
پاسخ به ابهامات درباره واكسيناسيون
با داشتن چه نشانه هايي نبايد واكسن زد؟  چه زماني ايمني با واكسن ايجاد مي شود؟ آيا واكسن، عالئم كرونا را تشديد مي كند؟  چند روز بعد از ابتال به كرونا 

براي تزريق دوز دوم بايد مراجعه كرد؟  و پاسخ به چند پرسش ديگر  در گفت وگو با رئیس مركز مديريت بیماری های واگیر وزارت بهداشت 

سهميه ايران
روزي 2 طال

تعداد مدال هاي ايران  در روز هفتم 
پارالمپیك به 11 و رتبه ما به 12  رسید

يادداشت
مصطفي هاشمي طبا ؛ رئیس سابق كمیته ملي المپیك

ورزشــكاران ايرانــي روزهاي گذشــته در بازي هاي 
پارالمپیك چند مدال گرفته انــد. اين مدال ها چقدر 
براي جامعه ما با ارزش اســت؟ اصوال همیشه تالش 
ورزشكاران معلول و جانباز، به دلیل اينكه از بخشي از نعمت هاي خدادادي محروم 
هستند، ارزش بیشتري دارد. حركت و تالش هاي آنها نه تنها براي جامعه معلوالن 
كه براي افراد عادي جامعه هم امیدبخش اســت به خصوص براي افراد سالمي كه 
تالشگر نیستند و براي انجام كارهايشان تنبلي مي كنند. چطور فردي كه 2پا ندارد، 
مي تواند با پاهاي مصنوعي در دوي 100متر بدود يا كســي كه نابیناست مسابقه 
جودو يا كشتي مي دهد؟ وقتي به اين سؤاالت جواب مي دهیم متوجه ارزش باالي 
كار اين ورزشكاران مي شــويم. بیش از همه كودكان و جوانان هستند كه از ديدن 
تالش اين ورزشكاران انگیزه مي گیرند و به آينده خودشان امیدوار مي شوند. آنها 
حتما پیش خودشان مي گويند ما كه همه اعضاي بدنمان سالم است، حق نداريم 

از تالش دست بكشیم.
در بازي هاي پارالمپیك، پاراآسیايي يا هر مسابقه ديگري كه از معلوالن مي بینیم، 
فقط مسابقه آنها به نمايش گذاشته مي شــود، ما فقط تالش آنها و مشكالتشان را 
حین مسابقه مي بینیم، اما مهم اتفاقات قبل از مســابقه است. معلوالن مشكالت 
زيستي و اجتماعي زيادي دارند و كســي كه ورزش مي كند، با مشكالت بیشتري 
هم درگیر خواهد شد و مسائل زيرساختي ورزشــي هم به ديگر مشكالتش اضافه 
مي شود. ورزشكاري كه در حال مسابقه است، چطور سر تمرين حاضر مي شود؟ با 
چه وسیله اي به سالن تمرين مي رود؟ جواب به همین 2 سؤال مشخص مي كند كه 
آنها چه مشكالتي دارند. كافي اســت به اين فكر كنیم كسي كه نیمه فلج است، از 
وسايل بهداشتي سالن هاي ورزشي مان مي تواند استفاده كند؟ اين سختي هاست 
كه استقامت اين افراد را باال مي برد و آنها را براي هر جامعه اي الگو و نمونه مي كند. 

نه تنها مدال بلكه اين تالش هاست كه براي ما و جامعه ارزشمند است.
بعضي از دوســتان گاليه مي كنند كه چرا مردم و مســئوالن فقــط در روزهاي 
پارالمپیك معلوالن را مي بینند. در اينجا نقــش تلويزيون اهمیت دو چندان پیدا 
مي كند. خیلي از مسابقات معلوالن جذاب است، مثل بسكتبال با ويلچر يا والیبال 
نشسته. مسابقات بسكتبال با ويلچر خیلي تماشايي است، بازيكنان از روي ويلچر 
توانايي هايشــان را به نمايش مي گذارند، زمین مي خورند، بلند مي شوند و به بازي 
ادامه مي دهند. ديدن اين بازي ها و اين تالش ها به جامعه امید و هیجان مي دهد. 
بیشتر رشته ها مسابقات جهاني دارند و در طول سال مي شود مسابقات و تمرينات 

آنها را از تلويزيون پخش و توجه مردم راجلب كرد.
نگاه جامعه به اين افراد هم مهم است. هم صداوسیما و هم مردم نبايد نگاهي از سر 
دلسوزي و ترحم به اين افراد داشته باشند چون كه آنها نیازي به اين نگاه ندارند. نگاه 
به ورزشكاران معلول بايد تحسین انگیز باشد. اين نگاه بايد در جامعه تقويت شود و 
اين كار به فرهنگسازي نیاز دارد. اين هم وظیفه رسانه ها به خصوص صداوسیماست 

كه بايد اين نگاه را تغییر بدهند.
مسئله ديگري هم كه درباره ورزشــكاران معلول وجود دارد اين است كه كار آنها 
با افراد سالم مقايسه مي شــود. مثال گفته مي شــود ركوردهاي آنها با ركوردهاي 
افراد ســالم خیلي فاصله دارد. بعضي ها با همین توجیه معترض هســتند كه چرا 
پاداش هايي كه به قهرمانان پارالمپیك داده مي شود تفاوت چنداني با پاداش هاي 
قهرمانان المپیك ندارد. ما از اينكه اين فاصله پاداش آنها به هم نزديك شده است، 
بايد خوشحال باشیم. افراد سالم همه ابزار را براي انجام يك حركت دارند اما افراد 
معلول با تالش شان است كه محدوديت ها را پشت سر مي گذارند و حركتي را انجام 
مي دهند. اين تالش آنهاست كه تحسین برانگیز اســت. هر چند نتیجه اي هم كه 
اين افراد در مسابقات به دست مي آورند با ارزش و مهم است اما تالش شان اهمیت 

ويژه اي دارد و تالش آنهاست كه بايد ديده شود.

 تالش ورزشكاران پارالمپيك
به جامعه اميد مي دهد

نگاه
سيد بهاءالدين حسيني هاشمي ؛كارشناس ارشد بانكي

سؤال مهم اين روزها چگونگي مهار تورم و جلوگیري 
از پولي شدن كسري بودجه دولت و استقراض از بانك 
مركزي است. به نظر مي رسد نخستین اقدام براي مهار 
تورم، ضرورت فهم درست از تعريف تورم است زيرا بايد 

ريشه هاي تورم  فعلي را شناخت و سپس براي درمان آن نسخه پیچید.
 تورم يعني افزايش تدريجي متوســط ســطح عمومي قیمت كاالها و خدمات كه 
مي تواند يا ناشي از فشار تقاضا يا برخاسته از فشــار هزينه باشد كه باعث افزايش 
قیمت تمام شده كاالها و خدمات مي شــود. در ايران ما با تورم ناشي از فشار تقاضا 
مواجه نیســتیم زيرا درآمد مردم كاهش يافته در نتیجه ايــن عامل نمي تواند بر 
ســطح تقاضاي كل در اقتصاد اثر بگذارد، هرچند ممكن اســت خانوارها نیازهاي 

تامین نشده اي هم داشته باشند اما قدرت خريد آنها تضعیف شده است.
بنابراين ما با نوع تورم ناشي از فشار هزينه مواجه هســتیم. در اين شرايط عوامل 
تشــكیل دهنده قیمت يك كاال، نظیر دســتمزدها، مواداولیه و ساير هزينه هاي 
تولید و خدمات، ناشي از رشــد نقدينگي و كاهش ارزش پول، باعث شده تا شاهد 
پديده فشار هزينه تمام شده كاالها و خدمات باشیم. در چنین وضعیتي كه قیمت 
تمام شــده كاالها و خدمات و هزينه تولید، به دلیل افزايش نقدينگي، باال مي رود و 
سمت تقاضاي اقتصادي هم ناشي از افت قدرت خريد، تضعیف شده، دچار پديده 

تورم توأم با ركود مي شويم.
پرسش اصلي اينجاست كه اين نقدينگي از كجا افزايش مي يابد؟ بايد بدانیم اگر رشد 
نقدينگي ناشي از رونق و رشد اقتصادي واقعي باشد، تعادل در اقتصاد حفظ خواهد 
شد اما در شرايط فعلي شاهد رشد نقدينگي، به دلیل كسري بودجه دولت هستیم، 
دلیل اين كسري بودجه هم، محقق نشــدن درآمدهاي پیش بیني شده در بودجه 
است. يك بخش از درآمدهاي دولت به درآمدهاي نفتي بستگي دارد كه در تنگناي 
تحريم ها قرار گرفته، بخش ديگري از درآمدهاي دولت هم عوارض و حقوق گمركي 
و مالیات هاست. بديهي است وقتي اقتصاد دچار ركود باشد و رونق را تجربه نكند، 
سودي در اقتصاد ايجاد نمي شود كه دولت بخواهد از آن سود مالیات بگیرد و تنها 

تمركز مالیاتي دولت بر گرفتن مالیات از درآمدهاي ثابت خواهد بود.
روشن است كه در شرايط فعلي مسیري براي كم كردن از حجم كسري بودجه دولت 
متصور نیستیم، در نتیجه گزينه پیش رو اين است كه سطح درآمدها و منابع بودجه 
تقويت شود. راه مطمئن در شرايط فعلي براي كاهش وابستگي بودجه دولت به منابع 
بانك مركزي و جلوگیري از رشد نقدينگي اين است كه دولت به انتشار اوراق قرضه 
داخلي و خارجي، هم به صورت ارزي و هم به صورت ريالي، روي آورد و سراغ گزينه 
چاپ پول توسط بانك مركزي نرود زيرا در اين مسیر، تامین كسري بودجه دولت 
باعث كاهش متغیرهاي تورم زا خواهد شــد و تقاضا براي نقدينگي از مسیر بانك 

مركزي مديريت خواهد شد.
يك گزينه ديگر انتقال اعتبارات بین المللي از طريق سیســتم بانكي است؛ به اين 
معنا كه، وقتي دولت خودش رأسا وارد مذاكره براي جذب اعتبار از خارج مي شود 
و در قالب هاي مختلف به تامین مالي اقدام مي كند، شبكه هاي بانكي هم مي توانند 
از اين گزينه استفاده كنند و اعتبارات بین المللي را جذب كنند تا تقاضا براي ريال 
كم شود كه نتیجه طبیعي آن تقويت ارزش ريال خواهد بود. به اين صورت مي توان 
منابع ريالي بانك ها را به سرمايه گذاري در بخش هاي ريالي انتقال داد كه نرخ سود 
و هزينه تولید را كاهش مي دهد و اثر آن كاهش تورم ناشي از هزينه است. از طرف 
ديگر وقتي بانك ها در قالب فاينانس و ري فايناس، يوزانس و ديگر روش ها به جذب 
اعتبار از خارج اقدام مي كنند، نتیجه اين است كه عرضه ناشي از واردات اعتباري 

افزايش مي يابد، بخشي از اين اعتبار به صورت كاالي مستقیم 
به بازار وارد خواهد شد و بخش زيادي از آن در قالب كاالهاي 

واسطه اي، مواداولیه يا ماشــین آالت اختصاص مي يابد كه برايند آن تقويت بخش 
عرضه و كاهش هزينه تولید خواهد بود.

مهار تورم با شناخت ريشه ها
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 موج تازه 
كالهبرداری های 

آنالين

ميراث ديجيتال 

پناهگاهی برای خاطره های 
مشترک مجازی

 وصيت نامه ای
برای صفحه مجازی 

دادگاهی برای افشای 
اطالعات مردگان

با افزايش قربانیان پیامك های 
فیشینگ و كالهبرداری، پلیس فتا 
برای میلیون ها كاربر تلفن همراه 

پیام هشدار ارسال كرده است

 پرونده اي درباره
حساب كاربري مردگان

 آيا حساب هاي كاربري
به جا مانده از درگذشتگان، برای 

بازمانده ها تسلی بخش است؟

 نظرسنجي: ترجیح می دهید،
اگر روزي نبوديد، چه اتفاقی برای 

صفحه  شخصی تان بیفتد؟ 

نمونه هايی از درخواست حقوقي 
 افشای اطالعات كاربران متوفی

از سوی بازماندگان

واكسن
به دوردست ها رسيد

بــار ديگر مســئله كالهبرداری های 
آنالين، تبديل به موضوعي مهم براي 
مردم شده اســت. مردم پیامك هايي 
دريافت مي كنند كه يا آنها را تشويق 
به برخورداري از امتیازات ويژه مي كند 
يا باعث ترس و نگراني آنها مي شــود. 
با افزايــش ايــن كالهبرداري ها روز 
گذشته پلیس فتا به مشتركان تلفن 
همراه پیامك هشــدار سراســري را 
ارسال كرد تا شــايد مقداري از اين 
حجم گسترده كم شــود. صفحه11 

را بخوانید.

ادامه در 
صفحه21

ضمیمه امروز همشهری استانی

 پلی به گردشگری چهارفصل در اردبیل

  آفت به جان بلوط های ایالم افتاد

  قنات های ایرانی میراث جهانی

@hamshahrinews

hamshahrinewspaper

t e l e g r a m

i n s t a g r a m

 واكسيناسيون سيار در مناطق عشايری
 صعب العبور و دورافتاده در جريان است

تورم داغ
در استان های 

مرزی

فوق العاده فرهنگيان 
 پرداخت نشده

حذف شد
دولت اعالم كرده پرداخت 

فوق العاده ويژه فرهنگیان به حدود 
18هزارمیلیارد ريال بودجه نیازدارد

در مرداد امسال ساكنان 4 استان 
مرزي كردستان، خراسان شمالي 
ايالم و آذربايجان شرقي تورمي 
در محدوده 49تا50درصد را 

متحمل شده اند

منحني نــرخ تورم در اســتان هاي 
مرزي و محروم ايــران همچنان در 
محدوده اي داغ در حال نوسان است. 
تازه ترين گزارش مركز آمار نشــان 
مي دهد؛ استان ايالم در غرب كشور 
طي مردادماه امسال بیشترين فشار 
تورم نقطه به نقطــه را تجربه كرده؛ 
درحالي كه همانند ماه هاي گذشته قم 
تنها استاني است كه با كمترين فشار 
تورمي مواجه است.  فقط 9استان با 
نرخ تورم ساالنه كمتر از 45.2درصد 
به عنوان میانگین نرخ تورم در 12 ماه 
منتهي به مــرداد امســال روبه رو 

شده اند. صفحه4 را بخوانید.

حذف فوق العاده ويژه فرهنگیان در 
نقطه اجرا، صداي اهالي آموزش  و 
پرورش را درآورده و باعث اعتراض 
گسترده آنها به مديران باال دست 
وزارت آموزش وپرورش شده است. 

صفحه10 را بخوانید.
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روي خط خبر 

همهدريككشتينشستهايم
محمدجواد ظریف، وزیر ســابق امورخارجه، در نشستي مجازي كه 
به منظور تقدیر از فعاليت هاي وي در طول 8سال گذشته در ِسمت وزیر 
امورخارجه با حضور علي اكبر صالحي )رئيس پيشين سازمان انرژي 
اتمي( و محمدجواد جهرمي )وزیر پيشين ارتباطات و فناوري اطالعات( 
برگزار شد، تصریح كرد: ما باید چشم هایمان را بشویيم و بدانيم كه همه 
ما در دنيا در یك كشتي نشسته ایم. به گزارش ایسنا، وي با بيان اینكه 
بعضا تفكرات ما براساس پارادایم هاي بي معناست و باید در راه رفع این 
پارادایم ها و گسترش نگرش هاي جدید كوشش كنيم، در پاسخ به سؤالي 
در مورد نوار صوتي منتشرشده از او و اینكه آیا این نوار صوتي 3  ساعت و 
نيم بوده یا بيشتر، گفت: این مصاحبه 7  ساعت بود. نصف آن پخش شده و 
نصف دیگر آن را دوستاني كه بخش اول را پخش كردند، صالح ندانستند 
كه منتشر كنند. وي ادامه داد: این قصه پرغصه اي است كه باالخره روزي 

مشخص مي شود و در كل باید به هرحال این نيز بگذرد.

دانشاپيروبهميزايرانپيوست
دان شاپيرو، سفير سابق آمریكا در سرزمين هاي اشغالي به عنوان مشاور 
ارشد، به ميز ایران در وزارت خارجه آمریكا پيوست. به گزارش فارس، 
یك مقام ارشد وزارت خارجه آمریكا با اعالم این خبر گفت كه شاپيرو 
روابط شخصي با تعداد زیادي از مقام هاي صهيونيستي ازجمله »نفتالي 
بنت«، نخست وزیر  داشته و مي تواند نقش كليدي در هرگونه مذاكرات 
داشته باشد. قرار است كه وي نقش هماهنگ كننده با رژیم صهيونيستي 
درباره جنبه هاي منطقه اي موضوع ایران داشته باشد. براساس اطالعاتي 
كه مقام ارشد وزارت خارجه آمریكا به آكسيوس داده، شاپيرو از هفته 
پيش كار خود را به عنوان مشاور ارشــد تمام وقت براي رابرت مالي، 
نماینده آمریكا در امور ایران آغاز كرده است. شاپيرو پيش از دیدار بنت با 
جو بایدن، رئيس جمهور آمریكا، در واشنگتن بوده و در موضوعات متعدد 
به ارائه مشاوره به وزارت خارجه پرداخته است. اگرچه وي با نمایندگان 

هيات اسرائيلي دیداري نداشته است.

پسازرفعتحريمهادرموردFATFتصميمميگيريم
ابوالفضل عمویي، عضو كميســيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس، در رابطه با سرنوشــتFATF  در دولت ســيزدهم گفت: 
كارگروه اقدام مالي براي مبارزه با پولشویي و تامين مالي تروریسم، 
موضوع جداگانه اي است كه در وزارت اقتصاد دنبال مي شود؛ هرچند 
كه وزارت امور خارجه پيگير مباحث مالي در این زمينه اســت. او به 
برنا گفت: در توافق اوليه كارگروه اقدام مالي 41درخواست از ایران 
داشت كه 39عدد آن اجرایي شده و 2مورد آن یعني پيوستن ایران به 
كنوانسيون پالرمو و مبارزه با تامين مالي تروریسم باقي مانده است. 
ایران در این دو مورد ابهام دارد زیرا پيوســتن به این كنوانسيون ها 
ســطحي از شــفافيت تراكنش هاي مالي براي برخي از كشورهاي 
خارجي ایجاد مي كند كه این مطلوب نظر ایران نيســت. ابوالفضل 
 FATF عمویي بيان كرد: باید تحریم ها رفع شود و پس از آن در مورد
تصميم مي گيریم. پس از مشخص شدن مذاكرات وین ایران در زمينه 

FATF آماده گفت وگو است.

وین همچنــان در انتظار بازگشــت 
اعضــاي 1+4 بــراي از ســرگيري ديپلماسي

گفت وگوهاي احياي برجام اســت؛ 
گفت وگوهایي كه ششمين دور آن خرداد ماه برگزار 
شــد، اما ادامه آن بدون اعالم تاریخ مشــخصي به 
تعویق افتاد. حاال اما با تشــكيل كابينه ســيزدهم 
حسين اميرعبداللهيان، نخستين سفر خود در مقام 
وزیر خارجه را به عراق و سوریه انجام داده و پيش از 
آن در گفت وگوهاي تلفني با مســئول سياســت 
خارجي اتحادیه اروپا و وزیر خارجه روســيه درباره 
مذاكرات وین صحبت كرده است. دیروز هم سعيد 
خطيــب زاده، ســخنگوي وزارت خارجــه درباره 
چگونگي ادامه روند مذاكرات وین در نشست خبري 
گفت: »این گفت وگوها بيش از اینكه منتهي به متن 
جدید باشــد، گفت وگوهاي تكنيكي اســت كه با 
جزئيات فرابخشــي با حضــور بخش هاي مختلف 
مرتبط انجام شده است. از این پس نيز همين خواهد 
بود و به صورت اجماع حاكميتــي به پيش خواهد 
رفت.« خطيب زاده همچنين خبر داد درباره »اینكه 
پيشــاني آن وزارت خارجه یا جاهاي دیگر باشــد 
تصميمي است كه روزهاي آینده اعالم خواهد شد.« 
پيش از این سيدعباس عراقچي، معاون محمدجواد 
ظریف، رئيس تيم مذاكره كننده ایران در وین بود، اما 
با روي كار آمدن دولت ســيزدهم ممكن است تيم 
ایران در این نشست با تغييراتي روبه رو شود و با توجه 
به صحبت هاي خطيب زاده حتي امكان دارد رئيس 
هيأت جدید نيز از مقامات وزارت خارجه نباشد. در 
همين حال، پنجم شهریور ماه نيز اخباري از دیدار 
كاظم غریب آبادي، نماینده ایران در ســازمان هاي 
بين المللي با سفرا و نمایندگان ایتاليا، آلمان و هلند 
منتشــر شــد. اما دیدار غریب آبادي بــا ميخائيل 
اوليانوف بيش از دیگران مورد توجه قرار گرفت؛ چرا 
كه پس از این دیــدار نماینده روســيه در تویيتي 
نوشــت: »گفت وگوهاي وین به زودي از سر گرفته 

خواهد شد.« 

روزهايآتيروزهايمهمياست
در چنين شرایطي سخنگوي وزارت خارجه ایران 
درباره متوقف شــدن گفت وگوهــاي وین پس از 
6دور گفت: »ما متأســفانه هيچ تغييري از سوي 
دولت واشنگتن در رفتار مشاهده نكرده ایم و آنها 
با تكرار همان رفتارها و سياســت هاي دولت قبل 

آمریكا به دنبال رســيدن به نتایج بهتري هستند. 
آنها باید در رفتار خود و اعمال فشــار حداكثري 
عليه ملت ایــران كه درواقع تروریســم اقتصادي 
اســت، تجدیدنظر كنند و در آن صورت است كه 
خواهند دید كه مسير گفت وگوها در وین به خوبي 
طي مي شود.« به گزارش ایسنا، خطيب زاده تأكيد 
كرد كه »آنچه در مذاكرات وین باقي مانده به خاطر 
لجبازي و رفتارهــاي غيرمنطقي طرف آمریكایي 
و غربي اســت و اگر تغيير رفتاري صورت بگيرد، 
برجام قابل احيا خواهد بود.« خطيب زاده در ادامه 
نيز تأیيد كرد كه جوزپ بورل، مســئول سياست 
خارجي اتحادیه اروپــا در گفت وگو با وزیر خارجه 
كشورمان خواستار از ســرگيري »هرچه زودتر« 
مذاكرات وین شده است: »آقاي اميرعبداللهيان نيز 
در این تماس تلفني ضمن استقبال از دیپلماسي 
تأكيد داشتند كه در این مســير باید حقوق حقه 
مردم ایران تأمين شود؛ موضوعي كه هم در برجام 
و هم در گفت وگوهاي وین ذكر و بر آن تأكيد شده 
اســت.« خطيب زاده افزود: »برجام در ایران و در 

عرصه بين المللي سندي است كه یك بار مذاكره 
و مهروموم شــده و امكان تغيير در آن نيست. در 
جریان مذاكرات یا موفق مي شــویم اجراي كامل 
آن را تضمين كنيم یا اینكه برجــام احيا نخواهد 
شد. هر كدام از این دو مســيرهاي متفاوتي است 
و به هر حال گزینه هاي مختلفي از سوي طرفين 
درصورت شكســت مذاكرات وین وجود دارد.« او 
با اشاره به اینكه تصميم گيري در ارتباط با برجام 
در ایران یك تصميم حاكميتي اســت، ادامه داد: 
»همه طرف هــاي باقيمانده در برجــام باید دقت 
كنند كه روزهاي آتي روزهاي مهمي اســت. در 
نحوه صحبت ها، موضع گيري ها و تالش هایي كه در 
سازمان هاي بين المللي ازجمله آژانس بين المللي 
انجام مي دهند، دقت كنند. هر اقدامي كه سازنده 
نباشد، مضر گفت وگوهاي وین است و ایران مطابق 
رفتار طرف هاي مقابل تصميم خود را اتخاذ مي كند 
و آنچه مهم است این است كه ما با همكاري 4+1 
بتوانيم دور بعدي مذاكرات وین را آغاز كنيم.« به 
این ترتيب طبق گفته هاي خطيب زاده در روزهاي 

آینده تصميــم ایران درباره مذاكــرات وین براي 
احياي برجام اعالم خواهد شــد. طبق گزارش ها 
كميته اي هم براي تطبيق متن به دســت آمده از 
6دور مذاكره پيشين در شوراي عالي امنيت ملي 
تشكيل شده است كه نمایندگان نهادهاي مختلف 

در آن حضور دارند.

تهرانورياضدرمسيراحيايروابط؟
اما همزمان با مذاكرات وین گفت وگوهاي منطقه اي 
ایران با عربستان در بغداد نيز مورد توجه بسياري 
قرار گرفته است. ســخنگوي وزارت خارجه در این 
زمينه گفت: »تاكنون 3دور گفت وگو بين 2كشور 
برگزار شده اســت و درصورت لزوم دورهاي بعدي 
برگزار مي شود.« روز شنبه هفته جاري نيز وزراي 
خارجه 2كشور در نشســت یك روزه بغداد حاضر 
شدند كه نخستين حضور آنها در نشستي منطقه اي 
به شــكل همزمان محسوب مي شــد. اما به گفته 
خطيب زاده گفت وگوي جدیدي ميان وزراي خارجه 
ایران و عربستان در جریان نشست بغداد انجام نشد. 

با این همه خطيب زاده افزود: »ایران هيچ گاه دست 
دوستي خود را از ریاض دریغ نكرده است و هرگاه 
در عربستان این اراده ایجاد شده است كه براساس 
سازوكار منطقه اي عمل كند و در این مسير حركتي 
داشته باشد با اســتقبال ایران روبه رو شده است.« 
سخنگوي وزارت خارجه تأكيد كرد: »هيچ بن بستي 
ميان این دو كشور بزرگ نيست كه قابل حل نباشد 
و تنها به اراده سياســي و به اقدام در پایتخت هاي 
2كشــور نياز دارد و این امر مي تواند كمك كننده 
باشد.« بســياري از تحليلگران معتقد هستند كه 
احياي روابط تهران-ریاض در مســير صلح و ثبات 
مي تواند تأثير به ســزایي بر معادالت منطقه داشته 

باشد.

تعيين تكليف مذاكرات وين درآينده نزديك
خطيب زاده: اگر آمریكا به برجام برگردد، ایران با آنها در اتاق برجام نشسته و اقدامات كاهشي خود را متوقف مي كند

هيچ كشوري نمي تواند جلوي 
تجارت مشروع ايران را بگيرد 

ارسالمحمولههايســوختازايرانبه
لبنانموضوعديگريبودكهســخنگوي
وزارتخارجهبهآنواكنشنشــانداد.
سيدحسننصراهلل،دبيركلحزباهلللبنان
چنديپيشازارسالسوميننفتكشبه
لبنانخبردادهبود.خطيبزادهدراينباره
گفت:»همانطوركهقبالنيزگفتهاماينكه
مانفتوسوختخودرابهچهكشورهاو
مشتريانيبفروشيميكتصميمحاكميتي
استونهآمريكاونههيچكشورديگري
درجايگاهينيستندكهبخواهندجلوي
اينتجارتمشــروعايرانرابگيرند.«او
ادامهداد:»مادرخصوصاعمالحاكميت
خودبســيارجديهستيموفكرميكنم
همگانبايدبدانندكهتجارتمشروعدر
اينحوزهجزوبديهياتاوليهحقوقبشر
است.درموردفروشمحمولههايسوخت
خودبهلبناننيزهمينمسيررارفتيمو
ماداميكهمشتريداشتهباشيموتقاضا
وجودداشتهباشد،اينمسيروفروشادامه
پيداميكند.«ســخنگويوزارتخارجه
همچنينباتأكيدبراينكهمردملبنانمردم
ثروتمنديهستند،اضافهكرد:»فقطبرخي
ازكشــورهابايدازسياسيكردنمسائل
دستبردارندواجازهدهندكهمردملبنان

نيازهايخودراتأمينكنند.«

ث
مك

 به دنبال بازدید جمعي از نمایندگان از زندان اوین مطرح شد

گلبارانمزارشهيدانرجاييوباهنر ضرورت اصالح ساختار سازمان زندان ها 
انتشــار تصاویر برخوردهاي خــالف قانون با برخي 

زندانيان از زندان اوین پاي نمایندگان كميســيون مجلس
اصل90مجلس را به بحث ساماندهي زندان ها باز كرد. 
آنطور كه از نتيجه بازدید و موضع گيري آنها در این باره بر مي آید عالوه 
بر محرز شدن تخلفات تأكيد این كميسيون بر ضرورت اصالح ساختار 
ســازمان زندان هاســت. ضرورتي كه همواره با بروز اتفاقاتي چون 
درگير ي زندانيان یا خودكشي برخي زندانيان امنيتي و سياسي در 
زندان ها و موارد مشــابه، مورد توجه و تأكيد حقوقدانان قرار داشته 
است.  ورود مجلس به بحث زندان اوین با تذكر ابراهيم رضایي، عضو 
كميسيون امنيت ملي در صحن علني صورت گرفت؛ تذكري كه سبب 
شد محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس كميسيون اصل90را مأمور 
رسيدگي به این موضوع كند؛ ماموریتي كه حاصلش بازبيني فيلم هاي 
منتشر شده زندان اوین در جریان بازدید روز یكشنبه اصل نودي ها با 

حضور برخي مدیران قوه قضایيه و سازمان امور زندان ها شد.

دستاوردبازديداصلنوديهاازاوينچهبود؟
 در جریان این بازدید كه عصر هفتم شهریور ماه انجام شد، اعضاي 
هيأت رئيسه كميسيون اصل90مجلس )حسن شجاعي، نصراهلل 
پژمان فر، محمود نبویان، علي خضریان، الهام آزاد و جليل ميرمحمدي 
ميبدي( و رضا تقوي نماینده تهران حضور داشتند. تقوي تنها نماینده 
غيرعضو این كميسيون بود كه در این بازدید حضور داشت.  حسن 

شجاعي، رئيس كميسيون اصل90پس از این بازدید گفت: فيلم هاي 
انتشاریافته از داخل زندان اوین بسيار تلخ و ناگوار است و ما قبل از 
بازرســي از این زندان فيلم ها را با دقت در كميسيون مورد بازبيني 
قرار دادیم. او ادامه داد: تخلف در زندان اوین محرز است و ما به این 
جمع بندي رسيدیم كه خاطياني در این پرونده وجود دارند و حتماً 

باید با آنها برخورد شود.
شجاعي درباره چگونگي درز این فيلم ها و تصاویر به بيرون از زندان هم 
گفت:این فيلم ها طي چند سال اخير توسط دوربين هاي زندان اوین 
ضبط شده بود و متأسفانه از آرشيو این مجموعه خارج شده است و 

این فيلم ها مربوط به سال 9۵ تا 99 است.

تركفعلصورتگرفته
شجاعي افزود:برخي از ترك فعل ها هم متوجه برخي از مسئوالن 
سازمان امور زندان ها و مدیران مياني است. به نظر ما ترك فعل هایي 
انجام دادند و جمع بندي كميسيون این است كه باید با این مسئوالن 

برخورد شود و باید یا استعفا دهند یا بركنار شوند.
 او ادامه داد: در مورد برخي از این فيلم ها كه تخلفاتي عيان شــده، 
متأسفانه كرامت انساني نادیده گرفته شده، در گذشته برخورد هاي 
الزم صورت پذیرفته بوده و مسئوالن مربوطه در همان زمان متوجه 
این موضوع شدند و همان موقع متخلفان و خاطيان به مراجع مربوطه 
معرفي شدند و برخورد الزم در همان ایام صورت پذیرفته، اما برخي از 

موارد هم وجود داشت كه متأسفانه از دید مسئوالن پنهان مانده بود 
و با انتشار این فيلم ها اكنون مشخص شده است. ما اینها را در زمره 

ترك فعل ها مي دانيم.

نبايدمسئلهراتقليلداد
او در ادامه با تأكيد بر اینكه ایــن حوادث- تضييع حقوق زندانيان- 
بسيار تلخ است به خبرگزاري صدا و سيما گفت: تلخي این حادثه 
در وجود چنين اتفاقاتي در زندان اوین اســت و انتشار آن چندان 
تلخ نيست، اما آنچه مهم است و با بازرســي اي كه ما انجام دادیم و 
با صحبت هایي كه با زندانيان مختلفي در بند هاي مختلف ازجمله 
بند هاي عمومي، امنيتي و همچنين زنان زنداني كردیم آنچه مسلم 
است این است كه تضييع كرامت انساني یك پدیده گسترده در زندان 

اوین یا زندان هاي جمهوري اسالمي ایران نيست.
 شجاعي افزود: اینكه برخي مدعي مي شوند اراده اي در نظام براي 
تضييع كرامت انساني و حقوق زندانيان وجود دارد، قطعاً خطاست. 
چيزي كه اتفاق افتاده مربوط به تعــدادي از مأموران این مجموعه 

است و به نظر ما حتي یك مورد آن هم زیاد است و نباید تحمل شود.
 او گفت: مسئله را نباید به خطاي مباشرین در صحنه تقليل دهيم، 
حتماً بخشي از مدیران در این موضوع تقصير دارند و جمع بندي ما این 
است كه باید این افرادي كه ترك فعل  و قصور داشته اند حتماً بركنار 
شوند.  رئيس كميسيون اصل 90 ادامه داد: براي اصالح فرایند ها و 
ساختار ها باید فكر اساسي اندیشيده شود. چرا كه ساختاري كه اجازه 
مي دهد خطاي كســي باعث تضييع حقوق زندانيان شود هم قابل 
تحمل نيست و نمي توانيم آن را به خطاي یك فرد تقليل دهيم و حتماً 
باید این ساختار و فرایند مورد دقت قرار گيرد و اصالحات اساسي در 
فرایند ها صورت پذیرد. شجاعي تصریح كرد: پرونده زندان اوین درباره 
این مورد هنوز باز است و ما از مسئوالن مربوطه به كميسيون اصل 
90 دعوت خواهيم كرد و ان شاء اهلل گزارش كه تهيه شد و به تصویب 

كميسيون رسيد خدمت مردم عزیز ارائه خواهيم داد.

 مراسم بزرگداشت شهداي هشتم شهریور دیروز با حضور 
جمعي از چهره هاي سياسي كشور در قطعه هفتادودو تن ديپلماسي

بهشت زهرا برگزار و درآغاز این مراسم به سنت هر سال 
مزار شهيدان رجایي و باهنر گلباران شد. معاون پارلماني و امور مجلس 
رئيس جمهور، فرماندار تهران، برادران شهيدان رجایي و باهنر، قائم مقام 
شوراي هماهنگي تبليغات اســالمي كشور، رئيس شوراي هماهنگي 
تبليغات اسالمي استان تهران، فرمانده سپاه محمد رسول اهلل)ص( و 
جمعي از خانواده هاي شهدا، ایثارگران، اقشار مختلف حاضران در این 
مراسم بودند. سخنران آغازین این بزرگداشت، محمد حسيني، معاون 
پارلماني رئيس جمهور بود. او با بيان اینكه عمل نكردن به وعده ها موجب 
آسيب دیدن سرمایه هاي اجتماعي شده و باید این اعتماد مجدد جلب 
شود، خطاب به مسئوالن تأكيد كرد: كسي كه در دولت است باید دندان 
طمع را بكشد و دنبال خدمت به مردم باشد. زیبنده نظام اسالمي نيست 
كه برخي مدیران به گونه اي عمل كنند كه االن در زندان باشند. به گزارش 
ایسنا، حسيني با تأكيد بر اینكه  دولت به دنبال خدمت به مردم بدون جار 
و جنجال است، گفت: مجلس انقالبي رأي باالیي به وزراي دولت داد و 
االن همه باید تالش كنيم تا مســير خدمت به مردم دنبال شود. عمل 
نكردن به وعده ها موجب آسيب دیدن سرمایه هاي اجتماعي شده است. 
باید این اعتماد مجدد جلب شــود. با این وضع موجــود راه به جایي 

نمي بریم، بلكه نياز به تحول داریم. 

مردم،دنبالتحققدولترجاييهستند
در ادامه این مراسم، نصرت اهلل لطفي، قائم مقام شوراي هماهنگي تبليغات 
اسالمي با بيان اینكه مردم خاطرات دوران كوتاه دولت شهيدرجایي و 
باهنر را فراموش نكرده اند و هنوز دنبال تحقق آن دولت هستند، افزود: 
شــهيدرجایي و باهنر باید الگوي دولتمردان ما باشند. این دو شهيد 
مكتبي، انقالبي، با اخالص و صادق با مردم بوده و به اســالم، انقالب، 
امام)ره( و مردم ایمان داشتند. امروز هم براي مسئوالن انقالبي بودن و 

انقالبي ماندن ضرورت دارد.

مصداقواقعيدولتاسالمي
محسن محمودي، رئيس شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي استان 
تهران در حاشيه مراســم در جمع خبرنگاران گفت: هدف از برگزاري 
مراسم گراميداشت شهدا ازجمله شهداي هشتم شهریور آن است كه 
بدانيم چه سرمایه هایي براي حفظ و حراست از انقالب اسالمي تقدیم 
شدند و راه این شهدا ادامه پيدا كند. محمودي خاطرنشان كرد: شهيدان 
رجایي و باهنر مصداق واقعي دولت اسالمي بودند و باید راه این شهيدان 
و شاخصه هاي رفتاري و عملكردي آنها الگویي براي دولتمردان جامعه 

اسالمي باشد.

نمونههايواقعيايثارجانبرايملت
شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي به مناسبت سالروز شهادت شهيدان 
رجایي و باهنر بيانيه اي منتشر كرد. در بخشي از این بيانيه آمده است: 
انفجار دفتر نخست وزیري در 8شهریور ماه1360 و شهادت مظلومانه 
شهيدان محمدعلي رجایي و محمدجواد باهنر، از نقاط سياه كارنامه 
ننگين سازمان منافقين و حاميان بين المللي آنهاست كه هرگز از حافظه 
تاریخي ملت ایران اسالمي پاك نگشت و منافقين كوردل در پاسخ این 
اقدامات جنایتكارانه خود با سيلي هاي محكم و قاطع ملت مواجه شدند.

