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مسافران جريمه می شوند

 قيمت حمايت
بهای هدايت

 تولد دوباره 
تيم ملی فوتبال زنان 

 بهار غم انگيز 
وداع شهيدی

گزارش همشهري از فهرست 
عملكرد مالي مؤسسه رسانه هاي 

تصويري از سال 88 تا 95

سينماي ايران ُحسن و عيب زياد دارد 
اما معايبش بر محاسنش مي چربد. 
از محاســنش، كارگردانــان نامي 
و خالقي هســتند كه از زمانه شان 
جلوتر بوده اند و با رنج و مشــقت و 
وسواس فيلم هايي ســاخته اند كه 
اعتبار تاريخ سينماي ايران محسوب 
مي شوند و از ميان معايب پرشمارش 
مي توان به روشــن نبودن مناسبات 
مالي اش اشاره كرد كه عامل بسياري 
ديگر از مشكالت و مسائل آن است. 
درواقع پولي كــه از منابع دولتي به 
سينماي ايران طي ســاليان تزريق 
شــده، خيلي ها را به هوس انداخته 
كه با انتخاب حرفه فيلمسازي، هم 
از اين خوان نعمت بهره مند شوند و 
هم نامي براي خود دست و پا كنند و 
از قَِبل اين اشتهار باز مايه اي فراهم 

آورند. صفحه22 را بخوانيد.

پس از نزديك به 2سال، امروز 
30بازيكن، خودشان را به مريم 
ايراندوست،  سرمربي تيم ملي 
معرفي مي كنند. ايراندوست 

مي گويد قرار است پدرش هم روي 
نيمكت تيم ملي بنشيند

 عبدالوهاب شهيدي 
درگذشت

عبدالوهاب شــهيدي ، خواننده، 
نوازنده و آهنگســاز پيشكسوت 
موســيقي ايرانــي، ديــروز در 
99ســالگي به دليل عارضه قلبي 

با زندگي وداع گفت. 
به گزارش همشــهري، شادروان 
شهيدي در سال ۱30۱ در ميمه 
اصفهان به دنيا آمد. اين هنرمند 
از اوايل سال ۱320 فعاليت هاي 
هنري خود را بــا فراگيري رديف 
دستگاهي موســيقي  ايران، آواز، 
نوازندگــي ســنتور و نوازندگي 
عود نزد اســماعيل مهرتاش آغاز 
كــرد و عــالوه بــر مهارت هايي 
كــه در حــوزه خوانندگــي و 
آهنگســازي داشــت، در حوزه 
عودنوازي نيز نوازنــده اي معتبر 
 به حســاب مي آمد. صفحه22 را 

بخوانيد.

صفحه6

اعضاي شــوراي پنجــم از روز 
نخســت قســم ياد كردنــد از 
حقوق عامه شــهر و شهروندان 
صيانت كنند. در همين راســتا 
بود كه اقدامات متعددي ازجمله 
شفافيت و نظام مند كردن امور 
مالي در دستور كار قرار گرفت. در جلسه روز يكشنبه شوراي شهر 
تهران گزارشي توسط سيدمحمود ميرلوحي به صحن ارائه شد. 
اين گزارش تحقيق و تفحص از قراردادهاي شركت رسا تجارت 
و بنياد تعاون سپاه بود كه قبل از هر چيز از اين عضو شوراي شهر 
و همه كســاني كه در تهيه اين گزارش تالش كردند و زحمت 
كشيدند، تشكر مي كنم. اين گزارشي كه به مردم و شهروندان 
تهران تقديم شد يكي از عملكردهايي است كه در راستاي عمل 
به وظيفه انجام داديم. همچنين به نمايندگي از مردم تهران از 
همكاران در شوراي شهر كه نه به دليل اتهامات مالي و اخالقي 
بلكه به دليل چنين اقداماتي در جهت صيانت از حقوق مردم 
توســط هيأت نظارت به جاي تقدير و ســپاس، رد صالحيت 

شدند، عذرخواهي مي كنم.
براساس گزارش ارائه شده فاينانس هاي متعددي در دوره مديريت 
گذشته مهر محرمانه خورده بود و حتي يك صفحه و يك جمله 
درباره ضمانت نامه در اين قراردادها درج نشــده بود درحالي كه 
قانون نحوه برگزاري مناقصه و مزايده براي هر شركت، يك سپرده 
و ضمانت نامه، براي پيش پرداخت ضمانت شده از سوي ذيحساب 
و ضمانت نامه حسن انجام تعهدات نياز دارد. نكات متعددي در 
اين گزارش وجود دارد كه يك مورد آن تخلف ۱29 هزار ميلياردي 
است، اين تخلف ناشي از هرج و مرج موجود در سازمان معامالتي 
آن زمان مديريت شهر است. همچنين در آن دوره، شهرداري با 
بنياد تعاون سپاه رقم 29 هزار ميليارد تومان فاينانس 2با همكاري 
معاون وي بدون اجازه امضا كرده اســت. يكي از اقدام هاي ما در 
اين دوره ايجاد اساسنامه تيپ و آيين نامه معامالت مالي بود كه 
در زمان شكل گيري فاينانس آيين نامه معامالتي وجود نداشت 
و شهردار وقت با هماهنگي رئيس شــوراي وقت آيين نامه اي را 
ايجاد كرده بود و براســاس همان آيين نامه معامله انجام شد. از 
ديگر اقدامات شوراي پنجم پاكسازي و منظم سازي  معامالت 

است و حدود ۴ ســال زحمات زيادي 
كشيده شد تا از طريق تحقيق، تفحص 

و نظام مند كردن حسابرسان به شــهروندان گزارشي شفاف 
ارائه شود.

آن طور كه گفته مي شود، قرار 
اســت طرح مجلس شــوراي 
اســالمي در مــورد رمزارزها 
به زودي در صحن علني مطرح 
شود. اگرچه اين طرح در برخي 
موضوعات، به ويــژه در مورد 
صنعت اســتخراج رمزارز، با طرح ارائه شده يك سال پيش 
كميسيون رمزارز و بالكچين سازمان نظام صنفي رايانه اي 
كشور اشتراكاتي دارد، اما از آنجا كه اين طرح با عنوان »طرح 

جامع« تدوين شده، هنوز از شمول كافي برخوردار نيست.
پس از فراخوان كميسيون رمزارز و بالكچين سازمان نظام 
صنفي رايانه اي كشــور، نظرات كارشناســي و طرح هاي 
مختلفي از ســوي دلســوزان و فعاالن اين حــوزه به اين 
كميسيون ارسال شده اســت. اكنون هم اين كميسيون با 
همكاري ســاير فعاالن در حال انجام اصالحات و درنهايت 
ارسال آن به مجلس شوراي اسالمي است تا پس از قرائت 
طرح فعلي، در فرصتي كه در كميسيون تخصصي مربوطه 

ايجاد مي شود، بتوان اين اصالحات را اعمال كرد.
از جمله انتقــادات به طرح فعلي، مي تــوان به كامل نبودن 
آن در شمول همه ابعاد حوزه تكنولوژي بالكچين و رمزارز 
اشــاره كرد. از ديد كميســيون رمزارز و بالكچين سازمان 
نظام صنفي رايانه اي كشور، موضوعات مختلفي مانند نقش 
سازمان بورس در رمزدارايي ها، رمزپول بانك مركزي، حوزه 
تبادالت رمزارز، حوزه استارت آپ ها، فعاالن و كسب وكارهاي 
مبتني بر بالكچين، حوزه توكنايز كردن و ايجاد توكن هاي 
خصوصي، حوزه امنيــت نگهداري اطالعات مشــتريان و 
همچنين حوزه آمــوزش مغفول مانده اســت. همچنين 
دســتگاه هاي اجرايي تكاليف خود را در طرح فعلي به طور 
كامل دريافــت نمي كنند. يكي ديگر از انتقادات ســازمان 
نظام صنفي رايانه اي كشــور به پيش نويس فعلي مجلس، 
اشــاره به نام مناطق محروم و همچنين امكان اعطاي وام 
از صندوق توسعه ملي به اين صنعت اســت. اين در حالي 

است كه صنعتگران استخراج رمزارز، 
در صورت رفــع تبعيــض در مورد 

حامل هاي انرژي و كاهش موانع در مسير توليد اين صنعت، 
به تنهايي مي توانند تجهيزات مورد نياز خود را تامين كنند.

ديدگاهيادداشت
عباس آشتياني ؛  رئيس كميسيون رمزارز و بالكچين سازمان نصركشورسيدحسن رسولي؛  نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر

لزوم همه جانبه نگري مجلس با مفسدين مبارزه كرديم
در طرح رمزارزها

تغيير  ريل 30ساله 
در 30ماه

پيروز حناچي، شهردار تهران در نشست خبري:
  بايد از بي نظمي مطلق در شهرداري به سمت نظم حركت مي كرديم

اما سرنوشت شهر را به فروش تراكم گره نزديم
  انتخابات ايده آل اين است كه حداكثر مشاركت عمومي اتفاق افتد

به نسبت مشاركت، كيفيت هم افزايش پيدا مي كند
  معاون شهرسازي : تهران مي تواند يكي از زيباترين شهرهاي غرب آسيا شود
  معاون فني  و عمراني: بيش از 30پروژه بزرگ شهري در ۴سال اجرا شده است

 پرونده اي درباره واكسيناسيون عمومي؛ آيا زندگي به حالت عادي بازمي گردد؟ 
تفاوت واكسن هاي ايراني با نمونه خارجي چيست؟ واكسن برای چه كسانی خطرناک است؟ ...

  بررسي هاي يكي از دانشگاه هاي علوم پزشكي كه مربوط به 2ماه قبل است مدعي است
 بين ۴0 تا 55 درصد جمعيت كشور با عالمت يا بدون عالمت مبتال به كرونا شده اند

پاسخ به 17پرسش درباره واكسن كرونا

دستور روحاني درباره مصوبه انتخاباتي شوراي نگهبان
رئيس جمهور به وزرات كشور: در ثبت نام از داوطلبان، قوانين موجود مالک عمل باشد

17

لب خشك كارون
دبي آب كارون 260درصد نسبت به سال قبل كاهش يافت

كارشناسان مي گويند خشكي اين رودخانه، مخاطرات محيط زيستي و اجتماعي به همراه دارد
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بستر خشــك كارون اين روزها تشنه تر از 
هميشه است و سخت ترين تنش آبي قرن محيط زيست

را خوزستان تجربه مي كند. رودخانه كارون 
كه حاال به خشكيدگي رسيده است، 950كيلومتر طول 
دارد. كارون پرآب تريــن، بزرگ تريــن و طوالني ترين 
رودخانه ايران است كه در شرايط عادي 560 مترمكعب 
بر ثانيه دبي آب آن است. امسال اما دبي آب اين رودخانه 
طبق اعالم وزارت نيرو260درصد كاهش يافته و ســبب 

خشكيدگي بخش هايي از اين رودخانه پرآب شده است.
به گزارش همشهري، براســاس آمارهاي منتشر شده از 
ســوي دســتگاه هاي مرتبط با آب و خشكسالي، استان 
خوزســتان به رغم داشــتن 5 رود بزرگ حاال با مشكل 
كم آبي در همه شــهرهاي خود مواجه شده است و ۷02 
روســتا در اين اســتان از بي آبي رنج مي برند. همچنين 
20شهر خوزســتان با تنش آبي و بي آبي دست و پنجه 
نرم مي كنند. در چنين شرايطي عالوه بر مشكل اصلي در 

تامين آب، بر اثر كم آبي و خشك شدن بستر رودخانه هاي 
استان، شــرايط براي افزايش منابع توليد ريزگرد فراهم 
شده اســت. وضيعتي كه مي تواند باعث به اوج رسيدن 
تنش هاي محيط زيســتي خوزســتان در ماه هاي گرم 

پيش رو شود.

شرايط كارون 
در ماه هاي پيش رو قرار اســت دبــي رودخانه كارون در 
مقطع اهواز حدود 200مترمكعب بر ثانيه تنظيم شود و 
اين يعني در كل تابستان، اين رود بزرگ با كم آبي مطلق 
روبه رو خواهد بود. بدين ترتيب بايد منتظر ريزگردهايی 

با منشأ كارون در اهواز و شهرهاي اطراف بود.
براســاس برنامه اعالمي وزارت نيرو، قرار است دبي آب 
طوري تنظيم شــود كه شــوري آب رودخانه كارون در 
اهواز به بيش از 3هــزار ميكروموس و در آبادان به 5هزار 
ميكروموس نرسد، تا زراعت و كشاورزي در پايين دست 
رودخانه كارون آسيب نبيند. البته هنوز مشخص نيست 
در سال تشــديد خشكســالي در ايران و خوزستان، اين 
تصميم پايدار خواهد ماند يا خشكسالي كارون را نمكزار 

خواهد كرد؟
رودخانه كارون با چالش هاي متعدد همچون خشكيدگي، 
ورود فاضــالب و انــواع مشــكالت و نارســايي هاي 
محيط زيســتي در دوره هاي متعدد روبه رو بود؛ هرچند 
در سال هاي اخير اقدامات مناسب براي مهار چالش هاي 
كارون انجام شد، ولي هنوز دستيابي به هدفگذاري ها در 

مراقبت از رودخانه كارون مبهم است.
صغري رســتمي، رئيس اداره امور آزمايشگاه هاي اداره 
كل حفاظت محيط زيست اســتان خوزستان در اين باره 
اعالم كرده است، هم اكنون مشكل اساسي براي رودخانه 
كارون مقوله فاضالب هاي شهري اســت. به گفته او، در 
يك سال اخير بارندگي كمتر از ميانگين بود و هم اكنون 
هم تأثيرات كاهش ذخاير آب در رودخانه كارون مشاهده 
مي شــود كه به جز تأثير بر كاهش ذخاير آبي، بر كيفيت 
آب رودخانه نيز تأثير منفي زيادي دارد. در شرايط حاضر، 

آالينده هاي معدني با ورود فاضالب 
ميكروبي به رودخانه افزايش يافته 

و هرسال در فصل تابستان كيفيت آب در رودخانه كارون 
كاهش مي يابد.

سيدمحمد فخار
خبر نگار
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صفحه23
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    نظر مخالف وزارت كشور با مصوبه انتخاباتي شوراي نگهبان 
ستاد انتخابات كشور در اطالعيه شماره 14 ديشب خود اعالم كرد شرايط و مدارك داوطلبان انتخابات رياست جمهوري 
هنگام ثبت نام طبق روال سابق انجام مي شود.  به گزارش  پايگاه اطالع رساني وزارت كشور، متن كامل اين اطالعيه 
بدين شرح است:   به آگاهي ملت شريف ايران اسالمي مي رســاند، ثبت نام داوطلبان انتخابات سيزدهمين دوره 
رياست جمهوري از روز سه شنبه تاريخ ۲1ارديبهشت14۰۰ تا روز شنبه تاريخ ۲۵ارديبهشت14۰۰ جمعاً به مدت ۵روز 
از ساعت۸ صبح لغايت1۸ )به مدت 1۰ساعت( در محل وزارت كشور واقع در ميدان فاطمي، ابتداي خيابان شهيدگمنام، 

تاالر بزرگ وزارت كشور انجام مي پذيرد. 
 به استناد ماده۳۵ قانون انتخابات رياست جمهوري، داوطلبان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:  از رجال 
مذهبي، سياسي - ايراني االصل- تابعيت كشور جمهوري اسالمي ايران- مدير و مدبر- داراي حسن سابقه و امانت و 
تقوي- مومن و معتقد به مباني جمهوري اسالمي ايران و مذهب رسمي كشور.بر اساس ماده۵۵ قانون، مدارك مورد 
نياز جهت ثبت نام به شرح زير است: 1( اصل شناسنامه عكس دار و چهار)4( برگ تصوير كليه صفحات آن،۲( اصل كارت 
ملي و تصوير آن،۳( دو )۲( قطعه عكس 4×۶ جديد.ضمناً در تعامل و همكاري في مابين مجريان و ناظران انتخابات و 
در اجراي ماده۵۹ قانون، اسناد و مدارك مثبت صالحيت داوطلبان كه در اطالعيه شماره۵ هيأت مركزي نظارت بر 
انتخابات رياست جمهوري اعالم شده است در هنگام ثبت نام داوطلبان، توسط وزارت كشور دريافت می شود و در 

اختيار شوراي نگهبان قرار مي گيرد.

  پس از ابالغ شــرايط جديد ثبت نام داوطلبان 
انتخابات رياست جمهوري ازسوي شوراي نگهبان 
به وزارت كشور، منتقدان و به ويژه فعاالن سياسي 
اصالح طلب از رئيس جمهور درخواست كردند 
نسبت به اين اقدام واكنش نشان دهد؛ واكنشي 
كه باالخره ديروز اعالم شد و حسن روحاني در 
دستوري به وزارت كشــور درباره مصوبه اخير 
شوراي نگهبان با بيان اينكه الزامات وزارت كشور 
بايد در چارچوب قانون و با ابالغ رئيس جمهوري 
عملي شــود، گفت: »در ثبت نــام از داوطلبان، 

قوانين موجود مالك عمل باشد.«
براســاس اعــالم پايــگاه اطالع رســاني 
رياست جمهوري، رئيس جمهور ديروز به وزارت 
كشور دستور داد ه است كه در برگزاري انتخابات 
براســاس جمع بندي نظريه تفسيري معاونت 
حقوقي رياست جمهوري و طبق قوانين موجود 
عمل كند؛ جمع بندي كه در آن تأكيد شده است 
»وزارت كشور مكلف است وظايف اجرايي خود 
در زمينه انتخابات رياست جمهوري را براساس 
قوانين موجود و آيين نامه ها و مقررات مربوط به 

آنها انجام دهد.« 
معاونت حقوقي رياســت جمهوري درپي ابالغ 

مصوبه اخير شوراي نگهبان به وزارت كشور، طي 
نامه اي در 7بند تفسير حقوقي خود از اين مصوبه 
را ارائه كرد. اين نامه صالحيت وضع معيارهاي 
نوعي يا قانونگذاري را براســاس اصل 71 قانون 
اساســي، صرفا بر عهده مجلس دانسته و تأكيد 
كرده است كه درصورت تصويب قانون ازسوي 
مجلس هم ابالغ آن بــراي اجرا با رئيس جمهور 

است.
 معاونــت حقوقي رياســت جمهوري درنظريه 
خود آورده اســت كه به موجب اجــزاي  1 و2  
بند 10  سياســت هاي كلي انتخابــات ابالغي 
مقام معظم رهبري، شناســايي اوليه توانايي و 
شايستگي داوطلبان در مرحله ثبت نام صرفا از 
طريق »شيوه هاي مناسب قانوني« مجاز است و 
اين يعني درصورت خأل و لزوم تعيين شرايط، اين 
مسئله بايد در قانون مصوب مجلس پيش بيني 

شود، نه هيچ مصوبه ديگري.
 دستور رئيس جمهور درحالي صادر شد كه وزير 
كشور ظهر ديروز باحضور در شوراي نگهبان و 
شركت در همايش هيأت هاي نظارت انتخابات 
ســيزدهمين دوره رياســت جمهوري، با بيان 
اينكه مصوبه شــوراي نگهبان كه ثبت نام ها را 

ساماندهي مي كند اجرا خواهيم كرد، گفت:  ما 
در وزارت كشور براي همكاري با شوراي نگهبان، 
مداركي كه شــوراي نگهبان اعالم كــرده را از 
داوطلبان دريافت خواهيم كرد، البته صداوسيما 
و رسانه ها بايد كمك كنند كه موارد اين مدارك 
به داوطلبان منتقل شود تا داوطلبان اين مدارك 

را همراه خود داشته باشند.  
 آيت اهلل احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان هم  
گفت: »آشفتگي در ثبت نام ها به مشكل جدي در 
نظام انتخاباتي ما تبديل شده بود كه افراد بدون 
داشتن حداقل شرايط براي رياست جمهوري، 
ثبت نــام مي كردند كه شــوراي نگهبــان اين 
خدمت را كرد و مصوبه خود را اصالح كرد تا در 
انتخابات پيش رو شاهد چنين مشكالتي نباشيم. 
اميدواريم متوليان اجراي انتخابات به مر قانون 

عمل كنند و سليقه اي رفتار نكنند.«

قانونگذاري نكرديم
3عضو حقوقدان شــوراي نگهبان هم از مصوبه 
دفاع كردند. ســيامك ره پيــك، قائم مقام دبير 
شــوراي نگهبان نيــز در اين همايــش با بيان 
اينكه بعضي ها انتقاد كرده اند شــوراي نگهبان 
قانونگذاري كرده اســت گفت: اوالً اين موضوع 
قانونگذاري نيســت چرا كه در سيستم حقوقي 
هنجار هاي الزام آور فقط قانون مجلس نيســت 
بلكه هنجار هاي الزام آور بسيار متعدد است. مثال 
مجمع تشــخيص مصلحت نظام اگر مصوبه اي 
داشته باشد و تشريفات قانوني را طي كرده باشد 
براساسي قانون اساسي بايد به آن توجه شود و 
قطعاً الزام آور است و به معناي مصطلح نيز مصوبه 

مجمع قانون هم نيست.
 ره پيك با اشــاره به موارد مشابه اقدام شوراي 
نگهبان در برخي نهادهاي ديگر كشور گفت: 
براســاس قانون اساســي، مجلــس خبرگان 
رهبري نيز مقررات خودش را مي نويسد و اين 
مقررات به معناي قانون نيست، چون مجلس 

شوراي اسالمي تصويب نكرده است، اما الزم آور 
اســت. در همين ايام اخيــر مجلس خبرگان 
مصوبه اي را راجع به ســن و مدرك تحصيلي 
تصويب كرد و بــه وزارت كشــور ابالغ كرد و 
وزارت كشــور نيز آن را اجرا كرد. آيين نامه اي 
هم كه دولت مي نويســد اگر شــرايط قانوني 
داشته باشــد الزام آور اســت و همه بايد از آن 
تبعيت كنند، اما اين آيين نامه قانون نيســت؛ 
بنابراين ايــن حرف دقيقي نيســت كه گفته 
مي شود اين مصوبه قانونگذاري است يا خير. او 
تأكيد كرد: شوراي نگهبان تنها مرجع منحصر 
به فرد تشخيص شــرايط صالحيت داوطلبان 
رياست جمهوري اســت و در هيچ جاي ديگر 
قانون اساســي جز اين نيامده است و براساس 
همين مقام معظم رهبري تكليــف كردند تا 
معيار ها و شرايط الزم براي اين موضوع اعالم 
شود. در مصوبه اخير شوراي نگهبان استثناء 
نيز وجود دارد كه اگر شخصي خارج از شروطي 
كه در مصوبه آمده است، اقدام به ثبت نام كرد 
و اعتراض داشــت، مثاًل 38 سال سن داشت، 
اما رجل سياســي مذهبي، مدير و مدبر بود و 
همه شرايط را داشــت، چون شوراي نگهبان 
مرجعي اســت كه بايد صالحيت را تشخيص 
بدهد، صالحيت او را مورد بررسي قرار مي دهد 
و اگر تشخيص داد صالحيت دارد استثنائاً او را 

مي پذيرد و اين استثناء منطقي است. 
قائم مقام دبير شــوراي نگهبان در پايان تأكيد 
كرد: ايــن مصوبه نــه قانونگذاري اســت و نه 
اينكه دير شــده؛ بلكه اجراي سياست هاي كلي 

انتخابات اســت و آثار اين مصوبه هم اين است 
كه از ثبت نام هاي وهن آلــود و غيرمنطقي - از 
كودك ۵ ســاله تا افرادي كــه واقعاً صالحيت 

ندارند- جلوگيري مي كند.
محمدحسن صادقي عضو ديگر شوراي نگهبان 
نيز در همايش روز گذشته اين شــورا با اشاره 
به ثبــت نام هــاي ادوار گذشــته در انتخابات 
رياســت جمهوري گفــت: در دوره گذشــته 
اوج ثبت نام هــا را شــاهد بوديــم كــه حدود 
1600نفر ثبت نام كــرده بودند؛ تعدادي از اين 
ثبت نام كنندگان تحصيالت ديپلم و زير ديپلم 
داشتند و تعدادي هم محكوميت كيفري داشتند 
كه واقعاً اين نوع ثبت نام ها در خور و شايســته 
نظام جمهوري اسالمي نيســت. صادقي مقدم 
با بيان اينكه مصوبه شــوراي نگهبان براساس 
اصل 110قانون اساســي و جزء )۵( بند )10( 
سياست هاي كلي انتخابات تصويب شده و جهت 
اجرا به وزارت كشور ارســال شده است، گفت: 
مصوبه شوراي نگهبان الزم االجراست و انتظار 
مي رود وزارت كشور طبق شروط مندرج در اين 

مصوبه ثبت نام ها را انجام بدهد.
عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان 
نيز در توييتي نوشــت: مصوبه شوراي نگهبان 
درخصوص شرايط ثبت نام كنندگان انتخابات 
رياســت جمهوري براي وزارت كشــور و ديگر 
مجريان الزم االجراست. بديهي است كساني از 
نظر اين شورا ثبت نام كننده تلقي مي شوند كه 
مدارك مذكور در مصوبه اين شورا را هنگام ثبت 

نام ارائه كرده باشند.

حسن روحاني به وزارت كشور :  در ثبت نام از داوطلبان، قوانين موجود مالك عمل باشد 

 دستور رئيس جمهور درباره 
مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان

خبر

دفاع روحاني از ظريف
رئيس جمهور بعدازظهر دوشنبه در ديدار جمعي از خانواده هاي شهدا، 
جانبازان و ايثارگران با تأكيد بر اينكه نبايد اجازه دهيم ميان ارزش هاي 
شهدا و خانواده هاي معظم آنان با ارزش هاي اجتماع و معيارهاي زندگي 
مردم، تقابل و دوگانگي ايجاد شود، گفت: شهدا و ايثارگران و خانواده  هاي 
آنان متعلق به همه مردم هستند و به جناح خاصي تعلق ندارند، كساني 
هم كه تالش مي كنند تا اين عزيزان را مصادره به مطلوب كنند، آغشته 
و آلوده به انگيزه هاي سياسي بوده و خيرخواه نيستند. براساس گزارش 
پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، حسن روحاني در ادامه با اشاره 
به قالب بندي هاي ايجاد شــده در روزهاي اخير بــا موضوع ميدان و 
ديپلماسي، افزود: هم ميدان متعلق به ملت ايران است و هم ديپلماسي 
به همه آحاد ملت تعلق دارد و آنچه تا امروز ما را از همه كوره راه ها دور 
نگه داشته و همه را در بزرگراه نظام قرار داده، يگانگي ميدان و ديپلماسي 
بوده و خواهد بود. روحاني در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به 
انجام مذاكرات احياي برجام در وين، گفت: امروز درحال گفت وگو با 
قدرت هاي جهاني برسر حق خودمان و منافع راهبردي كشور هستيم 
و همانطور كه كسي حق ندارد روحيه رزمنده در خط مقدم جنگ را 
تضعيف كند، چنين حقي درباره رزمنده خط مقدم ديپلماسي را هم 

ندارد. 
 

  ايران تعرض به سركنسولگري 
در كربال را محكوم كرد

بامداد يكشنبه كربال شب تب آلود و آتشــيني را پشت سرگذاشت. 
همه چيز هم از كشته شدن »ايهاب جواد«  از فعاالن اجتماعي عراق 
آغاز شــد؛  دامنه تنش ها به اطراف كنسولگري ايران در اين شهر هم 
رسيد و اعتراض مقامات كشور را در پي داشت. در بيانيه كنسولگري 
ايران اعالم شد: »كنسولگري جمهوري اسالمي ايران در كربال، اين 
اقدام تروريستي را كه در اين شــهر مقدس روي داده محكوم كرده و 
تسليت و همدردي خود را ابراز داشته و معتقد است كه اينگونه اقدامات 
در چارچوب ناامني و بي ثبات كردن كشور دوست و برادر، جمهوري 
عراق است«. با تاريك شدن هوا برخي مقابل كنسولگري ايران تجمع 
كردند و به گزارش ايرنا در اين تجمع كيوسك هاي اطراف كنسولگري 
ايران به آتش كشيده شد. پس از آتش افروزي اطراف كنسولگري ايران 
در كربال، سفير عراق در ايران به وزارت خارجه احضار شد. مديركل 
تشريفات وزارت امور خارجه ايران، در اين مالقات، خواستار حفظ تدابير 
و تمهيدات امنيتي از سوي جهات ذي ربط دولت عراق براي محافظت 
از اماكن ديپلماتيك ايران به موجب كنوانسيون1963 وين شد. سعيد 
خطيب زاده، سخنگوي وزارت خارجه نيز در نشست خبري خود به 
تعرض به سركنســولگري ايران در كربال  گفت: »جمهوري اسالمي 
ايران حمله به اماكن ديپلماتيك خود را محكوم مي كند و در چارچوب 
كنوانســيون 1963 انتظار داريم كه دولت عراق به وظايف خود در 

صيانت از اماكن ديپلماتيك ايران با كمال دقت عمل كند«.  

دياكو حسيني، كارشناس روابط بين الملل در گفت وگو با همشهري درباره مذاكرت وين:

در نيمه اول خرداد مي توان به توافق رسيد

امروز بسياري در پي پاسخ اين سؤال 
هســتند كه مذاكرات در چه وضعيتي است و 
محورهاي اختالفي طرفين چيست. شما وضعيت 

را چطور ارزيابي مي كنيد؟
تاكنون طبــق آنچــه مقامات رســمي دوطرف 
اعالم كردند درباره بخش بزرگــي از اختالفات كه 
شــامل چگونگي بازگشــت آمريكا به برجام و لغو 
تحريم هاست، توافق شــكل گرفته است. اما متن 
توافق هنوز در مرحله نگارش اســت و قرار اســت 
روشن كند كه هر كدام از طرفين بايد چه كارهايي 
را براي بازگشــت به برجام انجام دهند. اين مرحله 
حساسيت بسيار بااليي دارد و ظاهرا هنوز اختالفاتي 

برجاي مانده است.
 اين اختالفات دو قسمت اســت؛ قسمت نخست 
مرتبط با تحريم هايي است كه نقض فاحش برجام 
است اما در دوره ترامپ با برچسب متفاوتي اعمال 

شد.
دقيقا چه نوع تحريم هايي؟

تحريم هايي كه به طور مثال ممكن است در دوران 
ترامپ دوبل شــده باشــند. فرض كنيد يك بانك 
خاص تحريم  شده و در دوران ترامپ، ذيل برچسب 

تروريسم بار ديگر تحريم شده است.
 البته درباره تحريم هاي عمده اي كه باعث رنج ايران 
در اين مدت شــده مثل حوزه بانكي يا پتروشيمي 
توافــق وجود دارد، ولــي دربــاره تحريم هايي كه 
برچسب متفاوت خورده و در مقايسه با دسته اول 
تعدادشــان زياد نيســت اختالف نظر وجود دارد. 
آمريكا تــالش مي كند تا اين تحريم هــا را به بهانه 
برچسب متفاوت و غيرهسته اي آنها نگه دارد. هدف 
اصلي آمريكا از اين كار نيز استفاده از اين تحريم ها 
به عنوان اهرم فشــار در گفت وگوهاي بعدي حول 

موضوعات ادعايي آنهاست.
موضع ايران در برابر اين خواسته چه 

مي تواند باشد؟
طبعا ايران اين موضوع را نمي پذيرد، چراكه مي داند 
اين دامي اســت كه دونالد ترامپ آن را پهن كرده. 
ترامپ درواقع با چنين اقداماتي كار را براي بازگشت 
به برجام سخت كرد. اما نكته مهم ديگر اين است كه 
مذاكرات فعلي در مقايسه با مذاكرات هسته اي در 
كانتكس )بافتار و زمينه( متفاوتي انجام مي شود. در 
كانتكس قبلي همه طرف ها توافق داشتند كه بايد 
اقداماتي روشن با اهدافي روشــن انجام گيرد؛ لغو 

تحريم ها در قبال محدوديت فعاليت هاي هسته اي 
ايران. در اين دوره اما دولت آمريكا با توجه به فضاي 
داخلي آمريكا بنا دارد كه بازگشــت بــه برجام را 
مقدمه اي براي ديگر موضوعات ادعايي مثل برنامه 

موشكي و مسائل منطقه اي قرار دهد.
 اما در كانتكس ايران چنين مسئله اي موضوعيت 
ندارد. تنها موضوع داراي اهميت براي ايران اجراي 
دقيق مطابق بــا آنچه در متن آن تصويب شــده و 
اجراي قطعنامه 2231 اســت. ايــن دو كانتكس 
متفاوت مي تواند در آينده   تنش و ادامه اختالفات 

را نيز بيشتر كند.
يعني حتي پس از توافق احياي برجام؟

بله، من اينطور فكر مي كنم.
آقاي حسيني، رئيس جمهور تاكنون 
دوبار تأكيد كرده كه تحريم ها شكســته شده 
اســت. اگر آقاي روحاني براساس گزارش هاي 
رســيده از وين چنين وعده اي مي دهد، چرا 
وزيرخارجه آمريكا و حتي رئيس هيأت ايراني از 
احتمال طوالني شدن مذاكرات صحبت مي كنند؟ 
آيا رئيس جمهور تالش دارد تا فضايي حمايتي از 

مذاكرات وين و ديپلمات ها به وجود بياورد؟
نكته اي كه شــما گفتيد حتما در مالحظات آقاي 
رئيس جمهور وجود دارد. اما من فكر مي كنم تفاوت 
فضاي فكري ايران و آمريكاســت كه منجر به اين 

ادبيات مختلف مي شود.
 از نظر ايران هميــن كه اياالت متحــده پذيرفته 
تحريم هاي ناقض برجام را لغــو كند يك موفقيت 
محسوب مي شــود و بخش بزرگي از كار تمام شده 

است.
 اما از نگاه آمريكا به دليل فضــاي فكري متفاوت، 
احياي برجــام ازجمله انجام تعهــدات ايران ذيل 
توافق هسته اي شــروع يك روند طوالني محسوب 
مي شود. طبعا اين برداشت آمريكا مورد تأييد ايران 
نيســت و ايران آن را به رســميت نمي شناسد. اما 
چون فضاي فكري متفاوتي در دو كشور وجود دارد 
استفاده از ادبيات متناقض به نظر من طبيعي است. 
آمريكايي ها به دنبــال توافقي طوالني تر و قوي تر با 
ايران هســتند و اين تا زماني كه برجام احيا نشود 

قابل دسترسي نيست.
چرا دولت بايدن چنين الزامي براي 

خود متصور است؟
آقاي بايدن مي خواهد مخالفــان داخلي برجام را 

متقاعد كند كه بازگشــت به توافق هســته اي در 
راستاي منافع ملي آمريكا و سودمند بوده است. در 
غير اين صورت، مورد هجمه سنگين جمهوريخواهان 
مخالف بازگشت به توافق قرار مي گيرد. اينكه چقدر 
اين راهبرد مي تواند تبديل به واقعيت شود موضوع 
جداگانه ای است ولي در حد شعار و رتوريك، دولت 
بايدن به چنين ادبياتي نياز دارد. معماي بزرگ آنها 
اما اين است كه ايران حتي براي چنين خواسته اي 
اعالم آمادگي هم نكرده و بســيار بعيد است كه در 
آينده نزديك اين خواسته دولت بايدن كه برخاسته 

از نيازهاي داخلي است، محقق شود.
فكر مي كنيد با توجــه به عزمي كه 
طرفين براي احياي برجام نشان دادند تا پايان 
ارديبهشــت يعني موعد پايان توافق ايران با 
آژانس بين المللي انرژي اتمي، توافق شــكل 

مي گيرد؟
پيش بيني سخت است و هر نوع مذاكراتي مي تواند 
در جزئيات به بن بســت كشيده شــود. اما به نظر 
مي رسد همه اعضاي 1+4 و ايران و آمريكا متوجه 
اهميت زمان در اين گفت وگوها هستند. اگر تا موعد 
توافق ايران با آژانس، توافقي در وين صورت نگيرد، 
وضعيت دشــوارتر و پيچيدگي هاي ديگري به آن 

تحميل مي شود.
 پس از انتخابات رياست جمهوري نيز ممكن است 
روند گفت وگوها به دليل انتقال قــدرت ۵ تا 6ماه 
مختل شــود. بنابراين فكر مي كنــم همه طرف ها 
متوجه اهميت زمان هستند و اگر جديت و ديدي 
بلندنظرانه از ســوي همه وجود داشته باشد امكان 
رسيدن به توافق تا قبل از ضرب االجل سوم خرداد 
وجود دارد. به اين ترتيب فكر مي كنم علي االصول 
در هفته اول يا نيمه اول خرداد ماه مي توان به توافقي 

دست پيدا كرد.

مذاكرات احياي برجــام در وين خط به خط و قدم به قدم پيش 
سياست  
مي رود و به گفته سخنگوي وزارت خارجه گفت وگوها وارد فاز خارجی

نگارش متن شده است . 
اما در شرايطي كه كمتر خبري از جزئيات و كم وكيف مذاكرات منتشر شده، 
سخنگوي وزارت خارجه ايران مي گويد »اياالت متحده در چارچوب تعهدات 
خود بخش عمده اي از آن چيزي كه بايد انجام دهد و ما آن را براي آمريكا 
الزم، ضروري و الزام آور مي دانيم قبول كرده«. ايران اما اعالم كرده كه بايد 

همه تحريم ها در دوران ترامپ لغو شود و به اين ترتيب گفت وگو بر سر اين 
اختالف ادامه دارد. حال سؤال اينجاست كه آيا اين اختالف نظر مي تواند 
به گرهي در مذاكرات وين تبديل شود؟ چرا آمريكا تالش دارد تا بخشي 
از تحريم ها عليه ايران را حفظ كند و چــرا ايران باقي ماندن تحريم هايي 
معدود را نمي پذيرد؟ دياكو حســيني، كارشــناس روابط بين الملل در 
گفت وگو با همشهري به اين پرسش ها پاسخ مي دهد. مشروح گفت وگو با 

او را مي خوانيد.

 ديدار مقام معظم رهبري
 با دانشجويان از طريق ارتباط تصويري

مقام معظم رهبري امروز از طريق ارتباط تصويري با دانشجويان 
ديدار خواهند كرد. طبــق گزارش ها در ايــن ارتباط تصويري، خبر

نمايندگان تشكل هاي دانشجويي به رسم سال هاي قبل، نكات 
خود را با مقام معظم رهبري در جريان خواهند گذاشــت. ديدارهاي رمضاني 
حضرت آيت اهلل خامنه اي 2ســال اســت كه به دليل شــيوع كرونا به   صورت 
غيرحضوري برگزار مي شود. بر اين اساس، در ديدار امروز محسن خزايي، دبير 
شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي استان اصفهان، محمد گودرزي، دبير 
دفتر تحكيم وحدت، توحيد تقي زاده، دبير اتحاديه جامعه اسالمي دانشجويان، 
ايمان احمدي، دبير اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانشجويان مستقل، حميد 
محمدپور، دبير جنبش عدالتخواه دانشجويي و فاطمه صحرانشين، عضو شوراي 
مركزي نشريات وزارت بهداشــت به عنوان نمايندگان تشكل هاي دانشجويي 

متبوع خود در اين ديدار به بيان مواضع و ديدگاه  مي پردازند./تسنيم



3 شهر   سه شنبه 21  ارديبهشت 1400   شماره 8217  2 3 0 2 3 6 1 5

در نشست خبري شهردار به همراه معاونان فني - عمران و شهرسازي - معماري شهرداري تهران مطرح شد

تغيير  ريل 30ساله در 30ماه
پيروز حناچي: چشم اندازي به نام طرح جامع تهران وجود دارد كه برنامه ريزي ها بايد براساس آن انجام شود

شــهردار تهران ديروز در نشســت خبري به همراه دو تن از معاونان خود به سؤاالت 
خبرنگاران پاسخ داد و تأكيد كرد با وجود اينكه در سخت ترين شرايط مديريت شهري 
بعد از انقالب قرار داريم و بايد از بي نظمي مطلق در شــهرداري به سمت نظم حركت 

مي كرديم، اما سرنوشت شهر را به فروش تراكم گره نزديم.  
اين جلسه با بيان اقدامات انجام شــده در بخش هايي چون پروژه هاي انتقال آب هاي 
سطحي، پياده رو سازي ، قوانين شهرســازي و صدور پروانه و نوسازي محله ها و حفظ 
خيابان ها شروع شد و فضاي كلي نشست معطوف به اقدامات دو معاونت فني عمراني و 

معماري شهرسازي بود اما به محض شروع پرسش و پاسخ؛ نمايندگان رسانه ها به تمام 
حوزه هاي مورد بحث روز هاي اخير پرداختند و سؤالي كه اين روز ها از بيشتر مديران 

مي شود را نيز از شهردار پرسيدند. 
پيروز حناچي نيز در پاسخ به ســوال هايي درباره احتمال كانديداتوري در انتخابات 
رياست جمهوري گفت كه به جواب كليشه اي » از بهشت به جهنم نمي روم« اكتفا مي كند. 
بخشي از موضوعات مطرح شده از انتخابات شورا ها و خريد واكسن تا رابطه شهرداري با 

ديگر ارگان ها را كه در اين جلسه 2/5ساعته مطرح شد، در ادامه مي خوانيد.

شهردار تهران در شروع صحبت هاي خود گفت: در طول ۳0 ماه 
تالش كرديم تا مسير ۳0ســاله اي كه در مديريت شهري به آن 
انتقاد داشتيم را تغيير دهيم. درواقع قطاري كه با سرعت حركت 
مي كرد و اين حركت عارضه هاي زيادي براي شهروندان داشت و 
در خيلي از موارد ارزش ها ي شهر را تحت تأثير خود قرار مي داد، 
متوقف كنيم و در ريل ديگري قــرار دهيم. تالش كرديم در اين 
دوره براساس تحصيالت و تخصصي كه داشته ايم تفاوت را نشان 
دهيم و اينكه درسي كه خوانديم در مقام اجرا چه قابليت هايي 
دارد. پيروز حناچي گفت: در گذشته نگاهي حاكم بوده كه شهر 
را فقط با 2۵ سرمايه گذار اداره كنند و طبيعتا اين كار عارضه هاي 
سنگيني را براي 8/۵ميليون ساكنانش ايجاد مي كند. بنابراين 
تالش كرديم شرايط مناسبي براي همه ساكنان آن و حتي همان 
سرمايه گذاران ايجاد كنيم. تالش كرديم به استانداردهاي جهاني 
نزديك شويم و رنكينگ جهاني شهر را بهبود ببخشيم البته همه 
اين موارد دست شهرداري نيست و بخشي از آن حاكميتي است؛ 

مثال تجارت بين المللي در اختيار شهرداري نيست.
او افزود: در شهرداري در شرايطي قرار داشتيم كه بي نظمي مطلق 
حاكم بود و ما از بي نظمي مطلق به سمت نظم حركت مي كنيم 
اما در اين فاصله افرادي تصميم هايي گرفتند. چشم اندازي به نام 
طرح جامع تهران وجود دارد كه بايد براساس آن برنامه ريزي ها 
انجام شود نه اينكه مغاير با برنامه هاي كالن تهران حركت كنيم.

شهردار به برخي پروژهاي توسعه فضاهاي عمومي اشاره كرد و 
گفت: پروژه هاي خيالستان در منطقه 8، باغ راه حضرت فاطمه 
زهرا)س( ميدان امام خميني )ره( پروژه ميدانگاه اميركبير و هفت 
تير همگي بينش جديد شهرداري را در برنامه ريزي نشان مي دهد. 
حناچي ادامه داد: از معدود شهرهايي بوديم كه در ميدان درون 
شهر كارگاه عمراني )بچينگ( داشتيم كه مهم ترين عارضه اش 
افزايش ذرات معلق بود اما مردم هم نسبت به شهر حق دارند و اين 

بچينگ در ميدان هفت تير جمع آوري شد.
حناچي با اشــاره به مذاكره با ارتش درباره پادگان 06گفت: در 
پروژه اي كه قرار بود 2ميليون و 200هزار مترمربع بارگذاري شود 
با مذاكراتي كه انجام داديم به يك ميليون و دويست مترمربع و 
بعد به 900هزار، 640هزار و االن به ۵70هزار مترمربع رسيده 
است. اين پروژه برد - برد براي نيروهاي مسلح هم خوب است ما 
از سهم خودمان گذشتيم و آن را به فضاي عمومي واگذار كرديم.

فروش تراكم
حناچي در مورد تراكم فروشي در تهران گفت: ميانگين تراكم در 
ده هاي گذشته 8ميليون مترمربع در سال بوده است. در چند سال 
گذشته به 2۵ميليون مترمربع و 19ميليون مترمربع هم رسيد اما 

امسال كمتر از 8ميليون مترمربع بود.
شهردار تهران با اشاره به اينكه شهرداري تالش كرده بي انضباطي 
را كنترل و پيگيري كند، گفت: شــهرداري سرنوشــت شهر را 
به فروش تراكم گــره نزده و كمبود هــا را از محل فروش تراكم 
به دست نياورده است. تالش كرديم سهم منابع پايدار را در بودجه 
شهرداري افزايش دهيم و دو اليحه مهم را تعقيب كرديم كه يكي 
از آنها به تصويب رسيد. حناچي با اشــاره به بلند مرتبه سازي  و 
ساماندهي روددره هاي تهران گفت: توسعه فضاي سبز در مقياس 
ملي، منطقه اي و محله اي بوده اســت كه در سطح ملي كمربند 
ســبز، در منطقه اي پارك هايي مانند وثوق الدوله و در مقياس 
محله اي پارك هــاي كوچك بود كه با همكاري دســتگاه هاي 
 دولتي مانند آموزش و پرورش در منطقه بريانك و وزارت نيرو در

 منطقه 10اجرا شده است.

ترافيك و آلودگي هوا
شــهردار تهران با اشــاره به اينكه راه حل ترافيك و آلودگي هوا 
توســعه حمل ونقل عمومي اســت، توضيح داد: در اين زمينه 
قطار ملي طراحي و ساخته شــده و در حال اخذ استاندارد هاي 
بين المللي است. بايد بتوانيم اين حجم از واگن ها را با زيرساخت ها 
مناسب و هماهنگ كنيم. اقدام بعدي در اين باره كاهش و كنترل 
آالينده هاست كه 18 دستگاه ازجمله شــهرداري تهران در آن 
نقش مستقيم دارند. هماهنگي سياست ها براي ادامه كار بسيار 
مهم است. دولت نبايد به بهانه اشتغال پا پس بكشد و مصوبه هايي 
كه درباره موتورهاي برقي ابالغ كرده را متوقف كند. بخشــي از 
مشكالت حاكميتي تهران ناشي از تمركز 20در صد فعاليت هاي 
اقتصادي در 2درصد مساحت كشور پهنه جنوب البرز است كه 
به سياست هاي كالن اقتصادي برمي گردد. همه گزارش هايي كه 
نشانه تغيير ريل است بايد تداوم داشته باشد و اگر مي خواهيم كه 
تهران قابل زندگي باشد بايد به اين نگاه توجه كنيم و نسبت به 

محيط زندگي حساسيت داشته باشيم.

بدهي ۳۰ هزار ميليارد توماني نهادهاي نظامي و دولتي به شهرداري 
شــهردار تهران درباره آخرين آمار بدهي دولت به شــهرداري 
تهران؛ گفت: مطالبات شهرداري از دولت در حوزه هاي مختلف 
است. دستگاه هاي لشــگري و كشوري فقط در بخش ساخت و 
ســازهاي بدون پروانه در سال هاي گذشــته بيشتر از ۳0 هزار 
ميليارد تومان به شــهرداري بدهكار هســتند. تاكنون ۵هزار 
ميليارد تومان از بدهي شهرداري به بانك ها از اين طريق تسويه 
شده است. بخشــي از بدهي هم در بخش صرفه جويي سوخت 
و يارانه حمل ونقلي قرار مي گيرد كه افزايش پيدا كرده اســت. 
شهردار تهران درباره استخراج رمز ارز در شهرداري تهران نيز 
توضيح داد: هر جا كه برق فراوان و فضاي الزم وجود داشته باشد، 
شرايط براي استخراج رمز ارز فراهم مي شود. اما استخراج آن در 
شهرداري موضوع جديدي نيست و از زمان آمدن ما برخي موارد 
وجود داشــت اما با آن برخورد كرديم. اكنون هم دستگاه هاي 

نظارتي ما با آن برخورد مي كنند.

انتخابات شورا هاي شهر
شهردار تهران درباره انتخابات شورا ي شهر بيان كرد: انتخابات 

ايده آل اين است كه حداكثر مشــاركت عمومي اتفاق افتد. به 
نســبت مشــاركت كيفيت هم افزايش پيدا مي كند و به ميزان 
كاهش مشاركت هم ممكن است كســي با 100هزار رأي وارد 
شورا شود كه اين به نفع آينده شــهر نيست و تجربه هم همين 

را ثابت مي كند.
او با بيان اينكه من خودم و تمامي همكارانم را در مقابل قانون و 
اعضاي شوراي شهر به نمايندگي از شهروندان پاسخگو مي دانم، 
ادامه داد: از نظر بنده شوراي تركيبي بهتر است تا اينكه كامال نقطه 
نظرات در شوراي شهر يك دست باشد و تضارب آرا نتيجه بهتري 
دارد. حناچي درباره حقوق مديــران اين دوره گفت: يك حقوق 
ثابت و يك متغير وجود دارد كه مســتقيما به فعاليت مديران 
مربوط است مثال اگر مجمع يك ســازمان به موقع برگزار شود 

مديران تشويق مي شوند. 
حناچي درباره هشــدار قــوه قضاييه در مورد حريــم تهران به 
شهرداري گفت: درگيري هاي ناشي از تقسيمات كشوري و حريم 
يكي از موضوعات پيچيده است كه تنها مربوط به تهران نيست 
اما در تهران حاد تر بروز مي كند. او درباره حمايت قوه قضاييه از 
شهرداري گفت: همواره درگير چالش منافع خصوصي و عمومي 
هستيم. افرادي كه منافع شخصي دارند در برابر منافع عمومي 
هزينه سنگين مي كنند و بدون حمايت قوه قضاييه در اين محاكم 
پيروز نمي شويم. رقم ها نجومي است و بدون حمايت حاكميت 

به نتيجه نمي رسد.
حناچي در پاسخ به پرسشي مبني بر محافظه كار بودن مديريت 
شــهري در قبال تخلفات گفت: ما در مقام اجرا هســتيم بايد 
به گونه اي عمل كنيم كه منافع شهر و شهروندان را تامين كنيم. 
در اين شرايط داد زدن مشكلي را حل نمي كند اما ديگر به صورت 
حقوقي هم تعقيب مي كنيــم. در همين پرونده هاي تخلفات به 
تعداد زيادي رسيدگي شــده و نتايجي هم داشت؛ يكي از آنها 
ساختمان روزنامه اطالعات بوده كه به شهرداري بازگشت. اگر 
اسم اين كار محافظه كاري است، من محافظه كار هستم. حناچي 
درباره مذاكرات شوراي شــهر درباره شركت رسا تجارت افزود: 
اطالعاتي كه در شورا منتشر شد اطالعاتي بود كه به صورت اداري 
و رسمي از شهرداري دريافت كرده بودند. شما تذكرات اعضاي 
شوراي شهر را از پشــت تريبون مي شــنويد اما پاسخ مكتوب 

شهرداري كه ارائه شده است را مشاهده نمي كنيد.

خريد واكسن كرونا 
حناچي گفت: درباره خريد واكسن دو نظر وجود داشت. برخي 
همكاران در شوراي معاونان مي گفتند ما خانواده بزرگي هستيم 
و  مراجعه مردمي داريم و بايد واكسن وارد كنيم اما گروه ديگري 
گفتند هر وقت بقيه مردم واكســن زدند، ما هم مي زنيم. البته 
همكاران من درگيري بيشــتري دارند مانند اينكه 240نفر در 
تاكسيراني به دليل كرونا فوت كرده اند يا در اتوبوس راني و مترو 

در معرض ابتال قرار دارند.
او بيان كرد: اطالعات دريافت كنندگان واكســن شهرداري در 
سامانه شفافيت منتشــر شــد اما بنابر اعالم وزارت بهداشت و 
توصيه سازمان بهداشــت جهاني، فقط كد ملي و حوزه فعاليت 
دريافت كنندگان و نه نام آنها اعالم شــد. در اين ميان مديران 
متخلف بركنار شــدند و برخي تخلفات به كميسيون تخلفات 

ارسال شد.

در خدمات شهري نمره قبولي مي گيريم
شهردار تهران در پاسخ به اين سؤال كه چه نمره اي به عملكردتان 
مي دهيد، گفت:خيلي ســخت اســت كســي به خودش نمره 
دهد. ما نظر ســنجي هاي متعددي از مردم داشته ايم. در حوزه 
خدمات شــهري از مردم نمره قبولي مي گيريم. اين نمره بين 
1۵/۵ يا16 است. حوزه خدمات شــهري خيلي گسترده است 
و پســماند و نظافت هم به اين حوزه بازمي گردد. فضاي ســبز، 
آرامســتان ها ميادين ميوه وتره بار همه در اين حوزه هســتند. 
حناچي گفت: مردم بايد در اين قضيه نمره قبولي دهند. ما سعي 
مي كنيم در اين شرايط مالي، تحريم و كرونايي بهترين عملكرد 
را داشته باشيم. فكر كنيم شرايط حاضر سخت ترين شرايط بعد 
از انقالب است.  شهردار درباره هوشمند سازي  گفت: اپليكيشن 
تهران من از معدود اپليكيشن هايي اســت كه ركورد زده است 
و ۳ ميليــون كاربر دارد برنامه ما اين اســت كــه همه خدمات 
شهرداري را روي اين اپليكيشــن ارائه كنيم. حناچي همچنين 
در مورد منتشر نكردن مشخصات ساختمان هاي ناايمن گفت: 
كسي براي جلوگيري از اين كار با بنده مكاتبه نكرده است اما اگر 
همين االن ساختمان هاي نا ايمن را روي سايت بياوريم به هدف 
ايمني نمي رسيم بلكه فضايي براي كساني ايجاد مي كنيم كه در 

قيمت هاي بازار مسكن دست دارند.

اجراي بيش از ۳۰ پروژه بزرگ شهري

معاونــت فني و عمراني شــهرداري 
تهران از ابتدا رويكــرد اصلي خود را 
روي حل مشــكالت قديمي و اتمام 
پروژه هاي نيمــه كاره قرار داد. اكنون تقريبــاً تمامي پروژه هاي 
نيمه كاره اي كه از دوره هاي گذشته در حوزه فني وعمراني شهر 
تهران باقي مانده بود به اتمام رسيده است. بيش از ۳0پل، بزرگراه، 
تونل و راه و باند در اين 4ســال اجرا شده كه آخرين آنها تكميل 

بزرگراه 76متري شهيدنجفي رستگار بود.
 11پروژه ساخت و بازسازي ساختمان و محوطه  تاريخي به پايان 
رسيده است. همچنين 21پروژه مقابله با سيالب در شهر تهران 
تكميل شده اســت. هم اكنون 46پروژه بزرگ عمراني در دست 
اجراست. براســاس طرح جامع شــهر تهران بايد ۵۵0كيلومتر 
بزرگراه اصلي ساخته شــود كه در طول 80ســال گذشته اين 
بزرگراه ها ساخته شــده اند و تقريباً بيشتر بزرگراه هاي اصلي به 
پايان رسيده است. در مقابل بايد 700كيلومتر شبكه جمع آوري 
آب هاي سطحي ساخته شــود كه تنها نزديك به 170 كيلومتر 
باقي مانده است. در 4سال گذشــته كه بارندگي هاي شديدي 
در تهران رخ داد، هيــچ آبگرفتگي جدي و ســيالبي در تهران 
 ايجاد نشد. بودجه رسيدگي به ايمني در مقابله با سيالب تقريباً
 ۳00 درصد افزايش پيدا كرده است. عالوه براينكه بودجه هاي 
اين بخش افزايش يافته، معاونت فني توانســته از برنامه ۵ساله 
سوم شهر تهران جلوتر باشد.  موضوع شن چاله ها به 60 يا 70سال 

گذشته برمي گردد. 
بسياري از شن چاله هاي شهر تهران براي ساخت و سازهاي همين 
شهر حفر شده و حاال 100متر عمق دارد. اما درحال حاضر خطر 
روزافزون و جديدي درباره شــن چاله ها وجود ندارد. درباره پل 
گيشا قرار بود بخشي از پل قبلي را برگردانيم، اما به دليل مشكل 
سازه اي و همچنين تأثيري كه بر نماي بزرگراه دارد يك پل جديد 
به جاي سازه قديمي ساخته مي شود و در چند روز آينده مراحل 

اجرايي آن شروع خواهد شد.

صفا صبوري ديلمي
معاون فني  و عمراني

تهران مي تواند به يكي از زيباترين 
شهرهاي غرب آسيا تبديل شود 

در گذشــته تعريف عمــده معاونت  
شهرسازي تبديل به »صدور پروانه« 
شده بود، اما وظيفه اصلي ما برگرداندن 
حوزه شهرسازي به جايگاه اصلي خود است تا بستر مناسب براي 
ايجاد توسعه شهر و عدالت اجتماعي ايجاد شود. از سال 91 تا 97 
نزديك به 20 طرح موضعي و موضوعي تهيه و به تصويب كميسيون 
ماده ۵ رسيده اســت، اما در ۳0ماه گذشــته نزديك به 40طرح 
موضعي و موضوعي به تصويب كميســيون ماده ۵ و شوراي عالي 

شهرسازي و معماري رسيد. 
از سوي ديگر در انتهاي سال 99 حدود 800هكتار به محدوده هايي 
كه در شهر تهران مشمول تخفيف بافت فرسوده بودند، افزوده شد. 
حفظ و توسعه معماري ايراني - اسالمي در محله نفرآباد شهرري، 
طرح خيابان وليعصر به عنوان محوري كه به ثبت ملي رسيده است و 
محالت پيرامون خود را به  هم متصل كرده است، اجراي بازآفريني 
خيابان فدائيان اسالم در جنوب شرق تهران با ۵00هكتار مساحت 
كه براي ۳0سال متوقف بود، تعيين تكليف ۳هزار هكتار از 7هزار 
هكتار زمين هــاي ذخيره كه ۳0ميليون مترمربع به ســرانه هاي 
خدمات شهر تهران اضافه مي كند؛ طرح شارباغ روي خط راه آهن 
تهران تبريز در جنوب غرب تهران، صدور پروانه با زيرساخت هاي 
نرم افزاري، كنترل سيستمي نقشــه ها و دفترچه ارزش مكاني و 
همچنين طرح هاي بهسازي محيطي مانند پالزا ها و ميدانگاه های 
محلي بخشي از پروژه هاي اجرا شــده معاونت شهرسازي در اين 
مدت بود. چهره تهران حاصل يك فرايند طوالني مدت شايد ۵0ساله 
است. تهران مي تواند به يكي از زيباترين شهرهاي غرب آسيا تبديل 

شود. شهرسازي به اين نيست كه پل و تونل بسازيم.

عبدالرضا گلپايگاني
معاون شهرسازي و معماري 

   ارزش هاي شهر را ببينيم
   اگر خيابان وليعصر را به عنوان ارزش ببينيم بايد شــرايطي 
فراهم كنيم كه به شهر و ارزش هاي تاريخي ديگر بازگردد مثال 
در خيابان وليعصر قنادي وجود دارد كه يكصد سال از عمرش 
مي گذرد. در حالي كه اگر اين قنادي در هر جاي دنيا بود به يك 
ارزش تاريخي تبديل مي شد. منطقه ري هم يكي از موضوعات 
باستان شناسي تهران و شناسنامه تهران است و آنقدر كه در دنيا 

شناخته شده، در ايران شناخته شده نيست.
   هيچ پروژه  اي به صورت ناقص افتتاح نشده است و نمونه آن 
ايستگاه هاي مترو هستند كه قبل از افتتاح حتما بايد تكميل و 
مناسب سازي  شوند اما بعضي پروژه ها وسعت زيادي دارند مانند 
باغ راه حضرت فاطمه)س( كه 9- 8كيلومتر اســت و در ابتدا 

قسمت هايي از آن مورد استفاده قرار مي گيرد.
   مراكز نوآوري را مورد حمايت قرار داديم كه در ايجاد اشتغال 
و اقتصاد در فضاي مجازي مي توانند تغيير رويكرد ايجاد كنند 
مانند مركز آزادي كه با همكاري شهرداري تهران شكل گرفت و 
براساس رويكرد تجاري با آن برخورد نكرديم. اين نگاه را در بقيه 
فضاها هم دنبال مي كنيم و در سيمان ري كه امسال آن را تصرف 

كرده ايم همين نگاه را تعقيب مي كنيم.
   اضافه شدن فيلم و عكس به ۱۳۷ كه راه ارتباطي شهرداري 
با مردم است، كارايي آن را افزايش داده هوشمند سازي  حتي بر 
كاهش پسماند و افزايش استفاده از دوچرخه هم تأثير گذاشته 
است. در شهرداري تهران در زمينه موتورهاي بنزيني، اتوبوس ها 
و خودروهاي برقي، توسعه مترو و دوچرخه اقداماتي انجام شده 
است. با توسعه مسيرهاي دوچرخه، هر دوچرخه اي كه به خيابان 

اضافه مي شود يك خودرو كمتر مي شود.
   ايجاد تصفيه خانه محلي، در مقياس شهر تهران در ۷- 6نقطه 
در دستور كار ماســت. در واقع هدف ما استفاده  از پساب براي 
آبياري فضاي سبز اســت وزير نيرو هم به عنوان سد مجازي از 

آن نام برد.
   در حوزه فرهنگ شرايط كار در ايام شيوع كرونا سخت بود 
اما همان سال گذشته كنسرت ۳ ميليوني آنالين را در برج ميالد 
ركورد زديم. ويدئو مپينــگ آزادي در حال تبديل به يك برند 
جهاني است و از همه مهم تر تهران ۱۴۰۰ كه همه اقدامات سال 

را زيرپوشش دارد.
   در قانون نظام مهندسي ظرفيت شناسنامه فني ساختمان 
ديده شــده و اين وظيفه وزارت مسكن اســت. بايد هر كسي 
ملكي مي خرد مشخصات آيين نامه اي آسانسور و حريق و … 

دريافت كند.
   هنوز حكمي براي 2 شهردار منطقه تهران كه بازداشت شده  
بودند، صادر نشده اســت. اميدوارم كه تبرئه شوند اما پرونده 

همچنان مفتوح است.

محمد سرابي
خبرنگار
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مسكن،گروگانفراموششده
با وجود اينكه آمارهاي مربوط به شرايط كلي اقتصاد و دورنماي آن، هزينه توليد مسكن، قدرت خريد تقاضا و وضعيت 
معامالت بازار مسكن، رشد پيوسته و مداوم قيمت آن در يك سال اخير را غيرقابل توجيه مي كند و اين مسئله حتي از نظر 
مشاوران و دالالن بازار امالك نيز غيرقابل پذيرش است اما نبود متولي مستقل و توانمند براي حوزه مسكن و همچنين 
نبود عزم جدي و راسخ قواي سه گانه براي شفاف سازي كامل مناسبات اين حوزه، عماًل ميدان را براي زورآزمايي قدرتي 
موسوم به مافياي مسكن و قيمت سازي  آنها باز گذشته است؛ به گونه اي كه موفق ترين خرده دالالن بازار امالك نيز معامالت 
خود را با نگاه به رفتار بزرگان اين بازار انجام مي دهند و به سودهاي نجومي در كوتاه مدت مي رسند. به گزارش همشهري، 
مسكن به عنوان يك كاالي سرمايه اي پرطرفدار در اقتصاد ايران، ده ها سال است كه به عنوان مأمور حفظ ارزش ريال 
در مقابل تورم ايفاي نقش مي كند و همواره در اين مأموريت پيروز بوده است؛ اما در سه سال اخير، اقتصاد مسكن فراتر 
از مأموريت سپر تورمي، به عاملي تورم ساز تبديل شده و حتي با وجود متعادل شدن همه بازارها و بهبود چشم انداز اكثر 
شاخص هاي اقتصادي، همچنان در حال افزايش است. در اين ميان، بزرگ ترين و مدرن ترين سياستي كه دولت و مجلس 
براي ساماندهي بازار مسكن و امالك در دستور كار قرار داده اند، اجراي قانون ماليات بر خانه هاي خالي است كه متأسفانه، 
بازهم قدرت موسوم به مافياي مسكن در تالش است با استفاده از تبصره هاي اين قانون و ورود به بازي حقوقي، اثرگذاري 
آن را خنثي كند. اقدامي كه موفقيت آن مي تواند نظام مند شدن بازار مسكن ايران را براي يك دوره 10ساله ديگر به تعويق 

بيندازد و عماًل همه فرصت هاي باقيمانده براي اصالح ساختار اين بازار را نابود كند.

چهره روز

سخني با همتي و نوبخت
حوصله شوخي نداريم؛ تقصير زنگنه 

است!

دست كم يك سالي اســت كه اختالف نظر بين محمدباقر نوبخت، 
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه و عبدالناصر 
همتي، رئيس كل بانك مركزي نمايان شده و در نهايت هر دو صريح 
همديگر را به چالش كشاندند؛ نوبخت در كالب هاوس و همتي در 
گفت وگوي ويژه خبري تلويزيون در يك شــب حاضر شدند و باور 
اينكه 2طرف از موضع گيري هاي احتمالــي همديگر در ارتباط با 

استقراض دولت از بانك مركزي بي اطالع باشند، سخت است.
آنچه رئيس كل بانك مركزي و رئيس سازمان برنامه و بودجه را در 
برابر همديگر قرار داده، ريشــه در چندين دهه گذشته دارد و آن 
ناترازي در بودجه كشور است و از اين منظر به ويژه در اوج فشارهاي 
حداكثري و جنگ اقتصادي، بديهي اســت كه فشــار سنگيني بر 
هردوی آنها وارد آمده و اكنون زبان به فاش گويي از پشت پرده ماجرا 
گشوده اند. البته اين مناقشه، نظري برخاسته از 2نوع نگاه به رابطه 
بين دولت و بانك مركزي است و طبيعي است كه نوبخت دولت را 
طلبكار بانك مركزي بخواند و همتــي هم ترازنامه بانك مركزي را 
آدرس دهد و بانك مركزي را طلبكار دولت بداند. بر اهل فن پوشيده 
نيست كه اصل ماجرا چيست و دانندگان علم اقتصاد مي دانند كه 
اين جنگ روايت ها از معماي كسري تراز بودجه و رابطه مالي بين 

دولت و بانك مركزي از كجا نشات مي گيرد.
روايت سكاندار سازمان برنامه و بودجه اين است كه استقراض دولت 
از بانك مركزي حرف بي اساسي است و دكتر همتي هم اين را تأييد 
مي كند. نوبخت می گويد: اگر تالش نشــود بين ما و دكتر همتي 
اختالفي ايجاد شود، بايد بگويم رقم قابل توجهي از محل فروش و 
صادرات فرآورده هاي نفتي حاصل مي شود كه براي پرداخت يارانه ها 
و … به حساب بانك مركزي واريز مي شود و مشكلي كه دكتر همتي 
و بانك مركزي دارند اين است كه موفق نمي شوند اين رقم را تبديل 
به ريال كنند، نه اينكه نخواهند؛ نمي توانند طلب 1.2 ميليارد دالري 
دولت را به صورت ريال بدهند، چون معتقدند اين موضوع پايه پولي 

و تورم را باال مي برد.
او كه هم ســازمان برنامه و بودجــه و هم بانك مركــزي را 2نهاد 
حاكميتي مي داند، مي گويد: ما مشــكالت بانك مركزي را درك 
مي كنيم، اما طلبكار بودن دولت از بانك مركزي يك واقعيت است 
و اينگونه نيست كه بانك مركزي از پرداخت آن استنكاف كند، بلكه 

توان آن را براي كنترل نرخ تورم ندارد.
شــايد زماني كه نوبخت از بدهكار بودن بانك مركزي به دولت در 
كالب هاوس سخن مي گفت، رئيس كل بانك مركزي قبل از حضور 
در برنامه زنده تلويزيوني در جريان اين ســخن بوده كه در همان 
برنامه در رابطه با بدهكاري دولت به بانك مركزي يا بانك مركزي 
به دولت و اظهارنظر رئيس سازمان برنامه و بودجه در اين رابطه كه 
بانك مركزي را بدهكار دانســته، بيان كرد: حتما )رئيس سازمان 
برنامه و بودجه( شــوخي كردنــد چرا كه دولت بــه بانك مركزي 

بدهكار است.
 عبدالناصر همتي با بيان اينكه مقــام معظم رهبري هم فرمودند، 
بدهي دولت به بانك مركزي بايد در مدت 3 سال پرداخت شود، فاش 
مي كند كه در ترازنامه بانك مركزي هم بيش از 100 هزار ميليارد 
تومان از دولت طلب داريم كه مربوط به اين دولت هم نيســت و از 
دولت هاي گذشته باقي مانده است و هر موقع بانك مركزي به دولت 
بدهكار شد، حكمراني اقتصادي درست شده يعني دولت دست به 

سرمايه گذاري زده است.
به گزارش همشهري، هرچند اختالف نظر بر سر مصايب و مسايل 
اقتصادي كشــور طبيعي و بديهي اســت، اما وقتي بحث اختالف 
حســاب درباره ميزان طلب يا بدهي دولت به بانك مركزي مطرح 
است، ديگر نمي توان آن را در چارچوب يك اظهارنظر قلمداد كرد 
و به نظر ادامه اين بحث مي تواند بدعتي براي روساي آينده سازمان 
برنامه و بودجه و بانك مركزي شــود كه همواره خــود را طلبكار 
ديگري بدانند و مســئوليت نپذيرند كه خزانه خالي است و مردم 

گرفتار تورم هستند.
شكل ساده ماجرا اين است كه اصال در اين اختالف رخ داده، بيژن 
نامدار زنگنه، وزير نفت را مقصر بدانيم كه نفت كم مي فروشد و آنچه 
هم مي فروشد، پولش را نمي گيرد تا بانك مركزي آن را تا خزانه حمل 
كند و سازمان برنامه آنها را در قالب بودجه هزينه كند. از اين جهت 
هم بانك مركزي، هم ســازمان برنامه و بودجه و هم وزارت اقتصاد 
فرياد برآوردند كه اين چه وضعي اســت كه آقاي وزير نفت، نفت 
كم مي فروشد و پول آن را پس نمي گيرد. البته كه مردم اين روزها 
حوصله شوخي ندارند و در تله سنگين تورم فزاينده گرفتار شده اند و 
نيك مي دانند آنچه باعث شكاف بين دخل و خرج دولت شده، همانا 
تحريم و اعتياد بودجه كشور و نه دولت به بوي دالرهاي نفتي است.

از شــوخي گذشــته، نگراني عمده از چالش بين 2ركن اقتصادي 
حاكميتي اينجاست كه هركدام برداشــت متفاوتی از ريشه هاي 
جهش تورم دارند و با اين اختالف برداشت، رسيدن به يك نسخه 
واحد براي ايستادن در برابر تورم سخت، پرهزينه و شايد ناممكن 
باشد. بايد نشست، صحبت كرد و به اختالف ها پايان داد و حساب ها 
را تســويه كرد. وگرنه اينكه يكي از يك نهاد خاص مجوز برداشت 
بگيرد و آن ديگري با مجوز ديگــري آن را وتو كند، نمي تواند راه را 
براي مهار تورم هموار ســازد. باور كنيم كه تا تورم باال برود، هزينه 
كشور زياد مي شود و ســازمان برنامه در چاه هزينه ها فرومي رود و 
چون برداشت ها بي حساب می شــود، نرخ تورم باال مي رود و بانك 
مركزي در آتش تورم خواهد سوخت؛ همچنان كه شاهد ذوب قدرت 
خريد مردم در برابر تورم هستيم. 40سال دست كم تجربه كرديم 
تا به اين نتيجه برسيم كه راه رشد اقتصاد و رفاه مردم از مسير چاپ 
پول نمي گذرد و مردم با تورم توهم افزايش ارزش دارايي هايشان را 
پيدا كرده اند؛ درحالي كه شايد متوجه نباشند، اقتصاد در حال آب 
شدن، سفره ها كوچك تر و شكاف ها عميق تر و چهره فقر خشن تر 
مي شود. پس اكنون نه وقت شوخي كردن است و نه فرصت نظريه 

اقتصادي دادن، وقت براي جنگ با تورم، تنگ است آقايان!

چند روز پس از اعالم يك مركز  كالن
تحقيقاتي وابســته به وزارت 
تعاون، كار و رفــاه اجتماعي 
درباره ثبت ركورد تازه نرخ تورم در پايان دولت 
حسن روحاني، يك نهاد تحقيقاتي وابسته به 
ســازمان برنامه و بودجه هم پيش بيني كرد 
براساس سناريوي واقع بينانه ممكن است نرخ 
تورم تا پايان شــهريور امسال از 45درصد هم 
عبور كند. با اين حال تاكنون نه بانك مركزي 
كه مســئوليت كنترل تورم را دارد، نرخ تورم 
هدفگذاري خود براي 1400را منتشر كرده و 
نه مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي، 
اما پيش بيني مي شود روند افزايشي نرخ تورم 

در نيمه دوم امسال متوقف شود.
به گزارش همشهري، در شــرايطي كه مردم 
انتظار دارند تا سياســت مهار فوري تورم به 
اجرا گذاشته شود، دست كم 3ضلع اقتصادي 
تصميم ساز يعني بانك مركزي، سازمان برنامه 
و بودجه و وزارت اقتصاد درباره منشــأ شيوع 
ويروس تــورم دچار اختالف ديدگاه شــديد 
هستند و تا زماني كه هر نهاد تصميم گيرنده اي 
از زاويه نگاه خود بخواهد به قيــام تورم نگاه 
كند، انتظار آغاز عمليات فوري نجات اقتصاد 
و مردم از امواج بلند تورم بــه نتيجه مطلوب 

نمي رسد.
پژوهشــكده آمار وابســته به مركز آمار ايران 
زيرنظر ســازمان برنامه و بودجه در گزارشي 
3ســناريو براي نرخ تورم تا پايان سال ترسيم 
مي كند و نتيجه مي گيرد كه براساس سناريوي 
بدبينانه نرخ تورم ســاالنه و نقطه اي در پايان 
تابستان امسال به ترتيب به 47.5و 48.8درصد 
مي رسد و در خوش بينانه ترين وضعيت تورم 
ساالنه پايان تابســتان 42.5درصد و نقطه به 
نقطه 29.3درصد خواهد بود. اما ســناريوي 
سوم اين نهاد تحقيقاتي مي گويد بايد واقع بين 

باشيم و بپذيريم كه نرخ تورم ساالنه در پايان 
شهريور 45.1درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه 

هم 39.1درصد خواهد شد.
البته اين پژوهشكده نتايج بررسي هاي خود از 
وضعيت نرخ تورم در نيمه دوم سال را منتشر 
نكرده، اما نرخ تورمي كه اين نهاد پژوهشــي 
براي پايان تابستان برآورد كرده بيش از ميزاني 
اســت كه نهاد تحقيقاتي وابسته به وزارت كار 
تخمين زده؛ چراكه پژوهشكده آمار مي گويد، 
نرخ تورم ساالنه در پايان تابستان 45.1درصد 
است و نهاد پژوهشي وابســته به وزارت كار از 
پيش بيني نرخ تــورم 44.7درصدي در آخر 

شهريور خبر مي دهد.

راز فراز و فرود تورم 
پژوهشكده آمار در ارزيابي وضعيت نرخ تورم در 
دولت دوم حسن روحاني به اين نتيجه مي رسد 
كه اقتصاد ايران بعد از رشد چشمگير قيمت ها 
در سال1397، در سال1398 به لحاظ ميزان 
رشد تورم وضعيت باثباتي را سپري كرد و بعد از 
يك دوره ثبات نسبي و كاهش نرخ تورم ساالنه، 
از اواخر سال1396 اين نرخ شروع به افزايش 
كرد و با جهش نرخ ارز در اوايل ســال1397 
شــتاب افزايش نرخ تورم هم بيشتر شده، اما 
بعد از يك دوره افزايش شــتابان نرخ تورم، از 
ابتداي سال1398 نرخ تورم نقطه اي و از نيمه 
دوم ســال نرخ تورم ساالنه شــروع به كاهش 
كرد. اين گــزارش مي افزايد: كاهش نرخ تورم 
نقطه اي تا ابتداي سال1399 ادامه داشته و از 
ارديبهشت1399 مجدداً روند صعودي گرفته 
كه اين روند صعودي تا فروردين1400 ادامه 
داشته است؛ تا جايي كه روند كاهشي نرخ تورم 
ساالنه هم تا اواسط سال1399 تداوم داشته و 
از شهريور1399 تا فروردين1400 داراي روند 

صعودي بوده است.

بازوي تحقيقاتي وابسته به مركز آمار ايران 
مي گويد: بعد از يك دوره ثبات نســبي و 
كاهش نرخ تورم كه از ابتداي سال1393 
شروع شده بود، نرخ تورم نقطه اي و ساالنه 
از ابتداي سال1397 شروع به افزايش كرد؛ 
به طوري كه نرخ تورم نقطه اي از 7.1درصد 
در ابتداي سال1397 به 47.5در انتهاي 
سال1397 رسيد. البته اين روند افزايشي 
تــا ارديبهشــت1398 ادامــه داشــته؛ 
به گونه اي كه نرخ تورم نقطــه اي در اين 
مقطع زماني به 52.1درصد رســيد و بعد 
از آن اين نرخ روند كاهشــي داشته است 
كه اين روند كاهشــي تا فروردين1399 
كه نرخ تورم نقطه اي به 19.8رسيد، تداوم 
داشت و بعد از آن روند افزايشي نرخ تورم 
نقطه اي شروع شــده كه با ادامه اين روند 
اين نرخ به عدد 49.5 در فروردين1399 
رسيده است. نتيجه اينكه نرخ تورم ساالنه 
نيز بعد از يك روند نزولــي كه از 42.7در 
شهريور1398 شروع شد به عدد 25.8در 
مرداد1399 رســيد و از اين تاريخ مجدداً 
روند صعــودي گرفته و به عــدد 38.9در 

فروردين1400 رسيده است.

