زمان ديگري اتفاق مي افتــد. بنابراين در صورت عبور از 
كرونا و بازگشت تماشاگران به ورزشگاه ها، اين يك امتياز ويژه 
براي حاميان تيم ملي محسوب مي شود؛ كساني كه وسع مالي 
مناسبي دارند و مايل هستند از تيم ملي حمايت كنند. طبيعتا 
حضور در قطر از هر نظر راحت تر از سفر به روسيه يا برزيل است. 

واقعا حيف نيست اين فرصت از دست برود؟

همه برندگان يك صعود 
موفقيت تيم ملي و سودهايي كه شايد فراموش كرده باشيد 

  درخشــش و قهرماني شــما در 
فينال ليگ برتر بسكتبال ايران در رسانه هاي 

آمريكايي هم بازتاب داشت؟
شخصا چيزي در رســانه هاي آمريكايي نديدم، ولي خانواده و دوستانم 
خيلي خوشحال بودند، درست مثل واكنشي كه هواداران ايراني داشتند، 

ولي هنوز نديده ام كه سلبريتي ها واكنشي نشان داده باشند.
  سابقه داشته كه شوتي مثل آنچه را كه در فينال ديديم، 

گل كنيد؟
نه هيچ وقت، اين نخستين بار بود.

  بعد از قهرماني واكنش همبازيان تان در رختكن چه بود؟
همه هيجان زده بوديم و نمي توانستيم آنچه اتفاق افتاده را باور كنيم. در 
رختكن جشن گرفته بوديم و بازيكنان روي من آب مي ريختند. لحظات 
فوق العاده اي بود و خوشحال بودم كه توانسته ام اين قهرماني را به مردم 

گرگان هديه كنم.
  مردم گرگان هم در بازگشت تيم جشن بزرگي گرفتند.

مردم گرگان پرشــور، دوست  داشتني و قدردان هســتند. براي آنها و 
همچنين شهر خوشحالم. آنها خيلي ذوق زده شده بودند. ما كنار همديگر 

جشن گرفتيم و همه  چيز فوق العاده بود.
  شما يك استوري درباره بازي در تيم ملي ايران گذاشته 
بوديد. دوست داريد براي تيم ملي ايران بازي كنيد؟ از نظر قانوني 

چنين امكاني وجود دارد؟
صادقانه بگويم خيلي دوست داشتم براي تيم ملي ايران بازي كنم. ولي 
مي دانم كه بازيكنان ايراني براي بازي در تيم ملي يك عمر تالش كرده اند 
و نمي خواهم اين فرصت را كه آرزوي قديمي آنها بوده بگيرم. با گذاشتن 
اين پست فقط خواستم مردم را تشويق  كنم كه مسابقات بسكتبال و تيم 
ملي ايران را بيشتر پيگيري كنند. از طرف ديگر قوانين هم بازي من در 

تيم ملي ايران را غيرممكن كرده است.
  مقصد بعدي شما بعد از قهرماني با شهرداري گرگان 

كجاست؟ مي خواهيد در ايران بمانيد؟
خيلي دوســت دارم كه در ايران بمانم. اينجا را دوست دارم و احساس 
امنيت مي كنم. اين سومين فصل متوالي من در شهرداري گرگان بود و 
در اين تيم راحتم. بايد در اين باره صحبت كنيم و ببينيم كه چه اتفاقي 

مي افتد.

ادامه از 
صفحه 17

 رحماني: دوست نداشتم 
در فوتبال ايران بمانم

ملي پوش سابق فوتبال ايران معتقد است با اين بازيكنان بايد خيلي راحت به جام جهاني صعود كنيم
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شفاف سازي ناخواسته

داستان ياكريم

اين سؤال سال هاي سال اســت كه مطرح است و هنوز پاسخي 
شايسته ندارد: جانشين حامد حدادي چه كسي است؟ حدادي 
مصدوم اســت و فدراسيون بســكتبال براي او شوراي پزشكي 
تشــكيل داده. اميدواريم مصدوميتش تا المپيك كاماًل برطرف 
شود اما تيم ملي شبيه حدادي كه ندارد، با اين حال بازيكن نزديك 
به او چه كسي است؟ امسال ميثم ميرزايي كمتر به بازي گرفته 
شد. اصغر كاردوســت يكي از برترين هاي ليگ امسال بود اما آيا 
اين بازيكن 35ساله جايي در تيم ملي دارد؟ روزبه ارغوان عماًل از 
تيم ملي كنار گذاشته شد اما در نيمه نهايي و فينال ليگ بد كار 
نكرد. از آرون گرامي پور هم خبري نيســت. پس بعد از حدادي 

چه كسي را داريم؟

رئيس فدراسيون بسكتبال در واكنش به انتقاداتي كه از تغييرات 
پي درپي در كميته هاي اين فدراسيون مي شود، گفته: »تغييرات 
و جابه جايي نشان دهنده رشــد و پويايي است«. حدود 15نفر، 
به غيراز بازنشســته ها، در دبيري و كميته هاي روابط عمومي، 
پزشكي، داوران و مسابقات، آموزش و هيأت رئيسه فدراسيون و... 
ظرف 3سال و نيم از فدراسيون رفته اند. رامين احمدي طباطبايي 
در اين مصاحبه شفاف سازي هم كرده: »تنها عزلي كه با تصميم 
خود و بدون اجبار داشتم مربوط به آقاي سيفي زاده بود«. قبل از 
اين مي گفتند سيفي زاده به دليل بازنشستگي از كميته داوران 
و مسابقات فدراســيون رفت )2ارديبهشــت 1399- سايت 

فدراسيون(.

علي توفيق، دبير اسبق فدراسيون بسكتبال موقعي كه از اين سمت 
بركنار شد به رسانه ها گفت بركناري اش به قدري غافلگيركننده 
بود كه فرصت نكرد كتش را بپوشــد. شبنم كالهي، سومين دبير 
فدراسيون بسكتبال بعد از توفيق و عماري، چهارشنبه 2 هفته پيش 
از فدراسيون رفت. 3روز بعد رسانه ها نوشتند استعفا كرد، 5روز بعد 
سايت فدراسيون نوشت »اخراج« او كذب محض است. حاال چرا 
فدراسيون بعد از اين همه تأخير لفظ »اخراج« را در اطالعيه اش 
به كار برد، معلوم نيست. اما كالهي در صفحه اينستاگرامش عكسي 
از يك پرنده منتشر كرده و نوشته: »ياكريم خنگ نيست، مهربونه«! 

چهارمين دبير فدراسيون ظرف 3سال اين هفته معرفي مي شود.

  علي آقاميرزايي، با قهرماني آسيا سهميه المپيك توكيو را گرفت و آرزوي پدر قايقرانش را برآورده كرد
 او مي گويد از حاال به فينال المپيك آينده فكر مي كند

زير حلقه

بعد از حدادي

اتلحمجاترنهاب
زاسونكيپملالر

تورابلاقنبتاك
كلملزنمهنيموش

هچيردايبنا
اسانننسترايسب
هنيجنگاوعدزرد
رگهيالكريمارج
مدعشروشدنبمين
نلبوگدنفارازس

الويهكنشور
باستنامرهاامه
يشيمرصنبرمتسم
شبتنيفاكبانهپ
هلورهيوردنتلا
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افقي:
 1- قسمتي از اتاق- فيلسوف 
آلمانــي و نويســنده كتاب 

سپيده دم- تكنولوژي
2- از نام هاي خرما در مراحل 

رشد- موفق- اشاره به دور
3- رطوبت- هجـــــــوم- 

خوش آوازه
4- رئيس ده فــراش قاجار- 
فيلمــي ســاخته مجيــد 

مجيدي- ظلم
5- خــودروي فرانســوي- 

هنرپيشه زن- بلند و رسا
6- نــام قديم مدينــه- برج 

ديدني فرانسه- طبيعت
7- بنيانگــذار جمهــوري 

تركيه- اصال خجالتي نيست
8- تلخ- طول معيني از زمان- 
نظر مجتهد در احكام شرعي 

فرعي- نفس بلند
9- آرامش يافتن- بناي تاج 
محل در هند به دســتور وي 

ساخته شد
و حـيـــله-  مـــكر   -10 

شب زنده داري- مونس
11- رونــق- دو روز پيش- 

رفيق مشهدي
12- بازداشتن- نخست زاده- 

محل تولد
13- وســيله اندازه گيــري 
اختــالف پتانســيل- غير از 

مورد قبلي- من و شما
14- خراش نامحســوس- 
پايتخت ارمنســتان- كامل 

شدن رشد ميوه
15- معبد زرتشتيان- بدون 

تغيير- خداحافظي بيگانه
  

عمودي:
1- با ســر به زمين خوردن- 

گرامي- كتف
2- غذاي سنتي قزوين- كپي

ظــروف  از  دهــان-   -3
آزمايشــگاهي- از باب هاي 

ثالثي مزيد
4- نماز را باطــل مي كند- 
وســيله اندازه گيري سرعت 

باد- درخت انگور
5- شــنونده- زاده شــدن- 
نخستين ماهواره ساخت ايران

6- بازيابي قواي تحليل رفته- 
تصوير صورت انسان

7- ابزار ميخ كوبي- تاريك- 
اخمو

8- نشانه جمع- عفونت دهان 
شيرخواران- كشته شده در 

راه خدا- تعطيلي
9- عمامه- گناهكار- فرومايه

10- گلــي آپارتماني- نوعي 
رودوزي سنتي ايراني

11- تيــري كــه بــا كمان 
اندازنــد- انبــاري بــراي 

نگه داشــتن برنج- رشته كوهي در 
غرب و جنوب ايران

12- پســر عرب- مســير تباهي- 
آموختني مدرسه

13- قوم سفيدپوست بومي اروپاي 
شــرقي- جانور تك ســلولي- تير 

پيكاندار
14- نوازنده چنگ در عهد ساساني- 
نزديك ترين كهكشان مارپيچي به 

كهكشان راه شيري 
15- پول ژاپن- دكان- ضيافت

 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 | 3925
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

317586294
624973581
598412367
289354716
475621938
163798452
931267845
746835129
852149673

متوسط

 2    4 9  6
 1  2     8
  6   7 4   
3  5       
 4      8  
      1  7
  9 7   2   
1     8  6  
5  2 1    4  892435716

576921834
431687592
643578129
125396487
987214653
268759341
719843265
354162978

ساده

متوسط

823514976
417269358
956387412
395871624
741692583
268453197
689745231
134928765
572136849

سخت

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

ساده

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

 مي خواهم در فينال المپيك
 پارو بزنم

  در كاياك فقط به قهرمانان آسيا سهميه مي دهند. آقاميرزايي چه تفاوتي 
با بقيه آسيايي ها داشت كه توانست به اين سهميه برسد؟ 

من ساليان سال براي اين روز تمرين كرده  بودم  از 13سالگي تا االن كه 28سالم است. من 
هدفم اين بود كه يك روز به المپيك برسم. استرس مسابقه زياد بود. نخستين مسابقه اي بود 
كه براي كسب سهميه سر خط رفتم و نخستين مسابقه اي بود كه بعد از 3 سال در كاياك 
1000متر مي دادم. من از حريفان هم خيلي شناخت نداشتم و فقط تايم  آنها را مي دانستم. 
قايقران ژاپن مصمم بود سهميه بگيرد. ازبكستان و قزاقستان هم تايم هاي خوبي داشتند اما 
من ذهنم را درگير آنها نكردم و كار خودم را انجام دادم. بقيه قدرتمند بودند ولي در مسابقه 

معلوم شد من قوي تر بوده ام.
   از كي به المپيك فكر مي كرديد؟ 

وقتي ورزش را شروع  مي  كني، مي خواهي قهرمان شوي. رسيدن به اين هدف بستگي به اين 
دارد كه چقدر هدف واقعي است و چقدر خود ورزشكار مصمم است. هميشه به قهرماني فكر 
مي كردم اما وقتي مدال نقره بازي هاي آسيايي 2014اينچئون راگرفتم، ديدگاهم اين بود 
كه بتوانم نفر اول ايران باشم و به المپيك راه پيدا كنم. سختي هاي زيادي را براي رسيدن به 

اين سهميه پشت سر گذاشتم.
  كرونا هم كه شرايط را سخت تر كرد.