   آزاد: مشكالت ساختاري را هم بررسي مي كنيم
الهامآزاد،دبيركميسيوناصل90مجلسبااشــارهبهحضورخوددربازديداززنداناويندربارهنتيجهاينبازديدبههمشهريگفت:مابرخي
بررسيهاياوليهراانجامدادهايموليبخشعمدهترآندردستبررسياست.ماصحبتهايمسئوالنقضاييوزندانراشنيديموپسازجمعبندي
بهطورحتمبهسمعونظررسانههاخواهيمرساند.آزاددربارهبررسيهاياوليهتأكيدكرد:برخيفيلمهامربوطبهآرشيوهاي1395تا1399بودهكه
باخاطيانآنبرخوردشدهاستوبرخيديگردرحالبررسياست.بررسيهايتكميليشاملاينمواردخواهدبودكهچهبرخوردهايشخصي
وچهاشكاالتساختاريموجبچنيناتفاقاتيميشوند.همگياينموارددردستوركاررسيدگيماخواهندبود.مابهطورجديدرگيراينقضيه

هستيمكهچهمشكلوضعفيباعثبروزتخلفاتخشونتباردرمواجههبازندانيانميشود.

بيانيهدفترتهرانجبنشأملدرچهلوسومين
سالگردربودنامامموسيصدر

دفتر تهران جنبش أمل لبنان درخصوص چهل و سومين سالگرد 
ربودن امام موسي صدر بيانيه اي صادر كرد. به گزارش ایسنا، در این خبر

بيانيه آمده: »43 سال پيش در نهم شهویرماه و درست اندكي پيش 
از پيروزي انقالب اسالمي ایران، امام موسي صدر، رهبر شيعيان لبنان، در خاك 
ليبي ربوده شــد. معمر قذافي عامل این جنایت بود؛ جنایتــي كه برخي آن را 

»جنایت قرن« خوانده اند. 
به رغم گذشت چهل واندي ســال از این ماجرا همچنان چشم انتظار آمدن امام 
موسي صدر هســتيم.« در ادامه این بيانيه آمده: »او پایه گذار مقاومت است و 
شــاید جرمش هم همين بود. به هر روي، تالش هاي صورت گرفته براي نجات 
او و 2 همراهش تا كنون بي ثمر مانده اســت و باید براي بازگرداندن آنها طرحي 

نو درافكند.
 جمهوري اسالمي ایران هميشه حامي مظلومان بوده است و امروز نيز ما چشم 
به حمایت آن داریم تا این فراق پایان یابد و امام صدر به ميان فرزندانش بازگردد. 

إن شاءاهلل.«
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 سومین روز نشست شهردار 
منتخب تهران با شهرداران نواحي

شهردار منتخب تهران در ادامه دیدارهای خود با شهرداران مناطق 
22گانه و 124شــهردار ناحیه، روز گذشــته نیز پای صحبت های 
تعدادی از شهرداران نواحی نشســت و ضمن شنیدن پیشنهادها و 
مشکالت آنها، اهم برنامه های خود برای ایجاد تحول در شهر تهران را 
در این جلسه مطزح کرد. از سوی دیگر روز گذشته ناصر اماني، عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران گفت: »بعد از انتخاب 
شهردار منتخب تهران مصوبات و مدارك الزم به وزارت کشور ارسال 
شد اما به دلیل اینکه دوران گذار کابینه دولت بود، امضای حکم دچار 
تأخیر شد. بنابراین امیدواریم این کار به زودي انجام و تکلیف بسیاري 

از شهرداران مناطق مشخص و روشن شود.«

22هزار نفر از کارکنان شهرداری 
واکسینه شده اند

بازرس کل امور وزارت کشور و شهرداري ها در بازدید سرزده از مرکز 
شماره یك واکسیناسیون شهرسالم گفت که بررسي ها نشان مي دهد 
شرکت شهرسالم فضاي مناسبي براي واکسیناسیون اختصاص داده 
و این کار با سرعت انجام مي شود. به گزارش همشهري، محمودرضا 
مهرورز در جریان بازدید از مرکز واکسیناســیون شماره یك شرکت 
شهرسالم شهرداري تهران خدمت رساني را خوب و مطلوب ارزیابي 
کرد و گفــت: »بازدید از این مرکز در راســتاي دســتور رئیس قوه 
قضاییه و رئیس سازمان بازرسي کل کشــور مبني بر نظارت بر روند 

واکسیناسیون و حل مشکالت مردم انجام شد. 
مسلم است کادر بهداشت و درمان شرکت شهرسالم شهرداري تهران 
که براي واکسیناسیون کرونا پیشقدم شدند در یك فضاي مناسب با 
رعایت همه پروتکل ها، کارکنان شــهرداري و شهروندان را واکسینه 
مي کنند.« او در ادامه گفت: »از شهرداري تهران تقاضا داریم با توجه 
به آمار باالي نیروي انساني در این مجموعه، سرعت تزریق واکسن را 
به خصوص براي بخش هایي که نوع فعالیتشان به صورت میداني است 

و ریسك ابتالي باالتري دارند، افزایش دهد.« 
مهرورز با بیان اینکه براساس آمار 22هزار نفر از کارکنان شهرداري 
در این مراکز واکسینه شــده اند، گفت: »انتظار داریم کارکنان که در 
نوبت دریافت واکسن هستند با سرعت واکسینه شوند و از کارکنان 
شــهرداري در بخش هاي مختلف هــم انتظار داریــم در این زمینه 
همکاري داشته باشند و با اعزام بموقع نیروهاي خود به تسریع این روند 
کمك کنند.« این مقام مسئول به وضعیت واکسیناسیون تاکسیرانان 
هم اشاره و عنوان کرد: »بررسي هاي انجام شده در سازمان بازرسي 
کل کشور نشــان مي دهد از 48هزار راننده تاکسي در تهران، کمتر 
از 50درصد واکسینه شــده اند. بنابراین نیاز است تاکسیرانان در این 
فرایند همکاري بیشتري داشته باشند.« بازرس کل امور وزارت کشور 
و شهرداري ها با اشاره به اینکه رانندگان به دلیل مواجهه با افراد، بیشتر 
در معرض ابتال قرار دارند، تأکید کرد: »از نهادهاي مسئول حمل ونقل 
عمومي تقاضا مي کنم با توجه به امکانات خوبي که تدارك دیده شده، 
به امر واکسیناسیون اهتمام بیشتري داشــته باشند.« محمودرضا 
مهرورز گفت که در مجموعه ســازمان بازرســي کل کشور نظارت 
لحظه اي بر فرایند واکسیناسیون وجود دارد و هرگونه کاستي براي 

حفظ جان شهروندان به قید فوریت پیگیري مي شود.

پاکسازي مستمر کانال ها از زباله

کانال هاي تهران به طور مستمر پاکسازي و الیروبي مي شوند. مدیرکل 
خدمات شهري شهرداري تهران این خبر را اعالم کرد و گفت: حدود 
530کیلومتر کانال در پایتخت وجود دارد که کارگران خدمات شهري 
در شرایط سخت مجبور هستند با جمع آوري زباله هاي رها شده در 

آنها، عملیات پاکسازي و الیروبي را انجام دهند. 
اصغر عطایي تأکید کرد: »کانال ها معبر اصلي عبور آب هاي سطحي 
هستند که متأسفانه برخي از شهروندان زباله هاي خود را در آنها رها 
مي کنند و همین امر سبب بروز مشکل آبگرفتگي مي شود. بنابراین 
کارگران خدمات شهري موظف هستند به طور مستمر از این کانال ها 
بازدید و اگر زباله اي بود آن را جمع آوري کنند.« به گفته او، الیروبي 
کانال ها به طور مستمر انجام مي شود، اما با نزدیك شدن به فصول پاییز 
و زمستان براي جلوگیري از آب گرفتگي و سیالب، این کار با حساسیت 
بیشتري صورت مي گیرد. عطایي در ادامه به موضوع تعمیر کانال ها 
هم اشاره کرد که برخي از کانال ها نیاز به تعمیرات اساسي دارند و این 
کار توسط معاونت عمران مناطق انجام مي شود. عطایي با بیان اینکه 
الیروبي نهرهاي فرعي توسط پیمانکاران مناطق انجام مي شود، اظهار 
کرد: »تهران بیش از 10هزار نهر فرعي و شبکه مویرگي دارد که ممکن 
است به دلیل ریزش برگ درختان مسدود شــوند. از این روالیروبي 
و نظافت آنها توسط پیمانکاران 24ســاعته باید انجام شود. بنابراین 
شهروندان درصورت مشاهده تخلف در این بخش، موارد را از طریق 

سامانه 137اطالع دهند.«
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 در پي نهایي شــدن قرارداد 
شــرکت مشــاور خارجي و مترو

مشــاور داخلي، فرایند تست 
نهایي و تأیید فني قطار ملي مترو به زودي 
آغاز مي شود. براساس ماده54 برنامه ششم 
توســعه کشــور، دولت مکلف بود از طریق 
وزارت صنایــع، معاونت علمــي و فناوري 
ریاست جمهوري و وزارت راه و شهرسازي، 
دانش فنــي در بخش طراحي و ســاخت 

تجهیزات ریلي را به 85درصد برساند. 
در راستاي این تکلیف، تیر ماه سال98 قرارداد 
ساخت قطار ملي مترو میان شرکت متروی 

تهران به نمایندگي از شــهرداري تهران و 
معاونت علمي و فناوري و صندوق نوآوري و 

شکوفایي ریاست جمهوري بسته شد. 
18شرکت دانش بنیان و 4مجموعه بزرگ 
ازجمله جهاد دانشــگاهي، علــم و صنعت 
ایران، مپنا لکوموتیو و شــرکت واگن سازي 
تهران به عنوان پیمانکار این پروژه، دســت 
به کار شدند و پس از 18 ماه نخستین قطار 
ملي مترو که نتیجه اتکا به دانش و توانمندي 
جوانان کشور بود، رونمایي شد. در حقیقت 
بهره برداري از این قطار که با بومي ســازي  
85درصد دانش تولید قطارهاي درون شهري 
ساخته شــده اســت مي تواند آغازي براي 
دستیابي به تولید انبوه، تعمیر و تجهیز این 

نوع از ناوگان حمل ونقل عمومي باشد.

مرهمي بر درد حمل ونقل ريلي پايتخت
شبکه حمل ونقل ریلي تهران در حال حاضر 
به حــدود 1500واگن جدید نیــاز دارد و 
به گفته ســیدجعفر تشکري هاشمي، عضو 
کمیسیون عمران و حمل ونقل شوراي شهر 
تهران، حدود 500واگن متــرو هم نیاز به 

اورهال دارند. 
در چنین شــرایطي تولید انبوه واگن هاي 
مترو با تکیه بر تجربه ساخت قطار ملي قطعا 
مي تواند مرهمي بر وضعیت نامناسب ناوگان 
ریلي تهران باشد. همچنین به گفته رئیس 
جهاد دانشگاهي با توجه به ساخت خطوط 
مترو در 9کالنشهر دیگر )مشهد، اصفهان، 
شــیراز، تبریز، قم، اهواز، کرج، اسالمشهر 
و کرمانشــاه( نیاز به هزاران دستگاه واگن 

اســت که تأیید قطار ملي و آغاز تولید انبوه 
مي تواند نیاز کشور را تامین کند و وابستگي 
بــه قراردادهــاي فاینانس خارجــي را به 
حداقل برساند. حمیدرضا طیبي مي گوید: 
»باراه اندازي و تولید انبــوه قطارهاي ملي 
واردات قطارهاي درون شهري کم مي شود و 
در چنین شرایطي بخشی از تحریم ها بي اثر 

مي شوند.«

کنترل قطار ملي با استانداردهاي بین المللي 
تســت هاي اولیه قطار ملي مترو انجام شده 
اســت، اما براي تولید انبوه نیاز به دریافت 
استانداردهاي بین المللي است که این کار 
توسط مشاور خارجي و ذي صالح باید انجام 
شود. مدیر کارگروه پروژه طراحي و راه اندازي 

قطار ملي مترو در گفت وگو با همشــهري 
مي گوید: »فرایند طراحي و ســاخت نمونه 
اولیه قطار ملي حدود 18 ماه طول کشید و 
از همان مراحل ابتدایي هم قرار بر این بود تا 
مشاور بین المللي بر روند طراحي، ساخت و 
عملکرد این قطار صحه بگذارد و پس از تأیید 
نهایي در شــبکه ریلي متــروی تهران قرار 
گیرد. با توجه به اهمیت این موضوع از 6ماه 
پیش مذاکرات براي انتخاب شرکت خارجي 
شروع شد و کشورها و شرکت هاي مختلفي 
اعالم آمادگي کردند و پیشنهاداتي دادند که 
در نهایت یك مشاور صاحب تجربه اروپایي 

براي این کار انتخاب شد.« 
به گفته سیدکاظم طاهرزاده، تست و تأیید 
نهایي قطار ملي با مشــارکت یك مشــاور 
خارجي و همکاري یك مشاور داخلي انجام 
مي شــود. او در توضیح بیشــتر مي گوید: 
»مشاور اروپایي انتخاب شــده پروژه هاي 
متعدد مشابهي را انجام داده و در این حرفه 
بسیار خوشنام است. همچنین مشاور داخلي 
هم داراي تجربه ارزشمندي در صنعت ریلي 
اســت.« این مقام مســئول در پایان تأکید 
مي کند: »اگر کارها براساس برنامه زمانبندي 
شده پیش برود تا 3 ماه دیگر قطار ملي مجوز 
ورود به مدار حرکت مي گیرد و مي توانیم از 
آن در شبکه متروی پایتخت استفاده کنیم.«

تشريح روند ساخت قطار ملي
85درصد طراحي قطار ملي متکي به دانش 
داخلي بوده اســت. مدیر کارگــروه پروژه 

طراحي و راه اندازي قطــار ملي مترو با بیان 
این مطلب مي گوید: »85درصد ساخت قطار 
ملي از طریق قراردادهاي شرکت هاي داخلي 
صورت گرفته و 15درصد خرید، مســتقیم 
از منابع خارجي انجام شــده است. اکنون 
این قطار تولید داخلي به حســاب مي آید و 
درصورت دریافت مجوزهــاي الزم و البته 
تامین منابع مالي به تولید انبوه مي رسد. در 
حقیقت قطار ملي نشان مي دهد ما به دانش و 
توانمندي ساخت این ناوگان دست یافته ایم، 
اما نیاز به حمایت هاي مالي داریم و در چنین 
شــرایطي نبود فاینانس خارجي نمي تواند 
سدي در برابر توسعه ناوگان حمل ونقل ریلي 

کشور باشد.« 

فعال شدن قرارداد ساخت 420واگن
براســاس برنامــه ششــم توســعه حدود 
1050دستگاه واگن باید براي تهران تامین 
شود. طاهرزاده با تأیید این موضوع مي گوید: 
»قــرار بود 630دســتگاه واگــن از طریق 
فاینانس کشور چین تامین شــود که قرار 
داد هم منعقد شد، اما 420دستگاه باقیمانده 
تعیین تکلیف نشــد. اکنون با ساخت قطار 
ملي و امیدي که به تأییــد نهایي و دریافت 
مجوز آن وجود دارد روي ساخت 420واگن 
از طریق واگن ســازي  داخلي تهران تمرکز 
کرده ایم.« او در پایان تأکید مي کند: »اکنون 
به مرحله اي رسیده ایم که عالوه بر تامین نیاز 
کشور در سال هاي آتي مي توانیم صادرات 

واگن هم داشته باشیم.« 

    زينب  زينال زاده
خبر نگار

   خطوط 6و7 مقصد قطار ملي
علي امام، مديرعامل شرکت متروی تهران و حومه: تولید قطار مترو از ابتدا تا کنون همواره متكي 
به دانش طراحي و ساخت کشورهاي خارجي و عمدتا چین بوده است و تجربه ساخت قطار ملي 
که عمق داخلي سازي  را از 30درصد به 85درصد افزايش داده موفقیتی ارزشمند در صنعت 
کشور محسوب مي شود. تولید انبوه قطار ملي مترو نه تنها خدمت رساني در پايتخت را مطلوب 
مي کند، بلكه مي تواند به ناوگان حمل ونقل ريلي ساير کالنشهرها که به نوعي با کمبود واگن 
مواجه هستند، کمك کند. در حقیقت مي توان از اين تجربه با ارزش استفاده کرد و وابستگي 
به کشــورهاي خارجي را کاهش داد و از خروج ارز براي تامین قطعات و انتقال آنها به کشور و 
مونتاژ کردن، جلوگیري کرد. به هر حال امیدواريم در 3 ماه آينده شاهد قرار گرفتن اين قطار 
روي ريل مترو در خطوط 6يا7 باشیم و برگ زرين ديگري از افتخارات جوانان کشور در مقابل 

ديدگان مردم نمايان شود.

پایگاه هاي جدیــد مدیریت بحــران درصورت 
تأمین منابع مالــي افتتاح مي شــوند. تهران در 
شــرایط کنوني با تراکم جمعیت 10میلیوني و 
وجود بافت هاي فرسوده در برخي از محالت براي 
پیشگیري و کنترل بحران و ارائه خدمات در مواقع 
اضطراري، نیازمند افزایــش پایگاه هاي مدیریت 
بحران است. براي رفع این نیاز اقدامات خوبي چون 
ساخت و بهره برداري از 103سوله بحران توسط 
شهرداري تهران صورت گرفته است و درصورت 
تأمین منابع مالي 7پایگاه جدید دیگر هم افتتاح 
می شود و تعداد ســوله ها به 110مي رسد. رئیس 
سازمان پیشگیري و مدیریت بحران شهر تهران در 
گفت وگو با همشهري ضرورت احداث پایگاه هاي 
جدید را تشریح کرد و گفت: »این 7پایگاه با توجه 
به موقعیت جغرافیایي، نیاز مناطق و مخاطراتي 
که ساکنان را تهدید مي کند، احداث شده اند که 
بهره برداري از آنها قطعاً ســبب افزایش ظرفیت 
مدیریت شــهري در مواقع بحراني مي شــود.« 
به گفته رضا کرمي محمدي شناســایي و تأمین 
زمین مناسب و عملیات عمراني 7پایگاه  با همکاري 
سازمان عمراني مناطق و شرکت یادمان سازه انجام 
شده است که درصورت تأمین نقدینگي)10میلیارد 
ریال( موردنیاز توســط معاونت فنــي و عمران 

شهرداري تهران بهره برداري مي شوند.«

کنترل و پیشگیري از بحران
رئیس سازمان پیشگیري و مدیریت بحران شهر 
تهران در ادامه به عملکرد پایگاه هاي بحران اشاره 
و عنوان کرد: »ســال 1383طرح جامعي براي 
ساخت پایگاه ها و سایر زیرســاخت ها به منظور 
کنترل و پیشگیري مواقع بحران پیش بیني شده 
است که براســاس آن باید در تهران 350پایگاه 
مدیریت بحران ســاخته شــود. درواقع مي توان 
گفت که هرکــدام از محله هاي تهران نیاز به یك 
پایگاه دارند که اکنون 103پایــگاه بهره برداري 
شده است.« به گفته او، هدف از ساخت پایگاه هاي 
مدیریت بحــران ایجاد آرامش و حس آســایش 

شهروندان در مواقع بحران است که با بهره برداري 
از پایگاه هاي جدید ایمنــي و امنیت در محله ها 

افزایش مي یابد.

اقدامات در راستاي مقابله با زلزله
کرمي محمدي همچنین به طرح جامع زلزله اشاره 
کرد و گفــت: »در این طرح 16اقــدام مهم براي 
برخي از ارگان ها مانند شرکت آب و برق و گاز و... 
پیش بیني و وظیفه هر یك از آنها کاماًل مشخص 
شده اســت. به عنوان مثال شرکت آب منطقه اي 
وظیفه دارد مخازن آب اضطــراري را در محله ها 
مستقر کند که تا سال گذشته حدود 30مخزن در 
محالت پیش بیني شده است. همچنین شرکت 
گاز، اقداماتي مانند نصب شیرهاي کنتور برقي در 
لوله هاي اصلي شهر را اجرا کرده است. شهرداري 
هم در این راستا 103پایگاه بحران احداث و سامانه 
هشدار سریع زلزله راه اندازي کرده است. سامانه 
تخمین خسارت پس از زلزله و نصب لرزه نگارهاي 
حساس شــتاب هم از اقدامات دیگر شهرداري 

تهران براساس طرح جامع زلزله است.«

واکسیناسیون در سوله هاي بحران
او در ادامه به موضوع واکسیناسیون در پایگاه هاي 
مدیریت بحران هم اشــاره و عنوان کرد: »اکنون 
28پایــگاه براي اجــراي طرح واکسیناســیون 
اختصاص داده شده است؛ بنابراین وجود پایگاه ها 
جدا از پوشش دهي در مواقع بحران های طبیعي 
همچون زلزله مي تواند در مواقع اضطراري چون 
شــیوع کرونا هم کمك کننده باشــد. همچنین 
درصورت نیــاز این پایگاه ها در اختیار ســازمان 
ورزش، اورژانس، هالل احمر و نیروهاي داوطلب 

دوام قرار مي گیرد.«

7پايگاه در 6منطقه
7پایگاه جدید بحران در 6منطقه تهران احداث 
شــده اند که عبارتنــد از: پایگاه هــاي »اراج« و 
»یاران« در منطقه یك، »مسعودیه« در منطقه 
15، »بوستان والیت« در منطقه 19، »نعمت آباد« 
در منطقه 18، »شهرك چشمه« در منطقه 22 و 

»کارخانه سیمان« در منطقه 20.

 7 پايگاه جديد مديريت بحران 
در انتظار منابع مالي 

رئیس سازمان پیشگیري و مدیریت بحران شهر تهران:آمادگي براي افتتاح 
سوله هاي مدیریت بحران وجود دارد، اما نقدینگي الزم باید تأمین شود

نقطه مطلوب مدیریت پسماند در تهران کجاست؟

برنامه هاي جديد براي پسماند تهران 
 عضو کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات شهري شوراي شهر تهران: 

ما باید از پسماند درآمدهاي پایدار و برق تولید کنیم

موضوع پسماند در شــهر تهران اهمیت ویژه اي دارد. 
اینکه دفع و دفن زبالــه روزبه روز کاهــش یافته و به 
موازات آن میزان تفکیك زباله از مبــدأ افزایش یابد. 
اگر در حوزه پسماند شهر تهران چنین اتفاقي رخ دهد، 
به گفته عضو کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات 
شهري شــوراي شــهر، پایتخت به نقطه ایده آل خود 
رسیده است. با این حال، تفکیك زباله از مبدأ که نقش 
بزرگي در کاهش دفع پسماند ایفا مي کند، سال هاست 
فرهنگسازي  مي شود، اما هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده 
است. از سال گذشته مخازن بزرگ پسماند در برخي 
مناطق به صورت پایلوت حذف و مخازن ســه گانه در 
داخل شهرك ها، ســاختمان هاي مسکوني و تجاري 
تعبیه شــد. بعد از مدتي طرح دیگري در قالب اجراي 
طرح کاپ مشوق هایي را براي شهروندان درنظر گرفت 
که نتیجه بهتري به همراه داشت. چنان که اجراي طرح 
گلماند، کتاب ماند، ورزش ماند و.... در مناطق مختلف با 
استقبال شهروندان مواجه شد. در عین حال، از امسال 
طرح جامع مدیریت پســماند با چشــم انداز 20ساله 

فعالیت خود را شروع کرده است.
 اکنون این پرسش مطرح اســت که در حوزه پسماند 
براي 10سال دیگر، آینده امیدوار کننده اي مي توان 
درنظر گرفت یا نه. مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 
شهرداري تهران کاســتي هاي موجود در این حوزه 
را تأیید مي کند و مي گوید: »منکر تالش کســاني که 
در گذشــته مســئولیت هایي در این حوزه داشتند و 
فعالیت مي کردند، نیســتیم، اما باید پذیرفت نسبت 
به سایر حوزه هاي مدیریت شهري در حوزه پسماند، 
عقب ماندگي زیادي وجود دارد که شــاید یك دلیل 
این باشــد که بخشــي از فعالیت هاي حوزه پسماند 
به دست مناطق 22گانه صورت مي گیرد و بخشي در 
خود سازمان انجام می شــود؛ به همین دلیل نیازمند 
یکسري هماهنگي هایي است و از آنجایي که بخشي از 
این هماهنگي باید در بیرون از شهرداري انجام شود، 
کار در این حوزه سخت تر و زمانبر است.« صدرالدین 

علیپور ادامه مي دهد: »آنچه مســلم است اینکه براي 
نخستین بار توانستیم روند و چارچوبي را اجرا کنیم 
که در حوزه پسماند منطبق با استانداردهاي جهاني 
باشد. در 25سال گذشته در حوزه پسماند طرح جامع 
نداشتیم و تنها نمونه هاي خارجي در شهر تهران اجرا 
مي شد. اما هم اکنون پسماند داراي طرح جامع است 
که تا 20سال آینده، هر سال برنامه و بودجه پیش بیني 
شده است. به عبارت دیگر مشخص است در 20سال 
آینده باید چه کارهایي انجــام دهیم و اینکه یك افق 

مشخص داشته باشیم.« 

دفع زباله به حداقل برسد
او در ادامه با بیان اینکه شــاخص کمــي در مدیریت 
پســماند این اســت که بتوانیم عملیات دفع زباله را 
کاهش دهیم تأکید مي کند: »یعني هر چقدر تالش 
در تفکیك زباله از مبدأ یا تبدیل به کود و انرژي بیشتر 
شود و در افق طرح جامع دفع را به حداقل یا حتي به 
صفر برسانیم، مطلوب است. چه ما و چه مدیران بعدي 
عمال یك کار را انجام مي دهیم و دســتگاه نظارتي در 
شهرداري به آســاني مي توانند وضعیت فعالیت هاي 

حوزه پسماند را ارزیابي کند.« 
علیپور به جمع آوري مخازن زباله از معابر هم اشاره و 
عنوان مي کند: »یکي از گام هاي مهم در طرح کاپ، 
جمع آوري مخــازن زباله از معابــر و انتقال مخازن 
کوچك تر به داخل ساختمان هاســت. در واقع یکي 

از مشکالت بزرگي که در بحث زباله گردي و آلودگي 
زیســت محیطي با آن مواجه هســتیم وجود همین 
مخازن اســت که با حذف آنها که جــزو برنامه هاي 
5ساله ســازمان مدیریت پسماند است، مي توان این 
موارد را حل کــرد.« او ادامه مي دهــد: »در این گام 
تالش مي شود سهم تفکیك از مبدأ افزایش پیدا کند 
و براي تحقق این هدف طرح هاي مختلفي پیش بیني 
شــده اســت و قصد داریم با ارائه برخي از مشوق ها 
میزان مشارکت شــهروندان در تفکیك زباله از مبدأ 
را بیش از پیش افزایش دهیــم. در واقع این موضوع 
فقط مربوط به ایران نیست و در اکثر کشورهاي دنیا از 
همین روش براي همراه کردن شهروندان با یك طرح 

استفاده مي شود.«

توجه به ايستگاه هاي میاني بازيافت
در گام هاي بعدي باید ایستگاه هاي میاني مورد توجه 
قرار گیرند. مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهر 
تهران با بیان ایــن مطلب مي گویــد: »براي کاهش 
آالیندگي زیست محیطي ناشي از شیرابه های زباله ها 
باید به ایســتگاه هاي میاني توجه شــود؛ در حقیقت 
با ســاماندهي این ایســتگاه ها مي توان مشــکالت 
زیســت محیطي پایتخت را تا حدود زیــادي مرتفع 
کرد.« این مقام مسئول به نحوه انتقال پسماندها هم 
اشاره و عنوان مي کند: »نحوه انتقال پسماند و ارتقاي 
سیستم هاي کمپوست و غیره در طرح کاپ مشخص 
شــده اند و باید گام به گام طبق الگوی طراحي شــده 

حرکت کنیم تا به نتیجه مطلوب برسیم.« 
علیپور طرح هاي اجرا شده در حوزه پسماند را مطابق 
اقدامات روز دنیا مي داند و مي گویــد: »اگر طرح ها را 
درست و اصولي و البته جدي اجرایي کنیم حتما اتفاقات 
خوبي در تهران رخ مي دهد و خوشحالیم که شوراي شهر 
ششم ورود جدي به این حوزه داشتند و دغدغه موضوع 
پســماند را دارند.« او ادامه مي دهد: »ما نیاز به چنین 
عزمي داریم که شهردار تهران و مجموعه شهرداري هاي 
مناطق، معاونت اجتماعي و برنامه ریزي پاي کار بیایند. 
طوري که بتوانیم همین طرح را در آگاه سازي  مردم هم 
به نتایج مطلوب برسانیم. چراکه یکي از مشکالت حذف 
مخازن همین موضوع بود و آگاه سازي  باید در کل شهر 
انجام شود. خوشبختانه در سال هاي اخیر زیرساخت ها 
فراهم شده و امیدوار هستیم گام هاي مناسبي در حوزه 

پسماند برداشته شود.«

    زهرا کريمی 
خبر نگار

   مهدي بابايي، عضو کمیسیون سالمت، محیط زيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران
برنامه حوزه خدمات شهري شهرداري تهران اين است که به نقطه اي برسیم که هیچ گونه دفن زباله در شهر تهران نداشته 
باشیم. يعني به نقطه اي برسیم که پسماند خشك ارزشمند به صورت صدرصد از زباله تر تفكیك شود و زباله غیرارزشمند 
را نیز بتوانیم بسوزانیم و تولید انرژي کنیم و همچنین از زباله تر بتوان کمپوست و کودهاي آلي تولید کرد و اين ايده آل 
شوراي شهر در حوزه پسماند است. طبق برنامه 5ساله سوم، پیشرفت هايي در مورد تفكیك زباله از مبدأ حاصل شده 
است. البته به نظرم اين برنامه اي نیست که سرعت آن با مشكالت شهر همخواني داشته باشد و خیلي رخوت آلود تنظیم 
شده است. در واقع اعداد و رقم ها نسبت به سال قبل بايد پیشرفت چشمگیري داشته باشد، اما به هر حال، اکنون شهرداري 
تهران بايد قدم اساسي بردارد و فرايندهاي اين برنامه را اصالح کند. از مردم هم انتظار هست در حوزه پسماند مشارکت 
داشته باشند تا بتوانیم اين روند را به نحو مطلوب پیش ببريم. به طورکلي در حوزه پسماند، 3جنبه مهم را بايد مدنظر قرار 
داد. يكي جنبه هاي زيست محیطي است که بسیار با اهمیت و تأثیرگذار است و اگر در هر طرحي از جنبه زيست محیطي 
آن غفلت کنیم، ممكن است لطمات جبران ناپذيري به شهر وارد شود. جنبه دوم، بحث فرايند جمع آوري، تفكیك زباله 
و کود کمپوست است که بايد يك فرايند مكانیزه، پیشرفته و منطبق با تكنولوژي روز باشد؛  مثال از طريق اپلیكیشن ها و 
شرکت هاي دانش بنیان. جنبه سوم هم بحث اقتصادي در حوزه پسماند است. هم اکنون فرايند جمع آوري، دفن و بازيافت 

زباله هزينه بر است و بايد به نقطه اي برسیم که در اين حوزه شاهد درآمد پايدار براي شهر و شهروندان باشیم.

بايد به نقطه اي برسيم كه دفن زباله نداشته باشيم

  محمود مواليي
خبر نگار
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 فرايند تأيید فنی قطار ملی مترو با حضور
 شرکت مشاور داخلی و خارجی آغاز می شود

 قطار ملي مترو
  روي ريل تست 

اروپايي و ايراني 
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چهره روز

ميركاظمي و چك بالمحل دولت
مســعود ميركاظمي، رئيس تازه نفس 
ســازمان برنامه و بودجه، این روزها و 
حتــي پــس از پایان نشســت هيأت 
دولت، در حــال گفت وگو بــا وزیران 
اقتصادي دیده مي شود. او كه در یكي 
از ســخت ترین دوران اقتصادي ایران 

ســكان ســازمان برنامه و بودجه ایران را برعهده گرفته، مي داند 
همه وزیران براي اینكه برنامه هایشان را زودتر اجرا كنند، انتظار 
دارند زودتر ميركاظمي برایشان چك بكشد و آنها را به سمت دفتر 
سيداحســان خاندوزي، وزیر امور اقتصادي و دارایي، روانه سازد. 
اما اوضاع خزانه دولت ناگفته پيداســت و تعریفي ندارد. قطعا اگر 
ميركاظمي هم در برابر فشار بودجه خواران كوتاه بياید در خوان 
بعدي تخصيص بودجه، خاندوزي هم احتماال چاره اي ندارد جز 
اینكه از آنها بخواهد سراغ رئيس جمهور بروند و از او بخواهند كه 

بانك مركزي چك هاي بالمحل دولت را پاس كند.
این یك تصویر عریان از كسري بودجه دولت است. ميركاظمي كه 
معتقد است فعال نيازي به ارسال الیحه متمم بودجه1400 نيست، 
عزم خود را استوار كرده تا جلوي صدور چك هاي بالمحل دولت 
را بگيرد. او مي گوید سياســت انقباض مالي را در پيش مي گيرد. 
پيام او روشن است؛ اگر پولي در حساب خزانه نباشد، چكي صادر 

نمي كند.
رئيس ســازمان برنامه و بودجه كه باور دارد اساسا بودجه1400 
متناسب با منابع طراحي نشده، خودش آگاه است كه سقف دومي 
كه نمایندگان در بودجه1400 درنظر گرفته اند، یك سقف كاذب 
اســت و به همين دليل از هم اكنون پيام داده كه نمي توان به این 

سقف كاذب آویزان شد.
ميركاظمي البته در آغاز كار سختگيري را در دستوركار خود قرار 
داده و در حال نه گفتن به وزیران دولت اســت. اما اینكه او تا چه 
اندازه مي تواند در برابر فشار وزیران و نمایندگان مقاومت كند، در 

ماه هاي آینده روشن خواهد شد. 
فعال كه او تصميــم دارد چك بالمحل دولــت را امضا نكند، مگر 
اینكه دسته چك دولت بدون امضاي او، كارایي داشته باشد. حرف 
ميركاظمي روشــن اســت: پول اضافه نداریم، توقف بي جا، مانع 

برنامه ریزي است.

منحني نرخ تورم در استان هاي مرزي و  تورم
محروم ایران همچنان در محدوده اي داغ 
در حال نوسان است. تازه ترین گزارش 
مركز آمار نشــان مي دهد؛ استان ایالم در غرب كشور 
طي مردادماه امسال بيشترین فشار تورم نقطه به نقطه 
را تجربه كرده؛ درحالي كه همانند ماه هاي گذشته قم 
تنها استاني اســت كه با كمترین فشار تورمي مواجه 
است. داده هاي جدید مركز آمار ایران از جغرافياي تورم 
در 31استان ایران نشان دهنده این واقعيت است كه 
فقط 9استان قم، تهران، سمنان، مازندران، اصفهان، 
البرز، گيالن، مركزي و یزد با نرخ تورم ساالنه كمتر از 
45.2درصــد به عنوان ميانگين نرخ تــورم در 12 ماه 

منتهي به مرداد امسال روبه رو شده اند.
این گزارش نشــان مي دهد نرخ تورم ساالنه در پایان 
مرداد در 4استان ایالم، كردستان، خراسان شمالي و 
چهارمحال و بختياري از مرز 50درصد عبور كرده و پس 
از آن ساكنان 4اســتان دیگر یعني آذربایجان شرقي، 
كردستان، زنجان و كهگيلویه و بویر احمد با نرخ تورم 

باالي 49درصد كنار آمده اند.

روايت رسمي از تورم استاني
مركز آمار ایران باالترین ســرعت ماهانــه نرخ تورم 
در مردادماه را، در اســتان كهگيلویــه و بویراحمد با 
4.9درصد و كمترین ســرعت را هم در اســتان قم با 
1.8درصد ثبت كرده است. نرخ تورم ماهانه به عنوان 
شاخص ميانگين رشد قيمت ها در مردادماه نسبت به 

تيرماه در كل كشور 3.2درصد برآورد شده بود.
از دیگر شــاخص هاي معنادار، در جــدول آمار تورم 
مردادماه، مي توان به شكاف 15.8درصدي نرخ تورم 
نقطه به نقطه بين استان هاي ایران اشاره كرد؛ به گونه اي 
كه ميانگين رشــد قيمت كاالها و خدمات در مرداد 
امسال نسبت به مرداد پارسال 43.2درصد برآورد شده 
اما در این دوره نرخ تورم در استان ایالم به 53.4درصد 

رسيده؛ درحالي كه این نرخ در استان تهران 37.6درصد 
اعالم شده است. عالوه بر این شكاف نرخ تورم ساالنه 
بين استان هاي ایران از شكاف تورم نقطه به  نقطه كمتر 
است و 10.5درصد برآورد شــده است. حال باالترین 
نرخ تورم 12 ماهه در استان ایالم به ميزان 51.4درصد 
و كمترین آن هم در استان قم به ميزان 40.9درصد به 

ثبت رسيده است.

وزن تورم در شهرها
گزارش جدید از شاخص تورم استان ها نشان مي دهد 
كه به صورت ميانگين ارزش ریالي خرید یك ســبد 
كاالها و خدمات یكسان در مناطق شهري ایران طي 
مرداد ماه امســال 3.2درصد نســبت به تيرماه رشد 
كرد كه باالترین نرخ تورم ماهانه در اســتان فارس به 
ميزان 4.6درصد و كمترین هم در استان قم به ميزان 
1.8درصد بوده است. باالترین نرخ تورم نقطه به نقطه و 
ساالنه در مناطق شهري ایران هم در استان ایالم رصد 
شده كه به ترتيب 52.3درصد و 50.9درصد و كمترین 
نرخ تورم نقطه به نقطه در مناطق شهري استان تهران 
به ميزان 34.7درصد و نرخ تورم ساالنه در استان قم به 

ميزان 40.8درصد بوده است.

سازناكوك تورم در روستاها
طبق گزارش مركز آمار،  ســاز تورم در نقاط روستایي 

ایران ناكوك و متفاوت از نقاط شهري است؛ نرخ تورم 
در روستاها از شهرها ســبقت گرفته و نشان مي دهد 
آنها براي خرید یك سبد كاالها و خدمات یكسان باید 
هزینه بيشتري بپردازند. این گزارش نشان مي دهد؛ 
رشد تورم ماهانه در اســتان كهگيلویه و بویراحمد از 
5.8درصد عبور كرده؛ درحالي كه در استان كردستان 
نرخ تــورم ماهانه 1.7درصد گزارش شــده اســت. 
درحالي كه نرخ تورم 12 ماه منتهــي به مرداد1400 
در مناطق روســتایي ایران 48.7درصد برآورد شده، 
روستانشينان استان كرمانشاه باالترین فشار تورم به 
ميزان 54.4درصد و روستایيان استان تهران با فشار 

42.6درصد یعني كمترین را تجربه كرده اند.
 براساس اعالم رســمي مركز آمار، نرخ تورم نقطه به 
نقطه در بين خانوارهاي روستایي ایران در  ماه گذشته 
47.7درصد بوده؛ درحالي كه رشــد ميانگين قيمت 
كاالها و خدمات مصرفي در نقاط روستایي استان ایالم 
58.4درصد )بيشــترین( و در نقاط روستایي استان 
ســمنان 39.3درصد )كمترین( برآورد شــده است. 
شكاف 20درصدي نرخ تورم نقطه به نقطه در مناطق 
روستایي 2استان یادشده از ناموزون بودن پراكندگي 
فقر ناشي از تورم و اثر آن بر سفره خانوارها حكایت دارد.