جهش تورم با پرش ارزي!
از نظر پژوهشكده آمار روند افزايشي نرخ تورم 
واكنشــي به پرش نرخ ارز بــوده و در ماه هاي 
ابتدايي ســال 1398نرخ تورم ســاالنه روند 
افزايشي داشته كه در واكنش به نوسانات ارزي 
سال 1397بوده و اين روند افزايشي تا شهريور 
1398ادامه داشــته و ســپس روند كاهشي 
به خود گرفته؛ به نحوي كه در مرداد 1399به 
كمترين مقدار خود يعني 25.8درصد رسيده 
و بعد از آن شروع به جهش كرده و اين افزايش 

تا فروردين 1399هم كش پيدا كرده است.

ديده باني تورم نيمه نخست 1400
مركز آمار ايران پيش از ايــن نرخ تورم نقطه 
به نقطــه در فرورديــن 1400را 49.5درصد 
و نرخ تورم ســاالنه را 38.9درصــد برآورد و 
اعالم كرده بود كه تورم در فروردين با سرعت 
2.5درصد در حال پيشــروي بوده اســت؛ تا 
جايي كه اســتان هاي كرمانشــاه و مركزي 
به ترتيب باالترين و كمترين نرخ تورم ساالنه 
را در نخستين ماه امسال تجربه كرده اند. حاال 
پژوهشــكده اين مركز پيش بيني خود از نرخ 
تورم در نيمه نخست امســال را منتشر كرده 
و مي گويــد: پيش بيني نرخ تورم با اســتفاده 
از 3ســناريو انجام مي شود. ســناريوی اول 
اســتفاده از الگوي مشــابه ماه هاي ابتدايي 
سال 1399اســت. با توجه به اينكه در سال 
1399با تورم بااليي مواجه بوديم، اين سناريو 
مي تواند به عنوان حالت بدبينانه درنظر گرفته 
شود. سناريوی دوم اســتفاده از الگوي مشابه 

ماه هاي ابتدايي ســال 1395است و چون در 
اين بازه به دليل رفع تحريم ها با ثبات نســبي 
در نرخ تورم مواجه بوديم اين ســناريو حالت 
خوش بينانه بوده و ســناريوی سوم ميانگين 

اين دو حالت است.
ســناريوي اول: براســاس ســناريوي 
نخســت، نرخ تورم ســاالنه از 41.2درصد 
در ارديبهشت شروع می شــود  و در پايان 
شهريور به ايســتگاه 47.5درصد مي رسد و 
اين نقطه اوج تورم خواهد بود. بر اين اساس، 
نرخ تــورم نقطه به نقطه هم پــرواز خود را 
از روي عــدد 49.3درصد در ارديبهشــت 
آغازمی كنــد  و در پايــان شــهريور بــه 
48.5درصد مي رسد. به اين معنا كه ارتفاع 
پرواز تورم نقطه به نقطه هر ماه كاهش پيدا 

مي كند و اين سناريوي تورم بدخيم است.
ســناريوي دوم: ســناريوي خوش خيــم 
پژوهشــكده آمار اما اين اســت كه نرخ تورم 

ساالنه از 40.9درصد در ارديبهشت در نهايت 
به 43.2درصد در مرداد مي رسد و پس از آن 
روند كاهش ارتفاع خود را با پرواز در محدوده 
42.5درصدي در شــهريور آغاز می كند و در 
نيمه دوم سال مردم شاهد فرود آمدن تدريجي 
تورم خواهند بود. براســاس اين پيش فروش 
ارتفاع پرواز قيمت ها در هر ماه نســبت به ماه 
مشابه سال قبل ملموس تر خواهد بود؛ تا جايي 
كه نرخ تورم نقطه بــه نقطه از 45.9درصد در 
ارديبهشت ممكن اســت در پايان تابستان به 

29.3درصد برسد.
سناريوي سوم: براساس سناريوی سوم كه 
احتمال تحقق آن بيشــتر است روند افزايشي 
نرخ تورم ســاالنه ادامه داشــته و در شهريور 
1400به 45.1درصــد مي رســد، ولي روند 
صعودي نرخ تــورم نقطه اي در ارديبهشــت 
1400در عدد 47.7درصد متوقف شــده و در 

شهريور ماه به 39.1درصد مي رسد.

معمایپرشکمسابقهتورم
نهاد وابسته به سازمان برنامه و بودجه هم تأييد كرد

نهاد تحقيقاتی وابسته به سازمان برنامه و بودجه احتمال تورم 45درصدی تا پايان تابستان را تأييد كرد

آب

روايت آمارهاي رسمي از تورم مسكن و نهاده هاي ساختماني

قيمتمسكنازتورممصالحدستورنميگيرد
آمارهاي رسمي از رشد 76.4درصد قيمت  مسكن
نهاده هاي ســاختمان هاي مسكوني در 
سال گذشته حكايت دارد؛ موضوعي كه از 
ســوي ســازندگان به عنوان يكي از داليل رشد قيمت 
مسكن معرفي مي شود اما بررسي آمارهاي هشت ساله 
مسكن و نهاده هاي توليد مسكن اين ادعا را نفي مي كند 
و حداقل در سه سال اخير از سبقت شديد تورم مسكن از 

تورم نهاده هاي ساختماني حكايت دارد.
به گزارش همشــهري، اطالعات مركز آمار ايران نشان 
مي دهد قيمت نهاده هاي ساختمان هاي مسكوني شهر 
تهران در ســال1399 با 76.4درصد افزايش نسبت به 
سال قبل مواجه شده كه بيش از دوبرابر افزايش قيمت 
نهاده ها در سال1398 اســت. بررسي ها نشان مي دهد 
روند شاخص قيمت نهاده هاي ساختماني در دوره ركود 
قبلي مسكن يعني از سال92 تا اواسط سال96، همواره 
با رشدي بيش از رشد ميانگين قيمت مسكن شهر تهران 
مواجه بوده اما در دوره جهش قيمت كه از ميانه سال96 

آغاز شد، عمالً اين نسبت معكوس شده و حداقل از ابتداي 
سال1397 رشد قيمت مسكن به مراتب از رشد قيمت 

نهاده هاي ساختماني باالتر بوده است.

رصد گراني در بازار مصالح99
آمارهاي رســمي نشــان مي دهد روند شاخص قيمت 
نهاده هاي ساختمان هاي مسكوني شهر تهران در تمامي 
فصل هاي سال گذشته افزايشــي بوده و ركورد افزايش 
آن نيز با افزايش 30.3درصدي در تابســتان شكسته 
شده اســت. در مقابل، كمترين ميزان افزايش قيمت 
نيز به فصل زمســتان با تــورم 6.1درصدي اختصاص 
داشته است. بررسي ها نشان مي دهد در سال1399، در 
ميان گروه هاي اجرايي نهاده هاي ساختماني، گروه هاي 
»آهن آالت، ميلگرد و پروفيل در و پنجره«، »سنگ« و 
»تأسيسات مكانيكي و انواع عايق حرارتي« به ترتيب با 
افزايش 119.6، 94.7و 92.8درصدي، داراي بيشترين 
تورم ســاالنه بوده اند و در مقابل گروه هاي »خدمات«، 

»شيشه« و »نقاشي ســاختمان« نيز به ترتيب با تورم 
35.2، 43.4و 53.5درصــدي كمترين تورم ســاالنه 
را به خود اختصاص داده اند. بررســي ها نشان مي دهد 
براســاس ضريب اهميت گروه هاي مختلف بر شاخص 
نهاده هاي ساختمان هاي مسكوني شهر تهران، گروه هاي 
»آهن آالت، ميلگرد و پروفيل در و پنجره«، »ســيمان، 
بتن، شن و ماسه« و »سنگ« به ترتيب با تورم 119.6، 
80.3و 94.7درصدي بيشــترين تأثير را در تورم كل 
سال1399 نهاده هاي ساختماني شهر تهران داشته اند، 
درحالي كه گروه هاي »گچ و گچ كاري«، »شيشــه« و 
»شيرآالت بهداشــتي« به ترتيب با تورم 61.9، 43.4و 
60.1درصدي، كمترين تأثيرگذاري را در شاخص تورم 

ساالنه نهاده هاي ساختماني شهر تهران داشته اند.

نقض يك فرضيه نادرست
بررسي اطالعات منتشرشــده از وضعيت تغيير قيمت 
نهاده هاي ســاختماني در دوره هشت ســاله 1392 تا 
1399 نشان مي دهد شاخص تورم نهاده هاي ساختماني 
در دوره ركود مســكن اندكي بيش از شــاخص قيمت 
مسكن رشد كرده اما اختالف فاحشــي با ميزان رشد 
قيمت مسكن شــهر تهران نداشته اســت. اما در دوره 
رونق و جهش مسكن، عماًل اين نسبت معكوس شده و 
افزايش ميانگين قيمت مسكن به مراتب بيش از تغييرات 
شاخص نهاده هاي ساختمان هاي مسكوني بوده است. 
بر اين اساس، با فرض اينكه قيمت مسكن و نهاده هاي 
ساختماني در سال 1392به عنوان مبناي اين محاسبه 
تقريباً واقعي باشد، مي توان استنباط كرد كه در دوره هاي 
جهش قيمت مسكن نمي توان مصالح ساختماني را مقصر 
بزرگي در افزايش قيمت مســكن دانست. اين در حالي 
است كه در دوره اخير جهش قيمت مسكن، به ويژه در 
دوسال گذشته، همواره رشد قيمت نهاده هاي ساختماني 
به عنوان يكي از اصلي ترين عوامل افزايش قيمت مسكن 

هشدارآتشنشانتورمبهآتشافروزانتورم!
رئيس كل بانك مركزي به عنوان متولي آتش نشاني تورم در ايران به 2ناترازي جدي در اقتصاد ايران به عنوان ريشه هاي اصلي تورم اشاره مي كند كه 
مي توان از آن به عنوان منبع آتش افروزي در تورم ياد كرد. او مي گويد: تورم چندين دهه است كه در اقتصاد ريشه دوانده و نرخ ميانگين بلندمدت آن 
به عنوان كف تورم امروز 20درصد است و اين موضوع تنها به سياست هاي پولي برنمي گردد و 2ناترازي مهم داريم كه اگر حل نشود، تورم ريشه كن 
نمي شود. سكاندار بانك مركزي توضيح مي دهد: ناترازي اول اين است كه واردات بايد با صادرات غيرنفتي تراز شود و زماني كه تراز نمي شود، مجبور 
مي شويد از ذخاير ارزي بانك مركزي مصرف كنيد كه باعث تورم مي شــود. ناترازي دوم براي بودجه دولت است و اصل بر اين است كه درآمدهاي 
غيرنفتي بايد با هزينه ها برابر باشد. او مي افزايد: هرچند در كوتاه مدت مي توان با سياست پولي جلوي نوسانات را گرفت، اما حكمراني اقتصادي ما غلط 
است. اشاره او به كنترل نرخ تورم از مسير تثبيت نرخ ارز است كه به گفته همتي وقتي لنگر نرخ از دست خارج شود، تورم ايجاد مي شود. او مي گويد: 
در امسال و سال قبل شوك تحريم و كرونا را داشتيم، درآمدهاي ارزي كشور به شدت كاهش پيدا كرد و با پديده پولي مواجه شديم؛ بنابراين نقدينگي 

انباشت شده سال هاي گذشته شوك انتظارات منفي در جامعه ايجاد مي كند و سپس بالفعل مي شود.
همتي مي افزايد: اواخر سال گذشته فعل و انفعاالتي باعث افزايش يكباره قيمت كاالهاي اساسي شد و ما از دي ماه به بعد در حال كنترل بوديم كه بعد 
از آن به خاطر كاالهاي اساسي باعث شد نرخ ها باال برود. ما در سال هايي 100 ميليارد دالر درآمد داشتيم، ولي تورم ۳0 تا ۳۵ درصد بود و امسال درآمد 
نفت و گاز نسبت به ميانگين سال هاي گذشته تقريبا ۸0 درصد كاهش پيدا كرد؛ بنابراين وقتي در بودجه نتوانيم آن را تامين كنيم، از 29 واحد درصد 
رشد پايه پولي سال گذشته 2۷ درصد از محل خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي مي شود كه ناشي از تبديل دارايي هاي ارزي خارجي به ريال بود. 
او خاطرنشان كرد: براي سال جاري ظرف 2هفته آينده هدفگذاري تورمي تعديل مي شود و به زودي اعالم خواهيم كرد. وظيفه مجموعه دولت و مجلس 
اين است كه ناترازي بودجه بايد حل شود و بانك مركزي به تنهايي نمي تواند و سياست كالن اقتصادي كشور است و صادرات غيرنفتي بايد افزايش 
يابد و واردات كمتر شود تا تراز اتفاق بيفتد. از سويي، هزينه هاي دولت نبايد باال برود و درآمدها بايد به سمت ماليات و فروش اموال و دارايي ها باشد؛ 
بنابراين ما بايد يك اصالح ساختار جدي در اقتصاد انجام بدهيم وگرنه اينكه فكر كنيم بانك مركزي مي تواند با سياست پولي اينها را حل كند، نمي شود.

جدول: پيش بيني نرخ تورم ساالنه و نقطه به نقطه نيمه نخست سال

دوره زماني
سناريوی سومسناريوی دومسناريوی اول

نرخ تورم نقطه اينرخ تورم ساالنهنرخ تورم نقطه اينرخ تورم ساالنهنرخ تورم نقطه اينرخ تورم ساالنه
41.249.340.945.941.047.7ارديبهشت 1400

43.349.042.54442.946.7خرداد 1400
45.048.643.236.844.243.0تير 1400

46.548.743.233.544.941.3مرداد 1400
47.548.542.529.345.139.1شهريور 1400

عطش در سدهاي پايتخت
ورودي سدهاي تأمين كننده آب شرب پايتخت از ابتداي سال آبي جاري تاكنون 
)اول مهر 1399تا 19ارديبهشت 1400( در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 
با 20درصد كاهش مواجــه بوده؛ به گونه اي كه حجم آب ورودي به ســدهاي 
پنج گانه استان تهران در اين دوره زماني 931 ميليون مترمكعب است كه در مقايسه با مدت 
مشابه سال آبي گذشته )1159 ميليون مترمكعب( 20درصد كاهش نشان مي دهد. همچنين 
حجم آب ورودي سدهاي اميركبير، لتيان، الر، طالقان و ماملو از ابتداي ارديبهشت سال جاري 
تاكنون به ترتيب 38، 24، 52، 41 و 12 ميليون مترمكعب بوده كه در مقايسه با ورودي آب در 

مدت مشابه سال گذشته به ترتيب 51، 59، 42، 59و 82درصد كمتر است.
محمد شــهرياري، مدير دفتر بهره برداري و نگهداري از تأسيســات آبي و برقابي شركت آب 
منطقه اي تهران با اشاره به اينكه فعاًل حجم كل مخازن سدهاي تهران 806 ميليون مترمكعب 
است، مي گويد: حجم ذخيره آب سدهاي پنج گانه تهران 178 ميليون مترمكعب نسبت به روز 
مشابه در سال گذشته كاهش پيدا كرده است. او مي افزايد: با توجه به بارش هاي ارديبهشت ماه 
و روزهاي اخير، ميزان بارندگي تهران در مقايسه با ارديبهشت سال گذشته افزايش 13 درصدي 
داشته؛ اما به دليل نبود ذخيره برفي در حوضه آبريز سدهاي تأمين كننده آب شرب تهران، اين 
ميزان بارندگي تأثير چنداني در حجم ورودي آب به مخازن سدها نداشته و ميزان بارش هاي 

سال آبي جاري در حوزه عملكرد اســتان تهران در مقايسه با مدت مشابه سال آبي گذشته با 
كاهش 37 درصدي مواجه شده است.

براساس گزارش وزارت نيرو، با توجه به وضعيت منابع آبي و ذخاير آب هاي سطحي در سدهاي 
پنج گانه تهران و روند كاهشي ورودي آب به سدهاي مذكور و همچنين شرايط كرونايي حاكم 
بر استان و تأثير آن بر افزايش مصرف آب، از شهروندان درخواست مي شود كه صرفه جويي و 
مصرف بهينه آب را همواره مدنظر داشته باشند تا بتوان براساس برنامه ريزي هاي انجام شده در 

تابستان امسال و روزهاي اوج مصرف آب، تأمين مطمئن و پايدار آب را ادامه داد.

معرفي شده است. البته اين موضوع اثر بالمنازعي در توان 
توليدي ســازندگان و ميزان عرضه مسكن داشته است، 
به خصوص كه به واسطه جهش شــش برابري نرخ ارز در 
سه سال اخير، عماًل قدرت خريد سرمايه در گردش آنها به 
يك پنجم كاهش پيدا كرده و توانايي خريد آن نيز همين 
ميزان پايين آمده است؛ اما ادعاي اثرگذاري نهاده ها بر 
رشد پيوسته قيمت مسكن، برپايه اثرات تورمي نهاده هاي 
ساختماني بر ارزش جايگزيني مسكن استوار بوده و بخش 
عمده افزايش قيمت مسكن را واقعيتي ناگزير از باال رفتن 
هزينه ســاخت مي داند. اين در حالي اســت كه آمارها 
ثابت مي كند تورم نهاده هاي ساختماني شهر تهران در 
هشت سال اخير معادل 440درصد بوده و ميانگين قيمت 
فروش مسكن در تهران 604درصد رشد كرده است. پيش 
 از اين معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي 
نيز اعالم كــرده بود اختالف قيمت ميــان هزينه توليد 
مســكن و قيمت فروش آن به 80درصد رسيده و عماًل 
80درصد ميانگين قيمت مسكن ناشي از هزينه زمين و 
سود محقق شده مالكان و سازندگان است. براساس اين 
رابطه، حتي افزايش شديد قيمت نهاده هاي ساختماني 
نيز فقط بر 20درصد قيمت فروش مسكن مؤثر است و 
نمي تواند توجيه كننده جهش چند صد درصدي قيمت 

مسكن باشد.

دورنماي قيمت نهاده هاي ساختماني
اگر آمارهاي رسمي مبناي پيش بيني قيمت نهاده هاي 

ساختماني و همچنين قيمت مسكن باشد، دوسناريو 
مطرح مي شود كه در سناريوي اول، قيمت نهاده هاي 
ساختمان رشد واقعي داشته و مســكن با اضافه رشد 
مواجه بوده است؛ درنتيجه بايد پيش بيني ها براساس 
تعديل رشــد قيمت نهاده هاي ساختماني متناسب با 
شــاخص هاي كالن اقتصادي و تورم عمومي كشور و 
همچنين ركود جدي بازار مسكن و تخليه حباب قيمتي 
اين بازار از طريق افت قيمت ارائه شود. در سناريوي دوم 
كه سازندگان مسكن نيز بر آن تأكيد دارند، قيمت فعلي 
مسكن يكي از واقعيت هاي اقتصاد ايران و نماي واقعي 
از قيمت تمام شده توليد مســكن است؛ درنتيجه اين 
سناريو، پيش بيني مي شــود با توجه به تحوالت فعلي 
اقتصاد ايران و وضعيت بازارهاي موازي، بازار مســكن 
وارد دوره ركود نسبتاً طوالني مدت و توأم با ثبات قيمتي 
شود اما همزمان جهش قيمت نهاده هاي ساختماني 
در ميان مدت و تا رســيدن به ارزش واقعي ادامه پيدا 
كند. اين ســناريو در هرج ومرج فعلي اقتصاد ايران كه 
بيشتر بازارها تحت تأثير نقش آفريني گروه هاي قدرت 
و به اصطالح مافيا قرار دارند، مي تواند سناريوي قوي تر 
باشد اما تداوم روحيه مقابله با فساد و همچنين تداوم 
تالش براي شفاف سازي اقتصاد و به خصوص بازار امالك 
و مستغالت احتمال تحقق اين ســناريو را به حداقل 
ممكن مي رساند و درنتيجه ضمن رشد معقول قيمت 
نهاده هاي ســاختماني، بازار مسكن چاره اي جز ركود 

سنگين و كاهش قيمت نخواهد داشت.
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   خطر ارزپاشي در كمين اقتصاد
همزمان با افزايش نوسان در بازار ارز تحت تأثير انجام مذاكرات هسته اي در وين كه منجر به افت شديد قيمت دالر در بازار 
آزاد شد گمانه زني ها درباره اينكه بانك مركزي خيلي زود از طريق تزريق ارز به بازار، تالش خواهد كرد تا به روند نزولي 
قيمت دالر سرعت ببخشد بيشتر شده است؛ به ويژه آنكه درصورت رفع تحريم ها امكان آزادشدن منابع ارزي بلوكه شده 
ايران در ساير كشور ها فراهم مي شــود و در بلندمدت درآمد هاي نفتي ايران نيز رشد مي كند و اين موضوع دسترسي 
بانك مركزي به منابع ارزي را بيشتر خواهد كرد. در چنين شرايطي اين احتمال مي رود كه بانك مركزی با تكيه بر افزايش 
دسترسي اش به منابع ارزي درآينده، حتي در كوتاه مدت بخشي از دالر هاي موجود را براي افزايش سرعت نزول قيمت دالر 
يا تقويت ارزش پول ملي به ريال تبديل كند. اين گمانه زني ها، به ويژه با سخنان يكشنبه شب عبدالناصر همتي كه از كاهش 
قيمت ارز دفاع كرد و رفتار صرافي بانك ملي كه قيمت هاي پايين تري را براي فروش دالر در بازار ثبت مي كند و براي دالالن 
فرصت هاي آربيتراژي به وجود آورده است، بيش از گذشته تقويت كرده است. با اين استدالل تحليلگران بر اين باورند كه 
خطر ارزپاشي در آينده اي نزديك اقتصاد ايران را تهديد مي كند. به زعم آنها افزايش عرضه ارز در بازار صدمات زيادي 
را به اقتصاد ايران در شرايطي كه به نرخ هاي قبلي عادت كرده است وارد مي كند و حتي منجر به زمينگيرشدن صادرات 
مي شود. به گفته وحيد شقاقي شهري، كاهش بيش از حد قيمت ارز منجر به ورشكستگي بنگاه هاي اقتصادي مي شود. 
محمد الهوتي، رئيس كنفدراسيون صادرات ايران هم ديروز در اين باره گفت: با تقويت پول ملي قدرت خريد مردم افزايش 
مي يابد اما بايد توجه كرد كه كاهش نرخ ارز به تنهايي به معناي تقويت پول ملي نيست؛ چراكه اگر از سياست ارزپاشي و 
تزريق منابع ارزي استفاده شود، اتفاق دهه۹۰ رخ خواهد داد. او توضيح داد: در دهه۹۰ كه مجددا موضوع برجام مطرح 
شد، نرخ ارز همين شيوه را در پيش گرفت اما تمام كاالهاي وارداتي ارزان تر از كاالهاي توليدي كشور شدند، بنابراين براي 
نخستين بار، ركورد واردات به كشور شكسته شد و بالغ بر ۷۰ميليارد دالر واردات انجام شد كه طيف متنوعي از كاالها، 
ازجمله پايه پرچم و سنگ قبر را هم دربرمي گرفت. او اضافه كرد: پايين آوردن تصنعي و دستوري نرخ ارز ممكن است در 
ظاهر تقويت پول ملي باشد ولي رونق واردات، سركوب توليد داخلي، كاهش صادرات و از همه بدتر افزايش و جذابيت 
قاچاق را به همراه خواهد داشت؛ چراكه هر كااليي در خارج از مرز ارزان تر به دست واردكننده مي رسد و از سوي ديگر، 

افرادي كه دسترسي به راه هاي غيرقانوني واردات دارند، اقدام به قاچاق كاال خواهند كرد.
الهوتي تأكيدكرد: دريك سال ونيم گذشته با افزايش نرخ ارز، صنايع نساجي، لوازم خانگي و كاشي و سراميك توانستند 
در صادرات جاي پاي خود را پيدا كرده و افزايش صادرات چشمگيري داشته باشند، درحالي كه لوازم خانگي و محصوالت 
نساجي كاالهايي بودند كه به شدت تحت تأثير قاچاق در گذشته قرار داشتند؛ پس بايد به نوعي با آن برخورد شود كه از 

سياست هاي دستوري فاصله گرفته و اتفاقاتي كه در گذشته تكرار شده، مجدد تكرار نشوند.
پويا ناظران يك تحليلگر اقتصادي هم بعد از سخنان رئيس كل بانك مركزي كه از نزول قيمت دالر دفاع كرد و در كانال 
شخصي اش نوشت: اگر تقويت ارزش پول ملي به آساني فروش دالرهاي نفتي بود ديگر نيازي به بانك مركزي نبود. او با 
بيان اينكه براي تقويت ارزش پول ملي بايد نقدينگي قاعده مند و متناسب با رشد اقتصادي افزايش يابد، توضيح داد: براي 
تقويت ارزش پول ملي بايد جلوي خلق پول و رشد بي رويه نقدينگي را گرفت، همچنين بايد نظام بانكي را سروسامان داد و 
اختيار ترازنامه بانك مركزي را در دست گرفت، در غيراين صورت تقويت ارزش پول ملي با روش هاي كنوني راه خطاست. 
او با بيان اينكه هم اكنون برنامه اي براي كاهش سرعت رشــد نقدينگي وجود ندارد، گفت: از آذر ماه۹۷ تا آذر۹۹ حجم 
نقدينگي از ۱۷۶۴هزار ميليارد تومان به ۳۱۳۰هزار ميليارد تومان افزايش يافته و اين به معناي آن است كه در طول اين 
2 سال بانك ها منابع مالي مردم را ۳۳درصد رقيق تر كرده اند و اين حتي ۶ درصد بدتر از ميانگين دهه هاي گذشته است.

سخنگوي انجمن صنايع لبني در گفت وگو با همشهري: 
درصورت تصويب درخواســت دامداران براي افزايش 
2هزار توماني نرخ شــير خام)حدود 40درصد(، صنايع 
لبني نيز خواســتار افزايش 35تــا 40درصدي قيمت 
شير و لبنيات متناسب با گراني 40درصدي شير خام، 
رشد 40درصدي دســتمزد و افزايش 25درصدي مواد 

بسته بندي در سال جاري هستند

رئيس هيأت مديره انجمن صنفي گاوداران تهران در 
گفت وگو با همشهري: به دليل كمبود و گراني علوفه و 
ساير نهاده هاي توليد شير خام از ابتداي امسال، مقرر 
شده تا درخواســت دامداران براي افزايش نرخ شير 
خام از 4هزار و 500تومان ســال گذشته به 6هزارو 
500تومان در نشســت دوشــنبه هفته آينده ستاد 

تنظيم بازار بررسي شود

پس از 3هفته نزول قيمت دالر تحت تأثير  بازار ارز
مخابره اخبار اميدبخــش براي احياي 
برجام، از روز گذشته به دنبال ترديد هاي 
ايجادشده در مورد انجام توافق هسته اي و احياي برجام، 
قيمت دالر دوباره شيب صعودي گرفت و بار ديگر وارد 

كانال 22هزار تومان شد.
به گزارش همشــهري، از نيمه ماه گذشته با آغاز دور 
جديدي از مذاكرات هسته اي در وين، قيمت هر دالر 
آمريكا از 25هزارو 500تومان تا 21هزارو 100تومان 
تا اواخر هفته گذشــته كاهش يافت و قيمت هر دالر 

دســت كم با 4400تومان كاهش بيــش از 17درصد 
افت كرد. اين افزايش شــتاب نزول قيمت دالر حتي 
در 2هفته گذشته بيشتر و منجر شــد روند عرضه از 
تقاضا پيشي بگيرد، به طوري كه در چهارراه استانبول 
بر تعداد متقاضيان براي فروش دالر اضافه شد و صرافي 
بانك ملي هم به عنوان بازارگردان بازار ارز قيمت هاي 
پايين تري را بــراي فروش دالر ثبت كــرد، به طوري 
كه حتي نرخ هاي موجود ايــن صرافي منجر به ايجاد 
يك فرصــت آربيتراژي در حــدود 1000تومان براي 
سرمايه گذاران شد و متقاضيان با تشكيل صف جلوي 

به دنبال تغيير دامنه نوسان، افزايش  بورس
قيمــت دالر و همچنين اظهارنظر 
رئيس كل بانك مركزي مبني بر آغاز 
تزريق نقدينگي از ســوي صندوق توسعه ملي به 
بورس، ديروز شاخص كل بورس تهران نزديك به 
6هزار واحد رشد كرد. به گزارش همشهري، ابعاد 
نزول بورس هــر روز پيچيده تر مي شــود چرا كه 
دســت كم از پاييز پارســال تاكنون تصميم هاي 
مختلفي براي جلوگيري از نزول بورس گرفته شده 
اما هيچ كدام كارساز نبوده اســت و در اين مدت 
شاخص نزديك به 50درصد افت كرده است. با اين 
حال ظرف چند هفته گذشــته سرعت تصميم ها 
براي نجات بورس بيشتر شده است و در اين مدت 
مصوبات مختلفي هم در دولت و شوراي هماهنگي 
اقتصادي سران قوا گرفته شده است. بخش عمده 
اين مصوبات بر سياست تقويت طرف تقاضا تكيه 
دارد و مقامات دولت و سازمان بورس در تالشند از 
طريق تزريــق نقدينگي به بــورس جلوي نزول 
شــاخص را بگيرند. يكي از ايــن برنامه ها تزريق 
200ميليون دالر از صندوق توسعه ملي به بورس 
بود كه در بسته نجات بورس در 10 بند مطرح شده 

بود و مورد موافقت دولت و سران قوا قرار گرفت.

دستور تزريق صادر شد
ماجراي تزريق 200ميليون دالر از منابع صندوق 
توسعه ملي به صورت ريالي به بازار سرمايه از سال 
گذشته در حال پيگيري است اما تاكنون به نتيجه 
نرسيده است. همين موضوع منجر به سلب اعتماد 
ســرمايه گذاران نســبت به اجراي سياست هاي 
حمايتي از سوي دولت شده بود اما يك هفته قبل 
ستاد هماهنگي اقتصادي دولت و بعد از آن سران 
قوا با تزريق اين منابع به صندوق تثبيت بازار سرمايه 
موافقت كردنــد. حاال يك هفته بعــد از تصويب 
تزريق اين منابع به بورس يكشنبه شب عبدالناصر 
همتي، رئيس كل بانك مركزي اعــالم كرد كه او 
دستور تزريق اين منابع را به بورس به صورت بخش 
بخش صادر كرده و قرار است اين منابع آرام آرام به 
بازار سرمايه تزريق شود. اين خبر روز گذشته در 
معامالت بازار سهام تأثير گذاشت و منجر به افزايش 
تقاضا در بازار سهام و افزايش اعتماد به سياست هاي 

حمايتي دولت شد.

افزايش دامنه نوسان 
همگام با اجراي سياســت هاي حمايتي و تزريق 
نقدينگي يكشنبه شب شوراي بورس هم با تصويب 

يك مصوبه دستور بازگشــت دامنه نوسان قيمت 
سهام شركت ها را به حالت قبل صادر كرد. 

شــوراي بورس ســال قبل به دنبال تــداوم نزول 
شــاخص هاي بورس دســتور داده بود كه دامنه 
نوســان از حالت متقارن به حالــت نامتقارن در 
محدوده مثبت 6درصد و منفي 2 درصد تغيير كند. 
اين مصوبه يك  ماه پيش به مثبت 6درصد و منفي 
3درصد تغيير كرد و اكنون با مصوبه جديد، دامنه 
نوسان بار ديگر به حالت متقارن در محدوده 5درصد 
درآمد.  به زعم كارشناســان، اجراي دامنه نوسان 
نامتقارن در طول چند ماه گذشته نه فقط كمكي 
به بورس نكرده بود بلكه منجر به فرسايشي شدن 
نزول بازار شــده بود. به زعم فعاالن بازار سرمايه با 
فرسايشي شدن روند نزولي شاخص، هيجان منفي 
هم در بازار تشديد و باعث شد فضاي رواني منفي 
براي مدت ها به يك فضاي قالب در بازار ســرمايه 
تبديل شود.بر همين اساس بازگشت دامنه نوسان 
متقارن به بورس، ديروز با استقبال سرمايه گذاران 
همراه بود. آنطــور كه خبر هاي دريافتي نشــان 
مي دهد قرار است شوراي بورس رفته رفته دامنه 
نوسان معامالت ســهام را باز تر كند حتي برخي 
خبر ها حاكي از آن است كه اين احتمال كه دامنه 

نوسان تا 10درصد افزايش يابد وجود دارد.

رشد قيمت دالر
يكي ديگر از عوامل مهم رشد شاخص هاي بورس در 
مبادالت ديروز افزايش قيمت دالر بود. قيمت دالر 
كه ظرف هفته هاي گذشته با كاهش زيادي مواجه 
شده است از يكشــنبه به دنبال بروز ترديد هايي 
درباره احياي برجام و سرانجام مذاكرات هسته اي 
نزديك به 600تومان افزايش يافته و اين افزايش 
قيمت دالر، معامالت بازار سهام را متاثر كرده است. 
از چند هفته قبل كه قيمت دالر در حال نزول بود 
حجم تقاضا براي شــركت هاي صادرات محور كه 
درآمدهايشــان با كاهش قيمت ارز با نزول مواجه 
مي شود افت كرده بود و اين موضوع با توجه به آنكه 
شركت هاي صادرات محور بخش عمده بازار سهام 
را در اختيار دارند، تأثير زيادي در نزول شــاخص 
داشت. ديروز اما با افزايش ترديد ها نسبت به تداوم 
روند نزولي قيمت دالر از حجم عرضه ســهام اين 
شركت ها اندكي كاسته شد و در عين حال تقاضا 
براي خريد سهام برخي شركت هاي داخلي افزايش 
يافت. برآورد مي شــود درصورت بروز زمينه هايي 
براي رشــد قيمت دالر روند نزولي بازار سهام هم 

متوقف شود.

همزمان با بروز ترديد هايي درباره احياي برجام، قيمت دالر 
ديروز بار ديگر به كانال 22هزار تومان برگشت

آغاز اجراي سياست تزريق نقدينگي، رشد دالر و افزايش دامنه 
نوسان، زمينه رشد شاخص بورس را در مبادالت ديروز فراهم كرد

ترديد در بازار ارز

رشد بورس روي موج عوامل سه گانه

 ۱2 كيلو ميوه نوبرانه در ميادين
۱2۴ هزار تومان

براساس آخرين نرخنامه ســازمان مديريت ميادين  تره  بار
شهرداری تهران، قيمت ميوه های نوبرانه فصل بهار در 
ميادين ميوه و تره بار به طور متوسط 43 درصد ارزان تر 

از ميانگين قيمت نوبرانه ها در سطح شهر است. 
به گزارش همشــهری، در حال حاضر خريد 7 كيلوگرم ميوه نوبرانه  
شــامل نيم كيلوگرم زردآلو، نيم كيلوگرم گوجه ســبز شمال، نيم 
كيلوگرم توت فرنگی، نيم كيلوگــرم چاغاله بادام، نيم كيلوگرم توت 
سفيد، نيم كيلوگرم توت ســياه، يك عدد طالبی يك كيلويی، يك 
عدد گرمك يك كيلويی، يك عدد خربزه مشهدی يك كيلويی و يك 
عدد ملون يك كيلويی در ميادين ميوه و تــره بار با 107 هزار تومان 

امكان پذير است.
قيمت 7 كيلوگرم انواع ميوه های نوبرانــه به همراه يك عدد هندوانه 
5 كيلوگرمی با قيمت 17 هزار تومان )هر كيلوگرم 3400 تومان( در 
ميادين ميوه و تره بار، مجموعاً 124 هزار تومان است در صورتی كه 
برای خريد همين اقالم و مقدار ميوه در سطح شهر بايد به طور ميانگين 

217 هزار تومان پرداخت.

مقایسه قیمت انواع میوه در میادین و میانگین سطح شهر
اختالف قیمتقیمت در سطح شهرقیمت در میادیننام میوه

41.5% 13.500 7.900 سیب قرمز
38 %18.500 11.500 سیب زرد

35 %68.0010.500 پرتقال تامسون شمال
34 %19.000 12.500 پرتقال تو ُسرخ
30.5% 10.500 7.300 طالبی و گرمک
31 %16.000 11.000 لیمو شیرین
31 %26.000 17.900 لیمو تُرش

39 %18.000 11.000کیوی
12 %29.500 25.900 موز

32 %5.000 3.400 هندوانه
31 %166.500 11.5200 جمع

مقایسه قیمت سبزی و صیفی  در میادین و میانگین سطح شهر
اختالف قیمتقیمت در سطح شهرقیمت در میادیننام میوه

35% 8.000 5.200 خیار ُگلخانه ای
36%7.000 4.500 خیار رسمی و رویال

17.5%7.500 6.200 گوجه فرنگی ُگلخانه ای
14 %6.500 5.600 گوجه فرنگی بوته ای

48.5% 7.000 3.600 بادمجان
42.5%8.000 4.600 کدو

23.5%5.500 4.200 سیب زمینی انباری
24 %7.500 5.700 سیب زمینی نو

31 %7.000 4.800 پیاز قرمز
30.5% 5.000 3.500 پیاز زرد

30.5 %69.000 47.900 جمع

با افزايش احتمالي 2هزار توماني نرخ هر كيلوگرم شير  بازار
خام در نشســت دوشــنبه هفته آينده ســتاد تنظيم 
بازار)حدود 40درصد(، صنايع لبني نيز با استناد به سهم 
65درصدي اين ماده اوليه در هزينه تمام شــده توليد لبنيات، افزايش 
40درصدي دستمزد و 25درصدي مواد بسته بندي از ابتداي امسال، 
درخواســت افزايش 35 تا 40درصدي قيمت شير و لبنيات مشمول 

قيمت گذاري درستاد تنظيم بازار را دارند.
به گزارش همشهري، افزايش حقوق و دستمزد و ساير نهاده هاي توليد 
شير خام و سير صعودي نرخ تورم  موجب شــده تا گاوداران با استناد 
به كمبود و گراني علوفه، دســتمزد و... از ابتداي امســال، درخواست 
افزايش 2هزار توماني نرخ هر كيلوگرم شير خام با چربي 3.2درصد و 
بارميكروبي كمتر از هزار)حدود 40درصد( را به وزارت جهادكشاورزي 
ارائه كنند؛ درخواستي كه از حدود 2 ماه پيش به وزارت جهادكشاورزي 
ارائه و مقرر شده است تا اين وزارتخانه با آناليز قيمت تمام شده توليد 
شــير خام، ميزان افزايش نر خ مصوب اين محصول را استخراج كرده 
و براي بررســي و تصميم گيري نهايي در نشست دوشنبه هفته آينده 
ستاد تنظيم بازار ارائه كند.  روي ديگر سكه افزايش قيمت شير خام، 
گراني شير و لبنيات اســت؛ موضوعي كه طي چند سال اخير موجب 
كاهش شديد سهم لبنيات در ســبد مصرفي خانوارها شده و با گراني 
40درصدي لبنيات مشــمول قيمت گذاري در آبان ماه سال گذشته، 
اكنون اين محصوالت پروتئيني جايي در سفره بسياري از خانوارهاي 
كم درآمد ندارد. دامداران با اســتناد به گراني بيــش از 100درصدي 
قيمت هر كيلوگرم علوفه به خصوص يونجه و جو و افزايش جهاني نرخ 
ساير نهاده هاي وارداتي مانند كنجاله سويا درخواست افزايش نرخ هر 
كيلوگرم شير خام با مشخصات كيفي اعالم شده از 4هزار و 500تومان 
سال گذشته به 6هزار و 500تومان را ارائه كرده و تأكيد مي كنند كه با 
احتساب هزينه حمل نرخ شيرخام كه اكنون براي صنايع لبني حدود 
4هزار و 750تومان است، قيمت شير خام براي اين صنايع به 6هزار و 

750تومان افزايش خواهد يافت.

افزايش قيمت شير خام تا دوشنبه هفته آينده
رئيس هيأت مديره انجمن صنفــي گاوداران تهــران در گفت وگو با 
همشهري با بيان اينكه ميزان برداشت علوفه در سطح هكتار موجب 

رشد شديد تقاضاي علوفه مانند يونجه و افزايش بيش از 100درصدي 
قيمت آن در بازار شده است، گفت: قيمت هر كيلوگرم يونجه خشك 
از 2هزار و 500تومان در سال گذشته به 5هزار و 700تومان رسيده و 
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 و قيمت تمام شده 
شير و گوشت در بازار داخلي شده است. احمد مقدسي، افزود: با توجه به 
كندي تصميم گيري در مورد اصالح قيمت تمام شده شير خام و تامين 
نهاده ها، چشــم انداز تيره اي پيش روي دامداران اســت و درحالي كه 
دستمزد از ابتداي امسال حدود 40درصد افزايش يافته است، دامداران 
2 ماه است كه با رشــد هزينه تمام شده توليد و تثبيت و كاهش قيمت 

گوشت و شير مواجه هستند. 
مقدسي  افزود: به دليل رشد هزينه تمام شده توليد شير خام، گاوداران از 
حدود 2 ماه پيش درخواستي را به وزارت جهادكشاورزي و ستاد تنظيم 
بازار براي افزايش حدود 2هزار توماني نرخ خريد هر كيلوگرم شير خام 
ارائه كردند. او  افزود: نرخ هر كيلوگرم شير خام در سال گذشته 4هزار و 
500تومان تعيين شد كه با احتساب هزينه حمل اين نرخ به 4هزار و 
700تومان افزايش يافت و اكنون به دليل افزايش هزينه تمام شده توليد، 
دامداران درخواست افزايش قيمت هر كيلوگرم شيرخام با مشخصات 
مصوب به 6هزار و 500تومان و با كرايه حمل 6هزار و 700تومان را به 

ستاد تنظيم بازار ارائه كرده اند. مقدسي  افزود: مقرر است با نهايي شدن 
اين نرخ در وزارت جهاد كشاورزي، اصالح قيمت شير خام در نشست 
دوشنبه هفته آينده ستاد تنظيم بازار بررســي و نهايي شود. او افزود: 
تأخير در اصالح نرخ خريد شير خام موجب سرازير شدن دام  سنگين 
)گاوهاي مولد و شير ده( به كشتارگاه ها مي شود اما متأسفانه مسئوالن 
براي اصالح نرخ شير خام متناسب با هزينه تمام شده توليد، امروز و فردا 
مي كنند و با تداوم اين شرايط دامدار چاره اي براي كشتار دام سنگين 
مولد ندارد. رئيس هيأت مديره انجمن صنفــي گاوداران تهران  افزود: 
اكنون 60درصد شير خام توليدي كشور توسط گاوداران و دام سنگين 

توليد مي شود.

اجرا نشدن نرخ مصوب فروش شير توسط دامداران
سخنگوي انجمن صنايع لبني در گفت وگو با همشهري با بيان اينكه 
دامداران از آذرماه سال گذشته نرخ مصوب 4هزار و 500توماني شير 
خام را رعايت نكرده و هر كيلوگرم شير خام با بار ميكروبي و درصد چربي 
مصوب را درب گاوداري بيش از 5هزار تومان به صنايع لبني مي فروشند، 
گفت: بررســي قيمت فروش شــير خام 10تا 15گاوداري بزرگ كه 
تامين كننده شير خام مورد نياز كارخانه هاي بزرگ لبني هستند و در 
بورس و سامانه كدال منتشر مي شود نيز بيانگر رعايت نشدن نرخ مصوب 

شير خام توسط گاوداران است. 
محمد رضا  بني طبا با اشــاره به اينكه گاوداران از ابتداي آذر ماه ســال 
گذشــته حتي يك روز هم شــير خام را به نرخ 4هزار و 500تومان به 

صنايع لبني ندادند، افزود: به نظر مي رسد درصورتي كه نرخ مصوب شير 
خام با كرايه حمل به 6هزار و 700تومان افزايش يابد نيز گاوداران اين 
محصول را كمتر از 7هزار تومان به صنايع لبني نمي فروشــند. اين در 
حالي است كه با تعيين نرخ مصوب قبلي 100درصد نهاده هاي دامي 
به قيمت مصوب به دست گاوداران رســيده و حتي برخي دامدارهاي 
كوچك كه وجود ندارند، سهميه نهاده دريافت مي كنند. او  افزود: اتفاق 
ديگر آن است كه با گرماي هوا شير دهي گاوها كاهش مي يابد و گاوداران 
نمي خواهند شير را به نرخ مصوب عرضه كنند و تالش دارند با تحريك 
بازار و افزايش قيمت شير خشك، ميزان توليد آن را افزايش دهند. از 
سوي ديگر با ســير نزولي نرخ ارز فشــار مي آورند تا عوارض صادرات 

اين صرافي تالش كردند با خريــد ارزان تر ارز و فروش 
آن در بازار آزاد از اين فرصت آربيتراژي استفاده كنند. 
اين روند همچنان ادامه دارد و نشان مي دهد كه بانك 
مركزي با وجود آنكه شيب قيمت دالر ظرف 48ساعت 
گذشته دوباره صعودي شده است تمايل زيادي به نزول 
قيمت دالر دارد و اين تمايل يكشــنبه شب در جريان 
گفت وگوي تلويزيوني عبدالناصــر همتي، رئيس كل 

بانك مركزي مشهود بود.

رشد دوباره قيمت
با وجود افزايش شتاب نزول قيمت دالر در چند هفته 
گذشته اما از روز يكشنبه تحت تأثير انتشاراخبار تازه از 
مذاكرات وين، ترديد ها نســبت به آينده نزولي قيمت 
دالربيشتر شد، به طوري كه قيمت هر دالر آمريكا ظرف 
24ساعت از 21هزارو500تومان به 22هزارو 120تومان 
در مبادالت ديروز رسيد و بعد از 10روز بار ديگر به كانال 
22هزارتومان بازگشت. اين موضوع نشان مي دهد كه 
بازار ارز اين روز ها به شدت تحت تأثير مذاكرات هسته اي 
در وين است و انتشــار هر نوع خبري از اين مذاكرات 
مي تواند به ســرعت قيمت ها را در بازار با تغيير جدي 
مواجه كند. بررسي  داليل رشــد 2.8درصدي قيمت 
دالر در مبادالت ديروز نشان مي دهد كه علت اصلي اين 
رشد ناشي از ترديد هايي است كه درباره به ثمر نشسن 
مذاكرات هسته اي و احياي برجام به وجود آمده است. 
به نظر مي رسد سرمايه گذاران به اين نتيجه رسيده اند 
كه احتماال اين دور از مذاكرات طوالني تر خواهد شد 
و ممكن است مذاكرات برســر احياي برجام تا قبل از 
برگزاري انتخابات رياست جمهوري در ايران به نتيجه 
نرسد. اين استدالل بعد از آن در ميان سرمايه گذاران 
تقويت شــده اســت كه ظرف 2روز گذشته برخالف 
سخنان هفته گذشته حســن روحاني كه از شكست 
تحريم ها ســخن گفته بود، عبــاس عراقچي، معاون 
وزير خارجــه، از احتمال نصب دوبــاره دوربين هاي 
آژانس بين المللي انرژي اتمي خبــر داد و اعالم كرد: 
احتمال تمديد مهلت همكاري هسته اي تهران با آژانس 
بين المللي انرژي اتمي بر ســر بازرسي ها از تأسيسات 

هسته اي ايران وجود دارد.
مطابق مصوبه مجلس شوراي اسالمي موسوم به قانون 
اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها و صيانت از منافع ملت 
ايران از پنجم اسفند ماه در ادامه كاهش تعهدات برجامي 
خود اجــراي داوطلبانه پروتكل الحاقــي پيمان منع 
گسترش سالح هاي اتمي را متوقف كرد. همچنين اگر 
مذاكرات وين تا سوم خرداد به نتيجه نرسد، طبق قانون 
مصوب مجلس بايد دوربين هــاي آژانس بين المللي 
انرژي اتمي در مراكز هسته اي خاموش شود و فيلم هاي 

ضبط شده در 3 ماه گذشته نيز نابود شوند.
همزمــان با ســخنان معــاون وزير خارجه، ســعيد 
خطيب زاده، ســخنگوي وزارت امور خارجه هم گفت: 
رئيس جمهور آمريكا بايد بين پايبندي به ميراث ناكام 
دولت ترامپ يا فاصله گرفتن از آن سياست ها و بازگشت 
به تعهدات توافق هسته اي، انتخاب كند. اين سخنان 
شائبه  وجود اختالف هاي بين مذاكره كننده ها در وين 
با مقامات سياسي آمريكا را بعد از انتشار خبر هايي كه 
هفته گذشته از سوي برخي رسانه ها منتشر شده بود 
تقويت كــرد. مخابره اين خبر ها اســتدالل ها را براي 
كشدارشدن مذاكرات هســته اي در وين تقويت كرد 
و حتي برخي اين احتمال كه مذاكرات هســته اي در 
روز هاي آينده بــا چالش هاي تازه اي مواجه شــود را 
مطرح كردند. به نظر مي رسد درصورت به نتيجه نرسيدن 
مذاكرات هسته اي در وين تا قبل از برگزاري انتخابات 
رياست جمهوري در ايران، رويه مذاكرات تحت تأثير اين 
انتخابات تغيير خواهد كرد و حتي ممكن است احتمال 

انجام يك توافق را از بين ببرد.

گراني ۴۰درصدي شير و لبنيات در راه است
كمبود و گراني علوفه و ساير نهاده هاي توليد، موجب درخواست دامداران براي افزايش نرخ مصوب شير 

خام از 4هزار و 500تومان به 6هزار و 500تومان در نشست دوشنبه هفته آينده ستاد تنظيم بازار شد

شير خشــك كه قبال پس از كش و قوس 16هزار تومان تعيين شده را 
به 10هزار تومان كاهش دهند، اين در حالي اســت كه بخشي از شير 
خشك توليدي مربوط به خرداد ماه سال گذشته است و از شير خامي 
تهيه شده كه قبال با نرخ مصوب 2900تومان عرضه شده و وقتي عوارض 
صادرات شير خشك كاهش يابد، مابه التفاوت نرخ ارز، تقاضا براي خريد 
شــير و خشــك كردن آن را افزايش مي دهد. بني طبا  افزود: درجلسه 
28آبان ماه سال گذشته ستاد تنظيم بازار قيمت مصوب شير خام 4هزارو 
150تومان و نرخ چربي نيز تعيين و بر مبناي آن ميزان افزايش قيمت 
لبنيات مشــمول قيمت گذاري به صنايع لبني ابالغ شد اما درابتداي 
آذر ماه سال گذشته در مصوبه نهايي ستاد تنظيم بازار همه اعداد و ارقام 
تعيين شده درست بود اما نرخ مصوب شــير خام با حدود 350تومان 
افزايش 4هزار و 500تومان تعيين و اعالم شد كه اين افزايش نرخ براي 
محصوالت لبني لحاظ نشد و صنايع لبني در خوش بينانه ترين حالت 

به دليل اين اختالف قيمت حدود 6درصد ضرر كردند.

افزايش ۳5 تا ۴۰درصدي احتمالي قيمت لبنيات
ســخنگوي انجمن صنايع لبني با بيان اينكه به گواهــي آمار بورس، 
كارخانه هاي لبني از زمستان سال گذشته در ضرر هستند اما گاوداران 
به دليل تعداد زياد و پراكندگي در سطح كشور براي افزايش قيمت ها 
فشار مي آورند، گفت: اگر نرخ هر كيلوگرم شــير خام 6هزار و 300 تا 
6هزار و 500تومان مصوب شــود)افزايش نزديك به 40درصدي( با 
محاســبه 3 ضريب اصلي نهاده توليد در صنايع لبني طي سال جاري 
شامل نرخ شير خام)رشد 40درصدي(، افزايش 40درصدي دستمزد 
و افزايش 25درصدي قيمت مواد بسته بندي، قيمت شير و لبنيات نيز 
بايد حدود 35 تا 40درصد افزايش يابد. بني طبا  افزود: در ابتداي امسال 
نظر صنايع لبني آن بود كه فعال به دليل افزايش حقوق و دستمزد و... 
قيمت لبنيات حدود 10درصد افزايش يابد اما با توجه به اينكه ضريب 
تأثير شير  خام در توليد شير و لبنيات 65درصد است، درصورت افزايش 
حدود 40درصدي نرخ شــير خام، بايد قيمــت محصوالت لبني نيز 
متناسب با نهاده هاي توليد اصالح شود. او با بيان اينكه تا كنون صنايع 
لبني در نشست هاي تعيين نرخ شير خام حضور نداشته اند، افزود: از 
آنجا كه وزارت جهادكشاورزي مسئول توليد و تامين شير خام است، 
نرخ شير خام در ابتدا در جلسات با گاوداران بررسي مي شود و سپس 
اين موضوع از طريق وزارت صمت به صنايع لبني منتقل مي شود. اين 
در حالي است كه وزارت جهادكشاورزي مي خواهد با تحريك قيمت ها، 
پيش  بيني رشد توليد 12ميليون تني شير خام را محقق كند، اين در 
حالي است كه حتي آمارهاي مركز آمار ايران نيز نشان مي دهد كه  فقط 
در فصل پرشيري توليد شير خام در كشور حداكثر 2ميليون تن بوده كه 
با مبنا قرار دادن اين آمار نيز در خوش بينانه ترين حالت مجموع توليد 

ساالنه شير خام در كشور حداكثر 8 تا 9ميليون تن خواهد بود.
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مکث

ويروس جهش يافته جوان پسند
موج چهارم كرونا چالش هاي جديدي را با خود به همراه داشته است. عوارض جديد 
ويروس هاي رنگارنگ كشــورهاي مختلف مهم ترين نکته اين دوره از همه گيري 
كوويد-19است. اين بار اخبار از ابتال و بستري بيشتر جوانان پس از ابتال به ويروس 

جهش يافته كرونا به گوش مي رسد.
به گزارش ايرانشهر، پيش از اين معاون وزير بهداشت درباره كاهش سن ابتال به اين 
بيماري و شيوع ويروس جديد از طريق جوانان هشدار داده بود. »ايرج حريرچي« 
گفته بود كه بايد فرض كنيم ويروس جديد كرونا در همه جاي كشور وجود دارد و 
البته تأكيد كرده بود كه نوجوانان و جوانان به دليل حضور بيشتر در جامعه عامل 

پخش ويروس جهش يافته در كشور هستند.
آن طور كه »فتح اهلل حقيقي« استاندار زنجان گفته است بستري شدن مبتاليان به 
كرونا در گروه سني زير ۳0 سال اين استان در موج چهارم نسبت به موج سوم، سه 
برابر شده است. موضوعي كه او آن را نتيجه رعايت نکردن پروتکل ها مي داند. استاندار 
زنجان همچنين تأكيد كرده است كه اين استان هنوز در پيك چهارم بيماري كرونا 
قرار دارد و زنجاني ها بايد باوجود سير نزولي بيماري كرونا، پروتکل هاي بهداشتي 

را رعايت كنند.
حقيقي معتقد است كه نام انواع ويروس جهش يافته كرونا نبايد مردم را گول بزند. 
دستورالعمل مقابله با كرونا همانند گذشته است و البته خيز بلند پيك چهارم در 
عين فاجعه آميز بودن، مرگ ومير كمتري نســبت به پيك هاي قبلي كرونا داشته 

است.
»محمدرضا حسينعلي زاده« رئيس بيمارستان شريعتي مشهد هم خبر داده است 
كه در موج چهارم جوانان و مبتاليان خانوادگي بيشترين بستري شدگان كرونا در 
اين بيمارستان را شامل مي شوند. او توصيه كرده است كه مردم استفاده از ماسك، 
رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي و فاصله اجتماعي را مورد توجه قرار دهند. افراد 
درصورت ابتال به عالئم مشکوك بالفاصله به مراكز منتخب كرونا مراجعه كنند تا 
درصورت نياز از طريق اين مراكز به بيمارســتان ارجاع شوند زيرا شرايط كنوني، 
بحراني است و تعداد بيماران و سرعت انتشار ويروس در موج چهارم بحران كرونا 

بيشتر از گذشته شده است.

كاهش سني مبتاليان در يزد
معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي يزد هم درباره ارتباط افزايش ابتالي جوانان با 
ويروس هاي جهش يافته به همشهري مي گويد: »وقتي ويروس جهش پيدا مي كند 
قاعدتا رفتارهاي متفاوتي نيز از خود بروز مي دهد. اين موضوع هم به ماهيت ژنتيك 

ويروس برمي گردد و هم مي تواند با وضعيت ژنتيك خود بيمار مرتبط باشد.«
»محمدرضا دهقاني« مي افزايد: »البته در كنار اين موضوع رعايت نکردن پروتکل ها 
نيز مي تواند در افزايش ابتالي جوانان مؤثر باشــد. افراد مســن معموال بيشــتر 
رعايت مي كنند و اين جوانان و افراد ميانســال هســتند كه پاي ثابت دورهمي ها 
و مجالس محسوب مي شوند. در اين شــرايط انتقال ويروس بيشتر اتفاق مي افتد 
و قاعدتا هرچه تعداد بيماران بيشتر باشــد تعداد كيس هاي بدحال هم به همان 
نسبت افزايش مي  يابد.« وي با بيان اينکه آمار ابتال و بســتري جوانان در يزد نيز 
افزايش داشته اســت، ادامه مي دهد: »ميانگين سني مبتاليان موج چهارم نسبت 
به اسفند گذشته 5سال كاهش پيدا كرده است. درست است كه جوانان بيشتري 
 به دليل ابتال به كرونا بستري مي شوند، اما غالب افراد بستري همچنان گروه سني

 65سال به باال هستند.«

آسيب پذيري جوانان
رئيس علوم پزشکي بوشهر نيز درباره داليل ابتالي بيشتر جوانان در موج چهارم 
كرونا مي گويد: »براساس آمار كلي، در موج چهارم از نظر درصدي جوانان بيشتر از 

باقي موج ها و ايام سال درگير كرونا بودند.«
»سعيد كشميري« با بيان اينکه ماهيت ويروس هاي جديد و جهش يافته به گونه اي 
اســت كه در جوانان بروز بيشــتري دارد، مي افزايد: »ظاهرا قبال ويروس ها كمتر 
مي توانستند در جوانان باعث بيماري شوند، اما در اين موج شاهد بوديم كه ويروس 

جهش يافته در بدن جوان ها بيشتر ديده مي شود.«
وي ادامه مي دهد: »زماني كه تعداد جوانان بيمار افزايش يابد طبيعي است كه با آمار 

مرگ ومير بيشتري هم در بين جوانان مواجه باشيم.«

 براساس آنچه مركز آمار ايران در 
گزارش خود از نرخ تورم 12 ماهه اقتصاد

منتهي به فروردين 1400 منتشر 
كرده، جايگاه استان ها در اين جدول نسبت به 
سال گذشته تغييرات بسياري داشته است. اين 
تغيير كه نشان از تأثير مسائل اقتصادي در نقاط 
مختلف كشور دارد نکته اي درخور تامل است زيرا 
مي تواند دورنمايي از وضعيت فعاليت بنگاه هاي 
اقتصادي و معيشــت مردم براي ما ايجاد كند. 
به عنوان مثال كرمانشاه با نرخ تورم 42/9درصد 
در حالي در اين جدول باالترين نرخ تورم را در 
كشور دارد كه نرخ تورم ساالنه آن در تير 99 به 
25 درصد رسيده بود و نسبت به 12 ماهه منتهي 
به خرداد همان سال كاهش 1/1 درصدي را نشان 
مي داد. از سوي ديگر نشستن قم در آخرين خانه 
جدول به عنوان  استانی با كم ترين نرخ تورم كشور 
هم قابل توجه است و بررسي داليل آنچه واقعا بر 

مردم اين استان مي گذرد آشکار خواهد شد.
البته ذكر اين نکته نيز ضروري است كه نرخ تورم 
زماني كه با درنظر گرفتن درصد تغيير شاخص 
كل نسبت به ماه مشابه سال قبل يا به عبارت ديگر 
به شکل نقطه به نقطه بررسي شود نتايج متفاوتي 
خواهد داشت. نرخ تورم روستايي و شهري هم 
خود موضوع ديگري است اما در اين گزارش فقط 

نرخ تورم ساالنه بررسي شده است.

كرمانشاه؛ استانی با بيشترين تورم
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع 
كرمانشاه درباره اين موضوع به همشهري مي گويد: 
»پيش از فروردين سال 97كرمانشاه رتبه يك تورم 
كشور را در اختيار داشــت، از ابتداي آن سال با 
آغاز تحريم ها، تورم بزرگ كشور هم شروع شد. 
اما در پايان سال 98شرايط تغيير كرد و كرمانشاه 
پايين ترين تورم را در كشور داشت، در 6 ماه نخست 
سال99 هم كرمانشاه بيستمين استان از نظر نرخ 
تورم كشور شــد با اين حال در اسفند رتبه يك 
تورم در كشور شديم و اين موضوع تا فروردين 
1400 ادامه داشت. اين مسير نشان مي دهد كه 
استان كرمانشاه هر چند ماه يك بار در جدول تورم 
كشــور تغيير مکان داده است و رتبه آن در نرخ 

تورم مربوط به يك بازه زماني طوالني نيست.«

بهزاد باباخاني ادامه مي دهد: »البته بايد به اين 
نکته نيز توجه داشت كه وقتي استاني در يك سال 
تورم كمتری داشته باشد آنطور كه در نيمه نخست 
سال99 كرمانشاه چنين وضعيتي داشت، افزايش 
نرخ تورم آن در نيمه بعدي سال بيشتر به چشم 
خواهد آمد.« البته داليل جدي تري درباره افزايش 
تورم در اين استان وجود دارد كه معاون هماهنگي 
امور اقتصادي و توسعه منابع كرمانشاه درباره آن 
مي گويد:»در سال هاي97 و 98 تصميم استان اين 
بود كه براي حمايت از مصرف كنندگان در شرايط 
دشوار اقتصادي افزايش قيمت ها كنترل شود. در 
سال99 اما در بعضي بخش ها مجبور شديم كه 
فشار وارده بر توليد كننده و بخش هاي خدماتي را 
نيز درنظر بگيريم و قيمت بعضي كاالها را افزايش 
دهيم. از جمله اين كاالها نان بود كه پس از 2سال، 
در سال99 به درخواست اتاق اصناف و اتحاديه 
نانوايان قيمت آن 40درصد در كرمانشاه افزايش 
يافت. بنابراين يکي از عوامل مهم كم بودن تورم 

در سال هاي قبل هم ارزاني نان بود.«
وي با تأكيد براينکه بعضــي قيمت ها با علم به 
افزايش تورم، در استان كرمانشاه افزايش يافته 
است، ادامه مي  دهد: »تحليل هاي ما از اطالعات 
مركز آمار ايران نشان داد كه 10اتحاديه در استان، 
نرخ تورمي بيشتر از ميانگين كشوري دارند. براي 
ريشه يابي اين موضوع يك گروه نظارتي از بازرسي 
اتاق اصناف، بازرســي صنعت، معدن و تجارت، 
تعزيرات حکومتي و نماينده استانداري تشکيل 
شده است كه از ابتداي همين هفته)18ارديبهشت( 

اتحاديه هاي مذكور را بازرسي خواهند كرد.«
باباخاني با بيان اينکه به كاهش تورم استان در 
ماه هاي آينده خوش بين است، درباره شکل هاي 
گوناگون تورم و رابطه آن با گران بودن يك استان 
می گويد: »نرخ تورم در 2دسته كاالهاي خوراكي 
و غيرخوراكي بررســي مي شود. بخش نخست 
مايحتاج مردم است و همه مردم كم يا زياد آنها را 
خريداري مي كنند و بخش ديگر از كاالها مانند 
مسکن و طال سرمايه اي محسوب مي شوند كه 
البته كاالهاي لوكس تر مثل لوازم خانگي هم در 
اين گروه مي گنجند. تورم كم در كاالهاي گروه 
دوم است كه نشان مي دهد ركود وجود دارد، اما 
تورم كاالهاي گروه نخست نشانه ضعف نظارت 

بر بازار است.«
وي مي افزايد:»در مورد كرمانشاه و استان هاي 
غربي كشور بعد مسافت هم بايد درنظر گرفته 

شود. بسياري از كاالها مانند انواع ميوه و سبزي 
يا محصوالت توليد كارخانه ها در اين استان ها 
توليد نمي شود و هزينه زياد حمل ونقل بر قيمت 
تمام شده آنها تأثير بسيار دارد. اين موضوع يکي 
از عوامل گران تر بودن كاالهايي از اين دست در 

كرمانشاه است.«

رقابت كردستان با كرمانشاه در تورم
رتبه دوم استان هاي دارای بيشترين نرخ تورم 
در كشــور به كردســتان تعلق دارد كه تورمي 
42/8درصدي دارد. به گفته بهرام نصراللهي زاده، 
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كردستان، 
تغييرات شاخص 12 ماه منتهي به ارديبهشت 
امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل در كردستان 
و كشور افزايشي بود به طوري كه تورم 12ماهه 
در فروردين 1400 نســبت به اســفند 1۳99 
در كردســتان 6/۳درصد و در كشور 4/2درصد 

افزايش داشته است.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع 
كردستان معتقد است كه گراني در كشور وجود 
دارد، اما اينکه كردســتان به خاطر داشتن نرخ 
تورم باال استان  گران كشور محسوب  شود، درست 
نيست. خالد جعفري به همشهري مي گويد:»تورم 
يك متغيــر كالن اقتصادي اســت كه در همه 
استان ها وجود دارد و در طول يك سال هم ثابت 
نمي ماند. بررسي نمودارهاي 2سال گذشته نشان 
مي دهد كه هرگاه كردستان در يك سال تورم 
كمي داشته در سال بعد آمار تورم آن باال رفته 
است زيرا شرايط كنوني همواره با قبل سنجيده 
مي شود. در اينجا موضوع مقايسه قيمت مطرح 
است و چون رتبه ها مبناي 12ماهه دارند هر بار 

ارقام متفاوت مي شوند.«
وي با اشاره به اينکه سرانه درآمد در كردستان 
پايين است و به همين دليل نمي  تواند استان گراني 
باشد، مي افزايد: براساس ارزش توليد ناخالص ملي، 
كردستان اكنون يك درصد توليد ناخالص ملي 
كشور را به خود اختصاص داده است درحالي كه ما 
2درصد جمعيت استان را داريم و اين يعني توليد 
ناخالص ملي ما با كمبود 50درصدي مواجه است. 
با اين آمار مي توان به اين نتيجه رسيد كه درآمد 
سرانه كردستاني ها هم نصف ميانگين كشوري 
اســت و قدرت خريد مردم كمتر از ساير نقاط 
ايران است. درآمد و هزينه در استان هايي مانند 

ما كم است و اجناس ارزان تري هم در كردستان 
فروخته مي شود زيرا كيفيت اجناس عرضه شده 
در كردستان پايين و مغازه داري هم ارزان است. 
مردم براي مايحتاج خود كمتر هزينه مي كنند و 

گران بودن استان اساسا نمي تواند درست باشد. 

قم ارزان ترين استان ايران 
داستان قم اما شکل ديگري است و جالب آنکه 
شرايطي مشابه كردستان دارد و با اين حال لقب 
 اســتانی با پايين ترين نرخ تورم را با خود يدك 
مي كشد. درست است كه سطح عمومي قيمت ها 
در قم نسبت به ميانگين مناطق شهري كل كشور 
پايين تر است، اما روي ديگر سکه، سرانه درآمد 
خانوار شهري است كه آن هم از ميانگين كشوري 
پايين تر است. قم از نظر جمعيت كالنشهرهاي 
كشور در رتبه ششــم از ميان 8كالنشهر است 
ولي به لحاظ سرانه درآمد خانوار در ميانه جدول 
استان هاي كشور قرار گرفته است و غيراز تهران 
كه وضعيت خاصي دارد، سرانه درآمد خانوارهاي 
15استان كشور از قم بيشتر است. اين يعني قم 
با وجود لقب ارزان ترين اســتان كشور، اما سبد 

مصرفي شهروندان اين استان كوچك است.
معــاون آمار و اطالعــات ســازمان مديريت و 
برنامه ريزي استان قم در مورد نحوه اندازه گيري 
سطح عمومي قيمت ها و داليل ارزان بودن كاال و 
خدمات در اين استان به همشهري مي گويد:»در 
اين هزينــه 450قلم كاال در 12گروه بررســي 
مي شود. به اين صورت كه هر ماه دو يا سه بار قيمت 
كاالها در نقاط مختلف قم اندازه گيري مي شود 
تا مشخص شود شهروندان قم در زمينه خوراك، 
بهداشت، آموزش، حمل ونقل و... چقدر هزينه 
مي كنند. قسمت دوم مربوط به ميزان مصرف است 
كه مورد بررسي قرار مي گيرد. حاصل ضرب قيمت 
كاال و خدمات در مقدار مصرف، شاخص تورم را 

براي هر استان به دست مي آورد.«
محمدجواد شاكرآراني مي افزايد: »در اندازه گيري 
ســطح عمومي قيمت ها، هزينه خانه و زمين و 
كاالهاي بادوام برآورد نمي شود و فقط تعرفه كاال 

و خدمات ارزيابي مي شود.«
به گفته وي، ممکن است يکي از داليل ارزان بودن 
قم ناشي از مصرف پايين كاال باشد كه علت آن 
كم بودن قــدرت خريد و كوچك بودن ســفره 

مردم است.

شاكرآراني بررسي معلول ها را در ريشه يابي ارزان 
بودن قم مهم مي داند و مي افزايد:»مهاجرت معلول 
يك سري اتفاق هاست. ممکن است شهروندان 
برخي اســتان هايي كه منشأ گردوغبار هستند 
مجبور شوند   از مناطق خود مهاجرت كنند. در 
قم جاذبه هايي وجــود دارد كه مهاجران تمايل 
دارند اين شهر را براي مهاجرت انتخاب كنند. در 
اينجا بايد بررسي شود كه آيا دليل اين انتخاب، 
ارزان بودن كاال و خدمات است يا قم به دليل وجود 
امکانات مناسب، شرايط زندگي بهتري نسبت به 

كالنشهرهاي ديگر دارد.«
معــاون آمار و اطالعــات ســازمان مديريت و 
برنامه ريزي اســتان قم مي گويد:»يکي ديگر از 
معلول ها اين است كه بنکداران قم محل تأمين 
كاالهاي مورد نياز شــهرهاي اطراف همچون 
كاشان، ساوه، اراك، محالت، دليجان و... هستند. 
چون وقتي قرار باشد مغازه داران اين شهرها براي 
تأمين اجناس خود به استان هاي دورتر مراجعه 
كنند، هزينه هاي حمل ونقل را محاسبه مي كنند 
و تأمين كاالها در قم براي آنها به صرفه تر است.«

 
  

بررسي استاني نشــان مي دهد، مفهوم گران يا 
ارزان بودن يك شهر با تکيه بر معيار تورم قابل 
سنجش نيست و هر استان با ويژگي هاي مختلف 
اقتصــادي و جمعيتي ويژه خود ممکن اســت 
تورم بيشتر يا كمتري نسبت به ديگر استان ها 

داشته باشد.

كرمانشاه  و كردستان به ترتيب با 42/9 و 42/8 درصد و قم و مركزی با ۳5/8 و ۳5/9 درصد 
بيشترين و كمترين ميزان تورم را در كشور به خود اختصاص داده اند استان هاي صدرنشين و قعرنشين تورم

برابر مصوبه ستاد ملي مقابله با 
كرونا و ابالغيه وزارت كشــور گزارش

سفر در تمام جاده هاي ايران از 
ساعت ۱۴ امروز )سه شنبه( تا ساعت ۱۲ روز 
شنبه ۲۵ ارديبهشــت محدود مي شود و 
مســافران در تعطيالت  عيد فطر جريمه 

خواهند شد.
براســاس اعالم وزير بهداشــت اين بار 
نه تنها ويروس جهش يافته انگليســي كه  
ويروس هاي ديگري هم در برخي استان ها 
سالمت جامعه را تهديد مي كنند؛ كروناي 
آفريقاي جنوبي در هرمزگان، هندي در قم 
و هندي-كاليفرنيايي در آذربايجان غربي 
كه احتمال سركشي آن در پايان تعطيالت 
پيش رو وجود خواهد داشت. بر اين اساس 
مصوبه ستاد ملي كرونا مبني بر ممنوعيت و 
جريمه سفر از امروز تا ابتداي هفته آينده با 
هدف قطع زنجيره انتقال كرونا اجرا خواهد 
شد و بخش زيادي از دوربين هاي هوشمند 
ثبت تخلف در جاده هاي اســتان بارگذاري 
شده اند. همچنين نيروهاي راهور با استقرار 

در جاده ها و مبادي ورودي و خروجي شهرها 
رانندگان را از ســفر و ورود به شهرها منع 
خواهند كرد و درصــورت عدم تمكين به 
مقررات و اصرار، سفري گران را برايشان رقم 
خواهند زد. جريمه تردد در جاده هاي استان 
طي ۵روز آينده براي ورود به شهرهاي قرمز 
يك ميليون تومان، براي ورود به شهرهاي 
گروه نارنجــي و زرد ۵00هزار تومان و تردد 

شبانه ۲00هزار تومان خواهد بود.

     سفري كه گران تمام مي شود 

رئيس پليس راه كشور در گفت وگو با همشهري با 
بيان اينکه تمام شهرهاي كشور فارغ از رنگ بندي 
شــامل اين طرح هســتند، اظهار كــرد: از مردم 
انتظار مي رود در هيچ شــرايطي ســفر نکنند تا 
بتوانيم گامي بــراي مهار موج چهــارم كرونا در 
كشــور برداريم. ســرهنگ هادي اميدوار افزود: 
برنامه ريزي ها طوري است كه هم در ورودي و هم 
خروجي شهر اعمال قانون صورت خواهد گرفت. 
همکاران ما هم در مبادي شهرها مستقر هستند 
و سعي مي كنيم از شروع سفر جلوگيري كنيم و 
سفري شکل نگيرد. اين مسئول با تأكيد بر اينکه 
سامانه ها چند برابر دفعات قبل بارگذاري شده اند 

و ســفرها بايد به حداقل ممکن برسد، بيان كرد: 
البته درگيري با رانندگان وجود نخواهد داشت و 
تنها توصيه ما جلوگيري از سفر است. در اين باره 
هم جريمه هاي ســنگين پيش بيني شده است و 
با فعال شدن ســامانه هاي نظارتي در جاده هاي 
استان هزينه ســفر براي رانندگان در تعطيالت 
پيش به واسطه جريمه ها بسيار گران خواهد بود. 
اميدوار درباره شرايط ضروري و اصرار رانندگان به 
انجام سفر هم گفت: هر 24ساعت يك بار جريمه 
براي پالك به وسيله سامانه ها انجام مي شود. اما در 
مقاطعي كه همکاران ما مستقر هستند سياست 
كلي بر محدوديت و عدم ورود اســت. در بيش از 
1900نقطه، همکاران ما مستقر مي شوند و بيش 
از 700سامانه زير بار ترافيکي است. تمام ظرفيت 
ما به كار گرفته شده تا محدوديت سفر در سراسر 
كشور و در بين تمامي شهرها به درستي اجرا شود.

    نظارت نامحسوس بر جاده ها

رئيــس اداره آمــوزش فرهنــگ ترافيك پليس 
راهنمايــي و رانندگي خوزســتان گفــت:  اجازه 
هيچ ترددي داده نمي شــود و درصــورت تردد 
هــم جريمه هــاي قانونــي اعمال خواهد شــد. 
به گفته ســرهنگ افشــين مهر آفرين، نظارت بر 
تردد رانندگان هم محســوس و هم نامحســوس 
انجام خواهد شد و بيشــترين نظار ت ها به صورت 

نامحسوس و اعمال جريمه است.
ســرهنگ ســجاد نامور، معاون اجتماعي نيروي 
انتظامي خراســان شــمالي هم با تأكيد بر اينکه 
پليس اســتان با توجه به بســته بودن جاده ها به 
مناسبت عيد سعيد فطر در 17 نقطه از محورهاي 
استان مستقر مي شود و ورود و خروج خودروها را 
كنترل مي كند، گفت: بيش از ۳00  نيروي پليس 
در طول 24 ساعت به كار گرفته مي شوند و ورودي 
و خروجي هاي شهرستان ها را كنترل خواهند كرد. 

سرهنگ حسين ميش مســت، رئيس پليس راه 
خراسان رضوي هم با اشاره به جريمه 202 دستگاه 
خودرو در جاده هاي استان، عنوان كرد: اين تعداد 
خودرو پيــش از آغاز طرح محدوديت كشــوري 
در راســتاي اجراي طرح منــع ورود خودروهاي 
غيربومي به شــهرهاي با وضعيت قرمز و نارنجي 
كرونايي جريمه شــدند و با توجه به اينکه ديروز 
شهري با وضعيت قرمز در اســتان نداشتيم اين 
خودروها جريمه 5  ميليون ريالي شــدند.رئيس 
پليس راه ايــالم از ثبت تخلف تــردد غيرضرور 
خودروها در جاده برون شهري توسط دوربين هاي 
هوشمند ثبت تخلف خبر داد و گفت: دوربين هاي 
هوشــمند از امروز فعــال و خودروهايي كه تردد 
غيرمجاز در محورهاي برون شهري داشته باشند 
به صورت اتوماتيك وار جريمه مي شوند. سرهنگ 
رضا همتــي زاده تأكيد كرد: با توجــه به افزايش 
مبتاليان به ويروس كرونا در استان، اين پليس در 
راستاي صيانت و سالمت شهروندان از كليه ابزارها 

براي قطع زنجيره ويروس استفاده مي كند.
محمدعلي محمدي، فرماندار همدان هم با بيان 
اينکه تردد در روزهاي منتهي به عيد فطر با پالك 
غير بومي در همه شــهرهاي قرمز، نارنجي و زرد 
ممنوع اســت، گفت: در روزهاي گفته شده هيچ 
مجوز تــرددي براي خودروها صادر نمي شــود و 
ســامانه صدور مجوز ترددهاي ضروري غيرفعال 
خواهد بود. بــراي برخي از شــهروندان همداني 
 كه خــودرو با پــالك غيربومــي دارنــد، تردد 

ممنوع و مشمول جريمه خواهد شد.

