
 دادستانی و پلیس
 به میدان آمدند

سخنگوی ستاد ملی مقابله با كرونا در گفت وگو با همشهری جزئیات 
محدودیت های جدید كرونایی را تشریح كرد

تولید واكسن فایزر درآلمان آغاز شده، بنابراین واردات این واكسن براي ایران 
دیگربا محدودیتي مواجه نیست

  فعالیت مراکز واکسیناسیون با همکاری شهرداری
 یك مركز واكسیناسیون دیگر از سوي شهرداري تهران

 با حضور علیرضا جاوید، سرپرست شهرداري و مهدي چمران رئیس شوراي شهر افتتاح شد

  جهش آمار کودکان مبتال به کرونا در كشور

كرونا باعث شده برنامه هاي محرمي امسال به خالقيت و بلوغ تازه اي برسد

 مجازی هیئت بروید؛ اولین پایگاه اطالع رساني محافل مذهبي  برنامه هاي متنوعي
براي محرم مجازي امسال تدارك دیده است

نگاهي به مجموعه كتاب هاي عاشورایي كه براي گروه هاي سني كودك و نوجوان تولید شده اند
 چهره هاي شاخص فرهنگي، هنري و ورزشي كشور از  ماه محرم، آثار عاشورایي

و عشق و ارادت شان به پسر فاطمه)س( مي گویند

یادداشت
ليال ارشد ؛فعال حقوق زنان و كودكان

بحران اقتصادي كه از سال97 شروع شد، ضربه 
خیلي سنگیني هم به ما فعاالن نهادهاي مردمي 
كه در حوزه كودكان و زنان فعالیت مي كنیم، وارد كرد و هم به گروه هدف 
ما كــه در جامعه ایــران روزگار مي گذرانند. چون گروه هــدف ما معموال 
كساني هســتند كه تخصص و مهارت خاصي ندارند و زندگي شان روزانه 
مي گذرد. آنها اغلب زناني هستند كه در مشــاغل خانگي مانند نگهداري 
سالمند و كودك فعالیت مي كردند یا درآمدشان از كار كردن در سالن هاي 
عروسي، رستوران، آرایشگاه  و ســالن هاي ورزشي به صورت روزمزد تامین 
 مي شــد. آنها به مرور شغل شان را از دســت دادند و بدون هدف در جامعه

 رها شدند.
از سویي چون اغلب آنها بیمه نبودند، هیچ حقوقي در شرایط فعلي به آنها 
تعلق نگرفت و از خدمات درماني و تامین اجتماعي بي بهره ماندند. در كنار 
این آسیب ها، نیاز فرزندان این گروه نیز با تعطیلي مدارس و ماندن در خانه 
چند برابر شد، نیازهایي مانند خرید تبلت و گوشي و هزینه هاي اینترنت، 

اسباب بازي و...
به این زنان، بي پناهان جنگ زده مهاجري را اضافه كنید كه همسران شان 
را در جنگ از دســت دادند و با چند فرزند وارد ایران شــدند و مجبورند 

هزینه هاي گران سكونت در این كشور را بدون هیچ حمایتي تامین كنند.
خب ایــن زناني كــه از آنها نام بــردم، وقتــي تحت هیــچ حمایتي قرار 
نمي گیرند و در هزینه هــاي روزانه زندگي درمانده اند، مجبور مي شــوند 
 كه كودكان شــان را براي كار بــه خیابان بفرســتند، در واقــع چاره اي

 ندارند.
 بارها ما پیشنهاد داده ایم كه در شــرایط فعلي این گروه هدف تا مدتي از 
خدمات درماني و اجتماعي بهره مند شوند تا بخشي از فشار از روي دوش 
آنها و فرزندانشان برداشته شــود. منظورم گداپروري نیست، اینكه به آنها 
رقم هاي ناچیزي كمك شود، نه، بلكه دقیقا باید مانند بسیاري از كشورهاي 
دنیا كه كاركنان مشاغل زیان دیده را تحت پوشش قرار دادند، در ایران هم 
این افراد تحت حمایت تامین اجتماعي براي مــدت معیني قرار بگیرند و 

مستمري ویژ ه اي به آنها داده شود.
وقتي كودكان این خانواده ها در این شرایط خانواده راهي خیابان مي شوند، 
از نخســتین حقوق خود مانند حق تحصیل، داشــتن امنیت و احترام و... 
بي بهره مي مانند. از طرفي نیازهاي فیزیكي، رواني، عاطفي این افراد به طور 
كل نادیده گرفته مي شود. از نظر فیزیكي اغلب ســوء تغذیه دارند، از نظر 
عاطفي با آنها برخورد فیزیكي صورت مي گیرد و به آنها انواع و اقسام توهین 
 مي شود و حداقل كاري كه شهروندان در برخورد با آنها دارند، طرد كردن

 است.
 این كــودكان امنیت ندارند و دائــم در ترس به ســرمي برند،  ترس از آزار 
كالمي و جســمي و... خب توقع از او كه دائم مقایســه شــده، ترســیده، 
تحقیر شده، ناســزا شنیده، طرد شــده و حقوقش زیر پا گذاشته شده، در 
آینده چیست؟ كودكاني كه كوله بار ســنگیني از خشم، نگراني، اضطراب 
 و ترس دارند و تازه وقتي وارد خانه مي شــوند باید با مشــكالت جدیدي 

روبه رو شوند.
تنها راه حل ممكــن، حمایت هاي دقیق و حســاب شــده از خانواده این 
كودكان اســت، حمایت هایي كــه مي تواند بخشــي از فشــار را از روي 
 دوش این كودكان بردارد تا بتوانند در شــرایطی عادي و منطقي تر رشــد

 كنند.

 حمايت از كودكان كار 
از طريق خانواده

دیدگاه
حجت االسالم رضا عزت زمانی ؛معاون فرهنگی و امور تبلیغی سازمان تبلیغات اسالمی

مســئله خانواده حقیقتي است كه نسبت مذهبي 
یا گرایش ادیاني خاصي ندارد و به فطرت و هویت 
انسان اجتماعي مربوط مي شــود. بهترین جلوه و 
بروز خصلت هاي اجتماعي انسان از طریق خانواده 
اســت؛ از محبت و مهرباني و عاطفه گرفته تا خدمت به دیگران و شبیه آن. 
خانواده، كاماًل مرتبط با نیازهاي فطري انسان است. غرب نتوانست خانواده 
را كنار بزند، چون یك نیاز فطري بود. به همین دلیل به دنبال جایگزین هایي 
براي خانواده افتاد؛ كــه اوج انحطاط غرب در این زمینه را داریم مشــاهده 
مي كنیم. اگر خانواده از بین برود یا به حاشیه رانده شود، در این صورت تنهایي 
و تكنولوژي و...، مي شود محور زندگي آدمي. تشكیل خانواده در واقع هم نیاز 

فطري انسان است، هم عیوب و نقص هاي او را مي پوشاند.
نكته بعدي این است كه شــخصیت انسان با تشــكیل خانواده، توسعه پیدا 
مي كند. انساني كه موجودي خودخواه اســت، در نسبت با خانواده اش سراپا 
شور و گذشت مي شــود و حتي از موفقیت هاي فرزندان و خانواده خود لذت 
مي برد. این، همان بحث »من توسعه یافته« است. اینها صرفاً به اعضاي خانواده 
هم معطوف نمي شود، مي تواند شــامل همسایه ها و دیگر مؤمنین هم بشود؛ 

یعني خانواده وسیع تر شود.
این همه كه گفتیم نسبت خانواده زمیني ماست. یعني این همه تأكید دیني 
بر جنبه هاي زمیني خانواده و نقش آن است؛ خانواده اي كه از همسر تا پدر و 
مادر و همه اطرافیاني كه به نسبت به این خانواده براي ما اهمیت پیدا مي كنند، 
گسترش پیدا مي كند. ما یك رحم آسماني هم داریم؛ یك خانواده آسماني. به 
تعابیر احادیث و روایات، پیامبر و علي پدران این امت هستند. حدیث داریم 
كه هر انساني با امام و بزرگ خودش محشور مي شود. به روایت دین، پدران 
آسماني ما هم پیامبر و ائمه هســتند و هرچقدر معرفت بیشتري پیدا كنیم، 
مي توانیم با آنها بیشتر گره بخوریم؛ با خانواده اي كه نسبت فامیلي با آن نداریم 

و نسبت معنوي و آسماني داریم.
یك نمونه از جلوه هاي اصیل و تكامل یافته این نگاه به خانواده را در خانواده 
سیدالشهدا مي توانیم ببینیم كه وقتي با مجاهدت ها و تأثیرات اجتماعي همراه 
مي شود، به قیام عاشورا مي رسیم. اگر خانواده سیدالشهدا در كربال نبودند، این 
نهضت چنین دیده نمي شد و چنین ظهور و بروز پیدا نمي كرد و فهم نمي شد. 
ســاده ترین جلوه این اتصال هم در روضه هاي ماســت. در این روضه ها ما از 
شش ماهه داریم تا علي اكبر و برادر اباعبداهلل و فرزندان حسین و حسن)ع(. این 
جلوه ها ساده ترین نوع رابطه خانوادگي هستند كه از این طریق باقي مانده اند. 
بزرگ ترین این جلوه ها را هم در وجود زینب كبري)س( مشاهده مي كنیم كه 
گفته اند »كربال در كربال مي ماند اگر زینب نبود«. جلوه اي بزرگ از عظمت و 

حضور اجتماعي و اثرگذاري و تعهدپذیري یك زن در نگاه دیني.
چنین خانواده اي است كه با این جلوه و حضور و قیامش، عاشورا را عاشورا كرده 
است. چنین خانواده اي، دیروز با ظهور و بروزش دشمن را به هم ریخت؛ امروز 
با ظهور و بروزش عالم را به هم ریخته. واقعاً چه چیز دیگري غیر از روضه هاي 
مرتبط با پیوندهاي خانوادگي سیدالشهدا مي توانســت بدون هیچ توضیح 
اضافه، ســند مظلومیت ایشــان را فریاد بزند؟ چه چیز دیگري غیر از روضه 

علي اصغر)ع( مي توانست چنین نفوذي داشته باشد؟ 
خانواده اي اینچنیني اســت كه در كربال مي شــود محور اقامه كلمه توحید 
و حق. چنین خانــواده اي با صبــر و ازخودگذشــتي اش در راه خدا و دین، 
مي شــود الگو؛ كه جلوه هایش را در محرم مي بینیم؛ خانواده اي كه براي هر 
جامعه اي جدا از بینش دیني و مكتبي اش، مي تواند الگو باشــد؛ خانواده اي 
 كه باعث تداوم و تأثیر مكتب عاشــورا شــده است. این اســت جایگاه بلند

 خانواده در یك قیام الهي.

خانواده و مکتب عاشورا

نگاه
ژاله ِقبلي ؛ كارشناس ارشد جرم شناسي

در این روزهاي سخت و پراسترسي كه كرونا شیوع 
بســیاري پیدا كرده و تبعات مختلفي بر سالمت و 
روان افراد جامعه گذاشــته و با وجود همكاري و تالش كادر درمان، اما شاهد 
رعایت نكردن مقررات و اصول بهداشتي از سوي برخي افراد جامعه در مقابله با 

این ویروس خطرناك و كشنده هستیم.
 ایــن موضــوع مي توانــد تبعــات حقوقــي و كیفري 

 ســنگیني داشــته باشــد كه بســیاري از افــراد در این خصــوص اطالعي
 ندارند.

 مسئوليت قانوني 
ناقالن ويروس كرونا
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تاسوعا و عاشوراي حسیني را تسلیت مي گوییم

 مراسم عزاداري محرم
بدون حضور جمعيت

رمزهای موفقيت 
 دولت جديد
در اقتصاد

 موافقت مجلس 
با شهرداری زاکانی

 گفت و گو با داوود دانش جعفري
عضو مجمع تشخیص مصلحت 

نظام و وزیر اسبق اقتصاد

كرونا چه تغییراتي در زمان بندي 
زندگي روزمره ایجاد كرده است؟

زمان در دوران شیوع ویروس كرونا 
چگونه محاسبه مي شود؟ 

درگیري با كرونا زمان انجام 
امور روزمره را براي بیشتر افراد 

طوالني تر كرده است 
 رویدادهاي مهم جهاني 

در زمان همه گیري كرونا چگونه 
مدیریت شدند؟

زمان بندي اصولي نیازمند 
سیاستگذاري درست است؛ 
یادداشتي از اردشیر گراوند

کرونا و زمان

اقتصاد ایــران با چالش هــاي فراواني 
مواجه است؛ از یك طرف تحریم ها بدنه 
اقتصاد ایران را ضعیف كرده و از طرف 
دیگر سیاســت هاي غلط در سال هاي 
گذشــته به برخي بحران ها دامن زده 
است. پاندمي كرونا هم حجم مشكالت 
اقتصادي را بیشتر كرده و موجب شده 
اقتصاد ایران با مشكالت عمیقي مواجه 

شود. صفحه5 را بخوانید.

حضور علیرضــا زاكانــي در مجلس 
شــوراي اســالمي به عنوان نماینده 
مردم قم روز گذشته به پایان رسید و 
نمایندگان در نشســت علني دیروز با 
استعفاي او براي حضور در شهرداري 
تهــران موافقت كردنــد. صفحه2 را 

بخوانید.

روایت زندگي كودكان و نوجوانانی كه در بحران اقتصادي و كرونا، بازي و درس را رها كرده و راهی بازار كار شده اند

دست های کوچک، رؤیاهای بزرگ
 شماره بعدي روزنامه

يكشنبه 31مرداد ماه 
منتشر مي شود

ادامه در 
صفحه21

10 صفحه هاي 7، 8 و 9

صفحه هاي 3 ، 6 و 12

صفحه هاي 13 تا 16
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رهبری

گزارش

برگزاري مراسم عزاداري در حسينيه 
امام خميني)ره( بدون حضور جمعيت

به مناسبت فرارسيدن ایام سوگواري سيدوساالر شهيدان حضرت 
اباعبداهلل الحسين )عليه السالم(، مراســم عزاداري در حسينيه 
امام خميني)ره( و در حضور رهبر معظم انقالب اســالمي برگزار 
مي شود.به گزارش پایگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، 
امسال نيز به علت شــيوع بيماري و تأكيد رهبر انقالب به رعایت 
دستورالعمل هاي ستاد ملي كرونا، مراســم مطابق سال گذشته 
بدون حضور جمعيت و تنها با حضور یك سخنران و مداح برگزار 

مي شود.
این مراســم به مدت 6شــب از شــب هفتم تا شــب دوازدهم 
محرم الحرام )یکشــنبه 24مرداد تا جمعه 29مــرداد( برگزار و 
مشــروح برنامه هاي سخنراني و عزاداري هر شــب از رسانه ملي 

پخش مي شود.

موافقت مجلس با شهرداری زاکانی

حضور عليرضا زاكاني در مجلس شوراي اسالمي به عنوان نماینده 
مردم قم روز گذشته به پایان رسيد و نمایندگان با استعفاي او براي 

حضور در شهرداري تهران موافقت كردند.
نمایندگان در نشست علني دیروز، با 148رأي موافق، 99 رأي مخالف 
و 16رأي ممتنع از مجموع 269 نماینده حاضر در جلسه، با تقاضاي 

استعفاي عليرضا زاكاني اعالم موافقت كردند.
عليرضا زاكاني در جلسه 1۷ مرداد شوراي شهر تهران با 18 رأي از 
21رأي اعضاي این شورا رسما به عنوان شهردار تهران معرفي شده 
بود.  وي همزمان با نمایندگي مردم قم در بهارستان با حکم رئيس 
مجلس، ریاســت مركز پژوهش هاي مجلس یازدهم را نيز بر عهده 
داشت.  بررسي تقاضاي استعفاي زاكاني از نمایندگي قم نخستين و 
تنها دستور كار نشست دیروز بهارستان بود كه با نطق 30دقيقه اي 

او آغاز شد. 
عليرضا زاكاني روز گذشته در نطقش ضمن تأكيد بر حفظ ارتباط خود 
با مردم قم تصریح كرد: گرچه امروز به ضرورت جابه جایي سنگر جهاد، 
از نمایندگي مردم قم استعفا مي دهم و از این بابت شرمنده همه این 
عزیزان به ویژه مراجع عظام تقليد و علما هستم، اما به لطف الهي و مدد 
حضرت فاطمه معصومه)س( ارتباطم را با متن مردم قم ، طالب، علما، 
فضال و مراجع عظام تقليد حفظ خواهم كرد تا این مسير فيض را براي 
خود نگه دارم. لذا دفتر كنوني ام در قم تعطيل نخواهد شد و درصورت 
حضور در جلسات هيأت دولت، به عنوان عضوي كوچك، مطالبات و 
نيازهاي اساسي مردم عزیز، بصير،  صبور و قدرشناس قم را با مشورت 
2 نماینده عزیز و 2 خادم دیگر آستان اهل البيت )عليهم السالم( دنبال 
خواهم كرد. زاكاني در ادامه به عرف بودن جابه جایي افراد از مجلس به 
دیگر نهادها اشاره كرد و افزود: خدمات متقابل مجلس و مجموعه هاي 
اجرایي طي همه سال هاي گذشته یك عرف پذیرفته شده و موفق بوده 
است. هرگاه ضرورتي ایجاب كرده بزرگاني چون مقام معظم رهبري 
از نمایندگي مجلس به ریاست جمهوري رفته اند. همچنين مجلس 
شوراي اسالمي تاكنون ده ها وزیر موفق به دولت هاي مختلف هدیه 

كرده و ان شاءاهلل تقدیم خواهد كرد.
زاكاني ادامه داد: خدا را شاهد مي گيرم كه در تمام سال هاي عمرم 
جز براي رفتن به جبهه و دفاع از خاك كشور،  ناموس و دین مردم و 
حضور در عرصه هاي مختلف سخت مورد نياز انقالب اسالمي، شخصا 
داوطلب هيچ كاري نشده ام و براي رسيدن به هيچ جایگاهي پا پيش 
نگذاشته ام و حتي بارها از پذیرش مسئوليت به دليل وجود افراد بهتر 

استنکاف كرده ام.
شهردار منتخب تهران در ادامه با اشاره به هماهنگي با روساي دو قوه 
مققنه و مجریه براي پذیرفتن سمت شهرداري تهران، گفت: ابتدا 
به دليل ضرورت هماهنگي با روســاي قوا و به خدمت گرفتن توان 
مجموعه هاي كشور براي حل مشکالت تهران، به دیدار آقایان دكتر 
قاليباف و آیت اهلل رئيسي رفتم. جناب آقاي قاليباف ابتدا خيرخواهي 
كرده و پيشنهادات دیگري ازجمله تأكيد بر حضور در كابينه و كمك 
به دولت را داشتند اما نهایتا بيان كردند كه اگر انتخاب شدم از هيچ 

كمکي براي ارائه خدمت در شهر تهران دریغ نخواهند كرد.
وي ادامه داد: جناب آقاي رئيسي نيز ضمن اظهار محبت و بيان ترجيح 
اوليه خود براي حضور اینجانب در كابينه و كمك به دولت، گفتند با 
اطالع از مطرح شدن براي شهرداري تهران آنجا را مهم مي دانند و 
چندین بار تأكيد كردند صد درصد در پيشبرد خدمت رساني كمك 
خواهند كرد؛ عالوه براینکه با تأكيد برحضور اینجانب به عنوان شهردار 
تهران در كابينه درصورت انتخابم، بيان ویژه اي براي كمك به پایتخت 
نظام اسالمي داشتند كه از ایشان هم به واسطه همه محبت هایشان 
متشکرم. بنده نيز قول دادم با همه وجود تالش كنم بار سنگين تهران 
را از دوش دولت بردارم.  به دنبال نطق زاكاني 6نماینده به قيد قرعه در 
مخالفت با او سخنراني كردند و سپس مجلس وارد رأي گيري شد و 
در نهایت نمایندگان با 148رأي موافق استعفاي زاكاني براي حضور 

در شهرداري پایتخت را پذیرفتند.
پس از موافقت مجلس با استعفاي زاكاني، آخرین مرحله قطعي شدن 
حکم شهرداري او تأیيدیه وزارت كشور بر انتخاب شوراي شهر است 
كه براساس روند معمول و مرسومش حداكثر 15روز زمان خواهد برد. 

  اگــر كابينــه حســن روحانــي 
رئيس جمهور سابق با نام كارگزاران کابينه

دولت آیت اهلل هاشمي رفســنجاني 
شناخته مي شد، ســيدابراهيم رئيسي نيز طيف 
وســيعي از دولتمردان محمود احمدي نژاد را به 
كابينه دعوت كرده اســت. چهره هاي زیادي در 
دولت احمد ي نژاد جزو مقامات ارشد نظام و بدنه 
مدیریتي ارشد كشور شــدند و پس از یك دوره 

جدایي 8ساله بار دیگر به پاستور دعوت شده اند.
 از 19وزیر پيشنهادي دولت سيدابراهيم رئيسي 
به مجلــس، 11گزینه -نزدیك بــه 60درصد از 
جمع وزراي پيشنهادي- ســابقه مدیریتي مؤثر 
در دولت هاي گذشته   دارند؛ وزارت، معاون وزیر، 
قائم مقامي و مدیركلي سوابق آنها در دولت هاي 

 پيشين بوده است.  
شماري از آنان به نهادهاي حاكميتي غيردولتي 
همچون قوه قضایيه وارد شدند و اكنون در آستانه 
بازگشت به دولت هستند. برخالف انتظار كمترین 
سهم همراهان رئيسي در دوره ریاست سابق او بر 
قوه قضایيه و توليت گذشته آستان قدس رضوي 

به كابينه اختصاص داده شده است. 
حســين باغگلي، وزیــر پيشــنهادي آموزش و 
پرورش تنهــا مدیر دوره همکاري و مســئوليت 
رئيســي در آســتان قدس رضوي اســت كه به 
مجلس معرفي شــده است. اســماعيل خطيب 
و امين  حســين رحيمي نيز با ســوابق شناخته 
شــده قضایــي بــه نهــاد ریاســت جمهوري 
 خواهنــد آمــد؛ اگــر از مجلــس رأي اعتماد 

بگيرند.
  از سردار احمد وحيدي، ســردار رستم قاسمي 
و علي اكبر محرابيان وزراي دفاع، نفت و صنعت 
دولت های پيشــين بــراي تصدي مســئوليت 
وزارتخانه هاي كشــور، راه و شهرسازي و نيروي 
دولت سيدابراهيم رئيسي دعوت به كار شده است.

5معاون وزیــر دولت هاي مهــرورز نيز به وزراي 
 پيشــنهادي رئيســي براي كابينه اش ارتقا پيدا 

كرده اند.  
حميد ســجادي، معاون امور ورزشــي سازمان 
ســابق تربيت بدني در فاصله سال هاي 1388تا 
1390و ریاســت علي ســعيدلو بر این سازمان 
بود. پس از جایگزیني و تشکيل وزارت ورزش و 
جوانان   رئيس جمهور پيشين سجادي را به عنوان 
نخســتين وزیر پيشــنهادي این وزارتخانه تازه 
تاسيس به مجلس معرفي كرد. سجادي از مجلس 
رأي اعتماد نگرفت ولي معاون ورزش قهرماني و 
حرفــه اي وزارت ورزش و جوانان در دوره وزارت 
 محمد عباسي نخســتين وزیر ورزش و جوانان

 شــد. جواد اوجي گزینــه پيشــنهادي وزارت 
نفــت دولت رئيســي نيــز در گذشــته معاون 
وزیر و مدیرعامل شــركت ملي گاز ایــران بود. 
او با پایان دولــت دهم مدیرعامــل هلدینگ ها 
و شــركت هاي نهادهاي حاكميتــي غيردولتي 
زیرنظر بنياد مستضعفان، ســتاد اجرایي فرمان 
امام و آســتان قدس رضــوي شــد و اكنون بار 
 دیگر در آســتانه همکاري با دولــت قرار گرفته

 است.

حســين اميرعبداللهيان دیپلمات شناخته شده 
نيز در دولت نهم ســفير ایــران در بحرین بود و 
در دولت دهم به مدیركلــي خليج فارس وزارت 

خارجه رسيد.
 اميرعبداللهيان از ســال 1390نيز معاون عربي 
و آفریقاي وزارت خارجه بــود. او در دوره وزارت 
محمدجواد ظریف نيز تا زمان تجدید ســاختار 

این وزارتخانه در همان معاونت فعاليت مي كرد.
در بهداشت و درمان نيز یکي از مدیران دولت های 
پيشين براي حضور در دولت رئيسي دعوت به كار 
شــده اســت. بهرام عين اللهي در دوران وزارت 
محمدحســن طریقت منفرد بر وزرات بهداشت 
در سمت معاونت آموزشي و دبير شوراي آموزش 

پزشکي و تخصصي منصوب شده بود.  
رضا فاطمي امين، وزیر پيشنهادي صمت پيش از 
آنکه به عنوان قائم مقام دوره توليت سيدابراهيم 
رئيسي در آســتان قدس رضوي شناخته شود، 
در دوره های گذشــته به عنوان یکــي از مدیران 
ارشد وزارت صنعت معرفي شده بود. او در فاصله 
سال هاي 1389تا 1391در معاونت هاي مختلف 
وزارت صنایــع وقت و صمت و ســخنگویي این 
وزارتخانه تا قبل از دولت روحاني ایفاي مسئوليت 

كرده بود.
محمدعلي زلفي گل در ابتداي دولت نهم، با حکم 
پرویز داوودي به عنــوان قائم مقــام معاون اول 
رئيس جمهور در بنياد نخبگان منصوب شده بود. 

بعد از مدتي رئيس دانشگاه همدان شد.  
محمدمهدي اسماعيلي كه به عنوان وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمي معرفي شــده است پيش از این 
معاون فرهنگي مركز بررســي هاي استراتژیك 
بود و در كارگروه تحول فرهنگي وزارت ارشــاد 
عضویت داشــت. او بعدها با این شــناخت قبلي 
به عنوان مشاور رئيسي در آستان قدس رضوي و 

قوه قضایيه فعاليت مي  كرد.
عيســي  زارع  پور، وزیــر پيشــنهادي ارتباطات 
در ســال 89 به عنوان مدیر نمونه در ســازمان 
وزارت فرهنگ انتخاب شد و در زمان مسئوليت 
او براي نخستين  بار بحث ساماندهي رسانه هاي 
دیجيتال در كشــور اعــم از نرم افزارها، بازي ها 
و ســایت هاي اینترنتي مطرح شــد. زارع پور در 
ســمت هاي دیگري نيز در دولت هاي  پيشــين 
 فعاليت كرد. او بعدها رئيس مركز آمار قوه قضایيه

 شد.
احسان خاندوزي و جواد ساداتي نژاد نمایندگان 
مجلس یازدهــم و وزراي پيشــنهادي اقتصاد 
و جهادكشــاورزي بــه همــراه امير ســرتيپ 
محمدرضــا قرایي آشــتياني وزیر پيشــنهادي 
دفاع، حجــت اهلل عبدالملکي وزیر پيشــنهادي 
كار و عــزت اهلل ضرغامــي وزیــر پيشــنهادي 
ميراث فرهنگــي 5چهره باقيمانده اي هســتند 
كه خــارج از چارچوب هاي ســوابق همکاري با 
 دولت های پيشين براي دولت بعدي دعوت به كار

 شده اند.  عبدالملکي یکي از مدیران كميته امداد 
امام خميني)ره( و ضرغامي با ســابقه ریاســت 
10ساله اش در صداوسيما براي وزارت پيشنهاد 

شده اند.

 نگاهي به سمت و سوي اجرايي 
كابينه پيشنهادي رئيسي

آغاز روند رسيدگي به صالحيت وزرا در بهارستان
 وزراي پيشنهادي با حضور در كميسيون هاي تخصصي برنامه هایشان براي سکانداري 

وزارتخانه ها را تشریح مي كنند

 رسيدگي به صالحيت وزراي پيشنهادي در مجلس آغاز 
شده است. به گفته ســخنگوي هيأت رئيسه، از دیروز تا بهارستان

آخر هفته وزراي پيشنهادي در 2۷0جلسه كميسيون ها 
شركت مي كنند و برنامه هاي خود را ارائه مي دهند. براساس آیين نامه  
داخلي، مجلس پس از اعالم وصول نامه وزراي پيشنهادي یك هفته 
فرصت بررسي صالحيت آنها را دارد و به این ترتيب جلسات رأي اعتماد 
نيز از شنبه آینده شروع مي شود. گفته شــده كه فراكسيون  اكثریت 
مجلس یعني فراكسيون انقالب اسالمي نيز بعدازظهر در صحن مجلس 
جلسات رسيدگي به صالحيت را تشکيل مي دهد. نخستين جلسه نيز 
براي بررســي صالحيت و برنامه وزراي پيشنهادي اطالعات، اقتصاد، 
ارتباطات، آموزش، بهداشــت و تعاون برگزار شد. دیروز اغلب وزراي 
پيشنهادي هم در جلسات كميسيون ها حاضر شدند و كليات برنامه ها 
و اهداف خود را تشــریح كردند. طبق توضيحات نظام الدین موسوي، 
سخنگوي هيأت رئيســه، رئيس جمهور نيز مي تواند در جلسات رأي 
اعتماد به وزراي پيشنهادي بنا به ضرورت تشخيص حضور پيدا كرده و 

مطالب مورد نظر خود را بيان كند.

قاليباف: رئيس جمهور مي خواهد با اين تيم کارش را انجام دهد
به گفته سخنگوي هيأت رئيسه مجلس، تاكنون همه وزرا برنامه هاي 
خود را در سامانه مجلس بارگذاري كرده اند. محمدباقر قاليباف، رئيس 
مجلس نيز در جلســه دیروز گفت كه دولت » برنامــه كلي وزرا را در 
چند صفحه و در ضميمه ليست به مجلس ارسال كرده كه در سامانه 

بارگذاري مي شود.«
 قاليباف همچنين گفت: »همچنين مواردي همچون تجربه، تخصص 
مرتبط، شرح حال وزرا، برنامه و سوابق علمي و اجرایي و سایر امتيازات 
قابل اســتناد در ســامانه در اختيار همه نمایندگان قرار مي گيرد.« 
رئيس مجلس در ادامه خطاب به نمایندگان، گفت: »در بررسي ها به 
این نکته توجه شود كه رئيس دولت رئيس جمهوري است كه وظيفه 
پيشبرد كارها را به عهده داشــته و مي خواهد با این تيم كار كند. البته 

این بدان معنا نيست كه مجلس به كل این ليست رأي دهد، چون در 
قانون پيش بيني شــده كه مجلس حرف آخــر را در رأي اعتماد بزند 
منتها ما انصاف داشــته باشــيم كه رئيس جمهور با انتخاب این تيم 
مي خواهد كارش را انجام دهد.« قاليباف زنگ پایان جلســه علني را 
هم ساعت 10صبح به صدا درآورد تا رســيدگي به برنامه هاي وزرا در 

كميسيون هاي تخصصي آغاز شود.

وزراي پيشنهادي در کميسيون هاي تخصصي
از ميان وزراي پيشنهادي اســماعيل خطيب نتوانست در كميسيون 
امنيت ملي و سياســت خارجي حضور پيدا كنــد. طبق توضيحات 
محمود عباس زاده مشکيني، وزیر پيشنهادي اطالعات كسالت داشته 
و مشکوك به كرونا بوده است. این كميسيون در جلسه بعد ازظهر نيز 
طبق برنامه اعالم شده به بررســي برنامه هاي وزراي پيشنهادي امور 
خارجه و كشــور پرداخت. احمد وحيدي، وزیر پيشنهادي كشور در 
جلسه كميسيون شوراها نيز حاضر شد و درباره اولویت ها و رویکردهاي 
مدنظر خود صحبت كرد. سخنگوي كميسيون شوراها در این زمينه 
گفت: »آقاي وحيدي رویکردهاي كلي خود براي وزارت كشور را تشریح 
كرد كه اهم آن گفت وگوهاي ملي و سياســي با همه جریان ها و اقناع 
همه دلسوزان كشور بود كه بتوانند در اذهان مردم باورپذیري و اعتماد 
به خدمت صادقانه مسئوالن را جا انداخت.« امين حسين رحيمي، وزیر 
پيشنهادي دادگستري نيز با حضور در كميسيون قضایي برنامه هاي 
خود را مطرح كرد و نمایندگان نيز نظرات و دغدغه هاي خود را در این 
جلسه بيان كردند. سيدرضا فاطمي امين، وزیر پيشنهادي صمت نيز 
به كميسيون صنایع رفت. سخنگوي این كميسيون در این باره گفت: 
»آقاي فاطمي امين برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت خود 
را براي ساماندهي حوزه فوالد، خودرو، تنظيم بازار، صادرات و معدن 
ارائه كرد.« برنامه هاي عيسي زارع پور، وزیر پيشنهادي ارتباطات و جواد 
اوجي، وزیر پيشنهادي نفت نيز در كميسيون هاي مرتبط مورد بحث 

و بررسي قرار گرفت.

جدال دوباره عراقچي با مقامات انگليس

جدال تویيتري معاون وزیرخارجه كشورمان با مقامات انگليس 
ادامه دارد. سيدعباس عراقچي در پاسخ به تویيت نخست وزیر ديپلماسی

انگليس نوشت: »انگليس تالش مي كند براي پرداخت بدهي هاي 
خود به ایران، كه بيش از 40سال به طور غيرقانوني نگاه داشته است، از ایران 
باج خواهي كند. این هرگز اتفاق نخواهد افتاد.«  عراقچي تأكيد كرد: »از نظر ما 
هنوز توافق پابرجا ست. زمان آن رسيده است كه انگليس كار درست را انجام 
دهد و اجازه ندهد آمریکا این تبادل انساني را تخریب كند.« پيش از این پيام، 
بوریس جانسون، نخست وزیر انگليس در پيامي با ادعاي اشتباه بودن حبس 
انوشه آشوري خواستار آزادي وي و سایر زندانيان دوتابعيتي ایراني - انگليسي 
در ایران و بازگشت آنها به خانه شــده بود. تویيت عراقچي اما اشاره به بدهي 
حدودا 450ميليون پوندي انگليس به ایــران بابت قرارداد تانك هاي چيفتن 
است. انگليس پس از انقالب با وجود قرارداد این تانك ها را به ایران تحویل نداد 

و جدال حقوقي بر سر این مسئله همواره وجود داشته است.
از سوي دیگر برخي رسانه هاي انگليس نيز در ادعاهایي زنداني شدن شهروندان 
دوتابعيتي ایراني- انگليسي را به این بدهي مرتبط مي دانند. هر چند این ادعا 
بارها از سوي وزارت خارجه رد شده است. اختالف نظر دیپلمات هاي كشورمان 
با مقامات انگليس و آمریکا البته جدید نيســت. پس از 6 دور مذاكره در وین، 
عباس عراقچي از توافق براي تبادل 10زنداني خبر داد، اما ند پرایس، سخنگوي 
وزارت خارجه آمریکا ادعا كرد كه در مورد مبادله زنداني هنوز هيچ توافقي وجود 
ندارد. سعيد خطيب زاده، سخنگوي وزارت خارجه اما این رفتار آمریکایي ها را 
»حيرت آور خواند و تأكيد كرد كه »مبادله بشردوستانه زندانيان بين آمریکا و 
بریتانيا در وین توافق شده بود.« به گفته خطيب زاده، این توافق جدا از مذاكرات 
احياي برجام بوده است. اما آمریکایي ها این موضوع را به مذاكرات برجام گره 
زدند. عباس عراقچي در همان مقطع نيز تأكيد كرد كه »10فرد زنداني از همه 
طرف ها مي  توانند همين فردا آزاد شوند، اگر آمریکا و انگليس به تعهدات خود 

در توافق به عمل آمده عمل كنند.«

مأموريت 28گانه اژه اي به معاون اولش
با حکم قاضي القضات، معاون 

اول قوه قضائيه مأمور نظارت قضايی
بــر تدویــن 4 ســند مهــم 
راهبردي، ارتباط با دولت و مجلس، نظارت 
بــر معاونت هــا و ســازمان هاي تابعــه و 
دادگستري  اســتان ها، رفع موازي كاري و 
تداخــل وظایــف معاونت ها، نظــارت بر 
ساماندهي پژوهش و آموزش در قوه قضائيه 

و پيگيري پرونده هاي معوق شد.
براســاس حکم غالمحسين محسني اژه اي، 
رئيس قــوه قضائيه، بخشــي از اختياراتش 
به معاون اول قوه قضائيــه تفویض و محمد 
مصدق، عالوه بر ماموریت مشــورت و ارائه 
راهکارهاي روشــن و عملياتي به رئيس قوه 
قضائيه درخصوص برنامه هــاي تحولي این 
قوه و موارد منــدرج در حکم انتصاب رئيس 
قوه قضائيه، مسئوليت نظارت عاليه بر فعاليت 
ســایر معاونت ها و ســازمان هاي تابعه قوه 
قضائيه و دادگستري استان ها را نيز عهده دار 
شــد.  به گزارش ميزان، از دیگــر اختيارات 
تفویض شده، نظارت عاليه بر آسيب شناسي 
سند تحول  و مســئوليت اجراي تشکيالت 
قوه قضائيه، ریاست بر ستاد مركزي اقتصاد 
مقاومتي و نظــارت بر فعاليت شــعب ویژه 

دادگاه هاي موضوع قانون اخاللگران در نظام 
اقتصادي و نيز ساماندهي امر نظارت و رفع 
تداخل در فعاليت هاي نهادهاي نظارتي قوه 

قضائيه است.
نظارت عاليه بر تدوین اسناد راهبردي ازجمله 
ســند جامع ارتباط این قوه با مردم، موضوع 
بند ششم حکم انتصاب مقام معظم رهبري، 
ســند جامع كاهش اطاله دادرســي، سند 
جامع پيشگيري و مقابله با فساد در دستگاه 
قضایي، سند جامع سياست جنایي جمهوري 
اســالمي ایران، نظارت عاليه بر رسيدگي به 
پرونده هاي معوق و هماهنگــي و پيگيري 
به  منظور تعيين تکليف فوري آنها از طریق 
مراجع رسيدگي كننده از دیگر مواردي است 
كه در اختيارات معــاون اول قوه قضائيه در 
دوره تحول و تعالي به چشــم مي خورد. این 
گزارش مي افزاید؛ براســاس تفویض اختيار 
صورت گرفته، معاونت اول قوه قضائيه مأمور 
هم اندیشي با قضات عالي رتبه، نخبگان حوزه 
و دانشگاه و تشکل هاي مردم نهاد و انعکاس 
دیدگاه هاي آنان به رئيس قوه قضائيه شده 
اســت كه این امر حاكي از اهتمام دستگاه 
قضایي به نظرات و دیدگاه هاي متخصصان و 

شهروندان است.

هشدار دادستان كل كشور به بانك ها؛ عمليات ربا ممنوع
جعفر منتظري، دادستان کل کشور با ارســال نامه اي به بانك ها ضمن هشدار درخصوص 
هرگونه عمليات منجر به بروز ربا در مؤسســات مالي، از تعقيــب عامالن عمليات ربا در 
بانك ها خبر داد. به گزارش ايلنا، در متن اين نامه آمده اســت: اعمال نظارت هاي دقيق 
مديران و مسئوالن محترم نظام پولي کشور و پيشگيري و برخورد جدي با اين پديده شوم 
و مذموم امري ضروري و غيرقابل اجتناب است و لذا ترتيبي اتخاذ فرماييد که بر اقدامات 
اعمالي بازدارنده تحقق اين موضوع در عمليات آن مجموعه و نيز بخش هاي وابسته از قبيل 
شرکت هاي سرمايه گذار، شرکت هاي واسپاري و صرافي ها نظارت هاي الزم اعمال و ضمن 
استقرار نظامات الزم پيشگيرانه درصورت مواجهه با هرگونه عمليات منجر به بروز ربا نسبت 

به معرفي متخلفان به مراجع ذيصالح قضايي اقدام کنند. 

ث
مک

   خريد ۳۰ ميليون ُدز واکسن 
قطعی شده است

 سيد ابراهيم رئيسي،رئيس جمهوری 
از قطعی شدن خرید 30 ميليون ُدز 
واكســن خبر داد و گفت: با افزایش 
تعداد داروخانه های مجاز برای توزیع 
داروهای كرونایی تــا 300 داروخانه 
ظرف روزهای آتی شاهد كاهش صف 
در داروخانه ها خواهيم بود. به گزارش 
ایرنا، او دیروز  در جلســه ستاد ملی 
مقابله با كرونا با تاكيد بر اینکه برای 
كنتــرل و توقف شــيوع كرونا حتما 
باید یك عــزم و اجماع ملــی ایجاد 
شــود، گفت: همه بخش های دولتی 
و غيردولتی، شخصيت های حقيقی 
و حقوقی و همه آحاد مردم باید برای 
كنترل وضعيت شــيوع این ویروس 
خطرناك، هماهنگ و هم صدا باشند.

ریيس جمهوری افــزود: برای ایجاد 
این هم صدایــی و هماهنگی باید با 
تبيين وتشــریح ابعــاد مختلف این 
معضل هم در ایران و هــم در دیگر 
كشــورها، مــردم را بــرای مقابله 

همه جانبه و قاطع با كرونا آماده كرد.

  توکيــو به دنبال همكاري 
قوي با تهران  و رياض است

وزیرخارجــه ژاپن تأكيــد كرد كه 
كشــورش به دنبال همکاري محکم 
بــا ایران و عربســتان در راســتاي 
 كاهش تنش و ایجاد ثبات در منطقه

 است. 
به گــزارش ایســنا، توشيميتســو 
موتگــي، وزیــر خارجــه ژاپن در 
گفت وگو با الشرق االوسط به مسائل 
مختلف منطقه ازجمله روابط توكيو 
با تهران و ریــاض پرداخت. وي قرار 
است سفري به ۷كشــور خاورميانه 

ازجمله ایران را آغاز كند.
 وي تأكيد كرد: بــراي مثال زماني 
تنش ها در منطقــه افزایش یافت و 
آبه شينزو، نخست وزیر پيشين ژاپن 
به ایران سفر كرد و به طور مستقيم 
از رهبر ایران تالش بــراي كاهش 
تنش ها و ایجاد ثبات را خواستار شد، 
از آن زمان به طــور مداوم ارتباط در 
سطح رؤســا و وزراي خارجه وجود 

دارد.

روي خط خبر 
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شــرایط حاد کرونا و به خصوص موج 
پنجم سبب شــده تا مدیریت شهري گزارش

تهران پا به ميدان مشارکت و همکاري 
بگذارد که نتيجه همراهي با ستاد کرونای استان تهران 
راه اندازي سایت های واکسيناسيون در سوله مدیریت 
بحران اســت. دیروز مرکز واکسيناســيون بعثت که 
به طور همزمــان تزریق واکســن به 2هــزار نفر از 
شهروندان و پرسنل شهرداري در آن انجام مي شود، 

افتتاح شد.
این مراسم با حضور عليرضا جاوید سرپرست شهرداري 
تهران، مهدي چمران رئيس و برخي از اعضاي شوراي 
اسالمي شــهر، عليرضا زالي فرمانده ســتاد مقابله با 
کرونای تهران و حميد چوبينه مدیرعامل شرکت شهر 

سالم برگزار شد.
از سوي شرکت شهر سالم شهرداري تهران و دانشگاه 
علوم پزشکي تهران در ســوله مدیریت بحران بعثت 
20جایگاه طراحي شــده کــه در هر جایــگاه 2نفر 
مستقر هســتند و در نتيجه 80نفر در 2 شيفت کاري 
واکسيناســيون را انجام مي دهند. به گفته مدیرعامل 
شــرکت شــهر ســالم روزانه 2هزار نفر در این مرکز 
واکســينه مي شــوند و در ایام تعطيالت هم فرایند 

واکسيناسيون در این مرکز ادامه دارد.
سرپرســت شــهرداري تهران به مهم ترین اهداف و 
اقدامات در این ســایت بزرگ اشاره کرد و به خبرنگار 
همشهري گفت: »در این مرکز با همکاري ستاد کرونا 
استان تهران، دانشگاه علوم پزشکي، شرکت شهر سالم 
و همکاران شهرداري منطقه16 زمينه تزریق واکسن 
به 2هزار نفر فراهم شده اســت. هم شهروندان و هم 
کارکنان شهرداري تهران در این مرکز واکسن دریافت 
خواهند کرد.« عليرضا جاوید افزود: »هر روز نيمي از 
ظرفيت به کارکنان شهرداري اختصاص دارد تا بتوانيم 
در چند ماه آینده تمام کارکنان شهرداري را واکسينه 
کنيم. درصورتي که بازخوردها نشان بدهد که عالوه 
بر این مرکز باید مراکز دیگري هم به کرونا اختصاص 
دهيم، براي این کار اقــدام خواهيم کرد. همه مناطق 
تهران آمادگي ایجاد مرکز واکسيناسيون را دارد ولي 
ما به دليل اینکه مي   خواستيم خدمات رساني به تمام 
کارکنان در یك نقطه متمرکز انجام شــود، فعال این 

مرکز را فعال کرده ایم.«
او گفت: »سوله هاي مدیریت بحران طوري جانمایي 
شــده اند که در قلب  محله هاي تهران قرار مي گيرند 
و به همين دليل مراکز مناســبي براي واکسيناسيون 
هستند. اگر سایر ارگان ها هم الگوي شهرداري تهران را 
اجرا کنند، عالوه بر کارکنان خود قادر به ارائه خدمات 

واکسيناسيون به شهروندان نيز خواهند بود.«

جاوید همچنين با اشاره به مراسم عزاداري در فضاي 
باز شهر اضافه کرد: »از مصوبات ستاد ملي کرونا است 
که عزاداري  مــاه محرم با رعایت شــعائر این ماه و در 
فضاي باز انجام شود. هيئت هاي بزرگ تهران از این کار 
استقبال کردند. عالوه بر بوستان ها و فضا  هاي عمومي 
وســيع؛ در پادگان06 و پادگان افسري در ميدان حر 
هيئت هاي بزرگي مستقر شدند و شــهروندان هم با 
رعایت دســتور العمل هاي الزم مقابله با کرونا در این 
مراسم شرکت مي کنند. شــهرداري تهران از طریق 
معاونت اجتماعي و فرهنگي و معاونت خدمات شهري 
و مناطق 22گانه پشتيباني از هيئت ها را برعهده داشته 
اســت.« عليرضا جاوید همچنين گفت: »شهرداری 
تهران حد و مرزی برای همکاری با دولت و ستاد ملی 

کرونا قائل نيست.«

فرايند واكسيناسيون بايدتسريع شود
حدود ۵20دوز واکســن نوبت اول از ســاعت 9صبح 
تا پيش از مراســم افتتاحيه مرکز بعثت، به کارکنان 
شــهرداري تزریق شــد. در مراســم افتتــاح مرکز 
واکسيناسيون ســوله مدیریت بحران بعثت، رئيس 
شوراي شــهر تهران هم گفت: »ضرورت دارد در این 
شــرایط بحراني همه مردم کشــور واکسينه شوند تا 
ميــزان مقابله و قــدرت پایــداري در مقابل ویروس 
بيشتر شــود و از این موجي که به این شدت در حال 
گسترش و همه گيري است کاسته شود.« او به اهميت 
واکسينه شدن پرسنل شهرداري هم اشاره و عنوان کرد: 
»شهرداري ازجمله مکان هایي است که با مردم ارتباط 
دارد و واکسيناسيون پرسنل هم براساس جدول تنظيم 
شده ستاد کرونا با اولویت بندي و با هماهنگي شرکت 
شهر سالم در این مرکز انجام مي شود.« مهدي چمران 
در ادامه بار دیگر گفت: »اميدوارم با واکسيناســيون 
عمومي در شهر بتوانيم در برابر این موج ایستادگي و 
تعداد فوتي ها را کاهش داد و امنيت سالمت شهروندان 

را فراهم کرد.«
او درباره علت مشــارکت و همکاري مدیریت شهري 
تهران در فرایند واکسيناســيون گفــت: »در چنين 
شرایطي همه دستگاه ها و نهادهاي مرتبط باید دست 
به دســت هم دهند تا از این بحران عبور کنيم. عالوه 
بر این مرکز همه ســوله هاي بحران شهرداري تهران 
نيز براي انجام واکسيناسيون آماده هستند تا این کار 
در محيط هایي خلوت تر و ایمن تر انجام شــود. حتي 
مي توان از مدارس شهر که تعطيل هستند، براي انجام 
واکسيناسيون اســتفاده و این فرایند را تسریع کرد.« 
رئيس شوراي شهر تهران درباره تعطيالت هم گفت: 
»تعطيالت اگر بــا رعایت اصــول و پروتکل ها همراه 
باشد مي تواند تأثير مثبت داشته باشد و اگر تعطيلي 
بدون رعایت پروتکل ها و مانند دفعات قبل با مسافرت 

شهروندان همراه باشد، نتيجه اي نخواهد داشت.«

راه اندازي 4سايت واكسيناسيون با مشاركت شهرسالم
فرمانده ستاد عمليات مقابله با کروناي استان تهران 
در مراسم افتتاح ســایت واکسيناسيون منطقه16 با 
اشاره به همکاري خوب مدیریت شهري تهران با ستاد 
کرونا به همشهري گفت: »بار دیگر شهرداري تهران 
همه ظرفيت هاي خود را در بخش هاي پيشــگيري و 
درمان در اختيار ســتاد کروناي تهران قرار داده است 
و در چند روز اخير شــاهد تجلي همــکاري خوب از 
سوي شــهرداري تهران بودیم.« به گفته زالي تا کنون 
4سایت واکسيناسيون با مشارکت شرکت شهر سالم 
شــهرداري تهران در مناطق مختلف راه اندازي شده 
اســت. او همچنين به ظرفيت هاي شهرداري تهران 
در محله ها هم اشاره و عنوان کرد: »شهرداري تهران 
ظرفيت 3۵0سراي سالمت محله محور دارد و از این رو 
پایتخت وضعيت ممتــازي دارد و کمك هاي خوبي 

هم به ستاد کرونا داشته اســت. همچنين با توجه به 
فرمایشات مقام معظم رهبري مبني بر بازنگري طرح 
شهيدســليماني یکي از اهداف ما محله محوري است 
و از این رو با اســتفاده از ظرفيت هــا و امکانات خوبي 
که شــهرداري در حوزه درمان و بهداشت در محله ها 
دارد، از یك سو خألهاي زیرساختي و نيروي انساني 
معاونت درمان پوشــش داده مي شود و از سوي دیگر 
خدمت رساني مطلوب صورت مي گيرد.« او بار دیگر با 
تأکيد بر همکاري خوب شکل گرفته ميان ستاد کرونا و 
شهرداري تهران گفت: »اميدوارم با همکاري سرپرست 
شــهرداري تهران و مجموعه مدیریت شهري شاهد 
همکاري گسترده باشيم؛ چراکه مراکز تجميع عالوه 
بر اینکه محل واکسيناسيون هستند، محل مطلوبي 
براي گسترش فعاليت بين بخشي و تمرین کارگروهي 
محسوب مي شــوند که مي تواند در کرونا و اپيدمي ها 

عليرضا جاوید: شهرداری تهران حد و مرزی برای همکاری با دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا قائل نيست
فعاليت سايت هاي واكسيناسيون با همكاري شهرداري

مرکز واکسيناسيون بعثت با حضور سرپرست شهرداری تهران، رئيس شورای شهر و فرمانده ستاد مقابله با کرونای تهران افتتاح شد یادداشت

خبر

 پايتخت نياز به كنترل جمعيت 
و ارائه خدمات شهري دارد

آنچه امروزه تهران به آن نياز دارد، بحث 
تمرکزگرایي براســاس پيش بيني هاي 
مصوب طــرح جامع در دهه90 اســت. 
تمرکزگرایي در تهران، طرحي آمایشــي است که باید درباره آن فکر 
شــود. هم اکنون تمرکزگرایي باعث شده تا جمعيت از حد استاندارد 
طرح تفصيلي خارج شــود و این به آن معناست که جمعيتي حدود 

1.۵برابر در روز در تهران ساکن مي شوند. 
این تمرکزگرایي صرفا براي این اســت که همه فعاليت ها، خدمات و 
مسائل بهداشتي در شهر تهران متمرکز شــده است. همين مسائل 
منجر شده تا اقتصاد و شغل هاي جدید در شهر ایجاد شود و جمعيتي 
حدود ۵ميليون نفر از شهرهاي اقماري اطراف وارد شهر تهران شوند؛ 
شهرهاي اقماري مانند پردیس، پرند، رودهن، هشتگرد و اسالمشهر. 
در نتيجه این جمعيت از شــهرهاي خود به عنوان خوابگاه استفاده 
مي کنند؛ بنابراین تمرکزگرایي شهرداري تهران نمي تواند آن خدمات 
هفت گانه را به شــهروندان ارائه دهد و یا مي توان گفــت؛ توان ارائه 
خدمات مازاد به جمعيت  را ندارد. مثل خدمات فرهنگي، ورزشــي، 
درماني، اوقات فراغت، شبکه معابر شــهري، مذهبي و فضاي سبز. 
البته هرکدام از این خدمات در دســته بندي هاي جدا قرار مي گيرند 
و براساس جمعيت تهران نمي تواند پاسخگو باشد. این تمرکزگرایي، 
نکته اصلي شهرداري تهران است که باید به آن توجه ویژه داشته باشد 
و با دســتگاه هاي مرتبط وزارتخانه هاي باالدست بتواند این موضوع 
را حل وفصل کند و تا فرصت را از دســت نداده ایم جمعيت تهران را 
متعادل تر کنند. اما مسئله دیگری که از مشکالت شهرداري به شمار 
مي آید و باید در نخستين اقدام به آن رسيدگي شود، آلودگي هواست. 
پاکيزگي هواي تهران و محيط زیست آن باید به استانداردها نزدیك 
شود تا شــهروند تهراني بتواند در این شــهر زندگي کند و براي حل 
این معضل، نياز مبرم به مدیریت ســامانه ترافيك شهر تهران دارد و 
مدیریت آن نيز یك کار ميان رشته اي است که مربوط به همکاري و 
تعامل سازمان محيط زیست، کارخانه هاي خودرو سازي ، وزارت راه و 
شهرسازي و از سویي دیگر مربوط به شهرداري تهران مي شود. حل این 
معضل، هماهنگي همه دستگاه ها را مي طلبد تا شهرداري هم بتواند 

قدمي از قدم بردارد. 
چالش مهم دیگر در شهر تهران، عموما مربوط به سرانه هاي شهري 
است و سرانه هاي شهري تهران غير از مسکوني، از جمله گردشگري، 
فراغت، فضاي سبز و امور فرهنگي دچار فقر هستند. در نتيجه؛ تامين 
کمبود سرانه هاي شهري تهران مبحث دیگري است. در دوره مدیریت 
قبلي شهر تهران، تقریبا تمرکزي بر فضاهاي باز شهري و اوقات فراغت 
شد و در این رویکرد ریل گذاري براي ایجاد پاتوق هاي باز فرهنگي در 
حال پيشرفت بود. این باید در دوره هاي بعدي ادامه پيدا کند و رسالت 
پياده محوري را در شهر توســعه بدهيم و برنامه ها را به سمت پياده 
محوري و فضاهاي باز شهري سوق بدهيم. این مواردي که در اینجا 
عنوان شد، نگاه به مشکالت شهري از کل به جزء است؛ طرح آمایش 
تمرکزگرایي تهران طوري است که نياز به هماهنگي هاي همه جانبه 
دارد و مســائل بعدي دیگر مربوط به افزایش سرانه هاست که به طور 
خاص باید به بحث فرهنگي و گردشگري در دوره بعدي پرداخته شود.

عضو شوراي ششــم شهر تهران 
ضمن بازدید از پایانــه فتح آباد، حمل ونقل

شــرکت واگن ســازي  تهران و 
همچنين پایانه شــهيد کالهــدوز، در جریان 
آخریــن وضعيت شــبکه متــروی پایتخت و 
همچنين ناوگان حمل ونقل ریلي زیرزميني قرار 

گرفت. 
به گزارش همشــهري، سيدمحمد آقاميري در 
این بازدید که به اتفاق علي امــام، مدیرعامل 
شــرکت متــروی تهــران، علــي عبداهلل پور، 
مدیرعامل شرکت بهره برداري مترو و مجتبي 
گلشني، مدیرعامل شرکت واگن سازي  تهران از 
برخي اماکن و تاسيسات شبکه متروی پایتخت 
صورت گرفــت، بر لزوم تکميل ایســتگاه هاي 
باقيمانده از خطوط هفتگانه مترو تأکيد کرد و 
گفت: »به نظر مي رسد در شرایط فعلي اقتصادي 

شهرداري تهران و با توجه به سختی های تامين 
منابع مالي مورد نياز، باید بيشتر تمرکزمان را 
روي تکميل و بهره وري هرچه بيشتر از شبکه 
موجود قرار دهيم و البته در بحث افزایش ناوگان 
حمل ونقلي و واگن ها به فکر راهکارهایي نوین 
و قابل اجرا باشــيم.« او در بازدید از بخش هاي 
مختلف پایانه هاي فتح آباد و شــهيد کالهدوز 
و همچنين کارخانه واگن ســازي  تهران، روند 
ساخت و تکميل پایانه هاي مترویي را بسيار مهم 
و مؤثر براي کاهش ســرفاصله حرکتي قطارها 
و همچنين ســرعت تعمير و بازسازي ناوگان 
فرســوده مترو قلمداد کرد و خواستار پيگيري 
حرکت آغاز شده طي 3سال اخير در این زمينه 
شد. آقاميري همچنين پروژه طراحي و ساخت 
نخســتين نمونه از قطار ملي مترو را ارزشمند 
توصيف کرد و با بيــان اینکه حوزه تأثيرگذاري 

چنين اقداماتي به کل کشور، معطوف مي شود و 
صرفا مختص تهران نيست، توليد انبوه قطار ملي 
مترو را اقدامي تأثيرگذار در مسير رفع مشکل 
کمبود ناوگان شــبکه مترو و نيز به کارگيري 
ظرفيت هاي داخلي صنایع مرتبط با این مقوله 

برشمرد.
در نشســت قبل از بازدید، علي امام، مدیرعامل 
شــرکت متروی تهران ضمن تشریح وضعيت 
پایانه هاي موجود شبکه مترو و نيز اهميت ساخت 
و تکميل پایانه هاي موردنياز، از عضو شوراي شهر 
تهران خواست تا درخصوص متروي شهر پرند که 
یکي از مطالبات جدي مردم این محدوده بوده و 
بخش عمده اي از آن ساخته شده است، پيگيري 
عاجل به عمل آید تا با تاميــن منابع مالي الزم 
جهت رفع نواقص موجود، این بخش مهم از خط 

یك مترو به کارایي حداکثري برسد.

تكميل شبكه و افزايش بهره وری اولويت متروی تهران

اثر تعطيالت در چرخش ويروس كرونا
عليرضا زالي، فرمانده ستاد عمليات مقابله با كروناي استان تهران 

تعطيالت به عنوان ابزار موقت زماني مي تواند كارايي داشته باشــد كه منجر به كاهش ريتم ترددهاي 
درون شهري و بين استاني شود و شرط اثربخشي تعطيالت در اپيدمي كرونا آن است كه همه دستگاه هاي 
مختلف وظايف خود را در بخش نظارتي و اجرايي به نحو احسن انجام دهند و مردم هم با توجه به شرايط 
بسيار بحراني كه در بيمارستان هاي كشور و به ويژه در تهران وجود دارد، از اين تعطيالت به عنوان فرصت 
طاليي براي كاهش سفرها و كم كردن ورودي به بيمارستان ها استفاده كنند؛ بنابراين تعطيالت وقتي ريتم 
ترددها را تغيير دهد، مي تواند روي چرخش ويروس هم اثر گذار باشد و از اين رو تيم پزشكي عالقه مند 
است با اعمال تعطيلي و استفاده از اين فرصت استثنايي براي رمق يابي كادر درمان و جلوگيري از چرخش 

ويروس در شهرها و استان ها استفاده شود.«

ث
مک

مهرداد مال عزيزي
زهرا كريميمعمار و شهرساز
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درگذشت برادران كوچكي زاد بر اثر كرونا
فریبرز کوچکي زاد و کریم کوچکي زاد که هر دو نویسنده و پژوهشگر 
بودند، بر اثر ابتال به کرونا از دنيا رفتند. یاسين نمکچيان درباره درگذشت 
این دو برادر کــه از چهره هاي فرهنگي گيالن بودند به ایســنا گفت: 
فریبرز کوچکي زاد پنجشنبه، 21 مردادماه بر اثر کرونا فوت کرد و کریم 
کوچکي زاد نيز جمعه، 22 مردادماه بر اثر ابتال به این بيماري از دنيا رفت. 
فریبرز کوچکي زاد زبان شناس بود و مقاالتي در فرهنگ لغات گيلکي 
و همچنين کتاب هایي نوشته اســت. کریم کوچکي زاد هم در حوزه 
موسيقي کار کرده بود، یك کتاب با عنوان »تاریخ موسيقي گيالن« دارد 
و کتاب دیگري با عنوان »تاریخ سينماي گيالن« نوشته است. او افزود: 
هردوي آنها پژوهشگر و محقق بودند، بيشتر هم در حوزه گيالن فعاليت  
داشتند. هر دو در بندرانزلي متولد شدند و خانواده شان به لحاظ فرهنگي 
از خانواده هاي مهم گيالن محسوب مي شود. برادر دیگرشان فرامرز نيز 
که از هر دوي آنها مطرح تر بود در اسفند 98 بر اثر سکته قلبي از دنيا 
رفت.  نمکچيان درباره مراسم خاکسپاري برادران کوچکي زاد نيز گفت: 

االن اوضاع گيالن خوب نيست و فکر نمي کنم مراسم خاصي باشد.

لزوم تهيه نقشه جغرافيايي بحران مناطق پايتخت
رئيس سازمان پيشــگيري و مدیریت بحران 

مديريت 
شــهر تهران در دومين جلسه کميته شوراي بحران

مشــورتي خانه دوام و ایمني با اشاره به اینکه 
گروه هاي داوطلب واکنش اضطراري محله )دوام( با مخاطرات 
محله خود آشنا هستند، بر لزوم تهيه »نقشه جغرافيایي بحران 
منطقه« توسط این گروه تأکيد کرد.  به گزارش همشهري، 
رضا کرمي محمدي در این مراسم با تأکيد بر ضرورت ارتباط 
بيش از پيش گروه هــاي دوام در مناطق مختلف با یکدیگر 
گفت:  »باید کارگروه هاي مختلف از طریق تقسيم وظایف، 
ارتباط بيشتري با یکدیگر داشته باشند.« او با تأکيد بر اینکه 
پایگاه هاي مدیریت بحران ســرمایه هاي سازمان هستند، 
عنوان کرد: »بــا اعتقادي که به توســعه فعاليت داوطلبانه 
داریم، بخشي از سرمایه هاي سازمان را در اختيار گروه هاي 
دوام قرار داده ایم. گروه هاي دوام براي جذب تعداد بيشتري 
از افراد گروه داوطلب، باید »نقشه جغرافيایي بحران منطقه« 
را در اختيار داشته باشند؛ زیرا هر یك از این افراد نسبت به 

مخاطرات محله و همچنين فراز و نشيب هاي محله و منطقه 
خود بيشتر آگاه هســتند.« رئيس ســازمان پيشگيري و 
مدیریت بحران با اشاره به اینکه دبيران ستادهاي مدیریت 
بحران مناطق و روساي کميته هاي مشــورتي باید با ارائه 
پيشنهادهاي خود براي توسعه امور داوطلبانه پيش قدم بوده 
و گام هاي بزرگی را بردارند، یادآور شد:»اعضاي دوام اکنون 
که بخشي از پایگاه ها در اختيارشان قرار گرفته باید از این فضا 
استفاده کنند و با اجراي ایده هاي جدید، زمينه ساز تحول 
شــوند.نيروهاي دوام باید در تمام خانه هاي دوام و ایمني 
محالت مستقر باشــند، لذا ضمن توســعه این گروه ها در 
خانه هاي دوام و ایمني، استقرار این گروه ها را در پایگاه های 
مدیریت بحران نيز پيگيري خواهيم کرد.«  دومين جلسه 
کميته شــوراي مشــورتي خانه دوام و ایمنــي با حضور 
رضا کرمي محمدي، رئيس ســازمان، حيدر کلهري، معاون 
آموزش و مشارکت هاي مردمي و جمعي از اعضاي شوراي 

مشورتي خانه هاي دوام و ایمني برگزار شد.

خيلي کمك کننده باشند.«
زالي در ادامه به فرایند تزریق در سایت واکسيناسيون 
منطقه16 هم اشــاره کرد و گفت: »نيروهاي مستقر 
در این ســایت افراد باتجربه هستند و به همين دليل 
فرایند واکسيناســيون با ســرعت قابل توجهي انجام 
مي شود. درواقع در این سایت ۵0درصد ظرفيت نيروي 
انساني در خدمت واکسيناسيون شهروندان هستند و 
۵0درصد هم واکسيناسيون عوامل شهرداري را انجام 
مي دهند که براساس ســند ملي کرونا جزو گروه هاي 
دریافت کننده واکسن هستند.« به گفته فرمانده ستاد 
عمليات مقابله با کروناي استان تهران درصورت نياز 
مي توان ظرفيت این ســایت را افزایش داد: »با توجه 
به ظرفيت کامــل و تجربه نيروي انســاني که در این 
ســایت وجود دارد، مي توان آن را تا 2هزار واکسن در 
روز افزایش داد.« مکان یابي ســایت واکسيناســيون 
هم موضوع دیگري اســت که زالي در این مراســم به 
آن اشــاره و خاطرنشــان کرد: »معاونين بهداشتي 
ازجمله مسئوالن دانشگاه علوم پزشکي تهران 2موضوع 
را به عنوان شــاخص مدنظر قرار مي دهنــد تا فرایند 
واکسيناســيون را تنظيم کنند؛ اول بحث مکان یابي 
براساس تراکم جمعيتي در مناطق است که منطقه16 
بيش از 300هزار نفر جمعيت دارد و به لحاظ موقعيت 
جغرافيایي هم محصور در بين ســایر مناطق است و 
دوم اینکه در راه اندازي سایت واکسيناسيون بتوان از 
ظرفيت هاي بين بخشي سازمان ها استفاده کرد. امروز 
این 2شاخصه محقق شده است و شاهد راه اندازي این 

مرکز واکسيناسيون هستيم.«

امكانات شركت شهر سالم در اختيار ستاد كروناي تهران
مدیرعامل شرکت شهر سالم شهرداري تهران هم در 
این مراسم گفت که از ابتداي ورود کرونا همکاري هاي 
الزم در زمينه درمان انجام شده و تمام امکانات شرکت 
شهر سالم در اختيار ستاد کرونا و بهداشت تهران قرار 
گرفته اســت. حميد چوبينه در ادامــه افزود: »مرکز 
واکسيناسيون سوله بحران بعثت با حمایت دانشگاه 
علوم پزشــکي تهران از طریق فراهم کــردن امکانات 
واکسن و شــرکت شهر ســالم با مهيا کردن امکانات 
سخت افزاري راه اندازي شده اســت.« او با بيان اینکه 
هم در حوزه بهداشــتي و هم در زمينه ایمن ســازي  
شــهروندان تهراني با دانشــگاه علوم پزشکي تهران 
همکاري داشته ایم، افزود: »رعایت دستورالعمل هاي 
بهداشتي و واکسينه کردن شهروندان مهم ترین نکته 
در این روزهاي دشوار است و از همان ابتداي اپيدمي 
کرونا تمام امکانات در اختيار ستاد کروناي تهران بوده 
و الین ویژه خدمات بيماران کرونایي را از سایر بيماران 
جدا کردیم. همچنين در دانشگاه علوم پزشکي تهران 
خدمات تزریق سرپایي رمدسيویر را به عنوان پشتيبان 
بيمارستان هاي تهران انجام دادیم و اميدواریم بتوانيم 
با تعطيالتي که درنظر گرفته شــده بار بيماري را به 

حداقل برسانيم.«
پيمان پورنصر، شــهردار منطقه16 هم در این مراسم 
با اشــاره به وســعت کافي این مرکز گفت که پایگاه 
واکسيناسيون در ضلع شمال غربي بزرگراه بعثت و در 
کنار بوستان بعثت در 2بخش به شهروندان و کارکنان 
شــهرداري تهران به فعاليت خود تا زمان الزم ادامه 

خواهد داد.
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قدم در منطقه ممنوعه
اصالح مناطق آزاد، رؤياي هميشگي دولتمردان بوده و وزير پيشنهادي اقتصاد هم 
دنبال همين هدف است تا بتواند وابستگي درآمدي اين مناطق به واردات را كاهش 
دهد. به همين دليل او دنبال بهينه سازي عملكرد مناطق آزاد تا 4سال آينده است 
و قول داده تا قانون حاكم بر اين مناطق را اصالح كند و امكان سوءاستفاده در قالب 
شركت هاي پوششي يا فرار مالياتي را كاهش دهد و در نهايت نحوه تامين مالي در 

سرزمين آزاد اقتصادي ايران به نفع تكميل زيرساخت هاي اساسي اصالح شود.

ث
مک

با ابالغ رسمي مصوبه ستاد مقابله با 
كرونا، تا روز یکشنبه  فهرست مشاغل 
مجاز به فعاليت در گروه یك شغلي 
مشخص خواهد شــد و اتاق اصناف 
طي اطالعيه اي محدودیت هاي تازه 
كسب وكارها را براي اجرا از دوشنبه 
هفته جاري به واحدهاي صنفي ابالغ 

خواهد كرد

رئيس اتاق اصناف تهران در گفت وگو 
با همشهري: هنوز ستاد ملي مقابله با 
كرونا ابالغيه رســمي در مورد كم و 
كيف تعطيلي مشاغل به اتاق اصناف 
ابالغ نکرده و مشــخص نيست كه 
آیا همه مشــاغل مشمول گروه یك 
شغلي یا برخي از این مشاغل مجاز به 

فعاليت خواهند بود

ميانگين دوره انتظار براي خرید مسکن در تهران به 77سال رسيد
قد مسكن از عمر طبقه متوسط گذشت 

محاسبات تازه نشان مي دهد با ادامه شرایط فعلي 
دیگر عمر طبقه متوسط به خرید مسکن، قد نمي دهد

ميانگين قيمت هر مترمربع زیربناي مسکوني در شهر  مسكن
تهران به 30ميليون تومان رسيده و در این شرایط یك 
خانوار متوسط تهراني به طور ميانگين باید براي خرید 
یك دستگاه آپارتمان 75متري با پس انداز یك سوم كل درآمد ساالنه 
خود، 77سال منتظر بماند؛ این درحالي است كه سن اميد به زندگي 

در ایران 76سال برآورد شده است.
به گزارش همشهري، بررسي ها نشــان مي دهد درصورتي كه قيمت 
مســکن و درآمد خانوارها در ســال 1400معادل ميانگين 30سال 
اخير افزایش پيدا كند، شاخص دسترسي خانوارهاي طبقه متوسط 
تهراني براي خانه دار شدن، یعني تعداد سال هایي كه باید كل درآمد 
خود را براي خرید خانه پس انداز كنند به 25.5 سال خواهد رسيد و 
آنها با فرض پس انداز یك سوم درآمد خود در طول سال، بعد از 77سال 
مي توانند یك واحــد آپارتمان 75متري در منطقه متوســط تهران 
خریداري كنند. البته این سناریو به قيمت امروز و با فرض ثبات ارزش 
ریال و تثبيت درآمد خانوار و قيمت مسکن شدني است و هرگونه تغيير 

در این شاخص ها مي تواند دوره  انتظار را نيز تغيير دهد.

يك عمر انتظار
محاسبات شاخص دسترسي مسکن براساس آمارهاي بانك مركزي، 
وزارت راه و شهرســازي و مركز آمار ایران نشان مي دهد كه ميانگين 
ارزش یك واحد آپارتمان 75متري مطابق با الگوي مصرف در شــهر 
تهران با قيمت هاي فعلي به 2ميليارد و 300ميليون تومان رســيده 
كه در بهترین سناریو تقریباً 24برابر ميانگين كل درآمد یك خانوار  
تهراني در ســال 1399است. بررســي هاي تغيير درآمد خانوارهاي 
تهراني در 30ســال اخيــر از ميانگين رشــد 21.6درصدي درآمد 
خانوارها در هر سال حکایت دارد. با این حساب، با فرض اینکه درآمد 
خانوار هاي تهراني در سال 1400به اندازه ميانگين 29سال اخير رشد 
كند و قيمت مسکن بدون هيچ تغييري تا پایان سال ثابت بماند، باز 
هم ميانگين ارزش یك آپارتمان 75متــري در تهران حدود 20برابر 
ميانگين درآمد ساالنه یك خانوار تهراني خواهد بود و طول دوره انتظار 
براي خرید مسکن باز هم به حوالي 60سال مي رسد؛ این در حالي است 
كه سال گذشته، ایرج حریرچي، معاون وزیر بهداشت در یك برنامه 
تلویزیوني، سن اميد به زندگي در ایران را باالي 76سال عنوان كرده 
بود. به عبارت دیگر، اگر سرپرست یك خانوار تهراني از بدو رسيدن به 
سن قانوني یعني 18سالگي مستقل شود و بخواهد با پس انداز یك سوم 
درآمد ساالنه خود خانه بخرد، به طور ميانگين در بهترین سناریو باید 
78سال عمر كند و در ســناریوي محتمل نيز با فرض ثبات شرایط 
موجود تا 95سالگي قادر به خرید یك آپارتمان 75متري در منطقه 

متوسط تهران نخواهد بود.
به گزارش همشــهري، مركز آمار ایران در گزارش مربوط به هزینه و 
درآمد خانوارهاي كشور در سال 1399، ميانگين كل درآمد یك خانوار 
تهراني در این سال را 95ميليون و 701هزار تومان برآورد كرده است؛ 
یعني به طور ميانگين هر خانوار تهراني در سال قبل ماهانه 7ميليون 
و 975هزار تومان درآمد داشته كه البته با توجه به اختالف دوبرابري 
آن با حداقل مزد قانون كار، رقم بزرگي محسوب مي شود و مي تواند 
براي بسياري از خانوارهاي تهراني مصداق پيدا نکند، اما حتي اگر این 
مبلغ به عنوان ميانگين كل درآمد یك خانوار تهراني پذیرفته شود، باز 
هم در مقایسه با ارزش ریالي مسکن حرفي براي گفتن نخواهد داشت.

قدرت 5برابري مسكن به درآمد
بررسي آمارهاي مربوط به تغييرات درآمد خانوارهاي تهراني و تحوالت 
قيمت مسکن از سال 1371تا سال 1399حاكي از این است كه در این 
دوره 29ساله، درآمد خانوارهاي تهراني حدود 22هزار و 460درصد 
رشــد كرده و از حدود 424هزار تومان در سال 1371به 95ميليون 
و 701هزار تومان در سال 1399رسيده اســت. در مقابل اما، شيب 
افزایش قيمت مسکن در این دوره 29ساله بسيار بيشتر بوده و ميانگين 
قيمت هر آپارتمان 75متري مطابق با الگوي مصرف از حدود 2ميليون 
و 170هزار تومان در ســال 1371به حوالي 2ميليارد و 270ميليون 

تومان در سال 1399رسيده است. 
به عبارت دیگر، رشد قيمت مسکن در این دوره زماني 4.65برابر ميزان 
رشــد درآمد خانوارهاي تهراني بوده و براي همين دوره انتظار خرید 
مسکن كه در سال 71كمتر از 18سال بوده، در سال گذشته از 71سال 
هم عبور كرده است. به عبارت دیگر، در سال 1371یك خانوار متوسط 
تهراني مي توانست با پس انداز كل درآمد خود در 6سال، یك آپارتمان 
75متري در منطقه متوسط تهران خریداري كند، اما همين خانوار 
متوسط تهراني در سال 1399باید كل درآمد خود در 25سال را براي 
خرید همان آپارتمان 75متري اختصاص دهد. البته فراز و فرود تورم 
و ركود و رونق متوالي بازار مسکن، در ميان مدت مي تواند رابطه ميان 
درآمد و قيمت مســکن را تغيير دهد و دوره انتظار را كم یا زیاد كند؛ 
به گونه اي كه مثاًل در ســال 1379، پس از راكد شدن بازار مسکن و 
تداوم رشد درآمد خانوارها، بهترین شرایط براي خانه دار شدن ایجاد 
شده و یك خانوار متوسط تهراني توانسته با اختصاص درآمد 3.9سال 
خود، یك آپارتمان متوسط 75متري خریداري كند، اما خانوارهایي 
كه باوجود قدرت خرید در آن سال نسبت به تأمين مسکن موردنياز 
خود اقدام نکرده اند، تقریباً در هيچ ســال دیگري چنين فرصتي را 

به دست نياورده اند.