ردپاي هويج در تورم مرداد
همزمان با مركز آمــار ایران، مركز آمــار و اطالعات 
راهبردي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي هم با اشاره 
رشد قيمت هویج، كاهو و قارچ در مردادماه و همچنين 
پرش قيمت تخم مرغ، شــير، پنير و ماست مي گوید: 
به نظر مي رسد محدودشدن سهم ارزي برخي كاالهاي 
اساسي، افزایش هزینه هاي توليد و قيمت نهاده هاي 
دامي، كم آبــي، فروش برخي صيفي هــا مانند هویج 
توسط سودجویان به كشورهاي همسایه و البته افزایش 
تقاضاي آن در داخل به دليل شيوع كرونا بر تورم ماهانه 

اثر گذاشته است.

این نهاد تحقيقاتــي اضافه مي كنــد: از دهه1380 
تاكنون، نــرخ تورم تك رقمي فقط در 2ســال پياپي 
1395 و 1396 در مناطق شــهري و روستایي، ثبت 
شده و نرخ تورم روستایي در سال هاي1387تا1392 
و نيز ســال هاي1395تا1399 از نرخ تورم شــهري 
پيشــي گرفته كه به نظر مي رســد به دليل وابسته تر 
شدن روستاها به شهرها و افزایش شدت آن در شرایط 
تورمي خاص است. از ســوي دیگر در مناطق شهري، 
گروه مسكن، آب، برق، گاز و ســایر سوخت ها داراي 
بيشــترین وزن بوده؛ درحالي كه در مناطق روستایي 

گروه خوراكي ها، آشــاميدني ها، بيشــترین وزن در 
ســبد خانوار را به خود اختصاص داده اســت. از این 
نظر 5دليل افزایــش نرخ تورم در ســال هاي اخير از 
نظــر وزارت كار ایران، افزایش حجــم نقدینگي، باال 
رفتن قيمت دالر، شــدت گرفتن انتظــارات تورمي، 
تشدید واسطه گرایي و البته افزایش نرخ برخي اقالم 
خاص خوراكي و شوینده ها ناشي از شيوع كرونا بوده 
و از اردیبهشــت1397 هم نرخ تورم مسير جهشي را 
تجربه كرده كه علت آن تأثير رواني تحریم ها خوانده 

شده است.

تورم داغ در استان هاي مرزي
 مركز آمار مي گوید در مرداد امسال ساكنان 4 استان مرزي ایالم، كردستان، خراسان شمالي 

و آذربایجان شرقي تورمي در محدوده 49تا50درصد را متحمل شده اند

آمارها از ناخوش احوالي صندوق بيمه تأمين اجتماعي  بيمه
حكایت دارد؛ در سال95 به ازاي هر مستمري بگير تأمين 
اجتماعي، 5.5نفر به این صندوق حق بيمه مي پرداخت 
و در ســال99 این نسبت به 4.4نفر رســيده و به همين نسبت دست 

صندوق در اداي تعهدات مالي و پرداخت مستمري تنگ تر شده است.
به گزارش همشهري، صندوق بيمه تأمين اجتماعي بزرگ ترین صندوق 
بازنشستگي كشــور اســت كه بعد از صندوق نوپاي بيمه اجتماعي 
كشاورزان، روستایيان و عشایر، از مساعدترین نسبت پوشش حمایتي 
برخوردار اســت، اما آنگونه كه آمارها روایت مي كنند این صندوق نيز 
تحت تأثير اتفاقات و اشتباهات گذشته در سراشيبي قرار گرفته و نسبت 
به پوشش حمایتي آن )نسبت بيمه شده به مستمري بگير( از سال 95 تا 

99 حدود 1.1واحد كاهش پيدا كرده است.

نسبت بيمه شده و مستمري بگير
آمارهاي بررسي شــده از ســوي معاونت اقتصادي اتاق تهران حاكي 
از این اســت كه در پایان سال گذشــته، به ازاي هر مستمري بگير از 
صندوق بازنشستگي تأمين اجتماعي، 4.4نفر بيمه پرداز وجود داشته 
است؛ درحالي كه 5سال پيش 5.5نفر در ازاي هر بازنشسته حق بيمه 
مي پرداختند. ادامه این روند به معناي این اســت كه در سال هاي آتي 
صندوق بازنشســتگي تأمين اجتماعي نيز مانند اغلب صندوق هاي 
بازنشســتگي موجود با بحران ناتواني مالــي در اداي تعهدات مواجه 
مي شــود و دولت باید از محل بودجه عمومي، تعهــدات بزرگ ترین 
صندوق بازنشستگي كشور را تسویه كند. براساس این آمارها، تعداد 
بيمه شدگان ســازمان تأمين اجتماعي اعم از بيمه شــده اجباري و 

خاص )اختياري( با 5.4درصد افزایش از 13ميليون و780هزار نفر در 
سال1395 به 14ميليون و520هزار نفر در سال1399 رسيده است؛ 
این در حالي است كه تعداد مســتمري بگيران این صندوق در همين 
دوره با افزایش 31.7درصدي مواجه شــده و از حدود 2.5ميليون نفر 
به 3.3ميليون نفر رسيده اســت. در این وضعيت، از یك سو به واسطه 
كاهش آهنگ رشد جمعيت و از سوي دیگر نزدیك شدن متولدان اواخر 
دهه50 و اوایل دهه60 موسوم به شكم جمعيتي هرم سني ایران به سن 
بازنشستگي، عمال تغيير تعداد بيمه شده و تعداد مستمري بگير صندوق 
بازنشستگي در مسير معكوسي قرار گرفته و تمام شواهد حاكي از این 
است كه با ادامه این روند، در سال هاي آینده نسبت پوشش حمایتي 
این صندوق به مراحل بسيار وخيم تري خواهد رسيد. این در حالي است 
كه رسيدن این نسبت به كمتر از 6 به عنوان هشدار تلقي مي شود و عمال 
در دهه90 نيز به واسطه دورنماي كاهش همين شاخص، ورشكستگي 
صندوق هاي بازنشستگي به عنوان یكي از ابرچالش هاي اقتصاد ایران 
مطرح شــد. در دوره زماني 1395 تا 1399 به واسطه كاهش ضریب 
ازدواج و فرزندآوري در ایران، تعداد كل بيمه شــدگان تبعي كه به تبع 
بيمه شده اصلي مي توانند از مزایاي سازمان بيمه گر استفاده كنند نيز 
با تغييراتي مواجه شده و با 3.2درصد افزایش از 21ميليون و900هزار 
نفر به 22ميليون و600هزار نفر در سال99 رسيده كه از افزایش سهم 

بيمه شدگان مجرد از كل بيمه پردازان حكایت دارد.

تركيب بيمه شدگان اجباري
بررسي تركيب بيمه شــدگان صندوق تأمين اجتماعي حاكي از این 
است كه در سال1399 از مجموع 14ميليون و520هزار نفر بيمه  پرداز 

اصلي این صندوق حــدود 80درصد مرد و 20درصــد زن بوده اند. از 
سوي دیگر بررســي تركيب بيمه شدگان این ســازمان براساس نوع 
اجباري یا اختياري )خاص( بودن بيمه حاكي از این است كه از مجموع 
14ميليون و520هزار بيمه گذار در ســال1399، حدود 10.1ميليون 
نفر )حدود 70درصد( بيمه گذار اجباري بوده اند كه تعداد آنها نسبت به 
سال1395 حدود 670هزار نفر معادل 7.1درصد افزایش داشته است. 
همچنين بررسي تعداد بيمه شــدگان تبعي از نوع اجباري در این بازه 
زماني نيز نشان مي دهد كه تعداد این افراد از 13ميليون و 980هزار نفر 
در سال1395 به 14ميليون و 520 هزار نفر در سال1399 رسيده كه از 

رشد 6.15درصدي حكایت دارد.

بيمه پردازان خاص و اختياري
در این ميان، حدود 4ميليون و30هزار نفر از بيمه گذاران صندوق بيمه 
تأمين اجتماعي در سال99 بيمه شــده نوع خاص بوده اند كه مشمول 
بيمه اجباري نبوده اند و با ميل و اراده تحت پوشــش مقررات تأمين 

اجتماعي قرار گرفته اند. طرح هاي بيمه اي خاص شامل بيمه شدگان 
اختياري، حرف و مشاغل آزاد، بافندگان، رانندگان، كارگران ساختماني، 
باربران انفرادي و گروهي، خادمين مســاجد، صيادان و زنبورداران و 
كارفرماي صنفي كم درآمد است و درمجموع تعداد این بيمه پردازان 
در پایان ســال99 فقط 10هزار نفر نسبت به ســال95 افزایش پيدا 
كرده است. البته مقایســه تعداد این افراد در پایان سال99 نسبت به 
پایان سال98 بيش از 45هزار نفر و نسبت به پایيز98 حدود 110هزار 
نفر كاهش نشــان مي دهد و به نظر مي رسد شيوع كرونا و ركود شدید 
كســب وكارهاي حوزه خدمات و اصناف از اســفند98 به بعد، یكي از 
عوامل اصلي ریزش بيمه پردازان اختياري باشــد. نسبت زن و مرد در 
بيمه شدگان اختياري نيز تقریبا شبيه بيمه شــدگان اجباري است؛ 
به گونه اي كه 81درصد ایــن جمعيت را مــردان و 19درصد را زنان 

تشكيل مي دهند.
بررســي آمارها حاكي از این اســت كــه در ســال1399 از مجموع 
4ميليون و30هزار نفر بيمه شــده خاص تأمين اجتماعي، 28درصد 

شــاخص كل بــورس تهــران دیروز بــه افت  بورس
1000توماني قيمت دالر واكنش نشان داد و بيش 
از 3درصد افت كرد. قيمت هر دالر آمریكا بعد از 
آنكه در مبادالت روز شنبه به 28هزارو300تومان رسيد، دیروز تا 

مرز 27هزار تومان عقب نشيني كرد.
به گزارش همشهري، در شرایطي كه رشــد 400هزار واحدي 
شاخص كل بورس تهران از ابتداي خرداد تاكنون سرمایه گذاران 
را براي رشد بيشتر شــاخص بورس اميدوار كرده بود و آرام آرام 
ســهامداران حقيقي در حال ورود دوباره به بورس بودند، دیروز 
بار دیگر با افتي ســنگين تردید ها نسبت به تداوم رشد شاخص 
بورس در روز هاي آینده افزایش یافت. شاخص بورس تهران در 
روز شنبه توانسته بود به پشتوانه رشــد قيمت دالر، تا محدوده 
28هزارو300تومان، از مرز مقاومت یك ميليون و540هزار واحد 
عبور كند. عبور شــاخص از این محدوده به لحاظ تكنيكي این 
نوید را به سهامداران مي داد كه شاخص كل بورس تهران بتواند 
در ماه هاي آینده تا محدوده 2ميليون و100هزار واحد رشد كند 
اما با نزول قيمت دالر در طول روز هاي یكشنبه و دوشنبه محرك 
اصلي رشد شاخص هاي بورس حذف و شاخص كل بورس تهران 

هم با نزول مواجه شد.

نزول قيمت دالر 
آمار ها نشــان مي دهد قيمت هر دالر آمریكا از 18اردیبهشت 

امسال تا روز شــنبه هفته جاري با 7683تومان افزایش معادل 
37.2درصد رشــد كرده بود. این عقب نشــيني قيمت دالر در 
اردیبهشت، تحت تأثير مخابره اخبار اميدبخش در مورد مذاكرات 
هســته اي اتفاق افتاده بود و موجب شــده بــود قيمت دالر تا 
18اردیبهشــت تا 20هزارو637تومان نزول كند اما با رسيدن 
قيمت به این ســطح بار دیگر تقاضا براي خرید دالر افزایش و 
قيمت دالر تا اواخرخرداد با رشدی آرام تا 23هزارو500تومان 
افزایش یافت. با این حال از آخر خرداد، به ویژه با مشخص شدن 
نتایج انتخابات ریاست جمهوري سرعت رشد قيمت دالر بيشتر 
شــد و بعد از آن افزایش تردید ها در مورد احياي برجام سرعت 
رشد قيمت دالر را بيشتر كرد، به طوري كه قيمت هر دالر آمریكا 
تا شنبه هفته جاري با 21درصد رشــد به 28هزارو300تومان 
رسيد. این رشد پرشــتاب قيمت دالر واكنش رسانه ها و برخي 
مقامات مســئول را درپي داشــت، به طوري كه یكشنبه صبح، 
ســيدابراهيم رئيســي، رئيس جمهور، به تيم اقتصادي دولت 
ماموریت داد تــا ارزش پول ملي را افزایش دهند. این دســتور 
موجب شد ظرف روز هاي یكشنبه و دوشنبه حجم عرضه ارز در 
بازار افزایش یابد و زمينه براي كاهش قيمت دالر فراهم شــود، 
به طوري كه قيمت هر دالر آمریكا ظرف این دو روز با 1000تومان 
كاهش به ســطح 27هزارو300تومان رســيد. برخي خبر هاي 
تأیيدنشده نيز نشان مي دهد صرف نظر از دستور رئيس جمهور و 
افزایش عرضه ارز از كانال بانك مركزي، برخي مبادي تامين ارز از 

   پيش بيني تورم زير 30درصد تا آخر سال
درحالي كه با تغيير رياست بانك مركزي در دولت گذشــته عمال اين نهاد، سياست اعالم نرخ تورم هدف گذاري شده 
را كنار گذاشته و كمتر نهادي ريسك پيش بيني مسير آينده نرخ تورم را برعهده مي گيرد، تنها مركز آمار و اطالعات 
راهبردي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است كه مي گويد: نرخ تورم ساالنه در پايان آبان امسال به محدوده 40درصد 
مي رسد و از آن پس شيب روند كاهشي آن شتاب مي گيرد؛ به گونه اي كه انتظار مي رود نرخ ساالنه تورم در پايان امسال 
به 29.8درصد نزديك شود. البته اين يك پيش بيني براساس داده هاي گذشته نگر ازجمله آهنگ رشد تورم ماهانه است؛ 
درحالي كه شاخص هاي پيش نگر تورم در بخش هاي توليدي است كه آينده را شفاف تر مي سازد. افزون بر اين، چالش 
كسري بودجه دولت هم مي تواند روند انتظارات تورمي در آينده را تغيير دهد. به عبارت ديگر هرچند نهاد پژوهشي 
وابسته به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي پيش بيني كرده نرخ تورم تا پايان امسال به كمتر از 30درصد خواهد رسيد، 
اما ميزان پوشش كسري بودجه دولت در بهار امسال و به ويژه تامين آن از كانال تنخواه و استقراض موقت از بانك مركزي 
و ميزان پايين فروش اوراق بدهي دولتي از يك سو و همچنين افزايش هزينه هاي جاري از سوي ديگر، اين گزاره را تقويت 
مي كند كه راه دولت سيزدهم براي مهار ويروس تورم دشوار است و نمي توان جز اصالح ساختار بودجه1401 و حتي تغيير 

روند بودجه در نيمه دوم امسال چاره اي براي آن متصور بود.

از شــاخص هاي معنــادار در تورم 
مردادمــاه مي تــوان بــه شــكاف 
15/8درصدي نرخ تورم نقطه به نقطه 

در بين استان هاي ایران اشاره كرد

زنگ خطر برای صندوق تأمين اجتماعي
 نسبت پوشش حمایتي صندوق بازنشستگي تأمين اجتماعي

 1/1درصد در 4سال منتهي به سال99 كاهش یافته است

آنها از »حرفه ها و مشاغل آزاد«، 22درصد از »رانندگان«، 21درصد از 
»كارگران ساختماني نام نویسي شده«، 17درصد بيمه شده »اختياري« 
و 3درصد »كارفرماي صنفي« بوده اند. سایر گروه ها ازجمله »زنبورداران 
و صيادان«، »خادمين مساجد« و »باربران« نيز سهم تقریبا ناچيزي 
از بيمه شدگان خاص تأمين اجتماعي داشته اند. در بخش »حرفه ها و 
مشاغل آزاد« كه بيشترین ســهم از تعداد بيمه شدگان خاص را دارد، 
زنان سهم 45درصدي و مردان سهم 55درصدي را تشكيل مي دهند. 
به طوركلي، طي 5سال اخير، تعداد بيمه شــدگان حرفه ها و مشاغل 
آزاد رو به افزایش بوده و به طور متوســط طي این 5سال، ساالنه رشد 
7.5درصدي را تجربه كرده اســت. این ميانگين رشــد براي مردان 
9.4درصد و براي زنان 5.5درصد بوده اســت. نكته دیگر اینكه تقریبا 
تمامي بيمه شدگان در بخش »رانندگان« كه از لحاظ تعداد بيمه شده، 
دومين بخش پرجمعيت است را مردان تشكيل مي دهند؛ به گونه اي 
كه سهم مردان از تعداد بيمه شدگان این بخش در سال1399 حدود 
99.7درصد و سهم زنان حدود 0.3درصد بوده است. نكته قابل توجه 
در مورد این بخش این است كه طي 5ســال گذشته، هرسال از تعداد 
رانندگان بيمه شده كاسته شــده؛ به طوري كه به طور متوسط هرساله 

2.2درصد از تعداد بيمه شدگان كم شده است.

وضعيت پرداخت بيمه بيكاري
 در سال1399 تعداد بيمه شدگان اصلي بيمه بيكاري سازمان تأمين 
اجتماعي 214هزار نفر بوده كه نســبت به سال1398 حدود 12هزار 
نفر معادل 5درصد كاهش داشته اســت. در زمستان1399 نسبت به 
پایيز1399 نيز قریب به 11هزارو500نفر به بيمه شدگان بيمه بيكاري 
افزوده شده، اما طي 5سال اخير بيشــترین تعداد بيمه شدگان بيمه 
بيكاري مربوط به سال1397 بوده كه 247هزار نفر در فهرست دریافت 
بيمه بيكاري قرار داشته اند. بررسي آمارها نشان مي دهد در سال1399 
حدود 67درصد از كل بيمه شدگان اصلي بيمه بيكاري معادل 144هزار 
نفر مرد و 33درصد معادل 70هزار نفر زن بوده اند. تعداد بيمه شدگان 
تبعي این نوع بيمه نيز در سال1399 حدود 313هزار نفر بوده كه نسبت 

به سال1398 كاهش 28درصدي را تجربه كرده است.

نزول سنگين بورس روي سرسره دالر
 به دنبال افت 1000توماني قيمت دالر ظرف 2روز اخير، شاخص كل بورس تهران 

یك نزول سنگين بيش از 3درصد داشت

طریق هرات نيز به دليل مذاكرات وزارت امورخارجه با طالبان باز 
شده و این موضوع حجم عرضه ارز را در بازار افزایش داده است.

 ظرف چند هفته گذشته با تصرف هرات و تسلط طالبان بر آن، 
بازار ارز این شهر به حالت تعطيل درآمده بود و ارتباط صرافي هاي 
داخلي با صرافي هاي مستقر در هرات قطع شده بود. در چنين 
شرایطی افت قيمت دالر به سرعت به واكنش سهامداران و افت 

شاخص هاي بورس منجر شد.

نزول شاخص بورس
با افت قيمت دالر در روز هاي یكشــنبه و دوشنبه، زمينه براي 
كاهش شــاخص بورس در مبادالت دیروز فراهم شد و شاخص 
بورس بعد از 3ماه رشد، افتي سنگين را در كارنامه خود ثبت كرد. 
شاخص بورس تهران از نوسان قيمت دالر تأثير زیادي مي پذیرد 
و كاهش یا افزایش قيمت دالر به طور مستقيم بر شاخص بورس 
تأثير مي گذارد. بر همين اساس شاخص كل بورس تهران كه در 
روز شنبه به دليل رشد قيمت دالر توانسته بود با رشد قابل توجهي 
مواجه شود دیروز همگام با افت قيمت دالر با 50هزار واحد كاهش 
بار دیگر به محدوده یك ميليون و524هزار واحد عقب نشــيني 
كرد. از نظر تكنيكــي محدوده یك ميليــون و 540هزار واحد 
نوعي مرز مقاومت براي شاخص تلقي مي شود، افت روز گذشته 
شاخص بورس گمانه زني ها را در مورد افت بيشتر شاخص بورس 
افزایش داد. دیروز همچنين نزول سنگين شاخص بورس به ترس 
سهامداران حقيقي و خروج 2هزارميليارد تومان نقدینگي از بازار 
سهام منجر شد كه در طول چند ماه گذشته بي سابقه بوده است.

جالل روحي، یك كارشناس بازار سرمایه، در این باره گفت: انتشار 
خبري درباره از سرگرفته شدن مذاكرات برجام روي قيمت ارز 
و بازار سهام تأثير داشت و سهامداران از ترس كاهش نرخ دالر و 
تأثير آن بر معامالت بورس، اقدام به عرضه ســهام خود در بازار 

سهام كردند. به گفته او انتشار چنين خبري موجب شد قيمت 
دالر كه از مرز 28هزار تومان عبور كرده بــود دوباره وارد كانال 
27هزار تومان شود و همســو با چنين اتفاقي بازار هم در مسير 
نزولي قرار گرفت. او تأكيد كرد: همچنين شاخص بورس از نظر 
تكنيكالي نياز به اصالح داشت، بنابراین چنين روند اصالحي در 
بازار منطقي بوده و نباید نگراني چنداني در ميان سهامداران از این 
روند بازار وجود داشته باشد. روحي، كانال یك ميليون و600 هزار 
واحد را مقاومت رواني براي شاخص بورس اعالم كرد و گفت: عبور 
از آن ممكن است زمانبر باشد اما افق بازار با توجه به وجود وضعيت 
معقول در گزارش شركت ها و نيز بحث انتظار تورمي روشن است 

و مشكل جدي ای معامالت بورس را تهدید نمي كند.
احسان ناصر، دیگر كارشناس بازار سرمایه هم درباره دالیل نزول 
سنگين بورس در مبادالت دیروز گفت: باید قبول كرد كه بازار بعد 
از مدت ها از ترس و وحشتي كه در یك سال اخير به آن دچار شده 
بود، رها نشده و هر آن ممكن است هر محركي باعث ضربه زدن به 
بازار سرمایه شود. او با تأكيد بر اینكه خاطره بد افت بازار سرمایه 
در سال گذشته هنوز از خاطر بازار و سهامداران پاك نشده است، 
اضافه كرد: افت قيمت دالر نيز در نزول بازار سهام تأثير داشت، 
ضمن اینكه از نظر تكنيكي شاخص بورس به محدوده مقاومت 
رسيده اســت و احتماال شــاخص بورس چند روزي در همين 
وضعيت به ســر خواهد برد و پس از چندروز و با افزایش قيمت 
دالر و تورم موجود، فارغ از سودده بودن یا نبودن سهام شركت ها، 
بازار سهام دوباره رشد خود را آغاز خواهد كرد. ناصر با بيان اینكه 
عوامل دیگري به غيراز تورم و نرخ دالر هم بر شاخص بورس تأثير 
دارند توضيح داد: این دو عامل مي توانند صرفا محركي براي رشد 
دسته جمعي سهام شــركت هاي بورس فارغ از مسائل بنيادین 
باشند. با این حال ظرف روز هاي آینده و در دوره اصالح شاخص، 
وزن هركدام از این عوامل بر شاخص بورس مشخص خواهد شد.
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مصوبه اخير شــوراي رقابت 
مبنــي بــر معافيــت مبلغ 
پيش پرداخت مشتریان براي 
ثبت نام خودرو از تورم قيمتي 
زمان تحویل، تأثير دوسویه و 
مبهمي بر رفتار خودروسازان 

و قيمت خودرو دارد

   از اسپند و كندر تا عنبرنسا
نگاهي به قيمت ها در مغازه هاي عطاري نشــان مي دهد، قيمت محصوالت آنها در مقايسه با ديگر اقالم، بيشترين رشد 
را داشته است. توصيه  به مصرف محصوالتي كه مي توانست به گرم شدن بدن كمك كند و همچنين استفاده از خاصيت 
ضدعفوني كنندگي دود، فروش بعضي محصوالت عطاري ها را هم از پارسال افزايش داد. چهارتخمه، آويشن، پونه، ختمي، 
پنيرك و البته زنجبيل و دارچين محصوالتي بودند كه از آنها به عنوان دمنوش هاي ضد كرونا ياد مي شد. توصيه به دود كردن 
اسپند همراه كندر، مصرف اين دو قلم را هم باال برد و حتي كود االغ يا همان عنبرنسا را هم در فهرست پرفروش ها قرار داد. 
قيمت اين اقالم هم به گفته عطاري ها افزايش چشمگيري داشته است؛ آويشن از ۲۰۰هزار تومان به ۷۰۰هزار تومان، كندر از 
۷۰هزار تومان به ۴۰۰ هزارتومان، ختمي از ۳5هزار تومان به ۳۰۰هزار تومان رسيده است. جالب ترين افزايش قيمت در اين 
محصوالت به عنبرنسا برمي  گردد كه در برخي سايت هاي فروش آنالين هركيلوگرم آن تا ۳۰۰هزار تومان به فروش مي رسد 

و كمترين قيمت براي بسته هاي ۳۰۰گرمي آن در عطاري ها 5۰هزار تومان است.

رشــد قيمت هــا در بــازار  و خودر
بي مشــتري خودرو، متاثر از 
نوســان نرخ ارز و انتظارات 
تورمي، ادامــه دارد. دور تازه افزایش قيمت 
خودرو و كاهش قدرت خرید، شرایط تازه اي 
را در بازار رقم زده و موجــب افزایش اقبال 
مشــتریان به خرید خودروهاي رده قيمتي 

پایين، مانند انواع پراید شده است.
مشــاهدات ميداني خبرنگاران همشهري 
نشــان می دهد، همزمان با تداوم شــرایط 
ركود تورمي در بازار خــودرو، خودروهاي 
قابل عرضه در رده هاي قيمتي پایين مانند 
پراید و خودروهاي موجــود در رده قيمت 
متوســط مانند پژو پارس بار دیگر محبوب 
معدود خریداران دســت به نقد شده است. 
فعاالن بازار خودرو مي گویند، فشار اقتصادي 
موجب شده خریداراني كه قبال در محدوده 
150ميليون تومان قادر به خرید خودروهایي 
مانند پژو206 بودند، حاال با نقدینگي موجود 
در حســاب خود به ناچار، بــه خرید برخي 
انواع پرایــد ماننــد 111 روي آورده اند. در 
گروه محصوالت ایران خودرو نيز رشد قيمت 
انواع پژو و سمند موجب شده تا متقاضيان 
خرید خودروهایي مانند پژو206 تيپ2 یا 
پژوپارس كه تا چنــدي پيش قادر به خرید 
این خودروها با قيمت كمتر از 200ميليون 
تومان بودند، از بازار جا بمانند، زیرا نرخ این 
خودروها بــه 255 تا 275ميليــون تومان 

افزایش یافته است.

افزايش شكاف بين نرخ مصوب و بازار
دور تــازه افزایش نرخ ها، موجــب افزایش 
شكاف بين نرخ مصوب و كارخانه اي با نرخ 
حاشــيه بازار خودروها شده است؛ به عنوان 
نمونه فاصله قيمت پژوپارس با نرخ مصوب 

140ميليون تومان و قيمت حاشــيه بازار 
275ميليون تومان، به حدود 135ميليون 
تومان رسيده كه این فاصله قيمتي موجب 
شده پژوپارس، در طرح هاي پيش فروش و 
فروش فوق العاده سال1400 ایران خودرو، 

درصدر تقاضاي خرید قرار گيرد.
به گفته فعاالن صنفي با وجــود ركود بازار 
خــودرو، به دليل افزایش شــكاف بين نرخ 
مصوب كارخانه و بازار خودروها، تقاضا براي 
پيش خرید محصوالت پرتيراژ خودروسازان 
افزایش یافته است. اخيرا در بيست و یكمين 
مرحله از فروش فوق العــاده ایران خودرو، 
ركورد تازه اي براي پيش خرید خودرو ثبت 
شد و تعداد 4ميليون  و226هزار و 484نفر 
براي خرید فقط 8هزار دســتگاه از 3 مدل 
خودرو پژوپارس سال، رانا پالس و دنا پالس 
توربو شــارژ اتوماتيك ثبت نام كردند كه از 
این تعداد متقاضي 3ميليــون  325هزار و 
475تقاضــا )78.6درصد( فقط براي خرید 

خودرو پژوپارس سال بوده است.

ركوردزني تازه پرايد و پژو 
در چند روز اخير ورود دالر به كانال 28هزار 
تومان موجب رشد شتاب افزایش قيمت ها 
در بازار خودرو شده اســت؛ به نحوي كه در 
چند روز گذشــته قيمت هاي جدید اعالم 
شده براي برخي خودروهاي پرتيراژ مانند 
انواع پراید و پژو در آگهي هاي فروش خودرو 
در برخي شبكه هاي مجازي، بيانگر افزایش  
5تا 10ميليوني نســبت به یك ماه گذشته 
اســت. گزارش ميداني همشــهري حاكي 
است قيمت پراید111 از مرز 155ميليون 
تومان گذشته است. در اغلب آگهي ها نرخ 
پراید151 مــدل1400 بــه 156ميليون، 
پرایــد131 و پرایــد132 به ترتيب 139 و 

134ميليــون، تيبــا2 رینگ فــوالدي به 
153ميليون و مدل1400 ایــن خودرو به 
160ميليون و تيبا صندوقدار به 141ميليون 
تومان افزایش یافته است. همچنين قيمت 
كوئيك دنده اي مدل99 و 1400 به ترتيب 
164 و 170ميليون، ساینا دنده اي مدل 99 
و 1400 به ترتيب بــه 158و 165ميليون و 
سيتروئن ســي تري به 895ميليون تومان 
رسيده اســت. در آگهي فروش یا معاوضه 
محصوالت ایران خــودرو در فضاي مجازي 
نيز قيمت هر دســتگاه پژو206تيپ2 مدل 
99 و 1400 به ترتيب به 237 و 252ميليون، 
پژو206تيپ5 به 305ميليــون، پژو207 
اتوماتيك به 430ميليون، پژوپارس ســاده 
99 بــه 252ميليــون و پژو پارس ســال 
274ميليون، ســمند ال ایكس مدل99 و 
1400به ترتيــب بــه 235 و 245ميليون، 
سمند اي اف سون مدل99 به 265ميليون، 
دنا معمولــي و دنــا توربوپــالس دنده اي 
مدل1400به ترتيب به 329 و 432ميليون، 
رانا ال ایكس مدل 98 و 99 به ترتيب به 225 
و 240ميليون، رانا پالس مدل 99 و 1400 

به ترتيب به 255 و 275ميليون، سوزوكي 
گراند ویتارا به یك ميليارد و 200ميليون و 
پژو2008 مدل 98 و 99 به ترتيب به 890 و 

970ميليون تومان رسيده است.

اما و اگرهاي مصوبه تازه شوراي رقابت 
در چنين شرایطي شوراي رقابت در تازه ترین 
مصوبه  خــود خودروســازان را از دریافت 
مابه التفاوت نرخ تورم خودرو از مشــتریان، 
براي مبالغ پيش پرداخــت خرید، در زمان 
تحویل خودرو منع كرده اســت. مصوبه اي 
كه مشخص نيست خودروســازان نسبت 
به آن، چه واكنشي نشــان خواهند داد؟ آیا 
این الزام شــوراي رقابت مي تواند به حذف 
سود مشــاركت در طرح هاي پيش فروش 

خودروسازان منجر شود؟ 
با وجود این ابهام ها، رئيس شــوراي رقابت، 
شركت هاي خودروسازي را به اعالم قيمت 
قطعي فروش بــراي خودروهاي ثبت نامي 
مشــمول قيمت گذاري ملزم كرده اســت. 
شوراي رقابت در جلسه 473 خود تصویب 
كــرد، بر مبنــاي مبلــغ پرداختــي بابت 
پيش پرداخت، هر مشتري درصدي از قيمت 

رســمي خودرو را در زمان ثبت نام )نسبت 
به قيمت كارخانــه( پرداخت كرده و در این 
صورت سهمي از خودرو كه پيش پرداخت 
آن قبال انجام شــده، مشــمول هيچ گونه 
تورم قيمتي احتمالي نخواهد شــد و صرفا 
بقيه ســهم باقيمانــده قيمــت آن خودرو 
مشمول تورم بخشــي احتمالي خواهد بود 
و خودروسازان براي خودروهایي كه قيمت 
قطعي آن تعيين نشــده، حق پيش فروش 

نخواهند داشت.
اگرچه برخي، مصوبه شوراي رقابت را به نفع 
خریداران خودرو دانسته و تأكيد مي كنند 
این مصوبه  مدت زمان تأخير خودروسازان 
براي تحویل خودروهاي پيش فروش شده 
به مشــتریان را كاهش مي دهــد، اما هنوز 
سرنوشت پرداخت سود مشاركت خرید به 
مشتریان در طرح هاي پيش فروش مشخص 
نيســت. براســاس این مصوبه اگر قيمت 
كارخانــه پژو206تيــپ2 در زمان ثبت نام 
150ميليون تومان بوده و مشتري 50ميليون 
به عنــوان پيش پرداخت واریز كرده باشــد 
به معناي آن است كه 30درصد قيمت خودرو 
را پرداخت كرده و اگر در زمان تحویل قيمت 

این خودرو، در كارخانه به 300ميليون تومان 
رسيده باشــد، فرد نباید همه مابه التفاوت 
250ميليوني مبلغ پيش پرداخت و قيمت 
روز خــودرو را بپردازد زیرا قبال یك ســوم 
قيمت روز این خودرو را پرداخت كرده و باید 
تورم مابه التفاوت دو سوم باقيمانده قيمت روز 

خودرو را پرداخت كند.
رضا شيوا، رئيس شــوراي رقابت در تشریح 
جزئيات مصوبه اخير این شورا با بيان اینكه 
مصوبه مذكور عطف به ماســبق نمي شود، 
گفت: شــاید برخي از خودروســازان براي 
تشــویق خرید، ســودي را براي خریداران 
درنظر بگيرند اما اینكه اگر كســي ســود 
مشــاركت دریافت كند این مصوبه شامل 
حال او مي شود یا خير؟ باید بگویم شورا براي 
تمام كســاني كه پيش خرید مي كنند این 
مصوبه را اجرایي مي كند. او افزود: متأسفانه 
برخي مشــتریان به دليل مشخص نبودن 
قيمت نهایي خودرو، متناسب با فرضيات، 
محصوالتي را خریداري كرده بودند، اما این 
موضوع اصال درست نيست و بر این اساس 
شوراي رقابت مصوب كرد باید قيمت خودرو 

در زمان پيش فروش قطعي اعالم شود.

سخنگوي شوراي نگهبان از تصویب  بورس كاال
نهایي طرح جهش توليد مسكن خبر 
داد. بــا تصویب این طــرح امكان 
پيش خرید و اســتفاده از ابزارهاي پوشش ریسك 
خرید مصالح ساختماني یعني فوالد و سيمان در 
بورس كاال فراهم شد. اوایل هفته جاري طرح جهش 
توليد مســكن كــه در مراحل قبل بــا ابهامات و 
اشكاالتي از سوي شوراي نگهبان مواجه شده بود، 
پس از انجام اصالحات در مجلس و بررسي مجدد در 
شورا، مغایر شــرع و قانون اساسي شناخته نشد. 
سيدنظام الدین موسوي، سخنگوي هيأت رئيسه 
مجلس، با اشــاره به این موضوع اعالم كرد: طبق 
قانون مصوب مجلس، متقاضيان مي توانند مصالح 
ساختماني مانند ســيمان و فوالد را از بورس كاال 

پيش خرید كنند.

نوسان قيمت مصالح
به گزارش همشهري، یكي از مشكالت انبوه سازان و 
سازندگان واحد هاي مسكوني، نوسان قيمت مصالح 
ساختماني است كه به ویژه در چند سال گذشته این 
نوسان ها افزایش یافته است. اغلب سرمایه گذاران 
در ابتداي اجراي یك پروژه، هزینه هاي ســاخت 
را برآورد و براســاس آن به ســرمایه گذاري اقدام 
مي كنند امــا افزایش قيمت مصالح ســاختماني 
تحت تأثير تــورم، همه معــادالت فعاالن بخش 
مسكن را به هم مي ریزد و به افزایش هزینه ساخت 
مسكن منجر مي شود. در چند سال اخير به دليل 
نوسان هاي شــدید قيمت مصالح ســاختماني، 
سازندگان با افزایشــي فراتر از حد انتظار خود در 
طول دوره ساخت مواجه شــده اند و این موضوع 
عالوه بر ایجاد مشكالت مالي حتي در برخي موارد 
باعث توقف كار و نيمه كاره ماندن روند ساخت شده 
است. این افزایش قيمت ها حتي بر نوسان قيمت 
مسكن هم تأثير داشته و ریسك سرمایه گذاري در 

حوزه مسكن را افزایش داده است.
در علــوم مالــي روش هایــي وجــود دارد كــه 
سرمایه گذاران مي توانند ریســك هاي خود را در 
مقابل نوسان قيمت پوشش دهند. در این زمينه، 
بورس هاي كاالیي راهكاري براي پوشش ریسك 
افزایش قيمت دارند و دهه هاست كه در كشورهاي 
توسعه یافته و سال هاست كه در كشورهاي در حال 
توسعه از قراردادهاي مشتقه براي پوشش چنين 
ریسك هایي استفاده مي شود. این ابزار هاي مالي 
در بورس كاالي ایران نيز استفاده مي شود. حاال با 
توجه به تأیيد طرح جهش توليد مسكن در شوراي 
نگهبان مي توان انتظار داشــت سازندگان مسكن 
از مزایاي پوشش ریســك قراردادهاي مشتقه در 

بورس كاالي ایران بهره مند شوند.