    شمالي ها مسافر نمي پذيرند 

به گفتــه رئيس پليــس راه مازندران هــم  تمام 
مجوزهاي صادر شده براي ســفرها باطل خواهد 
شد. ســرهنگ عليرضا قدمي گفت: شناسنامه و 
ســاير مدارك هويتي ديگر به عنوان مجوز ورود 
به مازندران مورد تأييد نيســت. وي تأكيد كرد: 
عالوه بر مبادي ورودي اصلي مازندران، همکاران 
ما در 57 نقطه ورودي شهرهاي استان نيز مستقر 
 هســتند و رفت وآمدها با اجــراي ممنوعيت ها 

پايش مي شود. 
محمود قاسم نژاد، جانشين رئيس ستاد مديريت 
كرونای گيالن هم با بيان اينکه پليس در مبادي 
ورودي اســتان حضور دارد و با خاطيان برخورد 
خواهد شــد، اظهار كرد: قطعاً در اين ايام از ورود 
مسافران و تورهاي گردشگري به استان ممانعت 
به عمل خواهــد آمد و افرادي كــه بخواهند اين 
ممنوعيت ها را ناديده بگيرند و از مبادي فرعي وارد 

استان شوند مشمول جريمه مي شوند.
محمود قاسم نژاد، جانشين ستاد مديريت مقابله با 
كروناي گيالن هم از مسدود شدن تمامي سواحل و 
تفرجگاه هاي برون شهري استان در پايان هفته خبر 
داد و گفت: در ورودي هاي استان، پليس مستقر 
خواهد شد و از ورود مســافرين به استان حتي در 

شهرهاي زرد هم جلوگيري مي كند.

نظارت در استان مركزي 
  استان مركزي پس از قم در گروه كم تورم ترين استان هاي كشور قرار گرفته است. معاون 
هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استان مركزي با بيان اينكه نرخ تورم كال در كشور 
باالست و داشتن تورم 3۵/9درصدي در استان جاي خوشحالي ندارد، به همشهري مي گويد: 
»سال گذشته چند كار براي رصد بازار در استان انجام شد كه حاصل آن داشتن تورم پايين تر 
نسبت به ديگر استان هاي كشور شد. در  استان ضمن تشكيل ستاد تنظيم بازار و بررسي 
گروه هاي كااليي كميسيون هماهنگي امور تعزيرات را هم دوباره احيا كرديم.« سعيد فرخي 
ادامه مي دهد: »همه دســتگاه هاي انتظامي و قضايي در اين كميسيون حضور داشتند و 
برنامه هاي خاصي براي اتاق هاي اصناف تنظيم شد تا نظارت بر گروه هاي مختلف انجام شود. 
توجه به نظارت بود كه موجب شد ما در كنترل تورم در استان موفق باشيم. البته در اين زمينه 

انصاف كسبه استان در فروش اقالم مختلف را هم نبايد ناديده گرفت.«

ث
مک

جزئیات ممنوعیت سفر در تعطیالت عیدفطر 
احمد شيراني، رئيس مركز اطالعات و كنترل ترافيك پليس راهور ناجا با تأكيد بر اينكه مصوبه 
محدوديت سفر در تعطيالت عيدفطر منع تردد بين ۲ شــهر از يك استان را شامل مي شود، 
اظهار كرد: تردد بين ۲ شهر در يك استان نيز در اين مدت ممنوع خواهد بود و مشمول جريمه و 
اعمال قانون خواهد شد. به گفته رئيس مركز اطالعات و كنترل ترافيك پليس راهور ناجا، ناوگان 
حمل ونقل عمومي كاال، بار و مسافر و وانت بارهايي كه در امر جابه جايي بار فعاليت دارند از اين 
محدوديت مستثني هستند. وي درباره نحوه اعمال قانون هم بيان كرد: كنترل ترددها در اين 
ايام به صورت هوشمند و با استفاده از دوربين هاي ثبت تخلفات انجام شده؛ همچنين با استفاده 

از تيم هاي استقراري پليس و مأموران صورت مي گيرد.

ث
مک

جدول نرخ تورم اعالم شده از سوي مركز آمار ايران 

تورم  به  درصداستان ها
42/9كرمانشاه
42/8كردستان

42/6خراسان شمالی
42/3همدان

42/0چهارمحال وبختیاری
41/8آذربايجان شرقی

41/5ايالم
40/7هرمزگان

40/7فارس
40/4لرستان
40/4گلستان
39/8زنجان
39/4كرمان

49/3خوزستان
38/8بوشهر
38/7اردبیل

38/7خراسان رضوی
38/6قزوين

38/6كهگیلويه وبويراحمد
38/6تهران

38/6سیستان وبلوچستان
38/2خراسان جنوبی

37/7يزد
37/3گیالن

37/0اصفهان
37/0البرز

36/6آذربايجان غربی
36/0سمنان

35/9مازندران
35/9مركزی

35/8قم
38/9كل كشور

مسافران جریمه می شوند
 از امروز و در آستانه تعطيالت عيد فطر، سفر، محدود و رانندگان براي ورود به شهرهاي قرمز

يك ميليون تومان و شهرهاي نارنجی و زرد 500هزار تومان اعمال قانون خواهند شد 

حميده پازوكي  
خبرنگار

مريم سرخوش   
خبرنگار

رنا
:  اي

س
عک

عكس:  تسنيم
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چطور شد كه به فکر نوشتن »كتاب 
ماندگارها و یادگارها« و گردآوری آثار استاد 

عبدالوهاب شهیدی افتادید؟
کتاب ماندگارها و يادگارها در ســال 1396 بعد 
از سال ها تالش به چاپ رســید. من و همسرم 
عالقه بسیار زيادی به اســتاد شهیدی داشتیم 
و به همین دلیل ســال ها بود که آثار ايشــان را 
در برنامه های مختلف جمع آوری می کرديم. با 
توجه به عالقه زيادی که به اجراهای استاد داشتم 
و شنیدن آنها برايم بسیار لذت بخش بود، تصمیم 
گرفتم آثار ايشان را پیش از آنکه رو به زوال برود 
و از خاطره ها فراموش شود مکتوب کنم. در واقع 
هدف از ارائه آثار هنری ايشــان، حفظ آن برای 
مردم و نســل های آينده بود. به طور کلی من با  
 نوشــتن آثار هنرمندان از جمله استاد شهیدی
می خواهم به نوعی اشــعار و دســتگاه موسیقی 
انتخاب شــده توســط خواننده را در يک برنامه 
به مخاطبان و عالقه منــدان معرفی کنم. چون 
نســخه های صوتی اين آثــار در اختیار همگان 
نیست و چه بسا ممکن است به مرور زمان از بین 
برود. اگرچه با در دســت داشتن نسخه مکتوب 
نمی توان از موسیقی آنها بهره برد، اما می توان به 

چگونگی اجرای برنامه واقف شد.
در ایــن مدت با خود اســتاد هم 

مالقات داشته اید؟
سال 1386 بود که توسط يکی از دوستانم مطلع 
شدم استاد شهیدی که ســال ها خارج از کشور 
زندگی می کردند، می خواهند به ايران برگردند. 
پس از بازگشت ايشان توفیقی نصیب من شد که 

با ايشان ديداری داشته باشم. در اين مالقات 500 
صفحه از کتاب ماندگارها و يادگارها را که در آن 
زمان آماده بود، همراه لوح فشرده و يک جلد از 
کتاب گل های تازه را که چاپ شده بود به استاد 
شــهیدی هديه دادم و ايشان با ديدن آنها بسیار 
خوشحال شدند و از کتاب استقبال کردند و اين 

برای من بسیار ارزشمند بود.
برایمــان از فعالیت های اســتاد 
شــهیدی و برنامه هایی كه اجرا می كردند 

بگویید؟ 
 استاد شهیدی از سال 1339 تا سال 1357 به مدت 
18 سال در راديو برنامه اجرا می کردند و هرکدام از 
اين برنامه ها خاطره های تلخ و شــیرين بسیاری را 
برای هر فرد تداعی می کند. آثار اين هنرمند برجسته 
در برنامه های مختلفی ماننــد گل های جاويدان، 
گل های رنگارنگ، برگ ســبز، يک شاخه گل، گل 
های تازه، موســیقی ايرانی، کنسرت ها و اجراهای 

خصوصی ضبط و اجرا شده است.
از دیدگاه شــما چه ویژگی هایی 
اســتاد را از دیگر هنرمندان متمایز می كند 
كه به نوشتن كتابي درباره آثار ایشان اقدام 

كردید؟ 

استاد عبدالوهاب شــهیدی، هنرمند فرهیخته 
و برجســته ای بودند که ســبک و شیوه خاص 
خودشــان را در آواز داشــتند و همین موضوع 
ايشان و آثارشان را نســبت به ديگر خوانندگان 
متمايز می کرد. سبک و شــیوه ای که نه در آثار 
خوانندگان قبل و نه آثار خوانندگان بعد از ايشان 
ديده نمی شــود. به عبارتی ديگر صدا و شــیوه 
تحريرهای او را در خوانندگان ديگر سراغ نداريم 
و آنچه می شنويم در واقع خود شهیدی است و 
نه شخص ديگر. استاد در اجرا از متانت و صداقت 
خاصی برخوردار بود و همیشــه باوجود داشتن 
صدايی رســا از تحريرهای زائــد خودداری می 
کرد. يکــی ديگر از خصوصیات آقای شــهیدی 
در اجراهايشان ابتکار به ويژه در تصنیف ضربی 
بود. در کمتر برنامــه ای از او به ياد دارم که خود 
در برنامه ای تنها حضور داشــته باشد و عالوه بر 
آواز، تصنیف ضربی اجرا نکرده باشد. همچنین 
استاد در انتخاب اشعار ناب از سرايندگان متاخر 
و متقدم بسیار دقت داشــتند. ايشان در اجرای 
تصنیف های ضربی اغلب از اشــعار غزل، رباعی 
يا دوبیتی استفاده می کرد. به ويژه استاد عالقه 

خاصی به دوبیتی های باباطاهر داشت.

گفت و گو با سید علیرضا دربندی، نويسنده کتاب ماندگارها و يادگارها )عبدالوهاب شهیدی(
كتابي درباره آثار بدیع استاد آواز ایران تازه هاي نشر

 پیرمرد و دریا
نوشــته  دريــا  و  پیرمــرد  داســتان 
ارنســت همینگوي در مقايســه بــا اغلب 
داستان ها از جهات بســیار، اثري استثنايي 
اســت. دوره وقوع حوادث آن بسیار کوتاه 
است. بخش بزرگي از آن طي 3روز و 3شبي 
رخ مي دهد که پیرمرد در دريا به سر مي برد. 
البته يــک روز پیش از آغــاز و يک نیم روز 
پس از پايان داســتان نیز وجود دارد. حال 

مي توانید تصــور کنید که کار نويســنده چقدر 
دشــوارتر مي شــود؛ 3روز از زندگي يک نفر بي آنکه نفر ديگری در 
اطرافش باشــد. در حالت عادي، چنین داستاني بسیار خسته کننده 
مي شود، ولي اغلب خوانندگان داســتان معتقدند که پیرمرد و دريا 
خسته کننده نیست. همینگوي چگونه توانست زماني چنین کوتاه را 
در زندگي فقط يک نفر به زماني چنین جالب تبديل کند؟ در روز قبل 
از داستان، 84 روز از آخرين صید سانتیاگو يا »پیرمرد« مي گذرد. او 
يک بیوه مرد است و کوچک ترين اثري از وجود فرزند در زندگي اش 
ديده نمي شود. فقط »پسرك« يا مانولین را در کنار خود دارد که همراه 
و دوست حقیقي اوست. مانولین شاگرد سانتیاگو بوده است، ولي پدر و 
مادرش او را مجبور کرده اند در قايق ماهیگیري ديگري کار کند؛ چون 
سانتیاگو »بد مي آورد«، ولي پسرك همچنان به پیرمرد وفادار است و 
او را در تدارك ديدن براي صید يک »ماهي بزرگ« ياري مي کند. اين 
داستان بلند بسیار خواندني را محمدتقي فرامرزي به فارسي برگردانده 
 و انتشارات نگاه به تازگي در ســري آثار ادبیات بزرگان اين انتشارات

آن را منتشر کرده است. کتاب 252صفحه با شمارگان هزار نسخه به 
بهاي 52هزارتومان منتشر شده است.

 بگذار سخن بگویم
»بگذار سخن بگويم« نوشته: دمیتیال باريوس 
ِدچونگارا )با همکاري موئما ويئرز( را احمد 
شاملو و ع. پاشايي سال ها پیش ترجمه کرده 
بودند که چند روز پیش چاپ جديد آن در 
قالب ســري آثار ادبیات بزرگان انتشارات 
نگاه منتشــر شــد. اين کتاب، سرگذشت 
 زندگي و مبارزات سیاسي دمیتیال دچونگارا 
)2012-1937( اســت که ســال 1979 

نوشته شده      است. او، همســر يکي از کارگران 
معدن در يکي از مناطق بولیوي و مادر 7فرزند بوده که با مشــاهده 
ستم     ها و فشــارهاي مضاعفي که از طرف دولت و نظام سرمايه داري 
حاکم بر طبقه کارگر اعمال مي     شد، به عضويت کمیته زنان خانه     دار 
درآمد. اين کمیته متشــکل از زناني بود که همچــون دومیتیال، از 
شرايطي که همسران     شان در آن کار مي کردند، ناراضي بوده و بدان 
اعتراض داشتند. دمیتیال، بعدها يکي از رهبران کمیته زنان خانه دار 
شد. کتاب، درواقع حاصل گفت وگوهاي خانم موئما ويئرز، روزنامه نگار 
و مردم شناس برزيلي با دمیتیال است. اين     دو، در دادگاه سال جهاني 
زن، که در سال 1975میالدي توسط سازمان ملل در مکزيک برگزار 
شده      بود، با يکديگر آشنا شدند. دمیتیال، با وجود مخالفت     هاي دولت 
وقت بولیوي، به     دلیل ســابقه مبارزاتي خود، رسما از طرف سازمان 
ملل به آن اجالس دعوت شــده بود. کتاب به زباني عامیانه نوشــته 
شده و مترجمان نیز ســعي کرده     اند تا حد امکان اين سبک صحبت 
را حفظ کنند. در اين کتاب ما با سرگذشــت انساني روبه رو هستیم 
که با وجود روبه     روشدن با سختي     هاي طاقت     فرسا در گذران زندگي 
و ادامه مبارزات عدالت     خواهانه     اش، تسلیم شرايط نمي شود و هرچه 
پیش     تر مي رود، از پیشامدهاي زندگي و مبارزاتش، همچون توشه     اي 
براي ادامه راه بهره مي     گیرد. همچنین، تصاويري که دمیتیال از زندگي 
سخت کارگران معدن و مبارزات آنها ارائه مي کند، اين پیام را در خود 
دارد که اقشار محروم، با وجود سختي شــرايطي که در آن هستند، 
مي توانند نقشــي تعیین     کننده در تغییر سرنوشت خود و ملت     شان 
داشته باشند.  انتشارات نگاه اين کتاب 444صفحه اي را با شمارگان 

2هزار نسخه به بهاي 90هزار تومان منتشر کرده است.

 3كتاب از همشهري
»جشنواره ها و زندگي شهري«، »سالمندان 
کار« و »خودگرداني« 3عنــوان کتاب تازه 
منتشرشده اي هســتند که در قالب طرح 
»مطالعــات اجتماعي  شــهر« به تازگي از 
سوي انتشارات همشهري روانه بازار کتاب 
شده  اســت. جشــنواره ها و زندگي شهري 
بــا زيرعنــوان »بازخوانــي و نقــد تجربه 

جشنواره هاي نوروزي« نوشته نسترن صارمي 
اســت. چرا ما به جشنواره ســازي  زندگي و 
فضاي شــهري نیاز داريم؟ فرهنگي شدن 
شهر و زندگي شهري، جشــنواره ها چگونه 
مــکان و زمــان را مال شــهرها مي کنند؟ 
محورهاي کلي ارزيابي نوروزگاه هاي تهران، 
نظــرگاه مخاطبان نوروزگاه هــاي تهران و 
بررسي الگوهاي ســازماندهي رويدادها و 
جشنواره ها در شهر عنوان 6بخش اين کتاب 
124صفحه اي  است. اين کتاب با شمارگان 
100نســخه به بهاي 35هزار تومان منتشر 

شده است.
ســالمندان کار با زير عنــوان »روايت هايي 
از زيست شغلي ســالمندان تهیدست« هم 
نوشته شــیوا پروائي اســت. در پشت اين 
کتــاب 114صفحه اي آمده اســت: کتاب 
حاضر محصول يک پژوهش کیفي اســت 
که روايت هاي عیني و ملموس از زيســت 
شــغلي گروهي از تهیدستان شهري يعني 

ســالمندان کار ارائه مي دهد و پیچیدگي هاي 
زندگي ســالمندي را در زمانه امروز رويت پذير مي کند. اين کتاب با 

تیراژ 100نسخه به بهاي 33هزار تومان منتشر شده است.
خودگرداني يا آنــري لوفور در بلگــراد جديد اثر »ســابین بیتر« و 
»هلموت وبر« را هم حیدر خســروي ترجمه کرده است. اين کتاب 
با شمارگان 300نسخه در زمســتان 1399در 125صفحه با قیمت 
30هزار تومان به چاپ رسیده اســت. اين کتاب شامل 2بخش است 
که در بخش اول آن »مقدمه«، »بلگراد جديد«، »پیچیدگي شهري«، 
»پیشنهادهاي ما«، »اصول« و »پیامدها« آمده و در بخش ديگر »پیش 
گفتار، )نیل اســمیت(«، »آنري لوفور و مسئله خودگرداني)کالوس 
رونبرگز(«، » مسئله مندي يک شهر جديد)لیلیانا بالگوژويچ(« و »راه 
سوم: تجربه خودگرداني کارگردان در يوگسالوي سوسیالیست)زوران 

اريچ(«آمده است.

دريچه

 خورشید و خاكستر یك ققنوس
مجموعــه  از  نشســت  يازدهمیــن 
درس گفتارهايــي دربــاره بوعلي ســینا، 
چهارشنبه22 ارديبهشت ساعت11 صبح 
با عنوان »خورشید و خاکستر يک ققنوس« 
)ماجــراي وجود و عدم  در گذار از انديشــه 
ابن ســینا به تفکر امام محمــد غّزالي( به 
سخنراني زهرا ماحوزي اختصاص دارد که 

به صورت مجازي پخش خواهد شد.
عالقه مندان مي توانند ايــن درس گفتار را 
از اينستاگرام مرکز فرهنگي شهرکتاب به 
نشانيketabofarhang ، تلگرام اين مرکز 
به نشاني bookcitycc و صفحه اين مرکز 

در سايت آپارات پیگیري کنند.
اين درس گفتار با 
عبور از مقدمه اي 
پیرامون مبحث 
وجود در تاريخ 
ف  تصــــــــو
به قیاس مسئله 
وجود و عدم  در 
آراي ابن ســینا 
ابوحـــــامد  و 

غزالي مي پــردازد و نیز، مختصــرا به اين 
موضوع خواهد پرداخت که چگونه تصادم 
انديشــگاني اين 2متفکر در قرون بعدي، 
زمینه همگرايي 2حوزه عرفان و فلســفه را 
در تاريخ انديشه اسالمي فراهم آورده است. 
در اين پیوستار، ابن سینا و غزالي نه طلوع و 
غروب يک خورشید، که خاکستر و خورشید 

يک ققنوس بوده اند.

 ترجمه »مدیر مدرسه« به فرانسه 

رمان »مدير مدرسه« نوشته جالل آل احمد، 
نويســنده معاصر ايراني به تازگي با ترجمه 
راضیه دزيري از ســوي نشــر هارتمان در 
فرانســه منتشر شــده اســت. به گزارش 
همشهري، انتشــارات هارتمان فرانسه در 
ســال هاي اخیر آثار متعــددي را از زبان و 
ادبیات فارسي به زبان فرانسه منتشر کرده 

است.
مدير مدرســه روايت آموزگاري است که از 
شغل کم مزد و پردردسر و -به زعم او- بیهوده 
معلمي به تنگ آمده و تصمیم مي گیرد براي 
کسب اندکي آسودگي در زندگي حرفه اي 
خود مدير يک دبستان شود؛ بي آنکه بداند 
با چه دردسرهاي بیشتري در آينده روبه رو 
خواهد شد. او به کمک فراش مدرسه سعي 
مي کند تا اندکي از مشــکالت مدرســه و 
برخي از دانش آموزان را برطرف کند. دست 
آخر مدير به دنبال دادخواســتي به دادگاه 

فراخوانده مي شود.
انتشارات هارتمان در معرفي کتاب آل احمد 
نوشته »آل احمد نســبت به نابرابري هاي 
جامعه خود حساس بود. او در اين رمان نیز به 
از دست رفتن استقالل اقتصادي و سیاسي 
در ايران و نیز تقلید ســطحي و ناآگاهانه از 
غرب اشاره هايي کرده که چند سال بعد اين 
طرز تفکر در کتاب »غربزدگي« -که باعث 

شهرت بیشتر او شد- نمود پیدا مي کند.«

 70درصد تخفیف در نمایشــگاه 
فیدیبو

نمايشــگاه کتاب فیديبو در همــکاري با 
70ناشر از 11ارديبهشــت، فعالیت خود را 
آغاز کرده اســت. به گزارش همشهري، در 
اين نمايشــگاه تخفیف هايي براي کاربران 
اين اپلیکیشــن درنظر گرفته شده  و روزانه 
کتاب هاي 4ناشــر 50درصد تخفیف دارند 
و همچنیــن هر روز کتاب هايــي از 4گروه 
روانشناســي، داســتان و رمــان، کودك 
و نوجوان و درســي- دانشــگاهي مشمول 

تخفیف 70درصدي مي شوند.

انتشار ترجمه جديدی از لیلی و مجنون نظامی به زبان انگلیسی

رومئو و ژولیت شرق
انتشــارات پنگوئن اخیرا منظومه شعری 

»لیلی  و مجنون« ســروده نظامی، شاعر خبر
پرآوازه ايرانی در قرن ششــم هجری را با 
ترجمه ديک ديوس به زبان انگلیسی و در 320 صفحه 

منتشر کرده است.
انتشــارات پنگوئن در وب ســايت خود درباره انتشار 
اين منظومه نوشته اســت: »منظومه  عاشقانه ای که 
الهام بخش اريک کاليتون، خواننــده بريتانیايی برای 
ترانه لیال شد و لرد بايرون نیز آن را رومئو و ژولیت شرق 
نامید، در ترجمه ای جديد منتشر شده است؛ داستان 
عاشقانه ای از شرق که توسط شاعری سروده شده که 
برای ظرافت و تیزبینی، خالقیت و نیروی نمايشــی با 
شکسپیر مقايسه شده است. قصه دو عاشق نگون بخت 
که خانواده ها مانع وصال شــان می شــوند؛ اما عشق و 
اشتیاق شــان به يکديگر تا پايان عمــر باقی می ماند. 
اين مجموعه مانند گشتی در ادبیات فارسی است، در 
ترجمه ای که قدرت فوق العاده و ذوق هنری متن اصلی 

را به تصوير می کشد.«

داستاني جذاب از عشقی ناممکن
مجله پابلیشرزويکلی در نقدی درباره اين ترجمه جديد 
نوشته:  »يک داستان بسیار جذاب از عشقی ناممکن 
و اولین ترجمه منظوم از نظامی، شــاعر ايرانی در قرن 
12میالدی با ترجمه ريتمیک ديوس که پر از تصاوير 

شعری بديع و زيباست.«
لیلی و مجنون سومین مثنوی از مجموعه مثنوی هايی 
است که به خمسه نظامی معروف است. برخی معتقدند 
که مضامین پراکنده اين داســتان برگرفته از اشعار و 
افسانه های فولکور عربی اســت که نظامی رنگ و بوی 
ايرانی به آن بخشیده است. در توضیح داستان ماجرای 
لیلی و مجنون بايــد گفت:  لیلی و مجنــون، دختر و 
پســری نابالغ در مکتبخانه به يکديگر دل می بندند. 
خواستگاری خانواده پســر به نتیجه نمی رسد و حتی 
به جنگ قبیله ای می انجامد؛ جنگــی که مجنون در 
آن طرف دشمن)طايفه عروس( را می گیرد. لیلی را به 
مرد مالداری شــوهر می دهند ولی بیماری لیلی باعث 
ناکامی شوهر می شود و لیلی دوشیزه می ماند. شوهر از 
شدت ناراحتی لیلی دق می کند و می میرد. لیلی به ذکر 
حق می پردازد و دلش به نور الهی و فره ايزدی روشن 

می شود و به مقام واالی معنوی می رسد. سرانجام در 
آخرين ديدار بر سر گور لیلی، او از مجنون دستگیری 

کرده و آن نور ايزدی در دل مجنون جای می گیرد.

مترجم لیلي و مجنون
ديک ديويس، نويســنده شــاعر و مترجم انگلیسی و 
استاد بازنشسته دانشگاه اوهايوست که تاکنون بیش 
از 20کتاب منتشر کرده است. ترجمه اشعاری از عطار، 
رباعیات حکیم عمر خیام، غزلیات حافظ و داستان های 
شاهنامه فردوسی به نظم و نثر، ويس و رامین، ترجمه 
دايی جان ناپلئون نوشــته ايرج پزشــک زاد به زبان 
انگلیســی و نیز »آيینه دل من: هزار ســال شعر زنان 
ايران« که ترجمه آنتولوژی شعر شــاعران زن ايرانی 
از رابعه بلخی تا شاعران زن معاصر ايرانی است، برخی 
از ترجمه های او هســتند که از زبان و ادبیات فارسی 

صورت گرفته است.

استاد عبدالوهاب شهیدی، موسیقی دان 
برجسته، خواننده، آهنگساز، مدرس آواز 
و نوازنده شاخص دیروز در 99 سالگی دار فانی را وداع گفت. شهیدی با 
اجرای بیش از ۲30 برنامه، از فعال ترین هنرمندان برنامه گل هاي رادیو 
بوده و رتبه سوم بیش ترین برنامه موسیقی را در گل ها دارد. عبدالوهاب 

شهیدی در اجرای آوازهای محلی نیز پیش رو بود. تصنیف معروف زندگی 
با مطلع آن نگاه گرم تو از این هنرمند است. سیدعلیرضا دربندی یکی 
از عالقه مندان و طرفداران عبدالوهاب شــهیدی، آثار این هنرمند را 
گردآوری و در قالب كتاب منتشر كرده است. گفت وگویی با نویسنده 

كتاب »ماندگار ها و یادگارها« انجام داده ایم كه در ادامه مي آید.  

سعیده مرادي
خبرنگار

حقايقي از نويسنده شازده کوچولو در کتاب نامه هاي عاشقانه اگزوپري

نشانه های جدید از عشقی قدیمی

به تازگــي کتابــي جديد از 
نامه هــاي عاشــقانه آنتوان گذر

دو سنت اگزوپري نويسنده و 
خلبان فرانسوي، خالق کتاب ماندگار شازده 
کوچولو منتشر شده است که نشان مي دهد 
جدايي تلخ بین او و همســرش سرانجام به 
آشــتي و صلح رسیده اســت. طبق اسناد 
تاريخي گفته مي شد که عشق اگزوپري به 
همسرش الهام بخش خلق شازده کوچولو 
بوده اســت. به گزارش گاردين، شــازده 
کوچولو يا شــاهزاده کوچولو نخستین بار 
سپتامبر ســال 1943 در نیويورك منتشر 
شــد که تا کنون بــه 450زبان زنــده دنیا 
ترجمه و بــا فروش بیــش از 200میلیون 
نســخه يکي از پرفروش تريــن کتاب هاي 
تاريخ بوده است. هنوز از اين کتاب به طور 
متوسط سالي يک میلیون نسخه در جهان 

به فروش مي رسد.

گل سرخ شازده كوچولو 
در اين داستان سنت اگزوپري به شیوه اي 
سوررئالیستي به بیان فلسفه خود از دوست 
داشتن و عشق و هســتي مي پردازد. طي 
اين داســتان ســنت اگزوپري از ديدگاه 
يک کودك، که از ســیارکي به نام ب612 
آمده، پرسشگر ســؤاالت بسیاري از آدم ها 
و کارهايشان است. اگزوپري سال 1930با 
»کونســئلو سانســین« هنرمند ســبک 
سورئالیستي مکتب سالوادور دالي ازدواج 
کرد و گفته مي شــود در واقع گل ســرخ 
موجود در داستانش همان همسرش است.

اگزوپري در جايي نوشــته است: کونسئلو 
عزيــزم اصال متوجه نیســتي کــه چقدر 
مرا رنــج مي دهي. همســرش در پاســخ 
تلگراف شــوهرش مي نويسد: من از اعماق 

وجودم گريه مي کنم و از اينکــه از تو دور 
باشــم، وحشــت دارم. »آلن ويرکاندلت« 
نويسنده زندگینامه اگزوپري در گفت وگو 
با خبرگزاري فرانســه گفته است: همسر 
اگزوپري احســاس افســردگي داشــته و 
به خاطر همین مشــکالتي بین آنها ايجاد 
شده بود.  بر خالف نوشته هاي قبلي که گفته 
بودند اگزوپري از همســرش جدا شده در 
يکي از آخرين نامه هاي او به کونسئلو نوشته 
شده است: کونسئلو، براي اينکه همسر من 
هستي از تو تشکر مي کنم. اگر کشته شدم، 

کسي هست که تا ابد منتظر او باشم.

سقوط هواپیماي اگزوپري
 نويسنده شازده کوچولو در آخرين روزهاي 
جنــگ جهانــي دوم و پیاده شــدن قواي 
متفقین در ســواحل فرانســه، بار ديگر با 
درجه ســرهنگي نیروي هوايي به فرانسه 
بازگشــت. در 31 آگوســت 1944 براي 
پروازي اکتشافي برفراز فرانسه اشغال شده 
از جزيره کرس در درياي مديترانه به پرواز 
درآمد؛ و پــس از آن ديگر هیــچ گاه ديده 
نشــد. دلیل ســقوط هواپیمايش هیچ گاه 
مشخص نشــد؛ اما در اواخر قرن بیستم و 
پس از پیداشدن الشه هواپیمايش اينطور 
به نظر مي رسد که برخالف ادعاهاي پیشین، 
او هدف آلماني ها واقع نشــده اســت؛ زيرا 
روي هواپیما اثري از تیر ديده نمي شــود و 
به احتمال زياد سقوط هواپیما به دلیل نقص 

فني بوده است.
 بعد از مرگ اگزوپري خانواده اش به خاطر 
عقايد سیاسي شــان هیچ وقت به کونسئلو 
روي خوش نشــان ندادند؛ چــون اعتقاد 
داشتند پسرشان نبايد با يک خارجي ازدواج 

مي کرده است.
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ادامهاز
صفحهاول

خوزستانتشنهاست
براســاس گــزارش مركز ملي 
خشكســالي و اقليم شناسي هواشناســي، ايران با 
خشكسالي بي ســابقه  دســت به گريبان است. در 
خوزستان البته بارندگي بسيار كمتر از سال گذشته 
بود و اســتان هاي همجوار كه تامين كننده آب اين 
استان هســتند، همچون لرســتان، چهارمحال و 
بختياري و كهگيلويــه و بويراحمد نيــز در رديف 

كم بارش ترين استان هاي كشور قرار گرفته اند.
مطالعات جامــع منابــع آب ســازمان آب و برق 
خوزستان نيز مشخص كرده است كه زمستان سال 
گذشته بارندگي ها در خوزستان مؤثر نبود و آورده 
آبي قابل توجهي نيز در اين استان ثبت نشده است. 
اميدها اما به بارش هاي بهــاري در فروردين ماه بود 
كه فروردين 1400نيز كم بارش ترين ماه در مقايسه 

با بارش ها در فروردين سال هاي گذشته بود.
براساس مطالعات صورت گرفته ارزيابي شده است 
كه خشكسالي تابستان امسال در خوزستان مشابه 
سال ۹7 است. با اين تفاوت كه شرايط در حوضه هاي 
آبريز رودخانه هاي دز و كرخه نيز از ســال ۹7 بدتر 

است.
كم بارشــي و به تبع آن كاهش آورده آبي باعث شد 
امكان آبگيري كامل مخازن سدها نيز فراهم نشود و 
تامين كامل آب براي كشت زمستاني در خوزستان 
و همچنين اقدامات صورت گرفته براي جلوگيري 
از وارد آمدن خســارات ناشــي از خشكســالي به 

كشاورزان، موجب تنش در مخازن سدها شد.
تبعاتخشكيدگيكارون

محمد درويــش، رئيس كميته محيط زيســت در 
كرسي سالمت اجتماعي يونسكو با اشاره به تبعات 
محيط زيستي و اجتماعي خشــكيدگي كارون به 
همشهري مي گويد، دبي حال حاضر رودخانه كارون 
در محدوده پل سفيد اهواز به كمتر از 210مترمكعب 
در ثانيه كاهش پيدا كرده است. اين عدد براي اواسط 
ارديبهشت بسيار نگران كننده است؛ چون اگر دبي 
كارون به كمتر از 150مترمكعب در ثانيه برســد، 
احتمال اينكه در مواقع مد، آب شــور خليج فارس 
به نخلستا ن ها وارد شــود، زياد است و فاجعه بزرگ 
اقتصادي – محيط زيستي براي جنوب خوزستان، 
اروندكنار و شادگان به همراه خواهد آورد. در كنار 
اين نكته بخش قابل توجهي از دبي كارون، پساب و 
فاضالب است و به هيچ وجه كيفيت ندارد و اين سبب 
مي شود حاصلخيزي دشت خوزستان هم به شدت 
به مخاطره بيفتد و در طوالني مدت موجب تشكيل 
كانون های توليد گردوغبار، كاهش تنوع زيســتي و 
تشديد مهاجرت از استان خوزستان شود. هم اكنون 
هم نشانه هاي افزايش مهاجرت در اين بخش از كشور 
مشخص است و برخي هموطنان خوزستاني به دليل 

همين تنش هاي آبي و خشكســالي به استان هاي 
شــمالي كشــور مهاجرت مي كنند. براساس آمار 
جديدي كه مركز آمار ايران منتشــر كرده اســت، 
اســتان خوزســتان در رديف مهاجرفرست ترين 
استان هاي كشور قرار گرفته است؛ بنابراين تشديد 
پديده گردوغبار و افت كيفيت منابع آبي اين منطقه، 
كامال بر زندگي اجتماعي مــردم تأثيرگذار خواهد 
بود. وقتي آب براي نوشــيدن و هوا بــراي تنفس 
وجود نداشته باشد، بي شك تنها راه باقيمانده براي 
تداوم حيات، مهاجرت از مناطق خشك و غبارآلود 
اســت. تنش هاي اجتماعي، حاشيه نشيني اطراف 
كالنشهرها، افسردگي، خودكشي و در نهايت افزايش 
جرم و جنايت مولفه هاي ناشــي از مهاجرت يكباره 

جمعيت است.
كارشناســان معتقدند، اگر امروز نهادهاي دولتي 
و محيط زيســتي براي رفع شــرايط موجود اقدام 
مي كنند، در آينده با افزايش مهاجرت از نقاط بد آب 
و هوا و بي آب، معاونت پيشــگيري از وقوع جرم قوه 
قضاييه و در نهايت سازمان زندان ها بايد براي كنترل 

اوضاع اقدام كنند.
آنگونه كه محمد درويش، فعال محيط زيســت به 
همشهري گفته است، بهترين راهكار براي كاهش 

تنش آبي در خوزســتان، كاستن از حجم وابستگي 
معيشتي به منابع آب و خاك رودخانه هاي كارون، 
دز، كرخه، جراحي، مارون و زهره است. او مي گويد: 
ايران يك كشور خشك بوده و ممكن است ميانگين 
نزوالت آسماني اش طي يك سال 50درصد نسبت 
به ســال قبل كاهش پيدا كند؛ بنابراين نبايد همه 
تخم مرغ ها را در يك سبد قرار داد و در انتظار بارش 
باران بيشتر بود، بلكه بايد براي مديريت اين وضعيت 
در دوره خشكسالي به سمت معيشت هاي جايگزين 
و مكمل رفت. انرژي خورشيدي و بادي را استحصال 

كرد و تقويت زيرساخت هاي رونق گردشگري را در 
دستور كار قرار داد.

به گفته رئيس كميته ســالمت اجتماعي كرســي 
محيط زيست يونســكو در تهران، استان خوزستان 
بيش از 400سايت تاريخي بسيار ارزشمند و هزاران 
سايت اكتشــاف نشــده دارد؛ بنابراين بايد از اين 
بخش ها درآمدزايي شده و خام فروشي كنار گذاشته 

شود و سراغ برداشت از منابع ثانويه رفت.
محمد درويش درباره وضعيت منابع آبي خوزستان 
و تأثيــر خشــكيدگي كارون بر زيســت مردمان 

خوزســتان مي گويد: كاهش وابستگي معيشتي به 
منابع آبــي يعني كاهش زراعت آبــي و كاهش دام 
و پرورش طيور؛ بنابراين بايد ســراغ صنايعي رفت 
كه كمترين ميزان مصــرف آب را دارند؛ چون براي 
توليد هر كيلوگرم گوشت، حجمي معادل 15هزار و 
500ليترآب مصرف مي شود. پس نبايد اشتباهات را 
ادامه داد، بلكه بايد از انرژي هاي نوين خورشيدي و 
بادي برق توليد كرد و با صادرات انرژي استحصال 
شده گوشت خريد تا در شرايط خشكسالي با خطر 

جدي بي آبي مواجه نشد.

يادداشت

خشكساليانسانساختوتهديدسرزمين
آب هاي زيرزميني60درصد از ذخاير آب هاي شيرين كشور را تشكيل 
داده و بنابراين، حياتي ترين منبع تامين آب محسوب مي شوند. ايران، 
دومين كشــور پرجمعيت خاورميانه و از لحاظ استحصال آب هاي 
زيرزميني در صدر كشــورهاي منطقه اســت. در مقايسه با سومين 
كشور پرجمعيت خاورميانه و همسايه پرآب ايران يعني تركيه، نرخ 
بهره وري آب و انرژي ايران در حوزه كشاورزي بسيار پايين است و طي 
سال هاي 1383تا13۹6بيش از 77درصد از اراضي ايران )23حوضه 
از 30حوضه آن( اضافه برداشت از آب هاي زيرزميني داشته اند. طي 
همين بازه زماني 74كيلومترمربع )1.6برابر حجم درياچه اروميه در 
پرآب ترين حالت( از آب هاي زيرزميني اســتحصال شد و در مقابل، 
به دليل كاهش ميزان نزوالت آســماني، كاهش آبدهي رودخانه ها و 
افزايش ميزان تقاضا براي آب، تغذيه سفره هاي آب زيرزميني چنان 

نبود كه حجم برداشت را جبران كند.
برداشــت بي رويه از آب هاي زيرزميني و نرخ كمتر تغذيه آبخوان ها، 
نه تنها امنيت آبي بلكــه امنيت غذايي و اجتماعي كشــور را تهديد 
مي كند. تبعات زيســت محيطي افت تراز آب هاي زيرزميني همين 
حاال هم دامان ايران را گرفته اســت. هم اكنون، 300دشت كشور از 
لحاظ ميزان فرونشست زمين، وضعيت »فوق بحران« دارند؛ وضعيتي 
بي بازگشــت كه جبران آن به هزاران ســال زمان نيــاز دارد. وقوع  
طوفان هاي گردوغبار نيز از ديگر تهديد هاي زيســت محيطي است 
كه در كنار خشكسالي و فرسايش خاك تمام بخش هاي اقتصادي و 

خدماتي كشور را تحت تأثير قرار خواهد داد.
خشكسالي به دوره اي با شرايط خشك تر از ميانگين نرمال اشاره دارد 
كه سبب مشكالتي در نظام آب شــناختي يك منطقه مي شود. اين 
شرايط مي تواند حاصل تغيير در ميزان بارش )خشكسالي هواشناسي(، 
ميزان رطوبت خاك )خشكسالي كشــاورزي(، ميزان رواناب و تراز 
آب هاي زيرزميني )خشكسالي هيدرولوژيك( و يا در نتيجه افزايش 
ميزان تقاضا بيش از موجودي و ذخاير آب در دسترس )خشكسالي 

اقتصادي- اجتماعي( باشد.
خشكســالي اقتصادي- اجتماعي كه از آن به »ورشكســتگي آبي« 
نيز تعبير مي شــود، در مطالعات بحران آب ايران و سياستگذاري در 
اين رابطه كمتر مورد توجه اســت. براي توصيف دقيق تر خشكسالي 
انسان ساخت، خشكســالي بايد به عنوان يك فرايند در سيستم هاي 
پيوسته انسان- طبيعت مورد بررسي قرار بگيرد. همانگونه كه رژيم 
آبي يك منطقه تحت تأثير مولفه هــاي اقليمي و طبيعي مي تواند بر 
فعاليت هاي انساني اثرگذار باشد، فعاليت ها و تصميمات انساني نيز 
بر رژيم آبي يك منطقه و حتي فراتر از آن الگوهاي اقليمي تأثيرگذار 
هستند. از اين رو ست كه امروزه نقش جوامع انساني در ساختار سيستم 
انســان-طبيعت و تغييرات همبند حياتي آب-غذا-انرژي به شدت 
مورد توجه پژوهشگران و سياستگذاران است تا بتوانند در چارچوب 
مجموعه اي از سيســتم هاي اقتصادي، اجتماعي، محيط زيســتي و 
هيدرولوژيكي، با در پيش گرفتن مناســب ترين استراتژي ها، شرايط 

ريسك و بحران را به طور مؤثر مديريت كنند.

آيلينجوادي
پژوهشگر محيط زيست

   وزارت نيرو: دبي آب رودخانه كارون كه به پرآب ترين رود ايران 
شهرت دارد 260درصد نسبت به سال قبل كاهش يافته است

لب خشک کارون
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  كرونا هزار چهره دارد، كرونا هزار بازي 
دارد و خوب مي داند چطور يكه تازي گزارش

كند و معادالت زندگي را به هم بريزد. 
خوب مي داند چطور جوالن دهد و با جان و جهان و 
زندگي مردم بياميزد. گاهي جان بگيرد و گاهي هم در 
سايه بنشيند به تماشا. حاال، دومين بهار، آغشته به 
كرونا پيش مي رود و ديگر بعضی ها به خيال خودشان 
جگر شــير پيدا كرده اند و هراس چنداني از بيماري 
ندارند؛ گرچه بيماري به تاخت پيش مي تازد، جوالن 

مي دهد و مي درد.
نيمه هاي اسفند بود كه روابط عمومي انجمن جراحان 
پالســتيك و زيبايي ايــران، اعالم كــرد كه ميزان 
جراحي هاي زيبايي بيني در دوران كرونا افزايش پيدا 
كرده است. ماجرايي كه پس از آن به هزار زبان از قول 
پزشكان و متخصصان اين حوزه مطرح شد؛ نه تنها در 
ايران كه در بسياري از كشورهاي خارجي. نمونه اش 
آلمان كه اعالم شد نرخ جراحي زيبايي در اين كشور 
از 83هزار مورد در سال2019، به بيش از 100هزار 

مورد در سال2020 رسيده است.
ايران هم سال هاست كه يد طواليي در جراحي هاي 
پالستيك و زيبايي دارد و روزبه روز هم به لطف فضاي 
مجازي و تبليغات رســانه اي و ماهواره اي، اقبال به 
تغيير جزئي از بدن و انجام عمل هاي زيبايي در آن 
بيشتر مي شود. براساس گزارش انجمن بين المللي 
جراحي پالستيك )ISAPS( در سال2017 آمريكا 
مقام نخست جراحي هاي زيبايي را از آن خود كرده 
و ايران در رتبه بيستم قرار داشته است. گرچه بنابر 
روايت بابك نيكومرام، نايب رئيس انجمن جراحان 
پالستيك و زيبايي، در فهرســت منطقه اي، ايران 
رتبه دوم را در اين زمينه از آن خود كرده است. البته 
آمار و ارقام مشخص ساالنه ای در مورد جراحي هاي 
زيبايي در ايران وجود ندارد، با اين حال در آمارهاي 
غيررسمي اعالم شــده كه ســاالنه حدود 25هزار 
جراحي بيني در كشــور انجام مي شــود و حتي در 
آمارهاي تأييد نشــده، اين رقم در برخــي موارد تا 
ســالي 80هزار مورد نيز گزارش شــده است. حاال، 
روزگار كرونا و قرنطينه هــاي نصفه نيمه و مهم تر از 
آن دوركاري برخي از مشــاغل و غيرحضوري شدن 
دانشگاه ها و حتي مدارس، بهانه اي شده تا خيلي ها 
خطر ابتال به بيمــاري را به جان بخرنــد و حتي در 

شرايط پرخطر، تن به تيغ جراحي بسپارند.
البته چند باري هم به لطف محدوديت هاي اعالم شده 
از ســوي وزارت بهداشــت، انجــام جراحي هــاي 
غيرضروري و زيبايي، براي دوره اي كوتاه و موقتي، 
ممنوع شــد. يك بار اوايل بهار و بــار ديگر هم اوايل 
تابســتان99؛ زماني كه كروناويروس بيش از قبل، 
شــعله ور شــد و تعداد مبتاليان و قربانيان آن رو به 

افزايش گذاشت.

متقاضيانجراحيزيباييچهميگويند؟
گرچه در ماه هاي آغازين شيوع كرونا، وزارت بهداشت 
سختگيري هاي بيشتري در زمينه انجام جراحي هاي 
زيبايي اعمال كرد اما به مرور ماجرا عادي شد. حتي 
در پاييز؛ در همان روزهايي كه ويروس هزارچهره تا 
مي توانست جوالن  داد و ســياه ترين و مرگبارترين 

روزهاي خودش را رقم زد.
بهاره، دختر جواني اســت كه در كــوران كرونا در 
ارديبهشت99 جراحي بيني كرد، در ارديبهشتي كه 
شبيه ارديبهشت هاي معمول نبود و بوي مرگ گرفته 
بود؛ بهاره به همشهري مي گويد: »اسفند 98، كارهاي 
مقدماتي جراحــي ام رو انجــام دادم و براي پنجم 
فروردين 99 وقت گرفتم. هم تعطيلي بود و هم اينكه 
اون موقع ما كال دوركار شده بوديم و مشكلي نبود. اما 
وقت عملم كه شد، گفتن فعال اجازه جراحي نداريم 
و براي ارديبهشت بهم وقت دادن. البته ارديبهشت 
هم دوباره كرونا اوج گرفته بود، اما من مي خواســتم 
هرجوري شــده عمل كنم. اون موقع تازه عقد كرده 
بودم و چند ماه ديگه عروســيم بود. برام مهم بود كه 

قبل از عروسي حتما عمل كرده باشم«.
شــوق عمل پيــش از عروســي، بر خطــر ابتال به 
بيماري چربيــده و بهاره را راهــي كلينيك زيبايي 

كرده اســت؛ »جايي كه من رفتم، خيلي موضوعات 
بهداشــتي رو رعايت مي كردن. همه بايد ســه روز 
قبل از جراحــي، آزمايــش كرونا مــي دادن و اگه 
جواب منفي بــود، جراحی مــون انجام مي شــد. 
ضمن اينكه من تــوي كلينيك جراحــي كردم و 
كلينيك ها هم معموال خلوت تــرن. توي كلينيك 
هيچ بيمار كرونايــي پذيرش نمي شــد و فقط هم 
يه همراه مي پذيرفتن. تا ظهر كه مــن اونجا بودم، 
دكتر خودم بــه چهارنفر وقت جراحــي داده بود و 
فكر مي كنم جز من خيلي ها بــه اين فكر افتادن كه 

 توي مــدت قرنطينه جراحي زيبايــي انجام بدن«.
سحر هم زن جوان ديگري اســت كه همين دو ماه 
پيش جراحي كرده؛ گرچه از چنــد وقت پيش، به 
فكر جراحي بيني بوده اما هيچ وقت دوست نداشته 
با چسب روي بيني در خيابان ديده شود. براي همين 
فكر كرده حاال كه از سر اجبار، ماسك جزو ضروري 
زندگي همه شــده، از فرصت اســتفاده كند. او به 
همشهري مي گويد: »مي خواستم پاييز سال گذشته 
جراحي كنم، اما اون موقع كرونا زياد شد، يادمه تعداد 
كشته ها حدود 400، 500نفر در روز بود و براي همين 

منصرف شدم. اما وقتي تعداد كشته ها دوباره دورقمي 
شد فكر كردم زمان خوبيه. البته بازم يكم مي ترسيدم 
اما با دكترم كه حرف زدم، گفت تو كه هر روز داري 
مي ري سركار، كلينيك اومدن و جراحي كردن هم 
ريسكش از هرروز سر كار رفتن بيشتر نيست. ديدم 
حرفش منطقيه. بعدم  فكر كردم اگه كرونا تموم بشه، 
همه ماسك رو برمي دارن و من هم ديگه عمرا عمل 

نمي كنم!« 
اما جالب اينكه تمام كلينيك ها خودشان را موظف 
به انجام آزمايش پي ســي آر پيش از انجام جراحي 

نمي دانند؛ »به من گفتن نيازي نيست پيش از عمل 
تست كرونا بدي. اما آزمايش خوني كه قبل از عمل 
انجام داده بودم رو بررســي كردن و گفتن احتمال 
اينكه مشكوك به كرونا باشم خيلي كمه. اما همزمان 
با من يه نفر بــود كه از روي همــون آزمايش بهش 
گفتن مشــكوكه به كرونا و براي همين بهش وقت 
عمل ندادن. به هرحال اون موقــع كلينيك خيلي 
شــلوغ نبود، اما االن بعد از دو ماه كه هر هفته براي 
عوض كردن چسب بيني م مي رم دكتر، مطب واقعا 
شــلوغه و هربار فكر مي كنم تمام عالم و آدم اومدن 

دماغشون رو عمل كنن!« 

سالمتبيماردراولويتماست
در روزگار نامتالطمي كه خيلي  از كســب وكارها از 
رونق افتادند و كار وكاســبي خيلي ها كســاد شد و 
در عين حال، خبر زيادشــدن جراحي هاي زيبايي 
منتشر شــد، عده اي گمان كردند كه حاال برخالف 
ساير مشاغل، نان جراحان پالســتيك حسابي در 
روغن افتاده است؛ با اين حال، حامد باطني، رئيس 
و عضو هيأت مديره انجمن جراحان پالســتيك و 
زيبايي ايران، به همشهري مي گويد كه اين موضوع، 
گرچه برداشتي شايع در ســطح جامعه است با اين 
حال، درست نيست؛ »در دوران همه گيري، جراحان 
پالستيك هم مانند بسياري از مشاغل دچار آسيب 
اقتصادي و شغلي شدند. اين موضوع به طور كلي در 
اكثر مشاغل ديده شد و جراحان پالستيك هم از اين 
موضوع مستثني نبودند.« او به ميزان جراحي هاي 
پالستيك و متغيربودن آن در ماه هاي مختلف هم 
اشاره مي كند؛ »تعداد جراحي ها بسته به زمان هاي 
مختلف و شــرايط پاندمي در آن زمان متفاوت بود؛ 
گاهي تعداد جراحي ها كم و در برخي از ماه ها زياد 
بود. آمارهاي جهاني هم از همين روند در دوره هاي 
مختلف حكايــت دارد. در مقاله هــاي بين المللي 
توضيحات و گمانه هايــي در مورد علل تغيير تعداد 
عمل ها مطرح شده؛ ازجمله مرخصي هاي اجباري 
برخي از افراد از محل كارشان. اما طبيعتا جراحان 
پالستيك اول سالمتي بيمار را مدنظر قرار مي دهند 
و هر اقدامي كه سالمتي او، همراهش و يا كادر درماني 

را درمعرض خطر قرار دهد، انجام نمي دهند.«
اما اين روزها بيش از هميشه بر طبل تبليغات مجازي 
نواخته مي شود؛ بسياري از صفحات اينستاگرامي و 
كانال هاي تلگرامي، در حال تبليغ نوع مشــخص و 
تعريف شده اي از زيبايي هستند؛ تبليغاتي كه حتي 
در روزهاي سياه كرونايي هم فروكش نكرده و حتي 
به ناحق، برخي از متقاضيان عمل هاي زيبايي را در 
سياه چاله جراحي هاي غيراســتاندارد فرومي برند؛ 
موضوعي كه باطني در مورد آن هشــدار مي دهد: 
»در دوران پاندمــي، برخي افــراد غيرحرفه اي يا 
برخي از مراكز جراحي غيرمجاز به مداخالت زيبايي 
برخــالف آيين نامه هاي وزارتي اقــدام كردند. اگر 
جراحي هاي زيبايي با اســتانداردهاي بهداشــتي 
و توســط فرد متبحر انجام گيــرد غالبا عمل هاي 
كم خطر و كم عارضه اي محسوب مي شوند و انجام 
آنها براي بيمار، تجربه اي خوشايند است. درحالي كه 
اگر دســتورالعمل ها و آيين نامه ها مورد توجه قرار 
نگيرند و افراد غيرحرفــه اي و ناكارآزموده اين كار 
را انجام دهند يا مركز ارائــه خدمت فاقد اتاق هاي 
جراحي استاندارد باشــد، ممكن است موجب بروز 
عوارضي براي بيمار شود كه اصالح آنها بسيار زمانبر 
و هزينه بر خواهد بــود«. او تأكيد مي كند: »انجمن 
جراحان پالستيك و زيبايي ايران به بيماران توصيه 
مي كند براي انجام جراحي هاي زيبايي به تبليغات 
افراد در فضاي مجازي از قبيل صفحات اينستاگرامي 
و كانال هاي تلگرامي اعتماد نكنند و اطالعات مورد 
نياز براي عمل شان را از مراجع قانوني مجاز دريافت 
كنند. يكي از مشكالت انجام جراحي هاي پالستيك 
و مداخالت زيبايي اين است كه برخي از آنها محدود 
به انجام در بيمارستان هاي بزرگ و مجهز نمي شوند 
و در بعضي از مراكز كوچك هم قابل انجامند. با توجه 
به اينكه برخي از اين عمل ها در مطب ها و حتي خارج 
از نقاط پزشكي مانند برخي از سالن هاي زيبايي و 
آرايشگري صورت مي گيرند، كنترل آنها و دخالت 
سيستم نظارتي و همين طور آمارگيري آنها بسيار 

مشكل خواهد بود«.

 بررسي هاي همشهري نشان مي دهد، در كنار باالرفتن ميزان جراحي هاي زيبايي در دوران كرونا
 الگوهاي جراحي هم تغيير كرده است

دوئل زيبايي و سالمتي

مريملطفي
خبرخبر نگار

تجمعدانشآموزانعليهامتحانات
حضوريبهتهرانرسيد

تجمع دانش آموزان پايه هاي نهم و دوازدهم كه در روزهاي گذشته 
و در نقد برگــزاري حضوري امتحانات ايــن دو پايه تحصيلي در 
مقابل ادارات آموزش وپرورش چند شهر ازجمله اصفهان، اردبيل، 
زنجان، فوالدشهر، يزد، بروجرد و... برگزار شده بود، به پايتخت هم 
رسيد؛ به طوري كه روز گذشته جمعي از دانش آموزان پايه هاي 
نهم و دوازدهم در مقابل ســاختمان وزارت آموزش و پرورش در 
خيابان سپهبد قرني تهران تجمع كرده و خواسته خود را براي  لغو 

برگزاري حضوري امتحانات  تكرار كردند.
به گزارش همشهري، دانش آموزان اين دو پايه تحصيلي با توجه به 
شيوع ويروس كرونا و هراس از حضور طوالني مدت در اجتماعات 
از وزارت آموزش و پرورش درخواست دارند كه شيوه اي مجازي 

را براي برگزاري امتحانات پايان ترم برگزينند.
امــا محســن حاجي ميرزايي، وزيــر آموزش وپــرورش در پي 
نگراني هاي دانش  آموزان و خانواده هاي آنها اعالم كرده اســت: 
»فقط پايه هاي نهم و دوازدهم به دليل انجام هدايت تحصيلي و 

شركت در كنكور سراسري، آزمون حضوري دارند.«

مقاومت وزارت آموزش وپــرورش در برابر غيرحضوري شــدن 
امتحانات در پايه دوازدهم ناظر بر اين اســتدالل اســت كه در 
كنكور 1400، 25 درصد وزن نمره كنكور به نمرات پايه دوازدهم 
اختصاص پيدا كرده و ضريب تأثير نمــرات در كنكور قابل تأمل 
اســت. همچنين براســاس پيش بيني ها ممكن است وزن تأثير 
نمرات پايــه دوازدهم در كنكور 1401 به 40 درصد هم برســد، 
بنابراين مســئوالن آموزش وپرورش تأكيد دارنــد كه آزمون ها 

به صورت حضوري، استاندارد و با اطمينان برگزار شود.
اســتدالل مســئوالن آموزش وپرورش درباره غيرممكن بودن 
برگزاري مجازي امتحانات پايه نهم هم به اين نكته اشاره دارد كه 
در پايه نهم به دليل اينكه دانش آموزان براي انتخاب رشته اقدام 
خواهند كرد، نمره اين پايه تأثير بسزايي در رشته انتخابي خواهد 
داشت و الزم است امتحانات اين پايه هم حضوري برگزار شود تا 
اطمينان بيشتري بابت صحت ارزشيابي دانش آموزان حاصل شود. 
با وجود استمرار اعتراضات دانش آموزي براي غيرحضوري شدن 
امتحانات پايه هاي نهم و دوازدهم و تداوم اصرار آموزش وپرورش 
براي برگزاري حضوري اين امتحانات، اما وعده هايي از سوي اين 
وزارتخانه به دانش آموزان داده شده تا حداقل با اضطراب كمتر در 

جلسات امتحان حاضر شوند.

برگزاريآزمونجبرانيبرايدانشآموزانكروناييدرمرداد
وشهريور

غالمرضا كريمي، مشــاور وزير آموزش و پرورش در ســنجش و 
پايش كيفيت آموزشي مي گويد: »اگر دانش آموزي در پايه نهم 
مبتال به كرونا شده و امكان شركت در امتحانات حضوري را ندارد، 
مي تواند در امتحانان خرداد ماه شركت نكند و در آزمون جبراني 
كه در اواخر تير و اوايل مرداد برگزار خواهد شــد، امتحان دهد. 
البته اگر دانش آمــوز مبتال به كرونا حتــي در آزمون مرداد هم 
نتوانست شركت كند، مي تواند در آزمون شهريور امتحان دهد. اگر 
دانش آموزاني كه در آزمون هاي جبراني شركت مي كنند، گواهي 
مبني بر اينكه در خرداد ماه مبتال به كرونا بوده اند را ارائه دهند، 

نمره شان در بخش امتحانات خرداد ثبت مي شود.« 

كاهشتا۳0درصديحجمكتبدرسيدرامتحانات
مشاور وزير آموزش و پرورش در سنجش و پايش كيفيت آموزشي 
همچنين در پاســخ به اينكه طراحي سؤاالت امتحانات نهايي بر 
حسب وضعيت قرمز كرونايي چگونه خواهد بود؟ مي گويد: امسال 
سال تحصيلي متفاوتي بوده است. برخي مناطق، آموزش كامل و 
برخي مناطق، آموزش كمتري دريافت كردند. بنابراين طراحي 
وزارت آموزش و پرورش براي آزمون ها اين است كه تا 30 درصد 
از حجم مطالب درســي را كاهش داده است. سازمان پژوهش و 
برنامه ريزي آموزشي حذفياتي داشته كه در سايت اين سازمان و 
مركز سنجش و پايش كيفيت آموزشي درج شده است و براي پايه 
دوازدهم هم اين حذفيات به سازمان سنجش ارائه شده  كه سؤال 

در كنكور از اين بخش ها طراحي نشود.

جداسازيدانشآموزانمبتاليامشكوكبهكرونا
محمد محســن بيگي، مديركل دفتر ســالمت وزارت آموزش و 
پرورش نيز با اعالم اينكه دانش آموزان مبتال يا مشكوك به كرونا 
در فضاي قرنطينه امتحان مي دهند، اعالم كرد: بنا بر پيش بيني ها، 
مقرر شده است آن دسته از دانش آموزان كرونايي، افراد مشكوك 
به كرونا و كساني كه بيماري زمينه اي داشــته و ريسك ابتال به 
بيماري دارنــد، در فضاي جداگانه و انفــرادي در امتحان نهايي 
شــركت كنند. همچنين طبق خوداظهاري هر فردي كه اعالم 
كند هنگام برگزاري امتحانات عالئمــي از كرونا دارد، جداگانه 

امتحان مي دهد.

افزايشتعدادحوزههايامتحانيبرايفاصلهگذاريبيشتر
مديركل دفتر سالمت وزارت آموزش و پرورش همچنين با اشاره 
به اينكه در گذشته 4000 حوزه امتحاني در پايه دوازدهم داشتيم 
كه امســال بيش از 2700 حوزه به آن افزوده شده است، گفت: 
اكنون 6700حوزه در سطح كشــور داريم. 640 هزار دانش آموز 
پايه دوازدهم داريم و به طور ميانگين در هر حوزه امتحاني كمتر 
از 100دانش آموز براي شركت در آزمون حضور پيدا خواهند كرد 
كه البته در برخي مناطق ممكن است به علت گنجايش سالن ها 
جمعيت بيشتر هم باشد، ولي در برخي حوزه ها هم فقط 60 تا 70 
دانش آموز حضور پيدا مي كند. فاصله صندلي ها از همديگر از هر 
طرف تقريبا 2متر درنظر گرفته شــده و هر دانش آموز در فضاي 

فيزيكي 4مترمربعي قرار خواهد گرفت.

معاون آموزشي- پژوهشي سازمان نظام پزشكي در 
واكنش به  خودكشي تعدادي از دستياران رشته هاي پزشكي

تخصصي پزشكي به شرايط سخت زندگي رزيدنت ها 
به خصوص در شرايط همه گيري كوويد- 19 اشاره كرد و گفت: اين 
گروه جزو اقشار بسيار مظلوم و زحمتكش جامعه پزشكي هستند و 
دوره رزيدنتي جزو سخت ترين دوره هاي زندگي يك پزشك در ايران 
محسوب مي شود؛ چرا كه اين گروه با مشــكالت مختلفي ازجمله 

آموزشي، اقتصادي و معيشتي همزمان دست به گريبان هستند.
به گزارش ايلنا، عليرضا ســليمي ادامه داد: به همين داليل بود كه 
از ابتداي آغاز به كار اين دوره، ســازمان نظام پزشكي تشكيل دفتر 
دستياري كه يك مطالبه بسيار قديمي در كشور بود را پيگيري كرد 
و براي نخستين بار اين دفتر در سازمان نظام پزشكي براي بررسي و 

حل و فصل اين مشكالت و رايزني با متوليان امر تاسيس شد.
سليمي افزود: ما تالش كرديم كه خود دستياران رشته هاي پزشكي 
اين دفتر را تشكيل دهند تا اولويت ها و مشكالتشان را بررسي كنند 
و بســتري مهيا شــد تا صداي آنها و مطالبات برحق شان به گوش 
مسئوالن دركشور برسد.يك بررسي اجمالي و ساده نشان مي دهد 
كه فشار بسيار زيادي روي دستياران پزشكي وجود دارد؛ هرچند كه 
اين روزها فشار و استرس حتي روي پزشكان با بيش از 20سال سابقه 
نيز بي امان است، اما درنظر بگيريد جواني را كه در يك دوره سخت 
و فشرده آموزشي و درماني با درآمد بســيار كم و ناچيز كه كمتر از 

4ميليون تومان در  ماه است، با وضعيت سختي مواجه است.
معاون آموزشي- پژوهشي سازمان نظام پزشكي توضيح داد: حال 
تمام اين مشــكالت يك طرف، كار نفس گير توأم با كشــيك ها و 
شب بيداري هاي متوالي و آموزش در شرايط همه گيري كوويد-19 
واقعا طاقت فرساســت و براي بســياري از اين عزيزان كه در زمره 
نخبگان علمي و استعداد هاي درخشان هستند، رمقي باقي نگذاشته 

و سبب بروز مشكالت متعدد جسمي و روحي و رواني براي بسياري 
شده است.

سليمي با بيان اينكه دستياران پزشــكي همين امروز به يك توجه 
مضاعف و عاجل نياز دارند و هيچ مديريتي اينگونه نخبگان خود را 
رها نمي كند، گفت: بهبود وضعيت معيشتي و رفاهي و بهينه سازي  
شرايط كاري اين گروه، مطابق با استانداردهاي تعريف شده بايستي 
در زمــره اولويت هاي نخســت متوليان امر در هر گــروه اجرايي و 

دانشگاهي و نهادهاي قانون گذاري باشد.
او ادامــه داد: رياســت كل ســازمان نظام پزشــكي شــنبه 18 
ارديبهشت ماه دستور تشــكيل كميته ويژه اي را با محوريت دفتر 
دســتياري و با حضور اســتادان و صاحب نظران به منظور تحليل 
مشكالت دســتياران و يافتن راهكارهاي مناسب جهت حل اين 
مشــكالت و ارائه به وزارت بهداشــت درمان و آموزش پزشكي و 

مسئولين ذيربط در اسرع وقت صادر كرد.
ســليمي افزود: تعداد زياد صندلي هاي خالي در برخي رشته هاي 
تخصصي و كليــدي مثل تخصص بيهوشــي و مراقبت هاي ويژه و 
طب اورژانس و داخلي، افزايش انصــراف و افزايش مهاجرت زنگ 
خطرهايي است كه بايد همين امروز جدي گرفته شود و در غير اين 

صورت آينده بسيار نامطلوبي در مسير درمان كشور است.
معاون آموزشي- پژوهشي سازمان نظام پزشكي در انتها گفت: نظر 
شخصي من به عنوان يك استاد دانشگاه اين است كه دستياران رشته 
پزشكي، برگزيده ترين جوانان نخبه، توانا و با انگيزه اي هستند كه به 
واسطه ايمان و توان باال بعيد اســت صرفا به دليل مشكالت مذكور 
خودكشي كنند، اما انصراف و مهاجرت و خالي ماندن ظرفيت هاي 
دستياري در كشور در حكم خودكشي جمعي حرفه مقدس پزشكي 
است و آســيب هاي جدي آن متوجه امر خطير درمان مردم ايران 

خواهد شد.

آموزشزنانروستاييبرايحضوردربازارمجازيواكنشنظامپزشكيبهماجرايخودكشيچنددانشجويپزشكي
مشــاورعالي معاونــت امــور زنــان و خانــواده 

رياســت جمهوري بــا اشــاره بــه طــرح ملــي زنان
»توانمند ســازي  اقتصادي زنــان كارآفرين« براي 
دسترســي به فضاي مجازي قانوني فروش محصوالت، گفت: اين 
طرح از شــهريور 99 در معاونت امور زنان و خانواده و در شرايط 
همه گيري كوويد- 19 براي 100گروه و جمعيتي بيش از هزار زن 
كارآفرين، با هدف رفع موانع بازاريابي فروش محصوالت در حال 

اجراست.
به گزارش ايسنا، طيبه سياوشــي در اين باره توضيح داد: با وجود 

تالش زياد زنان كارآفرين در توليد محصول به دليل همه گيري 
كوويد- 19 موانعي بر ســر راه بازاريابي براي آنها ايجاد شده بود، 
به طوري كه حتي دسترسي محدود به بازارهاي سنتي خود را نيز 
از دست داده بودند. از اين رو معاونت امور زنان در جهت ورود اين 
زنان به درگاه هاي فروش محصوالت در فضاي مجازي قانوني و براي 

بهبود كسب وكار آنها اقداماتي انجام داد.
وي با بيــان اينكه جامعه هدف اين طــرح در تعامل معاونت زنان 
با دستگاه هاي اجرايي مشخص شــد، ادامه داد: جامعه هدف اين 
طرح شامل زنان عضو صندوق هاي خرد كشــاورزي ذيل وزارت 
جهادكشاورزي، زنان عضو تعاوني هاي شهري ذيل معاونت تعاون 
وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي، زنان گروه هاي هميار سرپرست 
خانواده ذيل سازمان بهزيســتي، زنان عضو تعاوني هاي روستايي 
ذيل وزارت جهادكشــاورزي و زنان كارآفرين برتر مســتقل ذيل 
پويش »زنان نسل تحريم« شناسايي شده توسط معاونت امور زنان 

و خانواده مي شود.
به گفته مشاور عالي معاونت امور زنان و خانواده رئيس جمهوري، 
در اين طرح سعي شده است تا جامعه هدف طي 3وبينار 8ساعته با 
سايت هاي فروش مجازي قانوني آشنا شوند. در اين وبينارها حدود 

100گروه از زنان كارآفرين حضور داشتند. همچنين در اين دوره از 
پرفروش ترين بازارهاي فروش مجازي قانوني موجود در سطح كشور 

با پشتيباني باال استفاده شده است.
او معتقد است كه بسياري از زنان كارآفرين با فضاي فروش مجازي 
آشــنايي ندارند يا از اين فضا هراس و ترس دارند. از اين رو ورود به 
فضاي فروش مجازي قانوني كشور براي بسياري از زنان كارآفرين 
ســخت اســت. درحالي كه طي وبينارهاي برگزار شــده با ارائه 
آموزش هاي اوليه به آنها و تبادل اطالعات، مي توان گفت زنجيره 

توليد به نوعي تكميل خواهد شد.
سياوشي با بيان اينكه از ظرفيت تسهيل گران اجتماعي و مؤسسات 
استارت آپي در اين طرح استفاده شده است، افزود: در اين زمينه 
توافقنامه اي با معاونت علمي و فناوري رياســت جمهوري منعقد 
كرديم و براســاس آن بودجه اي براي توليد محتوا، عكاسي و ثبت 

برند و تجاري سازي  به مؤسسات استارت آپي تعلق گرفت.
وي با بيان اينكه حدود 150غرفــه در اين بازارهاي مجازي ايجاد 
شده است، تصريح كرد: درحال حاضر چرخه اي ميان جامعه هدف 
با اين مؤسسات برقرار شده است و تالشمان بر اين است كه بتوانيم 
به ايجاد 430غرفه پايدار كيفي در بازارهاي فروش مجازي قانوني 
برسيم چرا كه هدفمان معطوف به كيفيت و الگو سازي  اين غرفه ها 

و نه كميت است.
مشاور عالي معاونت امور زنان و خانواده رئيس جمهوري افزود: اين 
مؤسسات تسهيل گر استارت آپي در سراسر كشور گسترده هستند 
و زنان كارآفرين تمام كشور مي توانند ذيل اين مؤسسات قرار گيرند. 
همچنين يك كميته هماهنگي ملي براي رصــد و پايش طرح و 
گزارش گيري از مؤسسات و تسهيل گران به جهت شناخت چالش ها 
و پيشبرد طرح، ديده شده است كه از ابتداي سال نيز نشست هايي 

را با اين مؤسسات داشته است.

گرچه مدتی اســت حرف و حديث ها از افزايش جراحي هاي پالســتيك و 
زيبايي در دوران كرونا قوت گرفته، با اين حــال، آمار دقيقي در اين رابطه 
وجود ندارد. حتي اين روزها كه اژدهاي كرونا دوباره سر از خاك برآورده و 
هر روز خواب و خوراك را بر خانواده هاي بيشتري حرام مي كند. با اين حال، 
فعال خبري از محدوديت هاي تازه  در اين رابطه نيست. گرچه 14فروردين، 
عليرضا وهاب زاده، مشاور وزير بهداشــت، در صفحه توييترش خبر داد كه 
براساس دستورالعمل جديد وزارت بهداشت جراحي هاي الكتيو تا پس از 
پايدارشدن شرايط در بيمارستان ها به تعويق خواهد افتاد اما قابل پيش بيني 
است كه اين تصميم، درد چنداني دوا نخواهد كرد؛ چراكه اغلب جراحي هاي 
الكتيو و زيبايی عمدتا در كلينيك ها انجام مي شود؛ به ويژه در دوران كرونا كه 

اين موضوع خواسته بسياري از متقاضيان هم بوده و هست.
مرتضي.ميم عكاس يكي از مراكز فتوگرافي پزشكي در تهران است. كسي 
كه روزانه با صدها متقاضي جراحي زيبايي سروكار دارد؛ از پير و جوان گرفته 
تا مردان و زناني كه در سوداي تصويري ايده آل از بدنشان، چشم بر كوران 
كرونا فرومي بندند. مرتضي سال هاست كه در اين حوزه فعاليت مي كند و 
حاال خسته از شلوغي بيش از حد كار، از حجم غيرقابل تصور مراجعان در 
روزگار كرونا به همشــهري مي گويد؛ »جايي كه من كار مي كنم كلينيك 
زيبايي نيست اما مركزي است براي عكاسي و آزمايش پيش از عمل. براي 
همين ما با تعداد زيادي از پزشكان كار مي كنيم. نكته مهم اينكه در شرايط 
فعلي كه اوضاع اين قدر خراب است، پزشكان افراد زيادي را براي عكس هاي 
كنترل يا بعد از عمل مي فرستند كه كامال غيرضروري است. وقتي هم كه 
عمل ها كمتر مي شود، متأسفانه تعداد مراجعان اينچنيني ما بيشتر مي شود، 
حاال يا براي كنترل است يا براي اينكه پزشكان اين عكس ها را به عنوان نمونه 

كار درآلبومشان مي گذارند«.
آن طور كه او مي گويد، درست يك ماه پيش از اعالم ممنوعيت هاي جراحي 
زيبايي در سال99، حجم متقاضيان ســر به فلك كشيده است؛ »فروردين 
و ارديبهشــت99 تقريبا خلوت بوديم، اما خرداد ماه مركز از شدت مراجع 
منفجر شد! انگار تمام كســاني كه در دو ماه اول سال عمل شان را به تعويق 
انداخته بودند، يكدفعه دل به دريا زدند. مراجعان ما در خرداد به راحتي به 

روزي 200نفر رسيد. درحالي كه هميشه پيك كاري ما معموال دو ماه تابستان 
و دو ماه آخر سال بود. اما از خرداد سال گذشــته تا همين امروز ما يكسره 
شــلوغ بوديم. قبل از عيد كه ديگر فاجعه بود. تنها در هشت ساعت شيفت 
صبح، به راحتي 70تا 80مراجعه كننده داشتيم. اين روزها هم از هر كسي 
مي پرسيم چرا مي خواهيد عمل كنيد؟ مي گويند چون عمل ها دارد گران 

مي شود و ديگر نمي توانيم پولش را جور كنيم«.
آن طور كه اين عكاس مي گويد، نكته عجيب ماجــرا، حضور مراجعان در 
ِرنج هاي مختلف ســني و البته همين طور از كادر درمان است: »اين روزها 
مراجعان كادر درمان ما زياد اســت، البته نه كساني كه در بخش كرونا كار 
مي كنند، اما مثال طرف دســتيار پزشك با پرستار اســت يا در بخش هاي 
مختلف بيمارستان كار مي كند. نكته ديگر اينكه از بچه هجده ساله مراجع 
داريم تا افراد باالي 60سال كه براي جراحي هاي زيبايي مي آيند؛ هم آقا و هم 
خانم. درحالي كه پيش از كرونا، عمدتا مراجعان ما جوان ترها بودند و تعدادي 
هم باالي 40سال. اما در اين يك سال عجيب بود كه تعداد مراجعان سالمند 

هم زياد شد؛ تقريبا 50درصد مراجعان روزانه ما باالي 50سال بودند«.
به گفته مرتضی در يك سال گذشته، اتفاقات عجيب و غريب در اين باره كم 
نبوده؛ »مورد خيلي عجيبي كه در ماه هاي گذشته با آن روبه رو شديم، يكي 
از پزشكان جراح بود كه تست كرونايش مثبت اعالم شد، با اينحال هيچ كدام 
از جراحي هايش را كنسل نكرد، توجيهش هم اين بود كه حالش خوب است 
و خب، بيمارانشان هم متوجه نشدند! اما چون در مركز ما تست داده بود، ما 
متوجه شديم. در عين حال پزشكاني هم داشتيم كه مرتب تست مي دادند و 
به محض اينكه تست شان مثبت مي شد، عمل هايشان را كنسل مي كردند«. 
او با آدم هاي مختلفي برخورد داشــته و برخي از آنها به واقع هوش از سرش 
پرانده اند؛ »يك بار خانمي كه حدودا هفتادساله بود، مراجعه كرد براي عكاسي 
و قرار بود ليفت صورت انجام دهد. كسي كه جزو آسيب پذيرترين گروه ها در 
برابر كرونا بود. گفتم شما ديگر چرا در اين شرايط چنين تصميمي گرفتيد؟ 
به راحتي گفت يك سال صبر كرديم ديگه، بسه! من با خودم فكر مي كردم 
خب، اين آدم 70سال با اين صورت زندگي كرده، حاال چطور مي تواند اين قدر 

راحت ريسك كند!«

اينروزها؟مردمدلبهدريازدهاند
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رشدصعودياتريوم،استالرواليتكوين
روز گذشته تقريبا تمامي ارزهاي ديجيتال بزرگ دنيا با رشد صعودي خوبي روبه رو بودند و به طور كلي بازار 
را صعودي كردند. در راس همه آنها، اتريوم قرار دارد كه روزهاي بسيار خوب و خوشي را سپري مي كند. 
قيمت اتريوم با عبور از 4هزار دالر حتي به باالي 4119دالر نيز رفت و ركورد جديدي را براي خود به ثبت 
رساند. با اين حال اتريوم در مقايسه با بيت كوين هنوز كم ارزش است. اما بعدازظهر روز گذشته بيشترين 
صعود به استالر اختصاص يافته بود. رمزارزي كه براي مدتي كانال هاي 12و 13هزار توماني را تجربه مي كرد، 
اما ديروز و تا لحظه نگارش اين مطلب با بيش از 41درصد صعود توانست وارد كانال 18هزار توماني شود. 

اليت كوين نيز كم كم مي رود تا كانال 400دالر را فتح كند.