بله. به خاطر كرونا 7-6  ماه انفرادي تمرين مي كرديم و مربي از راه دور كنترل مي كرد. داشتن 
اردو خيلي سخت بود. دست فدراسيون بسته بود و اجازه نمي دادند كه اردو برگزار كنيم. 

4-3  ماه آخر سال را اردو داشتيم.
  كشورهاي ديگر هم همين شرايط را داشتند؟ 

كشورهاي ديگر مانند چين، ژاپن و ازبكستان اردوهاي برون مرزي داشتند. قزاقستان هم كه 
شرايط آب وهوايي اش  اجازه نمي دهد در كشور خودشان تمرين كنند، بيشتر سال را خارج 
از خانه تمرين مي كنند. اين كشورها معموال به مالزي، پرتغال و كشورهاي اروپايي مي روند. 
چند سالي است كه باب شده همه در آنتاليا اردو مي زنند، امسال حتي كشورهاي اروپايي 

هم در اين شهر تركيه اردو داشتند.
 در مسابقات گزينشي المپيك قايق سايز شما هم نبود. چرا فدراسيون 

قايق خود شما را به تايلند نبرد؟ 
مشكل از ايرالين ها بود. قايقي را كه طولش بيشتر از 5متر بود، قبول نمي كردند. بعضي از 

ايرالين ها هم 400 ميليون تومان براي انتقال قايق مي گرفتند. مسئله فقط قايق من نبود، 
هديه كاظمي و عادل مجللي هم مي خواستند قايقشان را ببرند. براي سايز آنها قايق بود 
اما براي من نه. يا قايق بزرگ بود يا قايق كوچك. با 4-3 روز تمرين تصميم گرفتم با قايق 
كوچك تر مسابقه بدهم. از نظر رواني به من فشار آمد ولي توانستم خودم را جمع وجور كنم 

و با يك ذهن قدرتمند به مسابقه بروم.
   داشتن سهميه المپيك چه حسي دارد؟

خوشحالم كه يكي از آن 18نفري هستم كه در المپيك پارو مي زند و اسمم در كتاب المپيك 
ثبت مي شود. اين حس خوبي است ولي آدمي نيستم كه در يك موضع گير كنم. از حاال 
براي يك نتيجه خوب در المپيك تالش مي كنم تا حداقل به فينال A برسم. از مدال حرف 
نمي زنم چون آدم واقع بيني هستم. عالوه بر تفاوتي كه شرايط و امكاناتمان دارد، زمان ما هم 
محدود است. اروپايي ها شهريور 2سال پيش در مجارستان سهميه گرفتند و از همان موقع 
تمرين مي كنند ولي ما آسيايي ها زمان زيادي نداريم. بعد از توكيو هم بايد به 2024فكر كنم، 

مي خواهم جزو 5 نفر اول باشم.
   در بعضي از رشته ها كه شــانس مدال باال نيست، حضور در المپيك 

باالترين هدف است. براي المپيك بعدي انگيزه داريد؟ 
بعد از گرفتن سهميه توكيو براي پاريس حريص تر شده ا م. مي خواهم تاريخ ساز شوم ودر 

كاياك مردان نخستين قايقراني باشم كه دو المپيك مي رود و جزو 5 نفر اول مي شود.
  چطور شد كه قايقران شديد؟ 

ما در انزلي زندگي مي كنيم. پدرم دهه 60از اعضاي تيم ملي بودند. از زماني كه من به دنيا 
آمدم، آرزويش اين بود كه پا جای پايش بگذارم و بهترين نتيجه ها را بگيرم. از 5-4 سالگي 
تكنيك به من ياد مي داد. قبل از اينكه قايقراني ياد بگيرم، روي شناي من تمركز كرد. از 

14-13 سالگي قايقراني را شروع كردم و نخستين مربي ام هم پدرم بودم.
  حتما خيلي خوشحال است كه سهميه گرفته ايد.

خودش ورزشكار اســت و مي داند المپيك رفتن چه حســي دارد. چند روز اشك شوق 
مي ريخت. از استرس زياد نتوانسته بود مسابقه من را تماشا كند. به برادرم گفته بود من 
می روم بيرون هر وقت  مسابقه تمام شد خبر بده. وقتي شنيده بود سهميه گرفته ام در خيابان 
فرياد مي زد. بعدا كه بااو  صحبت كردم، هنگ بود،  مي گفت مي دانستم مي تواني اين كار را 

انجام بدهي. از بچگي اين را درونت مي ديدم.

پدر كه باشي، ورزشكار هم كه باشي، بهتر از هر كســي بزرگي رفتن به المپيك را مي داني. پدر علي آقاميرزايي، علي اكبر 
آقاميرزايي قايقران بوده و نخستين مربي پسر. پسري كه چند روز پيش در مسابقات آسيايي تايلند قهرمان شد و قرار است 

در بازي هاي المپيك توكيو پارو بزند. آقاميرزايي هنوز در توكيو پارو نزده، به فكر پاريس است: »حريص تر شده ام.« 

ليلي خرسند 
خبرنگار

افشين رضاپور 
كارشناس بسكتبال
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  صف واكسن تبديل به صف شيوع كرونا شده است
با اعالم مسئوالن كه گفتند »اگر سالمندي مراجعه كرد واكسن بزنند 
كه اذيت نشود«، شمار زيادي از سالمندان همه روزه جلوي مراكز جامع 
سالمت و خانه هاي بهداشت ديده مي شوند كه هيچ كدام هم فاصله 
اجتماعي را رعايت نمي كنند و به دليل كهولت سن، اغلب با زدن ماسك 
يا نگه داشتن دائم آن روي صورت مشكل دارند. اين صف ها محل توزيع 

ويروس كرونا هستند اگر زودتر جمع آوري نشوند.
پورمنصور از تهران 

  قبول شدگان آزمون استخدامي همچنان بالتكليف
نتايج آزمون استخدامي كه 24بهمن ماه برگزار شد در اسفندماه اعالم 
شــد ولي از آن زمان تا اكنون كه به روزهاي انتهايي ارديبهشت ماه 
نزديك مي شــويم قبول شــدگان بالتكليف و ســرگردان هستند و 

هيچ گونه اطالع رساني هم به آنها صورت نمي گيرد.
احمدي از ورامين تهران

  فراگيري سيالب در كل بجنورد يعني هيچ چيز سرجايش نيست
وقتي باران هاي بهاري كل شهر بجنورد، از خيابان و كوچه و دره و تپه، 
زمين كشاورزي و كارگاه، مدرسه و بيمارستان و... را مملو از سيالب 
مي كنند يعني در هيچ كجاي اين شهر كار استاندارد و اصولي انجام 
نشده است. حتما بايد سيالب ويرانگري باشد، قرباني بگيرد و زندگي ها 

را با خود ببرد كه فكري اساسي بكنند.
حيدري از بجنورد 

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

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

با مردم

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

پاسخ مسئوالن

دستگيري كالهبردار 25هزار 
ميليارد توماني

پزشك مهربان پس از مرگ هم 
منجي بيماران شد

دو هفته پس از ناپديد شدن زني جوان 
در پايتخت، جسد او در چاه يك باغ در جنايي

جاجرود كشف و خواستگار او به اتهام 
قتل عمدي بازداشــت شده اســت. مرد مرموز اما 
تا كنون 3روايت مختلف مطرح كرده و منكر قتل شده 

است.
به گزارش همشهري، حدود دو هفته قبل زني جوان 
قدم در اداره پليس تهران گذاشت تا خبر ناپديد شدن 
خواهر 38ساله اش را گزارش كند. وي گفت: خواهرم 
فرشته سال ها قبل از همسرش جدا شده و به تنهايي 
زندگي مي كرد و هر روز با يكديگر در تماس بوديم 
و چت مي كرديم اما 24ســاعت بود كه از او بي خبر 
بودم و در فضاي مجازي آنالين نشده بود. موبايلش 

خاموش بود و همين بيشتر نگرانم كرده بود.
وي ادامه داد: خواهرم به تازگي با پسري به نام شاهين 
در فضاي مجازي آشنا شده و قصد ازدواج با يكديگر 
را داشتند و آخرين بار به من گفته بود كه با شاهين 
قرار مالقات دارد و احتمال مي دهم كه شاهين باليي 

بر سر او آورده باشد.

بازداشت خواستگار
با اين اظهارات، پرونده اي تشكيل شد و پيش روي 
قاضي عظيم سهرابي، بازپرس شعبه نهم دادسراي 
جنايي تهران قــرار گرفت. تيمي از مأمــوران اداره 
يازدهم پليس آگاهي تهران وارد عمل شدند و آنها 
نيز در جريان بررســي هاي تخصصي متوجه شدند 
كه فرشته )زن گمشده( آخرين بار با خواستگارش 
شاهين در ارتباط بوده و با او قرار مالقات داشته است. 
همين كافي بود تا بازپرس جنايي دستور بازداشت 
شاهين را صادر و مأموران پليس وي را دستگير كنند.

روايت اول
»با فرشته قرار داشتم اما خيلي كار داشتم و نتوانستم 
سر قرار حاضر شوم« اين نخستين ادعاي شاهين در 
برابر تيم تحقيق بود. وي مدعي شــد كه اطالعي از 
سرنوشت فرشــته ندارد و به بازپرس جنايي تهران 

گفت: چند وقت قبل در فضاي مجازي با فرشته آشنا 
شدم. چندبار با يكديگر قرار مالقات گذاشتيم و مدام 
با هم چت مي كرديم. دلباخته او شده بودم و تصميم 
گرفتم با او ازدواج كنم. حتي از او خواستگاري كردم 
و جواب مثبت شنيدم اما نمي دانم چه شد كه ناگهان 
غيبش زد. وي ادامه داد: آخرين بار با او تماس گرفتم 
و قرار گذاشتم. اما كارم خيلي زياد بود و نتوانستم سر 
قرار حاضر شوم. بعد از آن متوجه شدم كه او ناپديد 

شده است. من هيچ اطالعي از سرنوشت او ندارم.

