
چالش تأمين آب 
براي 210شهر

براساس آمارهاي شركت مهندسي آب و فاضالب، ۱۰۰شهر ايران
از نظر وضع تأمين آب شرب در شرايط قرمز قرار دارند

 نظرسنجي ها نشان مي دهد گزينه »نمی دانم« اصلی ترين رقيب نامزدهای اين دوره
از انتخابات رياست جمهوری  است

  نامزدهاي رياست جمهوري درباره شبكه هاي اجتماعي چگونه فكر مي كنند؟

آخرين نظرسنجي هاي انتخاباتي حكايت از شمار باالی آرای ســرگردان رای دهندگان احتمالی دارد. تاكنون هيچ كدام از 
نامزدهاي حاضر در صحنه نتوانسته اند در نظرسنجی ها حدنصاب مورد نياز براي تكيه بر صندلي رياست جمهوري را به دست 
بياورند.  براساس قانون اساسي كانديداي منتخب بايد نيمي از آراي شركت  كنندگان در انتخابات رياست جمهوري را به دست 

آورد. صفحه  هاي 2 و ۱۱ را بخوانيد.

 افزايش سهم سفر با دوچرخه، توسعه دوچرخه هاي اشتراكي و اتصال مسيرهاي دوچرخه
به شبكه حمل ونقل همگاني  در دستوركار مديريت شهري تهران

رقابت بر سر آراي سرگردان 

دوچرخه سواري در شهر تسهيل مي شود
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آخرين خبرها از واكسن هاي ايراني

يادداشت
علي صابري ؛ حقوقدان و عضو شوراي چهارم شهر تهران

در روز هاي گذشته گزارش تحقيق و تفحص شوراي 
شهر تهران درباره شركت رســا تجارت تهيه  شد 
 اما فرمانداري تهران به اين كار اعتراض و اظهار كرد كه جزو اختيارات شــورا

نيست.
در اين زمينه بايد به مباني حقوقي اقدامات شــورا هاي شــهر توجه كرد. اگر 
وظايف نظارتي شورا را درنظر داشته باشيم مي بينيم كه اختيار انجام تحقيق 
و تفحص براي شورا محفوظ است. حتي اگر شوراي شهر را به اصطالح شوراي 
شهرداري هم درنظر بگيريم باز هم اين شــورا مي تواند تحقيقات الزم را انجام 
دهد. اگر عنوان »تحقيق و تفحص« ايجاد حساسيت مي كند، مي توان اين كار را 
در چارچوب گزارش هاي ساالنه بودجه انجام داد. وقتي بخشي از بودجه ساالنه 
در زمينه تحقق درآمد ها يا تفريغ بودجه، اشكاالتي داشته باشد مي توان موضوع 

را تاحصول نتيجه پيگيري كرد.
حوزه تحقيق و تفحص شوراي شهر بسيار گسترده است. اين را درنظر داشته 
باشيد كه با وجود اينكه شهردار در انتصابات خود آزاد است اما در همين زمينه 
شــورا مي تواند شــهردار را به صحن فرابخواند و از او گزارش بخواهد كه چرا 
شخصي را به سمتي منصوب كرده است و چرا اتفاقي در هر كدام از حوزه هاي 

كار شهرداري افتاده است.
اگــر اختيار تحقيــق و تفحص را از شــورا بگيريــم تنها بايد 2جلســه براي 
 انتخاب رئيس شــورا و شــهردار برگزار شــود و بعــد هم ســاالنه بودجه را 

تصويب كند. 
در سال هاي گذشته بار ها شــاهد اظهاراتي درباره كاهش اختيارات شورا هاي 
شهر ها بوديم. اين يك بحث قديمي درباره تمركززدايي است. معموال اينطور 
است كه هر سياستمدار وقتي مسئوليتي ندارد از تمركززدايي صحبت مي كند 
ولي وقتي به مسئوليت مي رســد از لزوم تمركزگرايي سخن مي گويد و اينكه 

اختيارات را نبايد به ديگران داد.
شورا مي تواند در تمام حوزه هاي كار شهرداري تحقيق و تفحص را انجام دهد و 
درباره تمامي اموري كه به اداره شهر ارتباط دارد حداقل به اندازه تهيه گزارش 
فعاليت كند. اين گزارش ها مي تواند درباره ســازمان های خدمت رســان هم 

انجام شود.
متأسفانه از نتيجه گزارش هايي كه در ســال هاي گذشته تهيه و به قوه قضاييه 
و سازمان های نظارتي ارسال شــده خبر نداريم. يكي از مشكالت ما اين است 
كه گزارش ها منتشر نمي شود فقط گاهي كه يك مصوبه شورا در صحن ديوان 
عدالت اداري ابطال مي شود، خبر  آن هم منتشر مي شود. اگر اين مصوبات در 
كميسيون ها به نتيجه برسد يا در بخش ديگري به آن رسيدگي شود كسي با 

خبر نخواهد شد.
شايد در يك استان، شوراي شــهري يك گزارش از عملكرد نادرست يكي از 
دستگاه هاي مرتبط با امور شهري تهيه و به اســتاندار ارسال كرده باشد. اين 
گزارش مي تواند باعث ايجاد تغييراتي شود ولي شهروندان و حتي پژوهشگران 
از آن خبر ندارند. شــوراي عالي اســتان ها كه بر شورا هاي شــهر نظارت دارد 
بايد دســتاورد هاي اينچنيني را تدوين و نگهداري كند و به شــورا هاي شهر 
هم كمك كنــد كه اين گزارش ها يــا مصوبات را به گونــه اي تنظيم كنند كه 
در ديــوان عدالت اداري باطل نشــود. اين  نقض راي ها دســته بندي نشــده 
است. از طرف ديگر دستاورد هاي شــورا ها هم بايد مشخص باشد. هيچ كدام 
از اين دو كار به خوبي انجام نشــده است. شوراي عالي اســتان ها نياز به مركز 
 پژوهشــي كارآمدي در حد مركز پژوهشــي مجلس دارد كه كار هاي گذشته 

مجددا تكرار نشود.

 شوراي شهر اختيار 
تحقيق و تفحص گسترده دارد

ديدگاه
زينب ماليي ؛ روانشناس

سازمان بهداشت جهاني اضطراب را يكي از مشكالت 
جوامع مدرن مي داند و ســعي در ترويج  برنامه هايي 
براي كاهش اضطراب و افزايش سالمت رواني دارد. اضطراب به  معناي ترس هايي 
است كه منبع حقيقي بيروني ندارند و بيشتر در سطح افكار ما به وجود مي آيند. 
اضطراب، همان »اگر فالن كار را نكنيم چه مي شود« است يا »نكند چنين و چنان 
شود«؛ نوعي حس ناخوشايند كه به نوعي از مشتقات ترس به  حساب مي آيد. ترس 
نيز نوعي احساس است كه وجود آن در ما كاركردهايي دارد و كامال طبيعي است. 
به طور مثال، ترس و اضطراب ما از قبول نشدن در امتحان، باعث مي شود كه با تالش 
بيشتر به دنبال قبولي در آزمون باشيم. اما در صورتي كه ميزان ترس و اضطراب 
بيش از توان بدني ما يا آستانه تحمل مان باشد، يا به  طور مداوم، عامل ايجاد كننده 
اضطراب بدن مان را در چنگ بگيرد، ممكن است به مرور زمان دچار اختالل هاي 
اضطرابي شــويم. اين عامل زماني به  صورت اختالل تشخيص داده مي شود كه 

كارايي ما را كم و روند طبيعي و اهداف مان را با اخالل رو به رو كرده باشد.
كودكان به  عنوان بي دفاع ترين و آســيب پذيرترين قشــر 
جامعه، قطعا بيش از ديگران در معرض آســيب هاي ناشي 

از اضطراب قرار مي گيرند. از عوامل ايجادكننده اضطراب در كودك، سبك و نوع 
دلبستگي مادر و كودك يا نوع رابطه و پيوند عاطفي است كه كودك با مادرش دارد. 

 مواظبت از فرزند
يا مراقبت از ترس
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كودكان بعد از شنيدن اخبار تلخ 
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ما مواظبت هستیم

مادران چگونه فرزندانشان را در 
برابر اخبار ناگوار محافظت كنند؟

پیگیر الگوهای اخالقی تر
آيا رسانه ها به عوامل بازدارنده ترس 

در كودكان توجه می كنند؟
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چه عواملی در مدارس،  
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گزارش

دیپلماسی

نامزدها از خط قرمز عبور نكنند
دیروز روز هشدار مقامات امنيتي، انتظامي و قضایي براي باید ها و 
شایدهاي انتخاباتي بود و هر کدام در سخنانی بر آن تاکيد کردند.

در همين راستا علي القاصي دادستان تهران در جلسه هماهنگي 
ارتقای سطح عملكرد دستگاه هاي قضایي و امنيتي در انتخابات 
پيش رو، گفته: پيرامون جرائم تخلفــات انتخابات ضرورت دارد 
رویكرد پيشگيري بر مقابله مورد توجه قرار گيرد، از این رو معاونين 
دادستان و دادستان هاي شهرستان ها در مواجهه با جرائم تخلفات 
انتخاباتي سعه صدر الزم را داشته باشند .او همچنين گفت که باید 
دقت شود اموال عمومي و بيت المال له و یا عليه نامزدهاي انتخابات 
مورد اســتفاده قرار نگيرد و نامزدهاي انتخاباتــي در تبليغات و 
ســخنراني ها از خطوط قرمز نظام عبور نكنند و منافع ملي را بر 
مصالح و منافع شخصي، حزبي و جناحي و گروهي ترجيح ندهند 
و درصورت عبور از خطوط قرمز نظام، وفق موازین قانوني قاطعانه 
و بدون درنظر گرفتن موقعيت و جایگاه، با آنها برخورد خواهد شد.

 به گزارش ایسنا، در این جلســه که به منظور گسترش تعامل و 
هم افزایي دستگاه قضایي با نيروهاي امنيتي و انتظامي به عنوان 
ضابطان دستگاه قضایي و با دعوت از رئيس پليس امنيت عمومي 
ناجا، رئيس سازمان اطالعات استان تهران، فرمانده قرارگاه ثاراهلل 
و معاون امنيتي و سياسي دادستاني کل کشور، معاونان ستادي 
دادستان تهران، سرپرســتان نواحي مختلف دادسراهاي تهران 
و دادستان هاي شهرستان هاي اســتان تهران تشكيل شده بود، 
ضمن تحليل وضعيت امنيت جامعه از منظر فرصت ها، تهدیدها، 
پيش بيني ها و آینده نگري هاي مربوط به انتخابات، رویكردهاي 
قضایي و امنيتي مؤثر بر افزایش مشارکت و حفظ سالمت انتخابات 

مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

برخورد با تحريم كنندگان انتخابات
سردارحسين اشــتري، فرمانده ناجا نيز در جلسه  ویژه مسئوالن 
هيئت هاي مذهبي و مداحان تأکيد کــرده که نيروي انتظامي با 
»هنجارشكنان« و »کساني که مردم را به عدم شرکت در انتخابات 
دعوت مي کنند« برخورد خواهد کرد. اشتري گفته: »رهبر انقالب 
در دیدار با نمایندگان، مطالب را کامل فرمودند و تكليف همه را 

مشخص کردند.«
 فرمانده ناجا با اشاره به مشكالت اقتصادي و فشار این مشكالت 
بر مردم، تاکيد کرده: این  مشــكالت را نباید پاي نظام و اسالم و 
رهبري گذاشت، اینها را باید پاي ناکارآمدي مدیراني گذاشت که 
ما به درستي آنها را انتخاب نكردیم و اگر مي خواهيم این مشكالت 
حل شود، باید در 28 خرداد، به عنوان یك تكليف شرعي و الهي و 
ملي، پاي صندوق رأي بيایيم و امروز باید همه پاي صندوق هاي 

رأي بيایند.

دشمن پروژه عصباني سازي مردم را دنبال مي كند
در خبری دیگر،  ابوالفضل عمویي، سخنگوي کميسيون امنيت 
ملي با اشــاره به بررســي موضوع امنيت انتخابات 1400 در این 
کميسيون گفته است که طبق توضيحات فرمانده پليس اطالعات 
و امنيت نيروي انتظامي، دشــمن پروژه عصباني سازي  مردم را 

دنبال مي کند.
وي افزوده: در این جلسه سردار اشتري با ارائه گزارشي از اقدامات 
و تدابير درنظر گرفته شــده نيروي انتظامي در تشــكيل قرارگاه 
انتظامي امام علي)ع( در مراحل پيش، حيــن و پس از برگزاري 
انتخابات، بر آمادگي کامل ناجا براي برگزاري آرام و امن انتخابات 
تأکيد کرد. عمویي توضيح داده اســت: همچنين سردار بابایي، 
فرمانده پليس اطالعــات و امنيت نيروي انتظامــي با مروري بر 
راهبردهاي دشمن براي تهدیدسازي از انتخابات پيش رو، بيان کرد 
که دشمن پروژه عصباني سازي  مردم را دنبال مي کند. به گزارش 
ایسنا، سخنگوي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي گفته: 
سردار ساجدي نيا، معاون عمليات نيروي انتظامي هم در این باره 
با ارائه گزارشــي از آمادگي یگان هاي عملياتي و امدادي نيروي 
انتظامي براي حفظ امنيت ۷۵ هزار صندوق رأي در انتخابات، تأکيد 
کرده که تدابير الزم براي مراقبت از امنيت ســتادهاي انتخاباتي 

صورت گرفته است.

برنامه اي  براي دور ششم مذاكرات نداريم
در حالی که پنجمين دور مذاکرات برجامی در وین در حال انجام 
است و اميدواری های بســياری برای لغو تحریم ها در غالب این 
مذاکرات ابراز شده است، دیروز ميخایيل اوليانوف، نماینده روسيه 
در وین در تویيتي نوشت: پنجمين دور گفت وگوهاي وین درباره 
برجام در حال اجرا ست. فعال، برنامه اي براي دور ششم وجود ندارد. 
مذاکره کنندگان با تصور اینكه دور فعلي باید دور پایاني باشــد، 
به گفت وگوها ادامه مي دهند.  ســخنان نماینده روسيه در وین 
حكایت از این دارد که روند مذاکرات وین روبه جلو است و همچنان 
می توان اميدوار بود برخی کارشكنی های مخالفان خارجی برجام 

در این عرصه بی تاثير بوده است.

 وزن كشي نامزدها 
در تبليغات انتخاباتي 

یــك هفتــه از فرصــت تبليغــات کاندیداهاي 
ســيزدهمين دوره انتخابات ریاســت جمهوري 
مي گذرد و 19روز دیگــر موعد برگزاري انتخابات 
اســت. هر چند که هنــوز از ترکيب فهرســت 
۷نفره شــوراي نگهبان که مجــوز ورود به عرصه 
رقابت هاي انتخاباتــي را دریافت کرده اند تاکنون 
دوگانه انتخاباتي بروز نكرده است و خبري از تقابل 
انتخاباتي ادوار گذشته نيست و بيشتر از آنكه جو 
رقابت بر فضاي نخســتين ماراتن سياسي سده 
جدید حاکم باشد، شاهد دعوت به مشارکت مردم 
از سوي کاندیداها هســتيم.  به تعبيري در عدم 
حضــور نمایندگان جدی جریــان اصالح طلب و 
طيفي از جریان ميانه رو و اعتدالي در این انتخابات، 
 تنور آن هنوز به سياق قبل روشن نشده است چرا 
که بيشتر از آنكه شاهد منازعه ومناظره احزاب بر 
سر کاندیداهایشان باشــيم بيشتر شاهد استمرار 
واکنش ها به رویه اخير شوراي نگهبان در بررسي 
احراز صالحيت ها هستيم و این موضوع و اهميت 
بحث حضور همه ســالیق سياســي و مردم در 

انتخابات بر روند رقابت ها سایه انداخته است.

 آرايش انتخابات1400 چگونه خواهد بود؟
 به هرروي روزهاي انتخاباتي از پي هم مي گذرند 
و ابراهيــم رئيســي، اميرحســين قاضــي زاده، 
محسن رضایي، ســعيد جليلي،  عليرضا زاکاني، 
عبدالناصر همتي و محســن مهرعليزاده ۷نامزد 
ریاست جمهوري هســتند که سوداي هشتمين 
رئيس جمهوري ایران را در سر مي پرورانند.  در این 
ميان ۵نفر نخست در جبهه اصولگرایي همگرایي 
زیادي باهم دارند و از آنجا که درنظرســنجي ها 
رأي ابراهيم رئيســي از 4نفر دیگر با فاصله قابل 
تاملي جلوتر اســت گمانه زنی  های زیادی درباره 

کناره گيری 4 نامزد دیگر  به نفع او شده است. 
براســاس برخي تحليل هــا بعضــي معتقدند 
محسن رضایي با رأي کم بيش از 3درصدي که 
درنظرســنجي های اخير کســب کرده سوداي 
ماندن در عرصه را دارد و حتي ســوداي دوگانه 
انتخاباتي رئيسي-  رضایي را در سر مي پروراند. 
ســودایي که با رزومه کاندیداتوري هاي مستمر 
او در ادوار گذشته انتخابات ریاست جمهوري در 

تناقض نيست. 

محسن رضایي جزو معدود کاندیداهایي است که 
صالحيتش همواره از سوي شوراي نگهبان احراز 
شــده و درنهایت هم  اغلب تا پایان رقابت ها در 
صحنه مانده و به سود کسي اعالم انصراف نكرده 
است.)او تنها در انتخابات سال 84 به دليل کثرت 
کاندیداها اعالم انصراف کرد.(در سوي دیگر ميدان 
عبدالناصر همتي و محسن مهرعليزاده هستند که 
به عنوان چهره هاي مستقل و بدون حمایت جریان 
اصالح طلب راهي ميدان شده اند و اوضاع متفاوتي 
با جليلي، رضایي، زاکاني و قاضي زاده ندارند و فعال 
در جهت مجاب کردن مردم به حضور درانتخابات 

و شرح اهميت این حضورند. 
معاونــت  عنــوان  اگرچــه  مهرعليــزاده 
ریاست جمهوري در دوران اصالحات را در کارنامه 
دارد و در دولت روحاني نيز عنوان اســتانداري را 
در رزومه اش به ثبت رســانده اما ازآنجا که جزو 
گزینه هاي پيشــنهادي جبهه اصالحات نبود و 
دعوتي هم از او براي نام نویسي در انتخابات نشده 
بود در این انتخابات مورد حمایت اصالحات قرار 
ندارد و بعضا از سوي برخي طيف هاي این جریان 
به دليل اقــدام انفرادي اش نيز مــورد انتقاد قرار 

گرفته است .

 اوضاع همتي کمي بهتر از مهرعليزاده اســت، او 
که از 2سال پيش با عنوان رئيس بانك مرکزي به 
جمع اعتداليون پيوسته است این روزها با حضور 
در شــبكه هاي اجتماعي کمي وراي تصور ظاهر 
شده و تا حدودي توانســته تسلطش بر مباحث 
اقتصادي و اشــرافش به موضوعات سياســي- 
اجتماعي را به گوش مخاطبانش برساند. در همين 
فضا هم هست که برخي معتقدند سابقه دانشگاهي 
و تســلطش بر اقتصاد مي تواند بــه فاکتور هایي 
بدل شــود که او را به زیر چتر انتخاباتي طيفي از 

اعتدالگرایان و اصالح طلبان بكشاند. 

  همتي در حالي اميدوار به جلب نگاه مردم و احزاب اصالح طلب براي مصاف  با رئيسي است و دوگانه 
همتي- رئيسي را در ذهن مي پروراند كه در سوي ديگر ميدان به نظر مي رسد آرايش انتخاباتي 
مطلوب اصولگرايان درميان 5كانديداي اين جريان سياسي شكل نگرفته و تصميم سازان اصولگرا 

در روزهاي پيش رو درصدد ايجاد اجماع ميان كانديداهاي اين طيف خواهند بود.
  در بي رمقي جريان اصالحات تأكيد روزهاي اخير برخي فعاالن سياسي اصولگرا مبني بر ضرورت 
حصول اجماع نهايي درميان كانديداهاي اصولگرا، نشان مي دهد نگراني ها بابت رقابت كانديداهاي 
اين جريان درمقابل يكديگر درحال پررنگ تر شدن است. برهمين اساس هم بود كه مالك شريعتي، 
سخنگوي ستاد انتخاباتي عليرضا زاكاني، ديروز در گفت وگو با تسنيم گفت: »هر نامزدي از جريان 
انقالب بگويد من قطعا كنار مي روم اشتباه كرده است و حتي اگر هم بگويد تا آخر در عرصه حضور 

دارد بازهم اشتباه است.«
سخنان دوپهلوي شريعتي درباره ماندن يا انصراف زاكاني گواهي است براين گزاره كه در آرايش 
كنوني صحنه انتخابات، برخي كانديداهاي اصولگرا كه در ابتدا از آنها به عنوان نامزدهاي پوششي 
براي ابراهيم رئيسي ياد مي شد، بدشان نمي آيد تا پايان رقابت ها در عرصه باقي بمانند و شانس 
خود را براي راهيابي به پاستور بيازمايند. به نظر مي رسد برهمين اساس هم بود كه روزنامه كيهان 

ديروز در ستون »خبر ويژه« خود، با اشاره به نظرسنجي اخير »ايسپا«، تلويحا به زاكاني كنايه زد 
كه در قعر جدول نظرسنجي هاي انتخاباتي قرار دارد.

سعيد جليلي از ديگر كانديداهاي اصولگراي حاضر در ميدان رقابت هاي انتخاباتي است كه اگرچه 
در ابتدا عنوان مي شد براي حمايت از رئيسي وارد ميدان شده، اما موضع گيري هاي اخير چهره هاي 
نزديك به وي نشان مي دهد خيلي هم نبايد در انتظار كنار كشيدن جليلي به نفع رئيسي بود. اين 
گزاره زماني پررنگ تر شد كه ديروز بيژن نوباوه وطن، نماينده مجلس و مشاور سعيد جليلي، به 
عصرايران گفت كه »اصال موضوع كنار رفتن آقاي جليلي به نفع كسي مطرح نيست. او سال ها 
كار با برنامه ريزي انجام داده است، به ويژه در زمان تشكيل دولت سايه، مسائل و مشكالت را ديده 

است و طرح و برنامه دارد.«
نوباوه با بيان اينكه جليلي در 8سال گذشته و با تشكيل »دولت سايه« نقاط ضعف دولت ها را 
بررسي كرده و برنامه هايش دراين دوره مي تواند راهگشاي مشكالت كشور باشد، معتقد است 
»جليلي قطعا يكي از افراد موفق در مناظره ها خواهد بود«. نوباوه با بيان اينكه حضور جليلي براي 
انتخابات بسيار ضروري است، به صورت تلويحي انصراف او به نفع كانديداي اصلي اصولگرايان را 
رد مي كند و معتقد است شبهه هاي موجود درباره اقبال به جليلي در جامعه اصولگرايان »ساخته 
ذهن بعضي هاست يعني ســعي كرده اند كه چيزي را بسازند«؛ موضوعي كه نشان مي دهد با 
وجود اعالم حمايت رسمي جبهه پايداري از رئيسي، انصراف جليلي به نفع او به آساني اتفاق 

نخواهد افتاد.

در جهت ديگر پنج ضلعي انتخاباتي اصولگرايان اميرحسين قاضي زاده هاشمي قرار دارد كه اگرچه 
خود را با رئيسي در يك جبهه مي داند اما موضع گيري هاي اخيرش نشان مي دهد او هم سوداي 
حضور در رقابت نهايي را در سر دارد. مصاحبه اخير او با فارس كه اعالم كرد »كسي كه آمادگي 
ندارد وارد انتخابات شود، كار حرام انجام داده است«، اشاره اي تلويحي به اين نكته است كه قصد 
كناره گيري به نفع رئيسي را ندارد؛ »كسي مي تواند كانديدا شود كه بداند اصلح است و براي انجام 

آن كار مناسب ترين است.«
در سوي ديگر كارزار انتخاباتي اصولگرايان محسن رضايي درحال پيگيري فعاليت هاي انتخاباتي 
خود با شور و حرارت ويژه اي است. او كه پرسابقه ترين كانديداي اين دوره در زمينه حضور در 
انتخابات رياست جمهوري محسوب مي شود، به نظر مي رسد اين بار هم تا پايان رقابت ها در عرصه 
بماند؛ موضوعي كه اطرافيان او برآن تأكيد مي كنند. برهمين اساس هم بود كه حميد خادميان، 
مسئول ستاد انتخابات شرق كشور رضايي، ديروز در مشهد اعالم كرد :»منطق و شواهد نشانگر 
اين است كه او كناره گيري نخواهد كرد و اگر مي خواست كنار بكشد هرگز بعد از حجت االسالم 

رئيسي، ثبت نام نمي كرد.«
تأكيد خادميان براينكه »براساس مشاهدات و بررسي هاي ما وي هم اينك نفر دوم است و اشتياق 
نسبت به اين نامزد انتخابات مثل موج، هر لحظه بيشتر مي شود« نشان مي دهد احتمال اينكه 
اصولگرايان بتوانند رضايي را مجاب به انصراف كنند، هر روز درحال كمتر شدن است و او قصد 

دارد تا انتها در رقابت ها باقي بماند.  

چالش »انصراف« در اردوگاه اصولگرايان

رقابت بر سر آراي سرگردان 
براساس نظرسنجي ها گزینه نمي دانم اصلي ترین رقيب نامزدهاي این 

دوره از انتخابات ریاست جمهوري است 

آخرین نظرســنجي هاي 
انتخاباتي حكایت از شمار نظرسنجی

بــاالی آرای ســرگردان 
رای دهنــدگان احتمالــی دارد. تاکنون 
هيچ کدام از نامزدهــاي حاضر در صحنه 
نتوانســته اند در نظرسنجی ها حدنصاب 
مورد نيــاز بــراي تكيــه بــر صندلي 

ریاست جمهوري را به دست بياورند. 
براساس قانون اساسي کاندیداي منتخب 
باید نيمي از آراي شــرکت  کنندگان در 
انتخابات ریاســت جمهوري را به دست 
آورد. در عمل، ردصالحيــت نامزدهاي 
اصالح طلــب، بــر پراکندگــي آراي 
اصولگرایان نيز تأثير گذاشته است و آنها 
را به تكاپو انداخته تا سبد آراي خود را با 
ائتالف حول نامزد اصلي خودشان، ابراهيم 

رئيسي یكپارچه کنند. 
مرکــز  نظرســنجي  آخریــن  در 
افكارسنجي دانشــجویان ایران، ميزان 
تمایــل مردم بــه شــرکت در انتخابات 
ریاست جمهوري1400 با ۷واحد درصد 
کاهش به زیر 40درصد رســيده و روي 
پله 3۶درصد ایســتاده اســت.  براساس 
اعالم وزارت کشــور ميزان افــراد واجد 
شرایط رأي دادن در انتخابات 28 خرداد 
حدود ۵9ميليون و 300هزار نفر اســت. 
21ميليــون و 300هــزار نفر بــا لحاظ 
کردن پيش بيني ایســپا تــا ۶خردادماه 
)زمان نظرســنجي( تصميم خود را براي 

شــرکت در انتخابات قطعــي کرده اند. 
این نظرســنجي بعــد از نتایج بررســي 
صالحيت ها در شــوراي نگهبــان انجام 

شده است.

  بيشترين آراي نامزدها در اين مرحله 
چقدر است؟ 

از ميان افرادي که گفته اند قطعا یا احتماال 
در انتخابات شرکت مي کنند، 43.9درصد 
گفته اند به ابراهيم رئيسي رأي مي دهند و 
4نامزد اصولگراي دیگر )محسن رضایي، 
ســعيد جليلي، اميرحســين قاضي زاده 
هاشــمي و عليرضا زاکانــي( درمجموع 
۶.2درصد رأي دارند. این عدد اگرچه رقم 
بسيار پایيني براي این 4نامزد اصولگراست 
ولــي درصورت اضافه شــدن بــه آراي 
سيدابراهيم رئيسي رقم  سرنوشت سازي 
محسوب مي شود. ابراهيم رئيسي، رئيس 
قوه قضایيه تاکنون براساس نظرسنجي 
ایســپا حدود 9ميليون و 3۵0هزار رأي 
قطعي دارد که هنوز حدنصاب پيروزي در 

انتخابات محسوب نمي شود.
 او در انتخابات ریاست جمهوري دوازدهم 
حدود 1۵ميليون و 800هزار رأي به دست 
آورده و ميدان را به حسن روحاني واگذار 
کرده بود که بالغ بر 23ميليون و ۶00هزار 
رأي به دســت آورده بود. سایر نامزدهاي 
اصولگرا نيز براســاس نظرسنجي ایسپا 
در مجموع حدود یك ميليون و 300هزار 

رأي دارند که اضافه شــدن آراي آنان به 
سبد رأي ابراهيم رئيسي مهم ترین کاري 
اســت که جریان اصولگرایي به آن نياز 

دارد. 
رئيس قوه قضایيه براي تكيه بر مســند 
ریاســت  جمهوري حداقــل نزدیك به 
11ميليون رأي نياز دارد و سایر نامزدهاي 
اصولگرایي مي توانند با کناره گيري به نفع 
وي پيــروزي او را محتمل تر کنند. با این 
حال همچنان امــا و اگرهاي دیگري نيز 
وجود دارد. جمعيت مردد و ســرگردان 
براي شــرکت در انتخابات نقش بســيار 
مهم تــري در ایــن دوره از انتخابات ایفا 
مي کنند. نظرســنجي هاي ایسپا نشان 
داده اگر آنان تصميم قطعي به شرکت در 
انتخابات بگيرند رسيدن به حدنصاب مورد 
نياز براي نامزد اول اصولگرایان سخت تر 
نيز مي شــود. »نمي دانم«ها اصلي ترین 
رقباي نامزدهاي ایــن دوره از انتخابات 
ریاست جمهوري هســتند؛ جمعيت آنها 
به 48درصد کل کساني رسيده که حاضر 

شــده اند در این دوره از انتخابات شرکت 
کنند. یعني هنــوز بالغ بر 10ميليون نفر 
نمي دانند از بين ۷نامــزد مي خواهند به 
چه کسي رأي بدهند. شانس رئيسي براي 
پيروزي در مرحله نخست انتخابات با یك 
گزاره دیگر کمي تقویت مي شود. ميزان 
آراي منفي او در مقایسه با هر ۶نامزد دیگر 

با فاصله چشمگير از همه کمتر است.
 تنها 4.۵درصد یعني حداکثر ۵00هزار 
نفر از جمعيت 10ميليوني رای دهندگان 
تصميم گرفته اند  تحت هيچ شرایطي به 
حجت االسالم ابراهيم رئيسي رأي ندهند 
و مابقي ممكن اســت به وي رأي بدهند. 
بقيه نامزدها رأي منفي 20 تا 30درصدي 
دارند؛ یعني گفته اند تحت هيچ شرایطي 
به آنها رأي نمي دهنــد. اگر این جمعيت 
ســرگردان به سمت ســبد رأي رئيسي 
ســوق یابند و فرض کناره گيــري 2 تا 3 
نامزد اصولگرا به نفع او نيز تحقق یابد، او 
در مرحله اول مي تواند به پيروزي دست 

پيدا کند.

  قدرداني نماينــدگان از بيانات رهبر 
معظم  انقالب 

نمایندگان در بيانيه اي از فرمایشات رهبر معظم 
انقالب در آغــاز اجالســيه دوم مجلس یازدهم 
قدرداني کردند. در بخشــي از این بيانيه که به 
امضاي 2۶0 نماینده مجلس رســيده اســت، 
 آمده است:»  از بيانات سراسر هدایت و تذکرات 
دلسوزانه و پدرانه رهبر انقالب قدردانی می کنيم 
و  با ایشان و ملت شریف ایران عهد مي بندیم  که 
در اجراي فرامين و تذکرات، چه آن دسته از نكاتي 
که به حوزه رفتارهاي فردي نمایندگان مربوط 
مي شود و چه آن دســته از نقاط آسيب شناسانه 
ایشان که به عملكرد مجلس مربوط است، همه 
توان و تالش خود را به کار گيریم و بار ســنگين 
مسئوليت در مجلس را با قوانين مؤثر و کارآمد و 

نيز نظارت هاي دقيق و اثرگذار به انجام رسانيم.«/ 
ایرنا

  رعايت  شأن مجلس در انتخابات 
کاظم دلخــوش، نماینده صومعه ســرا در نطق 
دیروزش در جلســه علني مجلس با اســتناد به 
اصل۵۷ قانون اساســي گفت: در اصل۵۷ قانون 
اساسي موضوع تفكيك قوا به صراحت بيان شده 

و هر کسي جایگاه خود را دارد. 
در شــرایط فعلي نماینــدگان مجلــس نباید 
وکيل الدوله باشند و خودشــان را به نامزدهاي 
انتخاباتي آلوده کنند و باید  شأن و جایگاه مجلس 

در این عرصه حفظ شود. 
در جریــان انتخابــات ســيزدهمين دوره 
ریاســت جمهوري دوتن از نمایندگان، عليرضا 

زاکاني و اميرحسين قاضي زاده هاشمي به عنوان 
کاندیدا حضــور دارند و قریب به 8تــن دیگر از 
نمایندگان مسئوليت ستادي این دو نفر و ابراهيم 

رئيسي را بر عهده دارند./ خانه ملت 

  انهدام يــك تيم تروريســتي در 
آذربايجان غربي 

قرارگاه حمزه سيدالشــهدا)ع( از انهدام یك تيم 
تروریستي در آذربایجان غربي خبر داد. 

براســاس اعالم روابط عمومي قــرارگاه حمزه 
سيدالشــهدا)ع(، رزمنــدگان قــرارگاه حمزه 
سيدالشــهدا)ع( نيروي زميني سپاه شنبه شب 
گذشته با یك تيم از اشرار و ضدانقالب که قصد 
ورود به کشورمان از مرز پيرانشــهر را داشتند، 

درگير شدند./فارس

روي خط خبر 
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  بررسي و تعيين تكليف يك فوريت 
طرح »اصالحيه مصوبه ساماندهي شورا

فرايند حمايت از ناشران، موزعين و 
كتابفروشــان«، اليحه »برنامه اجرايي توسعه و 
تسهيل دوچرخه سواري در شهر تهران« و اليحه 
»اصالح اساسنامه شركت شــهروند« در دستور 
جلسه 298شوراي شهر تهران بود كه كليات آنها 
به   تصويب رسيد. اما بيشترين وقت جلسه ديروز 
پارلماني شــهري به بحث و بررسي نامه اعتراض 
فرماندار تهران به گزارش تحقيق و تفحص شركت 
رسا تجارت اختصاص يافت كه در نهايت اعضاي 
شــوراي شــهر تهران داليل هيأت تطبيق را رد 

كردند.
به گزارش همشهري، محسن هاشمي رفسنجاني 
ديروز در صحبت هاي ابتدايي خــود به موضوع 
انتخابات و اهميت حضور مردم پاي صندوق هاي 
رأي اشاره كرد و گفت: »دلسردكردن مردم براي 
مشاركت در تعيين سرنوشت كشور، بزرگ ترين 
ضربه به جمهوري اســالمي اســت. بزرگ ترين 
قدرت و پشــتوانه نظام جمهوري اســالمي طي 
42سال، همين حمايت و حضور مردم بوده است 
و كســاني كه در تريبون هاي رســمي، حضور و 
مشاركت مردم را غيرالزم فرض مي كنند، تيشه 

به ريشه نظام مي زنند.«
رئيس شوراي شــهر تهران در ادامه با بيان اينكه 
انقالب اســالمي ميراث بزرگ امام خميني)ره( 
بــراي ايران بود كــه مردم محور، ســتون و روح 
انقالب محسوب مي شــوند، عنوان كرد: »بدون 
حضور و همراهي مردم، نهضت امام خميني كه 
از 15خرداد ســال 1342آغاز شد در همان ابتدا 
به پايان مي رســيد، اما اين مردم بودند كه با فدا 
كردن جان و مال و آسايش خود، نهضت را زنده 
نگه داشتند و به پيروزي رســاندند. تفكيك بين 
حكومت اســالمي و جمهوري اسالمي، ارزش ها 
و اكثريت، مشــروعيت و مقبوليت، جمهوريت و 
اسالميت، در اســالم ناب پذيرفته شده نيست و 
حكومتي كه از حمايــت و نقش آفريني اكثريت 
مطلق جامعه برخوردار نيست، حكومتي اسالمي 

تلقي نمي شود.«
 به گفتــه او، فرصت انتخابات گذراســت، اما اگر 
در اين فضا، آســيبي به اعتقاد و اعتماد مردم با 
تندروي و يكجانبه گرايي جرياني زده شــود، آثار 
درازمــدت و ماندگاري خواهد داشــت. اوگفت: 
»بنابراين بهتر اســت جرياني كه خــود را پيروز 
انتخابــات مي داند، بــه جاي تخريــب و تحقير 
ديگران، از شــيوه گفت وگو و اقناع استفاده كند 
تا آسيب هاي وارد شده به اعتقاد و اعتماد عمومي 

را كاهش دهد.«

پاسخ قانوني به اعتراض فرماندار
هفته گذشته عيســي فرهادي، فرماندار تهران با 
ارسال نامه اي به رئيس شوراي شهر تهران نسبت 
به گزارش تحقيق و تفحص شــورا از شركت رسا 
تجارت واكنش نشــان داده و اين اقدام را مغاير 

قانون دانسته بود. 
بررســي اين نامه، ديروز در دســتور كار اعضاي 
شــوراي شــهر تهران قرار گرفت و سيدمحمود 
ميرلوحي با قرائت گزارش كميســيون نظارت و 
حقوقي شورا گفت: »گزارش تحقيق و تفحص در 
43صفحه تهيه شده كه زحمت شوراي پنجم بوده 
و بخشي از اشكاالت دوره قبل را با زبان حقوقي، 
فني و كارشناسي مطرح كرده و درحقيقت شورا 
مسئوالنه اين كار را به نتيجه رسانده است. شنيده 
شده مديران قبلي به فرمانداري اعالم كرده اند كه 
در روند تهيه اين گزارش از آنها دعوت نشده است 
كه ايــن موضوع صحت نــدارد؛ چراكه در هيأت 

تطبيق هرجا موضوع مهمي مطرح باشد، موافقين 
و مخالفين حضور پيدا مي كنند و ما از افراد دعوت 
كرديم و دعوتنامه ها موجود اســت. براي تحقيق 
دوم هم از افــراد دعوت كرديم و پاســخ خود را 
به هيأت تطبيق ندادند و يك بــار ديگر از همين 

تريبون از آنها دعوت مي كنم.«
او به عنوان رئيــس كميته اقتصــادي و تنظيم 
مقررات شورا گفت: »قانونگذار در ماده 81 شوراها 
اعالم كــرده درصورتي كه گــزارش به تصويب 
شوراي شهر برســد و در آن گزارش تخلف احراز 
و درخواست تعقيب شــده باشد، متخلف توسط 
رئيس شوراي شهر به قوه قضاييه يا مرجع رسمي 
رســيدگي به تخلفات اداري معرفي مي شود تا 
خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار گيرد و نتيجه 
را به شــوراي اســالمي منعكس كند؛ بنابراين 
موضوع گزارش بوده و نــه مصوبه كه نياز به ذكر 
ايراد يا تأييد از سوي هيأت تطبيق داشته باشد. 
در متن ماده صراحتا ذكر شــده كه اگر اعضاي 
شوراي شهر گزارش را تصويب كنند، رئيس شورا 
موظف است متخلف را برحسب مورد به مراجع 
ذي صالح جهت رسيدگي معرفي كند. ما حكم 
صادر نكرديم و اعالم كرديم براســاس گزارش 

ما اين اشــكاالت وجود دارد و قوه قضاييه مرجع 
رسيدگي است؛ بنابراين موضوع گزارش بوده و نه 
مصوبه كه نياز به ذكر ايراد يا تأييد از سوي هيأت 
تطبيق داشته باشد و از اين رو نامه فرماندار، محل 

اشكال است.«
عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران 
در ادامه صحبت هايش تأكيد كرد: »همانطور كه 
در قوانين آمده است مجلس تمام مصوبات خود را 
براي تشخيص عدم مغايرت با شرع و قانون اساسي 
به شوراي نگهبان ارسال مي كند. گزارش تحقيق 
و تفحص مستقيما جهت برخورد به قوه قضاييه 
ارسال مي شود؛ لذا شوراي شهر هم به عنوان يك 
پارلمان محلــي چنين اختيــاري دارد و نياز به 

تصويب هيأت تطبيق فرمانداري ندارد؛ بنابراين 
ايراد فرمانداري مغايرت با اصل 34 قانون اساسي 
است كه مقرر مي دارد دادخواهي حق مسلم هر 
شخص حقيقي و حقوقي است. درنتيجه از آنجايي 
كه اعتراض خــارج از مهلت قانونــي هم صورت 
گرفته، لذا اظهارنظر فرماندار خارج از مهلت و بنابر 
داليل فوق الذكر خارج از وجاهت قانوني است.« 

واكنش اعضاي شوراي شهر تهران به نامه فرماندار
سيدحسن رسولي در جريان بررسي نامه اعتراض 
فرماندار با بيان اينكه فرماندار نمي تواند نســبت 
به مســئوالن سابق شــهرداري احساس كفالت 
كند، گفت: »اصل 57بر تفكيــك قوا تأكيد دارد 
و فرماندار كه نماينده قوه مجريه است نمي تواند 
نسبت به مســئوالن سابق شــهرداري و مرجع 
قضايي كه اين گزارش به آن ارسال شده احساس 
كفالت كنــد. به نظر اگر شــهردار ســابق امروز 
در كرســي رياســت مجلس نبود، چنين تدبير 
برجسته اي از فرماندار دولت تدبير و اميد نداشتيم! 
پيشنهادم اين است كه شورا اين اعتراض را وارد 
نداند و براســاس ماده 81گــزارش را به مرجع 

قضايي ارسال كند.«

زهرا صدراعظم نــوري هم در جريان بررســي 
اعتراض فرماندار به گــزارش تحقيق و تفحص از 
شركت رسا تجارت و 3شهيد گفت: »نحوه برخورد 
فرماندار تهران با شوراي شهر، موجب وهن شورا 
شــده و فراتر از حدقانوني و جايــگاه فرمانداري 
بوده است. هيأت تطبيق براساس قانون، مرجعي 
است كه مصوبات شورا را با قوانين باالدست مورد 
بررســي قرار مي دهد و درصورت عدم تطبيق با 
قوانين باالدست مي تواند آن را به شورا بازگرداند 
و درخواســت اصالح مصوبات را داشــته باشد. 
به عنوان نماينده هاي مــردم اين انتظار را از همه 
دستگاه هاي دولتي و عمومي داريم كه در مقابل 
رانت، فســاد و تخلف ايســتادگي كنند و پرچم 

مبارزه را به دست گيرند.«
علي اعطا هم در واكنش بــه نامه فرماندار تهران 
گفت كه روند تحقيق و تفحص، روند مشــخصي 
است و به طور خاص در ماده 81 قانون ذكر شده 
است كه شوراي شهر مي تواند درخواست تعقيب 
به مراجع قضايي ارائه كند: »درواقع اين موضوعي 
است بين شوراي شهر و دســتگاه قضايي. جاي 
تعجب اســت كه با چنين اســتداللي كه مصوبه 
هيأت تطبيق وجود ندارد، فرمانداري تهران نامه 
ارسال كرده و گفته كه شما دسترسي مسئولين 

قبلي را فراهم نكرده ايد.«
زهرا نژادبهرام، ديگر عضو شــوراي شــهر تهران 
هم با بيان اينكه رئيس شورا بايد نتيجه گزارش 
تحقيق و تفحص از رســا تجارت را به رئيس قوه 
قضاييه ارائه مــي داد، در واكنش به نامه فرماندار 
گفت: »نيــازي به نامه هيــأت تحقيق و تفحص 
فرمانداري نيســت و رئيس شورا بايد نتيجه را به 
رئيس قــوه قضاييه ارائه مــي داد؛ چراكه يكي از 
ابزارهاي شوراي شــهر تحقيق و تفحص است  و 
مطابق قانون رئيس شــورا وظيفه داشت گزارش 
تحقيق و تفحص را به قــوه قضاييه ارجاع دهد و 
رئيس قوه بنابه صالحديد نتيجه تحقيق و تفحص 

را به محاكم ارجاع كنند.« 
حجت نظري هم در جريان بررسي نامه اعتراض 
فرماندار به گــزارش تحقيق و تفحص شــركت 
رساتجارت گفت كه هيأت رئيسه نبايد اين گزارش 
را براي هيأت تطبيق ارســال مي كرد و حاال كه 
ارسال كرده نبايد آن را در دســتور قرار مي داد؛ 
چراكه گزارش تحقيــق و تفحص مانند مصوبات 
نيست و رأي مبني بر صحت سنجي فرايند تحقيق 
و تفحص و موافقت با آن بوده است. مجيد فراهاني 
هم تحقيق و تفحص را براساس نص صريح قانون 
از اختيارات شورا دانســت و گفت: »در قانون هم 
عنوان شده اســت كه بالفاصله پس از تحقيق و 
تفحص براي بررســي و صدور حكــم گزارش به 
قوه قضاييه ارسال  شود و اگر براساس نظر قاضي 
اشكاالتي داشته باشــد، قاضي مي تواند داليل و 
ادله بيشتر را طلب كند. همانند مجلس كه شوراي 
نگهبان به آن ورود نمي كنــد در اينجا نيز محلي 

براي ورود هيأت تطبيق نيست.«

تصويب طرح حمايت از ناشران و اليحه شركت شهروند
اعضاي شــوراي شــهر تهران ديروز يك فوريت 
طرح اصالحيه مصوبه ساماندهي فرايند حمايت 
از ناشــران، موزعين و كتابفروشــان را بررسي و 
تصويب كردند. براســاس اين طرح، مقرر شد در 
راســتاي توســعه فرهنگ كتابخواني اين امكان 
براي ناشران و كتابفروشان فراهم شود تا از حضور 
در فضاهاي كاربري مســكوني برخوردار شوند. 
همچنين روز گذشته اليحه شهرداري درخصوص 
اصالح اساســنامه خدمات كاالي شهروند براي 
حضور در بورس توسط اعضاي شوراي شهر تهران 

تصويب شد.

اعضاي شوراي شهر در جلسه ديروز،  به بررسي نامه اعتراض فرماندار تهران به گزارش تحقيق و تفحص پرداختند و داليل هيأت تطبيق را رد كردند

دفاع اعضا از حق تحقيق و تفحص شوراي شهر

سيد محمود ميرلوحي در جلسه ديروز توضيحاتي در خصوص وظيفه قانوني شوراي شهر در تهيه گزارش تحقيق و تفحص داد.    عكس: همشهري/ گل آرا سجاديان

   نگاهی به   دوچرخه سواری در تهران
180 هزار نفر- سفر در روز با دوچرخه انجام مي شود.

1 درصد از كل سفرهاي روزانه درون شهري متعلق به دوچرخه سواران 
است. 

43هزار نفر- سفر در روز با دوچرخه هاي اشتراكي صورت مي گيرد.
1300دوچرخه اشتراكي در تهران فعال است.

70پاركينگ و ايستگاه مخصوص دوچرخه وجود دارد.
255كيلومتر مسير دوچرخه وجود دارد.

۶8 خانه دوچرخه در سطح بوستان ها فعال است.

 اليحــه برنامــه اجرايــي توســعه دوچرخه ســواري
 در شواري شهر تصويب شد

 دوچرخه سواري در شهر
تسهيل مي شود

ديروز بررسي اليحه برنامه اجرايي توسعه و تسهيل دوچرخه سواري 
در شهر تهران در دســتور كار اعضاي شوراي شهر قرار داشت كه 
گزارش مشترك كميسيون ســالمت، محيط زيست و خدمات 
شهري و كميسيون عمران و حمل ونقل، توسط زهرا صدراعظم 
نوري، قرائت شد.   او در توضيح بيشتر اين اليحه گفت: »آلودگي هوا 
يكي از موضوعات جدي است كه همه شهروندان را آزار مي دهد و 
جزو مطالبات اصلي و اوليه مردم است. خودرو و وسايل حمل ونقل 
عمومي به عنوان منابع آالينده متحرك بيشترين سهم را در آلودگي 
هواي شــهر تهران دارند و هر چقدر بتوانيم ميزان استفاده از آنها 
را  كاهش دهيم، به تحقق مطالبه شهروندان كمك كرده ايم.« او 
ادامه داد: »داشتن هواي پاك حق همه شهروندان است و از اين رو 
اســتفاده از دوچرخه به عنوان يك فرهنگ مطرح شده تا ترويج 
يابد و به عنوان يكي از مدهاي حمل ونقل در بخشــي از مسيرها 
جايگزين مترو و اتوبوس شــود.« به گفته اين عضو شوراي شهر 
تهران، در برنامه پنج ســاله سوم توسعه شــهر تهران و مواد 17 و 
55 اين برنامه شــهرداري مكلف به ارائه برنامه اجرايي توسعه و 
تسهيل دوچرخه سواري در شهر تهران شــده است. صدراعظم 
نوري ضمن تشكر از شهردار تهران عنوان كرد: »پيروز حناچي از 
روزي كه منصوب شده سه شنبه هاي بدون خودرو را تبليغ مي كند 
و خودش هم به اين شعار پايبند است و در هر شرايطي سه شنبه ها از 
دوچرخه استفاده مي كند. اليحه پيشنهادي شهرداري در دو بخش 
ارائه شده اســت؛ يك بخش برنامه و تكاليف نرم افزاري و ديگري 
برنامه ها و تكاليف سخت افزاري است كه با عمل به تكاليف گام هاي 
بزرگي در توسعه و تسهيل دوچرخه سواري در پايتخت برداشته 
مي شود.« سيدآرش ميالني حســيني هم در جريان بررسي اين 
اليحه گفت كه شوراي شهر در سال 89 مصوبه اي براي دوچرخه 
داشته كه اليحه امروز شــهرداري، جايگزين آن مصوبه مي شود؛ 
چرا كه موضوع دوچرخه در شهرداري تهران تحوالتي داشته و سند 
توسعه دوچرخه به تصويب رسيده و سياستگذاري ها و ريل گذاري ها 

انجام شده است.
احمد مسجد جامعي هم با بيان اينكه گاهي آنقدر هيجان داريم 
كه اين هيجان مانع برنامه ريزي عقالني مي شود، گفت: »به عنوان 
نمونه اتفاقي كه در خيابان كريمخان افتاده است؛ بسياري از بخش ها 
تبديل به مسير موتورسيكلت شده كه آلودگي آن به مراتب بيشتر از 
خودرو است؛ بعضي جاها هم شيب آنقدر زياد است كه براي مسير 
دوچرخه متناسب نيست. رواج دوچرخه سواري اقدام خوبي است و 
در دوره قبل هم پيشنهاد من بوده و طبعا با اين طرح موافقم، منتها 
با شتاب و عجله انجام دادن، كار سليقه اي مي شود و كار كارشناسي 

به حاشيه مي رود.«
اقداماتي كه طبق مصوبه شــورا براي توسعه دوچرخه سواري در 

تهران بايد انجام شود به شرح ذيل است:
   اقدامات نرم افزاري: شــهرداري تهران مكلف اســت تا در 
راستاي افزايش ســهم سفر با دوچرخه، توســعه دوچرخه هاي 
اشتراكي و اتصال مسيرهاي دوچرخه به شبكه حمل ونقل همگاني، 
برنامه ها و تكاليف اجتماعي، آموزش، فرهنگي و توسعه و تسهيل 
دوچرخه سواري در شــهر تهران را به انجام برساند. همچنين در 
راستاي فرهنگسازي و اجراي اقدامات فرهنگي در محالت مي تواند 
از سفيران دوچرخه ســواري، ظرفيت رسانه ها، شــوراياري ها و 
گروه هاي مشاركت هاي مردمي اســتفاده كند. راه اندازي درگاه 
اطالع رساني خدمات و آموزش دوچرخه سواري با قابليت دسترسي 
به نقشه هاي مسيرياب و مكان ياب براي دوچرخه و توليد محتواهاي 
آموزشــي در قالب متن، صوت و تصوير در شبكه هاي اجتماعي 

شهري و بيلبوردهاي تبليغاتي هم از وظايف شهرداري هستند.
   اقدامات ســخت افزاري: شــهرداري تهران مكلف است 
تا در ايســتگاه هاي مترو، پاركينگ دوچرخه احــداث و امكان 
حمل ونقل دوچرخه با اتوبوس را فراهم كند. همچنين توســعه 
دوچرخه اشتراكي و فراهم كردن زيرساخت هاي فني براي تسهيل 

دوچرخه سواري هم از وظايف مديريت شهري است. 

محسن هاشمي رفسنجاني: دلسرد 
كردن مــردم براي مشــاركت در 
تعيين سرنوشت كشور، بزرگ ترين 

ضربه به جمهوري اسالمي است

رئيس جمهور آينده در مسير منافع ملي گام بردارد

تور
دس

 از 
ش

ق پي
افشــين حبيب زاده در نطق پيش از دستور جلســه ديروز  به موضوع نط

انتخابات اشاره كرد و گفت: »داستان فقر در كشور ما داستاني سياسي 
است؛ نه اقتصادي. فقر، تورم، گراني، ركود و بيكاري معلول روابط سياسي 
صاحبان منافع خاص و تصورات نادرست تصميم گيراني است كه اغلب 
بي هيچ پشتوانه اي از دانش سياست و اقتصاد و تاريخ و جامعه شناسي و 
حقوق، بر كرسي هاي سياستگذاري و قانونگذاري تكيه مي زنند. شعارهاي 
انقالب اسالمي رفاه، آباداني، كرامت انساني و رفع دغدغه معيشت بود؛ 
همان شعارهايي كه فقرا و مســتضعفان بدان پيوستند. مي پنداشتيم 
و قرار هم اين بود كه هم دنيايمان آباد مي شــود و هم آخرتمان. به پاي 
عمل كه رسيديم، ديديم كه افتاد مشكل ها.« او ادامه داد: »وارد گام دوم 
انقالب مي شويم و بايد پرســيد رئيس جمهور بعدي چگونه مي خواهد با 
ابرچالش هاي اقتصادي مانند فقر و تورم و بيكاري مواجه شود؟ تا اينجا 
صداها و وعده هايي كه مي شنويم همه تكرار است كه خالصه مي شود در 
پخش و توزيع منابع و پول. يكي مي خواهــد وام 500 ميليون توماني به 

زوج هاي جوان بدهد و آن يكي يارانه 450هزار توماني.« به گفته اين عضو 
شوراي شهر تهران، سياســتمداري كه كاردان و دلسوز و ميهن پرست 
باشد، پا روي وجدان، شرافت و عقل نگذاشــته و رو به مردم حقيقت را 
مي گويد؛ مي گويد نه پولي در بساط اســت كه دولت بخواهد وعده پوچ 
بدهد، نه اساسا دولت كارخانه چاپ و توزيع پول است. صالح ُملك و ملت 
هم در اين فريبكاري ها و مخارج هزينه زا نيســت. او در پايان نطق خود 
تأكيد كرد: »اي كاش رئيس جمهور بعدي، خط بطالني بر خط و ربط هاي 
جناحي و ايدئولوژيك بكشد و القائات خطرناك افراد خام يا مغرضي كه 
اقتصاد و سياست و كيان كشور را به مخاطره مي اندازند، كنار بگذارد، در 
مسير منافع ملي گام برداشته و بكوشد اجماعي از نخبگان و متخصصان و 
نيروهاي سياسي وراي روابط جناحي ايجاد كند. شايد بتوان از اين بزنگاه 
تاريخي و حياتي، كشور را گذر داد و در تاريخ دراز اين سرزمين كهنسال، 
نامي نيك از خود باقي گذاشت. باشد كه قضاوت تاريخ از دوران ما مايه 

سربلندي باشد؛ نه سرافكندگي.«
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   حداقل قيمت تمام شده سنگك ساده 3هزار تومان
 رئيس اتحاديه نانوايان سنگكي با ابراز تأسف از تثبيت دستوري نرخ نان، گفت: حداقل هزينه تمام شده نان سنگك ساده 3هزار و 
نان سنگك كنجدي بنا  بر نوع مواد مورداستفاده بيش از 5هزار تومان است، اين حداقل نرخي است كه نانوايان سنگكي مي توانند 
با آن به حيات خود ادامه دهند. اما با وجود اين، مسئوالن بر تثبيت قيمت اين نوع نان اصرار دارند. پابرجا با بيان اينكه  تداوم فعاليت 
و بقاي نانوايي ها، به دليل رشد هزينه توليد و تثبيت دستوري قيمت ها سخت شده است، افزود: هزينه هاي توليد نان به حدي افزايش 
يافته كه نانوايي ها چاره اي جز تعطيلي يا تخلف در عرضه نان ندارند، توليد نان با اين شرايط براي نانوايي ها به صرفه نيست، در نتيجه 
هر روز اخبار تعطيلي چند نانوايي  را به دليل نداشتن سهميه و كمبود آرد يا صرفه نداشتن ادامه توليد مي شنويم. وقتي سهميه آرد 
به برخي واحدهاي نانوايي داده نمي شود و نرخ آرد در بازار آزاد نيز افزايش شديدي داشته، واحد صنفي به دليل هزينه تمام شده 
باالي توليد قادر به ادامه فعاليت نيست. بايد قيمت مصوب نان به گونه اي باشد كه حداقل هزينه تمام شده توليد نان را جبران كند و 
ادامه فعاليت براي واحدهاي صنفي مقرون به صرفه باشد، در غير اين صورت تعطيلي يا تغيير شغل نانوايي ها اجتناب ناپذير است.

تعلل در اصالح نرخ و تأكيد بر برخوردهاي  بازار
نظارتي براي مقابله با گراني نان، ضمن آنكه 
نتوانسته از گرانفروشي جلوگيري كند، در 
اثري جانبي به تعطيلي نانوايي ها در تهران و به خصوص، در 
مناطــق حومه اي پايتخت منجر شــده اســت. نانوايان 
مي گويند در اين شرايط هم آرد كم است و هم پخت نان 

به صرفه نيست.
طوالني شــدن انتظار نانوايان براي اصالح نــرخ نان، در 
كارگروه ســاماندهي گندم، آرد و نان و تعلل استانداري 
تهران در اعالم نرخ جديد، موجب شــيوع پديده افزايش 
غيررسمي نان در پايتخت شده است. مشاهدات ميداني 
خبرنگاران همشهري از رسيدن نرخ هر قرص نان بربري 
كنجدي، به مرز 5هزار تومان يا افزايش نرخ نان سنگك 
معمولي و كنجــدي به 5هزار تومــان و عرضه نان لواش 
450توماني حكايت دارد. اين افزايش قيمت ها در شرايطي 
روي داده  كه اتحاديه هاي صنفي ذيربط از تير ماه ســال 
گذشته مستندات رشــد 100درصدي قيمت تمام شده 
توليد نان و درخواســت اصالح قيمت انواع نان سنتي را 
به دســتگاه هاي ذيربط ارائه داده اند اما طرح اصالح نرخ 
نان در اين دستگاه ها همچنان پاسكاري مي شود. به نظر 
مي رسد رويكرد مسئوالن از اصالح نرخ، با هدف جبران 
هزينه تمام شده توليد، به سمت تشديد برخورد با نانوايان 
تغيير كرده كه اين شــرايط موجب شده توليد نان ديگر 
به صرفه نباشــد؛ در نتيجه نانوايان ناگزيــر يا واحدهاي 
صنفي خود را تعطيل كرده اند يا راسا به افزايش قيمت ها 

مبادرت ورزيده اند.
خبرنگاران همشهري مي گويند؛ تعداد واحدهاي نانوايي 
تعطيل شده در سطح شهر تهران و به خصوص در مناطق 
حومه اي در حال افزايش است، در اين بين بعضي نانوايي ها 
هم ساعت كارشان را كاهش داده اند. به گزارش همشهري، 
اين روزها در مناطقي مانند انديشه، مارليك و مالرد تعداد 
نانوايي هاي فعال به دليل كمبود توزيع آرد ســهميه اي، 
افزايش شــديد قيمــت آرد آزاد و مقرون به صرفه نبودن 
توليد نان با نرخ مصوب قبلي، كاهش محسوســي يافته 
است. عالوه بر آن برخي واحدهاي نانوايي كه انواع نان هاي 
طعم دار مانند شير مال، فطير و نظير آن را توليد مي كنند 
به دليل كمبود آرد و افزايش شديد قيمت ساير نهاده هاي 
توليد مانند روغن و شكر با مشكل مواجه شده اند؛ به نحوي 
كه حتي افزايش قيمت هر كيلوگرم نــان فطير از 20 به 
25هزارتومان نيز قادر به جبران هزينه تمام شده توليد و 
جلوگيري از تعطيلي اينگونه نانوايي ها نبوده است. اخيرا 
عباس قبادي، معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت و دبير 
كارگروه تنظيم بازار اعالم كرده بود، فعال هيچ تصميمي 

درباره افزايش قيمت نان اتخاذ نشــده و هرگونه افزايش 
قيمت نان قبل از تأييد و اعالم رسمي مراجع ذيربط تخلف 
محسوب مي شود. همچنين محمدعلي اسفناني، معاون 
سازمان تعزيرات حكومتي ضمن تأكيد برخورد و پلمب 
نانوايي هاي متخلف گفته است: تاكنون افزايش قيمت نان 
تصويب نشده اما برخي نانوايان قيمت را افزايش داده اند 
كه تخلف بوده و بــراي آنها پرونده رســيدگي به تخلف 

تشكيل شده است.

دخل و خرج ناهمخوان نانوايي ها 
رئيس اتحاديه نانوايان ســنگكي در گفت وگو با خبرنگار 
همشــهري با بيان اينكه هنوز از اصالح نرخ نان ســنتي 
خبري نيست، در مورد افزايش غيررسمي قيمت نان در 
برخي واحدهاي نانوايي، گفت: اگرچه، چندي قبل برخي 
نانوايي ها افزايش غيررســمي نــان را به عنوان راهكاري 
براي حفظ بقاي خود برگزيدند، اما با تشديد برخوردهاي 
نظارتي، اغلب واحدهاي صنفي، قيمت نان را به نرخ مصوب 
قبلــي بازگردانده اند. اصغر پابرجا علــت تعطيلي برخي 

واحدهاي نانوايي در تهران و شهرك هاي اقماري اطراف 
اين كالنشهر را كمبود آرد و نبود صرفه اقتصادي دانست و 
افزود: برخي نانوايي ها سهميه آرد ندارند و قادر به خريد آرد 
آزاد با قيمت قبلي نيستند. به دليل ثابت ماندن نرخ مصوب 
نان با وجود درخواست تشكل هاي صنفي ذيربط، توليد نان 
براي نانوايي ها صرفه اقتصادي ندارد؛ در نتيجه برخي از 
اين واحدها به دليل رشد هزينه تمام شده توليد، به تعطيلي 
موقت يا دائم واحد صنفي خود ناچار شده اند. او با رد امكان 
فروش آرد سهميه اي در برخي نانوايي هاي تعطيل شده، 
افزود: توزيع آرد سهميه  اي و استفاده از آن سازوكار خاص 
خود را دارد، اتحاديه و دستگاه هاي نظارتي بر چرخه توزيع 
آرد سهميه اي و توليد نان نظارت دارند، اگر واحد صنفي 
مرتكب چنين تخلفي شود، امكان رصد و برخورد با اين 
تخلف وجود دارد. به گفته او، بقاي واحدهاي نانوايي، مانند 
هر بنگاه توليدي ديگر، به صرفه اقتصادي آن بستگي دارد، 
وقتي چرخ اقتصاد نان، به دليل باال بودن هزينه توليد و نرخ 
مصوب دســتوري نمي چرخد، نانوايي ها نيز چاره اي جز 

گرانفروشي يا تعطيلي كسب وكارشان ندارند.

تعطيلي نانوايي ها؛ تداوم گرانفروشي نان
تعلل در اصالح نرخ قرباني مي گيرد

حوزه آب در سال1400  آب
در حالــي بــا كاهــش 
52درصــدي بارندگي، 
كمبــود 40درصــدي ذخيــره آب در 
سدهاي تأمين كننده آب شرب و روشن 
شدن زنگ خطر تنش آبي در 210شهر 
كشور روبه روست كه همزمان ظرفيت 
غيرفعالي براي استفاده از منابع آبي باقي 
نمانده و گاه تا 80درصد منابع آبي مورد 

بهره برداري قرار مي گيرند.
به گزارش همشهري، آمارهاي شركت 
مهندسي آب و فاضالب كشور حاكي از 
اين است كه هم اكنون 210شهر كشور 
با مشكل تأمين آب مواجه هستند كه از 
اين ميان 100شهر از نظر وضعيت تأمين 
آب شرب در شرايط قرمز قرار دارند. در 
اين ميان برآورد مي شود در فصل گرما، 
آبرساني به بيش از 7هزار روستا از طريق 

تانكر انجام شود.

ختم بارندگي
داده هاي هواشناســي حاكي است در 
ايران، ســهم بارش هاي جوي از ميانه 
بهار تا آخر تابستان در شــرايط نرمال 
معادل 15درصــد كل بارش هاي يك 
سال آبي اســت. بر اين اساس، حتي با 
فرض وصــول كل بارش هــاي معمول 
ســاالنه در ايام باقي مانده از ســال آبي 
1400– 1399، بازهم نمي توان انتظار 
داشت تفاوت محسوســي در تراز آبي 
كشور رخ دهد. آخرين آمارهاي مربوط 
به وضعيت بارش هاي جوي در كشور از 
كاهش شديد بارندگي از ابتداي امسال 
تاكنــون)از اول مهر1399 تا شــامگاه 
8خرداد1400( نسبت به  مدت مشابه 
در ســال آبي قبل حكايت دارد و عماًل 
احتمال وقوع بارندگــي قابل توجه در 

ماه هاي آينده بسيار ضعيف است.
به گزارش همشــهري، اطالعات دفتر 
مطالعات پايه منابع آب وزارت نيرو نشان 
مي دهد ارتفاع ريزش هاي جوي در اين 
دوره زماني به 145ميلي متر رســيده 

كه نســبت به  مدت مشــابه سال قبل 
52درصد و نسبت به ميانگين دوره هاي 
بلندمدت 35درصد كمتر است. در اين 
دوره بيشترين كاهش بارندگي در حوضه 
آبريز »مرزي شــرق« تجربه شــده كه 
بارش هاي آن 70درصد نسبت به سال 
قبل كاهش نشــان مي دهد. در مقابل 
بهترين شرايط بارندگي به حوضه آبريز 
»درياچه اروميه« اختصاص داشته كه 
افت بارندگي هاي آن نسبت به سال قبل 

از 15درصد فراتر نرفته است.