   پرش هاي 7.2درصدي رؤياي مسكن
درآمد خانوارها و ارزش مسكن در 29سال گذشته متوالي و ناهمگون بوده، 
اما به طور ميانگين درآمد خانوارهاي تهراني در اين دوره ساالنه 21.6درصد 
و ارزش مسكن ساالنه 30.4درصد افزايش پيدا كرده است. البته به واسطه 
اينكه همواره ارزش مسكن معادل چندين سال درآمد يك خانوار بوده، 
افزايش 30.4درصدي ارزش آپارتمان در هر ســال مي تواند دوره انتظار 
خريد مسكن را به ميزان قابل توجهي نسبت به سال قبل افزايش دهد. 
با اين تفاصيل، نكته قابل تأمل اين است اگر در سال جاري و سال هاي بعد 
نيز روند افزايش درآمد خانوار و افزايش قيمت مسكن طبق الگوي 29سال 
گذشته ادامه پيدا كند، طول دوره انتظار مسكن ساالنه بيش 7.2درصد 
افزايش مي يابد و حداقل روي كاغذ، هيچ راهي براي تحقق رؤياي خانه دار 
شدن طبقه متوسط شهري با اتكا به دستمزد ناشی از كار باقي نمي ماند. 
به عبارت ديگر، با فرض تداوم الگوي 29ساله افزايش درآمد خانوار و قيمت 
مسكن در شهر تهران، ميانگين دوره انتظار خانوارهاي تهران براي خريد 
مسكن كه در گذشته 71سال بوده، در سال جاري به حدود 77سال و در 
سال آينده به بيش از 81سال خواهد رسيد. البته در اين ميان ممكن است با 
راكد شدن بازار مسكن در يك يا چند سال، افزايش دوره انتظار هم متوقف 
شود، اما بعد از آن با نخستين جهش قيمت مسكن، طول دوره انتظار براي 
خريد مسكن نيز جهش خواهد كرد. بررسي ها نشان مي دهد، نظير اين 
اتفاق در سال هاي 86، 89و 97به وضوح تجربه شده؛ به گونه اي كه در سال 
86يكباره با جهش قيمت مسكن، دوره انتظار خريد مسكن 5سال )معادل 
29درصد( افزايش پيدا كرده، در سال 89حدود 12سال )معادل 52درصد( 
و در سال 97حدود 28سال )معادل 93درصد( بيشتر شده است.  روايت 
ديگر اين آمار و ارقام اين اســت كه به دليل كاهش پيوسته قدرت خريد 
خانوارها در برابر تورم و افت ارزش ريال و همچنين حفظ و به روزرساني 
ارزش مسكن در مصاف با تورم و جهش نرخ ارز، همواره تحقق رؤياي خريد 

مسكن مناسب توسط خانوارها سخت تر مي شود.

سيد احسان خاندوزي، وزیر  كالن
پيشــنهادي ســيدابراهيم 
رئيســي به مجلس شوراي 
اســالمي براي تصدي وزارتخانه مهم امور 
اقتصادي و دارایي، در برنامه خود، 10اولویت 
را براي ریل گذاري اقتصاد در 4ســال آینده 
اعالم و تأكيــد كرده، ایــن جهت گيري ها 
براســاس وظيفه وزارتخانه یادشده یعني 
تنظيم سياست هاي اقتصادي و مالي، ایجاد 
هماهنگي در امور مالي، اجراي سياست هاي 
مالياتــي و تنظيــم و اجــراي برنامــه 
همکاري هاي اقتصادي و سرمایه گذاري هاي 
مشترك با كشورهاي خارجي تدوین شده 

است.
او كه به احتمال زیــاد مي تواند رأي اكثریت 
نمایندگان را براي در اختيار گرفتن سکان 
هدایت وزارت اقتصاد كسب كند، در برنامه 
خود به نقد عملکرد گذشــته اشاره و تأكيد 
مي كند: شرطي كردن اقتصاد و گره زدن آن 
به روابط سياسي با غرب و ایاالت متحده، در 
كنار مدیریت نادرست در مواجهه با شيوع 
ویروس كوویــد-19، به تــداوم روندهاي 
نامناســب نماگرهاي اقتصــاد كالن منجر 
شــده و وضع نگران كننــده اي را به تصویر 
كشيده است. به گفته او، ادامه روند گذشته 
باعث شده تا كسب وكارها زیر ظرفيت توليد 
فعاليت كننــد به طوري كه حتي بخشــي 
از كســب وكارها فعاليت خود را متوقف یا 
تعطيل كرده اند. از ســوي دیگــر خانوارها 
به دليل كاهش پيوســته ارزش پول ملي و 
تقليل قدرت خریدشــان، زندگي سختي را 
سپري مي كنند و دولت نيز در تأمين حقوق و 
دستمزد كاركنان خود در انتهاي  ماه با چالش 

جدي مواجه است.
او با تأیيد آسيب پذیر شــدن اقتصاد ایران 
مي گوید: باید كل حاكميت با پشــتيباني 
مردم دست به تصميم همه جانبه براي نجات 
اقتصاد بزند تا تــاب آوري و مقاومت اقتصاد 
افزایش یابد، زیــرا به گفته خاندوزي، تداوم 
سياستگذاري هاي دهه هاي گذشته، نه تنها 
هيچ گونه تحول اساســي در حوزه اقتصاد 
ایجاد نکرده، بلکه باعث شــده  اقتصاد ایران 
در ســطح حداقلي، مدیریت و اداره شود و 
این نوع مدیریت، اقتصاد ایران را به مخاطره 
انداخته است. برنامه اي كه وزیر پيشنهادي 
اقتصاد ارائه داده قرار اســت تحول در توليد 
و رشــد اقتصادي، بهبود وضــع بهره وري، 
اشــتغال، كاهش تــورم و كاهش شــکاف 
درآمدي را به ارمغان آورد و به همين دليل در 
ترسيم اولویت هاي آینده، فعال كردن ستاد 
اقتصادي دولــت در جهت ایجاد هماهنگي 

بين دستگاهي را مهم  تشخيص داده است.

تيم اقتصادي هماهنگ مي شود
از نظــر خاندوزي هــدف تيــم اقتصادي 
دولت در 4ســال آینده ایجاد ثبات اقتصاد 
كالن، افزایش رشــد اقتصادي و اشــتغال 
خواهد بود، به هميــن دليل او تصميم دارد 
موانع كســب وكار را بردارد، هزینه توليد و 
مبادلــه كاالها و خدمــات را كاهش دهد و 
توســعه صــادرات از طریق دیپلماســي 
اقتصادي، خنثي ســازي تحریم ها و رشــد 
ســرمایه گذاري هاي خارجي را دنبال كند. 
خانــدوزي البتــه تأكيد مي كنــد تقویت 
اقتصاد هوشمند و فناوري حکمراني، بستر 
را براي تحوالت دیگر همــوار خواهد كرد. 
او براي رســيدن به این هــدف تأكيد دارد 
ســتاد اقتصادي دولت باید فعال تر شود تا 

اختالف هاي بين دستگاهي كاهش یابد.

اولويت دوم وزير پيشنهادي
اولویت دوم خاندوزي البته ارتباط مستقيم 
با حوزه اختيارات و وزارت در مقام وزیر امور 
اقتصادي و دارایي خواهد داشت؛ جایي كه 
او قرار اســت به اصالحاتي در نظام مالياتي 
و گمركي دســت بزند. خاندوزي مي گوید 
نســبت ماليات به توليد ناخالص داخلي را 
به ميزان 50درصد وضع فعلي طي 4ســال 
آینده افزایش مي دهد تا شــکاف طبقاتي 
در ایران را كــم كند. او به وضــع پایه هاي 
جدید مالياتــي ازجمله گرفتــن ماليات از 
مجموع درآمد، ماليات بر عایدي سرمایه و 
ثروت اشاره مي كند و مي گوید  معافيت هاي 
مالياتي را هدفمند مي  كند و فرارهاي مالياتي 
را كاهش مي دهد و فشــار ماليات بر توليد 
را كم خواهد كرد. یکــي از وعده هاي وزیر 
پيشــنهادي اقتصاد، اجــراي كامل قانون 
پایانه هاي فروشــگاهي و تکميل ســامانه 
ماليات دهندگان است. او تأكيد دارد هدف 
ارتقاي حکمراني ریــال در اقتصاد خواهد 
بود و به همين دليل به هوشمندسازي نظام 
مالياتي مي اندیشــد. افزون بر اینکه دنبال 
افزایش شــفافيت مالياتي است و قرار است 
نظام اطالعات تجــارت، گمرك و ماليات را 
یکپارچــه كند و مالك دادن تســهيالت و 
اعتبار به بنگاه هاي اقتصادي هم شناسنامه 

عملکرد مالياتي آنها خواهد بود.

 اصالحات بانكي در دولت جديد
اولویت ســوم خاندوزي البته اصالح نظام 
بانکي اســت و براي همين مي گوید سهم 
تامين مالي داخلي بنگاه ها را از مسير ماليات 

بر سود تقسيمي آنها و كاهش ماليات بر سود 
آنها افزایش خواهــد داد و تالش مي كند تا 
الیحه اصالح بانکداري را بــه مجلس ارائه 
دهد. خاندوزي هدف از ارائه الیحه بانکداري 
را افزایش عدالت دسترســي به تسهيالت 
بانکداري عنوان و اعالم مي كند دنبال تغيير 
پارادایم تنظيم گري نظام بانکي به ســمت 
مدیریت انگيزه سهامداران و كاهش شکاف 
اطالعاتي بين ســپرده گذاران و سهامداران 
از یك سو  و بانك و تســهيالت گيرندگان از 
سوي دیگر است و مي خواهد شبه ربوي بودن 
عمليات بانکي را از این مسير برطرف كند. 
افزون بر اینکه قول داده تعارض منافع درون 
بانك ها و حذف نظارت بر بانك ها را تشدید و 
بر خلق پول توسط بانك ها نظارت بيشتري 

داشته باشد.
وزیر پيشــنهادي اقتصاد قرار اســت بانك 
جدیدي هم به نام بانك توسعه ایران ایجاد 
كند كه هــدف آن تنظيم رابطــه دولت با 
صندوق توســعه ملي از مســير این بانك و 
بانك هاي تخصصي است. در نهایت اینکه به 
اصالح ترازنامه و عملکرد بانك هاي دولتي و 
ارتقاي توان آنها در تامين مالي اشاره مي كند 
و مي گوید ایــن كار را از طریق رفع ناترازي 
بانك هاي تخصصي و دولتي، استقرار نظام 
حاكميت شــركتي مطلوب، توســعه نظام 
اعتبارســنجي و رتبه بندي، استقرار نظام 
تامين مالي مبتني بر زنجيره ارزش، افزایش 
سرمایه بانك هاي تخصصي و تجاري دولتي 

دنبال خواهد كرد.

بيم و اميد بازار سرمايه
وزیر پيشنهاد شده سيدابراهيم رئيسي براي 
هدایت وزارت اقتصاد مي گویــد براي بازار 
سرمایه و صنعت بيمه هم برنامه دارد ازجمله 
اینکه مي گوید نقش بازار سرمایه در تامين 
مالي توليد را با توسعه بازار بدهي گسترش 
خواهد داد، ابزارها و محصوالت مالي در بازار 
سرمایه را متنوع مي سازد، تنظيم گري هاي 
غيرضروري و مضر را حذف مي كند، راه ورود 
شركت ها به بازار ســهام را آسان مي سازد و 
هزینه انتشار اوراق را كم، انحصارات را لغو، 
راه مجوز گرفتن سبدگرداني، بازارگرداني 
و كارگزاري در بازار سرمایه را هموار و نظام 
حکمراني شركتي را اصالح مي كند تا جلوي 
تعارض منافع بين سهامداران خرد و عمده 
گرفته شود. او تأكيد مي كند كه براي تقویت 
صنعت بيمه دنبال تفکيــك نقش نظارتي 
و اجرایي بيمه مركزي است و حتي الگوي 
نظارتي این نهاد را دگرگون مي سازد و تالش 
خواهد كرد تا بيمه اتکایي داخلي را تقویت 

كند و مســير را براي ورود استارت آپ ها و 
فناوران مالي به بازار بيمه هموار سازد.

اصالحات در كسب وكارها
اولویت پنجم خاندوزي اصالح و تســهيل 
محيط كســب وكار خواهد بود. تصميم او 
این اســت كه اقتدار هيأت مقررات زدایي را 
افزایش دهد. او قــول داده تا پيگير كاهش 
قيمت گذاري ها در موارد غيرشکســت بازار 
باشد و البته این كار را پس از مهار پایدار تورم 
دنبال خواهد كرد. عالوه بــر اینکه او دنبال 
افزایش اقتدار و احياي كاركرد شوراي رقابت 
اســت تا از انحصارات در صنعت و تجارت 

كم كند.

نور در تاريكخانه دولت
خاندوزي قــول داده تا وضــع دارایي هاي 
دولت و شــركت هاي دولتي را شفاف كند. 
چگونه: برنامه اول شــامل بانك اطالعاتي 
معتبر اراضــي و امالك دولتــي از طریق 
تثبيــت مركزیت وزارت امــور اقتصادي و 
دارایي در مدیریت دارایي ها و اموال دولتي و 
همچنين مدیریت استراتژیك و مولدسازي 
دارایي ها در جهت افزایش درآمدها و تقویت 
زیرساخت هاست. افزون بر اینکه مي گوید 
دنبال بازطراحي فرایند خرید دارایي هاي 
منقول و غيرمنقول دولتي هاســت و قرار 
اســت كه همه دریافت هــا و پرداخت هاي 
زیرمجموعه وزارت اقتصاد متمركز شــود 
و حاكميت شــركتي بر تمامي شركت  هاي 

دولتي اعمال شــود تا بتوان هيأت مدیره و 
مدیران این شركت ها را در آینه شفاف قرار 
داد تا مجبور به پاسخگویي باشند. گام دیگر 
وزیر پيشنهادي اقتصاد، شــفاف تر كردن 
اهــداف و عملکــرد و ضوابــط داخلــي 
شركت هاي دولتي و همچنين ایجاد بانك 
جامع اطالعات شــركت هاي هم دولتي و 
هم نهادهاي عمومي و انقالبي در ميان مدت 
خواهد بود. او قول داده تا الیحه اي به مجلس 
بفرســتد كه هدف آن اصالح نگاه درآمدي 
دولت به خصوصي ســازي ها، واگذاري ها و 
اصالح نظام قيمت گذاري این شركت هاست 
و قرار است ســازمان حسابرسي هم نقش 

فعال تري در 4سال آینده داشته باشد.

نبرد با درهاي چرخان فساد
جوان ترین وزیــر احتمالي اقتصــاد ایران 
قول داده تا بــه چالش تعــارض منافع در 
اقتصــاد پایان دهــد و اجازه ندهــد كه در 
تصميم گيري ها منافع مدیران وزارتخانه ها بر 

اقتصاد روي ريل جديد
 برنامه هاي سيداحسان خاندوزي براي اقتصاد چيست؟

همشهري 10 اولویت و برنامه وزیر پيشنهادي اقتصاد را بررسي كرد

مصوبه جدید ستاد ملي مقابله با كرونا  كسب وكار
براي تعطيلي مشــاغل و كسب وكارها 
موجــب ابهامــات و گمانه زني هــاي 
متفاوت در مورد فهرست صنوف مجاز به فعاليت در 
تعطيالت 6روزه شــده است؛ فهرســتي كه احتماال 

امروز)یکشنبه( اتاق اصناف آن را اعالم خواهد كرد.
به گزارش همشــهري، با ابالغ رســمي مصوبه ستاد 
مقابله با كرونا، امروز )یکشنبه( فهرست مشاغل مجاز 
به فعاليت در گروه یك شــغلي مشخص خواهد شد 
و اتاق اصناف طي اطالعيــه اي محدودیت هاي تازه 
كســب وكارها را به واحدهاي صنفي ابالغ و بر اجراي 

دقيق آن نظارت خواهد كرد.
افزایش مرگ ومير ناشي از شيوع كرونا در پيك پنجم 
موجب شد تا سرانجام ستاد ملي مقابله با كرونا عالوه 
بر تنگ تر كردن حلقه اعمال محدودیت هاي تردد، به 
تعطيلي اغلب مشاغل و كسب وكارها در دوره زماني 

6روزه از 25تا 30مرداد ماه جاري رأي دهد. 
براســاس اعالم مســئوالن این ســتاد، در این دوره 
تعطيلي مشــاغل و كســب وكارها عالوه بر مشاغل 
مشمول گروه 2 تا 4شــغلي فقط 9رسته از 24رسته 
شغلي مشمول گروه یك مجاز به فعاليت خواهند بود. 
با وجود این ابالغ نشدن رسمي مصوبه ستاد ملي مقابله 
با كرونا به اتاق اصناف ایــران موجب گمانه زني هاي 
متفاوت و ســردرگمي فعاالن صنفي و مسئوالن آنها 
شده است. درحالي كه برخي مسئوالن اتاق اصناف از 
مجاز بودن 9رسته شغلي از گروه یك خبر مي دهند، 
برخي دیگر بر مجاز بودن همه مشاغل مشمول گروه 
یك تأكيد و اعالم رســمي و قطعي این فهرســت را 
منوط به ابالغ رسمي مصوبه اخير ستاد ملي مقابله با 
كرونا دانسته و اعالم مي كنند با دریافت این مصوبه تا 
امروز)یکشنبه( طي اطالعيه اي فهرست دقيق و تازه 
ممنوعيت و محدودیت مشــاغل را به صنوف اعالم 
خواهند كرد. این شــرایط موجب شــده تا عالوه بر 
واحدهاي صنفي، مسئوالن اتاق اصناف ایران و تهران 
نيز اطالع دقيقي از كــم و كيف اعمال ممنوعيت ها و 
محدودیت هاي شغلي در دور جدید همه گيري كرونا 
نداشته و این امر را منوط به ابالغ رسمي مصوبه ستاد 

ملي مقابله با كرونا كنند.

فعاليت 9رسته در گروه يك شغلي 
دبير كل اتاق اصناف ایران با بيان اینکه در دور جدید 
ممنوعيت فعاليت مشــاغل كه از روز دوشنبه هفته 
جاري تا شــنبه هفته آینده اعمال خواهد شد، تنها 
بخشي از صنوف مشــمول گروه یك شــغلي مجاز 
به فعاليت خواهند بود، گفت: با مصوبه اخير ســتاد 
ملي مقابله با كرونا براي اعمال محدودیت مشــاغل، 
از 2هزار و 980عنوان شغلي در اســتان هاي تهران 
و البرز فقط 9رســته شغلي شــامل نانوایي ها، سوپر 
ماركت و بقالي، فروشــندگان لبنيات، فروشندگان 
محصوالت پروتئيني)صرفا فروشــندگان گوشــت، 
مرغ و ماهي، فعاليت فروشندگان محصوالت فرآوري 
شده پروتئيني مانند سوسيس و كالباس و... ممنوع 
است(، فروشــگاه هاي زنجيره اي)صرفا بخش سوپر 
ماركت، بخش پوشــاك، كيف، كفــش و... تعطيل 
است(، فروشندگان محصوالت پزشکي و دامپزشکي، 
آژانس هاي تاكســي تلفنــي، فروشــندگان ميوه و 
تره بار)ميادین ميوه و تره بار و خرده فروشان( و مراكز 
طبخ غذا، رستوران و فست فود)صرفا به صورت بيرون 

بر( مجاز به فعاليت خواهند بود. 
محمدباقر مجتبایي افزود: با این مصوبه ســتاد ملي 

مقابله بــا كرونا تنها صنــوف تامين كننده گروه هاي 
كاالیي كه نيازهاي روزانه ضروري و اساســي مردم 
را تامين مي كننــد مجاز به فعاليــت خواهند بود. او 
افزود: در قرارگاه مقابله با كرونا كميته اي متشــکل 
از نمایندگان دادســتاني، وزارت بهداشــت، نيروي 
انتظامي، اتاق اصناف و وزارت صمت تشکيل شده كه 
مســئوليت این دوره نظارت بر رعایت ممنوعيت ها و 
محدودیت هاي كرونایي برعهده وزارت بهداشت است. 
مجتبایي در مورد نحوه نظارت بر مصوبات تازه ستاد 
ملي مقابله با كرونا، گفت: این دستگاه ها براي نظارت 
بر اجراي مصوبات ستاد، گشت هاي نظارتي اختصاصي 
خواهند داشــت و از فردا)دوشــنبه( نيز گشت هاي 
نظارتي مشترك این دستگاه ها نيز فعال خواهند شد. 
او تأكيد كــرد: با واحدهاي صنفــي متخلف برخورد 
مي شــود و واحدهاي متخلف در شــهرهاي قرمز و 
مشکي حداقل 3 هفته پلمب مي شوند. همچنين در 
دوره 6روزه تعطيلي مشاغل، تمام بازرسان اتاق اصناف 
در استان هاي سراسر كشور كه در وضعيت قرمز قرار 

دارند آماده باش بوده و تعطيلي نخواهند داشت.
دبير كل اتاق اصنــاف ایران افــزود: 3 ميليون واحد 
صنفي با 6ميليون و 300هزار نفر شــاغل در بخش 
اصناف وجود دارد كه بخشي از فعاالن این واحدهاي 
صنفي مســتأجر هســتند اما در دور تــازه تعطيلي 
مشاغل كه از روز دوشنبه هفته جاري تا شنبه هفته 
آینده به مدت 6روز اجرایي خواهد شد نيز به جز بخش 
كوچکي از مشــاغل گروه یك، فعاليت سایر صنوف 
ممنوع اســت. او افزود: این امر به معنــاي وارد آمدن 
خسارت به 5ميليون نفر شاغل كشور است. مجموعا 
9ميليون و 300هزار شاغل و كارفرما در بخش اصناف 
وجود دارد كه با احتســاب خانواده هاي آنها جمعيت 
35ميليون نفري را تشــکيل مي دهند كه از 17 ماه 
پيش با مشکالت ناشي از تعطيلي ها دست و پنجه نرم 
مي كنند. مجتبایي گفت: گرچه دولت براي حمایت 
از این صنوف مصوباتي را داشته اما تناسبي با ميزان 
خسارات وارد شــده به اصناف نداشته و حتي به رغم 
مصوبات دولت براي برگشت نخوردن چك ها، برخي 

از چك هاي اصناف در این دوره برگشت خورد.

در انتظار ابالغ رسمي مصوبه ستاد 
رئيس اتاق اصنــاف تهران در گفت وگــو با خبرنگار 
همشهري ضمن بي اطالعي از فهرست جدید مشاغل 
مشــمول تعطيلي گفت: اگرچه اعالم شــده كه تنها 
مشــاغل گروه یك مجاز به فعاليت در دوره تعطيلي 
6روزه خواهنــد بود اما هنوز به طور مشــخص اعالم 
نشده كه همه یا تنها بخشي از مشاغل گروه یك مجاز 
به فعاليت خواهند بود. قاســم نــوده فراهاني، افزود: 
احتماال مصوبه جدید ستاد تا یکشنبه به طور رسمي 
به اتاق اصناف ابالغ مي شود و اصناف نيز بالفاصله طي 
اطالعيه اي وضعيت تداوم یا تعطيلي فعاليت واحدهاي 

صنفي را اعالم مي كنند. 
او در مورد ميزان اقبال واحدهــاي صنفي به اجراي 

دور تازه محدودیت ها گفــت: به دليل وضعيت كرونا 
واحدهاي صنفي مجبور به رعایت هستند، وضعيت 
همه گيري مانند ســابق نيســت كه اصناف به دليل 
زیاندهــي از اجراي این مصوبات خــودداري كرده و 

كسب وكارشان را تعطيل نکنند. 
او افزود: درصورت رعایت نشدن مقررات تعطيلي در 
واحدهاي صنفي مشمول یا اجرایي نشدن پروتکل ها 
در برخي واحدهاي صنفي كه براساس مصوبه نهایي 
ستاد در دوره تعطيلي 6روزه مجاز به فعاليت هستند 
بازرسان اتاق اصناف و سایر دســتگاه هاي نظارتي با 
اینگونه تخلفات برخورد خواهند كرد. نوده فراهاني، 
افزود: هنوز ســتاد ملي مقابله با كرونا به طور رسمي 
ابالغيه اي به اتاق اصناف نفرســتاده تــا در آن كم و 
كيف وضعيت فعاليت مشاغل در دور جدید تعطيلي 
مشخص شده باشد اما درصورتي كه مقرر باشد بانك ها 
و همه صنوف مشــمول گروه یك باز باشند نمي توان 
انتظار ثمربخشي این تعطيالت در مقابله با موج پنجم 

شيوع كرونا را داشت.
او افزود: با وجود این براســاس اعالم و تصميم گيري 
ستاد ملي مقابله با كرونا، اصناف تهران از روز دوشنبه 
مورخ 25مرداد تا روز شــنبه هفته آینده )30مرداد 
ماه( تعطيل خواهند بود. او افزود: این تصميم گيري 
از سوي ستاد ملي مقابله با كرونا گرفته شده است كه 
مي تواند قدم مؤثري در حفظ جامعه از ویروس كرونا 
باشد اما ســتاد ملي مقابله با كرونا تا این لحظه فقط 
اعالم تعطيلي كرده و تاكنون جزئياتي از شيوه فعاليت 

مشاغل مجاز به دست ما نرسيده است.

جزئيات دور تازه تعطيلي مشاغل امروز اعالم مي شود
مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا براي دور تازه تعطيلي مشاغل هنوز به اصناف ابالغ نشده و جزئيات اعمال 

محدودیت ها در پيك پنجم شيوع كرونا امروز )یکشنبه( مشخص و به واحدهاي صنفي ابالغ مي شود

منافع عمومي غلبه كند. برنامه او شفاف كردن 
تمام قراردادهاي بزرگ شركت هاي دولتي 
و البتــه انتصاب هــا در بخش هاي عمومي 
اســت. خاندوزي در گام نخست مي خواهد 
منافع فــردي و تعارض منافع در ســاختار 
وزارت اقتصاد را شناســایي كند و به همين 
دليل مي گوید كاركنان مؤثر این وزارتخانه و 
زیرمجموعه آن را مجبور مي كند تا به صورت 
داوطلبانه موقعيت هاي تعارض منافع خود 

را ثبت كنند.

دولت بدهكار و وزارت پردردسر
وزیر پيشنهادي رئيسي براي هدایت وزارت 
اقتصاد، ميزان بدهي هاي دولت و شركت هاي 
دولتي در پایان سال 99 را بالغ بر 1500هزار 
ميليارد تومــان اعالم كرده كه نســبت به 
سال قبل آن 29درصد رشــد داشته است. 
خاندوزي با اشــاره به كسري بودجه وسيع 
دولت مي گوید عــالوه بر اصالحات مالياتي 
براي ایجاد درآمدهــاي پایدار، دنبال ایجاد 
درآمد پایداري دیگري از مسير دارایي هاي 
دولت و جلوگيري از رشــد هزینه هاي آن 
اســت و به همين دليل اقدام فوري دولت 
را  گذار از كســري بودجه 1400 با كمترین 
هزینه معرفي مي كنــد و مي گوید  هرچند 
عملکرد دولت در سال جاري در حوزه فروش 
اوراق مناســب نبوده اما او در تالش است تا 
بخش عمده كسري بودجه را از طریق اوراق 
و ارتقاي نقش خزانه در پيوند با عمليات بانك 
مركزي جبران كند و حتي پيشنهاد داده تا 

شوراي ثبات مالي تشکيل شود.
تدوین استراتژي ســاالنه مدیریت بدهي و 
برنامه استقراض دولت، تشکيل مرتب شوراي 
هماهنگي پولي و مالي، انتشار برنامه زماني 
انتشار اوراق بدهي از دیگر سياست هاي وزیر 
پيشنهادي اقتصاد اســت. افزون بر اینکه او 

هدف دیگري را هم دنبال مي كند.

خزانه شفاف مي شود
اصالحات خزانه داري كل از دیگر اولویت هاي 
خاندوزي اســت. در این اولویت قرار است 
حساب هاي رابط درآمدي و هزینه اي حذف 
و همه حســاب هاي بخش دولتي به بانك 
مركزي منتقل شود تا امکان نظارت آنالین 
بر آنها فراهم شــود.  او قول داده تا نظارت بر 
دخل و خرج هــا را نظام مند كند و اطالعات 
نهایي ذي نفعان در پرداخت هاي دولتي را با 
جلوگيري از پرداخت هاي نقدي شفاف سازد 

تا باب باج دادن و رشوه گرفتن بسته شود.
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سرنوشــت اقتصاد ایران در انجام 
یك كار تيمي است. این كار تيمي 
حتي ممکن اســت فراتر از دولت 
باشد مثال ممکن است مجلس یك 
راه را در اقتصاد ترســيم كند كه 
متفاوت از راه ترسيم شده در دولت 
باشد. اگر این راه هاي اقتصادي با 
هم زاویه داشــته باشند همگرایي 
یا سينرژي الزم براي پيشرفت كار 

ایجاد نمي شود

توجه بيش از حد به سياست هاي 
پوپوليســتي یکــي از مهم تریــن 
مشکالت اقتصاد ایران است  كه در 
فضاي اقتصاد سياسي پدیده بسيار 
مهمي اســت و آثار بسيار عميقي 
دارد این موضــوع در عين حال به 
افزایش مخارج دولت منجر شــده 
و توان مالي دولــت را كاهش داده 
است به طوري كه دست دولت براي 
تامين مخارج و هزینه هاي سنگين 

كشور خالي است

برداشــت من این اســت كه دكتر 
خاندوزي وزیر پيشــنهادي اقتصاد 
به مجلس تفکر اقتصاد دولتي ندارد 
و بيشتر  به ســمت اقتصاد رقابتي 
گرایش دارد اما تاكيد مي كنم چون 
رمز موفقيت كار تيمي اســت باید 
همه كابينه و اعضاي اقتصادي دولت 
چنين برداشتي داشته باشند و با هم 
حركت كنند تا وزیــر اقتصاد هم در 

كارش موفق باشد

به نظر شما مهم ترين مشكالت اقتصاد 
ايران چيست و دولت جديد بايد چه اولويت هايي را 

در اقتصاد مدنظر قرار دهد؟
شاید بهتر باشد این پرسش از تيم اقتصادي دولت جدید 
پرسيده شود؛ به این دليل كه قاعدتا برنامه اقتصادي 
دولت جدید براساس برداشت آنها از مشکالت اقتصادي 
ایران تعریف مي شود، اما اگر نظر مرا بخواهيد باید بگویم 
اقتصاد ایران هم اكنون چند مشکل اساسي دارد و قاعدتا 
تيم اقتصادي دولت جدید باید به این مشکالت بپردازد.

یکي از مشکالت فعلي اقتصاد ایران ركود كسب وكار، 
فرصت هاي شغلي بسيار كم و درآمد كم كاركنان شاغل 
است كه موجب شده خانواده ها نتوانند از پس مخارج 
زندگي شــان بربيایند و زندگــي را اداره كنند. تورم، 
مشکل دیگري است كه به كاهش مستمر ارزش پول 

ملي منجر شده است.
از طــرف دیگر توجه بيــش از حد به سياســت هاي 
پوپوليســتي یکي دیگر از مهم ترین مشکالت اقتصاد 
ایران است كه در فضاي اقتصاد سياسي پدیده بسيار 
مهمي اســت و آثار بســيار عميقي دارد. این موضوع 
در عين حال به افزایش مخارج دولت منجر شــده و 
توان مالي دولت را كاهش داده؛ به طوري كه دســت 
دولت براي تامين مخارج و هزینه هاي سنگين كشور 

خالي است.
عالوه بر این، اقتصاد ایران در طول سال هاي گذشته 
با یك سري تکانه هاي مستمر ناشي از عوامل خارجي 
مثل تحریم ها مواجه بوده و اخيرا هم تکانه هاي ناشي از 
پاندمي كرونا بي ثباتي را در برخي كسب وكارها به ویژه 

در حوزه خدمات افزایش داده است.
به نظر شما آيا در شــرايط فعلي حل 

مشكالت توليد بر تورم اولويت دارد يا برعكس؟
درواقع پرسش اصلي این است كه براي رونق توليد و 
راه اندازي كسب وكار ها باید منابع مالي را از كجا تامين 
كرد؟ اگر دولت براي رسيدن به هدف افزایش توليد از 
یك سازوكارهایي استفاده كند كه به افزایش تورم منجر 
شود، این موضوع مي تواند توليد را از صرفه اقتصادي 

خارج كند؛ بنابراین متغيرهاي اقتصادي را باید با هم 
تنظيم كرد.

یکي از مشکالت اقتصاد ایران این است كه مخارج دولت 
زیاد است و حتي در دوراني كه درآمد هاي نفتي دولت 
زیاد بوده، باز هم ميزان مخارج دولت بيشــتر از توان 
مالي اش بوده است. درواقع در سال هاي گذشته دولت 
براي تامين منابع مالي موردنيازش عمدتا به سيستم 
بانکي فشار وارد كرده و افزایش فشار مالي به بانك ها و 
بانك مركزي به معناي چاپ پول و رشد پول پرقدرت 
در اقتصاد است و این خود عامل مهمي براي افزایش 

تورم است.
باید دقت كرد كه هيچ اقتصــادي در تورم هاي باال به 
اهدافش دســت پيدا نمي كند و الزمه سرمایه گذاري 
در هر كشوري این است كه تورم پایين باشد، اما به طور 
دقيق تر باید متغير هــاي اقتصادي مانند توليد و تورم 
را با همدیگر تنظيم كرد. متغيــر كاهش تورم را باید 
از طریق كاهش مخارج دولت، ميدان دادن به بخش 
خصوصي و مردم دنبال كرد، اما راه اندازي كسب وكار 
را باید از طریق هدایت منابــع مالي موجود در جهت 
كسب وكارهایي كه پيشران اقتصاد هستند، دنبال كرد 
تا اقتصاد را به تحرك وادارند. اگر منابع مالي به سمت 
این پيشران هاي اقتصاد هدایت شود، مي توان به اهداف 

موردنظر در زمينه توليد دست پيدا كرد.
مثل مسكن؟

مسکن هم یکي از این پيشران هاي اقتصاد است، ولي 
نباید شيوه تامين مالي آن به افزایش تورم منجر شود. 
درواقع حوزه مسکن باید به كمك خود مردم توسعه 
پيدا كند و كمك هاي دولتي باید شامل اعطاي زمين 
ارزان قيمت و ارائه تســهيالت به خود مردم باشد؛ نه 
اینکه دولت پول پرقدرت توليد كند. تعاوني ها هم باید 
با همين طریق خودشــان وارد حوزه ساخت مسکن 
شوند. سياست هایي كه در این بخش دنبال مي شود 
نباید به گونه اي باشــد كه به اهداف اصلي مان دست 
پيدا نکنيم و همچون سال هاي گذشته در گرداب تورم 

گرفتار شویم.
پس مــا بايــد در هدفگذاري هايمان 

مشكالت توليد و تورم را به موازات هم حل كنيم؟
اقتصاد مثل اتاق جنگ اســت و شرایط اقتصادي باید 
هر روز به طور مداوم سنجيده شود تا در نهایت به هدف 
موردنظر دســت پيدا كنيم. نکته مهم این است كه ما 
باید از كشور هایي كه اقتصادشان به رونق رسيده درس 
بگيریم. این كشور ها از روش هاي تجربه شده استفاده 
كرده اند و به موفقيت رسيده اند؛ مثال ميانگين تورم در 
بين سال هاي 1990 تا 2000 در تركيه 72.5درصد 
بود و حتي در یــك مقطع، ميزان تــورم در تركيه به 
100درصد هم رســيد، اما به كارگيري سياست هاي 
صحيح به كنترل تورم منجر شد. ميزان تورم در تركيه 
به قدري بود كه خيلي از مردم به شــوخي مي گفتند 
وقتي به رستوران مي روید، همان ابتدا صورتحساب را 
پرداخت كنيد؛ چون ممکن است بعد از خوردن غذا، 

قيمت آن غذا گران شده باشد.
مقامات اقتصادي تركيه چندین بار تالش كردند تورم 
را كنترل كنند، اما ناموفق بودند و زماني موفق شدند 

كه راه را به صورت اصولي طي كردند.

دولتمردان تركيه زماني موفق شــدند تورم را كنترل 
كنند كه از مخــارج دولت كاســتند؛ به طور مثال هر 
ســال دولت به خاطر افزایش تورم حقوق كاركنان را 
تا 15درصد افزایش مي داد، اما یکي از وزیران اقتصاد 
تركيه بعد از آغاز بــه كارش اعالم كرد نه فقط حقوق 
كارمندان و كاركنــان را 15درصد افزایش نمي دهد، 
بلکه 15درصد از ميزان حقوق كارمندان كم مي كند. 
مقامات تركيه به مردم توضيح دادند با افزایش مخارج 
دولت، تورم افزایش پيدا مي كند و با وجود آنکه حقوق 
ماهانه 15درصد افزایش پيدا مي كنــد، اما با افزایش 
تورم قدرت خرید كاهش پيدا مي كند. مردم نيز متقاعد 
شدند و دولت تركيه توانست تورم را كنترل كند. اقتصاد 
ما نيز از این قاعده مستثنا نيست. بسياري اوقات اهداف 
ما اهداف خوبي است، اما كارهایي انجام مي دهيم كه 
مغایر با اهدافمان اســت؛ به همين دليل دولت باید از 
سياست هاي پوپوليســتي اجتناب كند. پرداختن به 
مسائل واقعي و كمتر پوپوليستي مي تواند چشم انداز 
دقيق تري را براي ما ترســيم كند. مطمئن هستم اگر 
دولت اهداف و چشم انداز روشني داشته باشد مي تواند 

مشکالت را كاهش دهد.
اگر برجــام احيا نشــود و مذاكرات 
هسته اي با شكست مواجه شود، آيا دولت مي تواند 

بر مشكالت اقتصادي چيره شود؟
اگر تکانه هایي كه از بخش خارجي بــه اقتصاد ایران 
تحميل مي شــود كمتر شــود، طبيعتا اقتصاد ایران 
راحت تر حركت خواهد كــرد. درواقع با احياي برجام 
درصد موفقيت دولت در حوزه اقتصاد بيشتر مي شود، 

اما چار چوب كلي همان اقتصاد مقاومتي است؛ به این 
معنا كه باید در بلندمدت ميزان ضربه پذیري اقتصاد 

ایران از تکانه هاي خارجي كمتر شود.
به خاطر دارم زماني كه وزیر اقتصــاد بودم زماني كه 
در یك اجالس بانك جهاني شــركت كــرده بودیم 
باخبر شــدیم كه آمریکا در فکر آن است كه 3 ماه بعد 
صادرات بنزین به ایران را تحریم كند. این دوره زماني 
بود كه اقتصاد ایران وابستگي زیادي به واردات بنزین 
داشت، اما در همان دوره با اقداماتي كه انجام شد ميزان 
وابستگي به بنزین وارداتي كاهش پيدا كرد و آمریکا 
نتوانست اهدافش را محقق كند؛ بنابراین باید اقداماتي 
انجام شود كه ميزان ضربه پذیري اقتصاد ایران در برابر 

تکانه هاي خارجي كمتر شود.
این ضربه پذیري باید از زاویــه تقویت اقتصاد داخلي 
باشــد. با این حال مي توان گفت احياي برجام و رفع 
تحریم ها نيز مي تواند ميزان تکانه هایي كه به اقتصاد 

ایران وارد مي شود را كمتر كند.
به نظر شــما چه عواملي مي تواند به 
موفقيت دولت در حل چالش هاي اقتصادي منجر 

شود؟
یکي از موضوعات مهم براي هر دولتي این اســت كه 
تا آنجا كه مي تواند فعاليت هــاي اقتصادي را به مردم 
بسپارد و خود صرفا در جهت ایجاد هماهنگي و نظارت 
كالن بر اقتصاد گام بردارد. اگر دولت بخواهد خودش 
همه كارها را انجام دهد، همان ابتدا منابع مالي اش به 
پایان مي رسد و مشکالت همچنان پابرجا باقي خواهد 
ماند. با این حال باید توجه كرد كه راز موفقيت دولت، در 
كار تيمي است. منظور از تيم، هم تيم اقتصادي دولت 

و هم كل تيم كابينه در بخش داخلي و خارجي است.
تيم اقتصادي دولت مثل چرخ هاي یك ماشين هستند 
كه باید با هم حركت كنند؛ البته فرمان خودرو دست 
افراد دیگري اســت. درحقيقت دولت و نظام همگي 
مثل یك تيم حركت مي كنند كه این شامل نهادهاي 
غيردولتي هم مي شود. موفقيت دولت در حوزه اقتصاد 
صرفا مربوط به كارهاي قابل انجام نيســت، بلکه باید 
كارهایي را كــه دولت نباید انجام بدهــد هم مدنظر 
داشت. پرداختن به مسائل پوپوليســتي یکي از این 
موضوعات است. البته متأسفانه پوپوليسم در همه ابعاد 
كشور ریشه دوانيده، در مقابله با این جریان نباید اجازه 
داد منابع كشور صرف اجراي كارهایي شود كه دولت 

نباید انجام بدهد.
دولت باید در قالب یك كار تيمي چشم انداز و اهداف 
مشــخصي را ترســيم كند و با طراحي یك سلسله 
اقدامات، تالش كند تا به اهدافش دست پيدا كند. اگر 
كل تيم یك هدف مشخص را با هم دنبال كنند حتما 

داوود دانش جعفري، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و وزیر اسبق اقتصاد در گفت و گو با همشهري اعالم كرد

دانش جعفري: راز موفقيت دولت در اقتصاد، كار تيمي است

نكته مهم اين است كه ما بايد از كشورهايي كه اقتصادشان به رونق رسيد درس بگيريم. اين كشورها از روش هاي 
تجربه شده استفاده كرده اند و به موفقيت رسيده اند.

رمزهاي موفقيت دولت جديد در اقتصاد

فاصله ۱۰هزار توماني قيمت قندوشكر 
در ميادين و بازار

قيمت شکر در ميادین ميوه و تره بار به قيمت مغازه ها  تره  بار
نزدیك شــد. به گزارش همشهري، قيمت شکر بعد از 
افت  و خيزهاي زیادي كه از ابتداي امسال در بازار آزاد 
داشت و به چندنرخي شدن این كاال منجر شده بود، 9خردادماه امسال 
سرانجام تعيين تکليف شد و گراني هایي كه از 2ماه پيش از این تاریخ 
در مغازه هاي سطح شهر روي قيمت این كاال اعمال شده بود، رسميت 
یافت. در غرفه هاي خواربار ميادین ميوه  و تره بار شکر تا مدتي  پس از 
این تاریخ با نرخ هاي قبلي عرضه  مي شد اما از اواخر تيرماه قيمت هاي 

جدیدي براي این كاال تعيين و نرخ ها تقریبا دوبرابر شد. 
البته با وجود رشد 100درصدي قيمت قندوشکر در ميادین این اقالم 
در بازار آزاد همچنان با قيمت هاي باالتري عرضه مي شوند و دست كم 
10هزار تومان فاصله قيمتي بين بازار و ميادین مشــاهده مي شود. 
قيمت هر كيلوگرم شکر سفيد در بازار هم اكنون 18تا20هزار تومان 
است و بسته هاي 900گرمي موجود در سوپرماركت ها 16تا 26هزار 
تومان قيمت دارند درحالي كه در نرخنامه ميادین براي هركيلوگرم 
شکر فله قيمت 13.400تومان تعيين شده است. قند شکسته هم در 
ميادین هر كيلو 14.800تومان به فروش مي رسد درحالي كه در بازار 
بسته هاي یك كيلویي قند كمتر از 18هزار تومان فروخته نمي شود. در 
جدول پيوست این مطلب تفاوت نرخ قند، شکر و نبات در ميادین ميوه 
و تره بار در 2ماه گذشته در ستون هاي قيمت قبلي و جدید آمده است. 
قيمت نبات نيز طي این مدت افزایش داشته و انواع عرضه شده این 

محصول در ميادین هركدام یك هزار تومان افزایش قيمت داشته اند.

قيمت قندوشكر و نبات در ميادين ميوه و تره بار تهران - تومان
قيمت جديدقيمت قبليمشخصاتمحصول

8.70014.800بسته بندي يك كيلوگرميشكر
26.00043.900بسته بندي 3كيلوگرميشكر
43.25072.500بسته بندي 5كيلوگرميشكر
7.70013.400فله- هركيلوگرمشكر
28.50046.800شكسته - بسته بندي 3كيلوگرميقند
47.50077.000شكسته- بسته بندي 5كيلوگرميقند
95.000145.000شكسته- بسته بندي 10كيلوگرمي قند
9.50014.800شكسته فله - هركيلوگرمقند
9.50014.500حبه پرسي- هر كيلوگرمقند
9.50014.800كله- فله- هركيلوگرمقند 
19.00020.000شاخه اي درشت- هر كيلوگرمنبات
21.00022.000شاخه اي باريك- هر كيلوگرمنبات
23.00024.000چوبدار- زرد و سفيد- هر كيلوگرمنبات
18.00019.000تخته و خرد شده- هر كيلوگرمنبات

چيپس؛ در يك قدمي ۲۰هزار تومان 
افزایش 20درصــدي قيمت یکــي از پرطرفدارترین  سوپرماركت
برندهاي چيپس موجود در بازار، قيمت هر پاكت از آن 
را تا 18هزار تومان باال برده است. به گزارش همشهري، 
این تغيير قيمت كه 2ماه گذشته اتفاق افتاده است، نخستين افزایش 
قيمت چيپس فقط طي امســال نبود بلکه این خوراكي پرطرفدار، از 

سال گذشته گران  شده است. 
مزمز، چي توز، چاكلز و یامي معروف ترین و شناخته شده ترین برندهاي 
چيپس در سوپرماركت ها هســتند كه قيمت تمام محصوالت آنها 
در 5 ماه گذشــته، دســت كم 30درصد افزایش قيمت داشته است. 
قيمت چيپــس معروف كتل از برنــد چي تــوز در وزن 150گرم، از 
10هزار تومان اسفند پارسال حاال به 14هزار تومان رسيده و چيپس 
دلمزه 180گرمي برند مزمز با 3 هزار تومان افزایش قيمت از 15هزار 
تومان به 18هزار تومان رسيده است. وزن هاي پایين مثل 60گرمي  
و100گرمي هم افزایش قيمتي30 تا40درصدي داشته اند كه آخرین 
تغيير قيمت آنها به خرداد امسال برمي گردد. چيپس هاي سفيد رنگ 
مزه از برند مزمز )120 گرمي( هم قيمت شان از 10 به 11هزار تومان 
رســيد و60گرمي هاي چي توز هم حاال 6 هزار تومان قيمت دارند؛ 
درحالي كه تا چند  ماه قبل 4هزار تومان به فروش مي رسيدند. افزایش 
قيمت مصوب روغن، یکي از دالیلی است كه براي رشد قيمت چيپس 
عنوان مي شود، اما دیگر هزینه هاي توليد از بسته بندي تا حمل ونقل 
را هم نباید در این زمينه بي تأثير دانست. با این حال چيپس ازجمله 
محصوالتي است كه به گفته فروشــندگان، با وجود گران شدن بازار 
خود را حفظ كرده و مشــتري هاي خــود را دارد. تنوع چيپس هاي 
موجود در بازار و تبليغات گسترده، نشــان از رقابت سنگين این كاال 
در بازار دارد؛ خوراكي محبوبي كه در كنار پفك، طرفداران بي شماري 
نه  تنها در ميان كودكان، بلکه بين همه رده هاي ســني دارد. بازار در 
این كاال طبيعتا در اختيار برندهاي ایراني اســت، اما هنوز در برخي  
سوپرماركت ها برند آمریکایي پرینگلز هم خودنمایي مي كند كه البته 
مشــتري هاي خاص و قيمت هاي خاص تری دارد. هر بسته چيپس 

پرینگلز بين 70 تا 100 هزار تومان به فروش مي رسد. 
سال گذشته تحت تأثير كرونا و تعطيلي  و قرنطينه، فروش چيپس و 
پفك، كاهشي 20درصدي را تجربه كرد اما حاال شرایط عادي شده 
و فروش مثل ســابق خوب ارزیابي مي شــود. حداقل قيمت چيپس 
هم  اكنون 6هزار تومان براي پاكت هاي 60گرمي است و پاكت هاي 
خانواده نزدیك به 40هزار تومان هم قيمت دارند. البته نوع بسته بندي 
در تعيين قيمت تأثير زیادي دارد و به طور مثال؛ جعبه هاي 90 گرمي 
چيپس كالسيك یامي 24هزار و 500تومان قيمت خورده اند كه براي 

این وزن، قيمت باالیي محسوب مي شود.

قيمت برخي از انواع چيپس در سوپرماركت هاي تهران
قيمت- تومانمشخصاتبرند
37.000نمكي بزرگ - 450 گرميمزمز

20.000سوپرچيپس نمكي- 210 گرميچي توز
11.000با طعم چيلي- 130 گرميمزمز
6.000ماست موسير- 60 گرميمزمز
8.000با طعم كچاپ- 50 گرمييامي

6.000ليمويي- 60 گرميچي توز
14.000كتل چيپس با طعم بالزاميك- 145 گرميچي توز
12.000چيپس ذرت كنجدي- 100 گرميترديال
24.500چيپس پذيرايي كالسيك- 90 گرمييامي
8.000چيپس پنير چدار- 50 گرمييامي
38.500قوطي با طعم چيلي تند- 150 گرمييامي

اقتصاد ايران با چالش هاي فراواني مواجه است؛ از يك طرف تحريم ها بدنه اقتصاد ايران را  گزارش
ضعيف كرده و از طرف ديگر سياست هاي غلط در سال هاي گذشته به برخي بحران ها دامن 
زده است. پاندمي كرونا هم حجم مشكالت اقتصادي را بيشتر كرده و موجب شده اقتصاد 
ايران از جنبه هاي مختلف به ويژه توليد و تورم با مشكالت عميقي مواجه شود. اكنون پرسش اين است 
كه دولت سيد ابراهيم رئيسي بايد كدام يك از چالش هاي اقتصادي را در اولويت كاري خود قرار دهد. 
بر همين اساس، روزنامه همشهري در گفت وگو با داوود دانش جعفري، اقتصاد دان، عضو مجمع تشخيص 
مصلحت نظام و وزير اسبق اقتصاد به چالش هاي پيش روي دولت سيزدهم پرداخته است. دانش جعفري 
معتقد است: با وجود اينكه اقتصاد ايران با چالش هاي جدي مواجه است، درصورتي كه كابينه دولت 
رئيسي، مشي اقتصادي واحدي را در پيش بگيرد، مي تواند در قالب يك كار تيمي مشترك به مشكالت 

موفق مي شــوند، اما اگر تك روي داشته باشند، قطعا غلبه كند. او تأكيد مي كند: رمز موفقيت دولت جديد در حوزه اقتصاد يك كار تيمي منسجم است.
دولت دچار مشکل مي شود.

منابع مالي ایران هميشه و به ویژه در شرایط فعلي بسيار 
محدود است؛ بنابراین باید یاد بگيریم كه از این منابع 
براي هدف هایي كه طراحي كرده ایم چگونه استفاده 
كنيم. عالوه بر كار تيمي دولت باید چشم انداز مشخصي 
داشته باشد تا از پراكنده كاري و روزمرگي جلوگيري 
كند؛ به این معنا كه دولت نبایــد كار هایي را مغایر با 
كارهاي گذشته اش انجام دهد. موضوع سومي كه دولت 
باید به آن توجه كند، این اســت كه باید برنامه اقدام 
مشخص و مؤثري داشته باشــد؛ یعني شيوه رسيدن 
به هدف را دقيقا مشخص كند. خيلي وقت ها مقصد ما 
روشن است و مي دانيم قرار است به كجا برویم، ولي راه 
رسيدن به مقصد را خوب طراحي نمي كنيم و از همان 

ابتدا به بيراهه مي رویم.
نظر شما درباره احسان خاندوزي، وزير 

پيشنهادي اقتصاد به مجلس چيست؟
آقاي خاندوزي همکار من در دانشکده اقتصاد دانشگاه 
عالمه طباطبایي است و از ویژگي هاي شخصي بسيار 
خوبي برخوردار اســت؛ به طور مثال عالوه بر نيروي 
جواني اهل تعامل با اهالي كســب وكار نيز هســت. 
رســاله دكتري آقاي خاندوزي در حوزه عدالت بوده 
كه در شــرایط فعلي یك نياز مهم براي اقتصاد كشور 
اســت. درواقع عدالت یك موضوع چالشي در اقتصاد 
ایران اســت و تخصص دكتر خاندوزي در این حوزه 
مي تواند به او در انجام فعاليت هایش كمك كند. آقاي 
خاندوزي همچنين بيان خوب و شــيوایي داشــته و 
در بين دانشجویان نيز محبوبيت خوبي دارد. یکي از 
دروس ثابت كه خاندوزي در دانشگاه تدریس مي كند، 
درس اقتصاد ایران است و این به معناي آن است كه او 
شناخت كافي از اقتصاد ایران دارد و آشنایي با اقتصاد 
ایران امکان شناسایي سریع مسائل اقتصاد را براي دكتر 

خاندوزي فراهم مي كند.
فكر مي كنيد وزير اقتصاد پيشنهادي 

دولت جديد در كار خود موفق خواهد بود؟
همانطور كه گفتم سرنوشت اقتصاد ایران در انجام یك 
كار تيمي است. این كار تيمي حتي ممکن است فراتر 
از دولت باشد؛ مثال ممکن است مجلس یك راه را در 
اقتصاد ترســيم كند كه متفاوت از راه ترسيم شده در 
دولت باشد. اگر این راه هاي اقتصادي با هم زاویه داشته 
باشند، همگرایي یا ســينرژي الزم براي پيشرفت كار 
ایجاد نمي شود. اگر برنامه هاي اقتصادي در قالب یك 
كار تيمي انجام شود با توجه به اینکه آقاي خاندوزي 
خود نماینده مجلس هم بوده اســت مي تواند تعامل 
خوبي با مجلس برقرار كند، امــا در كل همانطور كه 
گفتم سرنوشت اقتصاد ایران در انجام یك كار تيمي 
است و موفقيت وزیر اقتصاد پيشنهادي دولت هم در 

این قالب معنا مي شود.
تفكر اقتصادي آقاي خاندوزي بيشتر 

مبتني بر اقتصاد دولتي است يا رقابتي؟
برداشت من این است كه آقاي خاندوزي تفکر اقتصاد 
دولتي ندارد و بيشتر به سمت اقتصاد رقابتي گرایش 
دارد، اما باز هم تأكيد مي كنم كه چون رمز موفقيت كار 
تيمي است باید همه كابينه و اعضاي اقتصادي دولت 
چنين برداشتي داشته باشند و با هم حركت كنند تا 

وزیر اقتصاد هم در كارش موفق باشد.

با اوج گيري شــيوع كروناي  حمل و نقل
دلتا در كشور و به خصوص در 
شهر مشــهد، اســتقبال از 
سفرهاي هوایي بيش از پيش كاهش پيدا 
كرده و همين مسئله قيمت بليت هواپيما در 
مسير تهران-مشــهد را تا یك سوم پایين 

آورده است.
به گزارش همشــهري، پيــش از این وزیر 
بهداشــت، رعایت نشــدن پروتکل هــاي 
بهداشتي را زمينه ســاز اوج گيري كروناي 
دلتا دانسته و نسبت به برگزاري بيش از هزار 
پرواز به مشهد در بازه زماني 12 تا 19مرداد 
انتقاد كرده بــود؛ اما ســازمان هواپيمایي 
كشوري با تأكيد بر اینکه آمار واقعي پروازها 
به نصف این تعداد نيز نمي رسد، از كاهش 
دوباره تعداد پروازها در مسير مشهد و كيش 

خبر داده بود. 
فارغ از اینکه در این بگومگوها حق با كدام 
طرف است و كدام آمار به واقعيت نزدیك تر 
است، بررســي ســایت هاي فروش بليت 
هواپيما از كاهش شــدید قيمت بليت در 
مسير تهران-مشهد حکایت دارد كه معناي 
آن چيزي جز كاهش جدیــد تقاضا در این 

مسير نيست.

جدال بر سر آمار
هفته گذشته ســعيد نمکي، وزیر بهداشت 
گفته بــود: »طــي 8روز یعنــي از 12 تا 
19مرداد، هزار و 32پرواز به مشهد داشتيم 
و كوچك ترین رعایت پروتکل ها در هتل ها، 

بازارها و حرم امام رضا نبوده است.« 
به دنبال این اظهارنظر، بالفاصله ســازمان 
هواپيمایي بيانيه داد و بــا رد ادعاي نمکي 
اعالم كرد كــه در بازه زماني مورد اشــاره 
وزیر بهداشــت، فقط 402پــرواز داخلي و 
44پرواز بين المللي )جمعاً 446پرواز داخلي 
و خارجي( به مشهد مقدس انجام شده كه 
از نصف آمار اعالم شــده از سوي نمکي هم 
كمتر اســت. در صورتي  كه نظر ســازمان 
هواپيمایي مالك عمل باشد، به طور متوسط 
در 8روز مورد اشاره، روزانه 56پرواز اعم از 
داخلي و خارجي به فرودگاه مشــهد انجام 
شــده كه اگر هر پرواز به طــور ميانگين و 
بــا درنظرگرفتن محدودیــت 60درصدي 
در اســتفاده از ظرفيت هواپيما، 75مسافر 
داشته باشــد، در هر روز طبق آمار سازمان 
هواپيمایي كشــوري حدود 34هزار نفر و 
طبق آمار وزیر بهداشــت حــدود 77هزار 
نفر مســافر وارد فرودگاه مشهد شده است. 

البته این احتمال وجــود دارد كه آمارهاي 
مطرح شده از سوي وزیر بهداشت شامل كل 
پروازهاي ورودي و خروجي فرودگاه مشهد 
باشــد كه در این صورت اختــالف چندان 
معناداري با واقعيت هاي آماري ســازمان 
هواپيمایي كشوري نخواهد داشت؛ چراكه 
به ازاي هر پــرواز ورودي، تقریباً یك پرواز 
خروجي نيز از فرودگاه مشهد انجام مي شود 
و این مسئله مي تواند آمارهاي این سازمان 
را تا مــرز 900پرواز باال ببرد. فــارغ از این 
مسائل، ورود 34هزار مسافر به مشهد در اوج 
همه گيري موج پنجــم كرونا نيز رقم كمي 
نيست و مي تواند نقش پررنگي در به هم زدن 
پروتکل ها و شيوع ویروس كرونا داشته باشد 
اما فعاًل واقعيتي كــه از تابلوي فروش بليت 
هواپيما برداشت مي شود این است كه الاقل 
مردم پاي خرید بليت نيســتند و پروازها یا 
برگزار نمي شود یا با ظرفيت بسيار كمتر از 

ظرفيت انجام مي شود.

سقوط قيمت بليت هواپيما از ترس كرونا
طبق اطالعات وب ســایت اعالم پروازهاي 
داخلــي شــركت فرودگاه هــا و ناوبــري 
هوایي ایران، دیروز )شــنبه 23مرداد( در 

مجموع پذیراي 28پرواز شــامل 24پرواز 
داخلي و 4پــرواز خارجي بوده اســت. در 
ایــن روز همچنين 33پــرواز خروجي نيز 
شامل 27پرواز داخلي و 6پرواز بين المللي 
از فــرودگاه مشــهد انجام شــده اســت. 
به عبارت دیگــر مجموعاً در روز گذشــته 
71ســورتي پرواز از مبدأ فرودگاه مشهد یا 
به مقصد این فرودگاه برگزار شده كه روزانه 
حدود 15پــرواز بيش از آماري اســت كه 
سازمان هواپيمایي كشوري براي پرواز در 
بازه زماني 8روزه مدنظر وزیر بهداشت اعالم 

كرده بود. با این تفاصيل به نظر مي رســد، 
با احتســاب پروازهاي ورودي و خروجي، 
وضعيت پروازها چندان با آمار اعالمي وزیر 
بهداشــت تفاوت ندارد؛ اما یك نکته مهم 
این اســت كه این پروازهــا به احتمال زیاد 
تعداد زیادي مسافر منتقل نمي كنند چراكه 
باوجــود در پيش بودن تعطيالت تاســوعا 
و عاشــورایي در هفته جاري، قيمت بليت 
پروازهاي مشــهد كه در هفته هاي گذشته 
به باالي یك ميليون تومان نيز افزایش یافته 
بود، براي هفته جاري به 340 تا 375هزار 

تومان كاهــش پيدا كرده و فقط در شــب 
تاسوعا پایين نيامده است. 

طبق گزارش مهر، نرخ بليــت هواپيما در 
مســير تهران-مشهد براي شــب تاسوعا 
)سه شنبه شــب 26مرداد( از 700هزار تا 
یك ميليون تومان اعالم شــده؛ ولي براي 
روزهاي پنجشنبه و جمعه این هفته مجدداً 
قيمت بليت پروازهاي تهران-مشهد كمتر 
از 400هزار تومان اســت كــه از كاهش 
اســتقبال مردم از ســفر هوایي به مشهد 

حکایت دارد.

با طغيان شيوع كروناي دلتا در خراسان رضوي

قيمت بليت هواپيما به مشهد يك سوم شد
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فاجعه ابتال به سويه دلتاي كرونا حاال 
دامن كودكان را در استان هاي مختلف گزارش

گرفته؛ به طوري كه اغلب، افزايش را 
در آمار ابتالي كودكان و موارد بســتري گزارش 
كرده اند. به گفته فرهاد چوبدار، رئيس بيمارستان 
كودكان حضرت علي اصغر)ع( تهران در پيك پنجم 
كرونا مراجعه كودكان به بيمارســتان ها افزايش 
دوبرابري داشته است. به گزارش گروه ايرانشهر، 
گرچه در موج نخســت كرونا نه تنها كودكان كه 
ابتالي افراد جوان هم احتمال كمي داشت، اما از تير 
سال گذشته اعالم شد، موج دوم كرونا مي تواند 
كودكان را درگير كند. در يك ســال گذشته و با 
آمدن و رفتن موج هاي مختلــف كرونا بر ميزان 
ابتالي كودكان و حتي نــوزادان به ويروس كرونا 
افزوده شد و كار تا جايي پيش رفت كه حاال در موج 
پنجم با بستري پرتعداد و مرگ كودكان نسبت به 
پيك هاي قبلي مواجهيم. آنطور كه در اخبار آمده 
است، بيمارســتان مسيح دانشــوري تهران و 
بيمارستان هاي مشــهد روزگار خوبي در بخش 
كودكان ندارند. سويه دلتا جان كودكان را به راحتي 
مي گيرد و حتي اگر منجر به مرگ نشود، آنطور كه 
پزشك متخصص بيمارستان مسيح دانشوري گفته 
اســت در يك هفته مي تواند 4كيلوگرم از وزن 
كودكي 7ســاله را بربايــد و بــه او صدماتي 
جبران ناپذير بزند. مهديار ســعيديان مي گويد: 
بيمارســتان هاي تخصصي كودكان پر اســت از 
كودكان، نوزادان و شيرخواراني كه مبتال به نوع 
پيشرفته كوويدـ19هستند و اين مسئله به دليل 
رعايت نكردن و بي توجهي به توصيه كارشناسان 

بوده است.

بحران در خراسان رضوي 
وضعيت بيمارســتان هاي مشــهد بغرنج است. ظرفيت 
كرونایي بسياري از بيمارستان ها تکميل شده و ظرفيت 
جدیدي براي پذیرش بيمار وجــود ندارد. روزانه بيش از 
700بيمار در بيمارســتان هاي استان بستري مي شوند 
كه بخش قابل توجهي از آنها در بيمارســتان هاي مشهد 
تحت مداوا قرار مي گيرند. هم اكنون در اوج پيك پنجم 

كرونا، افزایش روزافزون تعداد بيماران سرپایي و بستري 
در استان ادامه دارد. 3200بيمار مبتال به كرونا در مراكز 
درماني استان بستري هستند؛ از مجموع بيماران بستري 
550بيمار بدحال در بخش هاي مراقبت ویژه بســتري 
هستند. ناگوار آنجاست كه از تعداد كل بيماران 270بيمار 
كودك هستند كه 8نفر از آنان در بخش مراقبت هاي ویژه 
بستري شده اند؛ آماري كه شرایط كروناي استان را سخت 
مي كند. ابتالي كودكان و نوزادان به كرونا در خراســان 
بي سابقه نيست، اما آمار حال حاضر علوم پزشکي با آماري 
كه سال گذشته براي مدت زماني یك ساله منتشر شد، 
برابري مي كند و این عمق فاجعه اي را نشان مي دهد كه 

جان كودكان را مي گيرد.

آي سي يوي كودكان همدان پر شد
ابتالي كودكان به ویــروس كروناي دلتا در همدان رو به 
افزایش اســت و هم اكنون تخت هاي بيمارستاني كه به 
كودكان كرونایي این اســتان اختصاص دارد، همگي پر 
شده است.مدیر بيمارســتان بعثت همدان به همشهري 
مي گوید: در روزهاي گذشته این بيمارستان به عنوان مركز 
اطفال مشخص شد و همه كودكان مبتال به كرونا در این 
بيمارستان بستري مي شوند. طبق آمار این بيمارستان 
فقط یك بخش  آي ســي یوي كودكان با 14تخت دارد 
كه همه پر هســتند و جا براي پذیــرش بيماران جدید 
نيســت.حميد كياني فتوت، مي گوید: هر 106تخت این 
بيمارستان كه در 5بخش به بيماران كرونایي اختصاص 
یافته پر اســت و مســئوالن این بيمارســتان به دنبال 
راه اندازي درمانگاه سرپایي براي بيماران مبتال به كرونا 
هستند.وي با اشــاره به اینکه نشــانه هاي این بيماري 
همانند سرماخوردگي است، ادامه مي دهد: همين ویژگي 
موجب مي شود بيماري بيشتر كودكان را درگير كند. از 
طرف دیگر افراد دیرتر به بيمارستان ها مراجعه مي كنند 
و این امر موجب مي شــود آمار مبتالیان با عالئم شدید 

كرونایي افزایش یابد.

نگراني بوشهر از كمبود امكانات كودكان
بوشهر از استان هایي است كه از ابتداي سال درگير كرونا 
بود و سوش هاي مختلف بيماري را یکي پس از دیگري و 
گاه زودتر از دیگر نقاط كشور تجربه كرد. همين شرایط 

موجب شده است این استان با مشکالت بيشتري ازجمله 
خستگي پرسنل درمان و كمبود امکانات مواجه شود.

رئيس علوم پزشکي اســتان در گفت وگو با همشهري به 
نبود تفاوت معنادار در ابتالي كودكان بوشهري به كرونا در 
موج پنجم اشاره مي كند و مي گوید: نمي توان گفت ابتالي 
كودكان نسبت به موج قبلي 2یا 3برابر شده است. مواردي 
از بســتري كودكان داریم، ولي هم اكنون تعداد كودكان 
كرونایي بستري در بيمارستان هاي استان كمتر از 20نفر 
است. سعيد كشميري با بيان اینکه ابتالي مادران باردار 
یکي از مشکالت جدي سيستم درمان بوشهر است،  ادامه 
مي دهد: فقط در یك بيمارستان 20مادر باردار كرونایي 
بستري هستند و این موضوع مي تواند نظام سالمت ما را 

تحت تأثير قرار دهد.
وي با اشاره به كمبود امکانات به ویژه در زمينه آي سي یو 
براي كودكان در بوشــهر مي افزاید: بيشــتر بخش هاي 
بيمارستاني پر هستند و امکانات آي سي یو استان هایي 
مانند ما براي كودكان بسيار كم است. 6تخت  آي سي یو 
براي كودكان در بوشــهر داریم كه همــه آنها در اختيار 
كودكان كرونایي اســت. بعضي اســتان ها همين اندازه 
هم امکانات آي ســي یو براي كودكان ندارند و مجبورند 
تخت هاي  آي سي یوي بزرگساالن را به كودكان اختصاص 
دهند. در این زمينه احســاس خطــر مي   كنيم؛ زیرا اگر 
ابتالي كــودكان به كووید-19از این بيشــتر شــود با 

مشکالت جدي مواجه خواهيم شد.

مركزي كمبود امكانات ندارد
اســتان مركزي به دليــل قرارگرفتن در یکــي از نقاط 
سوق الجيشي كشور هميشه به اندازه استان هایي مانند 
البرز و تهران با كرونا دست و پنجه نرم كرده است. افزایش 
ابتالي كودكان به كرونا در این استان هم دیده مي شود.

سخنگوي علوم پزشــکي اســتان مركزي در این باره به 
همشهري مي گوید: در موج قبلي كرونا ابتالي كودكان 
به این بيماري در استان انگشت شمار بود، اما هم اكنون 

افزایش داشته و هر روز بين 6تا 13نفر بستري مي شوند.
یاسر قرباني، ادامه مي دهد: هم اكنون 12كودك به دليل 
ابتال به كرونا در اســتان بستري هســتند، ولي تاكنون 
كودكي در  آي سي یو بستري یا به دليل كرونا فوت نشده 
اســت. وي ادامه مي دهد: بيمارســتان اميركبير اراك 

به كودكان اختصاص دارد و همــه بيماري هاي مربوط 
به كــودكان ازجمله كرونا در آنجا درمان مي شــود. این 
بيمارستان امکانات الزم براي بســتري كودكان را دارد 
و استان مشــکلي براي تامين امکانات درماني كودكان 

ندارد. سخنگوي علوم پزشــکي مركزي مي گوید: تالش 
ما این است كه با افزایش تخت نسبت به جمعيت استان، 
شرایط را براي پيش آمدهاي بحراني آینده آماده كنيم. 
با این حال، توصيه ما در علوم پزشکي آن است كه مردم 

پروتکل ها را رعایــت كنند و این موضــوع را بدانند كه 
فرزندان به اندازه خودشان مستعد بيماري هستند. پس تا 
جایي كه مي توانيد در خانه بمانيد تا امکان كنترل بيشتر 
این وضعيت براي سيستم درمان و كل جامعه فراهم شود.

سه برابرشدن بستري كودكان در كرمانشاه
با اینکه ســویه دلتاي ویروس كرونا دیرتر به غرب كشور 
رسيد، اما بيشتر شهرهاي غرب كشور قرمز شده اند و آمار 
ابتال و بستري در آنها نيز باالست. كرمانشاه به عنوان یکي 
از این استان ها وضعيت بدي در زمينه ابتالي كودكان به 
كرونا دارد.رئيس بيمارستان محمد كرمانشاهي با اشاره 
به افزایش سه برابري كودكان بستري مبتال به كرونا در 
این بيمارستان نسبت به  ماه قبل به همشهري مي گوید: 
بيماري در بين كودكان نيز سير صعودي دارد و 32كودك 
با عالئم كرونا در این بيمارستان بستري هستند كه از این 
تعداد 6 نفر در بخش ویژه تحت مراقبت هســتند.فریبا 
ویســي مي افزاید: در این بيمارستان براي بيماران كرونا 
در بخش نوزادان تا 10تخت و براي كودكان تا 26تخت 
پيش بيني شده است. اگر روند صعودي بيماري كرونا در 
بين كودكان ادامه داشته باشد، كمبود تخت دور از انتظار 
نيست. از ابتداي شــيوع بيماري كرونا 2437كودك در 

بيمارستان محمد كرمانشاهي بستري شده اند.

افزايش 4۰درصدي بستري كودكان در اصفهان 
ابتالي كــودكان در اصفهان هم روند رو به رشــد و البته 
نگران كننده اي دارد. به گفته رئيس بيمارســتان كودكان 
امام حسين)ع( اصفهان، ميزان بســتري كودكان داراي 
عالئم كرونا در اصفهان در مقایسه با 10روز گذشته حدود 
40درصد افزایش یافته است. مهرداد معمارزاده مي افزاید: 
در موج پنجم كرونا روزانه حدود 10كودك مبتال به كرونا 
داریم كه بستري مي شوند و این آمار رو به افزایش بوده و به 
15 تا 17 نفر هم رسيده است.وي با بيان اینکه از فروردین 
تا اول اسفند سال 99 )11ماه( حدود 900 كودك مبتال 
به كرونا بســتري در بيمارستان داشــتيم، مي گوید: این 
تعداد در 6 ماه گذشــته تقریبا 80درصد افزایش یافت و 

به 1500بستري از اسفند پارسال تا مرداد امسال رسيد.

       
كــودكان از كرونا مصون نيســتند، آنها هــم به رعایت 
پروتکل هاي بهداشــتي نياز دارند و سالمت شــان باید 
به اندازه خودمان جدي گرفته شــود. آنچــه اكنون در 
بخش هاي كودك بيمارستان هاي كشور رقم مي خورد، 
مي تواند نگران كننده تر از این شود؛ زیرا كودكان مي توانند 
آسيب بيشتري ببينند. اوضاع وقتي نگران كننده تر است 
كه بدانيم در برخي از استان ها چون بوشهر یا هرمزگان با 
كمبود جدي پزشك متخصص اطفال هم مواجه هستيم.

تعداد كودكان بستري در تعداد كودكان بستري مبتال و مشكوكنام استان
وضعيت نسبت به پيك قبليآي.سي.يو

افزايش يافته است7نفركمتر از 10نفرآذربايجان شرقي
تفاوت معناداري نداردندارد5نفرآذربايجان غربي

افزايش يافته استندارد9نفر اردبيل
تفاوت معناداري ندارد9نفر 39نفراصفهان

اعالم نشده استاعالم نشده استاعالم نشده استالبرز
اعالم نشده استاعالم نشده استاعالم نشده استايالم

تفاوت معناداري ندارد6نفركمتر از 20نفربوشهر
افزايش يافته است-15نفرچهارمحال وبختياري

اعالم نشده استاعالم نشده استاعالم نشده استخراسان جنوبي
افزايش يافته است8نفر270 نفرخراسان رضوي
اعالم نشده استاعالم نشده استاعالم نشده استخراسان شمالي

اعالم نشده استاعالم نشده استاعالم نشده استخوزستان
اعالم نشده استاعالم نشده استاعالم نشده استزنجان
تفاوت معناداري ندارد-اعالم نشده استسمنان

اعالم نشده استاعالم نشده استاعالم نشده استسيستان وبلوچستان
افزايش يافته است22745فارس
اعالم نشده استاعالم نشده استاعالم نشده استقزوين

اعالم نشده استاعالم نشده استاعالم نشده استقم
تغيير محسوسي نداشته است-2كردستان

افزايش يافته است26نفر 85نفركرمان
افزايش يافته است6نفر32نفركرمانشاه

اعالم نشده استاعالم نشده استاعالم نشده استكهگيلويه وبويراحمد
افزايش يافته است4نفر40نفر گلستان
افزايش يافته است303نفرگيالن

اعالم نشده استاعالم نشده استاعالم نشده استلرستان
افزايش يافته است18نفر  238 نفرمازندران
اعالم نشده است-12نفرمركزي

افزايش يافته است9نفر 37 نفرهرمزگان
افزايش يافته است14نفر106نفرهمدان

افزايش يافته است4نفر14نفريزد
آمارها برا اساس اعالم دانشگاه های علوم پزشكی استان ها

سازمان هواشناسي نسبت به وقوع رگبار و رعد و برق در 
برخي اســتان ها و افزایش ارتفاع موج تــا 1.5 متر در آب و هوا

خليج فارس، تنگه هرمز و دریاي عمان هشدار داد.
به گزارش همشهري از ســازمان هواشناســي، وقوع رگبار باران و 
رعدوبرق، وزش بادشــدید موقتي و در مناطق مستعد بارش تگرگ 
امروز 24مرداد در شمال آذربایجان غربي، شمال آذربایجان شرقي، 
شــمال اردبيل، ارتفاعات اســتان هاي گيالن، مازندران، گلستان و 

ارتفاعات هرمزگان پيش بيني مي شود.
این شرایط جوي فردا دوشنبه )25مردادماه( براي شمال آذربایجان 
غربي، ارتفاعات مازندران، جنوب و ارتفاعات كرمان، شــمال شرق 
و ارتفاعات هرمزگان، جنوب سيســتان و بلوچســتان، سه شــنبه 
)26مردادماه( براي شمال آذربایجان غربي، شمال آذربایجان شرقي، 
شمال اردبيل، ارتفاعات استان هاي مازندران و گلستان، هرمزگان، 
جنوب و ارتفاعات كرمان، جنوب سيستان و بلوچستان، جنوب شرق 
فارس و شرق بوشهر، چهارشنبه )27مردادماه( براي شمال آذربایجان 

شرقي، ارتفاعات استان هاي مازندران، گلســتان و تهران، جنوب و 
ارتفاعات كرمان، نيمه جنوبي سيســتان و بلوچســتان، هرمزگان، 

جنوب شرق فارس و شرق بوشهر قابل پيش بيني است.
احتمال جاري شدن رواناب در مسيل ها، وزش تند باد موقت و برخورد 
صاعقه، باال آمدن ناگهاني سطح آب رودخانه هاي فصلي، آبگرفتگي 
موقت و محدود دور از انتظار نيســت و سازمان هواشناسي نسبت به 
احتياط در عبور از حاشيه رودخانه ها و مسيل ها، عدم جابه جایي عشایر 
كوچ رو به ویژه در ساعات بعدازظهر، احتياط در چراي دام در مسيل ها 

و مناطق مرتفع و فعاليت هاي كوهنوردي توصيه مي كند.
سازمان هواشناســي در هشــدار زردرنگ خود آورده است: افزایش 
ارتفاع موج بيــن 1تا 1.5 متر در ســواحل و فراســاحل امروز براي 
نواحي شمالي و مركزي خليج فارس، مناطق ساحلي و دور از ساحل 
خوزستان و بوشهر، فردا براي نواحي شمالي خليج فارس، تنگه هرمز 
و دریاي عمان، مناطق ساحلي و دور از ســاحل خوزستان، بوشهر، 
غرب هرمزگان و سيستان و بلوچستان و سه شنبه و چهارشنبه )26 
و 27مردادماه( براي تنگه هرمز و دریاي عمان، مناطق ساحلي و دور 

از ساحل غرب هرمزگان و سيستان و بلوچستان پيش بيني مي شود.