 پس از حرف و حديث هاي 
متعدد و البتــه يك هفته فناوري

در  درنهايــت  تأخيــر، 
نخستين روز هفته جاري، سامانه ثبت نام 
تزريق واكســن كرونا از ســوي وزارت 
بهداشــت رونمايي شــد. به اين ترتيب 
نگراني كساني كه امكان دسترسي به آنها 
براي دعوت بــه تزريق واكســن وجود 
نداشــت، برطرف شــد. با اين حــال، با 
راه انــدازي ايــن ســامانه نگراني هــا و 
دغدغه هاي جديدي شكل گرفت. بخشي 
از مــردم از اينكــه داده هــاي هويتي و 
شــخصي آنها لو برود و به عنوان مثال در 
اختيار شــركت هاي تجاري قرار بگيرد 
اظهار نگراني كردند. بخشي از كارشناسان 
و عالقه مندان »امنيــت داده« هم بحث 
»مالكيــت داده« را مطــرح كردند. اين 
نگراني هــا از آنجا ناشــي مي شــد كه 
راه اندازي اين ســامانه به عهده شركتي 
گذاشته شده كه اگرچه از مدت ها پيش با 
وزارت بهداشت قرارداد دارد، اما درعين 
حال يكي از پلتفرم هاي تجاري را كه اين 
روزها تبليغات بسيار و البته پرهزينه اي 
هم مي كند، به تازگــي راه اندازي كرده 
است. اين موضوع باعث شد كه همشهري 
در گفت وگو با دبير شوراي اجرايي فناوري 
اطالعات كشور جزئيات مرتبط با امنيت 
 و مالكيــت داده هــاي هموطنــان را 

جويا شود.

ماهر و افتا، حافظ امنيت داده
اكنون در سراسر دنيا موضوع حفاظت از 
داده هاي شهروندان به اندازه حفاظت از 
اموال شخصي و شايد بيشتر اهميت پيدا 
كرده است. در كشــور ما هم سامانه هاي 
گوناگوني با هدف ارائــه خدمات، رفاه و 
امنيت شــهروندان راه اندازي شــده كه 
دستگاه هاي ذيربط موظف به صيانت از 
داده هايي شــده اند كه در اين سامانه ها 

ثبت مي شوند.
به گفته رضــا باقري اصل، دبير شــوراي 
اجرايي فناوري اطالعــات »محافظت از 
امنيت داده هاي سامانه ثبت نام واكسن 
وزارت بهداشت از سوي 2نهاد ماهر و افتا 
تامين مي شــود«. باقري اصل مي گويد: 
»اين سامانه ديتا را به جاي ديگري منتقل 
نمي كنــد و فقط ورود ديتــا امكان پذير 
است«. برخي از ســامانه ها مانند سامانه 
ثبت اســناد و امالك)ســامانه امالك و 
اسكان( از اين مزيت بهره مند هستند كه 
فقط عمليات ثبت نام را انجام مي دهند. 
به گفته باقري اصل، سامانه ثبت نام واكسن 
هم از اين مزيت برخوردار است و »همه 
تالش ها بــر اين موضــوع متمركز بوده 
كه اين ســامانه، حداقل اقالم داده اي را 
دريافت كند«. با ايــن حال، توجه به اين 
نكته ضروري اســت كه برخــالف آنچه 
 تصور مي شود، افراد زيادي در اين سامانه
ثبت نــام نمي كننــد، چراكــه بيش از 
77ميليون نفــر از مــردم داراي پرونده 
الكترونيك ســالمت هســتند و نيازي 
به ثبــت نام در ايــن ســامانه ندارند. به 

همين خاطر، باقري اصل اظهارنظرهايي 
را كه در مورد »انبوه داده ها« مي شــود، 
صحيح نمي داند. به گفته او، »اگر بخواهيم 
چنين اظهارنظرهايي را درســت فرض 
كنيم، همين اظهارنظرها را بايد در مورد 
ســامانه هاي ملي ديگري كه در كشــور 
مشغول به فعاليت هستند هم بپذيريم«.

انتخاب عقالني
بعضي شــائبه هايي كه در مورد نشــت 
داده هاي مردم مطرح مي شود به اين دليل 
است كه شركتي كه سامانه واكسيناسيون 
را طراحي كرده همان شركتي است كه 
يك پلتفــرم تجاري را راه انــدازي كرده 
اســت. دبيرشــوراي اجرايــي فناوري 
اطالعات در اين مورد مي افزايد: »شركتي 
كه ســامانه واكسيناســيون را طراحي 
كرده، در ابتدا ســامانه »سيب« وزارت 
بهداشــت را به عنوان بزرگ ترين سامانه 
بهداشت و سالمت كشور راه اندازي كرده 
و سپس اين پلتفرم تجاري از آن شركت 

درخواست همكاري كرده است«.
باقري اصــل انتخاب اين شــركت براي 
راه اندازي سامانه ثبت نام واكسيناسيون 
از سوي وزارت بهداشت و معاونت درمان را 
اقدامي عقالني تلقي مي كند و بر اين باور 
است كه اين شركت »بيشترين تجربه را 
در موضوع داده هاي بــزرگ و راه اندازي 

سامانه هاي بهداشتي داشته است«.

مالكيت داده با كيست؟
اين در حالي اســت كه اخيــرا بحثي در 

مورد مالكيــت داده در اين زمينه مطرح 
شد و پرسش هايي مبني بر اينكه چه نهاد 
يا شــركتي مالك داده هاي بزرگ است، 

شكل گرفت.
باقري اصل تصريح مي كند كه »مالكيت 
داده در اختيــار پيمانكار نيســت و در 
همه جاي دنيا، دولت ها مالك داده هاي 
شهروندان هستند. در حوزه سالمت هم 
وزارت بهداشت به نمايندگي از دولت، اين 
داده ها را در اختيــار دارد و از آن صيانت 

مي كند«.
به گفته او »شــركتي كه سامانه ثبت نام 
واكسيناسيون را راه اندازي كرده به هيچ 
عنوان حق ندارد و نمي تواند اقالم داده اي 

را در اختيار شخص ثالث قرار دهد«.
 به عبارت ديگر، كاربــرد اين داده ها تنها 
براي دولت و براي همان موضوع خاص)در 
اينجا تشكيل پرونده الكترونيك سالمت( 
اســت. باقري اصل مي گويد: »زماني هم 
كه قرارداد اين شركت با وزارت بهداشت 
به پايان برسد دسترسي به داده ها از اين 
شركت سلب مي شود و فقط دولت به اين 

داده ها دسترسي خواهد داشت.«
دبير شوراي اجرايي فناوري اطالعات در 
پاسخ به اين سؤال كه آيا داده هاي مردم 
روي سرور اين شــركت ذخيره مي شود 
يا نه مي گويد: »براســاس قراردادي كه 
اين شركت با ســامانه سيب دارد، تامين 
همه زيرســاخت هاي ســخت افزاري با 
وزارت بهداشت اســت و همه اطالعات 
روي ســرورهاي وزارت بهداشت ذخيره 

مي شود«.

اسپيس ايكس در 3ماه اول سال آينده ميالدي 
»ماموريت DOGE-1 به مــاه« را آغاز خواهد 
كرد. ايــن موضوع درحالي شــكل مي گيرد كه 
اســتارت آپ فضايي ايالن ماسك، دوج كوين را 
به عنوان يك رمزارز به عنوان پرداخت در معامالت 
تجاري پذيرفته است. به گزارش رويترز، ماسك 
در توييتي نوشت: »اســپيس ايكس سال آينده 
ماهواره Doge-1 را به  ماه مي فرســتد. هزينه 
ماموريت با دوج پرداخت مي شــود؛ نخســتين 
رمزارز در فضا؛ نخستين الگوي رفتاري در فضا.«

فراتر از مدار زمين
شــركت انرژي ژئومتريك )GEC(، يكشنبه 
گذشته ماموريت تامين شده دوج كوين را اعالم 
كرد، اما در بيانيه آنها به ارزش مالي اين ماموريت 
اشاره نشده است. تام اوچينه رو، معاون بازرگاني 
شــركت اســپيس ايكس درباره بيانيه منتشر 
شده توســط شــركت انرژي ژئومتريك گفت: 
»اين ماموريت استفاده از ارز ديجيتال را فراتر 
از مدار زمين نشان مي دهد و اساس تجارت بين 
سياره اي را ايجاد مي كند.« اگر به خاطر داشته 
باشيد، در اوايل  ماه آوريل، ايالن ماسك توييتي را 
با اين مضمون منتشر كرده بود: »اسپيس ايكس 
قصد دارد، دوج كوين واقعــي را روي  ماه واقعي 

قرار دهد.«

سقوط 
با اين حــال دوج كويــن روز يكشــنبه بيش 
از يك ســوم قيمت خود را پــس از آنكه ايالن 
ماسك در برنامه تلويزيوني طنز زنده شب هاي 
شنبه)SNL(، تمام شايعات و اخبار مطرح شده 
درباره خودش و اين رمزارز را »هياهو« خواند، 
از دســت داد. البته نبايد فراموش كنيم كه اين 
توييت هاي ماسك در ســال جاري ميالدي بود 

كه رمزارز مبهــم و كــم ارزش دوج كوين را به 
رؤياي دالالن تبديل كرد. براساس گزارش هاي 
ارائه شده توسط سايت هاي اختصاصي رمزارز، 
دوج كوين نســبت به  ماه گذشــته 800برابر 
جهش داشته و اكنون با سرمايه بازار 73ميليارد 
دالري اش، چهارمين ارز ديجيتال بزرگ جهان 
به حساب مي آيد. روز پنجشنبه گذشته ارزش 
دوج كوين با ركوردشــكني به بيش از 73سنت 
رســيده بود. خبر حضــور ماســك در برنامه 
تلويزيوني يادشده باعث شد تا قيمت دوج كوين 
ركوردشكن شود، اما براي كســاني كه در اين 
بازار كيســه ها دوخته بودند، شرايط آنگونه كه 
انتظارش مي رفت نبود و حرف هاي ماســك در 
برنامه نه تنها بر ارزش دوج كوين اضافه نكرد، بلكه 
قيمت آن را با كاهشي محسوس روبه رو ساخت؛ 
كاهشي كه باعث شد تا خيلي ها دوج كوين هاي 
خود را براي فروش وارد بازار كرده و نمودار نزولي 

اين ارز ديجيتال را نزولي تر هم بكنند.

دوج در مسير بيت كوين؟
شــركت خودروســازي تســال در  مــاه فوريه 
گذشــته اعالم كرد يك ميليارد و 500ميليون 
دالر بيت كوين خريداري كــرده و به زودي آن 
را به عنوان نوعي پرداخت بــراي اتومبيل هاي 
برقي خود خواهد پذيرفــت. اين موضوع باعث 
شــد تا ارزش اين رمزارز با ركوردشــكني هاي 
متعدد به نزديكي هاي 62هزار دالر برسد. آيا اين 
موضوع درباره دوج كوين كه ديگر شركت ايالن 
ماسك يعني اسپيس ايكس سراغش رفته تكرار 
خواهد شد؟ اين روزها استارت آپ اسپيس ايكس 
برنامه هاي بســياري را در فضا دنبال مي كند. 
برنامه اينترنت ماهواره اي استارلينك، حمل بار و 
سرنشين به ايستگاه فضايي بين المللي با موشك 
فالكون9، برنامه اعزام گردشگر به فضا، رفتن به 
 ماه و مريخ در پروژه پرهزينه و بزرگ استارشيپ 
ازجمله مهم ترين فعاليت هاي اين شركت فضايي 

به شمار مي آيد. 

تجارت بين سياره اي ايالن ماسك با دوج كوين
اين روزها اتريوم با ركوردشكني هاي پي درپي نظر بسياري از فعاالن 

بازار رمزارز را به خود جلب كرده اما جنجال دوج هم ادامه دارد

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

جهان استارت آپي

كفش هاي هوشمند براي كمك به 
نابينايان

 Tec-Innovation كه توسط استارت آپ اتريشي InnoMake كفش
توليد شده است با استفاده از حسگرهاي فراصوت به كاربران نابينا 

درخصوص موانع موجود در مسير آنها هشدار مي دهد. 
به گزارش وب ســايت نيواطلس، اين كفش ممكن است به لطف 
دوربين هاي يكپارچه اش، به زودي حتي از توانايي بيشــتري نيز 
برخوردار شود. مانند كفش Le Chal كه توسط هندي ها طراحي 
شده اســت، هر كفش InnoMake داراي يك ماژول سنجش 
مجاورت روي انگشتان پاست كه از آن پالس هاي فراصوت ساطع 
مي شود و سپس پژواك آن پالس ها را از اجسامي كه در پيش رو 
دارد، دريافت مي كند. به اين ترتيب ايــن كفش مي تواند موانع 
احتمالي واقع شده تا 4متر در مقابل كاربر را تشخيص دهد و با اين 
وصف به شخص از طريق سيستم بازخورد لمسي كه باعث وز وز 
كفش مي شود، همراه با يك هشدار قابل شنيدن در تلفن هوشمند 

متصل به بلوتوث، اخطار داده مي شود. 
عالوه بر اين، مي توان ال اي دي هايي روي هر حسگر قرار داد تا هر 
زمان مانعي شناسايي شد، چشمك بزند. اين كفش با مشاركت 
دانشــگاه صنعتي گراتس اتريش طراحي شــده اســت. اكنون 
دانشمندان در اين مؤسسه در حال توسعه نسخه مجهز به دوربين 

در ماژول حسگر متحرك كفش هستند. 

خروجي از دوربين توسط الگوريتم هاي يادگيري عميق تجزيه و 
تحليل مي شود. اول از همه، ويدئو براي تكميل سيستم فراصوت 
استفاده مي شود تا اطمينان حاصل شود كه مسير پيش رو بدون 
مانع است. عالوه بر اين، هنگامي كه مانعي شناسايي شد، از ويدئو 
براي تشخيص استفاده مي شود تا معلوم شود آيا چيزي است كه 
كاربر بايد از روي آن رد بشــود )مانند سنگ( يا از كنارش بگذرد 
)مانند يك چاله( يا از برخورد به آن )مانند يك ديوار( جلوگيري 

كند.
 بر اين اســاس به آنها هشدار داده مي شــود. برنامه همچنين از 
واحدهاي حســگر جديد متصل مي خواهد تا داده ها را از طريق 
اينترنت به اشــتراك بگذارند. به اين ترتيب مي توان »نقشه هاي 
موانع« در شهرهاي مختلف را ايجاد كرد و هنگام نزديك شدن به 
مكان هاي خطرات شناخته شده به نابينايان اخطار قبلي داده شود. 
گفته مي شود هزينه يك جفت از اين كفش ها، حدود 3200يورو 

خواهد بود.

ســرانجام نســخه اندرويد اپليكيشن 
شبكه هاي 

دارنــدگان اجتماعي بــراي  كالب هــاوس 
گوشي هايي با اين سيستم عامل عرضه 
شــد. به گزارش وب ســايت ورج، پلتفرم پرطرفدار 
كالب هاوس بيش از يك سال تنها براي سيستم عامل 
iOS عرضه شــده بود، اما بعدتر و به دنبال استقبال 
گســترده مردم از اين اپليكيشــن چــت صوتي، 
نسخه هاي غيررسمي اندرويدي آن نيز به بازار آمد 
كه البته هر كدام از آنها نواقصي را دارد. هم اكنون اما 
دانلود نسخه  بتاي اندرويد كالب هاوس براي ساكنان 
اياالت متحده امكان پذير شده است و به كاربران اين 
امكان را مي دهد كه حســاب كاربري بســازند و در 
اتاق هاي مجازي صوتي اين شبكه  اجتماعي شركت 
كنند. براي ساير كشورها، اين اپليكيشن به صورت 

ثبت نامــي در گوگل پلي ارائه شــده و عالقه مندان 
مي توانند فعال در انتظار ارائه اين اپ با لمس دكمه 
پيش ثبت نام، هر زمان كه اپ به بازار آمد، آن را دانلود 
كرده و استفاده كنند. نكته قابل توجه اينجاست كه 
كالب هاوس اعالم كرده است، كاربران همچنان براي 
دسترسي به اين شبكه  اجتماعي صوتي بايد دعوتنامه 
داشته باشند. اين بدان معني اســت كه اين شبكه 
اجتماعي هنوز عرضه عمومي ندارد. كالب هاوس در 

بيانيه اش كه براي اعالم ارائه نسخه اندرويد اين اپ 
منتشر كرده گفته، سرعت رشد اين پلتفرم بيشتر از 
حد انتظار بوده است. اين سرعت معايبي نيز داشته و 
حجم زيــاد كاربران باعث شــده فشــار زيادي به 
سيســتم هاي كالب هاوس وارد شود. در نتيجه اين 
فشار به سيستم ها، گاهي اوقات كالب هاوس با قطعي 
گســترده روبــه رو بــوده و در برخــي مواقــع، 
نوتيفيكيشن ها را به اشــتباه نمايش داده است. به 
همين منظور كالب هاوس سيستم هايش را اصالح و 
نيروهاي جديدي را براي توسعه كار استخدام كرده 
است. ارائه نسخه اندرويد شايد راه حلي ايده آل براي 
جلوگيري از افت كالب هاوس در رويارويي با رقبايش 
باشــد. در اين ميان، توييتر قابليت اسپيســز را در 
دسترس بيشتر كاربران خود قرار داده و فيس بوك، 
اســپاتيفاي، لينكديــن و حتــي رديــت در حال 
اضافه كردن سرويس چت صوتي به پلتفرم هايشان 
هستند. ضمن اينكه پيام رسان تلگرام پيش تر چنين 

كاري را انجام داده است. 

پايان رسمي انحصار 
كالب هاوس براي آيفون 

»15مورد مرگ پس از 
واكسيناسيون ويروس 
كرونــا«، »مرگ ومير 
در خانه ســالمندان بعد از تزريق واكســن ويروس 
كرونا«، »داوطلب آزمايش واكسن كوويد-19پس از 
نخستين تزريق درگذشت«؛ اين تيترها كم و بيش از 
زمان آغاز واكسيناسيون عليه بيماري كوويد-19در 
رسانه هاي جهان به چشم مي خورد. تيترهايي براي 
جذب مخاطب كه بدون خواندن متن اصلي، ترس و 
ترديد را به جان مردم مي اندازد و بازار ضد واكسن ها 
را رونق مي دهد. آيا مي تــوان مرگ وميرهاي پس از 
واكسيناسيون به ويژه در افراد سالمند را مستقيما به 
واكسن ربط داد؟ بررسي موارد مرگ ومير گزارش شده 
از ايتاليا، اتريش، كره جنوبي، آلمان، اسپانيا، آمريكا، 
نروژ، بلژيك و پــرو حاكي از آن اســت كه مرگ ها 

هيچ كدام به تزريق واكسن ربطي نداشته اند.
در14ژانويه، آژانس دارويي نــروژ )نوما( گزارش داد 
كه 23نفر پس از دريافت نخستين دوز واكسن فايزر 

جان خود را از دست داده اند. در اين گزارش آمده بود 
كســاني كه فوت كرده اند داراي بيماري زمينه ای و 
همه آنها 75سال يا بيشــتر داشتند.اين تعداد مرگ 
تيتر يك خبرهاي بين المللي را به  خود اختصاص داد 
و هشــدار درباره احتمال مرگ افراد مسن از طريق 
واكسيناسيون افزايش يافت. طبق بيانيه اي از مؤسسه 
بهداشــت عمومي نروژ، مرگ ها در واقع ظرف 6روز 

پس از واكسن اتفاق افتاده بود.
اما ســيگورد هورتمو، پزشك ارشــد آژانس دارويي 
نروژ طي بيانيه اي عنوان كرد: پس از واكسينه شدن 
واكنش هاي جانبي متداول مانند تب و حالت تهوع، 
ممكن است به يك روند جدي تر و در نتيجه كشنده 
در برخــي از بيماران ضعيف با بيماري هاي شــديد 
زمينه اي منجر شود و اين احتمال را نمي توان رد كرد. 
اما در تاريخ 19ژانويه، انســتيتوي بهداشت عمومي 
نروژ بيانيه اي منتشر كرد و گفت: هيچ ارتباطي بين 
واكسن فايزر و مرگ هاي پس از واكسيناسيون در اين 
كشور پيدا نشده است.ســازمان بهداشت جهاني نيز 

با صدور بيانيه اي در 22ژانويه، اعالم كرد؛ هيچ گونه 
شــواهدي دال بر تأثير اين واكســن در مرگ ومير 
مشاهده نشده است. شركت فايزر نيز در بيانيه ديگري 
در دفاع از محصول دارويي خود گفت: با نوما در حال 
تحقيق روي اين مرگ ها هســتيم، اما تعداد حوادث 
تاكنون نگران كننده نيست و مطابق با انتظارات است.
اما نكته قابل توجه اين اســت كه طبق آمار در نروژ 

روزانه 45نفر در خانه هاي ســالمندان يا مؤسسات 
مشابه از دنيا مي روند.اين كشور همچنين آستانه كمي 
براي گزارش واكنش هاي جانبي واكسيناسيون دارد 
و ارائه دهندگان خدمات بهداشتي را تشويق مي كند 
هرگونه واكنش هاي احتمالي را حتي اگر رابطه عليتي 

بسيار نامشخصي داشته باشد، گزارش كنند.
اســتوارت مك دونالد، يكــي از اعضاي مؤسســه 

متخصصان و اعضاي هيأت علمــي و از بنيانگذاران 
گروه مقابله بــا كوويد-19در اين كشــور نيز گفت: 
ما نبايد مرگ هاي طبيعي و معمول را كه براي افراد 
ســالمند و ضعيف تر اتفاق مي افتد با عواقب واكسن 
اشــتباه بگيريم. اگر آمار معمــول مرگ هاي نروژي 
را درنظر داشــته باشــيد، تصويري كامــال متفاوت 
پيش رويتان خواهد بود.به عنوان مثال، انگلســتان 
تعداد بسيار زيادي از افراد 80سال به باال را دارد و در 
نتيجه اين گروه تعداد قابل توجهي از كل مرگ ومير 

را در اين كشور تشكيل مي دهد.
در فرانســه نيز آژانس ايمني محصوالت بهداشــتي 
فرانســه مي گويد: آمار كم مرگ وميرها در بيماران 
مسني كه واكسن كوويد-19در سراسر اروپا دريافت 
كرده انــد، جــاي نگراني نــدارد. شــواهدي وجود 
ندارد كه نشــان دهد مرگ گزارش شــده به واسطه 
واكسيناسيون رخ داده است. به طور خاص 35درصد 
از افرادي كه فوت كرده اند بيش از 90ســال ســن 
داشتند، 46درصد از آنها بيش از 80سال و باقي بيش 

از 70سال بودند.

شايعات علمي نيست
واكنش هــاي جانبــي تزريــق واكســن اگرچه در 
درجه بندي خفيف تا شديد بين افراد متفاوت است 
اما به گفته متخصصــان، نمي توانــد منجر به مرگ 

شود. پروفســور ژول بلمان، رئيس بخش سالمندان 
بيمارســتاني در پاريس مي گويد: به عنــوان مثال، 
در بيمارســتان ما افراد تحت مراقبت طوالني مدت 
را واكســينه كرده ايم و 2 روز پس از واكسيناسيون 
فردي با تب غيرمعمول داشــتيم. در واقع، اين فرد 
با انسداد مجاري ادراري دچار عفونت شديد ادراري 
شده بود. افراد با بدن ضعيف با هرگونه تحريكي دچار 
وضعيت بدتر مي شــوند، اما تب چند ساعته پس از 

واكسيناسيون نمي تواند منجر به مرگ شود.
در افراد ســالمند، به دليل كهولت ســن و همچنين 
بيماري هــاي زمينــه اي، ميــزان قابــل توجهي از 
مرگ ومير خودبه خودي انتظار مي رود.در يك خانه 
سالمندان ساالنه از هر 5نفر يك نفر مي ميرد. بنابراين 
نسبت دادن مستقيم مرگ ها به واكسن كار دشوار و 
اشتباهي است. از سوي ديگر روش هايي وجود دارد 
كه مي تواند ميزان مرگ ومير بيــش از حد مرتبط با 
واكسن را مشخص كند. به عنوان مقايسه، تعداد مرگ 
در خانه هاي ســالمندان و مراقبت هاي ويژه با افراد 
واكسينه شده و واكسينه نشــده از يك سال به سال 
ديگر مي توانــد در نتيجه گيري رابطه علت و معلولی 
بين مرگ و تزريق واكسن بسيار كمك كند. اين دقيقا 
همان كاري است كه شــركت هاي سازنده واكسن و 
مقامات بهداشتي با اســتناد به آن ارتباط واكسن و 

مرگ افراد را رد مي كنند.

پاسخ های علمی به شايعه مرگ به خاطر واكسن 
با افزايش واكسيناسيون در كشور، اين روزها بازار شايعات عجيب و غريب درباره عوارض 

تزريق واكسن داغ است

با مطرح شدن بحث هايي درباره پيمانكار سامانه ثبت نام واكسن، مقام هاي دولتي مي گويند همه 
اطالعات شهروندان روي سرورهاي وزارت بهداشت ذخيره مي شود

سامانهثبتنامواكسنچقدرامناست؟

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار

زهرا خلجي
خبر نگار
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   انتظار مرگ هاي بيشتري
 در پيك چهارم داشتيم

سعيد نمكي، وزير بهداشــت،  به روندي كه كشور در پيك 
چهارم كرونا گذراند، اشــاره كرد:»نمونه بارز ثبت ركورد در 
مديريت بيماري كرونا، در پيك چهارم اين بيماري رقم خورد. 
ما در پيك چهارم با ويروســي درگير بوديم كه چند ماه قبل 
توانسته بود كشــورهاي اروپايي را در يك مدت زمان كوتاه 
2هفته اي به بدترين شــكل، مبتال كند. همه منتظر بودند 
ايران در پيك جديد بيماري حداقل الگويي مانند انگليس 
را تجربه كند اما در اين پيك، حتي يك بيمار هم پشــت در 
هيچ بيمارستاني معطل تخت نماند.« نمكي در توضيح بيشتر 
گفت:» در پيك چهارم بيمــاري كرونا با مدل كلينيك هاي 
سرپايي كه به نام مدل ايران در جهان ثبت شده است، موفق 
شــديم 150هزار بيمار را از 10روز بستري در بيمارستان دور 
نگه داريم و با روش هايي مانند كميته هاي ترخيص و مراقبت 
در منزل و نظارت از راه دور توانستيم بار سنگيني را از دوش 
بيمارستان ها برداريم. همچنين در پيك چهارم، بيمارستان ها 
را به 66دستگاه اكسيژن ساز مجهز كرديم. در اين پيك انتظار 
مرگ ومير بيشتر بود، اما توانستيم بار بيمارستان ها را كم و 
مرگ ها را كاهش دهيم. همچنيــن براي كاهش مرگ ها، در 
زمينه روش اكسيژناسيون و شــيوه هاي مراقبت از بيمار، 

دستاوردهايي به دست آورديم كه يك سال قبل نداشتيم.«

آمــار مبتاليــان  ديروز

18408
آمار بهبوديافتگان  تا ديروز

2127192
آمــار جان باختگان ديروز

351
كل آمــار جان باختگان

75261

مسئوالن حوزه درمان و مديران پروژه هاي توليد واكسن 
داخلي در نشستي با عنوان جلســه مدافعان سالمت با 
حسن روحاني، رئيس جمهوري چالش هاي پيك چهارم 
شــيوع كرونا، مديريت اين بيمــاري و آخرين وضعيت 
توليد واكسن هاي داخلي را مطرح كردند. در اين نشست، 
6توليد كننده واكسن كرونا حضور داشتند و روند توليد 
را توضيح دادند. در اين جلســه،  به ابهامات و ســؤاالت 
رئيس جمهوري پاسخ داده شد؛ تعداد مبتاليان به كرونا 
در كشور پس از گذشــت 13ماه، زمان دسترسي مردم 
به واكســن هاي داخلي و همچنين ميــزان همخواني 
واكسن هاي توليدي با استانداردهاي جهاني ازجمله اين 

پرسش ها بود.
   

افزايش 10برابري نرخ اشــباع تخت بيمارستاني در 
خيز چهارم

عليرضازالي، فرمانده ستاد مقابله با كرونا در كالنشهرتهران 
در اين نشســت در پاســخ به ســؤاالت رئيس جمهوري 
اعالم كرد كه خيــز چهارم كرونا، يكــي از توفنده ترين و 
ســهمگين ترين پيك هاي بيمــاري در تهران اســت: 
»درحالي كه 18هفته بين خيز سوم و چهارم در دوران نسبتا 
ريكاوري به سر مي برديم، شروع ناگهاني پيك چهارم در 
تهران موجب شد كه به سرعت شرايط متفاوتي را تجربه 
كنيم. در خيز چهارم، نرخ اشباع تخت بيمارستاني و نرخ 
مراجعه كنندگان بيمارســتاني در تهران نسبت به خيز 
سوم، 4تا 10برابر افزايش پيدا كرد. همچنين زمان بدحال 
شدن بيماران در بيمارستان درحالي كه در خيز سوم، در 
روزهاي هفتم و نهم بستري اتفاق مي افتاد در خيز چهارم، 
اين وضعيت در روزهاي سوم تا پنجم تشديد مي شد.« او 
در ادامه اعالم كرد كه بيمــاران در پيك چهارم، بدحال تر 
از پيك هاي قبلي بودند:»تهران در خيــز چهارم، ركورد 
بستري را شكســت به طوري كه 27درصد بستري ما در 

تهران در بخش مراقبت هاي ويژه ثبت شد و روزانه بين 19تا 
34درصد مراجعه كنندگان نيازمند ارائه خدمات در بخش 
مراقبت هاي ويژه بودند. در 14آبان سال گذشته با بستري 
7هزار و 350بيمار در تهران، باالترين ميزان بســتري ها 
ثبت شده بود اما در پيك چهارم، اين بستري ها به 8هزار و 

950نفر هم رسيد.«

 55درصد ايرانيان مبتال شدند
فريد نجفي، معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشــت 
يكي ديگر از سخنران هاي اين نشست بود. او در پاسخ به 
سؤال رئيس جمهوري مبني بر اينكه آيا برآوردي علمي از 
 اينكه چند ايراني تا كنون با عالمت و بدون عالمت مبتال به 
كوويد-19شــده اند وجود دارد؟ توضيح داد:» به يكي از 
دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور ماموريت داديم تا برآورد 
كند چند نفر ايراني تا كنون مبتال به كوويد-19شــده اند. 
برآوردي كه 2 ماه قبــل صورت گرفته، نشــان مي دهد 
بين 40تا 55درصد جمعيت كشــور چه با عالمت و چه 
بدون عالمت مبتال شــده اند، البته اين عدد بدون درنظر 
گرفتن ابتالي مجدد آنهاست. اين آمار براساس مدل هاي 
اپيدميولوژي به دســت آمد، بنابراين دقــت اين مدل ها 
بستگي به ورودي هايي دارد كه وارد بررسي مي شود. هر قدر 
اطالعات دقيق تر باشد، مدل هم دقيق تر خواهد بود. با اين 
همه اطالعات درباره   كوويد-19در هيچ جاي دنيا دقيق 
نيست.« صدور مجوز براي توليد و صادرات داروهاي كمكي 
درمان كرونا، موضوع ديگري بود كه در اين جلسه از سوي 
محمدرضا شانه ساز، رئيس سازمان غذا و دارو مطرح شد. او 
گفت:» تاكنون براي 16داروي طبيعي كه براساس ادعاي 
ما به درمان كرونا كمك مي كنند، مجوز صادرات داده شده. 
ايران نخستين كشوري بود كه در اسفند سال 98مطرح كرد 
كه كورتون مي تواند در درمان كرونا مؤثر باشد. با گذشت 
8 ماه از ادعاي ما، دنيا به اين نتيجه رسيد كه دگزامتازون را 

به عنوان داروي مؤثر درنظر بگيرد.« 

4مسير اصلي تامين واكسن براي ايران
بخش دوم ديدار مسئوالن نظام سالمت و توليدكنندگان 
واكســن  با رئيس جمهوري به بحث درباره تهيه واكسن 
گذشت. وزير بهداشت در اين بخش اعالم كرد   از يك سال 
قبل 4مسير به صورت موازي براي تامين واكسن براي مردم   
پيگيري شده است. اولي: سازوكار كوواكس است. در اين 
بخش، با وجود مشــكالت زيادي كه در نقل  و انتقال پول 
وجود داشت، اما 16ميليون و 800هزار دوز واكسن سهميه 
براي ايران درنظر گرفته شد. از همان روز اول اما، اين اعتقاد 
وجود داشت با اينكه سازوكار كوواكس، بين المللي و مناسب 
است اما كشورهاي زورگو و قلدر كه تامين واكسن جهان را 
در دست گرفته و پيش خريد كرده اند امكان تهيه و توزيع را 
نخواهند داد. همين موضوع سبب شد تا امروز، 85درصد 
واكسن جهان را 7تا 10كشور جهان مصرف كنند و خيلي 
از كشورها سرشان بي كاله مانده اســت. دومي: قرارداد با 
سازندگان واكسن در ساير كشورهاست. كشور به موازات 
سازوكار كوواكس، سراغ عقد قرارداد با سازندگان مختلف 
واكسن كرونا رفت كه يكي از آنها اســپوتنيك وي بود. با 
چيني ها و هندي ها مذاكرات و مكاتبات زيادي انجام شد 
كه اخيرا مذاكره با چيني ها به سرانجام رسيد. اما به دليل 
مشكالتي كه نه تنها براي ما بلكه براي همه در پي دستور 
قانوني در هند درباره حمل ونقل واكسن به خارج به وجود 
آمد، فقط مقدار محدودي واكسن از هند تامين شد. سومي: 
انتقال دانش فني و توليد داخل با همكاري سازندگان معتبر 
جهاني. به گفته وزير بهداشت، اين مسير يكي از مهم ترين 
مســيرهايي بود كه پيگيري شد. در اين راســتا يكي از 
موارد مهم »كووپاستور« است كه براساس تجربه قبلي با 
كوبا، موضوع پيگيري شد. در ادامه با روس ها براي توليد 
اســپوتنيك وي هم پيگيري ها صورت گرفت و به زودي 

توليد اين واكسن در داخل كشور شروع مي شود. در كنار 
همه اينها، در مجموعه سيناژن هم كار مشتركي با استراليا 
پيگيري شده كه اميد است به نتيجه برسد. براساس اعالم 
نمكي، چهارمين مسير براي تامين واكسن، توليد داخلي 
از صفر است:»4مجموعه انستيتو پاستور، رازي، بركت و 
سپند، راه توليد داخل از صفر را دنبال مي كنند. در سازمان 
غذا و دارو تالش كرديم در عين حال كه به تمام پروتكل ها، 
چارچوب ها و اســتانداردهاي مورد تأييد و تأكيد سازمان 
جهاني بهداشت پايبند باشيم، راه ها را هم آسان و كوتاه تر 
كنيم. هم اكنون »كووپاستور« فاز 3آزمايش باليني را طي 
مي كند. فاز دوم كارآزمايي »كوو ايــران بركت« در حال 
اتمام است و واكســني كه در مؤسسه تحقيقات واكسن و 
سرم سازي  رازي در دست اقدام است فاز اول كارآزمايي را 
به خوبي گذرانده و وارد فاز دوم مي شود. واكسن فخرا كه 
به تالش مجموعه سپند در دست پيگيري است هم در فاز 
اول به سر مي برد. فعاليت اين 4مجموعه بسيار اميدبخش 
است و در آينده نزديك مي توانيم اين 4 واكسن را به سبد 

واكسن هاي در دسترس در كشور اضافه كنيم.« 

واكسن هاي داخلي تضمين شده اند
در ادامه ميزان انطباق واكسن هاي داخلي با استانداردهاي 
بين المللي ســؤالي بود كه رئيس جمهوري مطرح كرد و 
وزير بهداشــت درباره آن توضيح داد:» همه فعاالن توليد 
واكسن داخلي در تمام مراحل، مدارك فعاليت هايشان را 
در اختيار سازمان جهاني بهداشت قرار مي دهند و مرتب 
تبادل اطالعات دارنــد.« در كنار ايــن توضيحات، فربد 
نجفي، معــاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشــت هم 
اضافه كرد:»كميته هاي اخالق ضامن ســالمت مردم در 
كارآزمايي ها هستند و درباره 4واكسني كه ساخت آنها در 
داخل پيگيري مي شود، در كمترين زمان ممكن، بموقع و با 
سختگيرانه ترين پروتكل ها عمل كردند. تضمين مي كنيم 
كه واكسن هاي داخلي بدون هيچ انحرافي از پروتكل هاي 
جهاني پيگيري شــده اند.« در ادامه اين نشست، مديران 
پروژه هاي توليد واكسن داخلي به تشــريح اينكه در چه 
مرحله اي از كارآزمايي واكســن قرار دارنــد، پرداخته و 

زمانبندي پيش بيني شده براي توليد را اعالم كردند.

 آغاز توليد ميليوني واكسن كوبايي- ايراني از اواخر بهار
عليرضا بيگلري، رئيس انستيتو پاستور ايران درباره واكسن 
توليدي مشترك اين مؤسسه با كوبا گفت:» مراحل اول و 

دوم كارآزمايي واكسن كووپاستور 
در كوبا انجام شــده است. مرحله 
سوم كارآزمايي هم 6ارديبهشت 
در داخــل كشــور و در اســتان 
اصفهان شروع شــد و در 6استان 
ديگر نيز در جريان اســت. نتايج 
اوليه 45هزار تزريقي كه در كوبا 
و تزريق هايي كه در داخل كشور 
انجام شده تاكنون نشان مي دهد 
كه اين واكسن بسيار كم عارضه 
بــوده و عارضــه نگران كننده اي 
نداشــته اســت.« او ادامه داد:» 
هم اكنون در حال تزريق واكسن 
به گروه ســني 18تا 80ســال 
هستيم اما تزريق گروه سني 5تا 

18سال را هم شروع خواهيم كرد. البته توليد يادآور مناسب 
واكسن هم الزام جهاني براي تمام كارخانه هاي توليد كننده 
واكسن است. واكسن كووپاستور نخستين واكسني است 
كه يادآورش در كنار خودش توليد شــده اســت. نتايج 
كارآزمايي ها در كوبا نشان مي دهد كه نزديك 100درصد 
ايمني را با يادآور خواهيم داشت. اين مي تواند در افرادي 
كه سابقه ابتال به بيماري را دارند با تزريق يك دوز با هزينه 
بسيار كم، ايمني را 18برابر افزايش دهد.« به گفته او، با توجه 
به اينكه امكانات توليد اين واكسن قابل دسترس است، از 
ماه هاي آينده توليد كامل آن را در ايران خواهيم داشــت. 
طبق برنامه، يك ميليون دوز در خرداد امسال توليد مي شود 
و از تير هم ماهانه يك ميليون دوز به ظرفيت توليد آن اضافه 
خواهد شد. واكسن كووپاســتور در انستيتو پاستور ايران 
توليد مي شود و نيازي به ساخت فضاي جديد براي ساخت 
آن وجود ندارد. اين واكسن در بازارهاي بين المللي تقاضاي 
زيادي خواهد داشت و از مهر امسال توليد انحصاري داخلي 

شروع مي شود.

توليد يك ميليون دوز واكسن فخرا تا پايان خرداد
احمد كريمي، مدير پروژه واكسن فخرا هم توضيح هايي 
درباره واكســن توليدي وزارت دفاع ارائه داد:»با توجه به 

زيرساختي كه در مجموعه ســپند وابسته به وزارت دفاع 
وجود داشت، از 35هزار بيماري كه نمونه دريافت كرديم، 
30ايزوله داوطلــب را انتخاب كــرده و از آن 30مورد به 
10ايزوله برتر رســيديم. به اين ترتيب، بذر واكسن كامال 
داخلي بود و مبنايي براي توليد واكسن فخرا شد. تست هاي 
حيواني اين واكسن انجام شده و در نهايت پرونده به سازمان 
غذا و دارو ارسال شد. در 26اســفند سال گذشته، مجوز 
تزريق را دريافت كرديم. هفته گذشته تزريقات نخستين 
فاز به اتمام رسيد و نتايج اوليه حاكيست كه وضعيت تمام 
135بيمار فاز اول بسيار عالي است و عوارض خاصي گزارش 
نشده. كميته پايش داده و ايمني )DSMB( هم اين فاز را 
از نظر نداشــتن عوارض تأييد كرد.« به گفته او، پس از ماه 
رمضان، فاز مطالعاتي وارد فاز دوم مي شــود و اميد است 
يك ميليون دوز واكسن فخرا تا پايان خرداد امسال، آماده 

تحويل باشد.

پيش بيني توليد ماهانه 12.5ميليون دوز واكســن از 
مرداد

محمد تقويان، مدير پروژه ساخت واكسن كوو ايران بركت 
يكي ديگر از شركت كنندگان در اين نشست بود. او درباره 
سازوكار توليد واكسن كووايران بركت، گفت:»در مجموعه 
بركت چندين پلتفرم داشتيم كه همه آنها در حال پيگيري 
است اما يكي از پيشروترين پلتفرم ها روش توليد واكسن 
غيرفعال اســت كه پيشــرفت خيلي خوبي داشته است. 
مطالعات فاز يك را با حدود 100درصد اثربخشي در افرادي 
كه با دوز 5ميكروگرم تزريق شدند، گذرانديم. فاز 2ظرف 
2 تا 3 روز آينده تمام مي شود و منتظر دريافت مجوز براي 
شروع فاز سوم هستيم تا در اين فاز در 2هفته به 20هزار 
داوطلب تزريق داشته باشــيم. تاكنون  اثربخشي واكسن 
باالي 90درصد بود و عوارض حداقلي داشته است. عمده 
عوارض آن ايجاد درد در محل تزريق واكسن و بعضي مواقع 
نيز بروز تب خفيف چندساعته بوده كه بدون هيچ اقدامي 
برطرف شده است.« به گفته او، براي ايجاد زيرساخت توليد 
واكسن كوو ايران بركت، 3فاز مختلف كليد زده شده است. 
فاز يك با ظرفيت 3.5ميليون دوز در ماه پيش بيني شده كه 
البته هم اكنون با ظرفيت يك ميليون دوز در ماه فعال است 
و در خرداد، به 3ميليــون دوز و در تير به 3.5ميليون دوز 
مي رسد. در فاز دوم كه تير امسال به بهره برداري مي رسد، 
توليد 6.5ميليون دوز در ماه و در فاز ســوم يعني مرداد، با 
ظرفيت ماهانه 12.5ميليون دوز توليد مي شود. هم اكنون 
فاز يك به بهره برداري رســيده و 
توليدات  مي تواند در اختيار وزارت 

بهداشت قرار گيرد.

تزريق استنشــاقي دوز سوم 
واكسن مؤسسه رازي

رضا بني هاشــمي، مجري طرح 
توليد واكســن كرونا در مؤسسه 
تحقيقات واكســن و سرم سازي 
رازي هم درباره واكســن توليدي 
اين مؤسســه توضيح داد:» براي 
توليد واكســن در اين مؤسسه از 
پلتفرم »پروتئين بيس« استفاده 
شده كه بهترين روش براي ايجاد 
ايمني در بدن بــا كمترين ضرر 
است. اين فناوري كامال ايراني و ساخته دانشمندان مؤسسه 
سرم سازي رازي است. البته سازمان جهاني بهداشت هم 
به اين نتيجه رسيده كه 55درصد واكسيناسيون جهان را 
با واكسن هاي »پروتئين بيس« انجام دهد. ما واكسني را 
انتخاب كرديم كه نسبت به جهش هايي كه ايجاد خواهد 
شد، بتواند بيشترين پوشش را داشته باشد.« او ادامه داد: 
»ميزان هر دوز واكســن برابر 0.2سي سي يعني كمترين 
مقدار واكسن در جهان اســت، به همين دليل مي توانيم 
بيشــترين مقدار توليد از آن را داشته باشــيم. اين روش 
طي 12 مــاه روي 25ميمون آفريقايي آزمايش شــده و 
ايمني زايي آنها بررسي شده است. يك ماه قبل، آخرين نمونه 
از ميمون ها كه 12 ماه از ايمني زايي شان گذشته بود بررسي 

و مشخص شد كه آنها 12 ماه است ايمني دارند.« به گفته 
بني هاشمي، پروتكل تزريق اين واكسن، 2دوز تزريقي است 
كه 14روز بعد از تزريق دوز دوم، شاهد ايمني كامل در افراد 
خواهيم بود. البته اين واكسن داراي نوع اسپري هم است، 
به طوري كه دوز ســوم به صورت اسپري است و با استفاده 
از آن قسمت بااليي دستگاه تنفسي كامال ايمن مي شود. 
ما نخستين واكسن تزريقي استنشاقي نوتركيب جهان را 
ساختيم؛ هر چند كه كوبا و چين هم در اين زمينه كارهايي 
در دست دارند. با تزريق يك دوز واكسن به افرادي كه قبال 
آلوده شده اند، مقدار آنتي بادي در آنها 22برابر افزايش پيدا 
خواهد كرد و اين افراد با دريافت ايــن يك دوز مي توانند 

ايمني كاملي به دست آورند.

واكسن سيناژن در انتظار مجوز سازمان غذا و دارو 
هاله حامدي فر، مديرعامل گروه دارويي سيناژن هم در اين 
جلسه گزارشــي از روند توليد واكسن مشترك با استراليا 
ارائه كرد. او گفت:»پلتفرم واكسن مدنظر سيناژن، پلتفرم 
نوتركيب است و خط توليد اين شركت مورد تأييد اتحاديه 
اروپا قرار دارد. حدود يكسال است كه كار براي توليد واكسن 
كرونا را شروع كرده ايم تا اينكه به شركتي دانش بنيان در 
استراليا رسيديم كه حاضر شد اين كار را با ما انجام دهد. 
البته ما هم شرط كرديم كه دانش فني توليد اين واكسن 
به طور كامل به ايران منتقل شود. فاز يك پروژه اين واكسن 
در اســتراليا انجام شــده و پس از آنكه نتيجه بيرون آمد. 
موضوع فعاليتي كه پيگيري كرديم را به سازمان غذا و دارو 
اعالم كرديم. واكسن هم اكنون براي كل افرادي كه بايد وارد 
فاز مطالعه باليني شوند، آماده است. به محض اينكه مجوز 
مطالعات باليني را از كميته اخالق دريافت كنيم، مي توانيم 
كار را كليد بزنيم و هر زماني كه ســازمان غذا و دارو مجوز 
ورود به بازار را صادر كند، با هميــن ظرفيت موجودمان 
مي توانيم ماهانه 3ميليون دوز توليد كنيم. واكسني كه با 
همكاري استراليا كار مي كنيم، واكسن ايراني خواهد بود 
و با توجه به اينكه سيناژن هم اكنون به 50كشور صادرات 
فراورده هاي بيولوژيك دارد، در زمينه صادرات اين واكسن 
هم مي توانيم گام هاي بزرگي برداريــم.« جزئيات توليد 
واكسن اسپوتنيك وي روسي در ايران از سوي  علي نراقي، 
 رئيس هيأت مديره مجموعه اكتوور تشريح شد. او گفت:
» در تالش هستيم توليد واكسن اسپوتنيك وی كه كيفيت 

بااليي دارد را تحت ليسانس روسيه در ايران شروع كنيم.
 پيش از زمستان سال گذشته، جلسه هاي زيادي با روس ها 
داشتيم، در نهايت قراردادي امضا شد و 10روز پيش روس ها 
نخستين محموله سر الين را برايمان فرستادند. پيش بيني 
ما اين است كه با امكانات زيربنايي ايران، بتوانيم بيش از 
4ميليون دوز واكسن را به صورت ماهانه توليد كنيم. البته 
اين پيش بيني تئوري است اما 2 ماه زمان نياز داريم تا ببينيم 

در عمل چه اتفاقي مي افتد.«

فرمانــده ســتاد مقابلــه بــا كرونــاي تهــران: در خيــز چهــارم، 
نــرخ اشــباع تخــت و مراجعه كننــدگان بيمارســتاني در 
تهران نســبت بــه خيــز ســوم، 4تــا 10برابــر افزايش پيــدا كرد

مســئوالن نظام ســالمت و توليد كنندگان واكســن در جلســه بــا رئيس جمهوري 
آخرين وضعيت پيك چهــارم كرونا و مراحل توليد و تامين واكســن را گــزارش دادند

 ابتالي 55درصد ايرانيان
 به كرونا 

نيما شايان
خبرنگار

مؤسسه انستيتو پاســتور ايران اعالم كرد يك ميليون دوز واكسن در خرداد امسال توليد مي شود و از تير 
هم ماهانه يك ميليون دوز اضافه مي شود. مدير پروژه واكسن فخرا گفت كه يك ميليون دوز واكسن فخرا تا 
پايان خرداد امسال آماده تحويل مي شود. مدير پروژه واكسن كووايران بركت وعده داد توليد واكسن اين 
شركت با 3.5ميليون دوز در  ماه شروع  شود. مديرعامل گروه دارويي سيناژن تأكيد كرد توانايي توليد ماهانه 
3ميليون دوز واكسن وجود دارد. رئيس هيأت مديره مجموعه اكتوور گفت مي توانند بيش از 4ميليون دوز 

در ماه اسپوتنيك وي توليد كنند.

ث
مك

عبور از قله موج چهارم 
كرونا  در بيشتر استان ها

ســخنگوي وزارت بهداشــت در توضيح آخرين وضعيت 
كوويد-19 در كشور گفت: »هنوز موج چهارم اين بيماري 
را به صورت كامل پشــت سر نگذاشــته ايم، اما در بيشتر 

استان ها قله موج را رد كرده ايم.«
 به گزارش ايســنا، ســيما الري گفت: »به دليل شيوع 
ويروس جهش يافتــه اين بار خيلي ســريع و در 3هفته 
به پيك بيماري رسيديم و آمار بســتري ها به شدت باال 
بود، به طوري كه حدود 8هزار بستري داشتيم كه بسيار 

غافلگيركننده بود.«
 او ادامه داد: »اگرچه ما از قبل بــراي ظرفيت تخت هاي 
بيمارستاني پيش بيني كرده بوديم، اما اين قدرت سرايتي 
كه در موج چهارم بود، واقعا غافلگير كننده بود و اين باعث 
شد تمهيدات جديدي بينديشــيم؛ به طوري كه به جاي 
بســتري بيماران در بيمارســتان، بيماران با مراجعه به 
بيمارستان داروهايي مانند رمدسيوير را دريافت كنند و به 
منزل بازگردند و دوباره در روزهاي بعد هم مراجعه كرده تا 
دوز كامل دارو را دريافت كنند. اين روش مديريت خيلي 

كمك كرد و وضعيت، كنترل شد.«

رئيــس كميتــه امنيتــي، اجتماعي و 
انتظامي مديريت بيماري كرونا از پايان 
واكسيناسيون افراد 65ســال به باال تا 
آخر خرداد خبر داد و گفت: زمان پايان 
واكسيناسيون بر اســاس گزارش هاي 
وزارت بهداشــت اعالم شــده است. به 
گزارش مهر، حسين ذوالفقاري،  معاون 
امنيتي وزير كشــور و رئيــس كميته 
امنيتي، اجتماعــي و انتظامي مديريت 
بيماري كرونا با اشــاره بــه اينكه طبق 
گزارش وزارت بهداشــت مــوج چهارم 
بيماري از مرحله پيك و فزاينده در حال 
انتقال بــه فضاي مهار و كنترل اســت، 
نســبت به افزايــش حجم ســفرها در 
تعطيالت عيدفطر هشــدار داد و گفت: 
»به تجربه ديده شده كه افزايش سفرها و 
مسافرت هاي برون شهري يكي از عوامل 
گســترش و چرخش بيماري است. بايد 

محدوديت سفر بين شــهري با نظارت 
عوامل نيروي انتظامي تداوم يابد و تردد 
آزادانه سفر در كشــور صورت نگيرد.« 
او در ادامــه به برگــزاري آزمون وزارت 
آموزش پرورش به ويژه براي كالس هاي 
نهم و دوازدهمي ها اشاره كرد: »براساس 
گزارش نماينده وزارت آموزش و پرورش 
تمامي اصول و پروتكل هاي بهداشتي از 
سوي وزارت بهداشت و درمان گرفته شده 
و اين پروتكل ها به همه اســتان ها اعالم 
شده است. تالش آموزش و پرورش بر اين 
اساس است كه آزمون ها در مكان هاي باز 
و در كالس های بزرگ بــا رعايت اصول 
بهداشتي برگزار شــود. موضوع تمديد 
بازنشســتگي نيروهــاي كادر درمان و 
بهداشــت از ديگر محورهــاي مهم اين 
جلسه بود كه قرار شــد پيشنهاد آن به 

ستاد ملي ارسال شود.« 

میز خبر

اتمام واكسيناسيون افراد 65 سال به باال 
تا آخر خرداد

تهــران در خيــز چهــارم، 
ركورد بســتري را شكست، 
به طوري كه 27درصد بستري 
در بخــش مراقبت هاي ويژه 
ثبت شــد و روزانه بين 19تا 
34درصد مراجعه كنندگان 
نيازمند ارائه خدمات در بخش 

مراقبت هاي ويژه بودند



راه درازي تا پايان بيماري كرونا در پيش داريم
آيازندگيدرپايانواكسيناسيونعموميبهحالتعاديبازميگردد؟

ايمنيجمعــيياگلهايدربرابــربيماريبهدو
صورتايجادميشــود؛درصورتنخســت،از
طريقواكسيناسيونگســتردهوصورتبعدي
ازطريقايمنشــدنافرادبراثرابتاليبهبيماري.البتهبايدتوجهداشت
كهازنظراخالقيمامجازنيستيمازطريقآزادسازيابتاليافراد،ايمني
جمعيايجادكنيموآنرابهعنواناســتراتژيرســيدنبهايمنيجمعي
درنظربگيريم.واكسيناسيونبهدوطريقافرادرادرمقابلبيماريمصون
ميكند:حالتنخستآنكهخودفردواكسنزدهبهدليلاينكهايمنيبدنش
باالرفتهاست،ديگرمبتالنشــود.حالتدومزمانياستكهفردبهجاي
اينكهبهطورمستقيمبراثرواكسنمصونشود،درواقعبراثرواكسينهشدن
ديگران،مصونميشود.دراينحالتچونبيماريواگيرداراستوازفردي
بهفردديگرمنتقلميشود،زمانيكهديگرانواكسينهشوندچونآنهامبتال
نميشوند،بهطورغيرمستقيمسالمتكسيكهواكسننزدهاستهمحفظ
ميشود.بايدتأكيدكردكهايمنيبهاينشيوهدوشرطدارد:يكشرطاين
استكهفرديكهواكسنزدهاست،عالوهبراينكهخودشمصونشدهو
مبتالنميشود،حاملهمنباشد.منظورازحامل،فردياستكهويروس
واردبدنششــدهوبهدرجاتيتكثيرپيداكردهودرحــالدفعازبدنش
است.دراينحالتاوخودشديگرمبتالنميشوداماميتواندبيماريرا
بهديگريمنتقلكند.اگرنسبتحاملبودندرافرادجامعهباالباشد،در
اينصورتممكناستايمنيجمعيبهآناندازهايكهموردانتظاراست،
حاصلنشود!شرطدومايناستكهنسبتافراديكهمصونشدهاند،اعم
ازمصونيتباواكســنيابراثرابتاليبهبيماري،بهحدموردانتظاربرسد.
بايدتأكيدكردهرقدرنسبتمصونيتافرادجامعهباالبرود،ايمنيجمعي

همافزايشمييابد.
نكتهمهميكهدرتعريفمصونيتجمعيبايدموردتوجهقرارداد،ايناست
كهدراينشرايطافراداگربهرفتارعاديخودبرگردندديگراپيدميايجاد
نميشود،امابهمعنايايننيستكهافرادهرگزمبتالنميشوند!درحالت
ايمنيجمعينيزممكناستبرخيافراديكهدرمعرضآلودگيزيادقرار
ميگيرندمبتالشوند،حالتيشبيهسايربيماريهايتكگيرمانندابتالبه
آنفلوآنزاياسرماخوردگيشــديد،اماميزانابتالمنجربهافزايشانفجاري
تعدادمبتاليانوايجادموجهايســهمگينيماننــد4موجيكهماتجربه

كرديم،نخواهدشد.
نگرانيعمدهدربــارهويروسكرونا،جهشهاياينويروساســت.جهش
ويروسيبهمعنايايناستكهويروسماهيتخودرابهشكلجزئيتغيير
ميدهد،نهاينقدرتغييرشديداستكهنوعويروسعوضشودونهاينقدر
جزئياســتكههيچتأثيريدرخصوصياتبيماريزاييوسرايتپذيريو
همچنينحساسيتنسبتبهواكسنهاايجادنشدهباشد.اينتغييراتدر
ويروسهايخانوادهعاملايجادكوويد-19كــهدراصطالحويروسهاي
دستهRNAهستند،بيشتررخميدهد.آنچهقابلتوجهاست،مقداروشدت
تغييراتســاختارويروسبهدليلجهشاست.اگرشدتجهشبهگونهاي
باشدكهساختارويروستغييركندوديگرتوسطسيستمايمنيفعالشده
شناسايينشود،پديدهفرارواكسنرخميدهدوشانسعفونتمجدددرفرد
بروزميكند.عفونتمجدددرموردفرديرخميدهدكهقباًلمبتالونسبت
بهويروسقبليمصونشده،امامجدداًبهويروسجديدمبتالميشود.در
حالتپديدهفرارازواكسيناسيون،ويروسجهشيافتهممكناستحتيدر
بدنفرديكهگونهقديميواكسنرازده،جديدتلقيشودوفردديگرايمني
قبليرانداشتهباشد.برايرسيدنبهايمنيجمعي،نبايدجهششديديدر
ويروسرخدهد.درشرايطكنونيجهشهايويروسكرونابهگونهايدرحال
رقابتبامصونيتحاصلازواكسيناسيونوهمچنينحاصلازابتاليطبيعي
هستند.بايدتأكيدكردهرقدرابتالبيشترباشدوافرادبيشتريبيماريرابه
همديگرمنتقلكنندوانتقالبيشتررخدهد،احتمالجهشومقاومتدر

برابرواكسنهمبيشترميشود.
همهاينهايكمفهومدارد؛بايدكلجهاندراسرعوقتاقدامبهواكسيناسيون
كنند.سازمانجهانيبهداشــتبارهااعالمكردهاستكهواكسيناسيونرا
نبايدموضوعمليديد.بهايندليلكهبههيچعنوانهيچكشورينميتواند
دردنيايامروز،مرزهايشرابستهنگهدارد.اگربهعنوانمثالحتيدربرزيل
كهدورازماقراردارد،واكسيناسيونكافيصورتنگيردوميزانابتالوانتقال
باالباشد،احتمالجهشجديدويروسوجودداردوخيليزودهمويروس
جهشيافتهجديدبهكشورمامنتقلميشــود.بنابراين،درشرايطكنوني

بهترينراهكارمقابلهباكرونا،واكسيناسيونسريعهمگانيوجهانياست.
هرچندصبروحوصلهخيليهاسررفته،اماماهنوزتابرگشتبهشرايطعادي
راهزياديدرپيشداريم.طبقاعالمكارشناســان،براياينكهجامعهايبه
ايمنيقابلمالحظهايدربرابركرونابرسد،بايدواكسيناسيونحدوددوسوم
افرادانجامشودكهباتوجهبهكنديروندواكسيناسيون،مافاصلهبسياري
تاآنداريم؛هنوزكمتراز2درصدجامعهواكســنكروناراتزريقكردهاند.
دربارهايمنيبراثرابتالنيزبهنظرنميرســدهنوزبيشترازيكسومافرادبه
بيماريمبتالشدهباشند.پسراهماتامصونيتجمعيطوالنياست.البته
بازبايدتأكيدكردكهدراپيدميكروناصحبتازهمهياهيچاشــتباهاست.
يعنينميتوانگفتتازمانيكهنسبتواكسيناسيوندقيقاًبهدوسومنرسد،
همهدرمعرضخطرابتالهســتندومبتالخواهندشديااينكهبعدازايجاد
مصونيتجمعي،همهچيزگلوبلبلخواهدشد!بنابراين،سياستدرست
آناستكههمچنانطبقتوصيههايكارشناسانبهداشتودرمانرفتار
كنيموبهتدريجكهجامعهبهسمتمصونيتجمعيميرودوجهششديد
ويروسهممتوقفميشود،محدوديتهابهصورتمرحلهبهمرحلهبرداشته
شود؛برايمثال،ابتداازمحدوديترفتوآمدهايخانوادگيكاستهشودو
هرچهدرصدايمنيباالترميرود،كالسهايدرسواجتماعجمعيتهايي
كهكمتردرمعرضخطربيماريشديدومرگقراردارند،آزادشودوسپس
اجتماعاتپرازدحامدرفضاهايروبازآزادشــودتازمانيكهبهزندگيقبل
ازكرونابرگرديم.هرچندبهنظرميرسدبسياريازانسانهاوجوامعديگر
تمايليبهبرگشتكاملبهدورانقبلازكروناندارند!تغييراتناشيازكرونا
ازجملهتغييردرنحوهاحوالپرســي)پرهيزازدســتدادن(يارونقخريد
اينترنتيوكالسهايمجازيوسايرفعاليتهابهگونهايرواجيافتهاستكه

بهنظرميرسددرجامعهماندگارخواهندشد.

يادداشتيك

مسعود يونسيان
استاداپيدميولوژيدانشگاهعلومپزشكيتهران
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از اسپوتنيك 200ميليوني تا سرقت 
سهميه  گروه هاي خاص 

واكسنخواريپديدهجديداينروزهايعجيباست.واكسنيكهقطرهچكاني
برايگروههايحساس،شاغالندرمشاغلسخت،سالمندانوبيماريهاي
خاصواردميشوداينروزهابهراحتيموردسرقتقرارميگيردوبهكساني
كهگروههدفنيســتند،تزريقميشــود.تقريباًازاوايلسالجاريبودكه
واكسيناسيونپاكبانهاوكاركنانبخشجمعآوريپسماندهايبيمارستاني
بهتدريجدرسراسركشورآغازشدوهمينآغاز،بساطتخلفتازهايرافراهم
كرد:»واكسنخواري«.درابتدا،شــكراهللسلمانزاده،رئيسدانشكدهعلوم
پزشكيآبادان،خبرسوءاستفادهازواكسنســهميهپاكبانانراتأييدكردو

گفت:پاكبانانيكيازاولويتهايتزريقواكسنكروناهستند.

تزريق روزانه 19/7ميليون دوز 
واكسن در جهان

مارگارتكيناننودســالهحدودپنجماهپيشباتزريقنخستيندوزازواكسن
تأييدشــدهفايزر،فصليجديدرادرتاريخجهانپسازكرونارقمزد.ازاواسط
دسامبرسال2020تابهامروز،بزرگترينكارزارواكسيناسيوندرتاريخجهان
بهراهافتادوبيشازيكميليارددوزواكسندرجهانتزريقشدهاست؛چيزي
درحدود15دوزدرازايهر100نفرازساكنانزمين.بااينهمهميانكشورهاي
پيشگامدرانجامواكسيناسيونوتعداديازكشورهاكههنوزدرمرحلهتزريق
دوزاولهمدرحالدرجازدنهستند،شكافعميقيوجوددارد.درادامهوضعيت
كشورهايپيشرويجهاندرروندواكسيناســيونجهاني،براساسدادههاي

جهانيراكهتاروز15ارديبهشتگردآوريشدهاند،مشاهدهميكنيد.

تركيبي از سوءمديريت داخلي 
و بدعهدي خارجي 

باوجودمطالبهعموميواكسنودرخواســتمردمازدولتمردانباهشتگ
»واكسنبخريد«درشبكههاياجتماعيووعدههايمتعددوارداتواكسن
ازمنابعخارجي،خبرممنوعيتوارداتواكسنروسيوهنديتوسطبخش
خصوصيازسويمعاونوزيربهداشــت،برنامهواكسيناسيونكشوريرادر
هالهايازابهامفروبرد.اخبارضدونقيضيكهبهنظرميرســدحكايتازيك
تغييراستراتژيوهمانطوركهپيشترمحمدرضاشانهساز،رئيسسازمانغذا
ودارو،گفتهبود،اولويتدادنبهتوليدداخليواكسندارد.ايندرحالياست
كهبهگفتهعليرضارئيسي،سخنگويستادمليمقابلهباكرونا،برايرسيدنبه

ايمنيجمعيدرايرانبايدحدود۶4ميليوننفرواكسينهشوند.
14  واكسيناسيون1414

عمومی

این شماره

واكسيناســيون عمومي در ايران مطالبه همگاني اســت و 
براساس آنچه در سند ملي واكسيناسيون تصويب شده است 
بايد در زمستان 1400منتظر اجراي آن باشيم. اما سخنگوي 
ستاد ملي مقابله با كرونا چند ماه زمان را به جلو كشيده و مهرماه را به عنوان زمان تعيين شده براي 
واكسيناسيون عمومي معرفي كرده است. سند ملي واكسيناسيون كشور پس از تصويب در تاريخ 
20دي ماه در جلسه ستاد ملي مقابله با كرونا، تعيين كرد كه زمستان 99نقطه شروع واكسيناسيون 
عمومي باشد. اين سند در چهار فاز، اولويت دريافت واكسن كرونا را تعيين كرده و اولويت با افراد 
سالمند و آسيب پذير و كادر درمان است كه مستقيما با اين بيماري سرو كار دارند. براساس اين سند 
پيش بيني شده بود كه فاز اول در زمستان 99با تزريق واكسن به كاركنان بهداشت و درمان در خط 
اول مواجهه با بيماري و همچنين افراد بسيار پرخطر شامل سالمندان، معلوالن و جانبازان در مراكز 
نگهداري تمام شود اما به داليل مختلف همچون بدقولي كواكس و شركت هاي خارجي در فروش 
واكسن و همچنين شــركت نكردن ايران در كارآزمايي واكسن هاي خارجي، مسئوالن نتوانستند 
واكسن مورد نياز فاز اول را تأمين و تزريق كنند و به همين دليل فاز اول با تأخير به پايان رسيد. طبق 
اين سند، فاز دوم در بازه زماني بهار و تير 1400بايد عملياتي شود. اين فاز براي تزريق واكسن به افراد 
باالي 65سال با حداقل يك بيماري زمينه اي، افراد باالي 65سال به ترتيب در گروه هاي پنج ساله از 
باال به پايين، افراد 16تا 64سال با حداقل يك بيماري زمينه اي و افرادي كه به دليل شغلشان بيشتر 
با مردم در تماس هستند، درنظر گرفته شد. براساس اين سند مقرر شد كه فاز سوم از مرداد شروع و 

تا آذر 1400تمام شود تا در زمستان 1400نوبت به واكسيناسيون عمومي برسد.

سرعت پايين در تزريق واكسن
انتشارگزارشيدربلومبرگبسياريازايرانيهارا
نسبتبهوضعيتواكسيناسيونعموميدلسردكرد
ودرواقعپيشبينياينرسانهدركنارواقعيتهاي
قابلمشــاهدهازروندواكسيناســيوندرايران،
همچونتكههايپازلدركناريكديگرقرارگرفتند
تابســياريبانااميديازاحتمالدريافتواكسن
سخنبگويند.اينرســانهپيشبينيكردهبودكه
واكسيناســيون۷5درصدجمعيتكشــورهايي
مثلاوكراين،پاكســتان،ايرانوبنگالدشباادامه
روندفعليبهيكدههزماننيازدارد.هرچنداين

پيشبينيبهسرعتازسويمسئوالنمربوطهرد
شدوبرخيهمچونرئيسدانشــگاهايرانتأكيد
كردندكه»ماجرابهاينشكلنيستواينهابيشتر
حواشياستكهدرستميكنندواميدوارمواكسن
ايراني،همينامســالبهثمربرســدومطمئناتا
پايانسالبهمقدارالزمواكســنايرانيدراختيار
مــردمميگذاريم.«امامنتقدانبهشــرايطفعلي
واكسيناســيوننگاهيديگرداشتند.دراينميان
برخيبانگاهــينقادانهوالبتهواقعنگردســتبه

تحليلروندواكسيناسيونعموميدرايرانزدند.
پيامطبرســي،رئيسبخشعفونيبيمارســتان

مســيحدانشــوريوعضوكميتهعلميواكسن
كووايراندررابطهباروندكندتزريقواكســنبه
خبرآنالينگفتهبــود:»برايتزريقواكســنبه
۸0ميليوننفر،ســرعتواكسيناســيونمااصال
مناسبنيست.منابعيمثلبلومبرگاعالمكردهاند
كهتزريقواكسنبهشكلعموميدرايرانممكن
اســتكهحدود10سالطولبكشــد.مقداري
ازاينموضوعبــهاينربطداردكــهبرايتزريق

واكسنهاييكهميآوريمهمسرعتنداريم.«
اينمتخصصعفونيدربارهخوشبينانهترينزمان
برايشروعواكسيناسيونعموميدرايرانگفتهبود:
»خيلياميدواربودمكهبادرستبودنهمهاقدامات
تامهروآبانواكسيناسيونعموميتمامشود،امابا
اينوضعيتكنونيبهنظرنميرسدكهتا۶ماهاول

1401همبتوانيمواكسيناسيونراتمامكنيم.«

اميدواري وزارت بهداشت براي واكسيناسيون 
عمومي

دركنــارتمــامايــنانتقادهــاونااميديهااز
واكسيناسيونعمومي،مسئوالنوزارتبهداشت
وعدهدادهاندكهازمهرماهسالجاريفاز4واكسن

يعنيهمانواكسيناسيونعموميشروعشود.
عليرضارئيسي،ســخنگويســتادمليمقابلهبا
كرونافرديبودكهاينخبررادرســيزدهمينروز
ارديبهشتماهاعالمكردوبراســاسگفتهاوتاآن
زمان،حجمقابلتوجهيازواكسنهايداخلي،در
اختيارماقرارداردوگروههدفمــادرفاز4حدود
40ميليوننفرهستندودراينفاز،تمامتوانبسيج،
هاللاحمرووزارتبهداشتبايدبهكارگرفتهشود.
شايدكميديرنسبتبهكشــورهايپيشرفتهدنيا

چشم انتظار پاييز 
يا شايد زمستان 1400

انتشار گزارشي در 
بلومبرگ بسياري 

از ايراني ها را 
نسبت به وضعيت 

واكسيناسيون 
عمومي دلسرد كرد 
و در واقع پيش بيني 

اين رسانه در كنار 
واقعيت هاي قابل 
مشاهده از روند 
واكسيناسيون 

در ايران، همچون 
تكه هاي پازل در 

كنار يكديگر قرار 
گرفتند تا بسياري با 

نااميدي از احتمال 
دريافت واكسن 

سخن بگويند

واكسيناسيونرابهخاطربدعهديهايشركتهاي
سازندهآغازكرديمامامطمئنباشيديكيازنخستين
كشورهاييهستيمكهواكسيناســيونرابهپايان
ميرسانيم.رئيسيدركالبهاوسهمشهرينيزدر
رابطهباجزئياتواكسيناسيونعموميتوضيحداده
بودكهتاپايانسالهمهگروههايهدفمانحداقل
يكدوزواكسنراميگيرند؛يعنيجمعيتيحدود
4۸ميليوننفرتاپايانسالواكسينهخواهندشد؛
عدهاييكدوزوعدهاي2دوزواكسنراميگيرند.
ازتيرماهشركتپاستورحدود2تا2/5ميليوندوز
وبركتهمحدود۷تا۸ميليوندوزواكســنتوليد
خواهدكرد.اگرمجموعتوليداتايندوشــركترا
همان۸ميليونونهبيشــتردرنظربگيريمتاپايان
سالحدود۶4ميليوندوزواكسنداخليخواهيم
داشــت.1۶ميليوندوزواكسنآســترازنكاهمبه
دستمانخواهدرســيد.منگفتمحداقليكدوز
خواهندگرفتودوزدومبسياريازافرادهمممكن

استفروردينياارديبهشتسالبعدباشد.
البتهدراينميانتوليدكنندگانداخليواكسن،
خردادماهرابهعنوانزماناحتماليواكسيناسيون
عموميباواكسنداخلياعالمكردهاند.مينومحرز،
مسئولنظارتبرمطالعاتبالينيواكسنكووايران
بركتدراينرابطهگفتهبود:»اگــرروندكاردر
زمينهتوليدوكارآزماييبالينيبههمينروالبه
خوبيپيشبروداينكار)شــروعواكسيناسيون

عمومي(ازخردادمحققميشود«.
اگربــانگاهــيخوشبينانهدســتبهتفســير
صحبتهايمسئوالنمديريتحوزهواكسنكرونا
بزنيم،بايدخودرادرپاييزيازمستان1400درصف

واكسيناسيونعموميتصوركنيم.

 واكسيناسيون عمومي براساس گفته  مسئوالن
 از چه زماني آغاز مي شود؟

ليال شريف
روزنامهنگار

در جست وجوي واكسن
چنددوزواكسنواردايرانشدهواينتعدادبرايتزريق

بهچندميليونايرانيكافياست؟

واكسيناسيونكرونادرايرانازروز21بهمن
1۳99پسازورودنخستينمحمولهواكسن
بهكشورآغازشد.باتوجهبهاولويتبنديهايي
كهانجامشــدهبود،گــروهدرمانيفعــالدربخــشمراقبتهايويژه

بيمارستانهايدرگيركرونانخستيندوزواكسنرادريافتكردند.
هرچنددرماههايابتداييواكسيناســيونكرونــا،اطالعاتدقيقياز
واكسنهايتزريقيوجودنداشتوتمامآمارارائهشده،محدودبهتعداد
مبتاليان،درگذشتگانوبهبوديافتگانكرونابودامادرگذرزمانوزارت

بهداشتآمارواكسنهايتزريقشدهرابهجدولاطالعاتشاضافهكرد.
براساسآمارارائهشدهازسخنگويسازمانغذاوداروتاهجدهمينروز
ارديبهشت،بيشازيكميليونو54۸هزاردوزواكسندرسراسركشور
تزريقشدهاســتكهاينميزانكميبيشازيكدرصدجامعهايرانرا

شاملميشود.براساسبرآوردهايعلميدرصورتيكهحدود۷0درصد
ازجامعهواكسندريافتكنند،زنجيرهشيوعويروسقطعشدهيابسيار
محدودميشــود.باتكيهبرايننگاهعلميبايدنزديكبه۶0ميليوننفر
درايرانواكسينهشوندوبرايواكسينهشــدناينتعدادنيز-باتوجهبه
لزومدريافتحداقلدونوبتواكسنبرايهرفرد-بايد120ميليوندوز

واكسنتأمينشود.
امااينكهتاكنونچهميزانازنياز120ميليوندوزواكســنايرانتأمين
شده،سؤالياستكهبرايپاســخبهآنميتوانبهنامهمعاونگمركبه
رئيسسازمانغذاوداروتكيهكرد.مهردادجمالارونقي،معاونامورفني
گمرككشورباانتشــارايننامهجديدترينآمارمربوطبهواكسنهاي
وارداتيبهكشوررااعالمكرد.براساساطالعاتگمركاز15بهمنسال
گذشتهتا12ارديبهشتسال12،1400محمولهواكسنوارداتيروسي،
چيني،هنديوكرهايبهتعداد۳ميليونو195هزارو۸00دوزواكسناز

طريقفرودگاهامامخميني)ره(واردكشورشدهاست.
20هزاردوزواكسنروسي)اسپوتنيك(نخستينمحمولهواكسنبودكه
درتاريخپانزدهمبهمنسالگذشتهواردكشورشد.كاظمجاللي،سفير
ايراندرروسيهدررابطهباورودواكسنروسيازرايزنيچندماههسفارت

جمهورياسالميايرانوپيگيريهايزيادبامقاماتروسيخبردادهبودو
براساسگفتهاومحمدجوادظريف،وزيرامورخارجهايرانهمدراينمورد
باسرگئيالوروف،همتايخود،مذاكراتفشردهايداشتوازاينطريق
دردهمبهمنسالگذشتهقراردادبينروسيهوايرانامضاشد.براساس
اينقراردادمقررشــدكههردوهفتهويكماهيكبارمحمولهواكســن
جديدواردايرانشودودرهمينراســتابودكهدومينمحمولهواكسن
درفاصله10روزهبامحمولهاوليعنيدر25بهمنســال99با100هزار
دوزواردكشورشد.250هزاردوزواكسنچيني،200هزارواكسنروسي
و125هزاردوزواكسنهنديتاپاياناســفند99واردايرانشدندودر
فروردين1400نيز2محمولهواكسنروسيهركدامبهميزان100هزار
دوز،كواكس)كرهجنوبي(۷00هزارو۸00دوزوهمچنين400هزاردوز

واكسنچينيبهايرانرسيد.
درارديبهشتماه،2محمولهواكسنروسيكهدرمجموع200هزاردوز
راشاملميشدندوهمچنينيكميليونواكسنچينيبهايرانرسيدو
بهاينترتيبمجموعواكســنهايوارداتيايرانتاتاريخ12ارديبهشت
به۳.1ميليوندوزرســيد؛ميزانيكهتنهابــرايتزريقبهيكميليونو

500هزارنفركفايتميكند.