ناخوشي سدهاي آب شرب
به دنبال افت بارندگــي، ورودي آب به 
مخازن سدها نيز كاهش قابل مالحظه اي 
داشــته و همزمــان به واســطه اجراي 
سياست هاي مديريتي متناسب كم آبي، 
خروجي آب از سدها نيز كمتر شده اما 
باز هم برآيند اين 2اتفاق، افت محسوس 
ذخيــره آب در مخازن ســدها، به ويژه 
ســدهاي تأمين كننده آب شرب بوده 
اســت. آخرين آمار اعالمي مديرعامل 
شركت مهندسي آب و فاضالب حاكي از 
اين است كه به طور ميانگين سدهايي كه 
تأمين آب شرب دارند 40درصد نسبت به 
سال گذشته كمبود ذخيره آب دارند. در 
اين شرايط هر چند طبق گفته حميدرضا 
جانباز، هدف گذاري وزارت نيرو اين است 

كه تخصيص آب شرب را در اولويت قرار 
دهد و براي ايــن منظور به طور هفتگي 
جلســاتي با حضور وزير نيرو با موضوع 
پايش و عبور از تابســتان1400 برگزار 
مي كند امــا عبور از اين شــرايط بدون 
همراهي مصرف كنندگان آب شــرب 
امكان پذيــر نخواهد بــود و مي تواند به 
مانعي قوي براي توزيع پايدار آب شرب 
منجر شود. برآوردهاي شركت مهندسي 
آب و فاضــالب حاكي از اين اســت كه 
در تابســتان1400 بيش از 210شهر 
در كشــور ميزان توليــد و مصرف آب 
برابر دارند و مســتعد بروز مشكالتي در 
تأمين آب هستند اما در اين بين بيش 
از 100شهر نيز بيش از 20درصد كمبود 
آب نســبت به ميزان مصرف دارند و با 
تداوم افزايش دما كه در پيش بيني هاي 
ســازمان هواشناســي نيز به آن اشاره 

هنوز احتمال قطع برق در ماه هاي گرم  انرژی
پيش رو جدي است؛ رضا اردكانيان، وزير 
نيرو در چنين شرايطي راهي بهارستان 
شد تا معماي كمبود برق را با نمايندگان مجلس در ميان 
بگذارد. ديــروز درحالي كه يكــي از موفق ترين وزيران 
كابينه روحاني راهي مجلس شــده بود تا گزارشــي از 
مشــكالت صنعت آب و برق را ارائه دهــد، محمدباقر 
قاليباف، رئيس مجلس چون هميشه ريشه مشكالت را 
در ضعــف مديريت شناســايي كــرد، او با اشــاره به 
خاموشي هاي هفته گذشته خطاب به اردكانيان گفت: 

اين ديگر ضعف مطلق مديريتي و برنامه ريزي است.
اما اين پايان انتقادهاي نمايندگان نبود و هر نماينده اي 
پشــت تريبون رفت، زبان به انتقاد گشود؛ يكي توافق 
آب و هوايي پاريس را دليل كمبــود توليد برق خواند و 
ديگري ســوء مديريت را دليل مشــكالت دانست و نه 
رمزارزها را. مرد شماره يك وزارت نيرو هم در پاسخ به 
انتقادها »خشكســالي«، »افزايش دما« و »رمزارزها« 
را 3عامل اصلي قطعــي  برق اعالم و با اشــاره به اينكه 
بودجه1400 يكي از بهترين بودجه ها براي گشــودن 
 گره هاي صنعت بــرق اســت تأكيد كرد: ســال آبي

1400- 1399 كه از مهرماه سال گذشته آغاز شده، يكي 
از خشك ترين سال ها در 50 سال اخير است و باعث شده 
با 3500مگاوات كاهش ظرفيت توليد برق مواجه شويم، 
همچنين امسال با گرماي زودرس مواجه بوديم كه باعث 
شد نيروگاه ها كه توان خروجي متناسب با دما دارند با 

مشكالتي مواجه شوند.
اردكانيان ادامه داد: در 29ارديبهشت سال جاري 53هزار 
و 800مگاوات برق مصرف شــد، اين ميزان مصرف در 
24خرداد سال گذشته اتفاق افتاده بود، در سال98 اين 
ميزان مصرف در اول تيرماه ثبت شده بود و در سال97 
نيز در 9تيرماه اتفاق افتاده بود، لذا گرماي زودرس باعث 
افزايش مصرف برق شد؛ زيرا مردم خيلي زودتر از گذشته 
از دستگاه هاي سرمايشي استفاده كردند. عضو كابينه 
دولت دوازدهم در ادامه با بيان اينكه امسال 22.5درصد 
افزايش مصرف انرژي روزانه داشته ايم، اعالم كرد: اين 
ميزان در ارديبهشت1400 به نســبت سال98و 99 با 

17.9درصد افزايش روبه رو بوده است.

غافلگيري رمزارزها
وزير نيرو عامل غافلگيري بعدي در رشد مصرف برق را 
توليد رمز ارزها اعالم كرد و گفت: ما از اين واژه به عنوان 
صادرات انرژي ياد مي كنيم؛ اگر استخراج رمزارز با مجوز 
ماينينگ صورت گيرد، صــادرات آن نيز مجوز خواهد 
داشــت و اگر بدون مجوز انجام شــود، صادرات آن نيز 
پنهاني و غيرقانوني خواهد بود. اردكانيان ادامه داد: زماني 
كه توليد رمزارز به صورت پنهان صورت مي گيرد، مصرف 
انرژي بيشتر مي شود، زيرا بايد دستگاه هاي استخراج را 
در محلي پنهاني قرار دهند و براي خنك كردن آنها به 

مصرف انرژي بيشتري نياز است.
وزير نيرو با اشــاره به اينكه با كمك نيروي انتظامي از 

تيرماه سال1399 تا فروردين1400، 2هزار و 661مركز 
استخراج رمزارز و 175هزار دستگاه كشف شده، ادامه 
داد: 10درصد از انرژي براي توليد رمزارزها در كل جهان 
در ايران مصرف مي شــود، اين ميزان به معناي مصرف 
2هزار مگاوات انرژي برق اســت، درحالي كه واحدهاي 
داراي مجوز اســتخراج رمز ارزها فقــط 320مگاوات 
مصرف دارد. او افزود: طبــق جمع بندي كميته مربوط 
در شوراي امنيت كشور و دبيرخانه شوراي امنيت ملي، 
2علت قطعي برق، افزايش دما و استخراج رمزارزهاست.

او ادامــه داد: كمبود آب بــراي توليد بــرق در نتيجه 
خشكسالي، افزايش زودهنگام دما و استخراج غيرقانوني 
رمز ارزها موجب شد تا برخالف تمام سال هاي گذشته 
رشــد مصرف انرژي بــه 19درصد برســد. به گفته او، 
در ســال99 اوج مصرف 45هزار مگاوات بــود كه در 
ســال جاري به 54هزار مگاوات رسيده است. وزير نيرو 
تأكيد كرد: 8هزار و 500مــگاوات افزايش مصرف، در 

سال جاري، معادل برق توليدي 70توربين گازي است.

اطلس مصرف برق در ايران
اردكانيان در گــزارش خود به نماينــدگان اعالم كرد: 
9درصد افزايــش مصرف برق مربوط به دســتگاه هاي 
سرمايشــي، 2هزار مــگاوات مربوط به دســتگاه هاي 
استخراج رمز ارز، 2هزار مگاوات مربوط به رشد مصرف 
در صنايع بزرگ و افزايش يك ميليون مشترك ساالنه و 
اندكي مربوط به مصرف چاه هاي كشاورزي است. وزير 
نيرو با بيان اينكه مصرف انرژي در مقايسه با سال گذشته 
25درصد افزايش داشته، گفت: قبل از آغاز به كار دولت 
يازدهم، تلفات شــبكه 14.5درصد بود كــه اكنون به 
9.9درصد رســيده و راندمان نيروگاه هــاي حرارتي از 
37درصد به 39درصد رسيد، درحالي كه متوسط جهاني 

37درصد است.

رد ادعاي نمايندگان 
وزير نيرو در واكنش به انتقادهاي نمايندگان درخصوص 
توقف ســرمايه گذاري در صنعت نيروگاهي با اشاره به 
نهايي شدن نيروگاه 1400مگاواتي هرمزگان با دريافت 
وام دولتي از روســيه گفت: واحدهاي دوم و ســوم اين 
نيروگاه نيز در سال هاي1404 و 1406 به مدار مي آيد. 
او در پاســخ به ادعاي يكي از نماينــدگان درباره تأثير 
پيمان پاريس بر محدوديت هاي انرژي اعالم كرد: تقاضا 
مي كنم اگر حتي يك دستور از هر نوع، به وزارت نيرو در 
اين خصوص صادر شــده، يا اگر محدوديتي به واسطه 
پيمان پاريــس ايجاد كرده ايم، به من نشــان دهيد، ما 
نيروگاه ساز هستيم، 90درصد نيروگاه هاي ايران حرارتي 
هستند لذا با اطالعات ناقص باعث مخدوش شدن افكار 

عمومي نشويم.

چرا برق صادر مي كنيد؟
اردكانيان در ادامه در پاســخ به اين سؤال كه چرا وقتي 
خودمان مشكل برق داريم به صادرات آن اقدام مي كنيم، 

گفت: اين سؤال از منظر عامه مردم سؤال حقي است اما 
واقعيت اين است كه خالص صادرات، يعني صادرات برق 
منهاي واردات در صنعت برق ايران كه 85هزار مگاوات 

ظرفيت نصب شده دارد، فقط 500 مگاوات است.

دردسر ماينرها
او خطاب به نمايندگان گفت: بايــد براي فعاليت هاي 
غيرقانوني در اين حوزه مجازات تعيين شــود. هر يك 
بيت كوين 300هزار مگاوات ســاعت انرژي الزم دارد 
يعني بايد برق يك شــبانه روز 30هزار مسكن را قطع 
كنيم تا يك بيت  كوين توليد شود كه قطعا درآمد ارزي 
نيز خواهد داشــت اما 321مگاوات مقدار مجاز است و 
تاكنون 2هزار نفر براي ماينينــگ مراجعه كرده اند كه 
فقط براي 99نفر پرونده تشــكيل داده اند. اين صنعت 
نيازمند نظام مند شدن است تا در شرايط كرونا و گرما 

شاهد قطعي برق نباشيم.

انتقاد تكراري قاليباف از دولت
رئيس مجلس ديروز خطــاب به وزير نيــرو، كه براي 
پاسخگويي درباره داليل قطعي برق به بهارستان آمده 
بود، گفت: شما مي دانستيد كه با وجود گرماي زودرس 
با كمبود 3هزار مگاواتي روبه رو هستيم، با وجود اين چرا 
2هفته غافلگير شديد، چرا مردم در هيچ بخشي، نه حوزه 
مسكوني نه بخش صنعت و نه حوزه اداري، از قطع شدن 
برق مطلع نبودند؟ اين ديگــر ضعف مطلق مديريتي و 
برنامه ريزي است. قاليباف سپس سراغ دولت رفت و از 
ناهماهنگي بين وزارتخانه هاي صنعت و جهاد در تامين 
كاالهاي اساسي انتقاد كرد و در ارتباط با توليد رمزارزها 
وزارت صنعت و در حوزه تبادل رمزارزها بانك مركزي و 
وزارت اقتصاد و در حوزه استخراج وزارت نيرو را مسئول 
معرفي كرد و گفت: سؤال ما از دولت اين است كه چرا در 
محلي كه 2هزار مگاوات انرژي مصرف مي شود و حجم 
ارزي و دارايي ريالي وجــود دارد اليحه نمي دهد، چرا 
دولت بخشنامه اي صادر نمي كند تا تكاليف وزارتخانه ها 
مشخص شود. مجلس نمي تواند در زمينه تدوين نشدن 
اليحه توليد و مبادله رمزارزها سكوت كند. رئيس مجلس  
گريزي هم در صحبت هايش به مؤسسات غيرمجاز زد 
كه 4سال پيش بساطشان جمع شــد، او گفت: دولت 
از پــول بيت المال به دليل تأخيــر در تصميم گيري در 
زمينه مؤسسات مالي و اعتباري 36هزار ميليارد تومان 
پرداخت كرد اما كماكان بخشي از افراد حداقل پول خود 

را دريافت نكرده اند.

چالش تأمين آب براي 210شهر
براساس آمارهاي شركت مهندسي آب و فاضالب 210شهر با مشكل تأمين آب مواجه  
هستند كه از اين ميان 100 شهر از نظر وضع تأمين آب شرب در شرايط قرمز قرار دارند
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وزير نيرو معماي كمبود برق را با مجلس در ميان گذاشت

نمايش خاموشي ها زير نور بهارستان

مي شــود، احتمال افزايــش تعداد اين 
شهرها وجود دارد.

مصايب خشكسالي
كم بارانــي در اقليم خشــك و كم باران 
ايران در ســال هاي متمادي و همزمان 
الگوي اشتباه استفاده از منابع آبي براي 
مصارف مختلف باعث شده بخش عمده 
منابع آبي در دسترس و گاه تجديدناپذير 
مصرف شود. در اين وضعيت، با كاهش 
بارندگي و محدود شدن امكان استفاده از 
منابع آبي تجديدپذير، عمال تبعات تنش 
آبي با شدت بيشــتري نمايان مي شود. 
آخرين آمارهاي كارشناسي از وضعيت 
حوزه آب و زمين شناسي نشان مي دهد 
در ايران از مجموع 608دشــت موجود 
300دشت از نظر اســتفاده از آب هاي 
زيرزميني ممنوعه محســوب مي شوند 
و از ميان 31اســتان كشــور نيز به جز 
استان گيالن در مابقي استان ها موضوع 
فرونشست به شــدت وجود دارد. اقليم 
خشك و كم باران ايران در كنار اشتباهات 
مديريتي و سياســتگذاري و به تبع آن 
فرهنگ غلط اســتفاده از منابع آبي در 
حالي به تخريب آبخوان ها و فرونشست 
قابل توجه در اغلب مناطق كشور منجر 
شــده كه عمال اين اتفاقات قابل جبران 
نيست و مي تواند تبعات اجتماعي و حتي 

امنيتي به دنبال داشته باشد. 
عليرضــا شــهيدي، رئيس ســازمان 
زمين شناســي با هشــدار نســبت به 
پيامدهاي فرونشست زمين، مي گويد: 
در اتحاديه اروپا از 4ميلي متر فرونشست 
زمين به عنــوان بحران ياد مي شــود؛ 
درحالي كه در ايران فرونشســت زمين 
به شدت وجود دارد و مثاًل در اصفهان تا 
17سانتي متر و در تهران تا 36سانتي متر 
در سال مشاهده شده و فرهنگ عمومي 

از اين خطر غافل است.
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   رشد بورس
برخالف بازار ارز كه ديروز در ابتدا رشد كرده و سپس تحت تأثير شايعه بركناري عبدالناصر همتي با نزول مواجه 
شده، ديروز بازارسهام كه 4 روز از آغاز رشدش مي گذرد همچنان با قدرت صعود كرد و شاخص بورس 1.5درصد 
افزايش يافت. در 9 ماه گذشته شاخص بورس يك دوره نزول بلندمدت را سپري و از ابتداي امسال تاكنون هم 
بي وقفه افت كرده، اما از روز چهارشــنبه هفته گذشــته يك روند صعودي تازه در بازار سهام شكل گرفته كه 
اميدواري ها را نسبت به تداوم صعود شاخص افزايش داده اســت؛ به ويژه آنكه ظرف 2 روز گذشته روند خروج 
نقدينگي از صندوق هاي سرمايه گذاري با درآمد ثابت شــتاب گرفته و به نظر مي رسد نقدينگي در حال خروج 
از صندوق هاي سرمايه گذاري و حركت به سمت بازار ســهام است. در طول چند ماه گذشته با فرسايشي شدن 
روند نزولي شاخص بخشي از نقدينگي رهسپار بازار صندوق هاي سرمايه گذاري شده بود و اين صندوق ها نيز 
منابع مردم را عمدتا در اوراق بدهي سرمايه گذاري كرده بودند، اما حاال به نظر مي رسد نقدينگي در حال خروج از 
پاركينگ پول به مقصد بازار سهام است. آمار ها نشان مي دهد ظرف 2 روز گذشته700ميليارد تومان نقدينگي از 
اين صندوق ها خارج شده و در مقابل همين ميزان نقدينگي سهامداران حقيقي وارد بازار سهام شده است. ديروز 
در عين حال ارزش روزانه معامالت خرد به 6هزارو 234ميليارد تومان رسيد كه باالترين ميزان معامالت خرد از 
ابتداي سال تاكنون است. اين تغيير در تركيب ورود و خروج پول از صندوق هاي سرمايه گذاري به سمت بازار سهام 
شايد به اين دليل است كه رفته رفته انتظارات تورمي در بلندمدت در حال افزايش است. در9ماه گذشته به ويژه 
بعد از انتخابات آمريكا و پيروزي جو بايدن در اين انتخابات، انتظارات تورمي كاهش يافته بود و به همين دليل 
سرمايه گذاران ترجيح مي دادند تا با خريد واحدهاي صندوق هاي سرمايه گذاري با در آمد ثابت به طور غيرمستقيم 

در اوراق بدهي سرمايه گذاري كنند.
به نظرمي رسد حاال سهامداران بورس به اين نتيجه رسيده اند كه احتماال در سيزدهمين دوره، رئيس جمهوري 
انتخاب خواهد شد كه با خلق نقدينگي، زمينه رشد تورم و افزايش قيمت ارز را فراهم خواهد كرد و همين 2 عامل 

مي تواند محركت هاي پرقدرتي براي رشد شاخص هاي بورس باشد.

خروج برندهاي خارجي به خصوص  لوازم خانگی
شــركت هاي كره اي از بازار لوازم 
خانگي ايران، نوسان نرخ ارز و رشد 
هزينه تمام شده توليد، زمينه كمبود محصوالت و 
افزايش قيمت ها را در بازار فراهم كرده اســت. در 
شرايطي كه از ابتداي امسال برخي توليد كنندگان 
داخلي افزايش چراغ خاموش قيمت محصوالت خود 
را در دستور كار قرار داده اند، ركود بازار لوازم خانگي 
متاثر از باال ماندن قيمت ها و كاهش قدرت خريد، 
موجب اقبال مشتريان به تعمير يا خريد محصوالت 
دست دوم شده است. با كيوان گردان، مديركل دفتر 
صنايع برق و فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت، 

معدن و تجارت در اين باره گفت وگو كرده ايم.

ميزان فعلي توليد لوازم خانگي در داخل 
تا چه حد جوابگوي نياز بازار است؟

تا پيش از دور تازه تحريم هاي اقتصادي، ميزان توليد 
لوازم خانگي كوچك و بزرگ در ايران 7ميليون دستگاه 
و در سال98 اين رقم 9ميليون دستگاه بود، اما در سال 
گذشته، با وجود تشــديد تحريم ها و مشكالت ناشي 
از رشــد هزينه تمام شده توليد و شــيوع كرونا، تيراژ 
توليد اين محصوالت از15ميليون دستگاه فراتر رفت. 
500بنگاه توليد كننده داخلي در ساخت لوازم خانگي 
فعال هستند و عالوه بر آن ميانگين عمق ساخت داخل 
قطعات صنايع لوازم خانگي هم به 70درصد رســيده 
است. پارسال، براي نخستين بار در تاريخ اين صنعت، در 
زمينه تامين نيازهاي اصلي صنايع لوازم خانگي خودكفا 
شديم. اكنون فقط در توليد برخي قطعات كوچك لوازم 
خانگي به واردات نياز داريم. با اين روند 3ميليارد دالر 
كاهش ارزبري، با افزايش عمق ساخت داخل قطعات 
لوازم خانگي را شاهد هســتيم. تا 2سال پيش به دليل 
سهم 60تا 70درصدي برندهاي خارجي از بازار ايران، 
عمق ساخت داخل قطعات مورد نياز اغلب لوازم خانگي 
بســيار پايين بود، اما با ممنوعيت واردات اين اقالم از 
سال 97، اكنون فقط در زمينه برخي محصوالت مانند 
تلويزيون و كولر گازي عمق ساخت داخل كمتري داريم 
كه قطعه سازان داخلي در حال تالش براي افزايش عمق 

داخلي سازي  قطعات اين اقالم هستند.
با رشد دوبرابري توليد، ميزان صادرات 

لوازم خانگي در سال گذشته چقدر بوده است؟
پارســال 200ميليون دالر لــوازم خانگــي ايراني به 
كشــورهاي همســايه مانند عراق و افغانستان صادر 
كرديم. هدفگذاري بــراي افزايش ميزات صادرات اين 
محصوالت 600ميليون دالر تا پايان سال1400 است.

برنامه اي براي بازگشت برندهاي خارجي 
به ايران داريد؟

همانطور كه قبال نيز بارها اعالم شــده وزارت صمت 
برنامه و دستور كاري براي بازگشت برندهاي خارجي 
لوازم خانگي ندارد و اصال اين موضوع در دســتور كار 
وزارتخانه نيست. خوشبختانه با خوداتكايي و خودكفايي 
كه در صنايع لوازم خانگي داخلي داريم، نياز كشور با 
عمق ساخت داخل و كيفيت باال در حال تامين است 
و به نظر مي رســد اغلب مطالبي كه در زمينه بازگشت 
برندهاي خارجي لوازم خانگي به خصوص شركت هاي 
آسيايي مطرح مي شود، ناشــي از فضاسازي رسانه اي 
براي انجام اين كار اســت و روشن اســت با توجه به 
وضعيت توليد و ساخت داخل لوازم خانگي اصال نيازي 

به بررسي و طرح اين موضوع در وزارت صنعت نيست.
البته برخي آمارها از سهم باالي لوازم 
خانگي قاچــاق از بازار ايران، آن هــم بدون ارائه 
خدمات و گارانتي معتبر حكايت دارد. برنامه وزارت 

صمت براي مقابله با اين نوع محصوالت چيست؟
وزارت صمت متولي برخورد و مقابلــه با عرضه لوازم 
خانگي قاچاق نيست و تنها بايد شــرايط كنوني بازار 
را به دســتگاه هاي ذيربط منعكس كند. با وجود اين، 
امسال پيگير هستيم تا به شبكه هاي قاچاق در حوزه 
لوازم خانگي ضربه جدي بزنيم. همه زيرســاخت ها و 

سامانه هاي انجام اين كار نيز فراهم شده است.
 عرضه چنــد نرخي لــوازم خانگي به 
مشكلي در بازار تبديل شده است. در شرايطي كه 
برخي شركت هاي توليد كننده لوازم خانگي خرد 
مانند آبسال و پارس خزر افزايش 10تا 25درصدي 
رسمي قيمت ها را به فروشندگان اعالم كرده اند، 
توليد كنندگان لوازم خانگي درشت مانند سايد باي 
سايد، اجاق گاز و... افزايش غيررسمي قيمت ها را 
در دستور كار قرار داده اند. رويكرد وزارت صمت به 

عرضه چندنرخي لوازم خانگي چيست؟
در اين زمينه هفته گذشته نشســتي با وزير صنعت، 
معدن و تجارت داشــتيم كه در اين نشست نيز اعالم 
شــد كه در لوازم خانگــي قيمت گذاري دســتوري 
نداريم و اصال وزارت صنعت قيمت گذاري دســتوري 
را به نفع اين صنايــع نمي داند، اما آنچه در ســازمان 
حمايت مصرف كننــدگان و توليد كنندگان در زمينه 
قيمت گذاري لوازم خانگي دنبال مي شود، خوداظهاري 
توليدكنندگان در مورد قيمت محصوالتشان در سامانه 
124، با هدف حمايت از حقوق مصرف كنندگان است؛ 
يعني اگر مشتري كااليي را از يك برند مشخص لوازم 
خانگي خريد و آن برند نيز قيمت مشــخصي را براي 
آن كاال اعالم كرد، نبايد قيمت خرده فروشــي و توزيع 
اين محصول با قيمت اعالم شــده در كارخانه متفاوت 
باشد. با وجود اين تناوب موجود در قيمت لوازم خانگي 
بيشتر ناشي از نوسانات نرخ ارز بوده؛ زيرا برخي قطعات 
صنعت لوازم خانگي وارداتي بــوده يا تامين مواداوليه 
موردنياز براي ساخت داخل آن با ارز صورت مي گيرد. با 
ساماندهي و تثبيت نرخ ارز مي توانيم از طريق افزايش 
رقابت بين بنگاه ها و رشد تيراژ توليد اين محصوالت كه 
به قيمت تمام شده كمتر لوازم خانگي منجر مي شود، 
زمينه رشــد عرضه و كاهش قيمت اين محصوالت در 

بازار خرده فروشي را فراهم كنيم.
اما در شــرايطي كه نرخ ارز تاحدودي 
تثبيت شــده و گاهي حتي ســير نزولي دارد، 
توليد كنندگان لوازم خانگي يا قيمت ها را به طور 
غيررسمي افزايش داده يا با دريافت مجوز نرخ اين 

محصوالت را افزايش داده اند. علت چيست؟
 واقعيت آن است كه عالوه بر نرخ ارز ساير هزينه هاي 
تمام شــده توليد لوازم خانگي به دليل باال رفتن برخي 
نهاده هــاي توليد مانند دســتمزد، حامل هاي انرژي، 
مواداوليه داخلي و... از ابتداي امسال افزايش يافته است. 
عالوه بر آن، بخشي از قطعات مورد استفاده در صنعت 
لوازم خانگي را قبال توليد كنندگان خريده و دپو كرده اند 
و اكنون اين صنايع براي تامين قطعــات و مواداوليه 

ناچارند هزينه بيشتري را متحمل شوند.
اما توليد كنندگان لوازم خانگي درشت 
نرخ رسمي جديدي را براي محصوالت خود اعالم 
نكرده اند و با افزايش چراغ خاموش قيمت ها، نرخ 
اين محصوالت را يك تا چند ميليون تومان افزايش 
داده اند. علت اين گراني و رويكرد وزارت صنعت به 

اين موضوع چيست؟
در مورد قيمت و گراني يا گرانفروشــي لوازم خانگي 
بايد سازمان حمايت اعالم نظر و موضع گيري كند، اما 
معتقدم با توجه به اينكه به زودي برخي خطوط جديد 
توليد لوازم خانگي نيز وارد مدار مي شود و با رشد تيراژ 
توليد، زمينه افزايش عرضه اين محصوالت به بازار فراهم 
مي شود، اين شرايط حتما به تعديل قيمت لوازم خانگي 

در آينده نه چندان دور منجر خواهد شد.
 با اين روند مصرف كنندگان تا چه زماني 

شاهد كاهش قيمت لوازم خانگي خواهند بود؟
 نمي توان به طور قطعي و دقيق اعالم كرد كه اين شيوه 
كاهش قيمت تا چه زماني اتفاق خواهد افتاد، اما رقابتي 
كه اكنون در زمينه افزايش داخلي سازي  قطعات و رشد 
تيراژ توليد لوازم خانگي در بين برندهاي مختلف داخلي 
شكل گرفته، قطعا به اصالح قيمت و ارائه خدمات بهتر 

به مشتريان منجر خواهد شد.
 يعني رويكرد وزارت صمت موافقت با 
افزايش رســمي قيمت لوازم خانگي، براي جبران 

هزينه تمام شده توليد است؟
 در زمينه كم و كيف، چگونگي يا ميزان افزايش قيمت ها 
ســازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان 
متولي است و اين سازمان نيز با دريافت مستندات هزينه 
تمام شده توليد لوازم خانگي از شركت هاي مختلف و 
آناليز آن در ابتداي هر ســال كه نرخ دستمزد و ساير 
نهاده هاي توليد تغيير مي كند، نسبت به اعالم ضوابط 
و حدود افزايش قيمت مصوب شركت هاي توليد كننده 
اعالم نظر مي كند. وزارت صمت حتي به شــركت هاي 
توليد كننده لــوازم خانگي اعالم كــرده اگر در زمينه 
آناليز و تعيين قيمت يا آناليز هزينه تمام شده توليد اين 
محصوالت در سازمان حمايت موضوعي دارند مي توانند 
به وزارت صمت منعكس كنند. بر اين اساس در سازمان 
حمايت نيز تنها حدود و ثغور تغيير قيمت لوازم خانگي 
مشخص شده و شــركت هاي توليدي نرخ محصوالت 
خود را در چارچوب ضوابط اين ســازمان تعيين و به 

فروشندگان اعالم مي كنند.
رويكرد وزارت صمت به افزايش چراغ 
خاموش محصوالت برخي شركت هاي توليدكننده 
لوازم خانگي بدون ابالغ نرخ جديد به فروشندگان 

چيست؟
اينكه برخي شــركت هاي لوازم خانگــي بدون اعالم 
رسمي قيمت محصوالتشــان را افزايش داده باشند را 
بايد سازمان حمايت بررسي، اعالم نظر و درصورت اثبات 
تخلف گرانفروشي با آن برخورد كند و در اين زمينه نيز 
حتما سازمان حمايت بررسي هاي خود را انجام داده و 

برخورد مي كند.
يعني اين افزايش غيررسمي قيمت لوازم 

خانگي از نظر وزارت صمت تخلف نيست؟
نمي توانم در اين زمينه اظهارنظر كنم؛ زيرا مسئوليت 
توليد لوازم خانگي و رفع موانع آن را بر عهده دارم و در 
مورد قيمت يا گرانفروشــي اين محصوالت نمي توانم 
اعالم موضع كنم و بگويم كه آيا افزايش احتمالي قيمت 
محصوالت برخي شركت ها درست يا نادرست است و در 
اين مورد بايد سازمان حمايت با بررسي قيمت اعالم شده 
شركت ها يا نرخ خرده فروشــي آن در بازار، اعالم نظر 
كند. در اين زمينه بايد از مســئوالن سازمان حمايت 
سؤال كنيد. در تعيين و ابالغ رسمي قيمت ها نيز بعد از 
خوداظهاري شركت هاي توليد كننده، سازمان حمايت 
مستندات ارائه شــده توليد كنندگان در مورد قيمت 
لوازم خانگي را بررسي و اظهارنظر مي كند كه مبناي 

اين قيمت گذاري درست يا نادرست است.
اما اينكه برخي شركت ها بدون اعالم نرخ 
در سامانه 124افزايش قيمت داده اند، قانوني است؟

اگر شــركت هايي بدون اعالم نرخ نســبت به افزايش 
قيمت محصوالتشــان اقدام كرده باشند، حتما به آنها 
براي اعالم نرخ و درج آن در سامانه 124سازمان حمايت 
تذكر داده مي شود، اما نمي توان گفت كه اين كار تخلف 
يا غيرقانوني است؛ زيرا اعالم نرخ توسط توليد كنندگان 

لوازم خانگي بر مبناي خوداظهاري صورت مي گيرد.

همزمان با نزديك شدن به انتخابات  بازار
رياســت جمهوري نبض تحوالت 
تندتــر مي زند. ديــروز بــازار ارز 
تحت تأثير رويدادهاي سياسي، روز پر تالطمي را 
سپري كرد. قيمت دالر در ابتداي صبح به سرعت، 
550تومان افزايــش يافت، اما شــايعه بركناري 
عبدالناصر همتــي قيمت را دوباره بــه 24هزارو 
200تومــان رســاند. در مقابل اما بــورس گويا 
تصميــم اش را گرفته، ديــروز بازار ســهام براي 
چهارمين روز متوالي با رشدي پرقدرت به كارش 

ادامه داد.
به گزارش همشهري، نوسان در بازارهاي طال، ارز 
و سهام اين روزها بيشتر شده است. از بازار مسكن 
اطالعات لحظه اي قابل استنادي در دست نيست، 
اما گويــا بازارهاي ديگر هم به حالــت آماده باش 
درآمده اند تا به تحوالت سياسي پيش رو واكنش 
نشان دهند. هر خبري مي تواند به سرعت بازارها را 
با نوسان مواجه كند و به كاهش يا افزايش قيمت ها 
منجر شود. با اين حال نگاه سرمايه گذاران در همه 
بازارها در وهله نخست به بازار ارز دوخته شده است.

اگر قيمت دالر رشــد كند، بالفاصلــه بازارهاي 
طال و ســهام و با اندكي تأخير بازار مسكن با رشد 
مواجه مي شــود و بعد از آن قيمت ها در بازار هاي 
كاال و خدمــات، تحت تأثير نوســان قيمت دالر 
قرار مي گيرد. مقايســه يك روند تاريخي نشــان 
مي دهد تقريبــا هيچ بازاري در ايران نيســت كه 
تحت تأثير قيمت ارز قــرار نگيرد و فقط كيفيت و 
زمان واكنش ها به نوسان قيمت ارز متفاوت است. 
از اين منظر بازار ارز روزهاي حساسي را پشت سر 
مي گذارد و به هر نوع تحول سياســي به سرعت 

واكنش نشان مي دهد.

روز پرتالطم دالر
قيمت هــر دالر آمريكا از روز شــنبه هفته جاري 
وارد مرحله تازه ای شــده، فعاالن بازار ارز، با دقت 
تحوالت سياسي ازجمله انتخابات رياست جمهوري 
و مذاكرات هسته اي در وين را دنبال مي كنند. با اين 
حال به نظر مي رسد وزن انتخابات رياست جمهوري 
نسبت به مذاكرات هسته اي بيشــتر شده است. 
شايد به اين دليل كه احتماال سرنوشت مذاكرات 
هســته اي هم به انتخابات رياست جمهوري گره 
خورده و رئيس جمهور بعدي مي تواند سرنوشــت 
احيا يا مرگ برجام را مشخص كند؛ به همين دليل 
برنامه هاي سياسي و اقتصادي رئيس جمهور بعدي 
اهميت زيادي پيدا كرده است. تجربه نشان داده در 
زمان تغيير دولت ها، برنامه هاي سياسي و اقتصادي 
رئيس جمهوري بعدي به سرعت مي تواند بازار ارز را 
متالطم كند. هر نوع سياست اقتصادي كه به تورم 
يا رشد نقدينگي منجر شود و هر نوع ديپلماسي كه 
به بسته ترشــدن اقتصاد ايران و خلل در مذاكرات 
هسته اي منجر شــود مي تواند بازار را به سرعت 
متاثر كند. به همين دليل بازار ارز به يك نماگر مهم 
انتخاباتي تبديل شده است و شايد بهتر باشد از اين 
پس احتماالت نتايج انتخابات رياست جمهوري را 

از روي اين نماگر برآورد كنيم.
شــيب صعودي قيمت دالر از اواخر هفته قبل و 
بعد از مشخص شــدن فهرســت نامزد هاي تأييد 
صالحيت شده در شــوراي نگهبان نشان مي دهد 
كه ســرمايه گذاران به اين نتيجه رســيده اند كه 
احتماال سياست هاي اقتصادي رئيس جمهور بعدي 
تورم زاست و در عرصه سياست خارجي هم احتماال 
توافق در وين بر سر احياي برجام به راحتي ميسر 
نخواهد شد؛ اين عامل به افزايش قيمت دالر منجر 

شده ؛ اين روند رو به رشد در مبادالت روز گذشته 
هم ادامه يافته است.

واكنش دالر به شايعه بركناري همتي
نكته قابل توجه در مبادالت روز يكشنبه، واكنش 
قيمت دالر به شايعه بركناري عبدالناصر همتي، 
رئيس كل بانك مركــزي بود. ديــروز اگرچه در 
ابتداي صبح قيمت هر دالر آمريكا به سرعت خود 
را از 24هزار و 200تومان در ســاعات اوليه صبح 
به 24هزار و 750تومان در ساعات ظهر رساند اما 
هنوز چند ساعت از ظهر نگذشــته بود كه شايعه 
بركناري عبدالناصر همتي، رئيس كل بانك مركزي 
كه از يك روز قبل شــايعاتي درباره اختالفاتش با 
رئيس جمهوري منتشر شده بود، بالفاصله به تخليه 
حباب بازار ارز منجر شد و قيمت ظرف يك ساعت 
550تومان كاهش يافت و دوباره به سطح 24هزارو 

200تومان بازگشت. 
به نظر مي رسد بازار ارز به سياست هاي رئيس كل 
بانك مركزي انتقاد دارد و همين عامل به كاهش 
التهاب در بازار ارز بعد از انتشــار شايعه بركناري 
عبدالناصر همتي منجر شده است. هرچند گزارش 
شــده رئيس جمهوري در حكمي اكبر كميجاني، 
يكي از مديران باســابقه بانك مركزي را به عنوان 
رئيس كل بانك مركزي انتخاب كرده، اما اين خبر 
تا عصر روز يكشنبه به طور رسمي در مراجع نزديك 
به دولت تأييد نشده است. با اين حال عصر ديروز 
عبدالناصر همتي، خود در مصاحبه اي تأييد كرد 
كه طبق قانون تا تعيين تكليفش در دولت، او رسما 
رئيس كل بانك مركزي است اما كميجاني به عنوان 
قائم مقام عمال اداره نهاد ناظر بازار پول را برعهده 

خواهد داشت.
اكبر كميجاني تكنوكراتي غيرسياسي و از مديران 
كهنه كار بانك مركزي است، به نظر مي رسد بازار ارز، 
با توجه به شناخت قبلي اش از او، به سياست هاي 

كميجاني اطمينان بيشتري دارد. 
علت اصلي مطرح شــدن بركنــاري همتي اعالم 
نامزدي او در انتخابات رياســت جمهوري بوده كه 
موجب شــده او نتواند به تكاليف خــود در بانك 
مركزي به شكل تمام وقت عمل كند. به ويژه آنكه 
در ميانه مذاكرات هســته اي در وين قــرار دارد و 
هر نوع گشايشي در مذاكرات، به راستي آزمايي و 
اعالم نظر كارشناســي بانك مركزي نياز دارد، به 
همين دليل حسن روحاني از همتي خواسته بود 
به مناسبات مالي و نقل و انتقال هاي ارزي ايران كه 
ممكن است با به نتيجه رسيدن مذاكرات هسته اي 
نياز به راستي آزمايي داشته باشد، رسيدگي كند، اما 
نامزدي عبدالناصر همتي، رئيس كل بانك مركزي 
در سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري مانع 
از انجام تكاليف محوله شده بود. عبدالناصر همتي 
هم شنبه  شب خود در كالب هاوس در اين باره گفته 
بود: به دليل اينكه مشغله هاي انتخاباتي اجازه حضور 
در بانك مركزي را به او نمي دهد همه وظايف اش 
را با اختيارات كامل به اكبركميجاني سپرده است.

مديركل صنايع برق و فلزي و لوازم خانگي وزارت صمت در گفت وگو با همشهري:

شاخص بورس ديروز براي چهارمين روز متوالي رشد كرد

لوازم خانگي مشمول قيمت گذاري دستوري نيست. 

برنامه اي براي بازگشت كره اي ها نداريم
ادامه نوسان انتخاباتي بورس و ارز يادداشت

بهشت سفته بازان

اقتصاد مريض و تورم زده ما بهشت سفته بازان بوده و هست. در چنين 
شرايطي توليد و خالقيت نابود مي شود و همه فقط به فكر پيدا كردن 

راه هاي بهتر براي كسب سود از نوسان گيري و سفته بازي هستند.
در حقيقت دليل اصلي تورم مزمــن در اقتصاد ايران هم همين گروه 
ذينفع تورم هستند كه در باالترين ســطوح نفوذ دارند و بسياري از 
رسانه ها هم در خدمت آنان هســتند و هرگز اجازه نمي دهند عوامل 

تورم زا از اقتصاد ما حذف شود.
در چنين شرايطي طبيعي اســت كه اقبال به بورسي كه بدون هيچ 
منطق اقتصادي رشد مي كند شدت مي گيرد و عده اي خانه و اتومبيل 
خود را مي فروشند و در بورس سرمايه گذاري مي كنند. بعد از سقوط 
بورس هم دولت را موظف به جبران خسارت خود مي دانند و اكنون 

ثروت ملي بايد صرف جبران خسارت اين عده شود.
مؤسســات مالي و اعتباري با سودهاي سرســام آوري كه پيشنهاد 
مي كردند هم مشكل شان با هدررفت سرمايه ملت حل شد و كسي هم 
اعتراض نمي كند كه چرا هزينه حرص و ريسك هاي قمارگونه عده اي 

بايد از جيب همه ملت پرداخت شود.
در چنين اتمســفري بيت كوين ناگهان مسئله اول كشور مي شود و 
براساس برخي ادعاها تا 15درصد جمعيت كشور در آن سرمايه گذاري 
مي كنند كه البته خدا را شكر بعد از سقوط آن كسي توقع ندارد از ثروت 

كشور صرف جبران خسارت آن شود.
سرمايه گذاري در ملك و دالر و طال هم كه راهكار سنتي ايرانيان براي 
پوشش ريسك تورم بوده است و عده اي هم تنها راه كسب درآمدشان 

بازي در همين بازارهاست.
شعارهاي نامزدهاي رياست  جمهوري را هم كه ببينيد يكي مدعي حل 
3روزه مشكالت بورس است و ديگري مي گويد بايد سهامداران بيمه 
شوند و ديگري از جبران خسارت سهامداران مي گويد. رقابت هم فعال 

بر سر رقم يارانه پرداختي به مردم است.
هيچ كدام از نامزدهــا برنامه اي براي خروج از ايــن دور باطل تورم و 
ذينفعان آن ارائه نمي كند. تنها به اين فكر مي كنند كه چگونه ثروت 
كشور را ميان مردم توزيع كنند تا اندك انگيزه هاي كار و خالقيت در 

كشور هم از ميان برود.
سردادن شعارهاي معيشــتي كه ريشــه همه مصايب اقتصادي را 
تشــخيص نداده و تنها راه حل برون رفت از اين شرايط را توزيع پول 
بي پشتوانه در ميان مردم يافته هيچ وقت راه به جايي نبرده و تنها ما را 

از چاله به چاه مي اندازد.
برخي مدعي هستند اگر شرايط كسب ثروت از توليد و خالقيت فراهم 
شــود مردم انرژي خود را در اين راه هاي پرريسك و قمارگونه صرف 
نمي كنند اما واقعيت اين است كه ابتدا بايست راه هاي كسب ثروت هاي 
نامشروع و مضر به اقتصاد بسته شوند وگرنه اين در بر همان پاشنه اي 

خواهد چرخيد كه تاكنون مي چرخيده.

ماست دبه اي گران شد

قيمت لبنيات باز تكان خــورد و اين بار قيمت يكي از  سوپرماركت
ماست هاي پرفروش برند كاله افزايش يافت. 

به گزارش همشــهري، نگاهي به قيمت ماســت هاي 
پرمصرف سوپرماركت ها نشــان مي دهد بين ماست هاي دبه اي كه 
به دليل صرفه اقتصادي در ميان خانواده هــا طرفداران زيادي دارند، 
قيمت ماســت دبه اي پرچرب كاله با 2هزار تومان افزايش از 36هزار 
و 500به 38هزار و 500تومان افزايش يافته و به مرز 40هزار تومان 
نزديك تر شده است، اين در حالي است كه در ديگر برندها، ماست هاي 
خاص و غيرمعمولي مثل ماست هاي يوناني كه مراحل توليد بيشتری 
دارند يا ماست هاي داراي افزودني ها، چنين قيمت هايي دارند. ماست 
يوناني ماستي خامه اي شده است كه با خارج كردن آب اضافي، الكتوز 
و مواد معدني آن، قند كمتر، كربوهيدرات بيشتر و طعمي ترش دارد. 
ماســت دبه اي پرچرب مي ماس 28هزار و 700تومــان قيمت دارد 
و هنوز به 30هزار تومان نرسيده اســت. البته كمياب شدن اين نوع 
ماست در فروشگاه هاي اينترنتي مي تواند نشان از تغييرات احتمالي 
در قيمت اين محصول هم باشــد، اما در ســوپرماركت ها فعال تغيير 

قيمتي نداشته است.
قيمت لبنيات غيريارانه اي از ســوي شــركت هاي توليدي تعيين 
مي شود و دولت در قيمت گذاري اين دســته از محصوالت دخالتي 
ندارد. طي يك سال گذشته شركت هاي توليدكننده محصوالت لبني 
بارها قيمت محصوالت غيرحمايتي و طعــم دار خود را باال برده اند تا 
هزينه هاي افزايش يافته توليد و نرخ نسبتا پايين محصوالت حمايتي 

را جبران كنند.

قيمت فروش بعضي از انواع ماست در سوپرماركت هاي تهران )تومان(
قيمت هركيلومشخصاتبرند
19.900كم چرب- 2.2كيلوگرميپگاه

28.700پرچرب- 2.2كيلوگرميمي ماس
21.000كم چرب- 2.2كيلوگرميطراوت
35.000ماست سوئيسي هم زده- 2.2كيلوگرميدومينو
48.900يوناني كم چرب- 2.2كيلوگرميمي ماس

32.500هم زده كم چرب پروبيوتيك سبو- 1.5كيلوييهراز
13.500چكيده پرچرب- 500گرميچوپان
8.000كم چرب- 900گرميميهن
10.800پرچرب- يك كيلوگرميپگاه

20.000سنتي- 900گرميدامداران
25.000پرچرب 3% - 2كيلوگرميپاك

16.800پرچرب - 900گرميپاكبان
10.800پرچرب - يك كيلوگرميدومينو
8.900كم چرب- يك كيلوگرميدومينو
2.515.000% چربي ويتامينه- 900گرميمانيزان
6.000معمولي 2.5% چربي- 500گرميچوپان

7.000پرچرب - 500گرميمي ماس

محمد حسني سعدي
تحليلگر اقتصاد اجتماعي

علي ابراهيمي
خبرنگار

ستاد مقابله با كرونا مصوبه قبلی خود برای 
ارائه تســهيالت به آســيب ديدگان كرونا و 
حمايت از بنگاه ها و كسب وكارهای كرونا زده 
را تمديد كرده و در جلســه ديروز ســتاد 
هماهنگی اقتصادی دولت نيز پيشنهادهای 
ارائه شده در خصوص حمايت از كسب وكارها 
در سال 1400 در محورهای مختلف مورد 

بررسی و تصميم گيری قرار گرفته است.
به گزارش همشهری، در مصوبه سال گذشته 
ســتاد مقابله با كرونا حمايت هايی در سه 
بخش حمايت از خانوارها )ازجمله تسهيالت 
كمك وديعه مســكن(، حمايت از بنگاه ها 
)شامل اعطای تسهيالت ارزان( و حمايت های 
مرتبط با حوزه برق و گاز، تأمين اجتماعی، 
هزينه های عوارض شهرداری و بيمه بيكاری 

برای شاغلين بيكار شده در اثر محدوديت های 
كرونايی، مدنظر قرار گرفته بود و اين مصوبه 
برای ســال جاری نيز تمديد شده است اما 
هنوز جزئيات آن مشــخص نيست. حسن 
روحانی، رئيس جمهور در جلســه ديروز با 
اشاره به آثار و زيان های ســنگين ناشی از 
شــيوع بيماری كوويد 19 در شرايط جنگ 
تمام عيار اقتصادی، تأكيد كرد: دولت باوجود 
محدوديت های مالی و درآمدهای ارزی كشور 
در حد توان برای حمايت از آسيب ديدگان 
هم از جنبه خانوارها و هم بنگاه های زيان ديده 
توليدی تالش كرده است و به اين حمايت ها 

ادامه خواهد داد.
در اين ميان، طبق اعالم محمد اســالمی، 
وزير راه و شهرسازی، كليات افزايش و تداوم 

پرداخت وام وديعه مسكن در ستاد ملی كرونا 
به تصويب رسيده؛ اما او نيز جزئياتی در مورد 
مبلغ اين تسهيالت، شرايط اعطا و همچنين 
جمعيت مشموالن اين تسهيالت اطالعاتی 
نداده است. طرح پرداخت تسهيالت وديعه 
مسكن به عنوان يكی از برنامه های ستاد ملی 
كرونا در ســال 1399 اجرايی شد و باوجود 
تمديد اين طرح تا اواخر ســال گذشته، از 
مجموع 920 هزار متقاضی ثبت نام كننده در 
سايت اقدام ملی، فقط 332 هزار نفر مدارك 
خود را تكميل كرده و به نظام بانكی معرفی 
شدند كه از اين تعداد نيز فقط 223 هزار نفر 

تسهيالت اعطايی دولت را دريافت كردند.
پرداخت وام وديعه مسكن، به منظور كمك به 
اجاره نشينان در دوره سخت كرونا به تصويب 

رسيد و سقف مبلغ آن در تهران 50 ميليون چراغ سبز دولت به تداوم حمايت های ضدكرونا
تومان، در شهرهای بزرگ 30 ميليون تومان 
و در ساير مناطق شهری 15 ميليون تومان 
بود كه افراد واجد شرايط می توانستند با نرخ 
سود 13 درصد و به دو شــيوه »يك ساله با 
پرداخت ســود ماهيانه و بازگشت اصل وام 
در آخر سال« يا »اقساط 36 ماهه و تسويه 
تدريجی تســهيالت« اين اعتبار را دريافت 
كنند. با توجه به اينكه در سال گذشته، اغلب 
مستأجران واجد شرايط كه توان تأمين نظر 
بانك ها را داشتند، تسهيالت حمايتی خود 
را دريافت كرده اند، به نظر می رسد در سال 
جاری تسهيالت كالنی در اين حوزه پرداخت 
نشــود مگر اينكه افراد قبلی نيز همچنان 
مشمول دريافت وام باشند كه در اين صورت 
با توجه به جهش سنگين تورم اجاره، احتمال 
استقبال پرشور از اين كمك تسهيالتی وجود 

خواهد داشت.

  بـازگـشـــت 
شركاي خارجي 
لــوازم خانگي در 

دستور كار وزارت صمت نيست

  رويكرد وزارت صمت كاهش قيمت 
لوازم خانگي با رشد توليد و عرضه است
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مسافران،بيشتركروناميگيرند
 مســئوالن بهداشــتي همواره درباره عوامل 

گســترش كرونا و توجه به كنتــرل  ويروس مكث
هشدار داده اند. با اين حال بحران كرونا فقط 
گاهي كمرنگ شــده و هيچ گاه در كشور پايان نيافته است. 
مسعود مرداني، عضو كميته كشوري كرونا و استاد دانشگاه 
علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران يكي از متخصصان عفوني 
است كه در ماه هاي اخير همواره درباره خطر افزايش بيماري 
هشدار داده است. او پيش از اين حجم مسافرت هاي نوروزي 
و خروج بيش از 8ميليون مسافر از استان هاي درگير كرونا را 
خطرناك توصيف كرده بــود؛ موضوعي كه چند روز پس از 
پايان نوروز خود را نشان داد. عضو كميته كشوري كرونا به 
همشــهري مي گويد: پيش از هم گفته بودم اگر جلوي اين 
مسافرت ها گرفته نشود، بحران رخ مي دهد، زيرا افراد به سفر 
مي روند و ممكن است با بيماري برگردند. از شروع نخستين 
مورد كرونا تا امروز شاهد بروز مداوم موارد ويروس هستيم و 
يكي از معدود كشورهايي هستيم كه بيماري يك دقيقه هم 
در آن متوقف نشده است. هربار ويروس جديدي پيدا شده ما 
آن را تجربه كرده ايم و با اين شرايط احتمال بروز موج هاي 
پنجم و ششم دور از انتظار نيست. مسعود مرداني با تأكيد بر 
اينكه به نظر مي رســد عزم جزمي براي كنترل بيماري در 
كشور وجود ندارد و مردم هم موضوع را جدي نمي گيرند، 
مي افزايد: هم اكنون كمي شرايط بهتر شده، اما دوباره شاهد 
برگزاري مراسم و انجام سفر هستيم و در تعطيالت پيش رو 
هم معلوم نيست چقدر ســفر انجام شود و نتيجه چه باشد. 
استاد دانشــگاه علوم پزشكي شهيدبهشــتي تهران اظهار 
مي كند: در همه جاي دنيا ضرب االجل تزريق واكسن وجود 
دارد، اما در كشور ما فقط يك ونيم درصد جمعيت يعني كادر 
درمان واكســن زده اند. همين ها موجب مي شود شرايط ما 
مدام بين بحران و بهبود در نوسان باشد و براي مدت طوالني 
به ثبات نرسد. عضو كميته كشوري كرونا با تأكيد بر اينكه در 
سفر انتقال ويروس آسان تر است و مردم همه چيز را آسان 
مي گيرند، مي  افزايد: كروناي بريتانيايي يك ماهه همه ايران 
را فراگرفت. اگر وضعيت ســفرها در تعطيالت پيش رو هم 
مانند نوروز باشــد، ويروس هاي آفريقايي و هندي به همه 
كشور ســرايت مي كنند و با توجه به ماهيت اين ويروس ها 
مرگ ومير افزايش خواهد يافت.    وي با تأييد بر اين نكته كه 
مسافران بيش از ميزبانان خود در يك استان كرونا مي گيرند، 
مي گويد: من در بطن ماجرا كار مي كنم و بيماران زيادي را 
ديده ام كه يك سال در خانه خود مانده اند و با اين خيال كه 
ديگر نبايد سخت گرفت به سفر رفته اند. اين افراد به محض 
بازگشت از سفر عالئم بيماري را از خود نشان داده اند و البته 
در بسياري موارد اطرافيانشان را هم بيمار كرده اند. توصيه 
من اين است كه مردم تا تكميل واكسيناسيون صبركنند، 
زيرا بيماري فقط در اين شــرايط كنترل خواهد شــد و ما 

مي توانيم به شرايط عادي برگرديم.

تجربهسفرهاينوروزينشانداد
مســافرانميتوانندمهمترينگزارش

انتقالدهنــدگانويروسبهنقاط
مختلفكشورباشــند.براساساعالمسازمان
راهداريوآماراستخراجشدهازترددشمارهاي
جادهاي،مــردمتهرانوالبرزبــا2ميليونو
۵۰۰هزارسفربيناستانيبيشترينمسافران
نوروزيبودند،هرچنداستانهايديگرهمآمار
ســفرباالييراثبتكردهاند.عليرضارئيسي،
سخنگويستادمليمقابلهباكروناازممنوعيت
سفربيناستانيهمزمانباتعطيالتنيمهخرداد
وبرقراريجرايم۵۰۰هزارتايكميليونتوماني
برايتخلفاتدراينزمينهخبردادهاست،اما
بيمآنوجودداردكهمســافرتدرتعطيالت
پيشروبارديگرشرايطشــكنندهكنونيرا
بحرانيكند.دراينميانتحليلرابطهآماري
ســفرهاوگســترشبيماريدراستانهاي
گردشگرپذيروگردشگرفرستنشانميدهد
استانهاييكهبيشترينمســافرتازمبدارا
داشتهاند،شديدترينوجهموجچهارمراهمكه
باگسترشكرونايانگليسيهمراهبودتجربه
كردند.هرچنداســتانهاييمانندمازندرانو
گيالنكهمعموالگردشگرپذيرهستندوهميشه
بيشترينحجممسافرراميپذيرندهموضعيت

خوبينداشتند.

آمارالبرزهنوزباالست
البرز يكي از استان هايي است كه بيشترين مسافر را به 
ديگر مناطق مي فرســتد و همچنين راه هايش بسيار 
پرتردد هستند. سخنگوي ستاد مقابله با كرونا دانشگاه 
علوم پزشــكی  و رئيس اورژانس البرز بــا بيان اينكه 
استان هايي كه مردم آن بيشتر سفر مي روند، درگيري 
بيشتري هم با كرونا دارند به همشهري مي گويد: وقتي 
سفر اتفاق مي افتد و همزمان با يك ويروس جهش يافته 
هم مواجه هســتيم، پراكندگي اين ويروس شديدتر 
مي شــود. وضعيت فعلي ما در آستانه تعطيالت نيمه 
خرداد نگران كننده اســت، زيرا با سوش هاي هندي 
و آفريقايي هم مواجهيم. اكنون با اينكه در بســياري 
از نقاط كشور آمار بســتري نزولي شده، البرز و بعضي 
استان ها از سخت ترين دوران پيك دوم خود بيماران 
بستري بيشتري دارند و اين نشان مي دهد شرايط مدام 

دشوارتر شده است.
مهرداد بابايي با بيان اينكه در فصل گرما با اســتفاده 
از وســايل سرمايشــي امكان انتقال بيماري بيشتر 
مي شود، مي افزايد: نكته مهم ديگر درباره خطرات سفر 
اين است كه در يك استان بايد سويه هاي جديدي از 
 بيماري وجود داشته باشد و مسافران مي توانند آن را

 منتقل كنند.

انتقالآسانبيماري
يك متخصص بيماري هاي عفوني بيمارســتان امام 
علي)ع( كرج درباره تأثير سفرها بر گسترش بيماري 
به همشهري مي گويد: هرگاه فاصله بين افراد كم شود 
چه به وسيله سفر، چه از طريق تجمع و مهماني، كرونا 
مي تواند انتقال يابد. اين موضوعي است كه در ماه هاي 
گذشته مدام بر آن تأكيد شده اســت و هنوز هم بايد 
مورد توجه قرار گيرد.عليرضا سليماني مي افزايد: در 
سفر مردم ممكن است براي خريد با ساكنان شهرهاي 
مقصد مواجهه داشته باشند يا اســتفاده از ماسك را 
جدي نگيرند و به اين ترتيب زمينــه ابتال به بيماري 
را فراهم كنند. به عنوان يــك متخصص فقط از مردم 
مي خواهم ارتباطات را تا آنجا كه ممكن است كم كنند. 
اكنون كه سفرهاي خرداد و انتخابات را پيش رو داريم 
اگر همچنان ســفرها و مهماني ها ادامه داشته باشد، 

ممكن است با بحران تازه اي روبه رو شويم.

كردستانيهايمسافر،بيشتربيمارشدند
غرب كشور زودتر از مناطق ديگر موج چهارم را تجربه 
كرد و به دليل نزديكي به مرزها امكان خطر بيماري در 
آن هميشه باالست. معاون بهداشــتي دانشگاه علوم 
پزشكي كردستان درباره نگراني ها از تعطيالت پيش رو 
و شــدت يافتن دوباره بيماري به همشهري مي گويد: 
سفر يكي از شاخص هايي اســت كه مي تواند عوامل 
تشديد اپيدمي مانند تماس هاي محافظت نشده را باال 
ببرد. بارها گفته شده است بهترين كار هنگام اپيدمي 
آن است كه مردم در خانه هاي خودشان بمانند و از سفر 
و تجمع پرهيز كنند.  شرايط كشور هنوز به ثبات كامل 
نرسيده است و اگر خطر را جدي نگيريم، ممكن است 
در تير گرفتار موج پنجم شويم. ابراهيم قادري با بيان 
اينكه بررسي   بيماران موج چهارم كردستان نشان داد 
بسياري از آنها در نوروز به سفر رفته بودند يا مهماني 
از خارج استان  داشــتند، مي افزايد: اين موضوع تأثير 
سفر را به خوبي نشــان مي دهد و ما نبايد در اين باره 
سهل انگاري كنيم. وي درباره تأثير سفر مردم استان 
به عراق نيز می گويد: از نيمه اســفند ســال 99انجام 
سفرهاي معمولي به عراق ممنوع شد. البته سفرهاي 
تجاري همچنان انجام مي شــود كه با انجام تســت و 
بررسي رانندگان تالش مي كنيم از انتقال بيماري بين 

2كشور جلوگيري كنيم.

انتقالسوشهايجديدباسفر
مازندران به عنوان اســتاني گردشگرپذير هميشه در 
تعطيالت نيمه خرداد مقصد گردشــگران بوده است 
و امســال هم بيم آن مي رود كه جمعيت گردشگران 
به شمال كشور سرازير شــوند. معاون بهداشتي علوم 
پزشكي مازندران به همشهري مي گويد: همانطور كه 
درباره كروناي انگليسي شاهد بوديم، سفر عامل مهمي 
در انتقال ســوش هاي مختلف كروناست و اكنون كه 
كروناي آفريقايي و هندي در جنوب كشور ديده شده، 
سفر در تعطيالت پيش رو مي  تواند موجب گسترش اين 
سوش هاي جديد شود. قاســم اويس اظهار اميدواري 
مي كند مردم بپذيرند تا تكميل واكسيناســيون بايد 
محدوديت ها را رعايت كرد. او ادامه مي دهد: مازندران 
استاني مهمان پذير است و مردمش كمتر سفر مي روند، 
اما مسافرت نه تنها براي خود مسافران خطرآفرين است 

بلكه شرايط مردم استان را هم مي تواند بحراني كند.

مسافران،ويروسرامنتشرميكنند
مسئول بخش كروناي بيمارســتان رازي قائمشهر و 
فوق تخصص بيماري هاي عفوني هم به همشــهري 
مي گويد: اينكه سفر عامل مهمي در گسترش كروناست 
موضوع تازه اي نيســت، اما وقتي مردم اين موضوع را 
مي  دانند و باز هم قوانين بهداشــتي و ممنوعيت سفر 
را رعايت نمي كنند، شرايط بحراني مي شود. فرهنگ 
بابامحمودي با بيان اينكه ويروس كرونا بسيار هوشمند 
است و به  ســرعت از غفلت ما براي انتشــار استفاده 
مي كند، مي افزايد: افرادي كه ســفر مي روند بيماري 
را با خودشان به ديگر نقاط مي برند و منتشر مي كنند. 
تجربه ما در ماه هاي گذشته اين موضوع را اثبات كرده. 
بايد بدانيم تا 70درصد مردم واكسينه نشوند، بيماري 

كنترل نشده و نبايد سفر رفت.

رعايتپروتكلهابايدادامهيابد
رئيس كارگروه اطالع رساني ستاد دانشگاهي مقابله با 
كرونا در آذربايجان غربي هم بر ادامه رعايت پروتكل  ها 
و پرهيز از ســفر تأكيد مي كند. علي احمــد آقاپور به 
همشهري مي گويد: درست است كه سفر بر گسترش 
بيماري تأثيــر دارد، اما مردم بايــد از همه تجمعات 
خودداري كنند تا شرايط به وضعيت ثبات برسد. حتي 
افرادي كه واكسن زده اند هم بايد همچنان دستورها 
را رعايت كنند چون امكان انتقال بيماري از سوي آنها 
هم وجود دارد و سفر رفتنشان مي تواند خطرناك باشد.

مسافراننيايند
قرمزشدن دوباره شهر سرپل ذهاب از وضعيت پرخطر 
كرمانشاه و لزوم توجه بيشتر به جلوگيري از افزايش 
موارد بيماري در اين اســتان حكايــت دارد. معاون 

درمان علوم پزشكي كرمانشاه درباره تأثير عامل سفر 
بر اين موضوع به همشهري مي گويد: خوشبختانه قرار 
اســت در تعطيالت پيش رو از ورود همه پالك هاي 
غيربومي به اســتان جلوگيري كنيم تا شرايط دشوار 
استان بحراني تر نشود. ابراهيم شــكيبا با بيان اينكه 
ســفر در شــدت يافتن موج چهارم كرونا بسيار مؤثر 
 بود، ادامــه مي دهد: هــر انتقالــي مي تواند موجب

 بيماري شود.
معموال مسافران نه فقط به يك استان بلكه در مسير 
به شهرها و استان هاي مختلف مي روند و اين مي تواند 
پراكندگي ويروس را بســيار آسان كند. از سوي ديگر 
سالمتي خودشان و مردم شهرشان هم با خطر مواجه 
مي شود، زيرا پس از بازگشت از ســفر تا بروز بيماري 
2هفته زمان الزم اســت و معلوم نيست در اين مدت 
چند نفر را آلوده خواهند كرد. وي ضمن آنكه از مردم 
مي خواهد با وجود محدوديت ها صبوري كنند و سفر 
نروند، می گويد: در كرمانشــاه مردم بيشتر به منطقه 
اورامانات ســفر مي كنند كه خوش آب وهواست، اما 
گرچه كرمانشاهي ها مهمان نواز هستند، اما در اعمال 
ممنوعيت سفر جدي هستيم و از مردم مي خواهيم از 

سفر خودداري كنند.
 

  
مســئوالن بهداشــت و درمان اســتان هاي مختلف 
متفق القول بر پرهيز از سفر تأكيد دارند. تجربه ماه هاي 
گذشته نيز روشن است و همواره پس از سفرها بيماري 
روي شديدتر خودش را به ويژه در استان هايي كه مردم 
آنها به سفر رفته اند، نشان داده است. تعطيالت پيش رو 
شــايد فرصتي باشــد كه مردم با پرهيز از مسافرت و 
صبوري چرخه را اين بار به شــكل ديگري بشكنند و 
سهمي بزرگ در پيشگيري از بروز موج  بعدي بيماري 

داشته باشند.

بررسي همشهري نشان مي دهد مردم استان هايي كه بيشتربه سفر رفته اند
 در موج چهارم كرونا روزهاي سخت تري را تجربه كرده اند

مسافرانيكهكروناميآورند

حميدهپازوكي
خبر نگار

معاون بهداشــتي دانشــگاه علوم 
پزشكي كردستان: بررسي بيماران 
موج چهارم كردســتان نشان داد 
بسياري از آنها در نوروز به سفر رفته 
بودند يا مهماني از خارج اســتان  

داشتند
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نشتنفتدرخليجفارس
نشت نفت از يك ســكوي نفتي در اطراف جزيره خارك 
موجب تشديد آلودگي نفتي و خسارت به محيط زيست 
دريايي در خليج فارس شــد. فرهاد قلــي نژاد،مديركل 
حفاظت محيط زيست استان بوشــهر اما از آغاز عمليات 
پاكســازي خليج فارس از آلودگي هاي نفتي خبر داد و به 
مهر گفت: برنامه پاكســازي اين منطقه با كمك شركت 
نفت فالت قاره و بنادر و دريانوردي اســتان بوشهر انجام 
مي شــود و اكيپ هاي جمع آوري و پاكســازي در حال 
انجام اقدامات و عمليات پاكســازي هســتند. مديركل 
حفاظت محيط زيست بوشهر از نظارت سازمان حفاظت 
محيط زيســت بر انجام عمليات پاكســازي خليج فارس 
از آلودگي هــاي نفتي خبر داد و گفــت: نقص هاي فني و 
فرسودگي خطوط لوله نفت موجب ايجاد آلودگي شديد 
اكوسيســتم خليج فارس شده اســت. او بر لزوم تعويض 
خطوط فرســوده انتقال مواد نفتي در خليج فارس تأكيد 
كرد و گفت: بايد اقدامات پيشگيرانه انجام شود تا شاهد 
تكرار وقــوع چنين حوادثــي در خليج فارس نباشــيم. 
قلي نژاد به خســارت هاي جبران ناپذير تخليه مواد نفتي 
ناشي از سكوها و كشــتي ها در خليج فارس اشاره كرد و 
افزود: مواد نفتي تأثير مخربي بر زيستگاه ها و اكوسيستم 
دريايــي دارد و تهديد بزرگ تنوع  زيســتي خليج فارس 
هســتند. به گفته مديركل حفاظت محيط زيست استان 
بوشــهر، عالوه بر تخليه مواد نفتي كه اصلي ترين منابع 
آلوده كننده اكوسيستم غني و ارزشمند خليج فارس است، 
ورود پساب ها و فاضالب هاي شهري به خليج فارس نيز از 
ديگر تهديدات مهم اين درياست. او از آغاز شكايت سازمان 
حفاظت محيط زيســت از آلوده كننــدگان خليج  فارس 
و مطالبه اين ســازمان براي بازســازي اكوسيستم هاي 

خسارت ديده خبر داد.

تفاهــمميراثيبااوقافبــرايحفظبناهاي
تاريخي

تفاهمنامه همكاري هاي مشترك صندوق احيا و بهره برداري 
از اماكن تاريخي و سازمان اوقاف و امور خيريه با هدف احيا 
و مرمت ابنيه و بافت هــاي تاريخي تحت اختيار ســازمان 
اوقاف و بهره  وري حداكثري موقوفات با ارزش تاريخي امضا 
شــد. به گزارش وزارت ميراث فرهنگي، مهدي پندار، معاون 
بهره وري اقتصادي موقوفات و بقاع متبركه سازمان اوقاف و 
امور خيريه در مراسم امضاي اين تفاهمنامه گفت: فضاهاي 
ميراث فرهنگي زيادي در مالكيت و اختيار ســازمان اوقاف 
و امور خيريه قــرار دارد كه به كارگيــري روش هاي جديد 
مشاركت موجب مي شــود، احياي اين بناها به بهترين نحو 
ممكن انجام شود و چه بســا بتوان با فعاليت هاي اقتصادي 
در اين اماكــن، راه را بــراي اجراي نيت وقــف فراهم كرد. 
پندارافزود: بــا تفاهمنامــه اي كه به امضا رســيد مي توان 
بناهاي تاريخي موقوفه را احيا و از دانش فني صندوق توسعه 
صنايع دستي و فرش دستباف و احيا و بهره برداري از اماكن 
تاريخي و فرهنگي به بهترين نحو ممكن اســتفاده كرد و از 

حضور سرمايه گذاران خوشنام بهره برد.