گزارش جدید آب وهوایي هيأت بين دولتي تغيير اقليم 
)IPCC( هشدار مي دهد كه احتماال حوادث شدید تغيير اقليم

آب وهوایي ناشي از تغييرات آب وهوایي افزایش خواهد 
یافت. به گزارش ایســنا، در هفته هاي اخير شاهد آتش سوزي هاي 
جدي در بسياري از كشورهاي جهان بوده ایم؛ از یونان تا كاليفرنيا، 
آتش نشانان در حال مهار شعله هاي آتش هستند. آتش سوزي هاي 

گســترده در هفته هاي اخير منجر بــه ویراني، تخریــب خانه، از 
بين رفتن مشاغل، تاریخ و حيات وحش شده است. تابستان امسال 
آتش ســوزي هایي در تركيه، یونان، ایتاليا و اسپانيا به راه افتاده كه 

خسارات ناگواري به جان و معيشت مردم وارد شده است.
همچنين آتش سوزي بزرگ كاليفرنيا، دومين آتش سوزي بزرگ در 
تاریخ این ایالت است. همچنين شهر تاریخي گرینویل در كاليفرنيا 
تقریبا به طور كامل از بين رفته است و آتش سوزي به نيروگاه حرارتي 

كمركوي تركيه نيز آسيب رسانده است.

حال بزرگ ترین دریاچه دنيا خوب نيســت. سدهاي بي شماري كه 
همسایگانش بر سر رودهایي كه به این دریاچه مي ریزد بسته اند و هر زيست بوم

روز بر تعداد آن اضافه مي كنند، نقش تير خالص براي دریاچه خزر یا 
همان كاسپين ایراني را بازي مي كنند. دوئل طبيعت و توسعه بالیي بر سر این دریاچه 
آورده  كه دیگر راه بازگشت و نجاتي براي این پهنه آبي باقي نگذاشته است. ماهيت 
تهدیدات دریاچه خزر از 10سال پيش تغيير كرده است؛ درست زماني كه دانشمندان 
مستندات تغييرات اقليمي فراگير و جهاني را منتشر مي كردند و هيچ دولتمردي 
گوشش  بدهکار آن نبود. حاال محمدرضا فاطمي، اكولوژیست دریایي به همشهري 
مي گوید: تغييرات اقليمي و توسعه سدسازي و كشاورزي در باالدست رودخانه هاي 
ولگا و سایر رودخانه هاي منتهي به دریاي خزر دو عامل اصلي و چالش برانگيز براي 
حيات دریاي خزر شده است. به گفته او، احداث سدهاي بي شمار بر سر رودخانه ولگا 
كه اصلي ترین رودخانه تامين كننده آب دریاي خزر است و همچنين احداث سد بر 
رودخانه هاي ایران، قزاقستان، آذربایجان و ارمنستان، مانع از ورود آب هاي شيرین 
به دریاچه خزر شده است. در نتيجه، دریاچه از همه مرزهایش در حال پسروي است. 
پسروي آب ناشي از توسعه غيرپایدار و مضر نيز به دليل آنکه كشورها حاضر به تغيير 

سياست هاي شان در قبال خزر نيستند، قابل برگشت نيست.

این اكولوژیست دریایي ادامه مي دهد: گرم شدن هوا، زمين هاي یخ زده روسيه را به 
مناطق مساعد كشاورزي تبدیل كرده است. احداث سدها و كانال هاي آبياري براي 
تامين آب شيرین زمين هاي كشــاورزي صورت مي گيرد و همچنان ادامه خواهد 
داشت. نوسانات طبيعي ســطح آب خزر نيز كه پيش از این، هر 20 تا 30سال رخ 
مي  داد، ادامه نخواهد داشــت و دیگر آب به نقاط پيشين برنخواهد گشت. بنابراین 
زمين هاي بيشتري در بستر خزر خشك خواهد شد. در بخش ایران اما به دليل اینکه 
شيب زمين كمتر است، عقب نشــيني دریا كمتر خواهد بود، ولي در تركمنستان، 

روسيه و قزاقستان كه عمق دریا كمتر است، پسروي به مراتب بيشتر خواهد بود.
پسروي آب در مرحله اول، تأثيرات خود را  در تاالب هاي ساحلي ایران نشان مي دهند. 
گميشان نخستين قرباني این فرایند است و محمدرضا فاطمي درباره این تأثيرات 
مي گوید: عالوه بر تاالب گميشان، كم كم شاهد خشك شدن تاالب گرگان كه بخشي 
از پناهگاه حيات وحش ميانکاله است و همچنين تاالب انزلي خواهيم بود. هم اكنون 
بخش هاي عمده تاالب انزلي خشك شــده و عمق آب به نيم متر تا یك متر رسيده 
است. تاالب انزلي به دلتاي رودخانه انزلي تبدیل و تغيير ماهيت اكولوژیك خواهد 
داد. تاالب هاي ســاحلي نيز كه محل زادآوري و تخم ریزي ماهيان و آبزیان است، 

دیگر وجود نخواهند داشت.
افت كيفيت آب دریاي خزر كه ناشــي از ورود انواع آالینده هاست، چهره و ماهيت 
دریاي خزر را نيز تغيير داده و بدتــر خواهد كرد. به گفته ایــن متخصص دریاها، 
آالینده ها ناشي از دو منبع موادنفتي و مواد آلي ناشي از عدم تصفيه فاضالب صنعتي 

شهري، روستایي و كشاورزي است.
او مي گوید: آالینده هاي نفتي ناشي از اســتخراج نفت در كشورهاي آذربایجان و 
ازبکستان بيشــتر اســت و لکه هاي نفتي آذربایجان عمدتا به سمت ایران مي آید. 
آلودگي هاي ميکروبي فاضالب  هاي شــهري هم در بســتر دریا رسوب مي كند و 

به صورت طبيعي به انسان منتقل مي شود.
فاطمي مي گوید: با از بين رفتن رودخانه ها، زنجيره حيات و مصرف دچار نقصان شده 
است. بقاي 80درصد ماهيان دریاي خزر وابسته به توليدمثل در رودخانه هاست، اما 
مصب رودخانه ها كم آب و آلوده شده و زاد آوري ماهيان به دليل ایجاد موانع در مسير 
رودخانه ها مثل سد یا پل، دچار اخالل شده است. در این شرایط اگرچه اقدام شيالت 
براي تکثير بچه ماهي و ریختن آنها به خزر مثبت است، اما جبران صدمات نمي كند، 
چون در درازمدت به دليل انحطاط ژنتيك آبزیان، جمعيت ماهيان كاهش خواهد 
یافت. به این معضل، صيد بي رویه را نيز باید اضافه كرد؛ اقدامي كه توســط مردم و 

صيادان انجام مي شود و موجب نابودي گونه هاي خاویاري نيز شده است.

سفرهاي زميني از ساعت12 ظهر امروز 
)یکشــنبه( 24مردادماه سياه كرونایي زيست بوم

ایران به مدت 6 روز تا ساعت5 عصر روز 
شنبه)30( مردادماه براساس تصميم ستاد ملي مقابله با 
كرونــا ممنوع و جاده هاي كشــور به روي مســافران 
خودرویي بسته شد. خودروهایي كه طي این روزها به 
جاده هاي ایران ورود كنند 2ميليون تومان در بدو سفر 
جریمه مي شــوند و یك ماه فرصت دارند تا این مبلغ را 
پرداخت كنند تا  ماه آینده مبلغ جریمه شان 4ميليون 
تومان نشود. اما این اقدام چه تأثيري بر شهروندان ایراني 
مشتاق و عالقه مند به سفر در هر شرایطي حتي شرایط 
مرگبار دلتا كرونا دارد؟ تجربه تعطيالت گذشته بدون 
ممنوع كردن سفر تا چند روز مانده به تعطيالت كرونایي 
مشخص كرده است كه هربار ستاد ملي مقابله با كرونا 
تعطيالت بدون سفر را از چند روز قبل به اجرا گذاشت، 
موج سفرهاي جاده اي، ترافيك  جاده هاي كشور به ویژه 
جاده هاي شمالي را چنان افزایش داد كه كار به راهبندان 
چندین ســاعته آن هم در جوالن كروناویروس مرگبار 
كشــيد و آمار ابتال و مرگ ناشي از كرونا افزایش یافت. 
همين حاال كه در برخي كشورهاي جهان با اتمام دوز 
دوم واكسيناســيون و حتي دوز یادآور ســوم، زندگي 
جریان عادي خود را یافته است، ایران بر قله ابتال و مرگ 
ناشي از كرونا ایستاده است. جایي كه روزانه بيش از 500 
مرگ ناشــي از كرونا را بر اســاس آمار رسمي  به گفته 
مســئوالن وزارت بهداشــت ثبت مي كنــد. وضعيت 
هشدارآميز دلتا كرونا نتيجه برپایي بدون مالحظه جشن 
مذهبي »كومبال« در هندوستان بود كه بالفاصله جهان 
ازجمله ایران را درگير كرد. شــركت كنندگان در این 
جشن تصور مي كردند خداي هندوها محافظ آنها در برابر 
كروناست و این موضوع را به رسانه ها هم اعالم كردند. اما 
نتيجه چه شد؟ دورهمي ميليوني هندوها، كشتار وسيع 
در جهان به راه انداخت. حاال سویه دلتاكرونا ایران را نيز 
درنوردیده و راه حل، پيشگيري جدي در وضعيت اسفبار 
واكسيناسيون در ایران است. نخستين راه نيز خودداري 
از ســفرهاي انبوه و نقل و انتقال مرگ در كشور است. 
برهمين اساس بود كه ســتاد ملي مقابله با كرونا صبح 
دیروز تصميم گرفت كشور را به مدت 6روز از صبح فردا و 
سفر را از ظهر امروز ممنوع كند تا شاید سویه دلتا مجال 
جوالن كمتر داشته باشــد. تصميم ستاد ملي مقابله با 
كرونا براي ممنوعيت ســفر البته بازهم چندان جدي 
نيست. مسئوالن این ستاد ابتدا زمان تعطيلي را صبح 
دیروز اعالم كردند و از ممنوعيت تردد بين اســتاني از 
ظهر امروز خبر دادند. یعني آنها كه برنامه ریزي ســفر 
براي تعطيالت را دارند یك روز ونيم فرصت داشتند)از  
زمان اعالم خبر تعطيلی( خود را به جاده هاي ایران بزنند 
و از دست محدودیت ها خالص شوند. ممنوعيت تردد 
البته تنها شامل خودروهاي شــخصي شده و سفر در 
همين پيشتازي دلتاكرونا و تسخير نقطه به نقطه كشور 
توسط این ویروس در مسيرهاي ریلي و هوایي و ناوگان 
عمومي حمل ونقل جاده اي جریان دارد. پس دســت 

مسافران براي سفر باز است. ضمن آنکه تجربه گذشته 
در اعالم تعطيالت كرونایي حتي با اعالم و بدون اعالم 
ممنوعيت سفر مشخص كرد كه برخي شهروندان ایراني 
پرداخت جریمه یك ميليــون توماني را با جان و دل به 
جان خریده اند تا از نعمت سفر در جوالن بي امان كرونا 
محروم نمانند. در وصف دورزدن هاي تصميمات ستاد 
مقابله با كرونا در تعطيالت مقابله با كرونا، همين بس كه 
به محض اعالم محدودیت هاي سفر و تعطيلي كشور، 
ســاعت 15عصر دیروز آزادراه كرج-قزوین با ترافيك 
سنگين خودرویي مواجه شد. در همين حال و پس از 
آغاز ترافيك سنگين در محور كرج-قزوین، عصر دیروز 
فرماندار تهران از بسته بودن ورودي و خروجي تهران تا 
5شهریورماه خبر داد. عيسي فرهادي، معاون استانداري 
تهران و فرماندار تهران با اشــاره به مصوبه ستاد ملي 
مقابله با كرونا براي تعطيلي كشور تا پایان ساعت اداري 
30مردادماه اعالم كرد: تعطيلي سراسري تا 30مردادماه 

و منع تردد تا 5شهریورماه ادامه دارد.
به گفته او، از صبح امروز هيچ گونه مجوزي براي ســفر 
صادر نخواهد شد و مردم نيز براي دریافت مجوز تردد 
به فرمانــداري تهران مراجعه نکننــد. فرماندار تهران 
همچنين از لغو تمام مجوزهاي صادرشــده تا پيش از 
اعالم ســتاد ملي مقابله با كرونا براي تعطيلي كشــور 
تا 30مردادماه و ممنوعيت تردد تا 5شــهریورماه خبر 
داد و گفت: تمام مجوزهاي صادرشده براي تاریخ هاي 
اعالم شده از ســوي ســتاد ملي مقابله با كرونا باطل 
و از درجه اعتبار ســاقط اســت.  همين دیروز قيمت 
تورهاي لحظه آخــري و ارزان كيش بــا تخفيف ویژه 
و براي 4شــب و 3روز در ســایت هاي فروش تور براي 
امــروز )24مردادماه( یك ميليــون و 130هزار تومان 
قيمت خورد. قيمت تورهاي قشم براي سفر درست در 
نخستين روز تعطيالت دلتاكرونایي ایران یك ميليون و 
860هزار تومان قيمت خورده است كه بيانگر انجام شدن 
سفرها در همين شرایط كرونایي آن هم درست در فصلي 
اســت كه تورهاي جزایر جنوبي در ارزان ترین حالت 
قرار دارد. بدین ترتيب به نظر مي رسد اعالم تعطيالت 
براي مهار كروناویروس دلتــا در ایران كه در فصل داغ 
ایران مبتالیان را همچون برگ خزان بر زمين مي ریزد، 
بدون ممنوع كردن ســفرها از چند روز قبل از تصميم 
 به اعمال تعطيالت چندان كارســاز نيســت و سفرها 

به قوت خود باقي مي مانند.

فرصت دورزدن محدودیت های سفر
ستاد ملي مقابله با كرونا مانند گذشته یك روز قبل از اجرای ممنوعيت های سفر، خبر تعطيلی ها را اعالم كرد حال ناخوش خـزر

كشورهاي حاشيه خزر در حال خشکاندن بزرگ ترین دریاچه جهان هستند
 زهرا رفيعي

خبرنگار

رگبار و رعد و برق در 7 استان

حوادث آب وهوايي افزايش مي يابد

جهش آمار کودکان مبتال به کرونا
ابتالی كودكان به كرونا درحالی در كشور افزایش یافته است كه به جز تهران 4 استان خراسان رضوی، مازندران، 

فارس و همدان پيشتاز بستری كودكان هستند و 11 استان هيچ آمار تفکيك شده ای از كودكان ندارند
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نخستين پايگاه اطالع رساني محافل مذهبي هم با نام عقيق، برنامه هاي متنوعي را براي 
برگزاري يك محرم مجازي پرشور تدارك ديده تا حاال كه كرونا و فاصله گذاري اجتماعي 
بر جنبه هاي مختلف زندگي همه ما تأثير گذاشته، بتوانيم از بركت عزاداري براي ساالر 
شهيدان)ع(، به شيوه تازه اي بهره مند شويم. اين برنامه هاي متنوع در بسترهاي مختلف 

مجازي براي عاشقان روضه امام حسين)ع( در دسترس هستند.

   عزاداري زنده در هيئت هاي مجازي
پايگاه عقيق براي اينكه عزاداران و هيئتي هــا از محرم و برنامه هاي معنوي آن محروم 
نشوند، تمهيدات ويژه اي درنظر گرفته اســت. بيش از هزار هيئت در سراسر كشور، از 
طريق اين پايگاه برنامه هاي خود را به صورت زنده در اختيار عاشقان اباعبداهلل)ع( قرار 
داده اند. به اين ترتيب همه ايرانيان مي توانند در خانه به محتواهاي مذهبي، سخنراني ها، 
روضه خواني و عزاداري هايي كه در هيئت هاي مختلف ارائه مي شود، دسترسي داشته 
باشند. يكي ديگر از تمهيداتي كه عقيق براي برگزاري زنده مراسم هيئت ها در فضاي 
مجازي درنظر گرفته، اختصاص 30هزار گيگ اينترنت رايگان به هيئت هاست كه اين كار با 
مشاركت همراه اول ممكن شده است. در 2شب ابتدايي ماه محرم امسال، بيش از 4ميليون 
بازديد مراسم هيئت هاي مذهبي در مجموع تماشاي آنالين و آفالين پلت فرم هاي روبيكا 

و آي گپ با مشاركت عقيق ثبت شده است.

   هم نوا با راديو عقيق
رسانه عقيق براي اينكه اين گروه از هموطنان از بركات معنوي عزاداري بي بهره نمانند، 
بستر »راديو عقيق« را به برنامه هاي خود اضافه كرده است. در راديو عقيق مي توانيد به 
محتواي صوتي همه مجالس عزاداري امام حسين)ع( به صورت كامال رايگان دسترسي 

پيدا كنيد.

   تكيه در قاب تلويزيون
سايت عقيق هر شب حوالي ساعت12، با برنامه »تكيه« به خانه هاي عزاداران و عاشقان 
امام حسين)ع( مي آيد. در اين برنامه 80دقيقه اي كه هرشب به صورت زنده از شبكه افق 
پخش مي شود، بخش هاي متنوعي مانند سخنراني، نوحه خواني، مرثيه خواني و آيتم هاي 
مختلف مذهبي روي آنتن رسانه ملي مي رود. يكي از بخش هاي اين برنامه كه موردتوجه 
مخاطبان قرار گرفته، شعرخواني شاعران عاشورايي مانند صابر خراساني، شاعر آييني 

كشورمان است.

   نسل به نسل در پناه حسين)ع(
ربات »نسل حسيني« يكي از برنامه هاي متنوع است كه تا به حال بيش از 30هزار تصوير 
پروفايل براي كاربران فضاي مجازي ساخته است. اين ربات اين امكان را براي كاربران 
فضاي مجازي فراهم كرده كه تصاوير پروفايل خود را به شعار امسال هيئت هاي مذهبي 
مزين كنند. »ما نسل به نسل در پناهت هستيم«، به عنوان شعار محوري محرم1400 روي 
تصوير پروفايل كاربران فضاي مجازي قرار مي گيرد. وب ســايت نسل حسيني يا ربات 
تلگرامي آن، راه دسترسي به اين امكان است. در روزهاي دهه اول محرم1400، 150هزار 
كاربر فضاي مجازي از طريق سامانه عقيق، تصوير پروفايل عاشورايي به صورت رايگان 

دريافت كرده اند.

  زير آسمان روضه
يكي از خالقيت هايي كه پايگاه عقيق براي برگزاري پرشور عزاداري در محرم امسال به 
خرج داده، راه اندازي هيئت سيار است كه با عنوان »زير آسمان روضه« فعاليت مي كند. در 

قالب اين برنامه، خودروهاي سيار براي اهالي محله ها، كتيبه، پرچم و دستگاه هاي صوتي 
ارسال مي كنند و مداحان با برپايي يك مجلس كوچك در فضاي باز محله، براي اهالي يك 
كوچه و همسايه ها نوحه و روضه مي خوانند. اهالي هر محله يا كوچه در تهران كه تمايل 
دارند از اين امكان بهره مند شوند، مي توانند با شماره تلفن 09372514944تماس بگيرند 

و درخواست خود را مطرح كنند تا »زير آسمان روضه« مهمان محله آنها شود.

   هرروز، يك نماهنگ عاشورايي
ساخت نماهنگ هاي مذهبي، يكي از اين برنامه هاي متنوع است. دسترسي به اين نماهنگ ها 
هم در سايت عقيق و هم در صفحات اين پايگاه در شبكه هاي اجتماعي ممكن شده است. 
براي هر روز از ماه محرم نماهنگ ويژه  مناسب همان روز ساخته شده و در اين نماهنگ ها، 
از مداح هاي شناخته شده اي مانند عبدالرضا هاللي، حسين سيب سرخي، محمدحسين 
حداديان، محمد فصولي و... دعوت شده تا با نوحه خواني و روضه خواني، در توليد اين محتواي 
فرهنگي هنري عاشورايي همراه شوند. همه اخبار، اطالعات و برنامه هاي مذهبي هيئت ها و 

مجالس روضه هم از طريق پايگاه عقيق اطالع رساني مي شود.

   هيئت كجا برويم؟
برنامه هيئت هاي سراسر كشور در ســايت عقيق و اپليكيشن هيئت ياب عقيق اعالم 
شده است. شرط اصلي كه امســال هيئت هاي مذهبي براي برگزاري عزاداري ملزم به 
رعايت آن شــده اند، اجراي كامل پروتكل هاي بهداشتي اســت. پايگاه عقيق به شما 
كمك مي كند به فهرســت هيئت هايي كه اين پروتكل ها را به طور دقيق و كامل رعايت 
مي كنند، دسترســي پيدا كنيد. جزئيات برنامه هاي اين هيئت ها هم به وسيله سامانه 
 طريق قابل دسترسي است. براي بهره مندي از اين امكان در سايت پايگاه عقيق به بخش 

»هيئت كجا برويم؟«مراجعه كنيد.

 اولين پایگاه اطالع رساني محافل مذهبي 
برنامه هاي متنوعي براي محرم مجازي امسال تدارك دیده است

نويسندگان آييني و فعاالن ادبيات كودك و نوجوان تالش كرده اند مجموعه كتاب هاي متنوعي براي آشنايي بچه ها با حماسه عاشورا و زندگي مجازی هیئت بروید
اباعبداهلل)ع( بنويسند. برخي از اين مجموعه ها را كه هر كدام در چندين جلد روانه بازار كتاب شده، معرفي كرده ايم.

خوش است از همه با هر زبان روايت عشق
نگاهي به مجموعه كتاب هاي عاشورايي كه براي گروه هاي سني كودك و نوجوان توليد شده اند

مجموعه 72جلــدي »قصه عاشــورا«، روايت مصور 
پايمردي اباعبداهلل الحسين)ع( و ياران وفادارش است 
كه توسط پرويز اميني نوشته شده است. اين مجموعه 
در طول 13سال نوشته شــده و بيش از 50مرتبه متن 
آن ويراستاري شده اســت. صفحه آرايي و نقاشي اين 
مجموعه را نيز فرهاد جمشيدي برعهده داشته و در طول 

3سال، 800تصوير براي كتاب تصويرسازي كرده است.
اين مجموعه 72جلدي كه انتشارات وزير آن را منتشر 
كرده، شامل 5دفتر اســت. دفتر اول مجموعه »قصه 
عاشــورا« مربوط به خروج امام حسين)ع( از مدينه تا 
كربال و شهادت ايشان است. در اين دفتر يك نگاه كلي 

به زندگي امام حسين)ع( از زمان مرگ معاويه تا زمان 
شهادت حضرت شده و دوربين نويسنده در اين بخش 
روي امام حسين)ع( زوم است. در دفاتر ديگر دوربين 
دوباره از مدينه حركت مي كند با اين تفاوت كه روايت ها 
از جانب افراد و ياران امام حسين)ع( انجام مي شود. از 
كســاني كه ابتدا با قافله همراه بودند تا آخرين كسي 
كه در اين حركت وجود داشته اســت. دفتر آخر نيز 
مربوط به شهداي بني هاشم است كه 10جلد از كتاب را 
دربرمي گيرد. مجمع ناشران انقالب اسالمي و شركت 
ترنج حامي اين مجموعه كتاب هستند و مجموعه براي 

گروه هاي سني ب، ج و د مناسب است.

مجموعه 72جلدي قصه عاشورا

يكي از زيباترين توليدات عاشورايي گروه سني كودك 
و نوجوان، مجموعه 7جلدي »بچه هاي عاشورا«ست كه 
همانطور كه از نامش مشخص است، داستان سرگذشت 
كودكان و نوجوانان كاروان امام حسين)ع( در كربال را به 
تصوير مي كشد.  اين مجموعه داستاني كه به قلم »طاهره 
ايبد« است و تصويرگري آن را »مسعود قره باغي« انجام 
داده، توسط انتشارات »به نشر )انتشارات آستان قدس 
رضوي(« منتشر شده و شامل رشادت ها و دليري هاي 

شهداي كوچك قيام عاشوراست. 
»بچه هاي عاشورا« در 7جلد »شمشير و اسب زخمي«، 
»اسيران كوچك«، »مرد و ميدان«، »كوچه به كوچه«، 
»جنگجوي كوچك«، »از غريبه ها مي ترسم« و »عطش 
و آتش« تنظيم شــده كه »شمشــير و اسب زخمي« 

داستان شهادت عمرو، فرزند جناده بن حارث سلماني 
در سرزمين كربال را روايت مي كند، »اسيران كوچك« 
روايت حماسه و شــهادت اندوهناك طفالن مسلم بن  
عقيل)ع( را بازگو مي كند، »مــرد و ميدان« بازخواني 
شهادت حضرت قاسم فرزند امام حسن)ع( است، »كوچه 
به كوچه« چگونگي شهادت قاسم فرزند حبيب بن مظاهر 
را به تصوير مي كشــد، »جنگجوي كوچك« داستان 
رشادت هاي عبداهلل فرزند امام حسن مجتبي)ع( را نقل 
مي كند، »از غريبه ها مي ترسم« داستان محمد فرزند 
سعيد بن عقيل اســت و »عطش و آتش« قصه پرغصه 
شهادت حضرت علي اكبر)ع( را بازگو مي كند. هر كدام 
از جلدهاي مجموعه بچه هاي عاشورا 15صفحه است و 

در قطع وزيري منتشر شده است.

مجموعه 7جلدي بچه هاي عاشورا

يكي ديگر از مجموعه كتاب هاي عاشــورايي مناسب 
كودكان و نوجوانان، مجموعه 10جلدي »يك كار خوب« 
اســت. اين مجموعه را محمود پوروهاب سال 1393 به 

همت نشر سوره مهر منتشر كرده است. 
هركدام از جلدهاي اين مجموعه كه براي گروه سني ب و 
ج نوشته شده، قصه جداگانه خودش را دارد. 2جلد از اين 
مجموعه هم به زندگي امام حسين)ع( و امام سجاد)ع( 
اختصاص دارد. »كارگرهاي فقير« و »همسفر ناشناس« 
2اثر از مجموعه داســتاني »يك كار خوب« است كه 
براساس سيره امام حســين)ع( و امام سجاد)ع( براي 
كودكان منتشر شده است. در اين آثار سعي شده نكات 
تربيتي كه در زندگي معصومين وجود داشــته، براي 

بچه ها انتخاب و به صورت داستان به نگارش درآيد.

 اين قصه ها با زبان امروزي بيان شــده اند و به مسائلي 
مي پردازند كه در دنياي امروزي هم به چشم مي خورد؛ 
بنابراين همه داســتان هاي كوتاه اين مجموعه براي 
كودكان بار تربيتي دارند. »خــروس پرطاليي«، »آن 
آقاي مهربان«، »كارگرهاي فقير«، »همسفر ناشناس«، 
»كبوترهاي دوست داشتني«، »قصه  مرد تنبل«، »پيرزن 
و مهمان عزيز«، »كيسه  سكه هايم كو؟«، »اشك شادي« 
و »تصادف« عناوين مجموعه »يك كار خوب« هستند. 
10داســتان اين مجموعه برگرفته از شــخصيت هاي 
معصومين)ع( و داســتان ها براي بچه ها جنبه اخالقي 
و آموزشي دارد. اين داســتان ها مصداق ترويج سبك 

زندگي اسالمي هستند.

مجموعه 10جلدي يك كار خوب
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كاروان حسيني
از جمله كارهاي جالبي كه با این محوریت انجام شــده، 
ایده كاروان حسيني بوده است. این ایده، شامل راه اندازي 
72ون و البته 100تاكســي در سطح شهر بوده اســت. اما خب، این كار 
چه مزیتي داشته است؟ این تاكســي ها و ون ها، سياه پوش شده و داراي 
سيستم هاي صوتي هم هستند و در سطح شهر تردد مي كنند. در ضمن 
بحث هاي تبليغي را هم انجام مي دهند. هدف این كاروان ها، سياهپوش 
كردن و محرمي كردن فضاي شهر و اماكن مختلف بوده است. جالب اینکه 
این كاروان به اماكن مختلف هم رفته و كمك كرده است به محرمي شدن 

فضاي این اماكن؛ ازجمله بيمارستان ها و مراكز اجتماعي دیگر.

به نيت 72 الله
این كاروان، همانطور كه اشاره شــد، قرار بود كه توزیع 
پرچم و كتيبه را در ســطح شــهر انجام بدهــد. ایمان 
قضابانویي، مدیر كاروان نسل حسيني در این باره و درباره برنامه اش چنين 
گفته بود:»ماه محرم، ماهي است كه همه مردم سراسر كشور هر چه در 
توان دارند براي بزرگداشت مراسم ساالر شهيدان امام حسين)ع( در طبق 
اخالص مي گذارند. در همين راستا، كاروان نسل حسيني از یك روز مانده 
به ماه محرم براي ترویج شعائر حسيني و فضاسازي شهر فعاليتش را آغاز 
كرد. 72 ون به نيت شهداي كربال به سيستم صوتي و كتيبه  مجهز شدند تا 
اقالم مورد نياز  ماه محرم مانند پرچم، بنر، كتيبه و پوستر با موضوع محرم 

را در سطح شهر توزیع كنند.«

كاروان حسيني در مراكز خاص
در مدتي كه این كاروان كارش را دنبال مي كرد و هنوز هم 
دنبال مي كند، عالوه بر نقاط پرتردد شهري، در جاهایي 
مثل خانه ســالمندان، مراكز بهزیســتي و... هم به توزیع اقالم مرتبط با 

عاشورا و شعائر حسيني اقدام كرده است.
چند تا از این ون ها و تاكســي ها حتي به خانه شــهدا هم رفته اند تا در 
ســياهپوش كردن و نصب پرچم در آنها مشاركت داشته باشند. عالوه بر 
اینها، كوره پزخانه ها و مراكز رعد الغدیر و آسایشگاه جانبازان و... هم جزو 
مراكزي بوده كه ميزبان این كاروان شــده. بيمارستان محك هم ميزبان 
این دوستان شده تا رنگ و بویي از محرم داشته باشد. آنها در جاهایي چون 

كوره پزخانه ها اقدام به توزیع غذا هم كرده اند.

تبليغات عاشورايي در همه حوزه ها
در انجــام این برنامه هــا، همچنيــن ارگان هایي چون 
شهرداري تهران، وزارت كشور، نيروهاي انتظامي، نظامي 
و... هم مشاركت داشــته اند و پاي كار بوده اند؛ چرا كه قرار بود همه این 
ایده ها ذیل پویشي ملي به نام »نسل حسيني« و با شعار »ما نسل به نسل 
در پناهت هستيم« عملياتي شود. در این پویش ملي، كمپين 360درجه 
هم اجرایي شد كه به  معناي اســتفاده از همه امکان هاي تبليغاتي براي 
حســيني كردن فضاي شهرها بوده اســت؛ از بيلبورد و فضاهاي شهري 
گرفته تا رســانه هاي مکتوب، تلویزیون و فضاي مجازي. در هر كدام از 
حوزه ها نيز، تبليغات ميداني، محيطي، مجازي، مکتوب و تصویري خوبي 

هم انجام شده و مي شود.
خيرين هم آمده اند

از نکته هاي جالبي كه در پویش هاي محرمي وجود دارد، 
استقبال گسترده مردم بوده است. كاروان هاي حسيني 
كه به اماكن مختلف، پاساژها و... مي رفتند، مردم پاي كار بودند. در حوزه 
توزیع پرچم، كتيبه، ســربند و... ، كار به جایي رسيد كه حتي سامانه اي 
آنالین براي حضور مردم و دریافت این اقالم طراحي شد. حتي استقبال 
مجازي هم به قدري زیاد بود كه كار به قرعه كشــي رسيد؛ تا كساني كه 
نام شان به قرعه درآمده بود، بروند و از مراكز استاني سازمان تبليغات، اقالم 
مورد نيازشــان را دریافت كنند. همچنين پاي خيرین هم به ميان آمد و 
برخي از مردم نيز در این سامانه مشــاركت مي كردند تا بخشي از هزینه 

این كار را تأمين كنند.

مشاوران خانواده در هيئت ها
از دیگر رویکردهاي برنامه هاي امسال كه با حمایت هاي 
سازمان تبليغات اســالمي هم همراه بوده است، تربيت 
فرزندان حسيني بوده است؛ همان چيزي كه تحت عنوان نسل حسيني 
هم این روزها مطرح بوده و دارد دنبال مي شود. به واقع رویکرد سخنراني ها 
و برنامه هاي فرهنگي هيئت ها به این ســمت و سو رفته است. همچنين 
در برخي هيئت ها نيز مشــاوران مذهبي وجود دارند كه درباره مسائل 
خانوادگي، تربيتي و... با عزاداران به گفت وگو بنشينند و راهنمایي هاي 
الزم را داشته باشــند. توليد محتواهاي فرهنگي از دیگر مصادیق اجراي 

این ایده بوده است.

روي موج حسين
البته رویکرد تربيت نسل حسيني و برنامه هاي محرمي 
امسال با محوریت سازمان تبليغات، صرفا معطوف به این 

موارد نبوده است. 
محتواها و برنامه هاي مشترك رسانه اي توليد شده نيز از دیگر برنامه هاي 
اجرا شده در این زمينه بوده كه به همت سازمان تبليغات و در مجراهاي 
رسانه اي مختلف، به شــکل گسترده اي توزیع شده اســت. ازجمله این 
برنامه ها مي توان به برنامه »تکيه« اشاره كرد كه با موضوع نسل حسيني از 

شبکه افق به صورت زنده پخش مي شود.

مهدكودك هاي هيئتي
از ســوي دیگر، چون رویکرد برنامه هاي امسال محرم 
خانواده محوري و توجه دادن مردم به خانواده محور بودن 
قيام حسيني بوده اســت، اقدامات جالبي هم در سطح هيئت ها به این 

منظور انجام شده و مي شود. 
در برخي از هيئت هایي كه با پروتکل هاي بهداشتي برگزار مي شوند، حتي 
مهد كودك هایي ایجاد شده است تا فرزندان هم بتوانند حضور در فضاي 
هيئتي را تجربه كنند، هم وقت شان را به بازي و سرگرم شدن بگذرانند و 
هم والدین آنها بتوانند از عزاداري ها و سخنراني ها نهایت استفاده را داشته 
باشند. ایده خيمه كودكان هم كه امســال جدي تر به آن پرداخته شده، 

از دیگر برنامه هاي سازمان تبليغات در محرم كرونایي امسال بوده است.

كاروان حسيني هميشه در راه اســت؛ و اساسا هويت آن نيز 
به همين تداوم آن اســت. چه فرقي مي كند كه كرونا باشد يا 
نباشد، چرا كه حركت اين كاروان صرفا در ظاهر نيست. حسين، 
سلطان قلب هاي آزادگان جهان اســت؛ پس هر جا كه آزاده اي هست و هرجا كه قيامي 
هســت به حمايت از مظلومي و هر جايي كه دلي براي حسين اندوهگين مي شود، محرم 
و عاشوراست. محرم امسال در حالي شروع شد كه موج پنجم كرونا در ايران اوج گرفته 
است و سويه هاي جديد آن معروف به دلتا نيز، كار را سخت تر كرده است. اما اينها نيز باعث 

نشده تا اين كاروان از حركت بايستد؛ چرا كه حركت آن ظاهري نيست و باطني است. هدف، 
تحكيم شعائر حسيني و عاشورايي شدن و عاشورايي بودن زندگي هاي ماست؛ گيريم كه 
در ظاهر هيئتي هم نباشد يا كمتر باشد يا ناچار باشد به دليل اپيدمي كرونا، با پروتكل ها 
و سختگيرانه برگزار شود. مسئله اينجاست كه تا مي توانيم زندگي ها، شهرها، كوچه ها و 
خيابان هاي ما رنگ حسيني داشته باشد. به همين منظور است كه ايده هايي نيز در سطح 
شهرها و با حمايت هاي سازمان تبليغات اسالمي انجام شده است. با هم نيم نگاهي به اين 

ايده ها مي اندازيم.

ما نسل به نسل در پناهت هستیم
كرونا باعث شده برنامه هاي محرمي امسال به خالقيت و بلوغ تازه اي برسد

موسی علوی
خبرنگار
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كتاب ها عزادارند
از دیگــر اتفاقات محرمي 
امسال، نمایشگاه مجازي 
كتاب »نسل حسيني« است كه تا عاشوراي 
حسيني برگزار مي شــود و احتماال تمدید 
هم خواهد شــد. این نمایشــگاه مجازي، 
كه با توجه به شــرایط كرونایي كشور جزو 
ایده هاي محرمي امسال بوده است، شامل 
كتاب هایي با موضوع محرم و عاشوراست 
كه توسط انتشارات سوره مهر چاپ شده. 
رئيس ســازمان تبليغات در آیين رونمایي 
از این نمایشــگاه مجازي، اشــاره كرد كه 
كتاب هاي مرتبط با عاشورا، باعث تعميق 
شور حسيني ما خواهند شد و خوب است 
كه نواها و سياهپوشي هاي ما در ایام محرم، 
مزین به بينش عاشــورایي ما هم باشــد. 
این كتاب ها از سوي ســازمان تبليغات و 
 توسط این انتشارات راهي بازار نشر كشور

شده است.

گروه هاي سرود 
محرمي در خيابان ها

در كنار ایــن كار، طراحي 
پروفایل هاي پویش نسل حسيني هم وجود 
داشــت. ده ها هزار كاربر از طریق ربات ها 
و ســامانه هایي كه به ایــن منظور تدارك 
دیده شده بود، توانســتند براي خودشان 
پروفایل هاي حسيني و عاشورایي بسازند 
و فضاي مجازي را محرمي كنند. همچنين 
راه اندازي صدها گروه سرود دانش آموزي و 
نوجوانانه از دیگر بخش هاي این پویش ملي 
بود؛ پویشي كه در بخشــي دیگر از اجراي 
خودش، شــاهد همخوانــي عالقه مندان 

 بــه نواهاي عاشــورایي مورد عالقه شــان
 بوده اســت.  از بهترین همخواني ها تقدیر 
شــده و حتي همخواني هاي مشــتركي 
هم بــا مداحــان مــورد عالقه شــان در 
هيئت ها خواهند داشــت. ایــن گروه هاي 
ســرود نوجوانان بــا رعایــت پروتکل ها و 
شيوه نامه هاي بهداشتي، در فضاهاي شهري 
نيز اجراي برنامه دارند كه جلوه هاي خاصي 

به محرم هاي شهر بخشيده است.

توجه به محتواهاي 
عاشورايي

عالوه بــر برنامــه تکيه، 
ســازمان تبليغــات با محوریــت محرم و 
عاشورا، روزانه نزدیك به 10ساعت برنامه 
در شــبکه هاي یك، 2 ، 5 ، افق و قرآن نيز 
دارد كه سعي مي كنند نگاه خانواده محور 
و تربيت نســل حســيني به محرم و قيام 
حســيني داشته باشــند. همچنين توليد 
محتواهاي عاشورایي مشترك با كانال هاي 
پربازدید و ســایت هاي مختلف نيز از دیگر 
رویکردهاي این برنامه بوده است. در كنار 
این موارد، البته بخش هــاي مختلف این 
ســازمان هم اقدام به توليــد محتواهاي 
مختلف كرده اند كه در اختيار هيئت ها قرار 

داده مي شود.

تجربه هايي
كه دنبال مي شوند

محــرم امســال، كه یك 
محرم كامــال كرونایي اســت، تجربه هاي 
زیادي را به محافل مذهبي و سازمان هاي 
مرتبط بــا برگزاري مناســك مذهبي و... 
منتقل كرد . در واقع ســنگيني وظيفه این 
محافل امســال دوچندان بود؛ چرا كه هم 
باید به فکر سالمت عزاداران مي بودند، هم 
بر جلوه های عاشورایی شــهر می افزودند و 
هم به ایده هاي خالقانه تري مي رســيدند. 
اما همه این ســختي ها، منجر به برگزاري 
برنامه هایــي متنوع شــد كــه مي تواند 
ســال هاي بعد نيز دنبال شود؛ برنامه هایي 
كه هدف اصلي شــان، پابرجا نگه داشتن 
شعائر حسيني بود. سال هاي بعد حتي اگر 
كرونایي هم نباشد، همه این تجربه ها قابل 

گسترش و پيگيري هستند.

حرف از حسين)ع( كه مي شود، هركس با هر جايگاه و عقيده اي كه دارد، در عمق جانش غمي احساس مي كند 
كه با همه غم هاي عالم فرق مي كند؛ غمي كه نه قرن ها فاصله توانسته كمي از عمق آن كم كند، نه مسافت شهرها 
و خانه هاي ما با كربال. غم حسين)ع( و ياران وفادارش در واقعه عاشورا، در جسم و روح مان رخنه كرده و باعث 
شده تا هر كدام در هر زمينه اي كه فعاليت داريم، اين روزها سياه بپوشيم و از پسر فاطمه)س( بگوييم. در جامعه 
هنرمندان اين اتفاق نمود بيشتري دارد؛ كسي كه بازيگر است، اگر كار عاشورايي و محرمي به او پيشنهاد شود، نه 
نمي گويد. كارگردان ها با عشق و ارادت دلشان مي خواهد فيلمي ماندگار از واقعه عظيم كربال بسازند. خواننده ها 

در اين روزها و شب ها از شهيد كربال مي خوانند. نويســنده ها درباره شعور حسيني و درس هاي بزرگ ترين و 
تأثيرگذارترين قيام دنيا مي نويسند. شاعرها از فرهنگ عاشورايي مي گويند و حتي ورزشكاران هم در حد توان 
خودشان با برپايي مراسم عزاي سرور و ساالر شهيدان، پرچم امام حسين)ع( و يارانش را باال نگه مي دارند. در 
اين گزارش كوتاه سراغي از چهره هاي شاخص فرهنگي، هنري و ورزشي كشور گرفته ايم تا براي مان از عشق و 
ارادت شان به شهيد كربال، آثاري كه در اين حوزه خلق كرده اند و راهكارهايي كه براي برپايي هر چه بهتر مراسم 

عزاي امام حسين)ع( به نظرشان مي رسد، بگويند.

مي نويسم عشق و بي ترديد مي خوانم حسين
چهره هاي شاخص فرهنگي، هنري و ورزشي كشور از  ماه محرم، آثار عاشورايي و عشق و ارادت شان به پسر فاطمه)س( مي گويند

 در برخــي از هيئت هايــي كه با 
پروتكل هاي بهداشــتي برگزار 
مي شوند، حتي مهد كودك هايي 
ايجاد شده اســت تا فرزندان هم 
بتوانند حضور در فضاي هيئتي را 

تجربه كنند 

شهرام اسدي: در »روز واقعه« همه عاشق بودند

مگر مي شود نامي از محرم برده شود و از فيلم سينمايي »روز واقعه« 
يادي نكنيم؟ كارگردان اين فيلم ماندگار و محبوب، شهرام اسدي 
است؛ كارگرداني كه 27سال پيش و در روزگاري كه كمتر كسي 
دردسر ســاخت فيلم تاريخي و مذهبي را به خودش مي داد، 
اثري ارزشمند خلق كرد. او درباره شــكل گيري روز واقعه و 
داليل موفقيت اين اثر مي گويد:»حقانيت راه امام حسين)ع( و 
ظلم ستيزي و ايســتادگي او در برابر ظالمان زمانه اش، هميشه مرا 
به ســوي خودش مي خواند. همين باعث شد كه سال ها قبل متن بي نظير 
بهرام بيضايي را كارگرداني كنم و نتيجه روز واقعه اي شــود كه از نقطه نظر معنوي 
مخاطب هايش را اقناع مي كند، بدون اينكه به ورطه شعار بيفتد. لحظه به لحظه فيلم 
روز واقعه آكنده از احترام به تماشاگر است و احساسات مخاطب را در بن بست هاي 
هيجاني كاذب گرفتار نمي كند. همه فيلم مانند يك ســمفوني است؛ يكپارچه و 
يكدست و همچنين لبريز و ماالمال از ايمان و باور راستين به حسين)ع( و راه بي بديل 
او. در ساخت روز واقعه همه همدل بودند؛ كسي به قصد خودنمايي آنجا نبود، كسي 
نيامده بود كه به سرعت كارش را انجام بدهد و به سراغ كار ديگر برود، كسي دنبال 

سيمرغ نبود، همه عاشق بودند و اين اصلي ترين دليل موفقيت روز واقعه است«.

علي پروين: نيت كردم نوكري اهل بيت)ع( را بكنم

اسطوره فوتبالي ها، به خصوص پرسپوليسي هاست، اما  ماه محرم كه 
از راه مي رسد، با تواضع جلوي در حسينيه اي كه خودش ساخته 
مي ايستد و به همه عزاداران حسيني خوش آمد مي گويد. علي 
پروين را مي گوييم؛ ســلطان فوتبال كه مي گويد از نوجواني 
نيت كرده نوكري اهل بيت)ع( را بكند؛ »ريشه هاي مذهبي من 
به دوران كودكي ام برمي گردد. مامان نصرت و پدرم كه به او »كل 
احمد« مي گفتيم در گوش ما خوانده بودند كه بايد سالم زندگي كنيم 
و با اهل بيت)ع( مانوس باشيم. به همين دليل من از نوجواني آرزو داشتم 
يك حسينيه در خانه ام تاسيس كنم. تا اينكه اين آرزو در سال 1381برآورده شد و با 
خريد زميني در لواسان، حسينيه اي براي عزاداري امام حسين)ع( داير كردم. وقتي 
مجلس اهل بيت)ع( در اين حسينيه برقرار شد، حس كردم همه آرزوهايم برآورده 
شده است. اعتقادات مذهبي و توسل به ائمه)ع( هميشه به داد من رسيده و از اينكه 

هر سال با افتخار نوكري امام حسين)ع( را مي كنم، بسيار خوشحالم.«
اسطوره پرسپوليس ادامه مي دهد: »من معتقدم هر بچه اي كه با اهل بيت)ع( مانوس 
شود و در محيط ورزش هم باشــد، تا آخر عمر به بيراهه نخواهد رفت. براي همين 

هميشه دعا مي كنم اعتقادات مذهبي در سر جوان ها باشد«.

رضا صادقي:»ما رأيت اال جميال«، مهم ترين اصل كربالست

رضا صادقي، خواننده نام آشنا و صدالبته محبوب سبك پاپ 
است كه نامش با محرم و امام حسين)ع( گره خورده است. او 
كه در كارنامه هنري اش چندين قطعه در رثاي شهداي دشت 
كربال دارد و هر سال در روزهاي تاسوعا و عاشورا در جمع 
بچه محل هايش در بندرعباس مرثيه خواني مي كند، درباره 
عشق و ارادتش به امام حسين)ع( مي گويد:»من در خانواده اي 
بزرگ شده ام كه كار براي اباعبداهلل الحسين)ع( يك تعهد قلبي 
به حساب مي آيد؛ چرا كه به اعتقاد ما امام حسين)ع( الگوي تفكر و 
انديشه، باور و اراده است. من از 8سالگي به عشق امام حسين)ع( خوانده ام و 
در نوجواني يك جمله از حضرت زينب)س( شنيدم كه درباره واقعه عاشورا گفته 
بود: »ما رأيت اال جميال؛ چيزي جز زيبايي نديدم.« همين يك جمله كافي بود تا 
من را به مسير درك حقيقت واقعه كربال هدايت كند. در اين شب ها دعا مي كنم 
همه ما بيشتر از آنكه درگير شور حسيني باشيم، دچار شعور حسيني باشيم و 
روزي برسد كه آگاهي ما از اين مرد بزرگ بيشتر از عزاداري هاي مان باشد. به نظر 
من جمله »ما رأيت اال جميال« كد بســيار مناسبي براي دنبال كردن اصل قصه 

كربالست و اميدوارم هيچ وقت اين كد را  فراموش نكنيم«.

محمد فيلي: مراقب باشيم شمر نشويم!

ســريال »مختارنامه« بازيگر زياد دارد و هركس در نقش خودش 
سعي كرده گوشه اي از واقعه عاشــورا را به تصوير بكشد. يكي 
از اين بازيگران محمد فيلي اســت؛ مرد مهربان و خوش قلب 
سريال هاي تلويزيوني و فيلم هاي ســينمايي كه در سريال 
مختارنامه او را در هيبت يكي از منفورترين چهره هاي تاريخ 
مي بينيم؛ شمر بن ذي الجوشن! او درباره چرايي پذيرش اين نقش 
و تأثير آن در وجود خودش مي گويد: »ابتدا اصال دلم نمي خواست 
اين نقش را بازي كنم. اما وقتــي تصميم ام را گرفتم، به خودم گفتم براي 
اين نقش سنگ تمام مي گذارم و سعي مي كنم شقاوت و رذالت شمر را به طور كامل 
در بازي ام نشان بدهم. اميدوار بودم با اين كار بتوانم گوشه اي از بزرگ ترين واقعه 
ظالمانه تاريخ را به مردم نشان بدهم و به همه از مظلوميت امام حسين)ع( و يارانش 
بگويم. بازي در اين نقش باعث شد تا مطالب جديدي از عاشورا بياموزم. موضوع 
خيلي مهمي كه وجود دارد اين است كه شمر در ركاب امام علي)ع( بود، اما با وسوسه 
پست و مقام و قدرت حاضر شد مقابل پسر مواليش بايستد و حتي او را به شهادت 
برساند! خيلي بايد مراقب باشيم كه وسوسه هاي دنيا به مرور و بدون اينكه خودمان 

متوجه شويم، از ما انسان ديگري نسازد«.

محمود حكيمي: مكتب امام حسين)ع(، مكتبي تربيتي است

محمود حكيمي بدون شك يكي از فعال ترين پژوهشگران عرصه 
عاشوراست. اين را مي توان از كارنامه پربارش با بيش از 185عنوان 
كتاب و صدها مقاله كه بخشــي از آنها با پژوهش و تحقيق در 
حوزه عاشورا به دست آمده، دريافت. او كه به دليل فعاليت هاي 
پيرامون عاشورا، از سال 1381عنوان »خادم فرهنگ عاشورايي« 
را نيز از آن خود كرده، درباره چگونگي شروع اين راه پر از عشق 
مي گويد:»پدر و مادرم به آموزه هاي دينــي و اهل بيت)ع( عالقه 
بسياري داشتند و نخستين الگوهاي رفتاري در زندگي من بودند. پدرم 
بذر عشق و محبت به اهل بيت)ع( را در قلب من كاشت و مادرم آنها را آبياري كرد. 
حاال پس از سال ها مطالعه، درك كرده ام كه مكتب امام حسين)ع( پيش از آنكه يك 
مكتب احساسي و عاطفي باشــد، يك مكتب تربيتي است؛ مكتبي كه مردمان در 
آن به نيكوترين و واالترين تربيت نبوي و علوي دست مي يابند. بر اين باورم كه در 
جهان امروز انسان ها از هر نژاد، مذهب و زبان به شناخت درست از نهضت عاشورا 
نياز دارند؛ زيرا پيام نهضت جاويدان، پيامي براي آزادي همه انسان هاست. به همين 
دليل معتقدم فقط صرف شركت در عزاداري ها كافي نيست و براي درك واقعي واقعه 
عاشورا بهتر است زماني را هم براي مطالعه در زمينه نهضت عاشورا اختصاص دهيم«.

سيد مهدي شجاعي: كسي براي حلبي، بدل نمي سازد!

اگر فقط كمي در دنياي كتاب هاي محرمي و عاشورايي قدم زده باشيد، 
حتما نام سيد مهدي شجاعي را شنيده ايد؛ نويسنده اي كه سال هاي 
سال است از اهل بيت)ع( به ويژه امام حسين)ع( و واقعه كربال نوشته 
و كتاب هاي »پدر، عشق و پسر«، »آفتاب در حجاب«، »سقاي آب 
و ادب«، »از ديار حبيب« و... تنها بخشي از تالش هاي او براي نشان 
دادن حقانيت راه حسين)ع( براي نسل امروز است. اين نويسنده 
نام آشنا درباره موضوع تحريفات عاشورا مي گويد:»دليل وجود اين همه 
تحريف، وجود امام حسين)ع( و عظمت و زيبايي بي بديل عاشورا و كربالست. 
هر چه عنصر گرانبهاتر، تالش براي ساختن بدل از آن بيشتر و گسترده تر است. كسي 
براي حلبي بدل نمي سازد. طالست كه رغبت و حرص بدل سازان، طالبان و خريداران 
آن را زياد مي كند. متأسفانه اينكه در چند دهه اخيربرخی مراسم ماه محرم از سخنران 
و خطيب و واعظ خالي شده و محور كلي اين مجالس فقط، مداحي است، باعث شده تا 
همان چهار كالمي كه پيش از اين توسط محقق و خطيب و سخنران به مردم مي رسيد، 
نرسد و بازار تحريف ها داغ تر از پيش شود. اين روزها گوش مردم بيشتر به مداحي است 
كه جايگاه و كاركرد و حتي ادعايش، انتقال و ارتقاي كامل معارف نيست. براي رفع اين 
مشكالت بايد فضاي بيشتري دراختيار پژوهشگران و محققان عاشورايي قرار بگيرد«.
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   از نظافت تا آرايشگري
اشتغال در كودكي و نوجواني فقط مخصوص پسران نيست؛ دختراني هم هستند كه بازي، تفريح و درس را كنار گذاشته و در سنين كم مشغول كار 
شده اند، فقط فرقشان اين است كه برعكس پسران كمتر در عرصه هاي عيان جامعه ديده مي شوند. نگار يكي از آنهاست؛ نوجواني 15ساله كه پا به پاي 
مادرش خانه هاي مردم را نظافت مي كند و آخر هفته ها هم براي ياد گرفتن بند انداختن و ابرو برداشتن به آرايشگاه مي رود؛» پدرم گچ كار ساختمان 
بود. اوايل سال پيش يك مريضي گرفت كه آخر هم معلوم نشد كرونا بوده يا نه. 10روز بيشتر طول نكشيد تا فوت كرد. 8 ماه بعد تازه نخستين حقوقش 
را به حساب مادرم ريختند. چون ما بچه هاي صغير حساب مي شديم، بيمه اذيت مي كرد. االن همه حقوقي كه مي دهند 2ميليون و500هزار تومن است.« 
آنها در منطقه افسريه مستأجرند و پول پيش خانه شان كم و اجاره اش زياد است. اين شــده كه مادر نگار تصميم مي گيرد كه بيشتر از گذشته كار 
كند؛»مادرم قبال همين كار را هفته اي 2بار انجام مي داد اما وقتي پدرم فوت شد كارش را زياد كرد. اوايل مي رفت يك مغازه سبزي فروشي، سبزي 
كوكو و قرمه پاك مي كرد ولي چون حقوقش كم بود برگشت سر كار اولش. من ديدم او تنها نمي تواند و هميشه خسته است، به همين خاطر مي روم 
كمكش؛ گردگيري با من است و نظافت سرويس بهداشتي و جارو زدن با مادرم. دوست ندارم مادرم هم زود پير شود و از دستم برود.« مادر نگار دلش 
از كاري كه او مي كند راضي نيست. مي داند كه ته اين كار انواع و اقسام مريضي هاست؛ از آرتروز گردن گرفته تا كمر درد و التهاب ريه؛»ديدم مادرم 
نگران است و دوست ندارد من به اين كار ادامه بدهم اين شد كه 3روز در هفته مي روم آرايشگاه كه بند انداختن و ابرو برداشتن را ياد بگيرم. مي خواهم 
وقتي دستم راه افتاد تمام وقت شغلم همين شود. يكي از كساني كه مي رويم براي نظافت خانه اش مي گفت كه اگر كار ناخن ياد بگيري نانت در روغن 

است. شايد هم رفتم سراغ آن كار.«
نگار دوستي ندارد، تفريحي هم. به درس خواندن كه اصال فكر نمي كند. شايد يك روزي كه همه  چيز خوب شد و برگشت سر جاي اولش درس هم خواند 

و رفت دنبال عالقه اش كه طراحي لباس است؛ فعال زندگي سخت تر از اين شده كه او به روياهايش فكر كند.

یادداشت

دیگه چه خبر؟

كار كودكان و عوارضي كه به دنبال دارد

تقریباً 2دهه اســت كه فقر به یکي از مشکالت اصلي كشور ما تبدیل 
شده است. افزایش شاخص هاي  فقر در هرجامعه اي مظاهري دارد، از 
جمله این مظاهر كودكان كار و خيابان و خانواده هایي هستند كه به هر 
دليلي توان تامين هزینه هاي خود را ندارند. عالوه بر این در 3-2سال 
اخير، در اثر تحریم ، كرونا، مسائل مدیریتي یا هر عامل دیگر، نگراني ها در 
حوزه اقتصاد بيشتر هم شده است. این البته فقط مختص مردم نيست؛ 
مسئوالن ارشد كشــور هم آن را پذیرفته اند و مدام به آن تأكيد دارند. 
پيام این تأكيدها این است كه جامعه شــرایط اقتصادي خوبي ندارد. 
طبعا در چنين شرایطي، مردمي كه توان اقتصادی باالیي ندارند، براي 
تامين معاش روزانه خود، از هر امکان موجودی استفاده مي كنند. یکي 
از گزینه ها براي جبران ناتواني اقتصادي و تامين معيشت، در بسياري 
از خانواده ها كار كودكان است. به همين دليل است كه به اعتقاد من، 
كار كودكان این روزها در سطح جامعه مشهودتر شده است. البته هيچ 
عدد رسمي و قابل اعتنایی در این زمينه وجود ندارد كه بگویيم مثال 
10سال پيش اشــتغال كودكان به این ميزان بوده و حاال به این عدد 
رسيده است اما با مشاهدات معمول در جامعه اینطور به نظر مي آید كه 
تعداد كودكان مشغول كار،  چه كارهاي كاذب همچون تکدي گري و 
چه كارهاي دیگر مثل فروشندگي، زباله گردي،  خدمات ساختماني، 
كارگري در كارواش و... بيشتر شده است. كار كودكان عوارض مختلفي 
دارد؛  عارضه اول این است كه بچه ها كودكي نخواهند كرد و پيامدهاي 
این عارضه بعدها در زندگي آنها خودش را نشان خواهد داد. عارضه دوم 
محروميت كودكان از حقوق شهروندي مثل حق آموزش، حق امنيت، 
حق بودن در كنار خانواده،  دسترســي به خدمات بهداشتي و... است. 
عارضه سوم این است كه بعضا خود بچه ها درگير آسيب هاي اجتماعي 
همچون اعتياد،  مشاركت در جرائم و مواردي از این قبيل مي شوند.  از 
سویي معموال جاهایي كه كودكان به كار گرفته مي شوند، نظارت آنچناني 
وجود ندارد كه بشود نسبت به تامين امنيت آنها اطمينان یافت. انجام 
كارهاي سنگين و طوالني و خارج از توان بچه ها، در سالمت آنها تأثير 
منفي مي گذارد. آنها بعضا خودشان هم درگير رقابتي در كار مي شوند 
كه سبب مي شود مراقب ســالمت خود نباشند. آنها بيمه نمي شوند، 
پول كمتري مي گيرند،  كار بيشتري هم انجام مي دهند و طبعا همه 
این موارد آسيب زاست. مسئله مهم بعدي آزارها و خشونتي است كه 
اشکال مختلف این كودكان تحمل مي كنند؛ این مسئله بسيار مهمي 
است. در قانون حمایت از اطفال كه پارسال باالخره پس از 16سال، به 
تصویب رسيد، 3-2 بند مشخصا به  كار كودكان و ممنوعيت بهره كشي 
از آنها و آزارشــان اختصاص دارد. كودكان تقریبا در همه جاهایي كه 
به كار گرفته مي شوند، عموما خشونت را به شکل هاي مختلف تجربه 
مي كنند. خشونت فقط كتك زدن نيســت؛ مثال كودكي كه مجبور 
است كه در یك كارگاه كنار آدم هاي بزرگ بخوابد، سالمتش در خطر 
است. آزارهاي عاطفي كه تجربه مي كنند، موضوع دیگري است كه به 
راحتي نمي شود از كنارش گذشــت یا تحقيري كه اینها مي شوند، با 
هيچ مقياسي قابل سنجش نيست. این موضوع نهایتا به سرمایه سوزي 
منجر مي شود؛ یعني همه این عارضه ها در نهایت سرمایه انساني ما را به 
مخاطره مي اندازد. كودكان سرمایه این كشورند، با این روند این سرمایه 
از دست مي رود. ما گاهي مواقع با همين نوع رفتارها بچه ها را آماده انتقام 
مي كنيم. طبيعي است كه با این روند فرصت هاي خالقيت، نوآوري، 

پرورش و حتي فرصت هاي مشروع كار از اینها گرفته مي شود.

 خيلي زودتر از سن شــان 
درگير مســائل اقتصادي گزارش

شــده اند، معني گراني را 
خوب مي فهمند، اضطراب پدر و مادر را از 
باال رفتن كرایه خانه دیده اند، مي دانند كه 
تورم یعني چه؟ این حقوق كفاف زندگي 
را نمي دهد یعني چه؟ از البه الي مکالمه 
روزمــره كوچــه، خيابــان و تلویزیون 
شــنيده اند كه دالر باال رفتــه، نان گران 
شده، ميوه گران شده، شير و پنير گران 
شده، قيمت گوشــت و مرغ سر به فلك 
گذاشته؛ اینها و خيلي چيزهاي دیگر را 
مي فهمند و همين باعث شده كه دست از 
بازي و تفریح و درس و مشــق بکشند و 
مشغول كار شوند؛ كودكان و نوجواناني 

كه خيلي زود نان آور خانواده شده اند.
در كوچــه و خيابــان ســر بچرخانــي 
مي بيني شــان، در ســوپرماركت ها، 
كارواش هــا، كارگاه هاي تراشــکاري و 
كارتن ســازي ، مکانيکي، در بــازار، بين 
دستفروشــان خياباني و مترو و بيشتر از 
همه در رســتوران هایي كه هر روز مثل 
قارچ در خياباني مي رویند. كار مي كنند 
كه چرخ الكــردار زندگــي بچرخد، كه 
اجاره خانه عقب نيفتد، كه بتوانند بدون 
التماس به كسي چيزهایي را كه دوست 
دارند بخرند، كه پدر و مادر بر سر نداري 
با هم دعوا نکنند، كــه  پدر یکی از كرونا 
فوت شــده و پدر آن دیگری بيکار است 
و ... بچه هایــي كه به خاطــر فقر مجبور 
شده اند نقش آدم  بزرگ ها را بازي كنند. 
تعدادشان مثل هميشه در ایران نامعلوم و 
مبهم است. مسئوالن بهزیستي و وزارت 

رفاه به عنوان متوليان اصلي عالقه اي به 
پرداختن به این موضوع ندارند و تالشي 
براي شفاف كردن آمار نمي كنند. آخرین 
باري كــه اطالعاتي در ایــن خصوص از 
ســوي مركز آمار و اطالعات راهبردي 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي منتشر 
شده مربوط به سال1398 است كه نشان 
مي دهد 499هزار كودك كار در ایران تا 
سال1396 فعاليت مي كردند درحالي كه 
آمارهاي غيررســمي از وجود 4ميليون 
كودك كار در ایران خبر مي دهد. حتي در 
این دو سال كه شرایط اقتصادي بحراني 
شــده و حضور كــودكان و نوجوانان در 
عرصه كار، مشهودتر از گذشته است، هيچ 
نهادي نخواســته كه روي آنان متمركز 
شــود؛ بچه هایي كه تفریح را، بازي هاي 
كودكانه را، درس و مشــق را رها كرده و 

نان آور خانواده شده اند.

به مدرسه بر نمي گردم
بهمــن 13ســال دارد، كالس هفتم را 
نصفه و نيمه رها كرده و با برادر 18ساله اش 
آمده كــه در كارواش كار كند. برادرش 
ماشــين ها را بعد از كف مالي مي شوید و 
بهمن خشك مي كند، روزي 20تا 30تا؟ 
نمي داند، حساب كار از دستش در رفته. 
از صندوق عقب باید شــروع كند، آنجا 
كه خشك شد به درها مي رسد و بعد هم 
كاپوت جلو. قدش كوتاه است و وزنش باال، 
به زور مي تواند شيشه هاي عقب و جلو را 
خشك كند، چه برسد به سقف ماشين. 
این است كه چهارپایه بلندي زیر پایش 
مي گذارد تا آن باال را هم حسابي خشك 
كند كه یك وقت لکــي نماند كه صداي 
مشــتري در بياید و بــرود پيش صاحب 
كارواش بــه اعتراض و بعــد او هم براي 

جریمه باز هم 5هــزار تومان از حقوقش 
كم كند؛ »از نازي آباد مي آیيم اینجا. پدرم 
كارمند دخانيات اســت. حقوقش كفاف 
زندگي مان را نمي دهد. هر چه مي خواهيم 
بخرد، مي گوید ندارم. این شد كه وقتي 
مدرسه اینترنتي شــد و دیدم هيچ چيز 
نمي فهم ام، درس را گذاشــتم كنار و با 

برادرم آمدم كارواش.«
حقوق بهمن از انعام مشتري هاست، اگر 
از خشکشویي ماشين شان راضي باشند 
و پولــي بدهنــد، او روزي 80تا 90هزار 
تومن درآمد دارد، اگــر نه مدیر كارواش 
روزي 40تومن بيشتر دستمزد به بهمن 
نمي دهد. مي گوید:»فن كار این است كه 
وقتي كارت تمام شد، دست ات را بگيري 
جلوي صاحب ماشين و بگویي خدا بركت! 
آن وقت او انعامت را مي دهد. من اما بلد 
نيستم، یعني خوشــم نمي آید، مشتري 
اگر پولي داد كه داد اگر نه كه من چيزي 

نمي گویم«.
انگشتان دو دستش چغر شده و پوست 
انداخته از بس دستمال را محکم چالنده، 
شب ها مادرش وازلين برایش مي زند تا 
نرم شــوند، اما صدایش را درنياورده كه 
كمرش هم درد مي كنــد؛ »یك چيزي 
توي كمرم وقتي خم و راســت مي شوم، 
تير مي كشد. شب ها یواشکی كيسه آب 

گرم كه مي گذارم، آرام مي گيرد.«
بهمن تصميــم قطعــي اش را گرفته، 
نمي خواهــد بــه مدرســه برگــردد، 
مي خواهــد كار كنــد تا پولدار شــود 
و چيزهایي كه دوســت دارد را بخرد؛ 
گوشي موبایل، موتور، پي اس4؛ »شاید 
هم پولمــان با پدر و برادرم رســيد كه 
یك خانه بخریم و از دست مستأجري 

خالص شویم.«

 پادويي در بازار
محمدحســين، پادوي یك طالفروشي 
است در بازار بزرگ تهران؛ از پایيز99 تا 
حاال. كارش این است كه راس ساعت11 
خودش را برساند بازار، مغازه را تي بکشد، 
شيشه هاي ویترین را برق بيندازد، جلوي 
در را آب بپاشــد و بعد وقتي قيمت طال 
به روز شد، برود بایســتد دم در مغازه تا 
اوستا صدایش بزند براي كاري؛» كارت  
مشتري ها را مي دهد دستم كه ببرم دم 
عابر بانك پول طال را كارت به كارت كنم. 
چك  مي دهد كه ببرم بانك و بخوابانم به 
حساب، طالهاي نو و دســت دومي كه 
مشــتري خریده را مي برم كارگاه براي 
تعمير یا آب كاري، برایشان ناهار مي خرم 
و صفحه اینســتاگرام طالفروشــي هم 

تازگي داده دستم تا بچرخانم.«
محمدحســين 15ساله اســت. كالس 
نهم را با زور تقلــب در امتحان مجازي و 
كمك همکالســي ها تمام كرده و دیگر 
قصد درس خواندن ندارد. دوســت دارد 
زودتر كار كند و به پول برســد؛ پولي كه 
از نظرش حالل همه مشــکالت است؛ 
»دایي و پسر خاله هایم با مدرك ليسانس 
و فوق ليســانس بيکارند یا بــا موتور و 
ماشين كار مي كنند. من چرا باید وقتم 
را صرف درس خواندنــي بکنم كه تهش 
به هيچ كجا ختم نمي شــود؛ پدر خودم 
ليسانسه اســت و كارمند ثبت احوال اما 
حقوقش تازه 6ميليون شده. با این پول 
چه كار مي شــود كرد؟ این شد كه دیدم 
بيایم از االن كار كنم بهتر از این است كه 
6،5 ســال دیگر با مدرك بروم با ماشين 
مسافركشي یا تهش كارمندي بشوم كه 
حقوقش به نصفه برج هم نمي رسد.«  او 
از انتخابي كه كرده راضي اســت حتي 
وقتي مجبور است روزي 8ساعت بيرون 
مغازه در ســرما و گرما ســر پا بایستد و 
دائم در حال تردد در گذرهاي شــلوغ و 
خطرناك باشد؛»3ماه پيش بود كه یك 

زنجير 4گرمي را از جيبم دزدیدند، خيلي 
ترســيده بودم، مي خواستم فرار كنم اما 
طالفروش از پدرم سفته داشت. این شد 
كه با ترس و لرز رفتــم و گفتم طال را از 
جيب شلوارم زدند، كلي داد و هوار كرد 
و عصباني شــد. حتم داشتم كه اخراجم 
مي كند امــا نگهم داشــت و فقط از من 
جریمه طال را گرفت. االن هم مدتي است 
كه بردن طال به كارگاه را به شاگرد پشت 

دخلش سپرده.«
حقوق محمد حســين ماهي 2ميليون 
 و800هزار تومان است؛ رقمي كه براي او 
خيلي ارزش دارد و به نظرش براي شروع 
كافي است؛ » پدرم اوایل نمي دانست، بعد 
هم كه فهميد كلي داد و بيداد راه انداخت 
كه حق نداري بروي ســر كار اما حاال كه 
مي بيند كمك خرج خانه شده ام، حرفي 
نمي زند و فقط مي گویــد  اي كاش كنار 
كار درس هم مي خواندي. اما من جان و 
توان درس خواندن دارم؟ 9صبح از خانه 

مي زنم بيرون و 7شب مي رسم خانه.«

خداحافظي با رؤياي فوتبال
مکانيکي كنار زمين چمن فوتبال است. 
از صبح زود تا عصر بچه ها مي آیند براي 
كالس فوتبال؛ از بچه 6ساله گرفته تا آنها 
كه 17، 18ســال دارند و حاال حرفه اي 
شــده اند. اول خوب گرم مي كنند، بعد 
مربي تمرین مي دهد و نيم ســاعت آخر 
هم دو تيم مي شــوند و یك دست بازي 
مي كنند. حامد هر روز از داخل مکانيکي 
این صحنه ها را مي بينــد و صداي بازي 
بچه ها دائم در گوش اش است اما به روي 
خودش نمــي آورد كه یك روز دوســت 

داشته هافبك باشد.
كم حرف اســت و جدي. طــوري آچار 
دستش گرفته كه انگار 30سالی مي شود 
كه مکانيك است. تر و فرز مي رود داخل 
چال و به اوســتا گــزارش مي دهد كه 
ماشــين روغن ریزي دارد یا نه. تعویض 

الستيك با او است و پنچرگيري را خوب 
انجام مي دهد؛ »همه  چيز گرون شــده، 
آمــده ام كار كنم تا كمك پــدر و مادرم 
باشم.« حرف او شــبيه حرف هم نسالن 
خودش است؛ گراني را با پوست و گوشت 
حس كرده، نگراني هاي هر روزه پدر را از 
چشمانش خوانده و نمي تواند قبول كند 
كه او هــر  ماه براي رســاندن خرج خانه 
از این و آن پول قــرض بگيرد؛» من كه 
مي خواستم بروم فني و حرفه اي و مکانيك 
بخوانم، آمدم اینجا و كار را عملي شروع 

كردم؛ این طوري پول هم در مي آورم.«
حامد 14ســاله اســت اما مثل یك مرد 
40ساله رفتار مي كند. صاحب مکانيکي 
مي گویــد: » در این دو ســال بچه هاي 
زیادي براي كار به اینجا مي آیند، بيشتر 
هم بين 13تا 19ســاله هایي هســتند 
كه درس را رها كرده انــد و آمده اند كه 
بچســبند به كار تا پــول در بياورند؛ چه 
بچه هاي بااســتعدادي! چقدر توانمند! 
با انرژي! امــا خب من كال 2تا شــاگرد 
مي خواستم. حامد از پارسال با التماس 
آمد و 2 ماه هم مجانــي كار كرد اما حاال 
حرفه اي شــده و حقوق مي گيــرد اما 
بيمه اش نکرده ام چون زیر ســن قانوني 

است.«
كودكان كار تعدادشان كم نيست؛ متين 
كه در كفاشــي كار مي كند، محســن 
كــه در متــرو مســواك و خميردندان 
مي فروشــد، حورا كه ادمين یك صفحه 
اینترنتي لباس فروشــي است، مهري و 
نوید و رئوف كه هر روز مي آیند حاشــيه 
جاده بهشــت زهرا و گل و خيار چنبر و 
كاهو مي فروشند،احمد كه در هفت تير 
دستفروش اســت، فرزانه كه در كارگاه 
خياطي سري دوز اســت؛ بچه هایي كه 
نه دســتمزد خوبي مي گيرند، نه كسي 
حق و حقوق كودكي آنها را به رســميت 
مي شناسد و نه مي دانند كه در آینده چه 

بالیي سر جسم و روحشان مي آید. 