پوشش ريسك 
جواد فالح، مدیر توسعه بازار فيزیكي بورس كاالي 
ایران، درباره تصویب طرح جهش توليد مسكن و 
استفاده از قرارداد هاي مشتقه براي پوشش ریسك 
نوســان قيمت مصالح ســاختماني گفت: تجربه 

راه اندازي قراردادهاي مشتقه شامل قرارداد آتي و 
اختيار معامله و همچنين معامالت كشف پریميوم 
در بورس كاالي ایران وجــود دارد؛ البته تاكنون 
ســيمان و فوالد وارد قرارداد كشف پریميوم، آتي 
و اختيار معامله نشده اند اما زیرساخت سامانه اي، 
فني و مقرراتي آن آماده است.او درباره قراردادهایي 
كه امكان پيش خرید مصالح ساختماني را در بورس 
كاال فراهم مي كنند گفت: در ایــن نوع قراردادها 
طرفين معامله به انجام خرید و فروش در آینده با 
قيمت مشخص یا با فرمول قيمتي معين، متعهد 
مي شــوند. به عبارت دیگر مشــخص مي شود در 
زمان سررســيد قرارداد )براي مثال 6 ماه آینده(، 
باید محصول با قيمــت تعيين شــده در قرارداد 
مورد معامله قرار گيرد. همچنيــن اگر در قرارداد 
فرمول قيمتي تعيين شده باشد در زمان سررسيد 
قرارداد، نرخ محصول براساس فرمول تعيين شده 
در قرارداد محاسبه شده و معامله براساس آن نرخ 

انجام مي شود.
مدیر توسعه بازار فيزیكي بورس كاال درخصوص 
قراردادهاي اختيــار معامله نيز گفــت: این نوع 
قراردادها به نوعي بيمه قيمت هستند؛ در این نوع 
قراردادها براي پوشش ریســك تغييرات قيمت، 
خریدار كاال مي تواند از اختيار معامله خرید استفاده 
كند و فروشــنده نيز از اختيار فــروش. به عنوان 
مثال ســازنده یك واحد مســكوني براساس نرخ 
روز ميلگرد، قــرارداد اختيار معامله خرید ميلگرد 
با قيمت 12هزار تومان به ازاي هر كيلوگرم را امضا 
مي كند. اگر در سررســيد، قيمت ميلگرد بيش از 
12هزار تومان بود، خریدار از اختيار خود استفاده 
مي كند و كســي كه این اختيار را فروخته متعهد 
است كه در زمان سررسيد ميلگرد را با نرخ 12هزار 
تومان بفروشــد. اما اگر در زمان سررسيد، قيمت 
كمتر از 12هــزار تومان بود نيازي به اســتفاده از 

اختيار خرید نيست.
فالح اضافه كرد: اســتفاده از ابزار مالي بورس كاال 
براي مبادله محصوالت ساختماني و پوشش ریسك 
قيمت در آینده به خریداران مصالح ســاختماني 
و ســازندگان و انبوه ســازان كمك شــایاني در 
اطمينان بخشــي از بازگشــت مطلوب سرمایه و 
مصون ماندن از نوسانات قيمتي مي كند و درنهایت 

به رونق توليد مسكن منجر می شود.

مشاهدات ميداني خبرنگاران همشهري نشان مي دهد؛ دورتازه افزایش قيمت ها، موجب 
افزایش اقبال مشتریان به خرید خودروهاي رده قيمتي پایين، مانند انواع پراید شده است

با تصویب طرح جهش توليد مسكن، امكان پوشش ریسك نوسان قيمت 
مصالح ساختماني، شامل فوالد و سيمان، در بورس كاال فراهم شد

گزارش ميداني همشهري از افزايش قيمت پرايد111 به 155ميليون و پژو۲۰6تيپ۲ به ۲5۲ميليون تومان حكايت دارد.

پراید دوباره محبوب شد

پوشش ريسك ساخت مسكن

محصوالت منجمد در ميادين؛ 
يك چهارم قيمت شركتي

سبزیجات آماده و نيمه منجمد طي 10 ماه گذشته بيش  تره  بار
از 40درصد گران شده اند ولي هنوز فاصله قيمت این 
محصوالت در ميادین با انواع شركتي این محصوالت 

3 تا 4برابر است. 
به گزارش همشهري، با اینكه در فصل تابستان به سر مي بریم و بيشتر 
سبزیجات و محصوالت جاليزي به صورت تازه در دسترس قرار دارند، 
بعضي از خانواده ها ترجيــح مي دهند این محصــوالت را به صورت 
پاك شده و نيمه آماده خریداري كنند و نرخنامه جدید ميادین ميوه و 
تره بار شهرداري نشان مي دهد قيمت این محصوالت به صورت منجمد 
بسيار بيشتر از نوع تازه است. در نرخنامه جدید قيمت  محصول باالي 
40هزار تومان تعيين شــده كه عبارتند از: ذرت شــيرین دان شده، 

سبزیجات مخلوط، لپه باقال و نخودفرنگي. 
براساس نرخنامه جدید كه روز گذشته منتشر شد، پياز خرد شده با 
قيمت هر كيلوگرم 9هزار تومان ارزان ترین و لپه باقالي سبز با هر كيلو 
65هزار تومان گران ترین محصول عرضه شــده در ميان سبزیجات 
نيمه منجد است. قيمت این محصوالت به صورت تازه در ميادین بين 
3 تا 9هزار تومان كمتر از انواع پاك شده است كه البته با توجه به پایان 
فصل برداشت و عرضه برخي از محصوالت مثل باقال سبز طبيعتا قيمت 
محصول منجمد بسيار باالتر است. محصوالت منجمد طي كمتر از یك 
سال گذشته بيش از 40درصد افزایش قيمت داشته اند و به طور مثال 
هر كيلو نخود فرنگي از 32هزار تومان به 43هزار تومان رسيده است 
اما مقایسه قيمت هاي درج شده در نرخنامه نشان مي دهد قيمت انواع 
شركتي این محصوالت كه در فروشگاه هاي زنجيره اي و سوپرماركت ها 
عرضه مي شود بسيار باالتر است. به طور مثال بسته هاي 400گرمي 
شــركتي باميه منجمد 29هزار تومان قيمت خورده و تهيه هر كيلو 
باميه به این شكل 72هزار تومان تمام مي شود درحالي كه این محصول 
در ميادین به صورت منجمد و پاك شده 19هزار تومان و به صورت تازه 

14هزار و500تومان قيمت خورده است. 
استقبال از این محصوالت در سال هاي اخير افزایش یافته و بسياري 
از خانواده ها محصوالتي مثل غوره، باقال، لوبياسبز، نخود سبز و حتي 
سبزي مورد نياز براي خورش،  آش و كوكو را به جاي فراوري در منزل 

به صورت آماده خریداري مي كنند. 

قيمت محصوالت غذايي نيمه آماده و منجمد در ميادين ميوه و تره بار
قيمت- تومانمشخصاتنوع محصول

9.000نيمه آماده- خاللي و نگينيپياز خرد شده
43.000نيمه آمادهُذّرت شيرين

40.000نخود، ذّرت و هويجسبزيجات مخلوط 
15.000خاللي و نگيني و توپي- نيمه آماده سيب زميني خردشده 

10.500خرد شدهتره فرنگي
65.000سبز يكدستلپّه باقال 

19.000خرد شدهلوبيا سبز 
43.000نخود فرنگي سبز
15.000نگيني و خالليهويج خرد شده

10.000با غالفبالل
9.900خردشدهكرفس

35.000دان شده و بدون پوستلوبياي كشاورزي )باقالقاتق(
19.000بدون دمگل- يك تا سه سانتي مترباميه پاك شده

افزايش تقاضا براي پودر لباسشويي
قيمت  بسيار باالي مایع لباسشویي، تقاضا براي خرید  سوپرماركت

پودرهاي لباسشویي را دوباره باال برده است. 
به گزارش همشــهري، افزایــش 25درصدي قيمت 
شوینده ها از اوایل تيرماه قيمت بعضي از این محصوالت را بسيار باال 
برده و با توجه به پرمصرف بودن این اقالم، مردم به خرید انواع به صرفه 
و اقتصادي این محصوالت روي آورده اند. گفته مي شود در بعضي از 
سوپرماركت ها خرید مایع لباسشــویي نسبت به گذشته تا حدودي 
كاهش یافته و به همين نسبت خرید پودر ماشين لباسشویي بيشتر 
شده اســت. قيمت یك ظرف 2/7ليتري مایع لباسشویي در بيشتر 
برندها بين 100 تا 110هزار تومان است و هر ليتر از این محصوالت 
حدود 40 تا 50هزار تومان قيمت دارد درحالي كه پودرهاي لباسشویي 
ميانگين قيمتي نسبتا پایين تري دارند و قيمت شان بين 20 تا 30هزار 

تومان در هر كيلوگرم است.
از ابتــداي تيرماه قيمت مصوب محصوالت شــوینده شــامل مایع 
دستشویي، مایع ظرفشویي، پودر و مایعات لباسشویي، صابون، خمير 
دندان و محصوالت داراي تریگر )نــازل( حداكثر 25درصد و قيمت 
مصوب سایر محصوالت شوینده، بهداشــتي و آرایشي نيز 20درصد 
افزایش یافت. ورود شوینده هاي مایع به بازار در سال هاي اخير گرایش 
به خرید انواع جامد و پودري را كاهش داده و این محصوالت به دليل 
قدرت حل شوندگي بيشتر طرفداران بيشــتري دارند. قيمت انواع 

پودري و مایع شوینده هاي لباس در جداول زیر مقایسه شده است.

مقايسه قيمت مايع و پودر لباسشويي در سوپرماركت هاي تهران
قيمت - تومانمشخصاتبرند مايع لباسشويي

۲.۷۷9.850 ليتريتاژ
1.549.500 ليترياكتيو

۲.۷110.500 ليتري الوندرپرسيل
1.538.800 ليتريمهرتاش
۲۷0.۷۲0 ليتريسافتلن
1۲8.900 ليتريميامي
1.14۲.000 ليترياومو
50011.500 گرميپامو

51۲1.900 كيلوييسپيد
۲60.900 كيلوييتست
50015.900 گرمياكتيو
5001۲.500 گرميتاژ
1۲.900 500 گرمي- رنگيتاژ

4.۲1۲6.000 كيلوگرميپرسيل
50015.800 گرميپرسيل

100.000 ۲.۷ ليترياومو

كرونا در 2ســال گذشــته با وجود آثار  بازار
مخربي كه به لحاظ اقتصادي در سراسر 
دنيا بر جــاي گذاشــت، بــازار برخي 
كسب وكارها را هم سكه كرده و تقاضا براي تعدادي از 
كاالها و برخي مواد غذایي را به شدت افزایش داده است.

ماسك، دستكش یك بار مصرف، الكل، ژل و اسپري هاي 
ضدعفوني كننده دست و سطوح و شوینده هاي دیگر 
نخســتين كاالهایي بودند كه با گســترش بيماري 
كووید-19 در كشــور با افزایش شــدید تقاضا مواجه 
شدند و از آنجا كه ایران جزو نخستين كشورهاي درگير 
با كرونا در دنيا بود و بررسي و تجربه كافي درباره حجم 
نياز به این اقالم وجود نداشت، بازار این كاالها به سرعت 
با بحران كمبود و گراني مواجه شد؛ بحراني كه در سایه 
افزایش سرعت و ميزان توليد، گرچه با كمي تأخير اما 
به هرحال مدیریت شد و امروز اثري از كمبود یا قيمت 
نامتعارف در زمينه این اقالم نيست. اما اقالم بهداشتي 
تنها كاالهایي نبودند كه با كرونا بازارشان رونق گرفت. 
ناشناخته بودن راه هاي كنترل و درمان این بيماري و 
درصد باالي مرگ ومير ناشــي از آن، پيشگيري را در 
اولویت قرار داد كه بر این اساس، افزایش سطح ایمني 
و قدرت دفاعي بدن از راه بهبود سطح تغذیه و مصرف 
برخي موادغذایي خاص از اهميــت زیادي برخوردار 
بود. براي بيماران درگيــر با ویروس نيز مصرف بعضي 
موادغذایي از ســوي متخصصان براي تســریع روند 
بهبودي و پيشگيري از گسترش ویروس در بدن توصيه 
شــد. بعضي از این موادغذایي تنها در ماه هاي ابتدایي 
بازارشــان داغ بود و بعضي دیگر به مرور زمان به ارج و 
قرب رسيدند و تب مصرفشان باال گرفت، اما همه آنها 
در یك نقطه اشتراك داشــتند و آن افزایش چندین 

برابري قيمت بود.

زنجبيل، سير، ليموترش؛ پيشقراوالن گراني
مصرف ویتامينC و خوراكي هایي با طبع گرم نخستين 
چيزي بود كه بعد از زدن ماسك و خارج نشدن از منزل، 
براي كاهش احتمال ابتال به بيماري به مردم توصيه شد. 
به گزارش همشهري، این توصيه به سرعت تقاضا براي 
مركبات به ویژه ليموترش، زنجبيل، سير و حتي پياز را 
افزایش داد و قيمت این اقالم هم به همان سرعت باال 
رفت و چند برابر شــد. ليموترش كه تا پيش از كرونا با 
قيمت 10 تا 14هزار تومان فروخته مي شــد در همان 
ماه هاي اوليه شيوع كرونا به 40 تا 45هزار تومان رسيد 
و ســير 30هزار توماني هم تا 45هزار تومان باال رفت. 
خاصيت ضدعفوني كنندگي چــاي زنجبيل در كنار 
طبع گرم آن باعث شــد این محصول مورد توجه ویژه 
مردم قرار بگيرد و در كمتــر از یك ماه قيمت هر كيلو 

از آن تا 200هزار تومان یعنــي 4برابر قيمت اوليه باال 
رفت. زنجبيل البته ازجمله محصوالتي است كه هميشه 
قيمت به نسبت باالیي دارد، اما جهش نرخ آن اتفاقي 
بود كه به واسطه رشــد تقاضاي مصرف آن اتفاق افتاد. 
هجوم مردم به ميادین ميوه و تره بار قيمت این اقالم را 
در این مراكز خرید نيز باال برد، اما در هيچ یك از این اقالم 
كمبودي در بازار مشاهده نشد و بعد از مدت كوتاهي 
قيمت همه آنها هم متعادل شد. البته شاید بتوان قيمت 
باالي ميوه مخصوصا مركبات در زمستان سال گذشته را 
هم تا حدودي به موضوع كرونا ربط داد؛ قيمت هایي كه 
تا شب عيد و اوایل امسال هم همچنان باال بود و به رغم 
دپوي حجم زیادي ميوه در انبارها به دليل قيمت باال، 

ميزان مصرف را كاهش داد.
 

خرسازی هويج
نياز بيماران مبتال به كرونا بــه مصرف مایعات فراوان، 
تقاضا براي ميوه هاي مناسب آبگيري ازجمله سيب و 
هویج را افزایش داد و در این ميان هویج شرایط خاصي 
پيدا كرد. جهش قيمت هویــج همزمان با خيز پنجم 
كرونا در یك ماه گذشته بسيار خبرساز شد؛ به طوري كه 

پاندمي، مبادله كدام محصوالت را پررونق كرد؟

برندگان كرونا در بازارها

افزایش مصرف برخي اقالم خوراكي 
توصيه شده براي پيشگيري یا بهبود 
روند درمان كرونا در یك ســال اخير 
قيمت آنها را تا 400درصد باال برده كه 
هویج و برخــي دمنوش هاي گياهي 

ازجمله آنها هستند

قيمت آن از 10هزار تومان، ابتدا به 18هزار تومان رسيد 
و در مدت زمان كوتاهي تا 35هزارتومان هم باال رفت. 
البته قيمت هاي 45و50هزار تومــان هم براي هویج 
گزارش شد، اما به نظر مي رسيد در اغلب شهرها و بيشتر 
مناطق تهران فروشــنده و خریدار روي قيمت 30 تا 
35هزار تومان به توافق رسيده اند. ایجاد بحران هویج از 
یك سو به افزایش شدید مصرف آب هویج به واسطه باال 
رفتن آمار بيماران مبتال به ویروس كووید-19 نسبت 
داده شد و از سوي دیگر پایان فصل برداشت در دزفول 
و تأخير در رسيدن محصول فارس، اصفهان و بروجرد. 
رئيس اتحادیه بارفروشــان تهران نيمه هاي مردادماه 
علت گراني هویج را افزایش 3برابري مصرف اعالم كرد 
و گفت: با شدت گرفتن شيوع كرونا مصرف آب هویج 
و سيب تا چندین برابر افزایش یافته؛ به نحوي كه تنها 
در هویج درخواست ها به 3برابر رسيده است. مصطفي 
دارایي نژاد، علت نبود مشكل در زمينه سيب را توليد 
باالي این محصول در كشور دانست و افزود: با توجه به 
توليد باالي سيب در كشور در سال جاري افزایش تقاضا 
براي آب سيب قيمت ها را باال نبرده، اما در هویج شرایط 
متفاوت است و هم اكنون به اندازه رشد تقاضا محصول 
در بازار نيست. او پيش بيني كرد با رسيدن محصول از 
اســتان فارس، قيمت ها در هفته هاي پایاني مرداد تا 
10هزار تومان كاهش یابد؛ پيش بيني اي كه دست كم 
تا نخستين هفته شهریور ماه محقق نشد. كاهش توليد 
این محصول جاليزي به واســطه افزایش هزینه توليد 
و البته سوءاســتفاده دالالن نيز مثل هميشه از دالیل 
بحران هویج عنوان شد. هرچه بود در یك ماه گذشته 
قيمت هر ليوان آب هویج به 20 تا 30هزار تومان رسيد و 
خانواده هایي كه اوایل تابستان هر بطري 1.5 ليتري آب 
هویج را براي بيماران كرونایي خود 40هزار تومان تهيه 
مي كردند در مردادماه ناچار شدند براي هر بطري 70 تا 
90هزار تومان بپردازند. ميانگين قيمت هویج تابستان 

گذشته 8هزار تومان بود.

افزايش ۳برابري تقاضاي خريد بلدرچين 
توصيه به مصرف پروتئين در بيمــاران كرونایي براي 
ترميم بافت هاي آسيب دیده بدن مصرف بلدرچين را 
هم در كنار دیگر انواع محصــوالت پروتئيني افزایش 
داد. پروتئين موجود در گوشت بلدرچين 5تا10درصد 
بيشتر از ســایر پرندگان اســت و در اغلب نقاط دنيا 
متخصصان براي افراد مسن و از كار افتاده كه احتياج 
مبرم به ترميم سلول هاي از دست رفته بافت هاي بدن 
دارند، مصرف گوشت بلدرچين را توصيه مي كنند. در 
برنامه غذایــي بيماران كووید-19 كــه از طرف واحد 
تغذیه بالينــي معاونت درمان ایــران در فروردین99 
منتشر شد نيز استفاده از بلدرچين توصيه شده و همين 
موضوع افزایش مصرف بلدرچين را به دنبال داشــته 
است. به تازگي رئيس اتحادیه پرورش بلدرچين كشور 
از افزایش تقاضاي خرید بلدرچين با شيوع كرونا خبر 
داده و ميزان آن را 3برابر سال هاي قبل اعالم كرده است. 
احمد بافكار، همچنين از افزایش قيمت بلدرچين در 
پي افزایش مصرف نيز خبر داده است. به گفته او، قيمت 
هركيلو بلدرچين به صورت عمــده 75هزارتومان و در 
خرده فروشي باید قيمت بين 85تا90هزارتومان باشد. 
قيمت این محصول در ميادین البته 72هزار تومان براي 
هر كيلوگرم تعيين شده، اما در فروشگاه هاي پروتئيني 
هر كيلوگرم بلدرچين 100هزار تومان قيمت دارد. اتمام 
موجودي اغلب فروشگاه هاي آنالین در روزهاي اخير، 
مي تواند زنگ خطر كمبود در بازار و افزایش بيشــتر 

قيمت  بلدرچين باشد.
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گزارش 2

9شهریور روز بزرگداشت شهر قزوین
روزي براي پایتخت  سال هاي دور ایران

  قزوین كه صفویان آن را دارالسلطنه مي دانستند 
آن قدر باغ داشت كه ناصرالدین شاه آن را باغشهر 
ناميد؛ سرزميني زیبا و كهن كه قرن هاست نقش 
مهمي در تاریخ و فرهنگ كشور ایفا كرده است. نخستين نشانه هاي شهرنشيني در آن به 
9هزار سال قبل بازمي گردد و به دليل قرار گرفتن در یك نقطه سوق  الجيشي همواره مورد 
توجه حاكمان دوره هاي مختلف بود تا آنكه حدود 400سال قبل و درست در روز 9شهریور 
سال 934خورشيدي، قزوین به عنوان پایتخت ایران در حكومت صفوي انتخاب شد و 57سال 
پایتخت كشور بود. چنين روزي فرصتي مغتنم براي بزرگداشت یك شهر است، فرصتي كه 

قزویني ها چند سالي است آن را گرامي  مي دارند.
مدیركل ارشاد استان قزوین درباره این روز به همشهري مي گوید: امسال هم روز 9شهریور 
به عنوان روز قزوین در شهر ما گرامي داشته مي شود، اما به دليل شرایط خاص كرونا بسياري از 
برنامه هایي را كه در حوزه فرهنگ و هنر تعریف مي شود، نمي توانيم برگزار كنيم زیرا تجمعي 
هستند و حضور گسترده مردم در آنها ممكن نيست. محمدحسين اسماعيلي ادامه مي دهد: 
بيشتر برنامه هاي امسال در هفته فرهنگي قزوین از 3 تا 9شهریور به شكل مجازي یا در فضاي 
باز برگزار مي شود. با توجه به اینكه در ایام محرم و صفر به سر مي بریم و از آنجا كه قزوین یكي 
از خاستگاه هاي هنر تعزیه كشور است، برنامه هاي مربوط شبيخواني، تعزیه و تكيه گرداني 

در این روزها برگزار مي شود.
وي درباره اهميت فرهنگي و تاریخي قزوین نيز می گوید: قزوین مدت زیادي پایتخت كشور 
بود و مطمئنا تأثير بسياري در حوزه تحوالت فرهنگي اجتماعي كشور داشت. در چند قرن 
گذشته این شهر محل و بستر بسياري از رویدادهاي تاریخي اجتماعي كشورمان بود و به 
دليل همين جایگاه قزوین به عنوان شهري تاریخ ساز بسيار مهم است. مدیركل ارشاد قزوین 
مي افزاید: در زمينه فرهنگي، قزوین خاستگاه بزرگان فرهنگ و ادب و رسانه است و افرادي 
مثل عبيد زاكاني، عمادالدین ذكریاي قزویني جغرافيدان و صاحب كتاب عجایب المخلوقات، 
حمداله مستوفي مورخ، نسيم شمال از روزنامه نگاران قدیمي ایران، عارف قزویني شاعر و 
موسيقي دان ملي، عالمه علي اكبر دهخدا كه گردآورنده فرهنگ سترگ دهخدا هستند و 

عالمه محمد قزویني كه مصحح متون ادبي از نمونه هاي آن هستند.  
قزوین از دیرباز مهد پرورش بزرگان خوشنویسي كشور بوده است. اسماعيلي درباره اهميت 
هنرهاي تجســمي در قزوین نيز می گوید: برخي از بزرگ ترین خوشنویسان ایران مانند 
ميرعماد حسني و عمادالكتاب قزویني اهل قزوین هستند. اهميت هنرمندان خوشنویس 
قزوین در شكل گيري سبك ها و شيوه هاي بدیع خوشنویسی آن قدر زیاد است كه این شهر 
به عنوان پایتخت خوشنویسی ایران شناخته مي شود و همين نشان می دهد كه چه اندازه 

مي توان از این ظرفيت براي حضور عالقه مندان به هنر در قزوین استفاده كرد.
 وی با بيان اینكه جاذبه هاي فرهنگي قزوین آنطور كه باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته، 
مي گوید: گرچه قزوین در شاهراه مواصالتي كشور قرار دارد، اما توجه چنداني به جاذبه هاي 
گردشگري قزوین نمي شود. این ظرفيتي است كه باید از آن استفاده كرد زیرا قزوین، هم 
جاذبه هاي طبيعي و هم جاذبه هاي تاریخي بسياري دارد. طبيعت زیباي الموت، دریچه اوان، 
پارك جنگلي باراجين، باغستان هاي شهر قزوین، آبشارهاي منطقه در كنار آثار تاریخي مثل 
عالي قاپو، چهلستون، كليساي كانتور، بازار قزوین، قلعه الموت، باغ صفویه، مسجد جامع 
قزوین، آرامگاه حمداله مستوفي و بسياري مكان هاي دیگر فقط بخشی از جذابيت هایي 
هستند كه مي توانند انبوه گردشگران را به  سوي این شهر بكشانند. وي با تأكيد بر اینكه قزوین 
از هر منظر و رویكردي به ویژه از منظر تاریخي قابل توجه است، ادامه مي دهد: به جز سرمایه 
غني طبيعي و تاریخي، امروز قزوین یكي از استان هاي صنعتي كشور نيز است و همه اینها در 
كنار هم مي تواند زمينه ساز این باشد كه شهروندان این شهر به آن مباهات كنند و مسئوالن 

هم به آن توجه ویژه اي داشته باشند تا به آن جایگاه شایسته اي كه باید، برسد.

  حميده پازوكي
خبرنگار

 واكسيناسيون سراسري در ایران از 
بهمن سال گذشته شروع شد و تا گزارش

امروز به استناد آمار اعالم شده از 
ســوي كيانــوش جهانپــور، رئيــس مركــز 
روابط عمومي و اطالع رساني وزارت بهداشت در 
مجموع 26ميليون و 941هزار و 260دوز واكسن 
كرونا تزریق شده است؛ 18ميليون و 551هزار و 
964نفر دوز اول و 8ميليون و 389هزار و 296نفر 
هر 2دوز واكسن را دریافت كرده اند. در ماه هاي 
گذشته و با شروع واكسيناسيون گروه هاي سني، 
تزریق واكســن كرونا عالوه بر شهرها و بيش از 
17هــزار خانه بهداشــت روســتایي، با حضور 
اكيپ هاي سيار در مناطق عشایري، روستاهاي 
دورافتاده و صعب العبور و سایر مناطق جمعيتي 
هم در دستور كار قرار گرفت. در مجموع جمعيت 
هدف براي دریافت واكسن كرونا به 3گروه ساكن 
)شهري و روستایي(، عشایر و سيار تقسيم شده اند. 
گروه اول در مراكز ثابت معرفي شده واكسن خود 
را دریافت مي كنند و واكسيناسيون گروه  دوم و 
سوم با حضور اكيپ هاي سيار شبكه هاي بهداشت 
و در برخي مناطق با كمــك نيروهاي داوطلب 

هالل احمر در حال انجام است.

واكسيناسيون عشایر تا پایان شهریور 
آمار دقيقي از جمعيت روســتاهاي دورافتاده یا 
سيار در دست نيســت، اما بنا بر اعالم سياوش 
احمدي ميرقائد، مدیركل دفتر ســاماندهي و 

هماهنگــي ســازمان امور 
عشــایر ایران، عشایر كشور 
1/2ميليــون نفر جمعيت و 
254هزار خانوار را تشكيل 
مي دهند كه در اكثر استان ها 
پراكنده اند و به دليل همين 
پراكندگي و حضور در مناطق 
دورافتاده و صعب العبور اغلب 
دسترسي كافي به خدمات 

بهداشتي و درماني ندارند.
مدیركل دفتر ســاماندهي 
و هماهنگي ســازمان امور 
عشــایر ایران به همشهري 
مي گوید: با توجــه به اینكه 
عشایر در 2مقطع از سال كوچ 
مي كننــد، هماهنگي هایي 
با وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشــكي انجام دادیم تــا این جمعيت 
متفاوت از جمعيت شهري و روستایي دیده شوند 
و در نتيجه تصميم بر این شد كه جمعيت عشایري 
پيش از شروع فصل كوچ در پایيز واكسينه شوند.

احمدي ميرقائد با بيان اینكه واكسيناســيون 
جمعيت باالي 18سال عشــایري از اول مرداد 
با ابالغ وزیر پيشين بهداشــت آغاز شده است، 

مي افزاید: اكيپ هاي بهداشتي در مناطق عشایر 
در حال انجام واكسيناســيون هســتند و طبق 
گزارش هاي موجود تاكنون حدود 50درصد این 
جمعيت واكسينه شده اند و بقيه تا پایان شهریور 

واكسن را دریافت مي كنند.
وي نوع واكسن تزریق شــده به عشایر را بركت، 
سينوفارم و آسترازنيكا اعالم مي كند و مي گوید: 
واكسيناسيون عشایر به دليل پراكنش جمعيتي و 
صعب العبور بودن مناطق كند پيش مي رود، اما 
تصميم این اســت كه 50درصد باقيمانده هم تا 

پيش از فصل كوچ واكسن خود را دریافت كنند.

8ساعت پياده روي در مسيرهاي صعب العبور
با وجــود اینكــه مدیــركل دفتر ســاماندهي 
و هماهنگي ســازمان امور عشــایر ایران تأكيد 
مي كند اداره هاي امور عشایري استاني در زمينه 
حمل ونقل و رساندن اكيپ هاي درمان به مناطق 
عشایري همكاري الزم را داشته اند، اما مسيرهاي 
صعب العبور و نبود وسایل نقليه مناسب و كافي 
مهم ترین چالش اكيپ هاي واكسيناسيون سيار 

در استان هاي مختلف است.
عبدالحسين حسيني، بهورز مركز بهداشت دهدز، 
یكي از شهرستان هاي شمالي خوزستان است كه 
در روزهاي گذشته براي واكسيناسيون مناطق 
عشایري این شهرستان عازم مناطق صعب العبور 
بوده. او با بيان اینكه واكسيناســيون ســيار در 
این شهرســتان در 3مســير منطقه منگشت، 
كوه سفيد و روستاي هوفل انجام شده است، به 
همشهري مي گوید: در دهدز 2منطقه عشایري 
منگشــت و كوه ســفيد را داریم، اما كوه سفيد 
یك روســتا به نــام هوفل 
دارد كه براي رسيدن به آن 
باید 2ســاعت در مسير یك 
پرتگاه خطرناك با ماشــين 
طي كنيــم و به روســتاي 
خواجه انور برســيم و از این 
روستا هم 8ساعت در مسير 
مالرو از كــوه صعب العبور با 
شــيب تند پياده روي كنيم 
تا به مقصد برسيم. روستاي 
هوفل زمستان پوشيده از برف 
است و خدمات الزم با هلي برد 
به دست شــان مي رسد و از 
اردیبهشت تا آبان گروه هاي 
مركز بهداشــت مي توانند 
براي خدمات دهــي به آن از 
همين مســير صعب العبور 

بروند.
وي زمان رســيدن به هریك از ایــن 3مقصد را 
چند ســاعت مي داند و مي افزایــد: زماني براي 
واكسيناسيون به این مناطق مراجعه مي كنيم 
كه پزشك از قبل در منطقه باشد، آمبوالنس تا 
نزدیك ترین مسيري كه مي تواند بياید یا اینكه 
با اورژانس هوایي اهواز هماهنگ كرده باشيم تا 

درصورت نياز بالگرد ارسال كند.
حسيني با بيان اینكه واكسيناسيون افراد 38سال 
به باال مناطق عشــایري دهدز به پایان رسيده و 
زیر 18سال هم به زودي شــروع مي شود، ادامه 
مي دهد: عالوه بر سختي  راه، صعب العبور بودن 
مسير و وجود حيوانات درنده، تجهيزاتي ازجمله 
كوله پشتي، كفش، تجهيزات اسكان شبانه و... را 
نداریم درحالي كه همكاري بيشــتر و در اختيار 
گذاشــتن تجهيزات انگيزه بهورزان را افزایش 

مي دهد.

  تشنه و گرسنه بدون تجهيزات
جمعيت عشــایري خوزســتان عالوه بر دهدز 

در ایذه هم پراكنده هستند؛  
هرچند برخي از عشایر این 
استان روزهاي یيالقي خود 
را خارج از مرزهاي خوزستان 
و در چهارمحال وبختيــاري 
مي گذراننــد و همانجا هم 
واكســينه مي شــوند، اما 
حدود 600نفــر از جمعيت 
عشایري و 500نفر جمعيت 
ســياري كــه در مناطــق 
مختلف پراكنده  هســتند، 
طــي روزهاي گذشــته به 
همــت اكيپ هاي ســيار 
مراكز بهداشــت در 4مسير 
صعب العبور واكسينه شده اند؛ 
مسيرهاي صعب العبوري كه 

دست كمي از شــيب هاي تند كوه سفيد دهدز 
ندارند.

كارشناس واكسيناســيون مركز بهداشت ایذه 
توضيح مي دهد كه حدود 12-10نفر از كاركنان 
شبكه  بهداشت این شهرستان در روزهاي گذشته 
براي واكسيناسيون عشــایر و جمعيت سيار در 

4مسير صعب العبور تردد داشته اند.
محمد انصاري بــا بيان اینكــه تاكنون حدود 
264نفر از جمعيت عشــایري واجــد دریافت 
واكسن كرونا واكسينه شــده اند به همشهري 
مي گوید: نيروهاي ما بالگرد در اختيارشان نيست 
و عموما با پاي پياده مي روند یا از اهالي اســب و 
قاطر اجاره مي كنند و در مسيرهاي صعب العبور 
كه عموما حيوانات وحشــي و درنده هم دارند، 
عبور مي كنند. تصور كنيد در این مسير سخت 
كه عبور از آن چند ســاعت زمان مي برد، حتي 
نمي توانند موادغذایي با خود ببرند و ســاعت ها 
تشــنگي و گرســنگي و گرماي هوا را به جان 

مي خرند تا به مقصد برسند.
او معتقد اســت، اگر امكانات الزم چون پوشاك 
و كفش مناســب در اختيار ایــن اكيپ ها قرار 
مي گرفت یا حداقل مشــوق هاي مالــي به  آنها 

اختصاص مي یافت، انگيزه بيشتري داشتند.
انصاري پيــاده روي طوالني بــا كفش معمولي 
را ســخت ترین بخش كار بهورزاني مي داند كه 
براي واكسيناسيون سيار به مناطق صعب العبور 
مي روند و توضيح مي دهد: شاید یك بهورز براي 
واكسيناســيون هر نفر كيلومترها راه برود؛ زیرا 
خانه هاي روســتایي مناطق صعب العبور عموما 

كنار هم نيست و فاصله زیادي دارند.
به گفته او، بهورزان در این مســيرهاي ســخت 
و طوالني واكســن ها را در كنار كيســه هاي یخ 
حمل مي كنند و به همين دليل نهایتا باید پس از 
رسيدن به نخستين نقطه جمعيتي طي 48ساعت 
واكسيناســيون را انجام دهند و امكان توقف و 

استراحت بين كار را هم ندارند.
رئيس مركز بهداشــت ایذه هم با بيــان اینكه 
واكسيناسيون سيار عشایر زیرنظر مركز روستایي 
جنگه، سوسن و ســراك در حال انجام است به 
همشهري مي گوید: عشایر هم اكنون در مناطق 
كوه سفيد، سي سيدون، سر صحرا، خواجه انور و 
دیناروند مستقر هستند و همكاري نكردن مردم 
به دليل اعتقاد نداشتن به واكسن و صعب العبور 
بودن منطقه مهم ترین چالش  واكسيناسيون این 

بخش از جمعيت است.

ایمــان نوروزي منش تأكيد مي كنــد: تيم هاي 
آموزشي شبكه بهداشت براي آموزش و توجيه 
مردم بــه مناطق اعزام شــده اند، اما در مجموع 
با همه مشــكالت موجود هيچ ارگاني به كمك 
این مركز نيامده یا اعتبار ویژه اي به این منطقه 

اختصاص نيافته است.

واكسيناسيون خانه به خانه 
شاید هيچ استاني به اندازه خوزستان مسيرهاي 
عشــایري صعب العبور و دورافتاده نداشته باشد 
و همانطور كه دانشــگاه هاي علوم پزشــكي در 
استان هاي دیگر اشــاره مي كنند اغلب فرایند 
واكسيناســيون از طریق خانه هاي بهداشــت 
روســتایي یــا با اســتقرار 
كانكس هایي در حال انجام 
است. با وجود این در استاني 
مانند سيستان وبلوچستان 
واكسيناسيون سيار به شكل 
دیگري اتفاق افتــاد  و بعد 
از اعالم آمادگــي جمعيت 
هالل احمر این اســتان به 
شهرســتان هاي مــرزي و   
روستاهاي دورافتاده هيرمند 

اعزام شدند.
واكسيناســيون عمومــي 
روستایيان در شهرستان هاي 
زابل، نيمــروز و دلگان این 
استان در مســاجد و مراكز 
بهداشت و در سایر استان ها 
هم در خانه هاي بهداشت در حال انجام است، اما 
در شهرستان هيرمند در روستاهایي مانند پودینه، 
سيادك، دهنوعليخان، ميلك، كدخداشاه جان 
بامــري، غالمعلــي دادخــدا و عيدوســهراب 
واكسيناسيون به شكل خانه به خانه و با حضور 
اكيپ هاي ســيار مراكز بهداشــت و نيروهاي 

داوطلب هالل احمر انجام شده است.
یكي از نيروهاي داوطلب هالل احمر زابل كه در 
واكسيناسيون خانه به خانه در هيرمند مشاركت 
داشته است به همشهري مي گوید: 9-8روستا 
در حوزه اســتحفاظي ما بود كــه روزانه به آنها 
ســرمي زدیم؛ این كاري است كه براي سالمتي 

مردم و قطع زنجيره كرونا از دستمان برمي آمد.
مهدي پودینه كرباســكي ســختي كار را طي 
مسيرهاي طوالني بين روستاها مي داند، اما تأكيد 
مي كند كه شبكه بهداشت وسيله نقليه مورد نياز 
را فراهم مي كرد و با تامين واكسن به ميزان مورد 

نياز مشكلي در واكسيناسيون پيش نيامد.
كارشــناس جوانــان جمعيــت هالل احمــر 
شهرستان هيرمند اما به نكات دیگري از سختي 
واكسيناسيون خانه به خانه در روستاهاي مرزي 
اشاره مي كند. مهدي سنچولي توضيح مي دهد 
كه كمك هالل احمر به واكسيناسيون تجميعي 
و سيار از 20تير با حضور 2نيرو در پایگاه تجميعي 
مدرسه طلوع شروع شد و با ارسال اكيپ هاي اعزام 
به همراه نيروهاي شبكه بهداشت به روستاهاي 

اطراف مثل پودینه، سيادك و ميلك ادامه یافت.
او گرما را یكي از مهم ترین مشكالت پيش روي 
اكيپ هاي واكسيناســيون ســيار مي داند و به 
همشــهري مي گوید: مردم شهرستان هيرمند 
اوایل به دليل شایعات مطرح شده در كل كشور 
و واكسن هراسي استقبال زیادي از واكسيناسيون 
نداشــتند، اما با پيگيري هاي صــورت گرفته و 
صحبت با اهالي مشــكالت تا حدودي حل شد 
و هم اكنون روال عادي واكسيناســيون در حال 
انجام است. سنچولي مراجعه به منازل و برخورد 
چهره به چهره با مردم را جالب توصيف مي كند 
و مي افزاید: گرماي وجــود و برخورد مردم همه 
مشكالت را برایمان شيرین مي كرد. براي مردم 
خيلي ارزشمند بود كه مي دیدند حتي در دورترین 
نقاط به آنها اهميت داده شــده است و به همين 

دليل با روي باز پذیراي ما بودند.