روايت دوم 
اگرچه متهم منكر هرگونه اطالعي از سرنوشت فرشته 
زن ناپديد شده بود اما بازپرس جنايي تهران دستور 
بازداشت وي را صادر كرد و او براي انجام تحقيقات 
بيشــتر در اختيار مأموران اداره آگاهي تهران قرار 
گرفت. تحقيقات از او براي كشف اسرار ناپديد شدن 
زن جوان ادامه داشت تا اينكه وي روايت ديگري را 
درخصوص آخرين مالقاتش با فرشته مطرح كرد. وي 
گفت: آخرين بار با فرشته قرار داشتم و مي خواستيم 
به باغ يكي از دوستانمان در جاجرود برويم. دوستم 
مهماني برپا كرده بود و فرشته سر قرار حاضر شد. با 
هم به باغ رفتيم و درحالي كه با فرشته بودم، يكي از 
دوستانم ليستي در اختيار من قرار داد تا به مغازه بروم 
و خريد كنم. من هم براي خريد خوراكي و وسايل باغ 
را ترك كردم و فرشته آنجا ماند. وي ادامه داد: پس از 
آنكه خريد هايم را انجام دادم به باغ برگشتم اما اثري 
از فرشته نبود. همه جا را به دنبالش گشتم اما او را پيدا 
نكردم. سراغش را از دوستانم گرفتم اما آنها مدعي 
شدند فرشته را نديده اند و فكر مي كرده اند با من براي 

خريد آمده است.

كشف جسد 
اظهارات متهم متناقض و عجيب بود. مأموران از او 

خواســتند تا باغي كه وي ادعا مي كرد مهماني در 
آنجا برگزار شده را به آنها نشان بدهد. در اين شرايط 
شــاهين به همراه تيمي از مأموران راهي جاجرود 
شد و پســر جوان به اين بهانه كه آدرس دقيق باغ را 
به خاطر نسپرده، چند خانه باغ را به مأموران نشان داد. 
كارآگاهان به جست و جو در باغ ها پرداختند اما اثري 
از زن جوان به دست نيامد تا اينكه روز شنبه فردي با 
پليس جاجرود تماس گرفت و گفت براي سركشي به 
باغش در حوالي جاجرود رفته كه متوجه بوي تعفن 

شديدي شده است.
 پس از تماس صاحب باغ، گروهي از مأموران به همراه 
آتش نشانان راهي آنجا شدند و پس از جست و جو از 
چاهي كه در حياط باغ بود و 25متر عمق داشت جسد 
زني جوان را بيرون كشيدند. او فرشته، زن ناپديد شده 
بود كه دستانش بسته شده و حدود دو هفته از مرگ 
وي مي گذشــت. در معاينات اوليه مشخص شد كه 
علت مرگ زن جوان خفگي بوده اســت با اين حال 
جسد براي تعيين علت اصلي مرگ به پزشكي قانوني 

فرستاده شد.

روايت سوم
وقتي براي تيم جنايي محرز شد كه زن ناپديد شده 
قرباني جنايتي خاموش شده است، شاهين خواستگار 
وي در برابراتهام قتل عمدي قرار گرفت. اتهام قتل به 
او تفهيم شد و شاهين با وجود شواهدي كه عليه او 
مطرح شده،  منكر جنايت شد. وي روايت سوم را پيش 
روي تيم تحقيق قرار داد و گفت: آن روز من و فرشته 
در باغ بوديم كه با هم جر و بحثمان شد. من به شدت 
ناراحت شــدم و باغ را ترك كردم. پس از آن ديگر از 
او خبري نداشتم تا اينكه شنيدم ناپديد شده و حاال 

درجريان قتل او قرار گرفتم.
متهم به قتل با قرار قانوني بازداشت شده و تحقيقات 

از وي ادامه دارد.

براي پرداخت كرايه منصفانه هنگام خروج از مترو كارت بزنيد

روابط عمومي شركت قطارهاي شهري تهران و حومه پيرو چاپ پيام 
مردمي با عنوان »كرايه هاي مترو در مسيرهاي كوتاه عادالنه نيست« 
در ستون با مردم روز 19فروردين ماه پاسخ داده است: احتراما ضمن 
سپاس از اين مسافر محترم، به اطالع مي رساند پس از ورود به مترو، 
مبلغ 7500ريال به عنوان هزينه سفر در كمترين مسير از اعتبار كارت 
مسافران كسر مي شود و هنگام خروج مابه التفاوت هزينه مسافرت در 
مسافت هاي باالتر كسر خواهد شد. درصورت عدم ثبت خروج توسط 
مسافران گرامي، امكان كسر مبلغ با توجه به مسافت طي شده وجود 
ندارد و معادل مبلغ بليت تك ســفره از اعتبار كارت كســر مي شود. 
درصورت وجود شماره ســريال كارت بليت مســافر گرامي، ضمن 

بررسي هاي الزم، توضيحات كامل تر به ايشان قابل ارائه است.

رئيس پليــس بين الملل ناجا از دســتگيري 
متهمي به اتهام كالهبرداري 25هزار ميليارد 

توماني خبر داد. 
به گزارش همشهري، سردار هادي شيرزاد در 
اين باره گفت: در پي اعالم مقامات قضايي مبني 
بر اينكه فردي متهم به جعل، استفاده از اسناد 
غيرواقعي و تحصيل مال نامشروع به مبلغ بيش 
از يك ميليارد دالر است و هم اكنون در خارج از 
كشور به سر مي برد، دستگيري وي در دستور 
كار مأموران پليس بين الملل ناجا قرار گرفت. 
رئيس پليس بين الملل ناجا ادامه داد: اين متهم 
به همراه ديگر همدستان خود با تشكيل چند 
شركت در داخل و خارج از كشور و با مراجعه به 

بانك ها و ارائه اسناد جعلي و صوري تسهيالت 
ارزي و ريالي كالني را به مبلغ 25هزار ميليارد 
تومان دريافت و به حســاب وابســتگان خود 

منتقل كرده است. 
در بررسي هاي اوليه مشخص شد متهم پس از 
ارتكاب جرم به يكي از كشورهاي منطقه متواري 
شده است كه پس از وصول درخواست مرجع 
قضايي ضمن هماهنگي با ســازمان اينترپل 
عليه وي اعالن قرمز صادر شد. سردار شيرزاد در 
ادامه گفت: با ادامه تحقيقات و با تالش مأموران 
اينترپل تهران و همــكاري پليس مهاجرت و 
گذرنامه او دستگير و به مرجع قضايي تحويل 

داده شد.

اعضاي بدن پزشك كرجي كه به دليل سكته مغزي دچار مرگ 
مغزي شــده بود به بيماران نيازمند اهدا شد تا او حتي پس از 

مرگ هم منجي بيماران شود.
به گزارش همشهري، اين پزشــك 57ساله كه بيژن اربابي نام 
داشت و در كرج زندگي مي كرد، چند روز قبل بعد از گفت وگوي 

تلفني با همســرش از محل كار به ســوي خانه به راه افتاد. او به 
همسرش گفت كه تا نيم ساعت ديگر به خانه مي رسد اما همسر دكتر 

هرچه صبر كرد خبري از شوهرش نشد. او كه نگران شده بود با همسرش تماس گرفت اما دكتر به 
تماس هاي تلفني پاسخ نمي داد. اين در حالي بود كه همكارانش هم گفتند كه او ساعتي قبل بعد از 
پايان كارش راهي خانه شده است. در اين شرايط بود كه دلشوره عجيبي به دل همسر دكتر افتاد و 
براي يافتن وی به بيمارستان ها و پزشكي قانوني و هرجايي كه مي توانست رفت اما فايده اي نداشت 
تا اينكه يك روز بعد معلوم شــد دكتر در راه خانه تصادف كرده و در بيمارستان بستري شده است. 
وي در بيمارستان متوجه شد كه او روز گذشته در راه خانه پشت فرمان سكته مغزي كرده و كنترل 
خودرو از دستش خارج شده با گاردريل برخورد كرده اســت. با اينكه دقايقي بعد از اين حادثه او به 
بيمارستان منتقل شده بود اما به كما رفت. در اين شرايط بود كه خانواده اش با اهداي اعضاي بدن 
وي به بيماران نيازمند موافقت كردند. همسر دكتر اربابي در اين باره مي گويد: در روزهاي اول همه 
تالش ها براي نجات همسرم انجام شد. حتي او از كرج به تهران انتقال يافت اما تالش هاي كادر پزشكي 
فايده اي نداشت. او ادامه مي دهد: وقتي پزشكان اعالم كردند همسرم دچار مرگ مغزي شده و بهتر 
است اعضاي بدنش را اهدا كنيم باورم نمي شــد كه اين اتفاق افتاده است اما مطمئن بودم با اهداي 
اعضاي بدنش او هم خوشــحال و ما هم به آرامش مي رسيم به اين ترتيب با رضايت خانواده اعضاي 
بدن همسرم نجاتبخش چند بيمار نيازمند شد. ساناز دهقاني، رئيس واحد فراهم آوري اعضا و نسوج 
پيوندي بيمارستان سينا در اين باره گفت: با رضايت خانواده بيمار مرگ مغزي او به بيمارستان سينا 

منتقل و با تالش پزشكان و متخصصان كليه ها و كبد وي جداسازي و به بيماران نيازمند اهدا شد.

 3 روايت متفاوت
 از متهم به قتل

با پيدا شدن جسد زن جوان در اعماق چاه، 

خواستگار اينترنتي او به اتهام قتل بازداشت شد
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فهيمهپناهآذرگزارش
روزنامه نگار

جشنوارهايبابودجهتوليدنصففيلم؟!
محمدمهدي عسگرپور از لزوم برگزاري جشنواره، بودجه آن و 