كانونهايريزگردبيشترميشوند
امروز و فردا 3 استان ايالم، خوزستان و سيستان و بلوچستان با طغيان ريزگردها مواجه مي شوند
همزمان با خيزش شديد ريزگردها در عربستان و عراق، غرب ايران با توفان ريزگرد مواجه مي شود

كانون هاي گردوغبــار هر روز 
وسيع تر از گذشته مي شوند، اما زيستبوم

هنوز وعده هاي محيط زيستي 
دولت ها براي مهار ريزگردها نتوانســته راه به 

جايي ببرد.
سال گذشته 20ميليون يورو اعتبار براي مقابله 
با پديده گردوغبار صرف شد. امسال نيز همين 
ميزان از صندوق توسعه ملي به كارگروه ملي 
مقابله با پديده گردوغبار تخصيص مي يابد تا 
ظرف 2سال 40ميليون يورو يعني بيش از يك 
هزار ميليارد تومان در اين مسير صرف شود، 
اما هنوز كانون هاي خيزش گردوغبار وسعت و 
تعداد بيشتري نسبت به گذشته دارند. جالب تر 
آنكه موضوع فراملي و بحراني گردوغبار هنوز 
نتوانسته بودجه مشخص داشته باشد و تنها در 
لوايح بودجه، بحث برداشت از صندوق توسعه 
ملي براي تامين بودجه مهار ريزگردها مطرح 
مي شود.  آخرين موج گردوغبار امروز و فردا، 
درست در كانون هاي تكراري بروز ريزگردها در 
دهه اخير رخ مي دهد تا سيستان وبلوچستان و 
خوزستان بار ديگر تحت تأثير ريزگردها آلوده 
شــوند. آنگونه كه صادق ضياييان، مديركل 
پيش بيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي 
به همشهري خبر داده است، در پي حاكميت 
جوي پايدار همراه با افزايش نسبي دما در اغلب 
نقاط كشور، اگرچه در بيشتر نقاط وضعيت هوا 
مطابق روزهاي اخير روند گرمايشي دارد، اما 
در بعضي ســاعات وزش باد شديد با احتمال 
خيزش گردوخاك در زابل، خوزستان و ايالم 

دور از انتظار نيست.
نقشه هاي مركز پيش بيني جهاني ريزگردها 
در شهر بارسلون در كشــور اسپانيا نيز نشان 
مي دهد، امروز و فردا)10و 11خرداد( بيشترين 
ميزان درگيري مناطق ايــران با ريزگردها در 
مناطق جنوب شرقي باشد، اما درست در همين 
زمان، خيزش گردوغبار در دشت هاي غربي و 
مركزي عربســتان و جنوب عراق به اوج خود 
مي رسد تا طي روزهاي آتي گردوغبار عربي نيز 
آسمان شهرهاي غربي كشور را از ريزگردهاي 

فرامرزي بي نصيب نگذارد.

افزايشكانونهايريزگرد
خشــك شــدن رودخانه ها و تاالب ها يكي از 
بزرگ ترين تهديدها براي هواي ايران اســت. 

هم اكنون وسعت كانون هاي داخلي گردوغبار 
34.۶ ميليون هكتار است و وسعت كانون هاي 
خارجي نيز 330ميليون هكتار برآورد شــده 
اســت تا بيش از 3۶0ميليــون هكتار كانون 
ريزگرد با كمترين جريان بادي، در آســمان 

ايران گردوخاك كند.
برآوردها نشــان مي دهد از منابــع داخلي و 
خارجي، به طور ميانگين ساالنه 1۵0ميليون 
تن غبار وارد ايران مي شــود كه عددي بسيار 
نگران كننده به ويژه براي شهروندان استان هاي 
غربي كشــور ازجمله اســتان هــای ايالم و 
خوزستان است كه امروز و فردا بار ديگر شاهد 

طغيان ريزگردي خواهند بود.
دولــت دوازدهم، قــرار بود براســاس وعده 
ارديبهشــت9۶،  در  رئيس جمهــوري 
»محيط زيســت خوزســتان« را در اولويت 
كاري خود قرار دهد، امــا امروز به دليل تغيير 
اقليم و بي توجهي مديران محلي، خوزســتان 
با خشكيدگي كارون، پرآب ترين و بزرگ ترين 
رود ايران مواجه شده است تا در آينده نزديك، 
رودخانه كارون نيز بــه كانون فعال گردوغبار 
براي خوزستان و استان هاي همجوار تبديل 

شــود. هم اكنون، براســاس آمار ســازمان 
حفاظت محيط زيست، تاالب هورالعظيم نيز 
با خشكيدگي 90درصدي مواجه است. دوسوم 
اين تاالب در كشور عراق و يك سوم آن در ايران 
قرار دارد. اما برطرف كردن تهديد اين كانون 
بزرگ گردوغبار در ديپلماسي محيط زيستي 
نيز به فراموشي سپرده شده است. كارشناسان 
پيش بيني كرده اند كه با تداوم خشكســالي و 
تغييرات آب وهوايي، همچنين فراهم نشدن 
تخصيص حقابه بــه هورالعظيم، بخش هاي 
خشــكيده اين تاالب به يكــي از بزرگ ترين 
كانون هاي توليد گردوغبار در مرز ايران و عراق 

تبديل شود.

افزايشبودجههمزمانباطغيانگردوغبار
سازمان حفاظت محيط زيســت نمي تواند با 
ريزگردها مقابله كند. علي درويشي، كارشناس  
مقابله با ريزگردهــا درباره شــرايط موجود 
مبارزه با گردوغبار در كشــور به خبرگزاري 
مهر گفتــه اســت: موضــوع گردوغبار يك 
چالش محيط زيستي اســت، اما راه مقابله با 
آن زيست محيطي نيســت و اين معضل تنها 

با فعاليت سازمان حفاظت محيط زيست قابل 
حل نيست.

اين كارشــناس، تخصيص بودجــه جداگانه 
براي مقابله با گردوغبار را نوعي سوءاستفاده 
از اين بحران محيط زيستي مي داند و مي گويد: 
راهكار حل معضل گردوغبار در كشــور تنها 
تخصيص پول و اعتبار نيســت. بلكه نيازمند 
ظرفيت سازي، ترويج و همكاري هاي منطقه اي 

و جهاني است.
بررسي ها مشــخص كرده اســت كه طي 3 
ســال فعاليت دولت دوازدهم، بودجه مقابله 
با گردوغبار روند افزايشــي داشته و به ترتيب 
100ميليون دالر، 70 ميليون دالر از صندوق 
توســعه ملی و 300ميليارد ريــال از بودجه 
ســازمان حفاظت محيط زيســت براي مهار 

ريزگردها اختصاص داده شده است.
علي درويشي، كارشــناس مقابله با ريزگردها 
گفته است، اثري از نتيجه هزينه هاي دالري 
و ريالي بودجه های تخصيص يافته در مقابله 
با ريزگردها از سوي دولت مشاهده نمي شود 
و اكنون بايــد درباره نحوه هزينه شــدن اين 

بودجه ها شفاف سازي شود.

سيدمحمدفخار
خبر نگار
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 جديدتريــن كتــاب عطــاءاهلل 
مهاجراني، وزير اســبق فرهنگ و درنگ

ارشاد اســامي به تازگي از سوي 
انتشارات اميد ايرانيان با شمارگان 3هزار نسخه 
در 360صفحه به بهاي 98هزار تومان منتشــر 
شده است؛ كتابي كه وزير اسبق فرهنگ و ارشاد 
اســامي در آن با توجه به اســناد به كلي سري 
دولت عراق، اظهارات ژنرال ها و مقامات سياسي 
و حزبي دولت عراق و چهره هاي مطرح ايراني از 
زواياي مختلف ريشه ها و داليل و علل آغاز جنگ 
8ساله را بررسي مي كند و به اين پرسش ها پاسخ 
مي  دهد كه چرا عراق جنگ عليه ايران را آغاز كرد 
و چرا تحريف درباره جنگ انجام شــده اســت؟ 
مهاجراني كه كتاب »نقد توطئه آيات شيطاني« 
را در تبيين و تفسير فتواي امام خميني)ره( در 
دفاع از حريم و اعتبار پيامبراسام)ص( و تحريف 
شــخصيت او بيش از 30 سال پيش، نوشته بود، 
درباره انگيزه اش از نوشتن اين اثر در مقدمه كتاب 
مي نويســد: »شــكوه شــخصيت امام خميني 
رضوان اهلل تعالي عليه مثل رستاخيزي ناگهان و 
آتشي در بيشه انديشه ها، در جانم افروخته شد.«

شخصيت و جاذبه امام خميني)ره(
مهاجرانــي در ابتــداي كتــاب در مقدمــه اي با 
عنوان »اي رســتخيز ناگهان« نوشــته اســت: 
»همســر فرزانه ام دكتر جميله كديور شهريور ماه 
امســال)1399( ســفري مبارك و روح بخش به 
تهران و مشهد داشتند. به خانه انس مان، به روزنامه 
اطاعات سر زده بودند. فرصتي دست داد تا من هم 
از طريق تلفن تصويري با دوست باصفا جناب آقاي 
دعايي كه اربعيني از دوســتي مان و سابقه ارادتم 
مي گذرد و با ديگر مديران ارشد روزنامه اطاعات 
سامي و كامي داشته باشم. ابراز مهر دوستان و 
البته دلتنگي بنده و ياد ايامي كه در گلشن صفايي 

داشتيم...
آقاي سيدمحمود دعايي سي دي سخنراني شان در 
يزد را برايم فرستادند. سخنراني را ديدم و شنيدم. 
بارها شنيدم. جان كام ايشــان دغدغه و نگراني 
نسبت به تحريف شخصيت امام خميني بود. سخنان 
آقاي دعايي مثل هميشه صميمانه، پرمهر، پرنكته، 
اثرگذار و عبرت آموز بود. مي خواســتم يادداشت 
كوتاهي در اين باره بنويسم. ديدم شخصيت و جاذبه 

امام خميني مرا گرفت و با خودش برد كه برد...«
عطــاءاهلل مهاجرانــي دربــاره هوشــمندي، 
موقعيت ســنجي و آينده نگــري امــام خميني 
نيز مي نويسد: »ازجمله ســرفصل هاي تحريف 
شخصيت امام خميني انكار هوشمندي و حذاقت، 
موقعيت سنجي و آينده بيني و كياست و سياست 
ايشــان اســت. امام در تاريخ مرجعيت شيعه و 
در تاريخ سياســت و حكومت در ايران، يكي از 
درخشان ترين مصاديق تعبير منسوب به پيامبر 
عظيم الشان اسام، ســام اهلل عليه بود؛ انسان با 
ايمان، هوشمند، دورانديش، باريك بين و زيرك.

جنگ ايران و عراق و پاسخ به شبهات درباره 
نقش امام خميني

كتاب شــامل 4 بخش با عناوين »هوشمندي، 
موقعيت ســنجي و آينده نگري امام خميني«، 
»آغازگر جنگ عــراق و ايــران؟ «، »انگيزه ها و 
داليــل حمله عراق بــه ايران« و »پشــتيبانان 
صدام حســين« است. نويسنده ســرفصل ها را 
به طور مفصــل و در چند بخش بررســي كرده 
اســت. همچنين 2فصــل ديگر كتــاب درباره 
نقش كشــورهاي عربي در جنگ ايران و عراق 
و ياران ايران اســت. بخش پاياني هم به سخن 
آخر اختصاص يافته است. مهاجراني در بخشي 
از كتاب مي نويســد: »تحريف را جزو مغالطات 
منطقي به شــمار آورده اند كه گاه در تغيير واژه 
اتفاق مي افتد و گاه در معنا. نوع سومي از تحريف 
وجود دارد كه هــم واژه تغيير داده مي شــود و 
هم معنا؛  گونه اي كه نويســنده نقــد »تحريف 

مدرن« معتقد است در مورد سخن و شخصيت 
امام خميني تا بــه امروز صورت گرفته اســت. 
كتــاب نقد تحريف مــدرن امــام خميني)ره(؛ 
جنگ ايران و عراق پاســخ به شــبهات در مورد 
نقش امام خميني)ره( در رابطه با شــروع جنگ 
ايران و عراق است و براســاس اسناد و مدارك و 
اظهارات شخصيت هاي عراقي و همينطور ايراني 
پاسخي مستدل به شبهاتي در اين باره مي دهد.« 
مهاجراني در اين كتاب با توجه به اسناد به كلي 
ســري دولت عراق، اظهارات ژنرال ها و مقامات 
سياسي و حزبي دولت عراق و چهره هاي مطرح 
ايراني از زواياي مختلف ريشــه ها و داليل و علل 
آغاز جنگ 8ساله را بررسي مي كند و به اين دو 
پرسش پاسخ مي دهد كه چرا عراق جنگ عليه 
ايران را آغاز كرد و چرا تحريف درباره جنگ انجام 

شده است؟ 

ناديده گرفتن شــخصيت فكري، فلسفي، 
اخالقي و انقالبي و ديني امام

مهاجراني در بخش ديگري از كتاب مي نويسد: 
»در روايت داستاني تحريف هاي متنوعي صورت 
گرفته اســت. وقتي صادق قطب زاده پرســش 
خبرنــگار را ترجمــه مي كند، مي پرســد: حاال 
چه احساســي داريد، امام خميني)ره( به نقطه 
دور دســتي نگاه مي كند و مي گويــد: هيچ!... . 
اين گفت وگوي كوتاه توســط مرحوم حبيب اهلل 
 عسگراوالدي روايت متفاوتي دارد؛ ايشان كه جزو 
همراهان امام و در همان پرواز بوده اند مي گويند: 
خبرنگار پرسيد، شــما كه امروز قدرتمندترين 

شخصيت ايران هستيد، از بازگشت به ايران چه 
احساســي داريد؟ امام پاسخ مي دهند؛ هيچ! در 
اين 40 سال گذشــته، همين گفت وگو و پاسخ 
هيچ، مضموني در دســت مخالفــان جمهوري 
اســامي و انقاب از هر طيف و گروه و دسته اي 
با هويت هاي رنگارنگ شــده اســت كه ببينيد، 
اصًا احســاس ندارد! ببينيد مــردم ايران را به 
هيچ مي انــگارد! برخي نيز به ايــن هيچ، »هيچ 
بزرگ« عنوان داده اند. پاســخ امام خميني)ره( 
در آن شــرايط ويژه و موقعيت اســتثنايي چه 
معنا و مفهومي مي تواند داشته باشد؟ مخاطب 
اين »هيچ« كيست؟ تفســير امام از اين »هيچ« 
چه مي تواند باشــد؟ آيا براي شــناخت، تفسير 
و تاويــل اين هيچ مي توانيم شــخصيت فكري، 
فلسفي، عرفاني، اخاقي، انقابي و ديني امام را 
ناديده بگيريم و صرفاً بر همين واژه هيچ تأكيد 

كنيم... .«

ريشه استواري نظام و سربلندي ملت ايران
مهاجرانــي در بخش ســخن آخر مي نويســد: 
»جنگ تحميلي با مديريــت آمريكا و حمايت 
شوروي و چين و اروپا و كشــورهاي عربي عليه 
انقاب اسامي، نظام جمهوري اسامي، تماميت 
ســرزميني ايران و با هدف تجزيــه ايران از بعد 
سرزميني و ملي و سقوط نظام طراحي شده بود. 
به بركت نقش تعيين كننده رهبري امام خميني 
رضوان اهلل تعالي عليه، پايداري ملت ايران، ارتش 
و سپاه و بسيج، نه تنها اردوي جهاني جنگ عليه 
ايران بــه هيچ يك از اهداف خود نرســيد، بلكه 
انقاب و نظــام از توفان جنگ ســربلند بيرون 
آمد. جنگ تبديل به گنجينه اي از تجربه شــد. 
استقال و استواري نظام و سربلندي ملت ايران، 
بي ترديد، ريشه هايش در حماسه مقاومت جنگ 

8ساله است.«

درنگي بركتاب نقد »تحريف مدرن« امام خميني )جنگ عراق  و ايران  ( نوشته عطاءاهلل مهاجراني

تحریف تاریخ نزدیک
تازه هاي نشر

   فرانكنشتاين
كتاب »فرانكنشــتاين« مشــهورترين اثر 
مري شلي، روايتي اســت تخيلي در رابطه با 
سرگذشت زندگي هيواليي ترسناك كه به 
وسيله دانشمندي برجسته اما جاه طلب از 

اجزاي بدن مردگان درست شده است.
در اين رمان، فرانكنشــتاين نام دانشمندي 
كنجكاو با آمال و آرزوهاي بزرگ است كه از 
كودكي به دنبال كشف چيز هاي خارق العاده 

در دنياي اطرافش مي گردد. همين خصوصيت اخاقي او 
سبب مي شود تا روزي تصميم بگيرد به وسيله تكه هاي اعضاي بدن 
مردگان و اعمال نيروي فشرده برق به آن ها، موجودي زنده كه شبيه 
به انسان است خلق كند. موجودي مشابه انسان اما با جثه اي بزرگ تر و 
ظاهري ترسناك كه ماحصل ده ها تكه از مردگان مختلف است. كتاب 
فرانكنشــتاين )Frankeshtein( با تأثيري بسيار زياد روي جامعه 
زمان خود سبب شد تا بعدها كلمه فرانكنشتاين به شكل سرواژه اي 
در فرهنگ لغات آورده شود. در اين رمان، خالق و مخلوق هر دو ذاتاً 
يك هيوال هستند. هيوالي ساخت دست فرانكنشتاين نخست هيچ 
اسمي ندارد، اما بعد از چندي با نام همان خالق خود شهرت مي يابد. 
هيواليي نابودگر كه حتي خالقش قادر به مهار او نيســت. اين كتاب 
324صفحه اي را فرشــاد رضايي به فارســي برگردانده و انتشارات 

ققنوس به تازگي آن را به بهاي 55 هزارتومان منتشر كرده است.

   اقيانوس را نشانم بده
مجموعه داســتان »اقيانوس را نشانم بده« 
نوشته بابي آن مسون با ترجمه مريم سلطاني 
از سوي نشر خزه منتشــر شد. در اين كتاب 
15 داستان كوتاه با اين عناوين آمده است: 
»شــايلو«، »روك بازها«، »افق ديترويت، 
1949«، »پيشــكش ها«، »عتيقه هــا«، 
»نوشتن اسامي«، »درخت نورد«، »ساكنان و 
رهگذرها«، »مراسم شامگاهي«، »اقيانوس«، 

»روز گورستان«، »نانسي كالپپر«، »خود را به 
موش ُمردگي زدن«، »سبك نيو ويو« و »ســومين دوشنبه«.  وقتي 
داســتان هاي كتاب »اقيانوس را نشــانم بده« براي نخستين بار در 
نشريات منتشر شد، ريموند كارور، نويســنده سرشناس آمريكايي 
درموردشان گفت: »اين داستان ها ماندگار خواهند شد.« تقريباً 2 دهه  
بعد، زمانی كه اين داســتان ها قالب كتاب به خود گرفتند، معلوم شد 
كه پيش بيني كارور درست بوده است؛ »اقيانوس را نشانم بده« با نام 
اصلي »شايلو و چند داستان ديگر« به ذهن و خاطره  دوستداران جدي 
ادبيات پيوست و جايزه  معتبر پن/همينگوي را در سال 1983 به دست 
آورد. همچنين نامزد جايزه  پن/فاكنر و جايــزه ملي حلقه منتقدان 

كتاب شد و به فهرست نهايي جايزه  ملي كتاب راه يافت.
اين مجموعه داســتان در280صفحه، با بهاي60هزار تومان به چاپ 

رسيده است.

دريچه

انتشار فهرست پرجست وجوترين 
كتاب ها در گوگل

يكي از سايت هاي مربوط به شركت گوگل اخيراً آمار 
جالبي از جست وجوهاي اينترنتي مربوط به رمان ها و 
كتاب هاي كاسيك منتشر كرده است و عنوان آن را 
پربحث ترين كتاب ها گذاشته است كه معموالً در صدر 
آنها داستان ها و رمان هاي كاسيك قرار دارند. در بين 
كتاب هاي جست وجو شده توســط كاربران اينترنت 
رمان 1984نوشته جورج اورول با بيش از 12ميليون 
جست وجو در صدر ليست منتشر شده قرار دارد. 1984 
نام كتاب مشهوري از جورج اورول است كه سال 1949 
منتشر شده  است. اين كتاب بيانيه سياسي شاخصي 
در رده نظام هــاي تماميت خواه )توتاليتر( شــمرده 
مي شود. 1984 كتابي پادآرمانشهري به شمار مي آيد. 
به گزارش ليت هاب، در رتبه بعدي ليست منتشرشده 
از سوي گوگل داستان ارباب حلقه ها نوشته جي.آر.آر. 
تالكين با بيش از 8ميليون جست وجو قرار دارد. رمان 
هملت نوشته ويليام شكسپير با 8ميليون جست وجوي 
اينترنتي در رتبه بعدي قرار دارد.  كتاب بعدي ليست 
گوگل كشــتن مرغ مقلد نوشــته هارپر لي با بيش از 
5ميليون جست وجو و كتاب بعدي غرور و تعصب جين 
آستن، نويسنده مشهور انگليسي است. نمايش مكبث 
نوشته شكسپير نيز در اين رده قرار دارد.  در رده هاي 
بعدي ليست پرجســت وجوترين كتاب هاي اينترنت، 
هابيت نوشته تالكين، رومئو و ژوليت نوشته شكسپير، 
مجموعــه داســتان هاي هري پاتر نوشــته جي.كي. 
رولينگ، موبي ديك نوشته هرمان ملويل، پنجاه طيف 
خاكستري نوشته اي.ال. جيمز، مانيفست كمونيست 
نوشــته كارل ماركس، ايلياد نوشــته هومر، اوديسه 
نوشته هومر، گتسبي بزرگ نوشته اسكات فيتز جرالد، 
گرگ و ميش نوشته اســتفاني مير، درخشش نوشته 
استيون كينگ، مادام بوواري نوشته گوستاو فلوبر، قلعه 
حيوانات نوشته جورج اورول و سرمايه ملت ها نوشته 

آدام اسميت قرار دارند.
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 بــاز هم داســتان ثبت نــام زودهنگام 
دانش آموزان در مــدارس غيردولتي و گزارش

مطالبه شهريه هاي غيرمتعارف و نجومي 
اين مدارس از والدين در سال جديد در حال تكرار است، 
اما اين بار با قيد و بندهاي فراوان و شرط و شروط هاي 
متعدد كه ويروس كرونا محور آن شده و دست مديران 
اين مدارس را براي دريافت شــهريه بيشتر و خارج  از 

ضابطه باز گذاشته است.
آنطور كه والديــن دانش آموزان مي گوينــد برخي از 
مديران مدارس غيردولتي حين ثبت نام  براي آنها قيد 
گذاشــته اند كه اگر آموزش مدارس در سال تحصيلي 
آينده حضوري شود، بايد شهريه بيشتري از نرخ مصوب 
آموزش و پرورش پرداخت شود و در قرارداد اوليه هم اين 
ماده قانوني را لحاظ كرده اند. اين جدا از شهريه امكانات 
جانبي مانند سرويس مدرسه، غذا، كتاب و كالس هاي 
كمك آموزشي و لباس مشــترك است كه والدين بايد 

پول جداگانه اي بابت شان بپردازند.
علي وكيلي، از والديني است كه هفته گذشته فرزندش را 
در پايه هفتم متوسطه يكي از مدارس غيردولتي شمال 
تهران ثبت نام كرده اســت. او مي گويد كه در ثبت نام  
اوليه، 14ميليون چك براي پايان مرداد ماه به حساب 
مدرسه كشيده، ضمن اينكه آنها به او گفته اند كه اين 
رقم تا 23ميليون تومان هم افزايش پيدا خواهد كرد؛ 
»توضيح دادند كه اگر مدارس حضوري برگزار شــود، 
آنها مجبورند كه براي رعايت پروتكل هاي بهداشــتي 
مثل فاصله گذاري اجتماعي، دانش آموزان كمتري را در 
مدرسه ثبت نام  كنند و همين هم باعث شده كه شهريه 
را افزايش دهند. بعد هم گفتند كه رقم نهايي هزينه هاي 
جانبي ديگر مثل كالس فوق برنامــه و تغذيه و... بعدا 

مشخص مي شود كه بايد آنها را هم جدا بپردازيم.«
والدين معتــرض مي گويند كه اگــر كيفيت آموزش 
در مــدارس دولتي باال بــود، آنها ترجيــح مي دادند 
كه فرزندانشــان را در اين مدارس ثبت نــام  كنند، اما 
حاال مجبورند كه به خواســته هاي بعضا بي ضابطه و 
تمام نشــدني مدارس غيردولتي تن بدهند. وكيلي در 
اين باره مي گويد: »در بعضي از محله هاي مناطق تهران 
مانند منطقه يك و 2ديگر مدرسه دولتي وجود ندارد. 
آنجايي هم كه مدرسه هســت يا به علت ظرفيت باال 
ثبت نام  نمي كنند يا كيفيت آموزش پايين اســت كه 

براي والدين چاره اي جز ثبت نام در مدرسه غيردولتي 
نمي گذارد.«

ندا قاضيان، مادر حسني، دانش آموز مدرسه غيردولتي 
در مركز تهران اســت كه مي گويد، شــهريه ثبت نام  
فرزندش در پايه دهم متوسطه فعال 25ميليون تومان 
شده است؛ »گفته اند بسته به انتخاب رشته تحصيلي  
دخترم اين شهريه ممكن اســت تا 28ميليون تومان 
هم افزايش پيدا كند. يك تعهد هــم گرفته اند كه اگر 
تورم افزايش پيــدا كرد، آنها اجــازه دارند هزينه هاي 
جانبي را هر موقع سال كه خواستند، افزايش دهند و ما 
والدين نبايد نسبت به آن معترض شويم. بعد هم مدير 
مدرسه شفاهي اعالم كرد كه اگر احيانا قصد شكايت به 
آموزش و پرورش را داشــته باشيم، دانش آموز را حتي 
شده وسط سال اخراج خواهد كرد. ما نسبت به شهريه 
مصوب آموزش و پرورش اعتراضي نداريم، نقد ما بر آن 
بخش از قانون است كه دست مديران اين مدارس را باز 
گذاشــته كه هرطور مي خواهند درباره شهريه متغير 

تصميم بگيرند.«

مديرانمدارسغيردولتيچهميگويند؟
آن سوي داستان يعني مديران مدارس غيردولتي هم 
داليل متعددي براي افزايش شهريه خود مي آورند؛ از 
اجاره بهاي باالي ملك و پول آب و گاز و برق مي گويند و 
حقوق باالي معلمان مجرب و خوب كه بايد به نحوي آنها 
را در مدرسه نگه داشت. استدالل مي آورند كه شهريه ها 
را مطابق با تورم افزايش مي دهند و كمترين سود را از 

مدرسه داري مي برند.
مژگان الف، مؤســس يكي از مدارس غيردولتي تبريز 
در اين باره به همشــهري گفت: »ملك اغلب مدارس 
خصوصي اجاره اي است. مالك هم مطابق با شرايط روز، 
اجاره را افزايش مي دهد. در 2سال گذشته رقم اجاره ها 
در برخي شــهرها مانند تبريز، تهران، اصفهان، شيراز 
و... تا 4برابر براي ملك هاي با موقعيت تجاري افزايش 
پيدا كرده اســت. فعاليت مدرســه هم طوري نيست 
كه به راحتي بتوانيم تغيير مكان بدهيم. شــايد 5سال 
طول بكشد كه يك مدرســه در منطقه شناخته شود 
و دانش آموز جذب كند يــا تعداد ملك هايي كه به درد 
مدرسه داري بخورد، خيلي كم است و تمام اين مسائل 
در كنار هم باعث مي شود كه ما تن به اجاره هاي سنگين 
بدهيم يا مثال هزينه هــاي جانبي مانند پول مواداوليه 
غذاي دانش آموزان، سرويس مدرسه، هزينه آب و برق 
و گاز مدرسه، نگهداشت ساختمان، نگهبان و...افزايش 

چشمگيري داشته و مجموعه اين عوامل باعث مي شود 
كه شهريه برخي مدارس غيردولتي باالتر از نرخ مصوب 

آموزش و پرورش شود.«
محمد دياني، مدير مدرسه غيردولتي در مركز تهران 
هم مي گويد كه هزينه جذب معلمان مجرب و موفق در 
مدارس باالست و همين موضوع باعث شده شهريه ها 
باالتر از نرخ مصوب باشد؛ »معلمان خوب كه كارنامه 
موفقي در قبولــي كنكور يا المپيادهــا و آزمون هاي 
مدارس تيزهوشــان داشته باشــند، بابت هر ساعت 
تدريس رقم هاي بااليي از ما مطالبه مي كنند و چون 
تعهد رســمي به ما ندارند، اگر پرداخت نكنيم خيلي 
راحت به مدرســه ديگري مي روند. اصال بين بسياري 
از مدارس غيردولتي رقابت سنگيني براي جذب اين 
معلمان شــكل گرفته و همين باعث شده كه آنها نرخ 
تدريس خود را باال ببرند. از طرفي ديگر والدين هم از 
ما چنين معلماني را مي خواهند، پس نبايد برايشــان 
شهريه باالتر عجيب باشد. بايد براي معلم باكيفيت و 

معتبر هزينه كنند.«
او افزود: »سود حاصل از مدرسه داري چندان نيست؛ 
چون اكثر مدارس غيردولتي، رقم معيني از ثبت نامي ها 
در هر سال ندارند؛ مثال در سال تحصيلي كه گذشت، 
با ريزش شــديد دانش آموزان روبه رو بوديم؛ كســاني 

كه والدين شــان ترجيح دادند كــه در مدارس دولتي 
ثبت نام شان كنند. مالك هم كاري نداشت كه ما چقدر 
زيان مي دهيم، او اجاره اش را سر موقع دريافت مي كرد. 
مجموع اين عوامل در كنار هم باعث شده كه ما به رغم 

ميل باطني مان شهريه ها را افزايش دهيم.«

تعيينتكليفنرخشهريهمدارستانيمهخرداد
شهريه هر يك از دوره هاي تحصيلي توسط مؤسسان 
مدارس با توجه به الگوي تعيين شــهريه پيشنهادي 
و پس از بررسي و تصويب در شــوراي تعيين شهريه 
شهرستان/ منطقه/ ناحيه به تأييد نهايي شوراي نظارت 
استان مي رسد و از طريق سامانه مربوطه ابالغ مي شود.

طبق مصوبه شــوراي استاني، شــهريه پايه دوازدهم 
دوره دوم متوســطه نظري و مهارتي با ضريب افزايش 
15درصدي شهريه پايه دهم و يازدهم همان مدرسه 
محاسبه مي شود. شهريه پيش دبستاني هاي ضميمه 
مدارس ابتدايــي غيردولتي 80درصد شــهريه دوره 

ابتدايي همان مدرسه تعيين مي شود.
شهريه پيش دبســتاني هاي غيردولتي داير در فضاي 
مازاد مدارس دولتي نيز مطابق الگوي تعيين شــهريه 
و از طريق ســامانه مشاركت ها محاســبه مي شود و 
نبايد از 70درصد ميانگين شهريه پيش دبستاني هاي 

مســتقل غيردولتي آن منطقه بيشتر باشد. مؤسسان 
اين واحدهاي آموزشــي نيز موظف به ثبت و تكميل 
اطالعات حقوق و بيمه پرسنل، دانش آموزان، شهريه 

و... در سامانه هستند.
ســعيد صالح، سرپرســت اداره كل مدارس و مراكز 
غيردولتــي وزارت آموزش و پــرورش در گفت وگو با 
همشــهري گفت: شــهريه مدارس غيردولتي براي 
سال تحصيلي 1401-1400طبق قانون بررسي و به 
سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان ابالغ شده، به 
محض اينكه آنها شهريه را تأييد كنند، جدول را منتشر 
مي كنيم. احتماال اين اتفــاق تا نيمه خرداد ماه محقق 
شود؛ بنابراين والدين دانش آموزان تا آن تاريخ ثبت نام  

فرزندان خود را عقب بيندازند.
او افزود: شــهريه امســال مدارس غيردولتي براساس 
نرخ تورم ساالنه تعيين شــده و مسئله كرونا بر ميزان 
نرخ ها تأثيري نداشته و مؤسسان به ما اعالم نكردند كه 
به خاطر فاصله گذاري اجتماعي مجبور به كاهش تعداد 

دانش آموزان خود هستند.
صالح اضافه كرد: والدين دانش آمــوزان با مراجعه به 
سايت آموزش و پرورش استان ها مي توانند نرخ مصوب 
هر مدرســه را مالحظه و براســاس آن براي ثبت نام  

اقدام كنند.

گزارش همشهري از افزايش غيرمتعارف شهريه مدارس غيردولتي براي سال تحصيلي آينده به بهانه كرونا و فاصله گذاري اجتماعي
جهش شهريه مدارس غيردولتي به بهانه كرونا

فهيمهطباطبايي
خبر نگار

ديگه چه خبر

واكسيناسيونكروناياستادانو
دانشجويانازمردادماه

سخنگوي وزارت بهداشت اعالم كرد كه احتماالً مي توانيم در مرداد ماه 
برنامه واكسيناسيون استادان و دانشجويان را با توجه به واكسن هاي 
موجود آغاز كنيم. سيما سادات الري در اين باره گفت: تامين واكسن 
وارداتي، ورود واكسن توليد داخل به فرايند واكسيناسيون و سرعت 
گرفتن اين فرايند در ماه هاي آتي در دستور كار قرار دارد؛ اميدواريم 
كه با تامين بمو قع واكسن وارداتي و البته استفاده از واكسن توليد 
داخل بتوانيم از مرداد ماه واكسيناسيون معلم ها و استادان دانشگاه را 
آغاز كنيم و پس از آن وارد واكسيناسيون عمومي شويم؛ زمانبندي 
واكسيناسيون بستگي به ميزان واكسن هاي خارجي تامين شده و 
واكسن هاي توليد داخل دارد. الري افزود: با توجه به نيازهاي جهاني 
به واكسن كرونا، اين رقابت براي تامين واكسن همچنان جريان دارد 
بنابراين احتماال مي توانيم در مرداد ماه برنامه واكسيناسيون استادان 

و دانشجويان را با توجه به واكسن هاي موجود آغاز كنيم.

افزايش۵هزارنفريمبتالياناماس
مهدي شادنوش، رئيس مركز مديريت پيوند و درمان بيماري هاي وزارت 
بهداشت با برآورد 70هزار نفري شمار بيماران مبتال به ام اس در كشور، 
گفت: به طور متوسط ساالنه حدود 5 هزار بيمار به جمعيت مبتاليان در 
كشور افزوده مي شود. به گزارش ايسنا، او با بيان اينكه شيوع بيماري ام اس 
همچنان با نسبتي 2.5 برابري در زنان بيش از مردان بوده و بيشتر در سنين 
20 تا 45 سال است، گفت: شيوع اين بيماري در ايران معادل 87 بيمار 
به ازاي هر 100 هزار نفر جمعيت بوده و كشورمان از نظر شيوع ام اس در 
شمار كشورهاي با شيوع باال محسوب مي شود. در عين حال بايد توجه كرد 
كه طي دهه هاي اخير شيوع بيماري ام اس در كشور به خصوص در مناطق 
شهري افزايش يافته است. اين مسئله اهميت تشخيص و كنترل بيماري 
در جوانان و ميانساالن را با توجه به شيوع متوسط تا باالي اين بيماري در 
كشور نشان مي دهد. شادنوش از تدوين پروتكل خدمات توانبخشي مورد 
نياز بيماران ام اس و ابالغ سراسري آن خبر داد و گفت: در سال 13۹۹ بابت 
فرانشيز سهم بيمار در بسته خدمتي ام اس، بالغ بر 58 ميليارد تومان به 
دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور پرداخت شد. در عين حال بايد 
توجه كرد كه مهم ترين چالش فعلي در حوزه ام اس، بار مالي باال درخصوص 
فرانشيز سهم بيمار براي داروهاي تخصصي و همچنين هزينه هاي باالي 
توانبخشي در بيماران ام اس كه فاقد پوشــش بيمه اي هستند. او درباره 
وضعيت واكسيناســيون بيماران ام اس عليه كرونا نيز گفت: تخصيص 
سهميه واكسن كرونا به بيماران ام اس در تهران و تمامي شهرها براساس 
دستورالعمل هاي ابالغي انجام شده و درخصوص اولويت بندي و فراخوان 
بيماران و هدايت شان به سمت مراكز منتخب تزريق واكسن نيز اقدامات 
الزم انجام شده اســت. واكسيناســيون بيماران ام اس از ارديبهشت ماه 

سال جاري آغاز شده است.
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همانطور كه همشــهري چندي 
پيش طي گزارشــي به اهميت اينترنت

ديدگاه كانديداها در مورد فضاي 
مجازي براي مردم اشاره كرده بود، طي روزهاي 
اخير انتظار مي رفت كه كانديداها نســبت به 
حوزه فنــاوري اطالعات و ارتباطــات، به ويژه 
فضاي مجازي نظرات خود را ابراز كنند. روزنامه 
همشهري در اين گزارش تالش كرده كه نظرات 
كانديداهــاي ســيزدهمين دوره انتخابــات 
رياســت جمهوري را دربــاره فضــاي مجازي 
گردآوري كند تــا رأي دهندگان بــا اطالع از 
ديدگاه آنها با چشــمي بازتر رأي خــود را به 
صندوق بريزند. ذكر اين نكته هم ضروري است 
كه تالش كرديم فضايي مســاوي براي نظرات 
كانديداها درنظر بگيريــم، اما از آنجا كه برخي 
اظهارنظر كمتري داشــتند بديهي اســت كه 
فضاي كمتري به آنهــا اختصاص يافته. اين در 
حالي است كه حتي نظر و نگاه يكي از كانديداها 

در اين مورد يافت نشد.

سريعتربههدفميرسيم
ســعيد جليلي كه در دوره  پيشــين انتخابات 
رياســت جمهوري دوم كانديدا شــده بود، به 
تازگي در توييتي نوشــت كــه »فيلتر توييتر 
توجيهي نــدارد.« او همچنيــن در يك برنامه 
راديويي گفت: وقتي گفته مي شود نبايد دولت 
فضاي مجازي را رها كند، عده اي فكر مي كنند 
مي خواهيم بگيريم و ببنديم. نه، اتفاقا اگر برنامه 
داشته باشيم بســياري از مردم و جوانان ما از 
فرصت هاي فضاي مجازي استفاده حداكثري 

مي كنند.«
به گفته جليلي، »فضاي مجازي براي نســل ما 

اين ويژگي را دارد كه ما را ســريع تر به اهداف 
مي رساند و ابزار بســيار ارزشمندي است براي 

سرعت، كيفيت، دقت.«
او با تأكيد بر اينكه از اين فرصت بايد اســتفاده 
كرد، گفــت: برخــي از محدوديت ها توجيهي 
ندارند، مثال بين اينســتاگرام و توييتر تفاوت 
چنداني وجود ندارد و اگر محدوديتي هســت 

حتما بايد مطالعه و برطرف شود.

اهميتفضايمجازيبراياقتصاد
محســن رضايي هم كه طي ســال هاي اخير، 
نامش در ميان كانديداهاي رياســت جمهوري 
بيش از بقيه ديده و شنيده شده است، اگرچه 
به تازگي در مورد فضاي مجــازي نظري ابراز 
نكرده اما در بهمن ماه 99در ديدار با فرماندهان 
و فعاالن سايبري سپاه خراسان رضوي، فضاي 
مجازي را بخش مهمي از اقتصاد كشور عنوان 
كرد و گفــت: »اين فضا نقــش مهمي در نظام 
عرضه دارد و عامل مؤثر بر تحول فرايند توليد و 

قيمت گذاري كاال و خدمات است.«
رضايي با اشــاره به اينكه فضاي مجازي نقش 
مهمي در رونق توليد، اقتصاد ملي و كارآفريني 
فناورانــه دارد، گفت: »همچنين رســيدن به 
سبك زندگي ايراني اسالمي در فضاي مجازي 
و مديريت فرصت ها و تهديدهاي فضاي مجازي 
بسيار مهم و حياتي است. دشمنان ملت ايران 
بيشترين استفاده را از شــبكه هاي اجتماعي 

انجام مي دهند.«

انتخابمسئوليازدولتاحمدينژاد
اگرچه ابراهيم رئيســي، به تازگي اظهارنظري 
درباره فضاي مجازي نداشته است، اما با انتساب 
رضا تقي پور به عنوان مســئول فضاي مجازي 
ستاد تبليغاتي اش شــايد تا حدودي بتوان به 
رويكرد و نــگاه اين كانديدا نســبت به فضاي 

مجازي پي بــرد. تقي پور، وزيــر ارتباطات و 
فناوري اطالعات دولت احمدي نژاد و نماينده 
فعلي مجلس شوراي اسالمي است. همچنين 
امضاي تقي پور در پاي طرحي ديده مي شــود 
كه با عنوان »صيانت از حقوق كاربران در فضاي 
مجازي و ساماندهي پيام رسان هاي اجتماعي« 
از سوي مجلس ارائه شد كه البته هنوز به نتيجه 
نرسيده است. در زمان ارائه اين طرح، انتقاداتي 
از سوي متخصصان و كارشناسان به مفاد اين 

طرح وارد شد.
رئيسي در سال98 طي فراخواني اعالم كرده 
بود: »از اين فرصت بايد براي دريافت نظرات 
مردم و نخبگان از »ايده تا بازخورد« به بهترين 
نحو استفاده كرد. آسيب هاي فضاي مجازي 
-كه در جاي خود بايــد به طور جدي دنبال و 
رفع شــود- نبايد ما مسئوالن را دچار خطاي 
محاسباتي كند و موجب شود خود را از فرصت 
كم نظير ارتباط با مردم در اين بســتر محروم 

كنيم.«

فضايكسبوكارمردم
عبدالناصر همتي، كانديدايي كه شــنبه شب 
گذشــته در كالب هاوس براي پاسخگويي به 
پرسش هاي مردم حاضر شد، با تأكيد بر اينكه 
بايد فضــاي مجازي را حفــظ و تقويت كنيم، 
گفت: »مجازي فضاي كسب وكار مردم است؛ 
مگر مي توان اين فضا را بست؟« او معتقد است 
كه »بازي با فضاي مجازي، بــه معني بازي با 

كسب وكار و زندگي و تجارت مردم است.«
همتي همچنين در كالب هاوس با قدرداني از 
محمدجواد آذري جهرمي، وزيــر ارتباطات و 
فناوري اطالعات به خاطر حفظ و توسعه فضاي 
مجازي و مقاومــت در برابــر مخالفان فضاي 
مجازي گفت: »در دوران كرونا ســبك زندگي 
مردم تغيير كرد و كســب وكار از طريق فضاي 

مجازي در اين دوران شكوفا شد.«

برنامهداريم
عليرضا زاكاني، ديگر كانديداي ســيزدهمين 
دوره انتخابات رياســت جمهوري بــر اين باور 
است كه »بايد در فضاي مجازي با مبنا و دقيق 
ميــدان داري و فضا را مديريت كرد تا دســت 

دشمنان نيفتد.«
اين كانديدا در همايشــي كه اخيــرا با حضور 
فعاالن انقالبي فضاي مجازي يكي از استان ها 
برگزار شد با اشاره به اينكه در حال تغيير بزرگ 
در صحنه تكنولوژي هســتيم گفت: در آينده 
مرزها از بيــن مي رود و الكترونيك شــرايطي 
ايجاد مي كند كه فضاهاي مجازي پشــت سر 

گذاشته شوند.
زاكاني در ادامه به اين نكته اشاره كرده بود كه 
در حوزه فضاي مجازي برنامه داريم تا تحوالت 

مدنظر بتواند يك ساختار جديد ايجاد كند.

اولويتاتمامشبكهملياطالعات
اميرحسين قاضي زاده هاشمي هم كه اكنون 
در كسوت نمايندگي مجلس فعاليت مي كند، 
اخيــرا اظهارنظــري درباره فضــاي مجازي 
نداشــته اســت. با اين حال از آنجا كه يكي از 
امضاكنندگان طرح »صيانت از حقوق كاربران 
در فضاي مجازي و ساماندهي پيام رسان هاي 
اجتماعي« اســت، مي توان نگاه او را در مورد 
فضاي مجازي گمانه زني كرد. او در زماني كه 
بحث در مورد اين طرح داغ بود، طي پيامي كه 
در صفحه شخصي خود در توييتر منتشر كرد، 
نوشت: »مديريت فضاي مجازي همانگونه كه 
در كشــورهاي جهان عمل مي كند ضروري 
است، اما اولويت با اتمام شبكه ملي اطالعات 
و تقويت پيام رسان هاي داخلي قابل رقابت با 

پيام رسان هاي خارجي است.«

نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري درباره 
شبكه هاي اجتماعي چگونه فكر مي كنند؟

جهش هاي ويروس كرونا به نقطه عجيبي رسيده 
اســت. به تازگي مقام هاي ويتنام نوع جديدي از دانش

ويروس كرونا، مولد بيماري  كوويد-19 را كشــف 
كرده اند كه گويا تركيبي از دو ويروس هندي و انگليسي است. به 
گزارش بي بي سي، نگوين تان النگ، وزير بهداشت ويتنام مي گويد 
اين نوع ويروس از طريق هوا قدرت انتقال زيادي دارد. نوع جديد 
ويروس مولد كوويد-19 كشف شده در ويتنام، ويژگي هاي دو نوع 
موجود كه نخســتين بار در هند و انگليس مشاهده شده است را 
دارد و به همين آن را ويروس هيبريد ناميده اند. جهش هاي پياپي 
در واقع ماهيت اصلي ويروس هاست. درحالي كه اكثر اين جهش ها 
بي نتيجه است، اما برخي از آنها ويروس را مسري تر مي كنند. از 
زمان شناســايي   كوويد-19 براي نخستين بار در ژانويه2020، 
تاكنون هزاران جهش كشف شــده است. به گفته نگوين اين نوع 
هيبريدي جديد نسبت به نسخه هاي شناخته شده قبلي، به ويژه از 
طريق هوا بسيار قابل انتقال است. اين جهش تركيبي در واقع پس 
از آزمايش روي بيماران جديد، كشف شده است. نگوين مي گويد: 

كد ژنتيك ويروس به زودي در دسترس قرار خواهد گرفت.

نوع جديد ويروس كرونا كه نخستين بار در هند در اكتبر گذشته 
شناسايي شد B.1.617.2 ناميده مي شود كه از نوعي كه پيش 
از آن در انگليس كشف و B.1.1.7  ناميده شد، بسيار مسري تر 
است. تحقيقات حاكي از آن است كه واكسن هايي مانند فايزر و 
آســترازنكا پس از 2 دوز در برابر نوع هندي بسيار مؤثر هستند، 

اما به نظر مي رسد محافظت فقط با يك دوز چندان زياد نباشد.
البته بايد گفت كه هيچ مدركي مبني بر كشنده تر بودن يا ايجاد 
بيماري شــديدتر در جهش مختلف ويروس كرونا وجود ندارد. 
درست مثل نســخه، خطر براي افراد مسن يا داراي بيماري هاي 
زمينه اي، همچنان بيشتر است. اما نكته اين است كه يك ويروس 
خطرناك با قدرت انتقال باال، مي تواند ميزان درگيري بيشتر افراد 

يك جامعه و در نتيجه مرگ ومير را افزايش دهد.
ويتنام در هفته هاي اخير در موارد ابتال بــه كوويد-19 افزايش 
چشمگيري داشته است. اين كشــور از زمان آغاز شيوع بيماري 
همه گير، بيــش از 6700 مورد ابتال به ويــروس كرونا را به ثبت 
رسانده است. بيش از نيمي از اين تعداد، اواخر آوريل امسال ثبت 
شده است. همچنين طبق اطالعات دانشگاه جان هاپكينز از اين 

ميزان ابتال، تنها 47مرگ مربوط به كوويد اتفاق افتاده است.

ويروسهيبريدكرونا
تركيبهنديوانگليسي  ديد كانديداها 

به فضاي مجازي

عمادالدينقاسميپناه
خبر نگار

دنياي رمزارز

رمزارزجديدهمراهباپاداش

طي چند ماه گذشــته محبوبيت ارزهاي ديجيتال به اوج خود رسيد 
و به نظر مي رســد كه اين حوزه اكنون داغ ترين روند جديد در جهان 
سرمايه گذاري باشد. با ســرمايه گذاري در ارزهاي ديجيتال مي توان 
درآمد فراواني كسب كرد، اما در عين حال ممكن است پول زيادي را 
نيز از دست داد. اگر تصميم به سرمايه گذاري در بازار ارزهاي ديجيتال 
داريد، سرمايه خود را هوشــمندانه انتخاب كنيد. هم اكنون، بيش از 
هزار رمزارز در بازار براي انتخاب و خريد وجود دارد. بنابراين، ســؤال 
اينجاســت كه چگونه مي توان يك تصميم هوشمندانه در اين رابطه 
 )X-TOKEN( »گرفــت. ارز ديجيتال جديد با نام »ايكــس - توكن
كه روي اســمارت چين بايننــس )Binance Smart Chain( كار 
مي كند نخستين توكني اســت كه به معامله گران ارزهاي ديجيتال، 

ســرمايه گذاران و اقليت هايي كه دسترســي به رايانه ندارند، قدرت 
مي دهد. ســاخت برنامه هاي غيرمتمركز BI و اهداي هزينه استفاده 
به مشتاقان ارزهاي ديجيتال و استخراج كنندگان آن كمك مي كند. 
»ايكس – توكــن« يك قرارداد بــدون اصطــكاك و توليد محصول 
اســت كه در آن توكن هاي خريداري شــده به زودي مي توانند صرف 
اپليكيشــن هاي غيرمتمركز شــوند. اين پروتكل در تاريخ ششم ماه 
مه2021از طريق پيش فروش DxSale راه اندازي شد. قرارداد توكن از 
يك سيستم پاداش استاتيك استفاده مي كند. 10درصد از هر معامله به 
2 قسمت تقسيم مي شود؛ يك قسمت به دارندگان مي رسد، درحالي كه 
5درصد ديگر براي سوخت شــبكه معامالتي در صرافي غيرمتمركز 
PancakeSwap مورد استفاده قرار مي گيرد. نشانه ها به طور دائمي 
در LP )توسعه دهندگان نقدشــوندگي( قفل مي شوند و به طور مؤثر 
عرضه موجود را كاهــش مي دهند. اين توكن در اصل بــا ايده ايجاد 
يك توكن اجتماعي با مكانيزم درآمدزايي براي صاحب آن راه اندازي 
شده است. »ايكس – توكن« با بقيه سيستم هاي De-Fi )امور مالي 
غيرمتمركز( متفاوت است، زيرا تيم پرشوري دارد كه تمام وقت براي 
ايجاد يك اكوسيســتم كامال بي نقص از برنامه هاي اطراف توكن كار 
مي كند. شركت ســازنده اين رمزارز مي گويد: »هدف ما اين است كه 
نه تنها دارايي ارزهاي ديجيتال جذاب بــراي معامله گران كوتاه مدت 
درست كنيم، بلكه برنامه هايي هم براي دارايي هاي بلندمدت مناسب 
براي سرمايه گذاران جدي در اين حوزه داشته باشيم. ايكس - توكن 

يك قرارداد با بازدهي است كه به دارندگان آن پاداش مي دهد.«



   دوشنبه 10 خرداد 1400   شماره 8233 12

   توليد 200هزار دوز واكسن روسي تا اواخر خرداد 
وعده توليد يك ميليون دوز واكسن روسي اسپوتنيك وي در ايران و شروع تزريق آن در نيمه هاي خردادماه هم در شرايطي كه به نيمه 
اين  ماه رسيده ايم هنوز محقق نشده است. البته مدير كارخانجات گروه اكتوور )شركتي كه مجوز توليد در داخل را گرفته( زمان توليد و 
عرضه اين واكسن را پايان خرداد يا اوايل تيرماه عنوان مي كند. رضا مستوفي با اشاره به توليد 200هزار دوز واكسن در زمان اعالم شده 
)نيمه خرداد( كاهش ميزان توليد را موقتي عنوان كرد و به همشهري گفت: » موادي كه در ساخت واكسن استفاده مي شود را نمي توان 
به صورت مستقيم خريداري كرد و از سوي ديگر ما موظف هستيم دقيقا مشابه همان واكسن روسي را بسازيم؛ بنابراين دستمان براي انتقال 
تكنولوژي و عوض كردن محيط كشت واكسن بسته است. اما تالش مي كنيم در زماني كوتاه اين عدد را به همان يك ميليون دوز برسانيم.« 
به گفته اين فعال حوزه دارو سرمايه گذاري در حوزه واكسن در كشورمان در حالي كند پيش رفته كه بسياري از كشورها از همان ابتدا با 
توليدكنندگان وارد مذاكره شدند و در كارآزمايي هاي باليني واكسن هاي آنها شركت كردند. از سوي ديگر براي تامين مواداوليه و محيط 
كشت هم تاريخ هاي طوالني موجب تأخير در روند اجراي پروژه مي شود. مستوفي از ورود 20ميليون دوز آنزيم توليد واكسن روسي به 
گمرك ايران خبر داد و گفت: »تا زمانی كه محيط كشت آنها به ميزان كافی وارد نشود نمی توانيم در مقياس باال و با حداكثر ظرفيت واكسن 

را توليد كنيم. عالوه بر اين كه تراكم برای خريد اين تجيهزات در جهان باالست و همين مساله باعث ايجاد تاخير در توليد می شود.« 

آمــار مبتاليــان  ديروز

8876
آمار بهبوديافتگان  تا ديروز

2441528
آمــار جان باختگان ديروز

198
كل آمــار جان باختگان

79939

اجرايي امام( در مراحل پاياني است. واكسن ايراني كووپارس 
از مؤسسه رازي هم هفته گذشــته وارد فاز دوم كارآزمايي 
باليني شد و واكسن فخراي شركت دانش بنيان وزارت دفاع 
فاز اول كارآزمايي باليني را پشت سر گذاشته است. همچنين 
چند روز پيش كيانوش جهانپور، سخنگوي سازمان غذا و 
دارو از صدور كداخالق براي سيناژن )كه قرار است به صورت 
مشترك با يك شركت استراليايي توليد شود( ديگر واكسن 
ايراني و ورودش به كارآزمايي باليني خبر داده است. روزنامه 
همشهري به بررسي آخرين روند توليد واكسن داخلي كرونا 
و همچنين توليد واكسن اسپوتنيك وي )روسي( در ايران 

پرداخته است.

واكسن پاستور، اواسط تابستان با يك ميليون دوز 
باتوجه به روند بســيار كند واردات واكســن هاي خارجي، 
كارشناسان بهداشــت و درمان معتقدند مهم ترين اتفاق 
براي تسريع در واكسيناسيون ايراني ها چشم اميد داشتن 
به واكسن هاي توليد داخل است. واكسن كرونای كنژوگه 
محصول مشترك ايران و كوبا به عنوان يكي از واكسن هاي 
توليد داخل در مرحله فاز ســوم كارآزمايي باليني است و 
تا كنون 24هزار نفر دوز اول اين واكسن را در 8شهر اصفهان، 

زنجان، همدان، بندرعباس، كرمان، يزد، ساري و بابل دريافت 
كرده اند. عليرضا بيگلري، رئيس انستيتوپاســتور ايران در 
گفت وگو با همشهري از آغاز تزريق دوز دوم اين واكسن در 
فاز سوم كارآزمايي باليني خبر داد و گفت: »با پايان تزريق 
به افراد داوطلب در فاز 3 اين واكسن، نتايج اوليه را در اواخر 
خردادماه تحليل خواهيم داد تا درصورت مثبت بودن نظرات 
كارشناسان سازمان غذا و دارو، مجوز تزريق را دريافت كنيم.« 
احســان مصطفوي، مدير پروژه فاز سوم كارآزمايي باليني 
واكسن كروناي توليد مشترك ايران و كوبا هم با اشاره به آغاز 
كارآزمايي باليني فاز 3 واكسن كروناي كنژوگه )محصول 
مشترك كوبا و ايران( از 6ارديبهشــت مي گويد: »جامعه 
هدف در هر كدام از شهرهاي مورد مطالعه 3هزار نفر بودند و 
تزريق اول چيزي حدود 3هفته زمان برد. متعاقبا تزريق دوم از 
چهارم خرداد در اصفهان آغاز و اكنون در زنجان و همدان هم 
در حال انجام است. تاكنون بيش از هزار نفر در اين مطالعه دوز 
دوم را دريافت كرده اند و پيش بيني ما هم اين است كه تا اواخر 
خرداد تزريق دوم اين واكســن به پايان برسد.« مصطفوي 
ادامه داد: »نتايج اثربخشي واكســن در تابستان مشخص 
خواهد شد و اين مسئله به اين دليل است كه پس از تزريق 
دوم يك بازه زماني حداقل 2ماهه نياز اســت تا افراد تحت 
پيگيري قرار بگيرند و تأثير واكسن بر كاهش موارد عالمت دار 
بيماري و فرم هاي شــديد و مرگ ناشي از كرونا را سنجش 
كنيم. خوشبختانه اين واكسن تا كنون كم خطر نشان داده 
شده و در اكثر افراد عوارض جانبي خيلي خفيف داشته يا اصال 
عارضه اي مشاهده نشده است.« به گفته او، در زمان كارآزمايي 
باليني تنها تعداد معدودي از افراد نياز به درمان دارويي پس 
از تزريق واكسن داشتند و اين اميدواري وجود دارد كه چنين 
شرايطي در تزريق دوم هم مشاهده شود. مصطفوي از توليد 
واكسن و توسعه زيرساخت ها همزمان با اقدامات كارآزمايي 
باليني خبر داد و عنوان كرد: »خوش بين هســتيم كه در 
مرحله اول ماهانه حدود يك ميليون دوز واكسن توليد كنيم و 
در مراحل بعدي با توسعه زيرساخت ها ظرفيت توليد واكسن 

افزايش يابد تا پاسخگوي بخشي از نيازهاي داخل باشيم.« 

واكسن بركت؛ 18ميليون دوز تا شهريور
واكســن كووايران بركت هم به گفته مدير گروه تحقيقات 
اين واكسن با توليد يك ميليون دوز، منتظر عبور از مراحل 
قانوني وزارت بهداشت اســت تا تزريق عمومي آن شروع 
شود. مطالعات فاز سوم اين واكسن در تهران انجام شده و در 
چند روز آينده در شهرستان ها آغاز خواهد شد. در فاز يك 
اين واكسن 88 نفر، در فاز دو 280 نفر و در فاز سه 20 هزار 
نفر در برنامه مطالعاتي قرار داشتند و تا كنون روي 10 هزار و 
500 نفر مطالعه انجام شده و تا تكميل 20 هزار نفر فاز سوم 
باليني ادامه دارد. حسن جليلي البته با اشاره به توليد انبوه 
اين واكسن در كنار انجام فاز سوم كارآزمايي باليني گفت: 
»اكنون 2خط توليد در شركت شفافارمد داريم و در آينده اي 
نزديك فاز دوم صنعتي هم به بهره برداري مي رسد. چند هفته 
قبل بهره برداري فاز صنعتي واكســن آغاز شد و هم اكنون 
يك ميليون دوز واكسن توليد كرده ايم و آمادگي داريم بعد از 
طي مراحل قانوني آنها را در اختيار وزارت بهداشت قرار دهيم. 
تالش مي كنيم در خرداد 3ميليون دوز واكسن توليد كنيم و 
در تير ظرفيت را ارتقا دهيم. توليد ما در شهريور هم به بيش از 
18ميليون دوز خواهد رسيد؛ ضمن اينكه محققان ما راندمان 
واكســن را نيز افزايش داده اند.«  مدير ارزيابي كارآزمايي 
باليني واكســن كووايران بركت هم با بيان اينكه گزارش 
پيشرفت فاز سوم كارآزمايي باليني واكسن كووايران بركت 
روز گذشته ارائه شده است به همشهري گفت: »براي توليد 
اين واكسن تمام پزشكان و پرستاران به صورت شبانه روزي 
فعاليت كردند و نتيجه آن هم مثبت بوده اســت. اميدوارم 
هرچه زودتر اين واكسن مورد استفاده قرار گيرد.« مينو محرز 
به تسريع در صدور مجوز اســتفاده ضروري از واكسن هاي 
ايراني تأكيد كرد و افزود: »در حالي در آســتانه تعطيالت 
دوباره نيمه خرداد هستيم كه پيك چهارم در حال فروكش 
كردن است و بايد جلوي مسافرت ها گرفته شود تا شاهد رقم 

خوردن يك پيك ديگر نباشــيم. اين سختگيري ها بايد تا 
زمان واكسيناسيون گسترده ادامه داشته باشد و انتظارمان 
اين است كه مجوز اضطراري براي واكسن هاي داخلي صادر 
شــود؛ چراكه با ورود آنها به بازار كه هم ايمن هستند و هم 
مؤثر، روند واكسيناسيون در كشــور تسريع خواهد شد.« 

محرز يكي ديگر از ضرورت هاي سرعت 
بخشيدن به واكسيناســيون عالوه بر 
كاهش آمار جان باختگان كرونا در كشور 
را لزوم بازگشايي مدارس و دانشگاه ها 
عنوان كــرد و گفت: »نبايــد بيش از 
اين شــاهد عقب افتادگي در آموزش 
باشيم؛ چراكه نه تنها ما، بلكه كل دنيا 
به اين نتيجه رسيده اند كه آموزش هاي 
آنالين نمي تواند جايگزين آموزش هاي 
حضوري باشــد. تا سال تحصيلي بايد 
واكسيناسيون كادر آموزش و محصالن 
انجام شود و از مهر امسال شاهد حضور 

دانش آموزان و دانشجويان سركالس ها باشيم.« 

 فخرا از فاز اول عبور كرد 
واكسن فخرا در پايان مرحله اول كارآزمايي باليني منتظر 
اعالم ارزيابي و تأييد از سوي سازمان غذا و دارو است تا وارد 
فاز دوم كارآزمايي شــود. محمد كريمي نيا، معاون قرارگاه 
پدافند زيستي كشــور درباره آخرين وضعيت اين واكسن 
به همشهري گفت: »در فاز اول كارآزمايي باليني با شركت 
135داوطلب هيچ عارضه اي به دليل تزريق واكسن نداشتيم 
و نتايج خــوب بود. با صــدور مجوز فاز دوم بــه زودي آغاز 
خواهد شد و تزريق واكســن براي 500نفر انجام مي شود و 
در فاز سوم هم 20هزار نفر واكسن دريافت خواهند كرد.« 
كريمي نيا پيش بيني از پايان كارآزمايي اين واكسن و ورود 
به توليد انبوه را منوط به تسريع مراحل اداري از سوي وزارت 
بهداشت و سازمان هاي مسئول عنوان كرد و ادامه داد: »تمام 

واكســن هاي ايراني پلتفرمي هايي دارند كه مشابه يكي از 
واكسن هاي خارجي هستند. بركت و فخرا مشابه سينوفارم 
چين و بهارات هند هستند و رازي و پاستور شبيه اسپوتنيك 
روس و آسترازنكا. اين واكسن ها در مرحله سوم كارآزمايي 
باليني تزريق عمومي داشتند و انتظار اين است كه اگر اجراي 
فاز سوم آنها مورد تأييد وزارت بهداشت قرار بگيرد مانند ديگر 
واكسن هاي خارجي كه در كشور خودمان هم در حال تزريق 
هستند در همين فاز ســوم وارد تزريق عمومي شوند. وزير 
بهداشت چندي پيش قول داد كه مسير توليد واكسن هاي 
ايراني هموار باشد و حمايت هاي الزم فراهم شود و اميدواريم 
حداقل شرايطي را فراهم كنند كه واكسن هاي ايراني هر چه 

سريع تر مجوز ورود به بازار را دريافت كنند.«

رازي و سيناژن در فاز دوم كارآزمايي باليني
محمد حسين فالح مهرآبادي، سخنگوي پروژه واكسن رازي 
كووپارس مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي  رازي هم 
با اشاره به آغاز فاز دوم كارآزمايي باليني اين واكسن گفت: 
»دراين مرحلــه 500نفر داوطلــب در دو گروه 250نفري 
مورد مطالعه قرار مي گيرند و پيش بيني مي شود اين فاز در 
بازه زماني حدود دوماهه به اتمام برسد. پس از پايان فاز دوم، 
نتايج براي سازمان غذا و دارو ارسال خواهد شد و مانند فاز 
نخست، در صورت رضايت بخش بودن 
نتايج، وارد فاز ســوم مطالعه خواهيم 
شد.« فالح مهرآبادي از برنامه ريزي فاز 
سوم مطالعه در اوايل يا اواسط مردادماه 
خبر داده و گفته دست كم 20 هزار نفر 
در اين فاز مــورد مطالعه قرار خواهند 
گرفت. همچنين در فــاز دوم مطالعه 
انساني واكسن رازي كووپارس، گروه 
سني 18 تا 70 ســال مورد بررسي و 
در فاز سوم نيز تمام افراد باالي 18سال 
در مطالعــه قرار مي گيرنــد. او تأكيد 
كرد: »براي توليد انبوه اين واكســن، 
دو ساختمان با ظرفيت توليد يك ميليون و پنج ميليون دوز 
در  ماه در حال ساخت  و تجهيز است تا همزمان با فاز سوم، 
توليد صنعتي واكسن آغاز شود.« هاله حامدي فر، مديرعامل 
شركت سيناژن هم از صدور مجوز براي مطالعه فاز دو واكسن 
استراليايي- ايراني خبر داد و گفت: »اين واكسن تحقيقاتي 
از سوي يك شركت استراليايي به نام وكسين كه تخصص 
آن در تحقيقات واكسن است توسعه پيدا كرده   و با مجوز 
كميته اخالق پژوهشي زيرنظر دولت استراليا روي 40نفر از 
شهروندان استراليايي مطالعه فاز يك واكسن خود را انجام 
داده است.« وي درباره اينكه اين واكسن از چه زماني توليد 
و به بازار وارد مي شود؟ هم گفت: »مطالعه باليني به زودي 
آغاز مي شود و نزديك به 17هزار نفر داوطلب در فاز دو و سه 
شركت مي كنند.« اين واكســن نخستين واكسن كروناي 
ساخت بخش خصوصي در ايران است كه كد اخالق از سازمان 

غذا و دارو دريافت كرده است. 