 یك نيت خيرخواهانه
همه نيروهاي داوطلب هالل احمــر و بهورزان 

شبكه هاي بهداشت كه در واكسيناسيون سيار 
مشاركت داشــته اند، مهم ترین امتياز این كار را 
سالمتي مردم و نيت خيرخواهانه آن مي دانند و 
معتقدند اگر در آینده هم نياز باشد با وجود همه 

سختي ها این كار را تكرار مي كنند.
حميد رخشاني، بهورز بازنشســته یكي از افراد 
داوطلبي اســت كه بدون هيچ چشمداشــت و 
فقط با نيت كمك به مردم و كادر درمان به جمع 

اكيپ هاي سيار اضافه شده است.
او بهورز را حتي در بازنشســتگي یك ســرباز 
وظيفه مي داند و به همشــهري مي گوید: زماني 
كه واكسيناســيون عمومي شروع شد، بسياري 
از مردم شایعاتي شنيده بودند كه واكسن منجر 
به فوت مي شود و به همين دليل حاضر به تزریق 
نبودند. این شرایط موجب شد با توجه به 30سال 
ســابقه خدمت، ارتباط نزدیك با مردم منطقه 
و اعتمادي كه به من و همكاراني با ســابقه من 
داشتند تصميم به كمك بگيریم. به همين دليل 
به شبكه بهداشت اعالم آمادگي كردیم و بعد از 
شروع همكاري به روستاها مي رفتيم و با بزرگان و 

معتمدان صحبت مي كردیم.
رخشاني توضيح مي دهد: براي بزرگان و معتمدان 
و همچنين مردم توضيــح مي دادیم كه زماني 
بيماري ســرخك، آبله و دیفتري افــراد زیادي 
را مي كشــت و گاهي از 5نفر یــك نفر هم زنده 
نمي ماند و مي گفتيم كه واكسن چطور موجب 
شــد مرگ هاي این بيماري ها كاهش یابد و در 
نتيجه یك نفر هم از دســت نرود. بعــد از این 
صحبت ها و قانع شــدن بزرگان، جلوي چشم 
مردم به آنها واكســن تزریق كردیم و رفته رفته 
این واكسن هراســي از ميان رفت و شاید بتوان 
گفت به جــز یكي دو مورد كــه مقاومت زیادي 
مي كردند بقيه مردم توجيه شــدند و واكسن را 

دریافت كردند.
این بهورز بازنشسته ادامه مي دهد: براي مردمي 
كه دسترســي چنداني به آمــوزش و اطالعات 
ندارند، نمي شــود با زور وارد عمل شد و باید با 
صحبت و ذكر دالیل منطقي آنها را اقناع كرد. این 
هنر اكيپ هاي سيار است كه در مناطق دورافتاده، 
صعب العبور و عشایري بتوانند مردم را به واكسن 
ترغيب كنند وگرنه در مناطق شهري و روستایي 
كه خانه هاي بهداشــت و مراكز درماني اقدامات 

الزم را انجام مي دهند.
او با تأكيد بــر اینكه بــا ورود نيروهاي داوطلب 
و معتمد محلي درصد واكسيناســيون از 30به 
110رسيد، مي گوید: كمك نيروهاي داوطلب و 
همكاري خانه بهداشــت موجب شد شهرستان 
هيرمند در ميان شهرســتان هاي زیرمجموعه 
دانشــگاه علوم پزشــكي زابل عملكرد باالتري 

داشته باشد.
رخشاني اما كمبود سرنگ هاي تخصصي تزریق 
واكسن براي جلوگيري از پرت ویرال و بي توجهي 
مسئوالن به سختكوشــي اكيپ هاي سيار را از 
مهم ترین مشــكالت ســر راه نيروهاي اعزامي 
مي داند و در پایان تأكيد مي كند: هر جایي كه رفع 
مشكل از توان سيستم خارج شود، ما بازنشستگان 
حاضریم بدون هيچ مزدي كمك كنيم تا وضعيت 

منطقه بهتر شود.

كمبود واكسن 
مسئول بيماري هاي شبكه بهداشت هيرمند هم 
صحبت هاي حميد رخشاني را تأیيد مي كند و 
به مشــكل دیگري هم در مسير واكسيناسيون 
سيار برخي مناطق اشاره مي كند؛ كمبود واكسن 
كه منجر به توقف و كندي طرح واكسيناسيون 
عمومي شده است درحالي كه اگر واكسن كافي 
در اختيار شبكه بود حتي گروه هاي سني پایين تر 

هم واكسينه مي شدند.
موسي مرادقلي زاده با بيان اینكه 63خانه بهداشت 
به صورت تيم سيار و ثابت در شهرستان هيرمند به 
واكسيناسيون مي پردازند به همشهري مي گوید: 
هر خانه بهداشت به طور متوسط 4-3و در مجموع 
حدود 250روستا را تحت پوشش قرار مي دادند و 
واكسيناسيون سيار براي چند روستاي مرزي و 
افرادي كه توانایي مراجعه به خانه بهداشت ندارند، 
برنامه ریزي شد كه در نتيجه آن، اكيپ هاي سيار 
با تجهيزات كامل و با اطالع پزشــك مركز براي 

واكسيناسيون مراجعه مي كردند.
او كمبود نيروي انســاني، شــرایط آب و هوایي 
به ویژه گرمــاي هوا و توفان هاي شــن )بادهاي 
120روزه منطقه( را مهم ترین مشكالت تيم هاي 
سيار مي داند و مي افزاید: گاهي با بروز توفان هاي 
شــن، شــعاع دید حتي به كمتــر از 100متر 
مي رسيد، اما حتي در همين شرایط هم نيروهاي 

ما براي واكسيناسيون مراجعه مي كردند.
مشكل بعدي از نگاه مرادقلي زاده كمبود وسيله 
نقليه است كه به ویژه به دليل دسترسي نداشتن 
روستاها به راه مناسب كار را سخت كرده است. 
به گفته او، بسياري از نيروهاي شبكه بهداشت 
و هالل احمر با خودروهاي شــخصي به مناطق 
مي رفتند و حتي شبكه بهداشت منطقه اعتبار 
كافي براي كرایه خودرو براي ایاب و ذهاب نيروها 

را نداشته است.

  
بيش از 20ميليون نفر، روستایی و بيش از یك 
ميليون نفر عشــایر هســتند ؛ حدود 26درصد 
جمعيت كشور كه با تالش سفيران سالمتی در 
برابر ویروس كرونا واكســينه می شوند. سفيران 
ســالمتی حاال در كنار معلمــان و خيرانی قرار 
گرفته اند كه در طول ســال، مسيرهای سخت، 
صعب العبور و خطرناك را طی می كنند تا چرخه 
خدمات به یمن دست های امدادگرشان در نبود 
امكانات، اعتبار و حتی یك قدردانی ساده بچرخد.

واکسن به دوردست ها رسید

 سيده زهرا عباسي
خبر نگار

واكسيناسيون سيار در مناطق عشایری، صعب العبور 
و دورافتاده با كمك نيروهای شبکه های بهداشت و 
جمعيت داوطلبان هالل احمر در جریان است
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همكاري داوطلبان هالل احمر در واکسیناسیون
اجراي طرح واكسيناسيون سيار با عنوان طرح »ایران یاران جوان« از سوي جمعيت هالل احمر 
ایران و براساس اعالم نياز دانشگاه هاي علوم پزشکي استان ها و نظارت وزارت بهداشت در مناطق 

دور افتاده و عشایري در حال انجام است.
رئيس سازمان جوانان هالل احمر در این باره به همشهري مي گوید: براساس آخرین آمار موجود 
در سامانه 30هزار نيروي داوطلب هالل احمر در شهرســتان هاي مختلف همراه با كادر درمان 
براي تزریق واكسن مشاركت داشتند. بخشي از نيروهاي ما در مراكز تعيين شده از سوي وزارت 
بهداشت فعال هستند و در بخشــي دیگر هم با اعالم علوم پزشکي  استان ها خود هالل احمر 
مراكز واكسيناسيون را برپا كرده است و تا كنون در تزریق حدود 2ميليون دوز واكسن مشاركت 
داشته اند. محمد گل فشان ادامه مي دهد: در اجراي طرح واكسيناسيون سيار كه با استفاده از 
نيروهاي جوان زیر 35سال در حال انجام است همه ظرفيت هاي انساني هالل احمر در كل كشور 
به كار گرفته شده است. البته آمار دقيقي از اعزام تعداد نيروها به مناطق دور افتاده، روستایي و 
عشایري در دسترس نيست، اما در اجراي این طرح ما نيازي به اعزام نيرو به نقاط دورافتاده نداریم، 

زیرا شبکه وسيعي از نيروي انساني فعال هالل احمر در همه نقاط كشور فعال است.
وي همچنين به اقدام خوب نيروهاي جوان هالل احمر در شب هاي محرم اشاره مي كند و مي گوید: 
جوانان ما در 10شب ابتداي  ماه محرم در طرح نذر سالمت همراه با خادمان حسيني حضور و در بيش 
از 10هزار و 700هيأت اقداماتي براي رعایت پروتکل هاي بهداشتي داشتند. رعایت فاصله گذاري 
اجتماعي، نظارت بر پوشش ماسك، ضدعفوني محل مراسم قبل و بعد برگزاري و همچنين انجام 

تب سنجي ازجمله این اقدامات بود.

ث
مك

گروه های واكسيناسيون 
ســيار با پای پيــاده از 
مسيرهای صعب العبور 
عبور می كنند و در این 
مسير سخت ساعت ها 
تشــنگی و گرسنگی و 
گرمای هــوا را به جان 

می خرند

طبــق گزارش هــای 
موجود تاكنون حدود 
50درصــد جمعيت 
كشــور  عشــایری 
واكسينه شــده اند و 
بقيه تا پایان شهریور و 
پيش از آغاز فصل كوچ 
واكســن را دریافــت 

می كنند
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ابتداي امسال خبر از حفر سومين چاه 
عميق براي دسترسي به آب هاي ژرف آب

به عنوان منبع آب غيرمتعارف منتشر 
شد ولي هنوز نتایج علمي برداشت آب 2 چاه قبلي كه 
در منطقه سيستان حفر شده بود، منتشر نشده است. 
در این بين روز گذشــته وزیر جدید نيرو اعالم كرد: 
برداشت آب هاي ژرف با توجه به محدودیت منابع آبي 
به خصوص در استان هاي شرقي مي تواند در اولویت 
باشد.كيفيت منبع آب ژرف به نظر برخي  مانند آب هاي 
سطحي  یا زیرزميني است و فقط در عمق بيشتري از 
زمين قرار دارد و درصورت استحصال مي توان آن را در 
شبكه هاي شهري و كشــاورزي و در صنعت استفاده 
كرد. اما این آب برخالف انتظار، آب گراني است و براي 

استحصال و تصفيه آن هزینه گزافي باید پرداخت.
به اعتقاد عــده اي از موافقان ســرمایه گذاري در این 
بخش، هيــچ راه دیگري براي ایجــاد آب در منطقه 
ژئوپليتيك شــرق كشــور كه به لحــاظ جغرافيایي 
خشك است و كشور افغانستان حقابه ایران را از رود 
هيرمند نمي دهد، وجود ندارد. اما در مقابل، كساني 
با رویكردهاي زیســت محيطي معتقدند اگر چنين 
آبي حتي ارزان وجود داشته باشد، باید به عنوان منبع 
آب استراتژیك براي نسل هاي بعد نگه داشته شود و 
به جاي برداشــت آنها به روش  هاي دیگر و منابع آب 

غيرمتعارف سرمایه گذاري كرد.
آب ژرف معمــوال بيــن واحد هــاي ســنگي كه در 
گذشته هاي خيلي دور ایجاد شده، قرار دارد. این آب ها 
یا محبوس شده اند یا جریان دارند و قابل احيا  هستند. 
منظور از ژرف بودن این آب ها این است كه در عمقي 
بيشتر از آبخوان ها هســتند؛ یعني در عمقي بيش از 

500 تا چند هزار متر.
رضا شهبازي، مدیركل دفتر مخاطرات زمين شناختي 
و زیســت محيطي ســازمان زمين شناســي و 
اكتشافات معدني در گفت وگو با همشهري مي گوید: 
آب هاي ژرف به 2صورت وجود دارد؛ یا در واحد هاي 
سنگي، در عمق بيش از 500متر به صورت محبوس 
و به اصالح فســيلي وجود دارند  یــا از طریق خلل و 
فرج و درز و شكاف ســامانه هاي گسلي با جریان آب 
كنوني در ارتباط هســتند. توجه كنيد كه فقط نوع 
دوم قابل احيا ست. عمليات حفاري استحصال پمپاژ 
یك عمليات پرهزینه و پيچيــده  مانند حفاري براي 

اكتشــافات نفتي اســت و از همان روش ها استفاده 
مي شود. از آنجایي كه این آب مدت زمان طوالني در 
معرض اجزاي زمين بوده و فاصله طوالني را هم طي 
كرده، انتظار بر این اســت كه كيفيت این آب چندان 
مناسب نباشد ولي هنوز نمي دانيم و فرضمان بر این 
اســت كه كيفيت این آب به نســبت آب چشمه ها و 
آبخوان ها و آب هاي كارستي چندان مناسب نيست. 
ضمن اینكــه آب ژرف به دليل اینكــه از عمق زیاد 
استحصال مي شود، از ميزان تغيير حرارت بر حسب 

ارتفاع در عمق زمين تبعيت مي كند.
او ضمن اشاره به اینكه اطالعات ما از این آب كم است، 
مي گوید: بيشــترین اطالعاتي كه از این آب ها داریم 
از 2 طریق به دست آمده است؛ یكي استحصال ید از 
معدن اینچه برون در شمال كشــور كه با حفاري در 
عمق 800تا هزار متر به دســت آمده است. این آب از 
نوع اول آب ژرف یعني فسيلي و محبوس شده است  
و دومي كه با نيت اكتشاف حفر شد، در زابل واقع در 
استان سيستان و بلوچستان به دست آمد. نتایج این 
حفاري اكتشافي هنوز منتشر نشده است تا در معرض 

دید عموم قرار گيرد.
روابط عمومي استانداري سيستان و بلوچستان ابتداي 
سال جاري به نقل از نادرقلي ابراهيمي، دبير ستاد آب و 
محيط زیست معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري 
در نشست خبري حفر چاه سوم استحصال آب ژرف 
اعالم كرده بود كه »2تجربه قبلي در حفر چاه خوب 
بوده و در نقاط مشــابه كوه هاي هندوكش در ارتفاع 
2500متر به باال همين وضعيت وجود دارد. با توجه 
به بررسي ســختي آب در الیه هاي یازدهم به پایين، 
ســختي آب در آب هاي زاهدان 17هزار اســت كه 

نشان دهنده تحول و خبري خوشحال كننده است.« 
اما به اعتقاد مدیركل دفتر مخاطرات زمين شناختي 
و زیست محيطي ســازمان زمين شناسي، آب ژرف، 
آب گراني اســت. او مي گوید: آب شرب، كشاورزي و 
صنعت  مانند محصول كشاورزي قيمت دارد. به غير 
از آب هاي ســطحي، رودخانه ها، چشمه ها، قنات ها 
و چاه ها به ســراغ هر آبــي برویــم، آن آب چه ژرف 
باشد، شــيرین كردن آب دریا باشــد، شيرین كردن 
شورابه هاي داخلي كشور باشد یا پساب هاي كشاورزي، 
صنعتي و شهري باشد، منبع »آب نامتعارف« است. 
نامتعارف بودن هر كدام از این آب ها به دليل استحصال 
گران، كيفيت پایين و انتقال گران قيمت آن است. آب 
نامتعارف براي اینكه براي استفاده در شرب، صنعت و 
كشاورزي مناسب شود، هزینه هاي بسيار گزافي دارد، 

به همين دليل آب گراني به حساب مي آید و باید جداي 
از مسائل زیست محيطي ارزیابي دقيقي براي رفتن به 

سراغ این آب داشت.
تصور كساني كه پيشنهاد استفاده از آب هاي ژرف را 
به عنوان منبع متعارف داده اند، این است كه استحصال 
ایــن آب در نهایت مقرون به صرفه خواهد شــد، ولي 
به گفته این متخصص، استفاده از آب هاي ژرف بسيار 
گران است و عمليات چاه پيمایي و اكتشاف آن پيچيده 
و گران است. توجيه موجود این است كه در آن منطقه 
هيچ منبع آب دیگري نداریم و اقتصادي تر آن است كه 

به آب هاي عميق دست بزنيم.
به گفته رضا شــهبازي، تا كنون اســتراليا،  عربستان 
و ليبي از آب هاي ژرف خود اســتفاده كرده اند و آب 
ژرف ليبي و عربستان به دليل بهره برداري حداكثري 
از آب هاي محبوس و فســيلي، تمام شــده است. او 
مي گوید: كارشناســان نمي توانند براساس اطالعات 
ناقص كه در مورد آب هاي ژرف ایران منتشــر شده 

است، اظهارنظر كنند.
اما چه زماني مي توان به سمت آب غيرمتعارف رفت؟ 
آن زمان كه آثــار زیســت محيطي مخرب كمتري 
داشته باشــد؟ رضا شــهبازي درباره این موضوع 
مي گوید: مجموع آب تجدید شــونده و در چرخش 
ایران در 50سال اخير بسيار كم شده است. این آب 
قبال از 130ميليارد مترمكعب در سال، در بهترین 
حالت به 100ميليارد مترمكعب در ســال رسيده 
است، این در حالي اســت كه در این زمان عالوه بر 
افزایش جمعيت، مصارف ما در توسعه كشاورزي و 
شرب افزایش یافته است. در همين بازه زماني سرانه 
6هزار مترمكعــب هر ایراني بــه 1500مترمكعب 
رســيده اســت. ســرانه 1500مترمكعب نيز مرز 
تنش آبي اســت. عالوه بر كاهش آورده چرخه آب 
هيدرولوژیك و افزایش تعــداد مصرف كننده باید 
تغييرات اقليمي را نيز مزید بر علت كم آبي دانست. 
به همين دليل اســت كه براي حفظ محيط زیست 
باید در مدیریت مصرف منابع آب دقت بسيار داشت 
و حتي یك قطــره آب را هدر نــداد؛ به خصوص با 

اولویت صرفه جویــي در بخش كشــاورزي. چون 
90درصد منابع آبي در این بخش استفاده مي شود و 
صرفه جویي 10درصدي در این بخش معادل كل آب 

مصرفي در بخش شرب و صنعت است.
استفاده از منابع آبي نامتعارف زماني معنا دارد كه هيچ 
راه دیگري نداشته باشيم. رضا شهبازي مي گوید: اگر با 
همين روش ادامه دهيم و سوءمدیریت در مصرف منابع 
آب داشته باشيم، به ناچار به سراغ منابع آب نامتعارف 
خواهيم رفت. استفاده از برخي منابع نامتعارف مانند 
پساب هاي شهري، صنعتي و كشاورزي نيز ضروري و 
حتمي است و اگر تاكنون سراغ آن نرفته ایم، ناشي از 
كاهلي است. اما به دليل شــایع بودن در دنيا و كمبود 
آب به ناچار باید به سمت استفاده از آب شيرین كن  ها 
برویم. كشورهاي جنوب خليج فارس منابع آبي ندارند 
كه به سراغ آب شيرین كن ها رفته اند، ولي ما منابع قابل 
مدیریت داریم و اگر به ســمت آب شيرین كن برویم، 

به دليل سوءمدیریت است.
به گفتــه او، اســتفاده از آب هــاي ژرف اگرچــه در 
چشم اندازي دورتر قرار دارد ولي سوءمدیریت مي تواند 

ما را ناگزیر به استفاده از آن كند.
هم اكنون ایران یكي از كشورهایي است كه بيشترین 
ميزان فرونشســت را تجربــه مي كنــد. دليل بروز 
فرونشست در كشور نيز استفاده بي اندازه از منابع آب 
زیرزميني است. مسعود اميرزاده، دبير كارگروه آب و 
انرژي شبكه تشكل هاي زیست محيطي در گفت وگو با 
همشهري مي گوید: استفاده از آب هاي ژرف موضوعي 
اســت كه بارها حتي خارج از اراده وزارت نيرو مطرح 

شده و بودجه هایي براي تحقيق در مورد آن اختصاص 
یافت. اما هنوز نتایج اكتشافات تحقيقي منتشر نشده 
است. اینكه منابع آب ژرف ایران تا چه حد پایدار است 
و آیا محدودیتي دارد، جزو مجهوالت است. اما باید به 
2نكته  توجه كرد؛ اگر قرار است نسل كنوني هرگونه 
منبع استراتژیك را استحصال و مصرف كند، تكليف 
نسل بعد چه خواهد شد؟ كما اینكه ذخایر استراتژیك 
از منابع آب زیرزميني در سال هاي اخير استفاده كرد 
و منجر به ایجاد فرونشست در دشت هاي ممنوعه شد 
و اكنون به یكي از اصلي ترین مشكالت زیست محيطي 

كشور تبدیل شده است.
به گفته او، دســتكاري در طبيعــت تبعاتي دارد كه 
در آینده خود را نشان مي دهد. فرونشست هایي كه 
ناشــي از كاهش دبي آب هاي سطحي است، ارتباط 
مستقيمي با برداشــت منابع آب زیرزميني دارد. در 
گذشــته ارتباط این دو به خوبي دیده نشد و بي پروا 
به آن دست درازي شد. در نتيجه هم اكنون عالوه بر 
فرونشست ها شاهد كاهش پوشش گياهي به خصوص 
در زاگرس هستيم كه ناشي از بهره برداري بي اندازه از 
منابع آبي زیرزميني است. اگر منبعي به نام آب ژرف 
را كه در مكانيسم پيچيده طبيعت كاركرد اثرگذاري 
دارد با همين روش اســتفاده كنيــم، در الیه هاي 
باالیي اثر مخــرب آن را خواهيم دید. بهره برداري از 
آب هاي ژرف مثل رویاهاي ژرف و فقط دكاني براي 
بودجه خواري اســت. این پروژه ها ما را از مدیریت 
صحيح مصرف منابع آبي دور  كــرده و توهم پرآبي 

ایجاد مي كند.

همشهري نگاه موافقان و مخالفان برداشت آب   از اعماق زمين را بررسي مي كند 
هشدار نسبت به استحصال آب هاي ژرف ايران خبرها

زهرارفيعي
خبرنگار

افزايشنسبيدمادرنوارشماليكشور
نوار شمالي كشور تا  پایان هفته جاري با افزایش نسبي دما روبه رو 
خواهد شــد و همزمان در منطقه زابل طي امروز و فردا وزش باد 

شدید و خيزش گرد و خاك رخ مي دهد.
صادق ضيایيان، مدیركل  پيش بيني و هشــدار ســریع سازمان 
هواشناسي در این باره به ایســنا گفت: امروز در ساعات بعدازظهر 
در ارتفاعات البرز مركزي و ارتفاعــات هرمزگان بارش  پراكنده و 
خفيف  رخ خواهد داد و این شرایط روز چهارشنبه 10شهریور نيز 
در ارتفاعات البرز مركــزي و ارتفاعات زاگرس مركزي  پيش بيني 

مي شود. 
به گفته وي، در برخي ساعات وزش باد شــدید و گرد و خاك در 
منطقه زابل مورد انتظار است. همچنين تا روز جمعه )12 شهریور( 

افزایش نسبي دما در نوار شمالي كشور  پيش بيني مي شود. 
مدیركل  پيش بيني و هشدار سریع سازمان هواشناسي خاطرنشان 
كرد: از بعدازظهر جمعه )12شــهریور( با نفوذ جریانات شمالي 
و گذر امواج تراز مياني، در اســتان هاي ســاحلي خزر، اردبيل و 
شمال آذربایجان هاي شرقي و غربي رگبار و رعد و برق، وزش باد 
شدید موقت و كاهش دما رخ خواهد داد. وي افزود: دریاي خزر از 

بعدازظهر جمعه )12شهریور( مواج  خواهد بود.
مدیركل  پيش بيني و هشدار سریع ســازمان هواشناسي درباره 
وضعيت جوي تهران نيز گفت: آسمان تهران امروز 9شهریور صاف 
و گاهي همراه بــا وزش باد با حداقل دمــاي 25 و حداكثر دماي 
35درجه سانتي گراد و طي  چهارشــنبه )10شهریور( نيز صاف 
و گاهي همراه بــا وزش باد با حداقل دمــاي 26 و حداكثر دماي 

36درجه سانتي گراد پيش بيني مي شود.
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مشاور رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور از كاهش 
چشمگير حریق در منابع طبيعي به ویژه جنگل ها و مراتع در 5ماهه 

امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
به گزارش همشهري از پایگاه اطالع رساني سازمان جنگل ها، ایمان 
جمشيدي گفت: براساس آمار و مستندات موجود و مقایسه آن با 
مدت مشابه سال گذشــته، حریق در جنگل ها و مراتع كشور به 

ميزان 50درصد كاهش یافته است. 
در تيرماه ســال جاري تعداد فقرات آتش ســوزي از 750فقره در 
مدت مشابه سال قبل به 300فقره در سال جاري كاهش یافته و از 
نظر سطوح آسيب دیده نيز حریق از 7هزار و 689هكتار به 5هزار 
و 337هكتار كاهش یافته است. مشاور رئيس سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخيزداري كشور علت كاهش حریق در منابع طبيعي را 
تشدید اقدامات حفاظتي، انجام اقدامات پيشگيرانه، بهره گيري 
از تجهيزات و امكانات اطفاي حریق و پایش مســتمر عرصه هاي 
منابع طبيعي به وسيله جنگلبانان و نيروهاي دیده بان مردمي در 

منطقه ذكر كرد.

عزت اهلل ضرغامــي در كســوت وزیر 
ميراث فرهنگي، گردشــگري و صنایع گردشگري

 دستي، رئيس جامعه هتلداران  ایران را 
براي صرف صبحانه كاري دعوت كرد و در دیداري كه 
2ساعت به طول انجاميد با مشكالت گردشگري كشور 

از زبان نماینده هتلداران ایران آشنا شد.
جمشــيد حمزه زاده پس از این دیــدار اعالم كرده 
است كه در دوره ضرغامي بازاریابي گردشگري ایران 
متحول خواهد شد و او برنامه هاي خوبي براي حمایت 
از سرمایه گذاران بخش خصوصي دارد و مخالف جدي 

ورود دولت به هتل سازي است.
عزت اهلل ضرغامي تنها 6روز اســت كه وزارت ميراث 
فرهنگي، گردشــگري و صنایع دســتي را آن هم در 
شــرایطي از دولت قبل تحویل گرفته است كه انبوه 
مشكالت بر شــانه هاي فعاالن گردشگري كشور آوار 

شده است.
  از 2ســال پيش تاكنون صنعت گردشگري ایران به 
ركود كامل رفته و تداوم پاندمي كرونا در ایران و تأخير 
در واكسيناسيون برنامه هاي گردشگري، ایران را به 
اغما برده اســت. اما ضرغامي در كوتاه مدت باید چه 
مسائلي را در دستور كار قرار دهد؟ فعاالن گردشگري 
معتقدند نمي توان از او انتظار معجــزه در صد روز یا 

كوتاه مدت داشت.
محمدحســن كرماني، فعــال گردشــگري درباره 
درخواست بخشي از روساي تشكل هاي گردشگري و 
فعاالن این بخش از ضرغامي براي انجام واكسيناسيون 
كاركنان بخش گردشگري كشور،آن را بيهوده خواند. 
او به همشهري مي گوید: اینكه افرادي به دنبال وزیر 
ميراث فرهنگي راه بيفتند كه واكسن برایشان تامين 

شود معني ندارد.
به گفته محمدحسن كرماني، در شرایط فعلي تا زماني 
كه همه مردم واكسينه نشــوند و كشوراز نظر پاندمي 
كرونا به ایمني نرسد، هيچ گردشگري به ایران نخواهد 
آمد و كشورهاي دیگر اجازه سفر ایراني ها به كشور خود 
را هم نخواهند داد. چون گردشگري در این وضعيت 

هزینه هاي هنگفتي برایشان دارد. در كشورهاي دیگر 
این ميزان آمار فوتي و ایــن درمان ها هزینه دارد و بار 
زیاد رواني روي دوش دولت هــا مي گذارد. بنابراین تا 
زماني كه ایران در فهرست كشــورهاي امن به لحاظ 
واكسيناســيون كرونا و ســالمت مردم نباشد كمتر 

گردشگري به ایران سفر خواهد كرد.
این فعال صنعت گردشگري با اشاره به لزوم حمایت 
فعاالن تورهاي ورودي و خروجي كشــور از ســوي 
وزیر ميــراث فرهنگي گفت: وزیر ميــراث فرهنگي، 
گردشگري و صنایع دســتي باید بداند كه براي رونق 
گردشــگري نياز به ارتباط خوب با كشورهاي جهان 
اســت و حتي باید از تورهاي خروجــي هم حمایت 
كرد. ضمن اینكه باید شــرایط ارزي هم فراهم شود 
چون با دالر 28هزار توماني تنها 5درصد جامعه توان 

سفر دارند.
اولویــت وزیر جدیــد ميراث فرهنگي، گردشــگري 
و صنایع دســتي امــا در نگاه محمدحســن كرماني 
كه مدت ها عهده دار ریاســت انجمن دفاتر خدمات 
مســافرت هوایي و جهانگردي ایران بود، مشورت او 
با افراد صادق و آگاه در صنعت گردشــگري است تا 
براساس مسير حل مشكالت صنعت گردشگري كشور 
براساس نيازهاي واقعي این صنعت برنامه ریزي شود.

كرماني مي گوید: وزیر جدید باید مشــكالت حوزه 
كاري خــود را احصــا كند تــا با دســته بندي آنها 
براســاس اولویت ها حل و فصل مشــكالت صنعت 
 گردشگري آغاز شود. بنابراین كار ضرغامي در وزارت

 ميراث فرهنگي، گردشــگري و صنایع دستي بسيار 
سخت است.

در كنــار اولویت هایي كه محمدحســن كرماني از 
پيشكسوتان صنعت گردشگري كشور به آنها اشاره 
مي كند اما به كارگيــري از معاونان مرتبط با صنعت 
گردشــگري در وزارت ميراث فرهنگــي و انتخاب 
مدیران این صنعت توســط ضرغامي مورد اشــاره 
اميرپویان رفيعي شــاد، نایب رئيس انجمن صنفي 
دفاتر خدمات مســافرت هوایي و جهانگردي ایران 

است.
رفيعي شاد به همشهري مي گوید: انتخاب معاونان چه 
در حوزه گردشگري و ميراث فرهنگي و صنایع دستي 
و چه مدیران عامل شــركت هاي تابعه وزارت ميراث 
فرهنگــي در بخش گردشــگري نخســتين آزمون 

ضرغامي است.
به گفتــه رفيعي شــاد، برون ســپاري وظایف وزارت 
ميراث فرهنگي و تفویض اختيارات این وزارتخانه به 
بخش خصوصي نيز موضوع دیگري است كه باید در 

اولویت هاي وزیر ميراث فرهنگي باشد.
او ابراز اميدواري كرده اســت كه ضرغامي بتواند در 
هيأت دولت چنان قوي عمــل كند كه وزارت ميراث 
فرهنگي در دولت سيزدهم به مركز توجهات تبدیل و 

به خواسته هاي معقول این حوزه توجه شود.
به گفته امير پویان رفيعي شــاد، اميد فعاالن صنعت 
گردشگري به آن است كه با حضور ضرغامي در دولت، 
توجه ویژه وزیر بهداشــت و وزیر كشــور به صنعت 
گردشگري بيشتر شود تا معضالت گذشته گریبانگير 

فعاالن این صنعت نشود.
به گفته این فعال گردشــگري، در كابينه قبلي توافق 
و وحدت رویه بين وزیر گردشــگري و وزیر بهداشت 
حداقل در مسئله كرونا وجود نداشت. در بحث تامين 
اجتماعي و بيمه نيز مشكالتي وجود دارد كه انتظار 
مي رود در تعامل ضرغامي با وزیر كار و رئيس سازمان 
تامين اجتماعي این مشــكالت برطرف شود. ادارات 
ماليات هم چالش هاي زیــادي را براي فعاالن بخش 
گردشــگري  ایجاد كرده اند و در ذیل وزارت اقتصاد 
نيز بانك مركزي در پرداخت وام ها و تسهيالت فعاالن 
صنعت گردشگري را با مشكل مواجه كرده است كه 
اميدواریم این مســائل در دوران وزارت ضرغامي در 

دولت سيزدهم برطرف شود.

اولويت هاي وزير جديد ميراث فرهنگي و گردشگري چيست؟
فعاالن صنعت گردشگري اولویت هاي ضرغامي در وزارت ميراث فرهنگي را بررسي كردند

محمدباريکانی
دبير گروه زیست بوم

در شرایط فعلي تا زماني كه همه مردم ایران 
واكسينه نشوند و كشــورهاي دیگر ایران 
را در فهرست سبز ســفر قرار ندهند، هيچ 
گردشگري به ایران نخواهد آمد و كشورهاي 
خارجی نيز اجازه سفر ایراني ها به كشور خود 

را نخواهند داد

اســتفاده از آب های ژرف در چشم انداز 
دورتــر وجود دارد، ولی ســوءمدیریت 
می تواند ما را ناگزیر به استفاده از آن كند
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كوتاه از سياست 

با آغاز به كاردولت سيزدهم و تحویل 
وزارتخانه هــا به وزراي تــازه نفس گزارش

سيدابراهيم رئيســي، انتظار جبران 
اشتباهات و كاستي ها كه پيش تر در روند و عملكرد 
مدیریتي مسئوالن اجرایي دیده شده بود بيش از 

پيش در جامعه ایجاد شده است. 
در این ميان برطرف كــردن ضعف هاي مدیریتي 
بروز كرده در تامين امنيت كشور و ارتقاي اشراف 
اطالعاتي و امنيتي آن در مقابله با نفوذ كه در بعد 
اجتماعي، امنيتي ازجمله مــوارد اولویت دار این 

مسير است.  
در این ميدان نهاد ناظر اطالعاتي دولت سيزدهم با 
تحویل مسئوليت از محمود علوي، وزیر اطالعات 
8ساله دولت سابق و انتقال آن به اسماعيل خطيب 
وظيفه سنگيني  را در سنجش واقعيت التهابات و 
مخاطرات ایران و ارائه آن بــه نهادهاي مافوق در 

پيش گرفته است.

ضرورت ارتقاي اشراف اطالعاتي كشور 
خردادماه امسال طرح این ادعا از سوي رئيس سابق 
سازمان جاسوســي رژیم صهيونيســتي مبني بر 
اینكه اسرائيل موفق شده با نفوذ به قلب ایران اسرار 
محرمانه را افشــا كند بازتاب زیادي در رسانه هاي 

داخلي و خارجي داشت. 
این ارزیابي هاي امنيتي البته غلوآميز و آميخته اي 
از افسانه و واقعيت بود اما حساسيت كار نهادهاي 

اطالعاتي را دوچندان كرد.
اگــر ترورهــاي هســته اي در فاصله ســال هاي 
1388تا1390مهم ترین موارد مصاف دستگاه هاي 
اطالعاتــي در مواجهه با نفوذ عناصر تروریســتي 
محســوب مي شــدند، بعدتــر موارد زمينه ســاز 
تهدیدكننده انســجام اجتماعي و ملي ایرانيان از 
داخل نيز تنوع بيشــتري به جنس موارد امنيتي 
دادند. ترورهاي هســته اي تقریبا یك دهه متوقف 
مانده بودنــد ولي تــالش بــراي خرابكاري هاي 
جدید جــاي آن را گرفته بودنــد. حمله همزمان 
فریب خوردگان داعش به مرقد بنيانگذار جمهوري 
اســالمي و ســاختمان دفاتر نمایندگان مجلس، 
وقوع برخي انفجارها در مراكز حســاس نظامي و 
اتمي به همراه سرقت اسناد هسته اي، ترور شهيد 
محسن فخري زاده دانشمند هســته اي مفتخر به 
دریافت نشــان ملي از ســوي رئيس جمهور وقت 

از جمله دسيسه هایي بود كه دشــمن عليه ایران 
انجام داد.

تعهد خطيب به تامين امنيت عمومي و رعايت 
حريم خصوصي 

در كنار این موارد نيــز تفكيك واقعيــت نفوذ از 
مواجهه درست و بهنگام با شاخص هاي نارضایتي 
اجتماعي و بي اعتمادي سياسي در داخل، چالش 
اصلي و غيرقابــل اجتناب نهادهــاي امنيتي طي 
4سال گذشته بودند. تشــخيص اصلي ترین موارد 
تهدید ســرمایه اجتماعي ایرانيان، انســجام ملي 
و پایه هــاي اقتدار كشــور مرز باریــك و ظریف 
ميان برخوردهاي ســلبي و درمانگــر در التهابات 
سياسي و اجتماعي كشــور را شكل دادند. توصيه 
كارشناسان سياســي و امنيتي نيز بر انتخاب راه 
درســت در مواجهه با واقعيت تحوالت كشور بود. 
اموري كه سبب شد یك به یك در گزینش و رأي 
مجلس به سكاندار جدید وزارت اطالعات از سوي 
رئيس جمهوري و نمایندگان مورد توجه قرار بگيرد.