نورا عباسی
روزنامهنگار
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مارگارت كينان نودساله حدود 
پنج ماه پيش با تزريق نخستين 
دوز از واكســن تأييد شــده 
فايزر، فصلي جديد را در تاريخ 
جهان پس از كرونــا رقم زد. از 
اواسط دسامبر ســال2020 تا 
به امروز، بزرگ تريــن كارزار 
واكسيناسيون در تاريخ جهان 
به راه افتاد و بيش از يك ميليارد 
دوز واكسن در جهان تزريق شده 
اســت؛ چيزي در حدود16دوز 
در ازاي هر 100نفر از ســاكنان 
زمين. با اين همه ميان كشورهاي 
پيشگام در انجام واكسيناسيون 
و تعدادي از كشــورها كه هنوز 
در مرحله تزريــق دوز اول هم 
درحــال درجا زدن هســتند، 
شــكاف عميقي وجود دارد. 
در ادامه وضعيت كشــورهاي 
پيــش روي جهــان در روند 
واكسيناسيون جهاني، براساس 
 داده هاي جهانــي را كه تا روز

19 ارديبهشت گـــــردآوري 
شده اند،  مشاهده مي كنيد.
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سميرا مصطفی نژاد
روزنامه نگار

از اسپوتنيك 200ميليوني تا سرقت سهميه  گروه هاي خاص 
چه تخلف هایي و توسط چه ارگان هایي در روند واكسيناسيون رخ داده و 

واكسن هاي قاچاق در بازار چه وضعي دارند؟
واكســن خواري پديده جديد اين روزهاي عجيب است. واكسني كه  

قطره چكاني براي گروه هاي حســاس،  شــاغالن در مشاغل سخت، 
سالمندان و بيماري هاي خاص وارد مي شود اين روزها به راحتي مورد 
سرقت قرار مي گيرد و به كساني كه گروه هدف نيستند، تزريق مي شــود. تقريبًا از اوايل سال جاري بود كه 
واكسيناسيون پاكبان ها و كاركنان بخش جمع آوري پسماندهاي بيمارستاني به تدريج در سراسر كشور آغاز 
شد و همين آغاز، بساط تخلف تازه اي را فراهم كرد: »واكسن خواري«. در ابتدا، شكراهلل سلمان زاده، رئيس 
دانشكده علوم پزشكي آبادان، خبر سوءاستفاده از واكسن سهميه پاكبانان را تأييد كرد و گفت: »پاكبانان 
يكي از اولويت هاي تزريق واكسن كرونا هستند. افراد معرفي شده طبق ليست ارائه شده از سوي شهرداري، 
واكسن كرونا دريافت كرده اند. متأسفانه در اين ميان تعدادي از مديران شهرداري و اعضاي شوراي شهر آبادان 
نيز كه اسامي آنها در فهرست ارائه شده از سوي اين شهرداري بود، واكسن كرونا تزريق كرده اند و از آنجا كه 
اين افراد هنگام تزريق واكسن، ماسك بر چهره داشتند، شناسايي آنها براي همكاران ما ميسر نشد.« پس از 
رسوايي تزريق واكسن بدون نوبت در شهرداري هاي چند نقطه كشور، مدتي بعد خبر رسيد كه حق واكسن 
كادر درمان در چند بيمارستان تهران - كه بيمارســتان مدرس يكي از آنها بود- هم خورده شده. همچنين 
تخلفاتي در شهرداري تهران اتفاق افتاده است. در هفته دوم ارديبهشت امسال، خبري مبني بر واكسن خواري 
در شهرداري تهران منتشر شد. برخي اعالم كردند تعدادي از كارمندان زن و مرد شهرداري يكي از منطقه هاي 
تهران به عنوان پاكبان معرفي شده و در ليست دريافت واكسن قرار گرفتند. در اين ليست 1۷9نفره، تعدادي از 

افراد خانم هستند؛ اين در حالي است كه در پايتخت هيچ پاكبان زني وجود ندارد.

هر واكسني عوارض دارد
قبل و پس از تزریق واكسن نياز به چه مراقبت هاي ویژه اي داریم؟

ترس از عوارض واكسن جديد نه تنها در ايران، در كشورهاي غربي هم افراد را از واكسن 
زدن باز مي دارد. نيويورك تايمز به تازگي از غيبت ميليون ها آمريكايي براي دريافت 
دوز دوم واكسن كرونا گزارشي منتشر كرد. براساس اين گزارش بيش از 5ميليون نفر 
يا در حدود 8درصد از جمعيت افرادي كه دوز اول واكسن هاي فايزر يا مدرنا را دريافت كرده اند، براي دريافت دوز دوم 
مراجعه نكرده اند. البته داليل مختلفي مانند نبود واكسن يا تصميم شخصي افراد براي دريافت نكردن دوز دوم براي 
اين پديده بيان شده است اما ترس از عوارض جانبي يكي از اصلي ترين داليل معرفي شده است. ترس از پديده هاي 
جديد، تغيير يا بيماري ذاتا براي حفظ بقا در انسان تكامل يافته است و تنها با اعتماد بر علم و دانش است كه مي توان 
بر آن غلبه كرد. از آغاز واكسيناسيون عليه كوويد-19 در جهان بازار شايعات رنگارنگ هم در جهان داغ شد. بروز 
واكنش هاي شديد آلرژيك در ميان گروهي از افرادي كه واكسن را دريافت كردند ترس ها را افزايش داد. اما درست 
مانند بيماري كرونا كه مقامات بهداشتي به تدريج نسبت به جنبه هاي مختلف آن آگاهي پيدا كردند، درمورد واكسن 
كوويد-19 هم به صورت تدريجي روشنگري هايي اتفاق افتاد تا افراد با توجه به عوارض جانبي حقيقي كه بايد در انتظار 
آن باشند و براساس وضعيت بدني و سالمت خود براي دريافت واكسن اقدام كنند. بهترين منبع براي آگاهي نسبت به 
عوارض جانبي و نگهداري هاي پيش و پس از واكسن سازمان جهاني بهداشت است كه جز افرادي خاص، همه را براي 

دريافت واكسن تشويق مي كند.

مائده اميني
روزنامه نگار

سبا ثروتي
روزنامه نگار

 واکسیناسیون
عمومی

این شماره

تاكنون ارگان ها و 
سازمان هايي كه 

تخلف در آنها گزارش 
شده حداقل روي كاغذ 
و پشت تريبون،  خبر از 

برخورد با خاطيان كه 
به نوعي به سند ملي 

واكسيناسيون خيانت 
كرده اند، داده اند اما 
اين رويه به طور كلي 

بايد اصالح شود. بايد 
با افراد خاطي، برخورد 
حقوقي و قضايي شود 

تا اين قضيه رواج 
پيدا نكند و مجازاتي 

متناسب اين جرم 
درنظر گرفته شود

عزل مديران خاطي 
همه اینها یعنــي، همزمان با اوج گرفتــن موج چهارم 
كرونا، پدیده مذموم واكســن خواري هــم روزبه روز در 
حال گســترش اســت.  پس از انتشــار خبر تخلف در 
بيمارستان هاي تهران، سعيد نمكي، وزیر بهداشت هم 
به ماجرا وارد شد و در نهایت با دستور دكتر زالي، رئيس 
دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي و فرمانده ستاد مقابله 
با كروناي كالنشــهر تهران، رئيس بيمارستان مدرس 

به علت تخلف در توزیع واكسن بركنار شد. 
در توضيح این اتفاق آمده اســت كه رئيس بيمارستان 
مدرس به دليل تخلف از سند ملي واكسيناسيون و تزریق 
واكسن كرونا به اعضاي خانواده خود، بركنار شده است. 
پيروز حناچي شهردار تهران هم بعد از رسانه اي شدن 
ماجرا در جلسه اي در صحن شوراي شهر گفت: گزارشي 
از یكي از سایت ها مبني بر استفاده مدیران شهرداري از 
سهميه واكسن كروناي پاكبان ها داشتيم.  در بررسي ها 
مشخص شد كه برخي انحرافات وجود داشته و یك رئيس 
ناحيه و تعدادي دیگر نيز عزل شــدند. او توضيح داد: از 
این 1۹8نفر كه واكسن دریافت كرده اند نيز 44نفر شامل 
پرسنل بازیافت، 100نفر پاكبان، 12 نفر كارمند، 13نفر 
فاقد رابطه استخدامي با شهرداری با هویت مشخص، 2 
نفر راننده جرثقيل، ۹ نفر راننده خودرو سرویس، 17 نفر 

كارگر فضاي سبز و یك نفر شهربان بوده اند.
 شــهردار تهران اعــالم كرد: دســتور داده ام اســامي 
دریافت كنندگان در ســایت شــفاف بارگذاري شود. او 
گفت بر اساس تحقيقات صورت گرفته هيچ مدیری در 

شهرداری واكسن نزده است.

برخورد با خيانت بايد جدي باشد 
تا لحظه تنظيم این گزارش، كمتر از یك درصد جمعيت 
ایران واكسينه شــده اند كه باز در آمارهاي منتشر شده 
ذیل همين یك درصد هــم برخي تنها یك دوز دریافت 

كرده اند.
 تاكنون ارگان ها و ســازمان هایي كه تخلف در آنها 
گزارش شــده حداقل روي كاغذ و پشــت تریبون، 
 خبر از برخورد با خاطيان كه به نوعي به ســند ملي 
واكسيناسيون خيانت كرده اند، داده اند اما این رویه 
به طور كلي باید اصالح شــود. باید با افراد خاطي، 
برخورد حقوقي و قضایي شــود تا ایــن قضيه رواج 
پيدا نكند و مجازاتي متناســب این جــرم درنظر 

گرفته شود. 
البته این پدیده مختص به ایران نيست و ارتكاب تخلف 
براي تزریق سریع تر واكسن كرونا در كشورهاي دیگر 
نيز مشاهده شده است. مثال دیده شده است كه عده اي 
از افراد با ارائه اسناد غيرواقعي ادعا مي كرده اند كه به 
بيماري مزمن مبتال هســتند و واكسن كرونا را زودتر 
دریافت كرده اند. اما در كشــورهاي اروپایي، تعيين 
جرایم ســنگين براي این افراد، مانع از این شــد كه 

سندسازي هاي دروغين شان رواج پيدا كند.
 شاید بهتر باشد مسئوالن در این زمينه از كشورهاي 
دیگر الگو بگيرند و این بار پاي حرف هایشــان جدي  
بایســتند تا همين ابتــداي كار جلــوي دومينوي 
واكسن خواري را بگيرند نه وقتي كه آب از آب گذشته 
و فساد شبكه  اي شده و در نظام پزشكي كشور، ریشه 

پيدا كرده است.

عوارض جانبي شناخته شده
به گفته سازمان جهاني بهداشت، واكسن هاي كووید-1۹ 
مانند هر واكسن دیگري مي توانند منجر به بروز عوارض 
جانبي محدودي مانند تب خفيــف، درد، التهاب محل 
تزریق و درد محل تزریق شود. بيشتر واكنش ها نسبت به 
واكسن خفيف بوده و در عرض چند روز از بين مي روند. 
واكنش هاي شدیدتر و طوالني مدت تري هم ممكن است 
ایجاد شوند اما بروز آنها به شدت نادر است و این عوارض 
جانبي شدید و كمياب به صورت مداوم تحت نظر هستند 
تا موارد خطرساز شناسایي شوند. عوارض جانبي كه از 
ســوي اكثریت دریافت كنندگان واكسن گزارش شده 
شامل تب، خستگي، سردرد، درد ماهيچه، اسهال، لرز و 
درد محل تزریق بوده است و احتمال بروز هریك از این 
عوارض مي تواند براي واكسن هاي مختلف متفاوت باشد. 
جدا از واكسن هاي شركت جانسون و آسترازنكا كه براي 
مدتي اخباري درباره احتمال لخته شــدن خون توسط 
آنها منتشر شد و مورد بررسي دوباره قرار گرفتند، شوك 
آنافيالكسي یكي از اصلي ترین نگراني هایي است كه براي 
تزریق واكسن وجود دارد، البته نه فقط واكسن كرونا. هر 
واكسني مي تواند چنين واكنشي را در بدن انسان ایجاد 
كند. اما آنافيالكسي به ندرت در ميان دریافت كنندگان 
واكســن بروز پيدا مي كند. از این رو مهم اســت افرادي 
كه ســابقه بروز چنين واكنش هایي را داشته اند، پيش 
از تزریق وضعيت خود را با پزشــك در ميان بگذارند تا 
اقدامات پيشــگيرانه انجام شــود. زنان باردار در گروه 
افرادي كه نباید واكســن بزنند قــرار ندارند و كودكان 
12تا 15ساله هم به زودي در آمریكا به گروه افراد واجد 
شرایط واكسيناسيون افزوده خواهند شد. شركت فایزر 
تأثير واكسيناسيون روي این گروه سني را 100درصدي 

اعالم كرده است.

نگهداري پس از تزريق
یونيســف براي افرادي كه قصد دریافت واكســن را دارند این 
توصيه ها را دارد: پيش از مراجعه ليســت تمامي واكسن هاي 
موجود را بررسي كنند و نوع عملكرد و تركيبات سازنده آنها را 
مطالعه كنند و درصورت داشتن حساسيت شدید به هریك از 
عوامل سازنده پيش از تزریق با پزشك مشورت كنند. شب پيش 
از زدن واكسن خوب استراحت كنيد و آب زیاد بنوشيد تا آب بدن 
تامين باشد. وضعيت سالمت یا هرنوع مشكلي را كه وجود دارد 
با پرستاري كه قصد تزریق دارد درميان بگذارید، مثال وضعيت 
بارداري یا ضعف سيســتم ایمني بدنتان. پس از تزریق حتما 
كارت واكسيناسيون خود حاوي اطالعاتي مانند نوع واكسن، 
زمان تزریق و محل تزریق را دریافت كنيد. پس از تزریق به مدت 
15دقيقه باید تحت نظر باشيد تا از بروز نكردن هرگونه واكنش 
آلرژیك آني اطمينان حاصل شــود، اگرچه این نوع واكنش ها 
بسيار نادر هستند. خود را براي عوارض جانبي آماده كنيد و اگر 
این عوارض بيش از چند روز ادامه پيدا كردند یا شدت گرفتند به 
پزشك مراجعه كنيد. مركز كنترل و پيشگيري از بيماري هاي 
آمریكا هم توصيه مي كند واكسن كرونا را همزمان یا با فاصله 
كمي از واكســن دیگري تزریق نكنيد و دست كم 14روز ميان 
دو تزریق فاصله بيندازید. مصــرف داروهایي مانند ایبوپروفن، 
استامينوفن، آسپرین و آنتي هيســتامين ها به منظور كاهش 
درد ناشــي از تزریق و تخفيف عوارض جانبي واكسن، پيش از 
واكسن زدن توصيه نمي شود. پس از تزریق افراد مي توانند براي 
كاهش درد و التهاب درصورت نداشتن دالیل پزشكي كه آنها را 
از مصرف این داروها منع مي كند، ترجيحا با مشورت پزشك یكي 
از داروهاي نامبرده شده را مصرف كنند. همچنين به توصيه این 
مركز براي كاهش درد مي توان حوله اي تميز، مرطوب و سرد را 
روي محل تزریق گذاشت و بازو را ورزش داد. براي تخفيف تب 
احتمالي پس از تزریق هم بهتر اســت افراد لباس سبك به تن 

كنند و مقدار زیادي مایعات بنوشند.

آوين آزادي
روزنامه نگار 

نازنين افتخار
روزنامه نگار 

واكسن، راه نجات از ماسك نيست 
آیا پس از دریافت واكسن همچنان باید پروتكل هاي بهداشتي را رعایت كنيم؟

حاال حاالها قرار نيست از شر ماسك هایي كه 
امروز بدون آنها احساس برهنگي و بي دفاعي 
مي كنيم، راحت شویم. این روزها كه بسياري 
از كشورهاي جهان بر مدار واكسيناســيون قرار گرفته اند و حتي بعضي از كشورها بيش از 
70درصد جمعيت خود را واكسينه كرده اند، گفتمان در حوزه كرونا كم كم تغيير كرده است. 
دیگر به جاي سؤال هایي مثل »آیا ویروس از طریق آب منتقل مي شود؟«، »آیا ویروس در 
هواي آزاد وجود دارد؟« و »چند روز روي ســطوح باقي مي ماند« به سؤال هایي مثل »بعد 
از واكسن هم باید ماســك بزنيم؟«، »چه واكسني بزنيم بهتر است؟«، »واكسن ها چطور از 
ما محافظت مي كنند« و »آیا بعد از واكسينه شدن مي توان ناقل بود؟« به پرسش هاي گاها 
بي جواب سراسر جهان اضافه شده است. بررسي هاي همشــهري نشان مي دهد كه برایند 
نظرات محققان و دانشــمندان در سراسر جهان بر این گزاره اســت كه افراد واكسينه شده 
هم مي توانند ناقل باشــند و هم مي توانند به كرونا مبتال شوند. محققان معتقدند كه حدود 
۹5درصد مردم با تزریق دوز اول واكســن كرونا و ورود ویروس ضعيف شده به بدن، در برابر 
آن مصون مي شوند و 2هفته بعد از آن با تزریق دوز دوم، این مصونيت به حدود 100درصد 
مي رسد اما در این ميان، برخي دیگر از پژوهشگران بر این باورند كه با وجود تزریق واكسن، 
5 درصد افراد از آنجا كه بدن آنها واكنش محافظت كننده كاملي نشان نمي دهد، همچنان 

ممكن است به كرونا مبتال شوند.

واكسينه شده ها هم مي توانند ناقل باشند هم مبتال
توسعه واكسن در جهان احساس امنيت بيشــتري به افراد داده است با این همه این سؤال 
همچنان برقرار است كه آیا بعد از دریافت واكســن، مي توان از شر پروتكل هاي بهداشتي 
خالص شد؟ CDC ، در پاسخ به این سؤال مي گوید: درحالي كه واكسيناسيون اكثر افراد را 

از ابتال به ویروس كرونا، محافظت مي كند، درصد كمي از افراد واكسينه شــده حتي پس از 
دریافت تمام دوزهاي مورد نياز، دوباره به ویروس كرونا مبتال مي شوند و این موضوعي است 

كه وزارت بهداشت آمریكا هم با نمونه هاي موردي مشاهده شده آن را تأیيد مي كند.
WHO نظرات كامل تري درباره پرسش این گزارش دارد. سازمان بهداشت جهاني در 
آخرین اطالعيه خود گفته است: واكسيناسيون شما را از بستري شدن و مرگ ناشي از 
COVID-19محافظت مي كند. این ســازمان تأكيد دارد كه حتما باید تا آخرین روز 
پاندمي بر سر رعایت پروتكل ها اصرار داشــت. هنگامي كه واكسن دوز اول را مي زنيد، 
براي 14روز نخست پس از واكسيناسيون، سطح محافظتي قابل توجهي ندارید. در این 
دوران حتما نياز به مراقبت دارید. بعد از دریافت دوز دوم هم قاعده همين است. سازمان 
بهداشت جهاني تأكيد دارد كه درحالي كه یك واكســن COVID-19 از شما در برابر 
بيماري جدي و مرگ محافظت مي كند، هنوز به این نتيجه نرسيدیم كه تا چه حد باعث 
مي شــود از آلودگي و انتقال ویروس به دیگران جلوگيري كنيد. براي كمك به امنيت 
اطرافيانتان، حداقل یك متر از دیگران فاصله بگيرید. ســرفه یا عطسه را در آرنج خود 
بپوشانيد، مرتبا دستان خود را بشــویيد و حتما ماسك بزنيد. حتي اگر واكسن زده اید 

تالش كنيد در فضاهاي بسته، شلوغ با تهویه ضعيف حضور پيدا نكنيد.
پایگاه خبري Healthline اما اگرچه پاســخي مثل دیگر منابع به این سؤال داده است اما 
یادآور نكته اي هم شده است: دانشمندان نگرانند كه برخي از ویروس هاي كرونا ممكن است 
اثر واكسن ها را كاهش دهد. این امر همچنين مي تواند بر انتقال پس از واكسيناسيون تأثير 

بگذارد و نظم مورد انتظار بعد از واكسينه شدن را در كشورها به هم بریزد.
تقریبا هيچ منبع معتبري به واكسينه شده ها توصيه نمي كند از رعایت كردن پروتكل هاي 
بهداشتي دست بردارند. به نظر مي رسد هنوز وقت آن نرسيده كه طعم رهایي از ماسك و الكل 

را بچشيم یا اطرافيان خود را بدون دغدغه در آغوش بكشيم.

تركيبی از سوءمديريت داخلی و بدعهدی خارجی
چرا واردات واكسن روسي و هندي توسط بخش خصوصي ممنوع شد؟

 با وجود مطالبه عمومي واكسن و درخواست 
مردم از دولتمردان با هشتگ »واكسن بخرید« 
در شــبكه هاي اجتماعي و وعده هاي متعدد 
واردات واكسن از منابع خارجي، خبر ممنوعيت واردات واكسن كروناي روسي و هندي 
توسط بخش خصوصي از سوي معاون وزیر بهداشت، برنامه واكسيناسيون كشوري را در 
هاله اي از ابهام فرو برد. اخبار ضد ونقيضي كه به نظر مي رسد حكایت از یك تغيير استراتژي 
و همانطور كه پيش تر محمدرضا شانه ساز، رئيس سازمان غذا و دارو، گفته بود، اولویت دادن 
به توليد داخلي واكسن دارد. این در حالي اســت كه به گفته عليرضا رئيسي، سخنگوي 
ستاد ملي مقابله با كرونا، براي رسيدن به ایمني جمعي در ایران باید حدود 64 ميليون 
 نفر واكسينه شوند كه این تعداد نياز به 128ميليون دوز واكسن دارند و با گذشت بيش از 
دو ماه و نيم از آغاز واكسيناسيون در كشور، فقط یك ميليون و 100هزار و ۹17نفر واكسينه 
شده اند. براساس آمار ســایت نشریه معتبر و بين المللي اكونوميســت، این تعداد، برابر 

واكسينه شدن تنها 1.۹درصد جمعيت ایران است.

چرا بخش خصوصي وارد ماجرا شد؟
كندي روند واكسيناسيون از سوي دولت، دليل اصلي ورود بخش خصوصي به این پروژه 
بود. بخش خصوصي همواره چابك تر از بخش دولتي بوده و تراكنش هاي مالي را سریع تر 
و با موانع كمتري انجام داده است. در همين رابطه در هفته نخست فروردین، طي دستور 
و فراخوان ریاست جمهوري و سازمان غذا و دارو از شركت هاي خصوصي، بنا شد واكسن 
كووید-1۹ از منابع روسي و هندي وارد شود. بيش از 35شركت  خصوصي مجاز وارداتي با 
نامه تأیيد نمایندگي شركت هاي واكسن هاي اسپوتنيك روسي، بهارات هند و آسترازنكا 
و تأیيد ســفارت، اجازه واردات را پيدا كرده اند. اما تا امروز هنوز هيچ یك از این شركت ها 
نتوانســته اند محموله اي را به كشــور وارد كنند.  در این ميان اما پنجم اردیبهشت ماه 
سال جاري خبر ممنوعيت واردات واكسن كروناي روسي و هندي توسط بخش خصوصي، 

اعالم شد. معاون وزیر بهداشت با اشاره به عقد قرارداد خرید انواع واكسن كرونا توسط منابع 
دولتي از ممنوعيت واردات این واكسن ها  خبر داد.

واكسن روسي و هندي ممنوع!
در توضيح این ماجرا، حيدر محمدي، مدیر امور داروي ســازمان غذا و دارو، بسته شدن 
مرزهاي هند به دليل اوج گرفتن شدید كرونا، علت ملغي شدن واردات واكسن هندي دانسته 
است. به عالوه درخصوص واكسن روسي نيز عملي نشدن تعهدات قبلي طرف روسي براي 
ارسال دو سفارش خرید دوميليون دوزي و همچنين 60ميليون دوزي را، دليل اعالم این 
محدودیت مطرح كرده است. بنابراین این ابالغيه را ممنوعيت نمي داند، بلكه معتقد است 
شركت هاي خصوصي دیگر نمي توانند براي واردات از این منابع، معرفي نامه بگيرند. به هر 
حال در موج چهارم كشور، به نظر مي رسد كه در پيش گرفتن رویه هاي متناقض به سود 
منافع ملي نيســت زیرا دود ممنوعيت واردات واكسن از روسيه، نه به چشم روسي هایي 
كه به توليد واكسن رسيده اند، بلكه به چشم كشوري مي رود كه طبق آمار رسمي روزي 
بيش از 330جان باخته كرونا دارد. به عالوه كارشناسان نيز معتقدند با ممنوعيت واردات 
واكسن از كانال كشورهاي آمریكا، انگليس و روسيه و هند، تنها دوگزینه واردات واكسن 
سينوفارم چيني و واكسن سوئدي آسترازنكا باقي مانده و در دوره بحران بهتر است از تمام 
ظرفيت ها براي واردات اســتفاده كنيم. از طرف دیگر منتقدان ورود بخش خصوصي به 
برنامه واكسيناسيون، چندپارگي این برنامه را به صالح نمي دانند و معتقدند واردات واكسن 
از طرف بخش خصوصي، خطر تبعيض آميزشدن برنامه ایمني و سالمت جمعي را دارد. 
به عالوه بخش خصوصي در زمينه واكسن، تنها مي تواند به عنوان مباشر و پيمانكار دولت 
فعاليت كند. درنهایت سردرگمي واردات واكسن در ميان كاغذبازي هاي دولتي و كشمكش 
با بخش خصوصي، همچنين كندي روند توليد واكسن ایراني، جان هاي بيشتري را در خطر 
ابتال به كرونا و ادامه یافتن همه گيري قرار مي دهد و بهتر است مسئولين امر هرچه زودتر 

اقدامي شفاف و اساسي در این خصوص انجام دهند.

وزانه   19.7 ميليون دوز     واكسن   در جهان تزريق ر
كشورهاي پيش روي جهان در واكسيناسيون عمومي كدام ها هستند و هم اكنون چه وضعيتي دارند؟

وی جهان از نظر تزريق واكسن 10منطقه پيش ر
 براساس درصد جمعيت تزريق شده از مجموع جمعيت

جزاير سيشل
مجموع دوز تزريق شده...........................  126هزار و 840دوز
نسبت دوز تزريق شده به ازاي هر 100نفر از جمعيت...... 131 دوز 
............................ ۷0 درصد درصد دوز اولي ها به كل جمعيت
درصد جمعيت كامل واكسينه شده به كل جمعيت.....  61درصد

رژيم صهيونيستی
........  10ميليون و 46۷هزار و 511دوز مجموع دوز تزريق شده
..  116دوز  نسبت دوز تزريق شده به ازاي هر 100نفر از جمعيت
درصد دوز اولي ها به كل جمعيت ............................  60درصد
درصد جمعيت كامل واكسينه شده به كل جمعيت..  56درصد

سن مارينو
مجموع دوز تزريق شده.............................  29هزار و 941دوز

..  94 دوز  نسبت دوز تزريق شده به ازاي هر 100نفر از جمعيت
درصد دوز اولي ها به كل جمعيت ........................... 63 درصد
درصد جمعيت كامل واكسينه شده به كل جمعيت..... 32 درصد

شيلی
........  14ميليون و 850هزار و 160دوز مجموع دوز تزريق شده
.. 82 دوز  نسبت دوز تزريق شده به ازاي هر 100نفر از جمعيت
درصد دوز اولي ها به كل جمعيت ............................45 درصد
درصد جمعيت كامل واكسينه شده به كل جمعيت. 3۷ درصد

بحرين
...  يك ميليون و 283هزار و 303دوز مجموع دوز تزريق شده
.. 82 دوز  نسبت دوز تزريق شده به ازاي هر 100نفر از جمعيت
درصد دوز اولي ها به كل جمعيت ........................... 48 درصد
درصد جمعيت كامل واكسينه شده به كل جمعيت......  34درصد

مالديو
مجموع دوز تزريق شده.........................  399هزار و 550دوز

... 80 دوز  نسبت دوز تزريق شده به ازاي هر 100نفر از جمعيت
درصد دوز اولي ها به كل جمعيت ........................... 5۷ درصد
درصد جمعيت كامل واكسينه شده به كل جمعيت..... 24 درصد

بريتانيا
........  50ميليون و 89هزار و 549دوز مجموع دوز تزريق شده
.. ۷8 دوز  نسبت دوز تزريق شده به ازاي هر 100نفر از جمعيت
درصد دوز اولي ها به كل جمعيت ............................  52درصد
درصد جمعيت كامل واكسينه شده به كل جمعيت.. 25 درصد

آمريكا
.....  246ميليون و ۷8هزار و 203دوز مجموع دوز تزريق شده
.. ۷8 دوز  نسبت دوز تزريق شده به ازاي هر 100نفر از جمعيت
درصد دوز اولي ها به كل جمعيت ............................ 46 درصد
درصد جمعيت كامل واكسينه شده به كل جمعيت...... 34 درصد

مالت
مجموع دوز تزريق شده...........................  341هزار و 909دوز
نسبت دوز تزريق شده به ازاي هر 100نفر از جمعيت......  ۷3 دوز 
درصد دوز اولي ها به كل جمعيت ........................... 23 درصد
درصد جمعيت كامل واكسينه شده به كل جمعيت-50 درصد

بوتان
مجموع دوز تزريق شده.........................  480هزار و 498دوز
نسبت دوز تزريق شده به ازاي هر 100نفر از جمعيت.......  63دوز 
درصد دوز اولي ها به كل جمعيت ...........................  63درصد
درصد جمعيت كامل واكسينه شده به كل جمعيت.....  نامشخص
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داروهاي بازار سياه تقلبي است
 چرا خرید واكسن از منابع غيررسمي خطرناك است؟ 

چگونه تقلبي بودن واكسن را تشخيص دهيم؟ 
اخبار تزريق واكسن موجب شده تا توجه افكار عمومي به اين سؤال 
جلب شود كه آيا احتمال فروش واكسن كرونا از سوي فروشنده هاي 
غيررسمي وجود دارد؟ آيا در آينده اي نزديك بازار سياهي در اين 
خصوص شكل خواهد گرفت؟ و آيا فروشنده هاي غيررســمي امكان نگهداري از اين واكسن را خواهند 
داشت تا بتوانند در بازار سياه روي فروش اين واكسن مانور دهند؟ و اين سؤال كه اساسا چگونه مي توان 
تقلبي بودن واكسن هايي را كه به نام كرونا ممكن است وارد بازار دارو شوند تشخيص داد؟ سؤال هايي كه 
نشان از نگراني هاي مردم درخصوص واكسن كرونا دارد و قطعا مسئوالن سازمان غذا و دارو كه مسئوليت 

توزيع اين واكسن ها را دارند پاسخي روشن و شفاف براي اين سؤاالت دارند.

در آرزوي ايمني كامل
احتمال ابتال به بيماري كرونا پس از دریافت واكسن وجود دارد؟

هركدام از واكســن هاي موجود كه تزريق شود، مدتي طول 
مي كشد تا سيستم ايمني بدن را براي مقابله با بيماري به طور 
كامل تقويت كند. براســاس داده هاي بالينــي، هيچ يك از 
واكســن ها، در برابر اين بيماري، 100درصد مصونيت ايجاد نمي كنند؛ بنابراين احتمال ابتال و بروز 
عالئم بيماري كوويد-1۹، هرچند كم، همچنان وجود دارد. مركز كنترل و پيشــگيري از بيماري ها 
)سي دي سي( گزارشي منتشر كرد كه نشان داد تا دوهفته پس از دريافت دوز دوم واكسن هاي 2دوزي 
فايزر و مدرنا، در بدن افراد مصونيت ايجاد مي شــود؛ بنابراين اكثريت دريافت كنندگان واكسن به 
ويروس مبتال نخواهند شد و آن را به ديگران منتقل نخواهند كرد. اما اگر با واكسن هم امكان ابتال به 

كوويد-1۹ وجود دارد، چرا واكسن بزنيم؟

خديجه نوروزي
روزنامه نگار

زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار

 واکسیناسیون
عمومی

اين شماره

هركدام از واكسن ها 
با توجه به اينكه 
تكنولوژي ساخت 
منحصربه فرد خود را 
دارند شرايط نگهداري 
متفاوتي دارند. بعضي 
از واكسن ها حين 
حمل ونقل نگهداري 
بايد در منفي 80 
درجه سانتي گراد، 
برخي در منفي 20 و 
برخي در شرايط 2تا 
8درجه سانتي گراد 
نگهداري شوند. وقتي 
اين واكسن ها بخواهد 
به افراد تزريق شود 
بازهم شرايط خاصي 
دارد و زمان تزريق 
واكسن بسيار مهم 
است

بازار واكسن تحت كنترل سازمان غذا و دارو
دكتر محمدرضا شانه  ساز، رئيس سازمان غذا و داروي 
وزارت بهداشــت، درخصوص بازار سياه واكسن كرونا 
در گفت وگو با همشــهري مي گوید: »تقلب هميشه 
درخصوص تمام كاالها و داروهاي عرضه شده در سراسر 
دنيا وجود دارد و درخصوص واكسن هم اخيرا سازمان 
جهاني دارو اعالم كرده كه 200ميليون دوز واكســن 
تقلبي در دنيــا وجود دارد. بنابراین چنين شــرایطي 
موجب شده تا ما اقدامات پيشــگيرانه را درخصوص 
هر واكســني كه قرار اســت وارد كنيم انجام دهيم و 

مراقبت هاي الزم را داشته باشيم«.
روند كند واكسيناســيون عليه كووید-19 موجب 
گمانه زني هــاي زیادي درباره ورود این واكســن به 
بازارهاي غيررســمي داخلي هم شده است. رئيس 
ســازمان غذا و دارو درخصوص واكسن هاي تقلبي 
در بازار داخل و شــایعات پيرامون آن اظهار مي كند: 
»واكســن هایي كه وارد كشور مي شــود به وزارت 
بهداشت تحویل داده مي شود تا در اختيار گروه هایي 
كه در مستحق دریافت واكسن هستند گذاشته شود. 
لذا در شرایط كنوني هر واكســني داخل بازار باشد 
قطعا تقلبي اســت و مورد تأیيد ما نيست. مردم هم 
بدانند كه خرید واكســن با هرگونه نام و نشاني و به 
اسم كرونا از بازار سياه بسيار خطرناك است. واكسن 
بسيار حياتي است و قرار است برعكس دارو كه به فرد 
بيمار داده مي شود، به یك فرد سالم تزریق شود كه 
بيمار نشــود. بنابراین باید مردم هوشيار باشند و در 
این زمينه محتاطانه عمل كنند«. او در این خصوص 
كه مردم چگونــه مي توانند تقلبي بودن واكســن را 
تشخيص دهند هم مي افزاید: »واكسن ها در اختيار 
وزارت بهداشت اســت تا در ســازوكار اولویت  هاي 
تعيين شده از سوي همكارانمان در معاونت بهداشتي 
تزریق شــود. بنابراین مردم نباید خود اقدام به تهيه 
چنين واكســن هایي كنند چراكه قادر به تشخيص 
تقلبي بودن یا نبودن آن نيستند. ضمن اینكه تاكنون 
هيچ گزارش تأیيدشــده اي مبني بر وجود واكسن 

كرونا در بازار غيرمصرفي دریافت نكرده ایم«.

دادن معرفي نامه به 35شركت خصوصي
به نظر مي رسد وزارت بهداشت تمایل زیادي براي دادن 
مجوز به بخش خصوصي براي واردات دارو ندارد. شانه ساز 
در این خصوص مي گوید: »ما نمي توانيم بازارمان را باز 
كنيم تا یك واكسن فيك هم وارد كشــور شود و براي 
كنترل بازار باید بسيار دقيق عمل كنيم. با این حال در 
این مدت حدود 49شركت خصوصي مراجعه كردند كه 
از بين آنها فقط 35شركت حداقل اسناد را ارائه دادند و به 
این شركت ها معرفي نامه داده شده، اما هنوز هيچ یك از 
آنها عملياتي نشده است. ما همه  چيز را فراهم كرده ایم تا 
بخش خصوصي بتواند اقدام كند. البته طبيعي است براي 
ما راحت تر است با شركت هایي كار كنيم كه سابقه واردات 
دارو و واكســن را دارند. اما از شــركت هاي كم سابقه تر 
خواسته ایم كه اسناد ارائه دهند؛ گرچه اغلب آنها در این 

زمينه حداقل ها را هم هنوز نتوانسته اند ارائه دهند«. 

نحوه نگهداري واكسن
دكتر علي رزازان، مســئول توزیع داروي سازمان غذا 
و دارو نيز در گفت وگو با همشــهري درخصوص نحوه 
نگهداري واكسن كرونا مي گوید: »هركدام از واكسن ها 
با توجه به اینكه تكنولوژي ساخت منحصربه فرد خود 
را دارند شــرایط نگهداري متفاوتي دارنــد. بعضي از 
واكسن ها حين حمل ونقل نگهداري باید در منفي 80 
درجه سانتي گراد، برخي در منفي 20 و برخي در شرایط 
2تا 8درجه سانتي گراد باید نگهداري شوند. وقتي این 
واكســن ها بخواهد به افراد تزریق شود بازهم شرایط 

خاصي دارد و زمان تزریق واكسن بسيار مهم است«.
وي ادامه مي دهد: »بنابراین به خاطر شرایط نگهداري 
خاصي كه وجود دارد این امكان وجــود ندارد كه هر 
شــركتي به دلخواه تصميم به واردات دارو كند و بازار 
سياهي در این خصوص در كشــور به وجود آورد. البته 
خوشبختانه در ایران هنوز گزارشي مبني بر واكسن هاي 
تقلبي نداشته ایم. باید به این نكته هم توجه داشت كه 
تمامي واكسن هایي كه هم اكنون در دنيا توليد مي شوند 
تحت نظارت دولت ها توزیع مي شــوند. بنابراین مردم 

نباید فریب سوداگران مرگ را بخورند«.

احتمال ابتال پس از واكسن وجود دارد؟
واكســن ها 100درصد از ابتال به بيمــاري كووید-19 
جلوگيري نمي كنند، امــا از بيماري شــدید منجر به 
بستري شدن در بيمارستان یا مرگ پيشگيري مي كنند. 
به گفته متخصصان بهداشت، ابتال به ویروس كووید-19 
در افرادي كه واكســن زده اند، احتماال بدون عالمت یا 
با عالئم خفيف اســت. این امر نشان دهنده واكنش هاي 

اثرگذاري است كه آنتي بادي در بدن ایجاد مي كند.
پيام طبرسي، عضو ستاد علمي مبارزه با كرونا و رئيس 
بخش عفوني بيمارستان مسيح دانشــوري، دراین باره 
معتقد است: »پس از تزریق واكسن كرونا، به ویژه تزریق 
دوز دوم آن، دوتــا چهار هفته طول مي كشــد تا ایمني 
مناسب در بدن فرد ایجاد شود. بنابراین تا قبل از ایمني 
كامل، اگر افــراد در مواجهه قرار گيرنــد امكان دارد به 
بيماري مبتال شــوند. ضمن اینكه هم اكنــون حتي با 
كسب ایمني مناسب هم باید همچنان از ماسك استفاده 
كــرده و فاصله اجتماعــي را رعایت كنيــم تا چرخش 
ویروس در جامعه متوقف شود و بتوانيم با خيال راحت 
ماســك را برداریم«. اما نگراني دیگر این است كه این 
واكسن ها در فرد واكسينه شده مي تواند ویروس جدید 
را به افراد واكسينه نشــده منتقل كند؟ مطالعات نشان 
داده  كه واكسن ها در جلوگيري از انتقال بيماري از افراد 

واكسينه شده به افراد واكسينه نشده، بسيار مؤثر است.
حال مصونيت ایجادشده با واكســن تا چه مدتي دوام 
دارد؟ براساس داده هاي شركت فایزر، مصونيت حاصل 
از واكسن حداقل شش ماه پس از دریافت دوز دوم دوام 
پيدا مي كند. این مطالعه نشــان مي دهد ميزان كاهش 
آنتي بادي در بدن پس از شش ماه جزئي است. داده هاي 
شركت مدرنا نيز نشان دادند كه شركت كنندگان، پس 
از شــش ماه واكسيناســيون كامل، از ســطح باالیي از 

آنتي بادي در سيستم ایمني خود برخوردار بودند.
هنوز هيچ مــدرك قطعي وجود ندارد كه نشــان دهد 
واكســن فایزر/بيوان تــك مي تواند از ابتال بــه كرونا و 
درنتيجه ســرایت آن جلوگيري كند ولي نشــانه هایي 
هستند كه شــاید این توانایي را داشــته باشد. تاكنون 

ارزیابي واكســن هاي كرونا براســاس قابليــت آنها در 
جلوگيري از سرایت نبوده است. اخيرا چنين ارزیابي اي، 
به عنوان هدف ثانوي براي بسياري از این واكسن ها شروع 
شده است. هرچند نشــانه هایي وجود دارد كه بعضي از 
واكسن هاي كرونا ممكن است سرایت را كم كنند حتي 
اگر كامال از آن پيشگيري نكنند. یك احتمال این است 
كه واكسن با كاهش تعداد ویروس در بدن احتمال انتقال 

به دیگران را كم مي كند.

واكسن بر نمونه هاي جهش يافته كارگر است؟
اما نگراني تازه تر ایــن خواهد بود كه آیا واكســن ها از 
پس ویروس جهش یافتــه كرونا برمي آینــد؟ مهرداد 
روانشاد، ویروس شناس معتقد است: »جهش این ویروس، 
وضعيت مصونيت در مقابل بيمــاري را تغيير مي دهد و 
موجب توســعه بيماري زایي مي شود. بعضي كشورها با 
وجود واكسيناسيون سراسري )نزدیك به 100درصد( 
پروتكل هاي بهداشتي را رعایت مي كنند، ماسك مي زنند 
و فاصله گــذاري اجتماعي را رعایــت مي كنند. درواقع 
واكسيناسيون سراسري پایان این بيماري نيست، اما این 
ضرورت )واكسينه شدن( از شدت بيماري كاسته و روند 
مرگ ومير را كنترل خواهد كرد«. طبرســي نيز درباره 
گونه هاي جهش یافته مي گوید: »تنها راه پيشــگيري، 
رعایت موارد بهداشتي است. ویروس انگليسي در ایران 
پخش شده، اما این نباید باعث دلهره مردم شود. راه حل 
جلوگيري از آن زدن ماســك و عدم ورود به تجمعات و 
رعایت تمامي موارد بهداشتي اســت«. زیرا واكسن ها 
اگرچه بخشي از این جهش یافتگي را پيش بيني و مهار 
مي كنند، اما از روي ویروس هاي قدیمي نمونه برداري و 
آزمایش شده اند. چنان كه امروز شاهد جهش این بيماري 
در هند هستيم؛ مثال واكســن بهارات در هند با چنين 
مشكلي روبه رو است. این واكسن كه از ویروس قدیمي 
كرونا ساخته شده، نتوانسته ویروس هندي تازه پدیدآمده 
را مهار كند. اما در هند با ویروس جدیدي مواجه هستيم 
كه به نظر مي رسد واكسن ها روي آن اثربخشي چنداني 

ندارند.

احد فاتح
روزنامه نگار 

فتانه احدي
روزنامه نگار 

سفر همچنان پرخطر است 
افرادي كه واكسن دریافت كرده اند مي توانند به سفر بروند؟

همزمان با همه گيري كرونا و شروع قرنطينه 
خانگي و رعایت فاصله هاي اجتماعي یكي 
از اقداماتي كه براي پيشــگيري از سرایت 
كووید- 19 صورت گرفت منع مسافرت و تردد بين شهرها و حتي كشورها بود. در ایران 
نيز در دوران كرونایي همه سفرها كنسل شد اما رفته رفته بعضي از مردم از این وضعيت 
خسته شدند و تصميم گرفتند به هر قيمتي شده به ســفرهاي دور و نزدیك بروند كه 
البته در نتيجه این اقدام نقشه زرد و آبي به قرمز و سياه كرونایي تغيير رنگ داد. اینك 
اما با شروع واكسيناسيون كووید-19 بسياري بر این باورند كه با دریافت واكسن كرونا 
منع تردد برداشته شده و به راحتي مي توانند به شهرها و كشورهاي مورد نظر خود سفر 
كنند. حتي ایرانياني كه در خارج از كشور واكسن دریافت كرده اند به دنبال این هستند 
كه راهي كشور خود شوند. حال سؤال اینجاست كه آیا افرادي كه واكسن كرونا زده اند 

مي توانند به سفر بروند؟

همچنان بايد از ماسك استفاده كرد
پزشكان و دانشمندان معتقدند كه پس از دریافت واكسن، از 2هفته بعد از تزریق دوز 
دوم ایمني شروع مي شود و ممكن است تا 4هفته هم طول بكشد تا فرد ایمن شود كه 
در افراد مختلف متغير اســت. در ضمن پس از ایمن شدن هنوز مشخص نيست كه آیا 
ممكن است ناقل باشد و ویروس كرونا را به دیگران منتقل كند یا خير. بنابراین تا زماني 
 كه كامال مشخص شود، واكسن تا چه حد مؤثر است، باید عالوه  بر رعایت پروتكل هاي 

بهداشتي، همچنان از ماسك استفاده كنيم.
از آنجا كه واكسن ها به طور كامل خطر ابتال به ویروس یا انتقال آن را كاهش نمي دهند 
و خطر شيوع ویروســي جدید هنوز وجود دارد، محققان معتقدند تغييرات واقعي در 

الگوهاي سفر تا زماني كه به طور سراسري اعالم شــود، پرخطر بوده و احتمال ابتال را 
افزایش مي دهد. با هر وسيله اي هم قصد سفر دارید، حتي با وجود تزریق واكسن، حتما 
طبق شيوه نامه هاي جدید از دو ماسك اســتفاده كنيد كه قادر است تا 96درصد خطر 
انتقال ویروس را كاهش دهد. با این اوصاف، پيشــگيري بهترین راهكار براي مقابله با 

كرونا حتي در مسافرت است.

رعايت پروتكل هاي بهداشتي 4، 3هفته پس از تزريق
افراد واكسينه شده مي توانند 4،3 هفته پس از نخستين دوز با افراد مختلف در فضاي 
داخل خانه مالقات كنند. خرید در فروشگاه ها نيز امكان پذیر است. افراد واكسينه شده 
در خانه هاي سالمندان مي توانند محل اقامت خود را براي دیدار با خویشاوندان ترك 
كنند. بعضي از سازمان هاي بهداشت عمومي در جهان به مردم توصيه مي كنند كه بعد 
از دریافت نخستين دوز واكسن تا سه هفته همه پروتكل هاي بهداشتي را رعایت كنند. 
افراد واكسينه شــده از محافظت خوبي در برابر بيماري هاي جدي برخوردار هستند و 
مي توانند از فروشگاه ها خرید كنند، اما نباید براي دیگران ازدحام ایجاد كنند. دیدار و 
معاشــرت با فرزندان و نوه ها در خانه بدون فاصله گرفتن نيز مجاز است به شرطي كه 
عالئم ابتال نداشته باشند. هنوز مهم است كه با پيروي از توصيه هاي مربوط به محافظت 
از خود و دیگران، به فكر ایمني افراد گروه هاي در معرض خطر در حلقه معاشرت هاي 
شخصي خود باشيد. از آنجا كه شيوع عفونت در جامعه هنوز زیاد است و واكسينه كردن 
بخش بيشتري از جمعيت بزرگسال زمان مي برد تغييرات براي افراد واكسينه شده باید 
به تدریج انجام شود. توصيه هاي پایه اي مانند ماندن در خانه درصورت بيماري، شستن 
دست ها، فاصله گرفتن و آزمایش خود به هنگام ظهور عالئم ابتال هنوز هم باید از سوي 

همه افراد جامعه عمل شود.

نترسيد!  از واكسن زده ها نترسيد  !
افرادي كه واكسن كرونا دریافت كرده اند ناقل بيماري هستند؟

بعد از تزریق واكسن كووید- 19به بسياري از 
واجدان شرایط، این نگراني به وجود آمده كه 
آیا فرد پس از تزریق این واكسن ناقل بيماري 
است یا نه؟ این مســئله یكي از نگراني هایي خانواده هاست. مقامات پزشكي در جهان 
هشدار داده اند افرادي كه واكسن كرونا زده اند درصورتي كه بيمار شوند هنوز مي توانند 
ناقل ویروس باشند و باید محدودیت هاي قرنطينه را رعایت كنند. دانشمندان هنوز از 
تأثير واكسن در انتقال ویروس اطالع ندارند. واكسن هرچند اميدواري ایجاد مي كند، اما 
همزمان ميزان ابتال باید به سرعت كاهش یابد. هيچ واكسني تاكنون 100درصد مؤثر 
نبوده، بنابراین هيچ تضميني براي حفاظت كامل وجود ندارد. احتمال سرایت ویروس 
در دو تا سه هفته پس از تزریق واكسن وجود دارد و بهتر است افراد مسن دست كم سه 
هفته صبر كنند تا سيستم ایمني به طور كامل به تزریق واكسن پاسخ دهد. حتي پس از 
دریافت هر دو دوز واكسن، ممكن است ویروس كووید-19 را به فرد دیگري انتقال دهيد 

و زنجيره انتقال ادامه داشته باشد.

بعد از واكسن زدن همچنان بهداشت بايد رعايت شود 
پزشكان و متخصصان داخلي نيز معتقدند كه دریافت واكسن به صورت 100درصد جلوي 
بيماري را نمي گيرد و اثربخشي حتمي نيست. با توجه به اعالم سازمان بهداشت جهاني 
این واكسن قطعا جلوي مرگ را خواهد گرفت و باعث مي شود كه فرد مبتال بيماري اش 
خفيف باشــد. پس مي تواند بيماري خفيف را بگيرد و ناقل بيماري باشد. بنابراین باید 
پروتكل هاي بهداشتي رعایت شود و همچنان از ماســك استفاده كنند. به گفته دكتر 
سعيد اسالمي، متخصص انفورماتيك پزشكي، افرادي كه واكسن كووید- 19 دریافت 
مي كنند ناقل این ویروس نيستند و نيازي به قرنطينه ندارند. اما اگر به كووید- 19مبتال 

شوند ناقل بيماري هستند و مي توانند دیگران را بيمار كنند.
توصيه مي شود به دليل ضعف عمومي بدن پس از دریافت واكسن، افراد بين 48 تا 72 

ساعت استراحت كنند. اكنون واكسيناسيون براي ایمني زایي در جامعه ضروري است 
و در كنار رعایت شيوه نامه هاي بهداشتي، مي توان به بازگشت به زندگي عادي اميدوار 
بود. بعد از واكسيناسيون عمومي شدت ابتال به كووید- 19 در جامعه كم خواهد شد، اما 
این تفكر كه چون واكسن زده ایم دیگر نيازي به رعایت شيوه نامه ها نيست، كامال اشتباه 

است و حتي بعد از آن نيز باید نكات بهداشتي رعایت شود.

آسيب واكسن، كمتر از مبتال شدن به ويروس كوويد- 1۹
توجه به این نكته ضروري است كه آسيب واكسن كمتر از یك روز ابتال به ویروس كووید- 19 
است و ریسك واكســن زدن هزاران بار كمتر از ابتال به این ویروس است. با تزریق واكسن 
احتمال ابتال به كرونا صفر مي شود، ولي از بين نمي رود؛ واكسن 100درصد جلوي مرگ ومير 
در اثر ابتال به این ویروس را مي گيرد و تا 90درصد بســتري ها را كاهش مي دهد و زنجيره 
بيماري را قطع خواهد كرد و فعال تنها راه و بهترین راه، واكسيناسيون است. عوارضي مانند 
تب، لرز، بدن درد، اسهال و استفراغ بعد از استفاده از این واكسن ممكن است در افراد بروز 
كند كه كامال طبيعي است. این عالئم گاهي تا 48ســاعت و گاهي تا 28روز بعد از تزریق 

ممكن است با شدت كمتر یا بيشتري در افراد بروز كند.

افرادي كه تاكنون كرونا نگرفته اند نيز بايد واكسن بزنند
بعضي افراد مي گویند با توجه  به اینكه تاكنون به كرونا مبتال نشــده اند، پس نيازي به 
واكسن ندارند! این تفكر نيز كامال اشتباه است زیرا ابتال به كرونا لحظه اي است و هيچ 
تضميني براي مبتال نشدن افراد در آینده وجود ندارد. مانند این است كه بگویيد، چون تا 
به حال تصادف نكرده اید، دیگر هيچ وقت تصادف نخواهيد كرد. واكسيناسيون براي همه 
جامعه و در تعداد زیاد باید انجام شود و این تفكر كه اگر دیگران واكسن بزنند، بيماري 
كاهش مي یابد و ما دیگر مبتال نمي شویم نيز درست نيست زیرا با رواج همين نگاه در 

تعداد انبوهي از افراد جامعه، ایمني ایجاد نخواهد شد.

وزانه در جهان )571كشور( خ واكسيناسيون ر نر

وز   700/000 /19  دوز  در   ر
و براساس مجموع افرادی كه كشورهای پيشر

 دست كم يك دوز واكسن دريافت كرده اند
آمريكا-150/42 ميليون نفر

هندوستان-132/29ميليون نفر
بريتانيا-  35/07 ميليون نفر
برزيل-31/72 ميليون نفر
آلمان-26/87 ميليون نفر

فرانسه-17/16ميليون نفر
تركيه-14/48 ميليون نفر
مكزيك-13/72ميليون نفر

و كشورهای پيشر
 از نظر باالترين دوز تزريق شده

چين-308/23 ميليون دوز
آمريكا-254/78 ميليون دوز

هندوستان-165/19 ميليون دوز
بريتانيا-51/83 ميليون دوز
برزيل-46/88 ميليون دوز
آلمان-34/41 ميليون دوز
تركيه-24/69 ميليون دوز

فرانسه- 24/56ميليون دوز
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وزانه   19.7 ميليون دوز     واكسن   در جهان تزريق ر
كشورهاي پيش روي جهان در واكسيناسيون عمومي كدام ها هستند و هم اكنون چه وضعيتي دارند؟

مجموع دوز واكسن تزريق شده در سراسر جهان
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زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار

تزريق واكســن كرونا براي كودكان و زنــان در دوران 
بارداري و شيردهي با ابهامات زيادي در مورد خطرات 
و مزاياي آن براي كودك، مادر و جنين همراه اســت. 
كارشناســان مي گويند كودكان بايد در اســرع وقت 
در كارآزمايي ها گنجانده شــوند تــا اعتماد عمومي به 
واكسن ها جلب شــود. براي اينكه والدين از تزريق اين 
واكسن به فرزندان خيال شان راحت باشد، بايد مطالعاتي 
داشته باشيم كه نشان دهد واكسن كرونا در كودكان نيز 
بي خطر و مؤثر است. متخصصان اطفال به داليل زيادي 
استناد مي كنند كه چرا آزمايش واكسن  كرونا در كودكان 
ضروري است. اول، به علت سيستم ايمني بدن متفاوت از 
بزرگساالن. دوم، پاسخ متفاوت بدن كودكان به ويروس 
كرونا. كودكان در مواجه با ويروس كرونا با خطر نادر اما 
 جدي ســندروم التهابي چندسيستم در بدن كودكان، 
يا MIS-C مواجه هســتند كه به نظر مي رسد هفته ها 
پس از قرار گرفتن در معرض ويروس كرونا، به آن دچار 
مي شوند. اين مهم اســت كه واكسن مناسب كودكان 
عوارض مشــابهي با خود بيماري كرونــا در بدن آنها 
نداشته باشد. تزريق واكسن كرونا در بارداري و شيردهي 
مســائل خود را دارد. داده هاي موجود، هيچ نگراني اي 
درباره ايمني يا آســيب  در بارداري نشان نمي دهد، اما 
نبود شــواهد كافي عاملي براي اين است كه استفاده از 
واكسن كوويد- ۱۹ در بارداري توصيه نشود. شركت هاي 
داروســازي »فايزر« و »بايون تك« از آغاز يك مطالعه 
بين المللي بــا حضور 4هزار داوطلب خبــر داده اند كه 
براي ارزيابي ايمني و اثر بخشي واكسن كوويد-۱۹ بر 
زنان باردار سالم انجام مي شــود. در اين مطالعه جديد، 
زنان باردار هجده ســاله و بزرگ تر در آمريــكا، كانادا، 
آرژانتين، برزيل، شــيلي، موزامبيك، آفريقاي جنوبي، 
انگليس و اسپانيا تحت آزمايش قرار مي گيرند. اين زنان 
در هفته هاي ۲4 تا ۳4بارداري اين واكســن را دريافت 
مي كنند؛ دو دوز اين واكســن با فاصله زماني ۲۱روز به 
اين زنان تزريق مي شــود. براي برطرف شدن ابهامات 
واكسيناسيون در ايران با دكتر مرجان تگريان، متخصص 
كودكان و نوزادان، گفت وگو كرده ايم تا از وضعيت اين 

سه گروه مطلع شويم.
نــوزادان و كودكان هم بايد واكســن 

بزنند؟ 
با شــروع تحقيقات و توليد واكسن هاي موجود كرونا، 

نكته حائز اهميت و قابل توجه اين اســت كه كودكان 
به طور گســترده اي از تحقيقات واكسن كنار گذاشته 
شــدند، اين در حالي اســت كه متخصصان كودكان 
درخواست داشتند كه كودكان نيز تحت پوشش تزريق 
قرار گيرند. همچنين اين موضوع بــراي انجمن هاي 
پزشكي اطفال نگران كننده است. به دليل نبود مطالعات 
كافي در اين حوزه و صادرنشــدن مجــوز تزريق براي 
بچه هاي زير ۱8سال واكسن تزريق نمي شود. البته اين 
به اين معني نيست كه هرگز اين اتفاق رخ نمي دهد و 
كودكان و نوجوانان نبايد واكسن دريافت كنند. شايد 
در آينده اي نزديك با تكميل مطالعات و پژوهش ها اين 
مجوز صادر شود اما هم اكنون منع تزريق براي اين گروه 

سني وجود دارد.
زنان باردار مي توانند واكسن دريافت 

كنند؟
زنان باردار در معرض خطر بيشتري براي ابتال به موارد 
شديد كوويد-۱۹ هســتند. مقامات بهداشتي جهان 
به دنبال اين هستند كه زنان باردار را واكسينه كنند. اما 
در بروشور همه واكسن هايي كه در ايران تجويز مي شود 
آمده است كه در دوران بارداري و شيردهي منع مصرف 
دارند. در ايران نيز هنــوز مطالعات كافي وجود ندارد و 
نمي توان ريسك تزريق را پذيرفت. بنابراين فعال زنان 
باردار به دليل اينكه در دوره حساســي قرار گرفته اند 
و عوارض اين واكســن شناخته نشــده، مجوز تزريق 
دريافت نمي كننــد و نبايد براي زنان باردار واكســن 

كوويد- ۱۹تزريق شود.
مادري كه واكســن دريافت كرده 

مي تواند به نوزاد شير بدهد؟
به طور معمولي وقتي فردي هنگام شيردهي واكسينه 
مي شود، سيســتم ايمني بدن آنتي بادي هايي ايجاد 
مي كند كه از شــخص در برابر كوويد-۱۹محافظت 
خواهد كرد. ايــن آنتي بادي ها مي تواننــد از طريق 
شــير مادر به كودك منتقل شــوند. نوزادان مادران 
واكسينه شده اي كه شــير مي دهند مي توانند از اين 
آنتي بادي ها عليه كوويد-۱۹بهره مند شــوند. اما اين 
داده ها در ايران تأييد نشــده اند و همانطور كه براي 
دوران بارداري منــع تزريق وجــود دارد، در دوران 
شــيردهي نيز در ايران منع تزريق وجود دارد. تزريق 
واكسن در دوران شــيردهي و بارداري به دليل وجود 
حساســيت ها و حتي به داليل مختلــف، نظير بروز 
حساسيت در بسياري از افراد در دوز اول تزريق، به طور 

قطعي منع شده است.

افراد واكسن ممنوع
آيا تزريق واكسن كرونا براي كودكان، زنان باردار و شيرده خطرآفرين است؟

فتانه احدي
روزنامه نگار

تاكنــون مرحله نخســت واكسيناســيون كادر بهداشــت و 
درمان ايران انجام و مرحله عمومي واكسيناســيون با شروع از 
سالمندان آغاز شده است. طبق سند ملي واكسيناسيون كشور، 
واكسيناســيون افراد داراي بيماري هاي زمينه ای در اولويت 
بعدي قرار دارد. در فاز سوم واكسيناسيون، افراد حاضر در مراكز 
تجمعي ازجمله پادگان هــا، زندان ها، گرمخانه ها و مددجويان 
كمپ هاي ترك اعتياد قرار مي گيرند. فاز نهايي، تزريق واكسن به 
ساير افراد جامعه براساس اولويت سني است. طبق گفته عليرضا 
رئيسي، معاون بهداشت وزارت بهداشت، واكسيناسيون عمومي 
كرونا با جمعيتي حدود 40ميليون نفر از مهرماه با توليد انبوه 
واكسن هاي داخلي آغاز مي شود. ترتيب آماده سازي واكسن هاي 

ايراني به اين صورت پيش بيني شده است: 

واكسن سوبرانا
واكســن بر پايه پروتئين نوتركيب »ســوبرانا« توليد مشترك 
انستيتوپاستور ايران و انستيتوواكسن فينلي كوباست. پيش از 
اين، اين دو كشور در ساخت واكسن هپاتيت B همكاري داشته اند. 
در روش توليد اين واكسن، از پروتئين هاي تاج ويروس كرونا براي 
تحريك دستگاه ايمني استفاده مي شود. اين پروتئين ها در مرحله 
بعد با سم غيرفعال كزاز كه يك آنتي ژن قوي براي توليد آنتي بادي 
در بدن است، تركيب مي شــود. مكانيسم واكسن سوبرانا مشابه 
واكسن نوواكس است كه طبق نتايج ثبت شده، ميزان اثربخشي 
آن دربرابر ويروس كرونا ۹6درصد، و دربرابر واريانت انگليســي 
نيز 86/۳درصد است. درحال حاضر اين واكسن در مرحله سوم 
كارآزمايي باليني قرار دارد. پيش بيني شده كه واكسن پاستور از 

اواخر ارديبهشت دردسترس قرار می گيرد.

واكسن كووايران بركت
واكسن شركت شــفا فارمد با نام »كووايران بركت« نيز در فاز 
نهايي مطالعات باليني قرار دارد و تا اين مرحله هيچ عارضه اي در 
جمعيت داوطلبان دريافت كننده آن گزارش نشده است. در روش 
توليد اين واكسن، از ويروس ضعيف يا كشته شده براي تحريك 
سيستم ايمني بدن استفاده مي شــود. طبق اعالم دكتر حامد 
حســيني، مدير مركز كارآزمايي باليني دانشگاه علوم پزشكي 
تهران، كارايي واكســن كووايران بركت طبق مطالعات باليني 
انجام شده بسيار باالست و روي ويروس جهش يافته انگليسي 
نيز مؤثر است. نمونه هاي مشــابه اين واكسن در كمپاني هاي 
سينوفارم و ســينوواك چين و باهارات هندوســتان استفاده 
مي شــود. درحال حاضر، جمعيت هاي بزرگي در كشورهايي 

ازجمله كشورهاي حوزه خليج فارس، تركيه، آمريكاي جنوبي، 
برزيل و چين در مرحله اســتفاده از محصوالت اين كمپاني ها 
هستند. پيش بيني شده كه  واكسم كووبركت در خرداد ماه آماده 

بهره برداری خواهد بود.

واكسن هاي فخرا و كووپارس 
واكسن فخرا از سوي سازمان پژوهش هاي نوين دفاعي )سپند( 
وزارت دفاع در مرحله انجام مطالعات باليني است و پيش بيني 
شده درصورتي كه مجوز وزارت بهداشت را كسب كند، مردادماه 
به توليد انبوه مي رســد. واكســن نوتركيب پروتئين اسپايك 
كوويد- ۱۹ محصول مؤسسه سرم ســازي رازي ديگر واكسن 
ايراني است كه قرار است بخشــي از بار واكسيناسيون عمومي 
را برعهده گيرد. مكانيسم ساخت اين واكسن نيز مشابه واكسن 
نوواكس است. عملكرد واكسن »كووپارس« طبق گفته دكتر 
مسعود ســليماني، از اعضاي تيم ســازنده اين واكسن، به اين 
صورت است كه قسمت هاي خاصي از پروتئين ويروس شناسايي 
و نمونه شناسايي شده بدون برداشت از خود ويروس در محيط 
ديگري خارج از سلول تركيب شــده و در قالب واكسن به افراد 
تزريق مي شود. در اين روش نمونه هايي از هزاران ژن موجود در 
ويروس جدا و به بدن براي ساخت آنتي ژن تزريق مي شود. طبق 
گفته كارشناسان مؤسسه رازي، اين واكسن سه مرحله اي كاماًل 
بدون خطر است و دوز اول و دوم آن تزريقي است و با تزريق اين 
دو دوز ايمني در بدن فرد ايجاد مي شــود، اما دوز سوم واكسن 
به صورت استنشاقي استفاده مي شــود تا فرد ديگر حتي ناقل 
ويروس هم نباشد. پيش بيني شــده است كه تزريق عمومي با 

واكسن كووپارس از اوايل شهريورماه صورت گيرد.

واكسن هاي شركت هاي دانش بنيان
در ميان شركت هاي ساخت واكسن داخلي كرونا، چند شركت 
دانش بنيان ازجمله ۲شركت درمان گستر ِرناپ و شركت هوم 
ايمن  زيســت فناور نيز تحت حمايت معاونت علمي و فناوري 
رياست جمهوري در حال ساخت واكسن كرونا هستند. روش 
ساخت واكســن شــركت رناپ بر پايه پلتفرم mRNA  است. 
واكسن هاي با پلتفرم mRNA مانند واكسن هاي معروف فايزر 
و مدرنا انعطاف پذيري بااليي در برابر تغييرات ژنتيك ويروس ها 
دارند. اين واكسن ها مانند يك پيام رسان با ورود به سلول، فرمان 
ساخت بخشي از ويروس بيماري زا را صادر مي كنند و درنتيجه 
در بدن، آنتي بادي عليه ويروس ترشح مي شود. پروژه واكسن 
كروناي شركت هوم ايمن زيست فناور نيز بر پايه آدنوويروس 
)ويروس بدون غشــاي ليپيدي( و مشــابه تكنولوژي واكسن 
آسترازنكا و جانسون و جانسون اســت. اين شركت ها در حال 

انجام مطالعات باليني هستند.

واكسيناسيون با واكسن ايرانی؛ احتماال خرداد
واكسن هاي ايراني چه زماني براي تزريق آماده مي شوند و تفاوت شان با نمونه هاي خارجي چيست؟

آرام محمدی
روزنامه نگار

درنگ16 ۲ سه شنبه ۲۱  ارديبهشت ۱400  شماره 8۲۱7  ۳ 0 ۲ ۳ 4 4 ۲
واكسيناسيون

عمومی

این شماره

 اسپوتنيك وي روسي
 باالترين اثربخشي را دارد 

 واكسن هاي وارد شده به ايران چه تفاوت هايي باهم دارند؟ 
آيا همه آنها به يك ميزان در مقابله با بيماري مؤثر هستند؟

مــردم هنــوز نمي داننــد 
واكسن هاي وارداتي كرونا چه 
تفاوت هايي با هم دارند و كدام 
واكسن عارضه كمتري دارد. هريك چه ويژگي هايي دارد؟ آيا هركدام از 
اين واكسن ها به يك ميزان مؤثر هستند؟ در واردات واكسن از كشورهاي 
مختلف به چه نكته اي بيشــتر اهميت داده شــده است؟ چه مطالعات 
باليني اي روي اثربخشي يا عوارض اين واكسن ها در حال انجام است؟ 
اينها سؤاالتي  است كه بين افكار عمومي وجود دارد و مسئوالن وزارت 
بهداشت سعي دارند با اطالع رساني در رســانه ها، آگاهي مردم در اين 
خصوص را افزايش دهند. در ادامه دكتر كيانوش جهانپور، مدير روابط 
عمومي وزارت بهداشت و سخنگوي سازمان غذا و دارو، در گفت وگو با 

همشهري درخصوص موارد مطرح شده پاسخ داده است.

چهار واكسن وارداتي
واكسن »اسپوتنيك وي« ساخت مركز ويروس شناسي گامالياي وزارت 
بهداشت روسيه، واكسن كواكسين ساخت مؤسسه بهارات هند، واكسن 
SK Biosci- )كروناي آسترازنكا ساخت شــركت اس. كي. بايوساينس 

ence( كره جنوبي و واكسن سينوفارم ساخت كشور چين از واكسن هاي 
وارداتي هستند كه مجوز مصرف اضطراري در سازمان غذا و دارو دارند. 
جز واكسن اسپوتنيك وي روسيه، مابقي واكسن ها در دماي يخچالي قابل 
نگهداري هستند. اسپوتنيك وي بايد در دماي منفي ۲0درجه و به صورت 
فريزشده جابه جا شود و بعد از خارج شدن از فريزر مدت زمان محدودي 

قابليت تزريق دارد و قابليت بازگشت و انقباض مجدد را ندارد.

اثربخشي
باالترين اثربخشي متعلق به واكسن اسپوتنيك وي است كه بين ۹۱.6تا 
۹7.6درصد در مورد اثربخشي اين واكسن گزارش وجود دارد. واكسن هاي 
ديگر اثربخشي كمتري به نسبت واكســن روسي دارند اما آنچه در مورد 
واكسن ها براي ما مهم است اين اســت كه بتوانند موارد شديد را كاهش 
دهند. همچنين موارد بستري به ويژه بستري در بخش هاي ويژه را كاهش 
داده و از مرگ وميــر جلوگيري كنند. تقريبا همه اين واكســن ها بعد از 
واكسيناسيون كامل از مرگ ومير ناشي از كوويد- ۱۹جلوگيري مي كنند 
و عموما درصد زيادي به صورت ۱00درصد از موارد شديدي كه منجر به 
فوت بيمار مي شود هم جلوگيري مي كنند. لذا هم اثربخشي قابل قبولي 
دارند و هم از اين نظر قابل قبول هستند و در راستاي اهداف واكسيناسيون 

عليه كوويد- ۱۹ قرار دارند.

مطالعات باليني درخصوص تأثيرگذاري واكسن
درخصوص واكسن هايي كه به صورت همگاني مورد استفاده قرار مي گيرند 
در اين ابعاد اين واكسن ها از سه مســير به جهت مطالعات باليني بررسي 
مي شوند. يك مسير معاونت بهداشتي وزارت بهداشت عهده دار آن شده و 
براي هر واكسن نمونه برداري انجام مي شود و گروه هاي پژوهشي خاصي 
تعيين شــده تا اثربخشي و عوارض احتمالي واكســن ها در ايران را مورد 
بررسي قرار دهد. بررســي فعال عوارض در معاونت بهداشتي و ثبت آن 
در سامانه ســيب اســت. همچنين به همه افراد اعم از دريافت كنندگان 
واكسن يا پزشــك و پرســتاري كه به نوعي با افرادي مرتبط هستند اين 
امكان داده شده تا بتوانند عوارض واكسن را از طريق سامانه ثبت عوارض 
دارويي)ADR( ثبت كنند. درمجموع اثربخشــي يا عــوارض احتمالي 
واكسن هاي خارجي و در آينده داخلي از طريق معاونت پژوهشي، معاونت 
بهداشتي و غذا و دارو بررسي مي شود و هركدام از آنها در حوزه ماموريتي 
خود حسب مورد هركدام از واكســن ها را كه مورد استفاده عمومي است 

بررسي مي كنند.

واكسيناسيون در شبكه بهداشتي
واكسيناسيون در شبكه بهداشتي زيرنظر وزارت بهداشت صورت مي گيرد؛ 
به خصوص تا پايان واكسيناسيون گروه هاي پرخطر و در معرض خطر كه 
عمال فاز يك و دو واكسيناسيون عمومي را شامل مي شود طبيعتا بايد در 
داخل شبكه بهداشتي انجام گيرد. هر واكسيناسيون ديگري با هر سياستي 
در پيش باشــد قطعا بايد رايگان با مجوز وزارت بهداشت، زيرنظر وزارت 
بهداشت و با واكسن هاي مورد تأييد وزارت بهداشت كه واردات آنها مجوز 
وزارتخانه را داشته در مســيرهاي احتمالي كه مطرح شده در ستاد ملي 
كرونا استفاده شود. همه اينها منوط به اين اســت كه ما همه گروه هاي 
پرخطر و جمعيت درمعرض خطر را قبل از آن واكسينه كرده باشيم. بعد 
از آن براي تسريع در واكسيناسيون و افزايش سرعت آن، از ظرفيت هاي 

بخش خصوصي خارج از وزارت بهداشت هم استفاده خواهيم كرد.

رسيدن به نقطه ايمني جمعي تا قبل از پايان سال 1400
طبق برآوردها، پيش بيني ها و سناريوهايي كه از قبل در كميته ملي واكسن 
و وزارت بهداشت براي واكسيناسيون تدوين شــده، هدف گذاري شده كه 
رسيدن به نقطه ايمني جمعي تا قبل از پايان سال ۱400محقق شود. با توجه 
به اينكه ساير كشورهاي دنيا نيز كمتر از دو يا سه سال نمي توانند اين هدف 
را محقق كنند، به نظر مي آيد كه هدف گذاري مطلوبي است و تمام تالش ها به 
سمت اين است كه ما تا قبل از پايان امسال واكسيناسيون تا رسيدن به نقطه 
ايمنی جمعي در كشور را به سرانجام برسانيم. براساس سناريوي تعريف شده 
براي تهيه حداقل ۲40ميليون دوز واكسن از محل هاي مختلف از راهبردهاي 
مختلف اعم از خريد مستقيم از سبد مشــترك كوواكس و توليد مشترك 

)توليد داخلي( اين مسير پيگيري مي شود.
 اميدواريم به شــرط ضريــب تحقق 50درصــدي يعني تحقــق حداقل 
۱۲0ميليون از اين ۲40ميليون دوز پيش بيني و برنامه ريزي شــده بتوانيم 
واكسيناســيون را در كشــور به نقطه هدف برســانيم. فعــال نقطه هدف 
براساس مستندات و شــواهد و مدارك واكسيناســيون 70درصد جامعه 
را دربر مي گيرد و اين عدد در كشــور ما چيزي در حدود 56 تا 60ميليون 
نفر برآورد مي شــود و قاعدتا حداقل با توجه به اينكه اكثر واكســن هاي در 
دسترس دو دوز بايد مصرف شــوند ۱۱۲تا ۱۲0ميليون دوز براي رسيدن 
به نقطه هدف نياز داريم. بر اين اســاس، دو برابر اين عدد پيش بيني، پيش 
خريد، توافق و عقد قرارداد شــده و در اين راســتا از توليــد داخل حمايت 
شــده تا اين عدد محقق شــود. از اين تعــداد طبق پيش بيني هــا ما بايد 
60درصد از توليد داخل مــان و 40درصد را از محــل واردات تامين كنيم. 
اميدواريم با تحقق راهبردهاي چهارگانــه و برنامه ها و توافق هايي كه انجام 
 شــده به ايفاي تعهدات توســط طرفين خارجي و داخلي اين امر تا قبل از

 پايان ۱400محقق شود.

برگ آخر

چگونه واكسن كوويد- ۱۹ دريافت كنيم؟

وس انتظار رهايی از چنگ وير
مي گويند كشور به 1۲0ميليون دوز واكسن كرونا نياز دارد. براساس اعالم وزارت بهداشت، 
بايد نسبت به مصون كردن حداقل ۷0درصد جامعه اقدام كرد و بر اين اساس بايد نزديك به 
60ميليون نفر واكسينه شوند. در عين حال اگر مبنا دريافت حداقل ۲ نوبت واكسن به ازاي 
هر فرد باشد، 1۲0ميليون دوز واكسن براي كشور نياز خواهيم داشت. ما كه در انتظار رهايي از چنگ اين ويروس هستيم، شايد 

اين سؤال برايمان مطرح شود كه سازوكار دريافت واكسن چگونه است و ما چطور بايد واكسن دريافت كنيم؟

در ابتداي ارديبهشــت ماه اعالم شــد  كه افرادي كه پرونده 
الكترونيك سالمت ندارند، مي توانند با مراجعه به نزديك ترين 
پايگاه ســالمت يا خانه بهداشت براي تشــكيل پرونده اقدام 
كنند. اما اين را بدانيد كه اكنون بيش از 85درصد افراد جامعه 
پرونده الكترونيك ســالمت دارند. بنابراين با استفاده از اين 
اطالعات بنا بر اولويت بندي با آنها تماس گرفته مي شــود. از 
سوي ديگر بســياري در اين مدت مورد غربالگري تلفني قرار 
گرفته يا توصيه هاي الزم برايشــان اعالم شده است. افرادي 
كه پرونده الكترونيك سالمت ندارند هم مي توانند با مراجعه 
به نزديك ترين پايگاه سالمت يا خانه بهداشت محل سكونت 
خود، در مدت زماني كوتاه تشكيل پرونده دهند. تنها مدرك 
مورد نياز براي ثبت نــام پرونده الكترونيك ســالمت هم در 
دست داشتن كارت ملي اســت. البته درصورتي كه بيماري 
زمينه اي داريد بايد مداركي براي اثبات آن همراه خود ببريد تا 

اطالعات دقيق ثبت شود.

آغاز واكسيناسيون
اما براي تزريق واكسن كرونا، منتظر پيامك وزارت بهداشت باشيد. 
اين واكسيناسيون در 4فاز برنامه ريزي و براي هر فاز اولويت هايي 
مشخص شده. براي دريافت و تزريق واكسن كرونا نيازي نيست به 
مراكز بهداشت مراجعه كنيد و صف بايستيد. از هفتم ارديبهشت 
اولويت افراد 80سال به باال كليد خورده است؛ جمعيتي بالغ بر يك 
ميليون و ۱45هزار نفر كه واكسيناسيون آنها يك هفته اي تمام 
مي شود. وزير بهداشت البته درباره بعضي از اين سالمندان گفته كه 
چون برايشان مقدور نيست به مراكز تزريق واكسن بروند، سازوكار 

مناسبي براي آنها نيز انجام مي شود.

هرچند با آغاز فاز دوم واكسيناســيون، بسياري نگران دريافت 
واكسن بوده يا مي ترسند از اين واكسيناســيون جا بمانند اما 
وزارت بهداشــت اعالم كرده برنامه دقيقي براي تزريق واكسن 
كرونا به همه افــراد اولويت دار طراحي كــرده. پس نيازي به 
مراجعه حضوري براي ثبت نام واكســن نيست. تزريق واكسن 
افراد در اولويت به صورت پيامك اطالع رساني مي شود. در موارد 
استثنا اگر پيامكي براي فرد كه در اولويت است ارسال نشد، او 
مي تواند در زماني كه وزارت بهداشــت اعالم كرده وارد سامانه 
Salamat.gov.ir شــده و نام و كد ملي خود را ثبت كند. از 
۲0 ارديبهشت نيز ثبت نام و فراخوان افراد 70 تا 75 سال براي 
واكسيناسيون اطالع رساني خواهد شد. در پيامك به فرد اعالم 
مي شود كه در فاز دوم واكسيناسيون قرار گرفته. يك هفته قبل 
از موعد واكسيناســيون فرد، يك پيامك ديگر برايش ارسال 
مي شود كه در روز مشخصي در مركز مشخصي و با كارت ملي 
براي تزريق واكسن  مراجعه كند. در عين حال يك روز قبل از 
موعد تزريق واكســن دوباره پيامكي ارســال و از فرد پرسيده 
مي شود كه آيا فردا مي تواند براي دريافت واكسن كرونا مراجعه 
كند يا خير كه فرد پاسخ مي دهد و بر اين اساس برنامه ريزي ها 

انجام خواهد شد.