 سهم ايران از آمار واكسيناسيون 
جهاني كرونا همانقدر كم اســت 
كه عدم توفيق در واردات واكسن. 
سياســت هاي وزارت بهداشت 
در مذاكــره بــا توليدكنندگان 
جهاني واكســن و عدم حضور در 
كارآزمايي هاي باليني واكسن هايي 
كه اين روزها قطره چكاني وارد كشور مي شود، زمان طاليي 
واردات واكسن را از ايران گرفت. بر اين اساس، اميدواري  به 
واكسن هاي ايراني بود كه توليداتشان اگرچه دير آغاز شد، اما 
قرار بود در پايان بهار جوابگوي واكسيناسيون عمومي باشند 
كه هنوز نبوده اند. حاال در كمتر از 3هفتــه تا پايان خرداد 
واكسن هاي ايراني هنوز به ايستگاه آخر كارآزمايي باليني فاز 
3نرسيده اند و رونمايي عمومي شان به نيمه هاي تابستان وعده 
داده مي شود تا از توليد يك ميليون دوز ماهانه پس از دريافت 
مجوزها به گفته شركت هاي توليد كننده به چند ميليون دوز 
تا پايان شهريور برســند؛ توليدي كه البته به تأكيد همين 
شركت هاي واكسن ســاز هنوز هيچ پيش خريدي برايشان 
صورت نگرفته اســت. در اين بين، البته انتقادهاي بسياري 
به سياست هاي وزارت بهداشــت هم از سوي شركت هاي 
توليد كننده واكسن وارد مي شود و هم از سوي شركت هاي 
بخش خصوصي كه مي خواهند واكســن وارد كنند؛ هر دو 
سوي ماجرا معتقدند بوروكراسي هاي پيچيده وزارت بهداشت 
چه در تأييد واكســن هاي داخلي و چه در ارائه مجوزهاي 
واردات به بخش خصوصي باعث شده تا روند توليد داخلي 
واكسن و واردات آن با كندي زياد رو به رو شود. عالوه بر اين، 
بخشي از شركت هاي توليدكننده واكسن ايراني كرونا هم 
نقدهايي به شكل گيري رقابت هاي ناسالم درباره واكسن هاي 
توليد داخل دارند و معتقدند وزارت بهداشت و مسئوالن نگاه 
برابري به تمام شركت هاي توليدكننده واكسن ايراني كرونا 
نداشته و در ماه هاي گذشته تفاوت هايي بين شركت ها قائل 
مي شوند كه باعث شده روند توليد برخي از شركت ها و تأييد 

فازهاي باليني واكسن آنها، سريع تر پيش برود.
هم اكنون در ايران 5شــركت در حال اجراي فاز مطالعات 
باليني خود هستند كه فاز سوم كارآزمايي باليني 2 واكسن 
انستيتو پاستور ايران و بنياد بركت )وابسته به ستاد فرمان 

واكســن های توليــد داخل كــه قرار بــود در پايــان بهار 
پاسخگوی واكسيناسيون عمومی باشــند از پايان فاز سوم 
كارآزمايی بالينی احتماال تا دو ماه آينده عرضه خواهند شد

گــزارش همشــهري از رونــد توليــد واكســن هاي ايرانــي و 
توليــد مشــترك در گفت وگــو بــا مســئوالن ايــن شــركت ها 

آخرين خبرها از واكسن هاي ايراني مريم سرخوش 
خبرنگار

هم اكنــون در ايــران 
5شركت در حال اجراي 
فاز مطالعات باليني خود 
هستند كه كارآزمايي 
دو واكســن تــا پايان 

خرداد خاتمه می يابد 
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سرچشمه های ترس 
چه عواملي در مدارس، دانش آموزان را مضطرب مي كند و كادرآموزشي 

چقدر نسبت به بهبود آن احساس مسئوليت دارد؟
همه ما پشــت آن نيمكت ها و روبه روي آن تخته ها كــه گچي بودند و حاال 
وايت برد شده اند،  نشسته ايم. از امتحان هاي ميان ترم، ثلث اول و دوم و سوم، 
صداي بلند مدير، معاون و... ترســيده ايم و گاهي از اضطراب زياد حتي به 
دل دردها و سردردهاي ممتد دچار شده ايم. ترس و اضطراب ميان كودكان و 
نوجوانان، امري شايع است و تقريبا به نوعي در همه افراد در اين گروه سني 
ديده مي شود. بيدار شدن در صبح هاي زودهنگام، تنش هاي احتمالي موجود 
در خانه و مدرسه و ترس وارد شدن به محيطي كه در آن همه از »نوجوان« 
انتظارهايي دارند، همه و همه دست به دست هم مي دهد كه حس اضطراب يا 

ترس در بيشتر دانش آموزان وجود داشته باشد. 

شناسايی نقاط بی دفاع برای كودكان 
شهرداري چه اقداماتي براي داشتن شهري امن براي كودكان انجام 

داده است؟
زيستگاه شهري، ظرف اصلي رشد و پرورش كودك تلقي مي شود كه مظروف 
آن بايد به گونه اي مهيا شود كه كودكان يك جامعه شهري در آن احساس 
آرامش، امنيت و مشــاركت اجتماعي فعال همراه با احساس سرزندگي و 
شادي داشته باشند. لذا ايمن سازي شهر و افزايش ضريب امنيت فضاهاي 
عمومي از طريق طراحي مناســب فضا متناسب با نيازها و الگوهاي رفتاري 
كودكان، مي تواند فضايي مناسب و دوستدار كودك در شهر ايجاد كند. اما 
امروز خطرات محيط هاي جغرافيايي در شــهرها، عقب نشيني كودكان به 
محيط خانه و محدود كردن آنها براي حضوري پويا در محيط هاي شــهري 

را در پي داشته است. 

 عمليات نجات كودكان  
از ترس های روزمره 

چگونه نشانه هاي هراس از جامعه و ارتباط با ديگران در كودكان را 
تشخيص دهيم و راهكارهايي براي درمان پيدا كنيم؟

ترس ها در دوران كودكي در ضمير انسان ريشه مي دوانند. ما در زمانه اي زندگي 
مي كنيم كه براي ترســيدن از جهان بيرون از حريم امــن خانه، تالش زيادي 
الزم نيست. گشتي چند دقيقه اي در يكي از شبكه هاي اجتماعي كافي است تا 
ده ها خبر ناخوشايند، ترسناك و مشمئزكننده با صدا و تصوير در برابر ديدتان 
قرار گيرد يا چندين نفر قلدر مجازي سر و شكل و نظرات و طرز تفكر شما را به 
باد تمسخر و توهين بگيرند. كودكان ناآگاه از واقعيت جهان اطراف و ناتوان در 

مديريت محتوايي كه وارد ذهنشان مي شود.
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كابوس های كودكی در دنیای واقعی
گپ و گفت با روانشناس، جامعه شناس و معلم ابتدایی نشان دهنده این واقعیت است كه كودكان 

جامعه امروز با هراس هایی همچون ترس از آینده، بیكاری والدین و... مواجه هستند
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تغییرات جامعه و اضافه شدن ویروس كرونا به فهرست مشكالت جامعه ایرانی 
موجب شده كه كودكان با اضطراب ها و هراس های مختلفی درگیر شوند. 
برخی از این هراس ها ناخواسته و از طریق والدین به كودكان منتقل می شود. 
به عنوان مثال زمانی كه والدین و سایر بزرگساالن تالش می كنند با صحبت كردن از گرانی، خشونت 
و سایر اتفاق های ناخوشایند جامعه، راهی برای كاهش فشارهای روزمره بیابند، ناخواسته هراس از 
شرایط موجود را در ذهن كودكان خود می كارند. برای بررسی هراس های كودكان در كنار نبود ثبات 
در مسائل اجتماعی و اقتصادی جامعه باید بر رفتار والدین دقیق شد؛ چرا كه بخش اعظم هراس های 

كودكان ناشی از شیوه تعامل والدین و رفتار آنها با كودكان است.

هراس از آینده
عليرضا شــريفی يزدی، 
جامعه شناس در گفت وگو 
با همشهری بخش اعظم 
هراس هــای كــودكان 
جامعه امروز را ناشــی از 
ابزارهای رسانه ای جديد 
می داند. براســاس گفته او »در اين دوران شــاهد 
هســتيم كه بازی هــای كامپيوتــری و برخی از 
برنامه های تلويزيونی و ماهــواره ای بدون نظارت 
دقيق در اختيار كودكان قرار داده می شود و هر كدام 
از اين موارد می توانند هراس هايی را در قالب خشم 

و اضطراب در وجود كودكان قرار دهد«.
او معتقد اســت كه شــرايط اقتصادی نامناسب 
موجب شده كه بســياری از والدين بخش اعظم 
انرژی خود را برای به دســت آوردن درآمد كافی 
صرف كنند و بر اين اساس در دسترس نبودن يكی 
از والدين يا هر دوی آنها و مراقبت كودكان از جانب 
آشنايان يا حضور در مهدكودك های غيراستاندارد 
می تواند اثرات منفی بر كودك بگذارد؛ »خستگی 
والدين به دليل كار زياد، شــرايط را برای كودكان 
بدتر می ســازد و می تواند يك هــراس مزمن در 
كودكان ايجاد كند.« كابوس های شبانه از دوران 
مدرسه، نقطه مشترك هراس های بسياری از افراد 
دهه60 است؛ اتفاقی كه از نظر اين جامعه شناس در 
كودكان امروز نيز باقی خواهد ماند؛ چرا كه در دوره 
دوم كودكی -7تا 12ســال- يكی از مسائل مهم، 
هراس مربوط به دوران تحصيل اســت. به عبارت 
ديگر مشكالت سيستم آموزشی ما به عنوان يكی 
از منابع اصلی ايجاد هراس در كودكان به شــمار 
می آيد. شــريفی يزدی معتقد است: »اختالفات 
پدر و مادرها نيز نقش اساسی را در هراس كودكان 
ايفا می كند؛ چرا كه اين اختالفات منشا احساس 
ناامنی كودكان در خانه هستند و اين هراس را برای 
كودكان ايجاد می كنند كه آيــا اين خانواده باقی 
خواهد ماند؟ در اين رابطه بايد گفت كه بخشی از 
ناســازگاری والدين مربوط به منابع خارج از خانه 
مانند وضعيت اقتصادی است. مسائل به دو شكل 
موجب هراس كودكان می شوند؛ اول اينكه روابط 
والدين به اين دليل دچار خدشه می شود و به شكل 
غيرمســتقيم در هراس كودكان اثــر می گذارند. 

نكته دوم اين اســت كه برخی از والدين در برابر 
كودكان از مسائل كشــور، تورم و نداشتن آينده 
صحبت  می كنند و اين شــيوه رفتار نيز به شكل 
مستقيم موجب تشويش ذهن كودك و هراس او از 
شرايط موجود و آينده پيش رو خواهد شد. در واقع 
بسياری از كودكان نبايد در جريان برخی از مسائل 
و گفت وگوهای افراد بزرگسال قرار بگيرند. كودكان 
چون توان تحليل ندارند، به ســرعت تحت تأثير 
صحبت های بزرگساالن در مورد نگرانی از وضعيت 

اقتصادی قرار می گيرند و دچار هراس می شوند.«
كرونا در 2سال اخير يكی از مهم ترين چالش های 
اقتصادی و اجتماعی را رقم زد و براســاس گفته 
اين جامعه شــناس بايد قبول كرد اين بيماری در 
فهرســت هراس های كودكان نيز جــای گرفته 
اســت؛ »در دوران كرونا يكی از ترس هايی كه به 
فهرســت هراس های كودكان اضافه شده، مربوط 
به تذكرات والدين برای رعايت مســائل بهداشتی 
است؛ در واقع والدين برای حفظ كودك از بيماری 
كرونا به شكل ناخواســته هراس از بيماری را در 
وجود كودكانشــان كاشــته اند و اگر اين هراس 
مديريت نشــود ممكن اســت با كودكانی روبه رو 
شويم كه با وســواس بيمارگونه رفتار می كنند.« 
اين جامعه شناس معتقد است كه راه حل تمام اين 
موارد نيز در دل موضوع نهفته است و برای كنترل 
اين هراس ها، بايد بر تماشای برنامه های كودكان 
نظارت شود. با وجود مشغله كاری، زمانی را برای 
كودكان اختصاص داد و مراقب بــود كه در كنار 
آموزش نكات بهداشتی، كودكان را دچار وسواس 

فكری و هراس از بيماری نكرد.

هراس از مرگ
بهــروز مســتخدمين 
حسينی، روانشناس نيز 
خانواده را بازيگر اصلی 
در موضــوع هراس های 
كودكان می داند؛ چرا كه 
از نظر او، والدين هستند 
كه به كودك برای ســاختن تصويــری از جهان 
پيرامون كمك می كنند. براســاس گفته هاي اين 
روانشناس، كودكان در سن قبل و بعد از دبستان 
دچار اضطراب جدايی هستند. اين اضطراب تا سن 

3سالگی طبيعی است اما اين مشكل در كودكانی 
كه به داليل مختلف در خانــواده از امنيت كافی 
برخوردار نيستند، ادامه پيدا می كند؛ »عواملی كه 
برای كودكان می تواند موجب تشديد اضطراب و 
ايجاد هراس شود، مربوط به اتفاقات خشنی است 
كه در جامعه رخ می دهــد. به عنوان مثال موضوع 
مرگ می تواند به شدت كودكان را تحت تأثير قرار 
دهد و آنها را دچار هراس كند؛ چرا كه تصوری كه 
افراد 12سال به باال نسبت به مرگ دارند، متفاوت 

از كودكان زير سن 12 است.«
اين روانشناس با توجه به درگيری جامعه با كرونا 
و افزايش خبر درگذشت افراد به دليل اين بيماری 
تأكيد دارد كه در برگزاری ســوگواری و مســائل 
مربوط به مرگ، مالحظات خاصی برای كودكان 
رعايت شــود؛ چرا كــه تصور كــودكان از مرگ، 
متفاوت از تصور بزرگســاالن اســت و هراس از 
مرگ می تواند اثــرات جبران ناپذيری بر كودكان 

داشته باشد.
هر چند در جامعــه اين تصور شــكل گرفته كه 
كودكان مستقل، از جايگاه بهتری برخوردار هستند 
اما اين روانشناس نسبت به افزايش مسئوليت های 
كودك در خانواده هشدار می دهد؛ »برخی از پدر 
و مادرها درگير مسائل خودشان هستند، به همين 
دليل امنيت خانواده را تأمين نمی كنند و نمی توانند 
از كودكان خود حمايت كنند، به اين ترتيب زمينه 
ايجاد مشــكالت متعدد را برای فرزندشــان رقم 
می زنند؛ در واقــع كودكانی كــه در خانواده رها 
شده اند و خودشان بايد تصميم گيری در رابطه با 
امور مختلف را برعهده بگيرند، در گذر زمان دچار 
هراس می شــوند. به عبارت ديگر اين آزادی بيش 
از اندازه برای تصميم گيری كــودكان و قرار دادن 
مسئوليت امور متعدد بر عهده كودك، زمينه ساز 
اضطراب های مختلف در كودكان اســت. در واقع 
با وجود آنكه بســياری از والدين  بر مستقل بودن 
كودكان تأكيد دارند اما زمانی كه مسئوليت های 
كودك به جای آنكه بر عهده پدر و مادر باشــد، بر 
دوش كودك گذاشته می شود، نتيجه ای جز ايجاد 

اضطراب نخواهد داشت.«
نبود ثبات در كشــور و انتشــار مدام خبرهای بد 
همانطور كه بزرگساالن را نســبت به آينده دچار 
هراس می كند، كودكان را نيز با خود درگير كرده 
است؛ در واقع كودكان جامعه امروز، ناخواسته در 
جريان امور و اخباری قرار می گيرند كه نگاه آنها را 
نسبت به شرايط موجود شــكل می دهد و از آنجا 
كه شــرايط موجود اميدوار كننده نيست، هراس 
به بخشــی از وجود اين كودكان تبديل می شود. 
مستخدمين حسينی در اين باره معتقد است: »در 
واقع جامعه ای كه از نظر ذهنی و روانی در انتظار 
مشكل به ســر می برد، با درجه ای از خشم روبه رو 
می شود و كودكان نيز در موضوع درگير می شوند«.

شریفي یزدي: 
بسیاری از كودكان 

نباید در جریان 
برخی از مسائل 
و گفت وگوهای 
افراد بزرگسال 

قرار بگیرند. 
كودكان چون توان 

تحلیل ندارند، به 
سرعت تحت تأثیر 

صحبت های 
بزرگساالن در مورد 

نگرانی از وضعیت 
اقتصادی قرار 

می گیرند و دچار 
هراس می شوند

براساس گفته مســتخدمين حسينی، بسياری از 
والدين با تصور شوخی، جمالتی را به كودكان بيان 
می كنند كه نتيجه ای جز ترس برای كودك نخواهد 
داشت؛ »به عنوان مثال ممكن است يك مادر يا پدر 
در فضايی اعالم كند كه خانه را ترك می كند، شايد 
اين تهديد از نظر والدين جدی نباشــد اما كودك 
آن را قبول می كند و با هراس ترك خانه از جانب 
والدين روبه رو می شــود. بنابراين بايد بدانيم كه 
عامل اصلی اضطــراب در كودكان تهديد از جانب 
والدين اســت و اين رفتار می تواند موجب ايجاد 

هراس های مختلف در كودكان شود.«

هراس از بی پولی
ريحانه كه ســال ها به عنوان معلم مقطع ابتدايی 
مشغول فعاليت است، موارد متعددی را به عنوان 
هراس كودكان مطرح می كند؛ مواردی كه براساس 
تعامل با دانش آموزان و والدين آنها به دست آورده 

است.
براســاس گفتــه او دعــوای والديــن، بی پولی، 
دست درازی اقوام نزديك و همچنين تأكيد والدين 
بر بهترين بودن را بايــد به عنوان مهم ترين هراس 

كودكان در دوران مدرسه جای داد.
اين معلم با اشــاره به اين نكته كه از طريق نقاشی 
دانش آموزانــش متوجه هراس های بســياری از 
آنها شــده است، گفت: »در ســال های مختلف با 
دانش آمــوزان مختلفی برخورد داشــته ام كه در 
نقاشی هايشــان افرادی را با چهره خاص نقاشی 
می كردند و نشــان می دادند كه اين افراد به آنها 
نزديك شــده اند و برخی از دانش آموزان با نقاشی 
چهره خود در حالت گريه يــا فرياد، ترس خود را 
نشان می دادند؛ اتفاقی كه به سرعت با والدين در 

ميان گذاشته می شود«.
همانطور كه شــريفی يــزدی جامعه شــناس و 
مستخدمين حسينی روانشناس، مسائل اقتصادی 
را به عنوان يكی از عوامل درگيری والدين و ايجاد 
هراس در كودكان ذكر كردند، اين معلم نيز معتقد 
اســت هراس دانش آموزانش از بيكاری والدين در 
سال های اخير پررنگ تر شده است؛ چرا كه مدام 
در صحبت هايشان به اين موضوع اشاره می كنند 
و از اينكه خانواده شان درآمد كافی ندارند، نگران 

هستند.
درخواست والدين برای قرار گرفتن فرزندانشان در 
جايگاه بهترين دانش آموز يك روند تكراری است 
كه محدود به دوره خاصی نمی شود؛ اتفاقی كه اين 
معلم ابتدايی در رابطه با آن توضيح داد: »با وجود 
اينكه من با بســياری از والدين صحبت می كنم تا 
بچه ها را برای شاگرد اول شدن و بهترين بودن تحت 
فشار نگذارند اما هميشه هســتند والدينی كه با 
مقايسه كردن دانش آموزان و تأكيد بر بهترين بودن، 

به اضطراب های كودكان شدت می بخشند«.

نورا عباسی
روزنامه نگار

مواظبت از فرزند یا مراقبت از ترس
ذهن كودكان در معرض اتفاق هاي ترسناك و اخبار بد چه تأثيري بر 

آينده جامعه خواهد داشت؟

سازمان بهداشت جهاني اضطراب را يكي از مشكالت 
جوامع مدرن مي داند و سعي در ايجاد برنامه هايي 
براي كاهش اضطراب و افزايش سالمت رواني دارد. 
اضطراب به  معناي ترس هايي است كه منبع حقيقي بيروني ندارند و بيشتر در 
ســطح افكار ما به وجود مي آيند. اضطراب، همان »اگر فالن كار را نكنيم چه 
مي شود« است يا »نكند چنين و چنان شــود«؛ نوعي حس ناخوشايند كه به 
نوعي از مشتقات ترس به  حساب مي آيد. ترس نيز نوعي احساس است كه وجود 
آن در ما كاركردهايي دارد و كامال طبيعي است. به طور مثال، ترس و اضطراب 
ما از قبول نشدن در امتحان، باعث مي شود كه با تالش بيشتر به دنبال قبولي در 
آزمون باشيم. اما در صورتي كه ميزان ترس و اضطراب بيش از توان بدني ما يا 
آستانه تحمل مان باشد، يا به  طور مداوم، عامل ايجاد كننده اضطراب بدن مان را 
در چنگ بگيرد، ممكن است به مرور زمان دچار اختالل هاي اضطرابي شويم. 
اين عامل زماني به  صورت اختالل تشخيص داده مي شود كه كارايي ما را كم و 

روند طبيعي و اهداف مان را با اخالل رو به رو كرده باشد.
كودكان به  عنوان بي دفاع ترين و آســيب پذيرترين قشــر جامعه، قطعا بيش 
از ديگران در معرض آســيب هاي ناشــي از اضطراب قرار مي گيرند. از عوامل 
ايجادكننده اضطراب در كودك، ســبك و نوع دلبستگي مادر و كودك يا نوع 
رابطه و پيوند عاطفي اســت كه كودك با مادرش دارد. همچنين از امر ژنتيك 
و استرس حين بارداري مادر نمي توان غافل بود. كودكاني كه در معرض تنبيه 
بدني، توهين و تحقير قرار مي گيرند يا ميزان دستورات و نظام ارزشي سنگين و 
انتظارات زيادي درباره آنها وجود دارد، سطح اضطراب زيادي را تجربه مي كنند. 
به  طور كلي يكي از عوامل مهم ايجاد اضطراب در كودكان سبك و شيوه تربيتي 
و ميزان آگاهي والدين از رفتار با كودكان است. كودكي كه تنهايي بيشتري را 
تجربه مي كند، بعد از تولد خواهر و برادر تازه رســيده، دچار غِم ازدست دادن 
عزيزانش مي شود. اما موارد ديگري نيز وجود دارد كه منجر به افزايش اضطراب 

كودك شود.
در جوامع مدرن يكي از عوامل ايجاد ترس و اضطراب در كودكان، رسانه هاي 
جمعي هستند. كودكاني كه محتواي نامناسب با سن شان را تجربه مي كنند، 
در معرض آسيب بيشتري قرار مي گيرند. تيم محتوا، فيلم، مستندات و اخباري 
است كه لحظه به لحظه، ذهن كودك را به خود مشغول مي كند؛ درحالي كه ما در 
بسياري از موارد نمي دانيم در ذهن كودك مان چه مي گذرد. از آنجا كه كودك 
در موارد زيادي از صحبت مستقيم درباره ترس هاش امتناع مي كند، اين مهم 
موضوع را پيچيده تر خواهد كرد. ممكن است والدين درباره يك خبر هولناك، 
بارها به نقد و بررســي در خانواده بپردازند و كودك خود را به ظاهر مشــغول 
بازي ببينند اما از آنجا كه يكــي از قابليت هاي مهم كودكان چند وجهي بودن 
شنوايي شــان اســت، كودك آن وقايع را ثبت و ضبط مي كنــد و از همان جا 

اضطراب هايش آغاز مي شود.
خانواده منشأ اصلي ايمني بخشــي به كودك است. در صورتي كه اخبار ناگوار 
درباره آسيب والدين به كودكان باشــد، بالطبع، ابعاد گسترده تري را در ذهن 
كودك رقم خواهد زد. اگر كودكي به جاي حس امنيت، احساس ترس و خطر 
را از والدين دريافت كند، به ويــژه در خانواده هايي كه كودك از قبل كم وبيش 
آسيب هاي جســمي و روحي را تجربه كرده، در بلندمدت، شاهد بيماري هاي 
رواني جدي در سطح جامعه خواهيم بود. هرچند در بسياري از مواقع، والدين 
قصد آسيب رواني و كودك آزاري نداشــته باشند، قراردادن كودك در معرض 
چنين اخباري، تعرض به روان كودك محسوب مي شود و براي او كه حس امنيت 

به همه جهان را از خانه و خانواده مي گيرد، جهان جاي ترسناكي خواهد شد.
كودكان نيز مانند ما بزرگساالن، به حقوق اوليه خود آگاه نيستند. از سويي به 
نسبت ما بزرگساالن، قدرت الزم را ندارند. در جامعه اي كه والدين خود را مانند 
امالك شان صاحب تمام و كمال و دائمي كودك مي دانند، همين موضوع باعث 
مي شود آسيب ها در كودكي ادامه داشته و تداوم آن، اختالل هايي ايجاد كند؛ 
مثل كودكي كه گاهي مورد تنبيه قرار مي گيرد و والد به او مي گويد اگر فالن 
كار را كني مي كشــمت! به  طور كلي، چنين جمالتي، مصداق تجاوز رواني به 
كودك و كودك آزاري خواهد بود. در اين شرايط، كودك در مقام دفاع از خود و 
شناخت حقوقش نيست و با اضطراب روبه رو مي شود. همان زمان اگر خبرهايي 
مبني بر آسيب والدين به فرزندان شــان را هم بشنود، قطعا اين ترس و آسيب 

جدي تر خواهد شد.
شك كردن كودك به اينكه مراقبانش از او مراقبت نكرده يا به او آسيب خواهند 
زد يا اين كه كودكان دائم در معرض اخبار ترسناك و منفي باشند، جامعه اي با 
سالمت روان نخواهد بود و چنين سيكل معيوبي نيز ادامه دار است. در جامعه 
ما نيز با وجود رويت آســيب هاي فيزيكي كه والدين به كودك وارد كرده اند، 
خانواده تأييد صالحيت مي شود و در تماس با شماره هاي بخش هاي حمايتي 
چون 123 رويكرد، مشاوره اي است و حوزه اختيار در همين سطح و بيرون از 
فضاي خانه است؛ پس بي شك آسيب هاي رواني كه ابعاد قابل مشاهده اي ندارد، 
از چشم پوشيده خواهد ماند. ايجاد آگاهي در سطح خانواده در شناخت حقوق 
كودك، ارتقاي كيفيت والدگري و افزايش دانش در اين حوزه براي والدين، ايجاد 
قوانين و سياستگذاري هاي اجرايي براي حفاظت جسمي و روحي از كودك و 
رســيدگي زودهنگام قانوني به اين مهم، كاهش قوانيني كه والدين را صاحب 
دائمي و هميشگي و بالفصل كودكان دانسته و اجازه تعرض جسمي و روحي به 
كودك را مي دهد، افزايش آگاهي در سطح جامعه براي شناسايي والديني كه به 
روان يا جسم كودك تعرض مي كنند و ايجاد كارگاه هايي پيش از فرزندآوري، 
گرچه موارد پيچيده و دشواري نيستند اما بر كيفيت زندگي در جامعه اثرگذار 

خواهد بود.

يادداشت يك

زینب مالیي
روانشناس
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فرزندخشونتهایاجتماعی
امنيت محيط جامعه، افزايش سطح رفاه و آموزش 
والدين مي تواند به كاهش ترس كودكان منجر شود

ترس و هــراس دو مفهومي 
به عنوان بخشي  هستند كه 
عادي از رشد و توسعه كودكان 
با آنها عجين شده است. بيشتر مواقع اين ترس ها در كودكان و نوجوانان 
نه فقط زاييده ذهن كه حاصل شرايطي است كه اجتماع و خانواده به آنها 
اعمال مي كند. انواع خشونت ها از نوع خانوادگي تا قلدري ها در مدرسه 
و انواع كودك آزاري هاي اجتماعي و همچنين بمباران خبري با حوادث 
دلخراشي كه هرروز بر تعدادشان افزوده مي شود، همگي سبب مي شود 
كه ترس و اضطراب كودكان از جهاني كه در آن زندگي مي كنند بيشتر 
شود. بي شــك اين والدين و خدمات اجتماعي در حوزه روانشناسي 
هستند كه بايد در كاهش يا حذف اضطراب هاي به وجودآمده تالش كنند. 
اما دولت ها عالوه بر خدمات اجتماعي مناسب در اين حوزه چه وظايف 
ديگري دارند؟ همان طوركه گفته شد خشــونت علت اضطراب است، 
بنابراين، هرچه دولت ها بتوانند شــرايطي را فراهم كنند كه به كاهش 
خشــونت  عليه كودكان در خانواده و اجتماع منجر شود قادر خواهند 
بود امنيتي را به كودك عرضه كنند كه در سايه آن از هيچ چيز نترسد. 
ازاين رو، ســازمان هاي بين المللي ازجمله ســازمان جهاني بهداشت، 
يونيسف و يونســكو برنامه اي را باعنوان INSPIRE )الهام( كه شامل 
7 راهكار براي پايان دادن به خشــونت عليه كودكان است با مشاركت 
155كشور در پيش گرفته اند و همه ساله گزارش عملكرد اين راهكارها را 
منتشر مي كنند. نتيجه اين گزارش ها نشان مي دهد كه چه مناطق و چه 
كشورهايي بيشترين موفقيت را در كاهش خشونت عليه كودكان و كاهش 

ترس كودكان از جامعه و خانواده به دست آورده اند.

راهكار INSPIRE )الهام(، بسته اي كه از سال2016 راه اندازي شده، درواقع 
واژه اي مخفف متشكل از 7 حرف است و هر حرف يك برنامه به خصوص را 
نشان مي دهد. I مخفف پياده سازي و اجراي قوانين؛ N مخفف هنجارها و 
ارزش ها؛ S مخفف ايمن سازي محيط خانه و اجتماع؛ P مخفف والدين و 
ساير حاميان؛ I مخفف درآمد و تقويت اقتصادي؛ R مخفف پاسخگويي و 
خدمات پشتيباني و E براي آموزش و مهارت هاي زندگي. هدف از اجراي 
اين راهكار حذف خشونت عليه كودكان به عنوان بخشي از برنامه »توسعه 
پايدار 2030« اســت كه به خصوص به معني پايان دادن به سوءاستفاده، 
بهره كشي، قاچاق و شكنجه كودكان و درنتيجه افزايش سطح ايمني محيط 
زندگي كودكان و كاستن از ترس و اضطراب ناشي از اين رفتارها در آنهاست. 
چندي پيش، »گزارش وضعيت جهاني درباره پيشگيري از خشونت عليه 
كودكان ويژه سال2020« منتشر شد. در اين گزارش از 194كشور براي 
شركت در نظرسنجي دعوت شد كه از اين تعداد 155كشور )ازجمله ايران( از 
نيمه سال2018 تا نيمه سال2019 به سؤاالتي درباره اقدامات ملي، قوانين 
و شاخص هايي كه مرتبط با راهكار INSPIRE است پاسخ دادند. نتايج اين 
نظرسنجي نشان مي دهد كه به طور متوسط، 88درصد كشورها قوانيني 
براي پيشگيري از خشونت عليه كودكان دارند اما فقط 47درصد از دولت هاي 
پاسخ دهنده معتقدند كه قوانين موجود براي مجازات متخلفان كافي  است 
و درحالي كه 56درصد از كشورها از حمايت هاي راهكار INSPIRE براي 
پيشگيري از خشونت ها استفاده مي كنند فقط 25درصد از آنها اين حمايت ها 

را كافي مي دانند.

خشونت كودكان عليه كودكان
گزارش  سال2019 يونسكو نشان مي دهد كه از هر دو كودك 2 تا 17سال 
يك كودك همه ساله از انواعي از خشونت رنج مي برد و به خصوص، يك سوم 
دانش آموزان 11 تا 15سال در سراســر جهان مورد آزار و اذيت و زورگويي 
همســاالن خود قرار مي گيرند كه اين قلدري در اروپا و آمريكاي شمالي، 
از نوع قلدري جســمي و در برخی نقاط جهان از نوع قلدري جنسي است. 
همچنين نتايج مطالعه اي كه ســال2017 بين نوجوانان 12 تا 17ســال 
مكزيكي انجام شد نشان داد كه در طول اين  سال تقريبا يك چهارم اين افراد 

زورگويي همساالن خودشان را تجربه كرده اند.

راه هاي پيشگيري از خشونت هاي خانوادگي و اجتماعي عليه كودكان
قانون منع تنبيه بدني و ممنوعيت حمل اســلحه- يكــي از راهكارهاي 
پيشگيري از خشونت عليه كودكان اجراي قوانين و مجازات سنگين در 
مورد كودك آزارهاست. يكي از اين قوانين، قانون منع تنبيه بدني كودكان 
است. با مقايسه 20كشــور بدون اين قانون با 30كشور داراي قانون منع 
تنبيه بدني در خانه و مدرســه، مي توان فهميد كه در كشورهاي داراي 
اين قانون، تنبيه بدني در پسران نوجوان 31درصد و در دختران نوجوان 
58درصد كاهش يافته اســت. در حال حاضر از 155كشور حاضر در اين 
مطالعه، 79درصد از اين قانون برخوردارند. قانون منع دسترسي كودكان 
به سالح گرم از ديگر قوانيني است كه مي تواند به كاهش خشونت عليه 
كودكان، به ويژه در نزاع هاي بين همساالن منجر شود. يكي از كشورهايي 
كه مي تواند درخصوص خشونت با ســالح گرم مورد بررسي قرار گيرد، 
اياالت متحده است. اين كشور بين سال هاي1993 تا 2013 بارها شاهد 
حوادث تيراندازي دســته جمعي در مدارس بوده است. نتايج پژوهشي 
نشان مي دهد در ايالت هايي از اين كشور كه قانون منع دسترسي كودك 
به سالح گرم و ممنوعيت حمل اسلحه در مدارس وجود دارد، حمل اسلحه 
18/5درصد در مدارس كاهش يافته و 19درصد از تعداد دانش آموزاني كه 

در مدرسه با اسلحه تهديد يا مجروح شده اند كم شده است.
آموزش و مهارت افزايي والدين- راهــكار INSPIRE يكي از موارد مهم 
كاهش خشــونت عليه كودكان و تنبيــه بدني آنها را آمــوزش والدين 
مي داند و ازاين رو، جلســاتي را براي مهارت افزايــي و حمايت از والدين 
باكمك مددكارهاي اجتماعي درنظر گرفته است. تجربه هاي گذشته در 
كشورهاي پردرآمد نشان داده بود كه برنامه هاي بازديد از خانه مي تواند 
تا حد قابل توجهي از بدرفتاري با كودكان بكاهد، به همين دليل، به تازگي 
در كشورهاي كم درآمدي چون كلمبيا و آفريقاي جنوبي هم برنامه هايي 
براي والدين كودكان بين 3 تا 4سال و نونهاالن و نوجوانان 10 تا 18سال 
درنظر گرفته شده كه در همه موارد به  طرز چشمگيري از بدرفتاري هاي 
والدين با كودكان كاسته شده است. ميزان خشونت عليه كودكان اغلب 
با سطح شديد فقر، نرخ باالي بيكاري و شيوع جرم و بزه ارتباط مستقيم 
دارد و بيشتر كودكاني كه در چنين شرايطي بزرگ مي شوند در معرض 
بسياري از آســيب ها قرار دارند اما با آموزش والدين مي توان تاحدي از 

ميزان بدرفتاري ها كاست.
براي  مثال، در شهرستان چوكو در كلمبيا خشونت عليه كودكان به چالشي 
جدي براي مقامات اين كشور تبديل شده است. نتايج نظرسنجي كه در 
اين منطقه انجام شد نشــان داد 99درصد از والدين براي تنبيه فرزندان 
از خشونت جسمي اســتفاده مي كنند. ازاين رو، برنامه بين المللي توسعه 
كودك)ICDP( تصميم به مداخله گرفت و شروع به آموزش والدين برپايه 
 رويكردهاي مثبت و غيرخشونت آميز كرد. 176زوج- پدرومادر كودكان

 3 تا 4ســال- به مدت ســه ماه به صورت رايگان در اين جلسات شركت 
كردند. نتايج رصدهاي پساآموزشي نشان داد كه 41درصد از خشونت هاي 
پدرومادرها عليه كودكان كاهش يافت و مشكالت رواني والدين از 22درصد 

به 5درصد رسيد.
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58درصد كاهش 
يافته است

شهرداري چه اقداماتي براي داشتن شهري امن براي كودكان انجام داده است؟

شناسايی نقاط بی  دفاع برای كودكان 
دانشور، مديركل آموزش هاي شهروندي شهرداري تهران: 

در 13محله شهر تهران به صورت پايلوت دستورالعمل هايي در حوزه هاي مختلف براي شهر دوستدار كودك تدوين كرده ايم

تقويت مشاركت اجتماعي
اهميت به كودكان و مهيا كردن 
فضايي امن و شــاد براي حضور 
آنها در شهر در جهت رشد سالم 
موجب شــد تا 12ســال پيش 
شوراي شهر، مصوبه اي را تحت 
عنوان شهر دوســتدار كودك 

تصويب و شــهرداري را ملزم كند كه در جهت تحقق اين 
الگو، دستورالعمل هايي را تدوين و اجرا كند. در طول سنوات 
گذشته هم اقداماتي در اين حوزه انجام شده است. مجتبي 
دانشور، مديركل آموزش هاي شهروندي شهرداري تهران 
در گفت وگو با همشــهري درخصوص اين طرح مي گويد: 
»تا زماني كه كودكــي در زندگي روزمره خود احســاس 
امنيت نكند، هيچ پيشرفتي در ســاختار شخصيتي خود 
نخواهد داشت. يكي از راه هاي ايجاد امنيت براي كودكان، 
فراهم كردن فضاهايي براي مشــاركت فعــال و پويا براي 
آنهاســت؛ چرا كه اين مشاركت احســاس شادي و نشاط 
را براي كــودكان به همراه خواهد داشــت و به مرور انجام 
فعاليت هاي گروهي، اعتماد  به نفس آنها را باال مي برد. لذا 
يكي از مباحث در شهر دوســتدار كودك دسترسي تمام 
كودكان به خدمات فرهنگي و هنري است تا آنان را ترغيب 
به مشاركت فعال كنيم و بتوانند در فضاي امن مشاركت، 
اســتعدادهاي هنري خود را شكوفا كنند. بر همين اساس 
بود كه خانه هاي كودك در ســراهاي محالت و همچنين 
پارك هاي ترافيــك را در تمام مناطق شــهرداري تهران 
تاسيس كرديم. همچنين در حوزه سالمت و ايمني قوانين 
و مقرراتي را در بخش حمل ونقل وضع كرديم كه در حال 
اجراست. در حوزه پارك ها نيز برنامه هايي را در جهت تحقق 
شهر دوستدار كودك وضع كرديم تا روحيه نشاط و بازي را 

در آنها پرورش دهيم«.

خانه هاي مادر و كودك
رئيس دبيرخانه شهر دوســتدار كودك مي گويد: »يكي از 
عواملي كه بايد به آن توجه ويژه مي داشتيم رابطه بين كودك 
و مادر است. تحقيقات نشان داده است كه اگر مادر احساس 
امنيت كافي نداشته باشد، به راحتي مي تواند اين احساس را 
به فرزند خود منتقل كند. بنابراين سعي كرديم در فضاهاي 
شهري، خانه هاي مادر و كودك را احداث كنيم تا مادران به 
همراه كودكان خود درصورت احساس نياز از اين فضاها بهره 
ببرند. اين خانه ها هم اكنون در پايانه هاي مسافربري، ميادين 
تره بار و فروشگاه هاي شهروند و ايستگاه هاي مترو احداث 
شــده اند. اين طرح در اواخر سال 99به تصويب كميسيون 
ماده 5 رسيد كه طبق آن تمام مجتمع هاي فرهنگي، هنري 
و تجاري سطح شهر تهران كه احداث مي شوند، ملزم هستند 
خانه مادر و كودك را با استانداردهاي الزم احداث كنند«. وي 
مي افزايد: »يكي از ضعف هايي كه در تحقق شهر دوستدار 
كودك داشتيم اين بود كه آيين نامه ها به طور منظم و مدون 
در اين خصوص تدوين نمي شــدند. اما خوشبختانه اخيرا 
كميسيون ماده5 مصوبه اي را داشت درخصوص مجتمع هاي 
مسكوني در حال ساخت كه بايد استانداردهايي را درخصوص 
امكانات فرهنگي و ايمني كــودكان به عنوان مجتمع هاي 
مسكوني دوستدار كودك داشته باشــند كه اتفاق خوب و 

مباركي در اين حوزه بود«.

پايش 13محله
هم اكنون 13محله شــهر تهران را با محورهاي شــهر 
دوستدار كودك در حوزه هاي مختلفي مانند سالمت و 
ايمني، امنيت، مشاركت، نور مناسب محيط، فضاي سبز 
و زمين هاي بازي و... مــورد ارزيابي و پايش قرار داديم و 
برنامه هاي عملياتي و اسناد باالدستي اين محالت آماده و 
ابالغ شده است و شهرداران مناطق مي توانند براساس اين 

برنامه ها، اقدامات الزم را انجام دهند. دانشور مي گويد: 
»ما در 13محله شناسايي نقاط بي دفاع براي كودكان را در 
برنامه شهر دوستدار كودك داريم. اين نقاط را روي نقشه 
لكه گذاري كرديم و همكاران ما اين كار را انجام مي دهند 
تا نقاط را اصالح كنند. در مجموع در اقدام اول پيمايش 
ميداني و نقطه به نقطه محله را  در دســتور كار داريم تا 

نقاط آسيب زا براي كودكان شناسايي شود. 
اقدام دوم هم توجه به ديدگاه كودكان و دخيل كردن 
نظر و ايده هاي آنها در اداره شــهر است. دستورالعمل 
مناسب ســازي  پارك ها، زمين هاي بازي، پاتوق هاي 
بازي، خانه هاي كــودك و عالئم و نشــانه ها، تدوين 
شــده و در اختيار معاونت معماري شهرســازي قرار 
گرفته كه به لحاظ ضوابط شهرســازي هم دوســتان 
نظراتشان را بگويند تا انجام شود. ما تا قبل از اين، هيچ 
دستورالعملي نداشتيم كه بگوييم به عنوان مثال يك 
زمين بازي دوستدار كودك بايد چه ويژگي هايي داشته 
باشد. علت اينكه ما به سراغ محالت رفتيم اين بود كه 
بتوانيم معيار و مقياسي براي مشاركت داشته باشيم. 
از آنجا كه كودكان در آن محيط حركت مي كنند و به 
مدرسه و پارك مي روند، ما امكان گرفتن مشاركت از 
آنها را داريم. در اين سال ها ما به واسطه جلب مشاركت 
بچه ها سعي كرديم اعتماد به نفس را نيز در آنها تقويت 
كنيم. در سال 98 يك مسابقه با عنوان نقاشي كودكان 
در تهران در محالت با موضوع »شهري كه من دوست 
دارم« برگزار كرديم. سال 99 كه اوج كرونا بود ما يك 
جمله به موضوع اين مسابقه اضافه كرديم؛ »شهري كه 
من دوست دارم از پشت پنجره خانه مان ببينم« با توجه 
به اينكه بچه ها بيشتر در منزل بودند. فراخوان داديم و 
كارگاه هايي را برگزار كرديم تا با تعدادي از اين بچه ها 
كار كنيم و هم مهارت شان را افزايش دهيم و هم حس 

مشاركت شان را تقويت كنيم. در دور اول 2هزار و دور 
دوم 14هزار اثر ارسال شــد. اين آثار در يك نمايشگاه 
درآمد و در سال 98 در 3نوبت در شــهر تهران اكران 
شد. كارهاي ســال 99 هم تابســتان امسال در شهر 
اكران مي شــود. اين چنين اقداماتی هم در راســتاي 
هويت بخشي به كودكان است و هم اينكه ما كودكان 

را به عنوان شهروندان فعال و پويا معرفي مي كنيم«.
البته دسترسي نداشــتن به كودكان در شرايط كنوني 
كار را كمي دشوار كرده و بيشــتر تالش مي شود كه  با 
برگشتن جامعه به شــرايط عادي و حضور كودكان در 
شهر از طريق فضاي مجازي اقدامات انجام شود. رئيس 
دبيرخانه شهر دوستدار كودك مي گويد: »هزار كودك و 
نوجوان با ما در آموزش هاي شهروندي كه در بستر فضاي 
مجازي سال گذشته برگزار شد، ارتباط داشتند. امسال 
نيز در مسابقه انشا نويســي از طريق فراخوان مجازي، 
4هزار انشا ارسال شد. ما در بسترهاي اينستاگرام، آپارات 
و سايت مدرسه تابســتانه و تلگرام آموزش هايي را نشر 
داده ايم كه خوشبختانه استقبال خوبي هم شده است. 
در سامانه شــاد در تهران نزديك 60هزار دانش آموز از 
آموزش هاي ما استفاده كردند. ما با همكاري آموزش و 
پرورش در حال تدوين برنامه هايي هستيم تا از طريق 
فضاي مجازي، برنامه هاي آموزشي درخصوص مقابله 
با ترس، افزايش اعتماد به نفــس و ايجاد حس امنيت 
دروني و پرورش آنها در كودكان و به طور كل موضوعات 
پيرامون كودكان توليد و نشر دهيم. البته ويژه تر آموزش 
و پرورش و كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان بايد 
روي اين موضوع كار كنند.  هرچند در اين مورد يك قدم 
قبل تر نياز به آموزش والدين اســت. ما در اين حوزه به 
همراه اداره كل امور بانــوان در حال چيدن برنامه هايي 

هستيم كه در تابستان آنها را اجرايي كنيم«.

زيستگاه شــهري، ظرف اصلي رشد و پرورش كودك تلقي 
مي شود كه مظروف آن بايد به گونه اي مهيا شود كه كودكان 
يك جامعه شهري در آن احساس آرامش، امنيت و مشاركت 
اجتماعي فعال همراه با احساس سرزندگي و شادي داشته باشند. لذا ايمن سازي شهر و افزايش ضريب 
امنيت فضاهاي عمومي از طريق طراحي مناسب فضا متناسب با نيازها و الگوهاي رفتاري كودكان، 
مي تواند فضايي مناسب و دوستدار كودك در شهر ايجاد كند. اما امروز خطرات محيط هاي جغرافيايي 
در شهرها، عقب نشيني كودكان به محيط خانه و محدود كردن آنها براي حضوري پويا در محيط هاي 
شهري را در پي داشته است. در خانه ماندن و حضور كم رنگ در فضاهاي شهري و محروم ماندن از 
بازي هاي گروهي همچنين مانوس شدن بيشــتر كودكان با فضاي اجتماعي به ويژه در بحران كرونا 
موجب شده تا آنها راحت تر در معرض هجمه هايي از ناامني رواني قرار بگيرند و پيش نيازهاي رشد 

سالم را از دست بدهند و در آينده در معرض آسيب هاي اجتماعي زيادي قرار بگيرند.

نمايش پرخاشگري آموزش پرخاشگري است
ساناز فالح زاده، دكتري روانشناسي سالمت معتقد 
است، قوانين رسانه نياز به باز نگري دارند. او مي گويد: 
»بي شك رسانه ها نيز مانند هر پديده ديگري به دنبال 
دستيابي به جنبه هاي نيك و بد، به صورت همزمان 
هستند. از ســوي ديگر ويژگي نيك و مفيد رسانه 
مانع از حذف چنين ابزاري از زندگي انسان امروزي 

است اما مسئله نگران كننده آثار زيانبار آن بر ذهن مخاطب، به ويژه كودكان و 
نوجوانان و تأثيرات عميق روانشناختي آن است كه عالوه بر آثار سوء كوتاه مدت 
بر زندگي و روان فرد، آثار مخرب بلندمدتي را نيز به همراه خواهد داشت«. از 
آنجا كه خشونت شكل افراطي پرخاش است، به صورت اقدام عمدي به منظور 
ايجاد آزار جسمي يا رواني شديد در ديگر افراد تعريف مي شود. در روانشناسي 
اجتماعي علل مختلفي براي وجود پرخاش و رفتارهاي پرخاشگرانه و شكل 
شديد آن يعني خشــونت تبيين شــده كه هر كدام قابليت تبيين بخشي از 
پيچيدگي موضوع را دارد. اما درباره رســانه، فالح زاده معتقد است تنها يك 
عامل را مي توان باعث ترويج پرخاشگري در جامعه دانست و آن يادگيري است؛ 
»پژوهشگران زيادي درباره خشونت از طريق يادگيري مشاهداتي داشته اند كه 
يكي از آن مشاهدات، تحقيق كالسيك آلبرت بندوراست. طبق اين نظريه، 
انسان تمايل دارد از الگوي پرخاشگر تقليد كند، خواه اين الگو واقعي باشد، خواه 

نمايشي و غيرمستقيم« .
به عبارتي تأثير نمايش پرخاشــگري بر كودكان به دليل نارسي شناختي آنان 
آثار مخرب بيشتر و پايدارتري خواهد داشت، زيرا كودكان توانايي استقرايي و 
استنتاجي ضعيف و تجربه احساسي محدودي دارند. مشاهده رفتار خشونت آميز 
در تلويزيون و ديگر رســانه ها موجب يادگيري رفتــار ضد اجتماعي، كاهش 
حساسيت اجتماعي و بي تفاوتي نسبت به پرخاشگري و در نتيجه انفعال خواهد 
شد. عالوه بر اين كودكان پرخاشگري و اعمال خشونت آميز را به صورت پاسخي 
در برابر ناكامي در ذخيره رفتاري خود حفظ مي كننــد. او مي گويد: »پرورش 
اين باور كه خشونت از رفتارهاي ممكن در برابر ناكامي است به طور قطع هدف 
رسانه نيست! گرچه مشــاهده منجر به يادگيري مي شــود، اما رفتار آموخته 
شده حتما تكرار و تقليد نخواهد شــد. بروز پرخاشگري عوامل متعددي چون 
ويژگي هاي شخصيتي و محيطي را مي طلبد. عالوه بر يادگيري انتشار اخبار با 
محتواي خشونت آميز در فرد به ويژه كودكان اضطراب را به همراه خواهد آورد. 
القاي درماندگي باورهاي بنياديني همچون اينكه دنياي مكان ناامني است يا 
بي اعتمادي به نزديكان را به وجود مي آورد. در اين ميان آثار زيانبار كوتاه مدتي 
چون وحشــت هاي شــبانه در كودك، اختالل در خواب و تغذيه و دوره هاي 
افسردگي گذرا كه مي تواند پايه افسردگي بزرگسالي يا افسرده خويي در جامعه 

شود«. 
اخبار با محتواي خشونت آميز و نااميدكننده فرد را در معرض استرس مزمن 
و بيماري هاي زيستي قرار خواهد داد. آنچه بايد درباره رسانه مطرح شود اين 
است كه آيا رسانه بر ويژگي زيستي، اجتماعي و فرهنگي مخاطبان خود اشراف 
و تسلط كافي دارد؟ اين روانشناس سالمت پاسخش منفي است. او مي گويد: 
»سانسور رســانه منجر به ايجاد شــايعه و آثار مخرب ديگري است. از سوي 
ديگر، تعدد رسانه ها ارائه راه حل هاي قانوني را تا حد زيادي بي اثر كرده است. 
روانشناسان اجتماعي و سالمت بيشتر بر اين عقيده هستند كه استفاده از سوي 
ديگر مثبت شمشير دولبه رسانه به نفع جامعه و مؤثر است. بايد براي قانونمند 
كردن رسانه ها تالش كرد. آموزش خانواده و افراد در چگونگي استفاده از رسانه 
و در يك كالم افزايش سطح سواد رسانه اي امري است كه در جامعه جوان ما 

بســيار حياتي و اثرگذار خواهد بود. مي توان با ايجاد شناخت علمي و عملي، 
نخست والدين و بعد كودكان را از آثار زيانبار محتواهاي غيرمفيد و مضر آگاه 
كرد. در واقع همچنان كه در مقابل ميكروارگانيسم هاي زيستي، افراد واكسينه 
مي شوند، در مقابل ميكروارگانيسم هاي رواني نيز مي توان آنها را واكسينه كرد. 
ايجاد سواد رسانه اي يعني ايجاد راهكارهاي مقابله اي تازه براي روبه رو شدن با 

آسيب زاهاي رسانه اي«.

آموزش از خانواده، مدرسه و رسانه
خبر از دل واقعيت بيرون خواهد آمد. شايد بهتر است 
بگوييم، اخبار حقيقي چنين نهفته اي در خود دارند. 
عباس اسدي، كارشناس فضاي مجازي معتقد است 
كه نمي توان براي جلوگيري از مسائلي جلوي آزادي 
رسانه و خبررساني آن را گرفت. او مي گويد: »وقتي 

اتفاقي در جامعه رخ مي دهد، رسانه مجبور است، آن را منعكس و منتشر كند. 

مسئله بر سر انتشار يا عدم انتشار خبر نيست، بلكه بحث بر سر چگونگي انتشار 
آن است. از اين رو براي پيگيري و دنبال كردن موارد قانوني، بايد به راهكارهاي 
اخالقي انديشيد. از نظر اخالق حرفه اي محتواي خشن بايد همراه خود ضوابط 
اخالقي را از سوي رسانه به همراه داشته باشد؛ مثال تذكر و تأكيد بر اينكه محتوا 
خشن بوده و يا رده سني خاصي براي خبر تعيين شود. اين باعث مي شود، افراد 
بدون آنكه تمايلي داشته باشند، در معرض تصوير و خبر آزاردهنده نباشند«. 
اين در حالي است كه به اعتقاد او حتي رسانه ملي و ديگر رسانه هاي تصويري به 
چنين اخطارهايي تجهيز نشده اند. اسدي معتقد است: »رسانه هاي تصويري و 
ديگر رسانه هاي ما در شرايط فعلي در حال نقض حقوق كودكان هستند. رسانه ها 
احساس مي كنند كه حرفه  خود را كه اطالع رساني است، به درستي انجام داده اند، 

درحالي كه در اين ميان پايبند به اخالق نبوده اند«.
اسدي فضاي مجازي را به اقيانوســي تشبيه مي كند، كه ســفر در دل آن، با 
مخاطرات زيادي، همراه است؛»در اين اقيانوس همه نوع خطری وجود دارد. اين 
آگاهي سازي است كه كمك مي كند فرد از دل خطر نجات پيدا كند. خانواده ها 
بايد در آموزش به كودكان خود دلسوز و پيگيرتر وارد صحنه شوند. شايد ايجاد 
كمپين هايي بــراي مخالفت با هر نوع محتواي خشــونت آميز و ناقض حقوق 
كودك بتواند به اين مسئله كمك كند. اين در حالي است كه مسائل اقتصادي و 
موضوعات ديگر ذهن خانواده را مشغول كرده و كمتر خانواده اي درصدد احقاق 
چنين حقوقي براي كودك خود اســت. از ســوي ديگر مدرسه بايد استفاده و 
كاركرد چنين فضاهايي چون فضاي مجازي را بــه دانش آموزان آموزش دهد. 
پس از آن است كه رسانه نيز بايد وارد عمل شود. روند فرهنگسازي بايد به شكل 

درستي اتفاق بيفتد«.

توجه به نقش واژگان در انتقال خبر
هديه كيميايــي، خبرنگار فعال در حــوزه كودكان 
مي گويد: »اخبار ناگواري كه به صورت روزانه از سوي 
رســانه هاي مخالف منتشر مي شــود، گاه به گوش 
كودكاني خواهد رسيد كه در خانه در معرض تلويزيون 
و ديگر رسانه ها قرار گرفته اند. سال هاست در اين باره 
نيز صحبت هايي صورت گرفته هميشه كودكي در 

خانه حضور دارد كه اخبار هولناك را شنيده و با ذهن خود آن را تحليل خواهد 
كرد. از اين رو اخالق رسانه اي ما را بر آن مي دارد از پخش بعضي تصاوير خودداري 
كرده يا آن را با پوشش و فيلترهايي به دست مخاطبان برسانيم. از سويي پوشش 
خبري در عين سادگي بايد به اين نكته در آن توجه شود كه از كلماتي استفاده 
نكنيم كه روي ذهن كودك تأثير منفي بگذارد«.  او معتقد است واژه هايي چون 
»برادركشي«، »فرزندكشي«، »چاقو«، »اسلحه« و از اين دست لغات در دايره 
واژگاني كودكان وجود دارد و آنها از طريق آناليز و داده هاي ذهني خود دست به 
تحليل خبر مي زنند. كيميايي پيشنهاد مي كند گاهي براي انعكاس خبر بايد از 
واژگان ديگري بهره برد؛ »بايد از كلماتي استفاده كرد كه كودكي كه در معرض 
رسانه قرار گرفته است، با توجه به اينكه تأثير بيشتري نسبت به بزرگسال از خبر 
خواهد گرفت، كمتر آسيب ببيند.« او با ابراز تأسف درباره فعاليت رسانه ها بي توجه 
به اخالق رسانه اي مي گويد: »رسانه ها بيشــتر به جنجالي كردن ماجرا توجه 
مي كنند. حال آنكه نهادي چون خانواده نيز كمتر در اين باره شمايل بازدارنده 
و مربي را ايفا مي كند. خانواده بايد متوجه باشد كه تأثير اخبار ناخوشايند ذهن 
كودك را مشغول به خود كرده و او را با مسائل جديدي روبه رو خواهد كرد. عالوه 
بر وظيفه رسانه در اينكه محتواي خبر براي چه گروه هاي سني مناسب نيست، 

خانواده نيز بايد نقش فعال تري در اين باره ايفا كند«.

پيگير الگوهاي اخالقي تر
آيا رسانه هاي تصويري و خبري در ايران به عوامل 

بازدارنده ترس در كودكان توجهي مي كنند؟

هر روز خبر، سيل مي شود، آوار مي شود و گاه زمين لرزه اي كه ما 
را در خود مي كشد. آيا رسانه در انعكاس و انتشار خشونت مقصر 
است؟ براي رهايي از چنين موقعيتي، خصوصا در قبال كودكان كه 
هر روز در معرض اخبار ناگوار قرار مي گيرند بايد چه كرد؟ رسانه ها 
تا چه اندازه در اين باره مسئول بوده و قوانيني در اين باره رسانه ها 
را از انتشار عريان اخبار باز خواهد داشت؟ در اين باره با متخصص 
رسانه، روانشناس و خبرنگار حوزه كودكان گفت وگو كرده ايم و 
از آنها خواســته ايم، نگراني خود را با ما در ميان گذاشته و براي 

برون رفت از چنين وضعيتي راهنمايي مان كنند.

نگار حسينخاني 
روزنامه نگار

خديجه نوروزي 
روزنامه نگار
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این شماره

عمليات نجات كودكان
وزمره   از ترس های ر

چگونه نشانه هاي هراس از جامعه و ارتباط با ديگران
 در كودكان را تشخيص دهيم و راهكارهايي براي درمان 

پيدا كنيم؟

سميرا مصطفي نژاد 
روزنامه نگار

كودكان زماني كه 
محيط اطرافشان 
منظم و ساختارمند 
باشد به طوري كه 
بدانند قرار است 
در مرحله بعدي 
چه اتفاقي رخ 
دهد، احساس 
آرامش و امنيت 
بيشتري دارند. 
حفظ اين نكته 
كليدي در دوراني 
كه نشانه هاي 
ترس از محيط 
در كودكان بروز 
كرده است بسيار 
مهم است. رعايت 
ساعات تعيين شده 
براي صرف غذا، 
خوابيدن، رعايت 
مقررات و حفظ 
محدوديت ها در 
ايجاد حس امنيت 
در كودكان بسيار 
كليدي است 

مقابله با ترس :    چگونه      با    تعريف     داستان،    ترس     را    از فرزندان خود دور كنيم؟
لينده فون كايزرلينك، اين كتاب خود را با ترجمه سيدحسن ناصري روانه بازار كرده است. اين كتاب ازجمله آثاري است كه 

با راهكار كتاب خواندن و داستان گويي تالش كرده والدين را با اين روش آگاه كند.

»كليدهای مقابله با     اضطراب در كودكان و نوجوانان«      برای والدين نگران
كاتارينا ماناسيس، نويسنده مجموعه  كليدهاي تربيت كودكان و نوجوانان است. او در اين كتاب تالش كرده تا والديني را 
كه به خاطر مشكالت روحي و رفتاري كودكان شان نگران هستند در درجه اول با انواع تأثيرات استرس كودكان آشنا كند و 

سپس راه حل هايي براي اين مشكل ها ارائه مي دهد. اين كتاب به همت فرناز فرود ترجمه شده است.

ترس ها    و     اضطراب های دوران كودكی
ترس ها و اضطراب هاي دوران كودكي با توضيِح راه هاي تربيت بهتر كودكان و نوجوانان، نوشته ماندانا سلحشور، به شناخت 
و درمان روانشناسانه هراس و اضطراب در كودكان پرداخته است. او پس از بررسي ترس و دلشوره در كودكان، با توضيح 
عوامل به وجودآورنده و نشانه هاي ترس و بيان روش كاهش اين معضل به تبيين چند نمونه از ترس هاي فراگير در كودكان 
همچون ترس از بيگانگان، دلهره جدايي، ترس از آب، جانوران، تاريكي، كابوس هاي شــبانه، پزشك، مدرسه، خشونت، 
جدايي پدرومادر و مرگ پرداخته و روش هاي كاهش اين ترس ها را بيان كرده تا به اين وسيله به والدين در شناخت و رفع 

مشكالت كودكان كمك كند.

چگونه       شاخ های   غول ترس    را     بشكنيم
سعيده دالل عليپور، به بررسي ترس و نحوه  ازبين بردن يا كمرنگ كردن آن در كتابش مي پردازد و به شما كمك مي كند تا ريشه اي تر 
به آن نگاه بيندازيد. او معتقد است ترس هاي غيرواقعي بر سر راه سعادت انسان قرار مي گيرد و مانع از پيشرفت و تكامل او مي شود؛ 
بنابراين، بهتر است آنها را شناخته و راه هايي براي كنارگذاشتن شان پيدا كرد. كتاب »غول ترس«، تعريفي دقيق از اين احساس انساني 

مطرح مي كند و شما را با انواع گوناگون آن آشنا مي سازد، سپس چگونگي مقابله با هر يك از اين ترس ها را برايتان توضيح مي دهد.

چرا     كودكان    می ترسند؟
اين كتاب نوشته رضا پورحسين، درباره  ترس و اضطراب 
كودكان و داليل و راهكارهاي بهبود آن است. اگر شما از 
آن دسته از والدين باشيد كه به خودسازي فكر مي كنند، 
بد نيست سراغ اين دست از كتاب ها برويد. از آنجا كه 
ترس ها اكثراً ريشه در كودكي و اوايل زندگي فرد )سه 
ســال اول زندگي( دارد تلقي مردم از ترس، گونه هاي 
مختلف دارد. چه بسا، ترسي كه نزد كودكان امري رايج 
محسوب مي شود، نزد بزرگ ترها غيرمنطقي به شمار 
آيد. هدف كتاب اين اســت كه براي رسيدن به دركي 
همه جانبه نسبت به جنبه هاي مختلف پديده ترس در 

خردساالن راهكارهايي ارائه كند.

شناخت و درمان ترس های كودكان
مجتبي امين زاده در اين كتاب به ترس مرضي اشــاره 
مي كند كه از نظر مدت و شــدت از حد عادي و طبيعي 
بيشتر شده است. ترس مرضي اعتمادبه نفس كودكان 
را از بين مي برد و نه تنها مانع پيشــرفت آنها  می شود، 
بلكه باعث پسرفت شان در زندگي مي شود. نويسنده 
به علل ترس كودكان، ويژگي هاي شــخصيتي آنها كه 
ترس مرضي دارند، راه هاي عملي و كاربردي كه والدين 
و مربيان به منظور از بين بردن ترس كودكان بايد به كار 

ببرند و انواع ترس ها پرداخته است.

تجويز     به   كودك
نمونه هايي از كتاب هايي در بازار موجود است كه متناسب 
با سن كودكان منتشر شــده و به شما كمك مي كند با 
توجه به ترســي كه فرزندتان از آن رنج مي برد، آن را 
تهيه كرده و برايش بخوانيد. عمل كتاب خواندن خود 
منجر به آرامشي در كودك از ســوي والدين خواهد 
بود كه با تكرار آن امنيت رواني الزم را برايشان ايجاد 
مي كند؛ كتاب هايي كه با عناوين بچگانه و به زبان كودك 
با او صحبت خواهد كــرد. نمونه هايي چون »من اينجا 
هســتم« از مجموعه كارگاه زندگي، »آهو كوچولوي 
ترســو«، »خوابت نمي برد، خرس كوچولو«، »خرگوش 
كوچولوي ترســو«، »قورباغه مي ترسد«، »بيمارستان 
كه ترس ندارد«، »تاريكي ترس ندارد«، »چه خواب بدي 
ديدم!«، »چرا بترســم«، »من نمي ترسم«، »تاريكي«، 
»خانه اي در شــب«، »يك نفس عميــق بكش«، »اوا 
شبح مي بيند«، »گرگ هاي توي ديوار«، »ورود اشباح 
ممنوع!«، »نقاش هيولولوها«، »ســارا به دندانپزشكي 
مي رود«، براي كودكان و »خانــم مينگو و آمادگي در 
برابر آتش سوزي«، »فرانكلين به بيمارستان مي رود«، 
»فرانكلين در تاريكي« »كي مي ترسد؟« )احساس ترس 
در دنياي كودكان( براي رده سني نوجوان از اين نمونه 
 به شمار مي آيند كه مجموعه اي از ترس هاي كودكان را 

در برمي گيرد.

كنج آرام قفسه ها
آشنايي با چند كتاب 

مقابله با ترس  در شناخت روان كودكان

زهرا رستگارمقدم 
روزنامه نگار

كودكان در مواجهه با ترس، قادر 
به درك درست شرايط نيستند 
و نمي توانند مــوارد واقعي يا 
غيرواقعي را تشخيص دهند. اينگونه تهديدها و خطرها براي كودكان 
كاماًل واقعي تلقي مي شود و نمي توانند ترس خود را كنترل كنند. از 
سوي ديگر والدين هم چندان توانايي كاملي براي مقابله با ترس در 
كودكان ندارند. به همين  خاطر ترسي كه در كودك نهادينه مي شود، 
تأثير منفي بر رشد او گذاشته و او را درمعرض استرس و اضطراب در 
زندگي قرار مي دهد. اما براي همه مشكالت حتما منابعي در كمك به 
ما وجود دارد. از اين رو در اينجا به معرفي چند كتاب براي مقابله با اين 

ترس ها پرداخته ايم.

ترس هــا در دوران كودكي در ضمير 
انسان ريشه مي دوانند. ما در زمانه اي 
زندگي مي كنيم كه براي ترســيدن 
از جهان بيرون از حريــم امن خانه، 
تالش زيادي الزم نيســت. گشــتي 
چند دقيقه اي در يكي از شــبكه هاي 
اجتماعي كافي اســت تــا ده ها خبر 
ناخوشايند، ترسناك و مشمئزكننده 
با صدا و تصويــر در برابر ديدتان قرار 
گيرد يا چندين نفر قلدر مجازي سر و 
شــكل و نظرات و طرز تفكر شما را به 
باد تمسخر و توهين بگيرند. كودكان 
ناآگاه از واقعيت جهان اطراف و ناتوان 
در مديريت محتوايي كه وارد ذهنشان 
مي شــود، در چنين روزگاري بيشتر 
در معرض آسيب هايي قرار مي گيرند 
كه اضطراب و ترس ناشي از اخبار بد 
يا بدرفتاري هــاي اجتماعي در آنها 
ايجاد خواهد كرد. دسترسي بيش از 
اندازه كودكان به شبكه هاي اجتماعي 
در جهان امروز باعث شــده تا عالوه 
بر اضطراب مواجهــه با موقعيت هاي 
اجتماعي، ترس ناشي از حس ناامني 
در جامعه هم بــه عوامل اضطراب آور 
در كودكان افزوده شــود. بسياري از 
اوقات ريشــه دواندن نوعي ترس يا 
اضطراب درون كودك در لحظه بدون 
نشانه و عارضه بيروني است. كسي در 
ظاهر او متوجه تغيير خاصي نمي شود و 
اين ترس سال ها به صورت نهفته باقي 
مي ماند تا در بزرگسالي و در مواجهه 
با موقعيتــي خاص، از ســايه بيرون 
بيايد و زندگي اجتماعي فرد را مختل 
سازد. براســاس پژوهشي كه در سال 
2017در انگلستان انجام شد و نتايج 
آن در گزارش ساالنه جامعه كودكان 
منتشر شد، مشــخص شد 40درصد 
از كودكان 10تا 17ســاله اي كه در اين 
پژوهش حضور داشــته اند نسبت به 
وقوع جنايت، ســرقت، تعقيب شدن 
توســط غريبه ها يا مورد تعرض قرار 
گرفتن هراســانند. اين پژوهش كه 
روي 3000كودك و والدين آنها انجام 
شده بود، نشان داد سطح شادي كلي 
كودكان در بريتانيا سال به سال در حال 
كاهش اســت. يكي از داليل افزايش 
هراس از جامعه اطراف و كاهش سطح 
شــادي در كودكان در اين پژوهش، 
قرار گيري در معرض برنامه هاي خبري، 

شــبكه هاي اجتماعي، روزنامه هاي 
محلي و شايعات، اعالم شده اند. به گفته 
محققان قرارگيــري مداوم در معرض 
اخبار باعث مي شود درك افراد، به ويژه 
كودكان نسبت به واقعيت نرخ جرائم 
در جامعه تغيير پيدا كند. بيشتر افراد 
اغلب موارد نرخ جرائم در جامعه اطراف 
خود را تحت تأثير اخبار بسيار باالتر 
از واقعيت متصور مي شــوند. به گفته 
جف بتي- روانشــناس- شبكه هاي 
اجتماعي در ايجاد ترس نسبت به ناامن 
بودن جامعه، نقش بسيار كليدي دارند 
و باعث مي شوند كودكان حس كنند 
بيش از آنچه واقعيت دارد، در معرض 
خطر هستند. در شبكه هاي اجتماعي 
و ســايت هاي خبــري تصاويري از 
وحشتناك ترين رويدادهايي كه ممكن 
است رخ دهد، دست به دست مي شوند 
و مواجهه با اين دســت از محتواها، 
تخمين كودك از احتمال وقوع چنين 
رويداد هايي را مختل مي سازد و اين 
اختالل مي تواند بــه ايجاد اضطراب و 
ترس عميق و دروني نسبت به جامعه 
منجر شود. ترس از جامعه به واسطه 
ناامن بودن و ترس از مواجه شــدن با 
جامعه از ترس قضاوت هاي مردم و مورد 
تمسخر قرار گرفتن دو پديده اي است 
كه مي تواند زندگي اجتماعي كودكان را 
مختل سازد و بر روند زندگي بزرگسالي 
آنها تأثيرگذار باشــد. اما شكل گيري 
اين ترس ها نشانه هاي آشكار و نهاني 
دارد كه با تشخيص بموقع آنها مي توان 
به پيشگيري يا درمان اضطراب و ترس 

ايجاد شده كمك كرد.