بازار جهاني فيلم فجر گفت

در هياهوي تعطيلي سالن هاي نمايشي و توقف توليد پروژه سينمايي، 
برگزاري جشــنواره جهاني فجر كه چند سالي است به شكل مستقل 
از فيلم فجر برپا مي شود، مورد نقد سينماگران و برخي منتقدان قرار 
گرفته است. اما عســگرپور، دبير اين دوره از جشــنواره در واكنش به 
نقدها مي گويد: »بودجه برپايي جشنواره سي وهشتم آنقدر كم است 
كه به هزينه توليد يك فيلم هم نمي رســد.« به گزارش همشــهري، 
نشســت خبري جشــنواره جهاني فجر به شــكل مجازي و با حضور 
محمدمهدي عسگر پور برگزار شــد. در اين نشست، دبير جشنواره به 
سواالت خبرنگاران پاسخ داد كه  بيشترين سوال ها درباره لزوم برگزاري 
جشــنواره، اكران فيلم ها و بودجه جشنواره بود. عســگرپور به اكران 
فيلم هاي اصغر فرهادي و وحيد جليلوند نيز اشاره كرد كه در حال مذاكره 
با صاحبان فيلم بوده، اما نتيجه نهايي و خبر قطعي حضور تمام فيلم ها 
در روزهاي آتي اعالم مي شود. اين فيلمســاز درباره بودجه جشنواره 
بدون اشــاره به رقم آن گفت: »بودجه معمول جشنواره در سال های 
قبل به اندازه ساخت يك يا 2 فيلم معمولی بود و امسال بودجه به اندازه 
ساخت نيم فيلم است. اگر اين نيم فيلم خيلی زياد است می توان درباره 
آن با جزئيات صحبت كرد.« وي در ادامه به لزوم برگزاري جشنواره در 
وضعيت كنوني نيز گفت: »جشنواره های بسياری برگزار شدند و نديده ام 
در كشوری پرسيده شود كه چرا جشنواره برگزار می كنيد يا چرا بودجه 
آن را در جايی ديگر خرج نمی كنيد به عنوان جشنواره  عضو فياپ، بايد 
بگوييم به دليل فقر نمی خواهيم جشنواره را برگزار كنيم؟ ضمن اينكه 
صرف بودجه يك بخش در جايی ديگر همان مشكل قديمی را در طی 
روند اداری و ورود سازمان بازرسی دارد.« اين كارگردان ادامه داد: »به 
عنوان دبير جشنواره و فيلمسازی كه سابقه مديريت صنفی هم داشتم، 
يكی از مشكالت تاريخی  كشور را اين می دانم كه اكوسيستم يك موضوع 
را متوجه نمی شويم. اين مشكل بسياری از كشورهايی است كه شايد در 
رده بندی كشورهای جهان سوم باشند. گرچه ما در بسياری از موضوعات 
جهان سوم نيســتيم، ولی هر موضوعی يك اكوسيستمی دارد. وقتی 
می گوييم كه سينما چيست، بعضی از دوستان به توليد و عرضه اشاره 
می كنند و هر فردي از ديد خود جريان را می بيند. وقتی می خواهيم به 
عنوان خبرنگار، مدير، پخش كننده يا هرچيز ديگری وارد موضوع شويم 
بايد متوجه اين اكوسيستم باشيم. جشنواره ها در طول سال ها شكل 
گرفته اند، آيا اين جشنواره ها فقط مهمانی اند؟« عسگرپور درباره اينكه 
برخي مي گويند جشنواره يك دورهمي است، توضيح داد: »اين تفكر 
روزنامه های زرد است. ممكن است يكی به جشنواره كن رفته  و فقط يك 
چيزی ديده باشد، اما اكوسيستم يك رويداد فقط همين نيست.  بخشی 
نمايش فيلم است و بخشی بازار است. در اين شرايط بايد ببينيم كرونا 
كدام بخش از اكوسيستم را نابود كرده است. رسانه ها تحقيق كنند كرونا 
چه كرده. هنوز متوجه نيستيم با چه چيزی در چه سطحی مواجهيم. 
كرونا به سينما آسيب جدی زده، در اين سال ها آثاری توليد شده كه در 
صف اكران هستند. اما آيا سينماها باز هستند؟ يكی از راه های اكران اينها 
همين جشنواره هاست.« وي با بيان اين مطلب كه نمي توانيم بگوييم 
به دليل فقر اهالی خانه سينما جشنواره را تعطيل كنيم، توضيح داد: 
»جشــنواره عوايد مادي براي ما ندارد و اگر سريال مي خواستم خيلي 
بيشتر برايم عايدي داشت. ســال گذشته جشنواره جهانی فجر اولين 
جشنواره ای بود كه برگزاری آن لغو شد و در اين دوره خيلی از جشنواره ها 
راه های جديدی پيدا كردند و ما هم در اين مدت تجربه هايي را به دست 
آورديم؛ پلتفرم هايی طراحی كرديم تا برخی فعاليت های ما به شكل 
مجازی برگزار شود. از تجارب جشنواره های ديگر استفاده كرديم چون 

تعدادی از رويدادهای جهانی با تغيير در زمان برگزار شد.« 
وي از بازار فيلم اين دوره گفت: »جشنواره جهانی فجر در منطقه جزو 
معدود محل هايی است كه بقيه می توانند از آن استفاده كنند. مهم ترين 
تصميم  اين بود كه اين بخش به شكل مجازی با يك پلتفرم امن برگزار 
شود. بازار فيلم كن از پلتفرم سيناندو استفاده می كند و برخی مشكالت 
آن برطرف شده و االن به يك پلتفرم امن تبديل شده؛ به همين دليل 
با آن قرارداد  بسته ايم. برای اين بخش 60 پكيج را در نظر گرفته  و 400 
ظرفيت استفاده كننده هم خواهد داشت. نحوه استفاده از اين پلتفرم 

كامالً تخصصی است، اما مخاطبان عادی نمی توانند وارد آن شوند.«

 كه مرگ، خط زدن 
جسم ماست از دنيا

چند سطري در سوگ  منصور اوجي، 
شاعري كه سال ها نجيبانه در حاشيه 

شعر امروز زندگي كرد

شاخه اي از ماه
نگاهي به زندگي منصور اوجي

»از تارهاي رگبار در كوچه هاي خاموش،  ســازي بساز، بنواز،  اسماعيلخليلي
گل هاي سرخ شيراز، خونابه خوردگان اند«روزنامه نگار

منصور اوجي از مطرح ترين شاعران سبك نيمايي و از مهم ترين بازماندگان اين سبك بود. او به 
سال1316 در شيراز چشم به جهان گشود. كودكي و جواني را همان جا گذراند؛ از كودكي در 
خانواده اش با ادبيات مؤانستي تام و ماندگار يافت و سرودن شعر را آغاز كرد؛ سپس در هنگامه 
ادبي و فكري پس از مرداد1332 به تهران رفت و آنجا با همه شعراي مطرح و تأثيرگذار زمان 
آشنا شد، در محافل آنان به مشاعره و مباحثه پرداخت، از ايشان تأثير پذيرفت و بسيار بر آنان 
تأثير گذاشت. در آن حين چون اهل تأّمالت فلسفي بود، به تحصيل فلسفه در دانشگاه تهران 
نيز مي پرداخت، ولي پس از اخذ ليسانس فلسفه، به علوم تربيتي گرويد، به دانشسراي عالي 
تهران رفت و فوق ليسانس گرفت. پس از بازگشــت به زادگاهش، بار ديگر به دانشگاه رفت؛ 
اين بار به دانشگاه پهلوي )دانشگاه شيراز( و آنجا در مقطع ليسانس، زبان و ادبيات انگليسي 
آموخت. سپس طي ۵0سال در شيراز و ديگر شهرهاي استان فارس به تدريس در دانشگاه و 
مركز تربيت معلم پرداخت. سرانجام، در ساليان اخير تدريس را رها كرد و همه وقت خويش 
را در خانه به مطالعه و تحقيق، همچنين تنظيم و تدوين آثار خويش اختصاص داد؛ هرچند 
حضور در محافل ادبي و هنري را نيز تا پيش از همه گيري اخير واننهاده و با اهل ادب و هنر 

پيوسته در معاشرت بود.
عالوه بر اشــتراك در فعاليت ادبي و فعاليت در كانون نويســندگان ايران، با اغلب شــعرا، 
نويسندگان و هنرمندان معاصر شخصا دوستي داشت و اين دوستي ماندگار و بسيار صميمانه 
تا واپسين دم، رزق روحش بود. برخي از نتايج ادبي اين دوستي در مجموعه هاي گوناگون گرد 
آمده و انتشار يافته اند كه از خواندني ترين آنها مي توان »نامه هاي دو سيمين« را نام برد. اين 
كتاب شامل نامه هاي زنده يادان سيمين دانشور و سيمين بهبهاني در طول ساليان درازِ دوستي 

و مراوده اين دو نويسنده و شاعر با منصور اوجي است.
وي نام »منصور« را به عنوان تخلّصي كه يادآور »منصور حســين حاّلج« است و تحت تأثير 
زندگي، انديشه و شخصيت حاّلج برگزيد و همواره براي خود گرامي داشت. منصور اُوجي از 
ديد ناقدان ادبيات معاصر، در چندين اثر مرجع كه ادبيات معاصر را مورد بررسي قرار داده اند 
و در تاريخ نگاري ادبيات معاصر ايران، همواره به عنوان يكي از شاخص ترين چهره هاي سبك 
نيمايي مطرح شده؛ هرچند به عالوه در ديگر انواع شعري، به ويژه ُرباعي نيز اشعاري نغز سروده 
است. برخي از آثار انتشاريافته زنده ياد منصور اوجي از اين قرارند: »باغ شب« )1344(، »خواب 
درخت و تنهايي زمين« )1344(، »شهر خسته« )1346(، »برگزيده اشعار« )134۹(، »اين 
سوسن است كه مي خواند« )134۹(، »مرغ ســحر« )13۵6(، »صداي هميشه« )13۵۷(، 
»شعرهايي به كوتاهي عمر« )13۵8(، »حالي است مرا« )1368(، »كوتاه مثل آه« )1368(، 
»در روشناي صبح« )شعر امروز فارس، به كوشش منصور اوجي، 13۷0(، »هواي باغ نكرديم، 
برگزيده اشعار منصور اوجي؛ به انتخاب هوشنگ گلشيري« )13۷1(، »دفتر ميوه ها« )13۷۹(، 
»زندگي و شعر اريش فريد: بر تيغه لبخند«، ترجمه خســرو ناقد، با همكاري منصور اوجي 
)13۷۹(، »شــاخه اي از ماه« )13۷۹(، »باغ و جهان مردگان« )1381(، »شعر، چيزيست 
شبيه گرگ« )1382(، »شعرهاي مصري« )عاشقانه ها، 1388( و در دهه نود »گنجشك ها و 
كالغ ها«، »دهان تسلي«، »در چهره غروب«، »خوشا تولد و پرواز«، »باغ شب«، »خواب درخت 
و تنهايي زمين«، »شهر خسته« و ديگر آثار. عالوه بر ده ها مناسبت نقد اشعارش و گراميداشت 
او و شعرش، اوجي در سال138۹ جايزه شعر فجر را دريافت كرد. از بيست اثر انتشاريافته تاريخ 
شفاهي ادبيات معاصر ايران، يك عنوان به منصور اوجي اختصاص دارد. )پديدآوري و گفت وگو 

از عبدالرحمن مجاهدنقي( كه در سال 13۹۵ انتشارات ابتكار نو منتشر ساخته است.
طبيعت، پيوستگي بدان و پيوستگي جهان اجتماعي و جهان طبيعت از مضامين مكرر و اصلي 
شعر اوجي هستند. به بيان خودش كه »هر گياه، هر قطره آب، هر رنگ و هر عطر برايش يك 
شعر« بودند؛ همچنان كه تأّمالت فلسفي درباره اموري چون زندگي، نسبت آدمي با هستي، 
امكان و امتناع بقای آگاهي، فرديت و آگاهي اش، طبيعت فرد و جامعه، مرگ، زمان، آينده و 
بسي امور اگزيستانسياليستي. مجموعه »حيراني ها« شامل بن مايه هاي فكري منصور اوجي 
در اشعار او، بنا به تشخيص منتقدان ادبي و بزرگان معاصر است كه انتشارات فصل پنجم منتشر 
ساخته؛ در اين مجموعه برخي اشعار وي و بن مايه هاي انديشه اي، فلسفي، اجتماعي و ادبي 
در اشعار وي، بر اساس نظري كه منتقدان ابراز كرده اند، گردآوري شده اند كه به  گفته خودش 

»حاصل حيرت او نسبت به جهان است«.
منصور اوجي در سال هاي اخير بسيار بيش از پيش دلواپس ايران و ايرانيان و نيز آشفتگي حال 
و روز آدمي در جهان معاصر بود؛ آنچنان كه شدت احساسات و نگراني هايش درباره ايران و 
جهان به ايجاد و تشديد التهاب كبدي، مزمن شدِن اين بيماري و عوارِض حاد دستگاه گوارش 
منجر شد؛ اينها در ساليان اخير تب و تاب بيماري را بر بي تابي هاي او مي افزودند؛ تشديد فزاينده 
بيماري نيز باعث شد كه به رغم شرايط كرونايي در ماه هاي آخر سال13۹۹ و هفته هاي نخست 
سال1400 بارها در بيمارستان بستري شود. در اين هفته ها توان بدني اش بسيار كاهش يافت. 
اندك اندك امكان تغذيه طبيعي را از دست داد؛ ديگر حتي نمي توانست از بستر برخيزد و در 
روزهاي آخر، فقط حركت پلك چشم، زبانش  و تالقي، تعاطي و تأللو نگاه، كالمش بودند. اينكه 
پلك هايش در كار كشف كدام معني بودند و با اين نگاه ها چه مي آفريد، حكايت حالي است كه 

او را بود  و بودش و بود تا آن هنگام كه مرگش در ربود.