ادامه واكسينه شدن
اما وقتــي واكســن را دريافت كرديد، قرار اســت در ســامانه 
خوداظهاري، اولويت بندي، نوبت دهي و نيز ثبت گزارش عوارض 
واكسن براي پيشبرد برنامه ملي واكسيناسيون كوويد-۱۹ كه 
وزارت بهداشت آن را ساماندهي مي كند، اطالعاتي ثبت شود. 
وزارت بهداشت در فاز اول كادر بهداشت و درمان، كساني كه در 

خانه هاي سالمندان كار مي كنند، جانبازان شيميايي، تنفسي و 
باالي 50 درصد، كاركنان مربوط به تغسيل اموات، افراد كم توان 
ذهني و جسمي و بيماران خاص و صعب العالج را واكسينه كرد. 

اين فاز تقريباً يك ميليون و ۳00 هزار نفر را دربر مي گرفت.
فاز دوم واكسيناســيون كه اكنون در حال انجام اســت، شامل 
۲بخش مي شود؛ بخشــي از آن افرادي به ترتيب سني 80 سال 
به باال، 75 تا 80، 70 تــا 75، 65 تا 70 و بيمــاران زمينه اي و 
صعب العالج هســتند كه طبــق اعالم دكتر رئيســي- معاون 
بهداشت وزارت بهداشــت- در اين فاز افراد سالمند گروه هدف 
7.۲ميليون نفرند. در عين حال بخش دوم واكسيناســيون فاز 
دو نيز شامل افراد ۱6 تا 64ساله هايي اســت كه حداقل دچار 
يك بيماري زمينه اي باشــند؛ جمعيتي بالغ بر حدود 6ميليون 
و ۳00هــزار نفر. بر اين اســاس وزارت بهداشــتي ها معتقدند 
كه به دليل باال بودن جمعيت افــراد در اولويت فاز دوم، اين فاز 

طوالني تر شده و شايد تا تير ماه ۱400 به طول بينجامد.

در آخر و فاز پاياني
براساس اعالم وزارت بهداشتي ها، فاز سوم واكسيناسيون مرداد تا 
آذر ۱400 خواهد بود كه شامل افرادي است كه در مراكز تجمعي 
ســاكن باشــند، برآورد جمعيت آنها ۲ميليون نفر است. 55 تا 
64 ساله هاي بدون بيماري زمينه اي نيز 5ميليون نفر برآورد شده و 
افراد شاغل در خدمات ضروري، جمعيتي ۱۲ ميليون نفري دارند. 
فاز چهارم واكسيناسيون نيز براســاس برنامه ريزي هاي وزارت 
بهداشت، در زمستان ۱400 انجام و شامل عموم مردم خواهد شد.

اما تكليف كساني كه پرونده الكترونيك سالمت ندارند، چيست؟ 
ممكن است بعضي افراد پرونده الكترونيك سالمت نداشته باشند. 
در اين باره مقرر شده شماره تلفني اعالم شــود تا افراد براساس 
همين اولويت با آن مركز تماس بگيرند. هم اكنون 80ســال به 
باالهايي كه با آنها تماس گرفته نشده، مي توانند با شماره تلفني 
كه پس از اين اعالم خواهد شــد تماس گرفته و اطالعات شان را 

براي واكسيناسيون كرونا ثبت كنند.

اگر مبتال هستيد، واكسن نزنيد
دريافت واكسن براي چه كساني خطرناك است؟ 

 گــروه بســيار كوچــك از افــرادي كــه عليــه
كوويد-۱۹ واكسينه شده اند، به داليل مختلفي جان  

خود را از دست داده اند. جديدترين نمونه مرگ ومير 
پس از واكسيناسيون، مرگ زني از اهالي ميشيگان است كه ۱۱روز پس از دريافت 
واكسن شركت جانسون در اثر خونريزي ساب آراكنوئيد، يا خونريزي ميان مغز و 
غشاي دور مغز جانش را از دست داد. ارتباط ميان واكسن دريافت شده و مرگ اين 
زن توسط مركز كنترل و پيشگيري از بيماري ها همچنان در دست بررسي است. 
واكسن جانسون يكي از واكسن هاي موجود است كه گزارش هاي متعددي درباره 

احتمال لخته شدن خون در بدن پس از دريافت آن ثبت شده است. با اين همه موارد 
لخته خون رخ داده بسيار كمياب و انگشت شــمار هستند و تحقيق درباره ارتباط 

ميان لخته شدن خون و واكسن ادامه دارد.
باوجود اينكه گروه كوچكي از دريافت كنندگان انواع واكســن جان خود را از دســت 
داده اند اما اين رقم نسبت به جمعيتي كه پس از دريافت واكسن نسبت به همه گيري 
ايمن شده اند بسيار ناچيز است. براي مثال در آمريكا در بازه زماني ۱4دسامبر ۲0۲0تا 
۳مي ۲0۲۱، تنها 0.00۱7درصد از ميليون ها نفر دريافت كنندگان واكسن جان خود 
را از دست داده اند كه مرگ آنها لزوما به خاطر دريافت واكسن نبوده است. در بريتانيا 
هم رقم مرگ ومير افراد واكسينه شده به دليل ابتال به كرونا زير يك درصد است. افراد 
متوفي در گروه سالمندان بوده اند و عموما پيش از دريافت واكسن، به كرونا آلوده شده 
بودند. اين اخبار نشان از آن دارد كه همين درصد اندك مرگ افراد پس از تزريق لزوما 

با خطرناك بودن يا ناكارآمد بودن واكسن ارتباطي ندارد.

سازمان جهاني بهداشت با توجه به تمامي اين شرايط، تزريق واكسن كوويد-۱۹را براي 
گروهي خاص خطرناك اعالم كرده است. براساس شواهد موجود افرادي كه از وضعيت 
ســالمت خاص برخوردارند بايد از روند واكسيناســيون كنار گذاشته شوند تا از بروز 
عوارض جانبي حاد و خطرساز در آنها جلوگيري شود. افرادي كه سابقه واكنش هاي 
آلرژيك شديد به واكســن يا هريك از تركيبات سازنده واكســن كوويد-۱۹را دارند، 
افرادي كه به كوويد-۱۹مبتال هســتند و افرادي كه نشانه هاي اين بيماري به تازگي 
در آنها بروز پيدا كرده است نبايد واكســن دريافت كنند. افراد بيمار مي توانند پس از 
بين رفتن عالئم و بهبود كامل از كرونا، واكسن خود را دريافت كنند. به گفته سازمان 
جهاني بهداشت، تعيين ايمني و كارآمدي هريك از واكسن هاي موجود براي مقابله با 
كوويد-۱۹براي گروه هاي جمعيتي مختلف، به پژوهش هاي بيشتري نياز دارد. آنچه 
مشخص است اين است كه براي تزريق هر واكسن، متناسب با گروه جمعيتي و وضعيت 

سالمت بايد اقدامات پيشگيرانه متفاوتي درنظر گرفته شود.

سميرا رحيمي
روزنامه نگار

خديجه نوروزی
روزنامه نگار
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تولد دوباره تيم ملي فوتبال زنان 
 پس از نزديك به 2سال، امروز 30بازيكن كه به اردوي تيم ملي زنان دعوت شده اند، خودشان را به مريم ايراندوست

 سرمربي تيم ملي معرفي مي كنند. ايراندوست در گفت وگو با همشهري مي گويد قرار است پدرش هم روي نيمكت تيم ملي بنشيند
امروز پايان 2ســال حسرت است. 
30بازيكن به اردوي تيم ملي فوتبال 
زنان دعوت شده اند و اين يعني آغاز 
دوباره. در 2 سال گذشــته تيم زنان هيچ فعاليتي نداشته و حاال قرار 
است در برنامه فشــرده براي 2 تورنمنت آماده شود؛ بازي  دوستانه با 
بالروس )اواخر خرداد( و مقدماتي جام ملت هاي آسيا )شهريور(. در 
اين شرايط سخت اســت كه يك مربي پيدا شود و مسئوليت اين تيم 
را به عهده بگيرد. اگر هم بگيرد شــايد از همان اول غرهايش را بزند 
و همه را آماده كند كه قرار نيســت با اين تيم به جايي برسد اما مريم 
ايراندوست از اميد حرف مي زند و از اينكه بايد همه انرژي شان را براي 
بهتر شــدن بگذارند. امروز 30بازيكن در هتل المپيك خودشان را به 
ســرمربي تيم معرفي مي كنند و از فردا تمرينات تيم در زمين شماره 
يك كمپ تيم هاي ملي آغاز مي شود. با ايراندوست از روزهاي قبل از 

اردو صحبت كرده ايم.

   در شرايط سختي سرمربي تيم ملي شده ايد. تيم 2 سال تعطيل 
بوده، يك ماه ديگر با بالروس بازي داريد، شهريور هم بايد در مقدماتي جام 
ملت هاي آسيا شركت كنيد. توقع هم كه هميشه باالست. در اين فرصت كم 

مي شود كاري كرد؟
صادقانه بگويم؛ بله مي شود كاري كرد اما در راستاي اهداف بلندمدت و ترميم 
شرايط تاكتيكي تيم. اينكه بگوييم براي كسب مقام تالش مي كنيم غيرطبيعي 
به نظر مي رسد، با اين  حال اميدوار هستيم چون پتانسيل خوبي در فوتبال زنان 

ايران وجود دارد.
   قبل از اينكه 30بازيكن را به اردوي تيم ملي دعوت كنيد، گفته 
مي شد 60بازيكن را به گروه واتساپي دعوت كرده  بوديد؟ چرا اول تيم مجازي 

تشكيل شد؟
بله گروه واتساپي تشكيل داديم مثل همه تيم ها، اما اينكه تيم مجازي تشكيل 
داده باشيم اين نظر شماست. تشكيل اين گروه پيشنهاد بنده بود و به اين دليل 
بود كه در 2سال گذشته تيم نبود و اطالعات مناسبي از بازيكنان نداشتيم. 

ما از مربيان باشگاه ها درخواست كرديم به ترتيب اولويت، بازيكنانشان را به 
فدراسيون معرفي كنند و اين گروه براي گرفتن اطالعات الزم تشكيل شد.

   بعد از انتخاب شما به عنوان سرمربي ايراد گرفتند كه در 2فصل 
گذشته فقط يك نيم فصل در ليگ برتر تيم داشته ايد. در بعضي از بازي ها 
به عنوان تماشاگر در ورزشگاه بوديد ولي فوتبال زنان پخش تلويزيوني ندارد 
و رصد كردن همه بازيكنان در اين شرايط كار سختي است. مسئله اين بود كه 

با چه شناختي مي خواهيد بازيكنان را انتخاب كنيد.
من از شما مي پرسم آيا ليگ ما هميشه رصد مي شد؟ من سال1397 با ملوان 
بودم و سال1398 با البرز و فقط يك فصل در ليگ نبودم كه دليلش هم براي 
فدراسيون روشن اســت. در اين مدت تمام وقت در آكادمي خودم مشغول 
بازيكن سازي و تمرين دادن بازيكنان و البته ذخيره انگيزه الزم براي شروع 

مجدد بودم.
  از وقتي قرار شد براي تيم ملي سرمربي انتخاب شود، شما يكي 
از گزينه هاي اصلي بوديد. مي گويند در اين مدت فدراســيون با خود شما 

مذاكره اي نداشته و فقط به شما خبر داده اند كه يكي از گزينه ها هستيد. اين 
مدل انتخاب را تأييد مي كنيد؟ بعد از انتخاب درباره نحوه همكاري، مدت و 
مبلغ قرارداد و... صحبتي با شما شد؟ اگر شده اين قرارداد راضي كننده است؟ 

اگر اين قرارداد را به مربي مرد پيشنهاد مي دادند امضا مي كرد؟
فكر مي كنم اين صحبت ها شيطنت است. بنده روز 20 اسفند سال گذشته 
تقريبا جلسه 3 ساعته اي با خانم شــهره موسوي )نايب رئيس فدراسيون(
داشتم و روز 7فروردين 1٤00 هم جلســه اي آنالين با كميته بانوان برگزار 
شد. درباره بحث قرارداد هم قرار بود روز يكشــنبه در فدراسيون با آقاي 
عزيزي خادم جلسه داشته باشــيم و به جمع بندي نهايي برسيم كه بنده 
به دليل كسالت نتوانستم به اين جلسه بروم. من مبلغي پيشنهاد ندادم، قرار 
بود رودررو صحبت كنيم. برنامه من اين بود كه قبل از شروع اردوها قرارداد را 
ببنديم و فدراسيون هم به حرف من احترام گذاشت ولي كسالتي كه داشتم 

اجازه نداد به اين جلسه بروم. در اردوها اگر فرصت 
شود، قرارداد را نهايي مي كنيم.

 بازي سپاهان و پرسپوليس بار ديگر 
در اصفهان به جنجال كشيده شد

 زيباي زشت
پيرلو پيولي را ابقا كرد و خودش  در 

معرض اخراج قرار گرفت

 سهميه در خطر

از افسانه غيبت فراز  تا افت بدموقع رشيد مظاهري

 اين استقالل
 قهرماني نمي خواهد
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 تساوي رئال مقابل سويا  سرنوشت
 قهرماني را به هفته هاي آخر كشاند

 الليگا عليه مادريد
 مادريد عليه داوري
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ليلي خرسند
خبر نگار
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زد و خورد يا جنگ لفظي؟
بازيسپاهانوپرسپوليسبارديگردراصفهانبهجنجالكشيدهشد

تقابلهايپرسپوليسوســپاهاندرليگبرترهميشهباحواشيخاصي
همراهبوده؛مخصوصادراصفهان.جالباينكهاينبارهمبازيآرام2تيمدر
طول90دقيقه،درپايانبازيودرمســيررختكنبهجنجالكشيدهشد.
پرسپوليسيهامدعيهستندكهحاشيههاازسويسپاهانيهاشروعشده
ودليلاصليآنهمتوپيبودهكهپورقازپسازسوتپايانبازيبهسمت
يحييگلمحمديوسايرنيمكتنشينهاياينتيمشوتكردهاست.دراين
ميانعدهايهماعتقاددارندكاميابينياومحمدرضاحسينيدرگيريهارا
كليدزدهاند.باوجوداين،فيلمهاييكهپسازبازيمنتشرشدهنشانميدهد
درگيرياصليزمانيرخميدهدكهپرسپوليسيهابهتصويربردارييكياز
اصفهانيهاقبلازورودبهرختكناعتراضميكنندوپساززمينافتادن
دوربيناينتصويربرداردرگيريهااوجميگيرد.البتهدرفيلمهايجديدي
كهخبرگزاريفارسروزگذشتهمنتشركرده،مشخصاستبازيكنانهنگام
خروجاززمينوهمچنينراهرويورزشگاهنقشجهانبهشدتدرحالجنگ
لفظيهستندوخيليكمپيشميآيددرگيريفيزيكيبينآنهارخبدهد.
نكتهقابلتوجهدردرگيريداخلراهرو،تالشكريمباقريبرايآرامكردن
فضاست.مربيپرسپوليسبافريادهايخودشبرسرسرخپوشانآنهارابه
داخلرختكنهدايتميكندونقشيكليديدرساكتشدنشاگردانش

دارد.درطرفمقابلنيزاعضايكادرفنيسپاهانوحتيخودنويدكياتالش
ميكنندتاازتنشبيشتربيناعضاي2تيمجلوگيريكنندتاغائلهختمبه

خيرشود.
  واكنش نماينده فدراسيون

ديروزامانمايندهفدراسيونفوتبالواكنشجالبيبهحاشيههاياينبازي
داشت.اميرعليداوودزادهدراينخصوصبهفارسگفتهاست:»پسازپايان
بازييكيازبازيكنانپرسپوليسازتصويربردارخواستفيلمنگيردوهمين
امراتفاقيجزئيرابهوجودآورد.البتههيچزدوخوردياتفاقنيفتاد.بالفاصله

همباورودنيرويانضباطيويگانويژهاينماجراتمامشد.«
   شكايت پرسپوليس

سرخپوشانتهرانيقصددارندمداركومستنداتخوددربارهاتفاقاتاصفهان
رابهكميتهاخالقوكميتهانضباطيفدراسيونفوتبالارسالكنند.همچنين
پرسپوليسيهاقراراستنامهايجداگانهواعتراضآميزنيزبهسازمانليگ
ورئيسفدراسيونفوتبالبفرستندوخواستاررسيدگيبهاتفاقاتاصفهان
شوند.عالوهبراين،شنيدهميشودمسئوالنباشگاهپرسپوليسبهدنبال
گرفتنفيلمكاملدوربينهايمداربستهورزشگاهنقشجهاننيزهستند
تااينفيلمرانيزبهمستنداتومداركخوداضافهكنند.سرخپوشاننسبت

بهشعارهايپخششدهدراستاديومنقشجهان،رعايتنشدنپروتكلهاي
بهداشتيوحضورتعدادزياديازافراددرورزشگاهوخصوصادرگيريپايان
بازيوهمچنينحاشيههايپيشازآغازاينمسابقهمعترضهستند.البته
مسئوالنسپاهانازجملهروابطعمومياينباشگاههمدرصحبتهايشان،
ادعاهايپرسپوليسيهاراردكردهاند.ظاهراهردوباشگاههمفيلمهاييدر
اختياركميتهانضباطيقرارخواهنددادتاپسازبررسيتماماينمستندات

تصميمالزمدربارهحواشيمربوطبهاينمسابقهگرفتهشود.
   رأي موقت صادر مي شود؟

رضاجاوداني،عضوكميتهانضباطيفدراســيونفوتبالامادربارهاتفاقات
جنجاليديدارسپاهانوپرسپوليسميگويد:»طبيعتاتازمانيكهبهعنوان
اعضايكميتهانضباطيفدراسيونفوتبالگزارشبازيرادريافتنكنيم،
نميتوانيماظهارنظريداشتهباشيمزيراهماكنونمستنداتمامحدودبه
چندفيلماستكهدرفضايمجازيمنتشرشدهاست.بههرحالمنتظر
دريافتگزارشبازيهستيم.«اودربارهاحتمالصدوردستورموقتبراي
متخلفاناحتمالياينمسابقهقبلازديدارهايهفتهبيستوسومتأكيد
ميكندوميگويد:»اگرتخلفاتحادومشمولماده100آييننامهباشدحتما
دستورموقتميدهيم،درغيراينصورتدليليبرايصدوردستورموقت
وجودندارد.«باتوجهبهصحبتهاينمايندهفدراسيون،بيشترجنجالهاي
اصفهانبهدرگيريهايلفظيخالصهشدهوبااينشرايطبعيداستبراي
بازيكنياديگراعضايايندوتيممحروميتيقبليابعدازهفتهبيستوسوم
درنظرگرفتهشود.البتههمهچيزبستگيبهگزارشاتفاقاتاينبازيداردو

بايدديددرروزهايآيندهچهاتفاقاتيرخخواهدداد.

نكتهبازي

آماربازي

خوب شد زلزله نيامد

دوباره چشم بازار را كور نكني

چيزي باالتر از تنوع

اينبندهخداعليرضــاجهانبخش
بدشانسهمهست؛يعنينهتنها
خودشدرموردانتخاببرايتون
واصراربرايحضــوردراينتيم
رفتاريبحثبرانگيزداشــته،بلكه
فلكوفردوسهمدســتبهدستهم
دادهاندتااينپسربيرونبماند.برايتونبعدازآنكهماندگارياش
درليگبرترراقطعيكرد،ســرانجامدربازيباولورهمپتون
جهانبخشرادرتركيباصليديد.اينبازيباكمتريناسترس
ميتوانستفرصتخوبيباشدتاعليرضاتواناييهايشرانشان
بدهد،امااخراجزودهنگاميكبازيكنازبرايتونباعثشــد
ســرمربياينتيمزهرشرابريزدوجهانبخشرادقيقه58از
زمينبيرونبكشد.گرامپاتركالدنبالبهانهبودواخراجبازيكن
برايتوناينفرصترابهاوداد.بازخداراشكرهمزمانبافيكس

شدنجهانبخشزلزلهايچيزينيامد!

ايمانسليمييكازمدافعانفوتبال
ايرانبودكهطيسالهاياخير
سروصدايزياديراهانداختو
حتيشــايعهجديحضوراودر
پرسپوليسمطرحشد.نهايتااما
اينبازيكنســرازباشگاه»ِسِرد«در
اســلواكيدرآورد.جايگاهاينتيم،شــرايطاسلواكيونيز
زمزمههاييكهدرمورددســتمزدپايينسليميبهگوش
ميرسيدباعثشدهمهازاينانتخابمتحيرشوند.بسياري
انتقالسليميازتراكتوربهچنينتيميرادرزمرهترانسفرهاي
شكســتخوردهفوتبالايراندســتهبنديميكنند.حاال
سليميگفته:»برايفصلبعدازچندتيمداخليوخارجي،
ازجمله2تيممشهوراسلواكيپيشنهاددارم.«حاالاينكهتيم
مشهوراسلواكيكداماسترامانميدانيم،فقطاميدواريم

ايماناينبارديگرباانتخابشچشمبازارراكورنكند.

مدلبرگزاريليگقهرمانانآســيا
طورياستكههرروز،هرمرحلهو
هرفصلازآنميتوانديكشكل
AFCمتفاوتداشتهباشد.يعني
همهكارميكندتااينمســابقات
برايمردميكنواختنشــود.امسال
ليگقهرمانانباحضور40تيمبرگزارشــدوشرايططوري
بودكهميليونهانفردرآســياتاثانيهآخرداشتندحسابو
كتابميكردندبفهمندكدامتيمباالميرودوكدامتيماوت
ميشود.حاالبعدازآنحماسهجذابنيمهشبانهخبررسيده
كنفدراسيونازاينشكلبرگزاريمسابقاتپشيمانشدهو
احتماالازفصلبعدبههمانفرمت32تيميبازخواهدگشت.
البتههمينتنوعرادرتكبازيبــودنيانبودنبازيهاونيز
ميزبانيمسابقاتهمداريم.مثالهميناالنهيچكسنميداند
مرحلهيكهشتمنهاييكجابرگزارخواهدشد.قشنگنيست؟

متريكا

درآغازدوبارهليگبرتروبهمحضبازگشت

آســياييهابهليگداخلي،طلســمگل460
نخوردنهردوتيمسپاهانواستقاللدر
هفتههاياخيرشكستهشد.ايندوتيمبا
تنهايكگلخوردهدرنيمفصلدومصاحببهترينخطدفاعيدردور
برگشتليگبودند.استقاللآخرينباردرهفتهشانزدهموزمانيكه
محمودفكريسرمربياينتيمبودازمسرفسنجانگلخورد.سپاهان
همدرنيمفصلدومفقطيكبــاردرجريانپيــروزي6بريكمقابل
آلومينيومگلخوردهبود.امايكشنبهشبسپاهانبعداز460دقيقهگل
خوردكهايندومينركوردبرتراينفصــلبعدازركورد600دقيقهاي
پرسپوليساست.استقاللهمبراينخســتينبارتحتهدايتفرهاد
مجيديدرليگگلخــوردوركوردگلنخوردنايــنتيمرويعدد

352دقيقهمتوقفشد.

تيمپرسپوليسكهازهمانابتدايفصل

تاكنونعنوانبهترينخطدفاعيليگرادر7/2
اختيارداشــتهباالخرهدراينعنوانيك
شريكپيداكرد.ازهمانابتدايليگ،خط
دفاعيفوالدخوزستانباتوســلبهتاكتيكهايجوادنكونامبهعنوان
دومينخطدفاعيليگبعدازپرسپوليسمطرحبودتااينكهاينهفتهبا
كلينشيتفوالدوگلخوردنپرسپوليسمقابلسپاهانباالخرهگل
خوردهايندوتيممساويشد.البتهفوالدهنوز2بازيكمترازپرسپوليس
دارداماباادامهروندفعلياصالبعيدنيســتدرهفتههايآتيگلهاي
خوردهپرسپوليسبيشترازفوالدشود.فوالدبهطورميانگيندرهربازي
7/2باربهحريفانشفرصتشوتزنيميدهدوازاينلحاظبهترينآماررا
دارد.پرسپوليسكهدرهربازي7/8بارفرصتشوتزنيداده،دوماست.

باتساويمقابلسپاهانتعدادبازيهاي

بدونباختپرسپوليسدرليگجاريبه11
11بازيمتواليرسيد.تيميحييدراين
فصلفقطيكبارآنهممقابلآلومينيوم
اراكمتحملباختشــدهوبعدازآنطي11بازيبه8بردو3تساوي
رسيدهاست.بااينركورد،سرخپوشانبهشكستناپذيرترينتيمليگبدل
شدهاندواگرازداربيهمباموفقيتعبوركننداحتماالاينركوردراحاال
حاالهاادامهخواهندداد.ســپاهانهمباگليكــهدردقايقپايانيبه
پرسپوليسزدازشكستگريختوتعدادبازيهايبدونشكستشرابه
9بازيرساندتاهمچناندرتعقيبپرسپوليسباشد.تيمنويدكيادر9بازي
اخيربه7بردو2تساويرسيدهاست.استقاللبعداز4بازيدوبارهشكست

خورد؛ركورداينتيم9بازيبدونباختدرزمانمحمودفكرياست.

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- تراکتور تبريز

استقالل -  ذوب آهن

نفت  مسجدسلیمان-ماشین سازی تبريز

آلومینیوم اراک - پديد0

سايپا-پیكان

تراکتور-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 کنگ

ايران - بحرين

کامبوج - ايران

ايران - عراق

پديده -گل گهرسیرجان

19:00

17:30

19:30

17:30

19:30

هفته  بيست و دوم

مقدماتي جام جهاني

حساسترينديدارهفتهوشايدفصلفوتبالايراندرحاليبينسپاهانوپرسپوليسبرگزارشدكهنوعپوششتلويزيونيمسابقههيچ
تناسبيبااينجذابيتوحساســيتنداشت.كيفيتتصاويرارســاليبههيچوجهجالبنبودوعمدهبينندههاازآنچهميديدندرضايت
نداشتند.دراينشرايطشايدگزارشگربازيميتوانستبخشيازضعفهاراپوششبدهد،امااوخودشمشكليبهمشكالتبازيافزوده

بود.گزارشــگراصفهانيحتييكباربرايتوجيهعملكردشگفت:»باوركنيدفاصلهماتازمينخيليزياد
است.«اوحتيبعدتربهايجاديكمشكلدربخشصدايورزشگاهاشارهكرد.كاشامامسئلهدرمورداوفقط

محدودبههمينفاصلهدورياصدايبدميشــد.نكتهاينجاستكهگزارشاينبازياصالچنگيبه
دلنميزد.جمالتاغراقآميز،اطالعاتكاذب،توصيفاتنابجاوغيرضروريوهيجاننامتوازني
كهبهسودتيمميزبانميچربيد،خيليازبينندههاياينمسابقهراآزارداد.مردمسالهاست
بههرنحويفريادميزننددنبالگزارشگريهستندكهبدونآبوتابهاياضافي،فقط
جريانبازيراروايتكند،امامتأســفانهعمدهگزارشگرانتوجهيبهاينمسئلهندارندو
ترجيحميدهندباجمالتمطولواطالعاتبهدردنخورخودنماييكنند.هرچندزماني
كهمادرپايتختبرايپخشمسابقاتسراســريهمگزارشگراستانداردنداريم،طبيعي

استوضعيتدربقيهاستانهابهترازايننباشد.

ضربه تلويزيون به ال كالسيكوي ايران
صداوتصويربد،گزارشبدتر

لیگ برتر ايران)جام خلیج فارس( -فصل بیستم
امتیاز تفاضل گل گل خورده گل زده باخت مساوی برد بازي ها تیم رتبه

22136337201745سپاهان1
21119128111742پرسپولیس2
209742214834استقالل3
219572421332گل گهرسیرجان4
232-2271142123آلومینیوم اراک5
197931811730فوالد6
28-207761818تراکتور7
128-227781516مس رفسنجان8
327-226972023پیكان9

225-206772022پديده10
225-216781517صنعت نفت آبادان11
324-215971417نفت  مسجدسلیمان12
521-214982126ذوب آهن13
719-2131081219سايپا14
919-2254131726نساجی مازندران15

1811-2118121533ماشین سازی تبريز16

زيباي زشت
5نكتهازنبردبيبرندهسپاهان-پرسپوليس

بهروزرسايلي|ســرانجامبعدازكليحرفوحديث،
حساسترينديدارهفتهبيســتودومليگبرتربين
سپاهانوپرسپوليسبرگزارشــدو2تيمبهتساوي
يك-يكرضايتدادند.بهاينترتيبنبردقهرماني
بين2مدعياصليليگبيستمبههفتههايپايانيفصل
موكولشد.اينديدارهممثلاغلبمسابقات2تيم،پراز

حاشيهوجنجالبود.
بهطوركليجنجالهاينبردسپاهانوپرسپوليس 1
كمكمدارداصــلاينبازيزيباراتحتالشــعاعقرار
ميدهدوارزشهايآنراازبيــنميبرد.هرباريك
معركهوجودداردواينعادتحتيدرشرايطكروناهم
تركنشدهاست.ايجادمزاحمتبرخيهوادارانبراي
كاروانپرسپوليساتفاقشايستهاينبودوباذاتفوتبال
جوانمردانههمدرتعارضاست.جالباستكهحتي
محرمنويدكياهمازدستاينگروهبهستوهآمدهوبه
دفعاتخواهشكردهكاروانموتورسواران،اتوبوساين

تيمرااسكورتنكنندوتمركزبازيكنانرابههمنريزند.
وقتياينعدهحتيبهحرفسرمربيتيمخودشانهم
گوشنميدهندوبهفكرمنافعسپاهاننيستند،پس
طبيعتابرايحرمتتيممهمانترههمخردنخواهند
كرد.برايآنهاظاهرانفسحاشيهساختن،ازكلهيجان
مسابقهجذابتراست.درنهايتهمدرگيريهايزشت
تونلورزشگاهتبديلبهيكقابپايانيكريهبراياين
مسابقهشد.بهخداقسمهمانالكالسيكوياورجينال
باگردشمالينجوميوآنهمهحساسيتهماغلبدر

فضاييتميزترازاينبرگزارميشود.
ازنظرفنيانصافبايددادكهزورپرســپوليسبه 2
تيمحريفميچربيد.يكبارمهارهــايدوگانهپيام
نيازمندكاررابرايســپاهاندرآورد،2بارشوتهاي
احسانپهلوانومهديترابيازكناردروازهبهبيرون
رفتويكبارهمخودخواهيعيسيآلكثيرمانعاز
افزايشاختالفبه2گلشد.البتهسپاهانهمدراين

بازيموقعيتهاييداشت،امادرنهايتتيميكهبايد
ازنتيجهمساويراضيترباشد،ميزباناصفهانياست.
محرمنويدكياخوشاقبالبودكهتأثيرناخواستهسيامك
نعمتيرويشوتمحبي،شرايطصدرجدولرامثل

قبلازمسابقهنگهداشت.
3پرسپوليسدرفازدفاعيآسيبپذيرترازقبلشدهو
حاالبهنظرميرسدمدافعاناينتيمهماعتمادبهنفس
كمتريدارند.عقبنشــينيهمهجانبهسرخپوشان
بعدازجلوافتادندرمســابقاتليگ،فقطمربوطبه
بازيباسپاهاننبودودرروياروييباحريفانيهمچون
ذوبآهن،آلومينيومواستقاللهمبهضررسرخپوشان
تمامشدهاست.همچنانازتدابيركادرفنيبرايازريتم
انداختنبازيدردقايقپايانيچنينمسابقاتيخبري
نيست؛شايدآنهادرجريانارزشحياتيامتيازاتيكه
ازبينميرودنيستند.پرسپوليسپيشازگلمساوي
سپاهانفرصتداشت3تعويضديگرانجامبدهد،اما

يحييگلمحمديوهمكارانشازاينموقعيتاستفاده
نكردند.ايندرحالياستكهبرخيبازيكنانسرخپوش
همچوناحمدنوراللهيواحسانپهلوانخستهبهنظر

ميرسيدند.
ديدارباســپاهاندهمينبازيبيــرونازخانه 4
پرسپوليسبود،اماتعدادبردهاياينتيمهمچناندر
عدد2باقيماندهاست.سرخهادراينفصلفقطموفق
بهكسبپيروزيدرخانهتراكتوروگلگهرشدندواز8

مهمانيديگربدونپيروزيبازگشتند.
5خبربدبرايپرسپوليسمصدوميتاميدعاليشاه
ومحمدحســينكنعانيزادگانبود.دراينموردبايد
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اتفاقات الليگاي امسال در حد مهيج ترين 
ســريال هاي تاريخ اســت؛ از آن دســت 
سريال هايي كه مخاطبان براي قسمت تازه 
آن روزشــماري مي كنند. با تساوي بدون 
گل بارســا و اتلتيكو همه نگاه ها به ديدار 
رئال مقابل سويا بود؛ جايي كه رئالي ها در 
13بازي خانگي گذشته به اين تيم امتياز 
نداده بودنــد. درحالي كه رئال با گل دقيقه 
دوازدهم بنزما جلو افتــاده بود، كمك داور 
ويدئويي اين گل را آفســايد و مردود اعالم 
كرد تا ســويا با گل دقيقه 22فرناندو پيش 
بيفتد، گلي كه روي پاس راكيتيچ، بازيكن 
ســابق بارســا به دســت آمد. آسنسيو در 
يك سوم پاياني مســابقه تا به زمين رفت 
گل مســاوي را زد. در ادامه رئال روي يك 
ضدحمله به پنالتي و اخراج بونو، دروازه بان 
حريف رســيد اما كمك داور ويدئويي بار 
ديگر وارد ماجرا شد و صحنه برخورد توپ 
با دســت ميليتائو را كه لحظاتي پيش در 
محوطه جريمــه ميزبــان رخ داده بود، به 
سود سويا پنالتي گرفت و مهمان 1-2جلو 
افتاد. اما اين پايان كار نبود و ادن آزار موفق 
شد روي شوت كروس در ثانيه هاي پاياني 
تأثير بگذارد و چهارمين گل فصلش را بزند 
و بازي را به تساوي 2-2بكشاند تا در فاصله 
3هفته مانده به پايــان فصل اختالف بين 
اتلتيكو صدرنشين و رئال و بارسا همچنان 

2امتياز باقي بماند.
حــاال تعــداد گل هــا و پاس گل هــاي 
آزار بــا پيراهــن رئــال به انــدازه تعداد 

آسيب ديدگي هايش شده؛ 11تا.
زيدان هيچ يــك از 4مدافــع اصلي خود 
را بــراي اين بازي در اختيار نداشــت و در 
پايان مســابقه هم اودريوســوال مصدوم 
شد. آخرين باري كه او تركيب اصلي دفاع 
4نفره خود را داشت به ســوم دي پارسال 
برمي گردد مقابــل گرانادايي كه اين هفته 

با آنها بازي دارد.
پنالتــي بحث برانگيــز محــل اعتــراض 
مادريدي ها بود. آنها صحنه مشابه در بازي 
برگشت با اتلتيكو را مثال مي زنند كه داور 
و كمك داور ويدئويي به سود اتلتي از هند 
پنالتي فيليپه چشم پوشــيدند اما همان را 
عليه رئال در بازي پريشب پنالتي تشخيص 
دادند. قانون در اين بــاره صراحت دارد كه 

درصورت برخورد توپ با بدن مدافع پيش 
از برخورد آن با دســتش نمي تواند پنالتي 
باشد. براي نخســتين بار زيدان كه هرگز 
در كار داوران دخالت نمي كرد و عليه آنها 
حرف نمي زد پس از سوت پايان به سمت 
داور رفت و از او توضيح خواســت. او حتي 
در كنفرانس مطبوعاتي هم براي نخستين 
بار درباره داوري ســخن گفت:»من خيلي 
عصباني ام. يك بار براي هميشه به ما توضيح 
بدهند كه چه چيزي هند است و چه چيزي 
نيست. قانون لمس دست را درك مي كنم. 
من از آنچه داور به من گفت متقاعد نشدم. 
اين نخستين سؤالم از داور بود و ديگر درباره 
داوري حرفــي نمي زنم. هرگــز به داوري 
اعتراض نكــرده ام و هرگز اعتراض نخواهم 
كرد. امروز يك هند از سويا و يك هند ديگر 
از مادريد ديــدم و آنها فقط به ضرر مادريد 

سوت مي زدند. اين يك حقيقت است.«
يك بار هم در نيمه اول توپ با دست مدافع 
 VAR سويا برخورد داشــت كه صحنه به
نرفت. حتي رئالي هــا اعتقاد دارند گل اول 
سويا كه روي ضربه ايستگاهي به ثمر رسيد 
خطا نبود و مارســلو برخوردي با بازيكن 

حريف نداشت.
حاال با اين اتفاقات بازي هاي آخر اين هفته 

ديدن دارد. بارسا يك روز زودتر به مصاف 
لوانته مي رود. رئال هم پنجشنبه شــب و 
در واقع بامداد جمعه بــا گرانادا بازي دارد 
كه سخت تر است؛ همان حريفي كه اخيرا 
بارســا را در نوكمپ برده و براي ســهميه 
ليگ اروپــا مي جنگد. داور ايــن بازي هم 
خسوس خيل مانسانو اســت كه رئالي ها 
نسبت به او موضع دارند و از االن مي گويند 
بايد با الليــگا خداحافظي كــرد. او همان 
كسي است كه اين فصل در يك بازي مقابل 
والنسيا 3پنالتي به زيان رئال اعالم كرد. آنها 
مدعي اند كه داوري هاي اخير پس از اعالم 
سوپرليگ اروپا بيشتر به زيان رئال شده و 
اين نوعي انتقام رئيس الليگا از اين باشگاه 
است. در اين فصل اتلتيكو 7بار از وي اي آر 
ســود برده و 5بار زيان ديده؛ اين آمار براي 
رئال 5ســود در برابر 9زيان و براي بارســا 
3سود در برابر 6زيان است. رئال و بارسا در 
كنار يوونتوس، 3باشگاهي هستند كه هنوز 

از سوپرليگ كناره گيري نكرده اند.
درباره يك خرافات هم بخوانيد؛ 2بار تاكنون 
پيش آمده كه در پايان فصل بارسلونا براي 
قهرماني ليگ تالش مي كرده اما يك بار در 
فصل فصل 14-2۰13 بارسا در هفته هاي 
پاياني به گرانادا باخت و با اتلتيكو مساوي 

كرد و در نهايت اتلتيكو قهرمان شد و حاال 
هم دقيقا در هميــن مقطع از فصل چنين 
اتفاقي رخ داده است. آيا اين بار هم اتلتيكو 

قهرمان الليگا مي شود؟
در فصل ۰3-2۰۰2هــم رئال مادريد بعد 
از شكســت در نيمه نهايي ليگ قهرمانان 
مقابل يوونتوس به ليگ بازگشت تا در تنها 
تورنمنت باقيمانده رقابت كند. رئال مادريد 
در جدول الليگا يك امتياز از سوســيداد 
 عقب بود و در جايگاه ســوم قرار داشــت 
)هم امتياز با دپورتيــوو( و براي قهرماني 
5بازي ماالگا، والنســيا، ســلتا، اتلتيكو و 
بيلبائو را پيش رو داشــت كــه در نهايت 
قهرمان ليگ شد. پس از پايان ليگ در آن 
سال دل بوسكه از تيم كنار رفت و سرمربي 
تيم ملي اسپانيا شد. حاال تكليف زيدان هم 
مشخص نيست. شايد او با قهرماني از رئال 
برود؛ احتماال به يوونتوس. فرناندو ايه رو هم 
بعد از آن قهرمانــي از فوتبال خداحافظي 
كرد. درباره همتاي او يعني سرخيو راموس 
هم گفته مي شــود فصل آينده به پاريس 
خواهد رفت. در تابستان پس از آن قهرماني 
فلورنتينو پرس ستاره اي مثل ديويد بكام 
را خريد و حاال احتماال در تابستان امباپه 

را مي آورد.

  الليگا عليه مادريد، مادريد عليه داوري
تساوي رئال مقابل سويا سرنوشت قهرماني را به هفته هاي آخر كشاند

در شرايطي كه سپاهان و پرســپوليس در ورزشگاه نقش جهان به 
تساوي رضايت داده بودند و اين بهترين فرصت براي استقالل بود 
تا به كورس قهرماني اضافه شــود، آبي ها به شكلي حيرت انگيز و 
غافلگيركننده با 2گل در تهران برابر ذوب آهن شكست خوردند. در 
نتيجه نه تنها تساوي اصفهان به كار استقالل نيامد، بلكه تيم فرهاد 

مجيدي از هر دو رقيب باالي سرش يك امتياز دورتر شد.
1  گل اولي كه اســتقالل از ذوب آهن خورد، نماد آســان گيري 
شگفت انگيز ساختار دفاعي بود. چطور ممكن است بازيكن حريف 

آزادانه از چنان مسافت و زاويه اي توپ را به تور بدوزد؟ بدتر اينكه اين 
اشتباه در طول سال هاي اخير با مربيان مختلف در استقالل تكرار 
شده است. همين تيم فرهاد مجيدي در بازي برگشت با الدوحيل 
يك گل مشابه از الونگا دريافت كرد. به نظر مي رسد قاعده »من تو 
من« در محوطه جريمه اســتقالل با همه جاي جهان فرق دارد و 

اينجا گاهي برخي از نفرات تيم حريف مطلقا يارگيري نمي شوند.
2 اين رشــيد مظاهري آن دروازه بان آماده اوايل فصل نيست. او 
حتي در مرحله گروهي ليگ قهرمانان هم كار شاقي نكرد و به ندرت 

واكنش هاي نجات بخش انجام داد. به هر حال وقتي اســتقالل در 
6مسابقه 8گل مي خورد، نمي شود به دروازه بان تيم نمره قبولي داد. 
رشيد روي 2گل ذوب آهن هم واكنش مناسبي نشان نداد. بخشي از 
ذهن مظاهري درگير دعواي حقوقي اش با تراكتور است و شايد افت 
او ريشه در همين مسئله داشته باشد. به هر حال اما ادامه اين روند 

استقالل را به جاي خوبي نمي رساند.
3 بعد از شكست برابر ذوب آهن بالفاصله تحليل ها در مورد تأثير 
غيبت فراز كمالوند شروع شده و برخي فورا نتيجه گرفته اند فرهاد 

مجيدي بدون حضور دستيار سابقش راه به جايي نخواهد برد. خب 
البته اين قبيل شتاب زدگي ها در فوتبال ايران سابقه طوالني دارد. 
فراموش نكنيم در بازي قبلي ليگي در همين ورزشگاه آزادي فراز 
و فرهاد در كنار هم 2امتياز برابر پيكان از دست دادند. استقالل آن 
روز به مراتب ضعيف تر از ديدار اخيرش برابر ذوب آهن بود. باز يادمان 
نرود خود كمالوند هم در نخستين تجربه اش به عنوان سرمربي سايپا 
برابر تيم قعرنشين ماشين سازي متوقف شد. پس براي جمع بندي، 

بهتر است كمي بردبارتر باشيم.

فوتبال ايران

سهميه در خطر

درحالي كه يوونتوس رونالدو را آورده بود تا به رؤياي ليگ قهرمانان 
خود برســد، 3 فصل پياپي حتي به نيمه نهايي ايــن رقابت ها هم 
نرسيد و فصل آينده هم به احتمال فراوان ســهميه حضور در اين 
رقابت ها را به دســت نمي آورد. باخت 3 بر صفــر مقابل ميالن كه 
حريف مستقيم اين تيم براي كسب ســهميه بود، فاجعه اي است 
كه بايد كسي هزينه آن را بپردازد. از تورين خبر مي رسد كه آندره آ 
پيرلو، هيچ حمايت كننده اي در باشگاه و شــهر ندارد. او كه سبك 
مشخصي نداشــته و تنها تعدادي بازيكن را به زمين مي فرستد تا 
كريستيانو رونالدو بتواند آنان را به گل برســاند، شايد فصل را هم 
نتواند تمام كند. بــا اتفاقاتي كه در اين هفتــه رخ داد، يووه به رده 
پنجم سقوط كرد و حاال سهميه در دســتان اينتر، آتاالنتا، ميالن 
و ناپولي است. اگر پيرلو بركنار شــود تا پايان فصل ايگور تودور كه 
هم اكنون دستيار اوســت و خودش بازيكن يووه بوده موقتا هدايت 
تيم را در دست مي گيرد و احتماال وقتي فصل به پايان رسيد، ديگر 
رونالدويي هم وجود نخواهد داشــت و اين ستاره پرتغالي به تيمي 
مي رود كه براي ليگ قهرمانان فصل آينده بليت رزرو كرده باشــد. 
ميالن در بازي برگشت سري  آ فصل گذشته هم چنين باليي را سر 
يوونتوس آورد و اين تيم را 2-4شكست داد با اين تفاوت كه بانوي 
پير فصل گذشته براي نهمين بار پياپي قهرمان شد، اما حاال تيمي 
در حد التزيو و فيورنتيناست. خود پيرلو گفته استعفا نمي كند و تا 
زماني كه باشــگاه اجازه بدهد، به كارش ادامه خواهد داد، اما نكته 
اين جاست كه رسانه هاي ايتاليايي معتقدند باشگاه اين اجازه را به 
او نخواهد داد. شايد بازي چهارشنبه  شب مقابل ساسولو كه ديدار 
بسيار سختي اســت، آخرين فرصت پيرلو روي نيمكت يوونتوس 
باشد. ساسولو همان تيمي اســت كه با متوقف كردن آتاالنتا باعث 
قهرماني زود هنگام اينترميالن در اين فصل شــد. بازي بعدتر هم 
مقابل اينتر قهرمان خواهد بود. فعال آلگري خودش را براي بازگشت 
به يووه گرم مي كند، اما آنيلــي آرزو دارد زيدان را فصل آينده روي 
نيمكت تيم فوتبال باشــگاهش ببيند. دل پيه رو، اســطوره باشگاه 
درباره وضعيت تيم مي گويد: »با توجــه به چيزي كه مقابل ميالن 
ديدم مي گويم ميالن به ليگ قهرمانان مي رود نه ما. رونالدو در رئال 
بازيكناني داشت كه در كنارش برايش موقعيت گل ايجاد مي كردند 

اما در يوونتوس چنين چيزي وجود ندارد.« 
يووه يك امتياز از ناپولي و 3 امتياز از 2 تيم ديگر مدعي صعود كمتر 
دارد و بازي هاي سخت تري را پيش رويش مي بيند. تنها اميد آنها 
به اين است كه ميالن و آتاالنتا يكي شان به ديگري ببازد. نكته ديگر 
درباره بازي ميالن و يووه اين اســت كه پائولو مالديني اعالم كرده 
استفانو پيولي در فصل آينده هم سرمربي ميالن باقي خواهد ماند. 
او اواخر فصل قبل هم موقعيت متزلزلي داشت و خبر رسيده بود كه 
باشگاه با رالف رانگنيك آلماني براي جانشيني او به توافق رسيده، اما 
در نهايت درتيم ماند. حاال سرنوشت مشابهي در انتظار پيولي است.
بازي هاي بعدي يوونتوس.................... ساسولو - اينتر - بولونا
بازي هاي بعدي ميالن..................... تورينو - كالياري - آتاالنتا
بازي هاي بعدي ناپولي................... اودينزه - فيورنتينا - ورونا
بازي هاي بعدي آتاالنتا........................... بنونتو - جنوا - ميالن

 پيرلو پيولي را ابقا كرد و خودش
 در معرض اخراج قرار گرفت

با نزديك شدن به مقطع پاياني فصل، حرف و حديث هاي 
زيادي در مورد احتمال جدايي چند بازيكن از پرسپوليس 
و استقالل به گوش مي رسد. اين چند روز و مخصوصا بعد 
از افشاگري رســانه هاي قطري، بيشتر حواس ها متوجه 
باشگاه پرسپوليس بوده؛ جايي كه بازيكناني همچون احمد 
نوراللهي، محمدحسين كنعاني زادگان، اميد عاليشاه، وحيد 
اميري، كمال كاميابي نيا و حتي جالل حسيني با پايان فصل 
آزاد مي شوند. با اين حال در اســتقالل هم تعداد زيادي 
از نفرات اين تيم شرايط مشابه دارند. هم اكنون قرارداد 
امثال شيخ دياباته، محمد نادري، فرشيد اسماعيلي، حسين 
حسيني، هروويه ميليچ، مسعود ريگي، ارسالن مطهري و... 
رو به پايان است و زمزمه هايي در مورد جدايي برخي از اين 
نفرات به گوش مي رسد. خواسته هواداران هر دو تيم هم 
حفظ حداكثري و چه بسا صددرصدي اين نفرات است، اما از 
حاال مطمئن باشيد ريزش در اردوگاه هر دو تيم قطعي است.

  دليل اول: گذشته چراغ راه آينده است. در فصول گذشته 
هم بسياري از ستاره هاي پرسپوليس و استقالل حاضر به تمديد 
قرارداد خود نشدند و با وجود اصرار شديد هواداران از اين تيم ها 
رفتند. آنقدر مثال زياد است كه نيازي به ذكر نام وجود ندارد. 
تنها همين ابتــداي فصل جاري علي كريمــي بعد از مدت ها 
مذاكره از تمديد قرارداد با استقالل سر باز زد و راهي ليگ قطر 
شد. در پرســپوليس هم همين اتفاق براي شجاع خليل زاده و 
بشار رســن رخ داد. خب االن چه چيزي نسبت به قبل تفاوت 
كرده؟ آيا جنس بازيكنان عوض شده؟ مسلما اينطور نيست. 
پس تصور نكنيد همه اين نفرات خواهند ماند. بعضي از آنها كه 

پيشنهاد چرب دارند مي روند.

  دليل دوم: طي روزهاي گذشته قيمت ارز با سقوطي دلپذير 
همراه بوده، اما هر قدر بهاي دالر پايين بيايد، باز دستمزد ارزي 
ارزش باالتري از پرداختي ريالي خواهد داشت. بازيكن ايراني به 
جاي اينكه در پرسپوليس يا استقالل 5، 6يا اصال 1۰ميليارد 
تومان پول بگيرد و هر لحظه نگــران لو رفتن رقم قراردادش و 
فشار افكار عمومي باشد، از يك تيم قطري 7۰۰يا 8۰۰هزار دالر 
دريافت مي كند؛ يعني حول و حوش 15ميليارد تومان. سر وقت 
هم پولش را مي دهند و نگران چيزي هم نيست. خب چرا نبايد 

بروند؟

  دليل ســوم: شــايد تا يكي، دو ســال پيش ول كردن 
پرسپوليس و استقالل و لبيك گفتن به دالرهاي نفتي كمي 
براي بازيكنان قبح داشت، اما اين اتفاق آنقدر تكرار شده كه حاال 
ديگر هــواداران هــم به موضــوع خــو گرفته اند. پارســال 
پرسپوليسي ها هر چه فرياد داشــتند بر سر شجاع خليل زاده 
كشيدند، حاال اما بعضي از آنها به كنعاني زادگان »خدا نگهدار« 
مي گوينــد! در نتيجه ســدها تا حدودي شكســته شــده و 
پرسپوليس و استقالل كار ســخت تري براي حفظ ستارگان 

كليدي خود خواهند داشت.

ريزش قطعي است
3 دليل براي اينكه تعدادي از ستاره هاي 
سرخابي در پايان فصل جدا خواهند شد

ايناستقاللقهرمانينميخواهد
از افسانه غيبت فراز تا افت بدموقع رشيد مظاهري

تولد دوباره تيم ملي فوتبال زنان 
   دســتيارانتان را هم انتخاب 
كرده ايد؟ قرار است اين بار هم كادر فني 
مشاور مرد داشته باشد؟ احتمال دارد باز هم از پدرتان كمك 

بگيريد؟ 
بله انتخاب كرده ام، مشاور مرد ندارم اما كمك مربي مرد دارم كه 
پدرم هستند. اينكه يك تيم مربي مرد داشته باشد، طبيعي است. 
در فوتبال حرفه اي دنيا، كادرفني حرفه اي مي بينيم؛ زن و مرد معنا 
ندارد. رزومه و كار مهم است. خانم سميه شهباززاده هم به عنوان 
مربي در كنار من هستند، عملكرد ايشان در تيم هاي باشگاهي و 
ملي مشخص اســت. خانم فاطمه عليپور هم به عنوان سرپرست 
رسما كارشان را شــروع كرد ه اند. تيم پزشك، روانشناس و مربي 

بدنساز هم دارد.

   در صحبت با فدراسيون براي تيم ملي هدف گذاري 
شــده يا فعال تمركز شما و فدراســيون روي جام ملت هاي 

آسياست؟ 
ما هم در مــورد اهداف بلندمــدت صحبت كرد ه ايــم هم درباره 

مسابقات پيش رو.

   فكر مي كنيد نسبت به 7 سال پيش كه سرمربي 
تيم ملي بوديد، شرايط چقدر متفاوت شده ؟ كار سخت تر است 

يا زنان پيشرفت كرده اند و مي شود راحت تر كار كرد؟
اجازه دهيد كار را شــروع كنم بعد در اين مورد جواب درســت را 

مي دهم.

   در اين 2سال كه تيم ملي نبوده، خيلي از بازيكنان 
به خصوص آنهايي كه با تجربه تر بوده اند انگيزه شــان را از 
دست داده اند يا خداحافظي كرده اند. در دعوت از بازيكنان 

چه مالحظاتي داشتيد؟
متأسفانه همينطور است اما خوشــبختانه االن تيم ملي داريم و 
بايد انرژي مان را براي بهتر شدن صرف كنيم و قطعا همه بازيكنان 

خوب را دعوت كرده ايم.
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جام باشگاه هاي هندبال آسيا از 6تا 13تير در آلماتي قزاقستان 
برگزار مي شود و قرار بود اشتادســازه مشهد ، قهرمان ليگ زنان 
ايران هم يكي از تيم هاي حاضر در اين جام باشد. سعيد حسامي، 
مديرعامل باشگاه اشتادسازه در نامه اي به فدراسيون خبر داده 
است كه تيم به آلماتي نمي رود. او در اين نامه داليل كناره گيري را 

هم توضيح داده است؛ مثبت شدن تست كروناي 6بازيكن، حضور 
تيم هندوستان در جام باشگاه هاي آسيا و تمرين نكردن تيم.

 داليلي كه حســامي آورده اســت، منطقي به نظر نمي رســد. 
6 بازيكن هم اكنون كرونا دارند و طبيعي اســت كه تا يك ماه و 
نيم ديگر به سالمتي كامل برسند. نه تنها بازيكنان تيم هند كه 

همه تيم ها بايد پروتكل هاي بهداشتي را رعايت كنند و ميزبان 
ســختگيري هاي الزم را براي قرنطينه تيم هــا اعمال مي كند و 
حضور تيم هند نگران كننده به نظر نمي رسد اما چرا تيم تمرين 
نكرده است؟ صحبت هاي نشمين شافعيان ، سرمربي تيم نشان 
مي دهد كه دليل اصلي انصراف همين مورد است. او به همشهري 
مي گويد: »مشهد هم مثل بيشتر شــهرها درگير كرونا بود و با 
توجه به شرايطي كه هست، همه ســالن ها بسته بود. ما سالني 
براي تمرين نداريم و ســالن اجاره مي كنيم. هيچ ســالني نبود 
كه براي اجاره به ما بدهند. زمان زيادي هم نداريم كه بخواهيم 

جبران كنيم.« 
هندبال زنان ايران فاصله زيادي با رقباي آسيايي دارد. شافعيان 

در اين شــرايط اعزام تيم به آلماتي را هدر دادن بودجه مي داند: 
»من بازي هاي باشگاه هاي آسيايي را ديده ام. خيلي سطحشان از 
ما باالتر است. خود قزاقستان 3 تيم دارد كه همه قوي هستند. ما 
در نشستي كه با مديران باشگاه داشتيم، به اين نتيجه رسيديم 
كه تيم آماده نيست و حضور در اين مسابقات دستاوردي برايمان 
ندارد و بهتر است به جاي هزينه براي اين مسابقات براي تيم هاي 

پايه هزينه كنيم.« 
دوره قبل هم تيم اشتادســازه از اين جام كناره گيري كرد. جام 
باشگاه هاي هندبال زنان آسيا از ســال 1395درحال برگزاري 
است. در نخستين دوره اين مسابقات تيم شهرداري سنندج به 

نمايندگي از ايران به آلماتي اعزام و پنجم شد.

  زنان هندباليست چرا به مسابقات آسيايي نرفتند؟
  تيم هندبال زنان مشهد براي دومين بار از جام باشگاه هاي آسيا انصراف داد. مديرعامل باشگاه كرونا را 

بهانه كرده است ولي سرمربي تيم مسائل مالي را دليل اصلي مي داند 

تاريخ به روايت راسل

اگر كمي سن و سال دار و طرفدار تنيس هستيد، بايد كم 
كم خودتان را براي دوره اي نو در اين ورزش جذاب آماده 
كنيد. غول هاي يك دهه اخير -رافائــل نادال، راجر فدرر 
و نوواك جوكوويچ- در حال پير شــدن هســتند و حاال 
ســتاره هايي در آســمان تنيس اوج مي گيرند كه ممكن 
اســت در تاريخ نامي براي خودشان دست و پا كنند. يكي 
از آنها، الكساندر زورف، تنيســور جوان آلماني است؛ اين 
تنيسور 24ساله را تا همين چند سال پيش به عنوان برادر 
جوان تر ميشا -تنيسور معمولي آلماني- مي شناختند اما 
حاال او يكي از بچه غول هاست. زورف، نه تنها خوب تنيس 
بازي مي كند، كه از نظر رواني آمادگــي بااليي دارد. او 2 
روز پيش، در مســابقات مادريد، جايي كه سال ها حياط 
خلوت رافائل نادال بود، براي دومين بار قهرمان شد. فقط 
براي اينكه بدانيم او چه توانايي هاي بدني و ذهني بااليي 
دارد اين را درنظر داشته باشيد كه در راه رسيدن به فينال، 
نادال و دومينيك تيم -ديگر ستاره نوظهور دنياي تنيس 
كه گفته مي شود در زمين هاي رسي جاي نادال را خواهد 
گرفت- را شكست داد و در فينال هم ست اول را باخت اما 
دوباره به بازي برگشــت. زورف، قطعــا راوي جديد تاريخ 

تنيس خواهد بود.

براي دهه ها، هيچ كس حتــي فكرش را نمي كرد كه ركورد 
بيشــترين تريپل دابل در تاريخ NBA شكســته شــود. 
اسكار رابرتسون با ركورد استثنايي 181تريپل دابل يكي از 
غول هاي دست نيافتني تاريخ بسكتبال بود اما يك نفر ايمان 
داشت كه مي توان به او رسيد: راسل وست بروك. گارد راس 
اعجاب انگيز واشنگتن ويزاردز، همين 2 شب پيش، نيم قرن 
بعد از رابرتسون، به ركورد او رسيد. وست بروك، هم اكنون 
در كهكشان ستاره هاي NBA، درخشان تر از همه است. او 
در پيروزي تيمش برابر ايندينا 33امتياز، 19ريباند و 15پاس 
گل ثبت كرد )تريپل دبل يعني آمــار يك بازيكن در چند 
شاخص مهم مثل امتياز و ريباند و پاس گل، دو رقمي باشد(. 
يك شب معمولي براي وست بروك. با توجه به جاه طلبي و 
شخصيت برنده وست بروك،  مشخص نيست او اين ركورد را 
تا كجا جلو خواهد برد. احتمال اينكه ركورد او نيم قرن و يا 
حتي بيشتر از آن دست نخورده باقي بماند، بسيار زياد است. 

اگر نگوييم تا ابد.

جهان در يك ستون 

ستاره نسل نو

جواد نصرتي 
روزنامه نگار

محسن محمود  صفري 
خبرنگار
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ليگ كشتي آذر سال گذشته به پايان رسيد اما هنوز استقالل با كشتي گيرانش تسويه حساب نكرده است

برنامه ريزي براي برگزاري ليگ كشتي 
1400آغاز شده ولي هنوز كشتي گيران 
مطالباتشان از ليگ ســال گذشته را 
دريافت نكرده   اند. يكي از تيم هاي بدهكار اســتقالل است، كشتي گيران اين تيم 
حتي به كميته انضباطي هم شكايت كرده اند اما به نتيجه اي نرسيده اند. استقاللي ها 
كه شروع جنجالي در ليگ داشــتند، هنوز هم درگير حاشيه  هستند. سال پيش 
قبل از شروع فصل بهروز ياري و محمد طاليي با نام درياچه اروميه با كشتي گيران 
قرارداد بستند، اما با اسپانسر به مشكل خوردند و يكباره سازمان ليگ تيم را با نام 
استقالل روانه مسابقات كرد. رضا يزداني به عنوان سرمربي به تيم اضافه شد و تيم 

نايب قهرمان شد.
مشكالت كشتي گيران با استقالل از يك بيانيه آغاز شد. باشگاه در اين بيانيه مدعي 
شد 5كشتي گير و 2 مربي)طاليي و ياري( جريمه  شده اند و مبلغي از قرارداد آنها 
كم مي شود. كار اين 7 نفر با باشگاه به كميته انضباطي كشيد اما هنوز كميته رأي را 
صادر نكرده است. علي موجرلو، يكي از كشتي گيراني است كه هنوز موفق نشده است 
با باشگاه تسويه كند:» از اول هم دنبال همين بودند كه مبلغ قراردادها را كم كنند. 
من با تيم درياچه قرارداد داشتم. آقايان قرارداد من را ديدند و قبول كردند همان 
قرارداد با استقالل امضا شود. تيم را، آماده تحويل گرفتند، تيم دوم شد و حاال به جاي 
تشويق پول ما را نمي دهند. پول كشتي گير خوردن دارد كه اين كارها را مي كنند؟« 
موجرلو عليه باشگاه افشاگري هم مي كند: »اردوي تيم را بدون تست كرونا شروع 

كردند و ما در اتاق هاي 20 نفره با هم بوديم. به خاطر همين بيشــتر بچه ها كرونا 
گرفتند. من خودم كرونا گرفتم و در 3 روز 5كيلو وزن كم كردم. اگر يك نفر مي مرد 
چه كسي جواب مي داد؟ من را با حال مريض مجبور كردند كشتي بگيرم. مي دانستند 
كه حال ندارم اما گفتند بايد كشتي گير دانشگاه آزاد را ببري تا پولت را كامل بدهيم. 
مگر من روي برد و باخت قرارداد بسته ام؟ به كميته انضباطي شكايت كرديم، جلسه 
برگزار شد و االن چند ماه است كه رأي صادر نمي كنند و هر وقت كه پيگير مي شوم 

مي گويند رأي در حال نگارش است.«
 يونس امامي، نفر سوم جهان ديگر كشتي گير تيم استقالل است كه موفق نشده 
مبلغ قراردادش را از اين تيم بگيرد. او مي گويد قرارداد با استقالل اشتباه بود:»در 
اين باره حرف نزنيم بهتراست، مي خواهم تمركزم را روي المپيك بگذارم. من با تيم 
درياچه قرارداد داشتم و نبايد با اين تيم قرارداد مي بستم. از كساني كه مي گويند 
عمل جراحي كردي ولي بايد كشتي بگيري، چه توقعي مي شود داشت؟ آنها فقط 
منافع خودشان را مي بينند و من اشتباه كردم كه قرارداد بستم و حاال تاوان اشتباهم 

را مي دهم.« 
اميرمحمد يزداني، كشتي گير ملي پوش وزن 65كيلوگرم به دليل كرونا مسابقات 
جام جهاني صربستان را از دست داد ولي مربي استقالل مدعي بود كه او كرونا ندارد 
و بهانه آورده است. به همين دليل يزداني هم مبلغ قراردادش را كامل نگرفت. گفته 
مي شود غيراز استقالل تيم هاي ديگري هم كه سال پيش در ليگ مسابقه دادند، 

هنوز با كشتي گيران تسويه نكرده اند.

اعترافكشتيگيران؛
قراردادبااستقاللاشتباهبود

يروانفهچينفقس
نابايماكيرميك
مانوكنشرويمن
متسكودبيشابهد
غيلبسيرتكاونر
انايكلفيابرثي

زوررپكروتاتا
هااوتفهرودرم
ناهجهاشيلستح
مدمهدجهتدنفرت
هريزوريرپجاور
موبدازدشراعنم

امرگيدرتمتلو
نديسرناورياشخ
يابسكيفهدكشتا
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افقي:
 1- برادر رستم در شاهنامه- 

نوعي فراورده قندي
2- اظهار همدردي با كسي- 

مسجد بزرگ شهر- آزاد
3- كوچك ترين ذره- نگين 

انگشتر- يار آبسال
4- روز گذشــته- تصميم 
گرفته- جوانــه دانه غالت- 

سخن بي پرده
5- ايســتاده مي ميــرد- 
درخت جوان- خط ابداعي 

سومري ها
6- بيشــه- خــط تلفــن- 

مشگين شهر سابق
7- داخل- مزرعــه آخرت 

است - نشاط
8- نوعي پخت برنج - مالقه 

بزرگ- كافر و ملحد
9- گاو تبتي- هم رزم گاندي- 

جنس كاله روستايي
10- آســوده- خبر خوش- 

فراواني و رونق
11- مدرســــــه عالــي- 
اقامت گزيــدن- پروتئيــن 

گياهي
12- دفاع فوتبــال- گازي 
قابل اشتعال- از باشگاه هاي 

فوتبال اسپانيا- رام نشده!
13- ايالتــي در آمريــكا- 

ماندگار- لباس اتاق عمل

14- عمــارت- واحــد پول 
يونــان- قايق ســواري در 

رودخانه هاي خروشان
15- از بــزرگان كوفــه و 
ياران خاص امــام علي)ع(- 
هــر داروي افزايش تحرك 

دستگاه گوارش
  

عمودي:
1- بهشــت ارم را بنا نهاد- 
فيلم خنده دار- جالل و شكوه
2- قل خوردن- مشهور ترين 

ورزشگاه برزيل
3- همسر حوا- عالمت جذر 

در رياضي- بركت سفره
4- بله روسي- قارچ ذره بيني 
در خمير ترش- سرزميني در 

غرب عربستان
5- اجازه- خودروي باربري- 

توبه كننده
6- روزها- چاق و فربه- درزي 
در لبـــاس براي تنگ كردن

7- خواهــش- لبـــــاس 
ورزشي- رب النوع خورشيد 

در مصر باستان 
8- ســتاره- گازي در آب- 

پسر
9- حرف همراهي- شبيه- 

پارچه ابريشمي رنگين
10- سالي كه در آنيم- تخم 

كتان- تاريك

بانــو-  بهانه تراشــي-   -11
شمشيرزن

12- نوعي انرژي- گــرز آهني- 
زمينه

13- آماس- نوعي سيستم دفاعي 
در بازي هاي تيمي- موي بلند

14- ايواني براي اســتراحت در 
تابستان- مبلغي كه در قبال كار 
مشخصي به كارمند تعلق مي گيرد
15- ينگه دنيايي- روزنامه چاپ 

تركيه- طفيلي

 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 | 3926
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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      3 4  
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127894563
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271948635

ساده

متوسط
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679418253
351276489
796831524
125749836
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564123978

سخت
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  آب پارك دامپزشكي قطع است
آب پارك دامپزشــكي واقع در تقاطع خيابان اســكندري با خيابان 
آذربايجان، مدت ها ســت قطع اســت و در نتيجه امكان استفاده از 

سرويس بهداشتي و يا آب آشاميدني در اين پارك وجود ندارد.
صادقي از تهران

  مسئوالن فكري براي نابودي سرسبزي تبريز بكنند
سال80 وقتي با هواپيما از روي تبريز عبور مي كردم اين شهر سرسبز و 
زنده بود، ولي هفته قبل وقتي بعد از سال ها مجددا با هواپيما از روي اين 
شهر عبور كردم چيزي از سرسبزي تبريز باقي نبود. يعني باغشهري 

مثل تبريز طي دو دهه بايد اينگونه نابود شود؟
افشار از تبريز

  مسيرهاي تردد معلوالن در تهران بسيار كم است
متأسفانه مســيرهايي كه براي معلوالن و كم توانان قابل تردد باشد و 
بتوانند با ويلچر يا عصا در آنها رفت وآمد كنند نه در سطح شهر به اندازه 
كافي وجود دارد و نه در مترو. اين در حالي اســت كه تهران پايتخت 

است و توقع مي رود حداقل در اين زمينه پيشرو باشد. 
سليماني از تهران

  تله كابين نساخته آبيدر 20ساله شد
حدود 20سال قبل قرار شد تله كابيني در منطقه آبيدر راه اندازي شود 
كه به توسعه گردشگري و نيز رونق اقتصادي شهر سنندج كمك كند. 

متأسفانه هنوز هيچ اقدامي در اين زمينه صورت نگرفته است.
صالح الدين صباغ از سنندج

  چرا برخي به اجاره قيمت كيوسك اعتراض دارند
در مقايسه با  افزايش قيمت اجاره بهاي يك ملك بسيار كوچك تجاري، 
افزايش اجاره بهاي كيوسك ها رقم قابل توجهي نيست. آن هم با توجه 
به درآمدی كه گفته مي شود دكه داران دارند. من يك مغازه 8متري 
دارم كه بابت آن ماهانه 10ميليون تومان اجاره مي دهم و چند ماه است 
به دليل كسادي قادر به تامين اجاره اش نيستم. كاش من هم يك دكه 

داشتم كه ماهي يك ميليون تومان اجاره ا ش بود.
محسني از تهران 

  پساب فاضالب مي تواند بدون آلودگي باشد
مدت هاست پساب فاضالب شــهر صدرا در نزديكي شيراز در محيط 
رها مي شود و كيلومترها در مسير خود حركت مي كند. بعد از پيگيري 
بسيار از مسئوالن، آنها عنوان كردند كه اين پساب هيچ گونه آلودگي ای 
ندارد و قبل از رها سازي  كلرزني و تصفيه مي شود. سؤال اين است كه 
اگر واقعا اين پساب تصفيه شده است چرا آن را بي برنامه رها كردند و 
چرا به مصارف تعريف شده براي پساب هاي تصفيه شده نمي رسد. اگر 
هم تصفيه نشده است كه مسئوالن بايد توضيح دهند كه چرا سالمت 

مردم برايشان اين قدر بي اهميت است.
همايوني از شيراز

  ماشينم در پاركينگ خانه جريمه تسليمي دارد
ماشين بنده از روزچهارشنبه يازدهم فروردين درحياط وياليي دركرج 
پارك است و تا به امروز حتي يك بار هم از آن پاركينگ خارج نشده 
است ولي پنجشنبه هفته گذشته در تهران به علت تخلف اعمال قانون 
شده و پيامك جريمه تسليمي برايم ارسال شده است. چطور ممكن 

است ماشينم در پاركينگ خانه تخلف كرده باشد؟!
ناظران از تهران

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

  كالهبرداري با ترفند
 ثبت نام واكسن كرونا 

همزمان با آغاز ثبت نام براي تزريق واكســن 
كرونا افــراد كالهبردار با فريب شــهروندان 

به دنبال كالهبرداري از آنها هستند.
به گزارش همشــهري و بــه نقــل از مركز 
اطالع رســاني پليس تهران، در روزهاي اخير 
افراد ناشناس با ارســال پيامي جعلي از مردم 
مي خواهند وارد لينك سايتي به نام  سيب شوند 
تا بتوانند با ثبت نام خود در مركز بهداشــت، 
واكسن كرونا دريافت كنند. اين در حالي است 
كه سامانه ســيب به هيچ عنوان در دسترس 
مردم نيســت؛ بلكه فقط مراقبان ســالمت و 
پزشــكان مي توانند وارد شــوند. از ســويي 
لينك هاي ثبت نام و پرداخــت هزينه جعلي 
است و از شــهروندان خواسته مي شود فريب 

پيام هاي جعلي در فضاي مجازي را نخورند.

 غرق شدن پدر و پسر 
خردسال در رودخانه كرج

مردي همراه پسر 4ساله اش براي تفريح وارد 
رودخانه كرج شــده بودند  اما شــدت جريان 

رودخانه باعث مرگ آنها شد.
به گزارش همشهري، اين حادثه در جاده كرج- 
چالوس و در منطقه نســاء كــرج اتفاق افتاد. 
ماجرا از اين قرار بود كه اين مرد 36ساله همراه 
با پسر 4ساله اش براي تفريح وارد رودخانه شده 
بودند اما در يك لحظه آب هــر دوي آنها را با 
خود برد. ســرهنگ محمد معظمي گودرزي، 
فرمانده انتظامي شهرســتان كرج درباره اين 
حادثه تلخ گفت: در پي اعالم مركز فوريت هاي 
پليسي 110مبني بر وقوع حادثه غرق شدگي 
در منطقه نســاء جاده كرج-چالوس، بررسي 
موضوع در دستور كار مأموران كالنتري قرار 

گرفت. 
وي افزود: بالفاصله مأموران به محل مورد نظر 
اعزام و در تحقيقات به عمل آمده مشخص شد 
كه مردي 36ساله به همراه پسر بچه 4ساله اش 
براي تفريح و شــنا به داخل رودخانه رفته كه 
به علت بي احتياطي و شدت جريان آب هر 2 نفر 

جان خود را از دست دادند.
به گفته وي، در اين زمينه پرونده اي تشــكيل 
و جسد متوفيان با هماهنگي مقام قضايي به 

پزشكي قانوني استان البرز منتقل شده است.

  بخشش 2قاتل
 به احترام  ماه رمضان

2قاتل كــه در پرونده هاي جداگانــه 2نفر را 
به قتل رســانده بودند با وجود قطعي شــدن 
حكم قصاص شان از سوي اولياي دم مقتوالن 

بخشيده شدند.
به گزارش همشــهري، نخســتين پرونده به 
سال96 مربوط مي شود كه در جريان آن پسر 
جواني در درگيري با مردي در تاكستان او را با 
ضربات چاقو به قتل رساند. به دنبال اين جنايت 
متهم دستگير شــد و به قتل اعتراف كرد. از 
آنجا كه همه شواهد و مدارك عليه متهم بود 
و اولياي دم خواستار قصاص قاتل شده بودند 
قضات دادگاه وي را به قصاص محكوم كردند. 
حســين رجبي دادســتان عمومي و انقالب 
شهرستان تاكستان در اين باره گفت: خانواده 
مقتول به اجراي حكم اصرار داشتند، اما با ورود 
دادستاني تاكستان خوشبختانه اولياي دم به 
حرمت ماه مبارك رمضــان از اجراي قصاص 
صرف نظر كرده و قاتل پس از گذشــت 4سال 
به آغوش خانواده بازگشــت. دومين قتل در 
سال98 اتفاق افتاد كه در آن جواني 27ساله 
در درگيري بر سر زمين هاي كشاورزي مرد۵0 
ساله اي را به قتل رســاند و خودش را تسليم 

پليس كرد. 
در جريان رسيدگي به اين پرونده نيز اولياي 
دم خواســتار قصاص قاتل بودند و بر اجراي 
حكم اصرار داشتند اما چند روز قبل با وساطت 
مسئوالن قضايي تاكســتان و بزرگان منطقه 
آنها به احترام  ماه رمضان قاتل را بخشــيدند. 
دادستان تاكســتان در اين باره گفت: با آغاز 
رسيدگي در محاكم قضايي متهم به قصاص 
محكوم شــد و پس از طي تشــريفات قانوني 
پرونده در نوبت اجراي حكم قرار گرفت اما با 
پيگيري و تالش دادستاني تاكستان اولياي دم 

مقتول از حق خود گذشت كردند.

پرونده قتل طالفروش سمناني در دادگاه
پرونده 2سارق مسلح كه هنگام دستبرد به طالفروشي 

در ســمنان مرد طالفروش را با شليك گلوله به قتل پيگيري
رسانده بودند با صدور كيفرخواست به دادگاه كيفري 

فرستاده شد.
به گزارش همشــهري، روز 28بهمن ماه ســال99، 2سارق مسلح 
در يورش به يك طالفروشي در ســمنان با مجروح كردن صاحب 
طالفروشي مقداري طال ســرقت كردند و گريختند. به دنبال اين 
حادثه صاحب طالفروشي كه به شدت از ناحيه كتف و ريه مجروح 
و دچار خونريزي شده بود به بيمارســتان منتقل و از همان زمان 

تالش ها براي دستگيري عامالن اين جنايت خونين آغاز شد.
چند روز بعد مأموران به اطالعاتي دســت يافتند كه نشان مي داد 
سارقان به استان گلستان گريخته اند. شواهد به دست آمده حاكي 
از آن بود كه يكي از آنها در بندرگز و ديگري در گرگان مخفي شده 
است كه مأموران در 2عمليات جداگانه موفق به دستگيري متهمان 

شدند و در بازرسي از مخفيگاه شان طالهاي مسروقه كشف شد.
دستگيري ســارقان مســلح در حالي بود كه صاحب طالفروشي 

همچنان روي تخت بيمارستان با مرگ دست و پنجه نرم مي كرد 
و كادر پزشــكي تالش مي كردند او را از مرگ نجات دهند اما اين 

تالش ها راه به جايي نبرد و او سرانجام صبح ديروز جان باخت.
با مرگ مرد طالفروش، اتهــام قتل عمد نيز بــه اتهامات 2متهم 
افزوده شد و آنها در جريان بازجويي ها به تيراندازي به سوي صاحب 
طالفروشــي و قتل او نيز اعتراف كردند. تحقيقات فني در اين باره 
ادامه پيدا كرد تا اينكه سرانجام روز گذشــته دادستان سمنان از 
صدور كيفرخواست در اين پرونده خبر داد. محمد شريف ابراهيمي 
در اين باره گفت: پرونده سرقت مسلحانه از طالفروشي در سمنان 
كه منجر به قتل عمد صاحب مغازه شده بود با صدور كيفرخواست 
به دادگاه ارسال شــد. او ادامه داد: اين پرونده با تالش شبانه روزي 
بازپرس در كوتاه ترين زمان ممكن، قبل از سال1400 تكميل و با 
تفهيم اتهام به متهمان، به دادگاه ارسال شد اما قاضي پرونده با ذكر 
ايراداتي پرونده را به دادسرا برگردانده بود كه با رفع اين نواقص پرونده 
به دادگاه كيفري يك فرستاده شــد و قرار است متهمان به زودي 

محاكمه شوند.