راهكارهای مديريت
 اضطراب اجتماعی در كودكان

اختالل را بپذيريد
وقتي كودكان بدانند بــه چه دليلي در مواجهــه با موقعيت هاي 
اجتماعي دچار ترس و اضطراب مي شوند، راحت تر با آن كنار مي آيند. 
آموزش دادن كودك درباره تأثيرات اضطراب بر زندگي اش ابزاري 

قدرتمند براي كنار آمدن او با احساسات منفي است.

استراتژی های آرامش را به او بياموزيد
دانســتن شــيوه هاي آرام كردن خود در موقعيت هاي اضطراب آور 
مي تواند در موقعيت هاي ناخوشايند به كمك كودك بيايد، تكنيك هايي 
مانند تنفس عميق براي كاهش ضربان قلب يا از بين بردن حالت تهوع، 
سفرهاي ذهني به مكان هاي آرامش بخش و آزاد كردن ماهيچه ها و رها 

كردن گرفتگي هاي عضالني.

شكار افكار منفی
به كودكان بياموزيد كه افكار منفي ای را كه درباره توانايي هاي خود 
و قصد و نيت ديگران نسبت به خود دارند شناسايي كنند و آنها را با 

افكار مثبت جايگزين كنند.

آموزش مهارت های حل مسئله
كودكان درگير با اختالل اضطراب اجتماعي تمايل زيادي به پرهيز 
از مشكالت دارند. هرچه از دستشان برمي آيد براي قرار نگرفتن در 
موقعيت هاي اضطراب آور انجام مي دهند. آموزش مهارت هاي حل 
مسئله مي تواند جسارت آنها را در مواجهه با موقعيت  هاي اجتماعي 

افزايش دهد.

تمرين مهارت های دوست يابی
مهارت هاي الزم براي برقراري ارتباط با همساالن را به شيوه تمرين 
نمايشي به كودكان بياموزيد، مهارت هايي مانند خوش و بش كردن، 
آغاز مكالمه، درســت گوش دادن و جــواب دادن، مطرح كردن 
پرسش هايي براي تداوم مكالمه ها و ديگر مهارت هايي از اين دست.

كمك گرفتن از متخصص
آخرين مرحله درصورت شديد بودن و تداوم نشانه هاي اضطراب 
كمك گرفتن از درمانگر است. اين مرحله در زماني رخ مي دهد كه 
اضطراب شديد روند معمول زندگي كودك، مانند حضور در مدرسه 

يا بازي با همساالن را مختل كرده باشد.

نشانه های ترس 
كودك

 از ناامنی جامعه
  بدخلقي كردن مداوم

 نافرماني كردن
 پرخاشگر شدن

 گریه زیاد
 مختل شدن خواب

  كابوس دیدن
 ميل به انزوا و دوري از دیگران

 دل درد

نشانه های 
فيزيكی

  اضطراب 
اجتماعی

 سرخ شدن
 باالرفتن ضربان قلب

 لرزش صدا
 لرزش بدن

 تهوع
 دشواري در تكلم

نشانه های رفتاری
 اضطراب اجتماعی در كودكان

  ایجاد ترس و اضطراب در مواجهه با موقعيت هاي اجتماعي
 ناتواني در سخن گفتن در موقعيت هاي اجتماعي

 گریستن نابجا
 ناآرامي

 نشان دادن واكنش اضطرابي بيش از اندازه
 طوالني مدت شدن نشانه ها 

 پریشان حالي شدید در موقعيت هاي اجتماعي 
 ترس از آغاز رویداد هاي اجتماعي پيش از آغاز آنها

 وابستگي بيش از اندازه به افراد آَشنا
 عصبانيت در زمان مواجهه با موقعيت هاي اجتماعي اضطراب آور

راهكارهای مديريت
 ترس از ناامنی جامعه در كودكان

  حفظ ساختارها و برنامه هاي روزانه
كودكان زماني كه محيط اطرافشــان منظم و ساختارمند باشد 
به طوري كه بدانند قرار است در مرحله بعدي چه اتفاقي رخ دهد، 
احساس آرامش و امنيت بيشتري دارند. حفظ اين نكته كليدي 
در دوراني كه نشــانه هاي ترس از محيط در كودكان بروز كرده 
است بسيار مهم است. رعايت ساعات تعيين شده براي صرف غذا، 
خوابيدن، رعايت مقررات و حفــظ محدوديت ها در ايجاد حس 

امنيت در كودكان بسيار كليدي است.

  به حداقل رساندن دسترسي كودك به 
خشونت هاي رسانه اي 

تماشاي اخبار يا صحنه هاي خشــونت بار توسط كودكان باعث 
ايجاد حس ترس نســبت به جامعه اطرافشان مي شود. كاهش 
دسترسي به چنين محتواهايي احســاس امنيت و آرامش آنها 
را افزايــش داده و از رفتارهاي پرخاشــگرانه در آنها جلوگيري 

خواهد كرد.

  یادآوري كنيد كه چه اندازه تحت محافظت هستند
فهرستي از افرادي كه مسئوليت محافظت از كودك را به عهده 
دارند تهيه كنيد؛ پدر و مادر، معلم ها، پليس، آتش نشاني، خاله ، 
دايي و حتي ســگ خانواده. هرچه اين فهرست طوالني تر باشد 
كودك اليه هاي امنيتي بيشتري را به دور خود احساس خواهد 

كرد.

  نقاط توانمندي و قوت آنها را یادآور شوید
زماني كه كودك انتخابي هوشمندانه و امن مي كند، اين موضوع 
را به رويش بياوريد. مثال وقتي دقــت مي كند كاله ايمني را در 
زمان دوچرخه سواري به سر بگذارد. تشويق اين رفتار او را متوجه 

توانايي و مهارتش در محافظت از خود خواهد كرد.

 زنگ هاي خطر را بشناسيد
تداوم نشانه ها، مختل شدن روند عادي زندگي كودك مانند خواب 
يا تغذيه يا توانايي يادگيري در مدرسه زنگ هاي خطر هستند.

اكنون زمان كمك گرفتن از متخصص اســت. كمك گرفتن از 
درمانگر در كنار حمايت هاي پــدر و مادر اين حس را در كودك 
زنده مي كند كه والدينش تا چه اندازه در حمايت و پشتيباني از 

او توانمند هستند.



درنگ16 2 دوشنبه 10 خرداد 1400  شماره 8232  3 0 2 3 4 4 2

نگران نباش، ما مواظبت هستيم
گپ و گفت با مادران درباره اينكه چگونه فرزندانشان را در برابر اخبار ناگوار 

و ترسناك محافظت مي كنند؟
پدربزرگم صبح يك روز ســرد مرد. شش 
سالم بود. خاطرات كم رنگي از دوران قبل 
از مدرسه در خاطرم مانده، اما صحنه اي را 
كه اين خبر را به ما دادند، خوب به ياد دارم. خودم را الي پتو پيچيده ام و پيش 
مادرم مي روم كه گوشه اتاق شيون مي كند و خواهركوچك ترم كه زار مي زند 
را آرام مي كند. پدرم انگار نه انگار هوا سوز دارد، در را چهارطاق باز گذاشته و 
سيگاري روشن مي كند. اين نخستين مواجهه من با خبر مرگ يك انسان بود 
كه به ياد دارم. خبر ترسناك و غمناكي كه مي گفت ديگر پدربزرگ مهربانم را 
نمي بينم، اما پذيرفتمش. پدربزرگم خيلي مريض بود و همه مي گفتند برايش 
بهتر است كه دردكشيدنش تمام  شود. وقتي آن واقعه را مرور مي كنم، چيز 
بيشــتري يادم نمانده، انگار كه مردن پدربزرگم را همان روز فراموش كردم. 
اما اگر روزي بخواهم خودم چنين خبري را براي اولين بار به يك بچه كوچك 
بدهم، برايم كار راحتي نيست. يك دليلش اين است كه فكر مي كنم بچه هاي 
تنهاي امروز كمتر شاد هســتند و اين شــرايط، هضم اخبار تلخ را برايشان 
دشوارتر مي كند. زندگي ما چندان آسان نگذشت، اما ما انگار اخبار بد را بين 
همديگر تقسيم مي كرديم و بعد در هياهوي شادي  و بازي هايمان زودتر از ياد 
مي برديم شان. وقتي اخبار هولناك پخش مي شود، دغدغه من بيشتر مي شود 
كه كســاني كه بچه كوچك دارند چطور او را دربرابر آن خبر، آن هم با وجود 
فضاي مجازي بي در و پيكر، محافظت مي كنند. نمونه اش خبر قتل فجيعي 
كه 2هفته پيش در شهرك اكباتان افتاد و ذهن خيلي ها همچنان درگير اين 
سؤال اســت كه چطور پدر و مادري به اين روز مي افتند كه فرزندان خود را 

تكه تكه مي كنند! 
اين دغدغه كه هنگام مواجهه بچه ها با خبرهاي ناگوار و ترسناك چه بايد كرد 
را با زهرا و فرخنده در ميان گذاشتم و از آنها پرسيدم چطور چنين شرايطي را 

كنترل مي كنند و خبرهاي بد را به فرزندانشان مي دهند؟

حواسمان است كه اين اخبار به گوش بچه ها نرسد 
زهرا، 2 پسر دارد؛ شايان هشت ساله و ماهان چهار ساله. زهرا مي گويد وقتي 
پدربزرگش فوت كرد و بچه ها ماجرا را متوجه شــدند، خودش و همســرش 
براي آنها توضيح دادند كه مرگ بخشــي از زندگي آدميزاد است و همانطور 
كه يك بچه كوچك به دنيا مي آيد، بزرگ مي شود و  زندگي مي كند، مرگ هم 
طبيعي است، مانند درختي كه برگ هايش مي ريزد و روزي خشك مي شود. او 
توضيح مي دهد كه سعي كرده اند واقعيت را همانطور كه هست، به فرزندانشان 
بگويند؛ يعني به آنها نگفتند كه پدربزرگش به آسمان رفته است. فقط گفته اند 
كه او ديگر پيش شان نيســت، اما آنها مي توانند به يادش باشند و خاطراتش 
را يادآوري كنند. زهرا و همسرش اين تصميم را زماني گرفتند كه خرگوش 
شايان و ماهان مرد. او در اين باره مي گويد: وقتي خرگوش مرد، بچه ها هر چند 
وقت يك بار يادش مي كردند و گريه مي كردند. براي همين ما تصميم گرفتيم 
كه خاطراتشان با آن حيوان را مرور كنيم تا حس خوِب داشتن و اينكه زماني از 
بودن آن لذت مي بردند را به يادشان بياوريم. در واقع سعي كرديم ذهن بچه ها 
را به لحظاتي ببريم كه از بودن خرگوش لذت بردند. موفق هم شديم و با مرور 

خاطرات خوب، ديگر بچه ها غصه نخوردند.
درباره اينكه زهرا و همســرش در مواجهه با اخبار هولناك چه كار مي كنند، 
مي گويد: بچه هاي ما در سني هستند كه مي شود مجاري درز اخبار را كنترل 
كرد. ما كاماًل حواسمان است كه اصاًل اين اخبار به گوش آنها نرسد. در خانه 
اصالً  اخبار نگاه نمي كنيم، چون بيشتر اخبار اســترس زا و مربوط به دنياي 
بزرگ ترهاست، براي همين از طريق گوشي شخصي اخبار را دنبال مي كنيم. 
زماني هم  كه خبر ناگواري پخش مي شود، به اطرافيانمان تأكيد مي كنيم كه 

جلوي بچه هاي ما مطلقاً چيزي درباره آن خبر نگويند.

با حمايت و آگاهي بخشي از دخترم محافظت مي كنم 
فرخنده، يك دختر يازده ساله دارد. مي گويد در مواجهه فرزندش با ترس چند 
كار انجام مي دهد؛ حمايت، آگاهي بخشي و برخورد منطقي. اينطور توضيح 
مي دهد كه زماني كه ترانه كوچك تر بود، درمورد ترس هاي غيرقابل پيش بيني 
مانند رعدوبرق يا حيواني كه به سمت او مي آمد، او را محكم بغل مي كرد تا بچه 
خيالش راحت شود كه او مراقبش اســت. در مورد ترس هاي قابل پيش بيني 
مثل آمپول زدن يا تماشاي فيلم هاي ترسناك، فرخنده شيوه آگاهي بخشي 
را در پيش گرفته. مثالي مي زند، مي گويــد:  چند وقت پيش تصميم گرفتيم 
موقع شام، يكي از سريال هاي شبكه نمايش خانگي را تماشا كنيم. متأسفانه 
فجيع ترين بخش ماجرا در همان قســمت اول اتفاق افتاد و در سكانس هاي 
ابتدايي فيلم، دختري به وســيله دســتگاه پرس به قتل رســيد! آن لحظه، 
قطع كردن فيلم فايده اي نداشت، چون ترانه مي توانست بقيه حادثه را از نظر 
ذهني پيش بيني كند. با همديگر فيلم را تماشا كرديم و بعد كنارش نشستم و 
برايش توضيح دادم كه چنين صحنه هايي ممكن است در واقعيت اصاًل  اتفاق 

نيفتند و حتي فقط ساخته ذهن و ترس شخصي فيلمنامه نويس باشند.
موضوع ديگري كه فرخنده مي گويد ترانه از آن مي ترســيده، گم شدن بوده؛ 
مي گويد: برايش توضيح مــي دادم كه من و پدرت هرگز تــو را در جايي كه 
نمي شناسي، رها نمي كنيم و تو يا در محل كار ما هستي يا نهايتاً اگر در خيابان 
در جاي شلوغي دست ات رها شد، در اين صورت اين كارها را بكن. با اين حال 
اين ترس هميشه با او بود و نتوانستم كامل از ذهنش پاك كنم. تجربه ديگري 
كه فرخنده داشته، ترس شديد ترانه از حيوانات حتي از مورچه بوده؛ مي گويد: 
راهكاري كه ما در پيش گرفتيم، مواجهه با عامل ترس بود. خرگوش خريديم 

و همين باعث شد ترس او تا مقدار زيادي بريزد.
از او مي پرسم اخباري مثل خبر قتل اخير را چطور مديريت مي كنند، مي گويد: 
به هرحال فرزند من در سني است كه بايد با واقعيت هاي جامعه مواجه شود. 
او معموالً  ترس هايش را مطرح مي كند، در مورد چنين خبري هنوز واكنشي 
نداشته، اما اگر بپرسد، اطالعاتي كه دارم را به او مي دهم و سعي مي كنم برايش 
توضيح  دهم كه آستانه تحمل و شرايط انسان ها متفاوت است. فرخنده معتقد 
است كه درمورد مسائل فيزيكي مثل عادت ماهانه و مسائل جنسي نيز نبايد 
به عنوان تابو برخورد كرد و بايد واقعيت ها را متناسب با سن، به بچه ها منتقل 
كرد. او مي گويد: با چنين واقعياتي بايد به صورت منطقي و علمي برخورد كرد 
و بچه ها را با فيزيولوژي بدنشان آشنا كرد تا اگر مشكل و سؤالي داشتند به دور 

از ترس و خجالت، راحت مطرح كنند.

مرضيه ثمره حسيني 
روزنامه نگار

برگ آخر

راهكار مناسب براي جلوگيري 
از ترس ناشي از شنيدن اخبار بد جامعه در 

كودكان چيست؟
براي اينكــه بر رفتار و اعمــال كودكان خود 
نظارت داشــته باشــيم، بايد كودكان را در 
2گروه سني قرار دهيم؛ كودكان زير 10سال 
و كودكان باالي 10ســال. اگــر كودك زير 
10سال است، قاعدتا با فيلتر، مراقبت و نظارت 
خانواده مي توان او را كنترل كرد و بهتر است 
تالش كنيم اخبار تلخ به گوش بچه ها نرسد. 
بايد فرزندمان را از اخبار تلخ فضاي مجازي دور 
نگه داريم و اجازه ندهيم فرزندمان درخصوص 
هر چيزي اطالعات كسب كند. حتي نسبت 
به ديدن تلويزيون محتاط و حســاس باشيم 
تا فرزندمان ناخواســته در معرض خبرها و 
رويدادهاي تلخ و ترســناك كه روحيه اش را 
جريحه دار مي كند قرار نگيرد. بايد سعي كنيم 
براي رسانه هايي كه در خانه مورداستفاده قرار 
مي گيرد از فيلترينگ اســتفاده كنيم. حتي 
خودمان به طور مقطعي به تماشاي تلويزيون 
بنشينيم و منفعت و ضرر برنامه هاي تلويزيون 
را بررســي كنيم. اينگونه مي توانيم كودكان 

خود را از هر نوع گزند رسانه اي دور كنيم.
حال بايد براي كودكان باالي 10ســال خود 
فكري كنيــم؛ چراكه كنترل ايــن كودكان 
ســخت تر اســت و دور كردن آنها از فضاي 
مجازي نياز به مراقبت و فيلترهاي بيشتري 
دارد. ايــن بچه هــا بزرگ ترنــد و از طريق 
همساالن خود و گاهي بزرگ ترها در معرض 
شــنيدن اخبار قرار مي گيرند. به هر ترتيب 
امكان دارد اين كــودكان در معرض هرگونه 
خبري قرار بگيرند، بهترين كار بعد از اينكه 
در معرض اخبار ترســناك و ناراحت كننده 
روز قرار گرفتند اين اســت كه با فرزندانمان 
به گفت وگو بنشــينيم. قبــل از اينكه آنها 
دچار احساســات مختلفي شــوند راجع به 
آن موضوع با آنهــا صحبت كنيم تــا آنها از 
ناراحتــي و به هم ريختگي هاي ذهني خود با 
ما صحبت كنند. اما گاهــي اوقات والدين بر 
اين باورند كه اگر كودك با آنها صحبت كند 
وضعيت اسفناك خواهد شد و حتي كودك 
كنجكاوتر مي شــود، درحالي كه گفت وگو با 
كودك دقيقا گامي در جهت سالمتي روان او 
است. با مطرح كردن موضوع از سوي والدين، 

حتي اگر افكاري هم ذهــن كودك را درگير 
كرده و به آن خدشه و خللي وارد كرده باشد، 
اين اقدام مي تواند هــر زخمي را ترميم كند. 
كودك متوجه مي شــود يك نفر را كنار خود 
دارد كه اگر به هم ريخته باشد مي تواند نزد او 
برود و از آشوب هايش برايش بگويد. در اينجا 
پدر و مادر يك والد امن هستند. هيچ گاه نبايد 
جمله هاي»چه كســي به تو گفته؟ تو از كجا 
فهميدي؟ درباره اش حرفي نزن، چه كســي 
گفته اين اخبار را بخواني، موبايلت را  مي گيرم 
و...« و نظير اينها را به كودكان خود بگوييم. اين 
جمله ها راهكار مناسبي براي كنترل اضطراب 

و جلوگيري از كنجكاوي كودكان نيست.
چگونه مي توان پي برد كودك 
دچار مشكالت ناشي از ترس است تا بتوان 

با درمان مناسب به آن رسيدگي كرد؟
معموالً بچه ها خيلي واكنش هاي مســتقيم 
نشــان نمي دهنــد. آنها وقتــي در معرض 
ناامني هــاي محيطــي قــرار مي گيرنــد، 

اضطرابشــان را با جمالتي نظير »شب 
در اتاق خــودم نمي خوابــم، تنهايي 
دستشــويي نمي روم، جايــي بدون 
تو نمــي روم، مامان بيا پيشــم، بابا بيا 

بازي كنيم« و يا در قالب بي حوصلگي و 
پرخاشگري نشان مي دهند. اگر فرزندانتان 

به طــور ناگهاني پرخاشــگر شــدند يا به 
عادات جديــدي روي آوردنــد احتماالً در 
برابر اضطراب هاي محيطــي قرار گرفته اند. 
به ويژه اكنون بســياري در دوران كرونا بايد 
كودكان خــود را تنها در منــزل بدون والد 
امن نگهداري كنند، كه اين خود زمينه ساز 

بستري اســت كه كودك در معرض اخبار 
ترســناك، تلــخ و آســيب هاي اجتماعي 
قرار مي گيرد. بنابرايــن بايد والدين بيش از 

هر زماني مراقب رفتار كودكان خود باشند.
گاهــي والدين بــدون اينكه 
متوجه باشند با گاليه و اعتراض از وضعيت 
سياســي، اجتماعي و اقتصادي در حال 
انتقال ترس و اضطــراب به كودكان خود 
هستند. براي اين اتفاق ها چه راه حل هايي 

وجود دارد؟
بچه هــا بزرگ تريــن آســيب را از والدين 
مي خورند. گاهي والدين از شرايط اقتصادي، 
محيطي و جامعه احســاس ناامني دارند و 
متوجه نيســتند كه اين احساس را چگونه 
به آدم هاي اطــراف خود به ويــژه كودكان 
منتقل مي كنند. اغلب ما در شــرايط ناامن 
و مضطربــي قرار داريم و به عنــوان والد بلد 
نيستيم اضطراب هاي خود را كنترل كنيم 
و با انتقال اين احساســات و عواطف به 
فرد ديگر احساس آرامش مي كنيم اما 
نمي دانيم شايد كودكان آسيب زيادي را 
متحمل شوند. بايد كودكان را از چنين 
صحنه هايــي دور نگه داريــم و حتي با 
انجام اقدامات ديگر هيچ ترس و نگراني ای 

را به كودك انتقال ندهيم.

گاهــي خانواده ها مســائل 
و مشــكالت اقتصادي را در خانه و حتي 
پيش روي كودك مطرح و كودك را دچار 
اضطراب و نگراني از آينده مي كنند، براي 
جلوگيري از اين مســئله چه كاري بايد 

انجام داد؟
گاهي پيش مي آيد كه والدين بابت گراني ها 
و اوضاع بد اقتصادي در خانه تنش و جنجال 
برپــا مي كنند. حتي اگر كــودك از آنها يك 
اسباب بازي بخواهد، اين خواسته را به وضعيت 
بد اقتصادي و گراني گره مي زنند و كودك را 
دخيل حال بد خــود مي كنند، درصورتي كه 
نمي دانند بــا انتقــال چنين احساســاتي 
آســيب هاي جبران ناپذيري به روان كودك 
خود مي زنند. نبايد به كودك گفت: »مي داني 
همه چيز چقدر گران است؟ يا اينكه مي داني 
اين اســباب بازي اي را كه خراب كرده اي اگر 
بخواهم دوباره برايت بخــرم چقدر گران تر 
شده است؟« اين جمالت در كودكان ترس و 
اضطراب ايجاد مي كند. براي اينكه به كودكان 
ياد دهيم كه از اسباب بازي خود مراقبت كند، 
بهتر است آنها را از خريد دوباره به بهانه گراني 
نترسانيم. بهتر است آنها را مطمئن كنيم كه 
پول كافي در زندگي وجود دارد اما براي خرج 
كردن پول هايمان نياز به برنامه ريزي داريم تا 
او نيز اينگونه مفاهيم را ياد بگيرد. چه بسا خود 

او نيز در اين امر والدين را همراهي كند.
آيا ســاختن دنياي بدون درد 

براي كودكان درست است؟
مفهــوم درد در كودكان با مفاهيــم درد در 
بزرگســاالن متفاوت اســت. از دست دادن 
اســباب بازي، از دســت دادن دوســت و 
جابه جايي از خانه و محله موردعالقه كودك 
دردها و رنج هاي طبيعــي دوران كودكي او 
است. هريك از اينها رنج هاي طبيعي به شمار 
مي روند و نمي توان كــودكان را از دردهاي 
طبيعــي دور كرد اما نسل كشــي، شــرايط 
اقتصادي، جنگ، اخبار تلخ مــرگ و قتل و 
حوادث رنج هاي طبيعي نيستند كه بخواهيم 
به كودكان وارد كنيم. خانواده ها بايد با دنيا و 
مفاهيم كودكان آشنايي كامل داشته باشند 
تا بداننــد در مواجهه با هر مشــكلي چگونه 
برخورد كنند يا حتي كودكان را از چه مسائلي 

دور نگه دارند و در چه مواردي شريك كنند.

همه ما پشــت آن نيمكت ها و روبــه روي آن 
تخته ها كه گچي بودند و حاال وايت برد شده اند، 
 نشســته ايم. از امتحان هاي ميان ترم، ثلث اول 
و دوم و ســوم، صداي بلند مديــر، معاون و... 
ترســيده ايم و گاهي از اضطراب زياد حتي به 
دل دردها و سردردهاي ممتد دچار شده ايم. ترس 
و اضطراب ميان كودكان و نوجوانان، امري شايع 
است و تقريبا به نوعي در همه افراد در اين گروه 
سني ديده مي شــود. بيدار شدن در صبح هاي 
زودهنگام، تنش هاي احتمالي موجود در خانه و 
مدرسه و ترس وارد شــدن به محيطي كه در آن 
همه از »نوجوان« انتظارهايي دارند، همه و همه 
دست به دســت هم مي دهد كه حس اضطراب يا 
ترس در بيشتر دانش آموزان وجود داشته باشد. 
يكي از مهم ترين محيط هايــي كه مي تواند اين 
اضطراب و ترس را شناسايي كرده و براي از بين 
بردن آن چاره اي بينديشد »مدرسه« است؛ جايي 
كه هم مي تواند منشــا ترس دانش آموزان باشد 
و هم منشــا آرامش آنها. البته همه ماجرا به اين 

سادگي نيســت، گاهي آنچه در دوران مدرسه 
به بعضي از بچه ها مي گــذرد الگوي زندگي آنها 
را تغيير مي دهد و آينده  آنها را تحت تأثير قرار 
داده و حتي گاهي تصوير روشــن روزگار جواني 
آنها را مخدوش مي كند. متأســفانه در مدارس 
ايران - شايد جز برخي مدارس خاص و ويژه كه 
هزينه ورود به آنها در تصور طيف گســترده اي 
از دهك هاي درآمدي جامعه حتي نمي گنجد- 
مفهوم آرامش بخشي به دانش آموزان محلي از 
اعراب ندارد. مشاوراني هم كه در مدارس مستقر 
شده اند خيلي اوقات از پيگيري وظيفه اصلي خود 
غافل مي شوند و در تالش اند كه به امور پژوهشي 
يا درسی بيشــتر بپردازند. متأسفانه در غالب 
اوقات، دانش آموزان مدارسي كه نه زيرمجموعه 
سمپادند) ســازمان ملي پرورش استعدادهاي 
درخشان(، نه غيرانتفاعي اند، نه نمونه دولتي و... 
مجبور به پنهان كردن حس اضطراب و استرس 
خود مي شوند و كسي به ترس هاي آنها اهميت 
نمي دهد. درباره چنين آســيبي با 2كارشناس 
آموزش صحبت كرده ايم و تالش بر اين شــد كه 
اوضاع كنوني در ابتدا تبيين و راهكارهاي بهبود 

شرايط ارائه شود.

مائده امينی
روزنامه نگار

چه عواملي در مدارس، دانش آموزان را مضطرب مي كند 
و كادرآموزشي چقدر نسبت به بهبود آن احساس 

مسئوليت دارد؟

مرور تجربه هاي موفقيت دوساله سرچشمه های ترس 

مــن 2ســال در مدرســه اي 
غيرانتفاعي به عنوان مشاور به كار 
مشــغول بــودم و در ايــن مدت 

تجربه هاي قابل توجهي كسب كردم. 270دانش آموز دختر در اين 
مدرسه درس مي خواندند و معلم كتاب مهارت هاي زندگي هم 
بودم. بچه هايي كه از كالس چهارم تا هشتم بودند سطح اضطراب 
باالتري داشتند به خصوص كه نزديك به سن بلوغ هم بودند. اين 
بچه ها در حال حس كردن تغييرات بدن شان هستند و ممكن 
است اين موضوع آرامش آنها را از بين ببرد. من تصميم دارم بيشتر 
درباره تجربه راهكارهايي كه براي مبارزه با اســترس حاكم بر 
نوجوانان طراحي و در نهايت عملياتي كرديم، بنويسم. ما تصميم 
گرفتيم كه هر دانش آموز، هفته اي يك بار ملزم به شــركت در 
جلسات مشاوره باشد و درباره مشكالتش با خانواده، همكالسي ها 
و مدرسه صحبت كند و در اتاق مشاوره احساس امنيت و آرامش 
داشته باشد تا هيجانات و ترس هايش تخليه شود. عملي شدن 
اين كار چندان ســاده نبود چرا كه در ابتدا بيشتر دانش آموزان 
براي شركت در اين جلسات،  گارد داشتند. اما ما به طور جدي اين 
روند را ادامه داديم و حتي اگر يكي از بچه ها در جلسه هفتگي خود 
شركت نمي كردند پيگير علت عدم حضور او مي شديم. كم نبودند 
دانش آموزاني كه سر كالس با معلم شان دچار اضطراب مي شدند 
و اين تعدد حضور دانش آموزان در جلسات به ما كمك مي كرد كه 
رفتار اضطراب زا در معلم را پيدا  و نسبت به آن اقدام هاي مورد نظر 
را عملياتي كنيم. همچنين كم كم به دانش آموزان ياد مي داديم 
كه نبايد معلم ها را با همديگر مقايسه كنند و از شركت در كالس 
معلمي بترســند. تالش مي كرديم كه نقاط مثبت را براي اين 

دانش آموزان پررنگ كنيم و آن را گسترش دهيم.
يكي ديگر از اضطراب هاي دانش آموزان درباره انتخاب رشته بود. 
تعدادي از دانش آموزان دوست نداشــتند در رشته اي كه پدر و 
مادرشان براي آنها انتخاب كرده ادامه تحصيل دهند و از اين بابت 
تحت ترس و اضطراب قرار مي گرفتند. درباره اين موردها ما تالش 
مي كرديم كه آنها را با واقعيت رشته هايي كه به آنها عالقه دارند 
آشنا كنيم تا خودشان راه مقابله با اين بحران را پيدا كنند. نبايد 

به بچه هايي در اين سن راهكار مستقيم ارائه داد.
درباره بچه هاي كمتر از چهارم دبســتان هم با مســئله قلدري 
مواجه بوديم. بچه هاي در اين ســن در تــالش بودند به نوعي 
داشته هاي خود را به رخ همديگر بكشند. تالش كرديم كه براي 
حل اضطراب هاي اين گروه، ويدئوهاي آموزشي پيوسته پخش 
كنيم. با آنها كه مورد قلدري واقع شده بودند، درك متقابل ايجاد 
كرديم و نتايج بسيار حائز ارزش بود. آنها كه قلدري مي كردند هم 
مورد بررسي قرار مي گرفتند و به آنها مشاوره رايگان داده مي شد.

در نهايت مي خواهــم بگويم كه مديريت اســترس و ترس كار 
دشواري نيست. صرفا بايد مشاوري با دغدغه جدي براي مقابله 
با ترس و اضطراب در كادر آموزشي مدرسه وجود داشته باشد و 
براي اين موضوع ها وقت بگذارد و براي همه دانش آموزان پرونده 
روانشناسي ايجاد كند. مشاوران مدرسه بايد شرح وظايف شان 
تبيين و نســبت به آنها آگاهي ســازي  )به خصوص در مدارس 
دولتي( شود. مشاوران نبايد صرفا به مراسم آيينی و آپديت كردن 

برد مدرسه بپردازند.

آرزو حاجي قرباني 
 مشاور مدرسه

سيستم آموزشي نمره محور، اضطراب محور است 

هدايت استعدادها بايد در محيطي بدون 
تنش انجام شود. شايد بهتر باشد در ابتدا 
به مهم ترين نهاد جامعه برگرديم و اصالح 

را از آنجا شروع كنيم. بايد در »خانواده« آموزش هاي ابتدايی به فرزندان 
داده شــود تا آنها براي ورود به مدرســه آمادگي الزم را پيدا كنند اما 
متأســفانه پدر و مادر عموما با جمالتي مثل »تو بايد بروي مدرسه تا 
باسواد شوي«، »بايد درس بخواني تا بتواني كار پيدا كني«، »بايد نمره 
باال بگيري تا موفق شــوي« و... ترس را از همان ابتدا در جان فرزندان 
خود مي اندازند. امروز غالب افراد در جامعه مــا فكر مي كنند تنها راه 
ســعادتمندي بچه ها رفتن به مدرسه اســت و براي همين كسي كه 
به مدرســه نرود يا آن را به هر علتي رها كند، مــدام با يك داغ ننگ يا 
سرخوردگي تلقين شده دست و پنجه نرم مي كند. هيچ وقت به بچه ها 
ياد نداده ايم كه تــو درس مي خواني تا بهتر زندگــي كني نه اينكه راه 
ديگري نداري. بچه ها بايــد بدانند كه »نياز به دانســتن براي زندگي 
بهتر« دارند. افراد به طور طبيعي وقتي فكر مي كنند كه نياز به دانستن 
دارند در خود شوق و انگيزه احســاس مي كنند اما وقتي همين فرايند 
با خانواده، مدرسه و رســانه به همان فرد تحميل شود دچار بي ميلي و 
تنش مي شود. اين حس بايد توسط خانواده تقويت شود. رسانه ها هم 
البته در اين ميان مقصرند. در بيشتر رسانه ها به خصوص رسانه ملي، 
حرف از تست و كنكور و... است اما هرگز به اين مباحث كه قطعا از هر 
تست و كنكوري سازنده تر و مهم تر اســت پرداخته نمي شود. حاال در 
مرحله بعد، وقتي فرزند با همين حس در ســن 6سالگي، وارد مدرسه 
مي شود، ماجراي تازه اي اتفاق مي افتد. قريب به اتفاق همكاران عزيز من 
در مدارس، نمره محور فكر مي كنند و سيستم ارزش گذاري آنها بر اساس 
نمراتي است كه دانش آموز كسب مي كند. حتي حضور معلم متأسفانه 
- ناخودآگاه- اطراف دانش آموزاني كه نمرات باالتري مي گيرند، بيشتر 
است. سر صف چطور؟ مدير، معاونين و... از دانش آموزاني حرف مي زنند 
كه يا 20شــده اند يا قاري قرآن اند يا... . همــه مي دانيم در محيط هاي 
آموزشي ايران، متأسفانه هرگز از دانش آموزي كه شاعر است، ورزشكار 
خوبي است،  كاردستي خوب مي سازد يا... تقدير نمي شود. دانش آموز در 
مراحل بعدي وارد مقطع متوسطه مي شود و تنش هاي بسياري را پشت 
سر مي گذارد تا كنكور بدهد. بعد از پشت سر گذاشتن اين همه ترس 
و اضطراب و تنش، وارد دانشگاه مي شود و مي بيند آنچه فكر مي كرده 
نيست. 99درصد افرادي كه به دانشگاه مي رسند در نهايت به اين نتيجه 
می رسند كه ارزش اين همه اضطراب و استرس را نداشت. به خصوص كه 
وارد دانشگاه شدن خود با آشفتگي و واگرايي هاي بسياري همراه است.

اما براي كاهش اين تنش هــا بايد چه كرد؟ راه اول اســتفاده بهتر از 
رسانه هايي است كه در اختيار داريم. خانواده ها در مرحله اول و مديران 
مدارس در درجه دوم بايد نسبت به اين مسئله روشن شده و ديدگاه شان 
اصالح شــود. مشــاوره هاي ويژه اي - در حوزه هاي مختلف- بايد از 
اين تريبون ها در اختيار افراد قرار گيرد. اين راهكاري اســت كه همه 
كشورهاي توسعه يافته اختيار كرده اند. مسئله تنش زدايي از دانش آموز 
بايد مدام پايش و براي مواجهه با آن راه حل هاي دوستانه طراحي شود. 
بايد به جاي درس محوري، آموزش محور باشــيم. فراموش نكنيم كه 
وقتي اين مباحث را تعليم نمي دهيم و شرايط را فراهم نمي كنيم هيچ 
فرصتي هم براي بروز ترس براي كودكان و نوجوانان فراهم نمي كنيم؛ 
چرا كه مقدماتش را طي نكرده ايم. اين زنگ خطر مدت هاست كه به 

صدا درآمده است.

دكتر عليرضا عابدين 
كارشناس آموزش

کودکانوترس
این شماره

بچه ها بزرگ ترين آسيب را از والدين مي خورند 
گپ و گفت با ساجده ودودي، روانشناس، درباره راهكارهاي

 جلوگيري از ترس كودكان بعد از شنيدن اخبار تلخ 

آدم ها در مقاطع مختلف زندگي به ويژه دوران كودكي، خواه ناخواه شاهد اتفاقات ناگوار و ناخوشايند 
خواهند بود. بچه ها نخستين چالش هاي زندگي خود را در دوران كودكي درك مي كنند كه اين مسائل 
بسترهاي خوب يا بدي را براي بزرگسالي آنها ايجاد مي كند. ترس و اضطراب ناشي از حوادث ناگوار، 
ترسناك و تلخ يكي از مواردي است كه مي تواند صدمات جبران ناپذيري ايجاد كند. گاه مي توان با اقدامات بسيار ساده به ترميم زخم هاي 

كودكي پرداخت. در اينجا والدين بايد گام هايي در جهت رفع مشكالت فرزندان خود بردارند و به  سرعت براي 
حل مشكل اقدام كنند. والدين نقش بسيار مهمي در آرامش روان كودكان خود دارند و آنها مي توانند به عنوان 
والد امن دغدغه هاي فرزندان خود را درك و برايش راه حلي پيدا كنند، هر چند كه والدين نيز بايد در اين زمينه از 
روانشناسان و كارشناسان امر كمك بگيرند. ازاين رو با ساجده ودودي، روانشناس كودك و خانواده، به گفت وگو 

نشستيم تا راه حل هايي براي جلوگيري از ترس كودكان بيابيم.

فتانه احدي 
روزنامه نگار



واليبال   باالخره  لبخند   زد
تيم ملي واليبال ايران، در سومين بازي از ليگ ملت ها، هلند را در 3 ست شكست داد. اين اولين پيروزي ايران با سرمربي روسي بود

تاريخ روي دستان  دختر 16ساله
اولين مدال جهانــي وزنه برداري زنان ايران به نام يكتا جمالي ثبت شــد. 
جمالي وزنه بردار دســته 87 كيلوگرم ايران اســت و ديروز در مسابقات 

قهرماني جوانان 3 مدال برنز گرفت. 
در اين رقابت ها كه در تاشكند برگزار مي شــود، جمالي در مجموع 208 
كيلوگرم ركورد و مدال تاريخي اين رشته را گرفت. ساعت 15:30 به وقت 
تهران بود كه جمالي رقابتش را در گروه A دسته 87 كيلوگرم  آغاز كرد. در 
حركت اول يك ضرب، وزنه 85 كيلوگرمي براي او انتخاب شد. بعد از مهار 

اين وزنه، در حركت دوم وزنه 90 كيلوگرم را باال كشيد. بهترين وزنه اي كه 
او در اين حركت مهار كرد، وزنه 92 كيلوگرم بود. جمالي با اين وزنه مدال 

برنزش را قطعي كرد.
او در دو ضرب هم مدال برنز گرفت. در حركت اول 105 كيلوگرم وزنه زد، 
در حركت دوم 111 و در حركت سوم 116 كيلوگرم. جمالي در مجموع هم 
صاحب برنز شد. جمالي در حالي ديروز در گروه سني جوانان مدال كه هنوز 
به سن 17 سالم هم نرسيده است، 16 سال و 5 ماه و 2 هفته دارد. او تا 3 سال 

آينده مي تواند در مسابقات جوانان وزنه بزند. با شروع خوبي كه او داشته، 
وزنه برداري زنان را به روزهاي خوب اميدوار كرده است. 

تورسنوی َجباروا از ازبكســتان در يك ضرب 111 كيلوگرم و در دو ضرب 
113 كيلوگرم وزنه زد. او. با مجموع 244 كيلوگرم قهرمان اين وزن شــد.  
اليزابت اوِونز از آمريكا با ثبت وزنــه 93 كيلوگرم در يك ضرب و زدن وزنه 
118 كيلوگرمــي در حركت دو ضرب، با مجمــوع 211 كيلوگرم 3 مدال 

نقره  گرفت.

 رازهاي خندان ترين 
تيم ملي تاريخ

 فينال نفتي ها را 
خزر برد

 همه  چيز آماده فتح بزرگ
 در منامه است

 چلسي آبراموويچ اجازه نداد شيخ اماراتي
 به رؤياي قهرماني در اروپا دست يابد

  به من مي گويند
 مرد بازي هاي بزرگ

 مهدي عبدي، مهاجم جوان پرسپوليس در گفت و گو با همشهري ورزشي 
از روزهاي خوبش در هفته هاي اخير و افتش پس از فينال آسيا مي گويد 181919
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يكتا جمالي  در مسابقات جوانان جهان، برنز گرفت؛ 
اين اولين مدال جهاني وزنه برداري زنان ايران بود
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تيم ملي كشــورمان در حالي براي حضــور در مســابقات انتخابي 
جام جهاني در جزيره كيش به ســر مي برد كه برخي بازيكنان از روند 
آماده سازي تيم رضايت ندارند؛ به عنوان مثال، مهدي طارمي مدعي 
شده بهتر بود براي تيم ملي بازي تداركاتي درنظر گرفته مي شد. كريم 
انصاري فرد هم به حمايت از هم تيمي خود برخاسته و در اظهارنظري 
جالب گفته: »البد براي آقايان برگزاري ليگ مهم تر از مسابقات ملي 

بوده است.« 

صدالبته خود ما هم از اين شــرايط چندان راضي نيستيم؛ با اين همه 
بهانه گيري در مورد مسابقات تداركاتي از سوي لژيونرها چندان منطقي 
به نظر نمي رســد. به هر حال در طول هفته هاي اخير تمامي بازيكنان 
لژيونر در ليگ هاي خود مشغول كار بودند و نمي توانستند در مسابقات 
تداركاتي ترتيب داده شده، شركت كنند. هم خود طارمي و هم جناب 
انصاري فرد تا همين چند روز پيش در تيم هاي پورتو و آ.ا.ك آتن درگير 
مسابقات حساس هفته هاي پاياني بودند. بديهي است كه باشگاه هاي 
اين بازيكنان با درخواست فدراسيون فوتبال براي حضور در مسابقات 
دوســتانه خارج از تقويم فيفا موافقت نمي كردند؛ مثال چطور امكان 
داشت باشگاه پورتو در كورس قهرماني ليگ پرتغال به طارمي اجازه 
بدهد در يك بازي دوســتانه  خارج از تقويم حاضر شود؟ اصال چنين 

چيزي با عقل جور درمي آيد؟
 جالب اينجاســت كه همين آقاي طارمي حتي در مسابقه دوستانه با 
بوسني كه مطابق تقويم فيفا برگزار شد هم حضور نيافت و بهانه گرفت 
كه مايل است با شرايط تيم باشگاهي اش هماهنگ شود. حاال خود او 

از برگزار نشدن مسابقات دوستانه انتقاد مي كند. به عالوه اگر قرار بود 
تيم ملي در تاريخ پرت و بدون لژيونرها بازي داشته باشد، طبيعتا چنين 
مسابقه اي برابر رقباي ضعيف تر ترتيب داده مي شد. اين برنامه چقدر 
مي توانست به سود تيم كشورمان باشد؟ از سوي ديگر شاكله تيم ملي 
بيشتر از بازيكنان شاغل در ليگ هاي خارجي تشكيل مي شود. به اين 
ترتيب بازي بدون آنها نمي توانســت فايده فني چنداني داشته باشد. 
فرض كنيد كه تيم اســكوچيچ در يك بازي دوستانه با خط حمله اي 
متشكل از مهدي قائدي و سجاد شهباززاده به ميدان مي رفت، اين بازي 
چه سودي مي توانست براي مربي كروات داشته باشد، وقتي مي دانيم 
در مسابقات رسمي و حساس قرار است بازيكناني مثل مهدي طارمي 
و ســردار آزمون در تركيب تيم ملي به ميدان بروند؟ برگزاري چنين 
مسابقاتي فقط باعث ايجاد وقفه در ليگ برتر مي شد كه اين هم با توجه 
به تقويم فشرده پيش رو فقط كار را سخت مي كرد؛ بنابراين بهتر است 
دوستاني مثل جناب طارمي به جاي ايراد گرفتن، تالش كنند الاقل در 

مسابقات روزهاي فيفا حاضر باشند.

رازهاي خندان ترين تيم ملي تاريخ

نكته بازي

آماربازي

خرج آهسته تر كن

مثال چي؟

اصال بكوب از نو بساز

از قرار معلوم باشــگاه اســتقالل با 
مشــكالت مالي مواجه شــده؛ 
آنچه البته خبر جديدي نيست. 
گويا درآمد اســتقالل از كارگزار 
و شــريك تبليغاتــي بــه اندازه 
كافي نبوده و همين مســئله مشكل 
درست كرده اســت. مي دانيم و بارها هم نوشته ايم كه اگر 
امثال پرسپوليس و اســتقالل حق پخش تلويزيوني و بقيه 
درآمدهاي مشروع شــان را در اختيار داشــتند، بسياري از 
مشكالت حل مي شد. با اين حال در شرايط فعلي چاره كار، 
برقراري تناسب بين درآمد و هزينه هاست. از قديم گفته اند: 
»چو دخلت نيست، خرج آهسته تر كن.« مثال اينكه شما در 
اين شرايط مالي براي پســت دفاع چپ هم ميليچ را حفظ 
مي كني و هم محمد نادري را با آن شرايط پيچيده مي خري، 
يعني اعتقادي به ميزان كردن دخل و خرج نداري. آخرش 

هم مي شود مشكل و بدهي و بدقولي.

عزيزي خــادم طي ايــن چند روز 
 چندين مصاحبه كــرده و گفته: 
»هر چه دراگان اسكوچيچ خواست 
فراهم كرديم. فدراسيون فوتبال 
با همــه امكاناتش كنــار تيم ملي 
ايستاده است.« آقا دم تان هم گرم؛ فقط 
اگر زحمتي نيست، بعضي از چيزهايي كه اسكوچيچ خواست 
و شما فراهم كرديد را براي ما اسم ببريد. مثال چه كار كرديد؟ 
بازي تداركاتي آنچناني گذاشتيد؟ اردوي خارجي درجه يك 
برديد؟ پوشاك ممتاز براي ملي پوشــان جور كرديد؟ چه كار 
 كرديد كه هي اين جملــه را به زبان مي آوريــد؟ يك اردوي 
چند روزه كيش كه اين همه داد و قال ندارد. البد اگر فردا تيم 
ملي صعود كند هم قرار است بوق و شيپور دست بگيريد و اين 
موفقيت را مصادره كنيد. خب البته مــا اميدواريم اين صعود 

رخ بدهد، بعد شما هر چه دل تان خواست سهم خواهي كنيد.

مــارك ويلموتس البد بــراي اينكه 
آتش به جگــر ايراني هــا بيندازد 
مصاحبه كرده و در مــورد اينكه 
در دوران قرنطينه مشغول به چه 
كاري بوده، گفتــه: »خانه ام نياز به 
بازســازي داشــت، انجامش دادم. در 
طول سال هاي گذشته به خاطر كار در ساحل عاج و ايران فرصت 
چنداني براي اقامت در منزل نداشتم.« آقا تا آنجايي كه به ايران 
مربوط مي شود، شــما اصال اينجا نبودي. حاال اگر مي خواهي 
خانم بچه ها را بپيچاني و زيرآبي بروي، الاقل ايران را بهانه نكن. 
بعد هم با پولي كه از اينجا كندي و بردي، راحت مي تواني كل 
منازل محل را بكوبي و از نو بســازي. الكي تعميركار را خسته 
نكن؛ اين چهار صباح باقيمانده از زندگي را در اســكناس شنا 
كن. فقط دعا به جان مهدي تاج و محمدرضا ساكت را از ياد نبر!

متريكا

اخبــار و تصاوير 
ارسالي از جزيره 
كيــش نشــان 
مي دهد بازيكنان تيم ملي كشورمان در بهترين 
فرم روحي و رواني قرار دارند و تمرينات پرشور 
و بانشاطي را پشت سر مي گذارند. اين بهترين 
اتفاق ممكن در اين مقطع زماني اســت؛ جايي 
كه تيم كشورمان بايد آماده حضور در مسابقات 
دشوار انتخابي جام جهاني شود. جاي خوشحالي 
است كه نشان چنداني از استرس بين بازيكنان 
به چشم نمي خورد، اما اين طراوت كم نظير شايد 

داليلي هم داشته باشد.

   سرمربي منعطف تر
دراگان اســكوچيچ گارد بــازي دارد و باانعطــاف 
چشمگيري با بازيكنان برخورد مي كند. شدت اين 
انعطاف به قدري است كه محمدرضا اخباري وسط 
اردوي تيم ملي راهي تبريز مي شود، داربي را بازي 

مي كند و برمي گردد! حواس مان هست كه لزوما در 
مورد يك »فضيلت« حرف نمي زنيم. شــايد حتي 
سختگيري و اقتدار معروف كارلوس كي روش براي 
تيم ملي مفيدتر هم بود. به هر حال اما اســكوچيچ 
رويه ديگري دارد و فضاي تيم ملي را باز و بانشــاط 
نگه مي دارد. اين مســئله دست كم در كوتاه مدت و 
جايي كه تيم ملي براي رقابــت حياتي با بحرين و 
عراق نياز به روحيه دارد، اصال بد نيست. اين خنده ها 
را دوست داريم و دل مان مي خواهد بچه ها با همين 
روحيه راهي منامه شــوند. فعال استرس سم است. 
شايد بعد از عبور از اين مرحله، سيستم اسكوچيچ 

هم تغيير كند.

 حضور كريم باقري
ســاده ترين و در عين حال مفيدترين تصميمي كه 
فدراسيون فوتبال مي توانست بگيرد، همين دعوت 
كوتاه مدت از كريم باقري به تيم ملي بود. اصال مهم 
نيســت كه او از نظر فني به تيم كمك خواهد كرد 

يا نه؛ مسئله اينجاســت كه باقري محبوبيت بسيار 
زيادي بين اهالــي فوتبال دارد و حضــور او روي 
نيمكت يك وزنه روحي ســنگين تلقي مي شــود. 
تقريبا تمام بازيكنان تيــم ملي هم در اين چند روز 
از حضور باقري استقبال كردند و به نيكي در مورد 
او ســخن گفتند؛ بنابراين اضافه شــدن آقا كريم 
بــه اردو نمي تواند در فضاي پرشــور به وجود آمده 

بي تأثير باشد.

 پديده اي به اسم شجاع
جداي از مســائل شــخصيتي، از نظر فني سال ها 
بود كه شجاع خليل زاده مي توانســت به تيم ملي 
دعوت شود، اما اين اتفاق براي او رخ نمي داد. طلسم 
موردنظر ســرانجام در دوران دراگان اســكوچيچ 
شكســت و او عالوه بر دعوت از خليــل زاده، حتي 
بازوبند كاپيتاني تيم ملــي را هم در يك ربع پاياني 
بازي با ازبكستان به اين بازيكن داد! راستش هنوز 
متوجــه فرمول كاپيتاني شــجاع در آن مســابقه 

دوســتانه نشــديم، اما آنچه مسلم اســت اينكه 
خليل زاده در زمره بازيكنان پرانرژي فوتبال ايران 
محسوب مي شود؛ از آن دسته فوتباليست هايي كه با 
شوخي و خنده، هر جلسه تمريني را مفرح و شيرين 
مي كنند. گويا استقبال از شجاع در كيش بسيار هم 

گرم بوده است.

 موفقيت هاي فردي
بخش ديگري از روحيه خــوب بازيكنان تيم ملي 
به موفقيت هاي فردي آنها مربوط مي شود. بيشتر 
شاگردان اسكوچيچ در فصل باشگاهي اخير موفق 
عمل كردند. مهدي طارمي حاال مي تواند بيشتر از 
قبل پز گل قيچي برگردانش را بدهد؛ چون آن توپ 
وارد دروازه قهرمان اروپا شد. سردار آزمون هم فصلي 
جادويي داشت، همينطور كريم انصاري فرد و چند 
نفر ديگر. حاال فقط گره تيم ملي بايد باز شــود كه 
اين اتفاق هم با تيم پرروحيه اي كه داريم، اصال دور 

از دسترس نيست.

شكست فوالد مقابل سايپا، نتيجه عجيبي 

بود كه شنبه شــب در بازي عقب افتاده از 08
هفته بيســت ويكم ليگ برتــر ايران رقم 
خورد. سايپا طي 10بازي گذشته اش در 
ليگ هيچ بردي به دست نياورده بود و تنها دستاورد اين تيم به برد 3بر 
صفر مقابل پيكان محدود مي شد كه آن هم با حكم كميته انضباطي و بعد 
از باخت 2 بر يك در جريان بازي رقم خورده بود. تيم جواد نكونام مقابل 
چنين تيمي شكست خورد تا سومين شكست خودش طي 7بازي دور 
برگشت را متحمل شود. با اين نتيجه فوالد به يكي از ضعيف ترين تيم هاي 
نيم فصل دوم بدل شــد. اين تيم طي 7بازي در نيم فصل دوم به 2برد، 
2تساوي، 3باخت رسيده و تنها 8امتياز كسب كرده است. فقط 3تيم در 

نيم فصل دوم عملكردي ضعيف تر از فوالد داشته اند.

تراكتور با پيروزي در داربي تبريز باالخره به 

روند مساوي هاي متوالي اش پايان داد و بعد 84
از 84روز توانست يك پيروزي در ليگ برتر 
كســب كند. تراكتــور آخرين بــار روز 
16اسفندماه99 توانسته بود نساجي را 2 بر يك ببرد و اين تنها پيروزي 
آنها در نيم فصل دوم محســوب مي شد. ماشين سازي هم شنبه شب در 
حالي مقابل تراكتور قرار گرفت كه در نيم فصل دوم هيچ بردي نداشت و 
همچنان هم بدون برد مانده است. در واقع شهر تبريز در سال1400 هنوز 
هيچ بردي در ليگ برتر به دست نياورده بود تا اينكه باالخره در روز 8خرداد 
اين شهر به نخستين برد سال جديد دست يافت و اين برد هم در مصاف 
2تيم همشهري به دســت آمد. تراكتور پيش از اين به 4تساوي متوالي 

رسيده بود كه اين يك ركورد در فصل جاري است.

با برد باارزشي كه سايپا مقابل فوالد به دست 

آورد حاال فقط 2تيم باقي مانده اند كه در 00
نيم فصل دوم هيچ بردي ندارند. نفت آبادان 
و ماشين سازي تبريز 2تيمي هستند كه در 
دور برگشت هنوز حتي يك پيروزي هم كسب نكرده اند. اين دو تيم 8هفته 
سپري شده از نيم فصل دوم را با 3مساوي و 5باخت پشت سر گذاشته اند و 
ضعيف ترين تيم هاي دور برگشت هستند. ماشين سازي كه در دور رفت 
هم شرايط مشابهي داشت و در كل هم با قرار گرفتن در آخرين رتبه جدول 
رده بندي، نخستين گزينه سقوط اســت. اما نفت آبادان در پايان هفته 
يازدهم رتبه دوم جدول را داشت و در پايان نيم فصل اول هم به رتبه خوب 
پنجمي رسيده بود! اين تيم با نتايج ضعيف اخيرش حاال در رتبه دوازدهم 

قرار گرفته و به گزينه اي جدي براي سقوط بدل شده است.

فوتبال

پنجشنبه13خرداد 1400

دوشنبه 17 خرداد 1400

 جمعه 21 خرداد 1400

 سه شنبه 2۵خرداد 1400

ايران - هنگ کنگ

ايران - بحرين

کامبوج - ايران

ايران - عراق

19:00

21:00

19:00

19:00

مقدماتي جام جهاني

همه  چيز آماده فتح بزرگ در منامه است
بهروز رسايلي

خبرنگار

ليگ برتر ايران)جام خليج فارس( -فصل بيستم
امتياز تفاضل گل گل خورده گل زده باخت مساوی برد بازي ها تيم رتبه 

2148 21 42 3 6 14 23 سپاهان  1
1948 12 31 1 9 13 23 پرسپوليس 2 
837 15 23 5 7 10 22 استقالل 3 
335 22 25 8 5 10 23 گل گهرسيرجان 4 
135- 23 22 4 11 8 23 آلومينيوم اراک 5 
233 20 22 6 9 8 23 تراکتور 6 
531 15 20 5 10 7 22 فوالد 7 
228- 23 21 8 7 7 22 پديده 8 
528- 21 16 9 7 7 23 مس رفسنجان 9 

227- 17 15 7 9 6 22 نفت  مسجدسليمان 10 
627- 26 20 8 9 6 23 پيكان 11 
326- 19 16 9 8 6 23 صنعت نفت آبادان 12 
325- 20 17 8 10 5 23 سايپا 13 
822- 26 18 13 4 6 23 نساجی مازندران 14 
721- 29 22 10 9 4 23 ذوب آهن 15 
11 21- 36 15 14 8 1 23 ماشين سازی تبريز 16 

درحالي كه 26بازيكن دعوت شــده توسط دراگان 
اسكوچيچ در اردوي كيش به سرمي برند، نام سيامك 
نعمتي هم به عنوان ملي پوش شماره27اعالم شد تا 
اين بازيكن به عنوان ششمين پرسپوليسي تيم ملي 
به اردوي كيش ملحق شود. گفته مي شود دعوت از 
نعمتي به دليل مصدوميت يكي از بازيكنان حاضر 
در اردو بوده كه نام او هنوز اعالم نشده است. نعمتي 
توانايي بازي در دفاع راست و خط هافبك را دارد.  او 
در هر 3مسابقه دوستانه اي كه تيم ملي تحت هدايت 
اســكوچيچ انجام داده به عنوان بازيكن جانشين به 
ميدان رفته و در مجموع 52دقيقه بازي كرده است. 
ســيامك در ليگ برتر هم به گواه آمارهاي متريكا 
دومين بازيكن برتر پرسپوليس و ششمين بازيكن 

برتر ليگ بوده است. اين بازيكن در رده بندي متريكا 
با ميانگين امتياز 7.26 از 10بعــد از مهدي ترابي، 
شهباززاده، قاسمي نژاد، اسماعيلي فر و نورافكن در 
رتبه ششــم قرار گرفته است. در ليســت اوليه تيم 
ملي 16بازيكن از ليگ هاي خارجي و 10بازيكن از 
ليگ برتر ايران حضور داشتند.  حاال با ورود سيامك 
نعمتي تعداد بازيكناني كه از ليگ داخلي به تيم ملي 
دعوت شده اند به 11نفر رســيده كه نعمتي در اين 
جمع از لحاظ فني رتبه ســوم را بعد از مهدي ترابي 
و دانيال اسماعيلي فر دارد. بعد از اين 3نفر به ترتيب 
احمد نوراللهي، مهدي قائدي، وحيد اميري، احسان 
حاج صفي، كمال كاميابي نيــا و كنعاني زادگان در 

رتبه هاي بعدي قرار دارند.

 ششمين بازيكن ليگ
 ششمين پرسپوليسي تيم ملي

 بازي با بوسني را 
يادت نيست؟

يك سؤال از مهدي طارمي كه سراغ مسابقات 
تداركاتي را مي گيرد

واليبال

پنجشنبه 13 خرداد1400

جمعه 14 خرداد 1400

شنبه 1۵ خرداد 1400

چهارشنبه 1۹ خرداد 1400

پنجشنبه 20 خرداد 1400

جمعه  21 خرداد 1400

سه شنبه 2۵ خرداد 1400

چهارشنبه 26 خرداد 1400

پنجشنبه 27 خرداد 1400

ايران -کانادا

ايران -ايتاليا

ايران -بلغارستان

ايران -آمريكا

ايران -صربستان

ايران -آلمان

ايران -استراليا

ايران - برزيل

ايران -اسلوونی

14:30

22:00

22:00

18:30

12:30

12:30

14:30

23:30

18:30

ليگ ملت ها
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كوتاه از گزارش

جهان

استعفاي دسته جمعي در هيأت مديره استقالل 

3عضو هيأت مديره باشگاه استقالل ديروز استعفا كردند و اين 
در حالي بود كه هيأت مديره باشگاه استقالل كال همين 3عضو 
را داشت! اسماعيل خليل زاده كه رئيس هيأت مديره بود، مدتي 
قبل دستگير شد و بعد از او استقالل فقط 3عضو هيأت مديره و 
يك مديرعامل داشت. حجت نظري، حميدرضا آصفي و مهدي 
عبديان 3عضو هيأت مديره اســتقالل هســتند كه نسبت به 
شرايط ناراضي اند و از سمت شان استعفا كرده اند تا وزير ورزش 
در اين خصوص تصميم گيري كنــد. اين 3نفر با احمد مددي 
كه مديرعامل باشگاه اســت، اختالف نظرهاي جدي دارند و 
تنها درصورتي به هيأت مديره برمي گردند كه مددي از پست 
خودش كنار برود. 3عضو مستعفي هيأت مديره ديروز استعفاي 
خود را با انتشار نامه اي بلندباال به اطالع وزير ورزش رساندند كه 
ما از محتواي اين نامه زياد سر در نياورديم! در ابتداي نامه آمده: 
»آنچه مهم تر از هر ِســمت يا جايگاه است، موفقيت استقالل 
است.« اين تنها جمله مفهوم و واضح نامه است كه اين يكي هم 
بعيد است واقعيت داشته باشد. خالصه اينكه مددي به درهاي 
خروجي باشگاه نزديك شــده و مهدي علي نژاد، معاون وزير 
ورزش هم مورد انتقاد هواداران استقالل قرار گرفته است. عصر 
ديروز هم خبر رسيد وزير در گام اول با استعفاي اعضاي ناراضي 
مخالفت كرده و قرار شده در روزهاي آينده براي حل اختالفات 

با آنها جلسه بگذارد.

 از محروميت و جريمه ســنگين مالي به دليل قرارداد بستن با 
2 تيم مختلف تا صعود رؤيايي به ليگ برتر و تاريخ سازي فاصله 
زيادي نبود. سامان قدوس از اوئسكا به سمت آميان پيچيد و در 
ليگ فرانسه بيشتر بازي مي كرد اما يك محروميت سنگين ناگهان 
جلوي پيشرفتش را گرفت. حاال در ليگ دسته اول انگليس موسوم 
به چمپيونشيپ كمتر به بازي گرفته مي شود اما جزو نسلي است 
كه براي اين باشگاه تاريخ سازي كرده اند. سامان قدوس توانست 
با برنتفورد به ليگ برتر فصل آينده صعود كند. بازيكن ايراني از 
دقيقه74 وارد زمين شد تا در برد 2بر صفر تيمش مقابل سوانزي 
شريك شود. برنتفورد در بازي قبلي موفق شده بود بورنموث را 3 
بريك ببرد كه سامان در آن بازي هم 30دقيقه فرصت حضور در 

ميدان را به دست آورده بود.
حاال برنتفورد براي اولين بار در تاريخ خود راهي ليگ برتر مي شود؛ 
پنجاهمين تيم مختلف ليگ سطح اول انگليس و دهمين باشگاه 
لندني حاضر در اين رقابت ها. البته اين تيم در فصل 1946-47 
در ليگ سطح اول حاضر بود اما ســابقه حضور در ليگ برتر را 
نداشت. برنتفورد پيش از اين، 9بار در پلي آف حضور داشت و هر 
9بار ناكام مانده بود كه اين يك ركورد است. . برنتفورد با صعود به 
ليگ برتر 170ميليون يورو پاداش گرفت كه از پاداش قهرماني 
اروپای چلسي هم بيشتر اســت. توماس فرانك، بعد از توماس 
توخل دومين توماس موفق اين روزهاي فوتبال در انگليس است. 
اين ســرمربي دانماركي از تيم هاي كوچك در جهان خواست 
از برنتفورد الگو بگيرند و براي رسيدن به باالترين سطح تالش 
كنند. تيم او در 6بازي از 7بازي آخر ليگ چمپيونشيپ پيروز شد. 
تيم هاي نوريچ و واتفورد به صورت مستقيم به ليگ برتر صعود 
كرده بودند و تيم ســامان قدوس از پلي آف جواز صعود در اين 

رقابت ها را به دست آورد.
سامان در آميان توانســته بود گل سرنوشت سازي كه ماندن 
اين تيم در ليگ دســته اول را تضمين مي كرد به ثمر برساند 
و فصل را با 4گل و 4پاس گل به پايان ببرد اما شــكايت اوئسكا 
هم او را 4 ماه محروم كرد هم اوسترشوند، تيم سابقش در ليگ 
سوئد را با محروميت از 2 پنجره نقل وانتقاالتي روبه رو ساخت. 
سپس مصدوميت به سراغش آمد و بعد از بازگشت توانست به 
مارسي گل بزند اما ليگ فرانســه به دليل كرونا نيمه كاره رها 
شد و او با آميان ســقوط كرد. بازيكن 27ساله ايراني قرضي به 
برنتفورد رفت، در40بار حضور در تركيــب تيم در اين فصل 
رقابت هاي چمپيونشــيپ 3 گل و 2 پاس گل به نام خود ثبت 
كرد كه ميانگين هر 488دقيقه يك گل را نشــان مي دهد. در 
مجموع در 49بازي  برنتفورد در اين فصل حضور داشت كه 4گل 
و 4پاس گل به ثبت رساند. او در 36درصد موارد در تركيب اوليه 
برنتفورد حضور داشت و در 37درصد دقايق ممكن بازي كرد 
و روي 6درصد گل ها نقش داشت و يك كارت زرد هم گرفت.
داســتان لقب برنتفورد هم جالب اســت. در دهه1890وقتي 
عده اي از دانش آموزاني كه بازي اين تيم را تماشــا مي كردند 
آنها را با شعار back-up Bs تشويق مي كردند، اين لقب روي 
آنها ماند اما خبرنگاري كه گزارش بازي را پوشش مي داد دچار 
 Bees كج شنوايي شد و تصور كرد تماشاگران به تيم شان لقب
به معناي زنبورها داده اند. حــاال لقب اين تيم و دورتموند يكي 
است و زنبورها كه لقب بامسمايي هم نيست به آنها كه لباس 
سفيد و قرمز راه راه دارند و نه زرد و مشكي هم اطالق مي شود 
و زنبور به لوگوي باشگاه هم اضافه شده است. رقيب سنتي آنها 
كويينز پارك رنجرز و فوالم هستند و در قرن پيشين تنش هايي 

در بازي هاي رودررو ميان اين تيم ها 
وجود داشت. شــهرت برنتفورد 
به اشاره هاي مكرر كمديني به 
نام دي جي بيتس است كه در 

سريال سيتكام در بي بي سي 
به نــام »مردمــي كه 

هيــچ كاري انجــام 
بــا  نمي دهنــد« 
تي شرت اين تيم 
جلــوي دوربين 

حاضر مي شود.