روایت زندگي كودكان و نوجوانانی كه در بحران اقتصادي و كرونا، بازي و درس را رها 
كرده و راهی بازار كار شده اند

دست های کوچک؛ رؤياهای بزرگ
دل

ا عا
 من

ي/
هر

مش
س: ه

عک

سيدحسن موسوي چلك 
رئيس انجمن مددكاري ايران

  دارو احتكار نكرديم
كمبود دارو و شلوغي داروخانه ها این روزها معضل اصلي بخش بزرگي 
از جامعه ایران به خصوص شهرونداني است كه خود یا اطرافيان شان 
دچار بيماري كرونا شــده اند. در این ميان اخبار احتــکار دارو در 
شبکه هاي مجازي نيز ذهن مردم را پریشان كرده است. به گزارش 
ایسنا، حاال رئيس سازمان غذا و دارو عنوان كرده كه داروهاي موجود 
در انبار مرتبط با كرونا نبوده است و این اخبار صحت ندارد. محمدرضا 
شانه ساز این را هم گفته كه داروي رمدسيویر به اندازه 3 ماه در كشور 
موجود است و نگراني بابت مواداوليه و تهيه این دارو نداریم. او توضيح 
داده است: »بســياري از داروهاي مورد نياز كشور را از پاي هواپيما 
ترخيص مي كنيم و نياز به انبار در گمرك نيست، داروهایي كه اكنون 
در انبار موجود است باید بررسي شوند زیرا بخش قابل توجهي از آنها 
در كشور توليد كننده داخلي دارد و نياز به واردات نيست. او تأكيد كرد: 
سرم به اندازه كافي در بيمارستان ها توزیع شده و در داروخانه هاي 
شهري نيز توزیع آن از دیروز آغاز شده و بيش از 100 داروخانه نيز 

به ليست توزیع سرم افزوده شده است و اكنون جاي نگراني نيست.
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 شيوع بي مهاباي گونه 
دلتاي ویروس كرونا كه دانش

طبق مطالعات مختلف، 
اثربخشي بسياري از واكسن ها را زیر 
سؤال  برده، باعث شــده است كه در 
بسياري از كشــورها تصميم بر سر 
تزریق دوز ســوم یا تقویت كننده، به 
مرحله اجرایي برســد. بــه گزارش 
رویترز، در آمریــکا بحث تزریق دوز 
سوم به افرادي با نقص سيستم ایمني 
از مدت ها پيش مطرح شــده و دكتر 
آنتوني فائوچي، مشاور كاخ سفيد در 
مقابله با كرونا معتقد است كه احتماال 
به زودي همه مــردم به دوز ســوم 
واكسن نياز پيدا خواهند كرد. سازمان 
غذا و داروي آمریکا مجوز اســتفاده 
اضطراري دوز تقویتي واكســن هاي 
فایزر و مدرنا را براي افراد دچار نقص 
سيســتم ایمني، صادر خواهد كرد و 
مركــز كنتــرل و پيشــگيري از 
بيماري هاي آمریکا نيز روز جمعه آن 
را تأیيد كــرد. فائوچي دربــاره دوز 
تقویتي به سي ان بي سي گفت: »جز 
افرادي با نقص سيســتم ایمني، در 
شرایط فعلي نيازي به دوز سوم براي 
ســایر افراد نيســت. اما آژانس هاي 
بهداشــت عمومي فدرال، داده هاي 
افراد واكسينه شده را به صورت هفتگي 
و ماهانــه در بين گروه هاي ســني 
مختلف ردیابي مي كنند تا مشخص 
شود كه آیا سطح حفاظت واكسن در 
حال كاهش است یا خير. اگر سطح 
ایمني كاهش پيدا كرد و به یك نقطه 
خاص رســيد، ما آماده ایم تا به این 
افــراد دوز تقویت كننــده بدهيــم. 
به گفتــه فائوچي، بــراي افرادي كه 
واجد شــرایط دوز تقویتي هستند، 
توصيه مي شود از همان واكسني كه 

در ابتدا 2دوز آن را زده اند، اســتفاده 
ریمویــن،  آن  دكتــر  شــود.« 
اپيدميولوژیست آمریکایي نيز با دكتر 
آنتوني فائوچي دربــاره اینکه همه 
مردم جهان به احتمال زیاد، روزي به 
تزریق دوز سوم واكسن كووید -19 
احتياج خواهند داشت، موافق است. 
ریموین، مي گوید: »من فکر مي كنم 
دكتر فائوچي درست مي گوید. چيزي 
كه مي تواند یك تزریق تقویت كننده 
را تضمين كند، كاهش اثربخشــي 
واكسن در برابر بيماري هاي شدید و 
بستري شدن یا مرگ است. البته ما 
هنوز بــه آن نقطه نرســيده ایم، اما 
مطمئنا در آن زمان به تقویت كننده 

نياز پيدا خواهيم كرد.«

تقويت ســينوفارم بــا فايزر و 
آسترازنيكا

مطالعات انجام شــده در پرو نشان 
داده اســت كه 2دوز واكسن چيني 
ســينوفارم تا 50/4درصد از ابتالي 

كادر درمــان این كشــور بــه انواع 
پيشــرفته ویروس كرونا مؤثر بوده 
اســت. این در حالي است كه در پرو 
موارد ناشــي از كووید-19 در حال 
افزایش اســت و به نظر مي رسد دوز 
تقویت كننــده واكســن باید درنظر 
گرفته شود. این مطالعه در بازه زماني 
 ماه فوریه تا ژوئــن، زماني كه پرو در 
حال مبارزه با موج دوم و ســركش 
عفونت هــاي توليد شــده توســط 
گونه هاي المبدا و گاما ویروس كرونا 
بود، روي نزدیك به 400هزار نفر از 
كادر درمان كه 2دوز كامل واكســن 
ســينوفارم را دریافت كردند، انجام 

شد.
این مطالعه هفته گذشــته توســط 
دانشمندان مؤسســه ملي بهداشت 
پرو و 2مؤسســه تحقيقاتــي دیگر 
منتشر شد كه نشان مي دهد، اگرچه 
اثربخشي سينوفارم براي جلوگيري از 
ابتال زیاد نيست با این حال، 94درصد 
در جلوگيري از مرگ ومير مؤثر است. 

در برخي از كشورها ازجمله كامبوج 
و امارات متحده عربي، واكسن هاي 
فایــزر و آســترازنيکا را به عنــوان 
تقویت كننده براي افرادي كه 2دوز 
از سينوفارم داشته اند، ارائه كرده اند. 
ليلي سوالري، یکي از نویسندگان این 
مطالعه، مي گویــد: »به احتمال قوي 
همه مردم دنيا به زودي به دریافت دوز 
سوم یا تقویتي واكسن نياز خواهند 
داشت، اما فعال ســؤال این است كه 
چه زماني و بــا چه نوع واكســني. 
ســوالري مي گوید كــه اگرچه اثر 
واكسن سينوفارم در برابر عفونت ها 
پایيــن بود، امــا همچنــان مطابق 
اســتانداردهاي ســازمان بهداشت 
جهانــي قابل قبــول اســت. طبق 
داده هاي ســازمان بهداشت جهاني، 
این واكسن در كارآزمایي هاي باليني 
فاز ســوم 78/1درصد اثربخشي در 
برابر موارد عالمــت دار كووید-19 
نشــان داده بود. در بيانيــه وزارت 
بهداشــت پــرو آمده اســت كه  ماه 
گذشته این واكسن 98درصد در برابر 
مرگ وميرمؤثر بوده است. پرو داراي 
باالترین سرانه مرگ ومير همه گير در 
جهان است كه دانشمندان مي گویند 
ناشــي از نوع المبدا اســت كه براي 
نخســتين بار در اواخر سال گذشته 
شناسایي شد و این كشور را فراگرفت.
گونه المبداي كرونــا اخيرا به دليل 
شــيوع در بخش هایــي از آمریکا و 
كشورهاي آمریکاي التين سرفصل 
خبرها قرار گرفت، هرچند چندین 
كارشــناس بيماري هــاي عفونــي 
تأكيــد كرده اند كه ممکن اســت 
شــيوع این نوع، رو به كاهش باشد. 
محققان ژاپنــي در مقاله اي داوري 
نشــده، گفته اند كه این نوع در برابر 
آنتي بادي هاي ایجاد شــده توسط 
واكســن مقاوم تر از نســخه اصلي 

ویروس است.

 اگرچه مطالعات نشان مي دهد هنوز دنيا به طور كامل نيازي به دوز سوم واكسن هاي كووید-19 ندارد
اما پيشروي گونه هاي مختلف ویروس به ناچار در آینده اي نزدیك این اتفاق را رقم خواهد زد

ماه ژوئيه2021به طور رسمي گرم ترین ماه ثبت شده 
توسط بشر در تاریخ نام گرفت. به گزارش وب سایت 
ورج، ماه ژوئيه ســال جاري، 3ماه ژوئيه گذشــته 
در ســال هاي2016، 2019و 2020را به شــکلي 
ميلي متري شکســت داد و خود گرم ترین ماه تاریخ 
لقب گرفت. این واقعيت كه گرماي باالي همه این 
ماه ها در سال هاي اخير اتفاق افتاده، فقط یك نکته 
را فریــاد مي زند و آن تغييرات آب و هوایي اســت. 
»ریك اسپينراد«، مدیر اداره ملي اقيانوسي و جوي 
)NOAA( در بيانيــه اي اعالم كــرد: »باید بگویم 
كه در این مورد رتبه اول، بدترین مکان محســوب 
مي شــود.« NOAA ركورد دماي جدیــد را دیروز 
تأیيد كرد كه اســپينراد در این بــاره گفت، چنين 
موضوعي به مسير نگران كننده و مخلی را كه تغيير 
آب و هوا براي جهان تعيين كرده است، مي افزاید. 
دانشمندان شواهد بيشــتري نسبت به گذشته در 
اختيار دارنــد كه تغييرات جوي را بــه آب و هواي 
شــدیدتر مرتبط مي كند، به ویژه در مورد گرما. بنا 
به گزارش سازمان ملل متحد در مورد وضعيت آب 
و هوا، انسان ها با ســوزاندن سوخت هاي فسيلي بر 
آب و هوا در سراسر جهان تأثير گذاشته اند. براساس 
گزارش جدید، تقریبا در همه مناطق جهان، به غيراز 
مناطق قطبــي، از دهه1950به این طرف شــاهد 
افزایش گرماي شدید بوده ایم. اینگر اندرسن، مدیر 
اجرایي برنامه محيط زیست سازمان ملل متحد، در 
یك كنفرانس مطبوعاتي در روز نهم آگوست گفت: 
»تغييرات آب و هوایي مشکلي است كه اكنون وجود 
دارد. هيچ كس ایمني ندارد و همه  چيز بسيار سریع 
در حال بدتر شدن اســت.« درحالي كه ماه گذشته 
ميــالدي گرم ترین ماه جهــان در كتاب ها از زمان 

ثبت پرونده ها در 142سال گذشته بوده است، گرما 
به ویژه در برخي مناطق بسيار شدید و طاقت فرسا 
بود. به گفته NOAA،  ماه ژوئيه ركورد دماي سطح 
زمين را براي كل نيم كره شــمالي شکســت. آسيا 
همچنين داغ ترین ماه ژوئيه خود را به ثبت رساند. 
چنين گرماي بي سابقه اي مي تواند خسارت سنگيني 
را حتي در مناطق معموالً ســردتر به دنبال داشته 
باشــد؛ به ویژه اینکه مردم و زیرســاخت هاي آنجا 
تاكنون مجبور نبوده اند خود را با چنين تابستان هاي 
گرمي وفق دهند. به عنوان مثال، جنوب غربي كانادا 
و شمال غربي اقيانوس آرام تابستان امسال ناگهان 
دچار موج گرما شــدند كه این امر موجب تخریب 
جاده ها شد. در عين حال این گرماي بي سابقه منجر 
به مرگ صدها نفر شد و هزاران نفر را نيز راهي بخش 
اورژانس بيمارســتان هاي مختلف كرد. همچنين 
شاهد آتش سوزي هاي گســترده اي در این مناطق 
بودیم كه اوضاع را دگرگون كرد. یك تيم بين المللي 
از محققان اعالم كردند كه شدیدترین موج گرما كه 
در اواخر مــاه ژوئن رخ داد، بــدون تغيير آب و هوا 
»عماًل غيرممکن« بوده اســت. این موج از زمان 
شروع، ركورد شدیدترین موج گرماي تابستان در 
آمریکاي شــمالي را به خود اختصاص داده است. 
در همين حال مــاه اوت نيز تا اینجا ماه ســوزاني 
بوده اســت. موج گرماي دیگري در شمال غربي 
اقيانوس آرام در حال فعاليت است. همچنين باید 
گفت كه اروپا امکان دارد، گرم ترین روز خود را در 
تاریخ یازدهم آگوست )20مرداد(، زماني كه دماي 
هوا به 48/8درجه ســانتي گراد در سيسيل ایتاليا 
رســيد، دیده باشد. ســازمان جهاني هواشناسي 
هنوز در حال فعاليت براي تأیيد این ركورد است. 
اما اگر انتشار گازهاي گلخانه اي همچنان در حال 
افزایش باشــد، جهان به احتمال بسيار زیاد شاهد 

ركوردشکني هاي پياپي دما خواهد بود.

گرم ترين ماه تاريخ رقم خورد
به طور حتم اگر انتشار گازهاي گلخانه اي كاهش نيابد، بازهم شاهد ركوردشکني دماي هوا خواهيم بود

حرکت به سمت دوز تقویتی

زهرا خلجی
خبر نگار

دنياي رمز ارز

بايننس، هكرها را رديابي مي كند

به آزمایشــگاه تحقيقاتي هوش مصنوعي Fetch.ai گفته شده 
اســت كه صرافي ارزهاي دیجيتال بایننس، افراد پشت پرده هك 
2ميليون و 600هزار دالري را شناسایي خواهند كرد. به گزارش 
وب سایت كوین تلگراف، »دادگاه هاي سلطنتي لندن« به بایننس 
دستور داده است كه هکرها را شناسایي و دارایي هاي سرقت شده 
را توقيف كند. این موضوع در خصوص ارزهاي دیجيتال كه گفته 
مي شود، غيرقابل ردیابي هستند، مي تواند نقطه روشني براي مقابله 
 Fetch.ai با سوءاستفاده از رمزارزها محسوب شود. گزارش شده كه
ادعا كرده است كه هکرها در تاریخ ششم ژوئن، 2ميليون و 600هزار 
دالر ارز دیجيتال را از حساب آنها در بایننس سرقت كرده و توكن ها 
را با قيمت بســيار پایين تري به فروش رسانده اند. سيدور رحمان، 

شــریك تيم حقوقي Fetch.ai در این باره مي گوید:»ما باید این 
افسانه كه دارایي هاي دیجيتال، ناشناس هستند را از بين ببریم. 
واقعيت این است كه با قوانين و برنامه هاي مناسب مي توان آنها را 
ردیابي و ثبت كرد.« گفته شده است كه رحمان ادعا مي كند بایننس 
در حال ردیابي افراد بوده و توانسته مقداري از وجوه سرقت شده را 
مسدود كند. در عين حال، این صرافي دیجيتال ممکن است پيش 
از بازگرداندن توكن ها، شــواهدي از Fetch.ai بخواهد كه ثابت 
كند، حساب آنها هك شده است. سخنگوي بایننس در این زمينه 
به كوین تلگــراف گفت:»ما مي توانيم تأیيد كنيــم كه در بازیابي 
دارایي ها به Fetch.ai كمك خواهيم كرد و بایننس به طور مرتب 
حساب هایي را كه مشخص شده است، فعاليت هاي مشکوكي را كه 
منطبق با سياست هاي امنيتي ما نيست و تعهدي به ارائه اطمينان 
به كاربران هنگام استفاده از پلتفرم ما نمي دهد، مسدود مي كند.« 
صرافي دیجيتال بایننس امسال در مركز توجه انگليس قرار گرفته 
است، زیرا مؤسســات مالي محلي محدودیت هایي را براي خرید 
ارزهاي دیجيتال توسط مشتریان خود با استفاده از این پلتفرم وضع 
كرده اند. اداره رفتار مالي بریتانيا به بایننس دستور داد در ماه ژوئن 
فعاليت هاي تحت نظارت خود را در این كشور متوقف كند. به دنبال 
آن اعالميه، بانك HSBC پرداخــت كارت اعتباري به بایننس را 
متوقف و این در حالي بود كه بانك باركليز پرداخت هاي مشتریان 

به صرافي را مسدود كرد.

سازمان تامين اجتماعي به عنوان یکي از 
بزرگ ترین سازمان هاي كشور، به طيف فناوري

از مراجعــان، ازجملــه  وســيعي 
بيمه شدگان، كارفرمایان و بازنشستگان خدمت رساني 
مي كند. مراجعان تامين اجتماعي تا همين چند سال 
پيش، براي انجام جزئي ترین امور خود باید به یکي از 
شعب این سازمان مراجعه مي كردند. ازدحام شعب، 
نارضایتــي مراجعان و كاركنــان را به طور عموم، به 
همراه داشت تا اینکه كارگزاري ها فعاليت خود را آغاز 
كردند. با این حال، كارگزاري ها هم، اكنون جوابگوي 
حجم باالي تعداد مراجعات نيست. به همين خاطر، 
تامين اجتماعي بــه ناچار به ســمت ارائه خدمات 
الکترونيك، به ویژه از آغاز شــيوع ویروس كرونا در 
كشور حركت كرد. اگرچه امروز بخش قابل توجهي از 
خدمات این سازمان، ازجمله در قالب طرح 3070، 
الکترونيکــي شــده، اما فراینــد تدریجــي و كند 
الکترونيکي شــدن خدمــات، همچنان بــا انتقاد و 
نارضایتي طيف وسيعی از مراجعان مواجه است. این 
فرایند كند، درنهایت باعث شــد كه شوراي اجرایي 
فناوري اطالعات در جلسه 22خود، سازمان تامين 
اجتماعي را مکلف كنــد كه حداكثر ظــرف 6ماه، 
باقيمانــده خدمــات حضــوري را هــم به صورت 

الکترونيکي ارائه كند.

نقش تعارض منافع 
رضا باقري اصل، دبير شوراي اجرایي فناوري اطالعات 
در گفت وگو با همشــهري، به گزارش هایي اشــاره 
مي كند كه حتي پيش از شيوع كرونا تأكيد مي كرد 
تامين اجتماعي باید از نظام سنتي خود كه مبتني بر 
كارگزاري و شعب اســت، فاصله بگيرد و خدمات را 

به صورت الکترونيکي ارائه كند.
اما ســؤالي كه ذهن مردم را به خود مشــغول كرده، 
این اســت كه چه موضوعي باعث شــده كه فرایند 
الکترونيکي شدن خدمات تا این حد به كندي پيش 

برود؟
باقري اصل به تعارض منافعي اشــاره مي كند كه از 
سمت انجمن كارگزاران مشــاهده مي شود. به گفته 
او، »هيچ توجيه عقالني و علمي پشت استدالل هاي 
این انجمن وجود ندارد تا ما بخواهيم دوباره رویکرد 
الکترونيکی سازي را به ســمت كارگزاري ها و شعب 
ببریم«. در واقع به نظر مي رسد با الکترونيکي شدن 
خدمات، فعاليت كارگزاري ها به شدت كاهش  مي یابد 

و احتماال پس از مدتي متوقف مي شود.
باقري اصل با اشاره به فرایند الکترونيکي شدن احراز 
هویت در بانك ها و بورس و همچنين انجام تقریبا همه 
امور بانکي از طریق سامانه هاي بانکي مي گوید:»هيچ 
توجيهي وجود ندارد كه تاميــن اجتماعي بخواهد 

خدمات خود را حضوري ارائه دهد، مگر اینکه بخواهد 
به منافع كســاني توجه كند كه در این حوزه داراي 

تعارض منافع هستند«.
دبير شوراي اجرایي فناوري اطالعات البته به تکاليفي 
ازجمله خدمت 3070 اشاره مي كند كه طي یك سال 
اخير باعث كاهش تمركز مراجعان و حفظ جان مردم 
و كاركنان شــد. باقري اصل در توضيح این سرویس 
مي گوید:»با ارائه 30خدمت، 70ميليون مراجعه به 
این سازمان كاهش مي یابد«. به گفته او »این خدمت 
ازجمله باعث حذف دفترچه بيمه و گسترش خدمات 
نســخه الکترونيك شــد كه اگرچه از نظر ما هنوز 
به صورت كيفي ارائه نمي شود، اما به لحاظ كمي در 
حال رشد اســت و اميدواریم كه به لحاظ كيفي هم 

توسعه یابد«.

فرصت 6ماهه تامين اجتماعي
شــوراي اجرایي فناوري در ماده 2مصوبه جلسه 22 
به تاميــن اجتماعي 6 ماه فرصت داده شــده تا همه 
خدمات خود را الکترونيکي كند، مگر خدماتي كه به 
هيچ عنوان قابل ارائه به صورت الکترونيکي نيستند. 
البته این نوع خدمات حضوري باید به تأیيد كارگروه 

تعامل پذیري برسد. اما آیا این زمان كافي است؟
دبير شــوراي اجرایي فناوري اطالعات با اشــاره به 
اینکه این فرصت مربوط بــه بقيه همان 30خدمت 
است، می گوید:»ما به لحاظ سامانه و سيستم)فناوري 
اطالعات( هيچ مشــکلي نداریم و این فرصت از این 

منظر زیاد هم محسوب مي شود«.
باقري اصل مشکل را در نحوه استقرار مدیریت تحول 
مي داند و مي افزاید:»ما در مدیریت تحول دیجيتال با 
این چالش روبه رو هستيم كه ذي نفعان وقتي دچار 
تعارض منافع مي شوند، مقاومت بيشتري مي كنند«.

او با اشاره به مورد نسخه الکترونيك می گوید: »وقتي 

نظامات امضاي طالیي یا امضاي مميزي طالیي وجود 
داشته باشد، طبيعتا همکاري كمتر مي شود«. 

بنابراین تغيير و تحول، به ویژه تحــول دیجيتال به 
نفر اول دستگاه، تالش هيأت جدید وزیران و انگيزه 
مدیران در حل مســائل ازجمله رفع چالش تعارض 

منافع بستگي دارد.

ضرورت توسعه خدمات كارفرمايي
یکي از كارفرمایان در گفت وگو با همشهري از اینکه 
در عصر دیجيتال براي پرداخت حق بيمه كارگران، 
هنوز باید به شعبه تامين اجتماعي یا به بانك مراجعه 

كند، ابراز نارضایتي مي كند.
دبير شــوراي اجرایي فنــاوري اطالعــات كاهش 
70ميليون مراجعه را در شــرایط كرونا در مقایسه 
با تعداد مراجعات كارفرمایــان در اولویت مي داند. با 
این حال، به ماده 3مصوبه جلسه 22این شورا اشاره 
مي كند كه بخشــي از امور كارفرمایان را تسهيل و 
البته از رفتار دوگانه برخي از آنها در قبال ســازمان 
تامين اجتماعي و ســازمان امور مالياتي جلوگيري 
مي كند. او همچنين با اشاره به تحليل دبيرخانه شورا 
معتقد است كه خدمات كارفرمایي همچنان نيازمند 
توسعه و افزایش اســت و باید به سرعت الکترونيکي 
شود. باقري اصل با اشاره به ارزیابي دولت الکترونيك 
از عملکرد تامين اجتماعــي و نظام نمره دهي به این 
سازمان در مورد این خدمات مي گوید:»كارفرما براي 
دریافت هيچ خدمتي، به هيچ جاي دیگري جز درگاه 

تامين اجتماعي نباید مراجعه كند«. 
اگرچه تاميــن اجتماعي رتبه خوبي داشــته و بين 
25ســازمان برتر در زمينه توسعه دولت الکترونيك 
محســوب مي شــود؛ با این حال، باقري اصل تأكيد 
مي كند:»اگر این سازمان تکاليف شورا را انجام ندهد، 

این بار نمره ارزیابي خوبي دریافت نخواهد كرد«. 

ضرب االجل تحول ديجيتال تامين اجتماعی
تامين اجتماعي مکلف است طي 6 ماه همه خدمات خود را جز در موارد خاص، به صورت الکترونيکي ارائه كند 

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار
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ممنوعیت ترددهای جاده ای و بین شــهری از امروز به مدت 13روز اعمال می شود؛ 
جریمه ها پس از یك ماه، دو برابر خواهد شــد. طبق اعالم ســتاد مقابله با کرونا از 
روز دوشــنبه تا شــنبه هفته آینده ادارات، بانك ها و اصناف تعطیــل خواهند بود

ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونــا در گفت وگو با همشــهری 
جزئیــات محدودیت هــای جدیــد کرونایــی را تشــریح کــرد

ســتاد ملی مقابله با کرونا در دولت ســیزدهم برای 
نخستین بار تصمیم به اعمال محدودیت های جدید 
برای مدیریت پیك پنجم کرونــا گرفت؛ کرونایی که 
تنها در یك هفته اخیر در کشور، جان 3هزارو586نفر 
را گرفته و جمعیت قابل توجهی از مبتالیان بدحال را 
روانه بیمارستان ها کرده است. براساس آنچه در ستاد 
ملی مقابله با کرونا مصوب شــده، قرار است این بار، 
ممنوعیت تردد جاده ای برای مدت زمان طوالنی تری 
نسبت به ســایر محدودیت های کرونایی اعمال شود. 
ستاد ملی مقابله با کرونا این تصمیم را در حالی گرفت 
که هم اکنون 359شهر وضعیت قرمز، 59شهر وضعیت 
نارنجی و 30شــهر وضعیــت زرد را تجربه می کنند. 

براساس اعالم علیرضا رئیســی، سخنگوی ستاد ملی 
مقابله با کرونا از ساعت 12 ظهر امروز )یکشنبه( تا صبح 
شنبه پنجم شهریور، تردد های جاده ای و بین استانی 
جز در موارد استثنا برای آمبوالنس ها، کامیون حمل 
غذا و... ممنوع اســت. رئیســی از لغو تمام مجوزهای 
تردد هم خبر داده و گفته عالوه بر این، افرادی که بنا 
به هر دلیلی تخلف و جریمه شــوند بعد از یك ماه این 
جریمه 2برابر می شــود. به گفته او، از فردا )دوشنبه( 
هم تا پایان روز کاری شــنبه هفته آینده )30مرداد( 
تمام ادارات به جز مشاغل ضروری مانند ادارات برق، 
آب، اورژانس، نیروی انتظامی و... تعطیل خواهد بود و 
در رعایت پروتکل ها هم ســختگیری اعمال می شود. 

براســاس اعالم رئیسی به همشــهری، این بار اجرای 
پروتکل ها متفاوت تر از گذشته خواهد بود؛ چرا که این 
محدودیت ها، با همراهی تمام نهادها ازجمله پلیس، 
اجرا می شــود: »در تصمیم جدید ستاد ملی مقابله با 
کرونا، محدودیت تردد به ممنوعیت تردد تبدیل شده 
که اتفاق مهمی است، چرا که هیچ کس حتی با داشتن 
مجوزهای تردد هم اجازه ســفر نخواهد داشت. نکته 
دیگر اینکــه ممنوعیت تردد قبــل از تعطیلی ادارات 
لحاظ شده و   انتظار داریم حجم سفرها به شدت کاهش 
پیدا کند. نکته ســوم هم اینکه مدت زمان منع تردد 
بیشــتر از تعطیالت پیش رو خواهد بود و تا 5شهریور 
ادامــه دارد. تصمیم گیری درباره اصنــاف هم به این 

صورت است که مشــاغل، ادارات و بانك ها به صورت 
ســختگیرانه تعطیل خواهند شــد و تنها مشاغل و 
ادارات ضــروری اجازه فعالیت دارنــد.« البته یکی از 
انتقادات مطرح شده به اجرای محدودیت های جدید 
کرونایی در کشور، در پیش بودن تعطیالت چندروزه 
در آخر هفته جاری است که به گفته برخی کارشناسان 
منجر به افزایش ســفرها و حضور بیشــتر مردم در 
مراســم عزاداری بدون رعایت پروتکل ها خواهد شد. 
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در این باره توضیح 
می دهد: »امسال تصمیم جدیدی برای برگزاری ایام 
سوگواری محرم گرفته شده و دسته روی ها و برگزاری 
هرگونه مراسم در فضای بسته ممنوع است. هر هیأتی 
هم که از این مســئله تخلف کند، تعطیل می شــود. 
این ممنوعیت ها نســبت به پروتکل هــای ابالغی در 
محرم سال گذشته جدید است. مجموعه این اقدامات 
می توانــد در کنترل پیك پنجم مؤثر باشــد؛ البته به 
شرط نظارت های سختگیرانه و همراهی مردم. کنترل 
اپیدمی یك کار دسته جمعی با مشارکت مردم است 
و اگر مشارکت نباشد واقعا نمی توان آن را کنترل کرد. 
ما افراد پروتکل شکن داریم و باید با آنها برخورد جدی 
و قانونی صورت بگیرد. اینکه فقط اجازه بدهیم جریمه 
شــوند و در نهایت با پرداخت نقدی تخلف کنند این 

مورد قبول نیست.« 

در اجرای پروتكل ها ضعف داشتیم 
رئیسی درباره اعمال محدودیت جدید به عنوان راهی 
مؤثر در فروکش کردن بحران کنونــی و کاهش آمار 
مرگ هــای روزانه بیــش از 500نفر ، هــم می گوید: 
»تا پیــش از ایــن در رعایــت پروتکل ها نســبت به 
پیشــگیری از کرونا انتقاداتی مطرح بود و قبول داریم 
که ضعف هایی داشتیم. ضرورت داشت که پروتکل ها 
از قبل اجرا می شــد و این پاسخ همان سؤالی است که 
همه می پرسند؛ چرا در چنین وضعیتی قرار گرفته ایم و 
پیك های متوالی رقم می خورد؟ چون پروتکل ها واقعا 
رعایت نمی شود. این مســئله هم به این معنی نیست 
که ما در نوشتن پروتکل ها ایراد داریم بلکه در اجرای 
آن نواقصی وجود دارد و باید این بار رفع شود. صادقانه 
بگویم، دیر است اما چه می توان کرد. همین حاال باید 
تصمیم جدی برای مقابله با کرونا می گرفتیم که این 
اتفاق افتاد و اگر با همراهی تمام نهادها ازجمله پلیس 
تمام و کمال اجرایی شــود، به فروکش کردن بحران 

کرونا در پیك پنجم خواهد انجامید.«
 او ضمانــت اجرایی محدودیت هــای جدید را منوط 
به همراهی تمام نهادها ازجملــه پلیس می داند: »در 
محدودیت جدید سیاســت بر ممنوعیت تردد است 
به همین دلیل اجرای درســت آن کامال وابســته به 
عملکرد پلیس راهور کشــور خواهد بــود. پلیس اگر 
بتواند محدودیت جدید را به شــدت کنتــرل و افراد 
را از هرگونه ســفری منع کند، اعمــال محدودیت ها، 
نتیجه بخش خواهد بود، اما اگر قرار باشد روال همانی 
باشد که در گذشته شاهد بودیم و سفرها مانند گذشته 
جریان داشته باشد، اعمال محدودیت ها باز هم کارساز 
نخواهد شد. البته رئیس جمهوری هم تأکید کرده که 
تمام دستگاه های اجرایی و ناظر باید به شدت و قدرت 
وارد عمل شوند و ضمانت اجرایی در ارتباط با تخلفات 
هم میزان جرایم مشخص شده اســت. در این زمینه 

دادستانی، نیروی انتظامی و اصناف موظف به رعایت 
هستند.«

اهمیت رعایت پروتكل ها تا محقق شدن واكسن 
رئیسی درباره اهمیت واکسیناســیون در کنار اعمال 
محدودیت ها هــم توضیح می دهــد و می گوید: »راه 
مقابله با اپیدمی کرونا تنها واکســن نیســت و حتی 
کشورهایی که بخش قابل توجهی از جمعیت کشورشان 
را واکسینه کردند، همچنان با کرونا درگیرند. اثربخشی 
واکسیناسیون به سرعت رخ نمی دهد و در یك تا 2 ماه 
آینده می توان پیش بینی کاهش مرگ و قطع زنجیره 
را داشت، به همین دلیل نیاز به اجرای دقیق پروتکل ها 
را داریم اما مشــکالتی وجود دارد. بر این اســاس در 

محدودیت های جدید تصمیمات 
جدی تری گرفته شد.« 

او در پاســخ به این کــه تاکنون 
تمام صحبت های مطرح شــده 
از ســوی وزارت بهداشــت برای 
واکسیناسیون به نوعی وعده های 
تکــراری بــود و بــا واقعیتی که 
اکنون شاهد هستیم تفاوت دارد، 
می گوید: » از حاال به بعد ما برای 
واکسیناسیون افق روشنی پیش رو 
داریم. اما فراموش نکنید که برای 
تامین واکســن در ماه های اخیر 
مشــکالت متعددی را پشت سر 
گذاشتیم و با بدقولی های زیادی 
مواجــه بودیــم. البتــه واردات 

واکســن هایی که در هفته های اخیر سرعت بیشتری 
گرفته  هم نتیجــه مذاکرات پیشــین وزارت خارجه، 
وزارت بهداشت و همراهی بانك مرکزی است. ازجمله 
عوامل افزایش واردات هم این است که بیشتر کشورهای 
سازنده واکسن درصد بسیار باالیی از مردم خودشان 
را واکسینه کرده اند و واکسن برای واگذاری در اختیار 
دارند. موضوع بعدی هم این اســت کــه میزان تولید 
افزایش پیدا کرده. زمانی کشور چین 10میلیون تولید 
داشت و اکنون به روزی 20میلیون دوز تولید رسیده و 
واکسن بیشتری برای عرضه دارد. برای واردات یکسری 
از واکســن ها هم با ممنوعیت مواجه بودیم اما اکنون 
تولید برخی از این برندها مثل واکسن فایزر در آلمان 
آغاز شده و ما هم می توانیم با به نتیجه رسیدن مذاکرات 
آنها را وارد کنیم. اقداماتی برای تامین این واکســن ها 
هم از سبد کوواکس و هم به صورت مذاکرات مستقیم 
در حال انجام اســت و از هر روشــی که موفق شویم 

واکسن های مورد تأیید را وارد خواهیم کرد.« 

دست ما برای واردات واكسن بسته بود
رئیســی بر تامین حــدود 30میلیون دوز واکســن تا 
پایان شــهریور تأکید می کند: »تا پایان مرداد حداقل 
7 تا 8میلیون دوز واکســن دیگر وارد می شود. خرید 
20میلیون دوز واکســن در شــهریور هم قطعی شده 
اســت. در مهر و آبان هم دو محموله 15میلیون دوزی 
به دست ما خواهد رسید که حجم خوبی از واکسن ها را 
در اختیار ما قرار می دهد. اینها به جز تولید داخل است 
و  تا پایان شهریور است که بخشی از واکسن های اعالم 
شده به دست ما می رسد. با تکمیل خط صنعتی واکسن 

ایرانی هم امیدمان به تحویل بیش از 10میلیون ماهانه 
بیشتر خواهد شد. چیزی که مسلم است اینکه می توانیم 
روی این واکسن ها حساب کنیم و تا پایان مهر حداقل 

60درصد گروه هدف دوز اول را دریافت کنند.« 
رئیسی به مشکالت بر ســر راه واردات واکسن اشاره 
می کند: »به عنوان یك شــخص مطلــع در مجموعه 
وزارت بهداشــت آن چیزی را که واقعیــت دارد بیان 
می کنم. دست ما برای واردات واکسن بسته بود. برخی 
دوستان سعی می کنند مشــکالت وزارت بهداشت و 
دولت در واردات واکسن را طور دیگری عنوان کنند. ما 
هم از صحبت های مطرح شده در چند روز اخیر تعجب 
کردیم و بهتر اســت دوباره از خودشان سؤال بپرسید 
که آیا همین االن از حرف هایشــان دفــاع می کنند؟ 
این اتفاق را دقیقا درباره واردات 
واکســن بخــش خصوصی هم 
می توان شاهد بود، اعتراض هایی 
مطرح می شود اما هیچ مستنداتی 
ارائه نمی شــود. وزارت بهداشت 
نباید برای محقق نشدن وعده های 
بخش خصوصی مستند ارائه کند. 
اینکــه می گوینــد در فروردین 
امسال سازمان غذا و دارو و وزارت 
بهداشت مانع از واردات 6میلیون 
دوز واکسن شده را توضیح بدهند 
که واکسن پیشنهادی آنها در چه 
فازی قرار داشــته و از چه برندی 
بوده است؟ این خواسته هم به این 
معنا نیســت که بخش خصوصی 
به اشــتباه چنین ادعایی را مطرح می کند اما آیا بهتر 
نیست که شفاف و با ارائه مدرك نسبت به آنچه رخ داده 
اظهارنظر کنند تا مشکل کار مشخص شود و سازمان 
غذا و دارو پاسخگوی آن باشــد. تنها محموله ای که از 
38مجوز صادر شده برای بخش خصوصی به دست ما 
رسید، 314هزار دوز واکسن آسترازنیکا از روسیه بود 
که تنها 2هفته تاریخ اعتبار داشت و به سرعت توزیع 
شد وگرنه روی دست ما می ماند. با تمام این صحبت ها 
به شدت توصیه می کنم که در وضعیت کنونی که بحران 
کرونا عرصه را بر همه تنگ کــرده از رقم زدن چنین 

حواشی ای پرهیز کنند.« 
معاون بهداشت وزارت بهداشت در پاسخ به این سؤال 
که منتقدان معتقدند وزارت بهداشت از تمام ظرفیت ها 
برای واردات واکسن اســتفاده نکرده است، می گوید: 
»به هیچ وجه چنین چیزی درست نیست. به دالیلی 
که گفتم اکنون مســیر تامین واکســن هموارتر شده 
است، مضاف بر اینکه رئیس جمهوری تأکید کرده هیچ 
محدودیتی برای تخصیص ارز خرید واکســن وجود 
نخواهد داشت که این اتفاق خوبی است. اولویت دولت 
سیزدهم واکسن اســت و با افزایش منابع ارزی میزان 
واردات واکســن بهبود پیدا می کند. کشور آمریکا هم 
چند روز پیش اعالم کرد تحریم هــای ایران در حوزه 
واکسن و کرونا برداشته خواهد شد و می تواند مشکل 
انتقال ارز را در کشــور ما برطرف کند. قبال کشــورها 
به دلیل همین تحریم ها از معامله برای فروش واکسن 
به ما می ترســیدند و اینها مجموعه  عواملی است که 
چشم انداز دسترسی ما به واکســن را روشن تر از قبل 

کرده است.« 

 دادستانی و پلیس
 به میدان آمدند

در اوج پیك پنجم كرونا، در نهایت 
مسئوالن ستاد ملی مقابله با كرونا، 
ممنوعیت ترددهــای جاده ای و 
تعطیلی مشاغل غیرضروری از 
روز دوشنبه تا شنبه هفته آینده 
را اعالم كردند. تصمیم به تعطیلی 
سراسری در شرایطی گرفته شد 
كه از هفته گذشته، میزان فوتی های كرونا، روزانه به باالی 
500نفر رسید  و میزان رعایت پروتكل های بهداشتی هم 
به كمتر از 50درصد در كشور كاهش پیدا كرد. در این میان 
متخصصان عفونی و آنها كه در حوزه درمان كرونا فعالند، 
معتقدند كه تعطیلی ها باید به صورت قرنطینه كامل اجرا 
شود، در غیراین صورت سودی ندارد. حتی به گفته رئیس 
بخش عفونی بیمارســتان لقمان، در این شرایط، حتی 
واكسیناسیون هم در كوتاه مدت فایده ای ندارد، چرا كه 
به دلیل باال بودن میزان انتشار ویروس در كشور، خیلی ها 
چند روز پس از تزریق واكسن، مبتال به كرونا می شوند و 

اثربخشی واكسن از بین می رود.

پروتكل های بهداشتی باید رعایت شود
 پیام طبرســی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح 
دانشوری به همشــهری می گوید تا زمانی كه حداقل 
70درصد مردم واكسینه نشوند، باید تمام پروتكل های 
بهداشتی رعایت شود. به گفته او هیچ راه میان بری برای 
كنترل شیوع كرونا، وجود ندارد، نباید هم دنبال راه های 
فرازمینی بود. راهكارها كامال مشخص است و هیچ راهی 
جز استفاده از ماسك، رعایت فاصله اجتماعی، شستن 
دست ها و دور بودن از جمع نیســت؛ »تا زمانی كه این 
موارد رعایت نشود، نمی توان انتظاری جز ماندن در این 
شرایط داشــت.« او تعطیلی و قرنطینه كردن شهرها را 
یكی از راه های مؤثر در قطع زنجیره شیوع می داند، اما 
این را هم می گوید كه برای برخورداری از قرنطینه، تنها 
مردم نیستند كه باید رعایت كنند، دولت هم باید نظارت 
دقیق داشته باشد و مردم را مجبور به رعایت پروتكل ها 

كند؛ »كشورهایی مانند استرالیا در زمینه مقابله با كرونا 
موفق بوده اند، چرا كه با مشاهده تنها چند مورد ابتالی 
جدید، فورا رفت وآمدها و ورود و خروج از شهرها را ممنوع 
كردند و جریمه سنگین برای متخلفان درنظر گرفتند.« 
او از شرایط فعلی در مدیریت كرونا انتقاد می كند؛ »در 
ایران بیش از یك سال و نیم است كه تنها حرف از قرنطینه 
و رعایت موارد پیشــگیری زده می شود اما هیچ اقدام 
عملی ای صورت نمی گیرد. این كار   شبیه شوخی است، 
تا یك كار جدی یعنی همان مقابلــه با بیماری و نجات 
جان مردم.« براســاس اعالم وزارت بهداشت، میانگین 
روزانه تزریق واكســن، 500هزار دوز است، اما طبرسی 
تأكید می كند برای خروج از ایــن وضعیت، باید روزانه 
یك میلیون دوز واكسن تزریق شود و قرنطینه به صورت 
واقعی اجرا شود؛ »نظارت بر رعایت موارد پیشگیری از 
ابتال توسط مردم، سرعت باالی واكسیناسیون و قرنطینه، 
تنها اقداماتی است كه باید به طور موازی انجام شوند. در 
كنار همه اینها باید برای ترددهای غیرمجاز هم جریمه های 
سنگین درنظر گرفته شود. اگر قرار باشد تعطیلی اعالم 
شود اما همه جا ازجمله تاالرها، رستوران ها و مراكز خرید 

و... باز باشند، مشكلی حل نمی شود.«

نظام درمان فرسوده شده
شروین شكوهی، رئیس بخش عفونی بیمارستان لقمان 
هم انتقادات زیادی به نحوه مدیریت كرونا در كشــور 
وارد می كند و به همشــهری می گوید كه در یك سال و 
نیم گذشته، راه های زیادی برای مدیریت كرونا پیشنهاد 
داده شد، اما چون اجرا نشد، حاال به بدترین شرایط شیوع 
رسیده ایم؛ »تعداد مرگ ها و ابتال باالتر از آن اعدادی است 
كه اعالم می شود؛ چرا كه آمارها بر مبنای تست مثبت 
است و خیلی ها بدون تست جان می دهند.« به اعتقاد 
این پزشك، آنچه در حال رخ دادن است، بی تفاوتی به 
وضع موجود و خستگی مردم است ؛ »ایرانیان در انجام 
كار جمعی موفق نبوده اند و با مسئولیت اجتماعی شان 
آشنا نیستند. ضعف حس همكاری و همدلی، مشكلی 

است كه منجر به ایجاد چنین شرایطی شده است. از آن 
طرف دولت هم باید به فشارهای ناشی از مسائل اقتصادی 
رسیدگی كند كه تاكنون توجهی به این موضوع نشده 
است. مردم با دولت لجبازی ندارند. مشكل آنها خستگی 
از شــرایط فعلی و نداشتن حس مســئولیت پذیری و 
بی توجهی به خســتگی كادر درمان است. درحالی كه 
كادر درمان كامال فرسوده شــده، با كمبود دارو و تخت 
مواجهیم و توانایی ارائه خدمت در مراكز درمانی كم شده 
است. مردم با اطالع از تمام اینها ، باز هم رعایت نمی كنند 
و در دورهمی هایشان شركت می كنند.« به گفته او، هیچ 
راهی جز اعمال قرنطنیه واقعی، كنترل و نظارت ارتش 
و نیروهای انتظامی وجود ندارد؛ »هم اكنون با این تعداد 
باالی مبتالیان، تزریق واكســن، در كوتاه مدت بیهوده 
است. تعداد قابل توجهی از افراد، پس از تزریق واكسن، 
مبتال می شــوند و به این صورت تزریق واكسن دیگر 
بی فایده است. واكسیناسیون زمانی سودمند است كه 
پس از كاهش ابتال، با سرعت باال تزریق شود.« او می گوید، 
زمانی كه دولت و مردم، كارشــان را به درســتی انجام 
نمی دهند، نباید انتظار داشت كه كادر درمان سرپا بماند؛ 
»حتی یك روز هم برای برقراری قرنطینه واقعی دیر است، 
چرا كه سیستم بهداشتی كشور نیاز به بازسازی و ترمیم 
دارد، در غیر این  صورت به زودی از هم پاشیده می شود. 
اگر حاال هزینه كافی صرف نشود، در آینده باید چندین 
برابر هزینه شود تا مشكالت ناشی از بی توجهی به وضع 

موجود، برطرف شود.«

از مردم دیگر نمی توان انتظار همدلی داشت
اردشیر گراوند، جامعه شناس است و از رفتار مردم در 
رعایت نكردن پروتكل ها و تصمیماتی كه از سوی ستاد 
ملی مقابله با كرونا گرفته می شود، انتقاد می كند. او به 
همشهری می گوید: »روزانه نزدیك به 500نفر در كشور 
بر اثر ابتال به كرونا جانشان را از دست می دهند، مردم 
تصور می كنند احتمال مرگشان دراثر كرونا بسیار پایین 
اســت، از آنطرف هم اعتماد چندانی به صحبت های 

مسئوالن و تصمیم گیری هایشان ندارند، به همین دلیل، 
مشــاركتی در رعایت پروتكل ها ندارند، حدود 17 ماه 
گذشته و مسئوالن نتوانسته اند حتی برای یك ماه مردم 
را قرنطینه   و معیشت اقتصادی شان را تامین كنند. در این 
شرایط دیگر نمی توان انتظار مشاركت از مردم داشت.« 
به گفته او، مردم دچار ســهل انگاری شده اند، قرنطینه 
باید با اجبار و جریمه همراه باشد، نه اینكه رعایتش به 
 خود مردم واگذار شود. باید اجبار در رعایت پروتكل ها 
در كنار حمایت از آنها باشــد، تا بتوان به نتیجه رسید؛ 
»زمانی كه مردم نمی توانند زندگی خود را تامین كنند 
و از طرف حاكمیت هم كمك چندانی به آنها نمی شود، 
نظارتی بر رعایت پروتكل ها نیست و حتی افراد تمایلی 
به ماســك زدن هم ندارند، چطور می توان به این نقطه 
رسید كه زنجیره شیوع كرونا، قطع شود و مردم در خانه 
بمانند؟« این جامعه شناس پیشنهاد می دهد پویش هایی 
برای رعایت پروتكل های بهداشتی ایجاد شود تا مردم 
برای ماســك زدن و رعایت پروتكل ها، ترغیب شوند؛ 

»به هرحال بســیاری از بیرون رفتن هــا غیرضروری 
است و مشاغل زیادی هســتند كه می توانند دور كار 
شوند.« او به ابتالی باالی افراد به كرونا اشاره می كند؛ 
»تعداد مبتالیان به شدت باال رفته است اما تا یك زمان 
محدود می تــوان مردم را در خانه نگه داشــت، بعد از 
آن، آنها از هر راهی اســتفاده می كنند تا در جمع قرار 
بگیرند چرا كه رفتارانسان محصول »فشار اجتماعی« 
است، بعد از مدتی فشارهای اجتماعی، او را »منفعل« 
می كند؛ از چنین مردمی نمی توان انتظار همدلی داشت. 
همدلی تنها با حمایت دولت و پشتیبانی آن و همچنین 
همراه با واكسیناســیون فراگیر و همچنین نظارت بر 
رعایت پروتكل ها توسط مردم عملی خواهد بود. مردم 
نمی خواهند با مســئوالن لجبازی كنند یا بی اعتنایی 
داشته باشند، بلكه توانی برای آنها باقی نمانده است و 
انتظار تاب آوری بیشتر از آنها بیهوده است.« به گفته او، 
در این شرایط، دولت باید برای مردم تامین معیشت كند، 

تا آنها هم تمایل به رعایت پروتكل ها داشته باشند.

همشهری در گفت وگو با كارشناسان و متخصصان راهكارهای خروج از بحران كرونا در پیك پنجم و تصمیمات ستاد ملی مقابله با كرونا برای تعطیلی ها را بررسی كرد

وز  تنها راه نجات؛ قرنطینه كامل و تزریق میلیونی واكسن در ر

یكتا فراهاني
خبرنگار

مریم سرخوش 
خبرنگار

تولیــد واکســن فایزر 
در آلمــان آغاز شــده، 
بنابرایــن واردات ایــن 
واکسن برای ایران دیگر 
با محدودیتــی مواجه 
نیست؛ مســیر واردات 
واکســن هموارتر شده 

است
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گذشت زمان چه تأثيري بر كرونا دارد؟  چرخه ابتال به كرونا چه زماني به پایان مي رسد؟

ساعت كرونا
 روزگار ساعت فروشي ها 

در پيك پنجم كرونا چطور مي گذرد؟
چراغ راسته ساعت فروشــان هم مثل راســته هاي ديگر در بازار، يكي در ميان 
خاموش مي شود. كسب وكارها تعطيل مي شوند و زور كرونا به رونق آنها مي چربد. 
تعطيلي هاي پي در پي در بازار، صاحبان كسب وكارها را دچار مشكل هاي جدي 
كردند. ساعت فروشان هم بخشــي از اين خاموشي ها شــده اند و از اين قاعده 
مستثني نيستند. براساس آمار مركز داده پژوهشي ايسپا در سال۱۳۹۹، كرونا 
موجب تعطيلي ۴۱درصد كسب وكارها شد و آنها ديگر ادامه فعاليت ندادند و از 
سوي ديگر ۵۰درصد كســب وكارها با كاهش درآمد مواجه شدند. بررسي هاي 
همشهري نشان مي دهد كه به طور ميانگين درآمد واحدهاي ساعت فروشي به 

يك چهارم  پيش از شيوع كوويد-۱۹رسيده است. 

ويروس تأخير
 رويدادهاي مهم جهاني در زمان همه گيري كرونا

 چگونه مديريت شدند؟
از المپيك تا جام ملت هاي اروپا، كن، اســكار و بســياري از رويدادهاي بزرگ 
جهاني در 2سال گذشته تعطيل و يا با تأخير برگزار شدند. چه روزهايي كه بدون 
فوتبال، ورزش و سينما سپري شد. اما در اين گزارش چند نمونه از اين اثرگذاري 
همه گيري در اجراي مراسم و رويدادهاي جهاني را بررسي كرده ايم؛ اينكه هر 
يك با چه مدت وقفه برگزار شــدند و چه تغييراتي كردند. نود و سومين دوره 
اهداي جوايز آكادمي اسكار با تأخيري طوالني يعني ۴۴۱روز پس از دوره پيش 
برگزار شد. اين مراســم كه قرار بود ۱۰ اسفند ۹۹ برگزار شود، در ۱2فروردين 
۱۴۰۰ برگزار شد. به همين دليل تاريخ نهايي پذيرش آثار حاضر در جوايز اسكار 

هم تمديد شد. 

در جست وجوي زمان از دست رفته 
زمان در دوران شيوع ويروس كرونا چگونه محاسبه مي شود؟ درباره اين 

موضوع با آدم هايي شبيه به شما گپ زده ايم
حاال خطي بودن زمان كار دستمان داده اســت. دو سال مي شود كه با ويروس 
كرونا دست و پنجه نرم مي كنيم و خيلي از ما معتقديم كه در اين دو سال زندگي 
نكرده ايم. خيلي ها در اين دو سال متولد شده اند و خيلي هاي ديگر در همين دو 
سال از دنيا رفته اند. دو سالي كه به نظر نمي توان از عمر محاسبه اش كرد. دو سال 
تحميلي بر همه ما كه به ما دستور داد چطور زندگي كنيم. يك مشق ساده كه 
همه بايد رونويسي مي كردند؛ با هر نوع هوش، استعداد و دارايي. همه ما بايد يك 
چيز را زندگي مي كرديم، بي آنكه تخطي از آن برنامه، امتيازي برايمان محسوب 
شــود. حاال در ميانه اين خط قرار گرفته ايم؛ اكثرا ناراضي و نااميد. دلمان براي 

روزهايي كه پيش از اين تجربه كرده  بوديم تنگ شده است. 
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وس سركش زمانی  برای رام شدن وير

اســتفاده از زمان در حوزه هــاي فرهنگي، 
اجتماعــي و اقتصادي اگــر به صورت بهينه 
صورت گيرد، قاعدتاً باعث توسعه فرهنگي، 
اجتماعي و اقتصادي خواهد شــد. اتفاقي كه در كشورهاي توسعه يافته 
شاهد رخدادش هستيم. در اين كشــورها نظم و وقت شناسي اهميت 
بسيار دارد. برعكس اين وضعيت، وقتي شاهد توسعه فرهنگي، اجتماعي 
و اقتصادي نيستيم يعني از زمان و منابع موجود و نيروي انساني به درستي 
استفاده نمي شود. اين وضعيتي اســت كه در ايران مشاهده مي شود و 
قاطعانه مي شــود گفت جامعه ايران اصاًل از زمان خود خوب و درســت 
استفاده نمي كنند. درواقع همه ما با وجود آنكه مي دانيم كه وقت مي گذرد 
و قابل برگشت نيست، باز به وقت و زمان اهميت نمي دهيم و وقت در ميان 

ما ايرانيان ارزشمند نيست.
در دوران شيوع ويروس كرونا كه االن 2سال است دامنگير جهان و ايران 
شده است، در پي اعمال محدوديت هاي رفت وآمد و برقراري قرنطينه و 
اجبار به در خانه ماندن، به طور طبيعي وقت و زمان بيشتري در اختيار 
انسان ها قرار گرفت. مي شود گفت در اين دوران زمان ها بيشتر تجميع 
و مرتب شد. براي نمونه، در كشور خودمان با اعمال منع تردد در برخي 
از ساعات به ويژه منع تردد از ســاعت 22 به بعد، بسياري از مردم تالش 
مي كنند كه سريع تر كارهايشان را انجام دهند و كمتر بيرون از خانه بمانند 
و زودتر به خانه برگردند. بر اين اســاس مي شود نتيجه گرفت كه شيوع 
بيماري كرونا بخش عمده اي از زمان مردم و به خصوص زمان استراحت 
آنها را مديريت كرده است و برخالف دوران قبل از كرونا، آن زمان هايي 

كه با هزينه هدر مي رفت، در دوران كرونا بدون هزينه جمع شده است.
اما درباره اينكه از اين زمان تجميع شــده در جامعه ما چگونه استفاده 
مي شود، چندان نمي شود گفت كه تغييرات قابل توجهي رخ داده است و 
يكباره زمان نزد ما ارزش طال يافته! مي توان گفت اساساً در خانه ماندن 
به مدت طوالني 2سال و اعمال محدوديت و نيز از آن طرف نشر خبرهاي 
ناگوار قاعدتاً سيستم عصبي انسان ها را تحت تأثير قرار مي دهد و به صورتي 
باعث مستهلك شدن اعصاب و روان آنها مي شود. پيامد اين اتفاق نيز اين 
است كه انسان ها در اين شرايط نمي توانند از امكانات و فرصت هايشان 

به درستي استفاده كنند.
درواقع بنا به دو دليل مي توان گفت كه زمان بندي زندگي ايرانيان چندان 
در دوران كرونا تغيير نكرده است: دليل نخست كه به ذات آدميزاد مربوط 
مي شود، آن است كه انسان به حرام كردن وقت گرايش عجيبي دارد. در 
آيات و احاديث و ســخنان بزرگان و شعرا و حكماي سراسر جهان، همه 
بر مقوله محدودبودن زمان بســيار تأكيد كرده و مكرر گوشزد كرده اند 
كه انسان به خصوص در روزهاي جواني بايد قدر زمان را بداند و از زمان 
استفاده درست كند. در همه اين منابع بر ازدست ندادن فرصت ها، استفاده 
از آن و مديريت زمان بسيار تأكيد شده است. اما باز ما مي بينيم كه آدمي، 
موجودي زمان گريز است و ميل به تلف كردن زمان دارد. اين وضعيت در 
جامعه ما بيشتر مشاهده مي شود تا جايي كه مي توان گفت جامعه ايران 

اساساً ملت تنظيم گر زمان نيست.
بخش ديگر موضوع به مسائل كالن يك كشــور مربوط مي شود. درباره 
كشــور خودمان، ما براي نظام اجتماعي و نظام خانواده و نظام زندگي 
فردي مان برنامه مشخص مشوق و حتي الزام آوري نداريم كه سبب شود 
از زمان مان به درستي استفاده كنيم. شما فرض كنيد اگر در ايران، فقط 
اشتغال )البته اشتغال بهره ور( توسعه يافته بود، ما مي توانستيم مدعي 
باشيم كه حداقل بخشــي از افراد جامعه حدود ۵ساعت به طور مفيد از 
زمان خود اســتفاده مي كنند. به دنبال آن، اين جمعيت يك ســاعت را 
صرف بهداشت خود مي كرد، يك ساعت را صرف امور ورزشي مي كرد و 
بخشي از شبانه روز را هم مي خوابيد. در اين حالت مي شد مدعي بود كه ما 
نيز قدر وقت را مي دانيم و به گونه اي از آن درست استفاده مي كنيم. پس 
بخش مهم موضوع مديريت زمان كه مهم تر از موضوع نخست است، به 
نظام مديريت كالن كشور مربوط مي شود. يعني با وجود شرايط حاكم بر 
جامعه و وضعيت اقتصاد نمي شود چندان مردم را محكوم كرد كه مقصر 

اصلي آنها هستند.
اساســاً در همه جاي دنيا در سطوح كالِن اداره كشــورها برنامه به اين 
صورت اســت كه با برنامه ريزي اصولي انســان ها را ترغيب كنند كه در 
جهت اعتالي كيفي ســبك زندگي خود تالش كنند و برنامه ها طوري 
تنظيم مي شــود كه افراد جامعه با زندگي درگير باشند تا سالم باشند. 
چون هدردادن وقت، خود باعث كسالت و بيماري مي شود. بنابراين، در 
زمان بندي اصولي زندگي افراد يك جامعه سياستگذاري و برنامه  ريزي 
نظام اجتماعي به شدت مؤثر است تا جامعه به پشتوانه آن در كانالي قرار 
گيرد كه وقتش حرام نشود. همانطور كه پدر و مادري براي فرزند خود از 
كودكي برنامه ريزي مي كنند كه به مدرسه برود و بعد در طول تحصيل 
با ايجاد انگيزه و گاه با اعمال فشــار، او را به سمت درس خواندن هدايت 
مي كنند تا روزي كه فرزندشان وارد دانشگاه مي شود و نتيجه مي گيرد، 
به همين ترتيب بايد گفت در مقوله مديريت زمان بايد نظام اجتماعي، 
نظام حكومتي و نظام مديريتي كشــور براي گذران اوقات فراغت مردم 

برنامه ريزي اصولي كنند. 
نخستين اقدام الزم براي برنامه ريزي درست در اين عرصه نيز به بهبود 
اوضاع اشتغال كشور برمي گردد. بايد همه همت مسئوالن بر حل مشكل 
اشتغال باشد. پس از برنامه ريزي در بخش اشتغال، برنامه  ريزي در امور 
فرهنگي در درجه دوم اهميت براي غني كردن اوقات زندگي مردم جامعه 
است. توجه به حوزه ورزش در رده سوم است كه افزون بر تزريق نشاط به 
جامعه، در سالمت جسمي و روحي مردم نقش غيرقابل انكاري دارد. در 
درجه بعد نيز برنامه ريزي براي امور اخالقي و ديني و مذهبي در سالمت 

جامعه مؤثر است.
پس اگر به دنبال آن هستيم كه مردم از اوقات زندگي خود )كه در ايامي چون 
دوران كرونا وقت فراغت بيشتري حاصل شده است(، درست بهره ببرند و 
زمان بندي زندگي آنها به سطح استانداردهاي جهاني برسد، مسئوالن بايد 
بيشــتر متوجه وظيفه خطير خود در بخش برنامه ريزي گذران وقت افراد 

جامعه باشند، كه اگر نباشند تغييري حاصل نخواهد شد.

يادداشت يك

زمان بندي اصولي نيازمند 
سياستگذاري درست است

اردشير گراوند
جامعه شناس

آغاز شيوع كوويد-۱۹با خوش بيني زودگذري همراه 
شد كه معتقد بود انسان قادر است گسترش سارس-2 
را متوقف كند و آن را به طبيعت بازگرداند؛ درســت 
آنگونه كه حدود 2دهه قبل درباره پسرعموي بزرگش 
سارس-۱ اتفاق افتاد اما اين پنجره خوش بيني ماه ها 
پيش محكم بسته شد و بنابراين ديگر هيچ اميدي به 
محو ناگهاني كوويد-۱۹وجود ندارد. ازاين رو، گزينه 
ديگري به نام »واكسيناسيون« روي ميز آمد كه هرچند 
باوجود تنوع سويه ها بعيد به نظر مي رسد كه حتي اين 
مورد هم بتواند به ريشه كني كامل بيماري منجر شود 
و در خوش بينانه ترين وضع بتوان با واكسيناســيون 
عمومي حدود 7۰درصد از جمعيت جهان بيماري را 
وادار كرد كه به وضعيت پايدار هم زيســتي بين مردم 
برسد؛ درست مثل پســرعموهاي ديگرش كه با نام 
عمومي »ويروس هاي كروناي سرماخوردگي« شناخته 
مي شوند. اين واقعيت مهم و انكارناپذير وجود دارد كه 
به لطف واكسن، مردم ديگر از كوويد-۱۹نخواهند مرد 
حتي اگر به آن مبتال شــوند اما مسئله مهم اين است 
كه عالم گيري ها همواره در طول تاريخ سرانجام روزي 
پايان يافته اند و در پايان دادن به اين وضعيت بحراني 
واكسيناســيون در رتبه دوم اهميت قــرار مي گيرد، 
هرچند نبايــد اين نكته كليــدي را فراموش كرد كه 
واكسن ها در تسريع روند رسيدن به مرحله بومي شدن 
و كاهــش مدت زمان مانــدن در وضعيت عالم گيري 
به ويژه درمــورد بيماري هايي چــون كوويد-۱۹ كه 
عامل بيماري زاي آنها به ســرعت دستخوش جهش 
مي شود و بنابراين دربرابر پايان يافتن مقاومت مي كند، 
نقش بســزايي دارند؛ براي مثال، سرنوشــت درمورد 
عالم گيري هاي ويروســي مثل آنفلوآنــزا به گونه اي 
ديگر رقم خورد. ســال ۱۹۱8، زماني كه جهان هنوز 
نمي دانســت كه عالم گيري بزرگ آنفلوآنزا ناشي از 
ويروس H1N1  است، هيچ واكسني براي ومقابله با آن 
وجود نداشت. سال ۱۹۵7، وقتي عالم گيري ويروس، 
H2N2 جهــان را فراگرفت واكســن آنفلوآنزا عمدتا 
ابزاري بود كــه فقط در بخش نظامي از آن اســتفاده 
 H3N2 مي شد. در عالم گيري سال ۱۹68كه ويروس
را براي مردم به ارمغان آورد اياالت متحده شــروع به 
توليد حدود 22ميليون دوز واكســن كرد اما در زمان 
آماده شــدن واكســن، عالم گيري از وضعيت بحراني 
خارج شد و به اين ترتيب، تقاضا براي واكسن فروكش 
كرد. اين پديده چند دهه بعد و اين بار در سال 2۰۰۹ 
دوباره ظاهر شد و در اين زمان، جهان سرانجام توانست 
صدها ميليون دوز واكســن H1N1 توليــد كند. اما 
بازهم بسياري از كشورها بخش بزرگي از سفارش هاي 

خودشان را لغو كردند زيرا درنهايت به آن نياز نداشتند 
و بار ديگر بيماري فروكش كرده بود.

چرا آنفلوآنزا بومي شد؟
سواي اينكه نوع ويروس آنفلوآنزا با نوع ويروس سارس-
كوو-2 فــرق دارد )آنفلوآنزا از خانــواده ويروس هاي 
راســت ُمخاط و كوويد-۱۹از خانــواده كروناويريده 
است( و بنابراين، سرعت و نرخ جهش در آنها متفاوت 
است، اما به هرروی، اين سؤال مهم مطرح مي شود كه 
عالم گيري هاي آنفلوآنزا در يك سده اخير چگونه پايان 
يافتنــد؟ درحقيقت، اين ويروس هــا از بين نرفتند و 
  H1N1 تبار ويروس آنفلوآنزاي اســپانيايي به صورت
امروزي همچنــان وجود دارد. ويــروس H3N2 هم 
نابود نشده و در گردش اســت. انسان ها هم نسبت به 
اين ويروس ها مصونيت گلــه اي نگرفته اند. مصونيت 
گله اي به پديده اي گفته مي شود كه در آن گسترش 
عامل بيماري زا متوقف مي شود؛ زيرا بسياري از افراد 
از طريق نرخ باالي ابتال يا واكسيناســيون عمومي در 
برابر آن محافظت شده اند. اما ويروس هايي كه باعث 
اين عالم گيري ها شــدند وارد مرحله گذار شدند و ما 
انسان ها عامل اصلي اين اتفاق بوديم. دستگاه  دفاعي 
بدن ما به حدي درباره ايــن ويروس ها و عملكرد آنها 
آموخته است كه ديگر بتواند از ما دست كم در بيشتر 
مواقع از نمودهاي مرگبار عفونت هاي ناشــي از آنها 
محافظت كند و به اين ترتيب، باگذشت زمان به جاي 
ايجاد ســونامي بيماري هاي ويرانگر، ويروس ها باعث 
افزايش ناگهاني بيماري هاي خفيف تر شدند و اينگونه، 
آنفلوآنزاي عالم گير به آنفلوآنزاي فصلي تنزل پيدا كرد.

نياز ویروس ها به بومي شدن براي بقا 
اگر ايــن الگو ثابت بمانــد، انتظار مي رود ســارس-
2)كوويد-۱۹( هم روزي به جرگه همان ويروس هاي 
كروناي انســاني ملحق شــود كه امروزه و معموال در 
زمستان و زماني كه شــرايط انتقال آنها مساعد است 
باعث سرماخوردگي مي شــوند؛ زيرا اين ويروس هم 

براي بقا به هم زيستي نياز دارد.
اما چه زماني ايــن اتفاق رخ خواهد داد؟ متأســفانه 
هنوز هيچ جوابي براي اين ســؤال بزرگ نداريم. ماريا 
ون كرخوو، كارشناس برجسته سازمان جهاني بهداشت 
درباره كوويد-۱۹مي گويــد: »هيچ چيز- هيچ چيز- 
ازجمله انــواع ويروس وجود ندارد كه نشــان دهد ما 
نمي توانيــم از مرحله حاد خارج شــويم؛ زيرا اين امر 
قابل كنترل است«. تجربه ۴عالم گيري يك قرن اخير 
نشــان مي دهد كه ويروس ها ظرف يك سا ل ونيم تا 

2سال  از وضعيت عوامل بيماري زاي عالم گير به عوامل 
بيمــاري زاي بومي تبديل مي شــوند اما همانطوركه 
پيش تر گفته شــد همه اين عالم گيري ها مربوط به 
آنفلوآنزا بــود. بنابراين، عامل بيمــاري زاي متفاوتي 
چون سارس-2 مي تواند به اين معني باشد كه بايد در 
انتظار الگوي متفاوتي باشيم كه احتماال در مدت زمان 
متفاوتي ظهور پيدا خواهد كرد. پس بهتر اســت به 
عالم گيري هاي گذشته ويروس هاي كرونا رجوع كنيم 
اما متأسفانه هيچ سابقه تاريخي در مورد ميزان بيماري 
و شدت بيماري زايي ديگر ويروس هاي كروناي انساني 
و مدت زمان الزم آنها براي تبديل شدن به بيماري بومي 
در دسترس نيســت و درحال حاضر، عالم گيري هاي 
آنفلوآنزا تنها الگوهايي اند كه مي توانند به دانشمندان 
نقشــه راه عرضه كنند. هرچند، براساس يك مكتب 
فكري، منشــا عالم گيري بزرگ ســال ۱88۹ كه در 
تاريخ پزشكي از آن به عنوان »آنفلوآنزاي روسي« ياد 
مي شــود احتماال يكي از ويروس هاي كروناي انساني 
با نام OC43 باشــد نه ويروس آنفلوآنزا. فرض بر اين 
اســت كه هر ۴ويروس كروناي انســاني از گونه هاي 
جانوري ســراغ مردم آمد ه اند و OC43 به طور بالقوه 
در دهه هاي آخر قرن نوزدهم از گاو آمده و به انســان 
رسيده است. البته اين فقط يك فرضيه  است؛ زيرا اين 
عالم گيري در دوران پيش  از ويروس شناسي امروزي 
رخ داده است. جني الوين، پژوهشگر زيست شناسي 
در دانشگاه اموري كه سرپرست پژوهشي است كه در 
نشريه تخصصي ساينس منتشر شده است با تأكيد بر 
اينكه در تاريخ متاخر، همه عالم گيري ها فقط مربوط 
به آنفلوآنزا بوده اند پيش بيني مي كند كه وقتي افراد 
مسن-كه بيشتر مستعد بستري شدن و فوت ناشي از 
كوويد هستند- تجربه مقابله با اين ويروس را پيدا كنند 
اين ويروس دست كم در مورد بيشتر افراد ديگر سبب 

بروز شكل حاد نخواهد شد.

ایمني گله اي؛ ابتال  و  واكسيناسيون
به طوركلي، پادتن ها هميشــه نخستين خط دفاعي 
ما نيســتند. وقتي سلول هاي بدن انســان با ويروس 
جديدي مواجه مي شــوند، ابتدا با استفاده از دستگاه 
ايمني »ذاتي« واكنش نشان مي دهند و در اين مرحله، 
بسياري از عفونت هاي اوليه را به سرعت و پيش  از آنكه 
از كنترل خارج شــوند از بين مي برند اما اگر دستگاه 
ايمني ذاتي قدرت كافي را نداشته باشد چند روز بعد 
دستگاه ايمني »سازگارپذير« كه محل حافظه ايمني 
است تغيير مي كند و وارد عمل مي شود. بخشي از اين 
تغيير مربوط به سلول هاي B است كه پادتن مي سازند. 

بدن ما ميليون ها ســلول B توليد مي كند كه هريك 
از آنها به روشــي كم وبيش تصادفي براي توليد انواع 
متفاوتي از پادتن سازگار شــده اند. در طول عفونت، 
سلول هاي B كه آماده مقابله با مهاجم جديد هستند، 
سيگنالي براي تكثير و توليد پادتن دريافت مي كنند. 
اين پادتن ها در جريان خون گردش مي كنند و بااتصال 
به ذرات ويروسي آنها را از كار مي اندازند. از اين رو، الوين 
و گروهش در الگوسازي هاي كوويد-۱۹ نشان دادند كه 
تجربه دستگاه ايمني بدن سبب مي شود كه در آينده 
احتماالً عفونت هاي كوويد -۱۹درحد سرماخوردگي 
شود. باگذشــت زمان و با اســتانداردتر شدن درجه 
حفاظتي در بزرگساالن، هرم ابتال تغيير خواهد كرد و 
تعداد ابتال به كودكان- كه درحال حاضر عفونت در آنها 

به ندرت جدي است- بيشتر خواهد شد.
مارك ليپچيچ، اپيدميولوژيست بيماري هاي عفوني 
از مدرســه بهداشــت عمومي تي اچ چان در دانشگاه 
هاروارد مي گويد: »فكر مي كنم اين ســناريو از ساير 
سناريوها محتمل تر  است و تقريباً همه مردم اشكالي 
از ايمني را از عفونت طبيعي يا از راه هاي ديگري چون 
واكسيناسيون به دست خواهند آورد و براي مدت زماني 
ديگر بيمار نخواهند شد و بعد ما به مرحله بومي شدن 
وارد مي شويم«. البته جني الوين معتقد است كه ايمني 
گله اي بدين معني نيست كه حتما فوت ناشي از كوويد-

۱۹پايان مي يابد؛ زيرا حتي امروزه هم موارد فوت در اثر 
ابتال به آنفلوآنزا وجود دارد. ايمني گله اي فقط به معني 
بومي شدن بيماري است و تازه در آن زمان بايد ببينيم 
كه اين بومي شدن از نوع وخيم است يا خفيف. هرچند 
براساس الگوهاي پيشــين احتمال بومي شدن از نوع 
خفيف مي تواند بيشتر باشد. همچنين فلورين كرامر، 
واكسينولوژيست در مدرســه پزشكي ماونت سيناي 
در نيويورك مي گويد: »بومي شدن سارس-2 همانند 
سرماخوردگي مي تواند داراي الگوي فصلي شود و در 
ماه هاي زمســتان وقتي كودكان در مدرسه هستند و 
زماني كه ما زمان بيشتري را در محيط بسته خانه كنار 
يكديگر مي گذرانيم گسترش بايد. در فصل هاي آغازين 
ممكن است اين بيماري با شدت بيشتري نمايان شود 
اما به هرحال به عالم گيري حاد تبديل نخواهد شد«. 
كرامر تأكيد مي كند: »اگر اين بيماري فصلي شود در 
كشورهايي كه نرخ واكسيناسيون و پيش زمينه ايمني 
در آنها پايين تر است اين فصل ها ممكن است قوي تر از 
كشورهايي ظاهر شود كه در آنها نرخ واكسيناسيون 
باالست«. فلورين كرامر درباره الگوي كشورهايي مثل 
ايران توضيح مي دهد: »فكر مي كنم كه ممكن است 
كشورهايي مانند ايران كه درحال حاضر ميزان عفونت 
آنها به طرز باورنكردني باالســت ديگر از ايمني بسيار 
بااليي برخوردار شده باشند و اگر در اين كشورها سطح 
بيماري كاهش يابد بعيد به نظر مي رسد كه به صورت 

موجي بازگردد«.
الوين هم معتقد اســت كــه در كشــورهايي مثل 
اياالت متحده كه در آنها هم ســطح بــاالي عفونت و 
هم نرخ باالي واكسيناســيون وجود دارد، بومي شدن 

به زودي رخ خواهد داد.

دستگاه  دفاعي 
بدن ما به حدي 

درباره این 
ویروس ها و 

عملکرد آنها 
آموخته است 

كه دیگر بتواند 
از ما دست كم در 
بيشتر مواقع از 

نمودهاي مرگبار 
عفونت هاي ناشي 

از آنها محافظت 
كند و به این ترتيب، 

باگذشت 
زمان به جاي 

ایجاد سونامي 
بيماري هاي 

ویرانگر، 
ویروس ها باعث 
افزایش ناگهاني 

بيماري هاي 
خفيف تر شدند 

و اینگونه، 
آنفلوآنزاي 
عالم گير به 

آنفلوآنزاي فصلي 
تنزل پيدا كرد

 »SARS-CoV-2 حدود یك سال و نيم است كه مردم جهان در تجربه جمعي بزرگي به نام »عالم گيري ویروس
گرفتار شده اند. اكنون باوجود واكسيناسيون عمومي و به موازات آن، شيوع پي درپي سویه هاي جدید، 
طبيعي است كه بسياري از مردم از خود و دانشمندان دنيا بپرسند: این چرخه چگونه و چه وقت پایان خواهد 
یافت؟ واقعيت این است كه كووید-19 نخستين رودررویي انسان  با مسئله اي عالم گير نيست و آخرین آن هم نخواهد بود و به  باور اپيدميولوژیست ها 
این بيماري هم سرانجام »اندميك« یا »بومي« خواهد شد. Endemic برگرفته از دو واژه یوناني en به معني »بين« و demos به معني »مردم«، درباره 
وضعيتي توضيح مي دهد كه در آن، عفونت در منطقه جغرافيایي خاصي و بدون ورودي هاي خارجي به طورمداوم در سطح اوليه اش به صورت »بومي« 

باقي مي ماند و به زباني ساده »بين مردم« به بقاي خودش ادامه مي دهد.

هدا عربشاهي
روزنامه نگار

کروناوزمان
این شماره
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این شماره

زماني كه همه گيري كووید-19 زندگي انسان ها 
در سرتاسر جهان را زیر و رو كرد، آنها را، تقریبا 
به صورت كامل از روزمرگــي و رویدادهایي كه 
معموال پــاي زندگي را در زمــان بند مي كند و 
به انســان در پایبندي به برنامــه و حافظه اش 
كمك مي كند، مانند شــغل، مدرسه، قرارهاي 
مالقات، معاشــرت هاي اجتماعي، رویدادهاي 
ورزشي، مراسم ها، مسافرت و همه آنچه انسان 
براي آنها برنامه ریزي و آینده نگري مي كند، جدا 
كرد. اوگدن مي گوید بدون این چفت و بست ها، 

زندگي گنگ تر از هميشه شد.
براي افرادي كه مي توانستند در طول همه گيري 
و الك دان  از خانه كار كنند، این اثر مختل كننده 
به فروپاشــي مرز ميان خانه و كار تبدیل شده 
اســت، روزهاي كاري بيش از هميشه طوالني 
به نظر مي آیند، آغاز و پایان روز كاري وقتي كه 
هرگز قرار نيســت دفتر كاري مجازي را ترك 
كنيد، نامشخص خواهد بود. اگرچه تکنولوژي 
روند فرســایش مرزهاي ميــان كار و خانه را از 
چندین دهــه پيش آغــاز كرده اســت اما به 
اعتقاد نانسي راتبارد، اســتاد مدیریت دانشگاه 
پنســيلوانيا، همه گيري این فرایند را تســریع 
كرد. پژوهش ها نشــان مي دهند كرونا بيش از 

زمانبندي هر بخش دیگــري از زندگي، باعث 
برهم خوردن زمانبنــدي بخش كاري روزهاي 
افراد شاغل شده اســت و افرادي كه دوركاري 
مي كنند، ساعات بيشتري به نسبت زماني كه در 
محل كار خود حضور دارند كار مي كنند. شاید 
به این دليل كه محدودیت تردد در شــهرهاي 
مختلف جهان باعث شد افراد زماني كه به انجام 
كارهاي غيراز كار اختصــاص داده بودند را هم 
به كار اختصاص دهند زیرا عمال انجام بسياري از 
كارها به دليل نياز به خروج از خانه و معاشرت با 
افراد دیگر، ممکن نبود. گروهي از پژوهشگران 
دانشگاه هاروارد با استفاده از داده هاي جلسات 
آنالین و اي ميل 3.1ميليون كارمند در سرتاسر 
جهان دریافتند روزهاي كاري به صورت ميانگين 
براي كارمندان 48.5دقيقه طوالني تر شده است 
و افــراد دوركار زمانبندي متفاوتي نســبت به 
گذشته را براي انجام حرفه خود به كار مي بندند.