»من نوشتم سنگ/ گنجشكي پريد/ تا نماند 
هيچ گنجشــكي به جا/ كودك همسايه ي ما گزارش

سال هاست/ مي نويسد سنگ، تا فرسنگ ها«
منصور اوجي يكي از ديرپاترين ياران شــعر امروز اســت با 
كوله باري آكنده از شــعر و كارنامه اي كــه محصول بيش از 
نيم قرن كوشش و استمرار است. شعر منصور اوجي شعري 
است روشن و ســاده و ماليم و معتدل كه عموم خوانندگان 
شعر فارسي مي فهمند و دوست مي دارند. شعر او شعري است 
كه سال ها در حاشيه شعر امروز زندگي مي كند؛ شعري كه 
نه هيچ گاه تحت تأثير جريان هاي رايج قرار مي گيرد و از آنها 
پيروي مي كند، نه هيچ گاه مطابق با پسند زمانه خود را عوض 
مي كند، نه هيچ گاه تغيير جهت مي دهد؛ بلكه در مسيري كه از 
آغاز معلوم  است، آرام راه خود را مي رود و در عين حال هيچ گاه 

بر صدر نمي نشيند.

ازنسلدومپيرواننيما
به لحاظ تاريخي، منصــور اوجي از نســل دوم پيروان نيما 
محسوب مي شود و پس از اخوان ثالث و اسماعيل شاهرودي 
و هوشنگ ابتهاج و سياوش كسرايي و... قرار مي گيرد. منصور 
اوجي از ســال هاي دهه چهل به طور حرفه اي شــعر را آغاز 
مي كند، درست زماني كه جريان هاي نوگرا ظهور كرده اند و 
دوره شعر سپيد و آزاد و موج نو و... آغاز مي شود. اما برخالف 
بسياري كه از شــعر نيمايي آغاز مي كنند و به مرور به شعر 
آزاد و بي وزن روي مي آورند او هيچ گاه از شعر نيمايي دست  

نمي كشد و تا پايان زندگي بر مدار شعر نيمايي مي گردد.
»از عمر ما چه باقي ست/ جز حيرتي از آن خوش/ گيالس سهم 

ما را/ امسال گو مچينيد/ سهم كبوتران باد«

شاعرطبيعتگرا
»جيرجيرك توي تاريكي/ او به ياد كيست/ كاين گونه بلند يك 

نفس مي خواند؟/ او به ياد كيست، كاين گونه مدام؟/ جيرجيرك 
توي تاريكي، آه!«

منصور اوجي ذيل شاعران طبيعت گرا قرار مي گيرد. شعر او 
آكنده است از نشانه هاي طبيعي از باران و آفتاب و بهار و پاييز 
و سنگ و كوه تا آواي پرنده ها و رقص برگ ها و شكوفه ها و آواز 
زنجره و زيبايي هايي كه شاعر روايتگر آنهاست. حتي وقت هايي 
كه شاعر به بيان درونيات خود مي پردازد نيز از طبيعت بهره 

مي گيرد و نسبتي با طبيعت دارد.
»گفتم تو را بخوانم/ كز صبح بگذريم/ باران چنان گرفت كه 
خورشيد پير شــد/ در انتظار تو/ اينك من، آه... من/ مردي 

هزارساله كنار دريچه ها« 

كوتاهمثلآه
منصور اوجي يكي از آغازگران شعر كوتاه نيمايي امروز است. 
شعر كوتاه در ميان سروده هاي بسياري از شاعران امروز بيش 
و كم به چشم مي خورد اما منصور اوجي از آغاز، شعر كوتاه را 
به عنوان قالب اصلي خود انتخاب مي كند و سال هاي سال تنها 
شعر كوتاه مي گويد. او و محمد زهري و بيژن جاللي )كه البته 
شعري مستقل از جنسي ديگر مي گويد( از پيشگامان شعر 
كوتاه امروز به شمار مي روند و سروده هاي ايشان در سال هاي 
اخير كه شعر كوتاه رواج بسيار پيدا مي كند، سرمشق هاي اوليه 
بسياري از شاعراني اســت كه به كوتاه سرايي روي مي آورند. 
كوتاه مثل آه يكي از آشناترين شــعرهاي اوجي است كه از 
نمادهاي شعر كوتاه به شــمار مي رود: »در زير اين بلند/ ما 
شرقيان هماره سرودي سروده ايم/ با تيغ بر گلوگاه/ در نوبت 
پگاه:/ بر سبزه هاي خاك/ پروانه ايم ما/ با طول عمر خويش/ 

كوتاه، مثل آه!«

مرغسحررباعيامروز
او در رباعي امروز نيز از پيشگامان است و رباعي را در كنار شعر 
كوتاه پي مي گيرد. قالب هاي كهن، در سال هاي پس از رواج 
شعر نو، فراموش مي شوند و كمتر شاعري به سراغشان مي رود. 
اما در دهه پنجاه منصور اوجي كه شاعري تثبيت شده است، 

مجموعه »مرغ سحر« را منتشر مي كند. رباعي در سال هاي 
پس از انقالب رونق مي گيرد و بسياري از شاعران جوان انقالبي 
دوباره به رباعي روي مي آورند و رباعي هاي نو بســياري در 
دهه هاي شصت و هفتاد و سال هاي بعد خلق مي شود و رباعي 
امروز تجديد حيات مي كند. اما فضل تقدم منصور اوجي در 
رباعي نو و جرأت او در انتشار مجموعه رباعي در مقام شاعري 

نوگرا انكارناشدني است.
در خاك وطن بــه غربت آلوده شــديم/ در غربت خود دريغ 
فرسوده شديم/ اي خوش به دمي كه نعره بردارد مرگ/ ما نيز 

بدو خوشا كه آسوده شديم

كميسختگيرانهتر
اما فارغ از ستايش ها، سختگيرانه اگر بخواهيم بنگريم منصور 
اوجي در نسبت با شعر امروز تا جايي پيش تر نمي آيد. او زماني 
آغاز مي كند كه شعر ماليم و ساده طبيعت گراي نيمايي يكي 
از جريان هاي اصلي شــعر امروز است و تا ســال ها بر همان 
مدار مشي مي كند. شاعران امروز و خوانندگان به مرور زمان 
حرفه اي تر مي شوند و دست به تجربه هاي تازه مي زنند اما شعر 
اوجي همان است كه از آغاز بوده است. به  تعبير ديگر شعر او از 
سال هاي دهه چهل جلوتر نمي آيد. در عين حال شعر اوجي در 
طول نيم قرن بدون فراز و فرود است و گاهي به نظر مي رسد كه 
بسياري از شعرهاي او تكرار يكديگرند و درونمايه هايي شبيه 
به هم دارند. نيز گاهي وقت ها فاقد كشف هايي است كه بايد 

از شعر انتظار داشت.
    

صبح يكشنبه 1۹ارديبهشــت خبر درگذشت منصور اوجي 
رسيد و شعر امروز يكي قديمي ترين ياران خود را از دست داد. 
شاعري كه در خلوت و دور از حاشيه سال ها شعر را به شيوه اي 
كه دوست مي داشت سرود و ادامه داد. شاعري كه كارنامه اي 

روشن در شعر امروز دارد.
»خوشا گلي كه برويد مدام/ و تا به پس مرگ/ كه مرگ، خط 
زدن جسم ماســت از دنيا/ و نام پاره اي از ما./ ولي نه نام تو، 

شاعر،/ ولي نه نام شما،/ خوشا گلي كه ببويد مدام.« 

مرتضيكاردر
روزنامه نگار
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 مروان قبالن
تحليلگر سوريه اي

كيوسك

صلح افغانســتان ماه هاست 
كه در حد بيانيه و توافقنامه گزارش

باقي مانــده و ايــن مردم 
هستند كه همچنان دســته دسته قرباني 
جنگي مي شوند كه 2دهه است بي رحمانه 
ادامه دارد. بعدازظهر روز شنبه، تروريسم 
در افغانستان پرده خونين ديگري را گشود؛ 
پرده اي كه 63دانش آمــوز دختر را به كام 
مرگ كشــيد. دانش آموزان دختر مدرسه 
سيدالشــهدا در غرب كابل، حوالي ساعت 
4،هنگام تعطيل شــدن كالس هاي شان 
هدف يك حمله تروريستي قرار گرفتند كه 
دولت مســئوليت آن را به  عهــده طالبان 
گذاشته است. طبق اعالم وزارت بهداشت 
افغانستان، به دليل شدت جراحات وارده به 
دانش آموزان، تعــداد قربانيــان در حال 
افزايش است. بيش از 150دانش آموز دختر 
هم زخمي شده اند. 3انفجار پياپي عامل اين 
كشتار بوده است. طبق گزارش تلويزيون 
طلوع افغانستان، به نقل از شاهدان عيني، 
ابتدا يك خودروي پارك شده در مقابل در 
ورودي مدرسه منفجر شد و سپس با فاصله 
كم، 2 بمب كار گذاشــته شده در نزديكي 
محل انفجار اول، منفجر شدند. طبق اعالم 
مقامات دولت، همه قربانيان، دختران زير 

18سال هستند.
مدرســه سيدالشــهدا بيــش از 7هــزار 
دانش آموز دارد كه 2هــزار نفر آنها دختر 
هستند و در شيفت بعدازظهر در كالس ها 
شــركت مي كنند. اين مدرسه در منطقه 
دشــت برچي كابل قــرار گرفته كه محل 
زندگي شيعيان اســت. پيش از اين، طي 
سال گذشته 2 مركز آموزشي موعود و كوثر 
دانش نيز در هميــن منطقه هدف حمله 
تروريستي قرار گرفتند. حمله تروريستي 
كابل در ادامه سلسله حمالت تروريستي 
قرار مي گيــرد كه طي ماه هــاي اخير در 
مناطق مختلف افغانستان روي داده است. 
همزمان، ترور روزنامه نگاران، فعاالن مدني 
و فعاالن حقوق زنان در كابل ادامه دارد. در 

ديگر مناطق نيــز درگيري ميان نيروهاي 
دولتي و نيروهاي طالبان تشديد شده است. 
اين ها در حالي است كه نيروهاي خارجي 
در چارچوب توافق آمريكا بــا طالبان در 
حال خروج از افغانستان هستند و تالش ها 
براي كشــاندن طالبان پاي ميز مذاكره با 
دولت بي نتيجه بوده اســت. اشرف غني، 
رئيس جمهور افغانســتان، انگشت اتهام 
به سوي طالبان گرفته، اما ذبيح اهلل مجاهد، 
سخنگوي اين گروه، دست داشتن نيروهاي 
طالبان در اين حملــه را رد كرده. طالبان، 
داعش را مسئول اين حمله خوانده است. 
2حمله ديگر به مراكز آموزشي شيعيان در 
دشب برچي نيز از سوي داعش ترتيب داده 
شده بود. مردم افغانستان، بيش از هر زمان 
ديگري از وضعيت امنيتي در اين كشــور 

خشمگين هستند.