 در همين راســتا و بر همين اســاس هــم بود كه 
اســماعيل خطيب، وزیر اطالعات دولت سيزدهم 
در تبيين مهم ترین رویكردهاي خود براي 4سال 
آتي عالي تریــن نهاد اجرایي اطالعات كشــور در 
جلسه روز رأي اعتماد مجلس گفت »وظيفه ام این 
اســت كه تامين امنيت عمومي، آزادي ها، حریم 
خصوصي، رضایت عمومــي، حقوق ادیان و اقوام و 
مذاهب، ارزش ها و هنجارهاي جامعه ایران اسالمي 

را محترم بشمارم و از آنها صيانت كنم.«
تصریــح بر چنيــن رویكــردي به معنــاي تداوم 
رعایت اقتضائات اشــراف اطالعاتي در كنار حقوق 
شهروندي در دوره مسئوليت خطيب نيز بوده است. 
محمود علوي، وزیر سابق اطالعات بهمن ماه سال 
گذشته با اشاره به رویكردهاي دوره مدیریت خود 
با بيان اینكه یك پایه امنيت امروز كشور، رصد فني 
وزارت اطالعات است، گفته بود: با این كار آرامش 
به جامعه داده ایم و مردم به جاي ترسيدن از وزارت 
اطالعات، با شــنيدن نام این وزارتخانه احســاس 
امنيت و آرامش مي كنند اما دشــمن احســاس 

ناآرامي و وحشت دارد.
او در ابتداي دوره مسئوليت خود دخالت نكردن در 
حریم خصوصي افراد و نهادینه كردن امنيت پایدار 
بدون امنيتي كردن كشــور را ازجمله رویكردهاي 

صيانت از ملت - دولت 
وزارت اطالعات با چه رویكردي به مصاف نفوذ خواهد رفت؟

  مگر مي شود استاندار و فرماندار پروازي باشد؟
وزیر كشور گفت: مدیر پروازي توهين به مردم استان است. مگر مي شود 
استاندار و فرماندار پروازي باشد؟ قحط الرجال كه نداریم تا مدیر پروازي 

انتخاب كنيم. مدیر پروازي انتخاب نمي كنيم.
به گزارش فــارس، احمد وحيدي همچنين با اشــاره بــه اینكه باید 
حكمراني به داخل مردم بازگردانده شــود، گفت: باید از تصدي گري 
دولت به نفــع تصدي گري مردم فاصلــه بگيریم. در ایــن زمينه به 
گفتمان سازي  نياز داریم. وزیر كشور خاطرنشان كرد: اگر برنامه هاي 
بخشي با استاني و ملي در یك تعادل قرار نگيرد، دچار مشكل مي شویم. 
االن یك صنعت جایي رفته كه با مشكل كمبود آب مواجه است و باعث 
ایجاد مشكل شده اســت. این برنامه ها باید به تعادل برسد تا توازن و 
عدالت منطقه اي ایجاد شود. وي در بخش دیگري از سخنانش در مورد 
اهميت جایگاه نيروي انتظامي نيز گفت: اقتدار نيروي انتظامي نباید 

خدشه دار شود؛ زیرا این نيرو دنبال برقراري امنيت در جامعه است.

  دولت وعده جديد ندهد 
 محســن رهامي، فعال سياســي اصالح طلب با بيان اینكه دولت 
رئيســي باید نشــان دهد با دولت هاي قبلي تفاوت دارد، گفت: 
پيشنهاد من این است كه دیگر دولت وعده جدید ندهد. رئيسي 
هر 6 ماه گزارش ميزان تحقق و پيشرفت وعده هاي خود را به مردم 
بدهد. او درباره ضرورت بازسازي اعتماد مردم به مسئوالن به ایسنا 
گفت: تاكنون كه رهبري به مسئله لزوم افزایش اعتماد مردم اشاره 
كرده اند، فتح باب خوبي است براي بررســي این مسئله؛ زیرا اگر 
كسي قبول نكند سرمایه اجتماعي كاهش یافته، به دنبال درمان 
هم نخواهد بود. رهامي ادامه داد: وعده هایي مثل عدالت اجتماعي، 
آزادي هاي سياسي و اجتماعي و مبارزه با فســاد در اول انقالب 
داده شد، اما بخشــي از آن محقق نشد. اكنون مردم شرایط ایران 
و تركيه را با هم مقایسه مي كنند و نسبت به شرایط ایران ناراضي 
هستند و بدبين شده اند. دليل دیگر براي كاهش سرمایه اجتماعي 
وعده هایي است كه در انتخابات داده مي شود. همه دولت ها براي 
كاهش تورم و بهبود شــرایط معيشــتي و رونق كسب وكار وعده 
مي دهند، اما در پایان این دولت ها، وضعيــت تورم، قيمت ارز یا 
مسكن از زمان آغاز آن دولت ها بدتر شده است و این عملي نشدن 
وعده ها موجب شده است تا مردم به مسئوالن بي اعتماد شوند و 
اكنون فكر مي كنند وعده هاي رئيسي هم عملي نمي شود و درواقع 

دیر اعتماد مي كنند.

  دستيابي ارتش به قابليت هاي نقطه زني 
فرمانده گــروه 44 توپخانه نيروي زميني ارتــش درخصوص ارتقاي 
توان توپخانــه اي این نيرو، گفت: امروز ارتش جمهوري اســالمي در 
حوزه توپخانه، پيشــرفت هاي قابل توجهي داشته است و از گلوله ها و 
موشك هاي نقطه زن در حوزه توپخانه اســتفاده مي كند. به گزارش 
ایسنا، امير سرتيپ دوم سياوش ميهن دوست با تأكيد بر اهميت نقش 
توپخانه در ایجاد قدرت بازدارندگي گفت: ارتشي كه از توپخانه برخوردار 
نباشد، گویي در برابر دشمن مشت آهنين نداشته و قطعا در منازعات 

محكوم به شكست است.

 ملي خــود در مدیریــت وزارت اطالعــات اعالم 
كرده بود.

كشور نيازمند امنيت پايدار داخلي است
جلوگيري از تضييع حقوق شــهروندي در ایفاي 
شرح وظایف وزارت اطالعات تأكيد مجلس و وزیر 
جدید اطالعات را هم در دولت سيزدهم به همراه 

داشته است. 
در همين باره محسن پيرهادي، عضو هيأت رئيسه 

مجلس درباره دیدگاه هاي وزیــر اطالعات دولت 
ســيزدهم كه براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس 
معرفي شده بود، نيز به همشــهري گفته است كه 
جلوگيري حداكثري از برخوردهاي ســليقه اي در 
پاسخ به استعالمات براي عموم مردم در هر سطح 
و جایگاه از تأكيدهاي مكرر وزیر پيشــنهادي در 
جلساتش با نمایندگان بوده است كه امري مهم در 
بازســازي اعتماد عمومي به نهادها و دستگاه هاي 
امنيتــي و اطالعاتي خواهد بــود؛ اعتمادي كه به 
شــكل گيري امنيت پایدار داخلــي كمك خواهد 

كرد.« 
این عضو كميسيون امور داخلي و شوراهاي مجلس 
با بيان اینكه حجت االسالم خطيب فردي منصف و 
متعادل در تصميم گيــري و رویكردهاي مدیریتي 
است، تأكيد مي كند كه وزیر پيشنهادي اطالعات 
را شخصيتي مقبول و حرفه اي و انقالبي و منصف 
مي دانم كه حضورش در رأس وزارت اطالعات هم 
سبب تقویت اعتماد عمومي خواهد شد و هم اقتدار 
نظام در منطقــه و عرصه بين المللــي را به دنبال 

خواهد داشت.
به گفته نماینده تهران بســتن راه نفوذ، خرابكاري 

و ترور در كشور، احترام به حریم خصوصي افراد و 
برقراري امنيت پایدار در جامعه خواسته هاي اصلي 

دولت و مجلس در دوره همكاري جدید است.
 در همين فضا هم بود كه اسماعيل خطيب در نطق 
دفاعيه اش در مجلس تأكيد كرد »ما وظيفه داریم 
از مردم ایران و از دارایي هاي ایــن ملت صيانت و 
حفاظت كنيم. یكي از وظایف بنده این اســت كه 
تشكيالت اطالعاتي را به صورت انقالبي و مردم پایه 
اداره كنم. مردم باید در تامين امنيت كشور هميار 

و همراه یكدیگر باشند.«
 او در عين حال با بيان اینكه دشــمن قسم خورده 
با بهره گيري از عوامل نفوذي ســكوالر و وابسته به 
غرب و جریانات برانداز با هدف بي ثبات سازي  كشور 
درصــدد تقابل گرایي و ایجــاد نارضایتي و تبدیل 
آن به كشمكش و بحران اســت، گفته است: »باید 
براي مقابلــه با وادادگي هــا و دلدادگي ها به غرب 
و ســوءمدیریت ها و ترك فعل هاي سؤال برانگيز، 
اميد و اعتماد غيرمعقول به دشمن، دست اندازي به 
اموال عمومي و بي تفاوتي به حيف و ميل بيت المال 
و بي توجهي به آســتانه تحمل مردم زیر فشارهاي 

طاقت فرساي معيشتي،  اقتصادي تالش كرد.«

تأمين امنيت عمومی، آزادی ها، حریم 
خصوصی، رضایــت عمومی، حقوق 
ادیان و اقوام و مذاهــب، ارزش ها و 
هنجارهای جامعه ایران اسالمی در 
اولویــت كاري وزارت اطالعات در 

4سال پيش رو قرار دارند
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دریچه تازه هاي نشر

»شازده كوچولو« 
خوانده شده ترين رمان دنيا

آمار بيشــترین كتاب هــاي ترجمه شــده در 
كشورهاي مختلف جهان نشــان مي دهد مردم 
كشورهاي مختلف به داســتان هایي با ژانرهاي 

متنوع عالقه دارند.
به گزارش بوك ریوت، بدون ترجمه كتاب هاي 
داستان، معموالً مردمان مجبور بودند با داستان 
و ادبيات بومي كشورهاي خود سرگرم شوند ولي 
ترجمه این كتاب ها در طول سال هاي متمادي 
باعث ارتباط فرهنگ  و ادبيات تمدن هاي مختلف 
شده است.  در این ميان، رمان »شازده كوچولو« 
در ميان كتاب هاي ترجمه شــده بــه زبان هاي 
مختلــف رتبــه اول را دارد. شــازده كوچولو یا 
شــاهزاده كوچولو اثر آنتوان دو سنت اگزوپري 
است كه نخستين بار سپتامبر1943 در نيویورك 
منتشر شد. این داســتان تا كنون به 380زبان 
زنده دنيا ترجمه شده اســت. بعد از این كتاب 
»ماجراهاي پينوكيو« نوشــته كارلو كلودي در 
رتبه دوم قرار دارد كه ماجراي آدمكی چوبي است 
كه درازشــدن بيني در اثر دروغ گفتن مشخصه 
اصلي داستان است. داســتان هاي »هري پاتر« 
نوشــته جي.كي.رولينگ نویســنده مشــهور 
انگليســي نيز ازجمله كتاب ها و داســتان هاي 
پرفروش در جهان است كه رتبه باالیي در ترجمه 
به زبان هاي مختلف دارد ولي شــاید بعضي از 
كتاب ها در كشــورهاي مختلــف جهان داراي 
بيشــترین رتبه ترجمه باشــد كه كمي دور از 
انتظار اســت. به عنوان مثال در آمریكا كتابي با 
عنوان »روش شادي« نوشــته ال. رون هوبارد، 
داراي رتبــه اول در ترجمه به زبان انگليســي 
است. در كشــور كانادا »ماجراهاي آنه شرلي با 
موهاي قرمز«، نوشــته لوســي مونتگومري در 
ميان كتاب هاي ترجمه شده رتبه اول را دارد و در 
ميان كشورهاي آمریكاي التين رمان »صدسال 
تنهایي« ماركز تنها در كشور بوليوي رتبه اول 
كتاب ترجمه شــده را دارد. در كشــور انگليس 
داستان »آليس در ســرزمين عجایب«، نوشته 
لوئيس كارول بيشترین كتاب ترجمه شده است و 
در فرانسه هم شازده كوچولو این وضعيت را دارد. 
در ایران شازده كوچولو توسط زنده یادان محمد 
قاضي، ابوالحسن نجفي و احمدشاملو به فارسي 

برگردانده شده است.

سفينه فسقلوس و 3كتاب ديگر
»ســفينه فسقلوس« نوشــته الله 
جعفري با تصویرگري غزاله بيگدلو، 
»بابابرفي در شب یلدا« نوشته مژگان 
كلهر با تصویرگري آمنــه اربابون، 
»فيل خجالتي« نوشــته معصومه 
یزداني با تصویرگري سميه محمدي 
و »آفرین به خودمان« نوشته آتوسا 
صالحي با تصویرگري ویدا كریمي 
4عنوان كتابي هستند كه به تازگي 
در قالِب ســري كتاب هاي كالس 

اولي، كتاب اولي نشــر افق منتشــر 
شده اند. كالس اول دبستان فرصتي طالیي براي كتابخوان شدن 
كودكان است و كتاب درســي براي پرورش مهارت روان خواني 
و كتابخواني كودكان كافي نيســت. اگــر مي خواهيد دانش  آموز 
كالس اولي تان در همــان ماه هاي اول آموزش، حــروف الفبا را 
به خوبي یاد بگيرد، از معجزه داستان خواني غافل نشوید. هر یك از 
كتاب هاي كالس اولي، كتاب اولي براساس حروفي نوشته شده اند 
كه كالس اولي ها درس به درس با آنها پيش مي روند. با این شيوه 
كودك مي تواند هر زمان با آموزش حروف مدرسه، كتاب داستان 
مربوط به همان حروف را به تنهایي بخواند و از همان ماه هاي اول 
لذت باسواد شدن را بچشد. سپس با انجام فعاليت هاي پایاني هر 
كتاب و خواندن جمله هایي طوالني تر، دایره واژگان را گســترش 
دهد. نشــر افق هر یك از كتاب هاي این مجموعه را با شمارگان 

3هزار نسخه، به بهاي 22هزار تومان منتشر كرده است.

قدرت شش- ميراث لورين
»قدرت شش« نخستين جلد از مجموعه 
ميراث لورین است كه پيتاكوس لور آن 
را نوشته است. نشر افق این رمان نوجوان 
را با ترجمه پيمان اســماعيليان منتشر 
كرده است. شماره 4… ۷… 9… چه 
كساني هستند؟ بچه هایي كه از سياره 
لورین به زمين پنــاه آورده اند و با یك 
طلســم روي پا با هم پيوندي جادویي 
دارند. آنها منتظرند مردِم سياره شان در 

جنگ با موگادوري ها پيروز شوند، ولي هرگز چنين 
اتفاقي نمي افتد! مهاجمان موفق مي شوند ساكناِن لورین را نابود 
كنند و بعد، به زمين مي آیند تا این بچه ها و پيوند جادویي شــان 
را هم از بين ببرند و... نشــر افق این كتاب 3۷6صفحه اي را براي 
نوجوانان با شمارگان هزار و 100نســخه به بهاي 68هزار تومان 

منتشر كرده است.

5كتاب تازه براي كودكان و نوجوانان
دنيا پس از تو نباشد، درخت هاي تشنه،  ماه تي تي و 2مجموعه از سروده های اكرمی منتشر شد

»دنيا پس از تو نباشــد«، »درخت هاي تشــنه«، »مــاه تي تي و كالغ 
سرگردان «، »قشنگه دنيا با سبزه و گل« و »اتل متل تربچه چه خوشگلي 
تو بچه« 5عنوان كتابي هستند كه به تازگي براي كودكان و نوجوان از سوي 

انتشارات نيستان منتشر شده اند.

درخت هاي تشنه
»درخت هــاي تشــنه« تازه ترین اثر 
داســتاني منتشــر شــده مصطفي 
رحماندوست است كه در قالب كتاب 
چاپي همراه كتاب صوتــي با صداي 
نویسنده منتشر شده است. این كتاب 
3داســتان دنباله دار و خيال انگيز را با 
محوریت دختر كوچكي به نام آذر بازگو 
مي كند. آذر با  ماه دوســت است و هر 
شب پيش از خواب براي  ماه از بهترین 

كارهاي روزانه اش سخن مي گوید و  ماه 
نيز او را به یكي از آرزوهایش مي رساند. این داستان  در موخره خود با یك 
الالیي كوتاه نيز همراه مي شود. این كتاب 64صفحه اي به بهاي 65هزار 

تومان منتشر شده است.

دنيا پس از تو نباشد 
»دنيــا پــس از تو نباشــد« نوشــته 
ســيدمهدي شــجاعي با تصویرگري 
فرهاد جمشــيدي منتشر شده است. 
شــجاعي در این كتاب، داستان وهب 
بن عبداهلل كلبي، یكــي از یاران امام 
حســين)ع( را نقل مي كنــد. وهب، 
جواني نصراني )مسيحي( مذهب بود 
كه در مسير حركت حسين بن علي)ع( 
به سوي كربال به دست وي اسالم آورد و 
در روز عاشورا در كربال كشته شد. وهب 

و همسر و مادرش نصراني بودند و در راه 
كربال در ثعلبيه به دست حسين بن علي)ع( مسلمان شدند. كتاب اینگونه 
آغاز مي شــود: »چه كند وهب. تردید نيست. شــك نيست. سردرگمي 
نيست. نوعي دل درگمي است. شك اگر بود پيش از این باید رخ مي نمود. 
هرچه در ذهن خویش مي كاود این حال را در هيچ گاه زندگي خویش به یاد 
نمي آورد... . این چه حالتي است خدایا؟ نه اینطور نمي شود، باید دل را زیر 
و رو كند و باید این آینه را سر دست بگيرد تا ببيند زنگار كجاست؟ تا ببيند 

كدام خشت این بنا سستي مي كند.
با مرگ چگونه اي وهب؟ نكند از مرگ مي ترسي؟ مگر نه در جاده این جهاد 

مقصدش شهادت حتمي است؟ نكند حضور هيأت مرگ اینچنين دست 
و پاي تو را مي لرزاند؟

نه، من نه مرد مرگ گریز و پرهيز از مرگــم و مرگ كه اكنون رخ ننموده 
است. مرگ آن زماني رخ نمود كه حســين)ع( سوي چراغ را در ظلمات 
بيابان پایين كشيد...« این كتاب براي كودكان و نوجوانان در 38 صفحه با 

شمارگان هزار نسخه به بهاي 60هزار تومان منتشر شده است.

ماه تي تي و كالغ سرگردان
ماه تي تي و كالغ ســرگردان  نوشته 
ليــدا طرزي بــا تصویرگــري فرهاد 
جمشيدي در 48صفحه منتشر شده 
اســت.  كتاب اثري برگرفته از سابقه 
مشــترك همه ماســت كه با زباني 
امروزي براي كودكان سال هاي آخر 
دبستان و نوجوانان به شكل نمایشنامه 
نوشته شده است. متن شروعي ساده 
دارد:  ماه تي تي دختر 6ساله گيالني 
مي خواهــد بداند چــرا مادربزرگ 
هميشه در آخر قصه مي گوید: »قصه 

ما به سر رسيد، كالغه به خونه اش نرسيد. « اما هيچ كس جواب این سؤال 
را نمي داند. سفر قهرمان نمایشنامه به دنيایي فراواقعي باعث آشنایي او 
با كالغ سرگردان قصه ها مي شود؛ كسي كه تصور مي كند چون دیگران، 
قصه گوها، برایش خانه اي نساخته اند، مجبور به سرگرداني شده است، اما 
در كش و قوس ماجراها و برخورد با شــخصيت ها و رویدادهاي مختلف، 
سرانجام به نتيجه اي دیگر مي رســد. این كتاب به بهاي 35هزار تومان 

منتشر شده است.

قشنگه دنيا، با سبزه و گل
سفري رؤیایي به دنياي كودكي هاي 
گمشده؛ دنيایي سرشار از شادي هاي 
كوچك و عميق كه كــودكان امروز 
باوجود برخــورداري از مواهب مادي 
بي شمار، دركي از آنها ندارند. »قشنگه 
دنيا با سبزه و گل« ضيافتي رنگارنگ 
و خوش آهنگ است كه جمال الدین 
اكرمي بــراي كودكان گروه ســني 
»الف و ب« برپا كرده و با تصویرسازي 
متفاوت اثر، به جذابيــت آن افزوده 
اســت. این كتــاب روایــت زندگي 

نســل هاي قبل اســت در خانه هایي با حوض و باغچه، نزدیك 

با طبيعــت و مادربزرگ هــا و پدربزرگ هایي كه كنار نوه هــا روزگار را 
مي گذراندند. تصاویري از شــادي هایي مثل آب بازي و مدرسه رفتن با 

لباس نو.
شاعر و تصویرگر اثر كه بيشتر به عنوان نویسنده كودك و نوجوان شهرت 
دارد، دنياي گمشده كودكي نسل هاي قبل را بازآفریني كرده است. شعر 
و تصویر در كنار هم، خانه هاي قدیمي با درهاي كلون دار، ایوان هاي دلباز، 
نرده هاي آهني زیبا و پشــت بام هایي را كه فقط با نردبان مي شد به آنجا 
رسيد، به بچه هاي امروز نشــان مي دهند. این مربي نقاشي سابق كانون 
پرورش فكري كودكان و نوجوانان و كارشناس و مسئول باتجربه آموزش 
هنر كانون به مربيان، بازي هاي كودكانه همچون گرگم به هوا و لي لي را با 
ظرافت به تصویر كشيده و بازي هاي ساده اما فراموش شده، همچون بازي 
با انگشتان دست را با هنرمندي به كودكان امروز معرفي كرده است. این 

كتاب 24صفحه اي به بهاي 19هزار تومان منتشر شده است.

اتل متل تربچه چه خوشگلي تو بچه
»اتل متل تربچه چه خوشــگلي تو بچه« هم جمال الدین اكرمي سروده 
و تصویرگري كرده اســت. این كتاب یادآور كودكــي در دهه هاي قبل 
به شمار مي رود؛ زماني كه خانه ها حوض داشــتند، بچه ها با ماهي ها و 
پروانه ها همبازي بودند و با چرخش گل هــاي آفتابگردان، روزهاي بلند 
تابستان را مي گذراندند. جمال اكرمي، شاعر و تصویرگر اثر، دست كوچك 

كودكان امــروز را مي گيرد تا با خود به 
روزهایي ببرد كه بچه ها با صداي آواز 
خروس از خواب بيدار مي شدند و دست 
و روي خود را در حوض مي شســتند. 
تصاویر ارائه شــده در كتاب، ستایشي 
از كودك و كودكــي در دیروز و امروز 
را بيان مي كند و به طور غيرمستقيم به 
مخاطب خردسال و كودك مي فهماند 
كه او هر كه باشد با هر شكل و قيافه اي، 
عزیز و دوست داشتني ا ست؛ جمله اي 
كه هميشه بچه ها را خوشحال مي كند 

و عزت نفس شان را باال مي برد. این كتاب 
غرق شدن در زیبایي آسمان شب و تماشاي باران را به یاد مخاطب مي آورد 
و تخيل كودك را به سفري بر فراز ابرها و رنگين كمان دعوت مي كند. شاعر 
با اشاره به نماد ناشناسي همچون »پرنده آهنين« - برگرفته از افسانه هاي 
قدیمي هزار و یك شب – به شعر خود عمق و غنا بخشيده و دري را به سوي 
شناخت قصه ها و گنجينه فرهنگي عظيم ایران باز كرده است. پایان این 
گشت به یادماندني با همراهي گنجشگك اشي مشي است كه همچون همه 
شعرها، در شبي باراني مهمان پشت بام شده. این كتاب 24صفحه اي به 

بهاي 19هزار تومان براي گروه سني الف و ب منتشر شده است.
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نوك كوه يخ در فرودگاه كابل

 شرایط افغانستان با سرعت در حال تغيير 
و تحول است و همچنان وضعيت آتي این 
كشور در هاله اي از ابهام قرار دارد. تصاویر 

منتشرشده از فرودگاه كابل و شــواهد و قرائن حاكي از این هستند كه 
بيشــتر كاركنان دولتي، متخصصان یا افرادي كه با نيروهاي خارجي 
مستقر در خاك این كشور همكاري داشته اند، از بيم طالبان در تالش 
براي ترك این كشور هستند. حتي تيم روباتيك افغانستان در چند روز 
گذشته همراه با گروهي از روزنامه نگاران و فعاالن مطبوعاتي به كشور 

مكزیك پناهنده شدند.
از یك طرف، چشم انداز تسلط طالبان بر افغانستان به خصوص در زمينه 
توسعه و پيشرفت این كشور براي نيروهاي تحول گرا و طبقه متوسط این 
كشور مخدوش و مبهم است و از طرف دیگر، فرار و خروج سرمایه انساني 
افغانستان پس از تسلط طالبان مي تواند دالیل و پيامدهاي مختلفي براي 
حال و آینده این كشور و حتي آینده منطقه خاورميانه به دنبال داشته 
باشد. افغانستان براي چند دهه درگير موج هاي عظيم مهاجرتي بوده 
است به طوری كه قریب به 6ميليون افغانستاني هم اكنون خارج از این 
كشور زندگي مي كنند كه بالغ بر 15درصد از جمعيت فعلي این كشور را 
تشكيل مي دهد. این ميزان جمعيت مهاجرت كرده  اند چه اینكه خروج 
مداوم سرمایه انساني به واســطه بي ثباتي اقتصادي، امنيتي و سياسي 
افغانستان و عدم جایگزیني این ســرمایه از دست رفته به واسطه ضعف 
ساختارهاي آموزشي و توسعه اي این كشور، مشكل را دوچندان كرده 
است. اما وضعيت فعلي چگونه اســت؟ هم اكنون، اندك ذخيره نيروي 
انساني شامل متخصصان و افراد آموزش دیده در حال فرار از این كشور 
هســتند. همچنين مي توان پيش بيني كرد كه اندك جریان بازگشت 
متخصصان مقيم خارج به داخل افغانســتان نيز متوقف خواهد شــد. 
جریان حال حاضر خروج از افغانستان بيشتر خود را به شكل نوك كوه 
یخ در فرودگاه كابل نشان مي دهد. اما این تازه آغاز ماجراست و همچنان 
جریان اصلي خروج در راه خواهد بــود. موج هاي مهاجرتي نيروي كار 
كم مهارت و ساده به اميد كسب درآمد حداقلي به كشورهاي همسایه 
ازجمله ایران و پاكستان ســرازیر خواهند شد و سایر اقشار به خصوص 
سرمایه انساني متخصص و متمول تر با توجه به شرایط اقتصادي ایران 
به واسطه تحریم ها و همچنين عدم جذابيت پاكستان و دیگر كشورهاي 
همسایه و منطقه، به سوي اروپا و آمریكا از مسيرهاي كشورهاي عراق ، 
تركيه و سوریه خواهند رفت. هر چند این سناریو مي تواند صورت هاي 
دیگري نيز پيدا كند كه نيازمند جلب اعتماد جامعه جهاني توسط طالبان، 
همكاري سازنده آنها با تمام نيروهاي داخل این كشور، همكاري سازنده 
قدرت هاي منطقه اي و درس گرفتن از اشتباهات گذشته براي بازسازي 
درون سرزميني افغانستان و عدم اتكا به كمك هاي فراسرزميني به همراه 
بسياري از پيش شــرط هاي دیگر اســت. هم اكنون رسيدن به چنين 

شرایطي كمي دور از انتظار ولي ممكن است.

یادداشت

 حــذف فوق العــاده ویــژه 
فرهنگيــان در نقطــه اجرا، گزارش

صــداي اهالي آمــوزش  و 
پرورش را درآورده و باعث اعتراض گسترده 
آنهــا بــه مدیــران باال دســت وزارت 
آموزش وپرورش شده اســت. ماجرا از این 
قرار است كه اوایل تير امســال، برخي از 
دبيران و رؤساي تشكل هاي صنفي معلمان 
و فرهنگيــان در جلســه اي از محمدباقر 
نوبخت، رئيس وقت سازمان بودجه و برنامه 
خواســتند كــه فوق العاده ویــژه حقوق 
كاركنان دولت كه در بند 10فصل 10قانون 
خدمات كشــوري آمــده و بــراي همه 

كارمندان دولت جز فرهنگيان اجرا شده را 
به جریان بيندازد تا معلمان نيز مانند سایر 
كاركنان دولــت از مواهــب آن برخوردار 

شوند.
بعد از چندین جلســه، محمدباقر نوبخت، 
رئيس پيشين ســازمان برنامه و بودجه، با 
پرداخت فوق العاده ویــژه براي فرهنگيان 
موافقــت كــرد و از صدور احــكام جدید 
خبر داد. بعد از آن تمــام كارهاي مربوط 
به احكام جدید انجام شــد و قرار بود آنها 
در مرداد1400 حقوق خود را براســاس 
احكام جدید دریافت كنند كه رئيس جدید 
ســازمان برنامه و بودجه مانع از آن شد و 
دســتور صادر كرد كه حقــوق فرهنگيان 
براســاس احكام قدیمي با چند روز تأخير 
پرداخت شــود. مســعود ميركاظمي در 

توضيــح این اقدام خود، یكشنبه شــب به 
یكي از بخش هاي خبــري تلویزیون آمد و 
گفت: »متوسط افزایش فوق العاده معلمان 
در همسان سازي از حد مجاز قانوني بيشتر 
شده بود و ما از دستگاه هاي نظارتي سؤال 
كردیم و جلسه گذاشتيم كه راه حلي پيدا 
كنند. وزیر آموزش وپرورش گفت سه روز 
طول مي كشد كه احكام را اصالح و مطابق 
با قانون كنند. ما هم براي اینكه این ســه 
روز حقوق معلمــان دیر نشــود، از فایل 
حقوق ماه هاي قبل كه براساس حكم هاي 
سابق معلمان بود، اســتفاده كردیم كه در 
پرداخت ها فاصله نيفتد. حاال قرار اســت 
احكام جدید را به دولت ببریم تا منبع الزم 
براي آن دیده و منظم شود. چون اختالف 
حساب رقمي معادل 1700تا1800ميليارد 
تومان مي شــود كه مغایر بــا آیين نامه و 

مصوبات دولت است.«
ميركاظمي ســپس این را هــم گفت كه 
»برخي كارها در روزهاي آخر اتفاق افتاده 
كه اخالقي نبــوده.  اي كاش این كارها را 
نمي كردند تا امروز ما در تنگنا قرار نگيریم 
و این احســاس ایجاد نمي شد كه معلمان 
در برابر دولت قرار گرفته اند. این كاري كه 
به عنوان انضباط مالي انجام مي شود فقط 
براي این اســت كه این اتفاقات در آینده 
نيفتد چون فشــار آن روي اقشار ضعيف 

جامعه وارد مي شود.«

مطالبه معلمان كامال قانوني است
اما دبيران و رؤســاي تشــكل هاي صنفي 
معلمان معتقدند كه ایــن فوق العاده ویژه 
همان طور كه براي ســایر كاركنان دولت 
اجرا شده باید براي آنها هم اجرا شود و آنها 
مطالبه اي فراتر از قانــون ندارند كه نياز به 

مصوبه جدید در دولت داشته باشد.
فرج كميجاني، دبيركل مجمع فرهنگيان 

ایران اســالمي، در این باره به همشــهري 
توضيح داد: »در قانون خدمات كشــوري 
كه در سال1386 تصویب و در سال1387 
اجرایي شــد، آمده اســت كه با پيشنهاد 
ســازمان و تصویب هيأت وزیــران امتياز 
ویــژه اي بــراي حداكثــر 25درصــد از 
مشــاغل،  در برخي از دستگاه هاي اجرایي 
تا 50درصد ســقف امتياز حقــوق ثابت و 
فوق العاده هاي مســتمر مذكــور در این 
فصل درنظر گرفته خواهد شد. این قانون 
به مرور بــراي كاركنان دولــت در اغلب 
وزارتخانه و ســازمان ها اجرا شــد و حتي 
كاركنان برخــي از نهادهــا مانند وزارت 
اطالعات، قوه قضایيه، ســازمان برنامه و 
بودجه و سازمان امور استخدامي، تا سقف 
50درصد فوق العاده دریافــت كردند. اما 
این قانون براي فرهنگيان وزارت آموزش 
و پرورش هيــچ گاه اجرایي نشــد.« او در 
ادامه توضيحاتش گفت: »طرح رتبه بندي 
معلمان كه مطرح شد بين 9تا21درصد از 
این فوق العاده را بــراي گروهي از معلمان 
پرداخت كردند كه زیــر ميانگين قانوني 
هم بود؛ تازه وقتي این طرح براي تصویب 
به مجلس رفت، پرداخــت آن را هم قطع 
كردند. ما با رئيس پيشين سازمان برنامه 
و بودجه جلساتي گذاشتيم و خواستيم تا 
زماني كه طرح رتبه بندي توســط مجلس 
تعيين تكليف شــود، این فوق العاده ویژه 

را براي معلمان مانند سایر كاركنان دولت 
پرداخت كننــد. آنها هم پــس از چندین 
جلسه بحث و بررسي وعده دادند كه احكام 
جدید را صادر كرده و تا قبل از پایان دولت 
آن را ابالغ خواهند كرد. حتي منابع آن هم 
دیده شد و درباره آن صحبت كردند و مقرر 
شد تا سقف 35درصد و ميانگين 21درصد 
به حقوق فرهنگيان اضافه شود؛ بنابراین ما 
اصال قبول نداریم كه منابع آن دیده نشده 
اســت.« دبيركل مجمع فرهنگيان ایران 
اسالمي گفت: »حرف ما این است كه اگر 
منابع براي پرداخت فوق العاده كم است باید 
براي همه كاركنان كم باشد و اگر هست هم 
باید براي همه پرداخت شود. ضمن اینكه 
جامعه فرهنگي به دنبال تحقق 50درصد 
فوق العاده ویژه اي است كه كاركنان برخي 

دستگاه ها دریافت مي كنند.«

 ما به تبعيض اعتراض داريم
در ميــان فعــاالن صنفي كه نســبت به 
تعویــق پرداخت فوق العــاده ویژه حقوق 
فرهنگيان معترض هســتند، محمدرضا 
نيك نژاد، عضو كانون صنفي معلمان تهران 
مي گوید:»رئيس ســازمان برنامه و بودجه 
جدید نسبت به حكم هاي جدید فرهنگيان 
معترض است و مي گوید دولت قبل با هدفي 
این كار را انجــام داده و براي دولت جدید 
دردســر آفریده با این اتفاق ممكن است، 

اما در این باره نمي توان به رونِد پيگيري ها، 
تالش ها، نشست هاي پرشــمار و طوالنی 
مدت ميان برخي از فرهنگيــان با رئيس 
برنامه و بودجه پيشــين و البته خواســِت 
گسترده فرهنگيان براي اجراي آن چشم 
بست و با یك دستور، هر آنچه ساخته شده 
را درنظر نگرفت.« او افزود:» همه الیه هاي 
مدیریِت مالي كشــور مي دانند كه حقوق 
فرهنگيان نســبت به یك زندگي متوسط 
در ایران كم است و ميانگين آن نسبت به 
خط فقر اعالم شده، فاصله دارد. به همين 
جهــت و در این شــرایط، افزایش 300 تا 
700هزار توماني دستمزدها، هرچند اندك 
اما تأثير گذار اســت و كمی این فاصله ها را 
كاهش مي دهد. از دیگر سو، همچنان كه 
اشاره شــد، افزودن این بند به حكم هاي 
كارگزیني فرهنگيان، نســبت به بسياري 
از حقوق بگيران دولت، دیر انجام شــده و 
برگرداندن آن، نشــانه اي از دامن زدن به 
تبعيض موردنظر فرهنگيان است كه دهه 
هاســت بر آن اعتراض دارند و به شدت به 
آن حســاس اند.« حاال فرهنگيان منتظر 
پرداخت حقوق شهریور هستند؛ بسياري 
از آنها معتقدند كه پرداخت حقوق این ماه 
به آنها ثابت خواهد كــرد كه دولت جدید 
به دنبال اجراي طرح رتبــه بندي خواهد 
بود یا آن را مانند پيشينيان خود به تعویق 

مي اندازد و امروز را به فردا واگذار مي كند.

فهيمه طباطبايي
خبر نگار

فوق العاده ويژه فرهنگيان 
پرداخت نشده، حذف شد

اعتراض معلمان به عدم پرداخت فوق العاده شغلي در حالي است كه دولت اعالم كرده 
اجراي این طرح نياز به حدود 18هزار ميليارد ریال بودجه دارد

بهرام صلواتي
مدیر رصدخانه مهاجرت ایران
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تعويق پرداخت فوق العاده  حقوق تا رفع ابهام
پس از پرداخت حقوق مرداد فرهنگيان، مديران وزارت آموزش و پرورش ســكوت 
اختيار كردند و توضيحي درباره اتفاق پيش آمده ندادند. آنها وقتي با موج اعتراض 
شديد فرهنگيان مواجه شدند، يك اطالعيه در سايت وزارت آموزش و پرورش صادر 
كردند كه در آن آمده است: »در مســير اجرای اين مجوز و تأمين بودجه مورد نياز، 
ابهاماتی برای دستگاه های مسئول پيش آمد كه با نظر رئيس جمهور ، در دستور بررسی 
فوری نهادهای مسئول، برای رفع ابهام و حل مشكل قرار گرفت. از آنجايی كه علی رغم 
پيگيری های فراوان و تالش مسئوالن وزارت برای توضيح و تبيين موضوع، رفع كامل 
ابهامات تا زمان پرداخت حقوق مرداد ماه، ميسر نشد، لذا برای پيشگيری از تأخير 
بيشتر، پرداخت حقوق بر اساس احكام ماه قبل صورت گرفت. با اطمينان به رويكرد 
دولت سيزدهم درخصوص رعايت عدالت در پرداخت ها، پس از رفع ابهامات، زمينه 
اجرای احكام در ماه آينده فراهم خواهد شد.« علي اللهيار تركمن، معاون برنامه ريزي 
و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در اين باره به همشهري گفت: »احكام جديد 
افزايش ۲1 تا ۲۷درصدی فوق العاده ويژه حقوق فرهنگيان قانوني پيگيري شــد و 
بودجه اجراي آن را از ابتداي سال 1400 در نظر گرفتيم اما اجراي آن نيازمند تامين 
ماهانه 350ميليارد تومان است كه تاكنون تامين نشده است.« معاون برنامه ريزی و 
توسعه منابع افزود: » قرار بود بر اساس بند 1۲ مجوز سازمان برنامه و بودجه مصوب 
سال 13۹3 اين احكام صادر و پرداخت شود اما حقوق دانان گفتند كه براي پرداخت 
احكام جديد عالوه بر مجوز سازمان برنامه و بودجه به مصوبه دولت هم نياز داريم كه ما 
نيز اين موضوع را پيگيري خواهيم كرد. در نهايت قصد ما حذف فوق العاده ويژه نيست 

و پيگير تأمين اعتبار هستيم.«

ث
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 بار دیگر مسئله فيشينگ، فيشرها 
و قربانيان این نوع كالهبرداري ها اینترنت

تبدیــل به موضوعــي مهم براي 
مردم شــده اســت. مردم پيامك هایي دریافت 
مي كنند كه یا آنها را تشــویق به برخورداري از 
امتيازات ویژه مي كند یا باعث ترس و نگراني آنها 
مي شــود. با افزایش ایــن كالهبرداري ها روز 
گذشــته پليس فتا به مشــتركان تلفن همراه 
پيامك هشدار سراســري را ارسال كرد تا شاید 

مقداري از این حجم گسترده كم شود.
چندي پيش پيامك هایي براي برخي ارســال 
شــده بود كه از آنها خواســته بود براي تمدید 
اینترنت همراه، لينكي را كليك كنند. همچنين 
مدت هاســت پيامك هایي براي عــده اي دیگر 
ارســال مي شــود كه با تهدید به صدور دستور 
بازداشت از سوي قوه قضایيه، آنها را تشویق به 
باز كردن لينك پيامك مي كنند. در هر شكل، 
از آنها خواســته مي شــود كه با پرداخت مبلغ 
اندكي از طریق درگاه پرداخت یكي از بانك ها كه 
جعلي است، براي مشاهده ابالغيه قضایي یا هر 
موضوع دیگري اقدام كنند. یكي دیگر از اتفاقاتي 
كه این روزها شاهد هســتيم، این است كه این 
پيامك ها اغلب از شــماره هاي شخصي موبایل 
ارسال مي شود، اما پس از پيگيري مراجع قانوني 
مشخص مي شود كه مالك سيم كارت و گوشي، 

خود، قرباني بوده است.