فينال نفتي ها را خزر برد
چلسي آبراموويچ اجازه نداد شيخ اماراتي به رؤياي قهرماني در اروپا دست يابد

به من مي گويند مرد بازي هاي بزرگ
محمد زارعي |  وقتي چند ســاعت مانده به ديدار حســاس 
پرسپوليس در نيمه نهايي ليگ قهرمانان آسيا مقابل النصر 
اعالم شد كه عيسي آل كثير، ستاره گلزن پرسپوليس 6ماه 
محروم است، كســي فكر نمي كرد يك جوان 20ساله جور او 
را بكشــد و در نيمه نهايي و فينال گل بزند. عبدي بعد از آن 
مدتي را نيمكت نشين بود و نتوانست روند خوب خودش را 

ادامه دهد. اما از بازي مقابل شاهين بندرعامري دوباره 
درخشش عبدي آغاز شــد. او در آن بازي حذفي 

2گل زد و بازي بعدي در ليــگ هم وقتي به بازي 
آمد، توانست در دقايق پاياني گل پيروزي بخش 
تيمش را به ثمر برساند. اين مهاجم كه دوباره به 

روزهاي اوجش برگشته، در گفت وگويي 
مفصل به سؤاالت همشهري پاسخ داده 

است.

   با گل هايي كه در داربي 
تهران و نيمه نهايي و فينال آسيا 

زدي، خودت را به عنوان گلزن 
بازي هاي بزرگ نشان دادي، اما 
بعد از آن در يك برهه اي دچار 
افت شدي. نظر خودت درباره 
روندي كه طي كردي چيست؟

خدا را شــكر مي كنم كه گل زدم و دوبــاره دارم 
گل مي زنــم. هــواداران لطــف دارنــد و به من 
مي گويند مرد بازي هاي بزرگ. امــا درباره اينكه 
گفتي مدتي دچار افت شــدم، واقعــا خودم هم 
نمي دانم چــه اتفاقي افتــاد! فوتباليســت هاي 
زيادي بودنــد كه بــراي مقطع كوتاهــي دچار 
افت شــدند. هميــن االن الاقل 10نفرشــان را 
مي توانم برايتان اســم ببرم. ايــن اتفاقات براي 
 هر فوتباليســتي پيش مي آيد. حاال خدا را شكر

 برگشتم.

   بعد از آن افت، بازي حذفي مقابل شاهين بندرعامري 
نقطه اوج گرفتن دوباره تو بود. بازي بعد مقابل ذوب آهن هم به 
زمين آمدي و با گلزني ات گره گشا شدي. اگرچه يك گلت هم به 

اشتباه آفسايد اعالم شد.
بله، بعد از مدتي سختي كشــيدن و تمرينات اختصاصي و گروهي كه 
با تيم داشــتم، در داربي آقايحيي 5دقيقه به من فرصت بازي داد. در 
همان 5دقيقه سعي كردم خودم را نشــان بدهم. بازي بعدي مقابل 
شــاهين بندرعامري، قبل از بازي به دكتــر تيم گفتم دكتر 
مي خواهم ايــن بازي هت تريــك كنــم! مي خواهم خيلي 
بدوم و تالش كنم. 2تا گل زدم و نشــد گل سوم را بزنم. خدا 
را شــكر خوب بودم و آقايحيي هم از مــن در آن بازي راضي 
بود تا به مسابقه حساس با ذوب آهن رسيدم. من در نيمه اول 
روي سكو داشتم بازي را مي ديدم و دفاع 
ذوب آهن را خيلي خــوب آناليز كرده 
بودم. مي دانســتم اگر به زمين بروم 
بايد كجا جا گيــري كنم. وقتي به 
زمين رفتــم گل اول را زدم اما 
به اشتباه آفســايد اعالم شد. 
داشتم خودم را مي كشتم! گل 
درســت بود. به كمك داور هم 
گفتم شما بعد كه فيلم بازي را 
ببيني، خودت شرمنده مي شوي. 
الكي آفســايد گرفتند ولي من دســت از 
تالش برنداشتم و خدا را شكر گل دوم و گل 

پيروزي بخش تيم را زدم.

   وقتي عيسي آل كثير چند 
ساعت قبل از نيمه نهايي آسيا محروم 
شد، شــايد كمتر كسي فكر مي كرد 
تو بتواني جاي او را در نيمه نهايي و 
فينال به آن خوبي پر كني. كمي از 

شرايط آن روزها بگو.

وقتي عيسي محروم شد، فكر مي كنم ســاعت 12يا يك ظهر بود و ما 
4ساعت بعد با النصر بازي داشتيم. حميدخان مطهري به اتاقم زنگ 
زد گفت مهدي يك لحظه بيا اتاقم كارت دارم. گفتم خير باشــد. به 
اتاقش رفتم و با بغض داشت با من حرف مي زد. گفت مي داني عيسي 
محروم شده اســت؟ گفتم بله. خيلي ناراحت بودم. بعد تأكيد كرد از 
دقيقه يك در زمين هســتي. خوب تمركز كن. اشك را در چشمانش 
مي ديدم. دســت گذاشــت روي پاهايم گفت مهدي امروز به زمين 
مي روي و يك گل مي زني، گل هم با ضربه ســر است، ببين كي بهت 
گفتم! خوشحالم كه همينطور شد و با ضربه سر گل زدم. از همان جا 

اعتماد به نفسم بيشتر شد.

  فكر مي كني گل بعدي كه در يك بازي خاص و بزرگ 
مي زني، مقابل كدام تيم خواهد بود؟

واهلل بازي هاي خاص كه همه را زدم، حاال نمي دانم از تيم هاي خارجي 
ديگر به چه تيمي گل بزنم. روي آن فكر نكردم.

 الگوي خارجي ات كدام بازيكن است؟
زالتان. خيلي سبك بازي اش را دوست دارم.

  هواداران پرسپوليس االن از شما هم حضور مجدد 
در فينال آسيا و هم قهرماني مي خواهند. روند خوبتان هم نشان 

مي دهد كه مي توانيد به اين مهم برسيد. نظر خودت چيست؟
از قديم گفتند تا سه نشه بازي نشــه! فعال ما 2بار به فينال آسيا رفتيم 
و با بدشانســي قهرمان نشــديم. فكر مي كنم اين بار آخر VAR بود 
كه نتيجه بازي را تعيين كرد. امســال هم با تمام قدرت مي رويم كه 
ان شاءاهلل قهرماني را براي هواداران مان بياوريم و خوشحال شان كنيم.

  اگر آن وقفه در روند خوبت ايجاد نمي شد، احتماال 
االن همراه تيم ملي براي بازي هاي مقدماتي جام جهاني عازم 

بحرين بودي.
بله، من داشتم خيلي خوب كار مي كردم و بعد يكهو بدشانسي آوردم 
و وقفه كوتاهي در پيشرفتم ايجاد شد. دقيقا همان موقع صحبت هايي 

در مورد دعوتم به تيم ملي مطرح بود كه يك مقدار بدشانسي آوردم.

  حاال برنامه ات براي فصل بعد چيست؟ مي خواهي در 
پرسپوليس بماني يا به لژيونر شدن فكر مي كني؟

من با پرســپوليس قرارداد دارم و حاال حاالها در ايــن تيم مي مانم تا 
زماني كه من را بيرون بيندازند! فعال به لژيونر شــدن فكر نمي كنم تا 
اينكه اتفاق هاي بهتــري در زندگي ام بيفتد. حــاال بعدها ببينيم چه 

مي شود. خدا بزرگ است.

  وقتي داربي را برديد، استقاللي ها گفتند حق ما باخت 
نبود و اگر با قرعه كشي جام حذفي به هم بخوريم، آن شكست را 
جبران مي كنيم. نظرت درباره احتمال رويارويي مجدد با استقالل 

در جام حذفي چيست؟
در مورد تيم حريف صحبتي ندارم. ما هر چه هســت و نيســت را در 

زمين اجرا مي كنيم. ما پرسپوليسيم و از هيچ تيمي ترسي نداريم.

 يك سؤالي هست كه دوست داريم در جوابش حرف 
دلت را بگويي. از مهدي شيري بابت اينكه با خطاي هندش باعث 

شد گلت در فينال آسيا بي اثر شود، ناراحت نيستي؟
نه به خدا قسم. باالخره فوتبال اســت و براي هر بازيكني ممكن است 
اين اتفاقات پيش بيايد. من خودم نخستين نفر بودم كه رفتم شيري را 

بغل كردم و دلداري اش دادم. اصال ناراحت نشدم.

  به نظرت مي تواني روزي مثل مهدي طارمي در يك 
تيم درجه يك اروپايي بازي كني؟

بله، ان شــاءاهلل كه يك روزي پرچم ايران را در كشورهاي اروپايي باال 
ببرم.

  چرا وقتي گل مي زني مي روي يحيي گل محمدي را 
در آغوش مي گيري؟

من آقايحيي را خيلي دوست دارم. او به من اعتماد مي كند، من هم با 
گلزني جواب اعتمادش را مي دهم و به سراغ او مي روم.

مهدي عبدي، مهاجم جوان پرسپوليس در گفت و گو با همشهري ورزشي از روزهاي خوبش در هفته هاي اخير و افتش پس از فينال آسيا مي گويد

اين هشــتمين فينالي بود كه 2 تيم از يك كشور در آن حضور 
داشتند. رئال- والنســيا )2000(، يوونتوس- ميالن )2003(، 
منچستريونايتد- چلســي )2006(، بايرن مونيخ- دورتموند 
)2013(، رئال مادريد- اتلتيكو مادريد )2014و 2016(، ليورپول 

–تاتنهام )2019( و چلسي- من سيتي )2021(.

 توخل در 10 بازي به عنوان سرمربي مقابل 
مربيان بزرگي مثل گوارديوال )3(، زيدان 
)2(، سيمئونه )2(، آنچلوتي، مورينيو و 
يورگن كلوپ تنها يك مساوي به زيدان 

داد و همه را برد. تيم او در اين 10 بازي تنها 2 
گل خورد، يكي از من سيتي و يكي از رئال. مربي 
آلماني 156روز قبل از فينال و در شب سال نو 

جانشين لمپارد شده بود.

 از زماني كه رومن آبراموويچ ســهام باشــگاه چلسي را 
خريداري كرد، هيچ تيم انگليسي به اندازه چلسي موفق 
به كسب عناوين مختلف قهرماني نشده است؛ 5قهرماني 
ليگ برتر، 5قهرماني جام حذفي، 3قهرماني جام اتحاديه 
يا همان ليگ كاپ، 2قهرماني ليــگ اروپا و 2قهرماني 

ليگ قهرمانان اروپا.

 در قرن 21 فقط 5 بازيكن موفق به كســب ليگ قهرمانان 
اروپا به عالوه ليگ اروپا شده اند كه كانته يكي از آن هاست. 
در كنار او پدرو )چلسي و بارسلونا(، فرناندو تورس )اتلتيكو و 
چلسي(، خوان ماتا )منچستريونايتد و چلسي(، انگولو كانته 

و اليويه ژيرو )هر دو جام با چلسي( به اين جام ها رسيده اند.

 تياگو سيلوا هم كه در دقيقه40مصدوم شــد و جاي خود را به 
كريستنســن دانماركي داد، به پنجمين بازيكن پس از مارسل 
دسايي، پائولو سوسا، ســاموئل اتوئو و آلوارو موراتا تبديل شد كه 
در 2 سال پياپي و با 2 تيم مختلف در فينال ليگ قهرمانان اروپا 

به ميدان مي روند.

 اين بيســت و دومين افتخار بزرگ چلسي در 24سال 
اخير بود. آبي هاي لندن با اين قهرماني، به سيزدهمين 
تيــم در تاريــخ رقابت هاي ليــگ قهرمانــان و جام 
باشــگاه هاي اروپا تبديل شــدند كه بيــش از يك بار 
مهم ترين تورنمنت باشــگاهي جهان را فتح كرده اند. 
پيش از اين بارســلونا با قهرماني اش در سال 2006، 
آخرين تيمي بود كه در فهرســت دارندگان بيش از 2 

قهرماني در ليگ قهرمانان قرار گرفت.

 كانته كه در3 ديدار آخر چلسي بهترين بازيكن زمين 
شــد )4 بار در مجموع ليگ قهرمانــان اين فصل(، در 
سال2012در دسته سوم فرانســه بازي مي كرد، يك 
سال بعد در دسته دوم و يك سال  بعدتر در دسته يك، 
سال2015در لستر، سال2016قهرماني با لستر در ليگ 

ليــگ برتر، برتر، سال2017قهرماني با چلسي در 
2018قهرماني در جام جهاني با 
فرانسه، 2019قهرماني در ليگ 
اروپا و حاال ليگ قهرمانان. او تنها 
قهرماني يورو و ليگ ملت هاي 
اروپا را در كارنامــه اش كم دارد 
كه آن هم با فرانسه به نيمه نهايي 
ليگ ملت ها راه يافته و در تابستان 

در يورو حضور خواهد داشت.

يكي از 4مندي 4 تيم حاضر در نيمه نهايي قهرمان شد و از ميان 
سيلواهاي فينال، تياگو سيلواي چلسي به جام دست يافت. اردوارد 
مندي، دروازه بان سنگالي چلسي با بسته نگه داشتن دروازه اش 
در فينال براي نهمين بار در اين فصل از اين رقابت ها كلين شيت 
كرد و ركورددار شد. او با اين كار به نخستين دروازه باني تبديل 
شد كه در نخستين فصل حضورش در ليگ قهرمانان اروپا 9بار 

كلين شيت مي كند.

 هالند از دورتموند با 10 گل آقاي گل ليگ قهرمانان اين 
فصل شــد، مندي با 9كلين شــيت بهترين دروازه بان و 
كوادرادو با 6پاس گل بهترين پاسور. ديگر خبري از رونالدو 

و مسي و لواندوفسكي در جمع بهترين ها نبود.

 چلسي ساعت23:30چهارشنبه، 20مرداد در سوپرجام اروپا 
و در ورزشگاه ويندسور پارك - بلفاست )ايرلند شمالي( بايد به 

مصاف ويارئال، قهرمان ليگ اروپا برود.

اين نخستين شكست ســرمربي كاتالونيايي در فينال ليگ 
قهرمانان و دومين شكست عمر مربيگري اش در همه فينال ها 
بود كه اولي برمي گردد به فينال جام حذفي اسپانيا مقابل رئال 

مادريد مورينيو.

 در سال هاي اخير كلوپ و توخل يك سال پس از آنكه در فينال 
باختند توانستند قهرمان اروپا شوند. يك بار هم آنچلوتي كه 
سرمربي ميالن بود، همين برنامه را داشت و در 2 فينال متوالي 
يك بار به ليورپول باخت و يك بار برد. شــايد فصل بعد نوبت 

گوارديوال باشد.

صعود با سامان
برنتفورد پس از 74 سال به ليگ سطح اول فوتبال انگليس 

برگشت

جدال غول هاي نفتي فوتبال اروپا در فينال ليگ قهرمانان را غول نفتي خزر از قطب نفتي 
خليج فارس برد و آبراموويچ روس دست شيخ منصور اماراتي را از جام كوتاه كرد. تنها 4 ماه 
و 4 روز زمان الزم بود تا توماس توخل تيم چلسي فرانك لمپارد را كه در همه بازي هاي 
بزرگ مي باخت و گل هاي زيادي دريافت مي كرد، تحويل بگيرد و لندني ها را قهرمان اروپا 
كند. توخل پس از يورگن كلوپ و هانسي فليك سومين مربي آلماني متفاوتي بود كه در 
3 سال پياپي ليگ قهرمانان را فتح مي كند. در 6سال گذشته 3بار مربيان آلماني قهرمان 
اروپا شده اند و 3 بار هم مربيان فرانسوي كه هر 3 بار زين الدين زيدان با رئال مادريد بود. 

در مجموع مربيان آلماني 10بار اين جام را برده اند كه يكي كمتر از مربيان ايتاليايي و برابر 
با جام هاي مربيان اسپانيايي است. اين سومين بار پياپي بود كه توخل گوارديوال را مي برد، 
در3 تورنمنت مختلف؛ ليگ برتر، جام حذفي و ليگ قهرمانان. توخل پس از هموطنش 
كلوپ، به دومين سرمربي تبديل شد كه مقابل پپ هت تريك مي كند. گوارديوال تنها 2 
بازي در اين فصل اروپا را نبرد كه هر دو در ورزشــگاه دراگائو واقع در پورتو اتفاق افتاد؛ 
اولي در مرحله گروهي مقابل پورتو و دومي در فينال مقابل چلسي كه در هيچ يك از اين 
دو مسابقه سيتي نتوانست گلي بزند. پپ كه 2 بار با بارسلونا فاتح اين تورنمنت شده، در 

سال آخر با همان تيم تا نيمه نهايي پيش رفت، سپس 3 سال پشت سرهم با بايرن مونيخ در 
نيمه نهايي متوقف شد، 3 فصل با منچسترسيتي در دور اول حذفي كنار رفت و 3 سال بعد 
در يك چهارم پاياني حذف شد. در قرن حاضر هيچ تيمي كه براي اولين بار راهي فينال شده، 
نتوانسته جام ببرد و به عبارتي ديگر هيچ تيم جديدي در قرن بيست ويكم ليگ قهرمانان را 
نبرده است؛ والنسيا، 2بار اتلتيكو مادريد، آرسنال، بار اول چلسي، تاتنهام، پاري سن ژرمن 
و منچسترسيتي. هر دو تيم شهر منچستر كه قهرمان و نايب قهرمان ليگ برتر اين فصل 

شده بودند، در فينال هاي اروپايي اين فصل باختند.
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الهه منصوريان در دوميــن مبارزه دومين حريف چيني را شكســت داد و به كمربند 
طاليي سازمان WLF نزديك شد. سازمان WLF يكي از معتبرترين سازمان هايي است 
كه مسابقات حرفه اي ورزش هاي رينگي را برگزار مي كند. ورزشكاراني اجازه دارند در 
اين رقابت ها شركت كنند كه يا از قهرمانان K1باشند يا در ووشو، كيك بوكسينگ يا 

جيجيتسو به قهرماني جهان رسيده باشند. منصوريان با پشتوانه  مقام هاي جهاني كه 
در ووشو دارد، 2 سال پيش مجوز حضور در مبارزات اين سازمان را گرفت. نزديك به 
يك سال و نيم پيش او نخستين حريف چيني اش را شكست داد و شنبه شب دومين 

حريف.
در اين رقابت ها كه در چين برگزار مي شود، الهه در مبارزه اول كه قبل از شيوع كرونا برگزار 
شد، ووشوكار چيني را برد. الهه در فينال بازي هاي آسيايي جاكارتا به اين ووشوكار باخته 
بود. او شنبه شب هم ژانگ منگ را شكست داد، مبارزي كه قهرماني K1دارد و نفر سوم 
رنكينگ WLF اســت. پيروزي منصوريان در يكي از شبكه هاي تلويزيوني چين كه اين 

مبارزات را پوشش مي دهد، بازتاب گسترده اي داشت.
منصوريان براي گرفتن كمربند طاليي 4 مبارزه ديگر در پيش دارد. نه حريفان بعدي 
او مشخص است و نه زمان برگزاري مســابقات. گفته مي شود خواهران الهه؛ شهربانو و 
سهيال هم قرار است در مبارزات اين سازمان شركت كنند. با لغو مسابقات قهرماني جهان 
  WLF كه قرار بود در آمريكا برگزار شود و شايعه حضور خواهران منصوريان در سازمان
به نظر مي رسد بازي هاي آسيايي 2022آخرين حضور آنها در رشته ووشو باشد. به هرحال 
درآمد باالي اين مبارزات وسوسه كننده است و هر ورزشكار به ازاي هر پيروزي نزديك 

به 400تا 500  ميليون تومان درآمد كسب مي كند.

  4مبارزه تا كمربند طاليي
  الهه منصوريان در WLF چيني ها را غافلگير كرد 

هفت

بهنام و روستوك

امســال فصل نقل و انتقاالت بســكتبال زودتر آغاز شده است.
شيميدر، مهران شاهين طبع را به عنوان سرمربي استخدام كرد 
و مصطفي هاشمي از اين تيم جدا شد. شاهين طبع فصل پيش 
با بيشــترين تعداد بازيكن ملي )6بازيكن( و 2 بازيكن خارجي، 
قهرمان ليگ شد و هاشمي با يك ملي پوش )ارسالن كاظمي( و 
2بازيكن خارجي در مكان سوم ايستاد. جابه جايي اين دو با توجه 
به حواشي ای كه در پلي آف بين برخي مسئوالن باشگاه شيميدر و 
شاهين طبع به وجود آمد قدري عجيب بود اما هميشه پول حالل 
مشكالت است و اين جور مواقع اسم اين كارها »حرفه اي گري« 

گذاشته مي شود كه ما حرفي نداريم.

نمره دختران بسكتبال ســه نفره در 3بازي انتخابي المپيك از 
7بيشتر نشد. در بازي با ژاپن 4، اوكراين 7و استراليا فقط 2 امتياز 
به دســت آورديم. بهترن باخت هم 20–21 مقابل تايلند بود. 
فدراســيون گفته: »با اين امكانات نبايد انتظار داشت.« از عمر 
بسكتبال سه نفره دختران 4سال گذشته و يك آجر روي امكانات 
قبلي گذاشته نشده اما روي ديگر سكه اين 2و4امتياز در 10دقيقه 
زمان بازي است كه هزينه-  فايده 4سال آزگار كار در اين بخش را 
زير سؤال برده. 2حالت وجود دارد؛ يا بر »خالف جهت« آموزه هاي 
فني و مهارتي سه نفره در جهان حركت مي كنيم  يا اينكه اين بازي 

را به پاتوق دوستان و دورهمي در مسافرت ها تبديل كرده ايم.

بهنام يخچالي 2فصل ديگر با تيم بســكتبال روســتوك در 
بوندس ليگاي 2 آلمان )پرو A( تمديد كرد. روستوك برخالف 
 صدرنشيني در فصل عادي، در پلي آف نتايج خوبي نگرفت و در
 پروA ماندگار شد. صفحه رسمي باشگاه با انتشار فيلمي از بهنام 
خبر تمديد قرارداد اين بازيكن را اعالم كرد. در اين فيلم بهنام 
يخچالي گفته اســت: »از اين انتخاب راضي ام«. مدير ورزشي 
روســتوك هم گفته:» مي خواهيم از بهنام به عنوان پايه اصلي 
براي ساخت تيم استفاده كنيم. او خودش را در سال اول مثل 
يكي از اعضاي قديمي خانواده روستوك به خوبي جا انداخت. 
سطح بازي بهنام باالســت و حتي مي تواند در ليگ هاي باالتر 

بازي كند. خوشحاليم براي 2 فصل با هم توافق كرديم.«

زير حلقه

حرفه اي گري

افشين رضاپور 
كارشناس بسكتبال

تيم ملي واليبال هلند را شكســت داد تا نخستين پيروزي در ليگ  
ملت هاي 2021 و نخستين پيروزي با مربيگري  والديمير آلكنو ثبت 
شود و ايران به آينده اميدوارتر. ايران هلند را در 3 ست 18-25، 25-

23 و 30-28 برد. هلند مهمان اين دوره از ليگ است. چين به خاطر 
شرايط كرونا امسال از حضور در ليگ انصراف داد و فدراسيون جهاني 
هلند را جايگزين كرد. قبل از شــروع ليگ احتمال داده مي شد كه 
ايران كار سختي در مقابل هلند ندارد. اين تيم يكي دو دهه است كه از 
سطح اول واليبال جهان فاصله گرفته و به تازگي تيمش را جوان كرده 
است. با اين حال، پيروزي ايران در مقابل اين تيم ارزشمند بود؛ چرا كه 

ايران مثل بازي با روسيه، با جوانانش به ميدان رفت.
قبل از شروع بازي اعالم شد كه سعيد معروف، كاپيتان و پاسور اول 
تيم در تركيب قرار دارد. معروف در 2 بازي اول عالئم سرماخوردگي 
داشــت و در اتاق ايزوله قرنطينه بود. با بازگشت معروف انتظار اين 
بود كه او در تركيب اصلي هم باشد اما اين بار هم آلكنو ترجيح داد 

با جوانان بازي كند. علي اصغر مجرد، صابر كاظمي، اميرحســين 
اسفنديار، ميثم صالحي، محمد طاهر وادي، محمد موسوي و آرمان 
صالحي )ليبرو( آغاز كننده بازي بودند. آلكنو چند دقيقه اي به معروف 

بازي داد اما در بيشتر دقايق وادي پاسور تيم بود.
ايران در بازي با هلند هم ضعف هايي داشت. به خصوص از نيمه هاي 
ست سوم كه نيمر عبدالعزيز در تركيب هلند ثابت شد. با اين حال، 
كارشناســان از بازي جوانان و كوچينگ آلكنو راضي هستند. علي 
شاكري از كارشناســان واليبال مي گويد: »نكته مهم اين است كه 
آلكنو از تركيب هاي متفاوت استفاده مي كند و سعي دارد كه در اين 
مسابقات 12نفري را كه قرار است به المپيك ببرد، شناسايي كند. او 
به بازيكناني فرصت مي دهد كه قبال خيلي به آنها ميدان داده نمي شد. 
اميرحسين اسفنديار يكي از اين بازيكنان است. آلكنو به خاطر داشتن 
قد و قامت باال و فيزيك بدني خوب، به اسفنديار بازي مي دهد. او به 
اين اعتقاد دارد كه اگر بازيكني با اين شرايط بدني اشتباه هم كند، 

مي شود اشكاالتش را رفع كرد و از او بازيكن ويژه ساخت.«شاكري 
كوچينگ آلكنو را هم پســنديده است: »او در تصميم گيري هايش 
اســتقالل دارد. به موقع تايم مي گيرد و به موقــع تعويض مي كند. 
كوچينگش فوق العاده اســت. زماني كه والسكو سرمربي بود، تيم 
ايران شخصيت قوي داشت. تيم با آلكنو هم به اين شخصيت نزديك 

شده است.« 
ايران قبل از حضــور در ليگ ملت ها بازي تداركاتي نداشــت و در 
تورنمنت ديگري هم بازي نكرد. شاكري معتقد است در بازي اول تيم 
از نظر ذهني در شرايط مسابقه نبود: »بازي به بازي بهتر مي شويم. 
شايد تيم خيلي شانس نداشته باشد كه به جمع 4تيم برود اما اين 

مسابقات بازيكنان را براي المپيك آماده مي كند و مهم اين است.«
تيم ايران در هفته دوم 3بازي سخت دارد؛ كانادا، ايتاليا و بلغارستان 
حريفان بعدي ايران هستند. هر چند انتظار مي رود ايران بازي هاي 
سختي داشته باشد اما گفته مي شود با اعتماد به نفسي كه از پيروزي 

با هلند گرفته، مي تواند بازي هاي بهتري به نمايش بگذارد.
بعد از 2سال، نخستين بار بود كه ايران يك تيم اروپايي را شكست 
مي داد. هفته پنجم ليگ ملت هاي واليبــال 201۹ ايران 3بر صفر 
بلغارستان را شكست داد اما بعد از آن در بازي  با اروپايي ها بازنده بود و 
3بار مقابل روسيه، 2بار مقابل لهستان و يك بار مقابل ايتاليا شكست 
خورد.آلكنو كه در 2بازي گذشــته حاضر نشده بود در ميكسدزون 
شركت كند، ديروز هم حاضر نشد درباره بازي حرف بزند. در بازي 
ديروز اسفنديار با 14امتياز، امتيازآورترين بازيكن زمين بود. در تيم 
هلند هم با اينكه عبدالعزيز زمان زيادي بازي نكرد، ولي با 11امتياز 

بيشتر از بقيه هم تيمي هايش امتياز گرفت.
ايران در 3ست 80امتياز به دست آورد؛ 44امتياز از حمله، ۹ امتياز 
با دفاع روي تور، 7امتياز از ســرويس، 20امتياز از اشــتباه حريف. 
6۹امتياز هلند هم از 35امتياز حمله، 3 امتياز دفاع روي تور، 5امتياز 

با سرويس و 26امتياز از اشتباه حريف به دست آمد.

تيم ملي واليبال ايران  در سومين بازي از ليگ ملت ها، هلند را در 3ست شكست داد. اين نخستين پيروزي ايران با سرمربي روسي بود

مكمرايپهزمشوخ
الوطديتراهطار

رركمزرونفهكرس
ييادفيباريس

لاونمتموكحلتك
گنمگريوماروها
ادراهنزهدايج
ررقمرگانشميقم
يدادوروانشاط
ترسنكالتماورب
موياتساريدانق

راونونوشبلب
نانعراگناگنفت
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افقي:
 1- دست شكسته!- ورزش 

ملي كره جنوبي- چوپان
2- گنديــده و بدبــو- قمر 
ســياره زحــل- دشــمن 

سرسخت
3- خردمند- هم داســتان 
كليله- كشوري قديمي در 

بين النهرين
4- كنايــه از آدم مرمــوز و 

حيله گر است- آماده- عطا
5- پشت سر هم- رياكار

6- امر به يافتــن- روي پلو 
ريزند- آجيل و شيريني

7- شــيفت- پرچانــه- از 
محالت شمال تهران

8- نشــانه صفت تفضيلي- 
نوعي پنير محبوب انگليسي 
كه اغلب با ميوه هاي خشك  

تركيب مي شود- نت سوم
۹- زنــگ خطــر- چيــره 

شونده- گازي قابل اشتعال
10- بيــش از حــد آرام- 

فراموشكار- پسنديده
11- هميشگي- معبد يهود

12- كاشــتن بوتــه برنج- 
جنگ در راه خدا- خارپشت 

استراليايي
13- درس نگارشي- جان 

سپردن- بزرگوار
14- سوره بيســتم قرآن- 

مجموعه جنگ افزار ها براي 
دفع حمله دشمن- اكسير

15- بصيرت- مدافع تبريز 
در مقابل قشون محمدعلي 
شاه قاجار در دوره استبداد 

صغير بود- ريشه
  

عمودي:
روزمــره-  مناســب   -1

درخشنده- علم پزشكي
2- پوشاننده- قابليت انجام 
كار- از واحد هاي پول قديم 

ايران
3- نوعــي برنــج ايراني- 

صندوق لباس مادر بزرگ
ســخنان  فهميــدن   -4
يكديگر- حصير- حشــره 

كوچك انگلي
5- شهر توت- حمله كردن- 

به وجود آوردن
6- منافــق- ضربــه اي با 

مشت- تك خال
ذره-  كوچك تريــن   -7
هريك از قسمت هاي كار- 

مجاني
8- شــهري در فرانســه- 
سرخرگ- پرنده اي وحشي

۹- تاج- فهم و شعور- جاي 
خوشگذراني

نــكار-  10- پوســتين- ا
سر نيزه

11- پرده ســينما- غيرمذهبي- 
ويتامين انعقاد خون

12- داســتاني كوتــاه نوشــته 
 گوگــول- آگاهــي در زمينــه
 احكام شــرعي- ســاخته شده از 

نقره
13- توأمان- ويران شدن

14- باز اي... ناز با دل من بســاز- 
مصونيت از خطر- شريف

15- چوب خوشبو- رقيب فالوده- 
دزد ناشي به آنجا مي زند!

 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 | 3942
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

983612574
217453986
654798132
372165849
891374265
546289317
128547693
739826451
465931728

متوسط

  1  4   5  
2  8    7   
6     9    
 9   8   3  
   9  6    
 2   5   4  
   6     5
  4    2  8
 5   7  1   617234598

529687431
348915726
196352847
432768159
875149362
261573984
754896213
983421675

ساده

متوسط

931742856
248563719
675819423
597481632
413926587
826357941
182694375
764135298
359278164

سخت

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

ساده

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

واليبال باالخره لبخند زد
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  دريافت خسارت قطعي برق بسيار طوالني و بي فايده است
براي دريافت خسارت قطعي برق، اجبارا بايد اپليكيشن خاصي را دانلود 
كرده و در قســمت مربوطه توضيحات الزم را پركرده تا مأمور بيمه 
تشريف بياورند و اگر تأييد كردند پرونده تامين خسارت را به جريان 
بيندازند. آيا مي شود در اين پروسه كه قطعا چند روز زمان مي برد، بدون 
يخچال و فريزر زندگي كرد؟ تكليف مواد غذايي داخل آن چه مي شود؟
سرخوش از تهران 

  شهرستان سروآباد كردستان دكه روزنامه فروشي ندارد
حدود 10سال اســت كه شهرستان ســروآباد در استان كردستان، 
دكه روزنامه فروشــي ندارد و مردم براي تهيه روزنامه بايد به سنندج 

و مريوان بروند.
بختيارمعصومي از سروآباد

  درختان ميدان امام حسين آبياري و مراقبت نمي شوند
ميدان امام حســين يكي از ميادين اصلي شهر است كه دور تا دور آن 
درخت كاشته شــده است. متأسفانه مدتي اســت كه اين درخت ها 
درست آبياري و مراقبت نمي شوند و در آستانه خشك شدن هستند. از 

شهرداري منطقه تقاضاي رسيدگي داريم.
گودرزي از تهران

  حقوق هاي حداقلي بازنشستگان كفاف مخارج 10روز را هم نمي دهد
حقوق هاي حداقلي  بازنشســتگان و مســتمري بگيران ســازمان 
تامين اجتماعي كشور كه به رغم وعده هاي دولت، ماهانه زير 4ميليون 
تومان دريافتي دارند، با اين گراني ها و تورم روزافزون موجود، كفاف 
مخارج 10روز اول هر  ماه آنها را هم نمي دهد، لذا ضروري اســت كه 
دولت و مســئوالن محترم در  اين مورد حياتي، براي بهبود وضعيت 

زندگي آنها، فكري اساسي و اقدامي فوري و عاجل كنند.
محمود بليغيان از اصفهان

  گراني ممكن است باعث چشم پوشي از بيمه شخص ثالث شود
قيمت بيمه نامه شخص ثالث بسيار گران اســت و اين گراني ممكن 
است باعث چشم پوشي برخي افراد شود كه توان پرداخت اين مقدار 

هزينه را ندارند.
اعتمادي از تهران 

  دريافتي افراد تحت پوشش كميته امداد بسيار ناچيز است
دريافتي هاي افراد تحت پوشش كميته امداد خيلي كمتر از حد تورم 
و قيمت هاست و حتی اصال قابل مقايسه با برخي دريافتي هاي سطح 
پايين هم نيست. بايد براي اين گروه فكر و تصميم گيري هاي عادالنه 

و معقوالنه شود.
معصومه از خوانسار

  مسير دوچرخه شهريار تبديل به پاركينگ خودرو شده است
در خيابان شهيد درخشان شهريار مسير وي ژه دوچرخه سواري احداث 
شده است كه متأسفانه اين مســير به محل پارك ماشين ها تبديل 
شده است. چرا شهرداري  شهريار اقدام به ساماندهي اين مسير به نفع 

خودروها يا دوچرخه ها نمي كند؟
زماني از شهريار

  شلوغي آرامستان بهشت سكينه واقعا سؤال برانگيز است
چرا در حالي  كه مسئوالن مدام از ضرورت پرهيز از حضور در اجتماعات 
داد سخن مي دهند، مراسم تشييع و تدفين در بهشت سكينه)س( در 
كرج اين همه شلوغ اســت. روز جمعه پسرخاله كرونايي من در آنجا 
دفن شد درحالي كه در قطعات مختلف جاي سوزن انداختن نبود و هيچ 

فرقي بين تشييع كرونايي و غيركرونايي نبود.
دانيال از كرج 

  حرم امامزاده داوودع نيازمند وسيله نقليه برقي است
از اداره اوقاف شميرانات تقاضا مي كنيم براي مسير امامزاده  داوود)ع(  
وســيله نقليه برقي درنظر بگيرد تا براي رســاندن زائران كم توان و 

كهنسال به صحن اين امامزاده مشكالت كمتري ايجاد شود.
دالوري از تهران 

   برخي درمانگاه ها به اخطارهاي وزارت بهداشت توجه نمي كنند
در درمانگاهي در  شهرك ولي عصر)عج( تهران برخي اقدامات اصولي 
و قانوني نيست. هر چقدر هم به وزارت بهداشت اطالع مي دهيم فقط 
به تذكر بسنده مي كنند و اقدامات غيراصولي و خالف آنها همچنان 
ادامه دارد. از مسئوالن تقاضا دارم در روزهاي تعطيل به اين درمانگاه 

سر بزنند تا صحت گفته هاي ما بررسي شود.
از مراجعه كنندگان به درمانگاه 

  قطعي برق زندگي را مختل كرده است
به رغم آنكه مسئوالن مي گويند قطعي برق كاهش يافته است، اينگونه 
نيست و به خصوص قطع برق در خرداد ماه مشكالت متعددي ايجاد 
كرده است. به دنبال قطع برق، قطعي آب و كار نكردن آسانسور و قطع 
ارتباطات اينترنتي، ده ها مشكل ديگر پيش مي آيد كه باعث اختالل 

در امتحانات دانش آموزان و مختل شدن زندگي مي شود.
محمد پور از كرج

  روستاي تلو باغ مازندران آنتن دهي ندارد
در روستاي تلو باغ مازندران آنتن موبايل از طريق اپراتورهاي مختلف 
قابل دريافت نيست و كافي است مسئوالن يك دكل مخابراتي در اين 

روستا نصب كنند تا مشكل آنتن دهي براي هميشه حل شود.
حكيمي از مازندران 

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

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

با مردم

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

پاسخ مسئوالن

كوتاه از حادثه

  نجات 15مسافر
 از هتل شعله ور 

با تالش آتش نشانان شهر اهواز، آتش سوزي 
در يكي از طبقات هتلي در اين شــهر مهار و 
15مسافر نجات يافتند. به گزارش همشهري، 
حدود ساعت 8:45صبح ديروز طبقه چهارم 
هتل ايران در شــهر اهواز دچار حريق شــد 
و با گــزارش ماجرا به آتش نشــاني، تيم هاي 
اطفاي حريق راهي محل حادثه شدند. رئيس 
سازمان آتش نشاني اهواز گفت: در اين طبقه 
از هتل 15مسافر ساكن بودند و آتش نشانان 
كه با تجهيزات كامل شامل خودروي نردبان 
و 6دستگاه خودروي اطفای حريق راهي آنجا 
شده بودند، با ديدن دود غليظي كه ساختمان 
را پر كرده بود به 2گروه تقســيم شدند. گروه 
نخســت عمليات اطفاي حريق را آغاز كرد و 
دومين گروه نيز براي نجات ساكنان هتل وارد 

عمل شد.
ابراهيم قنبــري، ادامه داد: خوشــبختانه در 
همان دقايق اوليه 15مسافر هتل كه در اتاق ها 
و راهروهاي هتل در محاصره دود قرارگرفته 
بودند نجات يافتند و به محلي امن منتقل شدند 
و در ادامه آتش نشانان موفق شدند با جلوگيري 
از گســترش حريق، آن را مهار كنند. به گفته 
وي، در اين حادثه به كسي آسيب وارد نشد و در 
جريان بررسي هاي كارشناسانه معلوم شد كه 

علت حريق اتصال برق كولر بوده است.

7جانفداياختالفملكيدركوچهبنبست

7ســال پس از درگيري خونين بر ســر 
زمينــي 62متــري در رامهرمــز كه به داخلي

جان باختن 7نفــر منجر شــد، دادگاه 
رسيدگي به اين پرونده كه براي برگزاري مراسم قسامه 
تشــكيل شــده بــود، بــدون حضــور اوليــاي دم و 
قسم خورندگان و بدون نتيجه اي روشن برگزار شد تا اين 

پرونده و متهمانش سرنوشت نامعلومي پيدا كنند.
به گزارش همشهري، شــروع اين اختالفات به سال90 
برمي گردد. آن زمان دو همسايه كه در كوچه اي بن بست 
در يكي از محله هاي رامهرمز زندگي مي كردند با يكديگر 
دچار اختالف ملكي شدند. يكي از همسايه ها در طول 
چند ســال  62متر در ملك همســايه پيشروي كرده 
بود كه با افشــاي اين ماجرا دو همسايه كه سال ها كنار 
يكديگر زندگي مي كردند كارشان به شهرداري و دادگاه 
كشيده شــد. در جريان بررســي پرونده در شهرداري 
رامهرمز، نه تنها به پيشروي همسايه در ملك همسايه 
ديگر توجهي نشد، بلكه حكم تخريب در ورودي خانه 
همسايه اي كه شاكي بود نيز صادر شد. اين كشمكش ها 
3سال ادامه داشت تا اينكه شهرداري اين حكم را اجرا و 

در خانه شاكي را تخريب كرد.

قتل 5نفر 
5روز از اين حادثه گذشته بود. اما هيچ كس نمي دانست 
كه حادثه بزرگ تري در راه است.  5خرداد93 درحالي كه 
شهردار و چند نفر از مسئوالن شهر براي پايان دادن به 
اين اختالف ملكي در محل حاضر شده بودند، اختالفات 
باال گرفــت. دقايقي از رفتــن شــهردار و همراهانش 
مي گذشت كه 2نفر از اعضاي خانواده اي كه درِ خانه شان 
تخريب شده بود با استفاده از 2كالشنيكف و يك كلت 

كمري به سوي همسايه حمله كردند. دو برادر به نام هاي 
كيامرث و اميد افرادي را كه در كوچه حضور داشتند، به 
رگبار بستند و در چند لحظه 5نفر، شامل 3نفر از اعضاي 
خانواده همسايه و 2نفر بي گناه كه در آنجا بودند، به قتل 
رسيدند. آنها بعد از قتل اين 5نفر، سوار بر موتورسيكلت 
شده و از آنجا گريختند. دو جوان مسلح اين بار به مقابل 
دادگستري رفتند  و ساختمان دادگستري را به گلوله 
بســته و خســارت زيادي به آنجا وارد كردند. سومين 
محلي كه مردان مسلح به آنجا رفتند نمايندگي يكي از 
شركت هاي خودروسازي بود كه همسايه شان در آنجا كار 
مي كرد. آنها آنجا را هم مثل دادگستري به رگبار گلوله 
بستند و قصد فرار داشتند كه خود را در محاصره مأموران 
پليس ديدند. دو پسر جوان كه يك ساعتي مي شد امنيت 
شهر را مختل كرده بودند حاضر نبودند خود را تسليم 
كنند و به درگيري با پليس ادامه دادند اما درنهايت يكي 
از آنها به ضرب گلوله مأموران از پا درآمد و دومين نفر نيز 

خودزني كرد و به زندگي اش پايان داد.

ضبط فيلم قبل از حادثه
اين حادثه موجب ايجاد رعب و وحشت عجيبي در شهر 
شــده بود و مأموران در جريان تحقيقات مقدماتي، دو 
برادر ديگر كيامرث و اميد به نام هاي آرش و ناصر را به 
اتهام همدستي با برادران شان دستگير كردند. هرچند 
آنها مدعي بودند كه از اقدام برادران شان بي خبر بودند 
اما شــواهدي وجود داشت كه نشــان مي داد ناصر در 
درگيري حضور داشته است. در اين ميان فيلمي از دو 
برادر كشته شــده به دســت آمد كه به چند روز قبل از 
حادثه برمي گشــت. آنها در اين فيلم از قصد شان براي 
انتقام گيري از همسايه و حمله به دادگستري صحبت 

كرده بودند اما هيچ اشــاره اي به حضور ناصر و آرش در 
اين حمله نشــده بود. با وجود اين پرونده دو برادر ديگر 
با صدور كيفرخواســت به دادگاه كيفري يك اســتان 

خوزستان فرستاده شد.

در دادگاه
در نخستين دور از رسيدگي به اين پرونده كه سال96 
در شعبه دوم دادگاه كيفري يك استان خوزستان برگزار 
شد، قضات دادگاه ناصر را به اتهام دست داشتن در قتل 
يكي از مقتوالن به قصاص محكوم كردند و آرش نيز به 
اتهام معاونت در قتل به تحمل 25سال حبس محكوم 
شد. اين  حكم پس از رسيدگي در شعبه16 ديوانعالي 
كشور نقض و دوباره به دادگاه فرستاده شد. در اين دور از 
رسيدگي قضات دادگاه، پرونده را از موارد لوث تشخيص 
و به برگزاري مراسم قســامه رأي دادند. طبق قانون در 
چنين مواردي اولياي دم بايد 50نفر از بستگان نسبي 
مرد خود را در دادگاه حاضر و آنها سوگند ياد كنند كه 

متهم قاتل است.

بالتكليف در انتظار قسامه 
طبق آنچه دادگاه اعالم كرده بود اولياي دم بايد روز اول 
بهمن ماه سال گذشته براي برگزاري مراسم قسامه در 
دادگاه حاضر مي شدند اما غيبت كردند. در اين شرايط 
وقت ديگري براي رسيدگي به پرونده تعيين شد. چند 
روز قبل دومين جلسه براي برگزاري قسامه نيز تشكيل 
شــد اما اولياي دم و قســم خورندگان در دادگاه حاضر 
نشــدند و حاال با گذشت 7سال از شــروع اين پرونده، 
ناصر كه اتهامش قتل عمدي است همچنان بالتكليف 
در زندان به سر مي برد و برادرش آرش با قرار وثيقه آزاد 
شده است. آرش درباره اين پرونده جنجالي به همشهري 
مي گويد: قبول دارم كه برادرانم اقدام اشــتباهي انجام 
دادند اما آنها تاوان كارشان را با جان شان پس دادند. باور 
كنيد من و ناصر در اين ماجرا هيچ دخالتي نداشتيم و اگر 
من مي دانستم دو برادرم قصد چنين كاري را دارند حتما 
مانع شان مي شدم و حاال  از مسئوالن قضايي خواهش 
مي كنم زودتــر به اين پرونده رســيدگي كنند تا من و 

برادرم از بالتكليفي نجات پيدا كنيم.

اختالف ملكي 2 همسايه جان 7نفر را گرفت و 2نفر را با سرنوشت نامعلومي مواجه كرد

3خواهر جوان در نقش مشــتري 
وارد مغازه ها مي شدند و 2نفر از آنها پيگيري

سر صاحب مغازه را گرم مي كردند 
تا خواهر كوچك تر نقشه سرقت را اجرا كند. آنها 
براي فرار از عذاب وجدان لوازم قديمي شان را به 

متكدي ها و كارتن خواب ها مي بخشيدند.
به گزارش همشهري، تحقيقات براي بازداشت 
خواهران ســارق از مدتي قبل و با شكايت چند 
مغازه دار شروع شد. تمام مغازه داران در پاساژي 
حوالي غرب تهران فعاليت داشتند و يكي از آنها 
كه صاحب بوتيك زنانه بود در شكايت خود گفت: 
ساعتي قبل 3دختر براي خريد لباس وارد مغازه ام 
شــدند و قيمت تعدادي از لباس ها را پرسيدند. 
بعد از آن دو نفرشــان ســرگرم صحبت با من و 
فروشنده ام شــدند و در نهايت بي آنكه خريدي 
انجام دهند، از مغازه ام خارج شدند. پس از رفتن 
آنها متوجه شدم چنددســت از لباس ها مفقود 
شده اند. همه جا را جســت وجو كرديم و پس از 
بررســي تصاوير دوربين هاي مداربســته مغازه 
متوجه شدم يكي از آن 3دختر مرموز زماني كه دو 
نفر ديگر سر من و فروشنده ام را گرم كرده بودند، 
به شــكل ماهرانه اي لباس ها را برداشته و داخل 
كيف بزرگــي كه همراهش بود انداخته اســت. 
وقتي موضوع را با كســبه ديگر پاســاژ در ميان 
گذاشتم متوجه شدم كه آن روز 3دختر مرموز به 
مغازه هاي ديگر پاساژ هم رفته و با همين شيوه و 

شگرد دست به سرقت زده اند.

زيركي مرد ساعت فروش
با مطرح شدن شكايت هاي سريالي مشخص شد 

كه دختران سارق به مغازه هاي چند پاساژ ديگر 
هم در غرب و شمال غرب تهران دستبرد زده اند. 
تنها ســرنخ، تصوير آنها با ماسك بود و بررسي 
آلبوم مجرمان سابقه دار نشــان مي داد كه آنها 
هيچ گونه ســوابق كيفري ندارند و اين موضوع 
كار پليس را براي بازداشت آنها دشوار تر كرد تا 
اينكه هفته گذشته با زيركي يك ساعت فروش 

هر 3دختر لو رفتند.  
ماجرا از اين قرار بود كه 3ســارق براي دزديدن 
ســاعت وارد مغــازه ساعت فروشــي شــده و 
درحالي كه 2نفــر از آنها ســرگرم حرف زدن با 
صاحب مغازه شــده بودند، ديگري شــروع به 
ســرقت تعدادي ســاعت كرده بــود. اما مرد 
ساعت فروش به آنها مشكوك شــده و درست 
لحظه اي كه 3ســارق از مغازه خارج شدند وي 
به دنبالشان رفته و مچشان را گرفته بود. دزدان 
كه خود را در يك قدمي دســتگيري مي ديدند 
سراسيمه پا به فرار گذاشتند و مرد ساعت فروش 
با فرياد از بقيه مغازه داران كمك خواســت و به 
تعقيب دزدان پرداخت. همزمان گشــت پليس 
در حال گذر از آن منطقه بود. مرد ساعت فروش 
موضوع را به مأمــوران اطــالع داد و در نهايت 
عمليات تعقيــب و گريز، به بازداشــت يكي از 
دختران منجر شد. اما دو نفر ديگر موفق به فرار 

شده بودند.
ســارقي كه بازداشت شــده بود به اداره پليس 
منتقل شد و در بازجويي ها به سرقت سريالي از 
مغازه ها با همدستي دو خواهر كوچك ترش اقرار 
كرد. با اعتراف وي، دو متهم ديگر نيز ســاعتي 
بعد بازداشت شــدند و پس از انتقال به دادسرا 

سارقانتحصيلكرده
سركرده اين باند خواهر بزرگ تر و27ساله است. او ليسانسه است و مي گويد خواهرانش دانشجو هستند. اين دختر 
جوان نقشه دزدي هاي سريالي را طراحي و بعد با همدستي خواهرانش آن را اجرا مي كرد. آنها براي اينكه از عذاب 
وجدانشان كم كنند، بعد از هربار سرقت وسايل قديمي خود مانند كيف، كفش، لباس و ساعتشان را به متكدي ها 

و كارتن خواب ها مي بخشيدند.

چه شد شماها كه تحصيل كرده ايد تبديل شديد به سارقان سريالي؟
به خاطر فقر و نداري. پدرمان سال ها قبل فوت شد و با مادرمان زندگي مي كنيم. مادرمان مريض است. از يك سو خرج درمان 
مادرم و از سوي ديگر خرج زندگي، كرايه خانه و چيزهاي ديگر باعث شد كه به فكر سرقت بيفتم. درست است كه تحصيل كرده ام 
و خواهرانم نيز دانشجو هستند اما شغل درست و حسابي نداريم. راستش اين روزها پيدا كردن كار ربط چنداني به تحصيالت 

ندارد و بايد پارتي داشته باشيم كه ما نداريم.
با سرقت شال و روسري و كيف و كفش مگر پولدار مي شديد؟

نه. اما از حسرت ما كم مي شد. هميشه حسرت پوشيدن لباس هاي خوب داشتيم. از همان اول يادگرفتيم جوري زندگي كنيم 
كه از گرسنگي نميريم. وقتي در جمع فاميل حاضر مي شديم يك دست لباس خوب و درست و حسابي هم نداشتيم. چون اصال 

اولويت زندگي ما نبود. بايد كار مي كرديم تا خرج تحصيل، كرايه خانه و هزينه خورد و خوراك را تهيه كنيم.
مگر همه شما كار نمي  كرديد؟

هميشه بار اصلي روي دوش من بود. بعد از مرگ پدرم، من نان آور خانه بودم اما درآمد چنداني نداشتم. براي همين نقشه سرقت 
كشيدم. در ابتدا قصد داشتيم به طالفروشي ها دستبرد بزنيم اما ترسيديم. چون ريسكش باال بود. حتي به چند مغازه طالفروشي 
رفتيم اما ديديم سيستم امنيتي بااليي دارند و قطعا گير مي افتيم. به همين دليل بي خيال طالفروشي شديم. بعد تصميم گرفتيم 

به مغازه هاي كيف و كفش فروشي، بوتيك هاي زنانه و فروشگاه هاي شال و روسري و ساعت و وسايل تزئيني دستبرد بزنيم.
با وسايل سرقتي چه مي  كرديد؟

وسايل تزئيني را مي فروختيم و مابقي را استفاده كرديم. براي اينكه از عذاب وجدانمان كم كنيم بعد از هربار سرقت، كيف، كفش، 
شال، مانتو و يا هر وسيله ديگري كه سرقت مي كرديم را براي خودمان برمي داشتيم و قبلي ها را به متكدي ها يا كارتن خواب ها 

مي داديم. فكر مي كردم كه صاحب مغازه ها به خاطر يك شال و روسري شكايت نمي كنند اما تصورمان اشتباه بود.
نقشه دزدي را خودت اجرا مي كردي؟

نه. من و خواهر وسطي ام سر فروشنده را گرم مي كرديم تا خواهر كوچك ترم سرقت كند. شايد باور نكنيد بار اول به هر مغازه اي 
رفتيم خواهرم جرأت نكرد سرقت كند. مي ترســيد گير بيفتد اما وقتي نخستين سرقت را انجام داد ترسش ريخت و اينجوري 
شد كه تبديل شديم به دزدان سريالي. اما حاال پشيمانيم و به شدت نگران مادر بيمارم هستيم. اميدواريم شاكيان ما را ببخشند 

و آزاد شويم.

نظافت معابر هميشه در دستور كار مديريت شهري است
روابط عمومي منطقه 5شــهرداري تهران پيرو چاپ پيام مردمي با 
موضوع نظافت برج طوبي در ستون با مردم روز 22ارديبهشت پاسخ 
داده است: » ضمن تشــكر از شهروند عزيز به اســتحضار مي رساند 
اليروبي و نظافت و رفت و روب معابر به صورت روزانه در دســتور كار 
مديريت شهري منطقه قرار دارد. درپي دريافت پيام اين شهروند نيز 
تأكيد مجدد بر نظارت مستمر بر روند پاكيزگي معابر صورت گرفته. از 
شهروندان نيز تقاضا داريم از رها سازي  پسماند در معابر و انهار بپرهيزند 

تا هميشه شهري زيبا و پاكيزه داشته باشيم.«

مردي با لبــاس مبدل درحالي كه ماســك به صورت 
و عصاي نابينايان در دست داشــت به سمت يكي از 
كاركنان حرم امامزاده صالــح)ع( در تهران تيراندازي 
كرد و جان او را گرفت. با فرار عامل شــليك مرگبار، 
جست و جوي تيم جنايي پايتخت براي يافتن مخفيگاه 

وي و بازداشتش آغاز شده است.
به گزارش همشــهري، ســاعت 8صبح يكشنبه نهم 
خرداد ماه اهالي خياباني در حوالي دزاشــيب صداي 
تيراندازي شنيدند و همزمان مردي را ديدند كه  تير 
خورده و خون آلود روي زمين افتــاده بود. با گزارش 
حادثه به پليس و اورژانس، مأمــوران كالنتري101 
تجريش راهي محل حادثه شدند و تحقيقات آغاز شد. 

قرباني مردي حدودا 40ساله بود كه گلوله به شكمش 
اصابت كرده بود و با حضور اورژانــس براي درمان به 
بيمارستان شهداي تجريش منتقل شد. اگرچه كادر 
درمان تالش خــود را براي درمان مــرد زخمي آغاز 
كردند، اما شدت جراحت و خونريزي اش به حدي بود 

كه به كام مرگ رفت.

گزارش يك قتل
با مرگ مرد زخمي، گزارش اين تيراندازي مرگبار به 
قاضي رحيم دشــتبان، بازپرس جنايي تهران اعالم 
شد. او به همراه كارآگاهان تشــخيص هويت پليس 
آگاهي تهران و متخصصان پزشكي قانوني راهي محل 

تيراندازي شدند. در بررسي هاي اوليه مشخص شد كه 
مقتول مهندس طاهري نام داشــته و معاون عمراني 
حرم امامزاده صالح بوده اســت. محلي كه تيراندازي 
در آنجــا رخ داده بود، جايي بود كــه مقتول به همراه 
خانواده اش در آنجا زندگي مي كرد. به گفته خانواده اش، 
مهندس طاهري صبح روز حادثه براي رفتن به محل 
كارش خارج شده و در نزديكي خانه اش هدف شليك 
گلوله قرار گرفته بود. در بررسي هاي ميداني از محل 
تيراندازي، دو پوكه به دســت آمد و اين نشان مي داد 
كه عامل تيراندازي 2گلوله به ســمت مهندس سعيد 
طاهري شليك كرده كه يكي از آنها به شكم مهندس 

جوان اصابت كرده و مرگ او را رقم زده بود.

جزئياتترورمعاونعمرانيحرمامامزادهصالح)ع(

رازقتلورزشكارخاشي
دراعترافاتدزدانمسلح

تالش تيم جنايي براي يافتن عامل شليك مرگبار آغاز شده است

تيم جنايي در گام بعدي براي به دست آوردن ردي از 
قاتل، به بازبيني تصاويردوربين هاي مداربسته اي كه 
در محل وجود داشت، پرداخت و مشخص شد مردي 
با لباس مبدل درحالي كه ماســك به صورت و عصاي 
نابينايان به دست داشته، ســاعتي قبل از تيراندازي و 
خروج مقتول از خانــه اش در اطراف آنجا كمين كرده 
بود. او درست مقابل خانه مهندس جوان به انتظارش 
نشسته بود كه به محض خروج مقتول از خانه، با اسلحه 

كلت اقدام به تيراندازي كرده بود. مرد تيرانداز پس از 
شليك 2گلوله ســوار بر خودرويي شده و از محل فرار 
كرده بود. در ادامه تحقيقات، اطالعاتي به دست آمده 
كه نشــان مي داد قاتل پس از تيراندازي خودش را به 
پارك جمشيديه رسانده و لباس هاي مبدل خود را از 
تن بيرون كرده و لباس هاي خودش را پوشيده است. 
سپس از پارك خارج و پس از آن ناپديد شده است. او 
در تمام اين مدت ماسك به صورت داشته و چهره اش 
قابل شناسايي نبوده اســت. از سوي ديگر تيم جنايي 
به تحقيق از خانواده مهندس طاهــري پرداخت كه 
آنها گفتند وي با هيچ كس خصومتي نداشته و كامال 
آرام و خوش اخالق بــوده و صبــح روز حادثه طبق 
معمول هميشه براي رفتن به محل كارش از خانه خارج 
شــده بود كه اين حادثه رخ داد. هم اكنون، گروهي از 
كارآگاهان اداره دهم پليــس آگاهي تهران ماموريت 
يافته با انجام بررسي هاي تخصصي هويت مرد تيرانداز 

را شناسايي و او را دستگير كنند.

سعيد طاهري؛ مقتول

به ارتكاب سرقت هاي سريالي اعتراف كردند.
 پس از اين اعترافات هر ســه خواهر با دســتور 
بازپرس دادســراي ويژه ســرقت بــراي انجام 
تحقيقات بيشتر و شناســايي شاكيان ديگر در 
اختيار مأموران پليس آگاهي تهران قرار گرفتند.

با دستگيري اعضاي يك باند سرقت مسلحانه در شهرستان 
خاش، راز قتل ووشوكار جوان اين شهر فاش شد.

به گزارش همشهري، 13فروردين امسال جواني به نام 
امين ميربلوچ زهــي از قهرمانــان و مربيان معروف 
رشته ووشو در شهرســتان خاش استان سيستان 
و بلوچســتان، ســوار بر خودروي خود در راه رفتن 
به مراسم عروسي يكي از آشــنايانش در شهرستان 

ايرانشهر بود كه حادثه هولناكي رخ داد. چند مرد كه 
ســوار بر 2خودروي پژو 405 بودند درحالي كه از پشت 

سر خودروي جوان ورزشكار را تعقيب مي كردند، شروع به 
تيراندازي به سوي آن كردند. هدف آنها متوقف كردن خودرو براي 

ارتكاب نقشه سرقت بود اما در جريان تيراندازي اين گروه، يكي از گلوله ها به بدن جوان ورزشكار 
اصابت كرد و باعث مرگ او شد. وقتي خودروي امين متوقف شد، دزدان مسلح به سراغ آن رفتند و 
ارزش مقتول به سرعت از محل دور شدند. دقايقي بعد و با تماس شاهدان، تيمي  با سرقت اموال با 
از ماموران پليس راهي محل حادثه شدند اما جوان ورزشكار جانش را از دست داده بود و از همان 
زمان، تحقيقات براي شناسايي و دستگيري عامالن اين جنايت آغاز شد. با گذشت كمتر از 2ماه 
از اين حادثه هولناك، روزگذشته فرمانده انتظامي استان سيستان و بلوچستان خبر از دستگيري 
دزدان مسلحي داد كه در جريان بازجويي ها به قتل ورزشكار معروف خاشي نيز اعتراف كرده اند.  
سردار احمد طاهري گفت: در پی سرقت های مسلحانه و به عنف و همچنين قتل ورزشكار معروف 
خاشی، دستگيری سارقان و عامالن جنايت در دستور كار پليس آگاهی شهر خاش قرار گرفت. 
در تحقيقات ميدانی از شاهدان عينی، مشخص شد كه دزدان 6مرد مسلح هستند كه با سر و 
صورتی پوشيده و به وسيله 2دستگاه سواری پژو 405 پالك مخدوش و تهديد سالح گرم، اقدام 
به سرقت مسلحانه از طعمه هايشان كرده  اند. وي ادامه داد:  با انجام تحقيقات گسترده،  كارآگاهان 
سرنخ هايي از سارقان به دست آورده و هويت آنها مشخص شد. وي خاطرنشان كرد: پس از يك  ماه 
تالش شبانه روزي پليس، محل اختفاي سارقان در يكي از روستاهاي حومه شهر خاش شناسايي 
شد و عصر شنبه،  طي يك عمليات ضربتي و منسجم، اعضاي اين باند در مخفيگاهشان دستگير 
شدند. سردار طاهري افزود: متهمان دستگير شده به قتل ورزشكار خاشي و ارتكاب 19سرقت 

مسلحانه، زورگيري و سرقت سيم و كابل برق اعتراف كردند و تحقيقات از آنها ادامه دارد.

3خواهر بعد از سرقت از مغازه ها 

براي فرار از عذاب وجدان دست 

به كار عجيبي مي زدند وقتيخواهرانسارق
خّيرميشدند
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توقيفيامميزي؟
پخش مجموعه »مي خواهم زنده بمانم« به درخواست 

معاونت نیروی انتظامی تا اطالع ثانوی متوقف شد

معاون اجتماعي ناجا از »ساترا« خواســت مجوز نمايش مجموعه 
»مي خواهم زنده بمانم« به كارگرداني شــهرام شــاه حســیني از 
سريال هاي اختصاصي كه توسط وي او دي فیلیمو پخش مي شود را 

تا اطالع ثانوي متوقف كند. 
به گزارش همشــهري، معاون اجتماعي نیروي انتظامي جمهوري 
اسالمي ايران طي نامه اي از  سازمان تنظیم مقررات رسانه هاي صوت 
و تصوير فراگیر )ساترا( خواسته است؛ با توجه به اينكه محمدحسین 
شايسته تهیه كننده مجموعه نمايش خانگي مي خواهم زنده بمانم 
مي خواســته مالحظات ناجا را طي جلســه اي كه با عوامل سازنده 
اين مجموعه داشته براي اصالح برخي قسمت ها لحاظ كند و چون 
تاكنون اين اصالحات انجام نشده درخواست توقف موقت اين سريال 
را كرده اســت. وي او دي فیلیمو تا كنون از برداشــتن قسمت هاي 
ابتدايي اين مجموعه خودداري كرده است. در اين بخشي از نامه آمده 
است:»مجموعه نمايش خانگي »مي خواهم زنده بمانم« توسط آقاي 
محمدحسین شايسته )تهیه كننده( بدون هماهنگي و اخذ مجوز هاي 
الزم از اداره سینمايي اين معاونت تهیه و تولید و پس از پخش مشخص 
شد مشار الیه مالحظات و استاندارد هاي سازماني ناجا را در اثر تولیدي 
رعايت ننموده و مقرر شــد عوامل تولید )تهیه كننده، كارگردان و 
نويسنده( با نماينده ناجا جلسه اي تشكیل و نسبت به لحاظ نمودن 
نقطه نظر اصالحي اقدام نمايند و بر همین اســاس و پس از منعقد 
شدن جلسه مورد نظر، توافق شــد تهیه كننده ظرف سه روز تمامي 
قسمت هاي پخش شده تا قســمت يازده را از پلتفرم شبكه نمايش 
خانگي و تمامي سايت هاي اينترنتي جمع آوري و از قسمت دوازدهم 
كلیه مالحظات سازماني را لحاظ و لیكن پس از پخش قسمت دوازهم 
و سیزدهم مشاهده گرديد گروه تولید به مصوبات جلسه في مابین 
تمكین نكرده است.« با توجه به اين موضوع و پیگیري هاي انجام شده 

هنوز ساترا در اين باره پاسخي نداده است.

حذفسازهادرآوايدوست
تأملي در حذف سازهاي نوازندگان، هنگام پخش آنالين 

كنسرت شهرام ناظري 

ســاز نوازندگان در پخش آنالين كنسرت آواي دوست 
)شــهرام ناظري( حذف شده اســت؛ يعني اينكه نوع موسيقی

ممیزي هاي صدا و سیمايي، خود را به نمايش خانگي و 
پخش هاي آنالين هم رسانده  است.

آنچه در نمايش آنالين كنسرت شهرام ناظري اتفاق افتاده است بیشتر 
از آنكه عجیب باشد خطرناك به نظر مي رسد. رويه رسانه ملي در نشان 
ندادن ساز و پوشاندن سازها با گل و سبزه و اجزاي صحنه و نشان دادن 
در و ديوار بیش از اينكه مبتني بر معیارهاي شرعي يا قانوني يا عرفي 
باشد، سلیقه اي تنگ نظرانه است كه به مرور زمان فراگیر شده و كسي 
جرأت به هم زدن آن را نداشته اســت. كم نبوده است سال هايي كه 
سازهاي نوازندگان از تلويزيون پخش شده و نه اتفاقي افتاده است و نه 
كسي و نه به چیزي خدشه وارد شده است. اما سلیقه هاي تنگ نظرانه  
خود را به مرور زمان تبديل به عرف يا شرع يا قانون كرده اند. حاال همان 
معیارهاي تنگ نظرانه خود را به عرصه هاي تازه تري مثل شبكه نمايش 

خانگي و پلتفرم هاي پخش آنالين رسانده اند.
اينجا جايي است كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي بايد وارد شود و 
چارچوب ها را يك بار ديگر تعريف كند، چــه اگر اين اتفاق نیفتد دير 
نیست كه سازها را نتوان در هیچ رســانه و شبكه اي كه ناگزير از اخذ 

مجوز از نهادهاي نظارتي است پخش كرد.