مردم قرباني دو سوي جنگ
آمار ســازمان ملــل نشــان مي دهد طي 
20سال جنگ در افغانستان، حدود 48هزار 
نفر از مردم اين كشــور قرباني شــده اند. 
30درصد از قربانيــان، كودك و نوجوانان 
زير 18سال بوده اند؛ يعني حدود 16هزار 
نفر. جنگ از نيروهاي امنيتي افغانســتان 

نيز بيش از 66هزار قرباني گرفته است.
در اين سال ها، مردم فقط قرباني حمالت 
گروه هاي تروريستي مستقر در افغانستان 
نبوده اند. گزارش سازمان مردم نهاد، اقدام 
عليه خشونت مســلحانه )AOAV( كه به 
تازگي منتشــر شــده، حاكي از آن است 
كه در 5سال گذشــته 40درصد قربانيان 
غيرنظامي حمله هاي هوايي در افغانستان 
كودك و نوجوان بوده انــد. زمينه فعاليت 
اين ســازمان كه مقر آن در لندن اســت، 
اقدامــات تحقيقاتي و حقوقــي با هدف 
كاهش خشونت نظامي به ويژه استفاده از 
سالح هاي كشتار جمعي در جهان است. 
بنابرايــن گــزارش، از 3977غيرنظامي 
كه بين ســال هاي 2016تا 2020در اثر 
حمله هاي هوايي در افغانســتان كشته يا 
زخمي شــدند، حدود 1600نفر كودك 
بودند. از اين 3977نفر، 2122نفر كشته 
و1855نفر زخمي شــدند كــه به ترتيب 
785نفر و813نفــر آنها كــودك بودند؛ 
به عبــارت ديگــر، 37درصد كشــته ها و 
44درصد زخمي ها افراد خردسال بوده اند. 
62درصد مــرگ وميرهــا )1309نفر از 
2122نفــر( و 50درصــد مصدوميت ها 
)2000از 3977نفــر( به دنبال حمله هاي 

نيروهاي نظامي خارجي روي داده است.
كريس نيامندي، رئيس سازمان بين المللي 
نجات كــودكان در افغانســتان مي گويد: 
»اين آمار غيرمنتظره نيســت. افغانستان 
سال هاســت كه مرگبارترين كشور جهان 
براي كودكان بوده اســت«. به گفته او، در 
طول 14سال گذشــته به طور متوسط در 
هر روز 5كودك افغانستاني كشته يا زخمي 
شــده اند. نيامندي مي گويــد: »قربانيان، 
كودكان عادي بودند؛ خانواده داشتند، به 
مدرسه مي رفتند و فقط مي خواستند در 
امنيت زندگي كنند. كودكان در افغانستان 
در ترس دائمي از مرگ خود يا ديدن مرگ 
عزيزان چه در اثر حمله هاي هوايي و چه در 
اثر بمب گذاري زميني، زندگي مي كنند. 
جنگي كه سال ها طول كشيده اين كشور 
را به يكي از بحراني ترين كشورهاي جهان 
تبديل كرده اســت؛ جايي كه ميليون ها 
كودك در آستانه گرسنگي هستند و نياز 

فوري به امدادرساني دارند.«  

نگراني از آينده 
با وجود خــروج نيروهــاي نظامي آمريكا 
از منطقه به دليــل اينكه نيــروي هوايي 
افغانســتان كنتــرل عمليات هاي نظامي 

را به عهده مي گيرد، همچنــان نگراني از 
به خطر افتادن جــان غيرنظاميان وجود 
دارد. ايان اورتون، مدير اجرايي ســازمان 
اقدام عليه خشونت مســلحانه مي گويد: 
» در اين شــرايط حتي ممكن است آمار 
قربانيان بيشــتر هم بشــود«. براســاس 
آمار دفتر مأموريت ســازمان ملل متحد 
در افغانســتان، تعداد قربانيان غيرنظامي 
درنتيجه حمله هاي هوايي ارتش افغانستان 
در طول 6 ماه نخست 2020در مقايسه با 
زمان مشابه سال قبل از آن 3برابر شده بود.

بسياری  از تحليلگران معتقدند كه خروج 
نيروهــاي نظامي غربي از افغانســتان در 
حقيقت خالي كردن ميدان براي طالبان 
اســت و به ناآرامي ها در اين كشور دامن 
مي زند. گزارش ساالنه »ارزيابي تهديدهاي 
جهاني« كه حدود يك ماه پيش از ســوي 
نهادهاي اطالعاتي آمريكا منتشر شد نيز 
نسبت به اين موضوع هشدار داده بود. اما 
دولت جو بايدن بي اعتنا به همه هشدارها 
اعــالم كرده كه تا 11ســپتامبر امســال 
)20شهريور( همه ســربازان اين كشور، 

خاك افغانستان را ترك مي كنند.

بحران حمالت اخير نيروهــاي امنيتي رژيم 
صهيونيستي به مســجداالقصي و شهروندان 
قــدس، موضوع گــزارش نخســت روزنامه 
العربي الجديد است. به نوشته اين روزنامه، حجم 
واكنش هاي مردم فلســطين به وحشي گري 
مأموران اســرائيلي، بســيار فراتــر از تمام 

پيش بيني ها بوده است.

روزنامه 8صبح ]افغانستان[

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

شنبه خونين كابل

قدس رو در روي توحش اشغالگران

روزنامه 8صبح تصويري از صحنه انفجار در مقابل 
مدرسه سيدالشهدا در غرب كابل منتشر كرده و 
به نقل از شاهدان نوشته كه ساعتي پس از انفجار، 
خانواده هاي خشمگين قربانيان به محل حادثه 
رسيدند و در جست وجوي نزديكان شان برآمدند. 

آنها با نيروهاي پليس نيز درگير شدند. 

جهان نما

خيز اسكاتلندي ها براي جدايي از بريتانيا

با مشخص شــدن نتايج نهايي 
اســكاتلند، اروپا در  انتخابــات 

نخست وزير اين كشور بر اجرای 
همه پرسی مجدد استقالل تاكيد كرد.

نيكوال استورژن كه رهبري حزب ملي اسكاتلند 
را به عهده دارد اعالم كرده مقدمات همه پرسي 
جدايي اين كشور از پادشاهي بريتانيا را فراهم 
خواهد كرد. اين چهارمين بار است كه حزب 
ملي اسكاتلند به رهبري خانم استورژن اكثريت 

كرسي هاي پارلمان را به دست مي آورد. 
به گزارش رويترز، حزب ملی اسكاتلند بر اساس 
نتايج اعالم شــده انتخابات پارلمانی موفق به 
كسب 64 كرسی شده است. گرچه اين حزب 
موفق شــده اســت بر تعداد كرسی های خود 

در پارلمان اين كشور بيفزايد، اما يك كرسی 
كمتر از كسب اكثريت مطلق آرا )65 كرسی( 
را در اختيار دارد. پارلمان اسكاتلند داراي 129 
كرســی اســت. به رغم آن، پيروزی نيروهای 
طرفدار استقالل اسكاتلند در پارلمان جديد 
اين كشور قطعی است. علت را بايد در همراهی 
حزب سبزهای اسكاتلند با حزب ملی اين كشور 
در ارتباط با برگزاری همه پرســی استقالل و 
جدايی اين كشــور از بريتانيا جست. بوريس 
جانسون، نخست وزير بريتانيا با برگزاری مجدد 
همه پرسی مخالف است. نخست وزير اسكاتلند 
اما اعالم كرده اســت كه پيروزی آشكار حزب 
ملي در انتخابات پارلمانی اين كشور حكايت از 

اراده مردم به برگزاری همه پرسی دارد. 

  شمار دانش آموزان كشته شده در حمله تروريستي 
غرب كابل به 63نفر رسيد

  طي 5سال گذشته، بيش از هزار و 600كودك
و نوجوان، قرباني جنگ افغانستان شده اند

    قربانيان ترورداغ كودكان افغان

بيشتر دانش آموزان جان باخته مكتب 
سيدالشهدا در غرب كابل از خانواده های 
بي بضاعت بودند و در يكی از محروم ترين 
بخش های كابل زند گی می كردند. از اين 
ميان كامله، دانش آمــوز صنف هفتم، 
كلثوم، دانش آموز صنــف دوازدهم و 
ريحانه، دانش آمــوز صنف دهم مكتب 
برای اين كه هزينه درس و تحصيل شان 
را فراهم كنند قالی می بافتند. كامله 13 
ساله تنها دختر باسواد خانواده اش بود 
كه می خواست با درس خواندن زند گی 
پدرش را سروســامان دهــد و كلثوم 
17ســاله هم با آرزوی ناتمامش در دل 
خاک خوابيد و ريحانه نيز قامت پدرش 
را خم كرد. مادر كامله مي گويد: »دخترم 
شب قالي مي بافت و روز درس می خواند 
تا هزينه مكتب را بدهد؛ اما آخر به كجا 

رسيد.«
روايت خبرنگار طلوع نيوز از قربانيان حمله كابل

فاجعه مك گورک براي خاورميانه

آنتوني بلينكن، وزير خارجه آمريكا 
هفته گذشــته جفري ويلتمن را 
به عنوان نماينده ويــژه آمريكا در 
حوزه شــاخ آفريقا منصوب كرد؛ اين انتصــاب همزمان با افزايش 
تنش هاي منطقه اي بر سر سد النهضه اتيوپي صورت گرفت. به اين 
ترتيب و پس از انتصاب نماينده هاي ويژه دولت جديد آمريكا براي 
پرونده هاي يمن و ايران، مي توان گفت بحران ســوريه تنها بحران 
جاري در خاورميانه است كه تعمدا از ســوي دولت بايدن ناديده 
انگاشته مي شود. البته تعيين نماينده ويژه لزوما به معناي حركت 
براي پايان بحران نيســت چرا كه آمريكا تا كنون چندين نماينده 
ويژه در بحران سوريه منصوب كرده است؛ از فريدريك هاف گرفته تا 
رابرت فورد، مايكل راتني، جيمز جفري و جول ريبورن. با اين حال 
تعيين نماينده ويژه نشانه اي از اهتمام دولت آمريكا به يك پرونده، 
وجود سياستي مشخص درباره آن يا حتي نياز به تحولي مهم است، 
اما عدم تعيين نماينده ويژه در پرونده سوريه پيامدهاي بزرگ تري 
خواهد داشت، چرا كه با توجه به ساختار فعلي، اكنون اين پرونده 
زيرنظر مسئول منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در شوراي امنيت 

آمريكا، يعني برت مك گورك قرار دارد.
شرق جهان عرب، ماجرايي طوالني با مك گورك دارد؛ ماجرايي كه 
در بهترين حالت مي توان آن را »مصيبت بار« ناميد! مك گورك از 
زماني كه ديپلماتي دون پايه اما بلندپرواز بود به حكومت پل برمر 
در عراق )ســال 2004( پيوســت؛ در دوران اوباما به سمت عالي 
»همانگ كننده ائتالف بين المللي مبارزه با داعش« دست يافت و 
در دوران ترامپ به خواسته خود از همين سمت استعفا داد. )سال 
2018( او طي دوران 3دولت متوالي آمريكا و هم اكنون با آغاز كار 
دولت چهارم، همواره در حال نقل و انتقال ميان عراق و سوريه بوده 
است؛ ســال هايي كه بدترين مرحله در طول تاريخ معاصر اين دو 

كشور عربي به شمار مي رود! 