تيراندازي پليس براي دستگيري سارق سابقه دار مرگ پس از جراحي 
ليپوساكشن

قتل هولناك زن تهراني 
در خانه دوست

» 20سال با نسترن اختالف سني 
بــه جنايي داشــتم و مي خواســتم 

دوســتي مان خاتمه بدهم اما او 
آنقدر مرا تحت فشار قرار داده بود كه با وي درگير 

شدم و ناخواسته جانش را گرفتم.« 
اين بخشــي از اعترافات پســري 26ساله است 
كه به اتهام قتل هولناك زني 46ساله بازداشت 

شده است.
به گزارش همشهري، جنايتي كه اين پسر جوان 
رقم زد، يازدهم ارديبهشــت ماه رخ داد. حدود 
ســاعت 9شــب بود كه گزارش قتل يك زن به 
قاضي حبيب اهلل صادقي بازپرس جنايي تهران 
اعالم و در بررســي ها مشخص شــد كه مقتول 
46ساله بوده است. او روز حادثه مهمان خانه يكي 
از دوستانش در جنوب تهران بود كه توسط مردي 
ناشناس با ضربات متعدد چاقو و به طرز هولناكي 

به قتل رسيده بود.
صاحبخانه زني به نام ســارا بود كه در تحقيقات 
اوليه به پليس گفت: مقتول نســترن نام داشت 
و از دوستانم بود. او شب را ميهمان بود و من در 
آشپزخانه سرگرم پختن غذا بودم كه زنگ خانه را 
زدند. دوستم آيفون را برداشت و چون گوشي اش 
خراب بود و صدا نمي آمد، بــه مقابل در رفت تا 
ببيند چه كسي پشت در است. بعد از رفتن دوستم 
ناگهان صداي جيغ و فرياد شنيدم و سراسيمه از 
خانه خارج شدم و ديدم دوستم در طبقه همكف و 
داخل راهرو غرق در خون روي زمين افتاده است 

و همزمان مردي سراسيمه از در خانه خارج شد. 
وي ادامه داد: من در طبقه دوم خانه ساكن هستم 
و طبقه همكف خالي است و آن مرد را نشناختم.

بازداشت قاتل 
ميزبان چهره قاتل فراري را نديده بود به همين 
دليل گروهي از مأموران اداره دهم پليس آگاهي 
تهران جست و جوي خود را براي شناسايي عامل 
جنايت آغاز كردند تــا اينكه با انجام تحقيقات و 
بررســي تصاوير دوربين هاي مداربسته اطراف 
محل حادثه هويت متهم به دست آمد و دستور 
بازداشت وي صادر شد. وي جواني 26ساله بود 
كه از مدت ها قبل با مقتول آشنا شده و با يكديگر 

ارتباط دوستي داشتند.
آنطور كه مشخص بود او روز حادثه با زن جوان 
)مقتول( تمــاس گرفته و براي ديــدن او قرار 
گذاشته بود. با اين سرنخ، جست و جو براي يافتن 
متهم به قتل آغاز شد تا اينكه تالش تيم تحقيق 
بعد از گذشــت يك هفته نتيجه داد و متهم به 
قتل بازداشت شــد. جوان 26ساله وقتي پيش 
روي بازپرس جنايي تهــران قرار گرفت به قتل 
اقرار كــرد و درخصوص انگيــزه اش گفت: من 
در مغازه موبايل فروشــي كار مي كردم و 3سال 
قبل بود كه نسترن)مقتول( براي خريد گوشي 
به مغازه ام آمد. از همان روز آشــنايي ما شكل 
گرفت و با هم ارتباط داشتيم. اما چون او 20سال 
از من بزرگ تر بود شــرايط ازدواج با يكديگر را 

نداشتيم. از سوي ديگر خانواده ام كه از دوستي 
من و نســترن بي خبر بودند، اصرار داشتند كه 
با يكي از دختران فاميــل ازدواج كنم. وي ادامه 
داد: نسترن اين موضوع را مي دانست و هميشه 
تهديدم مي كرد كه اگر به حرف هاي او اهميت 
ندهم موضوع را به خانــواده ام مي گويد. مادرم 
بيماري قلبي داشــت و مي ترسيدم اگر متوجه 
ماجرا شود دچار سكته قلبي شود و جانش را از 
دست بدهد. نسترن هر ازگاهي به اين بهانه از من 
باج مي گرفت. مي گفت اگر پول به حسابش نريزم 
به مادرم ماجراي ارتباطمان را مي گويد. من هم 
براي اينكه او به خانواده ام حرفي نزند ناچار بودم 

تسليم خواسته اش شوم.
متهم ادامه داد: ديگر از اين وضعيت خسته شده 
بودم و تصميم گرفتم به اين ارتباط پايان بدهم. 
روز حادثه به او زنگ زدم و متوجه شدم مهمان 
خانه دوستش است. قرار شــد به آنجا بروم و با 
نسترن صحبت كنم. مي خواستم از او خواهش 
كنم كه دست از تهديد بردارد. وقتي به مقابل خانه 

دوستش رسيدم به موبايلش زنگ زدم و او جواب 
داد. از من خواست منتظرش بمانم و بعد از چند 
دقيقه به مقابل در آمد و من وارد خانه دوستش 
شدم. در راهروي همكف سرگرم صحبت بوديم 
كه بار ديگر با هم جر و بحثمان شــد. او دوباره 
تهديدم كرد و من درحالي كه به شدت عصباني 
و ناراحت بودم با چاقويي كه همراه داشتم چند 
ضربه به او زدم. خشم همه وجودم را فرا گرفته بود 
و اصال كنترلي بر رفتارهايم نداشتم. بعد از آنكه 
نسترن خون آلود روي زمين افتاد ترسيدم و قبل 
از رسيدن دوستش از خانه بيرون آمدم و چاقو را 
در همان حوالي در باغچه پاركي دفن كردم. وي 
گفت:در تمام اين مدت به شــدت عذاب وجدان 
داشتم و اصال باورم نمي شود كه جان نسترن را 

گرفته ام.
متهم به قتل پس از اقرار به جنايت با قرار قانوني 
بازداشت شد و با دســتور بازپرس جنايي تهران 
براي انجام تحقيقات بيشــتر در اختيار مأموران 

اداره دهم پليس آگاهي تهران قرار گرفت.

پله برقي متروي شهيد بهشتي راه اندازي مجدد شده است
روابط عمومي شركت قطارهاي شهري تهران و حومه پيرو چاپ پيام 
مردمي با عنوان »خرابي پله برقي ايســتگاه متروي شهيد بهشتي« 
در ستون با مردم روز ۵ارديبهشت ماه پاســخ داده است: »به اطالع 
مي رساند پله برقي  ايستگاه متروي شــهيد بهشتي از سكوي قائم به 
تجريش كه در تاريخ 29 اسفندماه 99 به علت خرابي و نياز به تامين 
قطعه غيرفعال و از مدار خدمت رساني خارج شده بود، با رفع نقص در 

تاريخ 31فروردين ماه راه اندازي شده است.«

 لزوم همه جانبه نگري مجلس 
در طرح رمزارزها

همچنين با برداشته شدن موانع مذكور، فعاالن  ادامه از 
اين صنعت نسبت به پرداخت ماليات و توسعه  صفحه اول

كل كشور از اين محل، تمايل خواهند داشت. از سوي ديگر، موضوع 
محرمانه بودن اين طرح و اينكه طرح فعلي مجلس شوراي اسالمي از 
سوي نهاد خاصي، مانند كميســيون بالكچين و رمزارز سازمان نصر 
كشور ارائه شده، كذب محض اســت. با اين حال، نقش سازمان نظام 
صنفي يارانه اي كشور به عنوان يكي از مهم ترين اركان صنفي مربوط به 
اين حوزه و متولي اين حوزه، انكارناپذير اســت. بنابراين اشاره به نام 
سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور با توجه به مصوبه مجلس و دولت 
درباره سازمان نصر كشــور در طرح هاي مربوط به حوزه بالكچين و 

رمزارز ها، امري بديهي است.
از آنجا كه همچنان فرصت براي اصالح و ارائه  پيشــنهاد به مجلس 
شوراي اسالمي، به منظور جامع تر شدن اين طرح و نگاه كالن به حوزه 
بالكچين و رمزارزها باقي اســت، از همه عالقه مندان، متخصصان و 
كارشناسان درخواست مي شود كه نظرات كارشناسي خود را طي هفته 
جاري از طريق دبيرخانه سازمان نصر كشور به كميسيون بالكچين 
و رمزارز نصر كشور ارسال كنند تا بتوان از همه ظرفيت ها براي ارائه 

اصالحيه اي جامع به مجلس شوراي اسالمي استفاده كرد.
همچنين رايزني ها بــراي ارائه طرح نهايي كميســيون بالكچين و 
رمزارز نظام صنفي رايانه اي كشــور به عنوان يك طرح جامع و كامل 
و دربرگيرنده همه حوزه هاي مورد اشاره، با نهاد هاي مختلفي غيراز 
مجلس در حال انجام اســت و اميد مي رود كه رگوالتور و قانونگذار با 
چابكي و با دقت نظر اهميت اين موضوع و همه ابعاد آن را احساس و با 
پويايي تمام، به قانونگذاري در اين حوزه ورود كند. آنچه در اين ميان 
اهميت دارد اين است كه هرگونه قانونگذاري در اين حوزه بهتر است 
خارج از چهارچوب مجوز دهي و ايجاد رانت و انحصار انجام شود، چراكه 
مكانيزم خودتنظيم گري با نظارت نهاد هاي قانوني فعلي كشور، از جمله 
سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور، راهگشاي اين موضوع خواهد بود.

عامل جنايت مدعي است كه 

مقتول او را تهديد مي كرده است

زني جوان بعد از جراحي زيبايي ليپوساكشن جانش را از دست داد.
به گزارش همشهري، ساعت 21يكشنبه گزارش مرگ زني جوان به قاضي 
مصطفي واحدي بازپرس جنايي تهران اعالم شد و او دستور تحقيقات در 
اين خصوص را صادر كرد. بررسي ها حكايت از اين داشت كه قرباني در يكي 
از كلينيك هاي زيبايي حوالي شــمال غرب تهران بستري  و تحت عمل 
جراحي شــكم قرار گرفته بود. زن جوان بعد از جراحي از اتاق عمل خارج 
شده و پزشكان عمل وي را رضايت بخش اعالم كردند. اما ساعتي بعد حال 
زن جوان بد شده و قلبش از تپش ايستاده بود. پرستاري كه همراه وي بود در 
تحقيقات گفت: زن جوان ساكن شهرستان بود و روز حادثه براي انجام عمل 
جراحي شكم و ليپوساكشن در يكي از كلينيك هاي تهران راهي پايتخت 
شده بود. وي مرا استخدام كرده بود تا همراه وي به كلينيك بروم و كارهايش 
را انجام بدهم. چون تنها بود و كسي همراهش نبود. او ادامه داد: وي به اتاق 
جراحي رفت و تحت عمل قرار گرفت. ساعتي بعد از اتاق عمل خارج شد و 
از پزشكان شنيدم كه عمل موفقيت آميز و رضايت بخش بوده است. او يك 
بطري همراهش بودكه پس از جراحي، محتويات آن را سر كشيد و گفت 
مسكن است تا دردش را تســكين بدهد. بعد از خوردن محتويات بطري 
ناگهان حالش بد شــد. آنطور كه از خانواده اش شــنيدم زن جوان سابقه 
بيماري نداشته است.  در اين شرايط بازپرس جنايي تهران دستور انتقال 

جسد به پزشكي قانوني را صادر كرد تا علت اصلي مرگ مشخص شود. 
از سوي ديگر وي دستور بررسي هاي بيشــتر، انجام تحقيق از پزشكان و 
بررسي محتويات بطري كه پرستار مدعي بود متوفي از آن خورده است را 

صادر كرد تا اسرار مرگ زن جوان فاش شود.

شهادت تكاور پليس در نيكشهر
مردان مســلح در درگيري با مأموران يگان تكاوري پليس يكي از مأموران را به شهادت رساندند و گريختند. 
به گزارش همشهري، ســاعت يك بامداد ديروز )دوشــنبه( مأموران يگان تكاوري 110شهرستان نيكشهر 
هنگام كنترل خودروهاي عبوري در پليس راه محور نيكشهر- ايرانشهر به يك دستگاه خودروي سواري پژو 
40۵مشكوك شدند و با عالئم هشدار دهنده قصد متوقف كردن آن را داشتند اما راننده بدون توجه به ايست 
پليس تالش كرد فرار كند. با فرار اين خودرو تعقيب و گريزي تمام عيار آغاز شد و مأموران توانستند خود را به 
 خودروي تحت تعقيب رسانده و آن را متوقف كنند. در اين شرايط اما سرنشينان پژو كه مسلح بودند از خودرو 
پياده شده و به سوي مأموران پليس تيراندازي كردند و از آنجا گريختند. در جريان اين درگيري يكي از مأموران 
به نام استوار يكم صادق كريمي نديمي به دليل اصابت گلوله به سرش به درجه رفيع شهادت نائل و يكي ديگر از 
مأموران نيز مجروح شد. سردار احمد طاهري، فرمانده انتظامي استان سيستان و بلوچستان در اين باره گفت: 

تحقيقات تخصصي پليس براي شناسايي و دستگيري عامالن اين جنايت آغاز شده است.

2 كودك بازيگوش باعث سوختگي مادرشان شدند
2 كودك خردسال كه با كبريت بازي مي كردند بالكن خانه شان را به آتش كشيدند و باعث سوختگي مادرشان شدند. 

به گزارش همشهري، اين حادثه در طبقه ششم يكي از واحدهاي مسكن مهر شهرك خاتم االنبيا در كاشان اتفاق افتاد و به دنبال آن 
آتش نشانان راهي محل حادثه شدند. بررسي هاي اوليه نشان مي داد آتش سوزي از بالكن خانه شروع شده و در حال گسترش است. اين 

در حالي بود كه زني همراه با 2كودك خردسالش در خانه حضور داشتند. در اين شرايط عمليات اطفاي حريق آغاز شد.
روح اهلل فدايی، سخنگوی آتش نشانی كاشان درباره اين حادثه گفت: با حضور آتش نشانان در محل حادثه مشخص شد كه در پی غفلت 
و سهل انگاری والدين، 2كودك با برداشتن كبريت آن را روشن كرده و اين اقدام باعث آتش سوزي در بالكن خانه شده بود. بررسي ها 
نشان مي داد كه مادر كودكان با ديدن آتش سوزي و دود آن كه همه فضای خانه را پر كرده بود تالش كرد تا آتش را خاموش كند كه 
در اين بين از ناحيه دست و پا دچار سوختگی شد.  وي ادامه داد: در اين حادثه آسيبي به 2كودك بازيگوش نرسيد و آتش نشانان موفق 
شدند شعله هاي آتش را خاموش كنند. به گفته وي پتو و پرده های موجود در تراس اين آپارتمان علت تشديد آتش سوزی بود و زن 

جوان با از خودگذشتگي اجازه نداد به فرزندانش آسيبي وارد شود. 

سارق سابقه دار چند روز پس از آزادي از زندان سرقت هايش را از سر گرفت اما 
در جريان آخرين سرقت با شليك پليس دستگير شد.

به گزارش همشهري، ساعت 10:30نهم ارديبهشت ماه مأموران يگان گشت 
پليس آگاهي هنگام گشتزني در محدوده ميدان شوش به راننده يك دستگاه 
خودروي رانا مظنون شدند و با استعالم شماره پالك آن پي بردند كه اين خودرو 
يك روز قبل در باقرشهر سرقت شده است. در اين شرايط مأموران با استفاده از 
عالئمي نظير آژير، چراغ گردان و بلندگو به راننده رانا دستور توقف دادند ولي 
او پس از شنيدن اين دستور با افزايش سرعت به سمت خيابان فدائيان اسالم 
فرار كرد. او در جريان فرار با انجام حركات مخاطره آميز باعث رعب و وحشت 
شهروندان و خودروهاي عبوري شده بود. اين خودرو پس از طي كردن مسافتي 
وارد خيابان هاي فرعي شهرك بعثت شد و همچنان بدون توجه به هشدارهاي 
پليس با سرعت بسيار باال به مســيرش ادامه مي داد تا اينكه افسر اكيپ براي 

هشدار و جلوگيري از خسارت هاي احتمالي چند تير هوايي شليك كرد.
با وجود اين هشدار جدي مأموران اما راننده رانا باز هم دست از فرار برنداشت 
و به صورت مارپيچ به مســيرش ادامه داد و در راه فرار به چند خودروي پارك 
شده در خيابان برخورد كرد تا اينكه افسر اكيپ در موقعيتي مناسب به سمت 
الستيك هاي عقب خودروي تحت تعقيب تيراندازي كرد و خودرو متوقف شد 
اما راننده تحت تعقيب با رها كردن خودرو به صورت پياده به فرارش ادامه داد اما 

در نهايت مأموران موفق شدند او را كه مقاومت مي كرد دستگير كنند.
سرهنگ كرم يوســفوند، رئيس مركز عمليات پليس آگاهي تهران در اين باره 
گفت: با انتقال متهم به پليس آگاهي مشخص شد متهم داراي سوابق متعدد در 
زمينه سرقت خودرو و قطعات است و به تازگي از زندان آزاد شده است. به گفته 
يوسفوند، هم اكنون متهم در بازداشت به سر مي برد و تحقيقات براي كشف ساير 

جرائم احتمالي متهم ادامه دارد.
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 سينماي ايران ُحسن و عيب زياد دارد اما 
معايبــش بر محاســنش مي چربــد. از گزارش

محاســنش، كارگردانان نامي و خالقي 
هستند كه از زمانه شان جلوتر بوده اند و با رنج و مشقت و 
وسواس فيلم هايي ساخته اند كه اعتبار تاريخ سينماي ايران 
محسوب مي شوند و از ميان معايب پرشمارش مي توان به 
روشن نبودن مناســبات مالي اش اشــاره كرد كه عامل 
بسياري ديگر از مشكالت و مسائل آن است. درواقع پولي 
كه از منابع دولتي به سينماي ايران طي ساليان تزريق شده، 
خيلي ها را به هوس انداخته كه با انتخاب حرفه فيلمسازي، 
هم از اين خوان نعمت بهره مند شوند و هم نامي براي خود 
دست و پا كنند و از قَِبل اين اشتهار باز مايه اي فراهم آورند. 
چند سالي است كه مديران سينمايي كشور كم وبيش و با 
تأكيد رسانه ها متوجه شــده اند بايد آمار روشن و دقيق 
بودجه هايي را كه صرف حمايت از فيلم هاي ســينمايي 
كرده اند به روشــني اعالم كنند تا شــايد به اين ترتيب 
خودشان در زمره كساني نباشند كه از گل آلودگي مناسبات 
مالي سينماي ايران به دنبال ماهي گرفتن هستند. به تازگي، 
سازمان سينمايي عملكر مالي مؤسسه رسانه هاي تصويري 
طي سال هاي 1388 تا 1395 را اعالم كرده كه بررسي اين 
فهرســت مي تواند نكات مهمي را عيان سازد. انتشار اين 
فهرست را بايد به فال نيك گرفت و آن را گامي در جهت 
شفاف سازي دانست اما  اي كاش چنين فهرستي به صورت 
سال به سال منتشر شــود تا امكان حمايت منطقي تر از 
فيلم ها فراهم شود. تحليل تمام جزئيات اين فهرست به 
وقت مبســوطي نياز دارد اما در اينجا كوشيديم به نكات 

جالب و مهم اين آمار بپردازيم.

شغلشريف»دريافتحمايت«
براساس آمار منتشرشده، درمجموع، مؤسسه رسانه هاي 
تصويري در فاصله سال هاي1388 تا 1395 از 198پروژه 
تصويري حمايت كرده اســت. اين حمايت شكل هاي 
مختلفي داشــته اســت؛ خريد حقوق اثر با 160مورد 
بيشترين نوع حمايت و خريد فيلمنامه با تنها يك مورد 
كمترين آن بوده است. درباره يك مورد خريد فيلمنامه 
نكته جالب اين است كه مؤسسه رسانه هاي تصويري در 
قبال فيلمنامه »شغل شــريف« به »شركت ياس سپيد 
فيلم« كه مديرعامل آن مهدي عظيمي ميرآبادي است 
و در سوابق كاري اش دبيري جشنواره بين المللي فيلم 
»مقاومت« ديده مي شود، 10ميليون تومان در سال1388 
پرداخته اســت. اين در حالي اســت كه در سال1388 
دستمزد فيلمنامه يك فيلم سينمايي از 5ميليون تومان 
تجاوز نمي كرد. ســؤال ديگر اين است كه اصال مؤسسه 
رسانه هاي تصويري چه نيازي به خريد فيلمنامه داشته، 
درحالي كه وظيفه اين مؤسسه چيز ديگري است؟ نكته 
جالب ديگر درباره اين فيلمنامه كه داوود اميريان براساس 

طرحي از سيداحمد حسني مقدم آن را نوشته اين است 
كه مركز گسترش سينماي مســتند و تجربي به همراه 
مهدي عظيمي ميرآبادي تهيه كنندگي اين فيلم را برعهده 
داشته است. يعني اين فيلم از لحظه نوشتن فيلمنامه تا 

ساخته شدن از حمايت دولتي برخوردار بوده است. 

تعدادنوع حمايت

160خريد حقوق 

24مالكيت 

6مشاركت در توزيع 

4مشاركت در توليد 

3ساير حقوق 

1خريد فيلمنامه 

هشتمنفعتانگيز!
كل بودجه اي كه صرف حمايت از اين 198پروژه شده، 
درحدود 26ميليارد و 800ميليون تومان است كه از اين 
ميان، سهم هشت پروژه در حدود 9ميليارد و 100ميليون 
تومان اســت. »قالده هاي طال« و »برلين 7-«، كه در 
صدر اين فهرست هشت تايي هستند، به ترتيب در حدود 
2ميليــارد و 700ميليون و 2ميليــارد و 470ميليون 
تومان بودجه به عنوان مشــاركت در توليد از مؤسسه 
رســانه هاي تصويري دريافت كرده اند. قالده هاي طال 
براي موضوع ملتهبش كه درباره وقايع سال1388 است 
و حواشــي پيرامون آن در حافظه سينمادوستان باقي 
مانده است. فروش گيشه اين فيلم در حدود 3ميليارد و 
500ميليون بود كه در حدود 70درصد اين پول پيش از 
فروش در گيشه، با حمايت مؤسسه رسانه هاي تصويري، 
به دست متصديان اين پروژه رسيده بود. »گزارش يك 

جشن« و »خرس« هرگز به نمايش درنيامده اند و در واقع 
پولي كه به آنها پرداخت شــده، در قبال خسارتي است 
كه از اكران نشدن شان متحمل شــده اند. »آشغال هاي 
دوست داشــتني« و »خانه پدري« هم وضعيتي شبيه 
دو فيلم قبلي داشتند و اكرانشان بسيار محدود و كوتاه 
و همراه با جــدل بود. »تلفن همــراه رئيس جمهور« و 
»بشارت به يك شهروند هزاره سوم« هم به دليل روابط 
حسنه تهيه كنندگان شان با مديران سينمايي توانسته اند 
از حمايت مؤسســه برخوردار شــوند. )جدول هشت 

منفعت انگيز(

نمودار: نسبت دريافتي هشت پروژه به 190پروژه ديگر
  

بيشترينتعدادحمايتازچهكسانيصورتگرفته
است؟

در اين فهرست، نام برخي سينماگران به دفعات تكرار 
شده است. محمدحسين فرحبخش با 14بار دريافت 
حمايت به عدد 442ميليون تومان، ركورددار اســت. 
فرحبخش فقط در سال88 به تعداد 13بار از حمايت 
مؤسسه رسانه هاي تصويري برخوردار شده كه مجموع 
آن در حدود 93ميليون تومان بوده اســت. با اين رقم 
در سال 1388مي شــد در يك محله متوسط تهران 
يك واحد آپارتمان خريد. بيشــترين حمايت از آثار 
فرحبخش مربوط به پروژه »شب مخملي« است با رقم 
350ميليون تومان كه آن هم تحويل نشده است. نكته 

جالب درباره فرحبخش اين است كه اين تهيه كننده 
قديمي سينما همواره بر اســتقاللش از دولت تأكيد 
دارد و اين موضوع را يكــي از افتخارات حرفه اي خود 
قلمداد مي كند. بعد از او، فرشــته طائرپور با 10بار و 
ابوالفضل جليلي با 8بار دريافت حمايــت قرار دارند. 
تقريبا هيچ كدام از آثار جليلي در ايران اكران نشده اند 
چراكه سينماداران تمايلي به اكران فيلم هاي غيرتجاري 

او نداشته اند. 

دريافت كنندگان بيشترين تعدا حمايت

14محمدحسين فرحبخش 

10فرشته طائرپور 

8ابوالفضل جليلي 

4عليرضا شجاع نوري 

3حبيب احمدزاده 

3جمال گلي 

گزارش تحليلي همشهري از فهرست عملكرد مالي مؤسسه رسانه هاي تصويري از سال 88 تا 95

قيمت حمايت، بهاي هدايت
محمدناصراحدي

روزنامه نگار

گپ روز

تحقير،ريشهخشونتاست
حرف هايي از اصغر فرهادي درباره زندگي، انسان و كودكي 

اصغــرفرهــاديچهلو
نهمينزادروزخودراجشن
گرفت.اوباســاختفيلم
»يكقهرمان«خودرادوبارهدرمسيردريافتجوايزمعتبر
سينماييجهانازجملهجوايزنخلطاليكنواسكاربهترين
فيلميابهترينفيلمبينالملليقراردادهاســت.اودرسال
2018نخســتينفيلمخوددرخارجازكشورباعنوان»همه
ميدانند«رادراسپانياســاخت.درزمانحضورفرهاديدر
اسپانيانشــرياتمختلفيباويدربارهفيلمهايقبليويو
فيلم»همهميدانند«گفتوگوكردهبودند.مگزينديجيتال
ازجملهايننشــرياتبودكهبااصغــرفرهاديگفتوگوي
متفاوتتريانجامدادودراينگفتوگوبهجهانبينيونگرش
فرهاديبهدنيايپيرامونخودپرداخت.بخشهايمهميرا
ازگفتوگوي»خوانلوئيسآلوارس«ازسايتاسپانياييزبان

»مگزينديجيتال«بااصغرفرهاديدرپيميخوانيد.

شــمادرســاختفيلمهايخانوادگــيخودرا
كارگردانيموفقنشاندادهايد.چگونهايدهساختفيلمهاي
پيچيدهبامحوريتموضوعخانوادهبهذهنتانخطورميكند؟

زماني كه نگارش فيلمنامه را آغاز مي كنم به طور ناخودآگاه خانواده 
و مسائل مرتبط با آن به صورت يكي از نكات محوري فيلمنامه ام در 
مي آيد و اينگونه نيست كه با پيش فرض قبلي خواسته باشم خانواده 
را محور داســتان فيلم هايم قرار دهم. خيلي از موضوعات داستاني 
كه به ذهنم خطور مي كند در بســتر خانواده مي گذرد. چيزي در 
ارتباطات خانوادگي وجود دارد كه من را قادر مي ســازد از طريق 
داستان يك خانواده به مســائلي كه ذهنم را مشغول كرده بپردازم 
و از نگراني هايم بگويم و افكارم را با صــداي بلند بيان كنم. روابط 
خانوادگي روابط پيچيده اي هستند كه در گذر زمان دچار تغيير و 
تحول مي شوند. روابط و مسائل خانوادگي پيوندهاي غيرشخصي با 

تاريخ دارند و همين مسئله آنها را جذاب مي كند. 
درگفتارشــماعموماواژهومفهومانســانرنگ
پررنگيبهخودميگيرد.چراانسانوانســانيتازنظرشما

ارزشمنداست؟
ترديدي ندارم كه انســان بهترين موجود روي زمين است.... البته 
همينطور كه بهترين اســت مي تواند در شــرايطي به بدترين نيز 
تبديل شود. اين ويژگي دوگانه و شگفت آور »انسان« برايم جالب 
است. به انسان ها خيلي احترام مي گذارم و برايم شناخت و مطالعه 
بيشتر انسان ها موضوعي بسيار جذاب است، براي من جالب است 
از احساسات انساني و آنچه انسان را وادار به واكنش يا عمل مي كند 
بيشتر بدانم. انسان مانند كتابي است بي پايان كه در هر فصل خود 

شگفتي هايي را پنهان كرده است. 
حتيزمانيكهانسانبهدليلتفكراتياديدگاههاي

خاصخودزمينهسازبروزخشونتشود؟
همواره بر اين باور بوده ام كه ريشه خشونت در تحقير نهفته است. 
اجتناب از تحقير مي تواند از بروز خشونت جلوگيري كند.البته بر 
اين باورم انسان از هر راهي در تالش است از خشونت دوري كند. او 
در اين راه حتي اگر براي رسيدن به اين هدف در وضعيت بدي قرار 
بگيرد و متضرر شود، به شدت تالش مي كند. معتقدم در دنيايي كه 
ما زندگي مي كنيم انسان هاي خاص و شگفت آوري نيز وجود دارند 
كه مي توانند با كاشتن بذر اميد نسبت به تحقير واكنش نشان دهند. 
ايندرهايبازاميدرادرهمهفيلمهايتانبهتصوير

كشيدهايد؟
من نيز عميقا بــه اميد بــاور دارم و معتقدم كه به ســمت آينده 
درخشان تري در حال حركت هســتيم. به عنوان مثال در همين 
اروپا كه زماني جنگ هاي زيادي در آن رخ داده، امروز ديگر اثري از 
جنگ هاي خشونت بار سابق نيست. ضرب المثلي هست كه مي گويد 
»اين كه ما صداي رشد يك درخت را نمي شنويم، به اين معنا نيست 

كه اين درخت در حال رشد كردن نيست.«
يكهنرمندخالقبرايتغييردنياييكهبهنظرتا
حدزياديدچاربيعدالتيشده،چهكارهاييميتواندانجام

دهد؟
به نظر من هنرمند بايد از بيان تضاد ميان فرهنگ ها و درك نادرستي 
كه از اوضاع جهان وجــود دارد، خودداري كنــد. همانگونه كه در 
بيانيه اي كه در زمان عدم پذيرش جايزه دوم خود اعالم كردم، بايد 
كاري كرد كه دوربين ها روي مسائلي كه ما را به هم نزديك مي كنند، 
زوم كنند نه روي مســائلي كه باعث اختالفات دائمي يا جدايي ما 
مي شوند. فكر مي كنم كه اهالي دنياي فرهنگ و هنر بايد در اين ميان 
مانند يك پل ارتباط  دهنده، نقش ايفا كنند. هر فرهنگي رنگي دارد، 
زماني كه فرهنگ ها به هم نزديك شوند، يك رنگين كمان تشكيل 
مي شود، اما اگر يك رنگ بخواهد ديگر رنگ ها را تحت الشعاع خود 
قرار دهد ديگر با يك رنگين كمان زيبايي مواجه نخواهيم بود. نبايد 

اجازه دهيم كه يك فرهنگ بر ساير فرهنگ ها غلبه كند. 
زمانيكــهمجلهتايمشــمارابهعنــوانيكياز
تأثيرگذارترينشخصيتهايسالانتخابكردچهچيزيبه

ذهنتانخطوركرد؟
در وهله اول از چنين انتخابي خوشحال شدم. اما بعد ترس زيادي مرا 
فراگرفت چون فردي كه به عنوان يكي از تأثيرگذارترين شخصيت هاي 
سال انتخاب شده، مسئوليت بزرگي بر دوش دارد. در واقع اين فرد 
وارد يك زمين لغزنده شده كه در آن بايد بدون كوچك ترين لغزشي 
تمام كارها را درست انجام دهد. در واقع چنين اتفاقي، از طرفي مثبت 
و از طرفي هم منفي است. مثبت به دليل اينكه صداي شما پس از اين 
انتخاب، قوي تر مي شود و به مردم بيشتري كه مي خواهيد برايشان از 
نگراني هايتان بگوييد، مي رسد.اما از سوي ديگر نيز بايد خيلي بيشتر 
مراقب گفتار و رفتار خود باشيد، اين مسئله احساس خاصي در شما 
ايجاد مي كند و ممكن است تا حد زيادي باعث دوري شما از اجتماع 

شود. به همين دليل بايد خيلي مراقب بود. 
زمانيكــهدرجوانــيدرمغازهعكاســيبهكار
دســتهبنديومرتبكردنعكسهايمغازهمشغولبوديد
آيافكرميكرديد،روزيبــهچنينجايگاهيدرعرصههنري

برسيد؟
هيچ گاه چنين فكري به ذهنم خطور نكــرده بود. همه  چيز برايم از 
دوران كودكي شروع شــد چرا كه نياز داشتم براي ديگران داستان 
تعريف كنم و در اين زمينه مهارت پيدا كرده بودم و داســتان هاي 
جالب و جذابــي روايت مي كردم. بعد تر و در زمــان تحصيل نيز در 
مغازه عكاســي كار مي كردم و در زمان مرتب كــردن عكس هاي 
خانوادگي با ارتباطات و پيچيدگي هاي دروني خانواده ها آشنا شدم 
و به همين خاطر موضوع خانواده و مسائل مرتبط با آن برايم اهميت 

پيدا كرد. 

بهارغمانگيزوداعشهيدي
عبدالوهاب شهيدي درگذشت 

خواننده، نوازنده و آهنگساز پيشكسوت موسيقي ايراني، ديروز در سن 99سالگي به دليل 
عارضه قلبي با زندگي وداع گفت. به گزارش همشهري شادروان شهيدي در سال 1301 
در ميمه اصفهان به دنيا آمد. اين هنرمند از اوايل سال 1320 فعاليت هاي هنري خود را 
با فراگيري رديف دستگاهي موسيقي  ايران، آواز، نوازندگي سنتور و نوازندگي عود نزد 
اسماعيل مهرتاش آغاز كرد و عالوه بر مهارت هايي كه در حوزه خوانندگي و آهنگسازي 
داشت، در حوزه عودنوازي نيز نوازنده اي معتبر به حساب مي آمد. اين هنرمند در طول 
سال هايي كه در عرصه موسيقي فعاليت مي كرد، با هنرمنداني چون جليل شهناز، فرامرز 
پايور، علي اصغر بهاري، حســين تهراني، رحمت اهلل بديعي، حسن ناهيد، محمدرضا 
شجريان و محمد اسماعيلي همكاري داشته است. »در مدح علي)ع(«، »دو بيتي هاي بابا 
طاهر«، »راز عود«، »عود من خداحافظ«، »گله دارم شتربانا«، »نگاه گرم تو )زندگي(«، 
»تنها بيا«، »بي تو به سر نمي شود« و »گل هاي تازه« ازجمله آثاري است كه تاكنون 
توسط مرحوم شهيدي در دسترس مخاطبان قرار گرفته است. همكاري با اركسترها 
و مجموعه هاي مختلف موسيقايي در بخش هاي راديو و تلويزيون و كارهاي اركسترال 
از ديگر فعاليت هاي اين خواننده فقيد موسيقي ايراني به حساب مي آيد. عبدالوهاب 

شهيدي 16ارديبهشت براي مقابله با بيماري كوويد- 19 واكسينه شده بود.

 برگــزاري هفتادوچهارمين دوره جشــنواره 
بين المللــي كــن از 6ژوئيــه تــا 17ژوئيه 
2021)15تا 26تير 1400( همچنان در ابهام 
است. اكنون اين پرســش مطرح است كه در 
شــرايطي كه هنوز ويروس كرونا در فرانسه و 
اروپا مهار نشده و مشخص نيســت كه تا  ماه 
ژوئيه روند واكسيناســيون در فرانسه و اروپا 
تكميل شود، آيا كارگردانان، بازيگران، مدعوين 
و مردم حاضر خواهند شــد در اين جشنواره 
حضور يابند؟  با وجــود ترديدهاي موجود در 
زمينه برگــزاري كــن 2021، اكنون فرصت 
مناسبي براي احياي دوباره اقتصاد فرانسه در 
ماه هاي منتهي به تابستان پديد آمده. برگزاري 
جشــنواره كن در ماه هاي ميانه تابســتان را 
مي توان در راســتاي تالش هاي دولت فرانسه 
براي احياي صنعت گردشــگري اين كشــور 
در دوران پســاكرونا ارزيابي كرد. با اين حال 
همچنان نمي توان از هم اكنون درباره برگزاري 
جشــنواره كن در 2021به طــور قطعي نظر 
داد. در وضعيت كنوني همچنان كارگردانان، 
بازيگران و مدعوين اين جشــنواره نسبت به 
حضور در جشــنواره كن در  ماه ژوئيه ترديد 
دارنــد. كن مهم ترين جشــنواره ســينمايي 
دنياست و سرنوشــت آن در سال جاري بدون 
شك روي صنعت سينما در سال 2021تأثير 
بسزايي خواهد گذاشت. درصورت برگزاري كن 
مي توان انتظار داشــت كه اين جشنواره تأثير 

بســيار مثبتي بر صنعت سينما در سال جاري 
بگذارد. اما درصورت عدم برگزاري جشــنواره 
كن در 2021تاثيرات منفي بر صنعت سينما، 

در اين سال، دور از انتظار نخواهد بود.

مشكالتپيشرويكن2021
حضور مردم در ســالن هاي ســينماي شهر 
كن براي ديــدن فيلم هاي جشــنواره نيز از 
چالش هاي جشــنواره پيش رو است. با توجه 
به تجربه وحشــتناك دوران شــيوع كرونا و 
نامشــخص بودن روند واكسيناسيون تا ماه 
ژوئيه، دشــوار بتوان مردمي را كــه به دليل 
نگراني از ابتال بــه كرونا بيش از يك ســال 
است خانه نشين شــده اند ترغيب به حضور 
در سالن هاي سينما كرد. بر اساس آمار ارائه 
شــده از ســوي بنياد خانواده قيصر)يكي از 
ســازمان هاي ارائه دهنده آمارهاي پزشكي(، 
افزايــش نگرانــي و افســردگي در ميــان 
بزرگساالن در پي شــيوع  كوويد- 19، سبب 
كاهش بي ســابقه حضــور مــردم در اماكن 
فرهنگي و عمومي نســبت به دوران پيش از 
شــيوع كرونا، شده اســت. بر اساس گزارش 
اين بنياد، درحالي كه در دوران پيش از شيوع 
كرونا، روزانه از هر 10نفر 4نفر از خانه خارج 
مي شدند، در دوران شــيوع كرونا روزانه تنها 
يك نفر از هر 10نفر از خانه خارج مي شــود. 
خانه نشيني مردم و بســته بودن سالن هاي 
سينما در اكثر روزهاي ســال گذشته، روند 
پخش فيلم هــا را نيز تا حد زيــادي با تغيير 

مواجه كرده است.

ابهامدركن،انهدامبرايسينما
 برگزاري جشنواره كن در تابستان 2021براي خيلي ها اهميت دارد 

تايلرسير
مترجم: فرحناز دلبشكي   
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چندنكتهديگر
   مني ــژه حكمت بــراي پروژه تحويل نشــده 
»الاليي« در سال1388 مبلغ 70ميليون تومان 

دريافت كرده است.
   مركز گسترش سينماي مســتند و تجربي و 
سعيد شاهسواري براي فيلم »دوزخ برزخ بهشت« 
در سال1388 مبلغ 100ميليون تومان گرفته اند. 
اين مركز و محســن دامادي در سال 1391مبلغ 
125ميليون تومان در قبال فيلم »خانواده ارنست« 

دريافت كرده اند.
   فيلم »شكالت داغ« ساخته حامد كالهداري 
دوبار، يك بار در سال1388 و يك بار در سال1390 

حمايت دريافت كرده است.
   مبلغ حمايت از فيلم »پايان نامه« ساخته حامد 
كالهداري و به تهيه كنندگي روح اهلل شمقدري، در 

سال 1390، 250ميليون تومان بوده است.
   علــي روئين تن بــراي پروژه تحويل نشــده 
»بازيگرالملك«، در سال 1391، 45ميليون تومان 

حمايت دريافت كرده است.
   آلما فاضلي كه گويا دســتي در كار ترجمه و 
نوشــتن دارد، در ســال1393 براي »سخنراني 
محمدعلي موحد درخصوص شــمس و موالنا« 
50ميليون تومان حمايت دريافت كرده اســت. 
چطور ايشان از اين حمايت برخوردار شده، سؤالي 
است كه بسياري از مترجمان و نويسندگاني كه 
به سختي روزگار مي گذرانند، از شنيدن جوابش 
خوشحال خواهند شد تا شايد از اين نوع حمايت ها 

برخوردار شوند.
   بنياد سينمايي فارابي -البته به شراكت شخص/ 
مؤسسه ديگري- براي فيلم هاي »با ديگران«، »شور 
شيرين«، »گهواره اي براي مادر« و »آبجي« حمايت 

دريافت كرده است.
   عليرضا عزيزي دوبار براي پروژه هاي »ستاره 
بي نقاب )من پرويز پرستويي(« و »من يك بازيگرم 
)كارنامه بازيگري پرويز پرستويي(« در سال1392 
هر بار 50ميليون تومان حمايت دريافت كرده است.

خوانلوئيسالوارس
مترجم:  آرش نهاوندي
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   يائير الپيد: وزير سابق و 
رقيب كنوني

اگرچه الپيد هم اكنــون به عنوان يكي 
از تندتريــن مخالفــان نتانياهو در 
پارلمان كنست و صحنه سياسي رژيم 
صهيونيستي شــناخته مي شود، اما او 
پيش از اينها وزير امــور مالي كابينه 
نتانياهو بوده است. الپيد 57ساله قبل 
از هر چيز شخصيتي رسانه اي و فرهنگي 
است كه طي يك دهه گذشته وارد جهان 
سياست شده است. او براي نخستين بار 
در سال2013 با تاسيس حزب آينده وارد 
پارلمان رژيم صهيونيستي شده و نتايج 
بسيار خوبي )كسب 19كرسي( به دست 
آورد. الپيد در آن زمان با وجود برخي 
اختالفات سياسي، براي تشكيل دولت با 
نتانياهو وارد ائتالف شده و به عنوان وزير 
امور مالي وي مشغول به كار شد. اما در 
نهايت، اختالفات شديد الپيد با جريان 
يهوديان حريدي كــه از نفوذ بااليي در 
حلقه اطرافيان نتانياهو برخوردار هستند 
باعث شد او از كابينه خارج شود. الپيد 
همواره خود را راســت ميانه رو تعريف 
كرده و طبقه متوسط سكوالر را مهم ترين 
پايگاه رأي خود مي دانــد. يائير الپيد 
همچنين ازجمله مخالفان معامله قرن و 
حامي راه حل 2كشوري براي پايان بحران 

فلسطين است.

كيوسك

يائير الپيــد، رئيس ائتالف 
رژيــم خاورميانه در  آبي-ســفيد 

صهيونيستي از هفته گذشته 
توســط رئيس جمهور اســرائيل مأمور به 
تشكيل كابينه جديد اين رژيم شده است. 
الپيد يكــي از مهم ترين رقبــاي بنيامين 
نتانياهو در انتخابات به شــمار مي رود كه 
نامش پس از شكست نتانياهو در تشكيل 
دولت ائتالفي مطرح شده است. بر مبناي 
قانــون اساســي رژيــم صهيونيســتي، 
رئيس جمهور موظف اســت فرصتي يك 
ماهه در اختيار هريــك از نامزدهاي مورد 
حمايت نمايندگان پارلمان كنســت قرار 
دهد. اين در حالي اســت كه نتايج نزديك 
2اردوگاه رقيب در انتخابات پارلماني اخير 
باعــث شــده هيچ كــدام از گزينه هــاي 
نخســت وزيري )نتانياهو، الپيد، گانتز يا 
حتي ساعر( فرصت چشمگير و قاطعي براي 
عبور از مرحله فعلي و تشكيل دولت نداشته 
باشــند. به عبارت ديگر، با وجود برگزاري 
4انتخابات پارلماني ظرف 2سال گذشته، 
باز هــم احتمــال شكســت گزينه هاي 
نخست وزيري و حركت به سوي انتخابات 

پنجم جدي است. 
درحالي كه بســياري از احزاب و جريانات 
سياســي اســرائيل به نتيجه بخش بودن 
تالش هاي الپيــد براي تشــكيل دولت و 
عبور از بحران 2ســاله رژيم صهيونيستي 
اميد دارند، منابع رســانه اي ايــن رژيم از 
تحركات گســترده نتانياهو براي شكست 
الپيد خبــر مي دهند. به نوشــته روزنامه 
هاآرتــص، حاميــان نتانياهــو در حزب 
ليكود از روز جمعــه رايزني هاي متعددي 
را با نمايندگان راســت گراي كنســت و 
همچنين سران جريانات افراطي يهودي، 
نظير حريدي هــا به منظور خــودداري از 
تعامل بــا الپيد آغاز كرده انــد. در گزارش 
هاآرتص آمده اســت: تالش هاي نتانياهو 
به طور ويژه بــر نمايندگان حــزب يمينا 
به رهبــري نفتالي بنت متمركز اســت. او 
مي داند كه درصــورت موافقت اين حزب، 
احتمال دســتيابي الپيد بــه حداقل رأي 
الزم در كنست برای تشكيل دولت به طور 
جدي افزايش مي يابد. جالب آنكه همزمان 
با آغاز رايزني هاي پشــت پرده ليكودي ها، 

تعدادي از نمايندگان حزب يمينا از مخالفت 
خود با نخســت وزيري يائير الپيد، به دليل 
همكاري وي با احــزاب چپ گرايي نظير 
مرتز خبر داده اند. البته اين مواضع فردي 
بوده و تا كنون هيچ موضع رسمي از سوي 
حزب يمينا و يا شــخص نفتالــي بنت در 
اين باره اعالم نشده است. هم اكنون به نظر 
مي رســد 57تن از نمايندگان پارلمان )از 
مجموع120( با طرح اوليه تشكيل دولت 
ائتالفي به رياست يائير الپيد موافق باشند. 
در اين ميان بايد توجه داشــت كه تشكيل 
دولت در رژيم صهيونيســتي به دست كم 
61رأي در پارلمان نياز دارد. از سوي ديگر، 
57رأي الپيد نيز با مشــاركت نمايندگان 
احزاب عربي حاضر در كنست به دست آمده 
است؛ امري كه معموال واكنش منفي احزاب 
قدرتمند راست گرا در اسرائيل را به دنبال 
دارد. بر اين اســاس مي توان گفت رئيس 
ائتالف آبي-سفيد فعال شانس بااليي براي 
تشكيل يك دولت پايدار در اختيار ندارد. 
روزنامــه هاآرتص در اين باره مي نويســد: 
بدون شك راه نخست وزيري الپيد از جذب 

حمايت حزب يمينا مي گذرد. اگرچه اين 
حزب در نگاه اول با كســب تنها 7كرسي 
جايگاه ويژه اي در پارلمان ندارد، اما به دليل 
نزديكي نتايج 2ائتالف رقيب، مي تواند به 
كارتي براي تعيين برنده بازي تبديل شود. 
بر همين اســاس بخش عمده رايزني هاي 
پشت پرده نتانياهو و رهبران حزب ليكود 
بر نمايندگان محدود حزب يمينا متمركز 
است، چرا كه الپيد با كسب رأي تنها 4تن از 
اعضاي اين حزب مي تواند معادله را به سود 

خود تمام  كند.

بحران آفريني در مسجداالقصي به ضرر 
راست هاي ميانه

به نظر مي رســد تحــركات نتانياهو براي 
ممانعت از دستيابي مخالفانش به جايگاه 
نخست وزيري، به اقداماتي نظير رايزني هاي 
پشت پرده محدود نمانده است. بسياري از 
رسانه ها و تحليلگران اسرائيلي بر اين باورند 
كه بحران اخير قدس، بخشي از استراتژي 
نتانياهو براي شكســت الپيد در تشكيل 
كابينه است. البته در اين زمينه نشانه هايي 

فراتر از تحليل رسانه ها نيز وجود دارد. براي 
مثال نيروي آشــوبگري كه طي شب هاي 
گذشته آرامش قدس و ساكنان اين شهر 
را در مسجداالقصي و ساير نقاط برهم زده 
اســت، زيرنظر فرماندهي سازمان امنيت 
ملي رژيم صهيونيستي قرار دارد. هدايت 
اين ســازمان بر عهده وزير كشور اسرائيل 
اســت كه يكي از مهم ترين اعضاي حزب 
ليكود در كابينه و شخصيتي بسيار نزديك 
به نتانياهو شــناخته مي شــود. روزنامه 
يديعوت احرونوت در تحليل اين موقعيت 
مي نويسد: بازنده اصلي غبارآلود شدن فضا 
در قدس، بدون شــك راســت هاي ميانه 
هســتند؛ جرياني كه هم اكنون مهم ترين 
نيرو در اردوگاه مخالفان نتانياهو به شمار 
مي روند. تشــديد درگيري هاي خياباني و 
ادامه حمالت به مســجداالقصي 2نتيجه 
مهــم به دنبــال دارد: از يك ســو ائتالف 
احزاب عربي با رقباي نتانياهو به تصميمي 
هزينه ساز بدل مي شــود و از سوي ديگر، 
نمايندگان پارلمــان نيــز نمي توانند به 
راحتي با مخالفان ميانه رو نتانياهو به توافق 

دست يابند؛ چراكه در هردو حالت نزد بدنه 
اجتماعي خود به سازشــگري در چنين 
شرايط حساسي متهم خواهند شد. تمام 
اينها در حالي اســت كه شــدت حمالت 
نيروهاي امنيتي رژيم صهيونيســتي به 
مسجداالقصي از بامداد روز گذشته افزايش 
يافته است. به گزارش شبكه الجزيره، تنها 
در ساعات اوليه روز گذشته بيش از 300تن 
از شهروندان فلسطيني در جريان دفاع از 
حريم مسجد مقابل هجوم نيروهاي امنيتي 
به شدت مجروح شده اند. به موازات تشديد 
حمالت صهيونيست ها، تعداد قابل توجهي 
از شهروندان فلسطيني ساكن قدس و حتي 
كرانه غربي براي دفاع از مقدسات اسالمي 
به سوي مســجداالقصي حركت كرده اند. 
دبيركل ســازمان ملل، روز گذشته ضمن 
محكوميت رفتارهاي اســرائيل، نسبت به 

وقوع فاجعه در شهر قدس هشدار داد. 

نتانياهو از طريق مذاكرات پشت پرده و بحران آفريني در قدس به دنبال شكست تالش هاي الپيد 
براي تشكيل دولت ائتالفي جديد است

ردپای نتانياهو در بحران قدس

روزنامه وال استريت ژورنال با اشاره به حمله 
سايبري به بزرگ ترين خط لوله انتقال بنزين در 
آمريكا، هشدار داده كه خطوط انتقال برق در 
اين كشور نيز در برابر هكرها آسيب پذير است. 
اپراتور اين خط لوله، پس از حمله سايبري كل 
شــبكه خود را  قطع كرد. جديدترين حمله 
سايبري در شرايطي روي داده كه صنعت انرژي 
آمريكا با كاهش محدوديت هــاي كرونايي، 
آماده سفرهاي تابستاني و تقاضاي باالتر براي 

سوخت مي شود.

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

روزنامه وال استريت ژورنال ]آمريكا[

حمالت اشغالگران تشديد مي شود

آسيب پذيري شبكه برق آمريكا

به نوشته روزنامه العربي الجديد، موج حمالت 
نيروهاي امنيتي رژيم صهيونيستي به مسجد 
االقصي در ســايه مخالفت نتانياهو با توقف 
فشارها، تشديد شده است. از سوي ديگر، 
افزايش چشمگير حجم معترضان فلسطيني 
در قدس و ســاير شــهرها، احتمال وقوع 
درگيري فراگير در سرزمين هاي اشغالي را 

باال برده است. 

جهان نما

 رونق اقتصادي تركيه در سال 
شيوع كرونا

اقتصاد تركيه برخالف خيلي از كشورهاي جهان در سال گذشته 
ميالدي، رونق گرفــت. اقتصاد 736ميليارد دالري اين كشــور 
5.9درصد در 3ماهه چهارم ســال 2020و 1.8درصد در كل آن 
سال رشد داشــت. به اين ترتيب تركيه يكي از معدود كشورهاي 
جهان بود كه توانست در ســال 2020از ركود اقتصادي ناشي از 

شيوع كرونا در امان بماند.
گزارش ســاالنه مركز آمار تركيه كه اخيرا منتشــر شــده نشان 
مي دهد؛ به دنبال افزايش منابع اعتباري آنكارا در اواســط ســال 
2020، توليد ناخالص داخلي )GDP( در 3 ماهه چهارم ســال 

نسبت به 3 ماهه قبل از آن 1.7درصد بيشتر شده است.
رشد چشــمگير توليد ناخالص داخلي در نيمه دوم سال گذشته 
ميالدي كه فراتر از ظرفيت اقتصادي آنكارا بود، نتيجه 2برابر شدن 
وام هاي بانكي در مواجهه با موج اول همه گيري كرونا بود. دولت 
بانك ها را وادار كرد كه پرداخت وام به مردم و كسب وكارهايي كه 
از شيوع اين بيماري آسيب ديده بودند را تسهيل كند. جان آيان، 
اقتصاددان برجسته تركيه به بلومبرگ گفته است: » توليد صنعتي 
و رشــد اعتباري از عوامل اصلي رونق اقتصادي تركيه در 3ماهه 

چهارم سال گذشته ميالدي بود«.
عملكرد اقتصادي تركيه از همه كشــورهايي كــه جزو بازارهاي 
در حال ظهور )emerging markets(دســته بندي مي شوند و 
همچنين از كشــورهاي گروه G20(20( به استثناي چين، بهتر 
بوده است. چين در سال گذشته ميالدي توانست رشد اقتصادي 
1.9درصدي را ثبت كنــد. بازارها يا اقتصادهــاي در حال ظهور 
بازارهايي هستند كه فقط برخي از ويژگي هاي يك بازار پيشرفته را 
دارند و قوانين مالي سخت گيرانه رايج در كشورهاي توسعه يافته در 
آنها وجود ندارد. برزيل، روسيه، هند، چين، اندونزي، كره جنوبي، 
مكزيك، عربستان سعودي و تركيه از بزرگ ترين اقتصادهاي در 
حال ظهور جهان هستند. گروه 20نيز شامل 20كشور قدرتمند 
اقتصادي ازجمله آمريكا، انگليس، فرانسه، آلمان، چين، روسيه، 

استراليا، كانادا و تركيه است.

بنابر آمار صندوق بين المللي پول، اقتصاد بيشــتر كشــورهاي 
جهان در طول ســال 2020روند نزولي داشت و تجربه ركود را از 
سر گذراند.  اقتصادهاي در حال ظهور و در حال توسعه نيز حدود 

2.4درصد كوچك تر شدند.
نرخ رشد اقتصادي تركيه در ســال هاي اخير روند نزولي گرفته 
بود. اين نرخ در 3ماهه دوم ســال 2020با اوج گرفتن همه گيري 
10.3درصد كاهش يافت، اما به سرعت در 3ماهه سوم احيا شد و 

6.3درصد افزايش پيدا كرد.

بهاي رشد اقتصادي
به گزارش رويترز، رشد اقتصادي تركيه بهاي كمي نداشته است. 
در ســال 2020، بهره پايين وام بانكي به فرايند نزول ارزش لير 
تركيه ســرعت بخشــيد، ذخاير ارزي را كاهش داد و موجب شد 
تا نرخ تورم به 15درصد برسد. هرچند تعداد محدودي هم شغل 

جديد ايجاد شد.
جيسون تووي، كارشناس ارشد بازارهاي در حال ظهور در مركز 
مشاوره تحقيقات اقتصادي »كپيتال اكونوميكس« انگليس معتقد 
است: »رشد اقتصادي تركيه متوازن نبود و در نهايت برخي از نقاط 
ضعف اين كشور را تشديد كرد«. به گفته او، حركت به سمت اقتصاد 
ســنتي به آنكارا كمك كرد تا از بحران مالي در امان بماند. تووي 
پيش بيني مي كند كه رشــد اقتصادي پايدار احتماال تا نيمه دوم 

سال جاري ميالدي در اين كشور رقم نخواهد خورد.
بخش مالي تركيه نيز سال گذشته ميالدي بيش از 21درصد رشد 
داشت. در مقابل، گردشــگري و ديگر بخش هاي خدماتي شاهد 
كاهش 4.3درصدي بودند. بخش عمران و ساخت وساز نيز كه در 
سال هاي گذشته موتور رشد اقتصادي اين كشور بود، 3.5درصد 

كوچك تر شد.

لير در سراشيبي
سياست هاي تركيه طي سال گذشته ميالدي، رشد 1.8درصدي 
را براي اين كشور در ميانه كرونا به ارمغان آورد، اما ضربه بزرگي به 
ارزش لير زد كه هنوز هم آثار آن ديده مي شود. با ادامه نگراني ها از 
سياست هاي مالي آنكارا، كاهش ارزش پول تركيه ركورد زده است. 
لير تركيه روز پنجشنبه گذشته به پايين ترين ميزان ارزش خود 
در برابر دالر آمريكا از زمان بحران مالي سال 2018 رسيد. صبح 
روز پنجشنبه هر دالر آمريكا 7.24لير معامله شد. به نوشته رويترز، 
واحد پول تركيه طي سال جاري 17 درصد از ارزش خود را از دست 
داده است. پارسال نيز لير تركيه در مقابل دالر 40 درصد از ارزش 
خود را از دست داد كه البته بخشي از آن به دليل تشديد تنش هاي 

سياسي با آمريكا بود كه از سال 2018آغاز شده است.
طي 5 سال گذشته لير تركيه با تالطم هايي همواره ارزش خود را از 
دست داده است. سال 2015 هر دالر آمريكا معادل 2٫5 لير تركيه 
بود و از آن زمان تاكنون ارزش لير تقريباً يك سوم شده است. افت 
دوباره ارزش لير به خاطر انتشار گزارش هايي درباره تزريق ارزهاي 
خارجي توسط بانك مركزي به بازار براي حفظ ارزش لير و احتمال 
كاهش ذخاير ارزي كشور صورت مي گيرد؛ اين در حالي است كه 
برات آلبايراك، وزير خزانه داري و دارايي تركيه، روز چهارشــنبه 

اعالم كرد كه ذخاير ارزي كشور در سطح مناسبي است.

 انفجارها و حمالت پياپي به غيرنظاميان در 
10 روز اخير، بــار ديگر افغانســتان را در گزارش

چنگال خشــونت افسارگســيخته گرفتار 
كرده و آينده اي ترســناك را براي نســل جواني ترسيم 
كرده اســت كه بزرگ ترين قرباني بازگشــت حكومت 

وحشت در افغانستان خواهد بود. 
شــدت حمالت و انفجارهاي مرگبار در يك هفته اخير، 
آن هم همزمــان با آغاز خروج نيروهــاي ناتو و آمريكا از 
افغانستان، بدترين كابوس فعاالن حقوق بشر و زنان را هم 
در افغانستان به واقعيت نزديك تر كرده و اين سوال اساسي 
را پيش كشيده كه آيا دوباره خشــونت و مرگ،  به امري 
روزمره در افغانستان تبديل خواهد شد؟ شدت حمالت 
همچنين اندك اميــدواران به روند صلــح بين طالبان،  

آمريكا و دولت افغانستان را هم به ترديد انداخته است. 
شدت انفجارهاي مرگبار،  مشــخصا در 10 روز گذشته، 
دست كم در ســال هاي اخير بي ســابقه بوده است، به 
گونه اي كه حــدود 100 نفر جان خــود را در 4 حمله و 
انفجار از دســت داده اند و حــدود 300 نفر هم مجروح 

شده  اند. 
خشــونت ها در 10 روز اخير، اين گمانه را تقويت كرده 
كه روياي صلح بين طالبــان و آمريكا و توافق براي قطع 
حمالت به غيرنظاميان، عمال از بين رفته است و به صورت 
توامان اين نگراني را ايجاد كرده كــه با خروج نيروهاي 
آمريكايي و غربي،  دســت طالبان براي خشــونت ها و 
حمالت گســترده تر، باز خواهد شد. عالوه بر آن ،  داعش 
هم كه مدت هاســت به خاطر شكســت هاي نظامي و از 
دست رفتن قلمروهاي وسيعش، فقط در شرق و گهگاهي 
در كابل فعاليت مي كند، آماده است تا از خأل ايجاد شده 

نهايت استفاده را ببرد و دوباره اوج بگيرد. 
نقش داعش، با وجود تضعيف آن در خشونت هاي اخير 

در افغانستان كمتر از طالبان نبوده است. در واقع، گفته 
مي شود داعش عامل حمله به مدرسه سيد الشهدا در كابل 
در بعدازظهر شنبه بوده است؛ جايي كه 85  غيرنظامي كه 
عمده آنها دانش آموزان دختر هزاره يك مدرسه بوده اند 
جان خود را دســت داده اند. بعد از اين حمله كه در واقع 
انفجار چند بمب بود، دولت افغانســتان طالبان را متهم 
كرد و اين حمله را اقدام عليه بشــريت خواند با اين حال 
طالبان در بيانيه اي اين حمله را محكوم كرد و گفت كه 

در آن نقشي نداشته است. 
 اين حمله، يكي از چند حمله خونبار 10 روز اخير بوده 
است؛ سي ام آوريل )10 ارديبهشت( انفجار يك خودروي 
بمب گذاري شــده در مقابل يك اقامتگاه در پل اعلم در 
استان لوگر در شرق، 30 كشــته بر جا گذاشت. در اين 
حمله هم تعداد زيادي دانش آموز دبيرستاني جان خود 

را از دست دادند. 
در ادامه اين روزهاي پر از خشــونت، يكشــنبه شب و 
ديروز هم 2 حمله مرگبار ديگر در افغانســتان روي داد؛  
ابتدا يكشنبه شب در استان زابل،  انفجار يك بمب كنار 
جاده اي در كنار يك اتوبوس 11 كشته به جا گذاشت و 
ديروز هــم دو انفجار متوالي در پروان، 2 كشــته و چند 

مجروح با حال بسيار وخيم به جا گذاشت. 
به گزارش نيويورك تايمز، افزايش خشونت ها، آن هم در 
شرايطي كه مذاكرات صلح بين طالبان و آمريكا و ديگر 
طرف ها لغو شده و مشخص نيست دوباره كي از سر گرفته 
شود، اين گمانه را تقويت كرده است كه احتماال طالبان از 
مسير ديگري به جز مذاكره به دنبال فتح و پيروزي است. 
اين گروه در هفته هاي اخير چهره اي پيروز از خود نشان 
داده و گفته مي شود مي خواهد با توجه به خروج نيروهاي 
آمريكايي و ناتو كه قرار اســت 20 شــهريور در سالگرد 
حمالت 11 ســپتامبر تكميل شــود، با پيروزي نظامي 

خونيني قدرت را به نفع خود قبضه كند. 
چنين سرنوشتي، وحشتناك ترين كابوس فعاالن حقوق 
بشر و زنان در افغانستان اســت. مذاكرات صلح در قطر 
و توافق هاي كلي بيــن طالبان و نيروهــاي آمريكايي، 
بســياري را به پايان جنگ و برقراري صلح اميدوار كرده 
بود اما طالبان صراحتا گفته است كه نمي خواهد به دولت 
فعلي بپيوندد و سيستم حكومتي خود را مي خواهد. حاال 
همزمان با شروع خروج نظامي هاي آمريكايي،  خشونت ها 
هم اوج گرفته و نگراني هاي فعاالن حقوق بشر هم بيشتر 
شده است. طالبان در زماني كه حكومت را در افغانستان 
در اختيار داشــت،  با كار كردن زنان و تحصيل دختران 
مخالف بود و حاال حمالت به مراكز آموزشــي دختران، 
نشــانه اي از همان تفكر متحجرانه است. روشن غزنوي، 
فعال حقوق زنان در كابل، بعد از حمله به مركز آموزشي 
سيدالشهدا به نيويورك تايمز گفته است: »براي 3 سال، 
مراكز آموزشــي ما هدف حمالت خونبار بوده است. اين 
اولين حمله نيست و آخرين هم نخواهد بود. اما ما هرگز 
تسليم نخواهيم شد...  قلب هاي 30 ميليون نفر جراحت 

برداشته و 30 ميليون نفر در درد و رنج هستند.«
10 روز خشونت بار در افغانســتان، احتماال به چند روز 
آتش بس منتهي خواهد شــد و دســت كم در روزهاي 
آينده، طالبان از حمله به نيروهاي امنيتي و غيرنظاميان 
دست خواهد كشيد. اين گروه، اعالم كرده كه به مناسبت 
عيد فطر، 3 روز از حمالتش دســت مي كشد و به دولت 

آتش بس پيشنهاد داده است. 

اتحاديه اروپا عليه آسترازنكا
مقام هاي اتحاديه اروپا اعالم كردند كه اين سازمان ديگر برنامه اي براي تمديد 

قرارداد خريد واكسن از شــركت آســترازنكا ندارد. به گزارش خبرگزاري اروپا
آسوشيتدپرس، كميســر اتحاديه اروپا در امور بازار داخلي به راديو »فرنس 
اينتر« فرانسه گفته كه از ماه ديگر قراردادي با آسترازنكا نخواهد داشت و تصميمي هم براي 
تمديد اتخاذ نشده است. سخنان  تري برتون يك روز بعد از قرارداد اتحاديه اروپا براي خريد 
1.8ميليارد دوز واكسن فايزر بيو ان تك تا سال2023 مطرح شده است. 2هفته پيش اتحاديه 
اروپا به خاطر عدم پايبندي شركت سوئدي - انگليسي آسترازنكا به تعهدات خود جهت تامين 
واكسن 27عضو اتحاديه اروپا طبق قرارداد، از اين شركت شكايت كرد. كارخانه هاي توليد 
واكسن آسترازنكا اغلب در اروپا قرار دارند و دسترسي به اين واكسن براي اروپايي ها بسيار 
حياتي بوده است. آسترازنكا اما نتوانسته تاكنون به تعهداتش عمل كند و همين باعث تغيير 
در برنامه اتحاديه اروپا براي تامين واكســن مورد نياز كشورهاي عضو شده است. واكسن 
آسترازنكا براي كشورهاي فقير نيز از اهميت زيادي برخوردار است؛ چرا كه در مقايسه با 
واكسن فايزر هم ارزان است و هم شرايط استفاده از آن آسان است. تاكنون انگليس بخش 
عمده اي از واكسن توليدي اين شركت را خريداري كرده است. اين كشور با واكسيناسيون 
بيش از 51ميليون شهروند خود، در صدر كشورهاي اروپايي قرار گرفته است. كشورهاي 

آلمان، تركيه، فرانسه، ايتاليا و روسيه در رده هاي بعدي در اروپا قرار دارند. 

با مفسدين مبارزه كرديم
در اين دوره مديريت شهري نظام مند و كنترل كردن امور مالي توسط  ادامه از 

ذيحسابان و حسابرسان مستقل انجام شد و بايد به اين نكته تأكيد كنم صفحه اول
كه در دوره قبل مديريت شهري هيچ كدام از اين اقدام ها انجام نمي شد و امروز حسابرسان 
بايد داراي درجه يك و داراي تأييديه از سوي سازمان بورس باشند و طرف حساب آنها نيز 
شوراي شهر تهران است. در اين دوره تالش شد عالوه بر مبارزه با مفسدين، اموال شهرداري 
كه مربوط و متعلق به مردم است شفاف شــود. اميدوارم راهبرد سالم سازي  و آفت زدايي 
انتخاباتي از شهرداري و برقراري انضباط مالي كه در دوره پنجم پس از 14 سال پايه ريزي 

شد در آينده نيز با حضور نمايندگاني پاكدست، شجاع، نترس و متخصص ادامه يابد.

امواج بلند خشونت در افغانستان 
همزمان با خروج نيروهاي غربي از افغانستان، حمالت تروريستي داعش و طالبان 

اوج گرفته و اين كشور دوباره  در آتش خشونت هاي مرگبار مي سوزد

   هزاره ها؛ قربانيان هميشگي ترور
حمله به مراكز آموزشــي اقليت دينــي هزاره ها در 
افغانستان در كابل، به اتفاقي تكراري در اين شهر تبديل 
شده است و پيام هاي خطرناكي براي جامعه اي دارد كه 
اقليت ها به شدت در آن سركوب مي شوند. سال گذشته 
حمله اي مشــابه در همين منطقه، ده ها قرباني ديگر به 
جا گذاشت. هزاره ها كه شيعه هستند دولت و نيروهاي 
امنيتي را متهم مي كنند كه خود را كنار مي كشند و جلوي 
حمالت تروريستي عليه اين اقليت  را نمي گيرند. منطقه 
دشت برچي در غرب كابل كه محل زندگي هزاره هاست، 
طي 10 سال شاهد حمالت وحشتناك تروريستي بوده 
است؛  در ســپتامبر 2018 حمله به يك باشگاه كشتي 
20 كشته به جا گذاشــت و در حمله به يك مدرسه،  34 
دانش آموز جان خود را از دست دادند. در سال 2017 هم 
انفجار در يك مسجد 39 قرباني گرفت. پيش از اين ها، 
هزاره ها در جريان جنگ داخلي هم توســط گروه هاي 
نظامي ديگر قوميت ها به صورت دســته جمعي قرباني 

مي شدند. 
در همين حمله اخير، عدم وجود نيروهاي امنيتي در مراسم 
تشييع، كه به صورت ســنتي هدف حمالت تروريستي 
هستند، به خوبي نشان داده كه هزاره ها در چه وضعي به 
سر مي برند و چه حسي نسبت به دولت و نيروهاي امنيتي 
دارند. به همين خاطر اســت كه هزاره ها به فكر دفاع از 
خود افتاده اند و گشت هاي مســلحي را در محالت خود 

ترتيب داده اند.
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مجموعه اي از عكس هاي قديمي از مصر و عربستان كه قرار  اســت در حراجي ســاتبيز زير چكش حراج برود شامل سامان رضایی
عكس هايي از شهر بعلبك لبنان )محل ويرانه هاي رومي( و چند شهر ديگر نيز هست. اگرچه 
در برخي رسانه هاي داخلي به نقش برجسته دورنماي مكه مكرمه اشاره شد اما نگاهي به 
گزارش سايت د نشنال  نيوز نشان مي دهد اين مجموعه بسيار گسترده است. به گزارش اين 
سايت، ارزش اين مجموعه كه فقط قيمت پايه نقش برجسته نماي كعبه مكه مكرمه 18هزار 
پوند تخمين زده شده به شمار عكس هاي قديمي آن از چند كشور مسلمان جهان است. 
قدمت كتاب مصور اين مجموعه به سال1850 ميالدي بازمي گردد. كتاب مصور يادشده 
حاصل سفر عكاس و نويسنده فرانسوي ماكسيم دو كمپ در سال 1849 به خاورميانه است. 
در اين مجموعه افزون بر تصاويري خارق العاده از مجسمه ابوالهول و ساير آثار باستاني مصر، 
تصاويري نادر از شهر بعلبك لبنان هم وجود دارد كه نظر كارشناسان حراجي را به خود جلب 
كرده است. حكاكي نماي كعبه هم متعلق به سال1791 ميالدي است. اين مجموعه نفيس 
ميان كلكسيونر ها به »Braun & Hogenberg« مشــهور است و يكي از با ارزش ترين 

نقشه هاي شهري قديمي هم به شمار مي آيد. كارشناسان حراجي ساتبيز قيمت پايه اين 
مجموعه را تــا 200هزار پوند پيش بينــي مي كنند؛ رقمي كه به طــور حتم در جريان 

چكش زدن هاي اين حراجي باالتر خواهد رفت.

نقش برجسته 18هزار پوندي كعبه

كردن« از قديم تا به امروز مذموم بوده و اگر كســي فاطمه عباسي تعريف كردن فيلم ها يا به قول امروزي ها »اسپويل 
هوس مي كرد فيلمي را برايمان روايت كند، معموال با عكس العمل خوبي مواجه 
نمي شد. اما همين تعريف كردن فيلم ها و سريال ها امروزه براي نابينايان اين امكان 
را فراهم كرده كه بتوانند فيلم هاي روز ســينما را دنبال كنند. اگر تا قبل از اين 
نابيناياني كه عشق سينما بودند با يك همراه به سينما مي رفتند تا او برايشان فيلم 
را سكانس به سكانس بگويد، حاال تمام نابينايان و كم بينايان مي توانند سينما را 
صوتي گوش كنند. جريان از اين قرار است كه سازمان بهزيستي به تازگي در حال 
اجراي طرحي با محوريت سينما براي نابينايان است و در اين طرح فيلم ها به صورت 
صوتي براي نابينايان تهيه مي شود و صدا جاي چشم ها را مي گيرد. البته چند سالي 
است كه برخي از مؤسسات خصوصي نيز اين طرح را به اجرا در آورده اند و فيلم ها 
را به صورت ويژه براي نابينايان و كم بينايان اكران مي كنند. در اين اكران ها تعدادي 
از بازيگران و سلبريتي ها دور هم جمع مي شــوند و فيلم هاي روز را پالن به پالن 
تعريف مي كنند. فيلم هاي منتخب در برخي موارد از پيش در استوديو توضيح دار 
يا در بيشتر موارد و در روز اكران، در حضور تماشــاگران به اصطالح پرده خواني 
مي شود. سينماي نابينايان تا به امروز موفق بوده و استقبال خوبي هم داشته است. 
مي توان اميدوار بود با اجراي طرح هاي اينچنيني از ســوي ســازمان بهزيستي، 

بسترسازي بهره مندي معلوالن از محصوالت فرهنگي بيش از پيش فراهم شود.

برايم تعريف كن

بدو تا مینیون بدو
اولين بار كه در بخش مركزی تهران دويدم 
2سال و نيم پيش بود، تازه دويدن را شروع 
كرده بودم و با 8كيلو اضافه وزن آن موقع، پشــت سر آنهايی كه دويدن 

سال ها ركن زندگی شان بود به هن و هن می افتادم.
هفته اول مهرماه بود ردپای پاييز در آسمان پيدا نبود. هنوز هوای 6صبح 
مهرماه، گرمای شهريور را داشت. روبه روی كوچه مروی جمع شديم. قرار 
بود بدويم سمت كوچه پس كوچه های بازار بزرگ، به سمت جنوب برويم، 
بعد همان مسير را ادامه بدهيم تا غرب و از خيابان وليعصر)عج( بياييم باال 
و بپيچيم توی خيابان جمهوری. از جلوی ساختمان عالءالدين رد شويم 
جای خالی ساختمان پالسكو را ببينيم و به سمت شرق تا چهارراه سعدی 
برويم بعد مسير را ادامه بدهيم به سمت باال و بپيچيم داخل خيابان هدايت 
تا دم خانه پرچم كه آن هم ديگر نبود. بعد برگرديم به سمت بهارستان و 

در نقطه شروع بايستيم و عكس دسته جمعی بندازيم.
خيابان وليعصر را كه به ته رساندم، نفسم به شــماره افتاد؛ سطح صاف 
خيابان جمهوری حالم را جا آورد. خيابان سعدی را به سمت باال پيچيدم و 
دوباره سربااليی كندم كرد. خودم را در خلوتی صبح روز تعطيل خيابان ها 
و فضای درهم و برهم خيابان مركزی رها كردم تا حواس ذهنم را از ناتوانی 
پاهايم پرت كنم سمت و ســويی ديگر. از چهارراه مخبرالدوله كه بعد از 
برداشتن پل هوايی چهارگوشــش كامال رها و بی دروپيكر بود؛ پيچيدم 
سمت خيابان سعدی. ذهنم در سربااليی بازی هميشگی خودش را شروع 
كرد،  ساز ندويدن و راه رفتن را كوك كرد. ميل به راه رفتن درونم بيشتر 
و بيشتر می شد در اين مواقع به پاهايم وعده چند قدم جلوتر را می دهم 
مثال می گويم بدو تا آن سوپری، بدو تا آن سطل زباله؛ قواعد بازی ذهن را 
اينطوری به هم می ريزم. تقاطع خيابان سعدی و هدايت شيرينی فروشی 
مينيون بود. به خودم گفتم »بدو تا مينيون بدو« و بعد غرق شدم در ظهر 

تابستان سال79 كه جلوی شيرينی فروشــی با پدرم قرار داشتم تا باهم 
برويم خانه. دانشجوی ســال اول روزنامه نگاری بودم. زود رسيدم، بعد از 

چندبار باالپايين كردن خيابان رفتم توی شيرينی فروشی.
شنيده بودم قنادی مينيون به شكالت های دست سازش معروف است. وارد 
كه شدم يخچال مغازه پر بود از ترافل های شكالتی، شكالت های ويفری 
و فندقی. فاز روشنفكری برداشتم و رولت و قهوه فرانسه  سفارش دادم اما 
چشم ام تا وقتی از مغازه بيرون بيايم، ترافل های شكالتی را دنبال می كرد.
در يك گزارش خوانده بودم شكالت و شيرينی سرای 90ساله مينيون را 
يك مهاجر اوكراينی در تقاطع خيابان سعدی و هدايت راه اندازی كرده؛ 
تربوغوسيان خانواده اش را به ايران می فرستد و خودش هم پس از مدتی 
به ايران مهاجرت می كند. اعضای خانواده پايشان كه به تهران می رسد، 
دست به دست هم می دهند و باهم يك نانوايی باز می كنند، مواد غذايی كه 
سهميه بندی می شود تربوغوسيان ها آرد دولتی را می گيرند و كار نانوايی 
را با سبك و سياق خود ادامه می دهند و نانی شبيه به نان بولكی و باگت 
درســت می كند. بعد از جنگ، نانوايی تبديل به شيرينی پزی می شود و 
كم كم پای شكالت هم به ميان می آيد. بعد از مدتی پدر خانواده كه قبال 
شكالت ساز قهاری بود، يك دستگاه ساخت شكالت از خارج وارد می كند 

و از آن به بعد شكالت های قنادی مينيون مشهور می شود.
آن روز تنها بازمانده خانواده، آقای روبن، توی قنادی مينيون نبود. موقع 
حساب كردن سفارشم از كارگر پشت دخل پرســيدم: »مينيون يعنی 
چی« گفت: »ظريف و مامانی« حسی كه موقع عبور از جلوی مغازه معروف 
تقاطع سعدی هدايت كامال به چشم می آمد. اين خاطره كه از سرم گذشت، 
سربااليی تمام شده بود، رسيده بودم روبه روی قنادی مينيون، پيچيدم 
توی خيابان هدايت و سطح صاف خيابان نفســم را جا آورد، باقی مسير 

سرپايينی بود و سختی چندانی نداشت.