2دقيقه كافي است
یاشار شاهين زاده، كارشناس امنيت اطالعات 
در گفت وگو با همشــهري در مــورد نحوه كار 
این هكرها مي گوید: »پس از ورود افراد و ثبت 
اطالعات در درگاه پرداختي كه جعلي اســت، 
دكمه درخواســت رمز پویا باید لمس شــود. با 

این كار رمز یك بار مصرف براي كاربر فرستاده 
مي شــود كه 2دقيقه اعتبــار دارد و در همين 
2دقيقه كافي اســت تا كالهبرداران حساب را 
خالي كنند. شاهين زاده از 2روش براي شناسایي 
فيشرها نام مي برد كه نخســتين مورد بررسي 
دقيق آدرس صفحه درگاه پرداخت است. با این 
حال، او دربــاره روش دوم مي گوید: »اگر افراد 
وارد صفحه پرداخت غيرجعلي شــده باشــند، 
پيامكي از بانك ارسال مي شود كه ویژگي هاي 
خرید یا انتقال پول، مانند شركت فروشنده كاال 
یا خدمات یا درصورت كارت به كارت شــماره 
كارت مقصد و مبلغ وارد شــده از سوي خریدار 
یا انتقال دهنده، در این پيامك ثبت شده است.«

انتخاب طعمه ها
شاهين زاده با اشاره به هك بعضي از دیتابيس ها 
از پيامك هایــي مي گوید كه آنهــا هم با هدف 
فيشينگ، از طریق شماره هاي موبایل شخصي 

براي مردم ارسال مي شود.
به گفته این كارشناس امنيت سایبري، »با فروش 
این دیتابيس ها، بعضي افراد اقدام به خرید مثال 

فقط شماره هاي موبایل مردم مي كنند«.
شاهين زاده با اشــاره به اینكه به عنوان مثال از 
سوي هكرها اعالم مي شود كه این تعداد شماره 
موبایل قابل فروش، مربوط به كســاني اســت 
كه پرونده قضایي داشــته اند، آنها را تبدیل به 
طعمه هاي مناسبي براي فيشــينگ از طریق 

پيامك هاي جعلي سامانه ابالغ مي كنند.
او در توضيح این اتفاق مي گویــد: »افرادي كه 
پرونده قضایي دارند به گمان اینكه این پيامك 
واقعي اســت، تقریبــا تردیــدي در صحت آن 

نمي كنند و لينك را كليك مي كنند.« 
شــاهين زاده با این حال مي گوید: »كساني كه 
پرونده قضایي ندارند معمــوال به این پيامك ها 

توجهي نمي كنند.« 
كارشــناس امنيت اطالعات با اشــاره به اینكه 

معموال افراد یك بار در دام فيشينگ مي افتند، 
ادامه مي دهــد: »افراد داراي پرونده، شــاید به 
رقم اعالم شــده یا حتي تعــداد صفرها دقت 
نكننــد. درواقع اگر مبلغ ذكر شــده در پيامك 
20000ریال است، فيشــر ممكن است یك یا 
دو صفر اضافه كند و طعمه توجــه چنداني به 

آن نكند.«
شــاهين زاده با اشــاره بــه اینكه بســياري از 
سيستم هاي ما اشكال دارند و عمال بعد از انجام 
عمليات، كار از كار گذشــته، مي گوید: »این در 
حالي است كه در بعضي از كشــورها حتي اگر 
تراكنشي انجام شــود، امكان برگشت تراكنش 

وجود دارد.«

قربانيان بدافزار
نكته دیگــر، شــماره هاي موبایلي اســت كه 
پيامك هــاي فيشــينگ از طرف آنها ارســال 
مي شــود. این شماره ها، شــماره هاي معمولي 
موبایل و نه سرشماره هاي رسمي سازمان هاست.

شــاهين زاده به انتشــار بدافزار در كانال هاي 
داراي عضو زیــاد و پرداخت بيت كوین به مالك 
یا ادمين كانال از ســوي كالهبرداران اشــاره 
مي كند و مي گوید: »مسئوالن كانال ها معموال 
پيگيري نمي كنند كه این لينك چيست و به این 
ترتيب، عده زیادي ایــن بدافزار را كه با عناوین 
فریب دهنده در كانال ها منتشــر شــده، نصب 
مي كنند. پس از آن، هكر با استفاده از تعداد زیاد 
گوشــي كه در اختيار دارد، براي مردم پيامك 

ارسال مي كند.« 
ایــن كارشــناس امنيــت اطالعات با اشــاره 
به پيگيري مراجــع قانوني ماننــد پليس فتا و 
دسترســي به صاحب گوشــي و ســيم كارت 
مي گوید: »درنهایت مشخص مي شود كه گوشي 
بدافزار داشــته و صاحب اصلي، درواقع، قرباني 
بوده اســت و به ایــن ترتيب چرخه اي شــكل 

مي گيرد كه فيشر در آن ناپدید مي شود.«

با افزایش قربانيان پيامك های فيشينگ و كالهبرداری، پليس فتا برای 
 براســاس یادداشــتي كه مينگ چي كو، ميليون ها كاربر تلفن همراه پيام هشدار ارسال كرده است

تحليلگر اپل آن را به رشته تحریر درآورده فناوری
است، آیفون13 از قابليت ارتباط ماهواره اي 
برخوردار اســت كه به كاربران این امــكان را مي دهد در 
مناطق بدون پوشش تلفن همراه، تماس برقرار كرده و پيام 
ارسال كنند. اگر این ادعا درست باشد مي توان گفت كه 
انقالبي در فناوري تلفن هاي همراه درحال وقوع است كه 
مي تواند آینده این وسيله را به طور كلي دگرگون كند. به 
گزارش وب ســایت ســي نت، كو در یادداشــت خود به 
سرمایه گذاران گفته است كه سخت افزارهایي در آیفون13 
وجــود دارد كه بــه این گوشــي ها امــكان مي دهد به 
ماهواره هایي كه در مدار پایين زمين قرار گرفته اند متصل 
4G شوند و بتوانند در مناطقي كه فاقد پوشش شبكه هاي

یا5G هستند، آنتن داشــته باشــند. انتظار مي رود كه 
 آیفـــــون13 از تراشــه پایــه كوالـــــــكوم ایكــس
QualcommX60( 60( استفاده كند كه طبق گفته ها از 
ارتباطات ماهواره اي پشتيباني مي كند. چنين ویژگي ای 
باعث جذابيت بيشتر گوشي هاي آیفون براي مشتریاني 
مي شود كه در مناطقي زندگي مي كنند كه سرویس هاي 
تلفن همراه یا وجود ندارند یا آنتن دهي آنها بسيار ضعيف 
است. همچنين مسافراني كه به مناطقي سفر مي كنند كه 
پوشش تلفن همراه ندارند، مي توانند از خدمات ارائه شده 
این چنيني بهره مند شوند. پيش تر در چنين مناطقي تنها 
تلفن هاي ماهواره اي قابل استفاده بودند ولي حاال شاید 
بتوان روي گوشــي هاي آیفون نيز حساب باز كرد. با این 
حال اگر چنين موضوعي صحت داشــته باشد، مي توان 
پيش بيني كرد كه سایر غول هاي سازنده تلفن همراه نيز 
سراغ آن خواهند رفت تا یك رقابت دیگر را در این عرصه 

با یكدیگر داشته باشند.
از سوي دیگر استارت آپ »اسپيس ایكس« ایالن ماسك 
با پرتاب ماهواره هاي استارلينك توجه فراواني را به سوي 
خود جلب كرده اســت كه انتظار مي رود خدمات نوپاي 
پهناي باند خود را براي دسترســي به هر نقطه از جهان 
ارائه دهد. اما اســپيس ایكس تنها شــركتي نيست كه 
اميدوار اســت مجموعه اي از ماهواره ها را در مدار پایين 
زمين قــرار دهد. در ایــن ميان، كو، از شــركت ال اي او 
گلوبال استار )LEOGlobalstar(، ارائه دهنده خدمات 
ارتباطي ماهواره اي به عنوان شركتي كه به احتمال زیاد 
از نظر فناوري و پوشش خدمات با شركت اپل همكاري 
خواهد كرد، نام برد. گلوبال اســتار سال هاست كه ده ها 

ماهواره را براي ارائه خدمات صوتي در مدار پایين زمين 
اداره مي كند. بدین ترتيــب گمانه زني هاي صورت گرفته 
در نهایت به اینجا ختم مي شود كه گوشي هاي آیفون13 
از این قابليت برخوردارند كه با اتصــال به ماهواره هایي 
كه در مدار پایين زمين قرار دارنــد، پهناي باند اینترنت 
دریافت كرده و از شــبكه جهاني اینترنــت ماهواره اي 
برخوردار شوند. موضوعي كه فعال از آن مي توان به عنوان 
یك شایعه نام برد كه البته همين امر نيز مي تواند بسياري 
از كاربــران را گمراه كند یا بــازار كاذب ایده آلي را براي 
شركت اپل به وجود آورد. هم اكنون این شركت هيچ گونه 
اظهارنظر رسمي در این خصوص نكرده است كه البته این 
نيز مي تواند به نفعش باشد چون احتمال مي رود چنين 
حدس و گمان هایي به فروش گوشي هاي آیفون13 كمك 

شایاني كند.
وب سایت جي اس ام آره نا نيز نوشته، مينگ چي كو ادعا 
كرده است كه اپل به ارتباطات ماهواره اي خوش بين بوده 
و به دنبال فرصت هایي است تا بتواند دژ محكمي در بازار 
براي خود ایجاد كند. گفته مي شــود كه اپل داراي یك 
تيم داخلي اســت كه روي ایجاد فرصت هایي با فناوري 
اتصال ماهواره اي به بيشــتر دستگاه هاي آینده خود، كار 
مي كند. این وب ســایت همچنين از قول كو نوشته است 
كه شركت گلوبال اســتار داراي باند فركانسيn53  است 
كه توسط مودم آینده كوالكوم ایكس65،5G  پشتيباني 
مي شود. بدین ترتيب مناطقي كه نمي توانند تحت پوشش 
شبكه5G  قرار داشته باشــند، مي توانند از این فناوري 
استفاده كنند. گفته مي شود سایر سازندگان گوشي هاي 
تلفن همراه هم در انتظار هستند تا در سال2022 بتوانند 
از تراشهX65 براي برنامه هاي اتصال ماهواره اي استفاده 
كنند. انتظار مي رود گوشي آیفون جدید در  ماه سپتامبر با 
ویژگي هاي شایع شده مانند طراحي ارتقایافته با بریدگي 
كوچك تــر، ضخامت بيشــتر دوربيــن و مجموعه اي از 
گزینه هاي رنگي جدید مانند صورتي آدامســي، مشكي 

مات و طالیي غروب آفتاب عرضه شود.

اینترنت ماهواره اي؛ شایعه جدیدآیفون 13
كارشناس مشهور اپل مدعي شده كه گوشي جدید این شركت مي تواند به ماهواره هاي مدار 

نزدیك زمين متصل شود
 خیزش موج تازه 

در كالهبرداري آنالين

عمادالدین قاسمي پناه
خبر نگار

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار

به سوی آینده

نگراني جهاني از بازگشایي مدارس
حرف و حدیث بر سر بازگشــایي مدارس و شروع تحصيل به صورت 
حضوري در آستانه سال تحصيلي جدید بسيار زیاد است. در شرایطي 
كه هنوز گروه هاي ســني هدف به طور كامل واكسينه نشده اند و در 
هفته هاي اخير برنامه واكسيناســيون به كندي پيش مي رود، بحث 
بر سر برگزاري كالس هاي حضوري براي دانش آموزان، خانواده ها را 
نگران كرده است. با ظهور سویه  دلتا برخالف گذشته ابتالي كودكان 

هم به كووید-19 بيشتر شده است.
در این بين خبر ابتالي یك معلــم آمریكایي به كووید-19كه منجر 
به ابتالي اكثر دانش آموزان كالس او شده است نيز لزوم بازنگري در 

برنامه كالس هاي حضوري را بيشتر مي كند.
هفته گذشته گزارشي از مركز كنترل و پيشــگيري از بيماري هاي 
آمریكا منتشر شــد كه در آن آمده بود، معلمي كه واكسينه نشده و 
بدون ماسك در یكي از كالس هاي دبستاني در كاليفرنيا حاضر شده 
بود، ده ها دانش آموز را به این بيماري مبتال كرده است. او همراه یك 
نفر دیگر، تنها افرادي  از كادر آموزشی این دبستان بودند كه از زدن 
واكسن امتناع كرده بودند. براساس این گزارش، از بين 24دانش آموز 
حاضر در كالس این معلم، 22نفر آزمایش شدند كه جواب تست 12نفر 
از آنها مثبت شد. طبق گزارش هاي منتشر شده، 4نفر از والدین این 
دانش آموزان نيز درگير این بيماري شدند كه شامل نوع دلتا بود. از بين 
والدین آلوده، یك نفر واكسينه نشده بود؛ درحالي كه 3نفر واكسينه 
شده بودند. والدین واكسينه شده در شروع بيماري عالئمي مانند تب، 
لرز، سرفه، سردرد و از دست دادن بویایي را تجربه كردند، اما هيچ یك 

از این افراد نياز به بستري شدن در بيمارستان نداشتند.
اكثر دانش آموزاني كه در صندلي هاي جلویي كالس نشسته بودند، 
آلوده به ویروس شــدند. به گفته كارشناسان، این معلم بدون رعایت 
فاصله و پروتكل هاي بهداشتي و بدون داشتن ماسك اقدام به خواندن 
متني با صداي بلند كرده بود كه همين موضوع منجر به انتشار ویروس 
شده است. از سوي دیگر این معلم باوجود داشتن عالئم باليني مانند 
تب و ســرفه، اقدام به حضور در كالس كرده بود كــه این نيز خالف 
پروتكل هاي بهداشــتي اســت. به گفته متخصصان، این اتفاق لزوم 
واكسينه شدن كادر آموزشي مدارس به ویژه معلمان را كه در تماس 
نزدیك با كودكان غيرواكسينه هستند و همچنين اهميت استفاده از 

ماسك را بيش از پيش نشان مي دهد.
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واكسن نزدن 25درصد از جمعيت 50سال به باال خطرناك است
4شهريورماه، وزير بهداشت دولت سيزدهم در بازديد شبانه از بيمارستان مسيح دانشوري، اعالم كرد كه 25درصد از افرادي كه در گروه تزريق بودند، واكسن نزده اند؛ آماري كه از 
نظر باالترين مقام نظام سالمت در كشور، خطرناك است. حاال رئيس مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت تأكيد مي كند كه اين عدد قابل توجه است و با توجه به گروه سني 
كه تاكنون واكسن دريافت كرده اند، اين 25درصد از جمعيت، افراد باالي 50سال هستند؛ »اين عدد زياد است چراكه اين افراد عمدتا با يك نوع بيماري زمينه اي مواجهند. براساس 
مطالعات، بيماري زمينه اي در افراد سالمند نسبت به جوانان بيشتر است و به همين دليل هم اين گروه سني، در اولويت واكسيناسيون قرار گرفته اند. بنابراين بايد اين افراد را به دريافت 
واكسن تشويق كرد.« به اعتقاد گويا، تاكنون استقبال از واكسن در كشور مناسب بوده و تمام مراكز ماه هاست كه با شلوغي جمعيت مواجهند. ماجرا اما تنها به استقبال نكردن از تزريق 
واكسن محدود نمي شود، حاال انتقادات زيادي به عملي نشدن وعده ها ازجمله اعالم گروه سني جديد و واردات واكسن با توجه به نياز كشور، شده است. گويا، به عنوان رئيس مركز 
مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت، دراين باره مي گويد كه در ارتباط با كرونا هيچ پيش بيني درستي وجود ندارد چراكه بيماري بسيار پيچيده اي است و زواياي ناشناخته زيادي 
دارد. بنابراين بايد در اين باره با احتياط جلو رفت. او مي گويد: »ما اميدواريم واكسيناسيون جامعه هدف در ايران تا بهمن  محقق شود اما همين مسئله هم به عوامل زيادي بستگي دارد 
كه ممكن است ما را از هدف مان دور كند.« به گفته گويا، ناگفته هاي زيادي درباره كرونا و واكسن هايي كه به كشور وارد مي شود وجود دارد. در دوره اي تمام راه ها براي واردات واكسن 
به كشور بسته شده بود، شايد يك روز كه بحران كرونا تمام شود، بتوان تمام حقايق را براي اينكه ايران به واكسن دسترسي پيدا نكند، بازگو كرد؛ »من به عنوان يكی از قديمي ترين 
كارشناسان سيستم بهداشت كشور، در اين باره شاهد كارشكني ها و موانع دسترسي به واكسن بودم. بانك مركزي، وزارت امورخارجه و ده ها سازمان ديگر در كشور شبانه روز تالش 

كردند كه 100هزار دوز واكسن وارد كنيم. به همين دليل اميدواريم از اين پس، چنين موانعي را پشت سر بگذاريم و تكميل واكسيناسيون كشور تا زمان پيش بيني شده محقق شود.«

ث
مك

آمــار مبتالیــان  دیروز

33780
واکســن های تزریق شــده)دوز(

26941260
آمــار جان باختگان دیروز

669
کل آمــار جان باختگان

107151

افراد با نشانه هاي تب، آبریزش بيني، سردرد و سرفه نباید واکسن بزنند، آنها که در گذشته آلرژي شدید 
داشته اند، ممنوعيت تزریق واکسن دارند. به زنان جوان توصيه مي شود آسترازنيكا نزنند. واکنش 
بدن به واکسن خطرناك نيست، اگر شدید شد  به پزشك مراجعه کنيد.  تزریق واکسن و ابتالي 
ندانسته به کرونا، خطرناك نيست و یك تا دو ماه پس از بهبودي کامل، اقدام به تزریق واکسن کنيد

گفــت و گــوی همشــهری بــا دکترگویــا، رئيــس 
مرکــز مدیریت بيماری هــای واگير وزارت بهداشــت

 پرسش ها، شــایعه ها و اما و اگرها درباره تزریق واکسن کرونا 
بي شمار اســت.حجم باالي اطالعات منتشر شده در فضاي 
مجازي و رسانه هاي رســمي، مردم را سرگردان کرده است، 
هر کس اظهارنظري مي کنــد و در این ميان مــردم، براي 
پرسش هایشان، پاسخ هاي ضد و نقيض و گاه نادرستي دریافت 
مي کنند. عمده سواالت پيرامون واکسيناسيون است، اینكه چه 
کساني باید چه واکسني دریافت کنند، یا با دیدن چه نشانه هایي 
نباید واکسن بزنند؟ چه نشانه هایي جدي است و  چه زماني 
ایمني در بدنشان ایجاد مي شود؟ محمد مهدي گویا، رئيس 
مرکز مدیریت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت در گفت و گو 

با همشهري، به مجموعه پرسش ها پيرامون واکسيناسيون 
کرونا پاســخ مي دهد. به گفته او، با اطالع رساني درست باید 
مردم را به دریافت واکســن، ترغيب کرد، چرا که تا وقتي 75 
تا 80 درصد جمعيت کشور، دو دوز واکسن را دریافت نكنند، 

ایمني ایجاد نمي شود.

 چه كساني نبايد واكسينه شوند؟
تاکنون ممنوعيتي براي تزریق واکسن کرونا اعالم نشده اما 
گفته مي شود افرادي که تب دارند یا نشانه هاي مشكوکي مثل 
آبریزش بيني، سردرد، سرفه و یا تب در خودشان مي بينند، 

بهتر است زمان تزریق واکسن کرونا را به تعویق بيندازند.  رئيس 
مرکز مدیریت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت،   با توضيح 
درباره سؤاالت پيرامون واکسيناسيون مي گوید: »تنها افرادي 
که در گذشته آلرژي شدید داشته اند یا مصرف دارو و یا واکسن 
دیگري را تجربه کرده اند، نباید واکسن کرونا تزریق کنند. در 
غير این صورت، واکســن براي تمام افراد توصيه مي شود.« 
به گفته گویا، واکسن هاي مختلفي در دنيا توليد شده که از نظر 
ميزان تأثير و عوارضي که ایجاد مي کنند متفاوت اند؛ در برخي 
واکسن ها توصيه این است که براي یك گروه با احتياط مصرف 
شود و در برخي دیگر هم ممنوعيت مصرف اعالم مي شود. البته 

برخي واکسن ها هم هستند که عوارض نادری دارند و توصيه 
مي شود براي گروه هاي خاص مثل بيماران استفاده نشود. مثال 
واکسن آسترازنيكا براي زنان در سن باروري توصيه نمي شود، 
بهتر است درصورت دردسترس بودن، نوع دیگري از واکسن 
براي این افراد تزریق شود چراکه ممكن است لخته هاي خوني 
در فرد ایجاد کند و به برخي اعضاي حياتي بدن مثل قلب، مغز، 
چشم و ریه آسيب بزند. البته همين عارضه هم بسيار کم و از هر 
یك ميليون نفر، در 4نفر دیده شده است. با این حال، به زنان 

جوان توصيه مي شود از این واکسن استفاده نكنند.« 

با داشتن چه نشانه هايي نبايد واكسن زد؟ 
براساس پروتكل هاي بهداشــتي، افراد درصورت داشتن عالئم 
ســرماخوردگي مثل بي حالي، بدن درد، سرگيجه، حالت تهوع و 
استفراغ نباید واکسن کرونا بزنند. رئيس مرکز مدیریت بيماري هاي 
واگير، عالوه بر این توصيه مي کند که افراد درصورت وجود هر نوع 
تب و عارضه شدید هم به صورت موقت تا برطرف شدن عوارض از 
تزریق واکسن خودداري کنند و واکسيناسيون خود را به تعویق 
بيندازند. او به پرسش دیگري که درباره نشانه هاي بيماري پس از 
تزریق واکسن، مطرح مي شود هم توضيح مي دهد و مي گوید که 
این نشانه ها واکنش بدن به واکسن است نه عوارض جانبي؛ »این 
واکنش ها مي تواند پس از دریافت واکسن بروز کند اما خطرناك 
نيست؛ مثل درد در ناحيه تزریق، تورم و قرمزشدن پوست. همچنين 
عوارضي مثل سردرد، خستگي مفرط، درد مفاصل، تب، درد عضله 
یا تب و لرز جزو همين واکنش ها به شمار مي روند.« به گفته او، با این 
حال، درصورت بروز هرگونه عوارض دیگر ازجمله سردرد شدید 

و ناگهاني، تاري ناگهاني دید، درد شــدید قفسه سينه، بي حسي 
ناگهاني در دست و پا، تب شدید و استفراغ هاي مكرر و... افراد باید 

به سرعت به پزشك مراجعه کنند.

در مراكز واكسيناسيون چه نشانه هايي بايد مورد 
توجه قرار گيرد؟

آنهایی که براي واکسيناسيون مراجعه مي کنند، مي گویند 
در این مراکز تنها ســؤالي که از آنها پرسيده مي شود، ابتال 
به بيماري های زمينه اي اســت. غير از این، هيچ بررسي ای 
از وضعيت جســمي و نشــانه هاي باليني ابتال به کرونا، از 
مراجعه کنندگان نمي شود. مشــاهدات ميداني هم بر این 
موضوع صحه مي گذارد. آنها مي گویند شاید یكي از دالیل 
تشدید نشانه هاي ابتال پس از تزریق واکسن، نگرفتن شرح 
حال دقيق تر از مراجعه  کننده هاست. رئيس مرکز مدیریت 
بيماري هاي واگير وزارت بهداشــت امــا تأکيد مي کند که 
در مراکز واکسيناسيون، پزشــك حضور دارد و توصيه هاي 
الزم قبل و بعد از واکسيناســيون به مردم داده مي شود. با 
این حال گویا مي گوید: »گاهي به دليل شلوغي و صف هاي 
طوالني، روند گرفتن شرح حال سخت تر مي شود تا سرعت 
باال برود اما اصال این طور نيســت که بدون ثبت شرح حال 
مراجعه کننده، تزریق واکســن صورت بگيرد. البته در تمام 
مراکز واکسيناسيون، بخشي براي ثبت نام مراجعه کننده و 
بخشي براي اطالع رساني و تزریق واکسن درنظر گرفته شده 
اســت. در مرحله آخر هم توصيه هاي پس از تزریق صورت 

مي گيرد.«  

 آيا واكسن، عالئم كرونا را تشديد مي كند؟
با شــيوع گســترده کرونا در پيك پنجم و همزمــان با آن 
اضافه شدن گروه هاي دیگر به دایره واکسيناسيون، اینگونه 
گفته مي شــود که تزریق واکســن، احتمال ابتال به کرونا را 
باال برده اســت. این ادعایي است که متخصصان عفوني آن را 
تأیيد نمي کنند و تأکيد مي کنند که دليل آن شيوع گسترده 
کروناست نه تزریق واکســن. گویا هم در این زمينه توضيح 
مي دهد: »ماهيت کرونا اینگونه است که از یك بيماري کامال 
بدون عالمت شروع مي شود و در مدت زمان کمي به شرایط حاد 
مي رسد. به همين دليل ممكن است فرد آلوده به ویروس شده 
باشد اما از آنجاکه هيچ نشانه اي از بيماري ندارد، با فرارسيدن 
نوبتش براي تزریق، اقدام به واکسينه شدن کند، یا حتي ممكن 
است همزمان با تزریق واکسن، ویروس وارد بدنش شده باشد؛ 
یعني او در همان موقع که واکسن تزریق مي کند، مبتال هم شده 
باشد.« به گفته این مسئول در وزارت بهداشت، این وضعيت به 
هيچ وجه نگران کننده نيســت؛ »اگر مردم با چنين شرایطي 
مواجه شدند، نگران نشوند، تنها باید مراقب باشند که درصورت 
بروز نشانه هاي شدید به پزشك مراجعه کنند و مراقبت هاي 
الزم را با توصيه پزشك انجام دهند.« به گفته این مسئول، اینكه 
عنوان مي شود فرد مبتال به کرونا درصورت تزریق واکسن با 
خطر بيشتري مواجه مي شود یا واکسن موجب تشدید کرونا در 
این افراد مي شود هم به هيچ وجه درست نيست؛ »برخي افراد 
نسبت به این مسئله حساس شده اند و اقدام به انجام تست قبل 
از تزریق واکسن مي کنند. اما تست قبل از تزریق اصال از سوي 
ما توصيه نشده است. همين که فرد نشانه هاي باليني بيماري 
را نداشته باشد، کافي اســت و مي تواند براي تزریق واکسن 
مراجعه کند.« براساس اعالم گویا، اگر فرد پس از تزریق واکسن 
با نشانه هاي شدید بيماري مواجه شد، حتما به پزشك مراجعه 
کند؛ »در این وضعيت اگر با انجام تست، کروناي افراد مثبت 
اعالم شد مشكلي نيست، فقط باید تحت مراقبت و قرنطينه 
قرار گيرند. نكته مهم اینجاست که واکسن ها به هيچ وجه عامل 
تأثيرگذار در ابتال یا تشدید کرونا نيستند.   ما توصيه مي کنيم   
افراد   یك تا دو ماه بعد از بهبودي کامل، نسبت به تزریق دوز 

دوم اقدام کنند.«

 چه زماني ايمني با واكسن ايجاد مي شود؟
ثبت موارد ابتال به کرونا پس از تزریق دوز اول واکسن یا حتي 
هر دو دوز واکسن، تردیدهاي زیادي درباره ایمني ایجادشده 
با تزریق واکسن ایجاد کرده است. هر چند که گفته مي شود 
ایمني 2هفته پس از تزریق دوز دوم واکسن، ایجاد مي شود نه 
دوز اول. با این حال رئيس مرکز مدیریت بيماري هاي واگير 
وزارت بهداشت تأکيد مي کند که براي ایجاد ایمني ناشي از 
واکسيناسيون، باید 75 تا 80درصد مردم دونوبت واکسن را 
دریافت کرده باشند. برهمين اساس، این مسئول در وزارت 
بهداشت مي گوید که باید تمایل مردم براي تزریق واکسن را 
باال برد؛ »مردم باید بدانند که نه فقط به خاطر خودشان، بلكه 
براي حفظ سالمت خانواده و اطرافيانشان واکسيناسيون عليه 

کرونا، ضروري است. «

پاسخ به ابهامات 
واكسيناسيون كرونا

مريم سرخوش 
خبرنگار

هر
س: م

عك
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مرگ خبر نمي كند
در همين يك ســال گذشــته، 
چند دوســت عزيز را از دســت 
داده ام. گاهي به »چت«هاي اين 
دوســتان مراجعه مي كنم يــا »ويس«هايي را 
كه برايم فرســتاده اند مي شنوم يا در پست هاي 
قديمي رسانه هاي اجتماعي به كامنت هاي آنها 
برمي خورم. حساب هاي كاربري اين عزيزان هنوز 
در توييتر و اينســتاگرام موجود است و قاعدتاً 
همچنان به ايميل هايشان نامه مي رسد اما دست آنها از دنيا كوتاه شده؛ اينها 
ميراث ديجيتالی است كه از دوستانم باقي مانده. چه باليي بر سر اين ميراث 
خواهد آمد؟ اگر گوشي ام را عوض كنم، ممكن است آخرين جمله هايي كه در 
چت ها با هم ردوبدل كرده ايم يا صداهاي كه از آنها دارم از دست بروند. نگرانم 
كه اينســتاگرام و توييتر بعد از چند ماه غيرفعال بودن حساب هاي كاربري 
آ نها، حساب ها را ببندد و ديگر نتوانم به پست ها، نوشته ها و عكس هاي آنها 
دسترسي داشته باشم اما واقعاً اگر اينها ميراث كسي است كه از دست رفته، 
چرا نبايد همسر يا والدين يا فرزندان او به آن دسترسي داشته باشند و بتوانند 
حفظش كنند؟ چرا وراثي كه مي توانند عكس هاي آلبوم متوفي را نگه دارند، 
نبايد بتوانند به عكس هاي اينستاگرام او تا هميشه دسترسي داشته باشند؟ 
همه اين حرف و حديث ها دور مقوله اي مي گردد كه اين روزها ما آن را ميراث 
ديجيتال افراد مي ناميم. شايد قباًل، كه دنياي مجازي، اپليكيشن  ها، شبكه ها 
و پيام رســان ها رونق زيادي در بين مردم نداشتند، ميراث ديجيتال خيلي 
جدي گرفته نمي شد اما حاال، كه فضاي واقعي با فضاي مجازي ممزوج شده، 
ميراث ديجيتال شايد حتي گاهي از ميراث واقعي هم جدي تر گرفته مي شود.

وقتي كه از ميراث ديجيتال صحبت مي كنيم، بايد يك نكته ظريف را درباره 
آن درنظر داشته باشــيم. در واقع، ما 2نوع ميراث ديجيتال داريم؛ نوع اول 
ميراث ديجيتال ميراثي است كه همچون ميراث فرهنگي فيزيكي و مادي 
براي كشــورها و جوامع عمل مي كند. طبق تعريف يونسكو، هر نوع منبع 
فرهنگي، آموزشي، علمي، فني، حقوقي، پزشكي و ... كه به شكل ديجيتال 
باشد و بخواهيم براي نسل هاي آينده از آنها نگهداري كنيم، ميراث ديجيتال 
محسوب مي شود اما در اين پرونده، منظور ما از ميراث ديجيتال نه لزوماً يك 
ميراث جمعي بلكه ماترك ديجيتال شخصي افراد براي بازماندگان آنهاست.

ميراث ديجيتال اشخاص از دوراني مهم تر شد كه وب 2.۰ وارد جامعه شد 
و در ميان تعداد قابل توجهي از كاربران نفوذ كرد. وب 2.۰ شكل تعاملي به 
فعاليت هاي اينترنتي بخشيد و سبب شد ميزان تعامل كاربران با هم و تعامل 
آنها با محتواهاي وب سايت هاي جريان اصلي افزايش پيدا كند. از سال2۰۰۴ 
كه فيسبوك آمد و از ســال 2۰۰۶ كه توييتر وارد عرصه شد و مخصوصاً از 
سال 2۰۰۷ كه تلفن هوشمند وارد بازار شد، فضاي وب به حدي دگرگون شد 
كه مي توان گفت كاربران نقش هاي بسيار پررنگ تري پيدا كردند و به جاي 
مصرف كننده خودشــان به توليدكنندگان خرد تبديل شدند. نتيجه همه 
اين تعامل ها حاال به اينجا انجاميده كه هــر كاربر ردپاي پررنگي در فضاي 
مجازي داشته باشد. اين ردپا انبوهي از اليك ها، كامنت ها، متن ها، عكس ها و 
ويدئوهاست كه در فضاي وب از خود باقي گذاشته است. جالب اينجاست كه 
آن قدر اين ردپا و اثر پررنگ است كه حقي به نام »حق فراموش شدن« براي 
كاربران درنظر گرفته شده است. گاهي ممكن است كه كاربران عميقاً تغيير 
كنند و از گذشته خود پشيمان شوند يا اصاًل دوست نداشته باشند كه گذشته 
آنها مدام در معرض ديد ديگران باشد. آنها ناراحت مي شوند كه محتواهايي 
كه در گذشته در فضاي وب گذاشته اند در موتورهاي جست وجو در دسترس 
ديگران باشد و قضاوتي را براي آنها رقم بزند كه نمي خواهند. اين مسئله براي 
فرد متوفي هم كه ديگر دستش به جايي بند نيست ممكن است پيش بيايد. 
گاهي شايد »اسكرين شات«هايي بعد از فوت از فرد منتشر شود كه وجهه 
و اعتبار او را مخدوش كند و ضربه اي به شــهرت او و روان بازماندگان بزند 
كه جبران پذير نباشد. اين اســت كه حق فراموش شدن در فضاي وب براي 
كاربران مطرح مي شود و آن را به يكي از شاخه هاي مبحث حريم خصوصي 
در فضاي مجازي تبديل كرده است اما از آن سو، گاهي نيز ديده شده كه افراد 
تالش مي كنند هويت ديجيتال درگذشتگان خود را حفظ كنند؛ براي نمونه، 
روي سنگ قبر درگذشتگان خود آدرس حساب كاربري شخص را بگذارند 

يا اينكه با روبات تالش كنند حسابش را فعال نگه دارند.
گذشته از مسائل حريم خصوصي، بايد گفت كه گاهي ميراث ديجيتال افراد 
يك سرمايه است كه متوفي از آن درآمد داشته و ممكن است كه بازماندگان 
مشتاق باشند به آنها به ارث برسد. مي توان يك صفحه اينستاگرامي يا يك 
كانال در يوتيوب را فرض كرد كه بازديدكننده فراواني داشته و متوفي از آن 
درآمد كسب مي كرده است. حاال اين سرمايه ديجيتال بايد به وراث برسد و 
اينجاست كه بحث هاي حقوقي درباره ارث پيش مي آيد. به تدريج دادگاه ها 
درگير اين مسائل و هزار و يك مســئله مربوط به ميراث ديجيتال خواهند 
شد و رويه هاي تازه قضايي در اين زمينه ها شكل خواهند گرفت. گاهي هم 
مشكالت فني است؛ رمز عبور ايميل و حساب هاي كاربري متوفي را كسي 
جز خود او نمي دانسته و حاال هيچ كس نمي تواند به آن دسترسي داشته باشد. 
اينكه اصاًل كسي بايد به ايميل فرد فوت شده دسترسي پيدا كند يا نه، جاي 
بحث دارد اما اگر آن را مشابه با صندوق پستي يا دفتر خاطرات درنظر بگيريم 
كه وراث قديم مي توانستند به آن دست پيدا كنند، اين حق را مي توانيم براي 
بازماندگان در حوزه هاي ديجيتال هم تاحدي قائل باشيم. گاهي كسي كه 
فوت مي شود هنوز به سن قانوني نرسيده و والدين او از نظر قانوني حق دارند 
كه به حساب هاي كاربري اش دسترسي داشــته باشند. گاهي در اين بين، 
مسئله پيچ مي خورد و مشكالتي هم در محيط هاي كاري به وجود مي آيد؛ 
مثاًل فرد در محل كار خود ادمين يك گروه تلگرامي بوده و بعد از اينكه فوت 
كرده، ديگر نمي توان به آن گروه كسي را اضافه كرد و از سويي هم به دليل 

بايگاني اسناد و مكالمات، نمي شود گروه را كنار گذاشت.
طبيعتــاً هر شــركت ارائه دهنده خدمــات ديجيتال بــراي حل وفصل 
مســائل مربوط به فوت كاربران خود و ميراث ديجيتال آنها روش هايي 
را درنظر گرفته است اما آنچه توصيه شــده اين است كه فرد از قبل براي 
خود مشــخص كند كه كدام يك از ميراث و هويت هاي ديجيتال خود را 
مي خواهد به ديگران بسپارد. بهتر است يك وكيل يا فرد معتمد مشخص 
كند كه اطالعات دسترسي و ميزان دسترسي به ميراث ديجيتالش پيش 
او امانت باشــد. به هر حال مرگ خبر نمي كند و در اين دنياي پيچيده و 
مملو از واقعيت هاي تودرتو، بهتر است افراد خودشان از قبل تكليف ميراث 

ديجيتال شان را روشن كنند.