با این همه اوگدن معتقد اســت برهم خوردن 
زمانبندي روز و تجربه جدید از درك گذر زمان 
در دوران همه گيري رویکردي شــخصي است. 
نتایج پژوهش او كه دوبار تکرار شده است، نشان 
مي دهد بيش از 40درصد از شــركت كنندگان 
این حــس را دارند كه در روزهــاي قرنطينه و 

خانه نشيني زمان بســيار كندتر از حد معمول 
سپري مي شود 40درصد دیگر حس شان از گذر 
زمان این بود كه سریع تر از حد معمول سپري 
مي شــود. 20درصد باقيمانده كه احتماال جزو 
گروه هاي اضطراري ماننــد كادر درمان بودند 
هم هيچ تغييــري در زمانبندي روز احســاس 
نکردند. این تفاوت درك افراد از روند گذر زمان 
به گفته اوگدن چندین عامل دارد. براي افرادي 
كه زندگي شلوغي داشتند، از تعامالت اجتماعي 
خود راضي بودند و استرس نداشتند، زمان سریع 
مي گذرد اما در مقابل بــراي آنهایي كه تنها و 
كسل بودند، افسردگي و اضطراب شدید را تجربه 

مي كردند زمان به كندي مي گذرد.
نکته مهم این اســت كه زمانبنــدي جدید به 
وقت كرونا چه رویکردي شــخصي داشته باشد 
و چه رویکردي حرفه اي، در آینده باعث خواهد 
شــد تغييراتي در برنامه ریزي هاي شــخصي و 
مدیریت مشاغل ایجاد شود. سایمون گروندین، 
اســتاد روانشناسي دانشــگاه الوال پيش بيني 
مي كند ساعات كاري در آینده شناورتر از گذشته 
خواهند بود و كمترین تأثيري كــه این تغيير 
زمانبندي بر زندگي خواهد داشت این است كه 
افراد بيشتر از گذشــته قدر زماني كه در اختيار 
دارند را مي دانند و با دقت بيشتري براي گذراندن 
آن برنامه ریزي مي كنند. گروندین معتقد است 
در نهایت افراد پي مي برند كه یك ســال بسيار 
پراهميت اســت اما شــاید در طوالني مدت باز 
حساسيت افراد نسبت به گذر زمان از بين برود.

در اجبار زمان حال
جين گویر، انسان شــناس معتقد است یکي از 
اصلي ترین ویژگي هاي تجربه انسان از زمان در 
دوران بحران پدیده اي است به نام »زمان حال 
اجباري«؛ احساسي مبني بر اینکه فرد در زمان 
حال به دام افتاده است و همزمان نمي تواند براي 
آینده خود برنامه ریزي كنــد. پدیده اي كه در 
سال اول همه گيري كرونا بسيار رواج یافته بود. 
كسي نمي دانست كي قرار است دوباره عزیزانش 
را ببيند، به دانشــگاه یا محل كارش بازگردد یا 
چه زماني به تعطيالت برود. در چنين موقعيتي 

متصور شدن آینده اي كه متفاوت از زمان حال 
باشد، بسيار دشوار است.

فليك رینگر، انسان شــناس دانشــگاه دورهام 
باور دارد تنها راه نجات از زمــان حال اجباري 
همين رویکردي بوده كه بسياري از مردم جهان 
آن را در پيش گرفته اند. اینکه انســان به آینده 
زندگي خود و آینده اي بدون كرونا بيندیشــد 
و براي آن برنامه ریزي كنــد و این كار باید فراتر 
از رویکردهاي شــخصي بــرود و دولت ها هم 
باید رویکردي مشــابه را در پيش بگيرند. این 
انسان شناس معتقد است تأثير بحران كرونا بر 
زمانبندي زندگي انسان ها و تغييري كه بر درك 
آنها از زمان ایجاد كرده، به نوعي باعث شــده تا 
درباره نسبت خود با زمان خالقانه تر رفتار كنند. 
به گفته این محقق، عصر كرونا داراي دوره هاي 
متفاوتي بــوده و هســت؛ دوره الك دان، دوره 
قرنطينه یا دوره دوركاري. انسان آموخته است 
تا این زمان هاي حال جدید را به كار بگيرد. این 
درس ها بسيار شخصي هستند و ممکن است از 
فردي به فرد دیگر متفاوت باشند، با این همه در 
نماي كلي همه انسان ها در سرتاسر جهان تصور 
دارند كه تجربه اي یکسان را پشت سر مي گذارند. 
رینگر معتقد است مردم به تدریج استراتژي هاي 
موقتي براي زمانبندي جدید زندگي خود به كار 
بسته اند. برنامه ریزي سابق و معموال شلوغ را رها 
كرده اند و اكنون براي ورزش روزانه، مالقات هاي 
هفتگي با اعضاي خانــواده در فضاي مجازي، 
پخت نان آخر هفته ها و مطالعه كتاب مورد عالقه 
برنامه ریزي مي كنند. تمامي این زمانبندي هاي 
جدید نشان از وفق یافتن انسان با شرایط زماني 

كرونایي است.
رینگر مي گوید تجربه بشر از دوران كرونا تمریني 
براي انعطاف پذیري و تفکر بيشتر درباره زمان 
بوده و هست. بشر این بحران را پشت سر خواهد 
گذاشت اما بحران هاي دیگري پيش رو هستند. 
شاید آن زمان با دانســتن این موضوع كه بشر 
مي تواند و باید زمانبنــدي و برنامه هاي آینده 
را دستخوش تغيير ســازد، حتي وقتي در زمان 
حال اجباري به دام افتاده است، احساس آرامش 

بيشتري بر جهان حاكم شود.

خود را به زمان نسپار
گپ و گفت با بهناز بذرپيشه، روانشناس درباره كرونا و چالش هاي رواني ایجاد شده به دليل 

تغييراتي كه ویروس كووید-19در زمانبندي زندگي روزمره ایجاد كرد
تغييرات اساسي در ريتم عادي زندگي از مهم ترين پيامدهاي پديده كرونا در تمام دنيا بوده 
است. تعطيلي ناگزير بسياري از فعاليت هاي شغلي ، دوركاري و خانه نشيني، بسته شدن 
درهاي مدارس و ديگر مراكز آموزشــي و جايگزيني آموزش آنالين و توقف فعاليت هاي 
ورزشي بيرون از خانه، ظاهرا زمان بيشتري را در اختيار ما قرار داده تا به خودمان بپردازيم اما به نظر مي رسد مفهوم زمان در دوران 
كرونا نه تنها براي همه افراد يكسان نبوده بلكه بسته به عواملي چند، بسيار هم متفاوت بوده است. بهناز بذرپيشه، روانشناس از 

شيوه مواجهه با مفهوم زمان و چالش هاي مديريت آن در بحران كرونا گفته است.
 

به اعتقاد شــما مفهوم 
زمان در دوران كرونا چقدر با زمان 

پيش از آن متفاوت شد؟ 
در تحليــل پدیده هــا و موضوعــات 
فرهنگي و اجتماعي عنصر زمان بسيار 
مهم و تأثيرگذار است و شيوه مدیریت 
آن تغييراتــي را در بنيان هاي زیســتي، فرهنگــي، اجتماعي و 
سبك زندگي افراد باعث مي شود. شــيوع ویروس كرونا زندگي 
ما را به اشکال مختلف و در ابعادي وسيع تغيير داد. بعد از جنگ 
جهاني دوم انسان با چنين چالشي در ابعاد بين المللي  مواجه نشده 
بود؛ كرونا معادالت زندگي روتين مردم را در هم شکست و تصویر 
جدیدي از زیست جهاني، زیست نظام بهداشــتي و موارد دیگر 
ارائه داد. تأثير كرونا به قدري بود كه حتي خوابيدن، سركاررفتن، 
معاشرت هاي اجتماعي، درس خواندن و بسياري از موارد عادي اما 
مهم زندگي ما تحت الشعاع آن قرار گرفته است. انتظار براي خروج 
از بحران بسته به شغل، سن و سال، شرایط اقتصادي و اجتماعي و 
حتي موقعيت جغرافيایي افراد در این دوران متفاوت بوده و به نظر 
مي رســد زمان براي بعضي از افراد تندتر و بــراي برخي دیگر به 

آهستگي در حال گذر است.
تأثير اين پديده در چه قشر يا سن خاصي پررنگ تر 

بوده است؟
پدیده كرونا در تمام دنيا تأثير عميقي بر زندگي همه افراد داشته 
اما قطعا این تأثير بر كودكان و نوجوانان پررنگ تر و شاید ماندگارتر 
بوده است. كودكان و نوجوانان در حساس ترین مقطع سني قرار 
دارند و باید مراحل رشد آنها با كمترین تنش و به خوبي طي شود 
تا بتواند زمينه اي براي رشد بزرگســالي آنها شود. كودك هویت 
خود را در ميان همکالســي ها و دیگر همســاالنش مي یابد. آنها 

باید مهارت هاي زندگي را به صــورت جمعي بياموزند و حضور در 
جمع همساالن از مهم ترین ابزارهاي رشــد آنهاست، اما شرایط 
كرونایي باعث شــده كودكان و نوجوانان یك سال و نيم اخير را در 
خانه بگذرانند و از شركت در كالس هاي حضوري محروم باشند. 
این شرایط در رشد اجتماعي نوجوانان و حتي جوانان تأثير زیادي 
دارد. اما مشــکل مهم دیگري كه تحت تأثير كرونا ایجاد شــده، 
به هم خوردن سيکل منظم خواب و بيداري افراد به ویژه جوانان و 
نوجوانان است. در بيشتر خانواده ها شاهد این هستيم كه خواب 
شبانه، كوتاه یا به طوركامل حذف شده و افراد تا صبح بيدار هستند 
و صبح تا بعداز ظهر مي خوابند. این تغيير مي تواند اختالالت بسيار 
شدیدي را در روند رشد جسمي و رواني و همچنين تمركز افراد در 

همه سنين به ویژه كودكان و نوجوانان ایجاد كند.
تأثير درازمدت اختالالت دوران كرونا بر كودكان و 

نوجوانان چه خواهد بود؟
كودكان و نوجوانان انرژي دروني بسيار باالیي دارند، درحالي كه 
اكنون بستر و فضایي مناسب براي تخليه انرژي جسمي و رواني 
خود ندارند. در چنين شرایطي نه تنها این انرژي هدر مي رود بلکه 
محدود بودن كودكان و نوجوانان به فضاي بسته خانه باعث درگيري 
روحي آنها با استرس ها و مشکالت دیگر اعضاي خانواده مي شود؛ 
مشکلي كه حل آن بعدها پيچيدگي هاي بيشتري خواهد داشت. 
این بيماري ابعاد مختلف زیست مردم را از سالمت و بهداشت روان 
تا اقتصاد تحت تأثير قرار داده و استرس ها و بحران هاي زیادي را 
باعث شده كه نحوه مواجهه با آنها، به ویژه در سوگواري ها مي تواند 
تأثيرات ماندگاري بر روح و روان كودكان بگذارد. طوالني شدن این 
روند كنترل شرایط را دشوارتر مي كند. كودكان بي صبرانه در انتظار 
حضور در جامعه هســتند درحالي كه زمان مشخصي را نمي توان 
براي این حضور اعالم كرد و این بر كالفگي و نااميدي كودك دامن 

بهناز بذرپيشه: 
كودكان و نوجوانان 
انرژي دروني 
بسيار بااليي دارند، 
درحالي كه اكنون 
بستر و فضايي مناسب 
براي تخليه انرژي 
جسمي و رواني خود 
ندارند. در چنين 
شرايطي نه تنها اين 
انرژي هدر مي رود 
بلكه محدود بودن 
كودكان و نوجوانان 
به فضاي بسته خانه 
باعث درگيري روحي 
آنها با استرس ها و 
مشكالت ديگر اعضاي 
خانواده مي شود؛ 
مشكلي كه حل آن 
بعدها پيچيدگي هاي 
بيشتري خواهد 
داشت

زمانبندي جديد 
به وقت كرونا چه 
رويكردي شخصي 
داشته باشد و چه 
رويكردي حرفه اي، 
در آينده باعث 
خواهد شد تغييراتي 
در برنامه ريزي هاي 
شخصي و مديريت 
مشاغل ايجاد شود. 
سايمون گروندين، 
استاد روانشناسي 
دانشگاه الوال 
پيش بيني مي كند 
ساعات كاري در 
آينده شناورتر از 
گذشته خواهند بود 
و كمترين تأثيري كه 
اين تغيير زمانبندي بر 
زندگي خواهد داشت 
اين است كه افراد 
بيشتر از گذشته قدر 
زماني كه در اختيار 
دارند را مي دانند 
و با دقت بيشتري 
براي گذراندن آن 
برنامه ريزي مي كنند

فتانه احدي
روزنامه نگار

مي زند اما شرایط براي بزرگساالن و به ویژه سالمندان در مواجهه 
با موضوع زمان، متفاوت است. این شرایط براي نوجوانان به دليل 
انتظارات اجتماعي  آنها بدتر اســت. نوجوان در ارتباط با محيط 
پيرامونش به پختگي رواني، جسمي و جنسي مي رسد اما هم اكنون 
فرصت این ارتباط از نوجوانان گرفته شده است. كالس هاي مجازي 
نمي توانند حس دانشگاه رفتن را براي جوان و نوجوان تامين كنند 
و محدود شــدن به ارتباط با اعضاي خانواده فرصت دوست یابي، 
ارتباطات اجتماعي و تجربه كــردن نقش هاي مختلف در اجتماع 

را از آنها گرفته است.
آيا مي توان گفت بــراي جوان ترها زمان در دوران 

كرونا كندتر و براي سالمندان تندتر گذشته است؟
مفهوم زمان براي سالمندان به دليل بودن در سراشيبي عمر، بسيار 
حسا س تر است. روزها و هفته ها و ماه هایي كه آنها در انتظار پایان 
شرایط غيرعادي، دیدار عزیزان و بازگشت به اجتماع مي گذرانند، 
آنها را مضطــرب مي كند و به لحاظ رواني بيــش از پيش تحليل 
مي برد. كرونا بر سالمت روان سالمندان بسيار تأثير گذاشته است، 
ترس مبتالشدن و مرگ، بسياري از ســالمندان را از نظر روحي 
تضعيف كرده و از سوي دیگر فرصت مالقات با فرزندان و نوه ها و 

حس شادي را از آنها گرفته است.
فراتر از مقطع سني، آيا گذر زمان در دوران كرونا در 

همه اقشار جامعه يكسان بوده است؟
یکي از چالش هاي مهم دوران كرونا بحث اقتصاد خانواده ها بوده 
است. به نظر مي رسد براي قشر مرفه به دليل امکانات بيشتري كه 
دارند زمان زودتر مي گذرد و براي قشر كم درآمد به دليل مشکالت 
بيشتري كه با آن دست و پنجه نرم مي كنند، گذر زمان كندتر است. 
در خانواده هاي كم درآمد و فقير اميد به زندگي خيلي كمتر است. 
ترس از مرگ در افراد عادي باالتر و اضطراب آنها خيلي شدیدتر 
اســت. در دوران كرونا افرادي كه امکان ادامه فعاليت اقتصادي 
به صورت اینترنتي را داشتند، شرایط اقتصادي را مدیریت كردند 
و ریتم زندگي آنها به طور نسبي بازیابي شد اما براي سایرین، زمان 

به كندي و به سختي گذشته است.
آيا تفاوتي بين نوع مواجهه زنان و مردان با پديده 

زمان در اين دوران ديده مي شود؟ 
فشارهاي رواني ناشي از بيکاري و فرسودگي هاي شغلي ناشي از 
دوركاري ها ازجمله پيامدهایي بوده كه كووید-19 براي ما داشته 
اســت. این پيامدها براي زنان بيشتر و شــاید چندین برابر بوده 
است. از بين رفتن حریم شــخصي زنان و مادران به دليل افزایش 
ميزان حضور اعضاي خانواده در منزل، دغدغه زنان براي حمایت 
از والدین، همسران و فرزندانشــان و بار سنگين مدیریت آموزش 
مجازي فرزندان ازجمله دالیلي است كه زنان را بيشتر در معرض 
تنش و حتي بيماري هاي روان قرار داده است. این موارد اختالفات 
زناشویي و خانوادگي را ميان زوج ها و همچنين چالش  ميان والدین 
با فرزندانشان افزایش داده و بعضا این اختالفات منجر به افزایش 

خشونت شده است.
راهكار مديريت اين آشفتگي ها چيست؟

رفتارهــاي اجتماعي مــردم در این دوران تغيير كــرده و روابط 
خانوادگي و دوستانه محدود شده است. مردم تماس با خویشاوندان 
را كمي بيشتر كرده اند اما دیدارها كم شده و این تأثير مهمي در 
روابط اجتماعي افراد در درازمدت دارد. همچنين كنترل رفتارهاي 
هيجاني مثل خریدكردن به دليل هراســي كه از كمبود احتمالي 
اجناس داریم بيشــتر افراد را درگير خود كرده كه البته این مورد 
در همه كشورها دیده شده اما در ایران به دليل بي ثباتي در شرایط 
اقتصادي كشــور و دشــواري ترسيم چشــم اندازي روشن براي 
آینده، نمود بيشتري داشته است. باچنين آشفتگي هاي هيجاني 
نمي توانيم از افراد رفتارهاي ســالمي را انتظار داشته باشيم. ما با 
بحران هاي متفاوتي در جامعه مواجه هستيم و بيشترین آسيب 
روحي و رواني متوجه افرادي اســت كه در كالنشــهرها زندگي 
مي كنند. در كنار راهکارهایي كه در حوزه بهداشت و درمان از یك 
سو و اقتصاد از سوي دیگر باید براي مدیریت این بحران اندیشيده 
شود، آموزش نيز مي تواند در بهبود سالمت روان افراد جامعه مؤثر 
باشــد؛ اینکه بياموزیم چگونه زمان را در اختيار بگيریم، به جاي 

اینکه خود را به زمان بسپاریم.

ثانيه هاي سرنوشت ساز ساعت درون
در زمان هاي مختلف شبانه روز چه اتفاق هایي داخل بدن انسان رخ مي دهد؟ در این لحظه ها باید در چه حالتي باشيم تا بدن، بهترین 

عملکردش را داشته باشد؟
»ســاعت بدن با دقــت فوق العاده اي 
فيزيولوژي و كاركرد بدنمان را در طول 
روز تنظيم مي كند. ساعت دروني بدن 
در واقع عملكرد بخش هاي حساسي مثل رفتار، ميزان هورمون ها، 
خواب، دماي بدن و متابوليسم را تنظيم مي كند.« اين نظريه را كميته 
جايزه نوبل در مورد كار جفري هال، مايكل رسباش و مايكل يانگ 

مي گويد؛ 3 پژوهشگر آمريكايي كه با تحقيقاتشان درباره عملكرد 
و كنترل »ســاعت دروني« دريافته اند كه مكانيســم هاي ساعت 
بيولوژيك چگونه عمل مي كند و چه نوع ژن هايي تأثيري تعيين كننده 
بر چگونگي خواب و بيداري ما دارند. شناخت اينكه بدن در هر ساعت 
خاصي چه فعاليت هايي انجام مي دهد كمك مي كند تا بتوانيم با تغذيه 
درست در زمان مناسب به تقويت سيستم ايمني بدنمان كمك كنيم، 

ميترا عيدي پور
روزنامه نگار

ريه ها: از ساعت 3تا 5ریه ها شروع به فعاليت مي كنند تا سموم را از بدن دفع كنند. 
گاهي اوقات دليل اینکه صبح ها بعد از بيدار شدن سرفه مي كنيد، همين 

است. ریه ها سعي مي كنند باقيمانده هاي همان سموم را خارج كنند.

معده: از ساعت 7تا 9، معده نياز به كمي استراحت دارد تا 
بتواند عملکرد بهتري داشته باشد.با یك وعده غذایي 

ســبك و قابل هضم، مانند آبميوه شروع كنيد. 
ســعي كنيد صبحانه را بموقع بخورید، چون 

بدن باید براي شکستن و هضم آن فرصت 
داشته باشد.

طحال: از 9تا 11زماني است كه بدن 
پاكســازي  و فعال مي شود و كمك 
مي كند تا سيســتم ایمني بدن با 
توليد آنتي بــادي در برابر آلرژي و 
عفونت مبارزه كند. اگر طحال شما 
در موقعيت خوبي قــرار نگرفته 
باشــد، ممکن اســت كه به طور 
مرتب آسيب ببيند، زیرا قادر به 
مقابله با حمله هاي ميکروسکوپي 

در بدن نخواهد بود.

قلب: از ســاعت 11تا 13زماني 
است كه قلب براي تعمير كردن و 

پاك كردن پالك روزانه، كلسترول 
دریافت مي كند. این، فعال ترین زمان 

قلــب در تمام طول روز اســت. چرا كه 
طبق تحقيقــات 70درصد حمالت قلبي 

در این ساعت ها رخ مي دهد. مراقبت از قلب و 
خوردن غذاهاي سالم بسيار مهم و ضروري است.

روده كوچك: از ســاعت 13تا 15روده كوچك كار 
هضم را انجام مي دهد. اگر در این ساعات احساس متورم بودن 

یا سوزش سر دل دارید، ممکن است به دليل ناراحتي ایجاد شده در 
روده كوچك در طول پروسه هضم باشد. شما باید رژیم غذایي مناسب را 

رعایت كنيد تا روده بتواند به طور كامل آن را هضم كند.

حدود ساعت 5صبح داروها بيشترين تأثير 
را دارند و در ساعت 6صبح براي تامين انرژي 
در طول روز قندخون و اسيد آمينه بيشتري 
مصرف مي شود. 6صبح بهترين زمان بيدار شدن و 7صبح بهترين زمان براي خوردن 

صبحانه است به اين دليل كه دستگاه گوارش در اين زمان به خوبي كار مي كند.

بهترين زمان براي وزن كردن 7:40دقيقه 
صبح است. شادترين حالت روحي انسان 
نيز در ساعت 8صبح است. 9صبح هم 

بهترين زمان تزريق آمپول و واكسن است.

در ساعت 10درجه حرارت بدن به اوج خود 
مي رسد و حافظه كوتاه مدت بيشترين 
كارايي را دارد و تا قبل از ساعت 11بدن 
در آماده ترين حالت خود براي حل مسائل رياضي و سخت ترين فرمول هاست.

ساعت بين 12تا 13بهترين زمان براي يك 
خواب نيمروزي است چرا كه حدود ساعت 

12:37انسان نياز به چرت زدن دارد.

ســاعت 14بهترين زمان براي رفتن به 
مطب دندانپزشكي است چون افراد در 
اين ساعت كمتراحساس درد مي كنند 

البته تا 30دقيقه.

در ساعت 15حافظه خوب كار مي كند 
و بهترين زمان براي انجام فعاليت هاي 
فكري است. بهترين زمان براي تميز 
كردن خانه هم ساعت 15:13است. ســاعت 16هم بهترين ساعت براي 

ورزش است.

ساعت 17فعاليت ارگان ها به باالترين حد 
خود مي رسد و يك ساعت پركار براي مو، 
ناخن، كليــه و مثانه اســت. ســاعت 
17:44بهترين زمان براي ورزش كردن است. ســاعت 18هم بهترين زمان براي 
خوردن شام است به اين دليل كه پانكراس فعاليت خوبي را دراين ساعت از روز دارد.

تأثير داروهاي ضدافسردگي در ساعت 
19خيلي زياد است. ساعت 20مناسب 
كساني است كه آلرژي يا آسم دارند و در 
اين ساعت بايد از داروهايشان اســتفاده كنند. آنتي بيوتيك ها نيز در اين 

ساعت بيشترين تأثير را دارند.

اين ساعت ها بهترين زمان براي استراحت 
اســت چرا كه بدن به ويژه در ســاعت 
23ارگانيسم ترشح هورمون هاي فعال در 
طول روز را متوقف مي كند و آرامش به ســراغ بدن مي آيد وجسم احساس 
راحتي مي كند. ساعت 23تا يك شب عمليات از بين بردن مواد سمي در كبد 
ادامه دارد و شما بايد در خواب عميق باشيد. ساعت 1تا 3نيمه شب هم عمليات 
سم زدايي در كيسه صفرا، طي يك خواب عميق به طور مناسب انجام مي شود. 
ساعت 3تا 5صبح نيز عمليات از بين بردن مواد سمي در ريه اتفاق مي افتد و 

بدن بايد همچنان در خواب باشد.

عملكرد اندام هاي مختلف بدن در شبانه روز

بهترين زمان انجام كارها طبق ساعات فيزيولوژيك بدن

زماني كه بريتانيا براي مقابله با همه گيري در وضعيت تعطيلي 
كامل قرار گرفت، روت اوگدن، استاديار روانشناسي دانشگاه 
جان مورس در ليورپول در مرخصي زايمان به ســر مي برد. او 
به همراه دختر نوزادش و 2كودك خردسال ديگرش خانه نشين شده بودند. براي او كه محدود 
به وضعيت جديد و چهارديوار خانه اش شــده بود، هرروز مانند يك عمر طوالني بود. از آنجا 
كه موضوع پژوهش هاي اين روانشــناس درباره چگونگي درك انسان از زمان بود اين پرسش 
برايش ايجاد شد كه آيا همه همين احساس را دارند؟ براي يافتن پاسخ اين پرسش، او پژوهشي 
آكادميك را ترتيب داد. 604نفر در اين پژوهش مشاركت كردند و اگرچه تمامي اين افراد حسي 
مشابه اوگدن نداشتند اما اكثريت آنها اعالم كردند طي دوران تعطيلي كامل شهر يا الك دان، 
دركشان نسبت به زمان مختل شده بود. افراد فراموش مي كردند چه روزي از هفته را سپري 
مي كنند، فراموش مي كردند براي چه مدتي مشغول به انجام كاري بوده اند يا اين حس را داشتند 

كه يك روز خاص دائم برايشان تكرار مي شود.

سميرا مصطفی نژاد
روزنامه نگار

اسارت در زمان حال اجباري
كرونا چه تغييراتي در زمانبندي زندگي روزمره ایجاد كرده است؟
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کرونا و زمان
این شماره

عقربه هاي كند در جهان كرونازده 
درگيري با كرونا زمان انجام امور روزمره را براي بيشتر افراد طوالني تر كرده است 

كرونا قواعد بسياري را به هم زده، قوانين نوشته و نانوشته بسياري را 
پاك كرده؛ از نو نوشته و تغييرات گسترده اي در زندگي همه ما ايجاد 
كرده است؛ تغييراتي كه به نظر مي رسد بخشي از آنها دائمي بوده و قرار 
نيست قواعد در آنها دوباره به سياق سابق برگردد. »زمان« يكي از حقايقي بود كه كرونا اگرچه نتوانست 
به ماهيت آن خدشه اي وارد كند اما توانست شيوه سپري كردن آن را براي افراد به طور كلي تغيير دهد. بر 
اساس نتايج يك پايش ميداني كه روزنامه همشهري برگزار كرده است، 76درصد افراد گفته اند كه شيوع 
ويروس كرونا، روند انجام كارهاي روزانه آنها را طوالني تر كرده است. حتي با وجود اينكه تعداد زيادي از 
اين جامعه آماري 150نفره به واسطه دوركاري كمتر از سابق در مسير رفت وآمد به محل كار خود هستند 
اما كار كردن در منزل - به خصوص براي زنان - حواشي بسياري براي آنها ساخته كه روند تمام شدن امور 
ساده را طوالني تر كرده است. البته 24درصدي كه شيوع كوويد-19زمان انجام كارها را براي آنها كوتاه تر 
كرده است عموما بر اين عقيده اند كه به واسطه آنالين شدن خريدها، كارهاي اداري، پذيرش فرهنگ 

دوركاري و... آنها زمان كمتري نسبت به سابق براي انجام كارهاي روزمره خود صرف مي كنند.

در روند پذيرش...
در بين آدم هایي كه پاي صحبت شــان نشسته ایم، 
مبينا، سراميســت 29ســاله نگاه متفاوت تری به 
ماجراي تأثير كرونا بر زمان بندي زندگي اش داشت. 
او درباره تأثيرات شــيوع ویروس چيني بر زندگي 
كاري و شخصي اش توضيح داد: اوایل مدیریت كردن 
كرونا زمان بسيار زیادي از من مي برد. مدام در حال 
شست وشو و ضدعفوني كردن بودیم. وعده هایي كه 
از بيرون از خانه غذا مي خوردیم و سفارش مي دادیم 
حذف شــده بود و طبعا دوبرابر سابق در آشپزخانه 
بودیم. حاال اما انگار كه زیستن با كرونا را یاد گرفته 

باشيم، دیگر مي دانم كه چطور به سرعت همه  چيز 
را ضدعفوني كنم و راحت تر از بيرون غذا ســفارش 
مي دهيم. عادت كردن به این سبك جدید از زندگي 
كم كم فضا را به ســمتي برده كه حاال دیگر زمان 
كمتري صرف امور روزمــره مي كنم. نه فقط كمتر 
نسبت به سال گذشته بلکه كمتر از روزهاي كرونایي.

در كشاكش شست وشــو و ضدعفوني كردن 
وسايل 

تعداد زیادي از شركت كنندگان در نظرسنجي، با 
اشاره به موضوع شست وشوها و ضدعفوني  كردن ها 

در 
جست وجوي 

 زمان
از دست رفته

زمان در دوران شيوع ویروس كرونا چگونه 
محاسبه مي شود؟ درباره این موضوع با 

آدم هایي شبيه به شما گپ زده ایم
حاال خطي بــودن زمان كار 
دستمان داده است. دو سال 
مي شود كه با ويروس كرونا 
دست و پنجه نرم مي كنيم و خيلي از ما معتقديم كه در اين دو 
سال زندگي نكرده ايم. خيلي ها در اين دو سال متولد شده اند 
و خيلي هاي ديگر در همين دو سال از دنيا رفته اند. دو سالي 
كه به نظر نمي توان از عمر محاسبه اش كرد. دو سال تحميلي بر 
همه ما كه به ما دستور داد چطور زندگي كنيم. يك مشق ساده 
كه همه بايد رونويسي مي كردند؛ با هر نوع هوش، استعداد 
و دارايي. همه ما بايد يك چيز را زندگي مي كرديم، بي آنكه 
تخطي از آن برنامه، امتيازي برايمان محسوب شود. حاال در 
ميانه اين خط قرار گرفته ايم؛ اكثــرا ناراضي و نااميد. دلمان 
براي روزهايي كه پيش از اين تجربه كرده  بوديم تنگ شده 
است. دوست داريم اگر قرار است اندك زندگي كنيم، خودمان 
تصميم بگيريم چگونه بايد زيست. در اين ميان هستند آنهايي 
كه با همه بيم و اميدها، روزهاي نسبت راضي كننده اي را از 
سر گذرانده اند و به نظرشان اين اتفاق و تغيير برنامه در روند 
زندگي چالشي بوده كه سعي مي كنند از آن لذت ببرند. هر 
چند در اقليت هستند، اما هســتند. ما در اين گزارش قصد 
داريم درباره تغييرات زندگــي در اين خط زماني و در زمانه 
تسلط يك ويروس در جهان بيشتر بدانيم؛ از احساس بعضي 

از شما از زندگي كردن در اين بستِر خطي، زمان.

استقبال از زمان به دست آمده
اما شيوع ویروس كرونا تغييراتي در زمان بندي زندگي روزمره مردم 
ایجاد كرد. بسياري افراد در قرنطينه هاي اجباري در دوران شيوع 
ویروس كرونا مجبور شدند زمان بيشــتري را به آشپزي و كار در 
خانه اختصاص دهند. بسياري بيکار شــدند و بعضي دوركار و این 
یعني تغيير در زمان بندي هاي معمول. اگرچه در همين دوران این 
زمان بندي اثرات مثبتي هم داشــت. نيکي مي گوید: »این دوران 
فرصتي ایجاد كرد تا بيشتر مطالعه كنم و فيلم ببينم. تنها فعاليتي 
بود كه به شکل مداوم توصيه مي شد و روانشناسان براي دور ماندن از 
فضاي استرس زاي همه گيري پيشنهاد مي كردند. حتي توانستم در 
همين دوران پایان نامه ام را كه مدت ها به دليل فشردگي كار فرصت 
انجامش را نداشتم، سر و سامان بدهم«. به اعتقاد او تغيير در برنامه 
زمانبندي زندگي اش باعث شــده بود برنامه هاي مغفول مانده اش 
دوباره به جریان بيفتد. مسئله اي كه زهرا چندان با آن هم سو نيست. 
او مي گوید تغيير ساعات كاري و تغييرات زمان بندي به كلي رشته 

بعضي شركت هاي 
بزرگ در كشورهايي 
با اقتصادهاي 
توسعه يافته معتقدند 
كار كردن از راه دور 
به عنوان آنچه تا 
پيش از اين طرحي 
آزمايشي بدون 
برنامه ريزي خاص بود، 
به يكي از اساسي ترين 
روش هاي سازماندهي 
بازار كار آينده تبديل 
خواهد شد. تعطيلي 
بسياري از شركت ها و 
افزايش آمار بيكاري 
كارگران سبب شد 
تا جهان با بحران 
جديد اقتصادي دست 
و پنجه نرم كند. 
بسياري از خانواده ها 
به دليل افزايش تنش 
و اضطراب شيوع 
ويروس كرونا با 
افسردگي هاي تازه اي 
مواجه شدند

تعداد زيادي از 
شركت كنندگان در 
نظرسنجي، با اشاره به 
موضوع شست وشوها 
و ضدعفوني  كردن ها 
در اين روزها، تأكيد 
داشتند كه زمان 
زيادي از روزشان به 
اين امور اختصاص 
پيدا مي كند. عطيه 
مي گويد: پيش تر 
مي شد كه به خانه بيايم 
و دوش نگيرم. امروز 
چنين چيزي امكان 
ندارد. حتما هر روز بايد 
استحمام كنم چرا كه 
مي ترسم لباس هايم 
يا موهايم آلوده باشد. 
از سوي ديگر هر بار 
خريد كردن يعني 
حداقل 15دقيقه زمان 
بايد صرف ضدعفوني 
و شست وشو شود

برنامه و كارهایش را گسسته اســت. او كه حاال از نظر اقتصادي در 
فشار ناشي از حقوق حداقلي به دليل دوركاري قرار گرفته مي گوید: 
»این فشار در خانه بيشتر شــده. جنگ اعصاب و درگيري با دیگر 
اعضاي خانه و همچنين انجام اموري كــه چندان به آن عالقه مند 

نيستم باعث شده اختيار امور به كلي از دستم خارج شود«.

درك مفهوم تازه اي چون دوركاري
بعضي شركت هاي بزرگ در كشورهایي با اقتصادهاي توسعه یافته 
معتقدند كار كردن از راه دور به عنوان آنچه تا پيش از این طرحي 
آزمایشــي بدون برنامه ریزي خاص بود، به یکي از اساســي ترین 
روش هاي سازماندهي بازار كار آینده تبدیل خواهد شد. تعطيلي 
بسياري از شركت ها و افزایش آمار بيکاري كارگران سبب شد تا 
جهان با بحران جدید اقتصادي دست و پنجه نرم كند. بسياري از 
خانواده ها به دليل افزایش تنش و اضطراب شيوع ویروس كرونا با 
افسردگي هاي تازه اي مواجه شدند. محدودیت  هاي بيش  از اندازه، 
بيکاري افراد، مشکالت اقتصادي و ترس از آینده سبب شد تا افراد 
شــيوه جدیدي از زندگي را تجربه كنند. تعدادي موفق شدند و 
توانستند این بحران زندگي را پشت سر بگذارند و به روند طبيعي 
زندگي خود ادامه دهند، اما عده اي هنوز با شيوه جدید زندگي و 
محدودیت  ها، هماهنگ نشده اند. مهيا كه یك سال و نيم است مادر 
شدن را تجربه مي كند مي گوید: »پســرم در همين دوران شيوع 
ویروس كرونا به دنيا آمد. او در این مدت مدام در خانه بوده و با افراد 
محدودي ارتباط داشته است. همين باعث شده از فضاهاي جمعي 
تجربه درستي نداشته باشد و هر بار به خيابان مي رود بي وقفه گریه 
كند. درست اســت كه در این دوران توانستم زمان بيشتري كنار 
فرزندم باشــم، اما این براي او كافي نيست. به نظرم بچه ها چه در 
سن پسر من و چه بزرگ تر از او نياز به حضور در فضاهاي عمومي 
دارند. این بچه ها عمال در این دو سال زندگي در این جهان را تجربه 
نکرده اند و درك درســتي از زندگي در جهــان موجود نخواهند 
داشت. شاید الزم باشد فکري جهاني درباره این زمان از دست رفته 

براي این گروه سني انجام شود«. 

افسردگي؛ ماحصل تغيير الگوي زندگي
در همين دوره بود كه بسياري از مشاغل آنالین شدند و افراد زمان 
بيشتري از روزها را در منزل سپري كردند. این فعاليت آنالین اما 

هنوز به دليل تازگي، مشکالتي براي افراد ایجاد كرده است. مثال 
فرزانه مي گوید خانواده اش درك درســتي از كار در خانه ندارند و 
معتقدند حاال كه او در خانه اســت باید به امور بيشتري از منزل 
رسيدگي كند، درحالي كه در خانه مشغول انجام كاري است كه تا 

آن روز بيرون از خانه انجام مي داده.
با تغيير ناگهاني شيوه زندگي، افراد به دليل مشکالتي كه با شيوع 
ویروس كرونا به وجود آمده اســت، دچار افسردگي به شکل هاي 
مختلف شده اند و شاید عده  اي از افراد به دليل قرنطينه و محدودیت 
فعاليت هاي اجتماعي با گونه هایي از افسردگي دست و پنجه نرم 
كنند. اما خودشان این نوع از افســردگي را حس نکنند و معتقد 
باشند كه با شرایط جدید هماهنگ هستند و مشکلي ندارند؛ مثال 
آن دسته از جوانان كه تازه از تحصيل فارغ شده بودند و به دنبال كار 
در محيط هاي مختلف كاري مي گشتند و با تغيير شرایط كاري و 
زماني در این دوران خانه نشين شدند. یا آن دسته از دانش آموزان 
كه دو سال ابتدایي تحصيل را بدون تجربه  محيط آموزشي در خانه 
گذرانده اند و از دوستي با هم سن و سال هاي خود محروم شده اند. 

در این گروه هاي سني گذر زمان دیگرگونه و متفاوت خواهد بود.

توسل به زمان هاي موازي
هرچند بعضي افراد در این شرایط تفکرات سازنده اي را دنبال كرده 
و احساس كردند با تجربه روزهاي سخت قوي تر از قبل شده اند، اما 
به اعتقاد روانشناسان این درك متفاوت از شرایط یکسان، بستگي 
به دفاع رواني هر فرد دارد. اینکه چطور بحران را درك و تجربه كند. 
توصيه ها بر این پایه استوار شــده اند كه از هر روشي كه آرامتان 
مي كند بهره ببرید؛ مثال كتاب بخوانيد، موسيقي گوش كنيد، در 
منزل نرمش كنيد و به كارها و آرزوهاي عقب مانده تان بپردازید 
و اگر دعا و نيایش آرامتان مي كند این كار را انجام دهيد. اما وقتي 
همه این كارها انجام مي شود باید پِس پشِت ذهن این را نيز درنظر 
بگيرید كه زمان مي گذرد و شما روي خطي فرضي بي آنکه حركتي 
كرده باشــيد، پيش مي روید. همين امر ممکن اســت باعث بروز 
اضطراب هایي در افراد شــود. آنهایي كه گمان مي كنند فرصت 
چنداني براي ادامه زندگي ندارند و آن دسته كه در سنين باالتري 
قرار گرفته اند. همين اضطراب ها نيز باعث آن شده تا استقبال از 
توليدات تصویري، كتاب ها و نظریات درباره زمان هاي موازي بيش 

از پيش شود؛ فرصتي براي زندگي كردن در زماني دیگر.

شبنم درستي
روزنامه نگار

زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار

در این روزها، تأكيد داشــتند كه زمــان زیادي از 
روزشان به این امور اختصاص پيدا مي كند. عطيه 
مي گوید: پيش تر مي شد كه به خانه بيایم و دوش 
نگيرم. امروز چنين چيزي امکان ندارد. حتما هر روز 
باید اســتحمام كنم چرا كه مي ترسم لباس هایم یا 
موهایم آلوده باشد. از سوي دیگر هر بار خرید كردن 
یعني حداقل 15دقيقه زمان باید صرف ضدعفوني 
و شست وشو شــود. آدم گاهي روزي دوبار مجبور 
مي شود به خرید ميوه، سبزي، شوینده، مواد خوراكي 
و... برود. سامان هم كه دانشجوي معماري است و در 
تهران خانه گرفته است مي گوید: فارغ از هزینه هاي 
بسياري كه كرونا به واسطه خرید ماسك،  الکل و... 
روي دست مان گذاشته طي روز هم زمان بسياري 
باید به نظافت هایي كه پيش تــر غيرضروري برایم 

به نظر مي رسد، بپردازم.

حذف مهماني هاي غيرضروري 
كرونا البته لزوما زمان انجام كارهــا را براي افراد 
بيشتر نکرده اســت. مينا یکي از كساني است كه 
ساحت هاي مثبتي را در ویروس كرونا شناسایي 
كرده و درباره آنها توضيح مي دهــد: من خانه دار 
بودم و هستم. براي من خود كرونا چندان تفاوتي 
در گذران امور ایجاد نکرده اما همين كه مي توانيم 
به بهانه كرونا از رفتن به مهماني هاي غيرضروري 
اجتناب بورزیم بدون آنکه كسي دلگير و ناراحت 
شــود به خودي خوب باعث شــده كه من زمان 
بيشتري را بتوانم به امور شــخصي روزمره خودم 
اختصاص دهم. از ســوي دیگر من در همين ایام 
ازدواج كردم و مراســمي كه مي توانست دوبرابر 
بيشتر از من وقت، هزینه و انرژي بگيرد را به شيوه 
ســاده تري برگزار كردم كه تا پيش از این شــاید 

جسارت برگزار كردن آن به این شکل را نداشتم.

در باب مصايب كار در منزل
رعنا از ابتداي امسال،  حجم بسياري از امور شغلي ا ش 
را در منــزل انجام مي دهد. او بر این باور اســت كه 
اســتفاده از سيســتم خانگي، اینترنت كم سرعت 
منزل و... كار را براي او بسيار زمان بر كرده است؛ »از 
طرفي خودم ترجيح مي دهم كه در خانه كار كنم اما 
واقعيت این اســت كه در خانه امکانات كافي وجود 
ندارد و همين موضوع سبب مي شود كه گزارشي كه 
مي تواند در محل كارم با یك ساعت كار تمام شود 
در خانه گاهي 3ساعت از من زمان مي برد. حاال تصور 
كنيد كه در این ميان چــون همکارانم را نمي بينم 
مدام در حال تماس گرفتن با آنها هستم و این وسط 

برق هم مي رود كه نور علي نور مي شود! «

دردسرهاي آموزش  آنالين و خانه داري 
زنان در اینجا هم درگيري بيشــتري با یك مشکل 
همگاني دارند كه چالش بزرگ تــري براي آنها به 
واســطه جبر جامعه تعریف شده اســت؛»هم كار 
بيرون را در منزل انجام بــده،  هم به امور خانه داري 
برس، هم از فرزندي كه مدرســه یــا مهدكودك 
نمي رود نگه داري كن و هم به امور آموزشي آنالینش 
بپرداز!« در واقع، به دليل تقسيم كار جنسيتي، كار 
خانگي و مسئوليت هاي مراقبتي عمدتا زنانه قلمداد 
مي شود و همين نقش هاي جنسيتي، یعني وظایف 
و انتظاراتي كه بر عهده هر یك از دو جنس گذاشته 
شده، مي تواند زنان را از ورود به بازار كار یا پيشرفت 
در عرصه شغلي بازدارد. براســاس نتایج آمارهاي 
گذران وقت افراد جامعه، متوسط زمان سپري شده 
در فعاليت هاي خانه داري توسط مردان 15ساله و 
بيشتر در كشور برابر با یك ساعت و1۷دقيقه و براي 
زنان 5ساعت و25دقيقه است. همچنين زنان جوان 
15 تا 24ساله به طور متوســط فقط 34 دقيقه در 
روز به كار و فعاليت هاي شغلي و 4ساعت و5دقيقه 
به فعاليت هاي خانــه داري مي پردازند، درحالي كه 
مردان جوان 2 ساعت و39دقيقه را به امور شغلي و 
تنها یك ساعت و1۷دقيقه را به خانه داري اختصاص 
مي دهند. از طرف دیگر نتایــج آمارگيري نيروي 
كار در ســال1394 نشان مي دهد كه حــــدود 
۷2درصـد از زنان غيرفعال مسئوليت هاي شخصي 
یا خانوادگي را به عنوان مهم ترین مانع براي فعاليت 
در بازار كار بيان كرده اند. كرونا البته این شــرایط 
را بدتر كــرده؛ چرا كه لزوم افزایش ســطح رعایت 
مسائل بهداشتي و ضدعفوني كردن و شست و شوي 
اقالم، وســایل و بخش هاي مختلف خانه و تفکيك 
و ضدعفوني لباس ها مســئوليت هاي جدیدي )با 
تعاریف و اســتانداردهاي غلط( را در این زمينه بر 
عهده زنان گذاشته است. همچنين با دوركار شدن 
اعضاي دیگر خانواده به طور كلي كار خانگي شامل 
پختن غذا، پذیرایي از افراد خانواده و شست و شو هم 

بيشتر مي شود.
عالوه بر این شــيوع ویروس كرونا وظایف مراقبتي 
بيشــتري برعهده زنان گذاشــته؛ چراكه از طرفي 
به دليل خطرات مالقات با پرستار در منزل و حضور 
در بيمارستان ها و از طرف دیگر به دليل وخيم شدن 
شــرایط اقتصادي، این وظایف هم بيش از پيش بر 
گرده زنان گذاشته مي شود. در كنار همه این شرایط 
با آموزش از راه دور زنان ناچارند كار آموزش فرزندان 
را نيز بر عهده بگيرند و زمان زیادي را صرف رسيدگي 
به تکاليف و مسائل آموزشي فرزندانشان به ویژه در 

دوره ابتدایي كنند.

ثانيه هاي سرنوشت ساز ساعت درون
در زمان هاي مختلف شبانه روز چه اتفاق هایي داخل بدن انسان رخ مي دهد؟ در این لحظه ها باید در چه حالتي باشيم تا بدن، بهترین 

عملکردش را داشته باشد؟
مي گويد؛ 3 پژوهشگر آمريكايي كه با تحقيقاتشان درباره عملكرد 
و كنترل »ســاعت دروني« دريافته اند كه مكانيســم هاي ساعت 
بيولوژيك چگونه عمل مي كند و چه نوع ژن هايي تأثيري تعيين كننده 
بر چگونگي خواب و بيداري ما دارند. شناخت اينكه بدن در هر ساعت 
خاصي چه فعاليت هايي انجام مي دهد كمك مي كند تا بتوانيم با تغذيه 
درست در زمان مناسب به تقويت سيستم ايمني بدنمان كمك كنيم، 

به ويژه در اين روزها كه هر روز نام تازه اي از نوع جديد ويروس كرونا 
منتشر مي شود و موجب شده تا نگراني ها دوچندان شود. گرچه روند 
جامعه و كار، ما را مجبور كرده است كه دائما در ساعت بدن خود تغيير 
ايجاد كنيم و نتوانيم ساعت بدن را در حالت طبيعي نگه داريم اما با 
آگاهي از روند فعاليت هاي بدن مي توان كمي اوضاع را بهبود بخشيد 

و به تقويت سيستم ايمني بدن كمك كرد.

روده بزرگ يا كولون: از ساعت 5تا ۷زماني است كه كولون بدن شما مواد زائد 
را از بين مي برد؛ به روده بزرگ خود مقدار متناسبي آب برسانيد تا به كار 

خود برسد.

كليه ها و مثانه: از 15تا 19سيستم ادراري كار مي كند 
آنها خون را پاك و تصفيه مي كنند و باعث فعال شدن 
سيستم ایمني بدن مي شوند. ممکن است كه در 
این ساعات احساس خســتگي كنيد و نياز به 

چرت زدن داشته باشيد.

پانكراس: از ســاعت 19تــا 21، 
پانکراس و كليه ها هــر دو با هم كار 
مي كنند. پانکراس كربوهيدرات ها را 
به شکر تبدیل مي كند. اگر در این 
ساعات احســاس خواب آلودگي 
داشتيد، شاید به دليل این باشد 
كه بدن مي خواهد شما متوقف 
شــوید تا پانکراس بتواند به كار 

خود ادامه دهد.

رگ هاي خوني شرياني: از 
ساعت 21تا 23، سيستم عروقي 
شــروع به تعمير مي كند. ممکن 
است در این زمان احساس سردرد، 
خســتگي و خواب آلودگي داشته 
باشيد پس بهتر اســت كه بخوابيد تا 
رگ هاي خوني زمان كافي براي تعمير 
خود داشته باشند. آنها نياز به حمل و انتقال 
خون به قســمت هاي مختلف بدن دارند و 
ضعيف بودن مي توانــد رگ هاي خوني را دچار 

مشکل كند.

كبد و كيسه صفرا: از ساعت 23تا 3صبح كيسه صفرا و كبد، كار 
خود را براي حذف سموم انجام مي دهند. اگر در این ساعات احساس 
ناخوشایندي داشته باشيد، متوجه مي شوید كه كبد به درستي كار نمي كند 
و نشان مي دهد كه باید برخي اصالحات در رژیم غذایي و شيوه زندگي تان انجام شود.

هرگز 5تا 7كافئين مصرف نكنيد. اين ساعات 
زمان مناســبي براي ورزش كردن نيست و 
انجام حركات سنگين به قلب فشار مي آورد.

سيگار كشيدن دراين ســاعت از روز 
به ويژه ساعت 8بيشــتر از هر ساعت 
ديگري باعث تنگ شدن عروق مي شود.

بدترين زمان براي نوشيدن قهوه ساعت 
9:17دقيقه صبح است. ساعت 11صبح 
نيز زمان مناســبي براي معاينات قلبي 
نيست به اين دليل كه ضربان قلب و اندازه گردش خون به اندازه اي مناسب 
است كه ممكن است در معاينات قلبي )الكتروكارديو گرافي( اشتباهاتي رخ 
بدهد و اگر مشكلي درقلب وجود داشته باشد دراين ساعت از روز ديده نشود.

بعد از ساعت 11دقت افراد كم كم كاهش 
پيــدا مي كند و دچار خــواب آلودگي 
مي شوند. اسيد معده زياد ترشح مي شود 
وخون رساني به مغز كاهش پيدا مي كند. براي خون رساني به ديگر اعضاي بدن 
از معده استفاده بيشتري مي شــود. لذا تصميم گيري در اين ساعات و انجام 

كارهاي فكري توصيه نمي شود.

بدترين ساعات ورزش از ساعات 13تا 
15است در اين ساعات افت بيشتري در 
عملكرد فيزيك و ذهني بدن و همچنين 

فشار خون و ترشح هورمون ها حادث مي شود.

پر كردن شــكم با مواد غذايي نابجا يا 
نوشابه هاي گازدار بدترين كاري است كه 
در اين زمان انجام مي دهيد زيرا ممكن 

است باعث ايجاد اختالل در كار تعمير سيستم ادراري شود.

ساعت 17اسيد معده افزايش پيدا مي كند به 
همين دليل در اين ساعت احتمال خونريزي 

هم بيشتر است كه بايد مراقب بود.

از ســاعت 19به بعد ميزان فشارخون و 
ضربان نبض كم مي شود به همين علت 
افرادي كه از داروهاي كاهش فشار خون 

استفاده مي كنند بايد دقت بيشتري داشته باشند.

ساعت 21يك هشدار بزرگ به افرادي كه 
دير شام مي خورند چرا كه عملكرد ترشح 
غدد دراين ساعت از روز به اتمام مي رسد 
و عمليات هضم وجذب غذا به كندي انجام مي شود. معموال مسموميت هاي 
غذايي بيشتر در اين ساعت رخ مي دهد. سيستم دفاعي بدن در ساعت 22در 
حالت آماده باش قرار دارد و سيگار كشيدن بدترين كاري است كه مي توان از 
اين ساعت به بعد انجام داد چرا كه بدن سمومي مثل نيكوتين را خيلي سخت 
دفع مي كند. بدترين كار در اين بازه زماني دير خوابيدن و در نتيجه دير بلند 
شدن از خواب اســت كه باعث مي شود مواد ســمي از بدن دفع نشوند. از 
نصفه هاي شب تا ساعت 4صبح، مغز استخوان عمليات خون سازي  را انجام 

مي دهد و اگر خواب نباشيم چنين عمليات هايي با اختالل انجام مي شود.

عملكرد اندام هاي مختلف بدن در شبانه روز

بدترين زمان انجام كارها طبق ساعات فيزيولوژيك بدن
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کرونا و زمان
این شماره

راندن در پيچ و خم كرونا
 مروري بر تغييرات طرح ترافيك و محدودیت هاي ترافيکي

 در روزگار كرونازده
 از همان نخستين روزهايي كه حضور كرونا 
در ايران مورد تأييد قــرار گرفت، بحث لغو 
طرح ترافيك يا تغيير زمان آن با اما و اگرهاي 
بسياري همراه شد. برخي لغو طرح ترافيك را عامل حفظ جان شهروندان و برخي 
نيز با تكيه بر تغيير نكردن آمار استفاده كنندگان از وسايل نقليه عمومي، چنين 
ايده هايي را بي فايده مي دانستند. با وجود اين اختالف نظرها از اسفند 98 تا به امروز، 
طرح ترافيك و محدوديت هاي ترافيكي مخصوص كرونا با تغييرات بسياري همراه 
شده است و همچنان شاهديم كه در دوران پيك كرونا لغو طرح ترافيك يا كاهش 
زمان آن به عنوان راهي براي نجات شهر مورد توجه قرار مي گيرد. در مطلب پيش رو 

مروري بر تغييرات زماني طرح ترافيك داريم:

3مرداد 1400
 معاون حمل ونقل ترافيك شهرداري تهران از اجراي دوباره طرح ترافيك خبر داد.

29تير 1400
به مدت 6روز طرح ترافيك در تهران اجرا نشد.

19تير 1400
به دليل همزمان شــدن افزایش مبتالیان كرونا و قطعي برق ساعت كاري ادارات و 
دستگاه هاي اجرایي با تصميم وزارت كشور از ساعت7 صبح تا 13 ظهر تغيير كرد. بر 
همين اساس اعالم شد كه آغاز اجراي طرح ترافيك از 8:30  صبح است و از ساعت 13 
خروج خودروها و همچنين تردد خودروي ساكنان محدوده طرح ترافيك براي ورود 

به محدوده طرح از ساعت 13 آزاد و رایگان شد.
24اردیبهشت 1400

براســاس اعالم معاونت حمل ونقل و ترافيك شــهرداري تهران، از این تاریخ طرح 
ترافيك دوباره اجرا شد.

5 اردیبهشت 1400
اجراي طرح ترافيك در شــهر تهران به مدت یك هفته لغو شــد و در همين راستا 
جریمه اي بابت ورود به محدوده طرح ترافيك از سوي پليس اعمال نشد. این طرح تا 
پایان  ماه رمضان ادامه یافت. طرح منع تردد از ساعت 22 تا 3بامداد نيز در شب هاي 

نوزدهم و بيست و یکم و بيست و سوم  ماه رمضان اجرا نشد.
7فروردین 1400

 ممنوعيت تردد شبانه در تمام شهرها با شرایط كرونایي آبي، زرد، نارنجي و قرمز از 
ساعت 22 تا 3 صبح اعمال شد.

30آذر 1399
 به منظور جلوگيري از شيوع كرونا در دورهمي هاي شب یلدا ساعت اجراي منع تردد 

یك ساعت افزایش یافت و به ساعت 20 رسيد.
اول آذر 1399

محدودیت هاي ترافيکي آغاز و تردد خودروها از ساعت21 تا 4 صبح ممنوع اعالم شد.
13آبان 1399

رئيس پليس راهور تهران بزرگ اعالم كرد كه »هم اكنون ساعت اجراي این طرح از 
8:30 صبح آغاز شده و تا ساعت 16 ادامه دارد كه در این ميان خروج از طرح از ساعت 
14:30 به بعد به ازاي یك بار در روز براي هر خودرو آزاد است. ساعت اصلي اجراي 
طرح هاي ترافيکي در تهران از ساعت 6:30 تا 19 بود كه از زمان شيوع كرونا مدت 

زمان اجراي آن كاهش داشته است.
11مرداد 1399

به دليل تشــدید بحران كرونا در تهران و وضعيت قرمز این شــهر، طرح ترافيك از 
11مرداد تا پایان این  ماه توسط مصوبه ســتاد ملي مقابله با كرونا لغو شد و پس از 
پایان مهلت، شهردار تهران اعالم كرد كه طرح ترافيك از یکم شهریور اجرا مي شود.

17خرداد  1399
معاونت حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران با صدور اطالعيه اي اعالم كرد: » 23 
فروردین امسال، شاهد افزایش قابل توجه تردد خودروهاي شخصي و در نتيجه تراكم 
ترافيك در هسته مركزي شهر بودیم كه ســرانجام پس از حدود دو ماه عدم اجراي 
طرح ترافيك، به منظور مدیریت و كنترل ترافيك در محدوده مركزي شــهر، طرح 
ترافيك با تصویب در ستاد كرونا و شوراي حمل ونقل ترافيك تهران، پس از دوبار به 
تعویق افتادن شروع اجراي محدوده هاي مذكور، باالخره از 17خرداد 99 مجدداً در 

تهران اجرا شد«.
5 مرداد 1399

معاون حمل ونقل شهرداري تهران اعالم كرد كه طرح ترافيك تهران به صورت كمتر 
از ۵0درصد اجرا مي شود به طوري كه قبال از ساعت 6صبح تا 18:30 بعدازظهر اجرا 
مي شد و 12.۵ ساعت محدودیت وجود داشت. طرح ترافيك در این دوران به دليل 

محدودیت هاي كرونایي كاهش یافت و از ساعت 8:30 تا 14:30 اجرا شد.
16فروردین 1399

مدیر واحد ساماندهي طرح ها و محدوده هاي ترافيکي شهرداري تهران از توقف رزرو 
ورود به محدوده طرح ترافيك تا20فروردین خبر داد و به این ترتيب ساعت اجراي 

طرح به دليل شيوع كرونا از ساعت 8 تا 17 تغيير و 3ساعت و نيم كاهش پيدا كرد.
10اسفند 1398

همزمان با شيوع كرونا كاهش ساعت محدوده ترافيکي 1398 با تصميم گيري شوراي 
ترافيك تهران كاهش یافت و از 8 صبح الي17عصر اعالم شد.

كرونا باعث تغيير پيك ترافيك شد؟
اولين تأثير تغيير زمان طرح ترافيك بر ساعات اوج ترافيك است، در دوران شيوع 
كرونا شــاهد بودیم كه این تغييرات چطور موجب جابه جایي زمان قفل شــدن 
خيابان هاي تهران نسبت به گذشته شــد. به عنوان مثال زماني كه دستور كاهش 
زمان طرح ترافيك صادر شد، شاهد بودیم كه ترافيك شهري از ساعت 17 به حوالي 
ساعت 14 تغيير كرد؛ چراكه بسياري از كارمندان با استفاده از این موقعيت ایجاد 
شده با خودروي شخصي در محل كار حاضر مي شدند و با پایان طرح ترافيك محل 
كار خود را ترك مي كردند. ســاعت 6:30 تا 8 صبح در روزهاي قبل از كرونا بخش 
اعظم ترافيك تهران را دربرمي گرفت اما با حذف طرح ترافيك در برخي از بازه هاي 
زماني، شاهد پيك صبحگاهي جدید بين ساعت 9 تا 10 بودیم؛ اتفاقي كه برخي آن 
را نشانه انجام سفرهاي غيرضروري در شهر مي دانستند. در این ميان نباید فراموش 
كرد كه محدودیت هاي ترافيکي شبانه به دليل شيوع كرونا نيز زمينه را براي ایجاد 
پيك ترافيکي جدید در تهران مهيا كرد. سردار هادیانفر رئيس پليس راهور ناجا نيز 
درخصوص اعمال محدودیت هاي كرونایي از ساعت 21تا 4صبح و تأثير آن بر تغيير 
زمان پيك ترافيك گفته بود: » ترافيك از ساعت 18 به 21 افزایش یافت و 13درصد به 
ميزان عبور و مرور در این ساعات اضافه شد«. این اتفاق موجب شد تا پيشنهاد تغيير 
ساعت محدودیت ها از ساعت 21 به 22 مطرح شود تا از این طریق از بار ترافيکي شهر 
در فاصله زماني مطرح شده كاسته شود. در واقع باید گفت كه اعمال تغيير در زمان 
فعاليت افراد شاغل و طرح ترافيك موجب شده است تا شهر تهران با مدل جدیدي 

از پيك ترافيك مواجه شود.

نورا عباسي 
روزنامه نگار

برگ آخر

روزگار ساعت فروشي ها در پيك پنجم كرونا چطور مي گذرد؟

ساعت كرونا 
شيوع كووید-19، تحریم و نابه ساماني  دالر 

در سال گذشته 9۵ساعت فروشي پایتخت را به كام تعطيلي كشانده است 
چراغ راسته ساعت فروشان 
هم مثل راسته هاي ديگر در 
بازار، يكي در ميان خاموش 
مي شود. كسب وكارها تعطيل مي شــوند و زور كرونا به رونق آنها 
مي چربد. تعطيلي هاي پي در پي در بازار، صاحبان كسب وكارها را دچار 
مشكل هاي جدي كردند. ساعت فروشان هم بخشي از اين خاموشي ها 
شده اند و از اين قاعده مستثني نيســتند. براساس آمار مركز داده 
پژوهشي ايســپا در ســال1۳99، كرونا موجب تعطيلي ۴1درصد 

كسب وكارها شــد و آنها ديگر ادامه فعاليت ندادند و از سوي ديگر 
۵۰درصد كســب وكارها با كاهش درآمد مواجه شدند. بررسي هاي 
همشــهري نشــان مي دهد كه به طور ميانگين درآمد واحدهاي 
ساعت فروشــي به يك چهارم  پيش از شــيوع كوويد-19رسيده 
است. برآورد تازه  اي از خسارت كرونا به كسب وكارها وجود ندارد اما 
پايگاه پايش آثار اقتصادي كرونا اعالم كرده است كه تا دي ماه سال 
گذشته، بخش هاي مختلف اقتصاد )بدون احتساب تجارت خارجي( 

1۰9هزار و۲۵ميليارد تومان خسارت ديده اند.

مائده اميني 
روزنامهنگار

اسكار
نود و ســومين دوره اهــداي جوایز آكادمي اســکار با 
تأخيري طوالني یعنــي 441روز پــس از دوره پيش 
برگزار شد. این مراسم كه قرار بود 10 اسفند 99 برگزار 
شــود، در 12فروردین 1400 برگزار شــد. به همين 
دليل تاریخ نهایي پذیرش آثار حاضر در جوایز اســکار 
هم تمدید شــد. از این رو اســکار 2021 با بيشــترین 
تأخير نسبت به همه اسکارهاي به تعویق افتاده برگزار 
 شــد. همين باعث شــد تغييراتي هم در مراسم اسکار 
به وجود بياید. مثال یکي از مقررات شــركت فيلم ها در 
رقابت اسکار این اســت كه هر فيلم باید حداقل 7روز 
در ســينماهاي تجاري لس آنجلس نمایش داشــته 
باشد تا حائز شرایط شركت در رقابت اسکار تشخيص 
داده شود اما این بار به علت شيوع ویروس كرونا به جاي 
این قانون مقرر شــد اگر فيلمــي به صورت دیجيتال 
هم به نمایش درآمده باشــد، مي تواند در اســکار دوره 
بعدي جزو مدعيــان حضــور پيــدا كند. از ســویي 
انيميشن هاي بلند و كوتاه، مســتندهاي بلند و كوتاه، 
فيلم بين المللي و فيلم كوتاه الیو اكشن كه باید تا یك 
دسامبر2020 اكران مي شدند، به دليل شيوع ویروس 
كرونا فرصت پذیرش شــان براي جوایز بهترین فيلم، 
بهترین موسيقي متن و بهترین ترانه تا 1۵ ژانویه 2021 
بالمانع اعالم شد. آكادمي اســکار همچنين دو جایزه 
تركيب صدا و ویرایش صدا را مشترك و تبدیل به یك 
جایزه كرد. این آكادمي اسکار كه تصميم داشت همزمان 
با برگزاري مراسم، موزه تصاویر متحرك آكادمي را هم 
افتتاح كند، به دليل تأخير در برگزاري، افتتاح موزه اش 

هم با تأخير مواجه شد.

المپيك ۲۰۲۰
پس از یك سال تعویق، در نهایت المپيك توكيو2020 
به عنوان سي و دومين دوره بازي هاي المپيك، به صورت 
رسمي چندی پيش برگزار شد.  نبود تماشاگر و خالي بودن 
سکوها به دليل شيوع ویروس كرونا، شرایط متفاوتي براي 

این دوره از بازي ها به وجود آورد. توكيو كه مشــتاق بود 
بازي هاي المپيك براي دومين بــار در تاریخ بود، مجبور 
شده بود این مسابقه را با تأخير برگزار كند. حتي بعضي 
كشــورها اعالم كردند بــراي حفظ ســالمت بازیکنان 
در این المپيك شــركت نخواهند كــرد. پيش تر چند 
المپيك به دليل وقوع جنگ لغو شده بود، اما این نخستين 
المپيکي است كه به تأخير مي افتاد. در این دوره »با هم« 
به شــعار بازي هاي المپيك اضافه شد تا شعار بازي هاي 
المپيك توكيو 2020 به »سریع تر، باالتر، قوي تر- باهم« 
تغيير كند. تيم هاي ورزشي در بدو ورود به ژاپن سوگند 
خوردند كه در مدت حضورشان در توكيو با مبتالیان به 
كرونا ارتباط نداشته باشــند. حمل مشعل المپيك نيز 
تحت الشــعاع این ویروس قرار گرفت و هيچ تماشاگري 
مجاز به تماشــاي مســابقات به صورت زنده در ميادین 
نشد. بعضي ورزشکاران چون كاروان ورزشي كشور گينه 
انصراف خود را از حضور در بازي هــاي المپيك به دليل 
شــيوع ویروس كرونا اعالم كردند. امــا از نظر اقتصادي 
آسيب هایي هرچند اندك متوجه این كشور شد. از آنجا كه 
ژاپن اقتصادي بزرگ و متنوع دارد، برگزاري این مسابقات 
در چنين شرایطي تأثيري در چشم انداز كوتاه مدت براي 
رشــد كلي آن خواهد داشــت. ضربه اقتصادي ناشي از 
كاهش گردشگران از آن جمله آسيب هاست؛ هرچند لغو 
بازي هاي المپيك نيز تأثير نامتناسبي بر بخش خدمات 
توكيــو، به ویژه ميان شــركت هاي كوچك و متوســط 
مي گذاشت و رشد فروش آنها را بيش از ۵درصد كاهش 
مي داد. اما شاید اگر بخواهيم تأثيرات مثبتي نيز براي این 
تأخير درنظر بگيریم این باشد كه ورزشکارهاي كم تجربه 
و كم سن، یك سال بيشتر فرصت داشتند تا خود را براي 
حضور در این مسابقات آماده كنند و باتجربه ها با یك سال 

سن باالتر، وارد زمين رقابت شوند.

يورو )فوتبال جام ملت هاي اروپا(
شــانزدهمين دوره جام ملت هاي فوتبــال اروپا »یورو 
2020« پس از یك ســال تعویق به دليل شيوع كرونا، 

خردادماه امســال بدون تغيير نام، انجام شد. الکساندر 
ســفرین، رئيس یوفا در این باره گفــت: »یوفا تصميم 
جســورانه اي در به تعویق انداختن یورو 2020گرفته. 
ما با این كار فضایي ایجاد كردیم كه امکان از سرگيري 
رقابت هاي باشگاه هاي داخلي در سراسر قاره مهيا شود. 
درحالي كه فوتبال به دليل بيماري همه گير كرونا دچار 
مشکالت عظيمي شــده، اگر ما در آن روزهاي ابتدایي 
قدرت رهبري خود را نشــان نمي دادیــم، این ضربات 
بسيار دشوارتر مي شــد«. اما به هر حال این مسابقات 
در حالي برگزار شــدند كه شيوع ســویه دلتا، بسياري 
را نگران كرده بود. از ســویي بعضــي بازي ها با حضور 
تماشــاگران همراه بود. از ســوي دیگر یوفا اعالم كرد 
كه به دليل فشــردگي بازي ها در نتيجه پاندمي كرونا، 
در این رقابت ها انجام ۵ تعویض مجــاز خواهد بود. اما 
این جابه جایي در زمان برگزاري این مســابقات ممکن 
است چه تغييراتي در نتایج به بار آورده باشد؟ بسياري 
از كارشناسان معتقدند كه شــاید اگر این رقابت ها در 
زمان خود برگزار مي شدند نتایج دیگري رقم مي خورد. 
همانگونه كه روبرتو مانچينــي، مربي تيم ایتاليا، برنده 
این جام هم گفته بود كه به تعویق افتادن این رویداد به 
پيشرفت تيمش كمك كرده و باعث شده آنها با آمادگي 

بهتري در بازي ها حاضر شوند.

جشنواره فيلم كن
جشــنواره فيلم كن كه در فرانســه برگزار مي شــود و 
فيلم هاي زیادي از سراسر جهان را معرفي مي كند، قرار 
بود در هفتاد و سومين دوره از این رویداد در تاریخ 12 
می 2020آغاز شود، اما  به دليل شــيوع ویروس كرونا 
با وجود اینکــه همه تداركات آن آماده شــده بود، این 

جشنواره به 19 مارس 2021موكول شد.
هرچند مسئوالن برگزاري جشنواره اميد داشتند با مهار 
كرونا در جهان، بتوانند این رویداد جهاني را در تابستان 
همان ســال، با اندكي تأخير و به شکل حضوري برگزار 
كنند، اما از این تصميم خود صرف نظر كردند و قرار بر 

پس از يك 
سال تعويق، در 
نهايت المپيك 

توكيو۲۰۲۰ به عنوان 
سي و دومين دوره 
بازي هاي المپيك، 

به صورت رسمي 
حاال در حال 

برگزاري است. 
نبود تماشاگر و 

خالي بودن سكوها 
به دليل شيوع 
ويروس كرونا، 

شرايط متفاوتي 
براي اين دوره از 
بازي ها به وجود 

آورد. توكيو 
كه مشتاق بود 

بازي هاي المپيك 
براي دومين بار در 
تاريخ بود، مجبور 

شده بود اين 
مسابقه را با تأخير 

برگزار كند

رويدادهاي مهم جهاني در زمان همه گيري كرونا چگونه مديريت شدند؟

وس تأخير این شد اوایل ماه ژوئن یعني نيمه دوم خرداد 1399صرفا وير
با رونمایي از فيلم هاي منتخب، این فستيوال را پيش 
ببرند. بازار جشــنواره كن نيز به صورت آنالین تيرماه 
1399برگزار شد. تغييري كه در ساختار این جشنواره 
ایجاد شد، این بود كه فهرست رسمي فيلم هاي منتخب 
جشنواره در جشنواره هاي بين المللي چون جشنواره 
فيلم تورنتو، نيویورك، بوســان، لوميــر و... به نمایش 
در بياید. اما تغيير دیگر آن بود كه بعضي از فيلم هایي 
كه براي هفتاد و سومين دوره انتخاب شده بودند  ولی 
اكران شان به دليل شيوع كرونا به تأخير افتاده بود، در 
جشنواره سال آینده شــركت كنند. براي نخستين بار 
بود كه به دليل شــيوع ویروســي در ایجاد تأخير در 
برگزاري مراســم ، جشــنواره ها براي نمایش فيلم ها 
ارتبــاط تنگاتنگ برقــرار كرده و نمایــش فيلم هاي 
جشنواره هاي كن و ونيز به شکل یکپارچه برگزار شد. 
هفتاد و چهارمين جشنواره كن نيز كه قرار بود از 11 تا 
22 می )21 اردیبهشــت تا یك خرداد 1400( برگزار 
شود، به دليل شيوع كرونا به تعویق افتاد و سرانجام پس 
از نزدیك به 2 ماه از 6 تــا 17 ژوئيه )1۵ تا 26 تير( برپا 
شد. در این دوره به طور متوسط روزانه تست كووید 3نفر 
مثبت اعالم مي شد. از سویي برگزاري رویدادي در این 
ابعاد، به هيچ وجه كار ساده اي نبود. گزارش ها حاكي از 
آن است كه تست رایگان و منظم كرونا براي نزدیك به 
28 هزار شركت كننده این رویداد، بيش از یك ميليون 

دالر هزینه روي دست جشنواره كن گذاشته است.

آرت بازل پس از كريستيز و ساتبيز
كریستيز و ســاتبيز، دو حراجي رقيب و بزرگ فروش 
آثار هنري، در سال 2020 به رغم بحران جهاني كرونا، 
ركوردهاي جدیــدي را در عرصه حراجــي آنالین و 
خصوصي ثبت كردند. حراجي ســاتبيز توانســت با 
رســاندن فروش جهاني خود به بيــش از ۵ ميليارد 
دالر از فــروش 4.4 ميليــارد دالري حراجي معروف 
كریستيز پيشــي بگيرد. در ســالي كه بحران جهاني 
كرونا، برگزاري حراجي آثار هنري به شــکل متداول 
حضوري و زنده را كمتر امکان پذیر مي كرد، ســاتبيز 
توانست مجموع فروش ســاالنه خود را نسبت به سال 
2019 افزایش دهد، این در حالي اســت كه حراجي 
كریستيز از كاهش 2۵درصدي )600 ميليون دالري( 
فروش خود نســبت به سال گذشــته آن خبر داد. اما 
با ادامه دارشــدن این وضعيت نمایشــگاه هنري آرت 
بازل ســوئيس كه قرار بود ژوئن 2021 )خرداد- تير 
1400( برگزار شــود به دليل تداوم شيوع كرونا به ماه 
سپتامبر )شــهریور- مهر 1400( موكول شد. به گفته 
متوليان آرت بازل، به تعویق افتادن یکي از بزرگ ترین 
نمایشگاه هاي هنري جهان نشان مي دهد كه هنوز تا 
بازگشت به دوران برگزاري رویدادهاي جمعي فاصله 
زیادي داریم. مارك اسپيگلر، مدیر جهاني آرت بازل 
در این باره مي گوید: »حتي حاال كه واكسن كرونا هم 
ساخته شده، تحقق چنين چيزي زمان مي برد. ماهيت 
نمایشگاه هاي آرت بازل به بزرگ مقياس بودن آنهاست. 
موفقيت این رویدادها به سفرهاي گسترده بين المللي 
بستگي دارد و نمي دانيم از سرگيري این سفرها تا چه 
زماني طول مي كشد، بنابراین به تعویق انداختن آرت 
بازل )سوئيس( از  ماه ژوئن به  ماه سپتامبر منطقي ترین 
تصميم است«. چنين وقفه هایي اگرچه براي ساتبيز بد 
تمام نشد اما سرنوشت بســياري از رویدادهاي هنري 

دیگر را در هاله اي از ابهام قرار داده است.

از المپيك تا جام ملت هاي اروپا، كن، 
اسكار و بسياري از رويدادهاي بزرگ 
جهاني در ۲سال گذشته تعطيل با تأخير 
برگزار شــدند. چه روزهايي كه بدون 
فوتبال، ورزش و ســينما سپري شد. 
اما در اين گزارش چنــد نمونه از اين 
اثرگذاري همه گيري در اجراي مراسم 
و رويدادهاي جهاني را بررسي كرده ايم؛ 
اينكه هر يك با چه مدت وقفه برگزار 

شدند و چه تغييراتي كردند.

 تكانه هاي تعطيلي بازار
 براي ساعت فروشان 

شاید ساعت فروشان در روزگار شيوع كرونا 
در آماج مســتقيم تيرهاي كووید-19 قرار 
نداشتند اما آنها هم مثل همه اصناف، طعم 
مصایب بسياري را چشــيده اند. عبدالرحيم 
احمــدي، رئيــس اتحادیه ســاعت تهران 
در توضيــح روزگار هم صنف هــاي خود به 
همشــهري مي گوید: در این ایام در 3نوبت 
طوالني تعطيــل بودیم. بازار بــزرگ هم در 
همه پيك ها تعطيل  و با تعطيلي بازار آسيب 
بزرگي به ساعت فروشان وارد مي شود یا وقتي 
بانك تعطيل مي شــود صنف مــا هم حالت 
نيمه تعطيل به خودش مي گيــرد. یا هر بار 
كه پاساژ ها تعطيل مي شــود زیان هنگفتي 
به صنف ما وارد مي شــود كه حتي محاسبه 
و برآورد دقيق آن كار آساني نيست. او ادامه 
مي دهد: همه اینها در حالي است كه ماليات، 
بيمه، عوارض و... را مانند ســابق مي دهيم و 
مسئوالن نگاه درستي به مشکالت ما ندارند.