مك گورك، معمار 80درصد از سياست هاي واشنگتن در عراق است؛ 
سياست هايي كه مبناي آن، امكان حكمراني و بازسازي عراق بدون 
مشاركت مؤثر مردمي بود. اين سياست، مجموعه اي از بحران ها را 
به دنبال داشت كه از دل آن، ســازمان القاعده عراق بيرون آمده و 
كشور را طي سال هاي 2006الي 2008درگير جنگ داخلي كرده 
است. او همچنين در تعامل با جريانات شيعه و اهل سنت عراق دچار 
اشتباهات مكرري شده؛ اشــتباهاتي كه هزينه هاي سنگيني را بر 
ثبات، امنيت و اقتصاد عراق تحميل كرده اســت. مك گورك حتي 
پس از روشن شدن نتايج بسياري از اشــتباهات خود كه عالوه بر 
عراق، به منافع آمريكا در منطقه نيز ضربه مي زد، با استفاده از نفوذ 

سياسي و ديپلماتيك خود به مسير پيشين ادامه داد.
نتايج فاجعه بار سياســت هاي مك گورك محدود به عراق نماند و 
دامنه آن تا سوريه گسترده شد؛ ازجمله اين نتايج، احيای نيروهاي 
جهادي  القاعده در قالب سازمان داعش در عراق و سوريه بود. جالب 
آنكه مك گورك، شخصيتي كه نقش مهمي در شكل گيري داعش 
داشت چند سال بعد به عنوان مســئول ائتالف مبارزه با اين گروه 
تروريستي منصوب شد. البته سياست هاي مك گورك در سوريه با 
هدف اصالح و تعديل اشتباهات رخ داده در عراق تنظيم شده بود. 
او بر همين اساس از ورود مستقيم به ميدان سوريه )تقابل نظامي 
با دولت اسد( چشم پوشــي كرد و تمركز نظامي آمريكا را صرفا بر 
مبارزه با داعش قرار داد. در جريان اجراي اين سياســت، بسياري 
از شهرهاي عربي، از رقه گرفته تا موصل با خاك يكسان شدند. از 
سوي ديگر حمايت هاي گسترده وي از گروه هاي شبه نظامي كردي 
براي مبارزه با داعش، بحراني بي سابقه در روابط آنكارا و واشنگتن 
به وجود آورد. براســاس تمام آنچه گذشــت، تعيين مك گورك 
به عنوان مسئول پرونده خاورميانه در آمريكا، نگراني هاي عمده اي 
را بر مي انگيزد. اگر او از اشتباهات گذشته اش در عراق و سوريه طي 
نزديك به 2دهه گذشته درس نگرفته باشد )ادعايي كه منتقدان 
مك گورك تأييد مي كنند(، ما در آستانه وقوع فاجعه اي جديد در 
خاورميانه قرار داريم؛ فاجعه اي از جنــس تمام بحران هايي كه از 
زمان روي كار آمدن مك گورك و دوستانش، يك روز هم منطقه 

خاورميانه را رها نكرده است.
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عكس ها در فضاي مجازي  صفحــه بــه صفحــه فاطمه عباسي
مي چرخد؛ لك لك   هاي مريض، مرغابي هاي بي جان، 
چنگرهاي زخمــي و فالمينگوهايي كــه دراز به دراز 
افتاده اند روي زمين بي آب. خشكسالي در سال هاي اخير 
نه تنها براي ما نسل آدم، كه براي پرندگان مهاجر هم 
مصيبت به بار آورده است.  از هر كجا كه پرواز مي كنند و 
خودشــان را به يكي از تاالب ها و رودخانه هاي ايران 
مي رسانند، چيزي  جز خشكي و مريضي در انتظارشان 
نيست. همين چند ماه پيش بود كه مرگ فالمينگوها در 
ميانكاله به دليل مسموميت با سم بوتوليسم سر و صداي 

زيادي كرد كه معلوم نيســت اين ســم به علت ريشه 
گياهان پوسيده بود يا ورود سموم كشاورزي به تاالب. 
پرنده ها نه فقط از خشكسالي، كه از دست شكارچيان 
نيز در امان نيستند و بخشــي از اين حيوانات به دست 
شكارچيان مسموم و تلف مي شوند.  اين واقعه هر سال 
در حال تكرار است؛ چرا كه پرندگان هم مانند ما انسان ها 
به محيط هايي كه بهتر مي شناسند، عادت مي كنند و به 
همين دليــل تمايل به بهــار و زمســتان گذراني در 
زيستگاه هايي دارند كه در آن متولد شده يا در سال هاي 

گذشته هم در آن زندگي كرده اند. 
در اصل دليل انتخاب آنها آشنايي با محل است و با وجود 

اينكه بسياري از آنها در اين سفر از بين مي روند، اما باز 
هم سال بعد مقصدشان همين تاالب هاست.

امروز روز جهاني پرندگان مهاجر است؛ روزي كه همه 
عالقه مندان به پرنــدگان، از پرنده نگر تا متخصصان 
حفاظت و فعاالن محيط زيســت، هم صدا براي حفظ 
اين موجودات بي همتا تالش مي كننــد. كاش دامنه 
اين تالش ها گسترده تر شــود تا سازمان هاي متولي با 
حفاظت از زيستگاه ها به وظايفشان عمل كنند و مردم 
نيز در اين زمينه مشاركت فعال داشته باشند تا جمعيت 
پرندگان مهاجر در سفرهايشان نصف نشود و سالمت 

به مقصد برسند. 

سفرت سالمت اما...

جنگ سايبري و حاال جنگ امواج راديويي مرموز. مهديا گل محمدي  جنگ جهاني اول ، جنگ جهاني دوم، جنگ سرد، 
اين آخري اگرچه ساليان درازي بود كه متخصصان جنگ پشت درهاي بسته درباره 
آن حرف مي زدند اما نخستين  بار زماني رسانه اي شد كه كميته اطالعات سناي 
آمريكا مدعي شــد ديپلمات هاي آمريكايي در هاوانا )پايتخت كوبا( هدف امواج 
راديويي مرموزي قرار گرفته اند كه سالمت آنها را به خطر انداخته است و به سرعت 
اين ديپلمات ها از آمريكا فراخوانده شدند. از آن پس افراد بسياري در آمريكا دچار 
عالئمي همچون ســردرد و تهوع و آسيب هاي مغزي مي شــدند و همين شيوع 

بيماري باعث شد اين بيماري را »سندرم هاوانا« بنامند.
حاال سندرم هاوانا دوباره عود كرده است. پس از اثبات نقش امواج راديويي در اين 
بيماري حاال كاخ سفيد رسما اعالم كرده است كه اگرچه اين سندرم هاوانا نام دارد 
اما دست كم 2 بار منشأ امواج راديويي هدفمند عامل بروز اين بيماري در داخل 
مرز هاي آمريكا رهگيري شده اســت. به گزارش ديلي ميل، يكي از اين حمالت 
راديويي سال گذشته ميالدي در اطراف كاخ سفيد رصد شده و ديگري در يكي 
از ادارات زيرمجموعه كاخ ســفيد در ويرجينيا. به گزارش اينديپندنت پنتاگون 
اخيراً به اعضاي ارشــد كنگره گزارش داده  كه روسيه مظنون انجام اين حمالت 
مشكوك است. همچنين آكادمي هاي ملي علوم، مهندسي و پزشكي، در گزارشي 
براي وزارت خارجه »انرژي فركانس راديويي هدفمند و ضربان دار« را مسبب اين 

بيماري اعالم كردند.

    »سندرم هاوانا«  عود كرد

وسعت دریاچه ارومیه كه 
3هزار و ۵۲۶كیلومترمربع 

است، كاهش 
۲۱۷كیلومتری داشته و در 
مدت مشابه سال گذشته 
3هزار و ۷۴3كیلومترمربع 

بوده است.
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كيلومتر 

مؤسسه شبكه جهانی 
مقابله با بحران غذایی 

اعالم كرد كه اكنون حداقل 
۱۵۵میلیون نفر در جهان 
با بحران جدی در تامین 
مواد غذایی خود مواجه 

هستند و تعداد افرادی كه 
در جهان مواد غذایی كافی 
نداشته اند از 9۴میلیون نفر 
در سال ۲0۱۶ به ۱۴۷میلیون 

نفر در سال ۲0۲0 رسیده 
است.

 155
میلیون نفر 

رئیس اتحادیه مسافربری 
استان تهران گفته: با 
شیوع كرونا از مجموع 
۱0هزار راننده ناوگان 
مسافربری، ۶0درصد 

به طوركامل بیكار شده اند.

 60
درصد

زنگ خطر يك بيماري جديد ويروســي 
با قابليت انتقال به انســان با در معرض 
انقراض قــرار گرفتن يك گونــه نادر از 
الك پشت هاي  لوال دار box turtl  به صدا 
درآمد. اين خبر از زاويه ديگري هم مورد 
توجه رســانه هاي جهان قرار گرفت؛ زيرا 
10قالده سگ تربيت شده مسئول پيدا 
كردن اين گونه در حال انقراض و حياتي 

براي تحقيقات دانشمندان بودند.
با افزايش شمار مرگ ومير الك پشت هاي 
لوال دار محققان با بررسي اجساد آنها كه 
عمدتا بر اثر خونريزي معده تلف شــده 
بودند، پي به وجود يك ويروس خطرناك 
با قابليت احتمال انتقــال آن از محيط و 

حيوانات به انسان بردند.
 در پي اين تحقيقات در شــهر ايلينوي 
واقع در اياالت متحــده آمريكا گروهي از 
دانشمندان و دامپزشــكان با انجام يك 
عمليات ميداني از اين سگ هاي تربيت 
شده براي يافتن اين الك پشت ها كمك 
گرفتند. سگ ها مساحتي چند هكتاري 
را در مــزارع به دنبال اين الك پشــت ها 
گشتند تا محققان بتوانند با آزمايش اين 
ويروس كه رانــا ranavirus نــام دارد، 
خطر انتقال آن به انسان را بررسي كنند. 
مت آلنــدر، مدير بخــش اپيدميولوژي 
)همه گيرشناسي( دانشــگاه ايلينوي در 
مورد ميزان اهميت اين پروژه مي گويد: با 
توجه به طول عمر باالي اين الك پشت ها 
ما با بررسي سير زيســتي آنها مي توانيم 

ميــزان تغييــرات آب 
و هوايــي و آاليندگــي 
محيط زيست را دريابيم. 
وي با جمــع آوري يك 
گروه ويژه توانسته است 
در مجموع 44الك پشت 
نوزاد و بالــغ را از خطر 

مرگ نجات دهد.