وقتی از دو حرف می زنيم صدای تلفن اش سكوت  را شكست. كمتر اتفاق سیدمحمدحسین هاشمی
می افتد كه اتوبوس اينقدر ساكت باشد. آدم ها انگار توی 
عالم خودشان، با عشق خيالی شان گرم گرفته بودند و تا 
می توانستند از اين دنيا، دور شده بودند. زنگ موبايل اش، 
موسيقی الك پشــت ها پرواز می كنند بود كه حسين 
عليزاده ساخته. يك الاليی كردی كه خيلی قبل، روزی 
سه ،چهار بار گوش می دادم. يك حزن عجيب و غريب 
دارد. حتی يك كلمه اش را هم متوجه نمی شوم اما جوری 
با روحم بازی می كند كه انگار سال ها فقط با همين صدا 
خوابيده ام. من توی زندگی ام به ياد ندارم كه كسی برايم 
الاليی گفته باشد. راستی! چرا هيچ وقت اين را از كسی 
نپرسيدم؟ چرا هيچ وقت نپرسيدم كه چرا در كودكی ام 
همه  چيز انقــدر متفاوت از چيزی كــه االن از كودكی 
می دانم بود. اصاًل چرا من از كودكی ام خاطره ندارم؟ واقعاً 

می گويم. من از كودكی ام خاطره ندارم. از نوجوانی ام چرا؛ 
يك مقدار چيزی در ذهنم باقی مانده است اما از كودكی ام 
نه. من هيچ چيزی از چهار ســالگی ام نمی دانم؛ از پنج 
سالگی ام. چرا اصاًل از نخستين روز مدرسه ام خاطره ای 
ندارم. چرا حتی برای يك بار هم كه شده به سراغ آلبوم 
عكس های قديمی پدر و مادرم نرفتم كه ببينم آيا چيزی 
از آن دوران برايم باقيمانده يا نه؟ من هيچ وقت روی پای 
كســی ســر نگذاشــتم كه برايم الاليی بخواند. اين را 
مطمئنم. چون هيچ كسی حتی تعريف اش هم نمی كند. 
همه متفق القول بــه اينكه بچه  بداخمــی بودم اذعان 
می كنند، همه از اينكه اصاًل اهل بازی و شيطنت نبودم 
برايم گفته اند؛ اما هيچ كسی نگفته كه من توی بچگی 

برايت الاليی می خواندم. آخ! عجب نعمتی را از دســت 
دادم. شك ندارم اگر روزی پدر بشــوم، هر شب، برايم 
فرزندم، الاليی می  خوانم؛ هر قدر هم كه صدايم بد باشد. 
دوست ندارم يك روز بيايد كه بچه ام توی اتوبوس بنشيند 
و يك صدای زنگ موبايل ســاده، كلی ورق را روبه روی 
ذهنش رديف كند كه همه اش حسرت باشد. من معتقدم 
همانقدر كه صدای گريه بچه برای اينكه آدم حس پدر 
شدن را درك كند الزم است، همانقدر كه ديدن خنده اش 
برای اينكه يكی توی دلش ذوق كند از اينكه وجودش را 
در مقابلش می بيند، الاليی خواندن هم برای بچه ها الزم 
است. برای آينده شان. راستی! از پريشب تا االن، چقدر 
مادر و پدر، چندبار الاليی خواندند، برای بچه ای كه توی 
كابل، بی گناه كشته شد. چقدر پدر توی اتاق فرزندش با 
خودش گفت: جان پدر كجاســتی. چقدر مادر اشــك 

ريخت و الاليی آخر را برای فرزندش خواند؟

روشنفکری در خيابان

ماه ما

و شهر از دريچه پنجره ها ساکت است و خواستنی... عکس : همشهری/ امير حميدی نويد اول آخر

آزاده بهشتی

بر و برگ

رئیس كمیسیون مشترك طرح 
جوانی جمعیت مجلس گفته: 
به خانواده هایی كه فرزند سوم 
به دنیا بیاورند، زمین ۱۵۰ تا ۲۰۰ 
متری واگذار می شود. همچنین 
وام ۱۵۰میلیونی نیز برای فرزند 
سوم به خانواده ها اختصاص 
داده می شود. برای هر فرزندی 
كه به دنیا می آید هم یك سهام 
یك میلیونی به خانواده داده 

می شود.

150تا 200
متر

اوضاع قیمت نان در بی محلی 
حیرت انگیز نهادهای نظارتی 
و رسیدگی و كنترل بازار دچار 

هرج و مرج است. نانوایی ها در 
اقدامی خودسرانه نرخ های مورد 
دلخواه خود را به مشتریان اعالم 

می كنند؛ نرخ هایی كه گاه تا 
۵۰درصد بیشتر از نرخ مصوب 

نان است.

50
درصد

وزارت آموزش و پرورش برای 
طراحی آزمون ها 3۰درصد از 

حجم مطالب درسی را كاهش 
داده است. اگر فردی در پایه نهم 

كرونا دارد می تواند در آزمون 
اواخر خرداد امتحان دهد یا در 

آزمون شهریور شركت كند، برای 
پایه دوازدهم نیز می تواند در 
آزمون شهریور ماه شركت كند.

30
درصد

عدد خبرعدد خبر

حافظ

راهيست راه عشق که هيچش کناره نيست

آنجا جز آنکه جان بسپارند چاره نيست
دعای روز بيست و هشتم  ماه مبارك رمضان اْدُعوین  أَْسَتِجْب لَُكم 

ْب  ََّواِفِل، َو أَْكرِْمِني ِفيِه ِبإِْحَضاِر اْلََساِئِل، َو َقرِّ ي ِفيِه ِمَن الن َُّهمَّ َوفِّْر َحظِّ الل
يَن. ِفيِه َوِسيَلِتي ِإلَْيَك ِمْن َبْيِن الَْوَساِئِل، َيا َمْن ال َيْشَغُلُه ِإلَْحاُح اْلُِلحِّ
 خدايا بهره ام را در اين ماه از مستحبات فراوان كن، و مرا با تحقق درخواست ها 
اكرام فرما، و از ميان وسايل، وسيله ام را به سويت نزديك كن،  اي كه پافشاري 

اصرارورزان مشغولش نسازد.

ميشــل اســتروگف  )Michel Strogoff(  شهنام صفاجو
نمادی از شجاعت و شاهکار ادبی ميهن پرستانه ای 
است که 145سال پيش توسط »ژول ورن« نويسنده 

بزرگ فرانسوی خلق شده است.
اين کتاب در گذر تاريخی فرانسه از بزنگاه انقالب 
کبير، ظهور ناپلئون و کمون پاريس نوشته شده و 
شگفتا که ژول ورن برای ترسيم شجاعت، فداکاری، 
از خودگذشتگی و ميهن پرستی نماد کتاب خود، 
به يك افسر گارد ويژه الکساندر دوم تزار روسيه 
روی آورده که ماموريت دارد برادر تزار را از حمله 
تاتارهای شورشی سيبری به رهبری ايوان اُوگارف، 

افسر سابق گارد امپراتوری روسيه که خلع درجه 
شده، آگاه سازد.

ژول ورن در ســفر طوالنی ميشل استروگف از 
غرب به شرق روسيه، خرده فرهنگ های روسی را 
با مهارت به تصوير می کشد؛ از سن پترزبورگ که 
دروازه تمدن غربی روس ها و شهر دگرانديشان 
تبعيدی است؛ مسکو پايتخت که با حمله ناپلئون 
به آتش کشيده شد، دشت های سيبری در امتداد 
کوه های اورال، عصيان قبايل تاتار در قلب روسيه، 
رسم کولی ها در نيژنی نوگراد، علقه های مادری 
در اومسك، شکنجه با داغی خنجر در تومسکو 
قلعه ايرکوتسك در شرق دور که روايتی ادبی از 
روسيه تزاری قرن 19است و هر يك از اين مناطق 
خودمختار، ويژگی ها و آداب خود در همزيستی، 
جنگاوری، سفر، پوشش، ميهمان پذيری و... را 

دارند.

نوستالژی استروگف برای ايرانيان
سريال 4  اپيزودی »ميشل استروگف«توليد سال 
1975فرانســه و آلمان به کارگردانی ژان پی ير 
ُدوکور، در هنگامه انقالب اســالمی از تلويزيون 
ايران پخش شد و بسيار مورد استقبال قرار گرفت.

تاکنون 13سريال تلويزيونی و فيلم سينمايی از اين 
رمان مشهور اقتباس و ساخته شده که نخستين 
آن در سال 1914و به کارگردانی للويد کارلنون با 
بازی »ژاك آدلر« در نقش ميشل استروگف بوده 
و آخرين آن هم سريالی است که توليد آن از سال 
2013در شبکه ايتاليايی RAIکليد خورده؛ اما آنچه 
در حافظه تاريخی ما نقش بسته، بهترين اقتباس 
تصويری از ميشل اســتروگف ژول ورن است؛ هر 
چند با گذشت 46ســال از ساخت آن، تلخی های 
خاص خود را به همراه داشته است. ازجمله داستان 
زندگی بازيگر نقش اول آن »ريموند هارمستورف« 

که قهرمان رشته ده گانه دووميدانی آلمان بود و با 
ايفای نقش کاپيتان الرسون در »گرگ دريا« و ميشل 
استروگف خوش درخشيد، اما بيماری پارکينسون، 
رژيم دارويی سنگين و شايعات رسانه ها، او را از نظر 
جسمی و روحی به شدت تحت تأثير قرار داد تا روز 
سوم ماه مه 1998و در 58سالگی، به شکلی تراژيك 

به زندگی خود خاتمه بدهد.
ژان پی ير ُدوکور )کارگردان(، والريو پوپســکيو 
)بازيگر رومانيايی نقش ايــوان اُوگارف( و جوزف 
مــاداراس )بازيگر مجار نقــش فئودورخان( نيز 
به ترتيب در سال های 2002، 2005، 2007چشم از 

جهان فرو بستند.
البته والديمير کوزما، رهبر ارکســتر و آهنگساز 
رومانيايی قطعات عاشــقانه و نوستالژيك ميشل 
استروگف کماکان در قيد حيات بوده و در 81سالگی 

به خلق هنری مشغول است.

 ميشل استروگف؛ 
145سال ميهن پرستی 

ناسا بزرگ ترين ســازمان پژوهش های 
فضايی جهان از دختر 7ساله بريتانيايي 
براي سفر به مريخ دعوت كرد و عكس او 
اكنون روي جلد روزنامه ها و سايت هاي 
خبري انگلستان و ســاير كشور هاست. 
ماجرا از آنجا آغاز شد كه اليزابت نورمن، 
دختر 7 ساله اهل شــهر لستر انگلستان 
سال گذشــته پس از تماشــاي پرتاب 
مريخ پيماي ناسا به فضا نوردي عالقه مند 
شد. آوازه شور و اشتياق او زماني به گوش 
فرماندهان ناسا رسيد كه 30ژانويه امسال 
 valcan او يك ماكت مقوايي از موشك
centaur را در حيــاط خانه اش پرتاب 
كرد. موشــك 7فوتي اليزابت با سرعت 
30متر در ساعت به هوا پرتاب شد. اين 
موفقيت يك دستاورد بزرگ براي اليزابت 
كوچك بود. ســازندگان و كارشناسان 
پرتاب فضايــي آمريكايي كه تحت تأثير 
اشتياق او قرار گرفته بودند اليزابت را در 
يك پروژه ماموريت مجازي مريخ نوردي 
كه به مدت 5هفته انجام شــد شــركت 
دادند. حاال پس از گذشت چند ماه عضو 
افتخاري ناسا اين شــانس را دارد كه به 
همراه خانواده اش شاهد پرتاب موشكي 
باشــد كه برچســب حاوي نام و نشاني 

فضاي مجازي او را به ماه مي برد.

دختري که به ماه رفت
گرينويچ

سپیده فاتح نعمتي

اين داستان برقرار است
هويت و وجودش به بي قراري و ناآرامي است. شما از سر تا ته سیداحمد بطحایي داستان كه قرار ندارد، همه عمق و چالش و نقطه عطف، همه 
داستان را ببينيد. داستان خودتان را. پرتره تان از يك يك يك. تا نِه نِه نه. فكر كنيد رسيده ايد 
به تهش اصال، تاي تمت. تهش را سر كشــيده ايد و يك آب هم رويش. رحمت. توي تصويِر 
پانورامايي كه اينجا داريم خيلي چيزها هست. بعضي هايش را مي شود نشان داد و مميزي 
ارشاد و صفحه بند روزنامه بنايي بر ويرايش بدبختي و گرفتاري ندارد. از نامرادي و نامردي و 
ناكامي ها. همه اش هم سياه نيســت كه. تلويزيون پارس 21 اينچ هم باشي سفيد را نشان 
مي دهي. ولو رنگي نشود. از افتادن و ريختن و شدن. از بوييدن و شنيدن و خوردن. نگاهش 
كنيد. اين اتوبيوگرافي داستاني را. از همين زندگي به ظاهرا ساده تان مي شود يك سريال چند 
فصلي درست كرد و بعدش هم از كوچه پشتي هايش چندتا اسپين آف اچ بي او، نتفليكس، 
اپل تي وي. ما كجا بوديم؟ سر قاِف قرارش. آن باال كه گفتيم ندارد. ندارِ ندار هم نيست البته. 

يك جاهايي دارد، يك جايي نه. همه اش كه روز عاشــورا و دهه َصفر نيســت. يك روزش 
عيدغدير است و قربان. عين ترشي ليته است؛ درهم. وسط اين هاگير واگير مي شود آن تيز و 
تندهاش را جدا كرد و با بد و بيراه مناسب تف كرد توي صورت دنيا كه بسه ديگه و همين بغل 
بزن كنار و بليت هم ندارم و عزت زياد. مي شود هم زد و خورد. ترش و ملس باهم. عين فسنجان 
شيرازي. نميداني از شيريني اش تعريف كني يا از ترشي اش بنالي. اين هم خوب است. بعِض 
بااليي است. مي شــود عين كشــاورزي كه كالله زعفران را از توي گلش مي كشد بيرون، 
گالب سازي  كه گلبرگ هاي محمدي را از ساقه تيغ دارش مي كند. بشينيم و حال هاي خوب 
را از توي اين دفتِر زندگي برداريم و قاب كنيم بزنيم به ديوار. آنجا كه توي چشم تر هستند مثل 
همين روزها و شــب ها كه كمتر غر زديم، گله كرديم. با اينكه ضعف داشتيم بر مدار مدارا 
چرخيديم بيشتر. همين روزها و شب ها را كپي كنيم و بچسبانيم روي چرك و ترك روزهاي 

ديگر. كه خوب باشيم. ماه، بر»قرار«.

الاليی آخر

حراج نقش برجسته کعبه با قدمتی 100ساله با قيمت پايه 18 هزارپوند در حراجی ساتبيز

عدد خبرعدد خبر



 موزه میراث مکتوب 
غرب کشور در همدان این »خوانده« های عزیز

 همشهری ترویج فرهنگ فرزندخواندگی را در هر استان
 به همراه آمار بررسی کرده است
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بیم و امید در شالیزار
 شالیكاران کشت برنج را شروع کرده اند؛ مردان و زنان پا به پای هم دست 
در خزانه های برنج کرده و با رساندن نشاء برنج به یكدیگر به کشت مشغولند
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اشکان جهان آرای-فرشته رضايی
خبرنگار

حدود یک ماه از آغاز کشــت برنج در مازنــدران می گذرد. در 
گیالن هم طی 2هفته گذشــته کشــت مکانیزه در روستای 
گلدشت شهرستان شفت اجرا و پس از آن، کشت سنتی برنج 
در اغلب شهرستان های استان شروع شــد. بیش از 40درصد 
برنج مورد نیاز کشور در حدود 220هزار هکتار شالیزار مازندران 
تولید می شود و گیالن هم با 238هزار هکتار اراضی رتبه اول 
کشور را از نظر ســطح زیرکشــت و رتبه دوم تولید برنج را در 

اختیار دارد. 

شوک گرانی و کشت مکانیزه 
امسال افزایش ناگهانی و بیش از 2برابری اجرت کارگر نشاکار 
در مازندران بسیاری از کشاورزان را با شوک گرانی مواجه کرده 
و اجرت روزانه نشاکاری در مازندران به بیش از 500 هزار تومان 

هم رسیده است. 
البته به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران، امسال 
مساحت شــالیزارهایی که به روش مکانیزه کشت می شوند از 
مرز 150هزار هکتار نیز خواهد گذشت. »عزیزاهلل شهیدی فر« 

می گوید: »با شــیوع کرونا ســرعت مکانیزاســیون کشت در 
شــالیزارهای مازندران افزایش یافت و از 55 هــزار هکتار در 
سال98 به بیش از 100هزار هکتار در ســال گذشته رسید و 

امسال از 155 هزار هکتار عبور خواهد کرد.«
در گیالن هم کشــت مکانیزه مورد توجه اســت به طوری که 
طبق اعالم مســئوالن، این استان در ســال زراعی گذشته با 
کشــت مکانیزه در160هزار هکتار از اراضی شــالیزاری رتبه 
نخست کشور را کســب کرده  و بر اساس پیش بینی های انجام 
شده در سال زراعی جاری 170 هزار هکتار از اراضی به صورت 
مکانیزه کشت خواهند شد و در همین راستا 60 میلیارد تومان 
تسهیالت به متقاضیان برای خرید ماشــین نشاکار پرداخت 

شده است.
»امیرحســین پورغالمی« کشــاورز اهل روســتای پنچاه در 
الهیجان که کشــت مکانیزه را با 2هکتار زمین مزرعه شروع 
کرده است به همشهری می گوید: »این روش برای افرادی که 
مزرعه بیشتری دارند به صرفه تر است و کشاورزان هم از سرایت 
ویروس کرونــا در امان می مانند. هزینه هر کارگر برای نشــاء 
دســتی برنج روزی 200 تا 250 هزار تومان به جز هزینه های 
ایاب و ذهاب اســت، اما هزینه آماده سازی زمین با تراکتور هر 
هزار متر60هزارتومان و نشــاء برنج با دســتگاه هر هزار متر 
200هزار تومان می شود. در مجموع هزینه کشت مکانیزه برنج 

در یک هکتار مزرعه 2میلیون تومان و به صورت سنتی با کارگر 
4میلیون تومان می شود.«

نگرانی از فروش محصول
از ســوی دیگر افزایش لجام گســیخته قیمت ها موجب شده 
است هزینه تولید نیز افزایش یابد و کشاورز از حاال نگران فصل 
برداشت و فروش محصول باشد. در حال حاضر برنج مازندران در 
بازار بسته به نوع و کیفیت از 27 تا 35 هزار تومان قیمت دارد، 

اما این قیمت سال گذشته است. 
»علی حقیقی« کشــاورز مازندرانی می گوید: »در نرخ گذاری 
معموال فقط افزایش تعرفه نهاده ها مورد توجه قرار می گیرد. به 
جز هزینه های تولید برنج، هزینه زندگی به طور عادی نسبت 
به پارسال چند برابر شــد. خودمان هم نمی دانیم با این تورم 
محصول را با چه قیمتی به مصرف کننده بدهیم. برنج وارداتی 

هم که هر سال بازار ما را متزلزل می کند.«
البته برخی مســئوالن از جمله اســتاندار مازندران معتقدند 
با حذف یارانــه  دالر 4200تومانی برای واردات برنج شــرایط 
قیمت گذاری محصول داخلی بسیار بهتر از سال قبل خواهد بود.

»احمد حسین زادگان« می گوید: »کشــاورزان استان امسال 
نگران قیمت برنج نباشند، زیرا حذف یارانه واردات برنج بر رقابت 

بین برنج داخلی و خارجی تاثیر زیادی خواهد داشت.«

چالش آب 
اما نگرانی مهم دیگر برای کشــاورزان هر 2اســتان به ویژه در 
مازندران احتمال کمبــود منابع آبی اســت. پیش بینی ها از 
سالی کم آب خبر می دهد. بارش ها در مازندران نسبت به دوره 
بلندمدت 23/9 درصد و نسبت به پارسال 41/5 درصد کاهش 
یافت. در صورت اســتمرار این وضعیت احتماال کشــاورزان 
مازندران که پارســال 109هزار هکتار را زیر کشت دوم بردند 
به ویژه در مناطق شــرقی اســتان با چالش تأمین آب مواجه 

خواهند شد.
در گیالن هم اوضاع بهتر نیست و این اســتان بر اساس اعالم 
مسئوالن امســال در معرض بحران کم آبی برای آبیاری مزارع 
قرار دارد و بحران در شــالیزارهای تالش، رضوانشهر، ماسال و 

شفت بسیار جدی تر است. 
»ابراهیم اکبرزاده« مدیر زراعت جهاد کشاورزی این استان به 
همشهری می گوید: »در مقایسه با سال گذشته در مدت مشابه 
شاهد رشد 4درصدی کشت هستیم و با توجه به کمبود منابع 

آبی امیدواریم شالیکاران تقویم زراعی را رعایت کنند.«
»مسعود الماسی« رئیس ســازمان جهاد کشاورزی هم با بیان 
اینکه 98درصد از اراضی کشــاورزی در گیالن شخم اول زده 
شده اند هم تاکید می کند با توجه به شرایط آب و هوایی سال 
زراعی جاری، کاهش بارش ها در استان، اهمیت مدیریت آب 

بیشترشده است. 
بر اساس آمار جهاد کشــاورزی گیالن پس از رهاسازی آب به 
طور مداوم فقط به مدت 20روز برقرار و پس از آن نوبت بندی 
آب آغاز می شود، یعنی در شــرق گیالن و فومنات آب از 5 تا 

25اردیبهشت و در رشت از 9 تا 29اردیبهشت مداوم است.
اســتفاده از روش مکانیزه برای نشــاکاری با هدف تســریع 
کار، کاهش مصرف آب، پاکســازی کانال هــای فرعی و انهار 
توسط کشــاورزان ذی نفع و توجه به پیام های آب منطقه ای و 
جهادکشاورزی درباره زمان قطع و رهاسازی آب در طول دوره 
رشد از توصیه های مســئوالن به برنج کاران است که می تواند 

بخشی از چالش های شیوع کرونا، کم آبی و گرانی را رفع کند.

***

کم آبی شرایط خاصی را برای کشت برنج در کشور ایجاد کرده 
است. با وجودی که برنج در 18استان کشور کشت می شود، 
اما سال گذشــته با توجه به کاهش بارندگی ها و خشکسالی، 
کشت این محصول به جز گیالن، مازنداران و به صورت موقت 
خوزستان ممنوع اعالم شد. اما در روزهای پایانی سال گذشته 
موضوع ممنوعیت کشــت برنج در مناطق مختلف کشور به 
تشخیص شورای آب اســتان واگذار شــد تا بنا به تشخیص 

لغو شود.
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درخواست 
بــرای فرزندخواندگــی در 

چهارمحــال و بختیاری در ســال های اخیر 
افزایش یافتــه در حالی که به گفته مســئوالن تعداد 

فرزندانی که شرایط فرزندخواندگی دارند، کم است و جوابگوی 
تقاضای خانواده های متقاضی نیست. سال گذشته 350خانواده در 

صف انتظار فرزندخواندگی قرار داشتند که این تعداد در مقایسه با سال 
98 که تقاضا برای فرزندخواندگی از سوی 300 خانوار ثبت شده بود، رشد 
داشته است. به گفته مسئوالن بهزیستی چهارمحال و بختیاری، تعامل هایی با 
سایر استان ها برای فراهم شدن شرایط پذیرش کودک بی سرپرست از آنجا 
فراهم شده، اما اولویت با خانواده های متقاضی همان استان است. فرهنگ 
قبول فرزندخواندگی در ســال های اخیر در چهارمحال و بختیاری 

بیشتر شده اســت، اما قوانین ســختگیرانه و نبود تناسب بین 
کودکان بی سرپرســت و خانواده های متقاضی، از جمله 

چالش هایی است که در این زمینه وجود دارد.

 چهارمحال
 و بختیاری

3۶5 کودک بدسرپرست و 
بی سرپرســت در ۲۴ مرکز نگهداری کودک 

در البرز نگهداری می شوند که از این تعداد  ۲0 درصد از 
کودکان شرایط واگذاری دارند و  35 کودک  به فرزندخواندگی و 

امین موقت واگذار شده اند. در حال حاضر 3 برابر کودکان بی سرپرست 
تحت حمایت بهزیستی تقاضا برای فرزندخواندگی وجود دارد و بیماری 

کرونا هم تاثیری در کاهش درخواســت ها نداشته اســت. حدود هزار زوج 
متقاضی برای فرزندخواندگی در البرز وجود دارند و با توجه به سیاست های 
جدید بهزیســتی مبنی بر اینکه دختران مجرد نیز با شــرایط تعیین شده 
می توانند مادر خوانده شوند،  در حال حاضر حدود ۶0  خانم مجرد باالی 30 
سال نیز در صف دریافت فرزند خوانده هستند. فرزندان تحت سرپرستی 

بهزیستی تا ســن ۱۶ ســالگی می توانند به خانواده های متقاضی 
واگذار شــوند، اما به دلیل تمایل اکثر خانواده ها به جنسیت 

خاص، فرزندان با گروه سنی نوزاد یا زیر سن 5 سال، 
خانواده ها ممکن اســت چند سال پشت 

نوبت باشند. 

۴0 کودک بی سرپرســت البرز
گلســتان در ســال  98 به عنوان فرزند 

خوانده به متقاضیان واجد شرایط واگذار شده بودند 
و سال گذشته هم بیش از ۲00 تقاضا برای فرزندخواندگی 

دراین اســتان ثبت شــد. از این میان حــدود ۲0 کودک به 
خانواده ها سپرده شدند. در حال حاضر ۲5 مرکز شبه خانواده برای 
نگهداری از کودکان بدسرپرست استان مشغول فعالیت است که 
در این مراکز ۲۶5 کودک از جمله ۲۱ کودک زیر 3 سال نگهداری 
می شوند. طبق اعالم استاندار گلستان ۲5 درصد زوج های دارای 

سن باروری این استان با مشکل ناباروری مواجه هستند و 
همین تقاضا برای فرزندخواندگی را افزایش داده است 

به طوری که اغلــب خانواده های متقاضی 
زوج های نابارور هستند. 

گلستان

شیوع ویروس کرونا تاثیری 
در افزایش یا کاهش متقاضیان فرزندخواندگی 

در استان مرکزی نداشــته اســت. به گفته معاون امور 
اجتماعی بهزیستی مرکزی در حال حاضر ۴00 خانواده در نوبت 

دریافت فرزندخوانده هستند. سال گذشته میزان مراجعه خانواده ها به 
بهزیستی برای اطالع از شــرایط و چگونگی فرزندخواندگی کاهش یافت، 

اما در تعداد متقاضیان فرزندخواندگی تغییر محسوسی ایجاد نشد. در سال 
گذشته 3۱ فرزند بی سرپرست به خانواده های دارای صالحیت سپرده شد که از 
این تعداد ۱7 دختر و ۱۴ پسر هستند. در سال 98 نیز 3۲ فرزند بی سرپرست 
به خانواده ها واگذار شده است. بیشتر خانواده ها متقاضی دختران زیر ۲ سال 
هستند و در بخش پسران و کودکان باالی 5 سال اقبال کمتری وجود 

دارد. استقبال خانواده ها از فرزندخواندگی نشان می دهد که این 
مساله در استان مرکزی به یک فرهنگ تبدیل شده در حالی 

که تعداد بچه هایی که شرایط واگذاری دائمی را 
دارند، کم است.

مرکزی 

همشهری  ترویج فرهنگ فرزندخواندگی را در هر استان به همراه آمار بررسی کرده است ۶۶0 کودک بی سرپرست 
و بدسرپرســت تحت پوشش خدمات 

بهزیستی لرستان هستند که از این میان، 550 
نفر نزد اقوام نســبی یا ســببی نگهداری می شوند. به 

ازای هر کودک ۶50 هزار تومــان ماهانه به این خانواده ها 
پرداخت و خدمات حوزه تحصیــل و درمان این کودکان نیز 
توسط بهزیستی دنبال می شــود. ۱۱0 کودک بی سرپرست 
باقی مانده در 8 مرکز نگهداری می شوند. از سال 95 تا 98، 
۱57 کودک در شیرخوارگاه بهزیستی پذیرش شده اند 

که ۱۲۶ کودک از این آمار به عنوان فرزندخوانده به 
خانواده های دارای صالحیــت تحویل داده 

شده اند.

لرستان 

درخواست فرزندخواندگی 
در ایالم در حال افزایش است و ۱00 زوج 

جوان ایالمی در فهرســت انتظار قرار دارند، اما در 
مجموع فقط 5 نوزاد، کودک و نوجوان در شــیرخوارگاه و 

خانه کودک و نوجوان این استان اقامت دارند و عمده نوزادان و 
کودکانی که در این مراکز پذیرش می شوند، کودکان بدسرپرست 
هستند که با حکم قضایی تحویل این سازمان شده اند. سال گذشته 
۲3 کودک و نوزاد از طریق مراجع قضایی به بهزیستی سپرده شدند 
اما به دلیل اینکه هیچ یک از این کودکان و نوزادان شــرایط الزم 

برای واگذاری به خانواده های متقاضی را نداشتند، هیچ مورد 
فرزندخواندگی انجام نشد. از مجموع کودکانی که ساکن 

مراکز بهزیستی بوده اند نیز ۲9 نفر با حکم قضایی 
به خانواده های اقوام و بستگان خویش 

سپرده شدند.

ایالم

آذربایجان غربــی در زمینه 
کودکان بی سرپرســت و بدسرپرست یکی از 

استان های خاص کشور محســوب می شود. ناپسند بودن 
سپردن کودک بی سرپرست به بهزیستی موجب شده است تا حدود 

3۲0کودک بدون پدر و مادر نزد اقوام درجه دو نگهداری شوند و بهزیستی 
ماهانه مبلغی به عنوان یارانه به آن هــا پرداخت کند. همین تعداد کودک در 

مراکزدولتی و غیر دولتی وابسته به  بهزیستی نگهداری می شود.  در حال حاضر 
۶50 تا 750زوج برای دریافت فرزند خواندگی در آذربایجان غربی در نوبت هستند، 
اما اغلب متقاضی دختران زیر 3 ســال هستند. در ســال 99 حدود ۴0 کودک به 
عنوان فرزند خوانده پذیرفته شدند، اما با ســخت شدن مقررات فرزندخواندگی 
در کل کشور امســال تعداد کودکانی که شــانس پذیرفته شــدن به عنوان 

فرزندخوانده را دارند کمتر می شود. با توجه به حجم باالی متقاضیان فرزند 
خواندگی در استان و تعداد زیاد کودکان بی سرپرست و بدسرپرست 

که خارج از بهزیستی نگهداری می شوند، کارشناسان بهزیستی 
از روند واگذاری توافقی و غیرقانونی کودکان به عنوان 

فرزندخوانده در این اســتان ابراز نگرانی 
می کنند. 

آذربایجان 
غربی

در خوزستان حدود هزار نفر 
متقاضی در نوبت دریافــت فرزندخواندگی 

هســتند که از این تعداد۴۴۴ نفر در ســال گذشته در 
سامانه ملی فرزندخواندگی ثبت نام کرده اند. سال گذشته 5۲ 

کودک به خانواده های متقاضی فرزندخواندگی سپرده شدند و حدود 
۴0 پرونده متقاضی نیز در مراحل نهایی هســتند. اما چالش این استان 

هم مانند بسیاری از اســتان ها مربوط به درخواست خانواده هاست. بیشتر 
خانواده ها متقاضی کودکان شیرخوار،  سالم و با جنسیت دختر هستند و تعداد 
فرزندان تحت سرپرستی قابل واگذاری با این  شرایط به نسبت متقاضیان 
انگشت شمار اســت. اغلب کودکان بهزیستی خوزســتان تحت مراقبت 

در شــیرخوارگاه یا خانه های نوباوگان وکودکان ونوجوانان، کودکان 
بدسرپرست )بدون سرپرست موثر( بوده اند و تعیین  تکلیف چنین 

کودکانی از سوی مرجع قضایی پروسه ای زمان بر و مستلزم 
پذیرش و تعهد والدین یا سرپرست قانونی مبنی 

بر واگذاری کودک است.

خوزستان 
ن  ا میــز

شــیوع ناباروری در گیالن 
باالســت و به همین علت متقاضیان زیادی 

برای فرزندخواندگی وجود دارد. از این رو دوره انتظار 
برای فرزندپذیری باالتر اســت. در حال حاضر بیش از ۲۶0 

کودک در ۲۱ خانه کــودک مراکز بهزیســتی گیالن نگهداری 
می شوند که از بین این ها 5 درصد بدون سرپرست هستند و شرایط 
فرزندخواندگی را دارند.  سال گذشــته ۲5 کودک در گیالن به فرزند 
خواندگی پذیرفته شدند، اما اغلب خانواده ها خواستار کودکان نوزاد 
و با جنسیت دختر هستند. شیوع ویروس کرونا تاثیری در کاهش 

یا افزایش فرزندخواندگی و متقاضیان نداشــته است. در حال 
حاضر ۴۲0 متقاضی فرزندخواندگی در گیالن هستند که 

از این بین با توجه به شرایط قانونی که وجود دارد، 
احتماال حدود 50 درصد واجد شرایط 

باشند.

گیالن

کرمانشــاه در حال حاضر 
۱83خانواده متقاضی فرزندخواندگی و در 

انتظار دارد، اما اولویت با خانواده هایی اســت که از هر 
نظر شرایط آن ها نسبت به بقیه بهتر باشد. شرایط خانواده ها 

برای فرزندخواندگی در ابعاد مختلف تحصیلی، سالمت جسمی، 
سالمت روانی، وضعیت معیشتی و مالی، اعتقادات دینی و... سنجیده 
می شود. سال گذشــته ۲5 نفر از کودکان تحت سرپرستی بهزیستی به 
فرزندخواندگی واگذار شــدند. طی این مدت ۱03 کودک نیز به صورت 
امدادبگیر تحت مراقبت در خانواده بســتگان درجه یک خود هستند. 
کرونا تاثیــری بر روند کاهش یــا افزایش فرزندخواندگی نداشــته 

است چون درخواســت ها از طریق ســامانه انجام و در مراحل 
بعدی مصاحبه صورت می گیرد. بسیاری از خانواده ها در 

کرمانشاه به دنبال فرزند با سن پایین یا شیرخوار 
هستند و متقاضی ســن های باالتر 

وجود ندارد. 

کرمانشاه

ســال گذشــته اداره کل 
بهزیســتی همدان تعداد 30 نفر واگذاری 

فرزند داشــته که ۱9 نفر به صورت امین موقت و ۱۱ 
نفر فرزند خوانده بوده اند. امین موقت کودکانی هستند که 

امکان واگذاری قطعی نداشته اند چون امکان مراجعه سرپرستان 
فرزند و تحویل آنها وجود دارد و به همین دلیل حکم قطعی قضایی 
ندارند. تعداد کودکان پشــت نوبتی همدان نیز در سال گذشته ۲77 
نفر بوده است. 3 فرزند در سنین 5 تا 7 ســال از سایر مراکز فرزندان 
متقاضی واگــذاری دارند. کرونا هیچ تاثیــری در کاهش یا افزایش 
واگذاری کودکان به خانواده های متقاضی نداشــته بلکه در این 

دوران روند واگذاری تسریع شد. فرهنگ فرزندخواندگی در 
همدان به خوبی جا افتاده و معموال تعداد متقاضیان 

از تعداد کودکان مقیم در مراکز بهزیستی 
بیشتر است.

همدان در اســتان کهگیلویــه  و 
بویراحمد تا همین چند سال پیش تقاضا از 

میان خانواده های بومی بــرای پذیرش فرزندخواندگی 
پایین بود و معموال از اســتان های همسایه به بهزیستی استان 

مراجعه می شد؛ اتفاقی که در حال حاضر هم در جریان است، اما در 
چند سال اخیر فرهنگ سازی، افزایش ناباروری و مسائلی از این دست آمار 

خانواده های بومی در نوبت دریافت فرزندخوانده را باال برده است. به صورت 
میانگین هر سال 9-۱۱ کودک به فرزندخواندگی سپرده می شود و معموال 
بیش از ۲50 خانواده پشت نوبت هستند. مسئوالن بهزیستی می گویند کرونا 
تاثیری بر این روند نداشته است،  اما شاید در طوالنی مدت تبعات آن دامن 
این فرهنگ را هم بگیرد.  در کهگیلویه وبویراحمد هم به دلیل راه اندازی 

سامانه سراسری فرزندخواندگی و از سوی محلی  بودن روال کار 
نیازی به رفت وآمدهای زیاد نیست و همین مساله موجب 

شــده محدودیت های کرونایی نقش آنچنان در 
کاهش مراجعه ها نداشته باشد. 

کهگیلویه و 
بویراحمد

خانواده های یــزدی در 
گذشته استقبال چندانی از فرزندپذیری 

در استان نداشتند و به سراغ استان های همجوار 
از جمله کرمان می رفتند. اما آمار متقاضیان پشت نوبت 

فرزندپذیری در استان نشان دهنده این است که خانواده ها 
پذیرای فرزندخواندگی هســتند و بیشترین درخواست ها 
در داخل اســتان مطرح و برآورده شده است. سال گذشته 
۱8مورد فرزندپذیری داخل استان و ۴مورد فرزندپذیری 

بین استانی در استان یزد اتفاق افتاده است. شیوع 
ویروس کرونــا تاثیر زیــادی در افزایش و یا 

کاهش فرزندپذیری نداشته است.

یزد 

بر اساس اعالم کمیته امداد 
امام خمینی )ره( در سیستان و بلوچستان 

3900 کودک بی سرپرســت بدون حامی در اســتان 
وجود دارد در حالی که این آمار چند ســال قبل حدود ۲هزار 

کودک بود. از سوی دیگر، بهزیستی سیستان وبلوچستان اعالم کرده 
اســت که حدود 500 کودک زیر ۱8 سال از خدمات بهزیستی استان 

اســتفاده می ِکنند که از این تعداد بیش از 300 کودک در خانواده های 
جایگزین و بیش از ۱80 مورد هم در مراکز شبه خانواده زندگی می کنند. 
۱۶ مرکز شبه خانواده در شهرهای زاهدان، زابل و چابهار وجود دارد که 
۱3 مرکز به صورت غیردولتی و با حمایت خیران اداره می شود. رواج 

چند همسری و ازدواج هایی که به ثبت نمی رسد آمار کودکان 
بی سرپرست و بدون شناسنامه را در این استان افزایش 

داده اســت، اما آمار دقیقی از این کودکان در 
دست نیست.

سیستان و 
بلوچستان

درخواست فرزندخواندگی 
در استان قم افزایش قابل توجهی نسبت به 

سال های قبل داشته است. در سال گذشته حدود ۱50 
خانواده متقاضی فرزندخواندگی شده اند در حالی که این تعداد 

در سال 98 حدود 80 خانواده بوده است. این مساله دالیل مختلفی 
دارد که راه اندازی ســامانه ملی فرزندخواندگی، ترویج سنت حسنه 
فرزندخواندگی، ازدواج دیرهنگام و افزایش نازایی از جمله آن هاســت. 
سال گذشــته ۱5 فرزند به خانواده های دارای صالحیت واگذار شده که 
از این تعداد ۴ فرزندخواندگی دائمی و ۱۱ فرزندخواندگی امین موقت 
بوده است. درخواســت اول 70 درصد از متقاضیان فرزندخواندگی 

فرزند دختر است.    بســیاری از خانواده ها چند سال پشت نوبت 
فرزندخواندگی هستند. بیشــتر خانواده ها متقاضی نوزاد 

شــیرخوار مجهول الهویه به ویــژه از جنس دختر 
هستند در حالی که تعداد این بچه ها 

خیلی کم است.

قم

برای آنها فرقی نمی کند فرزند خودشــان اســت یا دیگری، وقتی با جان و دل فرزندی را 
طلب می کنند گویی از روز اول پدر و مــادرش بوده اند. گاهی از اینکه عنوان فرزندخوانده 
روی فرزندانشان گذاشته شود ناراحت می شوند و در برخی استان ها زوجین برای گرفتن 
فرزندخوانده دوم هم اقدام کرده اند. مقایسه آمار سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ نشان می دهد در 
سال گذشته با وجود شیوع کرونا و مشکالت اقتصادی ناشی از آن، شاهد رشد ۵ تا ۱۰درصدی 
فرزندخواندگی در کشور بوده ایم؛ اتفاقی مبارک که مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان 
بهزیستی کشور آن را اعالم کرده و گفته است، راه اندازی سامانه ملی فرزندخواندگی منجر 
به رشد متقاضیان فرزندخواندگی شد. این سامانه 
برای ثبت نام سریع تر، تشکیل پرونده 
به صورت اینترنتی و کمتر شدن 
رفت وآمدها راه اندازی 
شده است تا عالوه 
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آمــار تعــداد متقاضیــان 
فرزند خواندگی در هرمزگان با وجود شــیوع 

بیماری کرونا همچنان روبه افزایــش، اما تعداد کودکان 
تحت حمایت بهزیستی کم شــده که این امر متاسفانه به دلیل 

واگذاری کودکان به صورت غیر قانونی از سوی والدین است. این روزها 
در هرمزگان کودکان به جای سپردن شدن به خانواده های واجد شرایط از 

طریق مراجع ذی صالح، توسط والدین بدون در نظر گرفتن شرایط و صالحیت 
اشــخاص در ازای مبلغی پول به صورت غیر قانونی واگذار می شوند. با توجه به 
اولویت ها و شرایط موجود برای سپردن کودکان به خانواده ها توسط مراجع ذی 
صالح، واگذاری کودک توســط والدین به صورت غیرقانونی می تواند آسیب 
های زیادی در پی داشته باشد. تهدید بسیاری از سوی افرادی که به صورت 

غیرقانونی اقدام به گرفتن سرپرستی کودکان می کنند، وجود دارد و 
این کودکان آینده ای نامعلومی پیش دارند که باید با تدابیر ویژه از 

این گونه اقدامات توسط والدینی که صالحیت سرپرستی 
اطفال خود را ندارند و اقــدام به فروش آن ها 

می کنند، جلوگیری شود.

هرمزگان

بــرای  تقاضــا  افزایــش 
فرزندخواندگی از سوی خانواده ها در اردبیل 

خبر امیدوارکننده ای اســت در حالی کــه آمار کودکان 
بدسرپرست و بی سرپرســت در این اســتان در مقایسه با سایر 

استان ها کم،  اما تعداد خانواده های متقاضی برای فرزندپذیری بسیار 
بیشتر است. ســال گذشــته 120 متقاضی فرزندخواندگی ثبت نام کرده 

بوده اند که بعد از بررسی های تعیین صالحیت، 18 کودک واگذار شد و در 2 
ماه اول امسال هم از 35 متقاضی فرزندخواندگی 4 کودک به خانواده ها واگذار 
شده است. نکته جالب توجه درخواســت دوم برای فرزندخواندگی است که در 
این استان بسیار اتفاق می افتد و خانواده هایی که یک فرزند را قبول کرده اند 
برای دومین فرزند هم از مراکز بهزیستی اقدام می کنند. به گفته مسئوالن 

بهزیستی استان پایش و بررسی کودکان واگذار شده از سال 74 به بعد 
نشان می دهد ساماندهی شدن وضعیت واگذاری و سخت گیری ها 

در تعیین صالحیت خانواده ها موجب شده است کودکان 
واگذار شده در حال حاضر از افراد موفق جامعه 

باشند.

اردبیل

13 مرکــز شــبانه روزی 
نگهداری کودکان و نوجوانان بی سرپرست 

و بدسرپرست در کردستان فعال است. از این تعداد 
10 مرکز در ســنندج، 2 مرکز در سقز و یک مرکز در قروه 

قرار دارد که 150 کودک از نوزادی تا 18 ســالگی در این مراکز 
نگهداری می شوند. امکان واگذاری کودکان و نوجوانان تا سن 15 
ســالگی به عنوان فرزندخواندگی وجود دارد و این واگذاری با مجوز 
قضایی انجام می شود. دختران تا زمانی که ازدواج یا شغلی پیدا کنند 
در مرکز می مانند و پسران هم تا بعد از سربازی در این مراکز حضور 

دارند و بعد از آن هم هزینه هایی به  عنوان ترخیص و ایجاد شغل 
به آنان داده می شــود. کرونا بر درخواست مردم تاثیری 

نداشته است و در کردستان شــاهد افزایش 15 
درصدی درخواســت فرزندخواندگی 

روبرو بودیم. 

کردستان

فرزندخواندگی در مازندران 
طی ســال های اخیــر نفوذ بیشــتری بین 

خانواده های بدون فرزند داشــت. حتی بنــا بر اظهار 
مسئوالن بهزیستی مازندران، درخواســت سرپرستی فرزند 

از سوی برخی متقاضیان مجرد نیز ثبت شده است. در حال حاضر 
694 پرونده تقاضای فرزندخواندگی در مازندران ثبت شــده است که 
613 مورد از این تقاضاها در سال 99 وارد سامانه ملی فرزندخواندگی شد، 
اما با توجه به آغاز به کار سامانه ملی فرزندخواندگی از سال گذشته و ثبت 
شدن پرونده های به جا مانده از سال های پیشــین در این سامانه همه 
613 تقاضای وارد شده مربوط به سال 99 نیستند. همچنین در سال 

گذشته 25 پرونده تقاضای فرزندخواندگی در مازندران با تحویل 
سرپرســتی 25 کودک به سرانجام رســید. تعداد کودکان 

حاضر در مراکز نگهداری کودکان بی سرپرســت و 
بدسرپرست مازندران متغیر است. 

مازندران

در زنجــان 60 کــودک 
بی سرپرست در 5 مرکز بهزیستی نگهداری 

می شــوند که این کودکان و نوجوانان از گروه ســنی 
0 تا 6سالگی در شیرخوارگاه شــهید بقا ثمین تاب نگهداری 

می شوند و در پایان 6 ســالگی  به  سایر خانه های کودک و نوجوان 
انتقال می یابند. متقاضیانی که از طریق قانونی سرپرستی کودک زیر 3 
سال را بر عهده گیرند از مزایای حمایتی حق اوالد و مرخصی دوره مراقبت 
)معادل مرخصی دوره زایمان( بهره مند می شوند و کودک و نوجوان تحت 
سرپرستی نیز از مجموعه مزایای بیمه و بیمه های تکمیلی و فق مقررات 
قانونی برخوردار می شــوند. فرزندخواندگی در سال های گذشته با 

استقبال زیادی در این اســتان روبه رو بوده و سال گذشته 31 
کودک و نوجوان به خانواده های متقاضی واگذار شده که 

طبق آمار تعداد تقاضا برای فرزندخواندگی کمتر 
از تعداد کودکان است.

زنجان 

طبــق آخریــن آمــار در 
اصفهــان، 100 مــورد واگذاری کــودک به 

متقاضیان فرزندخواندگی در سال گذشته صورت گرفته 
است و 900 زوج برای طی مراحل و دریافت فرزند در نوبت قرار 

دارند. اصفهان 40 مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرســت دارد که 
بیش از 400 کودک بی سرپرست و بدسرپرســت را نگهداری می کنند. 

اصفهان یکی از استان هایی است که بیشترین آمار متقاضیان فرزندخواندگی 
را در کشور به خود اختصاص داده است. 15 درصد از زوج های این استان دچار 
ناباروری و نازایی هســتند و این آمار در برخی شهرســتان ها بیشتر است که 
موجب افزایش آمار متقاضیان در آن شهرستان ها شده. زوج های متقاضی 
از اقشار مختلف و با سطح اجتماعی و اقتصادی متفاوت هستند و در بین 

آن ها روحانی، پزشک، بازاری، معلم و استاد دانشگاه دیده می شود. در 
اصفهان حدود30 نوزاد شیرخوار وجود دارد و بقیه در سنین 

باالتر هســتند که به نظر می رســد فرهنگ سازی در 
پذیرش کودکان بزرگتــر، امری ضروری 

باشد.

اصفهان

در خراسان شمالی 178 
خانواده متقاضی فرزند خواندگی هستند. 

طی سال گذشته 29 فرزند در مراکز شعبه خانواده 
پذیرش و 11 کودک برای فرزندخواندگی به خانواده های 

متقاضی واگذار شــدند که 80 درصد آن ها زیر یک ســال 
هستند، زیرا بیش از 90 درصد درخواست های واگذاری کودک 
به سازمان بهزیستی برای کودک شیرخوار است. در خراسان 
شمالی همچنین دختران مجرد باالی 35 سال نیز می توانند 

متقاضی فرزندخواندگی از جنس مونث باشند و کودکان 
شیرخوار تا 16 ســال با قوانینی از قبیل به نام زدن 

یک سوم اموال یا با توافق بخشی از اموال و 
دیگر شرایط واگذار می شوند.

خراسان 
شمالی

خراســان رضوی رتبه اول 
فرزندخواندگــی را در کل کشــور دارد و در 

یک سال گذشــته 298 کودک در خراسان رضوی به 
فرزندخواندگی داده شده اند. 50 مورد از این کودکان مقیم مراکز 

شبانه روزی بوده اند. تعداد فرزندان معلول یا دارای بیماری سخت در 
بین واگذاری های پارسال 6 مورد و یکی از آن ها دچار اختالل دو جنسیتی 

جسمی بوده است. در سال گذشــته 210 فرزدخواندگی غیرقانونی نیز در 
استان ثبت شد. پس از طی مراحل قانونی و اثبات عدم ربوده یا خریداری شدن 
کودک از سوی خانوده ها توسط مراجع قضایی، اداره بهزیستی فرزدخواندگی 
این کودکان را به خانواده های مذکور محول می کنــد. این تعداد کودک 
واگذارشده نســبت به مدت مشــابه ســال قبل از آن، کاهش داشته 

اســت. کرونا در تمام بخش های خدمات، محدودیت ایجاد کرده، 
همچنین بر فرایند واگذاری تاثیر داشته و تعداد واگذاری ها 

را کاهش داده اســت. در حال حاضر 500 نفر در 
نوبت فرزندخواندگی استان قرار دارند.

خراسان 
رضوی در کرمان 1300 کودک در 

مراکز نگهداری بهزیستی حضور داشتند که 
با تسهیل فرایند واگذاری فرزندخوانده طی 2-3 سال 

اخیر تعداد کودکان مراکز بهزیستی در سال گذشته به 900 
نفر رسید. در سال99 بیش از 100 کودک به خانواده های متقاضی 

فرزندخواندگی واگذار شــد و در حال حاضر بیش از  1200 متقاضی 
در استان در نوبت هســتند.  نگاه کرمانی ها به فرزندخواندگی نسبت به 
گذشته بهتر و همین موجب شده خانواده ها مدت زیادی در نوبت بمانند. 
با وجود این،  چالش فعلی استان درخواست عموم خانواده ها برای نوزادان 
و دختران است در حالی که بچه های بزرگ تر هم در مراکز بهزیستی 

حضور دارند.  کرونا تاثیر مســتقیم بر این جریان نگذاشــته و 
شیرخوارگاه ها هم تعطیل نشده اند، اما به  دلیل محدودیت ها 

و مقررات جدید کرونایی در اداره ها، روند رسیدگی 
به پرونده   متقاضیان مقداری طوالنی 

شده است.

کرمان

سال گذشــته با راه اندازی 
ســامانه فرزندخواندگی در فــارس روند به 

سرپرســتی گرفتن کودکان در این اســتان 10درصد 
افزایش پیدا کرد و 78 کودک صاحب خانواده شــدند. در حال 

حاضر هم بیش از هزار خانواده در انتظار فرزند خوانده و البته بیشتر 
این خانواده ها متقاضی سرپرستی کودکان دختر هستند. شاخص های 
اجتماعی، اقتصادی، وضعیت رفاهی، روانی و تاب آوری از شاخص های مهم 
در دریافت فرزند خوانده توسط خانواده هاست و همه این شاخص ها در 
سپردن فرزند به خانواده ها بررسی می شود. کودکانی که قابل واگذاری 

نیستند نیز مانند معلوالن و کودکان بد سرپرست که والدینشان در 
زندان هستند در قالب اجرای طرح »مشک« به طور موقت به 

خانواده های متقاضی سپرده می شوند و اهالی استان 
فارس از این طرح نیز اســتقبال زیادی 

کرده اند.

فارس

همشهری  ترویج فرهنگ فرزندخواندگی را در هر استان به همراه آمار بررسی کرده است
فرآیند ثبت درخواســت، 

رسیدگی، ارجاع، معرفی کودک و پیگیری 
متقاضیان برای فرزندخواندگی در قزوین به شــکل 

الکترونیک انجام می شود و زوجینی که 5سال از تاریخ ازدواج 
آن ها گذشــته و فرزندی ندارند، زنان و دختران بدون شوهر و زنان 

و زوجین دارای فرزند، افرادی هســتند که می توانند بــا ارائه مدارک 
مورد نیاز فرزندی را بــه فرزندخوانندگی بپذیرند.  با راه اندازی ســامانه 
فرزندخواندگی در استان از بین جمعیت متقاضیان 17درصد خانواده های 
دارای فرزند، 11درصــد دختران مجرد و 73 درصد خانــواده بدون فرزند 
هستند. تمام کودکان بدون سرپرست که به هر طریقی به بهزیستی استان 
ارجاع می شــوند طی مدت چند ماه با مجوز دادگستری به خانواده ها 

واگذار می شوند و در حال حاضر هیچ کودک واجد شرایط واگذاری 
به خانواده های متقاضی در مراکز پرورشــگاهی استان وجود 

ندارد و در واقع به ازای هر یک کودک ارجاع شــده به 
مراکز پرورشگاهی استان 10 نفر متقاضی 

وجود دارد.

قزوین  فرزندخواندگی در آذربایجان  
شرقی تا  چند ماه گذشته با روند مناسب و در 

حال افزایش در حال اجرا بود. در ســال 99 بیش از 41 
کودک به خانواده های متقاضی فرزندخواندگی سپرده شد، اما 

این روند رو به افزایش متوقف شد و سامانه ملی فرزندخواندگی که به 
منظور پذیرش درخواست متقاضیان راه اندازی شده است، فرزند خواندگی 

را تغییر داده و متقاضیان باید پس از طی مراحل پیچیده  حکم سرپرستی 
دریافت کنند؛ روندی که به گفته مسئوالن بهزیســتی استان با اجرای آن 
فقط 5 خانواده حائز صالحیــت دریافت کودک به عنــوان فرزند خوانده 
هستند. در حال حاضر در استان 60کودک در شیرخوارگاه احسان تبریز 

نگهداری می شود، اما نکته جالب این است که 205 خانواده در استان 
درخواست فرزندخواندگی کرده اند که با مقررات جدید احتماال 

به جز تعداد انگشت شــمار آن ها نمی توانند صاحب 
فرزند شوند.

آذربایجان 
شرقی 

در یک ســال گذشــته 51 
کودک در خراسان جنوبی به فرزندخواندگی 

داده شــده اند که از این تعداد 21 کودک پســر و 30 
کودک دختر بوده اند. در حال حاضر نیز 7کودک بی سرپرست 

در نوبت دهی فرزندخواندگی اســتان قرار دارند. این آمار نسبت به 
سال 98 کاهش 30درصدی داشته که دلیل اصلی آن ویروس کرونا و 

محدودیت های ایجادشده توســط این بیماری است. در خراسان جنوبی 
تعداد کودکان نســبت به خانواده های متقاضی فرزندخواندگی همیشه 
کمتر از میانگین کشــوری بوده اســت. در ســال 99 تعداد 228 و در 
سال های پیش از آن 369 خانواده متقاضی فرزندپذیری بوده است. 

باتوجه به رعایت تناسب سنی بین متقاضیان و کودک و این که 
خانواده ها اکثرا متقاضی نوزاد یا کودک زیر 2سال هستند 

این موضوع را با تجمع پرونده ها از ســال های 
قبل مواجه کرده است.

خراسان 
جنوبی 

ثبــت 
تقاضای فرزندخواندگی در 

سمنان طی ســال 99 نسبت به سال 98 بنا 
به اظهار مسئوالن بهزیستی این استان افزایش داشت. 

طبق آمارهای ثبت شــده پارســال 78 نفر در سمنان برای 
پذیرش سرپرستی فرزند در ســامانه ملی فرزندخواندگی ثبت نام 

کردند. با این حال در سال گذشته سرپرستی 22 فرزند به 22 خانواده 
متقاضی واگذار شــد که همه زوج های دریافت کننده سرپرســتی این 
فرزندان از متقاضیان سال های پیش از 99 بودند. سمنان از نظر آسیب های 
اجتماعی، جزو استان های کم آسیب کشور محسوب می شود و به همین 
دلیل تعداد فرزندان قابل واگذاری بــه خانواده های متقاضی در این 

استان اندک اســت. یکی از چالش های موجود در ثبت تقاضای 
فرزندخواندگی دیر اقدام کردن متقاضیان و ثبت درخواست 

در سنین باالســت که موجب می شود از اولویت 
واگذاری سرپرستی خارج شوند.

سمنان
با توجه به وسعت، جمعیت 

و شــرایط موجود، بوشهر 1 شــیرخوارگاه و 
4 خانه کودک و نوجوان شــبانه روزی به تفکیک سن و 

جنس کودکان دارد که در یک ســال اخیر پذیــرای کودکان و 
نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست بوده است. 80درصد از کودکان 

پذیرش شده در این مراکز زیر 16سال و از این تعداد فقط 20درصد واجد 
شرایط واگذاری هستند. عمده درخواست زوجین فرزندان زیر 5 سال است 
که تاکنون 15 درصد از کودکان به فرزندخواندگی پذیرفته شده اند. با توجه به 
سیاست سازمان در زمینه کاهش مدت حضور فرزندان در خانه ها و پاسخگویی 
به متقاضیان واجد شــرایط، خوشــبختانه کرونا تاثیــری در کاهش آمار 
فرزندخواندگی این استان نداشته و میزان پذیرش و واگذاری فرزندان سیر 

معمول خود را طی کرده است.  همچنین در نتیجه رویکرد بهزیستی 
برای باز پیوند کودکان به خانواده اصلی و فرهنگ سازی، بوشهر 

با کثرت متقاضی فرزندخواندگی روبه روست در حالی 
که تعداد کــودکان با میــزان متقاضیان 

هم خوانی ندارد.

بوشهر 

طراحی: محمد افضل پور

بر تسریع روند فرزندخواندگی، جلوی عدم شفافیت و سفارش های فرزندخواندگی هم گرفته 
شود. بر اساس اعالم بهزیستی کشور سال گذشته بیش از ۱۷۰۰ کودک به فرزندخواندگی 
رفتند که نشان می دهد کرونا نتوانست بر این فرهنگ تاثیری بگذارد. نکته جالب تر اینکه با 
فرهنگ سازی صورت گرفته در ۵ سال گذشته حدود ۱۴۰۰ کودک دارای معلولیت یا بیماری 
خاص نیز در سراسر کشور توسط خانواده های نیکوکار به فرزندخواندگی پذیرفته  شده اند. 
از این آمار ۶۰۲ کودک معلول بودند و ۷۹۷ کودک دارای بیماری خاص. در حال حاضر به  طور 
متوسط حدود هزار کودک در 33 شیرخوارگاه  کشور نگهداری می شوند که تعدادی از آن ها 
پس از اطمینان از وضعیت خانواده ها بازپیوند می شوند و برخی نیز پس از دریافت حکم قضایی 

به فرزندخواندگی می روند. در ادامه با وضعیت 
فرزندخواندگی در اســتان های 

ایران بیشتر آشنا شوید.
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   رسیدگی به تپه نورالشهدا تویسرکان 
راه دسترسی به تپه نورالشهدا تویسرکان و آرامگاه شهدای گمنام بسیار باریک است و پیاده رو 
ندارد. محوطه پارکینگ خودروها هم خاکی است و با عبور هر خودرو محوطه غرق در خاک 
می شود. آب آشامیدنی بهداشتی در جوار آرامگاه شــهدا برای نوشیدن یا وضو گرفتن وجود 

ندارد. به این آرامگاه رسیدگی شود.
سعیدی از همدان 

  قطع ۱۰۰ ساعته ارتباط در بنت
بخش بنت در نیک شهر استان سیستان وبلوچستان همیشــه در طول سال به ویژه در زمان 
بارندگی، طوفان یا سرما و گرما با مشکل قطع ارتباط مخابراتی و اینترنت مواجه می شود. در 
ماه های اخیر هم بارها شاهد این مشکل بوده ایم و فرسودگی فیبر نوری، نبود تجهیزات و نیروی 
الزم مهم ترین عامل این اتفاق است. عالوه بر قطعی ارتباط گاهی شاهد اختالل در شبکه هم 
هستیم. راهکار حل این مشــکل زمینی کردن فیبر نوری از نیک شهر به بنت است. عملیات 

اجرایی این طرح شروع شده، اما کند پیش می رود. 
بخش بنت بر اساس سرشماری 1395، 28 هزار و 722 نفر جمعیت دارد. 

رئیسی بخشدار بنت

  تغییر کاربری زمین ها در دشت شهرکرد 
دشت شهرکرد، دشت حاصلخیزی برای کشاورزی است. با توجه به اینکه کشاورزی یکی از 
اولویت های دولت  است، اما در این دشــت عده اي اقدام به تغییرکاربری های با مجوز و بدون 
مجوز کرده اند و تهدیدی جدی برای کشاورزی این دشت شده اند که خواستار جلوگیری از 

این تغییر کاربری  های بی مورد هستیم.
عباس بهشتی از چهارمحال و بختیاری

صدای همشهری

سیده زهرا عباسی
خبرنگار

بیش از 2ماه از زلزله 5/6ریشتری در سی سخت،  شهری در 
دامنه کوه های سربه فلک کشــیده دنا می گذرد. به روایت 
مسئوالن شهرستان دنا در کهگیلویه وبویراحمد، آواربرداری 
به پایان رسیده و اوضاع شهر نســبت به روزهای اول بعد از 
زلزله بهتر شــده، اما نگاه مردم به خرابی هاســت و تا شهر 

بخواهد آباد شود،  آرام و اطمینان خاطر نخواهند داشت.

روند بازسازی ادامه دارد 
آمار خرابی ها کم نیســت. خانه های سی ســخت چندان 
امن ساخته نشــده  بودند و یک لرزه کافی بود تا سقف های 
قدیمی تر آوار شــود و حتی دیوار خانه های نوساز هم ترک 
بردارد. آمار واحدهای تخریبی که باید از نو ســاخته  شوند 
به گفته فرماندار دنا، 1018مورد در شــهر و 680مورد در 
روستاهای اطراف است؛ خانه هایی که سرجمع تسهیالت 
در نظر گرفته شــده برای از نو ساختن شــان 185 میلیون 

تومان تعیین شده.
فرماندار دنا با بیان اینکه حدود 3هزار خانه روستایی و شهری 
هم جزو خانه های تعمیری قرار گرفته اســت به همشهری 
می گوید:  »بیــش از 600 پرونده برای ســاخت خانه های 
تخریبی به بانک ها معرفی شده اســت و بیش از 500 مورد 
از این میان قرارداد بســته  و بیش از 200 مورد هم شــناژ 

گرفته اند.«
»عبدالحمید پناهی«  با بیان اینکه قرار است ساخت وسازها 
تا مرداد به پایان برســد، می افزاید: »برای تسریع کار مردم 
ســاعت کاری بانک ها افزایــش یافتــه و همچنین تعداد 
کارمندان و باجه ها هم بیشتر شده، اما مردم باید همکاری 
کنند و پیگیر پرونده هایشان باشــند و هم اینکه نقشه ها را 

کم و زیاد نکنند. بعضی نقشــه نظام مهندسی گرفتند، اما 
نقشه را کم و زیاد کرده اند و همین روند بازسازی را با تاخیر 

مواجه می کند.«
او با بیان اینکه ســیمان، بتن، آرماتور، آجر و سایر مصالح 
پایین تر از قیمت بازار به شهروندان زلزله زده فروخته شده 
است، اظهار می کند:  «این شرایط موجب شده است کمی 
هزینه ها کاهش یابد،  اما با وجود این طبق وعده معاون اول 
رئیس جمهوری قرار شد مردم کار را تا 80 درصد جلو ببرند 
و در صورت کافی نبود تســهیالت برای ساخت یک واحد 

80متری، دولت مجدد در این باره تصمیم گیری کند.«

به گفته او، تســهیالت 185 میلیون تومانی در نظر گرفته 
شده برای ساخت خانه های تخریبی بر مبنای متراژ 80متر 
است و اگر کسی بخواهد خانه  بزرگتری بسازد مابه ازا را باید 

خودش پرداخت کند.

تسهیالت بازسازی
»اســحاق جهانگیری« معــاون اول رئیس جمهوری روز 
دوشــنبه، دوم فروردین به سی سخت سفر و ضمن دیدار و 
گفت وگو با زلزله زدگان تأکید کرده بود که اگر اعطای وام و 
تسهیالت پیش بینی شده برای  بازسازی سی سخت پاسخگو 

نبود، هیأت دولت برای حمایت های بعدی همکاری می کند. 
با وجود این، شــهروندان برآورد کرده بودند ساخت هر متر 
خانه در سی سخت تا 4 میلیون تومان هزینه داشته باشد، اما 
مسئوالن بنیاد مسکن این رقم را تا 2 میلیون و 500 تومان 
اعالم کرده اند و در این میان خبر می رسد که قرارگاه خاتم 
االنبیا )ص( اعالم آمادگی کرده است 200 واحد مسکونی را 

با همین تسهیالت 185 میلیون تومانی می سازد.
عالوه بر 185میلیون تومان تســهیالت بــرای خانه های 
تخریبی، خانه های تعمیری هم به 3 گروه تقسیم شده اند. 
با توجــه به حجم خســارت، خانه های تعمیــری نوع اول 
30میلیون تومــان وام بدون ســود با کارمــزد 4درصد و 
15میلیون تومان کمک بالعــوض، خانه های تعمیری نوع 
دوم 20میلیون تومان وام و 10میلیون تومان کمک بالعوض 
و خانه های تعمیری نوع سوم، 10میلیون تومان وام و 5تومن 

کمک بالعوض دریافت می کنند.

بازسازی »سی سخت«  تا پايان تابستان

    سه شنبه 21  ارديبهشت 1400 
شماره 8217 

021-23023405    
ستون صدای همشهري براي نوشتن مشکالت شما شهروند  گرامی  است. معضالتي که منعکس مي شوند تا 
مسئوالن آنها را بخوانند و در پي یافتن راه حلي براي رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکالت خود از ساعت 

9 تا 17با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

سد دز- عكس: ايسنا

سی سخت، مرکز شهرستان دنا در کهگیلویه 

و بویراحمد چهارشــنبه 29بهمن ســاعت 

22:۰5 با زلزله 5/6ریشــتری لرزید. زلزله در 

فاصله ۱۰کیلومتری سی سخت در کهگیلویه و 

بویراحمد، ۱9کیلومتری کمه در استان اصفهان 

و 2۴کیلومتری یاســوج رخ داد. شــدت این 

زمین لرزه که به گزارش مرکز لرزه نگاری کشور 

در عمق ۸کیلومتری زمین اتفاق افتاده است به 

حدی بود که در ۸7 روستای اطراف سی سخت 

هم خرابی هایی به بار آورد. طبق اعالم جمعیت 

هالل احمر با توجه به وسعت حادثه، 6۱نفر از 

اهالی سی سخت دچار مصدومیت شدند. از این 

تعداد ۳۴نفر به صورت سرپایی مداوا و 27نفر به 
بیمارستان یاسوج منتقل شدند. 

چرای غیر مجاز دام در مراتع شهرستان مرزی جلفا، چرای غیر مجاز در دشت جلفا
پوشش گیاهی منطقه را با خطر جدی روبرو کرده است

سید مرتضی احمدپور
خبرنگار

با شروع فصل بهار، چرای دام در دشت ها و مراتع آغاز شده است. اما در دشت مرزی 
جلفا با توجه به محدودیت های مرزی و افزایش باغ ها در دشت گردیان، زمین برای 
چرای دام محدودتر شده. این محدودیت موجب ورود بیش از اندازه دام به مراتع 

این شهرستان و تهدید پوشش گیاهی دشت جلفا شده است.

تغییرکاربری مراتع به واحدهای صنعتی 
صابر رزاقی، کارشناس منابع طبیعی با اشاره به وضعیت مراتع و دشت های جلفا می گوید: در 
ســال های اخیر بخش قابل توجهی از زمین ها و مراتع دشت جلفا از جمله زمین های اطراف 
روستاهای شجاع و علمدار و گرگر به عنوان زمین های تجاری و صنعتی تغییر کاربری یافته و 

شرایط برای چرای دام سخت تر شده است.
وی خاطر نشان می کند: جلفا به واسطه نزدیکی و همجواری با رود ارس خاک نرمتری دارد و 

رطوبت خاک به نحوی است که با چرای زیاد پوشش گیاهی از ریشه تخریب می شود.
 رزاقی خاطر نشان می کند: ترکیب گیاهی این منطقه تفاوت محسوسی با دیگر مناطق استان 
دارد و آب و هوای شرجی آن بر سرعت تخریب سنگ ها و فرسایش خاک تاثیر گذاشته است. 

حاال چرای دام هم موجب نابودی بیشتر پوشش گیاهی می شود.

لزوم همراهی مردم
چرای بیش از اندازه دام موضوعی است که فرماندار این شهرســتان هم به آن واکنش داده و 
می گوید: پوشش گیاهی هنوز رشد کافی ندارد و اگر دام ها وارد مراتع شهرستان شوند، تخریب 
و نابودی گیاهان را رقم می زنند.صادق احمدی تاکید می کند: چرای دام ها در مراتع باید قانونی 

بوده و مردم چرای غیرمجاز را به اداره منابع طبیعی اطالع دهند.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری جلفا هم می گوید: چرای دام در مراتع باید بر اساس زمان 
قید شده در پروانه های صادره باشد.حسن ساللی تاکید می کند: این تاریخ بر اساس شرایط آب 
و هوایی، رطوبت خاک، طول و عرض جغرافیایی و نوع و ترکیب گونه های گیاهی در حوزه های 

مختلف رویشی متفاوت خواهد بود.

 بیش از 5 میلیون برگ سند تاریخی در مخازن     موزه میراث مکتوب غرب کشور در همدان
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی غرب کشور موجود است

سازمان اســناد و کتابخانه ملی 
غرب کشور با مرکزیت همدان 
بیش از 5 میلیون برگ ســند 
تاریخی در کنار گنجینه غنــی از کتاب های 
قدیمی و تاریخی در دل خود جای داده است. 
در صورت مساعدت مســئوالن می توان این 
اسناد را در موزه ای به نام موزه میراث مکتوب 
غرب کشور در همدان در معرض دید عموم قرار 
داد. با این اقدام شهروندان ضمن لذت بردن از 
تماشای این اسناد بی نظیر، با فرهنگ سپردن 
اســناد تاریخی خود به این ســازمان آشــنا 
می شوند. کارشناســان معتقدند هنوز اسناد 
تاریخی ارزشمندی در آلبوم های خانوادگی 
بســیاری از همدانی ها وجود دارد که شــاید 

خودشان هم از اهمیت آن ها مطلع نباشند. 
از این رو مسئوالن سازمان اسناد و کتابخانه 
ملــی غــرب کشــور پیشــنهاد کرده اند تا 
عملی شــدن راه اندازی موزه میراث مکتوب 
غرب کشــور، یکی از فرهنگسراهای برای به 
نمایش گذاشتن اسناد تاریخی در اختیار این 
سازمان قرار گیرد که فعال در حال طی کردن 

مراحل اداری است.
از طرفی فضای ســاختمان موجود سازمان 
اسناد و کتابخانه ملی غرب کشور با مرکزیت 
همدان آن قدر محدود است که مسئوالن این 
سازمان را با مشکل مواجه کرده و باعث شده 
آن ها درخواست واگذاری ساختمانی مناسب تر 
را بــه اســتانداری بدهند. به نظر می رســد 
با ساختمان های مناســبی که استانداری و 
نهادهایی مانند شــهرداری در اختیار دارند، 
پذیرش این درخواست خیلی سخت نباشد که 

گویا استاندار همدان هم اهتمام ویژه ای در این 
زمینه به کار گرفته است.

  جایگاه همدان
مدیرکل سازمان اسناد و کتابخانه ملی غرب 
کشور با بیان این که آرشیو ملی هر کشوری 
تاریخچه و پیشــینه فرهنگی و تاریخی آن 
کشــور را به هم عصران و البته همه دوره ها 
معرفی می کند و هیچ چیز به اندازه اســناد 
تاریخی نمی تواند بــرای عظمت فرهنگی و 
تحول ساز بودن یک منطقه قابل استناد باشد، 
درباره پیشینه این سازمان توضیح می دهد: 
در پی اتخاذ سیاست های کالن سازمان اسناد 
و کتابخانه ملی جمهوری اســالمی ایران، به 
منظور گسترش فعالیت های خود در سراسر 
کشــور و به منظــور تمرکززدایــی و ایجاد 
تســهیالت برای پژوهشــگران و محققان و 
سامان بخشی به اسناد بومی و محلی، تاکنون 
12 مدیریت منطقه ای و اســتانی راه اندازی 
شده که مدیریت منطقه غرب کشور یکی از 
این مراکز است. میثاق گودرزی ادامه می دهد: 
این مدیریــت به عنوان نخســتین مدیریت 
منطقه ای در شهریور ســال 71 به مرکزیت 
همدان با تحت پوشش قرار دادن استان های 
غربی ایالم، کرمانشــاه، کردستان، لرستان و 
همدان تاسیس شد. مدیریت منطقه غرب با 
توجه به تحت پوشش داشتن شهرهای مرزی 
متعدد، قومیت های مختلف و قدمت تاریخی 
اســتان های غرب کشــور به ویژه همدان، از 

جایگاه ویژه ای برخوردار است.

  روش های جمع آوری اسناد
مدیرکل سازمان اسناد و کتابخانه ملی غرب 
کشور درباره روش های جمع آوری اسناد در 

این سازمان توضیح می دهد: یکی از مهم ترین 
روش های دریافت منابع برای سازمان اسناد، 
واسپاری قانونی است که بر اساس آنان همه 
دســتگاه های دولتی حق تولید ســند دارند 
اما حق امحای آن را ندارند. کارشناســی در 
این زمینه نیــز صرفا در حیطــه اختیارات 
کارشناسان سازمان اســناد است تا اسنادی 
که واجد ارزش نگهداری دائمی هســتند به 
سازمان اسناد منتقل شود. در حال حاضر 5 
میلیون سند از دستگاه های اجرایی مختلف 
اســتان در مخازن این ســازمان وجود دارد 
که مهم ترین آن ها مربــوط به اتاق بازرگانی، 

استانداری، فرمانداری و بهزیستی است.
وی می افزایــد: مبادله اســناد نیــز از دیگر 
روش های جمع آوری سند در سازمان اسناد 
است. برخی خاندان های اصیل مانند خاندان 
نظری همدان و خاندان اسفندیاری کرمانشاه 
که به اهمیت نگهداری اسناد خانوادگی خود 
واقف بودند، آن ها را به امن ترین مکان یعنی 
سازمان اسناد سپرده اند که در مخازن سازمان 
نگهداری می شــود.گودرزی ادامه می دهد: 

خرید سند نیز از دیگر روش های جمع آوری 
اسناد تاریخی است. کمیته ای متشکل از تمام 
نسخه شناسان کشور در تهران تشکیل می شود 
که همه اسناد قابل خرید در این کمیته مورد 
بررسی قرار می گیرد و در صورت واجد ارزش 

بودن، این اسناد خریداری می شود.

  رفع مشکل کمبود فضا
مدیرکل سازمان اسناد و کتابخانه ملی غرب 
کشور معتقد است: فضای کالبدی مناسب در 
تحقق برنامه های یک سازمان بسیار موثر است 
و به همین دلیل همه تالشــمان را برای رفع 
مشکل فضای سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
غرب کشور )همدان( به کار گرفته  و به جاهای 
خوبی هم رسیده ایم. مصوبات واگذاری یک 
ساختمان جدید به این سازمان از استانداری 
گرفته شده است و امیدواریم هرچه زودتر این 

مصوبات اجرایی شود.
البته همــه چیز را نباید به گــردن نهادهای 
دولتی انداخت و می توان از صاحبان صنایع و 
خیرین انتظار داشت در مسائل فرهنگی یک 

شهر نیز وارد شوند و برای این حوزه نیز هزینه 
کنند. کما اینکه در تبریز خانه استاد شهریار 
از سوی یک کارخانه دار خریداری، مرمت و به 
موزه تبدیل شد اما تاکنون در همدان چنین 
اتفاقی نیفتاده اســت. گــودرزی در این باره 
می گوید: فرهنگ جامعــه نتیجه رفتارهای 
عمومی مردم آن است و زمانی که می گوییم 
یک جامعه به تعالی فرهنگی رسیده به روش 
و منش مردم آن جامعــه برمی گردد. زمانی 
می توانیم بگوییم به بخشی از مقاصد علمی 
خودمان رســیده ایم که بنای آن را درســت 
گذاشته باشــیم.وی ادامه می دهد: گامی که 
می تواند به این حــوزه کمک کند، همگامی 
خیرین استان است که تعدادشان کم نیست 
اما شاید ما نتوانسته ایم دغدغه های فرهنگی 
خودمان را با این خیریــن در میان بگذاریم و 

آن ها را ترغیب به سرمایه گذاری کنیم.

  پیشنهاد نمایش اسناد برای شهروندان
مدیرکل ســازمان اســناد و کتابخانه ملی 
غرب کشور تأکید می کند: یکی از مشکالت 
اساسی ما ناآشنایی شهروندان با سازمان و 
اهمیت نگهداری اسناد تاریخی در یک مکان 
امن است. به همین دلیل پیشنهاد راه اندازی 
موزه میراث مکتوب غرب کشور در همدان را 
مطرح کرده ایم تا ضمن این که شهروندان از 
تماشای این اسناد لذت می برند، به سپردن 
اسناد تاریخی خود به این سازمان ترغیب 
شوند. در صورتی که فعال امکان راه اندازی 
چنین موزه ای وجود نداشته باشد، شهرداری 
می تواند یکی از فرهنگسراهای خود را برای 
به نمایش گذاشتن این اســناد در اختیار 
سازمان اسناد و کتابخانه ملی غرب کشور 

قرار دهد.

فاطمه کاظمی
خبرنگار
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