مرگ 11ساعت فروش 
ســاعت فروشان به واســطه تماس مداوم با 
مشــتریان، مثل خيلي دیگــر از اصناف، به 

شــکل مدام در مواجهه با ویروس كرونا قرار 
دارند. این در حالي اســت كه هنــوز براي 
واكسيناسيون آنها برنامه اي ارائه نشده است و 
به نظر مي رسد در اولویت دریافت واكسن هم 
قرار ندارند. احمدي توضيح مي دهد: ساعت 
وسيله اي اســت كه خرید حضوري آن براي 
بيشتر مردم جذاب تر است و تاكنون 11نفر 
در صنف ما به واسطه ابتال به ویروس كرونا به 

كام مرگ كشيده شده اند.

به دنبال وام هاي خرد
احمدي درباره وضعيت این روزهاي همکاران 
خود در سراسر پایتخت مي گوید: ببينيد! كار 
به جایي رســيده اســت كه اعضاي ما مرتبا 
به دنبال وام هــاي ۵ميليون یــا 10ميليون 
تومانــي هســتند و حتــي نمي توانند حق 
عضویت ســاالنه اي كه هميشــه پرداخت 
مي كردند، پرداخت كنند. این حق عضویت 
ســاالنه بين 300تا ۵00هزار تومان است و 
تصور كنيد همکارانم حتي براي پرداخت این 

رقم هم به مشکل خورده اند.
به گفتــه او، از ســوي دیگــر در تعطيلي ها 
ناهماهنگي وجــود دارد و اتاق های اصناف  
بخش هاي مختلف انگار از یك قانون تبعيت 

نمي كنند؛ در حالي كه برخي مناطق تهران 
در شرایط اوج گيري ویروس مجبور مي شوند 
واحد خود را تعطيل كنند، واحدي مشــابه 
همان واحد در منطقه دیگري به كار مشغول 

است.
احمدي ادامه مي دهد: كرونا و تحریم دست 
به دســت هم داده اند تــا واردات در حوزه ما 
را با مشــکالت جدي مواجه كنند. سابق بر 
این اجناس به شکل رســمي ثبت سفارش 
مي شدند اما امروز این روند با مصایب،  موانع 
و چالش هاي بســياري روبه رو شده و كار را 
براي ساعت فروشان بسيار سخت كرده است. 
همين باعث شــده كه ویترین مغازه هاي ما 
مثل گذشته كامل نيســت و همين موضوع 
هم خرید ساعت را در ایران با كاهش استقبال 

مواجه كرده است.

 با يك چهارم درآمد
 به حيات خود ادامه مي دهيم 

كاهش درآمد واحدهــاي صنفي در روزگار 
دالر 2۵هزار توماني، برقــراري تحریم ها و 
شــيوع ویروس كرونا، ناگزیر اســت. رئيس 
اتحادیه ساعت فروشــان تهــران در این باره 
مي گوید: براســاس برآوردي كه در اتحادیه 

داشــتيم و گپي كه با همکاران مان زدیم به 
این برآورد رسيدیم كه درآمد هر واحد صنفي 
به طور ميانگين به یك چهارم رسيده و چنين 
كاهشــي را تجربه كرده اســت؛ براي مثال 
مغازه اي كه در  ماه 100ميليون تومان فروش 
داشت حاال 2۵ميليون تومان فروش دارد و 
این در حالي است كه هزینه هاي جانبي آن 
واحد شاید چهار برابر شده است. در واقع این 
روزها، بسياري از ساعت فروشان نمي توانند 
حتي كرایه واحد صنفي خــود را به راحتي 
دربياورند و اگر به پاساژ ها سر بزنيد خواهيد 
دید كه یا تعطيل شده اند و یا مشتري ندارند. 
البته واحدهاي ساعت فروشي كه در جنوب 
شهر هستند آسيب بيشــتري دیده اند و به 

حمایت بيشتري نياز دارند.

همه نمي توانند آنالين باشند 
آنالین شاپ ها به واســطه قيمت بهتري كه 
این روزها به مشــتریان پيشنهاد مي دهند، 
طرفداران بســياري پيدا كرده اند و اصناف 
قدیمي عموما دل خوشــي از آنهــا ندارند. 
احمدي در پاسخ به این سؤال كه چرا فعاالن 
در ایــن صنف كمتر به فــروش آنالین روي 
مي آورند مي گوید: اتفاقا همين فروشگاه هاي 

آنالین، افرادي كه از تركيه جنس مي آورند 
و... به كاسبي ما آســيب بسيار زدند؛ چرا كه 
بســياري از فعاالن در این صنــف قدیمي  و 
سنتي هستند و نمي توانند با فضاي مجازي 
ارتباط بگيرند. از طرف دیگــر همانطور كه 
گفتم ساعت كاالیي است كه فروش حضوري 
آن باب ميل تر اســت و نمي تــوان خيلي بر 

فروش آنالین تکيه كرد.
 او همچنين توضيح مي دهد كه از مشکالت 
دیگر بين ساعت فروشــان، این است كه كار 
آنها مســتقيما با دالر است. قيمت ساعت ها 
مثل دالر ۵برابر شده است و هم وارد كننده 
نمي تواند مثل سابق جنس وارد كنند و هم 
مردم نمي توانند مانند گذشــته براي خرید 
ساعت مراجعه كنند و براي خرید آن بودجه 

كنار بگذارند.
گفتني است براساس آماري كه اتحادیه در 
اختيار همشهري گذاشــته است هم اكنون، 
حــدود هزار و100واحد ساعت فروشــي در 
تهران فعاليت مي كننــد كه 900واحد جواز 
دارند و 200واحــد دیگر هم در حال گرفتن 
جوازند. همچنين در سال گذشته جواز حدود 
9۵واحد به علت درآمد پایين باطل شــده و 

واحدهاي صنفي آنها تعطيل شده است. 

نگار حسينخاني
روزنامه نگار
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  شروع رویایی شیاطین

هانيه رستميان یکي از دو پرچمدار كاروان ایران 
در توكيو مي گوید مدال فروغي به سایر تيراندازان 

ایران، هم انگيزه داد و هم استرس

برخالف آرسنال كه فصل جدید 
ليگ جزیره را با شکست آغاز كرد، 

 منچستر در گام اول 5 گل
 به ليدز زد

  نگاه نگران 
پرسپولیس به امارات

باشگاه پرسپوليس با درخواست هاي احمد 
نوراللهي موافقت كرده اما او به امارات 
رفته تا با خریداران خارجي اش مذاكره كند
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          مثلدورانفوتبالم،فقطميخواهمجلوبروموپيشرفتكنم      باكيروشدرارتباطموازاومشورتميگيرم

  ما هر 4سال یك بار 
دیده مي شویم

 افتخار مي كنم شاگرد كي روشم اما
  سبك خودم را دارم

جوادنكونامدرگفتوگوياختصاصيباهمشهريورزشي:
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باور نكنيد
صحنه  گرداني اينستاگرامي، حربه اي با سود ميلياردي براي بازيكنان

قبال شرايط فصل نقل وانتقاالت در فوتبال ايران طوري بود كه عمده 
بار بازارگرمي بــراي بازيكنان و مربيان را مطبوعات و رســانه هاي 
نوشتاري بر دوش مي كشيدند. يعني اگر يك هفته نامه يا روزنامه مهم 
چيزي در مورد يك بازيكن مي نوشت، اين مسئله به طور جدي روي 
سرنوشت او تأثير داشت. اگر خوب مي نوشتند، 4 تا باشگاه مي افتادند 
دنبال بازيكن، اگر هم بد مي نوشتند، بازار براي او خراب مي شد. خيلي 
مواقع گزارش ها صرفا بر پايه صداقت استوار بود، اما گاهي هم پيش 

مي آمد كه رسانه ها شيطنت كنند يا آلوده شوند.
حاال اما ورق به طور كامل برگشته است. در دوران تركتازي رسانه هاي 
فردي، در روزگاري كه هر بازيكــن بنجلي براي خودش يك صفحه 

چندده يا چندصدهزار نفري دارد، طبيعتا اين خود دوستان هستند 
كه صحنه را به نفع خودشان مي چرخانند. اين روزها اينستاگرام در 
فوتبال ايران حسابي مهم شده و خيلي از مطالبي كه آنجا مي بينيم، 
صرفا بخشي از يك بازي است. بنابراين حواس تان باشد كه هر چيزي 

را زود و ساده باور نكنيد و آب به آسياب فرصت طلبان نريزيد.
اگر ديديــد بازيكني وســط مذاكره بــراي تمديد قرارداد پســت 
خداحافظي منتشــر مي كند، يــك درصد احتمــال بدهيد دنبال 
بازارگرمي اســت و مي خواهد فشار را بر باشــگاه بيشتر كند. پس 
پيش از آنكه جوگير شويد و آه و ناله راه بيندازيد، كمي تامل به خرج 
بدهيد. مدير فعلي اگر زير بار افزايش بي رويــه رقم قراردادها برود، 

گرفتاري اش مال مدير بعدي و همين هواداراني است كه امروز بي تابي 
مي كنند. در همين راستا اگر ديديد شــايعه حضور فالن بازيكن در 
فالن تيم پولدار صنعتي منتشر شد يا گفتند طرف از قطر و اتريش و 
سنگاپور و كامبوج پيشنهاد دارد يا حتي همبازي اش براي او استوري 
گذاشت كه »هر جا مي روي موفق باشي«، زياد جدي نگيريد. خيلي 
از اينها الكي است، آبكي اســت، هزينه اش قبال پرداخت شده و با هر 
اليك و كامنت شما، دوستان بيشتر به هدف شان نزديك مي شوند. 
تجربه نقل وانتقاالتي نشان مي دهد رفتني آخرش مي رود، ماندني 
آخرش مي ماند و آمدني هم آخرش مي آيد. اين فشارها فقط بازار را 

خراب مي كند.
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نكته بازي

آماربازي

دلسنگآبميشود

بعدميگويدليستمنجذبنشد

شمالطفا»تيكه«نينداز!

آدم پاي حرف هاي اميــر قلعه نويي 
مي نشــيند، اصال دلش مي خواهد 
براي مظلوميت اين مربي خون گريه 
كند. هميشه فقيرترين، گمنام ترين 
و كم ستاره ترين تيم هاي ايران را به او 
داده اند. خودش هم با كمترين قراردادها 
و اغلب محض رضاي خدا كار كرده است. هر وقت امير مصاحبه 
مي كند، غم و اندوه سراسر وجود مخاطبان را اشغال مي كند. مگر 
مي شود اينقدر يك نفر مظلوم باشد؟ االن هم تيم بي پول و كم مهره 
گل گهر سيرجان را به اين بنده خدا داده اند و انتظار دارند معجزه 
كند. اصال طوري اين تيم بي پول اســت كه امورات يوميه اش را 
نمي تواند پيش ببرد. اين بندگان خدا ناچار شــدند 11ميليارد 
تومان براي جذب مهدي تيكدري، مدافع راست تراكتور به باشگاه 
تبريزي پول رضايتنامه بدهند. واقعا 11ميليارد تومان پول است؟ 
جلوي گربه بگذاري قهر مي كند. اي قربان ناله هاي دلت امير خان!

داستان بعضي مربيان ايراني جالب 
است. دوستان ليست نقل وانتقاالتي 
تنظيم مي كنند و اسم بازيكناني را 
در آن مي نويسند كه عمال جذب 
آنها ممكن نيســت، بعد اگر اين 
ليست جذب نشود، بهانه مي گيرند كه 
باشگاه كم كاري كرد. به عنوان مثال 2 اسمي كه از ليست خريد 
فرهاد مجيدي لو رفته، دقيقا همين شرايط را دارند. سرمربي 
استقالل براي فصل بعد محمد محبي و محمدرضا حسيني را از 
سپاهان خواسته است. اين در حالي است كه حتي خواجه حافظ 
شيراز هم مي داند كه از مدت ها قبل كار لژيونر شدن محبي 
تمام شده است. محمدرضا حسيني هم ستاره سپاهان است و 
جذب او دشوار خواهد بود. االن اگر باشگاه نتواند اين دو بازيكن 
را بگيرد )كه قاعدتا نمي تواند( البد بهانه دست فرهاد خواهد 

افتاد، اما كاش ليست هاي خريد كمي واقعي تر تنظيم شوند.

يكــي از عجايب فوتبــال ما اين 
اســت كه خود طرف در دوران 
مســئوليتش همه تپه ها را آباد 
مي كند، بعد به نفر بعدي طعنه 
مي زند. االن در استقالل 2 نمونه 
عالي از اين داستان را مي بينيم. از 
اين طرف محمود فكري مدام توي شــكم فرهاد مجيدي 
مي رود. از آن طرف هم ســعادتمند كارنامه مددي را زير 
ســؤال مي برد. در اينكــه عملكرد مديرعامل اســتقالل 
اشكاالت فراواني دارد هيچ ترديدي نيست، اما خداوكيلي 
الاقل ســعادتمند حق ندارد از او انتقاد كنــد. يعني اگر 
با ذره بين بگــردي، يك كار مثبت از ايــن بنده خدا پيدا 
نمي كني. به عنوان مثــال فاجعه چند برابــر كردن رقم 
قراردادها كه هنوز كل باشــگاه را درگير كرده، در دوران 

استاد اتفاق افتاد. واقعا با چه رويي انتقاد مي كنيد؟

متریکا

به نظر شما تكنيكي ترين بازيكن ليگ برتر 

ايران در فصل گذشته چه كسي بوده است؟ 1.6
منظور، كسي اســت كه بيشترين دريبل 
موفق را در بازي ها داشــته است. مهدي 
قائدي؟ سروش رفيعي؟ مهدي ترابي؟ نه. از اين 3نفر فقط يكي در جمع 
4دريبل زن برتر فصل گذشــته قرار دارد كه تازه او هم نفر اول نيســت. 
آمارهاي سايت متريكا نشان مي دهد فرشاد محمدي مهر مدافع ذوب آهن 
و مهدي تيكدري نژاد مدافع-هافبك تراكتور كه از قضا هر دو در سمت 
راســت بازي مي كنند دريبل زن ترين بازيكنان ليگ بيســتم بوده اند. 
تيكدري نــژاد در نقل وانتقاالت به گل گهر پيوســته و محمدي مهر هم 
مشتريان زيادي دارد.اين دو نفر به طور ميانگين در هر بازي 1/6دريبل 
موفق داشته اند و بعد از آنها سروش رفيعي )سپاهان( و محمد بلبلي )نفت 

مسجدسليمان( در رتبه هاي بعدي قرار دارند.

مهدي ترابي اگرچه در آمار دريبل هاي موفق 

از رقبايــش عقب افتاده، امــا در عوض در 2.5
ارسال پاس هاي كليدي بهترين آمار را به جا 
گذاشته تا خالق ترين بازيكن اين فصل لقب 
بگيرد. گوش چپ خالق پرسپوليس كه در ابتداي فصل راهي ليگ قطر 
شده بود از نيم فصل به جمع سرخپوشان برگشت و تا پايان فصل به طور 
ميانگين در هر بازي 2/5بار يارانش را با پاس هاي كليدي در موقعيت گلزني 
قرار داد. بعد از او بهترين آمار پاس هاي كليدي متعلق به 2سپاهاني و يك 
پرسپوليسي ديگر است. سروش رفيعي، اميد عاليشاه و احسان حاج صفي 
3بازيكني هستند كه در فصل گذشته به ميانگين 2/3پاس كليدي در هر 

بازي رسيده اند و بعد از ترابي مشتركا در رتبه دوم قرار گرفته اند.

و اما آمار بيشــترين شوت به سمت دروازه 

حريفان، متعلق بــه كدام يك از مهاجمان 3.8
ليگ بيستم است؟ آناليزهاي سايت متريكا 
نشــان مي دهــد در اين بخــش نيز يك 
پرسپوليسي باالتر از ساير بازيكنان ايستاده و بهترين آمار متعلق به اوست. 
فصل گذشته در پرسپوليس بيشترين گل را احمد نوراللهي )10گل( زد و 
بعد از او مهدي عبدي با 9گل بهترين گلزن تيمش بود. اما همين عبدي 
تعداد شوت هايش در هر بازي بيشــتر از نوراللهي و بيشتر از هر بازيكن 
ديگري در ليگ بيستم بود. مهاجم جوان پرسپوليس با 3/8شوت در هر 
بازي ركورددار اين بخش شــد و بعد از او امين قاســمي نژاد )پديده( با 
3/4شوت و مهدي قائدي )اســتقالل( و پيمان بابايي )ماشين سازي و 

تراكتور( با 3/2شوت در رتبه هاي بعدي قرار گرفتند.

برنامه بازي ها

۱۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۶ شهریور ۱۴۰۰ 

۱۵ مهر ۱۴۰۰

۲۰ مهر ۱۴۰۰

۲۰ آبان ۱۴۰۰ 

۲۵ آبان ۱۴۰۰ 

۷ بهمن ۱۴۰۰

۱۲ بهمن ۱۴۰۰ 

۴ فروردین ۱۴۰۱ 

۹ فروردین ۱۴۰۱

ایران - سوریه

 عراق - ایران

امارات - ایران

ایران - کره جنوبی

لبنان - ایران

سوریه - ایران

ایران - عراق

ایران - امارات

کره جنوبی - ایران

ایران - لبنان

مقدماتي جام جهاني - مرحله نهایي

دوشنبه ۲۲ شهریور

سه شنبه ۲3 شهریور

استقالل ایران - الهالل عربستان

استقالل تاجیکستان - پرسپولیس ایران

شارجه امارات - الوحده امارات 

النصر عربستان - تراکتور ایران 

ليگ قهرمانان-یك هشتم

 نگاه نگران 
پرسپوليس به امارات

 باشگاه پرسپوليس با درخواست هاي احمد نوراللهي موافقت كرده 
اما او به امارات رفته تا با خريداران خارجي اش مذاكره كند

اميرحسين اعظمی| پرسپوليس، قهرمان ۵فصل 
اخير ليگ برتر در حالــي باید خودش را آماده 
حضور در ليگ قهرمانان آســيا كند كه یحيي 
گل محمدي همچنان چشــم به تالش مدیران 
باشــگاه براي حفظ نفرات تيمش دارد. هنوز 
مسئوالن باشــگاه قرارداد بازیكناني كه بعد از 
اتمام فصل آزاد شده اند را تمدید نكرده اند و از 
طرفي بحران مالي در پرسپوليس هم كار مدیران 
را سخت تر كرده است. سرخ ها با از دست دادن 
شهریار مغانلو، شــاید حتي احمد نوراللهي را 
هم از دســت بدهند كه این اتفاق خوبي براي 

پرسپوليس نيست.

   مغانلو در سپاهان
اگر اتفاق خاصي رخ ندهد، بايد جدايي شهريار مغانلو و 
حضور اين بازيكن را در سپاهان قطعي بدانيم. باشگاه 
سپاهان از 2ماه قبل مذاكرات رسمي اش را با باشگاه 
ســانتاكالراي پرتغال آغاز كرد و ســرانجام طرفين 
در مورد معاوضه محمــد محبي و مغانلــو به توافق 
رسيده اند. باشــگاه پرتغالي براي صدور رضايت نامه 
مغانلو 500هزار دالر درخواست كرده بود كه پرداخت 
اين مبلغ در توان مديران پرسپوليس نبود. آنها چند 
راهكار را براي باشــگاه پرتغالي درنظر گرفتند ولي 
مسئوالن سانتاكالرا تأكيد داشتند كه فقط با دريافت 
500هزار دالر رضايت نامه مغانلو را صادر خواهند كرد. 
در نهايت ســپاهان از اين فرصت استفاده كرد و حاال 
قرار است اين انتقال با معاوضه محبي و مغانلو رسمي 
شود. طبق توافق 2 باشگاه اگر محبي از سانتاكالرا به 
تيم ديگري فروخته شود، 10درصد از پول انتقال اين 
بازيكن به باشگاه سپاهان خواهد رسيد و اگر سپاهان 

هم شهريار را بفروشد، 40درصد از مبلغ انتقالش به 
باشگاه پرتغالي مي رســد. با اين شرايط پرسپوليس 
يك مهره مهم و تعيين كننده را در خط حمله از دست 

خواهد داد.

   شهباززاده پرسپوليسي مي شود؟
پرسپوليس با از دســت دادن مغانلو حاال بايد دنبال 
جانشــين اين بازيكن باشــد و گزينه اصلي يحيي 
گل محمدي آقاي گل فصل گذشــته ليگ برتر است. 
سجاد شهباززاده در حال مذاكره با پرسپوليس است 
و حتي اين بازيكن پيج رسمي سپاهان در اينستاگرام 
را هم آنفالو كرده اســت. ظاهرا شهباززاده قرار است 
در يكي دو روز آينده مذاكــره اي حضوري با مديران 
پرسپوليس داشته باشد تا اگر طرفين توافق كنند، اين 
انتقال رسمي شود. اگر هم آمدن شهباززاده منتفي 

شد، پرسپوليس سراغ گزينه هاي ديگر خواهد رفت.

   نوراللهي جدا مي شود؟
احمــد نوراللهــي بدون شــك مهم تريــن دغدغه 
گل محمدي است و باشگاه پرسپوليس هنوز نتوانسته 
قرارداد اين بازيكن را تمديد كند. نوراللهي به امارات 
سفر كرده و گفته مي شود از باشــگاه شباب االهلي 
پيشنهاد 1/4ميليون دالري دارد. يك باشگاه قطري 
هم درصدد جذب اين بازيكن است. ديروز هم شايعاتي 
مطرح شد كه نوراللهي با باشگاه اماراتي قرارداد امضا 
كرده ولي هنوز رسانه هاي اماراتي خبري درخصوص 
قطعي شــدن اين انتقال منتشــر نكرده اند. از طرفي 
قرارداد نفراتي چون اميد عاليشــاه، مهدي شيري، 
كمال كاميابي نيــا و وحيد اميري هــم هنوز تمديد 

نشده است.

محمد زارعي| سبحان خاقاني از پدیده هاي جوان ليگ در این فصل 
بود. او نيم فصل اول در تركيب استقالل قرار گرفت و در همان نخستين 
بازي گلزني كرد اما بدشانسي و مصدوميت اجازه نداد این درخشش 
ادامه دار شود. خاقاني جوان در اواخر فصل دوباره و این بار توسط فرهاد 
مجيدي به بازي گرفته شد و با یك گل و كسب یك پنالتي باز هم مؤثر 
بازي كرد. او به سؤاالت همشهري در خصوص شرایط گذشته و حالش 

در استقالل پاسخ داده است.

 چرا در فينال حذفي شكست خوردید؟
در روند عادي بازي مي توانســتيم برنده شويم اما متأسفانه نتوانستيم از 
فرصت ها استفاده كنيم و درنهايت بازي به پنالتي كشيده شد. در پنالتي هم 

همه  چيز 50-50 است كه متأسفانه شانس نياورديم و باختيم.

 تو جزو پنالتي زن ها بودي؟
من كه تعويض شدم اما پنالتي زدنم بد نيست. ديگر حيف شد و مهم هم 

نيست كه من يا بازيكن ديگري پنالتي بزند؛ مهم موفقيت تيم است.

  به عنوان یكي از بازیكنان جوان تيم از كاركردن با فرهاد 
مجيدي برایمان بگو.

براي من باعث افتخار است كه شاگرد آقافرهاد هستم و در طول فصل دائما 
داشتم از تجربيات او استفاده مي كردم. تجربيات خيلي خوبي دارد كه كمكم 

كرد تا در فوتبالم بيشتر پيشرفت كنم.

   در نيم فصل اول با وجود اینكه در بازي مقابل پدیده گل 
زدي اما زیاد بازي نكردي، ولي در نيم فصل دوم به خصوص در چند بازي 
آخر توانستي بار دیگر خودت را ثابت كني. در این باره چه نظري داري؟

به خاطر اينكه من از ناحيه مچ پا مصدوم شدم و به نوعي نيم فصل اول 
را از دست دادم. اين مصدوميت بعد از بازي با گل گهر گريبانگيرم شد 
اما در نيم فصل دوم خدا را شــكر با اعتمادي كه آقاي مجيدي داشت 

توانستم بيشتر خودم را نشان دهم.

  در بازي با نفت مسجدسليمان یك گل 3امتيازي زدي 
كه نهصدمين گل استقالل در مسابقات ليگ برتر بود. مطمئنا از 

این بابت خيلي خوشحالي، اینطور نيست؟
بله صد درصد. مگر مي شــود براي تيم بزرگ اســتقالل گل بزني و 
خوشحال نباشي؟ اما اگر دقت كرده باشيد در آن گل همه تيم سهم 
داشتند. يعني دركل وقتي تيم مي برد همه سهم دارند و وقتي هم تيم 
مي بازد همه سهم دارند. يعني هيچ وقت يك نفر تعيين كننده نيست؛ 

از كادرفني تا بازيكنان و همه عوامل تيم در آن نقش دارند.

  فصل بعد هم در استقالل مي ماني؟
بله من قرارداد دارم و افتخار بزرگي است كه باز هم در اين تيم بازي 

كنم.

  در خط حمله استقالل با مهاجمان خوبي مانند مهدي 
قائدي و ارسالن مطهري بازي مي كني. در این ارتباط برایمان بگو.

اول اينكه باعث افتخار من اســت كه در تيم استقالل بازي مي كنم و 
بعد از آن باعث افتخار است كه كنار اين بازيكنان بازي و تجربه كسب 

مي كنم. به هر حال اين بازيكنان چهره هايي سرشناس هستند.

   گویا مهدي قائدي از استقالل جدا خواهد شد. چيزي 
در این خصوص مي داني؟

نه، در مورد قائدي چيز زيادي نمي دانم. در كل بازيكنان تمديدي زياد 
داريم و هيچ چيز مشخص نيست.

  هدف تو در فصل آینده چيست؟
اينكه بتوانم روند خوبم را بهتر ادامه بدهم و بيشــتر براي تيم مفيد 
باشم. اين موضوعي است كه خودم در فصل آينده با تمام توان آن را 

دنبال خواهم كرد.

  به آقاي گلي ليگ هم فكر مي كني؟
صد درصد. هر بازيكني دوست دارد آقاي گل تيمش باشد. البته اول 
موفقيت تيم برايم مهم اســت و بعد از آن به موفقيت هاي شــخصي 

فكر مي كنم.

  الگوي خاصي داري؟
الگوي ايراني نــدارم اما از بچگي بازي هاي رونالدو، مســي و نيمار را 
دوست داشتم. االن هم كه مسي به پاري سن ژرمن رفته و حاال دوتا از 

الگوهاي من آنجا هستند، بازي هايشان را تعقيب مي كنم.

  گویا وقتي در تراكتور بودي، جان توشاك مربي وقت 
این تيم قيافه و ســبك بازي تو را به آسنسيو تشبيه مي كرد؛ 

درست است؟
بله او مي گفت شبيه آسنسيو -مهاجم رئال مادريد- هستم. مي گفت 
هم از نظر قيافه و هم از نظر فني شبيه او هستم. براي خودم هم جالب 
بود. خيلي هم به من اعتقاد داشــت و اگر در تراكتــور مي ماند قطعا 
خيلي به من بازي مي رسيد. متأسفانه او خيلي زود جدا شد و من هم 

در مقطعي مصدوم شدم.

توشاك مي گفت شبيه آسنسيو هستي
سبحان خاقاني، پديده جوان استقالل در گفت وگو با همشهري از شرايط گذشته و آينده اش مي گويد
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در آرزوي استقالل؟
سعيد آذري از فوالد جدا شد

سعيد آذري احتماال تنها مديرعامل فوتبال ايران است كه اخبار مربوط به 
جابه جايي اش بين تيم هاي مختلف، درست مثل ترانسفر بازيكنان و مربيان 
مورد توجه رسانه ها قرار مي گيرد. البته كه بخشي از اين فضا را هم خود او 
درست كرده؛ از بس كه با رسانه ها حرف مي زند و خودش را پرزنت مي كند. 
نه اينكه آذري مدير بدي باشد، اما تصويري كه او از خودش ساخته تا حدودي 
اغراق آميز به نظر مي رسد. به هر حال در شرايطي كه از مدت ها قبل شايعاتي 
مبني بر جدايي او از فوالد به گوش مي رسيد، اين اتفاق سرانجام رخ داد و او از 
باشگاه خوزستاني جدا شد. به اين ترتيب حميدرضا گرشاسبي، مديرعامل 
پيشين پرسپوليس و پيكان جاي آذري را گرفت. حاال بايد ديد تيم بعدي 
آذري خوش مصاحبه كجاســت. براي پي بردن به اين مسئله بايد كمي 
صبور بود، اما آذري تا كنون بارها به شكل غيرمستقيم نسبت به حضور در 
استقالل ابراز تمايل كرده است. كار در اين مورد به جايي رسيد كه در يك 
مقطع مديران وقت استقالل صراحتا عليه او بيانيه صادر كردند و اين عالقه 
آذري را زير سؤال بردند. مديرعامل پيشين ذوب آهن اخيرا در مجادله فرهاد 
مجيدي و وزير ارتباطات هم جانب سرمربي استقالل را گرفت تا نزد هواداران 
اين تيم وجهه كسب كند. به زودي روشن مي شود تزلزل جايگاه احمد مددي 

در منصب مديريت استقالل، تأثيري در استعفاي آذري داشته است يا نه!

فوتبال ايران
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وضعيت آرســنال هم شبيه ســريال ها شــده؛ هواداران هر 
فصل منتظر فصل بعد هســتند اما فصل هاي بعدي هم آنها 
را راضي نمي كند. با ميكل آرتتا هيچ آينده اي روشن نيست. 
آرســنالي ها كه كفران نعمت مي كردند و خواهان رفتن ونگر 
بودند، حاال حتي رنگ ســهميه ليگ تازه تاسيس كنفرانس 
اروپا را هم نمي بينند. توپچي هــا در ديدار افتتاحيه ليگ برتر 
به تيم تازه صعود كــرده برنتفورد هم نه نگفتنــد و 2 بر صفر 
باختند. ميهمان روي هــردوگل تيم ميزبان اعتراض و اعتقاد 
داشــت كه گل اول پس از خارج شــدن توپ از زمين به ثمر 
رسيده و گل دوم هم مدافع برنتفورد روي برند لنو خطا كرده 
اما داور به خودش زحمت نداده با كمك داور ويدئويي چك كند. 
حتي اگر اين دو صحنه هم خطا بوده باشد كه تقريبا نبود، باز 
هم آرسنال تيم شايســته اي براي پيروزي محسوب نمي شد. 
آخرين بار كه آرسنال بازي افتتاحيه ليگ برتر را در برابر يك 
حريف تازه صعود كرده واگذار كرد به سال 77-1976 و مقابل 
بريستول سيتي برمي گردد كه در آن فصل آرسنال كار را در رده 
هشتم به پايان رساند. آرتتا موفق شد كاري كند برنتفورد پس 
از 74سال به نخستين پيروزي اش در ليگ سطح اول فوتبال 
انگلستان دســت يابد. آخرين بار در فصل 47-1946 بود كه 
برنتفورد در ليگ سطح اول حاضر بود. اين تيم براي اولين بار 
دست كم يك روز در صدر جدول ليگ قرار گرفت. كريستين 
نورگارد نخستين گلش در ۸6بازي اخيرش را به ثمر رساند. او 
آخرين بار در نوامبر2۰17 در سوپرليگ دانمارك گل زده بود 
كه اين هم نشانگر لطف آرسنال و آرتتاست. سرمربي آرسنال 
تأييد كرده كه هنوز فعاليت تيمش در فصل نقل وانتقاالت به 
پايان نرسيده. به نظر مي رســد او دوباره خواهان عقد قرارداد 

قرضي با اودگارد از رئال مادريد است؛ ضمن اينكه والهوويچ كه 
مدنظر اين تيم و اتلتيكو و تاتنهام است پس از دبل كردن براي 
فيورنتينا از هواداران اين تيم خداحافظي كرد و ممكن است 
ورزشگاه امارات مقصد آينده او باشد. اوباميانگ هم كه با كلي 
خواهش و التماس باشــگاه قراردادش را سال گذشته تمديد 
كرده بود، در ليست فروش قرار دارد. سرمربي اسپانيايي آرسنال 
در اين بازي به ســاكا هم در نيمه دوم بــازي داد. اين بازيكن 
ملي پوش كه به خاطر خراب كردن پنالتي در فينال يورو مقابل 
ايتاليا مورد آزار و توهين نژادپرست ها قرار گرفته بود، هنگام 
ورود به زمين به شدت از سوي هواداران ميزبان تشويق شد. تا 
پيش از آمدن او به بازي آرسنال تنها ۸ضربه به سمت دروازه 
حريف داشــت كه 14تا پس از آمدن اين بازيكن به اين آمار 
اضافه شد. آخرين بار در سال2۰17 بود كه آرسنال از 22ضربه 
به سمت دروازه حريف )وستهام( هيچ گلي نزده بود. به جاي 
الكازت و اوباميانگ و ساكا، بازيكني 21ساله و ناشناخته به نام 
سامبي لوكونگا در تركيب قرار گرفته بود كه تعجب برانگيز بود. 
بن وايت مدافع گرانقيمت 5۰ميليون پوندي توپچي ها هم در 

نيمي از نبردهاي هوايي ناموفق بود.

   شروع رويايي سولسشر
برخالف شــروع نااميد كننده آرسنال، منچستريونايتد فصل 
جديد ليگ برتر را با قدرت هرچه تمام تر شروع كرد و در گام 
اول با نتيجه 5 بر يك ليدز را شكست داد. پوگبا با ثبت 4 پاس گل 
و برونو فرناندز با هت تريك در گلزني ستاره هاي اين بازي بودند 
تا اوله گونار سولسشر شروعي رويايي را در فصل جديد تجربه 

كرده باشد.

بهروز رسايلي| همه ما در زندگي روزمره مصداق هاي خاص 
خودمان را براي ارزيابي و توصيــف ميزان تورم داريم. اين 
مصداق ها اغلب در مكالمات روزمره ما ايراني ها به كار مي رود؛ 
اينكه 2سال پيش فالن وسيله را به آن قيمت خريدم و حاال 
شده اين قيمت. مخصوصا طي چند سال گذشته كه بر اثر 
تحريم ها و سوءمديريت وضع بسيار بدتر شده و تورم جنبه 
كمرشكن پيدا كرده، جمالت مقايسه اي مردم هم افزايش پيدا 
كرده است. حاال اگر قرار باشد يك سنجه ساده در همين راستا 
در فوتبال پيدا كنيم، آسان ترين راهش اين است كه اخبار 
مربوط به هزينه دريافت رضايتنامه بازيكنان و مربيان را كنار 
هم بگذاريم. دستمزد و مبلغ قرارداد بازيكنان معموال منتشر 
نمي شود؛ چراكه فقط پاي يك باشگاه در ميان است. در نقطه 
مقابل اما نرخ رضايتنامه ها اغلب اوقات فاش مي شود؛ چون 
پاي 2باشگاه وسط است و مخصوصا اگر تيم مقصد بدحسابي 
كند، تيم مبدأ همه اسرار را روي دايره مي ريزد. حاال به اين 
چند رقم توجه كنيد و ببينيد وضعيت در اقتصاد ايران طي 

همين چند سال چقدر خراب تر شده است.

  سال 96، رضايتنامه شجاعيان؛ 1/7ميليارد تومان 
يكي از زيانبارترين انتقال هاي اين ساليان فوتبال ايران، جدايي 
داريوش شجاعيان از گسترش فوالد و پيوستن او به استقالل بود. 
آبي پوشان پايتخت ناچار شدند براي در اختيار گرفتن بازيكني 
كه خيلي به استقالل عشق و عالقه نشــان مي داد، يك ميليارد 
و 7۰۰ميليون تومان به باشــگاه تبريزي بپردازند. اين اتفاق در 
تابستان 96رخ داد و شجاعيان از ليگ هفدهم به بعد براي استقالل 
توپ زد. توپ كه نه، بيشتر مصدوم بود و در فوق برنامه ها شركت 
داشــت. قطعا آيندگان از چنين انتقالي به عنوان يك خسارت 

تاريخي به باشگاه استقالل ياد خواهند كرد!

  سال 97، رضايتنامه تبريزي؛ 1/5ميليارد تومان 
يك سال بعد از داريوش شجاعيان، مرتضي تبريزي هم با دريافت 
رضايتنامه از ذوب آهن اصفهان به استقالل پيوست. در مورد رقم 
رضايت تبريزي هم حرف و حديث هاي زيادي وجود داشت، اما 
به نظر مي رسد نهايتا باشگاه اصفهاني با دريافت يك ونيم ميليارد 
تومان حاضر شد مهاجمش را به استقالل واگذار كند. حتما يادتان 
هست كه ذوب آهن براي دريافت اين پول خيلي عذاب كشيد و حتي 
در مقطعي حكم جلب مديرعامل وقت استقالل صادر شد. نهايتا 

اما انتقال تبريزي هم به استقالل، ترانسفر موفقي از آب درنيامد.

 سال 98، رضايتنامه گل محمدي؛ 6ميليارد تومان 
بين 2نيم فصل ليگ نوزدهم، در انتقالي بسيار پرحاشيه كه حرف و 
حديث هاي زيادي هم به همراه داشت، يحيي گل محمدي از پديده 
جدا شد تا روي نيمكت پرسپوليس بنشيند. باشگاه مشهدي تحت 
هيچ شرايطي حاضر نبود رضايتنامه يحيي را صادر كند، اما نهايتا 
اين اتفاق رخ داد. گفته مي شود مبلغ توافق شده بين 2باشگاه، 6 
ميليارد تومان بود و جريمه هايي هم براي ديركرد در پرداخت آن 
درنظر گرفته بودند. جالب اينجاست كه گويا هنوز هم اين پول 

پرداخت نشده است!

  سال 99، رضايتنامه فكري؛ 7ميليارد تومان
ابتداي ليگ بيستم محمود فكري تصميم گرفت قراردادش با 
نساجي را ناديده بگيرد و به پيشنهاد استقالل پاسخ مثبت بدهد. او 
مدعي شد غرامت باشگاه قائم شهري را مي پردازد. طي يك جنجال 
خبري بزرگ و مناقشه اساسي بين طرفين، نهايتا نساجي 7ميليارد 
تومان پول خواست. فكري هم گفت اگر شده خانه اش را مي فروشد 
و اين پول را مي دهد؛ هرچند او امروز احتماال از كل ماجرا پشيمان 
شده است! نهايتا كار طرفين به كميته تعيين وضعيت كشيد و آنجا 
رقم درخواستي نساجي نصف شد. آخرش هم هيچ كس نفهميد 

اين پول را به باشگاه شمالي دادند يا نه؟

  سال 1400، رضايتنامه تيكدري؛ 11ميليارد تومان!
باورنكردني، حيرت انگيز و شگفت آور است. از قرار معلوم باشگاه 
گل گهر ســيرجان براي دريافت رضايتنامــه مهدي تيكدري، 
مدافع راســت تراكتور 11ميليارد تومان به باشگاه تبريزي پول 
داده است! اين رقم هنگفت كه تا چند سال پيش با آن يك تيم 
ليگ برتري كامل بسته مي شد، در 2 قسط 5و 6ميليارد توماني 
به تراكتور پرداخت شده است. به اين ترتيب نرخ رضايتنامه در 
فوتبال ايران براي يك بازيكن معمولي بدون ســابقه حضور در 
تيم ملي به 11ميليارد تومان رسيده است. اجازه هست بگوييم 

سرسام گرفتيم؟

سرسام گرفتيم
روايت ساده تورم در ايران، با مقايسه رقم پرداختي

 براي رضايتنامه ها

محمد زارعي| فصل فوتبالي 1400-1399 براي جواد نكونام پايان خوشــي 
داشــت. او فصل را خوب آغاز نكرده بود؛ فوالد در ليگ قهرمانان از گروهش 
حذف شــد و در ليگ ايران هم رتبه اي پايين تر از فصل گذشته به دست آورد 
اما در آخرين جام باقيمانده كه جام حذفي ايران بود، همه بدشانسي ها جبران 
شد و خوزي ها به نخســتين جام خود با جواد نكونام رسيدند. كاپيتان سابق 
تيم ملي كه سابقه ليگ برتري كردن نساجي و آسيايي كردن فوالد را داشت، 
حاال يك جام قهرماني هم در كارنامه مربيگري اش دارد و اميدوارتر به آينده 
نگاه مي كند. او در گفت وگو با همشهري به سؤاالت ما درخصوص موفقيت هاي 
اخيرش پاسخ داده اســت. اين گفت و گو قبل از تغيير و تحوالت روز گذشته و 

كنار رفتن آذري از مديريت فوالد انجام شده است.

  در همين مدت كوتاه 3ساله كه از دوران مربيگري تان گذشته به 
دستاوردهاي خوبي رسيديد. سال اول تيمي را بعد از چند دهه به ليگ برتر 
آورديد، در سال دوم مربيگري، فوالد را بعد از 9سال آسيايي كرديد و در سال 
سوم هم توانستيد عنوان قهرماني جام حذفي را كسب كنيد. در اين ارتباط و 

حاصل عمر مربيگري تان تاكنون برايمان بگوييد.
واقعيت اين اســت كه من به اين چيزها فكر نمي كنم، فقط كاري كه فكر مي كنم درست 
است را انجام مي دهم. در آينده هم ممكن اســت هر اتفاقي بيفتد. قطعا در آينده دوران 
ناموفق هم خواهم داشــت چون در تاريخ فوتبال، شما هيچ مربي اي را  پيدا نمي كنيد كه 
هميشه موفق باشد؛ مگر اينكه هميشه بهترين تيم هاي يك كشور را در اختيار داشته باشد. 
بنابراين قطعا دوران ناموفق هم خواهم داشــت. نكته اي كه مهم است، اينكه بايد بتوانم 

در موفقيت ها و شكست ها بهترين تصميم ها را بگيرم و بهترين عملكرد را داشته باشم.

 سال ها قبل عادل فردوسي پور در مصاحبه اي گفته بود يك درصد 

هم شك ندارم جواد نكونام مربي بزرگي مي شــود و تا اينجاي كار مي بينيم 
پيش بيني او درست بوده است. خيلي از كارشناسان هم چنين نظري دارند. 

برنامه شما براي آينده مربيگري چيست؟
عادل هميشه به من لطف داشته است. به قول شما خيلي از دوستان و مربيان اين جمله 
را گفته اند. اميدوارم با تــالش، زحمت و پيگيري در فوتبال به نتيجه برســم تا بتوانم به 
موفقيت برسم. اميدوارم عادل فردوسي پور هم خيلي زود به تلويزيون برگردد چون واقعا 

مردم دوستش دارند.

 بعد از كســب عنوان قهرماني با فوالد، بحث جدايي از اين تيم و 
پيوستن  شما به ساير تيم ها و حتي استقالل مطرح شد. نظر خودتان چيست؟

بحث تيم ديگري نيست. حتي در زمان مســابقات، يكي دو تيم ديگر مي خواستند با من 
صحبت كنند ولي به خاطر قراردادم و تعهدي كه به فوالد داشــتم، هيچ صحبتي با آنها 
نكردم. تصميم هم نداشتم صحبت كنم بنابراين تا روز آخر حرفي نزدم. بعد از جام حذفي 
با يك گزينه صحبت كردم، نظراتم را گفته ام و منتظر شنيدن پيشنهاد آنها هستم تا ببينم 
چه اتفاقي در ادامه مي افتد. هم اكنون نمي دانم از فوالد خواهــم رفت يا نه. واقعيت اين 
است كه بايد صحبت هايي كه انجام داده ايم جلو برود تا ببينيم چه اتفاقي مي افتد. منتظر 
باشگاه فوالد هستم تا صحبت هايي كه كرده ايم به اعضاي هيأت مديره انتقال داده شود و 

تصميم  گيري انجام گيرد.

 نظرتان در مورد ليگ امسال چيست؟
ليگ امسال به نظرم 2 قسمت بود. فاصله بين تيم هاي بااليي چه به لحاظ امتيازي و چه به 
لحاظ بازيكن با تيم هاي پاييني زياد بود و همين تفاوت  فاحشي ايجاد كرد. امسال چند تا 
تيم خيلي خوب هزينه كردند كه فكر مي كنم كار درستي هم انجام دادند و من به شخصه 
موافق اين موضوع هستم. وقتي تيمي آسيايي مي شود اگر بتواند نتيجه بگيرد، مي تواند 

هزينه هاي يكساله تيم را برگرداند و هيچ مشكل بدهي هم براي آنها نمي ماند. تيم هايي 
هم بودند كه هزينه هاي متوسطي انجام دادند كه فقط در ليگ و اواسط جدول بمانند.

 فكر مي كنيد شگفتي ليگ امسال چه بود؟
شگفتي امسال از نظر من سقوط سايپا بود. سايپا با اين همه امكانات و بازيكناني كه داشت 
و سال ها در سطح اول ليگ حضور داشت، نبايد سقوط مي كرد. نمي دانم مشكل كجا بود 

اما اين اتفاق به نظر من شگفتي ليگ بود.

 هدف گذاري خودتان براي مربيگري در آينده چيست؟
هدف گذاري من اين است كه هر سال در هر تيمي هســتم، بهترين عملكرد را براي آن 
تيم و هوادارانش داشته باشم و پيشرفت كنم و جلو بروم. اينكه به كجا برسم را نمي توانم 

پيش بيني كنم. مثل زمان بازي كردن فقط تالش مي كنم تا پيشرفت كنم و جلو بروم.

 همه شما را شاگرد خلف كي روش مي دانند و تأكيد دارند سبك او 
را در مربيگري پياده مي كنيد. با اين موضوع موافقيد؟

شاگرد خلف كي روش بودن اگر برايم اتفاق افتاده باشد، باعث افتخار من است. كي روش 
يكي از بزرگ ترين مربيان دنياســت. قطعا از آقاي كي روش و آقاي كاماچو ياد گرفته ام. 
همانطور كه از آقاي مندليبار ياد گرفته ام. نكاتي كه به دردم مي خورد را كنار هم گذاشته ام 
و ســبك خاص خودم را دارم. من حتي از كار ســيمئونه هم الگو گرفته ام. جنگجو بودن 

تيم هايش را خيلي دوست دارم.

 هنوز هم با كي روش در ارتباط هستيد و از او مشورت مي گيريد؟
با كي روش در ارتباطم. از او مشورت هم مي گيرم چون مربي بزرگي است. او تجربه هاي 

گرانبهايي دارد و در دو سه جا به من خيلي كمك كرده است كه توانسته ام موفق شوم.

ســاعت2۰امروز حســاس ترين بازي هفته اول ليگ برتر بين 
منچسترســيتي و تاتنهام برگزار مي شــود. گوارديوال كه جك 
گريليش را با 1۰۰ ميليون پوند براي من سيتي خريده، هنوز ليگ 
شروع نشده يك جام را از دست داده است. او ديدار كاميونيتي شيلد 
يا همان سوپرجام فوتبال انگليس را به همتاي انگليسي اش در 
لسترسيتي يعني برندن راجرز واگذار كرد و نتوانست سي ويكمين 
جام عمرش را در چهاردهمين سال مربيگري اش كسب كند. با 
اين حال سيتي همچنان باالتر از همه شانس اول قهرماني ليگ 
برتر در اين فصل است. حاال او بايد رودرروي تيمي قرار بگيرد كه 
كاپيتان و بهترين ستاره اش مدنظر منچسترسيتي قرار دارد. تاتنهام 
هنوز به پيشنهاد 15۰ميليوني سيتي براي هري كين پاسخ مثبت 
نداده. كين بايد امروز مقابل تيمي قرار بگيرد كه شايد چند هفته 
ديگر پيراهن آن را پوشيده باشد. يورگن كلوپ، سرمربي ليورپول 
از اين معامله اظهار تعجب كرده و گفته: » درك نمي كنم چگونه 
ممكن است!؟ اوضاع همين اســت كه براي آنها امكانپذير است 
براي ما امكانپذير نيست.« دله الي هم با گوارديوال داستان دارد 
و چندي پيش عكسي از او در كنار دختر گوارديوال منتشر شده 
بود كه سروصدا كرد. سيتيزن ها به  شوخي مي گويند دله الي تنها 

بازيكن تاتنهام است كه در اين فصل ممكن است دستش به مدال 
بخورد؛ البته به شرطي كه تا آن موقع با دختر سرمربي من سيتي 
به هم نزده باشد. نكته ديگر اين مســابقه حضور نونو اسپريتوي 
پرتغالي روي نيمكت تاتنهام است. نونو متخصص بردن پپ است. 
گوارديوال مقابل نونو تنها 25درصد بازي هايش را برده؛ يعني يكي از 
4 مسابقه. پپ تنها مقابل رونالد كومان )صفر درصد( و يورگن كلوپ 
)22درصد( آمار بدتري مقابل يك مربي كه 3 بار يا بيشتر روبه روي 
او قرار گرفته، دارد. البته اين آمار رويارويي 2 مربي در ليگ است. در 
مجموع گوارديوال 4بار نونو را در همه رقابت ها برده و يك مساوي و 

2 باخت به او داده است.
3 بازيكن برتر فصل قبل ليگ برتر از لحاظ ميانگين نمرات در اين 
ميدان حضور دارند؛ هري كين، كوين دي بروين و جك گريليش 
كه دو تاي آخري در منچسترسيتي عضويت دارند و اولي هم در راه 
ورزشگاه اتحاد است. يك حقوق سالي 1۸ميليون پوندي هم براي 
كين در منچسترسيتي كنار گذاشته شده. پيشنهاد اصلي سيتي 
12۰ميليون پوند است كه با بندهاي افزودني تا 16۰ميليون هم 
افزايش مي يابد. دي بروين هم هنوز صددرصد آمادگي حضور در 

يك بازي كامل را ندارد و شايد اين بازي را از دست بدهد.

بازيكنان با دستمزد باالي بارسلونا از ترس هو شدن توسط هواداران 
در نخســتين ديدار اين تيم در الليگاي اين فصل، يكي پس از 
ديگري حقوق شان را كاهش مي دهند. هواداران كه در جام خوان 
گامپر و پيروزي 3 بر صفر مقابل يوونتوس از خجالت برخي از آنها 
در آمده بودند، منتظر ديدار امشب مقابل رئال سوسيداد هستند 
تا بار ديگر عليه بازيكنان گران قيمت اما كم اثر تيم شان اعتراض 
كنند. از نظر آنها همين دستمزدهاي نجومي و غيرواقعي باعث 
شد بودجه اي براي تمديد قرارداد با مسي در خزانه باشگاه باقي 
نماند. فعال پيكه و سرخي روبرتو فداكاري كرده اند و حقوق شان را 
كاهش داده اند. حقوق ۸ميليون يورويي پيكه به 4ميليون كاهش 
يافته. همين باعث شده باشگاه بتواند قرارداد با ممفيس ديپاي، 
اريك گارسيا و ماناي را ثبت كند. بوسكتس هم موافقت كرده به 
باشگاه تخفيف بدهد اما هنوز توافقي حاصل نشده. قرارداد آگوئرو 
هم به ثبت نرسيده چون هنوز بايد سطح حقوق بازيكنان پايين 
بيايد. فعال عجله اي براي آن وجود ندارد چون مهاجم آرژانتيني 

حدود 2 ماه به دليل مصدوميت غايب خواهد بود.

ديروز سالگرد باخت ۸ بر2 بارسا به بايرن مونيخ در ليگ قهرمانان 
اروپاي 2 فصل قبل هم بود. از آن تيم مسي، سوارس، راكيتيچ، 
سمدو و ويدال در تيم فعلي حضور ندارند. راكيتيچ البته در آن 
مسابقه بازي نكرد اما جزو تيم بود. كومان در كنفرانس مطبوعاتي 
پيش از بازي گفته كه قرار اســت هر يك از بازيكنان بخشي از 
وظايف مســي را به عهده بگيرند تا خأل او به چشم نيايد. وظايف 
مسي چه بود؟ گل زدن از روي نقطه پنالتي و ضربه آزاد و در جريان 
بازي و خلق موقعيت و پاس گل و راه انداختن يوردي آلبا و رهبري 
تيم و همچنين نشــان دادن وجهه اي عالي از بارسلونا در افكار 
عمومي و نزد هواداران و رسانه ها. هر 25بازيكن اين فصل بارسا 
روي هم نمي توانند اين وظايف را در يك مسابقه انجام دهند. فصل 
قبل نخستين گل بارسا در ليگ را فاتي زده بود كه مدتي پس از 
آن دچار آسيب ديدگي شديد شد و فصل را از دست داد. يك فصل 
قبل تر گريزمان و فصل پيش از آن مسي گل هاي افتتاحيه را براي 
بارسا زده بودند. مسي 4بار در 13فصل آخر گل اول بارسلونا را وارد 

دروازه نخستين حريف فصل كرده بود.

پپ مقابل دشمنانش
سرمربي منچسترسيتي امشب روبه روي رئيس تاتنهام، دله الي و نونو قرار مي گيرد

بارسا هست، مسي نيست
اولين الليگايي كه ستاره آرژانتيني را در ديدار افتتاحيه بارسلونا ندارد

جواد نكونام در گفت و گوي اختصاصي با همشهري ورزشي از فصلي كه گذشت و اتفاقات دوران مربيگري اش مي گويد

توپ ناچي ها!
هواداران آرسنال از االن منتظر فصل بعد هستند

 افتخار مي كنم شاگرد كي روشم اما
 سبك خودم را دارم
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افقي:
 1- بياباني وسيع در شمال 

مكه- بلند ترين كوه ژاپن
2- حمال- ريسمان- چند 

اليحه
3- بــه يكباره- بســتن راه 
عبور و مرور در پياده روها- 

متقارب
4- متديــن- غرامــت- از 

جدايي ها شكايت مي كند
5- مولد الكتريسيته- ياغي 

و سركش
6- برگزيده- شكســتنش 

افتخار است- سرازيري
7- كشــور آفريقايي عضو 
ســازمان اوپك- شهري در 

خوزستان- ويژه تر
8- به درستي كه- گشت و 

گذار- محصل هنرستان
9- خارج قسمت- مقروض- 

شكرگزار
10- از مواد افيوني- شــاعر 
سرشــناس ادبيات شيلي- 

ميان
11- خدا بيامرز- ســاخت 

و پاخت
12- دريا- دفتــر نگهداري 
عكس- شكست خوردن لشكر

13- زبان مردم پاكستان- 
دوره تجديد حيــات اروپا- 

دولت ها

14- پرگار- گل ته حوض- 
آماده كردن

15- آنكه رنج و سختي هاي 
فــراوان ديده اســت- اهل 

سرزمين گل ها
  

عمودي:
1- اميــر كوفـــــــــه كه 
مسلم بن عقيل را دستگير كرد 

و به قتل رساند
2- رهسپار- داراي ضمانت 
و مصونيــت در برابر خطر- 
پادشــاه بابل كــه حضرت 
ابراهيم)ع( را در آتش افكند

3- واحد شمارش هواپيما- 
خطوط ميلــه اي اطالعات 

كاال- چوبه اعدام
4- دشــمن آتش- كهن- 

ارمغان
5- مترســك- قسمت هاي 
آغازين- نفوذ به يك سيستم 

رايانه اي
6- محفظه چند كشــويي 

لوازم- مدرسه بزرگساالن
7- شكل و قالب- آيين هاي 
سنتي-  ساز بادي بلوچستان
8- گستردگي- طلوع كردن- 

عبادتگاه مسلمانان
9- متحرك- فتنه انگيزي- 

پول خرد هند
10- بيمــار روحــي- نوار 

تزئيني
11- پهلوان- عصاره- آگاهانه

12- نويســنده آمريكايي داستان 
ارمغان مغــان- هدف- ســراي 

محبت
13- مادر- فرخنده- پروردگار

14- خبرگزاري جمهوري اسالمي 
ايران- خجالتي- جنگ و پيكار

15- نگارگر فقيد ايراني كه به دليل 
تنوع شــيوه و موضوع آثارش در 
ميان نگارگران معاصر متمايز است

سنجراوتسافاصم
يقلاخهللاحورمن
نامنرتديفمخيش
باتهميهاورمق

رزيلناودرواي
نوناقشولكربتس
سرهوپويماشهر
اوورهرجارواد
نماينرونمالا

سشودههبشهجنكش
ونيملانمميتي

هريتنيطتلاسر
ناخرقابروبعيف
دبهيقرشملاتمكح
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هانيه رستميان يكي از دو پرچمدار كاروان ايران در توكيو مي گويد مدال فروغي به ساير تيراندازان ايران، هم انگيزه داد و هم استرس
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ليلي خرســند| مدال برنز جهاني دارد و ركورددار نوجوانان جهان 
است. با 23سال سن، سابقه 10ســال عضويت در تيم ملي را دارد. 
هانيه رستميان با اين سابقه به المپيك رفت. همه او را از روزي كه 
وارد توكيو شد، ديدند؛ وقتي پرچم كاروان به دستش بود، وقتي براي 
مدال طالي هم تيمي اش جواد فروغي اشك شوق ريخت، وقتي تا 
رسيدن به فينال فاصله اي نداشت و دهم شد. هانيه از شروع المپيك 
تا به امروز 4هزار نفر به فالوئرهايش در اينســتاگرام اضافه شده ، 
مردم او را ديده اند و حاال منتظر است شايد مديران ورزش نيز او و 
هم تيمي هايش را ببينند. مديراني كه به قول هانيه فقط 4سال يك بار 

قبل از المپيك يادشان مي افتد تيراندازي هم هست.

 المپيك با بقيه مســابقاتي كه قبال رفته بودي، چقدر 
متفاوت بود؟

جو المپيك با بقيه مسابقات فرق مي كند، ولي من سعي كردم هيچ فرقي بين 
مسابقات قبلي ام با المپيك نبينم تا بتوانم كار خودم را انجام بدهم.

  مي شد فضاي المپيك را متفاوت ديد؟
با همه تيراندازاني كه در المپيك بودند، در مسابقات جهاني و تداركاتي مسابقه 
داده بودم. جز اسم، المپيك چيز جديدي نداشت. البته درست است كه بار رواني 
و انتظاري كه از ما مي رفت متفاوت بود. قبل از المپيك در هر مسابقه اي كه 
شركت مي كرديم، خودم را در المپيك تصور مي كردم تا در توكيو بتوانم استرسم 
را كنترل كنم و حس متفاوتي نداشته باشم و اذيت نشوم. تجربه مسابقات قبلي 
هم كمك كرد و توانستم از نظر روحي شرايط خوبي داشته باشم. خودم و مربي ام 

از عملكردم راضي هستيم.

  در دهكده بازي ها چه چيزي برايت جالب بود؟
تعداد زيــادي از ورزشــكاران كــه در همه رشــته ها و از همه كشــورها 
يك جا جمع شــده بودند، آن هم در شــرايط كرونا برايم جالب بود. خيلي 
خوشــحال بودم كه من هم جزئي از اين ورزشــكاران هســتم. بعضي ها از 
نظم ژاپني ها اذيت شدند. پروسه ورود به كشــور و ورود به دهكده طوالني 
بود. اين نخستين ســفر من به ژاپن نبود، قبال در مســابقات آسيايي هم به 
اين كشور رفته بودم. ولي اين مســابقه بزرگ تر بود و قوانين به خاطر كرونا 
خاص تر شــده بود. ولي فرق ما تيرانــدازان با بقيه اين اســت كه ما عادت 
 داريم. ما تجهيزات داريم و پروســه ورودمان به كشــورها هميشه طوالني

 است.
  چرا در بين همه ورزش ها تيراندازي را انتخاب كردي؟ 

پدرم نظامي است و به پيشنهاد ايشان از 12سالگي تيراندازي را شروع كردم. 
از سن كم شروع كردم و باعث شد زودتر نتيجه بگيرم؛ در 13سالگي به تيم 
نوجوانان دعوت شدم و بعد از 2سال نخستين مدال آسيايي را گرفتم. 10سال 
است عضو تيم ملي هستم. 10مدال آسيايي و 4مدال جهاني دارم و ركورددار 
نوجوانان جهان هستم. مدال برنز من نخســتين مدال جهاني زنان ايران در 

تپانچه است.

  نگاه بقيه به يك زن تيرانداز چطور اســت؟ دوستانت 
وقتي متوجه مي شوند تيرانداز هستي، چه مي گويند؟

قبال مي گفتند تيراندازي ورزش مردانه و خشني است اما اينطور نيست. نتايجي 
كه در اين چند سال به دست آمده، نشان مي دهد زنان خيلي موفق تر هستند. 
براي بقيه جالب است كه من تيراندازم و دلشان مي خواهد كه آنها هم اين رشته 
را شروع كنند. دوستانم در مدرسه روز اول كه متوجه مي شدند من تيرانداز 
هستم، به شوخي مي گفتند تير نزني ما را بكشي! اگر رزمي  بوديم مي شد همانجا 

يك حركتي بزنيم ولي ما بدون سالح نمي توانيم كاري كنيم.

  بعد از المپيك توجه  مردم به شما بيشتر شد؟
نتايج تپانچه خوب بود، به خصوص مدال طالي آقاي فروغي. اين نتايج باعث 
انگيزه بقيه شده و دنبال اين هستند كه تيرانداز شوند. در اينستاگرام از شروع 
المپيك تا به امروز 4هزار نفر به فالوئرهايم اضافه شــده است و كلي هم پيام 

داده اند.

  فرصت مي كني جواب بدهي؟
سؤال ورزشي داشته باشند جواب مي دهم اما بقيه را نه.

  تصور خيلي ها اين است كه تيراندازي جذابيت چنداني 
ندارد و آن را در رديف ورزش هايي مثل شطرنج قرار مي دهند. واقعا 

اينطور است يا بقيه جذابيتش را درك نمي كنند؟
تيراندازي فقط اين نيست كه سرپا بايستي و تير بزني. هم استقامتي است و هم 
سرعتي. صبح و بعدازظهر تمرين مي كنيم، بدنسازي داريم، تغذيه و روانشناسي 
در رشته ما خيلي مهم است. براي كنترل ضربان قلب بايد مراقب باشيم كه قبل 
و بعد مسابقه چه چيزي مي خوريم. تيراندازي براي تماشاگر خيلي جذابيت 
ندارد، حتي در مسابقات جهاني هم مرحله مقدماتي تماشاگر ندارد. اما فينال ها 
جذاب اســت. 25متر هم مقدماتي اش جذاب است و هم فينالش، چون هم 

سرعتي است و هم دقتي.
  جواد فروغي كه مدال گرفت، توقع از بقيه هم باال رفت. حتي 

انتظار مي رفت در ميكس كه همراه فروغي تير مي زديد، مدال به دست 
بيايد. اين توقعات روي كار شما تأثير منفي نگذاشت؟

همه فكر مي كردند ما از اين مدال انگيزه گرفتيم. درســت است، مدال آقاي 
فروغي خيلي به ما روحيه داد چون نخستين مدال كاروان و نخستين مدال 
تاريخ تيراندازي در المپيك بود. اما انتظارات از ما خيلي باال رفت. من سعي 
كردم روحيه ام را حفظ كنم و توانســتم در مرحله اول ميكس هم نزديك به 
آقاي فروغي تير بزنم اما در مرحله دوم بود كه استرس تأثير خودش را گذاشت 

و پايين تر از ركورد خودم زدم.

  بعد از مسابقه ميكس گفتند اگر هانيه خوب تير مي زد، مدال 
قطعي بود. اين حرف ها برايت ناراحت كننده نبود؟

اين حرف را زدند اما خدا را شكر در فضاي مجازي نبودم و نديدم. ولي برخورد 
بقيه خوب بود. آقاي فروغي خيلي خوب و بااخالق هستند، كاري نكردند كه من 

بيشتر ناراحت شوم. حتي نگفتند كاش بهتر تير مي زدي.

  همه مي دانيم كه تيراندازي مشــكل فشنگ دارد. غيراز 
مسئله فشنگ، قبل از المپيك چه كاري بايد براي تيراندازي مي شد 

كه نشد؟
فدراسيون خيلي زحمت كشيد تا ما تمرين بهتري داشته باشيم. اردوهاي 
برون مرزي شركت كرديم تا هم بتوانيم آنجا با فشنگ تمرين كنيم و هم براي 
تمرين در ايران فشنگ بياوريم. ولي هميشه همه حمايت ها فقط براي مسابقات 
بزرگ است، براي دو سه ماه قبل از المپيك. قبل از مسابقه همه  چيز هست؛ 
بدنساز، مشاور، اردوهاي برون مرزي و... بعد دوباره رها مي شويم تا وقتي كه 

دوباره مسابقه مهم برگزار شود.

  مشكل فشنگ در چه حد است؟ بقيه روزي چند تير مي زدند 
و شما چند تير؟

اصالً قابل مقايسه نيست. ما هفته اي سيصد چهارصد تير مي زنيم و آنها روزي 
اين تعداد تير مي زنند. بيشتر تمرينات ما خشك است و بدون فشنگ. اين تعداد 

فشنگ هم براي قبل المپيك است نه براي هميشه.

  هانيه رستميان در المپيك پاريس چه كار مي كند؟ 
تالش مي كنم عملكرد خوبي داشته باشم ولي همه  چيز بستگي به شرايط دارد. 
در تيراندازي نمي شود قول مدال داد. آماده مي شوم و نتيجه را براي روز مسابقه 
مي گذارم. اگر امكانات و حمايت ها هميشگي باشد، مي توانيم عملكرد بهتري 

داشته باشيم.
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  اخبار مشموالن واكسيناسيون دقيق نيست
درحالي كه روز گذشــته اعالم كردند؛ ســن واكسيناسيون كاهش 
مي یابد، اما هنوز سيستم روي متولدان 1347گير است تا چه برسد 
به متولدان 49 و بعد 3 سال پایين تر از آن. آیا اشکال از سيستم است، 
واكسن به اندازه كافي نداریم یا فقط ســركار گذاشتِن مردم نگران و 

منتظر است؟
ساالر معصوم زاده از تهران 

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

  دستگيري قاتل فراري
 با چاقوي خون آلود

مردي كه در جریان درگيــري با مرد دیگري 
در ساوه او را به قتل رســانده بود ساعتي بعد 
درحالي كه هنوز چاقوي خون آلود را در دست 

داشت دستگير شد.
به گزارش همشهري، ساعت 7:1۵ صبح دیروز 
به مأموران پليس ساوه خبر رسيد كه در جریان 
درگيري بين 2 نفر، یکي از آنها به قتل رسيده 
اســت. دقایقي بعد وقتي مأموران خود را به 
محل وقوع جنایت رساندند قاتل گریخته بود. 
آنها با پيکر بي جان مرد جواني روبه رو شدند كه 
بر اثر اصابت چاقو جانش را از دست داده بود. 
در این شرایط تحقيقات براي دستگيري قاتل 
آغاز شد. مأموران در همان بررسي هاي اوليه به 
سرنخ هایي از قاتل فراري دست یافتند. شواهد 
نشان مي داد كه این درگيري به دليل اختالفات 
قبلي بين قاتل و مقتول اتفاق افتاده اســت و 
قاتل پس از جنایت در حاشــيه شهر مخفي 
شده است. در این شرایط گروهي از مأموران 
راهي مخفيگاه متهم شدند و آنجا را به محاصره 

درآوردند و موفق شدند او را دستگير كنند.
ســرهنگ علي اكبر عيســي آبادي، فرمانده 
انتظامي شهرستان ساوه با اعالم جزئيات این 
پرونده گفت: در پي قتل مرد ساوجي، مأموران 
نيروي انتظامي شهرستان ساوه به سرعت وارد 
عمل شدند و در كمتر از یك ساعت قاتل را در 
مکاني كه مخفي شده بود دستگير كردند و آلت 
قتاله كه هنوز خون آن خشك نشده بود كشف 

و تحویل مراجع قضایي شد.
به گفتــه وي، از ابتداي ســال جاري تاكنون 
2 فقره قتل در شهرستان به وقوع پيوسته است 
درحالي كه این ميزان در سال گذشته 4 فقره 
بوده و كاهش ۵0درصدي وقوع قتل را شاهد 

بوده ایم.

ناپديدشدن اسرار آميز زن ٩٠ساله
زني 90ساله كه ثروت زیادي داشت، به طرز اسرارآميزي 

ناپدید شده و تحقيقات براي به دست آمدن سرنخي از داخلي
سرنوشت وي توسط تيم جنایي آغاز شده است.

به گزارش همشهري، چند روز قبل خواهرزاده هاي زني 90ساله قدم 
در دادسراي جنایي تهران گذاشتند تا ماجراي ناپدیدشدن خاله  شان 
را گزارش كنند. یکي از آنها به قاضي حبيب اهلل صادقي، بازپرس شعبه 
چهارم دادسرا گفت: خاله ام پس از فوت شوهرش، تنها زندگي مي كرد. 
او در سالمت كامل بود و هيچ مشکلي نداشت. شوهرخاله ام یك مرد 

بازاري بود كه ثروت زیادي داشت. خاله ام پس از مرگ او تمام امالك 
شــوهرش را اجاره داده بود و ما تقریبا هرروز با او در ارتباط بودیم اما 
چند روزي بود كه هرچه به موبایلش زنــگ مي زدیم، خاموش بود. 
براي همين با كليدي كه داشتيم به خانه اش رفتيم اما اثري از او نبود. 
نگران شدیم و به تمام فاميل و دوستان خاله ام زنگ زدیم اما هيچ كس 

اطالعي از او نداشت.
وي ادامه داد: شوهرخاله ام، قبل از ازدواج با خاله ام با زني ازدواج كرده 
و یك پسر از او داشت. ما احتمال مي  دهيم كه این مادر و پسر بالیي بر 

سر خاله مان آورده اند تا او را از ارث محروم و تمام اموال شوهرخاله ام 
را تصاحب كنند. چون تا به حال سابقه نداشته كه خاله ام بي  خبر از ما 
جایي برود. وي ادامه داد: ما حتي به تمام بيمارستان ها هم سر زدیم اما 
اثري از خاله ام به دست نياوردیم و مطمئن هستيم كه او به قتل رسيده 
است. پس از اظهارات خواهرزاده ها، پرونده اي درباره ناپدیدشدن خاله 
آنها تشکيل شــد و گروهي از مأموران پليس آگاهي تهران با دستور 
بازپرس جنایي تهران مأمور شــدند تا اسرار ناپدیدشدن زن 90ساله 

را فاش كنند.

دستگيري زورگير  ام وي ام سوار

قتل فرزندان  با   نيزه
پليس كاليفرنيا مي گوید مردي كه 

به اتهام قتل پســر 2ساله و دختر پيگيري
10ماهه اش دســتگير شده، ادعا 
مي كند كه فرزندانش داراي دي ان اي افعي بودند 
و او آنها را كشته تا جهان را از وجود 2هيوال نجات 

دهد.
به گزارش همشهري به نقل از سي ان ان، یکشنبه 
هفته گذشــته زني از اهالي شهر ســانتا باربارا 
در جنوب ایالــت كاليفرنياي آمریــکا با پليس 
تماس گرفت و گفت كه همســرش به نام متيو 
كلمن به همــراه 2فرزند خردسالشــان ناپدید 
شده اند و او احساس مي كند كه اتفاق شومي براي 
فرزندانش رخ داده اســت. وقتي مأموران پليس 
راهي محل زندگي این زن شدند او توضيح داد: 
روز قبل)شنبه( به همراه همسرم در تدارك سفر و 
كمپينگ خانوادگي بودیم كه ناگهان متوجه شدم 
از او و فرزندانم خبري نيست. ما یك پسر 2ساله و 
دختري 10ماهه داریم و وقتي به پاركينگ رفتم، 
از ماشين همسرم خبري نبود. او بچه ها و حتي 
صندلي هاي مخصوص كودكان را هم با خودش 
برده بود و وقتي با او تماس گرفتم و برایش پيام 
فرستادم، پاســخي دریافت نکردم. با این حال 
تصور مي كردم كه به زودي بر مي گردد و خطري 
فرزندانم را تهدید نمي كرد اما یك روز گذشت و 
وقتي خبري از آنها نشــد نگران شدم و تصميم 

گرفتم ماجرا را به پليس اطالع دهم.

كشف جسد 2كودك
ماموران پليس ردیابي ها بــراي پيدا كردن مرد 
گمشده و كودكانش را آغاز كردند. آنها از طریق 

ردگيري گوشي تلفن همراه او متوجه شدند كه 
وي روز قبل از مرز آمریکا خارج شده و به مکزیك 
رفته است. این در حالي بود كه صبح روز دوشنبه، 
ردیابي هاي دوباره از این حکایت داشت كه او در 
حال برگشت از مکزیك به آمریکاست اما هنوز به 

مرز نرسيده است.
ماموران با پليس مرزي مکزیك تماس گرفتند 
و مشخصات متيو كلمن و فرزندانش و همچنين 
مشخصات خودروي او را اعالم كردند و خواستند 
هنگام رســيدن این مرد به مرز، خــودروي او 
بررسي و از سالمتي 2كودك خردسال اطمينان 
حاصل شود. اما زماني كه مأموران پليس مکزیك 
مشخصات 2 كودك خردسال را شنيدند، اعالم 
كردند كه ساعاتي قبل جسد 2كودك كه به طرز 
هولناكي به قتل رسيده و در یك گودال رها شده 
بودند در نزدیکي مرز پيدا شده است. مشخصات 
اجســاد پيدا شده همان مشــخصات 2 كودك 
گمشــده بود و این یعني آنها توسط پدرشان به 

قتل رسيده اند.

اعترافات هولناك
دستور بازداشت متيو كلمن 40ساله صادر شد 
و او پس از ورود به خاك آمریکا توســط پليس 
دستگير شــد. به گفته مقامات پليس كاليفرنيا، 
این مرد كه مؤســس یك مدرســه موج سواري 
بارباراســت روز چهارشنبه اعتراف كرد  در سانتا 
كه هر 2 كودك خردســال خود را بــا ضربه نيزه 
ماهيگيري به قتل رســانده اســت. او گفته كه 
همسرش داراي دي ان اي افعي بوده كه آن را به 
فرزندانشان منتقل كرده است. این مرد اعتراف 

كرده كه مي دانسته قتل فرزندانش اشتباه است 
اما كشتن آنها تنها راهي بود كه مي توانست جهان 

را از وجود هيوالها نجات دهد.
براساس گزارش پليس، متهم اعتراف كرده كه 
عضو گروه كيوانان بوده است. اعضاي این گروه 
باور دارند كه گروهي از نخبگان شيطان پرستي 
كه كودكان را مورد آزار جنســي قرار مي  دهند 
در دولت، بــازار و رســانه هاي آمریــکا رخنه 
كرده اند و آنها وظيفه مبارزه با این افراد را دارند. 
طرفداران كيوانان كه در فضاي مجازي شــدیدا 
ســر و صدا كرده  اند معتقدند كه دونالد ترامپ، 
رئيس جمهور ســابق آمریکا نيز در حال مبارزه 
با این شيطا ن پرستان بود و این مبارزه نهایتا به 

روزي ختم خواهد شد كه در آن افراد سرشناسي 
نظير هيالري كلينتون دستگير و اعدام مي شوند.

به گفته پليس كاليفرنيا، متيو كلمن كه به اتهام 
قتل هولناك 2فرزند خود دستگير شده، مدعي 
است كه از سوي گروه كيوانان روشن شده و وقتي 
فهميده كه فرزندانش دي ان اي افعي و شيطاني 

دارند، تصميم به كشتن آنها گرفته است.
براســاس اطالعاتي كه در وب ســایت مدرسه 
موج ســواري این مرد منتشر شــده، او قبل از 
تشکيل خانواده عضو تيم ملي موج سواري بوده، 
زبان انگليسي را در اســپانيا تدریس مي كرده و 
مدرك كارشناسي ارشد را از دانشگاه كاليفرنيا، 

سانتا باربارا دریافت كرده است.