ضرورتساختسريالهاييازشخصيتهايمعاصر

حسین تبريزي، كارگردان اين سريال در پاسخ به اين سؤال كه ضرورت 
ساخت سريال و فیلم هايي از شــخصیت هاي معاصر و به لحاظ تاريخي 
خیلي نزديــك به دهه هايي كــه زندگي مي كنیم، چیســت، مي گويد: 
»آشــنايي با مفاخر يك كشور جهت الگو ســازي  براي نسل هاي بعدي 
همیشه جزو رســالت هاي فرهنگي يك جامعه محسوب مي شود و قطعا 
از اين باب از ضرورت هاي تولید فیلم و ســريال خواهد بود، اما كار كردن 
روي شــخصیت هايي كه به لحاظ تاريخي به دهه اي كه ما در آن زندگي 
مي كنیم نزديك تر هســتند، قطعا ســخت تر بوده و به نظر بار سنگیني 
بر دوش كارگردان است.« وي معتقد اســت كه وقتي ساخت سريال از 

شــخصیت هاي معاصر مطرح مي شود، كار دشوارتر اســت؛ چراكه بايد 
به گونه اي تولید صورت گیرد كه اعتماد تماشــاگران به طور كامل جلب 
شود. تبريزي ادامه مي دهد: »كار روي چنین پروژه هايي براي اينكه افراد 
منتسب به آن شخصیت و دوستان و آشــنايان و حتي مردم عادي كه با 
شخصیت ارتباط داشتند، حضور دارند، ســخت تر است و فیلمساز بايد 
نزديك ترين فضا رو به واقعیت ترسیم كند و اين در حالي اتفاق مي افتد كه 

بايد جذابیت دراماتیك براي مخاطب نیز ايجاد شود.«

3سالزمانبراينگارشسريال

تبريزي همچنین درباره انتخاب بازيگران و اينكه پروسه نگارش فیلمنامه 

به چه شــكل بوده، توضیح مي دهد: »نگارش فیلمنامه نزديك به 2سال 
توسط گروه نويسندگان سريال نوشته شد و در اين مدت به طور منظم با 
دوستان، آشنايان، بستگان و حتي مديران ارشد كشوري مصاحبه هايي 
صورت گرفت كه در رأس آنها خود خانواده شهید و همسر گرامي ايشان 
بوده و قطعا داســتان هايي كه از زندگي شــهید روايت مي شود با نظر و 
مشورت اين افراد نگارش شده است.« كارگردان سريال »جاده در دست 
تعمیر« اضافه مي كند: »پروسه تولید فیلمنامه از زمان ارائه طرح تا پايان 
نگارش و حتي تا زمان تصويربرداري هم ادامه داشــت و در كل نزديك 
به 3سال طول كشــید كه تحقیقات میداني و كتابخانه اي نوشتن طرح، 
سیناپس فیلمنامه و... را دربرمي گرفت و توسط تیم نويسندگان انجام شده 
و از زماني كه بنده هم به عنوان كارگردان به گروه ملحق شدم، بازنويسي 
مجدد هم انجام شد كه تا آخرين روزهاي تصويربرداري هم ادامه داشت.«

تالشبرايدوريازشعارزدگي

اين كارگردان در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به زندگي شهید شهرياري 
و موضوعات  امنیتي آيــا تغییراتي صورت گرفت و يا ســختگیري هايي 
در پروســه نگارش و تولید داشــتید، مي گويد: »باالخره زندگي شهید 
شهرياري در بعد كاري كه به دانش هسته اي كشور هم مربوط مي شود، 
حساسیت هاي خاص خودش را دارد، اما با توجه به كار تیمي، مسئوالن 
نهايت همكاري را داشتند و خیلي درگیر ســختگیري ها و اعمال نظرها 
نبوديم.« از شــعارزدگي در ساخت ســريال ها با مضامین سريال »صبح 
آخرين روز« مي پرسیم و اينكه چقدر تالش شده اين سريال دچار شعار 
و شعارزدگي هاي رايج در تولید سريال ها نشود؟ تبريزي در پاسخ به اين 
ســؤال مي گويد: »بله بعضا در چنین آثاري شعارزدگي ديده مي شود كه 
همین شعارزدگي باعث شــده تا سريال ها تماشــاگران خود را از دست 
بدهند، اما به نظرم در نگارش و تولید اين سريال كه اتفاقا موضوع خاص تري 
نسبت به سريال هاي مشــابه دارد، تمام تالش را داشتیم كه از اين موارد 
دور شويم تا تمام پیام هاي ســريال را بتوانیم در قالب بستر دراماتیك به 
تماشاگر انتقال دهیم.«تبريزي همچنین در پاسخ به اين سؤال كه با توجه 
به سفارش تولید سريال، آيا سفارش دهنده باعث كندي كار يا دخالت  در 
روند تولید شده يا خیر؟ نیز توضیح مي دهد: »خدا را شكر اينگونه نبود و 
سفارش دهندگان تولید اين سريال تمام همكاري الزم را با گروه سازنده 
داشتند و با توجه به تجربه كاري كه داشتیم در تولید تالششان اين بود كه 

كمترين چالش را داشته باشیم.«

قهرمانسازيواقعيازيكشخصيت

وي همچنین به قهرمان سازي  در تولید سريال هاي ايراني اشاره مي كند 
و اينكه به واسطه تولید گسترده ســريال هاي خارجي و جذابیت آنها چه 
مي توان كرد كه ســريال هاي ايراني هم قهرمانان ماندگار خود را داشته 
باشند. تبريزي درباره اين موضوع توضیح مي دهد: »قهرمان سازي  زماني 
كه در قالب يك داستان و تخیل باشــد، قطعا سختي و پیچیدگي خاص 
خودش را دارد كه البته رقابت با آثار خارجي بسیار سخت است، ولي ما در 
اين سريال يك قهرمان ملي و شايد جهاني را داريم كه زندگي او را روايت 
مي كنیم و به تصوير مي كشیم؛ بنابراين اين مورد با تولید آثار ديگر متفاوت 
است؛ چون مخاطب ما شخصیت اصلي سريال را مي شناسد و نسبت به او 
ذهنیت دارد. پس ما وظیفه داريم كه اين ذهنیت را با خودمان همسو كنیم. 
قطعا هم نمي توانیم چیزي جز واقعیت را روايت كنیم؛ چون به مخاطب 

خودمان متعهد هستیم كه واقعیت تاريخي را در اختیار وي بگذاريم.«

برنامه روز ششم جشنواره جهاني فيلم فجر

کارگردان/ کشورنام فيلم

داتزه پوتزه)فنالند، داتويا(گودال

جوزپه پدرسولي)ايتاليا( حقايقي درباره زندگي شيرين

تاکاشي کويزومي)ژاپن(گذار: آخرين روزهاي سامورايي

مجيد مجيدي)ايران( بدوك

احسان عبدي پور)ايران( ميِجر

بارتوس کروهليك)لهستان(سوپرنوا

آندرس توماس ينسن)دانمارك(سواران عدالت

دنژ ناگ)مجارستان، لتوني، فرانسه، آلمان(نور طبيعي

رادني شرآ)آمريكا(خطايي کوچك در ماتريس

جود سعيد)سوريه( جاده آسمان

باکيت موکول، دستان ژاپراولو جاده اي به بهشت
)قرقيزستان( 

فاتوس بريشا)جمهوري کوزوو(سيرك پرنده

آلن تنر)سوئيس(شارل مرده يا زنده

يوسف البلوشي)عمان(سلما

مهدي شامحمدي)ايران(هجده هزار پا

ايوايلو هريستوف)بلغارستان(هراس

اين چند جمله نم تازگي است به خبري كه براي 
بیات شدنش هنوز خیلي راه داريم پس يادتان جشنواره

باشد كه جشنواره جهاني فیلم فجر از همین دوره 
سي و هشتم باالخره توسط فیاپف مهر تأيید دريافت كرد و شد 
يكي از جشنواره هاي قابل اعتناي سینمايي دنیا كه فدراسیون 
جهاني انجمن تهیه كنندگان سینما آن را به رسمیت مي شناسد. 

حاال از پَِس خبر نم زده بايد رسید به اين مهم كه خوب ما را همه 
مي دانند و بدمان را رفقا. پس جشنواره جهاني فجر كه به كوشش 
دبیر سابقش چند باري توســط ناظران فیاپف نمره قبولي در 
امتحانات ثلث گرفته بود و حاال در دوره اكنون و با دبیر جديد 
قبول خرداد شده است را بايد با احترام و عالقه به چند توصیه 
ساده اما ضروري توجه داد.  اول اينكه براي رسیدن به تراز اعتبار 
جشــنواره هاي معتبر دنیا بايد به اندازه همه سال هاي غیبت و 
درجا زدن كوشید. فجر به اين سادگي ها برلیناله نمي شود اما 
نبايد كوشش و دورانديشي را گم كرد و از ياد برد معتبرها اندك 
اندك اعتبار به جیب و شخصیت و حال و وضعیت خود افزوده اند. 
نكته دوم تن دادن به قواعد برگزاري جشنواره هاي الف دنیاست؛ 
قاعده خريد رسمي فیلم براي پخش و البته پرهیز از سايیدن تیغ 
سانســور بر پیكره آثار. مديران جشــنواره بايد تعارف را كنار 

بگذارند، اگر به اين اصول اعتقاد ندارند معتقد شوند و اگر الزم 
است مقامات باالدستي را به اين مهم توجه دهند كه جشنواره 
جهاني داشــتن مخاطب جهاني دارد و اين تماشاگران، بخش 
ويژه تر و جدي تر مخاطبان سینما را تشكیل مي دهند پس بايد 
اثر خوب را با سازوكار خوب و بي اعمال سلیقه به تماشا بنشینند. 
نكته ســوم به واقع درخواســت براي ارتقاي بي وقفه كیفیت 
برگزاري و اداره جشنواره اســت. تالش هاي خاص اهالي فجر 
جهاني از ابتداي مستقل شدن از فجر ملي غیرقابل انكار است اما 
بهبود دوره به دوره كیفیت جشنواره بايد به هدفي جدي بدل 
شود. خريد و نمايش فیلم هاي معتبر، دعوت از مهمانان نامي، 
ارتقاي كیفیت برگزاري از شرايط نمايش فیلم گرفته تا باال بردن 
استانداردهاي جانبي جشنواره و خالصه در يك كالم قدم زدن 

به سمت افق معتبر شدن نبايد فراموش شود...

قبولخــرداد
مسعودمير
روزنامه نگار

»صبحآخرينروز«ســريالياستكهاين
شبهاازشبكه2پخشميشود؛سرياليگفتوگو

امنيتي-سياسيكهحسينتبريزيآنرا
كارگردانيكردهوكاوهخداشــناس،نقششهيدمجيد

شهرياريرابازيميكند.
تصويربردارياينســريالبعداز7ماهبهپايانرسيده
وتفاوتشباديگرســريالهااينبودكهتبريزيآنرا

درزنجانساخته؛سريال30قسمتيكهدرمركزصداو
سيماياينشهروزادگاهشهرياريساختهشدهاست.
حسينتبريزيدركارنامهخودساخت50فيلمتلويزيوني
وســريالرادارد؛كارگردانمتولد49كهازســال74
فعاليتخودراآغازكردهاســت.داستاناينسريالاز
صبحروزترورشهيدشهرياريآغازمیشودوبهگذشته
برميگرددو4۶سالزندگياوراروايتميكند.شهيد
دكترمجيدشهرياري،استاددانشگاهشهيدبهشتيواز
دانشمندانهستهايايرانبودكههشتمآذر۱3۸9در

يكعملياتتروريستيبهشهادترسيد.

شبيه شهيد شهرياري
كاوهخداشناس،بازيگرتئاتروتلويزيونوسينماستكه
درسريال»صبحآخرينروز«نقششهيدشهرياريرابازي
ميكند.خداشناسدراينگفتوگوازبازيدرنقششهيد
شهرياريوشخصيتاوميگويد.كاوهخداشناس،بازيگر
نقششهيدمجيدشهرياريدرسريال»صبحآخرينروز«
دربارهشخصيتيكهبازيميكندبههمشهريميگويد:
»ايننخستينتجربهمنبرايايفاينقشيبودكهدرتاريخ
معاصرايرانحضورداشتهاست.شايدبسياريازمردمبا
فرازونشيبهايزندگياينشهيدآشنايينداشتندوخود
منهمزمانيكهفيلمنامهراخواندمياباهمسروخانواده
ايشانگپوگفتداشتم،تازهمتوجهشدمكهزندگيشهيد

شهرياريچهسختيهاوباالوپايينهاييداشتهاست.«
ويادامهميدهــد:»بخشعمدهايازفرازونشــيبها
درفيلمنامههمگنجاندهشــدهاســت.يكيازمهمترين
ويژگيهايتجربهايكهمنداشــتماينبودكهاحساس
كردمقراراستدربارهشخصيتيصحبتكنمكهچندوجهي
است.«خداشناسمعتقداستكهشهيدشهرياريعالوهبر
داشتنيكجايگاهعلميودانشگاهيكهازاوبهعنوانيك
دانشمنديادميشود،حالوهوايشباخانوادهبهويژهمادرش
بهعنوانقطبعاطفيزندگياشوباهمسروفرزندانشكامال
دريكتضادورنگآميزيهايبسيارمتنوعبودهاست.جالب
استكهويدرهرمحيطيقرارميگيرد،ويژگيهايكامال
متفاوتيراارائهميدهد؛يعنيدرخانوادهيكفردبســيار
همراهوبازيگوشدرمواجههبابچههاودرمحيطكارفردي
مصمم،منظمومسئوليتپذيراست.اينفردقاعدتاباخود
يكسرينكتهبينيونكتهسنجينيزداشتهاست.«ويدر
ادامهميافزايد:»تالشكردمباريزهكاريهاييرفتار،مدل
نگاه،لحنحرفزدنوآهنگصداييكهبرايشانطراحي
كردم،شخصيتاينشهيدرابرايمخاطبباورپذيرتركنم
وحتيآنهاييكهايشانراازنزديكديدهاندوباايشانآشنا
هستندباديدناينسريالدورينكنند.«ويدرپاسخبه
اينپرسشكهســريال»صبحآخرينروز«تاچهاندازهاز
كليشههايهميشگيدوريكرده،توضيحميدهد:»اينكه
برخيميگوينداينسريالدرشأنشهيدشهريارينيست،
دستبهقضاوتزودهنگامزدهاند؛چراكهسريالهنوزبه
دوراندانشجوييشهيدشهرياريورودنكردهاستوتازه
درقسمتهايبعديشخصيتوقهرمانسريالواردقصه
ميشود.ماتابهاالنيكپيشدرآمديبرايورودشخصيت
اصلي،اجتماعيومعاصرشهيدشهرياريطراحيميكرديم
وبرايآنازقبلازبهدنياآمدنايشانودورانكودكيآغاز
كرديم.«بازيگر»صبحآخرينروز«بابياناينكهپرداختنبه
زندگيمفاخرعلميامريمهموارزشمنداست،ميگويد:
»پرداختنبــهزندگيمفاخرعلميكامــالميتواندبراي
جامعهبهويژهنسلجوانوامروزيالگوسازيكندوآگاهيو

خردمنديرادرجامعهپرورشميدهد.«

ث
مك

حسین تبريزي، كارگردان سريال »صبح آخرين روز«  از نگارش و تولید اين مجموعه گفت

قهرمان در صحنه واقعيت
 شبكه2، شب هاي آخرين  ماه بهار زندگي شهید شهرياري 

دانشمند هسته اي را  روي آنتن دارد

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار
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كيوسك

 انقالب مصر در سال2011 
و آغاز سلســله بحران هاي گزارش 1

داخلي كه با كودتاي سال 
2014 به اوج خود رســيد نام اين كشور 
قدرتمند عربي را بــراي مدت  ها از متن 
تحوالت اساســي منطقــه خاورميانه به 

حاشيه رانده بود.
مصر كه روزگاري هدايــت جهان عرب 
در جبهه نبرد عليه اسرائيل و همچنين 
ســاير پرونده هاي منطقه اي را بر عهده 
داشت، طي اين سال ها به ميدان رقابت 
كشــورهايي نظيــر عربســتان، تركيه، 
امارات و حتي قطر تبديل شــده بود. اما 
اين شــرايط، اكنون با گذشت 7سال از 
كودتــاي مصر و احيــای تدريجي ثبات 
داخلي اين كشــور رو به تغيير اســت. 
بدون شــك مهم ترين نشــانه براي اين 
واقعيت، نقش محوري مصر در مذاكرات 
غيرمســتقيم ميان رژيم صهيونيستي با 
حماس و دستيابي به آتش بس براي توقف 

جنگ 11روزه غزه است.
بــه روايــت روزنامــه نيويورك تايمز، 
تالش هاي مصر در توقف جنگ 11روزه تا 
اندازه اي مؤثر بوده كه تشكر مستقيم جو 
بايدن از عبدالفتاح سيسي، رئيس جمهور 
اين كشــور را به دنبال داشته است. تمام 
اينها در حالي اســت كه به نظر مي رسد 
نقش مصر بــه آتش بس اخيــر محدود 
نمانده و تالش هاي همه جانبه اين كشور 
براي دســتيابي به صلحــي پايدارتر در 
پرونده فلسطين ادامه دارد؛ تالش هايي 
كه از حمايت قاطــع دولت جديد آمريكا 

برخوردار است.

سفر تاريخي اشكنازي به مصر
صبح روز گذشــته رســانه هاي مصر در 
خبري فوري اعالم كردند آبي اشكنازي، 
وزير خارجه رژيم صهيونيستي در سفري 

از پيش اعالم نشده وارد قاهره شده است. 
آخرين حضــور اشــكنازي در مصر به 
13سال قبل و هنگامي كه او همچنان در 
كسوت يك فرمانده نظامي بود برمي گردد. 
به نوشــته روزنامه اليوم الســابع مصر، 
»تثبيت آتش بس« و »جزئيات بازسازي 
غزه« در راس پرونده هــاي مورد مذاكره 
اشكنازي با مقامات مصري است. از سوي 
ديگر روزنامه يديعــوت احرونوت مدعي 
شده هيأتي بلندپايه از مقامات ديپلماتيك 
و امنيتي، اشــكنازي را در سفر به قاهره 
همراهي مي كنند. ايــن روزنامه عبري 
مي نويسد: »نقش مصر در اين رايزني ها 
از يك ميانجي ســاده بــراي انتقال پيام 
فراتر رفته و مي توان گفت هم اكنون يكي 
از مهم ترين مذاكرات صلح فلســطين با 
محوريت قاهره در جريان اســت.« البته 
سفر اشكنازي به قاهره تنها رخداد مهم 
روز گذشته براي خاورميانه نيست، چرا 
كه همزمان با آن عبــاس كامل، رئيس 
ســازمان اطالعات مصر نيز بــه تل آويو 

سفر كرد.
به گزارش شبكه العربيه، عباس كامل پس 
از مالقات با سران دستگاه هاي نظامي و 
امنيتي رژيم صهيونيســتي در تل آويو 
به منظور مالقات با محمود عباس، رئيس 
تشكيالت خودگردان عازم رام اهلل شده و 
در ادامه نيز ســفري كوتاه به غزه داشته 
است. روزنامه اليوم السابع مصر به نقل از 
يك منبع آگاه مدعي شده عباس كامل در 
اين سفر با بنيامين نتانياهو، نخست وزير 
رژيم صهيونيســتي نيز مالقات داشته؛ 
شخصيتي كه پيش بيني مي شود بر اساس 
تحوالت انتخاباتي اســرائيل ظرف مدت 
كوتاهي از قدرت بركنار شــود. روزنامه 
هاآرتص با اشــاره به سفر رئيس سازمان 
اطالعات مصر به ســرزمين هاي اشغالي 
مي نويســد: قاهره بــا تأكيد بــر پرونده 
بازســازي غــزه به دنبال كســب برخي 
امتيازات حقوقي و ســرزميني از طرف 
اسرائيلي اســت. اين كشــور همچنين 

متعهد شده نظارت دقيق تري بر فرايند 
ورود سالح به نوار غزه از طريق صحراي 

سينا داشته باشد.

حمايت آمريكا و كارشكني هاي اسرائيل
همزمان با تحوالت پرســرعت در مسير 
مذاكــرات غيرمســتقيم غزه بــا رژيم 
صهيونيســتي، وزارت دفــاع آمريكا با 
صدور بيانيــه اي از تالش هاي مصر براي 
دســتيابي به آتش بــس دائمي حمايت 
كرد. در اين بيانيه آمده است: طرح صلح 
مصر كه ضامن امنيت اسرائيل و بازسازي 
ويراني هاي به جا مانده از جنگ 11روزه 
در غزه است چشم اندازي مهم در مسير 
دســتيابي به صلح پايدار ميان فلسطين 
و اسرائيل به شــمار مي رود. پيش از اين، 
آنتوني بلينكن، وزيــر خارجه آمريكا نيز 
در ســفر به قاهره و مالقات با سيسي، از 
نقش مثبت مصــر در كاهش تنش هاي 
منطقه اي و ايجاد ثبات قدرداني كرده بود. 
در مقابل اما به نظر مي رسد هنوز يك مانع 
اساسي پيش روي تالش هاي بين المللي 

و منطقــه اي براي كاهــش تنش وجود 
وجود دارد. محمود عباس روز گذشته و 
پيش از مالقات با رئيس سازمان اطالعات 
مصر در نشســت هيأت دولت فلسطين 
گفت: اشغالگران با سنگ اندازي در تمام 
مسيرهاي پيشــنهادي جامعه جهاني و 
كشورهاي عربي، حركت به سوي صلح را 

با اخالل مواجه مي كنند. 
رئيس تشكيالت خودگردان تأكيد كرد: 
در جريان مذاكرات اخير كه با تالش هاي 
مصر پيشرفت چشــمگيري هم داشته، 
نتايج قابل قبولي از جهت تامين منافع و 
مالحظات طرفين به دســت آمده بود اما 
اشــغالگران باز هم با طرح نكات جديد، 
توافق را بــه تأخير انداخته انــد. به نظر 
مي رسد كارشكني هاي موردنظر محمود 
عباس به شرط جديد رژيم صهيونيستي 
براي موافقت با آغاز فرايند بازسازي غزه 
برمي گردد. به نوشــته روزنامه هاآرتص 
درحالي كه طرفين به توافق براي آتش بس 
پايدار نزديك شــده بودنــد، نمايندگان 
اسرائيل اعالم كرده اند بازسازي غزه بدون 

آزادي اســراي اين رژيم ممكن نيست. 
اين روزنامه به نقــل از يك منبع آگاه در 
تيم مذاكره كننده اســرائيل مي نويسد: 
»هم اكنــون ده هــا تــن از ســربازان و 
غيرنظاميان اسرائيل در اسارت حماس در 
نوار غزه هستند؛ موافقت با بازسازي غزه 
بدون آزادي كامل اين افراد خالف منافع 

رژيم صهيونيستي است.«
بايد توجه داشت كه به دليل تحريم هاي 
حماس و محاصــره جغرافيايي نوار غزه، 
امكان واردات هيچ محموله اي به داخل 
اين منطقه بدون چراغ ســبز اســرائيل 
وجود ندارد. هفته گذشــته دولت مصر 
با همراهي اتحاديــه اروپا طرحي را براي 
تامين منابع مالي به منظور بازسازي سريع 
خسارت هاي جنگ تنظيم كردند؛ طرحي 
كه بدون موافقت اسرائيل براي گشايش 
گذرگاه هاي غزه قابليت اجرا ندارد. تمام 
اينها در حالي اســت كه جنبش حماس 
هرگونه مذاكره بر سر آزادي اسراي رژيم 
صهيونيستي در قبال كمك هاي انساني يا 

بازسازي را نامطلوب مي داند.

 نقش آفريني مصر در آتش بس غزه بار ديگر اين كشور را 
به متن تحوالت منطقه اي بازگردانده است

 بازگشت قاهره
به ميدان خاورميانه

نيويورك تايمــز با بررســي آمــار مربوط به 
درخواســت هاي صدور مجوز حمل سالح در 
آمريكا نوشته كه گويي يك مسابقه تسليحاتي 
در جامعه اين كشــور در گرفته است. به نوشته 
اين روزنامه، شمار درخواست ها از سال گذشته 
تاكنون به يك ميليون درخواست در هفته هم 
رسيده و اوج آن مربوط به روزهاي قبل و بعد از 

انتخابات رياست جمهوري بوده است. 

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

روزنامه ساندي تلگراف ]انگليس[

روزنامه فايننشال تايمز ]انگليس[

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

بحران بنزين در لبنان

 ازدواج پرحاشيه
نخست وزير انگليس

لوكاشنكو به  دنبال متحد قوي

مسابقه تسليحاتي در جامعه آمريكا

كمبود منابع و فساد در شبكه توزيع، دسترسي 
به بنزين را به معضلي روزمره براي شهروندان 
لبناني تبديل كرده اســت. به نوشته روزنامه 
العربي الجديد، انتظار طوالني مدت در صف هاي 
پمپ بنزين كه گاهي بيش از يك ســاعت زمان 
مي برد، يكي از نتايج بحران جديد بنزين در لبنان 
است. اين در حالي است كه دولت مي گويد بخشي 
از منابع بنزين توســط مجموعه هاي مافيايي 

احتكار شده است.

بوريس جانسون، نخست وزير ۵۶ساله انگليس 
با نامزدش كري سيموندز ۳۳ساله طي مراسمي 
خصوصي و مخفيانه در كليساي وست مينستر 
ازدواج كردند. گفته مي شــود فقط ۳۰نفر به 
مراسم ازدواج جانســون دعوت شده بودند. 
براساس محدوديت هاي موجود براي مقابله با 
كرونا در انگليس، حداكثر ۳۰نفر مي توانند در 
مراســم ازدواج حضور داشته باشند. به نوشته 
ساندي تلگراف حتي دستياران نخست وزير در 

جريان اين مراسم نبودند.

فايننشال تايمز نوشته كه الكساندر لوكاشنكو، 
رئيس جمهور بالروس، طي سفر دوباره به روسيه 
به ديدار والديمير پوتيــن رفته تا اتحاد خود را 
با او تقويت كند. اين ســفر در شرايطي صورت 
گرفته كه لوكاشنكو به  شــدت از سوي سران 
كشورهاي اروپايي تحت فشار است. چند روز 
قبل، بالروس يك هواپيماي مسافربري را كه از 
آسمان اين كشور مي گذشت، وادار به فرود كرد 
تا يك روزنامه نگار منتقد را كه جزو مسافران بود، 

بازداشت كند.

نگاه

بحران كرونا و چالش هاي نظام بين الملل

يك سال و نيم است كه با كرونا زندگي 
و مرگ را تجربــه كرده ايم. اگرچه اين 
همه گيــري به هيچ وجه تمام نشــده 
اما مي توانيم يك قــدم به عقب برداريم و از آنچه گذشــته، چند 
نتيجه گيري اوليه داشــته باشيم. يك مســئله مربوط به منبع 
 شــيوع ويروس اســت. در ابتدا، اعتقاد بر اين بــود كه ويروس

 SARS-CoV-2 كه باعث ايجاد بيماري كوويد-19مي شــود از 
حيواني كه احتماالً خفاش است نشات گرفته و از طريق يك واسطه 
به انســان انتقال پيداكرده و در مرحله بعدي از طريق بازار محلي 
ووهان، به تمام جهان سرايت كرده است. اما اكنون اين فرضيه در 
ميان عده زيادي از دانشمندان قوت گرفته كه ممكن است ويروس 
به طور تصادفي از مؤسسه ويروس شناسي ووهان نشت كرده باشد. 
داليل زيادي براي جدي شــدن اين فرضيه وجود دارد: موقعيت 
مكاني مؤسسه، كار تحقيقاتي آن روي ويروس هاي كرونا، فاصله 
زياد كانون شيوع ويروس از جمعيت خفاش ها، برخي از ويژگي هاي 
فيزيكي اين ويروس و عدم توانايي در شناسايي ميزبان، واسطه يا 
خوشه هاي اوليه آلودگي در مكاني خارج از استان هوبي، از جمله 
اين داليلند. تــالش چين براي مخفي كردن شــواهد و امتناع از 
همكاري كامل با محققان بين المللي نيــز در حال دامن زدن به 
اين گمانه زني هاست. آژانس هاي اطالعاتي آمريكا به تازگي و به 
دســتور جو بايدن، تالش هاي  خود را براي شناسايي منشا شيوع 
ويروس كرونا افزايش داده اند. اگر روايت »نشــت آزمايشگاهي« 
به طور گســترده مورد پذيرش قرار گيرد، جايــگاه جهاني چين 
به شدت آسيب مي بيند و مي تواند يك مشكل سياسي جدي براي 

رهبري آن ايجاد كند.

با نگاهي به جهان و مقايســه عملكرد كشورها در مديريت بحران 
كرونا، مي توان گفت كه اين كيفيت رهبري سياسي كشورهاست 
كه اهميت پيدا مي كند، نه ماهيت نظام سياسي آنها. روسيه، برزيل، 
مكزيك و آمريكا در زمان دونالد ترامپ شكست خوردند درحالي كه 
تايوان، نيوزيلند، ويتنام و آمريكا تحت رياســت جمهوري بايدن، 
عملكرد نسبتاً خوبي داشــته اند. اين نكته بيش از هر چيز نشان 
مي دهد كه رهبران پوپوليســت بدترين عملكرد را دارند؛ احتماالً 
به اين دليل كه تمايل دارند واقعيت هاي ناخوشايند را بي اهميت 
جلوه دهند و در برابر اقدامات ضروري، به دليل اينكه ممكن است 
در كوتاه مدت به قيمت كاهش حمايت عمومي مردم تمام شــود، 
مقاومت مي كنند. به نظر مي رسد بسياري از كشورهاي شرق آسيا 
و اروپا كه بحران كرونــا را تحت كنتــرل درآورده بودند اكنون با 
مشكالتي روبه رو هستند. آزمايش غربالگري كرونا، رعايت فاصله 
اجتماعي و رديابي افراد مبتال از ابزارهاي الزم اما ناكافي در مديريت 
اين بحران است. در مقابل، توليد حجم بااليي از واكسن، ضرورتي 
انكارناپذير است. اين واقعيت از تغيير چشــمگير شرايط آمريكا 
مشــهود اســت و اعتبار قابل توجهي به دولت بايدن داده؛ اگرچه 
دولت ترامپ هم به دليل تصميماتي كه باعث كاهش زمان معمول 
توسعه و توليد واكسن  كرونا شد، بايد مورد تحسين قرار گيرد. تأييد 
شدن چند واكسن در كمتر از يك سال نشان مي دهد كه دولت ها 
مهم هستند و همكاري بين بخش هاي دولتي و خصوصي مي تواند 

فرمولي براي موفقيت باشد.
شــيوع كرونا همچنين نشــان داد كه امنيت ســالمت نيز مانند 
امنيت فيزيكي براي رشد اقتصادي ضروري است؛ در كشورهايي 
مانند آمريكا و چيــن كه همه گيري كنترل و مهار شــده، احياي 
اقتصادي به سرعت در حال وقوع است. جايگاه فناوري نيز حداقل 
از 2طريق بسيار ارزشمند ثابت شده: توليد سريع واكسن هاي نسل 
جديد و كمك به مديريت زندگي شخصي و امور تجاري. اينترنت 
پرسرعت، افزايش قدرت محاسباتي و كار از راه دور به ما كمك كرد 

تا عملكردي بسيار بهتر از 3دهه قبل داشته باشيم.
مقايسه آمار مرگ و مير ســال گذشته با ســال هاي قبل تر نشان 
مي دهد كه آمار واقعي فوت بر اثر كرونا احتماالً 2يا 3برابر بيش از 
آماري 4-3ميليون نفري است كه دولت ها گزارش كرده اند. تفاوت 
آمار يا به اين دليل است كه دولت ها تمايلي به اعتراف به حقيقت 
ندارند )شايد در اين مورد روسيه به ذهن خطور كند( يا قادر به ارائه 
آماري دقيق نيستند، به ويژه اگر مرگ خارج از بيمارستان رخ دهد. 

)ممكن است شكاف آماري در گزارش هند به اين علت باشد(.
با وجود همه آنچه در مورد »جامعه بين الملل« گفته مي شود، بحران 
كرونا نشان داد كه چنين جامعه اي وجود ندارد؛ عدم توليد و توزيع 
عادالنه واكسن در سراســر جهان يك رسوايي است؛ تقاضا وجود 
دارد و آنچه باقي مانده اراده انطباق آن با عرضه مورد نياز اســت. 
مقاومت دولت بايدن در برابر صادرات قابل توجه واكسن كوته نگرانه 
و نااميدكننده است، خصوصاً اينكه ميزان توليد واكسن در آمريكا 

بسيار بيشتر از تقاضاي داخلي است.
هيچ دليلي وجود ندارد كه تصور كنيم كوويد-19آخرين بيماري 
همه گير در جهان خواهد بود. برعكس، تقريباً اطمينان داريم كه 
موارد ديگري نيز وجود خواهد داشت، چه ويروس كرونا باشد يا يك 
ويروس ديگر و همانطور كه ثابت شده اين وضعيت مايوس كننده 
تكرار خواهد شد، مگرآنكه دولت ها شروع به تشكيل مؤسسات ملي 
و بين المللي )از جمله يك سازمان بهداشت جهاني قدرتمند( كنند 

تا به مديريت چالش بعدي كمكي كرده باشند.
در آخر اينكه به نظر نمي رســد همه گيري كرونا يك نقطه عطف 
در تاريخ باشد. بســياري از مسائلي كه 2ســال قبل شاهدشان 
بوديم، ازجمله افزايش رقابت قدرت هاي بزرگ، گرمايش زمين، 
پير شــدن جمعيت، ظهور كشورهاي ورشكســته، پس رفت در 
زمينه دمكراسي، ناامني سايبري، گسترش سالح هاي هسته اي 
و تروريسم، هنوز هم در شــرايط حادي قرار دارند. بحران كرونا 
براي مدتي ذهن ما را از اين مســائل دور مي كند، اما خيلي زود 
زمان آن مي رســد كه باز درگير چالش هايي شــويم كه نيازمند 

توجه جدي است.
Project-Syndicate :منبع

اعتراف اخير فرانسه و آلمان به عنوان 2كشور قدرتمند 
اروپايي به نسل كشــي در آفريقا، فصــل جديدي را 
در روابط بين 2قاره رقم زده اســت. پاريس و برلين 
به تازگي مسئوليت نقشي را كه در كشتار صدها هزار 
نفر در طول قرن بيستم در كشورهاي رواندا و ناميبيا 
داشــتند، پذيرفتند؛ حركتي كه اگرچــه به اعتقاد 
تحليلگران، حاكي از تالش اروپــا براي اصالح روابط 
با شركاي كليدي خود در آفريقاســت، اما از آنجا كه 
وجهه قانوني و رسمي ندارد، در بين مردم اين كشورها 

با واكنش هاي چندان مثبتي روبه رو نشده است.
امانوئل مكرون، رئيس جمهور فرانســه پنجشــنبه 
گذشته در سخنراني مراسم يادبود قربانيان نسل كشي 
رواندا در كيگالي، پايتخت اين كشور، گفت: »فرانسه 
وظيفه دارد تا با حقايق تاريخي روبه رو شــود و نقش 
خود را در مشقت هايي كه به مردم رواندا تحميل شده، 
به رسميت بشناسد.« او با اشــاره به اينكه كشورش 
به صورت ناخودآگاه از اين نسل كشي حمايت كرد و 
قصدش فقط پيشگيري از يك درگيري منطقه اي بود، 

از مردم رواندا خواست تا فرانسه را ببخشند.
27ســال پيش حدود 800هزار نفر از قوم توتســي 
در طول 100روز قتل عام شــدند. رهبران فرانسه در 
آن زمان از قوم هوتو كه بــر رواندا حكومت مي كرد و 
مسئول اين جنايت بود، حمايت كردند. در طول اين 
سال ها پاريس همواره از زير بار نقشي كه در اين زمينه 
داشت، شــانه خالي كرده بود. هرچند خيلي از مردم 
رواندا معتقدند كه مكرون هنوز رســما عذرخواهي 
نكرده اســت. اما پل كاگامه، رئيس جمهــور رواندا 
گفته كه ارزش اين ســخنان از عذرخواهي رســمي 
بيشتر بود. به گفته او، ســخنان مكرون گام مهمي در 
اصالح روابط 2كشور بوده است. تنها چند ساعت بعد 
از سخنان رئيس جمهور فرانســه، هايكو ماس، وزير 
خارجه آلمان نيز با انتشــار بيانيه اي اعتراف كرد كه 
كشورش مسئول كشتار جمعي ده ها هزار نفر از اقوام 
هيررو و ناما در ناميبيا در اوايل قرن بيســتم -زماني 
كه ناميبيا مستعمره آلمان بود- بوده است. او در اين 
بيانيه  اعالم كرد: »آنچه نيروهــاي نظامي آلمان در 
دهه1900 در ناميبيا مرتكب شــدند را تنها مي توان 
در يك كلمه توصيف كرد: نسل كشي.« بين سال هاي 
1904 تا 1908 اقوام هيررو و ناما در واكنش به تصرف 
زمين هايشان به  دســت آلماني ها، قيام كردند اما با 
سركوب گســترده نظاميان اين كشور مواجه شدند. 
گفته مي شــود در اين درگيري ها 80هزار نفر از اين 
اقوام اقليت  كشته شدند. برلين ضمن عذرخواهي از 

مردم ناميبيا، وعده داده كــه 1.1ميليارد يورو به اين 
كشور غرامت پرداخت كند. قرار اســت اين پول در 
طول 30سال آينده در پروژه هاي درماني و كشاورزي 

سرمايه گذاري شود.

فرانسه و رواندا
دولت رواندا كه همواره پاريس را به دليل نقض حقوق 
بشــر در آفريقا مورد انتقاد قرار داده، چند ماه پيش 
گزارشي 592صفحه اي درباره جزئيات نقش فرانسه 
در نسل كشي بهار سال1994 منتشر كرد. كارشناسان 
معتقدند همين گزارش در نهايت موجب شد پاريس 

در برابر اين ادعا تسليم شود.
در دهه1990، فرانســه بــه رواندا كه يك كشــور 
فرانســوي زبان اســت، به عنوان يــك فرصت براي 
رويارويي با گســترش نفوذ كشورهاي انگليسي زبان 
مانند اوگاندا، كنيا و تانزانيــا در آفريقا نگاه مي كرد. 
در آن زمــان، پاريــس از حكومــت شــبه نظاميان 
ناسيوناليســت هوتو به رهبري گرگــور كايباندا كه 
قدرت را در ســال1962 به دســت گرفته بود و طي 
سال هاي بعد دست به قتل عام توتسي ها زد، حمايت 
كرد. درحقيقت هوتويي ها معتقد بودند كه قوم توتسي 
مسئول قتل جوونال هابياريمانا، رئيس جمهور وقت 

رواندا در سال1994 بودند.
خيلي از كارشناسان معتقدند كه سخنان مكرون تنها 
با هدف اصالح روابط با رواندا بيان نشــده، بلكه نيت 
اصلي او كســب وجهه در كل قاره آفريقاست. پاريس 

مدت هاســت كه نگران كاهش نفوذ خــود در رواندا 
بوده است. اين كشــور با وجود اينكه پيوند تاريخي  با 
انگليس نداشت، ســال2009 به اتحاديه كشورهاي 
مشترك  المنافع پيوست. از سوي ديگر، فرانسه خود 
را در يك ميدان رقابت مي بيند. در ســال هاي اخير، 
روســيه با فروش هواپيما و اســلحه به كشورهايي 
كه مستعمره ســابق قدرت هاي اروپايي بودند، نفوذ 
گســترده اي در اين كشورها به دســت آورده است. 
چين نيز با كمك مالي و پرداخت وام به كشــورهاي 
آفريقايي در حال توسعه قدرت خود در اين قاره است. 
اين كشور حتي سال2012 مقر جديد اتحاديه آفريقا 
را در آديس آبابا، پايتخت اتيوپي بنا كرد. با اين حال، 
برخي تحليلگران معتقدند كه حركت رئيس جمهور 
فرانسه، اساسا يك پيروزي ديپلماتيك را براي كاگامه 
و حزب جبهه ميهن پرستي رواندا كه در سال هاي اخير 
مورد انتقاد فراوان قرار گرفته بود، رقم زد. دولت رواندا 
در ســال هاي اخير فضاي خفقان آوري در اين كشور 
ايجاد كرده است. فعاالن حقوق بشر رواندا، مكرون را 
به دليل ناديده گرفتن اين اقدامات دولت، مورد انتقاد 

قرار داده اند.

آلمان و ناميبيا
اعتراف آلمان به  دست داشتن در نسل كشي ناميبيا نيز 
با حاشيه هايي همراه بوده است. اين موضع گيري در 
شرايطي است كه برلين قصد دارد از طريق ارائه كمك 
مالي و انساني به مأموريت حفاظت صلح سازمان ملل 

متحد در كشور مالي، نفوذ خود در كشورهاي جنوب 
صحراي آفريقا را گسترش بدهد. اعالم موضع آلمان 
اگرچه با استقبال دولت ناميبيا روبه رو شد، اما واكنش 
تند نمايندگان 2اقليت ناما و هيررو كه توسط سربازان 
آلماني قتل عام شدند را به دنبال داشت. آنها معتقدند 
كه 1.1ميليارد يورو براي جبران خوني كه از نياكانشان 
ريخته شــده، كافي نيســت. اين گروه كه در برخي 
مناطق دست به تظاهرات هم زدند، اينكه وزير خارجه 
آلمان در سخنانش به آنها اشاره اي نكرده و فقط دولت 
را خطاب قرار داده را »اقدامي توهين آميز« خوانده اند. 
قرار اســت فرانك والتر اشــتاين  ماير، رئيس جمهور 
آلمان به زودي به ناميبيا سفر كند و در يك سخنراني 

رسمي از دولت و مردم اين كشور عذرخواهي كند.
بازماندگان اقــوام ناما و هيــررو همچنين مي گويند 
اين كار آلمان در جهت حمايت از حزب حاكم يعني 
سازمان خلق آفريقاي جنوب غربي كه از سال1990 
و از زمان استقالل اين كشــور در رأس قدرت است، 
انجام شده است. اين حزب تحت كنترل قوم اوامبو كه 
اكثريت جمعيت ناميبيا را تشكيل مي دهند، قرار دارد. 
برخي ديگر از منتقدان آلمان معتقدند كه اين كشور 
بايد غرامت را به خانواده هاي قربانيان پرداخت كند، 
نه اينكه آن را به سرمايه گذاري در طرح هاي عمراني 
دولتي اختصاص دهد. در حقيقت، مشكل اينجاست 
كه آلمان زير بار نسل كشي به مفهوم واقعي آن طبق 
قوانين بين المللي نرفته و قرار است اين پول را تحت 

عنوان »كمك داوطلبانه« به دولت ناميبيا بپردازد.

اعتراف دولت هاي فرانسه و آلمان به دست داشتن در نسل كشي هاي رواندا و ناميبيا شوك فرانسه و آلمان به روابط اروپا-آفريقا 
خشنودي دولت هاي اين كشورها و واكنش منفي مردم را به دنبال داشته است

ريچارد هاس
رئيس شوراي روابط خارجي آمريكا
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سياوش فالح پور
روزنامه نگار

سمانه معظمي
روزنامه نگار

   چرخش  قطر و تركيه 
به سوي قاهره

مواضع بي ســابقه محمد عبدالرحمن، 
وزير خارجه قطر در قبال مصر، موجي از 
واكنش هاي سياسي و رسانه اي در جهان 
عرب را به دنبال داشــته است. او روز 
شــنبه در مصاحبه با تلويزيون دولتي 
قطر گفت: مصر از جمله كشــورهاي 
قدرتمند منطقه اســت كه نقشی در 
مقياس رهبري در برخي از پرونده هاي 
مهم بر عهده دارد. عبدالرحمن تأكيد 
كرد: امكان حل اختالفات محدود ميان 
قطر و مصر وجود دارد. ما با دولت مصر 
به عنوان دولت قانوني كه منتخب مردم 
اين كشور است تعامل مي كنيم. وزير 
خارجه قطر همچنين هفته گذشــته 
سفري چندســاعته به قاهره داشت. 
در اين سفر، معاون وزير خارجه مصر 
به استقبال او رفت. اين در حالي است 
كه مواضع تركيه نســبت به قاهره نيز 
چرخش هاي اساســي داشته، تا جايي 
كه مولود چاووش اوغلو، وزير خارجه 
تركيه از مصر  به عنوان برادر تاريخي 
تركيه در منطقه نام برده است. اهميت 
اين چرخش ها زماني بيشــتر روشن 
مي شــود كه بدانيم قطر و تركيه، دو 
پايگاه اصلي مخالفان دولت سيسي در 
مصر بوده اند. به نظر مي رسد دگرگوني 
شرايط بين المللي و منطقه اي، سياست 
اين دو كشور عربي و تركي در قبال مصر 

را تغيير داده است.
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تاریكی یك
در مضار توتون

از آخرين باری كــه دفترچه های بيمه 
را روی ميز پذيــرش درمانــگاه روی 
هم می گذاشــتيم تا ُمهر شود، سال ها 
گذشته است. ديگر نه زيرورو شدن نوبت 
قرار گرفتن دفترچه هــا برايمان گران 
تمام می شــود و نه برگه های تمام شده 
دفترچه  و پرداخــت هزينه درمان آزاد، 
بلكه با الكترونيكی شدن خدمات دولت  
شاهد حضور مستمر دفترچه به دستان 
در مراكز درمانــی و معاينه بدون نوبت، 
ازدحام در مراكز درمانی و ضايع شــدن 
حقــوق ديگر شــهروندان هســتيم. 
شهروندانی كه در گستره بی مرز اينترنت، 
جهانی را متحول كرده و زندگی را آنالين 
می گذرانند اما در مقابل، شــهروندان 
ميانســال جامعه ديگر توان يادگيری 
و ابزار اســتفاده از خدمات الكترونيك 
را نداشــته و طبق روال گذشته صبح 
علی الطلوع، دفترچه هايشان را به دست 
گرفته تا نوبت اول پزشــكان باشند. اما 
با نگاهی دوسويه در طرف ديگر ماجرا، 
در جامعه ای كه بيشتر مراجعان مركز 
درمان را سالمندان تشكيل می دهند در 
ابتدای اجرايی شدن طرح هوشمندسازی 
برخی از خدمات ازجمله »نوبت گيری 
آنالين«، بايد آموزش های الزم برای قشر 
سالمند را درنظر بگيرند. فرهنگ استفاده 
از خدمات الكترونيك در كشــور جدی 
گرفته نشده و همين امر باعث نارضايتی 
مراجعه كنندگان مراكز درمانی، پزشكان 
و پرستاران شده است. در جوامع امروز 
كه اينترنت سهم گسترده ای در زندگی 
مردم داشته و همه گيری ويروس كرونا 
بيشتر فعاليت های روزمره را آنالين كرده، 
استفاده از سيســتم های »نوبت گيری 
آنالين« مراكز درمانــی كه مخاطبان 
گسترده و حساس تری را شامل می شود  
مسئله مهمی است كه از سوی دولت و 

مردم بايد جدی گرفته شود.

نوبت های آنالين 
پشت صف

مكانی در آفتاب 
كاش برای خودمان دعا بخريم

روشنفکری در خيابان

عدد خبر

درصد
گرفتن پول وسایل 

استفاده نشده از بیمار، 
بستری بیش از حد الزم یا 

فروش گران تر تجهیزات اتاق 
عمل روش هایی است كه 

برخی از بیمارستان ها از طریق 
آن درآمد خود را تا 30درصد 
افزایش می دهند. معاون 
درمان بخش اسناد یكی از 
شركت های بیمه می گوید: 
برخی  پزشكان خودشان 
شركت دارویی دارند یا با 
شركت دارویی مشخصی 

تبانی كرده اند. برخی مواقع 
هم مدیر بیمارستان به پزشك 
سفارش می كند كه بیمار را به 
فالن شركت دارویی معرفی 

كنید.

30

اگرچه برخی مسئوالن 
دولتی افزایش قیمت شكر از 
حدود یك  ماه قبل را تكذیب 
می كردند، اما ابالغیه تازه 
شركت بازرگانی دولتی، 

افزایش رسمی قیمت شكر 
را تأیید می كند. طبق این 
ابالغیه، نرخ ۱۱ هزار و ۵00 
تومان برای شكر تصویب 
شده اما این نرخ تحویل در 
انبار است كه پس از اعمال 
هزینه های مترتب، شكر در 

بسته های یك كیلوگرمی برای 
مصارف خانوار با نرخ ۱۵هزار 
تومان به فروش خواهد رسید.

 15000
تومان 

عدد خبر

شب های روشن
گاهی وقت ها آدم دلش می خواد با 
يكی، دوكلمه حرف بزنه! ولی خب، 
اگه يكی نباشه كه اون دوكلمه اونو 
بشــنوه می دونی چی می شــه؟ با 
خودش می گه: مــن چرا بايد دنبال 
يكی باشم كه باهاش دوكلمه حرف 
بزنم، اصال خــودم می تونم با خودم 
بيشتر از دوكلمه حرف بزنم و حرفای 
خودمو بهتر بفهمم! كسی كه به اينجا 

برسه نه می گرده نه می خوابه!
فرزاد موتمن

ندای كوهستان

خالد حسینی
 يادم می آيد بچه كه بودم، از كارهايی 
كه مادرهای ديگر می كردند و مامان 
نمی كرد چقدر پكر می شدم. موقع 
راه رفتن دســتم را نمی گرفت. مرا 
روی زانوهايش نمی نشاند، قصه های 
وقت خواب را برايم نمی خواند، برای 
شــب به خير گفتن مرا نمی بوسيد. 
اينها كمابيش واقعــی بودند. اما در 
تمام آن ســال ها از ديدن حقيقت 
بزرگ تری غافل بودم؛ حقيقتی كه 
زير غم و غصه ام دفن شــد بی آنكه 
از آن قدردانی و سپاســگزاری كنم. 
و آن اينكه مادرم هرگز تركم نكرد. 
هديه او به من اين بود. اين شناخت 
بی خدشه كه مامان هرگز مثل مادر 
»تاليا« رفتار نكــرد. مادرم بود و مرا 
نمی گذاشــت برود ســراغ زندگی 
خودش. همين را از او پذيرفته بودم 
و توقع داشــتم. ايــن كارش برايم 
همان قــدر طبيعی بود كــه تابش 

خورشيد.

ديالوگ

بوك مارك

می
 اما

ون
يد

 فر
س:

 و تو قضاوت می شویعک
 از پشت شیشه های فكر دیگران...

حافظ

گر از اين منزل ويران به سوی خانه روم
دگر آن جا كه روم عاقل و فرزانه روم

كیمیا صادقی

تماشای پالك در سینما خرم 
 اسمش از وقتی كه ياد ما می آمد خيابان رودكی 
بود ولی همه سلســبيل صدايــش می زدند. 
خيابانی كه ابتدايش و در تقاطع خيابان آذربايجان، ســينما المپيا سلطنت 
می كرد )دهه60 هنوز سينمای شلوغی بود(. در ميانه های سلسبيل، سينما 
كارون، رهگذران پرتعداد و مشتريان مغازه ها و بساطی ها را جذب می كرد و در 
اواخر خيابان، سينما خرم به چشم می خورد. هرچه پايين تر می آمدی سينماها 
رده پايين تر می شدند. اگر المپيا سينمای خانوادگی بود و در كارون هم كم و 
بيش خانواده ها حضور می يافتند، خرم پاتوق نوجوان ها و جوان ها بود. كمی 
پايين ترش در پارك باباييان هنوز می شد نسخه های سوپر هشت بروس لی را 
تماشا كرد و در خرم روی پرده اغلب اكشن بود و تك وتوك كمدی )مثل »مردی 
كه موش شد« كه در تابستان ميانه های دهه60 چند روزی بر پرده آمد(. معموالً 
هيچ فيلمی در سينما خرم به صورت طوالنی اكران نمی شد و اغلب فيلم ها هم 
اكران دو و سه بودند؛ سينمايی كه فضای منحصربه فردی داشت. صندلی هايش 
فلزی و زير پايت هم با پوست تخمه فرش شده بود و قانون ممنوعيت استعمال 
دخانيات هم خيلی در سينما خرم جدی گرفته نمی شد و معموال ته سالن همه 
سيگار می كشيدند. يكی از محسنات اين سينما پخش دست كم نيم ساعت 
آنونس )كه آن موقع ناميده می شد( بود. هميشه هم آنونس فيلم »صادق خان« 
)سرجيو سوليما( را پخش می كرد.  سال 66 چند روز بعد از تمام شدن امتحانات 
ثلث سوم، برای خريدن نسخه سوپر هشت »رئيس بزرگ« كه سفارش يكی 
از بچه محل ها بود راهی پارك باباييان شدم و اين بهانه ای شد كه سری هم به 
سينما خرم بزنم. »پالك« را نشان می داد كه نديده بودم. چهره درشت حسين 
گيل با لباس كماندويی و تماشای عكس های ويترين، كار خودش را كرد و چند 
دقيقه بعد داخل سالن بودم. فيلمی جنگی كماندويی كه با كادر اسكوپ هم 
فيلمبرداری شده بود و حسين گيل هنرپيشه نقش اول و مصطفی طاری، آرش 
تاج تهرانی، رضا توفان )صفايی پور( و عباس مختاری ديگر بازيگرانش بودند. 
ماجرای تكاوران ارتش ايران كه مأموريتشان تهيه نقشه از مواضع عراقی ها بود و 

در اين مسير تقريبا همه شان 
از پا درمی آمدند جز حسين 
گيل كــه حتی پاره شــدن 
شــكم و اگر اشــتباه نكنم 
بيرون ريختن روده  هايش هم 
تأثيری بر عزم جزمش نگذاشت 
و يك تنه همه عراقی ها را لت و 
پار كرد. از فيلم جز حسين گيل، 
ملودی زيبای مجيد انتظامی 
و كماندويی كه با خودش ويلن 
حمل می كرد در يادم مانده. بعد 
از پالك، يكی دو بار ديگر هم در 
سينما خرم فيلم ديدم. سينمايی 
درجه سه كه ساندويچی كنارش 
ارزان ترين ساندويچ مارتا را به ملت 
عرضه می كرد. قصه سينما خرم در 

دهه70 به پايان رسيد.

سعید مروتی
يك كم با خودمان فكر كنيم و  ببينيم هــر روز، چندبار كاری سیدمحمدحسین هاشمی
می كنيم كه يكی، اين جمله را به ما بگويد. خوب كه فكر كنيم 
بعيد نيست كه جوابمان برای اين سؤال، بعضی روزها »هيچ« 
باشد. باور كنيد كه بيراه نمی گويم. خود من، بعضی شب ها، 
وقتی فكر می كنم به روزی كه گذشت، می بينم كه هيچ كاری 
نكردم كه يك نفر، حتی فقط يك نفر، بگويد دســتت درد 
نكند، خدا خيرت بدهد. بعدش با خودم فكر می كنم و برنامه 
می ريزم و می گويم خب پسر خوب، فردا الاقل به درد يك نفر 
بخور؛ بگذار يك نفر برايت دعا كند. آخ از آن دعاهايی كه 
زمانی بزرگ ترهايمــان می كردند و هيچ وقــت قدرش را 

ندانستيم؛ آن همه الهی عاقبت به خير بشوی؛ پير بشی جوان. 
امروز اما يك نفر، كاری كرد كه از ته دل، دعايش كنم. گفتم 
همشهری! رفيق! آقا! بزرگ تر! دمت گرم. مرامت را عشق است. 
محشری تو. چهارده و سی و هفت دقيقه؛ تيغ آفتاب، درست 
باالی شهر، امان از مردم توی خيابان ربوده بود. پشت ماسك، 
از ترس كرونا، نفس به شماره می افتاد و روی گوشی 33 درجه 
باالی صفر كار را برای گرمايی ها، تمام می كرد. از آســمان و 
زمين، از روی آسفالت، انگار گرما بود كه هجوم می آورد و انگار 
طاقت ما بود كه بريده شــده بود. توی همين گيرودار ســوار 
تاكسی شدم. زرد،  تر و تميز با شيشه های نيمه دودی و صدای 
راديو آوا كه داشــت يكی پس از ديگری آهنگ ها را پيشكش 
گوش ها می كرد. به محض نشستن توی ماشين، راننده، خيلی 
جذاب تر و دوستانه تر از آنچه فكرش را بكنيد، احوال پرسی كرد. 

چند متری كه رفت، وقتی حال خرابم از گرما را ديد، توی آيينه 
چشم به چشمانم دوخت و گفت: »پســرم! باور كن توی اين 
شرايط اقتصادی، بنزين زدن، سخته. صف گاز هم كه خودت 
می دونی چه خبره. دو سه ساعت از وقت هر روزم رو بايد بذارم 
كه بتونم گاز بزنم و باهاش نصف روزم رو سر كنم. اما االن كه با 
اين وضعيت می بينمت، بايد خيلی سنگدل باشم كه برات كولر 
نگيرم. بيا پسرم! بيا وســط صندلی بشين كه باد بخوره بهت. 
ايشاال كه حالت بهتر شه. يه كلمن هم توی صندوق عقب هست 
اگه تشــنته بگو كه برات آب بيارم.« حرف هايــش را دوباره 
بخوانيد. هيچ چيز عجيب و غريبی نگفته. حرف فلسفی نزده. 
بيان كردن حرف هايش نياز به سواد چندانی نداشت. فقط كمی 
معرفت، كمی مرام و كمی انسانيت الزم بود كه اين طور برخورد 

كند. شيشه ها را باال كشيد، كولر را روشن كرد، يك ماسك ديگر 
هم روی صورتش گذاشت تا نگران نباشم و راهش را ادامه داد. 
وقتی رسيديم يك ريال بيشــتر پول نگرفت. حتی يك ريال. 
وقتی تشكر كردم، فقط گفت: »كاری نكردم پسرم، وظيفم بود« 
پياده شدم و از خدا خواستم كه بركت به مال امروزش بدهد. خدا 
می داد، امروز، اين هفته، اين ماه، چنــد نفر اين دعا را برايش 
كردنــد. دارم با خودم فكــر می كنم كه از ايــن آدم ها، توی 
زندگی مان شايد كم نباشند اما البد آن قدر زياد هم نيستند كه 
هر روز به تورمان بخورند. دارم فكر می كنم به اينكه چقدر ساده 
می شود چهارتا دعای حال خوب كن برای خودمان بخريم. دارم 

فكر می كنم چقدر به خودمان از اين دعاها بدهكاريم.

هما و زر خاطره بود و از وينستون، همان رنگ قرمز  دلربايش به ياد بزرگ ترها مانده بود كه ما شــديم مسعود میر
مسئول نوجوان خريد خانه. دوره، دوره آمريكايی های قاچاق بود و تير و بهمن و 
آزادی وطنی. هنوز درگير دبيرستان بوديم كه در كيسه خريد برای خانه، ميان 
شيشه شير و سطل ماست سفارشــی مادر و نونوارهای دنيای دخانيات ازجمله 
بوند استريت و مگنا و كنت پايه بلند سفارشــی پدر، كمی پول خرد و اسكناس 

بی رمق می ماند كه سهم ما بود برای خريد مجله و احيانا كتاب.
هنوز خبری از دانشگاه رفتن نبود كه عاشقی ســينما ما را مجذوب كام گرفتن 
كافه دار كازابالنكا و يك دســتی كبريت كشيدن ناخدای بَمَبك كرد و تعبير اين 
جذابيت شد سراغ گرفتن از سيگار سبز نعنايی دلربايی كه بعدها فهميديم ويژه 

زنان است.
دانشگاه و عاشقی و كار باالخره ما را به جبر رفاقت با دشمن سالمت واداشت، اما 
اين روايت نه در مدح دود كه در مضار توتون است. به شهادت پك زدن به عناوين 

روزهای سال، امروز پر است از دود و غوغای روز جهانی بدون دخانيات.
ضررهای سيگار را ديگر نه من می نويسم و نه شــما فراموشش كرده ايد. زندگی 
همينطوری هم مثل سيگار در حال دود شدن است و با گيراندن اين لعنتی، گويی 

سريع تر هم به پايان می رسد. 
پس بی تعارف بايد نوشت اگر سيگاری نيستيد كه دمتان گرم و اگر به هر دليلی 
رفاقت با ســيگار را هنوز مغتنم می دانيد، امروز را بهانه كنيد و به ياد متن نوشته 

روی بسته سيگارهای قديمی »الاقل كم مصرف كنيد«.

كــه دل در گــرو ادبيات حمیدرضا محمدی برای استاد غالمرضا امامی، 
فلسطين دارد. جنگ بد اســت، نحس است، شوم است. 
زندگی هــا را نابود می كنــد. زندگی مــردم را و خانه و 
كاشانه شــان را از بين می برد و هستی شــان را نيست 
می كند. اشــغال اما كم از جنگ ندارد. خودش يك جور 
جنگ است. نبرد اســت برای بقا. نزاع است بر سر حفظ 
سرزمين مادری و تماميت ارضی اش. در اين ميان، پدرها 
و مادرها بی پسر و دختر می شــوند و فرزندان، سوگوار 
والدين شان و البته همسران هم داغدار يكديگر. اما در اين 
روزگار جوالن خشم و خون و جنون، آن كس كه يتيم ترين 
است فرهنگ است و كتاب و سينما و نقاشی و شعر و هر 
آن  چيزی كه با نقش و كلمه نسبت دارد. آثار تاريخی نابود 
می شوند و مجسمه ها پايين كشيده می شوند و گالری ها و 
موزه ها به يغما می روند و كتاب ها ســوزانده می شوند و 
كتابخانه ها و كتابفروشی ها تخريب می شوند. يكی شان، 

كتابفروشی شــهر غزه بود، در فلســطين، همان ارض 
مقدس، كه 73 سال است دارد می جنگد برای ماندن و از 
دســت نرفتن، هرروز و هرلحظه. و در اين ميان، حتماً 
كتابفروشی ای كه از كف رفت و با خاك يكسان شد، نقش 
مهم و مؤثری داشت در فرهنگ گستری در آن سرزمين و 
دوام و بقای كتاب در آن سرزمين. »َمكتبه َسميْر َمنصوْر« 
عمرش زياد نبود؛ 13سال، اما بزرگ ترين و مشهورترين 
كتابفروشی اين منطقه اشــغالی بود و يكی از روزنه های 
اميد، در زمانه نااميدی، كه همين روزهای اخير به تاريخ 
پيوست. كسی چه می داند اما حتماً خوانندگان و حتی 
اهل قلم بســياری در همه ســال های فعاليتش به آن 
رفت وآمد داشتند و چه بســا همين كتابفروشی در زنده 
نگه داشتن اميد در ميان اهالی غزه نقش داشته است، كه 
البته نوشته  اند هم پاتوق نويسندگان فلسطينی بوده و 
منشوراتش عليه اشغالگران صهيونيست. چون همه نيك 
می  دانند و تصديق و تأييد می كنند كه كتاب چه جايگاه 

و پايگاهی دارد و دوره صلح و دوران جنگ نمی شناسد. 
هميشه و همه جا حضور راهبردی در زندگی جوامع داشته 
و دارد. غريب آنكه تصويری هم از كتابفروشی بمباران شده 
منتشــر شــد كه در البه الی آوار، يكی از آثار »َغّســان 
كَنفانی« سالم مانده بود؛ كسی كه برای آزادی خانه پدری 
آن قدر فريادهايش را نوشت تا عاقبت، خون داد و جان داد 
اما گويی جاودان شد و ماند و حتی از زير خروارها سنگ و 
سيمان، سِر سالم برآورد، تا باز مبارزه جويی عليه اين ظلم 
آشكار را داد ســخن دهد. و چه حيف و صددريغ و هزار 
افسوس كه فلسطين يكی از مراكز فرهنگش را از دست 
داد. حاال به يقين مردم غزه با جای خالی اش دست وپنجه 
نرم خواهند كرد؛ وقتی از درد ناشی از جنگ،  خواستند به 
كتاب پناه آورند تا دمی بياسايند و در برش، خاك مبارزه 
با ستم عريان را از رخت و روی خود بزدايند، ديگر جايی 
نخواهند داشت، و اين دردی  است افزون و اضافه بر آالِم 

بی شمارشان.
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  فرماندار خرمشهر در گفت و گو با همشهری مطرح کرد
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پوپک قاسمی
خبرنگار

کوه ســبالن که در زبان محلی »ســاواالن« نامیده می شود 
یکی از شاخص ترین آثار طبیعی استان اردبیل و حتی کشور 
محسوب می شود. دریاچه موجود در قله کوه سبالن با ارتفاع 
 چهار هــزار و 811 متر، مرتفع ترین دریاچه جهان به شــمار

 می رود. 
گونه های گیاهی و حیوانی که در این کوهســتان وجود دارد، 
ســبالن را تبدیل به زیستگاهی غنی کرده اســت و همراه با 
این ویژگی ها آثار معنوی فرهنگ عشــایر در دامنه ســبالن، 
باعث شده است این کوهستان بعد از ثبت مجموعه بقعه شیخ 
صفی الدین اردبیلی به عنوان دومین اثر از استان اردبیل برای 

ثبت جهانی به یونسکو معرفی شود.

انجام مطالعات برای تکمیل پرونده
»نادر فالحی« مدیــر کل میــراث فرهنگی و گردشــگری 
اســتان اردبیل در این زمینه به خبرنگار همشهری می گوید: 
پیشــنهاد ثبت جهانی سبالن در ســال 2007 و قبل از ثبت 

نهایی بقعه شیخ صفی الدین )ســال 2010( مطرح شد و در 
 پی آن پیش نویس اولیه پرونده جهانی به یونســکو ارســال 

شد.
وی می افزاید: از سال 2007 به بعد، یونسکو با توجه به تقاضای 
کشورهای مختلف، ساالنه یک ســهمیه برای ثبت تاریخی و 
یک سهمیه برای ثبت ملی به هر کشور در نظر گرفته است و تا 
اتمام مطالعات و ثبت جهانی این کوه در داخل استان نیز باید 
زیرساخت هایی برای ارائه خدمات به گردشگران این منطقه 
جهانی فراهم شود تا گام های استان برای توسعه گردشگری و 

اقتصادی شتاب بیشتر داشته باشد.
وی می افزاید: ثبت جهانی نیازمند انجام مطالعات جامع است 
که به دلیل مشکل تامین اعتبار در سال های گذشته، سرعت 
مطلوبی نداشته است اما در حال حاضر تیم کارشناسی با تمام 

توان در حال تکمیل پرونده هستند.
فالحی درباره نوع ثبت جهانی سبالن عنوان می کند: آثاری که 
ثبت جهانی می شوند فرهنگی و یا طبیعی هستند اما سبالن 
به عنوان پرونده ترکیبی فرهنگی- طبیعی به یونسکو ارسال 
شده اســت که در کل دنیا کمتر از 40 مورد پرونده ترکیبی 

وجود دارد.

تطبیق ارزش های سبالن با معیارهای یونسکو
مدیر کل میراث فرهنگی استان در مورد لیست عناوین مهم 
حائز ارزش سبالن در تطبیق با معیارهای ثبت اثر در فهرست 
میراث جهانی یونســکو عنوان می کند: وجود چشــمه های 
معدنی، آثار طبیعی بی نظیر مانند شیروان دره سی، ارزش های 
گیاهی و حیات وحش، ســکونت گاه های دامنه های سبالن، 
عشایر شاهسون و مردم شناســی از جمله امتیازهای سبالن 

به شمار می رود.
فالحی همچنین به معیارهای فرهنگی ســبالن اشاره و اظهار 
می کند: عشــایر شاهسون )کوچ عشایر و ســبک ساخت اوبا( 
از میراث تداوم دار دامنه ســبالن اســت. کوچ عشایر و مراسم 
وابسته به آن، نمونه ای منحصر به فرد و استثنایی از یک سنت 
فرهنگی زنده است. معماری انعطاف پذیر اوبا )آالچیق عشایر( 
که از اوایل زندگی کوچ نشــینان مورد اســتفاده بوده، گواهی 
منحصر به فرد از تعامالت انســان با طبیعت است که شالوده و 
عناصر سازه آن نیز با طبیعت سازگاری دارد. این مدل آالچیق 
به دلیل مقاومــت در برابر عوامل جوی، معمــاری زیبا و بنای 
آسان و ســریع، دارای معماری خاص و مقبولی است که شیوه 
ســاختمان آن را ارزشمندتر می سازد. این شــیوه بارز از بنا و 

قدمت، نماینده مرحله مهمی از تاریخ بشــر و در ثبت جهانی 
بسیار مورد توجه است.