دردسر الك پشتی

كودك آپارتماني و بالكني كه جهان امن بود

خانه مادربــزرگ من يك بالكــن خيلي خيلي 
كوچك داشــت. دقيقا روبه رويش يك درخت 
بزرگ انجير بود كه دســت ما بــه ميوه هايش 
نمي رسيد. اين بالكن كوچك قلب آن خانه بود. 
باالي سر ما ريسه هاي ســير و فلفل آويزان بود 
و انتهاي بالكن هم پر بود از گلدان. مادربزرگ، 
كف بالكن را فرش كــرده بود و يك طرفش يك 
نيمكت گذاشته بود. تمام تابستان هاي كودكي 
ما در آن يك وجب جا مي گذشت. همانجا بازي 
مي كرديم. بازيمان كه تمام مي شد مادربزرگم 
ميز تاشو را باز مي كرد و همانجا غذا مي خورديم. 
اگر هم خسته مي شديم مي توانستيم روي همان 

نيمكت دراز بكشيم.
از همان بالكن با پسر كوچك همسايه همبازي 
مي شديم. مادربزرگم ميان بازي هاي ما همانجا 
رخت هاي شســته را آويزان مي كرد. اگر خيلي 
ســر و صدا مي كرديم از يكي از همسايه ها تشر 
مي شنيديم. اگر يك اســباب بازي از دستمان 
مي افتاد كســي دنبالش نمي رفــت. در همان 
عالم كودكي مي دانســتيم كه چيزي كه افتاد 
از دســتمان رفته، تمام شده. اســباب بازي را 
مدت ها از بالكن دنبــال مي كرديم. تا وقتي كه 
زير برگ هاي خشك درخت گم مي شد و از ياد 
ما مي رفت. من خاطره بــازي در حياط و كوچه 
ندارم. تمام عمرم توي آپارتمان زندگي كرده ام. 
آن بالكن كوچك نخستين تجربه من از فضاي 
باز بود. از گوشــه بالكن جايي پشت سقف هاي 
شيرواني همســايه، خورشــيد غروب مي كرد. 

4فصل جهــان را با تماشــاي درخت ها تجربه 
مي كرديم. تعامل با همسايه ها را داشتيم و در اوج 
خوشبختي بوديم: خوشبختي، كودك بودن و 
داشتن مادربزرگي مثل مادربزرگ هاي قصه ها؛ 
مادربزرگي با حكايت هاي قشــنگ و غذاهاي 

خوشمزه و دست هاي زبر نوازشگر.
آن بالكن كوچك كه چسبيده بود به آشپزخانه 
خوش آب و رنگ مادربزرگ زيباترين نقطه جهان 
است كه تا به امروز ديده ام. حاال سال هاي سال 
است كه ديگر مادربزرگ نيست و آن خانه نيست 
و شايد درخت انجير هم نباشد.كودكان ديروز، 
بزرگساالني هســتند كه سال هاست مي دانند 

زندگي آنقدرها هم آسان نيست.
اما هر قدر هم كه روزگار سختي در راه باشد، براي 
من خاطره بالكن مادربزرگ مي تواند نجات بخش 
باشد. هنوز قلمه اي از نوادگان گياه هاي آن بالكن 
در خانه من هست. پس من هنوز مي توانم متصل 
باشــم به كودكي، به زيبايي و به امنيتي كه از 
كودك بودن مي آمد.  براي كودكان آپارتماني، 
مثل من، بالكن مي تواند نقطه اوج رؤياها باشد. 
فضايي باشــد كه آنها را وصل كند به جهان، به 
طبيعت، به فصل ها، بــه پرنده ها و به رنگ هاي 
آسمان. يك بالكن كوچك مي تواند جهان بزرگي 
بســازد؛ جهاني كه اگر حياطي ندارد كه بشود 
در آن دويد اما تجربه بي واســطه نــور و باران و 

باد را دارد.
جهاني كه مي تواند ســال ها بعــد، يك روز كه 
خسته پشت ميز كار نشســته اند، كمي از اندوه 
بزرگسالي شان بكاهد و زندگي را برايشان كمي 

آسان تر كند. شايد...

مان
خدا هنوز هوايمان را دارد

سيدمحمدحسين هاشمي
باران؛ باران؛ باران. من عاشق صداي باران ام؛ همان قدر 
كه از زير باران بودن بيزارم. دوست دارم پشت پنجره 
بنشينم و به درخت روبه روي اتاقم خيره شوم كه باران 
دارد دانه دانه برگ هايش را از گردوغبار روزگار پاك 
مي كند. صداي آخيش گفتن هاي درخت را مي شنوم 
انگار. اگر خانه باشــم، اگر يك چايي دم دستم باشد، 
اگر همان لحظه كه تگرگ هاي اين چند روزه باريد، 
درست توي همين موقعيتي كه گفتم، باشم، يكي از 
بهترين تصويرهاي زندگي ام به قاب تجربه زيستي ام، 
نشسته است. اما ديروز صبح، حوالي نيم ساعت بعد از 
10، درست وقتي كه رگبار تهران شروع شد، نشسته 
بودم توي ايستگاه اتوبوس. كاش مي شد همه تان را 
دعوت كنم به همنشيني با خودم در آن 5دقيقه. به 
آن دقايقي كه داشتم يك موســيقي بي كالم گوش 
مي كردم. بــه آن لحظه اي كه آدم ها محو تماشــاي 
آسمان شــده بودند. به آن لحظه كه تهران، الاقل از 
جايي كه من بودم، يعني درســت كنار بوستان الله، 
دوست داشتني ترين حالت اش را داشت. نشستم به 
تماشاي چنارهاي پارك. آدم ها داشتند مي دويدند 
به جايي برسند كه سقفي داشته باشد. بعضي هاشان 
اما نه. بعضي هاشان تازه قدم هايشان را آرام تر كردند. 

انگار داشتند با تمام وجود از اين هوا، از اين باران لذت 
مي بردند. اينجا دارم برايتان تمام آن كمتر از 5دقيقه 
را روايت مي كنم؛ 5دقيقه اي كه شــايد يك نفر، يك 
جايي از اين شهر، زير همين باران، عاشق شده باشد؛ 
حتي شايد با يك نگاه، شــايد از پشت ماسك، شايد 
در بيم و اميد افزايش كرونا و افزايش واكسيناسيون. 
شــايد در اين 5دقيقه، يك بچه به دنيا آمده باشد و 
پدرش كنار پنجره، همين باران 5دقيقه اي را به فال 
نيك گرفته باشد. شايد حتي اسمش باران شده باشد. 
يك دفعه، بي مقدمه. شايد در اين 5دقيقه، يكي پاي 
برگه بخشــش يك نفر ديگر را امضاء كرده باشــد و 
باران را هديه خدا بداند. هر چه هست من به شكرانه  
اين باران هايي كــه دارند شــهرمان را، زندگي مان 
را، روزمان را زيبا مي كنند، زل مي زنم به آســمان و 
فراموش مي كنم كه باران ديدن را از زير باران بودن 
بيشــتر دوســت دارم. صورتم را با قطره هاي باران 
خيس مي كنم و فكر مي كنم كه شايد اين برايم يك 
نشانه است؛ يك نشانه از اينكه خدا، هنوز و همچنان 
حواسش به ما هست. از اينكه خدا مي داند كه ما چقدر 
دلتنگ روزهاي خوبيــم. روزهايي كه حالمان خوب 
بود. كنار هم. اين 5دقيقه، اين آفتاب بعد از باران، اين 
روزها را به يكي از زيباترين  روزها تبديل كرد. يك روز 

به يادماندني. 

روشنفکری در خيابان

همه خوشحالند، پدربزرگ واکسن زده است.
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عدد خبرعدد خبر

عدد خبرعدد خبر
حافظ

آنان که خاك را به نظر کيميا کنند
آيا بود که گوشه چشمي به ما کنند

دعاي روز بيست و هفتم ماه مبارك رمضان اْدُعوین  أَْسَتِجْب لَُكم 

اللهّم اْرزُْقني فيِه َفْضَل لَيَله الَقْدِر وَصرْي أموري فيِه من الُعْسِر الي اليْسِر 
واْقَبْل َمعاذيري وُحّط عّني الّذنب والِوْزِر يا رئوفاً ِبعباِدِه الّصالِحين.

خدايا در اين  ماه فضيلت شب قدر را روزي ام ساز، و كارهايم را از سختي به آساني 
برگردان، و پوزش هايم را بپذير، و گناه و بار گران را از ُگرده ام بريز،  اي مهربان به 

بندگان شايسته.

گرينويچ

سپيده فاتح نعمتي

»داراجم« کارتونيست مقيم فرانسه با اين جمله که »چقدر 
بايد به دنيا بيايند و بميرند« به انفجار در مقابل مدرسه 
دخترانه غرب کابل اشاره کرده است.

عاشقانه هاي آشغالي )2(
زباله هاي تهران تازه آغاز شده بود. اين روند با روش هاي ميثم قاسمي هفته پيش درباره دوراني نوشتم كه جمع آوري مكانيزه 
ديگري ادامه يافت تا به نصب سطل هاي زباله بزرگ در خيابان ها رسيد؛ همان سطل هايي 

كه بوي نامطبوعشان گاهي كل شهر را برمي دارد.
راستش كل اين نوشته زماني به ذهنم رسيد كه جوانكي در خيابان صدايم زد. جوان گفت: 
»آقا اينجا كه زباله مي خرن، كجاس؟« من تا همان لحظه نمي دانســتم جايي در همان 
حوالي هست كه زباله مي خرد. چند روز بعد، همسرم يك محوطه بزرگ ظاهرا بالاستفاده 
را نشانم داد و گفت: »اينها كه زباله جمع مي كنن، ميارن اينجا.« وقتي كساني اينطور جدي 
به دنبال جمع آوري زباله هاي خشك هستند، البد آنها را جايي مي فروشند و وقتي كسي زباله 
خشك مي خرد، حتما از آن استفاده اي مي كند. چه كسي زباله هاي خشك را مي خرد؟ چه 
استفاده اي از آنها مي كند؟ شايد دوستان خبرنگارم كه در حوزه شهري كار مي كنند، اطالعي 
از اين موضوع داشته باشند، اما هرچه هست، به نظر يك سازماندهي جدي پشت آن قرار 
دارد. اين را از كيسه زباله هاي مشكي بزرگي كه همه زباله گردها دارند مي توان فهميد. يا از 
جمعيت رو به افزايش كساني كه سر در سطل هاي زباله دارند. به خاطر دارم در مناظره هاي 
انتخاباتي سال 96، يك بار هم سخن از بازيافت زباله هاي تهران به ميان آمد كه البته به نظر 
نمي رسيد نه پرسشگر و نه پاسخ دهنده، اهميتي جدي براي اين موضوع قائل باشند و بيشتر 
دستاويزي بود براي مشاجره هاي سياســي و خيلي زود هم فراموش شد. نمي دانم حاال 
برنامه اي جدي براي بازيافت زباله هاي تهراني ها وجود دارد يا خير، اما مشخص است كه 
هنوز فكري براي تفكيك زباله ها در مبدا، نشده. كساني هستند كه زباله هاي خشك و  تر را 
جدا مي كنند و كيسه زباله هاي خشك را در سطل زباله نمي اندازند. ديگراني هم هستند كه 
ترجيح مي دهند همه را با همه ادغام كنند و كار تفكيك را به ديگران بسپارند. نه مي توان 
از دسته اول تقدير كرد و نه بايد به دسته دوم انتقاد كرد. تا زماني كه برنامه اي جدي براي 
تفكيك زباله ها از مبدا و جمع آوري و بازيافت سيستماتيك آنها  تمام شهر را در برگيرد، هر 

كاري  كنيم، نتيجه مورد نظر را نخواهد داشت.

جاِن كابل 
كجاستی؟
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