آقايان حق ورود به واگن هاي بانوان را ندارند
روابط عمومي شــركت بهره برداري قطارهاي شهري تهران و حومه، 
پيرو چاپ پيــام مردمي با عنوان» جلــوي ورود آقایان به واگن هاي 
مخصوص خانم ها را بگيرید« در ستون با مردم روز 23تيرماه، پاسخ 
داده است:» احتراما ضمن تشکر از مسافر گرامي، به اطالع مي رساند 
موضوع جلوگيري از ورود آقایان به واگن بانوان، همواره مورد تأكيد 
شركت بهره برداري مترو و پرسنل محترم ایستگاه ها و پليس مترو بوده 
و در این خصوص به صورت مستمر پيگيري هاي الزم انجام مي شود. 
گفتني است كه تعداد 3واگن در اول و انتهای قطارها به بانوان محترم 
اختصاص یافته و ضمن اطالع رساني مداوم در ایستگاه ها، از ورود آقایان 

به واگن هاي یاد شده جلوگيري مي شود.«

مسئوليت قانوني ناقالن ويروس كرونا
با توجه به شيوع بسيار باالي گونه هاي مختلف  ادامه از 

ویروس كرونا الزم است درخصوص مسئوليت صفحه اول
قانوني و قابل پيگيري قضایي بودن شخص ناقل كرونا اطالع رساني 
وسيعي صورت گيرد تا كمتر شاهد سهل انگاري و رعایت نکردن اصول 
بهداشتي از سوي برخي افراد جامعه باشيم و این گروه از افراد مطلع 
شــوند كه درصورت تخطــي از قوانين چه مســئوليت هاي قانوني 
گریبانگير آنها مي شود. آنچه مورد بحث ماست، مسئوليت كيفري و 
قانوني اشخاصي است كه با رعایت نکردن اصول و مقررات بهداشتي، 
با آگاهی از وجود ویروس كرونا یا آگاهی از وجود عالئم ویروس كرونا 

سالمتي افراد را به خطر مي اندازند. 
سؤالي كه در اینجا پيش مي آید این اســت كه شخصي كه به وجود 
ویروس كرونا در بدن خود آگاه است یا شاهد وجود نشانه هاي بيماري 
است، اما در اجتماعات، دورهمي ها و... حضور پيدا مي كند و دیگران را 
به این ویروس آلوده مي كند آیا مرتکب جرمي شده است؟ و اگر شخص 
ناقل سبب مرگ دیگري شود، آیا مرتکب قتل شده و چه نوع قتلي به 
شمار مي آید؟ در پاسخ باید گفت تمام جرائم به شکل عمدي صورت 
نمي گيرد، گاهي برخي جرائم با سهل انگاري و احتياط نکردن مي تواند 
تبعات جدي در پي داشته باشد و موجب مسئوليت كيفري شود، اما 
براي افرادي كه با رعایت نکردن اصول بهداشتي سالمت دیگران را به 
خطر مي اندازند، قانونگذار تدابيري اندیشيده است و مي توان به قانون 
طرز جلوگيري از بيماري هاي آميزشي و بيماري هاي واگيردار اشاره 
كرد. در ماده22 این قانون آمده: اشــخاصي كه مانع اجراي مقررات 
بهداشتي مي شــوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکي از بيماري هاي 
واگيردار مي شوند، به حبس تادیبي و پرداخت جزاي نقدي محکوم 

مي شوند. 
براساس این ماده، مي توان گفت از آنجایي كه براي جلوگيري از شيوع 
ویروس كرونا، وظایف و مقررات بهداشــتي برعهده افراد مبتالست، 
درصورتي كه افراد مقررات بهداشتي مرتبط با ویروس كرونا را رعایت 
نکنند و باعث انتقال ویروس كرونا شوند، مشمول مجازات این ماده 
قانوني هســتند  . به عبارتي دیگــر زماني كه قانونگــذار وظيفه اي را 
برعهده فردي قرار داده و این فرد با انجام ندادن وظيفه، موجب بروز 
نتيجه ناگوار مي شــود، طبق این ماده مجازات مي شود. مورد دیگر 
كه فرد خاطي را مشــمول مجازات این ماده قرار مي دهد، غفلت در 
انتشار ویروس كروناســت. غفلت در حقوق جزا شامل بي احتياطي، 
بي مباالتي و سهل انگاري است. غفلت یعني كسي كه از وظيفه قانوني 
به هر دليلي غافل بماند و در نتيجه جرمي واقع شود. به دليل اهميت 
جان اشخاص، قانونگذار صرف غفلت را براي بروز جرم كافي مي داند. 
طبق ماده9 این قانون هركس بداند مبتال به بيماري واگيردار بوده یا 
اوضاع و احوال شخصي او طوري باشــد كه حدس بزند كه بيماري او 
واگيردار است و به واسطه او، طرف مقابل مبتال شده و به مراجع قضایي 
شکایت كند، به حبس تادیبي محکوم مي شود. براساس این قانون، اگر 
فردي آگاه باشد كه به ویروس كرونا مبتالست یا عالئمي داشته باشد 
كه حدس بزند كروناســت، صرف حدس زدن كافي است و نيازي به 
حصول اطمينان نيست. در قانون مجازات اسالمي در مواردي از قانون 
مي توان به مسئوليت قانوني اشخاص در ارتباط با بيماري كرونا اشاره 
كرد. به طور مثال طبق بند پ ماده291 قانون مجازات اسالمي، هرگاه 
جنایت به سبب تقصير مرتکب واقع شود، جنایت شبه عمدي به شمار 
مي رود؛ مشروط بر اینکه جنایت واقع شده یا نظير آن مشمول تعریف 
جنایت عمدي نباشد. تقصير در این ماده به معني غفلت، سهل انگاري، 
رعایت نکردن نظامات دولتي و... است. براساس این ماده، شهرونداني 
كه الزامات قانوني و اصول بهداشتي كرونا را رعایت نمي كنند و سبب 
انتقال ویروس كرونا و درنتيجه مرگ طرف مقابل مي شوند، عمل شان 
مصداق قتل شبه عمد اســت. همچنين طبق بند ب ماده290 قانون 
مجازات اســالمي، هرگاه مرتکب، كاري انجام دهد كه نوعا موجب 
جنایت واقع شده یا نظير آن شود، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت یا 
نظير آن را نداشته باشد، اما آگاه و متوجه بوده كه آن كار نوعا موجب 

آن جنایت یا نظير آن مي شود، قتل عمد به شمار مي رود. 
براساس این ماده، درصورتي كه مرتکب به وجود ویروس كرونا در بدن 
خود آگاه باشد و خود را از حالت قرنطينه خارج كند و آگاه باشد این 
كار موجب انتقال ویروس و فوت دیگري مي شود، مرتکب قتل عمد 
شده است. درواقع باید قصد آسيب رساندن به دیگري در او احراز شود. 
همچنين براســاس ماده29۵ قانون مجازات اسالمي، اگر شخصي 
داراي عالئم ویروس كرونا باشد و از دســتورات بهداشتي سر باز زند 
و تقصير او موجب ســرایت بيماري شــود، داراي مسئوليت مدني و 
كيفري است. در آخر باید گفت، براساس توضيح و تشریح قوانين به نظر 
مي رسد كه قانونگذار مسئوليت كيفري و الزامات قانوني براي افرادي 
كه با نقض قوانين و رعایت نکردن بهداشت، سالمت شهروندان را به 
خطر مي اندازند درنظر گرفته و شهرونداني كه با رعایت نکردن اصول 
بهداشتي جان دیگران را به خطر مي اندازند، داراي مسئوليت اخالقي و 
قانوني در مقابل انتقال ویروس كرونا هستند؛ بنابراین تمام افراد مکلف 
به رعایت دستورات اعالمي توسط مسئوالن حوزه بهداشت هستند؛ 

در غير این صورت قابل پيگيري قانوني هستند.

پاسخ مسئوالن

 تصادف تاكسي و تريلي 5قرباني گرفت
تصادف شدید تاكسي با تریلي در محور نهاوند- بروجرد حادثه تلخي را رقم زد و باعث جان 
باختن ۵نفر شد. به گزارش همشهري، این حادثه ساعت 23جمعه شب در مسير روستاي 
جعفرآباد در حد فاصل محور نهاوند به بروجرد اتفاق افتاد و در جریان آن یك تاكسي پژو با 
یك كشنده تریلي به شدت برخورد كرد. عباس تركاشوند، مسئول روابط عمومي جمعيت 
هالل احمر نهاوند در این باره گفت: ساعت 23:01 به اورژانس خبر رسيد كه یك دستگاه 
سواري پژو تاكسي و تریلي كشنده در مسير روستاي جعفرآباد در حد فاصل محور نهاوند به 
بروجرد تصادف كرده اند كه تيم پایگاه امداد و نجات جاده اي هالل احمر شهيد خدارحمي 
مستقر در سه راهي قلعه قباد به محل حادثه اعزام شد. وي ادامه داد: در این حادثه متأسفانه 
2 نفر خانم از سرنشينان خودروي پژو به علت شدت صدمات وارده در دم فوت كرده بودند 
و سایرین نيز مصدوم و در خودرو گرفتار شده بودند كه توسط عوامل آتش نشاني رهاسازي 
و با تالش عوامل اورژانس و هالل احمر به بيمارســتان آیــت اهلل عليمرادیان نهاوند اعزام 
شدند. مســئول روابط عمومي جمعيت 
هالل احمر نهاونــد در ادامه گفت: دیگر 
سرنشــين پژو كه خانمي باردار بود نيز 
به علت شــدت صدمــات وارده با وجود 
تالش تيم هاي امدادي و درماني فوت شد 
و درنهایت 2 مجروح دیگر این حادثه نيز 
در بيمارستان جان خود را از دست دادند 
تا شمار قربانيان این حادثه دلخراش به 

۵نفر افزایش پيدا كند.

 جوان تويسركاني
به 4بيمار جان بخشيد

اعضاي بدن جواني كه دچار مرگ مغزي شده بود به 4بيمار 
نيازمند اهدا شد و به آنها زندگي دوباره اي بخشيد.

به گزارش همشهري، مرحوم مرتضي بيات، جوان 33ساله 
اهل تویسركان به علت سکته مغزي دچار ضایعه مرگ مغزي 
شده و در بيمارستان بعثت شهر همدان بستري بود. پزشکان 
پس از بررسي هاي تکميلي به این نتيجه رسيدند كه احتمال 
بازگشــت او به زندگي صفر اســت.     تالش ها براي جلب 

رضایت خانواده وي براي اهداي اعضاي بدنش آغاز شد.
مجيد حميدي، مســئول واحد فراهم آوري اعضا پيوندي 
دانشگاه علوم پزشکي اســتان همدان در این باره گفت: با 
مطرح كردن موضوع اهداي عضو خانواده مرحوم بيات با این 
موضوع موافقت كردند و 4عضو بدن وي شامل قلب، كبد 
و كليه ها جداسازي و به بيماران نيازمند اهدا شد و به آنها 

زندگي دوباره بخشيد.
مســئول واحد فراهم آوري اعضای پيوندي دانشگاه علوم 
پزشکي استان همدان تأكيد كرد: عمل خير و انسان دوستانه 
اهداي اعضا در جهان و همچنين در ایران بدون رد و بدل 

شدن هيچ هزینه اي انجام مي شود.
حميدي گفت: در كشور هزاران نفر در نوبت دریافت عضو 
هستند كه استقبال مردم در عضویت و دریافت كارت پيوند 
اعضا مي تواند به كاهش زمان انتظار افراد نيازمند كمك كند 
و تعداد بيشتري از بيماران نيازمند عضو را از این موهبت 

الهي برخوردار كند.
سال گذشته 1۵بيمار مرگ مغزي اســتان همدان براي 
اهداي عضو آماده شــدند اما پيش از اهدا 3تن از آنها فوت 
كردند. از 12مــورد باقي مانده 40عضو دریافت شــد و به 

40بيمار نيازمند، زندگي دوباره بخشيد.

سارق زورگير كه با همدستي دوستانش سوار 
بر خودروي ام وي ام سد راه رانندگان در جاده 
مهرشهر كرج مي شدند و دست به زورگيري 

از راننده  ها مي زدند دستگير شد. 
به گزارش همشهري، چند روز پيش ماموران 
پليس شــهر كرج در جریــان زورگيري از 
راننده یك خودروي سواري در منطقه فاز4 

مهرشهر قرار گرفتند و راهي آنجا شدند. 
در تحقيقــات مشــخص شــد مالباخته 
 بــا خــودروی شــخصی خــود در اتوبان 
تهران-كرج در حركت بوده كه ناگهان یك 
دستگاه خودرو ام وی ام با 4 سرنشين سد راه 
وی شده بود. پس از توقف خودروي مالباخته، 
سرنشــينان ام وی ام به وي حمله كرده و با 
تهدید سالح ســرد اقدام به سرقت گوشی 
تلفن همــراه و پول هاي او كــرده و از محل 

متواری شده بودند. 
به گفته سرهنگ علی قاســم پور، فرمانده 
انتظامي كرج، مالباخته پيش از فرار سارقان 
موفق شده بود شــماره پالك خودروي آنها 
را به خاطر بســپارد كه با این سرنخ صاحب 
خودرو شناسایي و دستگيری وی در دستور 

كارماموران پليس قرارگرفت. 
وي ادامه داد: با اقدامات پليسي و هماهنگی 
قضایی ماموران موفق به دستگيری راننده 
خودرو شدند و معلوم شــد كه وي یکي از 
ســارقان زورگير بوده اســت. این مرد در 
بازجویی ها به چندین زورگيري با همدستي 
دوســتانش اعتراف كــرد و تحقيقات براي 

دستگيري همدستان وي ادامه دارد.

مرگ مرموز وارث مغازه 50ميليارد توماني
مرگ مرد ميانسال 2روز پس از انتقال به 

یك كمــپ تــرك اعتياد پليــس را با داخلي
پرونــده اي مرموز روبه رو كرده اســت. 
بستگان این مرد مدعي هســتند كه او یکي از وارثان 
ارثيه اي ۵0ميليــارد توماني بوده و همين مســئله 

انگيزه اي براي قتل او به دست بقيه وراث بوده است.
به گزارش همشــهري، چند روز قبل ماجراي مرگ 
اسرارآميز مردي به قاضي حبيب اهلل صادقي، بازپرس 
ویژه قتل اعالم و به دستور او تحقيقات آغاز شد. متوفي 
فردي بود كه توسط كاركنان یك كمپ ترك اعتياد به 
بيمارستاني در پایتخت منتقل شده و تحت درمان قرار 

گرفته بود اما قلب او ساعتي بعد از انتقال به بيمارستان 
به دليل وخامــت حالش از تپش ایســتاده و او به كام 

مرگ رفته بود.
دليل اصلي مرگ این مرد مشخص نبود و در این شرایط 
جسد او با دستور بازپرس به پزشــکي قانوني انتقال 
یافت تا علت مرگ وي مشــخص شود. اما درحالي كه 
تحقيقات در این پرونده ادامه داشت خانواده این مرد 
راهي دادسراي جنایي تهران شدند و مدعي شدند كه او 
به قتل رسيده است. آنها مي گفتند كه خواهران متوفي 
باعث مرگ وي شده اند. یکي از بستگان این مرد گفت: 
متوفي سعيد نام داشــت و پس از جدایي از همسرش 

به تنهایي زندگي مي كرد. مدتي قبل پدر سعيد فوت 
شد و مرگ وي آغاز اختالف او با خواهرانش بود. پدر 
سعيد یك مغازه داشت كه ۵0ميليارد تومان مي ارزید. 
حتي یك مشتري براي خرید مغازه پيدا شده و سعيد 
اصرار داشت آن را بفروشد اما خواهرانش مخالف بودند 
و مي گفتند مغازه بيشتر از اینها ارزش دارد و اگر صبر 

كنند با مبلغ بيشتري به فروش خواهد رفت.
وي ادامه داد: آنها بر ســر این مسئله اختالف داشتند 
و ســعيد قصد داشت هرطور شــده با خریدار معامله 
كند و مغازه را بفروشــد تا اینکه او ناگهان سر از كمپ 
درآورد و به طرز مشکوكي فوت شد. شکي وجود ندارد 

كه خواهران سعيد نقشــه قتل او را كشيدند تا او را از 
ميان بردارند. 

در این شرایط، بازپرس جنایي دستور تحقيقات بيشتر 
درباره این ادعا را صادر كرد. مأموران راهي محل زندگي 
سعيد شــدند و پس از بررســي تصاویر دوربين هاي 
مداربسته مشخص شد كه روزي كه متوفي به كمپ 
ترك اعتياد منتقل شــده بود، سرنشينان پرایدي به 
كمين او نشسته و وقتي سعيد از خانه خارج شد 2نفر 
از آنها با زور و اجبار ســعيد را به ماشين منتقل كرده 
و او را با خود برده بودند. در ادامه مشــخص شــد كه 
سرنشينان پراید از كاركنان كمپ ترك اعتياد بودند كه 
با درخواســت خواهران متوفي، وي را با خود به كمپ 
انتقال داده بودند. سعيد اما پس از 2روز بستري بودن 
در كمپ ناگهان حالش بد شده و كاركنان آنجا وي را به 

بيمارستان برده بودند كه او در آنجا جان باخت.
مامــوران در گام بعدي به تحقيــق از كاركنان كمپ 
پرداختند و آنها گفتند خواهران ســعيد با مراجعه به 
كمپ اعالم كردند كه برادرشــان اعتياد شدیدي به 
موادمخدر دارد و باید بستري شود تا مواد مخدر را ترك 
كند. آنها هم به سراغ سعيد رفته و او را به كمپ انتقال 

داده بودند.
ماموران همچنين به تحقيــق از خواهران متوفي نيز 
پرداختند اما آنها اختالف با برادرشان را تکذیب كرده 
و اعالم كردند كه سعيد به مواد مخدر اعتياد داشت و 

براي همين به كمپ منتقل شده بود.
با این اطالعات بازپرس جنایي تهران دستور تحقيقات 
بيشتر در این پرونده را صادر كرده تا اسرار مرگ مرد 

ميانسال فاش شود.

مرد جنايتكار مي گويد 2فرزندش را 

كشته تا دنيا را نجات دهد
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فروشمعترضانه
تنديسجشنوارهتئاتر

ایمان افشــاریان، یکي از برگزیدگان ســي و 
چهارمين جشــنواره تئاتر فجر، در اعتراض به 
وضعيت معيشتي هنرمندان تئاتر، تندیسي را 
كه از این جشنواره دریافت كرده بود به فروش 
گذاشت.به گزارش همشهري، این كارگردان و 
بازیگر تئاتر در اعتراض به همين وضعيت، اعالم 
كرد تندیســي را كه براي كارگرداني نمایش 
»جنایت و مکافات« در سي وچهارمين جشنواره 
تئاتر فجر دریافت كرده، مي فروشد. او در مطلب 
كوتاهي كه در صفحه شــخصي خود منتشر 

كرده،  این موضوع را  اعالم كرده است.

نشاندرجهيكهنربراي
افتخاري

مدیركل دفتر موسيقي نشان درجه یك هنري 
عليرضا افتخاري را در رشته آواز به این هنرمند 
اهدا كرد.به گزارش همشهري، نشان درجه یك 
هنري از سوي شوراي ارزشــيابي هنرمندان، 
نویسندگان و شاعران كشور به عليرضا افتخاري 
اعطا شده است.محمداللهياري مدیركل دفتر 
موسيقي به همراه نمایندگاني از انجمن موسيقي 
ایران با حضور در منزل این هنرمند نشان درجه 

یك هنري را به افتخاري اهدا كرد.

مسعود كيميایي مدلي در داســتانگویي دارد كه اغلب آن را براي روایت 
مضمون انتقام به كار مي برد و نخستين بار و به شکل كامل در محبوب ترین 
فيلمش »قيصر« از آن اســتفاده كرد. در این مدل كه بي تأثير از فيلم هاي 
وســترن نيســت، مردي پس از مدتي غيبت نزد خانواده اش بازمي گردد 
)قيصر از آبادان، رســتم »گروهبــان« از جنگ، اميرعلــي »اعتراض« از 
زندان و...( و متوجه مي شــود در نبود او، خانواده اش دچار بحراني جدي 
شده )مرگ خواهر و برادر در قيصر، زميني كه در حال از دست رفتن است 
در »گروهبان«، خانواده اي كه از در حال فروپاشــي است در »اعتراض«(. 
قهرمان در تالش براي ایجاد تعادل مجــدد گاه تا جایي پيش مي رود كه 
یاغيانه به دل داستان مي زند و با انبوهي زد و خورد و بعضا چاقوكشي، سعي 
مي كند حقش را بگيرد و  اي بســا در این راه حتي جانش را هم مي گذارد. 
كيميایي معموال در گروهي از فيلم هایش كه داستانشان در فضاي معاصر 
زمان ســاخت اثر مي گذارند، نقبي به یکي از معضالت روز جامعه مي زند؛ 
»قيصر« و مســئله چریك ها، »دندان مار« و جنگ زده ها یا »قاتل اهلي« 

و رانت خواري. 
اغلب فيلم هاي كيميایي كه از مدل داســتاني مورد بحث پيروي مي كنند 
نيز در این گروه جاي مي گيرند اما تا قبل از دهــه80، كيميایي در خلق 
اتمسفر و شــخصيت هایي منطبق با فضاي روز جامعه به مراتب موفق تر 
عمل مي كرد و گویا با افزایش سن، توانایي او در شناخت جامعه یا تبدیل 
صحيح آن شناخت به جزئيات مورد نياز از منظر فيلمنامه، و نيز بازآفریني 
واقع گرایانه آن از منظر كارگرداني، تحليل رفته اســت و در نتيجه آثارش 
به حدي الکن شده اند كه نمي توان با آنها ارتباط برقرار كرد.  مي توان این 
نگاه را با مقایســه اي بين این فيلم و نمونــه اي قابل قبول تر از همين نوع 

داستانگویي یعني »اعتراض« توضيح داد. در اعتراض، در افتتاحيه اي كه 
شــاید در بين فيلم هاي كيميایي بهترین باشد، پيشينه اميرعلي به مثابه 
موتور محرك داستان به ســادگي و با روایتي منطقي و سرعتي قابل  قبول 
به نمایش درمي آید و بالفاصله وارد فضاي فيلم مي شــویم اما در »خون 
شد« گویا تالش مي شود تا گذشــته فضلي هر چه بيشتر مبهم و صرفا در 
حد حبس بودن باقي بماند و هر چه پيش مي رویم مشــخص نمي شود او 
چرا، چند ســال و كجا بوده كه حال اینقدر از دنيا دور افتاده كه شریکش 
باید برایش موبایل بخرد و به او تذكر بدهد كه »این روزها جيبت نباشه از 
همه چي عقبي!«.هر چه در »اعتراض«، تأثير عدم تعادل به وجود آمده بر 
شخصيت ها، با پرداخت صحيح و تقسيم زمان بر حسب نياز داستان بين 

آنها به شکلي همگن پيش مي رود و با تأكيد بر تغيير ارزش هاي اجتماعي، 
باعث مي شود قهرمان به این نتيجه برســد كه جایي در این جامعه ندارد، 
در خون شــد گویا قرار بوده فضلي با هر ضرب و زور بيشترین حضور را در 
تك تك صحنه ها داشــته باشد و بُکشــد و پيش برود و در پایان در نمایي 

هجوآميز گویي به تير غيب گرفتار شود.
 در پرداخت شــخصيت هاي فرعي نيز برادري كه در تيمارستان است در 
»اعتراض« با گریزي كوتاه به حوادث كوي دانشــگاه و پرداختي به اندازه 
و باورپذیر تصویر مي شــود اما تکرار همين ایده در »خون شد« باز هم با 
دیالوگ هایي پرابهام در تيمارســتاني ســوررئال فضایي گروتسك ایجاد 
مي كند؛ حتي درخصوص شــخصيت  هاي فرعي، جزئياتي نسبتا دقيق از 
گروه جوان هاي دانشجو و دغدغه ها و وضعيت اجتماعي شان در »اعتراض«، 
در مقایسه با گروه كلفت و نوكرهایي كه عقبه و انگيزه شان واضح نيست. 
به اینها اضافه كنيد موقعيت هایي كه تلفيقي از ایده هاي فيلم هاي قبلي اند 
)زني كه در نبود قهرمان معتاد شده از »حکم«، سندي كه باید پس گرفته 
شود و تالش ناموفق رســتم در انداختن ضد قهرمان به داخل شومينه از 
»گروهبان« كه البته اینجا موفقيت آميز است!(، تصاویري كه گاه به سختي 
باور پذیرند مانند فصل شيشه خریدن در نانوایي شهرستاني كوچك آن هم 
وسط روز با كلي پس زدن و پيش كشيدن و در گوشي حرف زدن یا اینکه 
قهرمان پس از قتل در خانه ترجيح مي دهد با همان دست و صورت خونين 
تا رودخانه برود و آنجا خون ها را بشوید و البد كسي هم او را نمي بيند و نيز 
صحنه هایي كه گاه مشخص نيســت با چه منطقي قرار است واقع گرایانه 
محسوب شوند؛ مانند دو كودكي كه نيمه شب در خيابان پوستر »نيمروز« 
فرد زینه من و »مشعل و كمان« ژاك تورنر را حمل مي كنند یا اینکه چطور 
فضلي بدون هيچ دردســري پس از هر قتل آزادانه پي نفر بعدي مي رود. 
كافي است فصول پایاني 2فيلم یعني كشته شدن اميرعلي »اعتراض« با 
حداقل نما و دیالوگ هایي به اندازه و بدون اغراق را مقایسه كنيم با فصل 
درگيري پر زرق و برق »خون شد«، كه مملو است از اشتباهات كارگرداني 
و با فضایي شبيه كمدي هاي شــلوغ مهران مدیري، كه در آن انتظامات 
پاســاژ با تير هوایي گویي راه را براي چاقو به دستان باز مي كند، تا به این 
نتيجه برسيم كه به نظر مي رسد كيميایي در پس رفت نسبت به آثار قبلي 

با خودش در حال مسابقه است.

خبر

دبير انجمن صنفي نمایش از مميزي هاي ساترا انتقاد كرد 

2هزارميلياردبرايتوليدسريالايراني
دبير انجمن صنفي نمایش هاي ویدئویي 
آنالین با انتقاد از گســترش مميزي ها 
در شــبکه نمایش خانگي گفت:  بررسي 
و مقایســه برگه هاي ارزیابي و بازبيني 
آثار نمایش داده شــده در پلتفرم ها در 
طول چند هفته نشان مي دهد، پيشروي 

در مميزي ها شــکل گرفته و ایــن نگران كننده اســت. به گزارش 
همشهري، نشســت خبري محمدمهدي عســگرپور، دبير انجمن 
صنفي نمایش هاي ویدئویي آنالین روز گذشته، در پردیس سينمایي 
ملت برگزار شد. در این نشست، ابتدا محمدعلي یوسفي زاده، رئيس 
انجمن صنفي نمایش هاي ویدئویي آنالین علت انتخاب محمدمهدي 
عسگرپور براي سمت دبيري این انجمن را استقالل و همراهي انجمن 

با اتفاقات پيراموني توصيف كرد. 
در ادامه عســگرپور ضمن ابراز نگراني از مميزي آثار شبکه نمایش 
خانگي توسط »ســاترا« )ســازمان تنظيم مقررات صوت و تصویر 
فراگير در فضاي مجازي( گفت: فعال در مواردي زورمان به »ساترا« 
نمي رسد، اما شاید چند وقت دیگر برسد. او با تأكيد بر اینکه نيازمند 
ساختارهاي مناسب براي توليد در شــبکه نمایش خانگي هستيم، 
 توضيح داد: فکر كرده اند سریال ســازي به كجا مربوط مي شــود؟

 و نتيجه گرفته اند: تلویزیون.  پس باید سریال سازي )نمایش خانگي( 
در اختيار آنها قرار گيرد كه این یك پاســخ بســيار ساده است؛ در 
حالي اســت كه ما یك تلویزیون كامال دولتي داریم و در بسياري از 
كشورهاي پيشرفته، دیگر چنين انحصاري وجود ندارد؛ ضمن اینکه 
ساختار همين تلویزیون هم به روز نشده است. من این صحبت ها را 
به عنوان برنامه ساز و سریال ساز مي توانم مطرح كنم و حتي بپرسم 
كه آیا ما در تلویزیون با یك ساختار به روز طرف هستيم؟ جواب خير 
اســت. آیا این مجموعه توان مدیریت بخشي دیگر با شرایطي كامال 

متفاوت را دارد؟ خير.
كارگردان فيلم قدمگاه درباره شرایط صنفي و توليدي انجمن صنفي 
نمایش هاي ویدئویي آنالین گفت: در این انجمن صنفي همين االن 
31 مؤسسه و شركت عضویت دارند كه در حوزه IPTV ،VOD مجوز 
دارند. او به پخش 420 اپيزود در سال 1400 از طریق پلتفرم ها اشاره 
كرد و گفت: فکر مي كنم 2هزار ميليارد تومان براي سریال سازي  در 

سال 1400 سرمایه گذاري شده و این اصال عدد كمي نيست.
رئيس سابق هيأت مدیره خانه سينما در ادامه درباره تعامل فعاليت 
این صنف با خانه ســينما توضيح داد:  درباره ارتباط با خانه سينما 
جلسات خوبي با برخي فعاالن و اصناف خانه سينما داشتيم و بررسي 
مي كنيم كه منافع این صنف و مجموعه خانه سينما آیا ایجاب مي كند 
كه عضویتي در خانه سينما شــکل بگيرد یا خير و اگر اینطور باشد 
حتما انجام خواهد شد؛ به ویژه آنکه در حدود 2سال گذشته حداقل 

4هزار نفر درگير ساخت برنامه هاي نمایشي در پلتفرم ها بودند.

جاني دپ بازیگر سرشناسي اســت كه همچنان سایه 
جنبش »مي تو« بر سرش سنگيني مي كند. در پي مطرح 
شدن انتقاداتي از سوي گرو ه هاي مدافع حقوق زنان و 
برخي چهره هاي نزدیك به جنبش »مي تو«نسبت به 
اعطاي جایزه افتخاري جشنواره سن سباستين به جاني 
دپ، مدیر این رویداد سينمایي با انتشار بيانيه اي از این 
تصميم دفاع كرد. در بيانيه خوزه لوئيس ربوردینو، مدیر 
جشنواره بين المللي فيلم سن سباستين، در این باره آمده 
است: »تعهد اخالقي جشنواره تنها مربوط به مشکالت 

زنان در جامعه مردساالر نيست؛ گرچه در شرایط بسيار 
اســفناكي زندگي مي كنيم كه هر ســال صدها زن به 
ســبب جرائمي كه مردان مرتکب مي شوند، جان خود 
را از دست مي دهند.« وي در ادامه این بيانيه افزود: »در 
روزگار كنوني كه بدنام كردن افــراد در فضاي مجازي 
به امري معمول تبدیل شــده، ما همچنان از 2اصل كه 
بخشي از فرهنگ و قانون ماست، دفاع مي كنيم و فرض 
را بر بي گناهي و حق جبران و بازگشت افراد قرار داده ایم. 
براساس اطالعات مستندي كه ما دریافت كردیم جاني 
دپ براي اعمال خشــونت عليه زنان هيچ گاه از سوي 
افرادي متهم یا در دادگاهي محکوم نشده است.« اخيرا 
بنا بر تصميم مسئوالن برگزار كننده جشنواره بين المللي 
فيلم سن سباستين، قرار شده جایزه افتخاري به جاني 
دپ اهدا شــود كه این تصميم با مخالفــت و انتقادات 
شدید جنبش »مي تو« مواجه شده است. جاني دپ در 

چند ســال اخير درگير ماجراي جدایي اش از امبر هرد 
بوده است و شکایت او از روزنامه »ســان« كه او را یك 
همسرآزار توصيف كرده بود نيز به جایي نرسيد. اگرچه 
ابهامات زیادي پيرامون این قضيه همچنان وجود دارد و 
مشخص نيست كه جاني دپ همسرآزار بوده یا بالعکس 

این امبر هرد بوده كه به آزار وي مي پرداخته، اما 
انتخاب جاني دپ به عنــوان دریافت كننده 

جایزه افتخاري جشنواره سن سباستين با 
انتقاد گروه هاي مدافع حقوق زنان و برخي 

از چهره ها همراه شده است.
 اخيرا جشنواره فيلم »كارلووي واري« در 
كشور جمهوري چك نيز به دليل تصميم 
به اعطاي جایزه دستاورد سينمایي خود 
به جاني دپ با انتقاداتي روبه رو شــده 
است. 4ســال پس از آغاز جنبش »مي 

 تو« كه براي دفاع از حقوق زنــان و به منظور حمایت 
از زناني كه مورد آزار و سوءاستفاده قرار گرفته بودند، 
تشــکيل شــده، بيش از 200نفر از افراد بانفوذ 
در عرصه ســينما، هنر، سياست و اقتصاد از 
سوي تعداد زیادي از زنان به سوء استفاده 
متهم شده اندكه برخي از آنها اتهاماتشان 
اثبات شــده و در حال گذراندن دوران 
محکوميت خود هستند، اتهامات برخي 
دیگر در حال بررســي اســت و تعداد 
دیگري از این افراد نيز تبرئه شــده و 
برخي دیگر از این موارد اتهامي جعلي 
تشخيص داده شده اند. برخي دیگر نيز 
مانند جاني دپ به دليل اتهامات اثبات 
نشده درباره همسرآزاري، همچنان تحت 
فشار گروه هاي مدافع حقوق زنان هستند.

دفاع سن سباستين از جایزه »جاني دپ«
سياههايكهسفيدنميشود

آرشنهاوندي
مترجم

داوودزادمهر
منتقد

همون هميشگي
جایگاه »خون شد« در ميان آثار مسعود كيميایي 
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 ســقوط سریع شــهرهاي 
كليدي افغانســتان، حتي گزارش

نيروهــاي طالبــان را هم 
متحير كرده است. ارتشي كه طي 20سال 
تحت آموزش نيروهاي آمریکایي شــکل 
گرفت و قرار بود مدافع خاك افغانســتان 

باشد، اكنون خود متالشي شده است.
طي روزهــاي اخيــر نيروهــاي نظامي 
افغانستان شامل نيروهاي ارتش، پليس، 
امنيــت ملــي و كماندوها دســت كم در 
15شــهر مهم در برابر حمــالت طالبان 
شکست خورده اند. شکست هاي پي درپي 
ایــن نيروها، طالبــان را اكنون به شــهر 
پل علم، مركز والیت لوگر در همســایگي 
كابل رســانده  اســت؛ شــهري كه فقط 
1۷كيلومتر با پایتخــت فاصله دارد. یك 
نيــروي 60 تا 80هزار نفــري، یك قواي 
نظامــي بزرگ كه هميشــه گفته شــده 
درمجموع 300هزار نفر را شامل مي شود، 

به زانو درآورده است.
شــبکه هاي اجتماعي پــر از ویدئوهایي 
است كه نيروهاي طالبان از غنایم جنگي 
به دســت آمــده، ضبط كرده انــد. حجم 
سالح و مهمات و تعداد خودروها و حتي 
هلي كوپترهــاي به جا مانــده از نيروهاي 

نظامــي افغانســتان در عقب نشــيني از 
مقرهــاي خــود در شــهرهاي مختلف 
باوركردنــي نيســت. نيروهــاي طالبان 
طي هفته هاي گذشــته، برخي شهرها را 
بدون هيچ مقاومتي تصــرف كرده اند. در 
شهرهاي دیگر، مقاومت نيروها چند روز 
ادامه داشــته اما درنهایــت، آنها با تخليه 
پادگان  ها و عقب نشــيني به والیت هاي 
دیگر یا كشــورهاي همســایه، شهرها را 

تقدیم طالبان كرده اند.
اینهــا در حالــي اتفــاق مي افتــد كــه 
آمریکا طــي 2دهه بيــش از 83ميليارد 
دالر، صــرف تجهيز و آمــوزش نيروهاي 
نظامي افغانســتان كرده اســت. در دوره 
ریاســت جمهوري باراك اوبامــا، تقویت 
بنيه دفاعي و نظامي افغانستان، یك پاي 
برنامه هــاي دولت او بــراي اجراي طرح 
خروج سربازان آمریکایي از این كشور بود. 
به همين دليل، آمریکا براي تشکيل یك 
ارتش قوي در افغانستان بودجه هنگفتي 
را هزینه كرد. قرار بود ارتشي شکل بگيرد 
كه مقتدر و مســتقل باشد تا بعد از خروج 
آمریکا، امنيت افغانستان را به دست بگيرد 
اما ارتش افغانستان حتي پيش از اجراي 
برنامه خــروج نيروهاي خارجــي، از هم 
گسســته بود. نخستين نشــانه هاي این 
گسست، پيش از اعالم تصميم جو بایدن 
براي اجراي برنامه خــروج نيروها نمایان 

شد. در مناطق دوردست، نيروهاي طالبان 
تمامي مقرهای پليس و ارتش را محاصره 
كرده اند. پس از چند روز درگيري و ادامه 
محاصره، بســياري از نيروهاي دولتي در 
برابر دریافت امان نامه طالبان، سالح خود 
را زمين گذاشــتند و پایگاه هــاي خود را 
تحویل دادند. براساس همين الگو، طالبان 
موفق شــد از چنــد  ماه قبــل جاده هاي 
بسياري را در مناطق مختلف تحت كنترل 
خود بگيرد؛ جاده هایي كه شریان حياتي 

ارتباط ميان شهرهاي مختلف بودند.
نيروهاي ارتش در مقابــل انتقادها فقط 
پاسخ مي دادند كه از حمایت هوایي الزم 
براي مقابله با نيروهاي طالبان برخوردار 
نبوده انــد. یا اینکه در اثــر ادامه محاصره 
و نرســيدن نيروهاي كمکــي، مهمات و 
غذاي شــان تمام شــده و مجبور بوده اند 
خود را تســليم كنند. به اعتقاد بسياري 
از كارشناســان نظامي، مشــکل از آنجا 
آغاز شــد كه آمریــکا تصميــم گرفت تا 
ارتش افغانســتان را به صورت یك ارتش 
كامال مدرن با تمام ملزومات لجســتيکي 
پایه گذاري كند؛ ارتشــي كــه در تمامي 
ميادین نبرد وابســته بــه حمایت هوایي 
است. این همان مدلي است كه در ارتش 
آمریکا پياده شده است. با خروج نيروهاي 
آمریکایي و نيروهاي پيمــان ناتو، ضعف 
بزرگ نيروي هوایي افغانستان در تامين 

پوشــش الزم براي نيروي زميني نمایان 
شــد. اما دیگر فرصتي بــراي ترميم این 

معضل وجود نداشت.
طي سال ها، فســاد در مجموعه نيروهاي 
امنيتي و نظامي افغانستان همچون دیگر 
بخش هاي دولت این كشــور عيان بوده 
است. روي كاغذ، گفته شده كه افغانستان 
300هزار نيروي امنيتــي و نظامي دارد. 
به عبارت دیگر، دولت براي جذب بودجه 
بيشتر از كشورهاي خارجي، دائما در حال 
آمارسازي بوده اســت. در عمل اما شمار 
این نيروها بســيار كمتر از این رقم است. 
نيویورك تایمز اخيرا در گزارشــي نوشت 
كه مجموع نيروهایي كــه اكنون در حال 
نبرد با طالبان هســتند، یك ششــم این 

رقم است.
نيروهایي كه در پســت هاي دوردســت، 
روزها و شب ها مقاومت كرده اند، اما هيچ 
نيروي كمکي براي نجات آنها اعزام نشد، 
رفته رفته به این نتيجه رسيدند كه مردن 
براي فرماندهاني كه به فکر آنها نيستند، 
ارزش ندارد. آنها همچنين شــاهد فساد 
گسترده در دولت و در سطح وزارت دفاع 
بودند. بنابراین این تفکــر در ارتش و در 
ســطح نيروهاي رده پایين شکل گرفت 
كه مردن در راه دولت اشرف غني، تباهي 
اســت. این را عمر زخيلوال، وزیر دارایي 
دولت افغانستان كه چند روز قبل به خارج 

محمدامين خرمي
روزنامه نگار

كيوسك

  بحراني جدید براي مردم لبنان؛ »حذف 
یارانــه ســوخت«. در شــرایطي كــه خاورميانه

شــهروندان لبناني با تورم دســت كم 
400درصدي در بخش عمده كاالها و همچنين قحطي 
بسياري از خدمات و كاالهاي اساسي نظير دارو، بنزین، 
برق، روغن، نان و... روبه رو هســتند، بانك مركزي این 
كشور از برنامه خود براي حذف ناگهاني یارانه سوخت 
خبر داد.  ریاض سالمه، رئيس كل بانك مركزي لبنان كه 
از اختيارت بسيار گسترده اي براساس قانوني نيز برخوردار 
است، روز جمعه در نشست شــوراي عالي امنيت ملي 
لبنان اعالم كرد ذخایر ارزي این كشور دیگر قادر به تامين 
یارانه سوخت نيست. اعالم این تصميم در ابتدا با واكنش 
بسيار تند رئيس جمهور، نخســت وزیر موقت و برخي 
احزاب لبناني روبه رو شد. حســان دیاب، رئيس دولت 
مستعفي لبنان كه به طور موقت اداره امور جاري كشور را 
بر عهده دارد، این تصميم را نقض قانون اساسي و دورزدن 
سایر نهادهاي تصميم گير دانست. از سوي دیگر، ميشل 
عون نيز در صفحه تویيتر خود هرگونه تغيير در یارانه هاي 
سوخت، بدون موافقت ریاســت جمهوري را بي اعتبار 
توصيف كرد. اما این واكنش ها و مخالفت هاي تند و تيز 
عمر كوتاهي داشــت.  ریاض ســالمه روز گذشته در 
مصاحبه با تلویزیون لبناني ال بي سي آي گفت: تمامي 
سران كشور از تصميم بانك مركزي براي حذف یارانه 
سوخت اطالع داشتند، چراكه ذخایر ارزي كشور دیگر 
كفاف تامين این یارانه را نمي دهد. اگر دولت یا هر نهاد 

دیگري اصرار دارد پرداخت یارانه ها ادامه داشته باشد، باید 
از طریق پارلمان، مجوز استفاده از آخرین ذخایر باقيمانده 
در جهت تامين یارانه سوخت را به صورت قانوني صادر 
كند. پس از سخنان ســالمه، وب سایت بانك مركزي 
لبنان نيز با انتشار اسنادي مدعي شد تنها ظرف یك ماه 
گذشــته، بيش از 800ميليون دالر براي تامين یارانه 
سوخت وارد بازار شده است. اما با وجود این، بخش اعظم 
منابع بنزیني كشور به دليل اختالف قيمت، به كشورهاي 
همسایه نظير ســوریه قاچاق شده و شهروندان لبناني 
همچنان براي تامين ســوخت مورد نيــاز خود دچار 
مشکالت روزمره هستند. بانك مركزي لبنان طي 2دهه 
گذشته و دوران ثبات اقتصادي این كشور، 85درصد از 
منابع واردات بنزین را بــا دالر معادل 1500لير تامين 
مي كرد. طي این ســال ها قيمت هر ليتــر بنزین بين 
۷50الي هزار لير برآورد مي شــد. اما شــرایط از اواخر 
سال2019 با آغاز بحران اقتصادي، فروپاشي نظام بانکي 
و بي ثباتي سياســي به تدریج تغيير كرد. بدون شــك 
مهم ترین عامل در این تغيير، سقوط ارزش لير مقابل دالر 
و همچنين محدودیت روزافــزون منابع بانك مركزي 
لبنان براي ارز بود. بر این اساس، قيمت بنزین در لبنان در 
ابتداي سال2021 به بيش از 3800لير افزایش یافت. اما 
این افزایش قيمت، باز هم براي كمك به بانك مركزي و 
همچنين توقف روند قاچاق سوخت از لبنان به سوریه 
مؤثر نبود. براساس پيش بيني ها، با اجراي تصميم بانك 
مركزي براي حذف كامل یارانه سوخت )تصميمي كه 
به نظر نمي رسد مانعي جدي بر سر راه آن وجود داشته 
باشد(، قيمت هر ليتر بنزین به حدود 1۷هزار لير خواهد 
رسيد. بدیهي است كه این جهش ناگهاني، موج تازه اي از 

گراني و تورم را بر سر معيشت شــهروندان لبناني آوار 
مي كند؛ شهرونداني كه بخش قابل توجهي از آنها، حتي 
با شــرایط كنوني قادر به تامين كامل نيازهاي روزمره 
خود، نظير 3وعده غذایي، حمل ونقل آسان و... نيستند. 
بخش اقتصادي روزنامه العربي الجدید در تحليل این 
شرایط مي نویسد: هيچ كس در ضرورت حذف یارانه ها 
شــکي ندارد. تداوم نظام كنوني توزیع یارانه، به معناي 
هدررفت منابع ملي لبنان از طریق قاچاق، بازار سياه و... 
است. اما از سوي دیگر، حذف ناگهاني یارانه ، بدون تدوین 
برنامه اي جامع براي تامين و حمایت هاي اجتماعي، به 

مثابه جنایت عليه مردم لبنان است.  

رد پاي صندوق بين المللي پول
فضاي سياســي امــروز لبنــان در نــگاه اول، گویاي 
شــکل گيري  یك دوگانه بر ســر حذف یا عدم حذف 
یارانه ســوخت اســت. در این دوگانه، یــك جریان 
)ریاســت جمهوري، دولت، پارلمان و اكثریت احزاب 
سياســي( با هرگونه افزایش فشــار معيشتي بر مردم 
مخالفت كرده و جریان دیگر )بانك مركزي( از ضرورت 
حذف یارانه ســخن مي گویــد. اما برخي رســانه ها و 
تحليلگران لبناني به تدریج در اصالت این دوگانه و فضاي 
حاكم بر تحوالت سياسي این كشور تشکيك كرده اند.  
روزنامه االخبار روز شــنبه در گزارش مفصلي، ضمن 
مرور تمامي اقدامات اقتصــادي دولت و بانك مركزي 
لبنان طي یك سال اخير نوشت: به نظر مي رسد تمامي 
مراكز تصميم گير لبناني، در حــال اجراي برنامه هاي 
پيشــنهادي صندوق بين المللي پول با چراغ خاموش 
هستند؛ برنامه هایي كه ركن اصلي آن، كاهش یارانه هاي 

دولتي و افزایش ماليات است. پيش از این سعد حریري، 
در جریان اعالم اســتعفاي خود از ریاست دولت گفته 
بود: لبنان هيچ راهي غير از تکميل مذاكرات با صندوق 
بين المللي پول و دریافت حمایت هاي مالي از این نهاد 
بين المللي، بــراي عبور از بحران فعلــي و بازپرداخت 
بدهي هاي خارجي ندارد. طي یك سال گذشته، روند 
حذف یارانه ها، با عناویني نظير كمبــود ارز، قاچاق و... 
آغاز شده است. از سوي دیگر، در حالي  كه بخش عمده 
نظام سياســي لبنان خود را مخالف تصميمات بانك 
مركزي معرفي مي كند، اما عمال در مقابل اجراي هيچ 
یك از تصميمات یادشده مقاومتي از خود نشان نداده 
است.  براساس گزارش االخبار، مجموعه نخست وزیران 
سابق لبنان )از جمله نجيب ميقاتي كه هم اكنون براي 

تشــکيل دولت تالش مي كند(، تنها راه نجات لبنان را 
توافق با صندوق بين المللي پول و پذیرش تمامي شروط 
آن مي دانند. به این ترتيــب مي توان گفت حذف یارانه 
سوخت، یك گام غيرعلني به سوي تشکيل دولت ميقاتي 
و ادامه مذاكرات لبنان با صندوق بين المللي پول است. 
اما از سوي دیگر نمي توان به سادگي بر روی پيامدهاي 
این تصميم براي جامعه لبنان چشم فروبست؛ جامعه اي 
كه بخش بزرگي از درآمد خود را به دليل سقوط ارزش 
لير مقابل دالر، افزایش بيکاري و... از دست داده است. 
جرقه اعتراضات سال2019 لبنان، تصميم دولت براي 
افزایش ماليات استفاده از برنامه واتساپ بود؛ حال باید 
دید واكنش مردم این كشــور به حذف یارانه سوخت و 

تورم سنگين ناشي از آن چيست.

دولت و بانك مركزي لبنان با حذف تدریجي یارانه هاي عمومي، اجراي غيررسمي سياست هاي 
ریاضت اقتصادي صندوق بين المللي پول را آغاز كرده اند  رياضت اقتصادي در لبنان با چراغ خاموش 

بسياري از شهروندان لبناني پس از اعالم ناگهاني حذف يارانه سوخت طي روزهاي گذشته به پمپ بنزين ها هجوم برده اند.

روزنامه العربي الجديد در سالگرد كودتاي ۲۰۱۴ 
ژنرال سيسي در مصر به بازخواني حادثه كشتار 
رابعه پرداخته است؛ كشتاري كه در جريان آن، 
بيش از ۸۰۰شــهروند معترض مصري به دليل 
مخالفت با كودتا توسط ارتش در خيابان هاي 

مركزي قاهره قتل عام شدند.

روزنامه گاردين ]انگليس[

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

قتل عام با مجوز 

كشتار رابعه؛ زخمي باز بر پيكر مصر

روزنامه گاردين، همچون ديگر روزنامه ها 
در اين كشــور، در صفحــه يك خود 
به صورت مفصل به ماجراي تيراندازي در 
پلي موث   انگليس پرداخته. اين روزنامه، 
به اين مســئله اشــاره كرده است كه 
تيرانداز، به تازگي مجوز حمل اسلحه اش 
را از پليس گرفته بــود. اين قاتل، بعد از 
كشتن مادرش، ۴نفر ديگر را هم كشته 

است.

نگاه

جنگ خونين افغانستان در مسير پايان

جنگ خونين در افغانستان در حال 
نزدیك به شــدن به مرحله اي است 
كه مي تواند نقطه عطف نبرد باشــد؛ 
طالبان در حال تقال براي محاصره كامل كابل است و واشنگتن 
3هزار نيرو را براي محافظت از خــروج آمریکایي ها به پایتخت 
افغانستان فرستاده است. جان كربي، ســخنگوي وزارت دفاع 
آمریکا، پنجشنبه در جمع خبرنگاران با گفتن اینکه »نباید صبر 
كنيم تا دیر شــود« تصميم یکباره دولت براي اعزام نيروهاي 
نظامي بيشتر به افغانســتان را توجيه كرد. او گفته است كه در 
غيراین صــورت، آمریکایي ها احتمــاال در بازي نهایي بي رحم 
جنگ زنداني خواهند شد؛ »ما كار درســت را در زمان درست 

انجام مي دهيم تا از مردم مان محافظت كنيم.«
هرج و مرج پيــش آمده، براي جو بایدن كــه اميدوار بود خروج 
نيروهاي آمریکایي با نظم و ترتيب از افغانستان انجام شود،  یادآور 
سقوط سایگون در سال19۷5 است؛ یعني دقيقا همان چيزي 
كه بایدن مي خواست از آن فرار كند و پيشروي طالبان به سوي 
پيروزي نظامي، سؤاالتي را درباره اینکه آیا مي توان به وعده هاي 
این گروه براي جلوگيري از تشکيل دوباره القاعده در بهشت هاي 

امن افغانستان اعتماد كرد یا نه مطرح مي كند.
 دستياران نزدیك بایدن گفته اند كه او در تصميمش براي خارج 
كردن نيروهاي آمریکایي از افغانستان قاطع است. در واقع او از 
سال2009 معتقد بوده است كه آمریکا باید ماموریت كوچکي 
در افغانستان داشته باشد و وقتي كه رئيس جمهور شد، با وجود 
مخالفت وزیر دفاع و رئيس ستاد مشــترك ارتش براي خروج 
نيروهاي آمریکایي از افغانستان اقدام كرد. سرعت پيشروي طالبان 
نمایشي خيره كننده از دستاوردهاي ميداني است. تصميم خروج 
از افغانستان بدون اینکه برنامه مشخصي براي تثبيت كشور در بعد 
از آن ارائه شود،  از نظر رواني هم به نفع طالبان و به ضرر نيروهاي 
دولتي بوده است. چيزي كه اما بایدن و مقامات ارشد آمریکایي 
را به شدت غافلگير كرده این اســت كه ارتش افغانستان در نبرد 

ميداني عملکرد خوبي نداشته است.

در مقابل آنهایي كه معتقدند بایدن باید 2500نيروي آمریکایي 
در افغانستان را حفظ مي كرد، مقامات دولت این مسئله را پيش 
مي كشــند كه حفظ وضعيت فعلي با این نيروي كوچك عمال 

غيرممکن بود. 
طالبان درصورت باقــي ماندن نيروهــاي آمریکایي، حمله به 
نيروهاي آمریکایي را از ســر مي گرفت و آمریکا را وادار مي كرد 
كه نيروهاي بيشتري را به افغانستان اعزام كند و احتماال چرخه 
بي حاصلي كه همان جنگ هاي بي پایاني است كه بایدن درباره 

آنها هشدار داده بود شروع مي شد.
فتوحات برق آساي طالبان مقامات ارشد دولت آمریکا را غافلگير 
كرده است. از آوریل كه بایدن تصميمش براي خروج نيروهاي 
آمریکایــي را اعالم كرد، حمــالت طالبان هم شــدت گرفت. 
نقشه هایي كه مرتب به روز مي شــوند، حضور در حال گسترش 
طالبان در سراسر افغانســتان را  مانند یك قطره جوهر كه روي 
كاغذ پخش مي شود، نشان مي دهند و تنها مناطق كوچکي در 

اختيار دولت قرار دارد.
طالبان كارزارش را یــك هفته پيش با اقدام بــراي فتح مراكز 
والیات كه مثل دومينو سقوط كردند تشدید كرد. آنها ابتدا در 
شمال پيشــروي كردند، جایي كه اتحاد شمالي زیرنظر احمد 
شاه مسعود از آن سر برآورده و به سقوط طالبان در سال2001 
كمك كرده بود. طالبان، نيروهاي ویژه  خود   با نام واحدهاي سرخ 
را به منطقه فرستاد. وقتي كه طالبان مركز استاني مانند قندور 
را فتح كرد،  زنداني هایش را كه در آنجا بودند آزاد   و قوایشان را 

تقویت كرد.
 طالبان همچنيــن كنترل راه هاي اصلي خروج از كشــور را در 
اختيار دارد. به گفته مقامات ارشد دولت آمریکا، بيش از نيمي از 
14گذرگاه  عمده مرزي در همين روزهاي اخير به دست طالبان 
افتاده است. آنها به خصوص در مرز با تاجيکستان و ایران كنترل 

امور را به دست گرفته اند.
دولت بایدن وعده داده اســت كه به غيرنظاميــان افغاني كه با 
نيروهاي آمریکایي كار مي كردند براي خروج از كشور كمك كند 
و به همين خاطر نيروهاي زیادي به كابل اعزام كرده اســت. اما 

عمل به وعده ها در ميانه آشوب سخت خواهد بود.
چيزي كه در پيش رو قرار دارد،  نبرد براي كابل اســت،  تقابلي 
خونين كه دولت بایدن تالش مي كند تا آنجا كه ممکن اســت 
آمریکایي هاي كمتري در آن باشــند. طالبان،  كه تقریبا كابل 

را محاصره كرده، شاید تصميم بگيرد نبرد را به تعویق بيندازد.
مقامات آمریکایي اميدوارند طالبان بعد از هشــدار كشورهاي 
همسایه و منطقه - پاكستان، روسيه،  چين و تركيه- كه گفته اند 
دولت طالبان را درصورتي كه قدرت را با زور در اختيار بگيرد به 

رسميت نخواهند شناخت كمي عقب بنشيند.
طالبان با وجود تمامــي موفقيت هاي ميداني اش، براي تصرف 
كل افغانستان با دشواري ها مواجه خواهد بود. جامعه افغانستان 
از زمان حمله آمریکا در ســال2001 مدرن تر و شهري تر شده 
اســت. نيروهاي طالبان، حدود 80هزار نفر هســتند، آن هم 
در كشــوري كه 39ميليون جمعيت دارد. چشم انداز بازگشت 
طالبان به قدرت،  براي ميليون هــا زن افغان كه در 2 دهه اخير 
در كالس هاي درس و دانشگاه شركت كرده اند و كشوري آزاد را 

تجربه كرده اند، بسيار وحشتناك و غم انگيز است.
روي كاغذ، ارتش دولت افغانستان چهار برابر بزرگ تر از طالبان 

است. اما آنها سازماندهي و اراده مبارزه با شورشيان را ندارند. 

ديويد ايگناتيوس
ستون نویس واشنگتن پست

   همزمان با قوت گرفتن گمانه زني ها 
درمورد كناره گيري اشــرف غني از 
قدرت، او در يك نطق كوتاه تلويزيوني 
گفــت: برنامه اش انســجام دوباره 
نيروهاي امنيتي و دفاعي است. نطق 
اشرف غنی فعال به شايعه استعفای او 

پايان داده است.
  شــماري از چهره هاي سياسي، 
جهادي و دولتي ازجمله مارشــال 
دوستم و عطا محمد نور در نشستي در 
بلخ، توافق كردند مقاومت جبهه شمال 
در برابر طالبان را اعالم كنند. در جلسه 
فرماندهان در شمال تصميم گرفته 
شد كه يك مركز فرماندهي واحد در 
دفتر والي بلخ ايجاد شود و سپاه ۲۰۹ 
شاهين در اين واليت تمام تجهيزات 
خود را در اختيار نيروهاي مردمي قرار 
دهد. فرماندهي نيروها با عطا محمد 

نور خواهد بود.
  نخستين گروه از نيروهاي آمريكايي 
به كابل رسيده اند. ماموريت آنها خارج 
كردن ديپلمات هاي آمريكايي، كاركنان 
ســفارت آمريكا در كابل و تمام اتباع 
آمريكايي از پايتخت افغانستان است. 
طبق گفته دولت آمريكا قرار است 3هزار 

نيرو وارد كابل شوند.
  آنتونيو گوترش، دبيركل سازمان 
ملل نيز از وضعيت افغانســتان ابراز 
نگراني كــرده و گفته كه وضعيت در 
حال خارج شــدن از كنترل است و 
عواقب آن براي غيرنظاميان ويرانگر 
خواهد بود. سازمان ملل از كشورهاي 
همســايه افغانســتان خواسته كه 

مرزهاي خود را باز نگه دارند.

 برخي كارشناسان، وضعيت امروز افغانستان و 
كابل را با سقوط شهر سايگون، پايتخت ويتنام طرح

جنوبی، در سال ۱۹75 مقايسه كرده اند. توافق 
صلح طالبان و آمريكا نيز با توافق سال ۱۹75 
اين كشور با ويتنام شمالي مقايسه شده است. در آن سال، 
نمايندگان آمريكا و ويتنام شمالی به طور رسمی در پاريس 
توافقنامه پايان جنگ امضا كردنــد. در اين توافق، امكان 
 »اتحاد صلح آميز« ويتنام شــمالی و جنوبــی در آينده 
پيش بينی شده بود. آمريكا  موافقت كرد كه تخليه سربازانش 
را كه حدود ۲3 هزار نفر می شدند در مدت ۶۰ روز انجام دهد.   
كمتر از 3 ماه بعد، در حالی كه آمريــكا تمايلی به مداخله 
بيشتر نشان نمی داد، نيروهای ويتنام شمالی شهرهای عمده 
جنوب را در مدت 3 هفته تصرف كردند. همزمان با سقوط 
سايگون ، آخرين هلی كوپتر از بام ســفارت آمريكا حامل 

۱۱تفنگدار دريايی اين كشور پرواز كرد.

از سايگون تا كابل

 شکست هاي پي درپي نيروهاي نظامي در افغانستان، نشان داده كه پروژه آمریکا براي ایجاد یك نيروي امنيتي قوي
در این كشور با شکست روبه رو شده است

ارتش افغانستان، روي موج سقوط

از این كشور گریخت نيز مورد تأكيد قرار 
داده است. او روز جمعه در پستي تویيتري 
نوشت كه اشــرف غني، ارزش جنگيدن 
ندارد. ســربازان افغان هم در گفت وگو با 
رسانه هاي افغانســتان بارها گفته اند كه 
طالبان با به راه انداختن یك جنگ رواني 
همه جانبه و در مذاكرات شان با آنها براي 
تسليم شدن، دائما این مسئله را یادآوري 
می كرده اســت. با این حال، طي 20سال 
گذشته، بيش از 60هزار سرباز افغان جان 

خود را براي كشورشان فدا كرده اند.
در جنگ افغانستان، نه تنها مردم این كشور 
بلکه ســربازان ارتش و نيروهاي پليس نيز 
به حال خود رها و فراموش شده اند. ارتش 
افغانستان قرباني عدم شــناخت آمریکا از 
الزامات جنگ در این كشور و همچنين فساد 
دولتمردان و جنگ ساالران افغان بوده است.

روي خط خبر

سياوش فالح پور
روزنامه نگار
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»ايــن روز هــا كار من  اكســيژن فاطمه عباسي رســاندن 
اضطراري به بيمارستان هاست. من تريلي دارم، مي توانم 
مثل بعضي ها بار تيرآهن جابه جا كنم، بار آهن ببرم و 
درآمدش هم خيلي بهتر است، اما االن در حد توانم در 
جاده ها براي كمك به كادر درمان و هموطنانم مشغول 
به اين كار هستم. من كم و بيش حدود 7 يا 8 ماه است 
كه هر موقع بيمارستان هاي تهران، قائمشهر، بابل و... 
نياز داشته باشند، در خدمت شان هستم تا اين وظيفه را 
در كمترين زمان ممکن، براي شان انجام دهم. اين كار 
را هم وظيفه خود مي دانم نه لطف.« اين صحبت هاي 
شــاهرخ بيکلري، راننده تريلي اســت كه اين روزها 

تصاويرش در شبکه هاي مجازي دست به دست مي شود 
و تحسين بسياري از كاربران را به همراه داشته است. 
ماجرا از اين قرار است كه الستيك تريلي شاهرخ بيکدلي 
كه حامل اكسيژن اضطراري از تهران به بيمارستان رازي 
قائمشهر بوده، ناگهان در مسير مشکل پيدا مي كند. او 
تصميم مي گيرد به داخل يك شهر برود تا آپاراتي پيدا 
كند، اما تماس هاي مکرر مسئوالن بيمارستان كه به او 
مي گويند اكسيژن ذخيره بيمارستان رو به اتمام و جان 
صد ها نفر در خطر است، باعث مي شود با همان شرايط 
به مســير خود ادامه دهد كه بارش را زودتر به مقصد 
برساند تا جان بيماران كرونايي به خطر نيفتد. به همين 
دليل الستيك ماشينش كه اين روز ها قيمت كمي هم 

ندارد، تکه تکه و به طور كامل غيرقابل استفاده مي شود. 
بعد از انتشار اين ماجرا در شبکه هاي اجتماعي، عده اي 
با آقــاي بيکدلي تمــاس گرفته و از او شــماره كارت 
خواسته اند تا خسارت وارد شــده را به حسابش واريز 
كنند. امــا او نمي پذيرد و از مــردم مي خواهد كه اگر 
مي خواهند پولي جمع كننــد، آن را براي تهيه دارو و 
خدمات پزشکي بيماران كرونايي پرداخت كنند. همه 
اين هــا را گفتيم كه بگوييم در جوار ســرداران كرونا! 
ژنرال هاي بي نشاني هستند كه قلبشــان براي مردم 
مي تپد و فداكاري هايشان جان تعداد زيادي از آدم ها را 
در اين روزگار خاكستري نجات مي دهد. كاش قدرشان 

را بدانيم.

ژنرالهايبينشان

تلويزيون بعــد از رژه  مورچه اي زيرنويس شــمار  كشته هاي كرونا در كشور هاي جهان، طي مستند مهدیا گل محمدی
اعتراض جليقه زرد هاي فرانســه، زني را نشــان مي دهد كه پيش از مصاحبه با 
خبرنگاري در يك فروشگاه، گوشــي تلفن همراه خود را به دستگاه كارت خوان 
نزديك مي كند و بدون كارت كشيدن و پول دادن راهش را می كشد و مي رود. با 
كمي كنجکاوي و جست وجوي گوگلي متوجه مي شوي اين روشي است كه در 
بسياري از كشور هاي جهان براي تراكنش مالي و پرداخت پول استفاده مي شود. 

نه پولي رد و بدل و نه پرينت رسيدي چاپ مي شود.
دو ساعت بعد و پيش از رفتن به فروشــگاه براي خريد، براي پيشگيري از ضايع 
شدن برابر صندوقدار فروشگاه، كنار عابربانك، باقيمانده حسابت را چك مي كني 
كه عابربانك با يك زبان درازي كاغذي، خالي بودن حسابت را به رخت مي كشد. 
كليد خانه را جاگذاشته اي و بايد يك ربع ســاعتي منتظر همسر باشي تا با كليد 
از راه برســد. نگاه جواني در يك آگهي ترحيم همه جا تعقيبــت مي كند. كنار 
عابربانك روي يك آگهي با ماژيك نوشته كاغذ تراكنش هاي عابربانك را كيلويي 
5500تومان خريداريم. روي نيمکت مي نشيني و برگه رسيد را وارسي مي كني. 
نگهبان بانك با يك كيسه سروقت سطل رسيد هاي كاغذي كنار عابربانك آمده و 
آن را پر مي كند و بي خيال انبوه كاغذ هاي رها شده در پياده رو مي شود. گوشي ات 

را در مي آوري شروع مي كني به  حساب و كتاب كردن و سرچ كردن در گوگل.
شيوع كرونا تراكنش هاي مالي كارتخواني و غيره را به 160ميليارد رساند. ميانگين 
طول هر كاغذ رســيد حدود هشت سانتي متر اســت و هر رول كاغذ پاسخگوي 
حدود 224عدد تراكنش است. اگر فرض بگيريم فقط رسيد مشتري چاپ شده، 
كسي رمزش را اشتباه نزده، ارتباط با سامانه برقرار باشد و غيره در سال99 حدود 
714ميليون رول كاغذ تراكنش هاي مالي مصرف شده است. همسرت از راه رسيده 
و نگاه جوان در آگهي ترحيم هنوز تعقيبت مي كند. كاغذ رسيد باقيمانده حساب 

خالي ات را مچاله مي كني و در منتهي اليه جيبت فشرده اش مي كني.

زبان درازي كاغذي عابربانك

لقمه
تكرار هميشه تاريخ و انتخاب صندلي

در مقتل الحســين ابومخنف،  ميان تصويرگري از حضور اسرا سيداحمد بطحایي
و خانواده امام حســين)ع( در كاخ يزيد، خرده روايتي است 
كوتاه، درخواست يکي از نزديکان يزيد براي گرفتن فاطمه 
صغري -دختر امام حســين- به كنيزي. در ادامه ابومخنف 
توضيح مي دهد به دنبال اين درخواست مذاكره اي بين حضرت 
زينب)س( و يزيد صورت مي گيرد كه يزيد درخواســت آن 
شــامي را رد مي كند.به گفته هگل، تاريخ تکرار مي شود. در 
ادامه اش ماركس اين تکرار تاريخي را تأييد مي كند و مي گويد: 
شکل رخ دادن تاريخ در بار اول تراژدي است و دومين بار در 
ساختار كمدي و طنز. من اينجا ســوار بر ترك موتور هگل 
مي شوم و تنها دستي براي ماركس تکان مي دهم. دستي كه 
بگويد در جايي كه ما زندگــي مي كنيم تکرار تاريخش هيچ 
رنگي از كمدي ندارد. به عکس، ما با وجه چالش و درگيري 
خداياِن در تراژدي، مواجهيم. تيــره و تارتر، تاريك تر، حتي 
مستدل تر. انسان هايي كه برگ قرآن،  سر نيزه هاشان بود حاال 
خشاب اسلحه هاشان را پر مي كند. دستار و لباس رسول بر تن 

دارند و با طهارت مي كشند و با شهادتين منفجر مي كنند.چه 
آنکه، حسين بن علي را در حال روزه و با وضو شهيد كردند. 
بعدش هم روي منابر تا سال ها، براي توسل به خدا لعن علي و 

فرزندانش را مي گفتند. امروز هم انگاري در يك كربالي 
ديگر گير كرده ايم. وسط ظهر عاشورايي داغ تر. شايد 
تنهاتــر. توي ايــن وقت هــا انتخــاب صندلي كار 
سخت تري است. يافتن خود در جايي كه بايستيم. 
روي صندلي هاي تماشاگران بنشينيم و فقط نگاه 
كنيم يا در ميدان باشيم. كدام ميدان؟ اينکه روي 
اسب هاي زين شده لشــگر عمر سعديم يا پامال 
همان اسب ها؟ نمي دانم. حقيقت جوييم يا عافيت 
طلب؟ نمي دانم. فقط مي دانم اين روزها اســم 
حسين بر ديوار است و رسمش بر زمين. و حاال 
معني پيــدا مي كند وقتي در زيــارت نامه اش 
خوانده مي شود: اني سلم لمن سالمکم و حرب 
لمن حاربکم. با دوستان و ياران تو دوستيم و هم 
پيمان و با دشمنانت در جنگ. سالم بر حسين.

حسينيه

تابستان سرد و ظاهرا طوالنی... عكس :منا عادل اول آخر

حافظ

نصيحتي كنمت بشنو و بهانه مگير
هر آنچه ناصح مشفق بگويدت بپذير

دوســتي داشــتيم كه معموالً در خانه  دست به سياه و ســفيد نمي زد. گمان سينا قنبرپور 
نکنيد كه از قشر مرفه بود، ولي مدل زندگي اش متفاوت بود. در يك 
آپارتمان 90متري هم زندگي مي كرد و كارگري براي نظافت داشت 
و كارگر ديگري كه غذا مي پخت، اما دستپخت اش عالي بود. ما فرصت 
اين را داشتيم كه مزه غذاهايش را به خاطرات خاص مان بدل كنيم و 
به آرشيو ذهني مان بفرستيم. واقعيت اين بود كه آن خاطره ها خيلي 
محدود بود؛ زيرا او فقط در مواردي دست به گاز و قابلمه مي زد. اوايل 
نمي دانســتيم ماجرا از چه قرار اســت. تعجب مي كرديم كه او در 
آشپزخانه ديگ و ماهيتابه دست گرفته است و خودش دارد پياز خرد 
مي كند. رفته رفته راز اين دست به گاز و قابلمه شدن را كشف كرديم. 

او هر وقت عاشــق مي شــد  از اين هنرش بهره 
مي برد و در ساير مواقع كاري به آشپزخانه و 

آنچه قرار بود به عنوان وعده هاي غذايي 
ميل شــود، نداشــت. مــا در همان 
ساختمان زندگي مي كرديم و آنقدر او 
به ما محبت داشت كه بيشتر وعده هاي 
شام را بايد دور هم مي بوديم؛ به همين 
دليل هم مي دانســتيم او كي عاشــق 

مي شود. البته طبيعي است كه آدمي چه 
مرد و چه زن هر روز نتواند عاشق شود! شايد 

هم با توجه به اينکه ما محصور در زمان و مکان 
هستيم و نمي توانيم وسعت عشــق را تجربه كنيم، 

ناگزير بايد آن توصيه را عملي كنيم كه صبح ها عاشــق 
شويم و شب ها فارغ  شويم! مسئله اين است كه موادغذايي گويي 

ابزاري براي تبديل احساس و انرژي آن و سپس انتقالش به ديگري 
هستند. اگر آن دوست ما موفق شده بود اوج عشق و احساسش را با 
خلق طعمي لذيذ به سيستم ذهني فردي ديگر منتقل كند، هر كس 
ديگري هم مي تواند اين كار را بکند؛ گو اينکه ما حتي در اوج سال هاي 
پيري هم به دنبال طعمي هستيم كه مادرانمان با غذاهايشان براي ما 
ايجاد كردند. اصاًل الزم نيست مثل آن دوست ما »بيف استراگانف« 
بپزيد و حواستان به تك تك ســيب زميني هاي خالل شده باشد كه 
خوب سرخ شود تا احساسات آن فرد موردعالقه را درگير كنيد؛ گو 
اينکه اين روزها به دليل آماده بودن خيلي از اقالم خوراكي گويي حس 
ماشيني بودن را داريم به خورد همديگر مي دهيم. مثاًل در طبخ همين 
»بيف استراگانف« دوست ما مي نشســت و چنان سيب زميني ها را 
خالل مي كرد كه گويي يك ماشين آنها را به اين دقت خرد كرده است 
و بعد چنان حواس جمع مي ايســتاد پاي گاز و ســيب زميني هاي 
خالل شده را سرخ مي كرد كه آن نقطه اوج توجه او را در ظاهر دل انگيز 
سيب زميني هاي طاليي شده مي ديدي و بعد هم كه مزه اش فقط يك 
سيب زميني سرخ كرده نبود؛ دنيايي بود كه همه حواست را از تمام دنيا 

قطع مي كرد و پاي آن 
ظرف مي كشاند. حاال اين روزها 

كه به سادگي نمي توان گوشت قرمز مخصوص 
»بيف استراگانف« خريد، اما آن تجربه را هنوز هم مي توان 

خلق كرد. اصاًل مهم نيست كه مي خواهيد دل كسي را به دست آوريد 
يا نه. فرض كنيد امشــب مي خواهيد تخم مرغ بپزيد و بخوريد. البد 
مي گوييد كه چه حرف ها مگر يك تخم مرغ ســرخ شــده ديگر اين 
حرف ها را هم دارد؟ اما لحظه اي تأمل كنيد. تخم مرغ را نيمرو دوست 
داريد يا برشته؟ مدل هم زده كه ما اصطالحاً به آن كبابي مي گوييم، 
دوست داريد يا اصاًل دلتان مي خواهد املتش كنيد. هرچه هست به 
جاي آنکه در 4،3دقيقه بدو بدو، آماده اش كنيد، كمي حوصله به خرج 
دهيد و سعي كنيد همه حواستان را از دعواهاي 
ســر كار، از غيبت هايي كه فالني پشــت 
ســرتان كــرده، از برخي مســئوالن 
بي كفايتي كه حتي نتوانستند چشم بر 
منافع شخصي  شان ببندند و براي آنکه 
پول بيشــتري به جيب بزنند به موقع 
مــردم را واكسيناســيون نکردند و 
بسياري خألها و كمبودهاي ديگر قطع 
كنيد و فقط به آن تخم مرغ فارغ از آنکه 
قيمت هر دانه اش در همين ماه ها چندين 
برابر شده توجه كنيد. اگر در خانه گل و گياه نگاه 
مي داريد، مي دانيد منظور اين نوشته چيست. حتماً 
شنيده ايد كه مي گويند براي گل و گياه تان موسيقي پخش 
كنيد. حاال تخم مرغ نه، فکر كنيــد مي خواهيد خوراك لوبيا 
بپزيد. چقدر به لوبيا و مراحل پختش توجه مي كنيد؟ مسئله »توجه« 
كه در روانشناسي منشأ بسياري از ماجراها در روابط است، اينجا هم 
نمود دارد. هرچه بيشتر بتوانيد به غذايي كه داريد درست مي كنيد، 
توجه كنيد و احساستان را به خوردش بدهيد، مزه اش تغيير مي كند 
و اثرگذاري اش بيشتر مي شود. مي گويند ما جنوبي ها به واسطه ادويه 
و افزودني هايــي كه به خورد غذاهايمان مي دهيم ســلطان طعم ها 
شده ايم! اما به نظرم ماجرا بزرگ تر از كاركرد چند ادويه است. ماجرا، 
 ماجراي توجه  كردن است. اگر براي خودتان داريد آشپزي مي كنيد، 
دســت كم با توجه بيشــتر حس بهتري به آن غذا بدهيد. اگر براي 
ديگري داريد آشپزي مي كنيد، بدانيد كه داريد عشق را به او منتقل 
مي كنيد؛ حاال هر عشقي، يا اگر براي جمعي نظير خانواده يا دوستان، 
كه ديگر داريد غوغا مي كنيد. زماني مي گفتند بايد مســئوالن براي 
بهبود حال مردم ايران »فلوكستين« را بريزند توي آب لوله كشي تا 
همه با مصرف آب فلوكستين دار حالشــان بهتر شود. يك راه ديگر 
همين اســت كه هر كدام حس و حال خوبمان را بريزيم توي غذا و 

بعد… .

حس انتقالی با غذا

تصويري از افغانستان كه چندي پيش عكس منتخب هفته در سايت دويك شد.امروز از سرنوشت اين بچه ها خبری در دست نيست. عكس: رويترز

آخر مصور

 1594210
وسیله نقلیه

براساس جدیدترین گزارش 
مركز مدیریت راه های كشور از 
تحلیل وضعیت تردد وسایل 

نقلیه مختلف در بازه زمانی ۱۵ 
تا ۲۱ مرداد ماه، متوسط تردد 
روزانه بین استانی یك میلیون 
و ۵۹۴هزار و ۲۱۰وسیله نقلیه 

بوده كه نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته ۱۱درصد و در 

قیاس با هفته گذشته 7درصد 
كاهش داشته است.

 8630000
پالك

این آمار كاهشی در حالی رقم 
خورده كه تعداد خودروهای 

غیربومی در محورهای 
مواصالتی كشور كاهش 

چندانی نداشته است، چرا 
كه در همین بازه زمانی حدود 
8میلیون و ۶۳۰ هزار پالك یكتا 
)هر پالك یك بار درنظر گرفته 

شده باشد( در جاده های كشور 
مشاهده شده كه این آمار 

۱۶۴هزار خودرو كمتر از هفته 
دوم مرداد ماه است.

 20
درصد

این خودروها مثل همیشه 
عمدتا متعلق به استان های 

تهران و البرز بوده و خودروهای 
این شهروندان سهمی بیش از 
۲۰درصد در میان خودروهای 

دیگر داشته است.