سبالن و تعامل انسانی
»اکبر صمدی« فرماندار مشگین شهر نیز درباره سبالن و ثبت 
جهانی آن می گوید: منظور از منظر طبیعي و فرهنگي از نظر 
سازمان میراث جهاني یونسکو، ارتباط متقابل و موثر و تعامل 
انسان و طبیعت در یک بستر زماني دراز مدت است که منجر 
به برون دادهاي فرهنگي و میــراث ملموس و ناملموس در آن 

منطقه مي شود.
وی وجود فرم هاي زمین ریخت شناسي و زمین شناختي متنوع 
و خاص چون دره شگفت انگیز شیروان دره سي و سنگ عقاب و 
گونه هاي گیاهي و جانوري منحصر به فرد چون آویشن سبالن 
با 92 درصد اثر داروئي و آب هاي طبیعي و درماني بي شــمار 
با خاصیت هاي منحصر به فــرد را از دیگر معیارهاي ثبت این 

اثر بر می شمارد.
صمدی با اشــاره به وجــود آب هــاي معدني ســرد و گرم 
با خاصیت هــاي درماني متفــاوت و متنوع به عنــوان معیار 
دیگر ثبت ایــن اثر، بیان می کند: کوه ســبالن از قابلیت هاي 

گردشــگري طبیعي، ورزشي، درماني و ســالمت و فرهنگي 
برخوردار است.

فرماندار مشگین شهر با بیان اینکه در کنار این ارزش ها تعامل 
انســان با محیط در این منطقه بي نهایت قابل مشاهده است، 
می افزاید: جایگاه سبالن در فرهنگ عامه و ارتباط مردم با این 
کوهستان اعم از شهری، روستایی و عشایر قابل توجه است و 
در باورهای مردمی ساواالن به عنوان خاستگاه زرتشت مقدس 
شمرده می شــود که این باور در کتاب نویسندگان جهانی نیز 
روایت شده است. »ویلیامز جکســن« مولف کتاب »زردشت 
پیامبر ایران باستان« در سفرنامه اش می نویسد: سبالن همان 
کوهی اســت که به گمان من آن را باید با کــوه دو مصاحب 
مقدس مذکور در اوستا که در آن جا زردشت با اهورا مزدا راز و 

نیاز کرده یکی دانست.
این پرونده در حال حاضر در مرحله مطالعات نهایی اســت و 
تکمیل آن احتماال تا دو سال دیگر زمان می برد. بعد از ارسال 
پرونده نهایی به یونســکو تصمیم نهایی گرفته خواهد شد و با 
توجه به جلب توجه کارشناسان و استقبال از پیشنهاد اولیه، 
این اثر طبیعی نیز مانند جنگل هیرکانــی و کویر لوت، ثبت 

جهانی می شود.

حلمعضلپسماندوتوسعهتجاری،خواستهگيالنیها
راهاندازیصنايعوجذبسرمايهگذار،اولويتآذربايجانغربی

مردم و کارشناسان از دولت سیزدهم چه می خواهند



اولویت های 
آذربایجان غربی از نگاه 

مردم 
راهکارهای پیشنهادی

اولویتهای 
آذربایجان غربی

 از نگاه کارشناسی 
راهکارهای پیشنهادی

مشکل آب آشامیدنی شهری 
در ارومیه

احداث سدهای کوچک 
خاکی در اطراف شهر

عدم استفاده از ظرفیت های 
بومی

استفاده از مدیران بومی و 
تقویت توان اجرایی محلی

تلف شدن محصول سیب و 
انگور استان

راه اندازی صنایع تبدیلی 
بزرگ

سهم بسیار پائین سرمایه 
گذاری در آذربایجان غربی

افزایش سرمایه گذاری های 
دولتی و عمومی در استان

ضعف بخش درمان و انتقال 
بیماران به تبریز

 احداث بیمارستان  1000
تختخوابی

عدم تکمیل زیر ساخت های 
راه و نبود صنایع زیر ساختی

تکمیل آزاده راه 
تبریز- بازرگان

و احداث پاالیشگاه

کمبود مراکز دانشگاهی با 
وجود مرزی بودن و امکان 

جذب دانشجو

احداث دانشگاه های 
بین المللی و پردیس های 

دانشگاهی

مرزی بودن استان و نبود 
زیرساخت های گمرکی

توجه ویژه به مناطق آزاد 
اقتصادی و رفع مشکالت 

گمرکی

اتالف وقت بازرگانان و 
 تردد کنندگان از مرز 
بازرگان و نبود پارکینگ

رفع مشکالت زیر ساختی 
تقویت گمرک و احداث 
پارکینگ خودروهای باری

انتشارروزنامه سراسریضعف رسانه ای
در ارومیه 

اولویت های گیالن 
اولویت های گیالن از راهکارهای پیشنهادیاز نگاه مردم

راهکارهای پیشنهادینگاه کارشناسان

انتخاب مدیران اصلحشایسته ساالری
از سوی مرکز

اتمام پروژه های
افزایش اعتبار عمرانینیمه تمام

مقابله با دست 
اندازان

به منابع طبیعی

افزایش نظارت ها و برخورد 
جدی دستگاه ها

حل معضالت
تعامل دستگاه های اجراییمحیط زیست

برنامه ریزی و پیگیری حل معضل پسماند
افزایش زیرساخت های ارتباطیتوسعه تجاریمسئوالن

بهبود زیر 
ساخت های توسعه

تدوین راهبرد مناسب
و سیاست های بلندمدت

رونق کشاورزی
و صنایع تبدیلی

برنامه ریزی بلند مدت
و استفاده از دانشگاهیان

حل معضل 
حاشیه نشینی و 

آسیب های اجتماعی

کارآمد کردن نهادهای 
حمایتی و آموزشی

رونق اقتصادی و جذب 
کاهش بوروکراسی اداریسرمایه گذاران

 حل معضل پسماند
و توسعه تجاری، خواسته گیالنی ها
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محرومیت شدید در شهرهای مرزی  سید مرتضی احمدپور
و نبود ســرمایه گذاری مناســب خبرنگار

موجــب شــده تــا مطالبــات و 
خواســته های مردم و کارشناســان این اســتان ها از دولت ها همواره در سطح 
انتظارات حداقلی باشد. در این بین آذربایجان غربی استانی است که با سه کشور 
مهم ترکیه، عراق و آذربایجان مرز خاکی و آبی دارد، اما مشکل فقر و بیکاری در 
این استان به ویژه شهرهای مرزی آن هر روز بیشتر می شود و اکنون برای توسعه، 
بیش از هر زمان دیگری نیازمند سرمایه گذاری جدی است. تداوم بی توجهی ها به 
این استان موجب شــده تا پروژه های مهمی چون احداث تونل آبی به دریاچه 

ارومیه، ایجاد مناطق آزاد، تکمیــل آزاد راه تبریز - بــازرگان و راه آهن، 
همچنان ناکام بماند. حتی با وجود گالیه های متعدد و تالش مســئوالن 
محلی، عدم دریافت عوارض از مردم محلی در تنها آزاد راه این منطقه، راه به 
جایی نبرده است و در سال های گذشته با کاهش بارندگی ها، مشکل آب 
آشامیدنی هم به دیگر مسائل مردم این استان اضافه شده است. استانی که 

خود زمانی تامین کننده عمده آب آشامیدنی همسایه شرقی 
خود بود، اکنون برای تامین آب، دست به دامن دامنه های 
زاگرس غربی شده است و با حفر چاه های عمیق و نیمه عمیق 
متعدد سعی در حل مشــکل کم آبی دارد. با این وجود به 
اعتقاد کارشناسان، سدهای کوچک و خاکی متعددی باید در 
اطراف شهرهای بزرگی مانند ارومیه و میاندوآب احداث شود 
تا از هدر رفت آب در دشت ها جلوگیری و مشکل تامین آب 
آشامیدنی حل شود. آذربایجان غربی ظرفیت های ممتازی 
مانند بزرگترین معدن طالی کشور، دریاچه ارومیه به عنوان 
یک اکوسیستم گردشگری و خاک حاصل خیز دارد و باید 
برای زیرساخت های حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی 

را فراهم کند.

مشکالت کشاورزان
خلیل حــدادی از باغداران ارومیــه ای و عضو اتحادیه باغداران اســتان با بیان 
اینکه انگور و سیب دو محصول مهم و اســتراتژیک این استان است که قابلیت 
سرمایه گذاری زیادی دارند، به خبرنگارهمشهری می گوید: هرساله صدها تن از 
این دو محصول در کنار جاده ها یا برروی درختان از بین می رود چون مشــتری 
مناسبی وجود ندارد و مسئوالن همواره برای حل مشکل به راهکارهای موقتی 
و دم دســتی اکتفا می کنند. به گفته این فعال باغداری با بیــان اینکه احداث 
سردخانه های بزرگ در 5 شهر باغی این اســتان ضروری است، ادامه می دهد: 
احداث این ســردخانه ها جز با حمایت مســتقیم دولت ممکن نخواهد بود زیرا 
بازگشت سرمایه این صنعت زمان بر بوده و سرمایه گذاران خرد حاضر به ریسک 
در این زمینه نیستند. وی بیان می کند: احداث واحدهای تبدیلی می تواند گامی 

بزرگ به سمت توسعه استان، اشتغال زایی و همچنین صادرات باشد.

 مشکالت پایانه مرزی بازرگان
عباس جداری از تجار فعال استان هم با بیان اینکه نزدیک به 100 سال از فعالیت 
مرز بازرگان و پایانه آن می گذرد اما وضعیت مناسبی ندارد، می گوید: این پایانه 
از  همچنان 
ت  مشــکال
ساختی  زیر 
و اولیــه مانند 
احداث پارکینگ 
مناسب و بزرگ رنج 
می بــرد وکامیون ها و 
تریلی ها ساعت ها و گاهی 
روزها و هفته ها در کنار جاده 
تراتزیتی منتظر خروج از کشــور 
هســتند. وی ادامه می دهد: با وجود 
ایجاد پایانه هــای مرزی دیگــر، اما پایانه 
بازرگان از اهمیت خاصی برخوردار است و نباید با 
ایجاد پایانه های دیگر، صورت مسئله را پاک کرد و 

از حل مشکالت این پایانه غافل شد.

احداث دانشــگاه بین المللی و بیمارستان 
1000تختخوابی 

طاهر ظفری از پزشکان ارومیه ای هم با بیان اینکه 
در حال حاضر کمبود تخت درمانــی در ارومیه و 
شهرهای بزرگ مرزی این استان به مشکلی جدی 
مبدل شده است به خبرنگار همشهری  می گوید: نیاز 
مبرمی به احداث بیمارستان بزرگ 1000تختخوابی 
در این استان داریم. البته مکان یابی این بیمارستان 
نیز باید خارج از شهر ارومیه باشد تا مشکل ترافیکی 
مراکز درمانی تبریز در ارومیه تکرار نشــود. وی ادامه 
می دهد: از نظر آموزشی نیز این استان نیازمند احداث 

دانشگاه های جدید و بین المللی است تا بتواند ضمن ارتقای علمی به کسب درآمد 
از این منبع هم فکر کند.

جای خالی سرمایه گذاری دولتی
نماینده سابق مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه آذربایجان غربی 
نیازمند توجه و رسیدگی جدی از طرف مســئوالن است، اظهار می کند: باید به 
صورت جدی به مشکالت اقتصادی و سرمایه گذاری این استان توجه شود تا شاهد 

شکل گیری منطقه ای محروم در شمال غرب کشور نباشیم.
نادر قاضی پور به همشهری می گوید: یکی از مشکالت جدی استان بی توجهی به 
سرمایه گذاری از سوی شرکت های دولتی و غیردولتی مانند شستا، ستاد 
اجرایی فرمان امام )ره(، بانک های مختلف و سازمان هاســت که برخی به 

صورت محدود و برخی دیگر اصال در استان سرمایه گذاری نکرده اند.
وی ادامه می دهد: ایجاد منطقه ویژه اقتصادی سرو و مصوب شدن آن گامی 
بزرگ برای توسعه اقتصادی استان اســت که به عنوان یک جزیره خشک 
عمل می کند ولی باید ملحقات این منطقه و توسعه آن مانند 
احداث بارانداز وگمرک سرو هم مورد توجه جدی قرارگیرد. 
قاضی پور خاطر نشان می کند: توســعه تجارت بین الملل، 
افزایش ترانزیت کاال، واردات و صادرات، اعمال تعرفه های 
خاص گمرکی، معافیت هــای مالیاتی و ســایر امتیازاتی 
که مخصوص مناطق ویژه اســت، می توانــد زمینه جذب 
سرمایه گذار خارجی را در منطقه سرو تسهیل کند که دولت 

آینده باید توجه خاصی به آن داشته باشد.
وی با تاکید بر ضرورت احداث جاده های بین المللی در استان 
عنوان می کند: جاده های بین المللی و مهم که نقش ترانزیتی 
را بر عهده داشته باشند در این استان احداث نشده و بر روی 
قطعه سوم آزاد راه تبریز - بازرگان در بخش آذربایجان غربی 
کار نمی شود. این نماینده ادوار مجلس با انتقاد از عدم تمرکز سرمایه در این استان 
تاکید می کند: در حالی که 4 درصد جمعیت کشور در این استان متمرکز شده اما 
میزان سرمایه های کشوری در این استان بسیار کمتر از تناسب جمعیتی است. 
قاضی پور خواستار توجه بیشتر به رسانه های آذری زبان شده و می گوید: روزنامه 
سراسری که در استان چاپ شود مطالبه جدی ما است و همچنین باید کانال های 
تلوزیونی آذری زبان ایجاد شود. وی عنوان می کند: از منظر اجتماعی هم استفاده 

از نیروهای بومی در اداره استان یک نیاز جدی است.

توجه به توسعه عملی
معاون برنامه ریزی ، بودجه و مالی دانشــگاه ارومیه هم در ایــن باره به خبرنگار 
همشهری می گوید: آذربایجان غربی نیز همچون دیگر مناطق کشور از مشکالت 

عمده ای مانند بیکاری و فقر و تبعات بیماری کرونا رنج می برد.
عبدالناصر نظریانی ادامه می دهد: یکی از معضالت اصلی آذربایجان غربی، پیری 
و روند معکوس جمعیتی است که نگرانی هایی را در این استان ایجاد کرده و تبعات 
آن را می توان در کاهش جمعیت دانشجویی و دانشگاهی هم مشاهده کرد. این 

معضل استان را در آینده با کمبود نیروی انسانی متخصص روبرو خواهد کرد.
وی ادامه می دهد: به نظر می رسد باید تمهیدات الزم برای کار و اشتغال و تحصیل 
جوانان فراهم و اعتبارات الزم برای اصالح ترکیب جمعیتی در اســتان از سوی 

مسئوالن ارشد کشوری در نظر گرفته شود.
این عضو هیئــت علمی با یادآوری اینکه در زمینه اســتفاده از نیروی انســانی 
متخصص و ارتباط آن با صنعــت به بازنگری های جدی نیــاز داریم، می گوید: 
دانشگاه ارومیه در سال های گذشته گام هایی در این زمینه برداشته است اما حل 

این مشکالت نیازمند همت مسئوالن است.
وی با بیان اینکه راه اندازی دانشــگاه های بین المللی و به تبع آن کســب ثروت 
برای استان باید به صورت کارشناسی مورد توجه قرار گیرد، خاطر نشان کرد: در 
سال های اخیر رویکرد دانشگاه بر اساس کیفیت بخشی دانشگاهی بوده و انتظار از 

مسئوالن ارشدکشوری توجه ویژه به توسعه علمی در این منطقه است.

ظرفیت بی نظیر گیاهان دارویی
معاون ســابق غذا و داروی آذربایجان غربی هم با بیان اینکه کمبود واحدهای 
صنعتی در این استان یکی از مشکالت جدی در توسعه صنعتی است، می گوید: 
اکثر صنایع این استان مصرف کننده دستگاه های صنعتی بوده و خط تولید را از 
مناطق دیگر استان یا خارج وارد می کنند که دولت سیزدهم می تواند نسبت به 

توسعه زیر ساخت های صنعتی در استان اقدام کند.
حسن ملکی نژاد به همشهری می گوید: آذربایجان غربی می تواند به عنوان استانی 
محوری و قطب تولیدات گیاهان دارویی در کشــور و حتی جهان مطرح شود و 
می توان با احداث سه کارخانه بزرگ گیاهان دارویی در استان موجب ارزآوری 
برای کشور و اشــتغال قابل توجه شد. وی سطح علمی دانشــگاه های ارومیه و 
آذربایجان غربی را غیر قابل قبول دانســته و عنوان می کند: دولت سیزدهم باید 

تالش کند تا سطح علمی این دانشگاه ها را ارتقا دهد.
ملکی نژاد از عدم راه اندازی توریسم ســالمت در آذربایجان غربی انتقاد کرده و 
خاطر نشان می کند: بیماران از سه کشــور خارجی هم مرز وارد کشور شده و به 
جای ارومیه برای درمان به تبریز و سایر استان ها می روند در حالی که در ارومیه 
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 آذربایجان غربــی می تواند به 
عنوان اســتانی محوری و قطب 
تولیــدات گیاهــان دارویی در 
کشور و حتی جهان مطرح شود 
و می توان با احــداث 3 کارخانه 
بزرگ گیاهان دارویی در استان 
موجب ارز آوری برای کشــور و 

اشتغال قابل توجه شد

فرشته رضایی کمتر از چندهفته دیگر تا انتخابات 
ریاست جمهوری ایران باقی مانده خبرنگار

اســت و یکبار دیگر مــردم پای 
صندوق های رای می آیند تا رئیس جمهور دولت سیزدهم را انتخاب کنند. اما 
مطالبات عمومی و خاص هر استان در این بین نقش اساسی و پراهمیتی دارد.

بسیاری از استان ها همچون گیالن در حوزه توسعه عقب ماندگی هایی دارند که 
علیرغم وجود برنامه های چندین ساله الینحل باقی مانده است. گرچه  اکنون 
بسیاری از کاندیداهای ریاســت جمهوری از برنامه های خاص و ویژه توسعه 
خبر می دهند اما آنچه که مهم است شناخت توانمندی هر استان، تداوم برخی 
برنامه های مفید گذشته و ترسیم برنامه های مدون و قابل اجرا در آینده است.

گیالن ۲500 پروژه نیمه تمام دارد که محصول مصوبات دولت های گذشته 
تا به امروز بوده است. در حالیکه بسیاری از آن ها حتی در زمان اجرا هم 
توجیه فنی نداشتند یا بر اساس وعده ها و پیگیری هایی دنبال شدند که 

اولویت اصلی گیالن برای توسعه نبودند.
 برخی از اصلی ترین زیرساخت  های توسعه در گیالن هنوز بر زمین مانده 
و این استان با ظرفیت های بی نظیر کشاورزی، صنعتی و تجاری هنوز 

نتوانسته آن گونه که باید به رشد و رونق دست یابد. عالوه 
بر این، روند خصوصی ســازی در گیالن نیز مانند دیگر 
استان ها بسیار کند بوده و سیاست های اصل 44 قانون 
اساسی به علت وجود بسیاری از بوروکراسی های اداری و 

موانع قانونی راه به جایی نبرده است.
اگر نگاهی به اعداد و ارقام بودجه در گیالن بیاندازیم، این 
استان همواره از نظر اختصاص بودجه در رده های میانی 
قرار داشته است. اما بخش مهمی از بودجه تخصیص یافته 
به اســتان در بخش هزینه ای و جاری بوده و پروژه های 
عمرانی گیالن به تبعیت از کل کشــور 11 درصد رشد 

داشته است. 
از سوی دیگر هنوز هم زیرساخت های ارتباطی در گیالن که کریدور ارتباطی 
با کشورهای آسیای میانه است، برقرار نشــده و این استان در زمینه ارتباط 
ریلی و هوایی نتوانسته  آن گونه که باید از ظرفیت  های موجود استفاده کند. 

اکنون که  موسم انتخابات است و هر یک از کاندیداها از طیف های مختلف 
سیاســی مشــغول اجماع نظرات و انتشــار برنامه های خود در شبکه های 
اجتماعی هستند، فارغ از هر شعار و طیفی در گفت و گو با مردم و کارشناسان 

به مهمترین اولویت های توسعه استان پرداختیم.

انتخاب مدیران کارآمد برای گیالن
»محمدرضا قاسم پور« یکی از شهروندان گیالن است که درباره انتظارات خود 
از رئیس جمهور آینده به همشهری می گوید: به عنوان یکی از ساکنان گیالن 
انتظار دارم که دولت سیزدهم، مدیران کارآمدی برای گیالن انتخاب کند. 
به نظرم یکی از دالیل عقب ماندگی گیالن از شــاخص های توسعه، انتخاب 
مدیران نامتناسب با نیازها، برای اســتان بوده است. در دولت گذشته ده ها 
مدیر بی تجربه برای گیالن انتخاب شدند که نتیجه  مطلوبی برای پیشرفت 
استان نداشت. وی در ادامه می گوید: اتمام صدها پروژه  نیمه تمام، واقعا یکی 
از خواســته های مردم از مدیران منتخب دولت بعدی است. طی سال های 
گذشته میلیاردها تومان از سرمایه های استان و کشور تبدیل به مشتی آهن و 
سیمان بدون استفاده در جای جای گیالن شد. حداقلی ترین کار دولت بعدی 

می تواند اتمام این پروژه های عمرانی باشد.

حل آسیب های اجتماعی، کارآفرینی و نجات جنگل ها
»محبوبه صادقی« دیگر شــهروندی اســت که درباره چالش های استان به 
همشهری بیان می کند: ساماندهی و کنترل مهاجرین وارد شده به استان، 
مدیریت و نظارت قاطع در صیانت از جنگل ها و ادامه ایجاد زیرساخت در همه 

استان از مهم ترین مطالبات گیالن است.
وی که فعال فرهنگی است ادامه می دهد: جمعیت دیگر استان ها در بسیاری 
از مناطق حاشیه ای گیالن ساکن شده اند و مشاغل خرد دارند. به دلیل زندگی 
این افراد در مناطق کمتر برخوردار به جمعیت محروم استان افزوده شده که 
افزایش میزان تعارضات فرهنگی و آسیب های اجتماعی را در پی داشته است.

این شهروند یادآور می شود: یکی از معضالت محیط زیستی گیالن، قاچاق 
چوب و از بین رفتن پوشــش گیاهی و جنگلی است که هر سال از حجم آن 
کاسته می شود. هیچ کس هم برای این موضوع دلسوزی نمی کند. عالوه بر 
این در خیلی از زیرساخت های استان مشکل داریم و جوانان تحصیل کرده 

گیالن برای ایجاد شغل جدید با مانع زیادی روبرو هستند.
پدرام علیپور، دانشجوی دانشگاه گیالن است و در این زمینه بیان می کند: 
آینده روشن برای ما یعنی دستیابی به شغل، مسکن و درآمد با امنیت روانی. 
گیالن استانی مستعد در زمینه کشاورزی اســت اما بسیاری از دانشجویان 
بومی این رشته بیکار هستند یا به مشاغلی غیر از کشاورزی رو آورده اند. در 
صورتی که باید برای کارآفرینی هم در بخش کشاورزی و هم دیگر بخش ها 
از آنان حمایت شود. بسیاری از صنایع ما تعطیل و نیمه تعطیل هستند و این 

نشان از مشکالت جدی ما در حوزه اقتصادی دارد.

حل مشکالت اقتصادی و رفع تحریم ها
ولی اهلل داداشی نماینده سابق آستارا در مجلس شورای اسالمی نیز درباره 

اولویت های گیالن برای توسعه و مطالبات استان از دولت آینده به همشهری 
می گوید: اولین و مهمترین مساله ای که ما در چند سال گذشته در گیالن 
پیگیر آن بودیم توسعه صنعت حمل و نقل ریلی است که در ابتدا خط آهن 
آستارا- آستاراخان با مشارکت جمهوری آذربایجان تا حدودی برقرار شد. اما 
با آمدن راه آهن قزوین- رشت، ریل راه آهن باید به آستارا هم متصل شود تا 
کاربری اقتصادی پیدا کند. توسعه حمل و نقلی در مسیر رشت، بندرانزلی و 
آستارا به توسعه تجارت کشور کمک می کند اما آنچه امروز در دو شهر انزلی و 
آستارا می بینیم وجود مشکالت مختلف در این دو بندر است. به عنوان نمونه 
در بندر آستارا دولت از بخش خصوصی مستقر در این بندر حمایت نمی کند 
و زیر ســاخت هایی مثل الیروبی بندر انجام نشده اســت. بنابراین یکی از 
مطالبات ما از دولت آینده ایجاد زیرساخت های راه برای توسعه تجارت است.

وی در ادامه اشــاره می کند: یکی دیگر از مشکالت مهم گیالن فاضالب 
بهداشتی شهرها و روستاهاســت. با توجه به اینکه ما استان گردشگری 
هستیم هنوز در این زمینه مشکل داریم. در دولت های قبلی توجهی به 
بخش فاضالب نشد و بســیاری از این فاضالب ها راهی رودخانه و دریا 
شــدند. در این وضعیت توریســت به جای بهره از طبیعت بکر استان، 
باید شاهد آلودگی های آن باشــد. دولت جدید باید برای 
حل این معضالت به فکر چاره باشــد. مساله بعدی وجود 
زباله در سطح اســتان و نمونه شاخص آن، سایت سراوان 
است. به نظر من با ورود بخش خصوصی داخلی و خارجی 
به مدیریت پســماند در گیالن، می تــوان این معضل که 
تهدیدی برای محیط زیســت استان اســت را تبدیل به 

فرصت کنیم. 
داداشــی ادامه می دهد: در بخش اقتصادی با وجود دو 
گمرک در انزلی و آستارا الزم است از بخش های خصوصی 
که متولی صادرات محصوالت کشاورزی هستند، بیشتر 
حمایت شوند تا شاهد رشــد تجارت با کل جهان به ویژه 
اوراسیا باشیم. اما بخش های خصوصی مورد حمایت دولت قبلی و فعلی قرار 

نگرفتند. امیدواریم دولت آینده از بخش خصوصی و تولید حمایت کند. 
این نماینده سابق مجلس می گوید: در کل کشور تولیدکنندگان وام های 
کالن با سود 18 درصدی گرفتند اما سود باالی این وام ها اجازه رشد را به 
تولیدکننده نمی دهد و کم کم بخش دولتی آن را مصادره و فلج می کند. 

دولت جدید باید با ورود به این بخش ها مشکالت را حل کند.
 یکی دیگر از مشکالت مهم گیالن بوروکراسی اداری است که مانع جذب 
سرمایه گذار می شود. به عنوان مثال، فاصله برخی از شهرهای ما با مرکز 
استان زیاد است و تولیدکنندگان باید برای انجام کارهای اداری، مسافت 
نســبتا طوالنی را طی کنند اما وجود بوروکراســی اداری اجازه نمی دهد 
مشکل شــان در زمانی کوتاه حل شــود. عالوه بر این یکی از بزرگترین 
ظرفیت های ما سرمایه گذاری در حوزه توریسم است اما در این زمینه هم 
کم کاری صورت گرفته و امیدواریم در دولت جدید این مشکالت رفع شود.

داداشی همچنین درباره رونق بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی بیان می کند: 
آنچه که ما امروز مشــاهده می کنیم بی توجهی به بخش کشاورزی، صنایع 
تبدیلی، الگوهای نوین کشت و به دنبال آن تغییر کاربری  زمین های کشاورزی 

است. گیالن 
فیــت  ظر
در  زیــادی 

بخش باغداری 
 . . و کشت برنج و.

دارد اما از همه این 
ظرفیت هــا اســتفاده 

نمی شود. الزم است دولت 
به کشاورزان وام های با سود 

کم بدهد. اگر ایــن امر محقق و 
صنایع تبدیلی ایجاد شــود، توسعه 

اقتصادی و اشتغال صورت خواهد گرفت. 
در این راه می تــوان از ظرفیت دانشــگاهیان و 

پژوهشگران و متخصصان امر استفاده کرد. 
این نماینده ســابق مجلس در پایان با اشــاره به 
پروژه های نیمه تمام گیالن می گوید: پروژه های 
دولتی نیاز به بودجه عمرانــی کالن دارند.  مثل 
راه آهن گیالن که در سال های گذشته پیشنهاد 
شد در طرح فاینانس با مشارکت کشور خارجی 
به پیشرفت پروژه  کمک شود. بنابراین با توجه به 
مشکالت اقتصادی موجود، دولت آینده می تواند 
در روابط با کشورهای خارجی و فایناس، پروژه ها 
را به اتمام برســاند. اما پروژه های نیمه کالن را 
می تواند با اعمال ماده 5۶ قانون ســرمایه گذاری 
و تضامین الزم به بخش خصوصــی واگذار کند. 
امیدواریم دولت آینده بتواند تحریم ها را بشکند و 
برای حل مشکالت اقتصادی برنامه داشته باشد. 
قطعا با کاهش تحریم ها دولت می تواند پروژه های 

داخلی را اجرا و مدیریت کند. 

 هنــوز زیرســاخت های ارتباطی 
در گیالن که کریــدور ارتباطی با 
کشــورهای آســیای میانه است، 
برقرار نشده و این استان در زمینه 
ارتبــاط ریلی و هوایی نتوانســته  
آن گونه که بایــد از ظرفیت  های 

موجود استفاده کند

مردم و کارشناسان 
 از دولت سیزدهم
چه می خواهند

 از دولت سیزدهممردم و کارشناسان 
چه می خواهند

راه اندازی صنایع و جذب سرمایه گذار 
اولویت آذربایجان غربی

2

 مشکل آب آشامیدنی، کمبود مراکز درمانی، صنایع تبدیلی و ضرورت سرمایه گذاری شرکت های دولتی در  آذربایجان غربی
 از جمله دیگر مطالبات مردم و کارشناسان استان از رئیس جمهور آینده است

 بهبود زیرساخت ها، حل معضل حاشیه نشیني، اتمام  پروژه هاي نیمه تمام و جذب سرمایه گذار
 از جمله دیگر مطالبات مردم و کارشناسان از رئیس جمهور آینده است
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اول فروردین امسال روز جهانی جنگل ها بود که »رضا بیانی« جانشین معاون امور جنگل سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری کشور از یک آمار دردناک در سال گذشته پرده برداشت؛ به گفته او، طی سال۹۹ بیش 
از ۲۱ هزار هکتار از جنگل های ایران شامل ۳۶۵۰ هکتار از جنگل های طبیعی، ۱۰۳۴ هکتار از جنگل های 
دست کاشــت و حدود ۱۶ هزار و ۵۸۹ هکتار از اراضی جنگلی دچار آتش ســوزی شدند که بیشتر این 
آتش سوزی ها در اراضی جنگلی به  ویژه ناحیه رویشی زاگرس و خلیج عمانی به  وقوع پیوست.نکته دردناک 
ماجرا اینجاست که آتش سوزی ها فقط مربوط به سال گذشته نبوده اند؛ در ۲ماه نخست امسال نیز حدود 
۲۶۰ حریق در مناطق زاگرسی و جنوب کشور اطفا شده و در روزها و هفته های اخیر هم در جنگل های کرخه 
در خوزستان و دیل در کهگیلویه وبویراحمد شاهد آتش سوزی های گسترده ای بودیم. بر اساس گزارش 
مرکز پژوهش های مجلس به طور متوسط ساالنه ۱۶هزار و ۷۲۷ هکتار جنگل و مرتع در آتش می سوزد. بر 
اساس این گزارش و طبق اعالم سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور از سال ۸۶ تا سال ۹۸، ۲۴هزارو 
۵۵۵ فقره آتش سوزی در عرصه های طبیعی کشور رخ داده که ۱۳هزار و ۵۱۸ فقره آن در جنگل ها و ۱۱هزار 

و ۳۷ فقره آن در مراتع بوده است. در نتیجه این آتش سوزی ها ۱۰۷هزار و ۵۵۷ هکتار از جنگل ها و ۱۱۰هزارو 
۳۵۸ هکتار از مراتع سوخته اند.۷۰ درصد آتش سوزی ها در ناحیه زاگرس رخ می دهد، ۱۴ درصد در ناحیه 
رویشی ایرانی-تورانی، ۱۱ درصد در ناحیه رویشی هیرکانی و ۴درصد نیز در ناحیه رویشی ارسبارانی به 
وقوع پیوسته است. ۷۷/۳ درصد از جنگل های زاگرس تحت تاثیر یا در خطر بالقوه آتش سوزی قرار دارند 
و این اهمیت تجهیز نیروهای حفاظت از جنگل  در استان های زاگرسی را بیشتر می کند. بر اساس اعالم 
سازمان جنگل ها، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، کردستان، لرستان و ایالم به عنوان ۵ استان بحرانی از نظر 
وقوع حریق جنگلی هستند و در ریسک باالتری قرار دارند که نقشه های احتمال وقوع حریق نیز در اختیار 
آن ها قرار گرفته است.بر این اساس، نیروهای یگان حفاظت سازمان جنگل  ها براساس مناطق بحرانی وقوع 
آتش، تقسیم بندی شده اند تا درصورت آتش سوزی بالفاصله خود را به محل برسانند.به ازای هر هکتار 
عرصه جنگلی سوخته شده، ۲۱۱ میلیون ریال برای اطفای حریق هزینه شده و احیا و بازسازی جنگل های 

دچار حریق نیز ۲۴۰ میلیون ریال هزینه در بر داشته است.

خط آتش در جنگل های 5 استان

فارس

در اســتان فارس بیش از 2میلیون هکتار جنگل و در حدود 10/2 میلیون 
هکتارعرصه منابع طبیعی وجود دارد که هر ســال بر اثــر عوامل طبیعی و 
انســانی حجم قابل توجهی از این جنگل ها و عرصه های طبیعی دچار حریق 
می شوند. این استان هم امسال در شرایطی جزو 5 استان با بیشترین ریسک 
آتش سوزی قرار گرفته است که بنابر اعالم مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان همیشه با بی توجهی گردشگران یا بی دقتی بهره برداران فرآورده های 
فرعی جنگل و مرتع در روشــن کردن آتش و رها کــردن آن در طبیعت در 
معرض این حادثه قرار داده اســت. چند روز پیش آخرین مورد آتش سوزی 
در جنگل های اســتان فارس رخ داد که بر اســاس آن مراتع و جنگل های 
۳ منطقه در جنگل های »کوه بزان« شهرســتان ممســنی، مراتع »هایقر« 
شهرستان فیروزآباد و »تنگ نودان« شهرستان کوهچنار دچار حریق شدند. 

آتش سوزی های امسال استان فارس فقط مربوط به همین ۳ مورد نیست و بر 
اساس اعالم مسئوالن در یک ماه گذشته بیش از 20 مورد آتش سوزی فقط در 
فیروزآباد رخ داده است. از ابتدای سال هم ۳5مورد آتش سوزی سبب از بین 
رفتن یا بروز خسارت به مراتع اســتان شده است که براساس اعالم متولیان، 
بیش از ۹0 درصد علت این آتش سوزی ها به دخالت انسان و عامل انسانی بر 
می گردد. باد شدید و خشکسالی عالوه بر افزایش ریسک آتش سوزی در این 
استان مهار آتش را هم با مشکل مواجه کرده است.استان فارس سال گذشته 
هم از آتش سوزی ها در جنگل ها جان ســالم به در نبرد. هرچند آمار دقیق و 
کاملی از آتش سوزی ها در این استان در دست نیست، اما آتش سوزی بیش 
از 1۴ هزار هکتار از اراضی این اســتان در ۶ ماه نخست سال ۹۹ گواه حجم 
زیاد از بین رفتن عرصه های منابع طبیعی در فارس اســت. در ۶ ماه نخست 
سال گذشته 5۳۶ آتش سوزی رخ داد که در نتیجه 1۴ هزار و 500 هکتار از 

جنگل های فارس در آتش سوخت. 

کهگيلويه و بويراحمد

کهگیلویه وبویراحمد هم امسال در معرض آتش سوزی جنگل  قرار دارد به 
طوری که استاندار مدتی پیش با اشاره به کاهش بارش و خشکسالی در 
استان گفته بود که خطر کم آبی و آتش سوزی جنگل های منطقه را تهدید 
می کند. به گفته »حســین کالنتری«  1200 نیروی آموزش دیده برای 
حفاظت از منابع طبیعی در کهگیلویه وبویراحمد مشغول به کار هستند، 
اما برای پیشگیری از آتش ســوزی های عمدی باید افراد و عوامل انسانی 
مسبب را پیدا کرد، زیرا با هر آتش سوزی عالوه بر خسارت به منابع طبیعی 
و محیط زیست بسیاری از منابع اعتباری استان هم هدر می رود. به گفته 
او، امسال ۴ میلیارد ریال اعتبار برای خرید بالگرد اطفای حریق به استان 
اختصاص یافته اســت. صحبت های استاندار در شرایطی مطرح می شود 
که کهگلیویه وبویراحمد در روزهای اخیر شاهد 2 آتش سوزی در جنگل ها 
بود به طوری که بخش زیادی از جنگل ها و مراتع گچســاران و باشت از 
ســبزترین عرصه های طبیعی جنوب کهگیلویه و بویراحمد سیاه پوش 

شدند. به گفته مسئوالن منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد، شعله های 
آتش با بی احتیاطی یک کشاورز و آتش زدن پسماند مزرعه آغاز شد و به 
مدد باد شدید به عرصه های طبیعی شاه بهرام رسید و ۳00 هکتار جنگل 
و مرتع را غرق در آتش و دود کرد. مسئوالن منابع طبیعی در استان مدتی 
است که با طرح هایی چون ایجاد جنگل های دست کاشت، کشت گیاهان 
دارویی، قرقبانی و برنامه های حفاظتی سعی در احیای جنگل ها و مراتع 
دارند و اقداماتی نیز در این زمینه انجام شــده، اما ادامه این روند نیازمند 
مشارکت مردم است.بر اساس آمار رسمی 1۷0 هزار هکتار از جنگل های 
بلوط کهگیلویه وبویراحمد بر اثر تغییرات اقلیمی، خشکسالی های پی در 
پی، نفوذ ریزگردها و شــیوع آفت دچار خشکیدگی شده و ساالنه 2 هزار 
هکتار از عرصه های طبیعی این استان به دلیل آتش سوزی دچار خسارت 
می شود. در طول ۳سال گذشته حداقل 2100هکتار از جنگل های این 
استان طعمه حریق شــده که 500 هکتار آن مربوط به امسال است. از 
ابتدای امسال تاکنون 20 آتش ســوزی در عرصه های طبیعی استان رخ 

داده که عامل ۸0درصد از این حوادث انسانی بوده است. 

لرستان

حدود 1 میلیون و 200 هزار هکتار از مساحت لرستان پوشیده از جنگل است که 
این جنگل های زاگرسی از با ارزش ترین ذخایر جنگلی جهان محسوب می شوند؛ 
ذخایر جنگلی که هر سال طعمه آتش  می شوند و امسال هم مسئوالن کشوری 
نسبت به آتش سوزی در آن ها هشدار داده اند. هرچند مسئوالن لرستان از تهیه 
نقشه نقاط بحرانی آتش سوزی استان، برگزاری کالس های آموزشی برای مردم 
روستاهای اطراف جنگل و بستن قرارداد با گروه های مردمی برای کمک در مواقع 
بحران خبر داده اند، اما چند روز پیش محلی ها اعالم کردند که جنگل های بلوط 
چنگری در آتش سوخته است.بر اساس اعالم مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
لرستان نیمه نخست سال گذشته ۹2 آتش سوزی در ۶00 هکتار اراضی منابع 
طبیعی استان رخ داد که از این تعداد ۶ مورد عمدی و به دلیل اختالف شخصی 
بود؛ آتش سوزی هایی که به گفته مسئوالن نسبت به سال قبل تر افزایش یافته و 
بیشترین در پلدختر و کوهدشت رخ داده بود. حاال با توجه به هشدار مسئوالن 

کشوری درباره ریسک بیشتر آتش سوزی در لرستان نگرانی ها درباره 20درصد 
از جنگل های زاگرس که در این استان قرار دارد، بیشتر شده است.بر اساس آمار 
10ساله، خرم آباد، چگنی، کوهدشــت، پلدختر و رومشکان از شهرستان های 
بحرانی در زمینه آتش سوزی در جنگل ها به شمار می روند و با توجه به اینکه اکثر 
آتش سوزی ها در مناطق سخت گذر و دور افتاده اتفاق می افتد، استقرار بالگرد 
یکی از نیازمندی های اصلی منابع طبیعی در اســتان است که تاکنون محقق 
نشــده. هرچند رئیس اداره جنگلداری و جنگل کاری اداره کل منابع طبیعی 
لرستان از رایزنی  با سازمان هواپیمایی کشور برای استفاده از ظرفیت آن ها در 
خاموش کردن آتش خبر می دهد. 150 منطقه بحرانی حریق با مساحت ۶1۷ 
هزار و ۸01 هکتار در جنگل های لرستان شناســایی شده و گفته می شود ۹۸ 
درصد علت آتش سوزی  در این عرصه ها به دلیل عامل انسانی رخ می دهد.حدود 
2 میلیون هکتار جنگل و مرتع در لرســتان وجود دارد و بیشترین میزان آتش 
سوزی در تاریخ منابع طبیعی این استان مربوط به سال ۹0 بود که در آن زمان 

۶۸۴1 هکتار از اراضی استان گرفتار حریق شد.

کردستان 

کردستان یکی از استان هایی است که طبق اعالم سازمان جنگل ها امسال ریسک 
بیشتری برای حریق جنگل دارد. این استان سال گذشته هم از آتش سوزی ها 
در امان نبود به طوری که سال گذشته 1۸۷ آتش ســوزی در 1۴۴5 هکتار از 
اراضی جنگلی، مرتع و جنگل های طبیعی اســتان به وقوع پیوست. در نتیجه 
این آتش ســوزی ها 2۹۴هکتار از جنگل های طبیعی کردستان با آتش از بین 
رفت و 10۳0 هکتار از مراتع هم در آتش سوخت. بیشترین میزان آتش سوزی  
در مراتع و جنگل ها در خرداد و فصل تابستان اتفاق می افتد که البته دلیل اصلی 
آن خطای انسانی اســت تا جایی که ۹5 درصد آتش سوزی ها در منابع طبیعی 
منشا انسانی دارد. ســال گذشته 2۹۶ روستای حســاس به حریق در مناطق 
جنگلی کردستان شناسایی شد که سقز با ۴۶ روســتا و دهگالن با 1۳ روستا 

به ترتیب بیشــترین و کمترین میزان را به خود اختصــاص داده اند.بنابر آنچه 
مسئوالن منابع طبیعی کردستان می گویند از ابتدای سال تا امروز آتش سوزی 
جنگل های استان سطحی بوده  است. با وجود این تا امروز ۸آتش سوزی در ۴۳ 
هکتار از اراضی جنگلی و مرتعی در کردســتان رخ داده  است. از مناطق درگیر 
حریق جنگل های کردستان در سال جاری می توان به سنندج با ۳ هکتار، مریوان 
15 هکتار و بانه 11 هکتار مرتع اشــاره کرد. 2 مورد آتش سوزی جنگل هم در 
1۴ هکتار شهرستان از جنگل های مریوان رخ داده است.جنگل های کردستان 
بخشی از جنگل های شمال زاگرس را تشکیل می دهند و بیشتر اطراف شهرهای 
بانه و مریوان واقع  شده اند و بعد از جنگل های شمال کشور در رتبه دوم اهمیت 
قرار دارند.از مساحت 2 میلیون و ۹۳۷ هزار هکتاری کردستان بیش از ۶0 درصد 
آن شامل یک میلیون و 5۸۷ هزار هکتار آن را مراتع و جنگل تشکیل می دهد و 

از این میزان بیش از ۳۷۴ هزار هکتار جنگل است.

ايالم

از گســتره 2میلیون هکتاری ایالم یک میلیون و ۷00 هــزار هکتار را اراضی 
طبیعی تشــکیل داده اند که از این میزان ۶۴0 هزار هکتــار جنگل و عمدتا 
درختان بلوط است؛ درختانی که به گفته کارشناســان، قدمت هزاران ساله 
دارند. ایالم طی ۷سال گذشته یکی از استان های زاگرس نشین بوده که مدام 
با معضل آتش سوزی دسته و پنجه نرم کرده است؛ آتش سوزی هایی که عامل 
انسانی نقش اساسی در وقوع آن ها دارد. طبق اعالم کارشناسان، بارندگی های 
سال گذشته به رشد پوشش گیاهی در مناطق مختلف استان منجر شده است، 
اما این پوشش به دنبال سهل انگاری و بی احتیاطی انسان ها )هم جوامع محلی 
و هم گردشگران( طعمه حریق می شود. هر سال در فصل بهار با گرم شدن هوا 
و خشک شدن مراتع آتش سوزی های زیادی در جنگل های استان ایالم اتفاق 
می افتد و به همین دلیل از ابتدای اردیبهشــت امســال نیرو های اداره منابع 

طبیعی و آبخیزداری ایالم برای اطفای حریق در جنگل های استان به حالت 
آماده باش درآمده اند. ۴1۸ هزار هکتار از مراتع و جنگل ها در مناطق بحرانی 
در استان قرار دارد و در بیش از ۹0نقطه از جنگل ها و مراتع بحران آتش سوزی 
وجود دارد. بهار سال گذشته 1۸1آتش سوزی در اســتان رخ داد که موجب 
سوختن ۳5 هکتار از جنگل ها و مراتع شد. به گفته مسئوالن، از اوایل امسال 
تاکنون در استان، آتش سوزی وسیع که موجب نابودی مراتع شود، رخ نداده 
اســت. تعداد حریق ها در عرصه های طبیعی و نیز وقوع آتش سوزی در اوایل 
فصل گرما با توجه به گستردگی مناطق جنگلی استان موجب شد یک خودروی 
آتش نشان جنگلی آمیکو برای تجهیز ناوگان اطفای حریق اراضی جنگلی به 
منابع طبیعی و آبخیزداری ایالم اختصاص یابد. اما در دسترس نبودن، وجود 
ارتفاع، نبود امکانــات جاده ای در زمان اتفاق حادثه آتش ســوزی در مراتع و 
جنگل های ایالم ضرورت وجود بالگرد خاموش کننده آتش را برای این استان 

دو چندان کرده است.
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    به داد مستأجران برسید
چیزی تا فصل نقل و انتقال مستاجران نمانده است. با توجه به شیوع کرونا اغلب کسب و کارها 
کساد شده است و حاال یکی از دغدغه های مســتاجران جابه جایی است. گرانی قیمت ها هر 
سال وجود دارد،  اما امسال شرایط خیلی سخت شده است. از سوی دیگر حضور مستاجران در 
بنگاه های معامالت ملکی هم به رفت و آمد و شیوع کرونا دامن می زند. ستاد ملی مقابله با کرونا 
اعالم کرده بود که مصوبه قبلی درباره افزایش کرایه ها یا تمدید قراردادها امسال هم فعال ادامه 
خواهد داشت، اما کاش بر اجرای این مصوبه نظارت بیشتری صورت بگیرد یا مصوبه جدیدی 

در نظر گرفته شود تا کمی خیال مستاجران آسوده باشد. 
یک شهروند از یزد 

  کمبود آرد در روستاهای نهبندان 
متاسفانه در روزهای اخیر بسیاری از روستاهای شهرستان نهبندان در استان خراسان  جنوبی با 
کمبود سهمیه آرد مواجه هستند. من نانوا هستم و سهمیه کمی دریافت می کنم و برای پخت 

نان به میزان مورد نیاز مردم مشکل داریم. 
یک نانوا از خراسان جنوبی 

   چرای گوسفندان در محدوده شهری 
در روزهای گذشته برخی از مناطق شهر اراک شاهد اتفاق عجیبی بودند؛ چرای گوسفندان در 

محدوده شهر. مسئوالن به این موضوع رسیدگی کنند. 
اسدی از مرکزی 

  کاهش فشار آب در شهر نور 
بیش از 10 روز است آب لوله کشی شهر نور در مازندران در ساعت های اول صبح وصل است 
و سپس فشار آب به شــدت کاهش می یابد به طوری که قطره چکانی می آید و گاهی به طور 
کامل قطع می شود. برای پیگیری این مشکل با اداره آب و فاضالب نور تماس گرفتیم. گفتند 
پمپ های اداره آب به علت قطعی برق خاموش و فشــار آب کم می شود و باید خودتان برای 

منزل پمپ بخرید.
قطعی برق شهر به طور روزانه حدود 2 ساعت اتفاق می افتد در حالی که قطعی آب بیش از 15 
ساعت در هر روز طول می کشد و این با صحبت های اداره آب در تناقض است. خرید پمپ برای 
منزل ویالیی هزینه بسیار باالیی دارد که از پرداخت آن عاجزیم. اداره آب نور می تواند پمپ 
بنزینی یا گازوئیلی بخرد یا برای تامین برق در زمان قطعی از دیزل ژنراتور استفاده کند و یا 

اینکه اداره برق شهر نور برق را برای اداره آب فراهم کند.
جمعی از ساکنان شهر نور از مازندران 

  ساحل بندرگز خرابه شده است
ساحل بندرگز در گلستان 10 سال به دلیل مشکل مالکیت و اداری تبدیل به خرابه شده است 

این ساحل مقدار زیادی عقب نشینی داشته که خطر خشکی و تبدیل شدن به تاالب را دارد.
یک شهروند از گلستان 

   حل مشکل فاضالب تالش 
چند هفته ای است فاضالب مسکن مهر طوالرود تالش در داخل شهرک و محل بازی بچه ها و 
تمام خیابان اصلی خالی شده و خودروها و افراد از داخل فاضالب عبور می کنند و در این چند 
هفته از نماینده مجلس، راه و شهرسازی، شهرداری و فرمانداری تالش برای حل مشکل کمک 

خواستیم اما هر کدام مشکل را به دیگری واگذار می کند و پاسخگو نیستند. 
صنم جابری از گیالن

خرمشهر یکی از شهرهای جنوبی خوزستان 
است که در محل تالقی رودخانه های اروند و 
کارون قرار دارد و با داشتن بیش از 133هزار 
نفر جمعیت با مشکالت زیادی دست وپنجه 
نرم می کند. بیکاری، محرومیت، چالش های شهری، آب و 
فاضالب از مهم ترین مشکالت شهر است که بسیاری آن را 
نتیجه بازســازی  ناتمام بعــد از جنــگ تحمیلی معرفی 

می کنند. 

  انباشت مشکالت در خرمشهر  
فرماندار خرمشهر در گفت وگو با همشهری هم این موضوع 
را تایید می کند و با بیان اینکه رنج خرمشهر نتیجه انباشت 
مشکالت بعد از جنگ تحمیلی است، اظهار می کند: »در 
گذشته باید کارهایی برای خرمشهر انجام می شد که نشد 
و حاال با مســائل پیچیده ای روبه رو هســتیم که نیازمند 
برنامه ریزی دقیق و راهبری مطلوب برای گره گشــایی از 

امور مردم است.«
»محمد حیدری« با بیان اینکه مساله بیکاری در خرمشهر 
مثل همه مناطق کشور است و خاص این شهرستان نیست، 
می افزاید: »خرمشهر ظرفیت های خوبی برای اشتغال زایی 
دارد. برای مثال نیشــکر میرزا کوچک خان جنگلی برای 
هزاران نفر اشــتغال زایی کرده است یا شرکت نفت و گاز و 
چند میدان نفتی جوانان ما را جــذب کرده اند. همچنین 
شهرک صنعتی خرمشــهر یکی از قوی ترین شرکت های 
ایران است که بیش از 70 درصد واحدهای تولیدی آن فعال 
هستند. صنعت رینگ سایپا یا خط تولید انواع پز و ای تی ام 
در خرمشهر هم از ظرفیت های جدید این شهرستان برای 

اشتغا ل زایی و توسعه است.«

او همچنین با بیان اینکه در پایانه مرزی 
خرمشــهر و بارانداز خرمشــهر هم 

صدها نفر مشغول به کار هستند، 
اظهار می کند: »امسال پروژه های 
مهــم و کلیدی در خرمشــهر 
کلنگ زنی شده است که هر کدام 
می تواند تعداد زیــادی از افراد 

را مشغول به کار کند. امیدواریم 
در شرایط غیرکرونایی مرز شلمچه 

فعال و هزاران نفر مشغول به کار شوند. 
همچنین برداشته شــدن تحریم ها می تواند 

گمرگ خرمشهر را فعال کند و رونق گرفتن این بندر عالوه 
بر اینکه سطح معیشــت و بنیه اقتصادی مردم را تقویت 
می کند از آمار بیکاران خرمشهر و حتی استان کم خواهد 

کرد.«

  بومی و غیربومی نداریم 
فرماندار خرمشهر معتقد است رونق یک شهر می تواند منجر 
به رونق استان شود و حتی رونق اقتصادی برای کشور را به 
همراه داشته باشد. او نرخ رســمی بیکاری در خرمشهر را 
9درصد اعالم می کند و می گوید: »خرمشهر ظرفیت های 
بی نظیری برای اشتغال زایی دارد که بخشی از آن ها فعال 
است و بخشی هم فعال خواهد شــد. اما با فعال شدن این 
ظرفیت ها نمی توان انتظار داشــت فقط اهالی شهرستان 
شاغل شوند. همه ایران یکپارچه اســت و اصطالح بومی 
و غیربومی از دل قانون نیست. هرچند در مصوبه ای آمده 
اســت که جذب نیروی بومی در اولویت اســت، اما جذب 
نیروی بومی به منزله نفی سایر افراد نیست و اشتغال زایی 

باید برای همه باشد.« 
حیدری با بیان اینکه مشکالت اقتصادی و بیکاری در همه 
ایران وجود دارد و صنایع و ظرفیت هــای اقتصادی همه 

مناطق از جمله خرمشهر قرار است برای رفع آن ها 
اقدام کنند، توضیح می دهد: »ماموریت صنایع 
کمک بــه تولید داخل، توســعه صادرات و 
جــذب ســرمایه گذاری و ارزآوری و ملی 
کــردن صنعت اســت.  با این همــه آمار 
خوبی داریم که نشــان می دهد صنایع به 
مجموعه شــهرداری و نهادهای فرهنگی 
ما کمک های قابل توجهی داشــته اند و به 

مسئولیت اجتماعی شان پایبند بوده اند.«

  هم پوشانی اداره های دولتی و منطقه آزاد 
فرماندار خرمشهر در بخش دیگری از سخنان خود درباره 
عملکرد منطقــه آزاد اروند در این شهرســتان هم تاکید 
می کند که هم پوشــانی خوبی بین مسئولیت های منطقه 
آزاد و اداره های دولتی وجــود دارد و تداخل ماموریت یا 
موازی کاری که منتهی به بالتکلیف ماندن مســائل و بروز 

مشکل برای مردم باشد را شاهد نیستیم. 
او در پاســخ به گالیه های مطرح شــده دربــاره عملکرد 
منطقه آزاد تصریح می کند: »مساله منطقه آزاد با موضوع 
دســتگاه های اجرایی در چارچوب قانون قابل حل و فصل 
است و سازمان منطقه آزاد کار خودش را انجام می دهد و 
دستگاه های اجرایی هم طبق قانون سرزمینی باید کار خود 
را انجام دهند. به اعتقاد من در خرمشهر تعامل دوجانبه بین 
مناطق آزاد و دستگاه های اجرایی خدمت رسانی به مردم 
تداوم دارد و بر اساس تفکیک وظیفه ای که وجود دارد مردم 
کارشان را پیگیری می کنند و جلو می برند. مشکلی از این 

نظر نداریم.«

  کلنگ زنی ۴ پروژه عمرانی در خرمشهر 
همان طور که فرماندار اشاره کرده بود به مناسبت سالروز 
آزادسازی خرمشهر، پروژه های خدماتی و عمرانی در این 

شهرستان کلنگ زنی شد.
آغاز عملیات پروژه ملی چهار بانده کردن جاده خرمشهر 
به اهواز با اعتباری به میزان 3 هــزار میلیارد ریال یکی 
از ایــن پروژه ها بود. این پــروژه با قراردادی ســه جانبه 
میان دولت، ســازمان منطقــه آزاد ارونــد، وزارت راه و 
شهرسازی طی مدت 3 سال و به طول 120 کیلومتر اجرا 
می شود. همچنین این پروژه در مرحله نخست به طول 20 
کیلومتر و با اعتبار 300 میلیارد ریال به مدت 30 ماه به 

بهره برداری خواهد رسید.
بزرگ ترین مجتمع فرهنگی، تجاری و اداری خرمشــهر 
پروژه مهم دیگر بود که عملیات ســاخت آن با همکاری 
بنیاد مستضعفان و مشارکت بخش خصوصی و با زیربنای 
1۴ هزار مترمربع در زمینی به مساحت ۴۸ هزار مترمربع 

آغاز شد. 
این پروژه شــامل ســاخت 2 برج 10 طبقــه، مجموعه 
فرهنگی سینما، رستوران و واحدهای تجاری و تفریحی 
است و مسئوالن امیدوارند در آینده نزدیک با راه اندازی 
آن در مسیر ساحل کارون فرصت اشتغال برای صدها نفر 

در شهرستان خرمشهر فراهم شود.
آغاز عملیات پروژه آب رســانی به روستاهای شلمچه با 
اعتبار بیــش از ۶0 میلیارد ریال هــم از دیگر طرح های 
کلنگ زنی شده است که مسئوالن قول داده اند این پروژه 
با توجه به ضرورت آب رســانی به مواکب اربعین، پایانه 
مرزی و روستاهای مسیر شــلمچه تا پایان تیر امسال به 

بهره برداری برسد.
آسفالت کوی محرزی از مناطق کم برخوردار خرمشهر، 
پارک ســاحلی با اعتباری به میزان 120 میلیارد ریال، 
افتتاح مدرسه و کلنگ زنی جامع مساکن مهر با مشارکت 
بخش خصوصی و مسکن و شهرسازی خرمشهر با اعتبار 
بیش از 100 میلیارد ریال هم از پروژه های شهری است 

که به مناسبت سالروز آزادسازی کلنگ زنی شدند. 

صدای همشهری

پس از شیوع کرونا نیاز به گسترش زیرساخت های  اشکان جهان آرای
درمانی در برخی شهرستان های کشور بیشتر از خبرنگار

قبل احســاس شــد. دامغــان یکــی از همین 
شهرستان هاست که درخواست ساخت بیمارستانی دیگر در آن طی یک سال اخیر 
برجسته شده تا جایی که عده ای از شهروندان اوایل اردیبهشت امسال تجمعی 
اعتراض آمیز مقابل دانشگاه علوم پزشــکی برگزار کردند و خواستار ساخت یک 

بیمارستان دیگر در دامغان شدند.
در حالی که ســمنان یکی از اســتان های برخــوردار از نظر تعــداد تخت های 
بیمارستانی محسوب می شود، مسئوالن و شهروندان دامغان معتقدند سهم شان 
از این برخورداری پایین است. طبق آخرین آمارها پس از یزد با 2۴0 و تهران با 
217 تخت به ازای هر 100 هزار نفر، سمنان با 21۴ تخت به ازای هر 100 هزار 
نفر سومین استان از نظر سرانه تخت های بیمارستانی محسوب می شود. اما این 
آمار برای دامغان که حدود 105 هزار نفر جمعیت دارد ، متفاوت اســت. در این 
شهرستان فقط یک بیمارستان با نام والیت وجود دارد که سال 91 به بهره برداری 
رسید. طبق آمار موجود این بیمارستان 1۶0 تخت ظرفیت دارد و 135 تخت آن 
فعال است. با این حساب به ازای هر هزار دامغانی حدود 0/75 یک تخت فعال در 
این شهرستان وجود دارد در حالی که میانگین سرانه تخت بیمارستانی در کشور 
حدود 1/۸ تخت به ازای هر هزار نفر اســت. یعنی دامغانی ها بر اساس میانگین 
سرانه کشوری که فاصله زیادی با میانگین جهانی سرانه تخت های بیمارستانی 

دارد نیز دست کم حدود یک تخت ازای هر هزار نفر فاصله دارند.

درخواست ساخت بیمارستان دوم
شیوع کرونا و قرار گرفتن دامغان در موج های مختلف بیماری نشان داد نیاز است 
در سرزمین پسته ها تعداد تخت های بیمارستانی افزایش یابد. »میالد صمدی« 
یکی از شهروندان دامغانی به همشهری می گوید: نبود یک بیمارستان به عنوان 
بیمارستان دوم موجب می شود برخی خانواده ها بیماران خود را به مرکز استان 
ببرند. از سوی دیگر اگر 2 بیمارستان وجود داشته باشد در زمان های خاصی مانند 
پیک کرونا که باید یک مرکز به عنوان بیمارستان ریفرال معرفی شود با مشکل 
مواجه نخواهیم شد. در حال حاضر چه در دوران پیک کرونا و چه دوران کاهش 
آمار ، همه متقاضیان دریافت خدمات بیمارســتانی باید به بیمارســتان والیت 

معتقدند ساخت بیمارستان دوم مراجعــه کنند.شــهروندان دامغان 
اســت. »مهدیه حسینی« دیگر یک ضرورت جدی برای شهرستان 

فاصله آماری شهرســتان با 2 شــهروند دامغانی به ایــن کمبود و 

شهرستان همســایه یعنی شاهرود و سمنان در ســرانه تخت های بیمارستانی 
اشاره می کند و به همشــهری می گوید: شاهرود و سمنان در همسایگی دامغان 
خوشبختانه وضعیت مناســبی از نظر سرانه تخت های بیمارســتانی دارند، اما 
دامغان از این برخورداری محروم مانده اســت. کمبود تخت های بیمارســتانی 
در این شهرستان با توجه به فاصله ای که با شاهرود و سمنان داریم می تواند در 

شرایط اورژانسی منجر به از دست رفتن جان یک فرد بدحال شود.

محروم بین 2 شهرستان برخوردار
نگاهی به آمار رسمی سرانه تخت های بیمارستانی 

شــاهرود و ســمنان نشــان می دهد اظهارات 
این شــهروند دامغانی درست اســت. سرانه 
تخت های بیمارستانی در شاهرود از میانگین 
کشوری و هدف تعیین شــده مبتنی بر سند 
درمان چشــم انداز 1۴0۴ کــه 2/3 تخت به 
ازای هر هــزار ایرانی در نظر گرفته شــده نیز 
باالتر است. طبق آمار دانشــگاه علوم پزشکی 

شاهرود در این شهرســتان به ازای هر هزار نفر 
3 تخت بیمارســتانی وجود دارد. سرانه تخت های 

بیمارستانی در ســمنان نیز کامال مناسب است و این 
شهرســتان با جمعیتی حدود 2 برابــر جمعیت دامغان ۶ 

بیمارستان دارد که موجب شده سمنان در جدول سرانه تخت های 
بیمارستانی بین 3 استان برتر کشور قرار بگیرد.

علی  اکبر علیزاده برمی، نماینده دامغــان در مجلس هم یکی از منتقدان کمبود 
تخت بیمارستانی در این شهرستان است که از ســال گذشته پیگیری هایی را 
برای جذب اعتبار ساخت بیمارستان دوم در دامغان انجام داد. او مهر پارسال در 
نامه ای به وزیر بهداشت خواستار عملی شدن درخواست دامغانی ها برای ساخت 

بیمارستانی دیگر شد.

پیگیری در خانه ملت
علیزاده برمی معتقد است وضعیت ارائه خدمات بیمارستانی در این شهرستان 
کیفیت مطلوبی ندارد. او با بیان اینکه موج های همه گیری کرونا نشــان داد این 
شهرستان به بیمارستان دوم نیاز دارد، می گوید: در پیک دوم کرونا 115تخت 
بیمارستان والیت به بیماران کرونایی اختصاص داده شده بود و عمال ارائه سایر 

خدمات بیمارستانی به شهروندان دامغانی تعطیل شد. این شهرستان بنا بر اعالم 
معاونت درمان وزارت بهداشت و با توجه به جمعیت ساکن می تواند 303 تخت 
بیمارستانی داشته باشد و به همین دلیل خواســتار توجه جدی به تحقق این 

مطالبه مردمی هستیم.
نماینده دامغان از پیش  بینی اعتبار اولیه برای ســاخت بیمارستان دوم دامغان 
در ردیف بودجه 1۴00 خبــر می دهد و می افزاید: خوشــبختانه با 
پیگیری های انجام شده 15میلیارد تومان اعتبار اولیه برای این 
مطالبه مردمی در نظر گرفته شد. همچنین با نظر مساعد 
استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
قرار شد در صورت تخصیص اعتبار ملی 15 میلیارد 
تومانی، 20 میلیارد تومان نیز از اعتبار اســتانی 
برای ساخت بیمارستان دوم دامغان اختصاص 

یابد تا این طرح آغاز شود.

آغاز مطالعات اولیه طرح
البته تخصیص این اعتبار برای ساخت بیمارستان 
دوم دامغان به اعالم نیاز دانشــگاه علوم پزشکی 
ســمنان و تدوین طرح توجیهی و ارائه آن به وزارت 
بهداشت وابســته است. رئیس دانشــگاه علوم پزشکی 
سمنان از برنامه ریزی برای مطرح شدن ساخت بیمارستان 
دوم دامغان در کمیسیون ماده23 خبر می دهد و می گوید: اقدامات 
الزم برای دریافت مجوز کمیســیون ماده23 قانون بودجه و جذب اعتبار اولیه 
ساخت بیمارســتان را آغاز کرده ایم و هم با انتخاب مشاور طرح، مطالعات اولیه 

آن در حال انجام است.
نوید دانایی می افزاید: برای مطرح کردن پروژه و درخواست در کمیسیون ماده23 
به طرح توجیهی نیاز اســت که الزام های تهیه آن داشــتن اطالعات فنی مانند 
جانمایی پروژه، مسائل زیست محیطی، پدافند غیرعامل، پیش بینی تعداد تخت ها 

و برخی نکات دیگر نیاز و توسط مشاور در حال انجام است.
البته رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان پیش تر از اعالم آمادگی چند نیکوکار 
برای مشارکت در ســاخت بیمارســتان دوم دامغان نیز خبر داده بود. شاید در 
صورتی که تغییر و تحوالت ناشــی از جابه جایی دولت در ماه های آینده موجب 
توقف اجرای مصوبه ها نشــود، دامغانی ها چند ماه بعد شاهد کلنگ زنی ساخت 

دومین بیمارستان شهرستان خود باشند.

درخواست دامغانی ها برای بيمارستان دوم 

 دوشنبه 10 خرداد 1400 
شماره 8233 

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.

مشكل آب آشامیدني در روستاهای غیزانیه خوزستان
 عكس: تسنیم

به ازای هر هزار دامغانی حدود 0/75 تخت وجود دارد در حالی که میانگین سرانه تخت بیمارستانی حدود 1/8 تخت به ازای هر هزار نفر است

سیده زهرا عباسی
خبرنگار

  فرماندار خرمشهر در گفت و گو با همشهری مطرح کرد

استفادهازتمامظرفيتهایخرمشهربرایاشتغالزايی

جای تان در کنار ما خالی است. شما می توانید سهمی بزرگ در دیده شدن 
استان، شهر، روستا و محله خود داشته باشید. فقط کافی است موبایل   را 

بردارید و با ارسال یک پیام صوتی یا متن، حتی عکس و فیلم در تلگرام، ما را 
در جریان رویدادها، محرومیت ها و دیدنی های محل زندگی تان قرار دهید.

صدای شما در همشهری شنیده می شود
برایمان بگویید... برایتان می نویسیم

 #همراه »همشهری« 
در استان ها باشید

ارتباط با ادمين
  hamshahriostanha_admin

 #همشهری_ استانها
@hamshahriostanha
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