عدد خبر

عدد خبر

اصطــالح ســبز )Green( در دنيا 
براي هر محصول و حركت دوستدار 
و ســازگار با محيط زيســت استفاده 
مي شود؛ موردي كه حاال سلبريتي هاي 
عالقه مند به مباحث فرهنگســازي 
و محيط زيســتي هم بــه آن عالقه 
نشــان مي دهند. در مــورد اخير آن 
خواننده جوان و برنــده جايزه گرمي 
از برند پوشاكي حمايت كرد كه تمام 
لباس هاي يکــي از مجموعه هايش از 
مواداوليه سازگار با محيط زيست توليد 

شده است.
در كنسرت تابســتاني اين خواننده 
هم قرار شد از بطري  پالستيکي و ني 
خبري نباشــد؛ يعني چيزي حدود 
چند ده هزار بطري پالســتيکي فقط 
با يك خواســته كوچك اين خواننده 
صرفه جويي شد. هر يك از طرفداران 
او براي خود ظــرف مخصوص به خود 
را آوردنــد و داخل همان غــذا و آب 

گرفتند.
به نوشته ديلي ميل، اين خواننده بيش 
از باقي همکارهايش توانســته روي 
مخاطبان موسيقي و طرفدارانش تأثير 
مثبتي داشته باشد، زيرا خواسته هاي 
زيســت  محيطي اش را خــودش نيز 

رعايت مي كند.

 سلبريتي
 با لباس سبز

گرينويچ



4 3 2

گره های پیاده راه 
 تازه ساز سمنان

 باز می شود

تنش آبی؛کابوسی 
برای همه استان ها

 بازگشت بیمارستان امام خمینی)ره( کرج 
به چرخه درمان 

 مسئوالن استان از واگذاری مدیریت بیمارستان به بنیاد شهید
 و رفع مشکالت حقوقی آن خبر می دهند

مدارس دشتیاری، نیازمند یاری 
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علی خوش تراش
خبرنگار

سیستان وبلوچســتان به عنوان جوان ترین اســتان کشــور، 
به شــدت از کمبود فضای آموزشــی رنج می برد و براســاس 
گزارش های وزارت آموزش و پرورش، شهرســتان دشتیاری 
این استان محروم ترین نقطه کشــور در این زمینه به حساب 
 می آیــد؛ موضوعــی کــه توجــه بیش ازپیش مســئوالن را 

می طلبد.
مردادماه که از راه می رسد، خانواده ها به تب و تاب این می افتند 
که فرزندان شان را در کدام مدرسه ثبت نام کنند؛ در برخی نقاط 
کشــورکه رنگ محرومیت به خود ندیده یا کمتر دیده، برخی 
خانواده ها گزینه های متفاوتی برای نام نویســی فرزندان شان 
به ویژه در مدارس غیرانتفاعی با شــهریه های بسیار باال دارند 
و حتی برای این  کار مشــاوره می کنند، اما در سوی دیگر و در 
دورترین نقطه کشور، یعنی در سیستان وبلوچستان و به ویژه 
منطقه دشــتیاری، امکان تحصیل برای همــه دانش آموزان 
روســتایی وجود ندارد و کمبودها بیش از نقاط دیگر به چشم 

می آید.
سال گذشــته، یعنی در 19بهمن مــاه 1399، رئیس آموزش 
و پرورش شهرستان دشــتیاری در مراسم کلنگ زنی ساخت 
مدرسه سه کالسه در شهرستان  دشتیاری  که ازسوی یک نهاد 
نیکوکار در دست ساخت اســت، اظهار کرده بود که » بیشتر 
روستاهای شهرستان دشــتیاری فاقد مدارس متوسطه برای 
دختران هستند که گاهی موجب ترک تحصیل دانش آموزان 

دختر شده است«. انوربادپا در ادامه گفته بود که »در سال های 
اخیر خیران ورود خوبی برای ساخت و استانداردسازی مدارس 
در منطقه دشتیاری داشته اند و با ادامه این روند، باید با ارتقای 
سرانه فضای آموزشــی این منطقه از 3 مترمربع به 8 مترمربع 
به ازای هر دانش آموز، به ســرانه اســتاندارد کشوری نزدیک 
شویم.« براســاس این اظهارات معلوم می شود که دشتیاری 
 5 مترمربع از ســرانه میانگین فضای آموزشی کشور عقب تر

 است.

محرومیت های آموزشی
دشتیاری از توابع چابهار در جنوب استان سیستان وبلوچستان، 
از محروم ترین مناطق کشــور در همــه زمینه های اجتماعی، 
اقتصادی، فرهنگی، بهداشــتی، آموزشــی، ورزشی و... است 
که دراین رابطه کمبودها ســبب شده تا دشــتیاری به عنوان 
محروم ترین منطقه آموزشی ازسوی وزارت آموزش و پرورش و 

زیرمجموعه آن اعالم شود.
وزارت آمــوزش و پــرورش و ســازمان های زیرمجموعــه 
آن در برآوردهــای خــود تأکیــد و تصریــح می کننــد که 
سیستان وبلوچستان محروم ترین استان آموزشی ایران است؛ 
سازمان توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس ایران که بازوی عمرانی 
وزارت آموزش و پرورش اســت، برآورد کرده میانگین سرانه 
فضای آموزشــی به ازای هر دانش آموز که مهم ترین شاخص 
آموزشی  است و از آن به عنوان معلم دوم یاد می شود، در کشور 
حدود 5 مترمربع و در سیستان وبلوچستان با احتساب مدارس 

تخریبی و نا ایمن، کمتر از 3مترمربع است.

آمارها سخن می گويند
معموال افکارعمومی برداشــتی عرفی از مفهوم ســرانه دارد و 
به دنبال آمار و ارقام نیســت. وقتی مردم کمبودی را احساس 
می کنند، از وضعیت نامطلوب گالیه مند می شــوند و زبان به 
انتقاد می گشایند، اما از نظر کارشناســانی، آمارها و نمودارها 

نشان می دهد که چه شرایطی حکمفرماست.
بیشتر شهروندان در دوره های مختلف کمبود فضای آموزشی 
را هنگام تحصیل تجربه کرده اند. به عنوان مثال ممکن اســت 
خیلی ها به همــراه 50 دانش آموز دیگر در کالس درســی که 
طبق استانداردهای آموزشی ظرفیت 20 دانش آموز را داشت، 
درس خوانده باشند. با این وجود، این کمبود 5 مترمربع نیست. 
5 مترمربع عقب ماندگی یعنی هیچ، یعنی تحصیل زیر سقفی 
صددرصد نا ایمن، یعنی تحصیل در کپرها، یعنی تحصیل در 
مکانی بدون آب و برق و سامانه گرمایشی و سرمایشی مناسب.

براســاس برآوردهای وزارت آموزش و پــرورش، محروم ترین 
منطقه آموزشی سیستان وبلوچستان که محروم ترین منطقه 
آموزشی ایران هم به حســاب می آید، بخش دشتیاری چابهار 
است؛ براساس برآورد سازمان توسعه و نوسازی مدارس ایران، 
عمده دانش آموزان دشــتیاری در کالس های مخروبه، کپری، 

گلی و عمدتا بدون انشعاب آب و برق درس می خوانند.
حال کم کم خانواده هــای سیستان وبلوچســتانی، به ویژه در 
دشــتیاری، مانند دیگــر خانواده های ایرانی بــه فکر ثبت نام 
فرزندان خود برای ســال تحصیلی جدید هستند. هرچند که 
همه گیری ویروس کرونا سبب شده دانش آموزان کار تحصیل 
را از راه دور دنبال کنند و دراین مــدت ضرورتی برای حضور 

در فضاهای آموزشی نداشــته اند؛ مســأله ای که برای برخی 
دانش آموزان منطقه دشتیاری صدق نکرد، زیرا فقر مالی و نبود 
زیرساخت های الزم، باعث شده برخی دانش  آموزان نتوانند تبلت 
و موبایل تهیه کنند و در برخی مناطق هم اینترنت وجود ندارد.

به همین دلیل دانش آموزان مناطق روســتایی این شهرستان با 
وجود برگزاری کالس هــای از راه دور، تحصیل را حضوری و در 
فضایی 5 مترمربع کمتر از سرانه کشوری دنبال کردند. حاال اما 
باید دید با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید، زنگ مدرسه 

برای دانش آموزان این منطقه چگونه به صدا درخواهد آمد؟

ثبت نام از دانش آموزان ادامه دارد
رئیس اداره آمــوزش و پــرورش دشــتیاری در گفت وگو با 
خبرنگارهمشهری دراین باره اظهار می کند: از ابتدای تیرماه، 
ثبت نام از دانش آموزان برای ســال تحصیلی جدید در سراسر 
کشور، استان سیستان وبلوچستان و بالتبع در دشتیاری آغاز 

شده و همچنان ادامه دارد.
»انور بادپا« می گوید: بیشتر مدارس دشتیاری روستایی است و 
برهمین اساس، بیشترین دانش آموزان ما در مناطق روستایی 
حضور دارند که براساس آخرین آمارها، اکنون بیش از 22 هزار 
دانش آموز در مقاطع مختلف در این شهر به تحصیل می پردازند.

44 پروژه آموزشی در دست ساخت
رئیس اداره آموزش و پرورش دشــتیاری همچنین از ساخت 
44 پروژه آموزشی دراین منطقه خبر می دهد و می افزاید: این 
طرح ها بیشتر ازسوی خیران و زیرنظر سازمان نوسازی و تجهیز 

مدارس در دست ساخت است. خیران هم تابع شرایط مالی و 
زمانی خود هســتند که همین موضوع سبب شده زمان دقیق 

تحویل این مدارس نوساز مشخص نباشد.
بادپا ادامه می دهد: با این وجود اکنون 16 پروژه از مجموع 44 
پروژه یاد شده با بیش از 90 درصد پیشرفت درحال ساخت است 
و پیش بینی می شود 225 کالس درس در سال تحصیلی جدید 

پذیرای دانش آموزان دشتیاری باشد.

آموزش حضوری 
رئیس اداره آموزش و پرورش دشــتیاری همچنین از آموزش 
حضوری بیش از 60 درصد دانش آموزان دشــتیاری در زمان 
همه گیری ویروس کرونــا خبر می دهد و می گویــد: از زمان 
همه گیری این ویروس، همه مدارس کشور تعطیل و تدریس 
از طریق شبکه »شــاد« و فضای مجازی به صورت آموزش از 
راه دور انجام شد؛ شــیوه ای که برای دانش آموزان دشتیاری 

امکان پذیر نبود.
بادپا بیان می کند: بیش از 60 درصد از دانش آموزان دشتیاری 
به اینترنت، تلفن همراه و تبلت دسترسی ندارند. به همین دلیل 

آموزش در مدارس به صورت حضوری و زوج و فرد اجرا شد.
وی اضافه می کند: بنا بر دســتور وزیر آموزش و پرورش، همه 
معلمان تا آغاز ســال تحصیلی باید واکســن کرونا را دریافت 
کنند تا آموزش به صورت حضوری در مدارس آغاز شود. البته 
همانطورکه گفته شد، تاکنون بیشتر مدارس دشتیاری به دلیل 
نبود اینترنت، آموزش را به صورت حضوری برگزار کردند؛ با این 
وجود ارتقای آموزش دشتیاری نیازمند دست یاری همه است.

 بخش دشتیاری چابهار، محروم ترین منطقه آموزشی سیستان وبلوچستان  و ایران به حساب می آید
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زهرااشرفزاده
خبرنگار

 درحالی که این روزها کارشناســان و مسئوالن 
مربوط معتقدند همه گیری ویروس کرونا در کرج 
به وضعیت »فوق قرمز« رســیده و روزانه تعداد 
قابل توجهی از بیمــاران کرونایی به بیمارســتان ها و مراکز 
درمانی این شهر مراجعه می کنند و همه تخت های بیمارستانی 
استان نیز پرشده، اما بیمارستان امام خمینی )ره( درمرکز شهر 
و با تجهیزات کامل، به دلیل مشــکالت مربــوط به پرونده 
واگذاری و تبعات حقوقی ناشــی از آن، مدت هاست از ارائه 
خدمات به مردم محروم است و تخت های خالی آن همچنان 
خاک می خورد. ایــن موضوع در روزهــای اخیر بازتاب های 
وسیعی هم در شبکه های اجتماعی یافت و انتشار تصاویری از 
امکانات موجود دراین بیمارســتان که مورداســتفاده قرار 
نمی گیرد، انتقادهای بسیاری را نیز ازسوی کاربران به دنبال 
داشت و سبب شــد این بیمارســتان باردیگر به صدر اخبار 

بازگردد.

آغازمشکالت
این درحالی اســت که رسانه ای شدن مشــکالت بیمارستان 
امام خمینی)ره( کرج موضوع جدیدی نیست و کشمکش های 
حقوقی دراین بیمارستان، سال هاست که جزو تیترهای اصلی 
اخبار اســتان قرار دارد، اما دراین میان گویی گوش شنوایی 
برای رفع این مشکالت وجود ندارد و قرار است مردم قربانی 
اصلی دعواهای حقوقی نهادهای مختلف باشند. ماجرا از این 
قرار است که بیمارستان امام خمینی)ره( کرج از سال1370 
تا 1395 به تعهدهای بیمه ای خود عمل نکرد و از سال1395 
به بعد، با تغییر تعرفه خصوصی به دولتی و به کارگیری نیروی 
مازاد، عمال زیان ده و چند بار هم به مزایده گذاشــته شــد؛ 

فراینــدی کــه درنهایت 
درنوبت هشتم به واگذاری بیمارســتان به بخش خصوصی 
منجر شد. این درحالی بود که مالک جدید نیز به دلیل انجام 

ندادن تعهدهای خود، با رأی محاکم قضایی خلع ید شد.
دراین سال ها بیمارستان در برزخ بالتکلیفی روزهای سختی 
را ســپری  کرد و هیچ نهاد و ســازمانی رفع مشکالت آن را 
برعهده نمی گرفت، اما یک اتفاق مهم درحوزه سالمت سبب 
شــد برگ جدیدی در پرونده فعالیت این بیمارســتان ورق 
بخورد؛ همه گیری ویروس کرونا از اواخر سال1398 شرایط 
تازه ای به وجود آورد و اســتفاده از همه ظرفیت بیمارستان 

امام خمینی)ره( کرج به ضرورتی گریزناپذیر تبدیل شد.
براین اساس بود که با توجه به شرایط ویژه کرونایی البرز و نیاز 
مبرم به ظرفیت های مهم این بیمارســتان در حوزه درمانی، 
مسئوالن اســتانی به پرونده این بیمارســتان ورود کردند و 
در نشست تعیین تکلیف بیمارســتان امام خمینی)ره( کرج، 
مقرر شد بنیاد شــهید و امورایثارگران در یک فرایند کوتاه 
مدت یک ماهه، به صورت قطعی بیمارستان را تحویل بگیرد 
تا با تجهیزات به روزتر و منابع انسانی کارآزموده اش، به ارائه 

خدمات به بیماران بپردازد.

بازگشتبهچرخهدرمان
نماینــده کــرج در مجلس شورای اســالمی با بیــان اینکه 
بیمارستان امام خمینی )ره( به زودی با مدیریت بنیاد شهید و 
امورایثارگران وارد چرخه درمان می شود، به خبرنگارهمشهری 
می گوید: البرز کم ترین شاخص تخت بیمارستانی را در کشور 
دارد. این درحالی اســت که بیمارستان ها و مراکز درمانی این 
استان در پیک همه گیری ویروس کرونا، مملو از بیمار است 
و حتی برخی بیماران در صندلی های راهروی بیمارســتان 
منتظر خالی شدن تخت مانده اند. »علیرضا عباسی« می افزاید: 
با این وجــود، تخت های بیمارســتانی مجهز بیمارســتان 
امام خمینی)ره( بدون استفاده مانده و مردم استان و همچنین 

شهرکرج از این ظرفیت مهم 
درمانی، محروم مانده اند. مردم وقتی می بینند چنین 
ظرفیتی بدون استفاده مانده، ناراضی می شوند و اعتراض شان 
دراین زمینه به حق اســت. وی اظهار می کند: قبال قرار بود 
بیمارستان به بنیاد شــهید واگذار شــود، اما درجریان کار، 
سوءتفاهم هایی ایجاد شــد و بیمارستان به بخش خصوصی 
واگذار شد که آن هم نتیجه رضایت بخشی به دنبال نداشت و 
مالک جدید نیز خلع ید شد. عباسی ادامه می دهد: درنهایت 
از نماینده ولی فقیه در بنیاد شــهید درخواست کردیم برای 
پیگیری وضعیت بیمارســتان، درجلســه ای در استان البرز 
حضور یابد. دراین جلسه مقرر شد بیمارستان در اختیار بنیاد 
شهید و امورایثارگران قرار گیرد و امورمالکیتی آن هم در یک 
پروسه زمانی کم تر از یک ماه انجام شــود. نماینده کرج در 
مجلس شورای اسالمی اضافه می کند: پیگیری مسائل حقوقی 
مالکیت بنیاد شهید براین بیمارستان نیز برعهده دادگستری 

استان گذاشته شده است. 

موافقتشهرداریباواگذاریبیمارستان
اینها درشرایطی اســت که بیش از 3دانگ از این بیمارستان 
به شهرداری هاي اســتان البرز تعلق دارد و به تبع آنها نیز در 
تصمیم گیری برای سرنوشــت بیمارســتان دخیل هستند. 
مدیرعامل ســازمان همیاری  شــهرداری های البرز درباره 
واگذاری این بیمارستان به بنیاد شهید می گوید: این واگذاری 
با موافقــت همه شــهرداری ها انجام می شــود. »قدرت اهلل 
شمیرانی« می افزاید: تالش ما براین موضوع متمرکز شده است 
که بیمارستان امام خمینی)ره( کرج هرچه سریع تر راه اندازی 
شود و بتواند خدمت رسانی درمانی به مردم این شهر درچنین 
شرایط بغرنجی را با همه توان ازسر بگیرد. وی اظهار می کند: 
همه مسئوالن عالی و نهادهای مرتبط مصمم شده اند که این 
بیمارستان زودتر به چرخه درمان اســتان بازگردد و حقوق 
معوقه کارکنان آن نیز پرداخت شود. شمیرانی اضافه می کند: 
این تصمیم به پشتوانه نظرات کارشناسی و باهدف رفع نواقص 
گذشته اتخاذ شده و موردتأیید نیز قرار گرفته. برهمین اساس 
اولویت به بنیاد شهید داده شده اســت. وی درباره پرداخت 

حقوق معوقه  کارکنان بیمارســتان نیز عنوان 
می کند: کار تعیین میزان بدهی و مشــخص شدن معوقه ها، 
ازسوی کارشناسان رســمی دادگستری اســتان با جدیت 
درحال انجام است و میزان معوقه ها در چند روز آینده مشخص 

می شود و مشکالت موجود دراین زمینه نیز رفع خواهد شد.

کمکیاساسیدرشرایطسختکرونایی
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی البرز هم با تاکید بر نیاز این 
استان به تجهیزات بیمارســتان امام خمینی)ره( می گوید: 
این بیمارستان متعلق به دانشــگاه علوم پزشکی نیست که 
بتوانیم برای آن تصمیم گیری کنیم، اما در شرایط سهمگین 
کنونی همه گیری ویروس کرونا، به امکانات این بیمارستان 
نیازمندیم. »محمد فتحی« می افزاید: از همین رو مکاتبه ها و 
پیگیری های الزم با مسئوالن مربوط دراستان انجام شده است 
تا بتوانیم از ظرفیت های درمانی این بیمارســتان برای ارائه 
خدمات مناسب تر به بیماران کرونایی البرز و شهرکرج استفاده 
کنیم. وی ادامه می دهد: در روزهای اخیر خبرهای خوشی از 
تعیین تکلیف بیمارستان به گوش می رسد و امیدواریم موانع 
قانونی این مجموعه بیمارستانی رفع شــود تا از آن به عنوان 
پشتیبان دانشگاه علوم پزشکی البرز اســتفاده شود. فتحی 
اضافه می کند: در شرایط کنونی که همه گیری ویروس کرونا 
به وضعیت خطرناک تری رسیده، اضافه شدن فضای درمانی 
بیمارستان امام خمینی)ره(، حتی اگر به صورت موقتی باشد، 
در فروکش کردن موج پنجم همه گیری این ویروس بســیار 

موثر خواهد بود.
***

بیمارســتان امام خمینی)ره( کرج سال هاســت که در برزخ 
بالتکلیفی باقی مانده و هربار پس از واگذاری نه تنها مشکالت 
آن رفع نشــده، بلکه چالش های آن چندبرابر شده است. اما 
اکنون که مســئوالن ارشد اســتان با توجه به شرایط وخیم 
کرونایی، برای رفع مشکل این بیمارستان وارد عمل شده اند، 
باید دید این بار البرزی ها می توانند از خدمات بیمارســتان 
استفاده کنند یا بازهم قرار است پس از چند هفته، شاهد ادامه 

مشکالت گذشته و قول های فراموش شده باشیم.

محمدبلبلی
خبرنگار

 خراســان جنوبی همواره جزو اســتان های کم برخــوردار در زمینه 
بهره مندی از زیرساخت های حمل و نقل و راه های مناسب و ایمن بوده  
و با وجود قرار داشــتن در ۲کریدور اصلی کشــور و مرز مشترک با 
افغانستان، بسیاری از جاده های این استان هنوز دوطرفه است که عالوه بر مشکالتی 
که برای تردد مردم ایجاد می کند، زمینه ساز ایجاد اختالل در حوزه ترانزیت کاالها 
از مبادی مرزی به سایر نقاط کشور می شود. در 3سال اخیر اداره کل راه و شهرسازی 
خراسان جنوبی یکی از پرکارترین دستگاه های اجرایی این استان بوده که مسئوالن 
دلیل این موضوع را تزریق اعتبارات موردنیاز و رفع مشکالت و موانع موجود در مسیر 

دوبانده سازی و گسترش راه های خراسان جنوبی  می دانند.

دردسرهایوسعتزیاداستانی
مدیرکل راه و شهرسازی خراســان جنوبی دراین باره به خبرنگارهمشهری گفت: این 
استان با 151هزارو 193 کیلومترمربع وسعت، سومین استان پهناور کشور محسوب 
می شود. وقتی استانی پهناور باشد، خدمات رســانی در حوزه های مختلف هزینه بر و 
سخت تر می شود که یکی از این خدمات، راه سازی و ساخت جاده های ایمن و مناسب 
است. »وحید داعی« با بیان اینکه موضوع وســعت زیاد استان به صورت مستقیم روی 
هزینه ها و خدمات رسانی تأثیر دارد، افزود: در اســتان هایی با وسعت کم تر، با ساخت 
50کیلومتر باند دوم بزرگراه، ممکن است 10شهرستان با جمعیتی درحدود 500هزارنفر 
از آن جاده بهره مند شوند، اما در اســتان پهناوری مانند خراسان جنوبی، برای اتصال 
۲شهرستان به یکدیگر، درمواقعی تا 100کیلومتر به ساخت بزرگراه نیاز است. وی ادامه 
داد: حدود 17هزارکیلومتر انواع راه در استان خراسان جنوبی وجود دارد که از این مقدار، 
درحدود 11هزارو 700کیلومتر مربوط به راه های روستایی است. همچنین ۲کریدور 
اصلی چابهار- زاهدان، بیرجند به مشهد و آسیای میانه و کریدور بندرعباس، کرمان، راور، 

دیهوک، فردوس به سمت مشهد نیز از خراسان جنوبی می گذرد.

عملکردموفقسالگذشته
داعی همچنین اظهارکــرد: درحال حاضر 754کیلومتر بانــد دوم زیربار ترافیک 
در اســتان وجود دارد که از این میزان، حدود 137کیلومتر در سال گذشته افتتاح 
شده است؛ موضوعی که نشان دهنده پیگیری  دستگاه های مربوط و تأمین اعتبارهای 
موردنیاز برای پیشبرد راه سازی در استان است. وی ادامه داد: از 137کیلومتر جاده 
افتتاح شــده در سال گذشــته، 90کیلومتر در دهه مبارک فجر و با حضور وزیر راه 
و شهرسازی به بهره برداری رسید. داعی عنوان کرد: مســئوالن ارشد وزارت راه و 
شهرسازی اعالم کرده اند در دهه مبارک فجر سال گذشته، درحدود 450کیلومتر 
بزرگراه و باند دوم افتتاح شده که 90کیلومتر، معادل ۲0درصد از کل آن، در استان 

خراسان جنوبی بوده است.

طرحهایدردستاجرا
مدیرکل راه و شهرسازی خراســان جنوبی همچنین گفت: این اداره درحال حاضر 
قرارداد ساخت 530کیلومتر باند دوم با ۲هزارو 400میلیارد تومان اعتبار را در دست 
ساخت دارد که شامل محورهای زاهدان- بیرجند، نهبندان-بیرجند به سمت قائن 
و مشهد، بیرجند به سمت سربیشــه و ماهیرود و طبس می شود. گفتنی است که از 
این میزان، حدود 35درصد ساخته شده اســت. داعی با بیان اینکه محور بیرجند به 
نهبندان و زاهدان تا سال1398 فقط ۲پیمانکار داشت، اما در سال گذشته همه این 
محور ازسوی 5پیمانکار در دست ساخت است، افزود: ساخت محور 100کیلومتری 
بیرجند- قائن که جزو راه های مهم استان محسوب می شود، در سال1388 آغاز و تا 
سال1398 حدود 45کیلومتر دوبانده سازی شده )حدود 4/5کیلومتر در هرسال( اما 
در سال گذشته و طی یک سال، ۲5کیلومتر از این مسیر دوبانده شده و درحال حاضر 
زیربار ترافیک قرار دارد. تاکنون حدود 70کیلومتر از این محور ســاخته شــده و تا 
شهریورماه سال جاری نیز 14کیلومتر دیگر به بهره برداری می رسد. وی درباره وضعیت 
دریافت اعتبارات حوزه راه ســازی اســتان نیز بیان کرد: درباره تأمین اعتبار، برای 
نخستین بار در تاریخ راه سازی خراسان جنوبی، توانستیم در سال گذشته از ظرفیت 
»ماده 56« در بانک مسکن اســتفاده کنیم و 50میلیارد تومان تسهیالت دریافت 

کنیم و به پــروژه بیرجند-قائن اختصاص دهیــم. داعی ادامه 
می دهد: همچنین در قالب همین ماده قانونی، با دریافت 50میلیارد تومان 

اعتبار از بانک سپه موافقت شده که برای ســاخت محور دیهوک-فردوس استفاده 
خواهد شد. برای محور سربیشــه-ماهیرود نیز قرارداد دریافت100میلیارد تومان 
اعتبار ازسوی بانک تجارت منعقد شده است. وی اظهار کرد: استان خراسان جنوبی 
معضالت و عقب افتادگی های زیادی در بخش راه سازی داشته است، اما با پیگیری ها 
و رایزنی های انجام شده، اداره کل راه و شهرسازی استان در سال جاری و با دریافت 
30میلیاردتومان تهاتر بانکی و مالیاتی در طرح های راه سازی، بیشترین استفاده را 

از ظرفیت های قانون بودجه درمیان همه اداره های خراسان جنوبی داشته است.

دریافتبهموقعاعتبارات
این مسئول ادامه داد: با دریافت این اعتبارات و استفاده از »ماده 56« و ظرفیت های 
قانون بودجه، درحال حاضر همه کارگاه های راه سازی در سراسر استان فعال است 
و اجرای طرح ها براساس برنامه ادامه دارد، اما مباحث اجرایی را نمی شود خارج 
از مولفه های کالن اقتصادی درنظر گرفت. به عنوان مثال، درحال حاضر در بخش 
ســیمان با کمبود مواجهیم و قیمت مصالح نیز روز بــه روز افزایش می یابد. این 
مشکالت تاثیر مســتقیمی بر اجرای برنامه های عمرانی دارد و مشکالتی را نیز 
ایجاد می کند. داعی با بیان اینکه محور ترانزیتی سربیشه-ماهیرود که یک پایانه 
مرزی  است 1۲5کیلومتر طول دارد، افزود: ابتدای سال گذشته دراین محور تنها 
یک پیمانکار در قطعه ای ۲0کیلومتری فعالیت می کرد که با پیگیری های انجام 
شــده و توجه وزیر راه و شهرسازی تا پایان سال گذشــته 3پیمانکار دیگر به این 
پروژه اضافه شدند و 10کیلومتر از این مسیر به بهره برداری رسید. درحال حاضر 
همه 1۲5کیلومتر این مسیر پیمانکار دارد و 5کیلومتر دیگر نیز تا پایان مردادماه 
به پایان می رسد. مدیرکل راه و شهرسازی خراســان جنوبی اضافه کرد: ساخت 
راه ها و راه آهن ها، زیرساخت های اصلی توسعه هراستان است، چراکه ارزان بودن 
حمل و نقل برای سرمایه گذاران جاذبه ایجاد می کند و حضور سرمایه گذاران در هر 

نقطه ای نیز زمینه ساز رونق اقتصادی می شود.

 سال گذشته 137کیلومتر جاده
 در استان خراسان جنوبی به بهره برداری رسیده است

راهسازی؛موتورمحرکتوسعهدرخراسانجنوبی

 وعده های بی سرانجام 
در مدیریت پسماند تبریز

 با گذشت چند سال از اعالم وعده ساخت مرکز زباله سوز 
در تبریز، هنوز خبری از تحقق این طرح نیست

سیدمرتضیاحمدپور
خبرنگار

 حدود 10سال قبل یکی از مدیران ارشد استان آذربایجان شرقی در 
مراسم تودیع خود از دغدغه رفع نشده ای سخن گفت که درآن مقطع 
چالش زیست محیطی قابل توجهی برای شهر تبریز به حساب می آمد؛ 
نفوذ شیرابه های زباله به آب های زیرزمینی این شهر. این موضوع آلودگی شدید 
حاشیه شهر ناشی از زباله های تلنبار شده را به دنبال داشت که هر روز هم بیشتر 
می شد. این درحالی است که به اعتقاد کارشناسان زیست محیطی این دغدغه هنوز 
هم رفع نشده است. بررسی ها نشان می دهد تبریز در تولید زباله از دیگر شهرهای 
 استان آذربایجان شرقی جلوتر است، به طوری که گفته می شود تبریزی ها 10برابر 
بیشتر از میانگین جهانی که 80گرم است، زباله تولید می کنند. این درحالی است 
که سرانه تولید زباله درکل استان روزانه 560گرم است. چنین حجم باالیی از تولید 
زباله سبب شده مدیریت مناسب پسماندها به دغدغه ای اساسی برای شهروندان 
تبریزی تبدیل شــود. با وجود اینکه چند ســالی از اعالم وعده ســاخت مرکز 
زباله سوزی در تبریز ازسوی مسئوالن استان می گذرد؛ اما همچنان خبری از تحقق 
این طرح نیست؛ مرکزی که می تواند به عنوان راهکاری موثر در رفع چالش های 
زیست محیطی پسماندهای شــهر تبریز مطرح شــود. عالوه براین، حمل ونقل 
پسماندهای درون شهری تبریز نیز چندان اوضاع بهتری ندارد و شهروندان تبریزی 
همچنان از وضعیت نامناسب محفظه های نگهداری زباله در معابرشهری و محله ها 
گالیه دارند و از مدیران شهری می خواهند هرچه سریع تر به این موضوع رسیدگی 

کنند. 

خودروهایپرمشکل
یک شهروند تبریزی ساکن خیابان آزادی که از وضعیت تردد خودروهای حمل 
زباله در سطح شهر گله مند است، می گوید: خودروهای باری کوچک و بزرگی که 
برای حمل پسماندهای شهری در خیابان ها تردد می کنند، وضعیت مناسبی ندارند 
و عالوه براینکه سیمای مطلوبی ندارند و همواره کثیف هستند، بوی نامطبوعی را 
هم درسطح شهر منتشر می کنند و معموال شیرابه موجود دراین خودروها در معابر 
جاری می شود. »اسد نوعی« ادامه می دهد: مشکل دیگر این خودروها، دودزا بودن 
بیشتر آنهاست. برخی از این خودروها در ایجاد ترافیک نیز سهم به سزایی دارند و 
به راحتی سدمعبر می کنند. متاسفانه گاهی اوقات دیده می شود رانندگان تعدادی 
از این خودروها تا زمان تخلیه محفظه های نگهداری پسماند شهری، عمال درخیابان 
راه بندان ایجاد می کنند و زمانی هم که با اعتراض شــهروندان مواجه می شوند، 
برخورد مناسبی ندارند. این شــهروند تبریزی اضافه می کند: عمال راهی نداریم 
جز اینکه منتظر پایان زباله گیری این خودروهای آالینده و کثیف بمانیم و زمانی 
هم که برای طرح این موضوع با سامانه اعالم شده ازسوی شهرداری تبریز تماس 
می گیریم، اعالم می کنند شکایت کنیم که البته زمان بر است و کم تر کسی حاضر 

می شود مراحل زیادی را برای طرح شکایتی طی کند که پایان مشخصی ندارد.

معضلیبهناممراکزتفکیکپسماند
»حجت نمازی« از دیگر شهروندان تبریزی است که از وجود مراکز تفکیک پسماند 
در مناطق شهری تبریز دل خوشی ندارد و می گوید: این مراکز به نام مراکز تفکیک 
پسماند فعالند، اما بوی نامطبوع زباله هایی که دراین مراکز تفکیک می شود، بسیار 
آزار دهنده است. وی به یکی از این مراکز درمحدوده منطقه5 تبریز اشاره می کند 
و ادامه می دهد: این مرکز حدود 10 سال است که فعالیت می کند، اما مسئوالن 
مربوط هربار با پلمپ موقت، مانع از ادامه کار این مرکز می شوند، اما همچنان به 
فعالیت خود ادامه می دهد. درحال حاضر هم به نظر می رســد این مرکز به صورت 
مخفیانه به کار خود ادامه می دهد و ارسال مستندات این موضوع درقالب فیلم و 

عکس هم تاکنون بی تأثیر بوده است.
 

ضعفهایموجود
مدیرکل حفاظت محیط زیســت آذربایجان شــرقی دراین زمینه با بیان اینکه 
طرح تشــدید نظارت بر مراکز دفن پسماندهای شــهری از حدود ۲0سال قبل  
اجرا می شود، می گوید: ســاماندهی این مراکز به صورت کامل انجام نشده است. 
درحالی که همه مراکز دفن پسماندهای شــهری دراستان باید نسبت به طراحی 
ســامانه تصفیه شــیرابه ها اقدام کنند، اما هنوز به وضعیت مطلوبی دراین حوزه 
نرسیده ایم و باید اقدام های موثرتری انجام شود. »حسن عباس نژاد« اظهار می کند: 
دراین حوزه نیازمند انجام برنامه ریزی های دقیق براساس قانون مدیریت پسماند و 
آئین نامه اجرایی آن و همچنین ایجاد زیرساخت های فنی و بهداشتی برای مدیریت 
اصولی پسماندها در تبریز هستیم. اینها درحالی است که درحال حاضر 75درصد 
دفع زباله در تبریز اصولی نیست. وی همچنین خواستار همراهی بیشتر شهرداری و 
دستگاه های دست اندرکار دراین زمینه می شود و اضافه می کند: یکی از بخش های 
مهم مدیریت پسماند، تفکیک زباله در مبدأ است که متاسفانه درحال حاضر فقط 

درحدود ۲5درصد محقق می شود.
 

آخرینوضعیتراهاندازیمرکززبالهسوز
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شــهرداری تبریز هم با بیان اینکه مدیریت 
پسماندها دراین شهر، یکی از چالشی ترین وظایف مدیریت شهری است، می گوید: 
دراین استان روزانه حدود ۲هزارو500تن پسماند تولید می شود که دراین میان 
کالنشهر تبریز با تولید روزانه هزارو ۲00تن، بیشترین سهم را در تولید پسماندها در 
آذربایجان شرقی دارد. »علیرضا اصغری« می افزاید: برای مدیریت بهتر پسماندها در 
تبریز، طرح راه اندازی مرکز زباله سوز دراین شهر ازچند سال قبل مصوب شده است 
که پس از بررسی های متعدد، یک شرکت فرانسوی ساخت آن را برعهده گرفت. 
اجرای این طرح در حوزه مدیریت پسماندهای شهری تبریز بسیار محوری است.

وی ادامه می دهد: مراحل مطالعاتی و کارهای مربوط به تبدیل تفاهم نامه به عقد 
قرارداد برای ســاخت این مرکز در مراحل نهایی قــرار دارد و پس از تکمیل این 
مراحل، طرح در صحن علنی شورا ارائه و کارهای اجرایی آغاز خواهد شد. مدیرعامل 
سازمان مدیریت پســماند شــهرداری تبریز همچنین با بیان اینکه ساماندهی 
خودروهای حمل پسماند در تبریز دغدغه جدی مسئوالن این سازمان است، اضافه 
می کند: امسال سامانه شفاف ســازی وضعیت این خودروها در سازمان مدیریت 
پسماند شهرداری تبریز راه اندازی شده و هزارو300 دستگاه خودروی فعال دراین 

حوزه ساماندهی شده اند و به صورت منظم به وضعیت آنها رسیدگی می شود.

بازگشتبیمارستانامامخمینی)ره(کرج
بهچرخهدرمان

مسئوالن استان از واگذاری مدیریت بیمارستان به بنیاد 
شهید و رفع مشکالت حقوقی آن خبر می دهند
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به عنوان یک متخصص و صاحب نظر در 
حوضه آب فکر، می کنید چقــدر از تنش های آبی 
امروز ایران و حتی مناطــق پرآبی مانند مازندران 

ناشی از کم آبی و خشکسالی است؟
 امروز از اســتانی مانند مازندران که دارای بزرگ ترین 
منابع آبی کشور اســت، با صفت »تشنه« یاد می شود 
و می بینیم که این اســتان عماًل در چالش خشکسالی 
دســت و پا می زند. اســتانی که از کوه، جنگل و دریا 
به عنــوان 3موهبت اصلی اقلیمی برخوردار اســت، از 
یک سو با بحران زباله روبه روست و ازسوی دیگر کشاورز 
خسته از معیشت ناپایدار، عرصه تولیدش را غمگینانه 
به سوداگران زمین می ســپارد. همه اینها و تجربه های 
حاصل از مدیریــت در دهه های گذشــته، درس های 
عبرت آموزی در اختیار ما می گذارد که اگر تدبر کنیم، 
نیاز به تغییر در ســاختار مدیریت را به مراتب جدی تر 
از خود مدیران گوشزد می کند. تجربه به ما نشان داده 
و طبیعت به ما آموخته که ادامه روند کنونی ســاختار 
مدیریتی در حوزه مســائل اکوسیستمی، چه بسا فردا 
همه کشور را دچار مشــکل کند که امروز خوزستان و 

سیستان وبلوچستان با آن دست به گریبانند.
یعنی در همه استان ها استعداد بروز این 

چالش وجود دارد؟
ما در فالت خشــک و کم آب ایــران زندگی می کنیم. 
همه اســتان ها اســتعداد تنش آبی دارند. حتی امروز 
در مازندران شــاهد تنــش آبی هســتیم. مثال های 
متعددی می توانیم بیاوریم که نشان می دهند مشکل 
اصلی ما در ســاختار مدیریــت منابع آب اســت. در 
سیستان و بلوچســتان یــک پروژه بزرگ کشــاورزی 
46هزارهکتاری بــا اعتبار 750میلیون دالر ازســوی 
وزارت جهاد کشــاورزی که متولی شبکه فرعی است 
اجرا شد، بدون اینکه درنظر گرفته شود که بخش مهم 
آب موردنیاز باید از منابع مرزی که عمدتا در افغانستان 
است تأمین شود. در خوزســتان این وضعیت برعکس 
است؛ کشاورزی در پایین دســت منابع آبی فراوان این 
اســتان، بهره بردار و شبکه فرعی اســت. اما منابع آبی 
باالدســت را وزارت نیرو به عنوان متولی قانونی منابع 

آبی به سایر حوضه ها منتقل می کند. امروز عمده ترین 
چالش خوزستان ناشی از 2مســأله است؛ یک بخش 
انتقال آب از سرشاخه های این اســتان به حوضه های 
مجاور و یک بخش دیگر هم تثبیت الگوی کشــت. در 
واقع وزارت جهاد کشاورزی به دلیل فربه شدن و تعدد 
مســئولیت ها، از حفظ اراضی و توســعه کشاورزی تا 
مدیریت آب و دامپروری و ســایر مســئولیت هایی که 
بعضا متناقض هم هستند، نمی تواند مدیریت درستی 
داشته باشد. برای همین تأکید می کنم که مدیریت آب 
و آبخیزداری باید به یکپارچگی و انسجام برسد. امروز 
دیگر آب مسأله اقتصادی و محیط زیستی نیست، یک 
موضوع مهم اجتماعی و حتی امنیتی است. وقتی به این 
نقطه رسیدیم، باید جایگاه مدیریت منسجم برای آب 

داشته باشیم.
تغییر در ســاختار مدیریــت که از آن 
صحبت می کنید، یعنی پایان دادن به روند کنونی 
مدیریت بر آب و محیط زیست یا اصالح همین روند 

موجود؟
 یعنی بازنگری در فرایند مدیریت و ایجاد ساختارهای 
جدید و علمــی مدیریتی که بدون تعــارض منافع در 
یک سازمان متولی سبب صیانت از مهم ترین سرمایه 
طبیعی جامعه، یعنی آب و خاک و محیط زیست شود. 
ممکن است بگویید که من و همکارانم در جایگاه یک 
کارشناِس منتقد آیا راهکاری هم داریم؟ بله، حتما این 
مسأله راه حل دارد. به شرط اینکه این تن رنجور آماده 
یک جراحی بنیادین باشد و مدیران هم بپذیرند جراحی 
درد دارد، امــا درمان هم به دنبال آن اســت. مدیران و 
ســاختار مدیریتی ما دراین حوزه باید بپذیرد استفاده 
از انواع ُمســِکن ها هرچند آرامش های مقطعی درپی 
داشته باشد، هیچ گاه درمان کننده نیست. با روش های 
تسکینی نمی توان منتظر درمان بود و چه بسا تأخیر در 
درمان اساسی با استفاده از مسکن ها، منجر به بزرگ تر 
شدن تومورهایی شود که اقتصاد و زیست بوم این کشور 
به آن دچار شده است اما بعید اســت امروز که کم آبی، 
فرسایش خاک، انباشت زباله ها، تولید انرژی و در یک 
کالم مشــکالت محیط زیســتی به چالش های جدی 

تبدیل شده، بتوان زمان زیادی را با شیوه کنونی 
ادامه داد. برهمین اساس هم بود که رهبرمعظم 
انقالب نیز در ســال1393 و در دیدار با فعاالن 

زیست محیطی هشــدار دادند »مسأله  
محیط زیست، مسأله  این دولت و آن 

دولت نیست؛ مسأله  طوالنی مدت 
اســت؛ مســأله  این جریان و آن 
جریان نیست؛ مسأله  همه  کشور 
اســت. به تعبیر دیگری، شــاید 
خساراتی به بار بیاید که فرصت 

چندانی برای جبران آن نباشد!«
پیشــنهاد و راهــکار 

مشخص شما چیست؟
 پیش از اینکه به دنبال شایســتگان حضور در 

مدیریت مسئولیت های مرتبط با پست مدیریت های 
اکوسیستمی باشیم، با تکیه بر شاخص های حاصل از 
تجربه های به دســت آمده باید ابتدا ساختار مدیریتی 

حوزه های زیست محیطی را تغییر دهیم.
 نوسازی ساختاری به یک سری شاخص ها 
و تعاریف جدید نیاز دارد. فکر می  کنید بر مبنای چه 

شاخص هایی باید این تغییر اعمال شود؟
صرف نظر از اینکه در همه این ســال ها حتما مدیران 
دلسوز، الیق و کارآمد در بخش کشاورزی کشور فعال 
بوده  و هســتند، اما واقعیت این است که با گستردگی 
مأموریت هــا، گاهی حقــوق محیط زیســتی و رونق 
کشــاورزی در تعارض با یکدیگر قرار می گیرند. مانند 
رســالت ترویج بخش کشــاورزی در برابر جلوگیری 
از تغییر کاربری اراضی. نخســتین نیاز، اعتمادسازی 
برای کشاورز است و دومی مواظبت از سرمایه های پایه 
دربرابر تخلف های احتمالی که هرچند هر دو ضروری 
است، اما تجربه نشان داده به هیچ عنوان هر دو وظیفه 
در مأموریت های یک دستگاه نمی گنجد. مگر آنکه قرار 
باشد از دقت در انجام یک وظیفه به نفع دیگری کوتاه 
بیاییم. همین چالش در مرتبه بزرگ تری در تعارض های 
بین حفظ عرصه های طبیعی و توسعه بخش کشاورزی 
دیده می شــود. شــوربختانه معموال آن که در بیشتر 

اوقات دراین میان قربانی می شــود یا در سایه 
قرار می گیرد، منابع طبیعی است. گستردگی 
زمین خواری ها و دست اندازی به منابع طبیعی 

دراین سال ها شاهدی براین مدعاست.
اشاره شــما به نهادی 
مانند وزارت جهاد کشــاورزی 

است؟
یــک نمونــه موجــود همین 
وزارتخانه اســت. انتظار می رود 
مدیریــت کالن کشــور پس از 
سال ها این تجربه را آموخته باشد 
که یک دســتگاه نباید همزمان هم 
وظیفــه تولی گری و حاکمیتی داشــته 
باشــد و هم در جایگاه متقاضــی برخورداری 
از مواهبی بنشــیند که خود متولی آن اســت، چراکه 
قطعا تعارض منافع او را مجبور بــه جانبداری از یکی 
از دو طرف می کند که معموال هــم آن طرف، جایگاه 
متقاضی اســت. یک نمونه دراین زمینه مســأله مهم 
مرز مشترک زمین های کشاورزی و باغی با عرصه های 
منابع طبیعی در استان هایی مانند گیالن و مازندران یا 
استان های غربی کشور اســت. در مازندران نزدیک به 
4هزارکیلومتر طول مرز اراضی زراعی و منابع طبیعی 
است. طبیعتا یک نهاد حامی منابع طبیعی باید از حق 
آن دفاع کند، اما سازمان منابع طبیعی زیرمجموعه ای 
از وزارت جهاد کشاورزی اســت. وقتی متولی خودش 
ذینفع باشد، می تواند درست مدیریت کند؟ به همین 
دلیل می بینیم که هر روز عرصه های منابع طبیعی ما 
دچار چالش می شود، چون منابع طبیعی در سایه وزارت 
کشاورزی مدیریت می شود. مثال روشنگرانه دیگر این 
مسأله، وجود صنعت برق در کنار مدیریت آب در قالب 
وزارت نیرو اســت که به تناقض های آن پیش تر اشاره 
کردم. تولید برق در رقابــت با بخش های دیگر صنعت 
و بخش کشــاورزی متقاضی حوضه آب قرار دارد. در 
چنین شرایطی، اصوال این پرســش به ذهن می رسد 
که چرا نباید در کنار سایر حوزه های انرژی مثل تجربه 
موفق بسیاری از کشورها ما هم یک وزارت انرژی داشته 

باشیم؟ اصال در شرایطی که مدیریت یکپارچه منابع 
آب به عنــوان یک دکترین موفق جهانی به رســمیت 
شناخته شده، چرا هنوز اصرار داریم بخشی از مدیریت 
آب شامل تامین آب و شبکه های اصلی انتقال و توزیع 
در دل وزارت نیرو قرار داشته باشد و بخشی دیگر شامل 
شبکه های فرعی در مدیریت آب و خاک و آبخیزداری 
و آبخــوان داری در وظیفه  وزارت پرمســئولیت جهاد 
کشاورزی و در حیطه وظیفه مندی سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری و برخی نهادهای کمترمرتبط دیگر 

پراکنده باشد؟
یعنــی مدیریت آب در همــه بخش ها 
به صورت مستقل به یک نهاد مشخص واگذار شود؟

دقیقا همین طور است. امروز که مسأله آب، بی سروصدا 
خود را به صدر چالش های کشور رسانده، واقعا زمان آن 
نیست که به فکر یک وزارت آب و آبیاری مستقل باشیم 
تا کل زنجیره تولید و زنجیره تولی گری آب در کشور را 
به صورت یکپارچه عهده دار شــود و سایر دستگاه ها از 
جایگاه متقاضی و به صورت حجمــی نیاز خود را از آن 
دریافت کنند؟ البته این موضع را درباره محیط زیست 

و تولی گری این بخش نیز مطرح و چاره ساز می دانم.
اینکه سازمان حفاظت محیط زیست به 

وزارتخانه ارتقاء یابد؟
بلــه. حساســیت های صیانــت از محیط زیســت و 
منابع طبیعی همواره تشریح شده و برخی تناقض ها و 
مظلومیت های ادامه حضور منابع طبیعی زیرسایه جهاد 
کشاورزی نیز بر کسی پوشیده نیست. منابع طبیعی و 
محیط زیست کامال همجنس هستند. نمی توان پاسخگو 
و متولی را در یک وضعیــت تعریف کرد. همان چالش 
مرز زمین های کشاورزی با عرصه های محیط زیستی 
و منابع طبیعی که در شــمال وجــود دارد را در همه 
استان هایی که گنجینه های منابع طبیعی دارند ازجمله 
استان های غربی شاهد هستیم. وقتی تمایل دستگاه 
متولی منابع طبیعی به سمت کشاورزی باشد، نمی تواند 
از منافع محیط زیست و منابع طبیعی دفاع کند. سازمان 
حفاظت محیط زیســت هم که در جایگاه یک معاونت 
ریاست جمهوری، اهرمی برای مورد پرسش قرار گرفتن 

ازسوی نمایندگان مقابل خود نمی بیند. به همین دلیل 
شاید زمان آن باشد به جای یک معاون رئیس جمهوری 
برای محیط زیســت، به دنبال یک وزارتخانه توانمند و 
با مسئولیت مستقل حاکمیتی برای حفظ زیست بوم 
کشــور به عنوان وزارت محیط زیســت، منابع طبیعی 
و حفظ کاربری اراضی در کشــور باشیم. به این شکل 
نمایندگان مردم در مجلس نیز اهرم های مناســب و 
قانونی برای کنترل پاســخگویی مدیر منتصب در این 
مســئولیت دارند. قطعاً چنین مجموعــه قدرتمند و 
دارای صالحیت کارشناسی هیچ گاه زیربار اشتباه هایی 
مثل طرح »تنفس جنــگل« و نارســایی هایی مانند 
نابودی تاالب های حیاتی شمال و جنوب کشور و دادن 
مجوزهای زیست محیطی به طر ح های غیرکارشناسی 
نخواهد رفت و از صالبت و استقالل الزم برای حفاظت 

از امانت آیندگان این مرز و بوم برخوردار خواهد بود. 
دراین صورت عالوه بر مدیریت مستقل 
منابع آبی در کشور، وظیفه وزارت جهاد کشاورزی 
صرفا فعالیت در حوزه تخصصــی خودش یعنی 

کشاورزی خواهد بود.
درست اســت. قطعا برداشــت این بارهای ناهمگون و 
بعضا متعارض از ســبد مســئولیت های وزارت جهاد 
کشــاورزی، کمک قابل توجهی به چابک تر شدن این 
مجموعه در انجام وظایفش برای تحقق رسالت جهش 
تولید و مانع زدایی و پشتیبانی از آن خواهد کرد. چه بسا 
بتوان آرزوی دیرینه انتزاع وظایف بازرگانی محصوالت 
کشاورزی از یک وزارتخانه بی ربط دیگر یعنی صنعت، 
معدن و تجــارت و الحــاق آن بــه مأموریت های این 
وزارتخانه و کامل کردن زنجیره تأمین محصوالت بخش 
کشــاورزی را محقق کرد. فراموش نکنیم که ساختار 
درســت حتی گاهی آدم های نادرســت را هم مجبور 
به همراهی با راه اصولی و منطقی می کند و ســاختار 
نادرســت که درآن همیشــه کار کارشناسی در سایه 
قرار می گیرد، ممکن است آدم های توانمند و شایسته 
را هم ازپا بیندازد. از این گونه تجربه ها در کشور ما کم 

نداشتیم.

دکترای علوم و مهندسی آب معتقد است که تنشآبی؛کابوسیبرایهمهاستانها

مشکل اصلی را باید در ساختار مدیریت منابع آب 

در استان های مختلف جست وجو کرد

افزایش تنش های آبی و تشــدید خشکسالی در سراسرکشــور در ماه های اخیر که از ابتدای سال جاری 
هشدارهایی درباره آن داده شده بود، سبب شده توجه به مســائل مربوط به محیط زیست و منابع آبی در 
جامعه افزایش یابد و قشــرهای مختلف جامعه و به ویژه صاحب نظران حساسیت های بیشتری نسبت به 
روند موجود مدیریت بر منابع آب کشور نشان دهند. از نگاه این قشر، چالش اصلی آب در ایران، مدیریت 
نادرست بر منابع آبی و برنامه ریزی های اشتباه در حوضه های آبریز مختلف است که سبب شده به مرور زمان 
بر میزان چالش های محیط زیستی و تنش های آبی در مناطق مختلف کشور افزوده شود.اتخاذ تصمیم های 
بحث برانگیزی مانند انتقال آب بین حوضه ای، اجرای سدهای متعدد روی رودهای مهم و سرشاخه های آنها 
و بسیاری از تصمیم های مشابه در حوزه محیط زیست و به ویژه منابع آبی که به صورت مستقیم بر زیست بوم 

مناطق مختلف تاثیرگذار اســت، در کنار نتایج و پیامدهای مخرب این طرح ها، ســبب شده دوستداران 
محیط زیست و کارشناسان و صاحب نظران انتقادهای متعددی را به روند موجود مدیریت منابع آبی کشور 
مطرح کنند؛ انتقادهایی که حاال با روی کار آمدن دولت جدید، نشانه هایی از تبدیل شدن به انتظار برای تغییر 
رویکرد مدیریتی بر حوزه های آب، محیط زیست و منابع طبیعی دارند.دکتر »بابک مؤمنی« دانش آموخته 
مقطع دکترای علوم و مهندسی آب و عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه پیام نور معتقد است 
چالش هایی که این روزها کشور ما در فضای اکوسیستمی خود تجربه می کند، آدرس هایی را می دهد که اگر 
درست درک نشود، باید منتظر گمراهی و سقوط جبران ناپذیری در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی بود.
به اعتقاد وی، اگر مانند گذشته درها بر همان پاشنه بچرخد و مدیریت جدید اجرایی کشور بخواهد با نگاهی 
فردمحور راه عالج چالش های دیروز که خیلی زودتر از آنچه پیش بینی می شد به بحران تبدیل شده است 
را فقط در تغییر مدیران ببیند، باید منتظر وضعیت بحرانی تری در حوزه محیط زیست و اکوسیستم باشیم. 

گفت وگوی همشهری با این استاد دانشگاه و پژوهشگر حوضه آب را در ادامه بخوانید:

اشکان جهان آرای
خبرنگار

یکی از چالش های مهم منابع زیستی کشــور، دخالت افراد و مجموعه های 
غیرمتخصص در مســائل تخصصی اســت که عمدتاً هم بــا رویکرد 

غیرتخصصی و براساس بخشی نگری انجام می شود. گواه این مدعا نیز 
فعالیت این همه صنایع آب بر در مناطق خشک و کویری مرکزی 

ایران اســت. در واقع برنامه ریزی برای مصرف آب به شــکل 
نادرستی انجام می شود. برای مثال در استان فارس سد یک 
میلیارد مترمکعبی درودزن، سد مالصدرا و سد سیوند ساخته 
می شــوند تا آب موردنیاز کشــاورزی را تأمین کنند. نتیجه 

می شود این که تاالب های منطقه مانند بختگان خشک می شود. 
یعنی تاالب ها کویر شد تا آب برای کشاورزی تأمین شود. مشکل 

ما در حوزه منابع زیستی بخشــی نگری و نبود نگاه تخصصی است. ما 
امروز در کشور به اصالحات در مدیریت آب نیاز داریم، چون وزارت نیرو بدون 

توجه به رســالت اصلی اش که مدیریت منابع آب براساس ظرفیت هاست، 
فقط می خواهد آب تأمین کند. در حوضه آبریز هراز می بینیم که حقابه 
زیست محیطی رودخانه و کشاورزی مازندران از سد الر را سال هاست 
رعایت نمی کنند و حتی تصمیم گرفته انــد همان مقدار آب که 
از الر به سمت هراز جاری می شــود را نیز به تهران برگردانند. 
مشکل اینجاســت که ابتدا تخصیص آب تصویب می شود و 
سپس به دنبال ارزیابی زیست محیطی می روند؛ درحالی که 
ارزیابی زیســت محیطی باید پیش از تخصیص انجام شــود 
و مطالعه جامع مصرف و تولید آب که بــه آن تابلوی منابع و 
مصارف می گوییم را داشته باشیم. به دلیل همین چالش هاست که 
برنامه های متعدد تهیه شده مانند طرح سازگاری با کم آبی به خروجی 

مناسب منجر نمی شوند.

این روزها برخی نمایندگان مجلس یازدهم پیگیر طــرح احیای وزارت جهاد 
سازندگی شده اند. استنادشــان هم به خدمات این نهاد در گذشته و سوابق 
ارزشمندي اســت که در زمینه محرومیت زدایي داشت. قطعا کسی نافی 

خاطرات خــوش به جا مانــده از تالش های تاریخی »سنگرســازان 
بی سنگر« چه در دوران جنگ تحمیلی و چه در خدمت رسانی به 
محرومان نیســت، اما اوال تجربه گذر از 40سال نخست انقالب 
به ما می گوید امروز اگر به دنبال روحیه جهادی هســتیم، باید 
آن را در سطح همه دستگاه های اجرایی و حاکمیتی کشور در 
هر سه قوه محقق کنیم و مطلقا نباید تفکر جهادی را محصور در 

یک وزارتخانه کرد. ثانیا یکی از ایرادهای وارده به ســاختار فعلی 
مدیریتی، گستردگی مأموریت ها و گاهی تعارض میان وظایف متعددی 

است که یک وزارتخانه برعهده دارد. اگر قرار است وزارت جهاد سازندگی امروز 

تشکیل شود، مشخصا در کدام حیطه تخصصی بنا بر فعالیت دارد؟ کشاورزی 
و دامپروری؟ ســاختمان و فعالیت های عمرانی؟ مدیریت منابع پایه نظیر 
آب و خاک؟ کدام موضوع؟ به نظر از اساس بهتر است به دنبال گسترش 
روحیه و تفکر جهادی در کنار کاِر کارشناسی در سطح همه وزارتخانه ها 
باشیم و بپذیریم امروز نسبت به سال های اول انقالب، ایجاد سازمان 

و کادرسازی به شکل تخصصی درحدی است که تشکیالتی مانند 
جهادسازندگی و محرومیت زدایی باید با پشتیبانی حاکمیت 

به سازمان های مردم نهاد واگذار شود. به جای ایجاد نهادها 
و مجموعه های موازی، باید به سمت تخصصی سازی 

و اســتقالل مجموعه هایی مانند سازمان های 
مرتبط با آب، کشــاورزی، محیط زیســت و 

منابع طبیعی حرکت کرد.

هشداربرایخروجازریلتوسعهاصالحاتدرمدیریتآب
دکتر حسینعلی ابراهیمی کارنامی

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران
دکتر مجید قربانی

 مدرس دانشگاه و پژوهشگر توسعه

عكس: همشهري
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   افزایش بی ضابطه قیمت نان در زنجان
در روزهای اخیر برخی از نانوایی های شهر زنجان در اقدامی هماهنگ و بدون اطالع رسانی 
قبلی، نرخ نان ها را گران کردند و مردم هم بی خبر از موضوع، به یکباره با افزایش قیمت ها 
مواجه شدند. جالب اینجاست که پیگیری شهروندان نشان می دهد این اقدام برخی نانوایان 
بدون هماهنگی های الزم با نهادهای مربوطه انجام شده اســت. ســئوال اینجاست که چرا 
مسئوالن اجازه می دهند عده ای با اقدام های نابه جای خود، فضای روانی جامعه را تحت تأثیر 

قرار دهند.
یک شهروند از زنجان

   بیکاری جوانان بومی در عسلویه
با وجود اینکه عســلویه از قطب های اقتصادی مهم کشــور اســت، اما مردم این منطقه با 
مشکالتی مواجهند که به نظر می رسد مورد کم توجهی مسئوالن مربوط قرار گرفته است. 
تعداد زیادی از جوانان بومی عسلویه درحالی بیکارند که حدود 100هزار نیروی کار دراین 
منطقه شاغل هستند. انگار قرار است سهم ما از قدرت اقتصادی عسلویه هوای آلوده ای باشد 
که به ریه هایمان وارد می شود. مردم این منطقه درحالی با تبعات فعالیت های اقتصادی حوزه 
انرژی درعسلویه دست به گریبان هستند که جوانان شان از بیکاری و فقر به تنگ آمده اند. 

مسئوالن صدای مردم بومی این منطقه را بشنوند.
ایرج صیداوی از عسلویه

صدای همشهری
شهرام سوادکوهی

خبرنگار

ساخت پیاده راه در سمنان یکی از برنامه های 
اولویت دار مدیریت شهری در چند سال اخیر 
بوده که پس از انجام برخی امور زیرســاختی 
مانند تغییر مســیر شــبکه های آب و برق و مخابرات در 
سال گذشته، باالخره از ابتدای سال جاری وارد فاز اجرایی 

شد و در هفته دوم ماه جاری تقریبا به بهره برداری رسید.
این طرح در خیابــان قدیمی و پرتــردد امام خمینی)ره( 
ســمنان اجرا شــده تا با توجه به وجود بناهای تاریخی و 
قدیمی و همچنین استقرار بخشی از بازاریان هسته مرکزی 
شهر دراین نقطه، به جاذبه ای گردشگری در شهر سمنان 

تبدیل شود.
مجریان ایــن پیاده راه در زمــان طراحــی و برنامه ریزی 
برای ســاخت آن را درصــورت تکمیل و اجرایی شــدن 
همه برنامه های مدنظــر، هم تراز بــا پیاده راه های موفق 
شهرهای ایران مانند پیاده راه شــهرداری رشت، پیاده راه 
امام خمینــی)ره( قم، پیــاده راه تربیت تبریــز، پیاده راه 
نقش جهان اصفهــان و پیاده راه 15خــرداد تهران عنوان 
کردند. از طرفی اجرای این طرح نیز مورد استقبال بسیاری 
از شهروندان سمنان قرار گرفت، چراکه با بسته شدن این 
خیابان به روی خودروها و ممنوعیت تردد، عالوه بر اینکه 
خطرهای ناشــی از ترافیک باال در آن کم می شود، فضایی 
تفریحی برای شهروندان سمنان ایجاد خواهد شد تا بخشی 
از زمان خود در شــبانه روز را بــرای تفریحی کوتاه مدت و 

شهری در آن بگذرانند.

انتقاد شهروندان 
 اما طی روزهای اخیر و با بهره برداری از پیاده راه، گالیه هایی 
ازسوی شــهروندان و به ویژه بازاریان مطرح شده است که 
نشان می دهد این پروژه تقریبا به بهره برداری رسیده، هنوز 
با نواقص و مشکالتی مواجه اســت. »امیرحسام صمدی« 
شهروند ساکن ســمنان دراین باره می گوید: قرار بود این 
خیابان به روی خودروها بسته و به پیاده راه تبدیل شود، اما 

همچنان شاهد تردد خودروها هستیم.
وی می افزاید: هزینه زیادی برای این پروژه صرف شد و قرار 
بود پیاده راه باشد. ازطرفی هم وقتی شهروندی از مغازه های 
موجود دراین خیابان خرید کند، باید مســیری طوالنی را 
پیاده بپیماید تا به خودروی خود یا ایستگاه تاکسی برسد. 
ضمن اینکه به نظر می رسد برای پارک خودروها در اطراف 

پیاده راه هم فکر اساسی نشده است.

درد دل کسبه
انتقادها از نگاه کســبه خیابان ســابق و پیــاده راه کنونی 
امام خمینی)ره( سمنان شکل دیگری دارد. یکی از کسبه 
این بازار به خبرنگارهمشهری اظهار می کند: خواست همه 
کسبه باز بودن خیابان و برقرار بودن تردد است. وقتی تردد 
ممنوع است، کسبه چطور باید کاالهایشان را به مغازه های 
خود بیاورند؟ االن که باربری می خواهد برای ما بار بیاورد، 
باید تا میدان امام خمینی)ره( یا چهارراه مازندران برویم تا 

بار خود را تحویل بگیریم.
برخی شهروندان هم اختالل ایجاد شده در نظم ترافیکی و 
تردد برخی خودروها از پیاده راه را مورد انتقاد قرارمی دهند. 
البته مدیران شهری از زمان آغاز اجرای پروژه اقدام هایی 

را برای رفع مشکل ترافیکی انجام داده اند. باز کردن مسیر 
جدید در شمال بوســتان ملت و محل مدرسه نبوت سابق 
برای هدایت خودروها به ســمت پارکینگ ابتدای خیابان 
امام خمینی)ره(، ایجاد مسیر جایگزین از خیابان کهنه دژ 
برای رســیدن خودروها به پارینگ روبه روی مسجدجامع 
و همچنین گشودن مســیر پارکینگ چاپارخانه در شمال 
چهارراه مازندران به روی شــهروندان برخی ازجمله این 
اقدام ها بوده است. اما درحال حاضر انتقاد جدی شهروندان و 

کسبه به بالتکلیفی این پیاده راه است.

بهره برداری، آزمایشی است
با این حال مسئوالن ســمنان می گویند که این پیاده راه 
به صورت آزمایشی بازگشایی شــده تا نواقص آن، پس از 
ارزیابی های کلی رفع شــود. فرماندار سمنان با بیان اینکه 
طرح ارزشــمند پیاده راه ســمنان نماد همراهی مردم و 
مســئوالن اســت، درباره آخرین وضعیت این پیاده راه و 
انتقادهای شهروندان می گوید: ساخت این پیاده راه هنوز 

به پایان نرسید و نواقصی دارد.
»نادر فخری« می افزاید: یک سری مصوبات شورای تأمین 
هنوز دراین پروژه اجرا نشده اســت. البته یکی از مشکالت 
طرح هم انجام نشدن اطالع رســانی دقیق درباره جزئیات 

این طرح توسط همکاران ما در شهرداری است.
وی ضمن قدردانی از کســبه این خیابان بابت همراهی در 
اجرای این پــروژه طی ماه های اخیر، ادامــه می دهد: این 
طرح فعال به صورت آزمایشی درحال اجراست و برای رفع 
مشکالتی که شهروندان و به ویژه کســبه محترم خیابان 
امام خمینی)ره( مطرح می کنند، تصمیم های خوبی اتخاذ 

شده که به زودی اجرا می شود.
فخری عنوان می کند: پس از شنیدن دیدگاه ها و مطالبه های 
کســبه، خواســته های آنان را لحاظ کردیم و برای تأمین 
پارکینگ و تردد ماشــین های خدمات رسان و باری از این 

محدوده نیز تصمیم هایی گرفته شده است.
وی درباره تردد برخی خودروها از پیاده راه تصریح می کند: 
عبور تعدادی از خودروها مانند تاکسی فعال با درنظر گرفتن 
برخی شروط انجام می شود، اما تردد خودروهای شخصی، 
موتور و دوچرخه از این پیاده راه ممنوع است. با تصمیم هایی 
که اتخاذ شــده نیز در آینده نزدیک تردد تاکسی ها را هم 

دراین مسیر شاهد نخواهیم بود.

رفع مشکل تردد شهروندان
فرمانــدار ســمنان از درنظــر گرفتن یک مصوبــه برای 
رفع مشــکل تردد شــهروندان در پیاده راه ســمنان خبر 
می دهد و می گویــد: از ابتدای طرح مصوبــه ای برای آن 
درنظر گرفته شد که براســاس این مصوبه شهرداری باید 
2دســتگاه ون برقی برای رفت وآمد شهروندان خریداری 
کند. این اقدام قرار اســت در آینده نزدیک انجام شــود و 
 بعد از خرید یا اجــاره ون برقی عبور تاکســی هم ممنوع 

می شود.
فخری با تأکید بر اینکه اجرای طرح پیاده راه اقدامی خوب و 
ارزشمند برای شهر سمنان است، اضافه می کند: شهروندان 
و به ویژه کســبه خیابان امام خمینی)ره( اطمینان داشته 
باشند که خواســته های آنان در ادامه طرح و پس از دوره 
آزمایشی بهره برداری رفع خواهد شد و فضایی مناسب در 

شهر ایجاد می شود.

 يكشنبه 24 مرداد 1400 
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 پایان فصل برداشت محصول در برخی استان ها، زمینه ساز گرانیآرامش در بازار گوجه فرنگی لرستان
 و کمبود مقطعی گوجه فرنگی در استان لرستان شد

در روزهای اخیر اخبار نگران کننده از 
بــازار کاالهــای اساســی مــردم 
دراســتان های مختلف کــم به گوش 
نمی خورد و تقریبا روزی نیست که تحوالت به وجود 
آمده در بــازار به ویــژه مایحتاج اصلــی، مردم را 
گالیه مند نکند؛ روزی با کمبود مــرغ مواجهیم و 
فردایش باید دل نگران افزایش قیمت لبنیات باشیم. 
در ادامه چنین رونــدی افزایش ناگهانی و خارج از 
عرف قیمت گوجه فرنگی در لرســتان در روزهای 
اخیر، ســوژه رســانه ها شــد و خیلی ها از گران و 
کمیاب شدن این محصول کشاورزی دراین استان 
خبر دادند؛ موضوعی که بازتاب های گسترده ای در 
افکارعمومی استان داشــت و لرستانی ها خواستار 
تنظیم بازار این محصول ازسوی مسئوالن مربوط 

شدند.
برهمین اساس هم بود که قیمت گوجه فرنگی در 
لرستان به 13هزارتومان هم رسید و بازار را دچار 
موجی از نوسان و التهاب کرد. برخی کارشناسان 

تنش های آبــی به وجــود آمده 
در ماه های اخیــر را دلیل این 
افزایش قیمت بی رویه عنوان 

کردند که احتماال به دیگــر انواع میوه و صیفی  نیز 
سرایت خواهد کرد. اما آن گونه که مسئوالن استان 
می گویند، در روزهای اخیر قیمت ها در بازار صیفی 
اســتان و به ویژه محصول گوجه فرنگی تا حدودی 
کاهش یافته و حتی به 4هزارتومان هم رسیده است.

 دالیل کمبود و گرانی گوجه فرنگی
اینها درحالی بود که رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان لرســتان در گفت وگویی از کاهش سطح 
زیرکشــت گوجه فرنگی به دلیل خشکسالی خبر 
داده بود؛ موضوعی که به نظر می رسد از اصلی ترین 
دالیل کمبود و گرانی این محصــول در بازارهای 
استان بوده است. وی حتی اعالم کرد که برآوردهای 
اداره جهاد کشاورزی استان حاکی از آن است که 
درسال جاری گوجه فرنگی کم تری در استان تولید 

و روانه بازار خواهد شد.
حتی برخی مسئوالن مربوط اعالم کردند به دلیل 
خشکسالی، سطح زیرکشت گوجه فرنگی در لرستان 
کاهش محسوسی داشته است و پیش بینی می شود 
امسال شاهد تولید محصول کم تری دراین استان 
باشیم. کشت گوجه فرنگی در همه شهرستان های 

لرستان انجام می شود، اما 
بیشترین سطح زیرکشت 
مربوط به شهرستان های 
پلدختــر،  بروجــرد، 

کوهدشت، خرم آباد و ازنا است . 
اینها درحالی است که با وجود برداشت بیش از سرانه 
موردنیاز، اما به دلیل نبود سردخانه و امکانات ذخیره 
این محصول، شرایط مناســبی برای انبارکردن و 
ذخیره ســازی مطلوب این محصول وجود ندارد و 
گوجه تولیدی استان صادر می شود؛ موضوعی که 
مشکالت بسیاری به همراه دارد و کمبود مقطعی 
این محصول در بازارهای لرستان از آن جمله است.

 لزوم توسعه صنایع تبدیلی
بررسی ها نشان می دهد ساالنه حدود 3میلیون تن 
محصول کشاورزی و باغی در لرستان تولید می شود؛ 
محصوالتی که حاصل دسترنج باغداران و کشاورزان 
این استان در حدود ۸00هزارهکتار زمین زراعی 
و 42هزارو ۶00 هکتار باغ مثمر اســت و ظرفیت 

بزرگی برای استان به حساب می آید.
درچنین شــرایطی و با وجود اینکه گفته می شود 
5میلیــارد و 300میلیــون تومان ارزش ســاالنه 
تولیدات کشــاورزی لرســتان در زیربخش های 
زراعی، دامی و باغی است، اما ضعف های زیرساختی 
و مدیریتــی موجود دراین حوزه، ســبب شــده 
ارزش افزوده قابل توجهی نصیب تولیدکنندگان 

لرستانی نشود.
از یک ســو کم توجهــی به صــادرات 
محصــول گوجه فرنگی لرســتان و 

خام فروشی این محصول و کمبود 
صنایع تبدیلی و فراوری ازسوی 

دیگر سبب شده است دست 
کشــاورزان و باغداران 

از ســود  لرســتانی 
محصول خــود کوتاه 

بماند.

 یک مشکل مقطعی
انتشــار اخبار کمبود 

و  فرنگــی  گوجــه 
همچنین کاهش ســطح 

زیرکشــت ایــن محصول 
درحالی است که به نظر می رسد 

در روزهای اخیر این مشکل تاحدودی 
فروکش کرده و بــا کاهش قیمت هــا، آرامش به 
بازار صیفی و به ویژه گوجه فرنگی اســتان لرستان 
بازگشته اســت.  این درحالی اســت که مسئوالن 
مربوط دراستان گرانی گوجه فرنگی در لرستان را 
مشکلی مقطعی ارزیابی می کنند و درحال حاضر 

رفع شده است.
مدیر امورباغبانی اداره جهاد کشــاورزی لرستان 

می گویــد: در این باره به خبرنگارهمشــهری 
گرانی میــوه و صیفــی  مختص 
استان لرستان نیست، اما ممکن 

اســت در فصل خاصــی، میزان 
تولید کاهش پیــدا کند یا 
اینکه صادرات ســبب 
گران و کمیاب شدن 
یک محصول شود 
و نوســان قیمت 

ایجاد کند.
حســن  محمد «
 » نی فــر کیا
می افزایــد: گرانی 
گوجــه فرنگی در 
لرســتان نیــز یــک 
مشــکل مقطعی است، 
چراکه برداشت این محصول 
در برخی از اســتان ها کــه اقدام به 
واردکردن گوجه فرنگی از آنها می کردیم، به پایان 

رسید و دچار کمبود و افزایش قیمت شدیم.

 فرصت طلبی سودجویان
وی ادامه می دهد: تا تولیدات دیگر اســتان ها وارد 
لرستان شود، کمی طول می کشد و دراین شرایط 
سودجویان از وضعیت موجود به نفع خود استفاده 
می کنند. البته باید درنظر داشــت که صادرات نیز 

در ایجاد چنین وضعیتی بی تأثیر نبوده است و باید 
برای برون رفت از چنین شرایطی چاره اندیشی شود.

کیانی فــر تصریح می کنــد: البته لرســتان تولید 
گلخانــه ای گوجه فرنگی هم دارد، اما برداشــت آن 
مدت زمان زیادی نیست که آغاز شده و با طی کردن 
روند ورود به بازار، مشــکل گرانی گوجه فرنگی رفع 
خواهد شد. برداشــت این محصول تا پایان مهرماه 
ادامه خواهد شد و دیگر مشکلی دراین زمینه ایجاد 

نخواهد شد.
وی اظهار می کنــد: درحال حاضر این محصول به 
قیمت کیلویی 4هزارتومان بــه وفور در بازار یافت 

می شود و جای نگرانی برای شهروندان نیست.

  افزایش تولید
مدیر امور باغبانی اداره جهاد کشــاورزی لرستان 
درباره سطح زیرکشت گوجه فرنگی دراین استان 
نیز می گوید: سطح کل گلخانه های استان ۷۸هکتار 

با تولید بیش از 12هزار تن انواع محصوالت است.
کیانی فر اضافه می کند: سطح گلخانه های اختصاصی 
که گوجه فرنگی تولید می کنند 1۷/5هکتار است که 
ساالنه بیش از 5هزارتن گوجه فرنگی تولید می کنند. 
این درشــرایطی است که امســال میزان تولید این 
محصول دراســتان نســبت به سال گذشته حدود 
10درصــد افزایــش خواهد 

داشت.

فاطمه کاظمی
خبرنگار

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 1۷با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.
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گرههایپیادهراهتازهسازسمنانبازمیشود
مسئوالن از اتخاذ تدابیری برای رفع مشکالت تردد شهروندان و فعالیت کسبه در پیاده راه خیابان امام خمینی)ره( این شهر خبر می دهند
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