يادداشت يك

آيا اكانت ها و داده هاي مجازي به جا مانده از درگذشتگان، براي بازمانده هاي سوگوار تسلي بخش است؟

پناهگاهی برای خاطره های مشترك مجازی

هادي كه بيش از 6 ماه 
است در سوگ همسر 

جوان خود نشسته، 
توضيح مي دهد: چه 

گذشته، چه امروز، 
من فكر مي كنم بهتر 

است آن فرد در ذهنم 
زنده باشد تا اینكه 
مدام به خاطره هاي 
فيزیكي اش چنگ 
بزنم. راستش من 

حتي اكانت كسي كه 
مرده را آنفالو مي كنم؛ 

نمي توانم تاب بياورم

فقدان، قرار را از آدمي مي گيرد؛ 
خاصه اگر دست اندركار آن مرگ 
باشد. خالي شــدن ناگهاني یك 
اتاق، یك ميز، یك خانه، چند دست لباس، چند دست كفش و حاال دیگر یك 
اكانت در پلتفرم هاي مختلف مجازي از حضور یك عزیز، تجربه حيرت انگيز 
محزوني براي بازماندگان مي ســازد. آنها ناگهان به خودشان مي آیند و 
مي بينند دیگر در هيچ جاي جهان واقعي هيچ نشاني از فرزند، پدر، مادر، 
دوست، خواهر، برادر یا همسر خود باقي نمانده. دیگر نمي توانند با او حرف 
بزنند؛ دیگر نمي توانند صدایش را بشنوند و دیگر قرار نيست با او مكالمه اي 
داشته باشند. خاطره  در ميان این اندوه عميق  انگار تنها ریسماني است 
كه  دل تنگ و ذهن آشوب مي تواند به آنها چنگ بزند. عكس ها، فيلم ها 

و صداها در دنياي امروز از مرده هاي ما باقــي مي مانند و مي توانند روند 
سوگواري را طوالني تر كنند یا پذیرش را براي بازمانده ها ساده تر. اینكه 
چقدر پناه بردن به خاطره هاي دیجيتال براي بازمانده ها، تسلي بخش است 
یا چقدر آسيب زننده، پرسشي است كه احتماال پيش از آنكه روانشناسان 
پاسخ آن را بدانند، شخصيت بازمانده در آن تعيين كننده است. روزنامه 
همشهري در پایشي ميداني از 112نفر یك سؤال ثابت را پرسيده است: آیا 
بعد از مرگ عزیزانتان، براي آرامش حال خود، مدام سراغ مرور خاطره هاي 
دیجيتال مشتركي كه با آنها داشته اید مي روید؟ 60درصد پاسخ دهندگان 
این سؤال را با »بله« جواب داده اند. به نظر مي رسد چنگ زدن به این ميراث 
براي افراد بيشتري تسلي بخش است و تعداد كمتري ترجيح مي دهند به 

نسيان پناه ببرند و رنج فقدان را با فراموشي بر خود آسان كنند.

آوین آزادي
روزنامه نگار

سعيد اركان زاده یزدي
روزنامه نگار

مائده امينی
روزنامه نگار

ميراثي براي آيندگان 
ثبت سرگذشت و زندگي خصوصي هر كسي مي تواند منبع 

مهمي براي مردم شناسي و تاريخ نگاري باشد 
ميراث ديجيتال مي تواند ارثيه ارزشمندي براي بازماندگان باشد. درست است كه با 
وجود ميراث ديجيتال، فراموش كردن كساني كه از دنيا مي روند سخت تر خواهد شد 
اما به اثرات بلندمدت اجتماعي اين نهاده هاي ديجيتال مي شود خوش بين بود. در 
روزگار نه چندان دور، آلبوم هاي عكس محل ذخيره ياد و خاطرات افراد درگذشته بود. 
در عصر مدرن اين نهاده هاي ديجيتال )فيسبوك، اينستاگرام، تلگرام و...( هستند كه 
اين وظيفه را بسيار بهتر و باكيفيت بيشتر ايفا مي كنند و چنانچه از فرد درگذشته اي 
ميراثي به اين شكل به جا بماند كه چه بسا غني هم باشد، يادآوري آن نه تنها باعث 
درد و رنج نخواهد شد، بلكه مايه تسلي خاطر و گراميداشت ياد و نام او نيز خواهد بود.

بازي با ارواح سرگردان
بازيگراني كه پس از مرگ نيز به كمك هوش مصنوعي روي 

پرده سينما ظاهر شدند
هنوز چند ماهي از همه گيريDeep Nostalgia يا دلتنگي عميق نگذشته 
اســت؛ نرم افزاري كه به ما اين امكان را مي داد چهره  فريز شده  پدربزرگ و 
مادربزرگ يا همه آن كودكي هاي از دست شده را به لحظه اي زنده بدل كنيم 
و متحير چشم بدوزيم به آن مردمك هاي مرده اي كه سال ها به جايي خيره 
مانده بود و حاال مي توانســت دور بگيرد و دلمان را بلرزاند. بله! همه  چيز به 
سرعت در حال تغيير است. آنقدر كه ديگر بازيگران درگذشته نيز مي توانند 
بازگردند تا چند سكانسي نقش بازي كنند! همين است كه ديدن چهره ريف 

فاينز در نقش لرد ولدمورت ديگر متحيرمان نمي كند.

وصيت نامه اي براي صفحه مجازي
 ترجيح مي دهيد اگر روزي نبوديد

چه اتفاقي براي صفحه شخصي تان بيفتد؟
ما در اين روزها بيش از هر زمــان ديگري به مرگ فكر كرده ايم؛ به اينكه چه 
ميراثي از ما براي آيندگان، دوســتان و نزديكان مان خواهــد ماند. حاال اما 
بخشي از ما، قسمتي از تصويرها، نوشته ها، صدا و... از خودمان را در صفحات 
مجازي مان براي ديگران به يادگار خواهيم گذاشــت. انگار آدم ها بروند، اما 
ميراث ديجيتال آنها باقي بماند. روزي حساب مردگان در اين شبكه ها بيش از 
زندگان خواهد بود؛ اتفاقي كه تجربه  ما را از مرگ و فقدان نيز دگرگون خواهد 
كرد. مرگ ديگر امري خصوصي پشت درهاي بسته  يك بيمارستان نيست، 

پديده اي عمومي شده و منتشر يافته است. 
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باید گذاشت و گذشت 
»فراموشي، تنها فراموشي/ ســرآغاز سعادت آدمي 
است« را سيدعلي صالحي سال ها پيش سروده است. 
چه بسيارند كساني كه تاب مرور خاطرات ديجيتال، 
صداها، عكس ها و... عزيز از دست رفته خود را ندارند. 
آنها معتقدند كه در گذشته راحت تر مي شد گذاشت 

و گذشت. 
حاال فراموش كردن هم ســخت شده است. سوسن 
كه حاال يك سال اســت كه مادرش را از دست داده 
مي گويد: من هر روز به صفحه چتي كه با مادرم داشتم 

مي روم و باالي سر گوشــي گريه مي كنم. نمي دانم، 
شــايد اگر اين فضا در اختيارم نبود زودتر به مرحله 
پذيرش مي رســيدم. انگار مرور هزار باره خاطرات، 

پذيرفتن را در من به تعويق انداخت.
مريم هم 2ماهي مي شــود داغدار عمويش اســت، 
مي گويد: عموي من از كرونا مرد. آخرين چت هايمان 
با او درباره اين بود كه نبايد بترسد، بايد قوي باشد و 
او هم قول داده بود كه دوام بياورد. مرور اين جمله ها 
آتشم مي زند؛ يعني فكر مي كنم در گذشته ها مواجهه 
با مرگ آسان تر از حاال بود. خاطرات ديجيتال آدم ها، 

روزي هزار بار به كشتن بازمانده ها قصد مي كند.
هادي كه بيش از ۶ ماه اســت در سوگ همسر جوان 
خود نشسته، توضيح مي دهد: چه گذشته، چه امروز، 
من فكر مي كنم بهتر اســت آن فــرد در ذهنم زنده 
باشد تا اينكه مدام به خاطره هاي فيزيكي اش چنگ 
بزنم. راستش من حتي اكانت كسي كه مرده را آنفالو 

مي كنم؛ نمي توانم تاب بياورم.

با تصویر چشم هایش حالم خوب است 
حاال بيش از 2ماه است كه مادر مهسا، به سوگ دختر 

جوانش نشسته است. او اعتياد شديدي به مرور همه 
آنچه در فضاهاي مجازي از دخترش باقي مانده پيدا 
كرده و مي گويد: ديگران مــدام منعم مي كنند، كه 
نكن! رد شــو. بگذر. عبور كن. خيرات بده اما من را 
اينها آرام نمي كند. من دوست دارم نوشته هاي پاي 
پست هايش را هزاران بار بخوانم و صدايش را بشنوم. 
اينطور آرام مي شــوم. با تصوير چشم هايش حالم 

خوب است. دلتنگي ام كمتر مي شود. چرا نكنم؟ 
مشابه عقيده او را خيلي از بازمانده ها دارند. زينب كه 
پدرش را در تصادفي جاده اي از دست داده، مي گويد: 
لباس هاي بابايم را بو مي كنم و قلبم آرام مي شود اما 
گاهي با خودم مي گويم نكند بوي تنش از آنها بپرد؟ 
براي چنين روز مباداي ســياهي، هر آنچه از او در 
واتســاپ دارم را در چندجا ذخيره كرده ام. من فكر 
مي كنم مرور هزار باره ايــن خاطره ها فارغ از اينكه 
آرام ام مي كند مي تواند پذيرش فقدان پدرم را برايم 

آسان تر كند.
سعيد اما 2سالي مي شود كه همسرش را به سرطان 
باخته است. او بر اين باور اســت كه »مرور ميراث 
ديجيتــال او كمك مي كند تصوير آخــري كه از او 
دارم، نه روي تخت بيمارستان در حال رنج كشيدن، 
كه همان تصوير روشــن زندگي در روزهاي قبل از 
مريضي اش باشد. اين تسلي بخش من است؛ در همه 

اين 2سال بوده است«. 

میراث
دیجیتال 

این شماره

يك دســت پيراهن چهارخانه كه 
سايه  طوسي بر قماش ا ش سنگيني 
مي كرد، يك كاله پشمي مخروطي 
منــدرس و چنــد جلد كتــاب با 
كاغذهايي كه به زردي مي زد و بوي 
نا از آنها رفته بود، تنها چيزهايي بود 
كه از پدربزرگــم باقي مانده بود. نه 
اينكه بابايي وسيله ديگري نداشت 
اما اين  چند چيز، انگار كه نمادهاي 
بالمنازع حضور او در خانه، در فاصله 
يك روز، از معنا تهي شــده بودند؛ 

بيشــتر از همه آنچه جا گذاشته و 
رفته بود. زمان مثل همه وقت هاي 
ديگر، بي توجه به مصيبت حاكم بر 
خانواده من، مي گذشت و اگر كسي 
هواي بابايي به سرش مي افتاد بايد 
مي رفت در همان اتاق 12متري با 
پنجره هاي بلند، روي همان تخت 
فلــزي كهنه مي نشســت و همان 
پيراهن چهارخانه يــا همان كاله 
پشــمي را در آغوش مي كشــيد، 

مي بوييد يا لمس مي كرد.
كمتر از 1۰سال از آن روزها گذشته 
اما همه اين قاعده ها برهم خورده. 
ديگر لباس ها، كتاب ها، پيراهن ها 

و... تنها دارايــي بازماندگان براي 
مرور عزيز از دست رفته شان نيست. 
ســخت و آســانش را نمي دانم اما 
تفاوت هاي ريز گزنــده اي در آداب 
سوگواري ايجاد شــده است. حاال 
آنكه مــي رود از خود يــك ميراث 
ديجيتال زنده باقــي مي گذارد با 
همان طــراوت. عكس ها مي مانند 
فقط شايد افســرده باشند به قول 
براهني. فيلم ها را مي توان با همان 
كيفيت جايي ذخيره كرد و روزي 
هزار بــار با لمس يــك دكمه ديد. 
مي توان ســاعات طوالني در مرور 
گپ هاي مجازي ديروز، با آنكه امروز 
زيرخاك خوابيده، غرق شد و متن 

چت ها را باال و پايين كرد.
روزگار من امروز با همين الگوريتم 

مي گــذرد؛ صبــح بلند مي شــوم. 
اگر روز خوشم باشــد اول صبحانه 
مي خــورم و بعــد به جــان ميراث 
ديجيتال ريحانه مي افتم. اگر قرعه 
به دلتنگي و بهانه گيري و ناخوشي 
افتاده باشــد اما، هنوز از خواب بلند 
نشــده، كورمال كورمال گوشــي را 
برمي دارم. نامش را سرچ مي كنم در 
همه پلتفرم هايي كه دستم مي رسد؛ 
مثال امروز اينستاگرامش را باز كردم. 
يكي،دو پست را خواندم. كامنت ها را 
زير و رو كردم. مچاله شــدم يا گاهي 
مثل خوره مي افتم بــه جان توييتر 
و هشــتگ »ريحانه ياســيني« را با 
فيلترهــاي مختلف ســرچ مي كنم 
آنقدر كه مثل همه همين روزها كه 
براي بار صدو يكم يــادم مي آيد چه 

بر ســرمان آمده و همه اينها قبل از 
آن اتفاق مي افتد كه از تخت پايين 

آمده باشم.
در يــك روز عــادي ســوگوارانه، 
همــان لباس هايــي را مي پوشــم 
كــه قبــل از واژگونــي اتوبــوس 
خبرنــگاران مي پوشــيدم. همان 
غذايي را مي خورم كــه قبل از دوم 
تير مي خوردم و از همان مســير به 
روزنامه مي رســم كه همين سه ماه 
پيــش در آن رانندگي مي كردم و با 
خنده و ســر و صدا- مثل هميشه- 
وارد تحريريه مي شوم. پشت همان 
ميز مي نشــينم اما تــا وقت خالي 
البــه الي كارهايم پيــدا مي كنم، 
در دنياي خاطــرات باقي مانده مان 
غرق مي شــوم. چيزهايــي با مرور 

چت هايمــان دوبــاره دســتگيرم 
مي شــود كه اگر ريحانه امروز زنده 
بود مي توانستيم ساعت ها درباره اش 
با يكديگر حرف بزنيم. به ويس هايش 
گوش مي دهم و چشم هايم پر و مغزم 
داغ و قلبم فشرده مي شود. خيالم اما 
راحت اســت؛ مي دانم تناژ صداي 
نازكش را گذشت سال ها و ماه ها و 
روزها نمي تواند از سلول هايم پاك 
كند. حرف ها و گپ ها و معاشرت هاي 
طوالني مان محفوظ اســت. خيالم 
راحت و قلبم به داشتن خاطره هايي 
كــه مي توانم هــر بار بــه راحتي 
مرورشــان كنم و هزار بار برايشان 
سوگواري كنم گرم است و اين تنها 
مستمســك بازمانده اي چون من 

است.

تنها مستمسك این روزهاي من 
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 میراث
دیجیتال

این شماره

ميراثي براي آيندگان
ثبت سرگذشت و زندگي خصوصي هر كسي مي تواند 

منبع مهمي براي مردم شناسي و تاریخ نگاري باشد

ميــراث دیجيتال مي تواند ارثيه ارزشــمندي 
براي بازماندگان باشد. درست است كه با وجود 
ميراث دیجيتال، فراموش كردن كساني كه از 
دنيا مي روند ســخت تر خواهد شــد اما به اثرات بلندمدت اجتماعي این 
نهاده هاي دیجيتال مي شــود خوش بين بــود. در روزگار نه چندان دور، 
آلبوم هاي عكس محل ذخيره یاد و خاطرات افراد درگذشته بود. در عصر 
مدرن این نهاده هاي دیجيتال )فيسبوك، اینستاگرام، تلگرام و...( هستند 
كه این وظيفه را بسيار بهتر و باكيفيت بيشتر ایفا مي كنند و چنانچه از فرد 
درگذشته اي ميراثي به این شــكل به جا بماند كه چه بسا غني هم باشد، 
یادآوري آن نه تنها باعث درد و رنج نخواهد شد، بلكه مایه تسلي خاطر و 

گراميداشت یاد و نام او نيز خواهد بود.
به هر تقدیر ما انســانيم و ميرا و همه ما خواهيم مرد. هر روز انسان هاي 
بسياري مي ميرند و در خاك آرام مي گيرند، همان طور كه ميلياردها سال 
است این رویه استمرار داشته اســت و به مرور زمان زندگي ها و خاطرات 
قدیمي جایشان را به انسان ها و خاطرات جدید مي دهند. نمي شود درد و 
رنج ناشي از مرگ و فقدان انسان ها به خصوص عزیزان و نزدیكان را ساده 
از یاد برد و بدون تردید این فقــدان در كوتاه مدت باعث ناتواني، ضعف و 
خمودگي بازماندگان مي شود اما فراموشي، از بزرگ ترین نعماتي است كه 
خداوند به بشر داده اســت. به هر حال، كمي زودتر یا دیرتر آدم ها عادت 
خواهند كرد به نبودن دیگران و به تدریج رنج ناشي از نبودن آنها تبدیل 
به خاطره مي شود و بازماندگان با توجيه نبودن رفتگان درصدد بازسازي 
زندگي خود برمي آیند. در تمام طول تاریخ اینگونه رفتار شــده اســت. 
همواره انسان ها جدالشان بر سر زندگي بسيار بيشتر و قوي تر از جدال بر 
سر مرگ بوده است. براي مثال به آمار خودكشي در جوامع مي شود نگاهي 
انداخت كه گویاي رغبت بيشتر انسان ها به ادامه حيات است، یا چه تعداد 
آدم هایي را سراغ دارید كه بعد از مرگ كسي جان خود را گرفته باشند؟ 
تعداد آنها نيز نسبت به كساني كه مي خواهند زندگي كنند بسيار اندك 
است. اینجاست كه مي شود نتيجه گرفت فراموشي نعمت بزرگي است كه 

به انسان هدیه داده شده است.
با همين نگاه مي شــود به ميراث دیجيتال نيز خوش بين بود. همان طور 
كه تورق آلبوم عكس براي انسان ها تســلي بخش و آرامش بخش است، 
مرور آلبوم عكس فرد درگذشته در شبكه هاي مجازي اجتماعي و حتي 
مرور پيام ها و نوشته هاي او مي تواند تا اندازه بسيار زیادي مایه تسلي روح 
خانواده و دست وپنجه نرم كردن آنها با غم فقدانش باشد. در واقع مي شود 
گفت دردناك ترین وجه ماجراي مرگ یك انسان همان داغ اوست و به نظر 
نمي رســد تورق عكس ها و مرور ميراثي كه از او مانده اســت سخت تر از 
داغش باشد. به بيان دیگر، آسيب هاي مرگ انسان ها همواره با بشر بوده 
است و اگر كسي بگوید كه این آســيب ها با وجود ميراث دیجيتال چون 
فيسبوك، اینستاگرام و تلگرام تشدید شده یا مي شود، باید گفت نه، چنين 
نيست. اتفاقاً این امكانات جدید نه تنها یاریگر انسان در طول زندگي اش 
هســتند، بلكه بعد از مرگ او نيز در ثبت یاد و خاطره اش مي توانند مؤثر 
باشند. دو وجه اهميت را مي شود براي نهاده هاي دیجيتال در دوران پس از 
مرگ كاربران شان قائل شد: نخستين وجه مهم كه باالتر به آن اشاره شد، 
آرامش بخشي به بازماندگان است. وجه دیگر كه بسيار مهم تر است، كارایي 

این ميراث براي ثبت حيات اجتماعي یك جامعه است.
امروز به لطف تكنولوژي، فضایي در دســترس همگان قرار گرفته است 
كه مي توانند از طریق آن چراغ راه آیندگان شــوند. شــرح سرگذشت و 
زندگي خصوصي انســان ها و بارگذاري و به اشتراك گذاشتن آن، ميراث 
غني و پرباري براي بازماندگان خواهد شــد و درواقع منبع مهمي براي 
مردم شناسي و تاریخ نگاري است. بر این اساس بسيار خوب خواهد بود كه 
ما همه افراد جامعه را به سمت بارگذاري هر آنچه )از عكس، فيلم، نوشته، 
پند و نصيحت و...( كه به نظرشان در غناي حيات بازماندگان و نيز حيات 
اجتماعي اثرگذار خواهد بود، در شبكه هاي مجازي اجتماعي سوق دهيم 

تا به این ترتيب یك ميراث ماندگار از همگان به یادگار بماند.
بنابراین، به جاي اینكه نگران این باشيم كه ميراث دیجيتال باعث ناراحتي 
بازماندگان خواهد بود بهتر است با این نگاه پيش برویم كه هركدام از ما 
مي توانيم با غني تر كردن صفحات اجتماعي خــود باعث افتخار خانواده 
و دوســتان خود شــویم و ضمن ارتقاي اميدواري به خانواده، در ارتقاي 
وضعيت نظام اجتماعي نيز اثرگذار باشــيم. براي این كار نيازي نيســت 
كه پيچيده رفتار كنيم. هــر فردي به راحتي مي توانــد با عمومي كردن 
اطالعات و درميان گذاشــتن اتفاقات، افكار و تجربيات خود با دیگران به 
روند تاریخ نگاري كمك بزرگي كند. به راســتي كه بخش مهمي از تاریخ 
اینگونه و به دست مردماني ثبت شده است كه با زباني ساده به ثبت زندگي 
خود پرداخته اند و با شرح اتفاقات و رویدادهاي روزانه دور و اطراف خود، 
امروز منبع مهمي براي مردم نگاري و شناخت حيات اجتماعي ایران در 
دوران خود شده اند. پس چه خوب است كه ما نيز رویه نياكان خود را در 
پيش بگيریم و مانند آنها مشغول ثبت و ضبط رویدادها -چه به صورت ثبت 
كاغذي و چه با ثبت در فضاي دیجيتال-  شویم، به خصوص در این روزهاي 
پرتالطم بحران كرونا هركدام از ما با ثبت و بارگذاري مشاهدات و تجربيات 
خود مي توانيم زمينه انتقال درست و بدون سانسور وقایع جامعه را به نسل 

آینده فراهم كنيم.

اردشير گراوند
جامعه شناس

نجفی توانا: كشور 
اسپانيا به وراث متوفي 

حق دسترسي، حق 
پاك كردن و تصحيح 

داده ها را مي دهد 
مگر اينكه متوفي 
آن را ممنوع كرده 

باشد. براساس قوانين 
اين كشور اولويت با 
خواسته هاي متوفي 

است و به اين ترتيب از 
حفظ حريم خصوصي 

پس از مرگ حمايت 
مي شود

گاهي ممكن است 
خانواده فرد متوفي 

بخواهند صفحه براي 
هميشه از دسترس 

خارج شود چون مورد 
اهانت عده زيادي 
قرار گرفته و يا از 

طرف مراجع قانوني 
مورد پيگرد هستند و 
مي خواهند اطالعاتي 
را از بين ببرند و البته 
فقط صفحه مورد نظر 

نيست، اطالعات مالي 
موجود درون لپ  تاپ، 

گوشي همراه يا 
اطالعات شخصي باقي 
افراد و يا دوستانی كه 

به وسيله آن شخص 
نگهداري مي شد

خديجه نوروزي 
روزنامه نگار

راه و رسم تجاوز به حريم مردگان
صيرفي، مشاور و كارشناس امنيت شبكه: هدف هكرها ممكن است 
شخصي یا سازمان  یافته و سفارشي باشد اما مهم ترین عامل، پول یا 

مطرح كردن خود هكر و عقده گشایي است
پاندمي كرونا، شــايد بيش از هر زمان، مرگ و انديشيدن به 
آن را افزايش داده است. آن هم در شرايطي كه ما سال هاست 
داراي دو زيست واقعي و ديجيتال شده ايم. بعد از مرگ و با 
اعالم رسمي آن، فرجام همه اموال منقول و غيرمنقول و... مشخص مي شوند ولي در اين ميان فرجام 
روشني براي ميراث  ديجيتال وجود ندارد. همين مسئله موجب شده تا گاهي اوقات شاهد هك شدن 
صفحات افراد مرده از سوي هكرها باشيم كه با انگيزه هاي مختلفي انجام مي شود. اميرحسين صيرفي، 
مشاور و كارشناس امنيت شــبكه درخصوص چرايي و برخورد قانوني پلتفرم ها با اين نوع هك ها با 

همشهري گفت وگو كرده است.

تاكنــون با 
موردي مواجه شده ايد 
بخواهد  فــردي  كه 
صفحه يك فرد مرده 

را هك كند؟
هك یك صفحه در یك 
شبكه اجتماعي صرف نظر از اینكه صاحبش زنده 
یا فوت شده باشد هميشه اتفاق مي افتد كه دالیل 
مختلفي دارد. به عنوان مثال براي سر درآوردن از 
ارتباطات كاري یا شخصي فرد متوفي یا شاید براي 
به دســت آوردن اطالعات مهمي در آن صفحه و یا 

دسترسي به پيغام هاي خصوصي او.
آيا اصــوال اكانتي كــه روي حالت 
»يادبود« رفته و از دسترس خارج شده است، 

قابل هك كردن است؟
خير. به این دليل كه وقتي گزارش فوت شخصي به 
پلتفرم مورد نظر برسد و مرگ آن شخص از سوي 
پلتفرم تأیيد شود و اكانت به حالت یادبود دربياید به 

هيچ عنوان قابليت الگين نخواهد داشت.
چون گفتيد اگر اكانت الك شــود 
قابليت هك شدن از دست مي رود با اين شرايط 
آيا مي توان بازهم احتمــال داد كه يك هكر 

متبحر بخواهد آن را هك كند؟
با این شــرایط دیگر هك كردن یك اكانت مطرح 
نيست بلكه هك كردن یك پلتفرم مطرح مي شود 
كه خيلي دور از ذهن اســت ولي از لحاظ تئوري 
امكان پذیر است  اما به دليل سختي و زمان بر بودن 

و همچنين فوق العــاده هزینه  بر بــودن انجام آن 
غيرمعقول است.

در حالتي كه الك نشده باشد چطور؟ 
آيا ســخت تر از هك كردن صفحه يك كاربر 

فعال است؟
مســلما بله. هك اكانت ها روي پلتفرم شبكه هاي 
اجتماعي بيشتر در قالب Client Hacking مطرح 
اســت، به این صورت كه حمله روي گوشي همراه، 
لپ تاپ و تبلت یك شخص انجام مي گيرد و تا زماني 
كه این شخص در این شــبكه فعاليت دارد احتمال 
هدف قرار گرفتن و هك شــدنش بيشــتر خواهد 
بود. براي توضيــح عاميانه تر درنظر بگيرید شــما 
در محل كار خودتان با گوشــي همراه یا لپ  تاپ به 
یك Wifi متصل مي شــوید و  جز شما افراد زیادي 
هم به آن Wifi متصل هســتند، یك هكــر با نفوذ 
به آن Wifi و شــنود ترافيك تمامي افراد مي تواند 
به اطالعات زیادي دســت پيدا كند، حاال بر فرض 
مثال شما در خانه یا محل كار خود هر از چند گاهي 
اینستاگرام تان را هم چك مي كنيد و پيام هایتان را 
پاسخ مي دهيد با این فعاليت اطالعات شما از طریق 
Wifi منتقل شده و هكر با نفوذ به آن Wifi موفق به 
شنود این اطالعات مي شود. البته به این سادگي ها 
هم كه گفتم نيســت چــون اطالعــات به صورت 
رمزنگاري شــده منتقل مي شــود و داستان هاي 
رمزگشایي پس از شنود یا حمالت دیگر باید اتفاق 
بيفتد تا اطالعات رمز نشده شما مثل پسورد به دست 
هكر برسد. حاال اگر فردي فوت كرده باشد روش هاي 

پيچيده تري براي نفوذ به یك اكانت باید انجام شود. 
به عنوان مثال من اي ميل یا شماره تلفن هدف را دارم 
و یك مقدار از پسوردش را مي دانم با ابزاري مي توانم 
یك فهرست خيلي بزرگ از پسوردهایي كه حدس 
مي زنم ممكن است مورد استفاده او قرار گرفته باشد 
درست كنم و با آن شماره یا اي ميل چك مي كنم ولي 

این كار به شدت پيچيده است.
هك كردن صفحه يــك فرد مرده 
چه ســودي براي يك هكــر دارد؟ چه نوع 
سوءاســتفاده هايي ممكن است از اين صفحه 

هك شده شود؟
هدف ممكن اســت شــخصي یا ســازمان یافته 
و سفارشــي باشــد امــا مهم ترین عامــل پول یا 
مطرح كردن خود هكر و عقده  گشایي است. داشتن 
دسترسي به صفحه یك شــخص معروف با مقدار 
زیادي فالوور مزایاي بســياري دارد. مي تواند براي 
انتشــار یك بدافزار و آلوده كردن، كالهبرداري و 
شایعه  پراكني و حتي در بعضي موارد انتشار اخبار 
جعلي مورد سوءاستفاده قرار گيرد. مثال براي یك 
شخص سياسي مهم كه حتي منجر به جنگ، كودتا 

و درگيري نظامي... و موارد این چنيني شود.
آيا ممكن است يا پيش آمده خانواده 
فردمتوفي از هكر بخواهنــد صفحه او را هك 

كند؟
بله به دالیل مختلف. گاهي ممكن است خانواده فرد 
متوفي بخواهند صفحه براي هميشــه از دسترس 
خارج شود چون مورد اهانت عده زیادي قرار گرفته 
و یا از طرف مراجع قانوني مورد پيگرد هســتند و 

مي خواهند اطالعاتي را از بيــن ببرند و البته فقط 
صفحه مورد نظر نيســت، اطالعات مالي موجود 
درون لپ  تاپ، گوشــي همراه یا اطالعات شخصي 
باقي افراد و یا دوســتانی كه به وسيله آن شخص 

نگهداري مي شد.
چقدر قوانين پلتفرم هــا اين كار را 
سخت يا آســان مي كند؟ اگر لو برود برخورد 
پلتفرم با هكر چيست و از چه قوانيني تبعيت 

مي كند؟
پلتفرم ها خودشــان به تنهایي برخــورد نمي كنند 
و تابع قوانين كشــوري هســتند كه پلتفرم در آنها 
به وجود آمده اســت. در حالت عــادي نفوذ به یك 
صفحه یا اكانت باید از ســوي صاحب آن اكانت به 
مراجع قضایي گزارش و ثبت شــكایت شود تا مورد 
بررســي قرار گيرد و اگر فرد نفوذگر پيدا و دستگير 
شد طبق قوانين آن كشور با او برخورد مي شود مگر 
اینكه این اتفاق ابعاد بين المللي پيدا كند. پلتفرم تا 
جاي ممكن باید از اطالعات كاربرانش محافظت كند 
تا جلوي هك شدن اكانت ها را به هر طریقي بگيرد. 
حال اگر شــخصي فوت كرد و اكانتش هم به حالت 
یادبود در نيامده بود و هك شد و باعث خسارت رواني  
یا مالي براي بازماندگان شد، افراد خانواده آن شخص 
مي توانند با ثبت شكایت درخواست رسيدگي كنند. 
خالصه اینكه حالت یادبود یعني پایان همه  چيز البته 
ممكن است با حكم دادگاه آن پلتفرم مجبور به دادن 
برخي اطالعات داخل اكانت به خانواده متوفي شود 
كه این امر براي یك فرد ایراني و به خاطر مســائل 

ارتباطي و تحریمي بعيد است.

 سكوت قانون 
در برابر اكانت های 

مرده
حاشيه هاي ایجاد شده براي دسترسي به 

ميراث دیجيتال موجب تغيير محدود قانون در 
برخي از كشورها شده است اما هنوز هستند 

كشورهاي بسياري همچون ایران كه در برابر 
این نياز حقوقي سكوت كرده اند

تا يك دهه پيــش اگر قرار بود 
فهرســتي از اموال خود تهيه 
كنيم، ذهنمان در محدوده اموال 
فيزيكي دســت به جست وجو مي زد و كمتر كســي گمان مي كرد كه 
روزگاري اكانت كاربران در شبكه هاي اجتماعي نيز به فهرست اموال 
اضافه شود؛ هر چند اين موضوع هنوز در ايران با سكوت قانون روبه رو 
است اما حاشيه هاي ايجاد شــده در برخي كشورها موجب شده است 
تا روند تغيير قانون ميراث ديجيتال رقــم بخورد. فقدان قانونگذاري 
موجب شد تا دو نظريه در پاسخ به ابهامات ميراث ديجيتال مطرح شود. 
يك نظريه ريشــه در حقوق قراردادها دارد كه برابر آن قرارداد ميان 
اســتفاده كنندگان از خدمات اموال ديجيتال و ارائه دهندگان آن بايد 
مدنظر قرار گيرد و نظريه ديگر ريشه در حقوق اموال و مالكيت دارد و 
بر اين باور اســت كه اين اموال همانند اموال مادي بعد از مرگ به ورثه 
منتقل مي شود. محمدعلي نجفي توانا، وكيل دادگستري در گفت وگو 
با همشهري از سكوت قانوني در رابطه با ميراث ديجيتال صحبت كرد 
و براساس گفته او هم اكنون تنها با تكيه بر قانون حق مالكيت فكري و 
معنوي و تا حدودي قانون جرائم رايانه اي مي توان بخشي از وضعيت مبهم 

ميراث ديجيتال را حل و فصل كرد.

نجفی توانا  در این رابطه توضيح داد: »فضاي مجازي 
از چند زاویه در بحث حقوقي كه اشخاص از طریق 
آن براي خود ایجاد مي كنند قابل تعریف و ارزیابي 
است. اگر فردي از طریق این فضاي مجازي حقوقي 
براي خود ایجاد كند یا دســت به ثبت اثر علمي و 
ادبي بزند اما این روند، تحت عناویني مانند سرقت 
رایانه اي و جعل اینترنتي و... دچار اخالل شود، قانون ضوابطي را مشخص كرده 
است. در برخي از كشورهاي اروپایي ثبت مؤسســات دیجيتال پذیرفته شده 
و براســاس این پذیرش، حقوق وراث به عنوان حق قابل حمایت شناخته شده 
است. به این شكل كه به وراث این امكان داده شده است كه درصورت بروز جرم، 
درخواست خسارت كنند«. براســاس گفته نجفي این بحث در ایران چندان 
قانونمند نشده اســت و تنها درصورت ارتكاب جرائم رایانه اي در حوزه ميراث 
دیجيتال امكان پيگيري قانوني وجــود دارد؛ »البته نباید فراموش كرد كه اگر 
شخصي، بســتري براي توزیع، معرفي و فروش كاال ایجاد كرده است و از این 
طریق درآمدي كسب مي كند و همچنين این سامانه در قالب شخصيت حقوقي 
ایجاد شده باشد، درصورت فوت فرد، ورثه و قائم مقام مي توانند جانشين شوند. 
در چارچوب قوانين ما هم اگر این ميراث ارزش مالي داشته باشد و شرایطش 
به عنوان ماترك در چارچوب قوانين مدني و كيفري احراز شود، ذي حق یا وارث 

ليال شريف
روزنامه نگار

مي تواند مبادرت به استفاده از حمایت هاي مالي كند«. اما اگر اكانت ایجاد شده 
فاقد ارزش مالي باشد، چه اتفاقي مي افتد؟ سؤالي كه نجفي در پاسخ به آن توضيح 
داد: »یك اكانت ممكن است در دوره اي جنبه معنوي داشته باشد مانند زماني كه 
یك فرد مجموعه مقاالتش را در صفحه اینستاگرامش منتشر مي كند. اگر پس 
از فوت فرد، این اكانت مورد سوءاستفاده قرار بگيرد، ورثه مي تواند این موضوع 
را پيگيري كند. بنابراین ميراث دیجيتال اگر منشأ اثر علمي باشد در چارچوب 
قانون مالكيت فكري، قابل بررسي است و اگر جنبه درآمدزایي داشته باشد، وراث 

براساس قانون مدني مي توانند حقوق خود را پيگيري كنند«.
اما در مورد انســداد اكانــت، ضوابط خاصــي در ایران وجود نــدارد؛ چرا كه 
ایجاد كننده هاي شبكه هاي اجتماعي در ایران چندان فعال نيستند و با تكيه 
بر قوانين ایران نمي توان حكم به بســته بودن اكانت فرد فوت شده داد و افراد 
باید با مدیران شبكه هاي اجتماعي ارتباط گرفته و درخواست مسدود شدن این 
شــبكه هاي اجتماعي را ارائه كنند. نبود آگاهي در رابطه با ميراث دیجيتال به 
عوامل مختلفي وابسته است و سكوت قانون نيز موجب شده است تا كمتر فردي 
از خود بپرسد كه »یك اكانت در تویيتر یا اینستاگرام پس از مرگ چه خواهد 
شد؟«؛ نكته اي كه این حقوق دان آن را وابسته به وجود مسائل مختلف در كشور و 
كمرنگ ماندن چنين دغدغه هاي حقوقي مي داند؛ » مردم ما چنان درگير مسائل 
مختلف هستند كه كمتر كسي به اهميت ميراث دیجيتال و حاشيه هاي احتمالي 
آن فكر مي كند. اما این اتفاق مانع از این نيست كه نسبت  به خالءهاي قانوني در 
این حوزه غفلت كنيم. از آنجا كه شبكه هاي اجتماعي از كشورهاي دیگر وارد 
كشور ما شده است، مي توان براي حل مشكالت احتمالي از قوانين كشورهاي 
فعال در این حوزه الگو برداري كنيم و به صورت جرم انگاري هاي پيشگيرانه درنظر 
بگيریم. به عنوان مثال شخصي فوت كرده اســت و یكي از نزدیكان او مدیریت 
اكانت را در دست بگيرد و به انتشار پست هایي نامناسب بپردازد، قانون ما در این 

زمينه سكوت كرده است، بنابراین ما نيازمند نگاه جدید در قوانين هستيم.«
در این ميان و فارغ از مباحث حقوقي نباید فراموش كرد كه فرد متوفي همچنان 
از حریم خصوصي برخوردار است و نمي توان با اقدامات احساسي به منظور حفظ 

یاد و خاطره فرد فوت شده، موجب پایمال شدن این حق شد.

شرايط تصويب قوانين ميراث ديجيتال در ديگر كشورها
قوانين مرتبط با ميراث دیجيتال تنها در ایران به عنوان یك موضوع ناشناخته 
مورد بحث و ارزیابي قرار نمي گيرد و با وجود آنكه بسياري از كشورها حركت در 

این مسير را آغاز كرده اند اما هنوز در ابتداي راه قرار دارند.

در ســال 2015پس از چند پرونده جنجالي در رابطه با دسترســي خانواده 
متوفي به حســاب كاربري فيســبوك و ایميل، برخي قانونگذاران ایالتي در 
آمریكا، قوانين مرتبط با حقــوق اموال دیجيتال را به تصویب رســاندند كه 
هرچند درخصوص قلمرو و حيطه شــمول متفاوت هستند اما به وصي اجازه 
دسترسي به اموال دیجيتال مانند حساب هاي كاربري شبكه هاي اجتماعي را 
دادند. پيش از آن نيز برخي ایالت ها به شكل محدود در رابطه با وصيت ميراث 
دیجيتال قوانيني را تصویب كرده بودند. به عنوان مثــال ایالت كانتيكت در 
سال 2005 قانوني را تصویب كرد كه براساس آن به وصي اجازه مي دهد كه با 
ارائه گواهي فوت و ارائه وصيت نامه به حساب كاربري ایميل متوفي دسترسي 

داشته باشد.
كشــور امارات نيز یكي از كشورهاي پيشــرو در این 
حوزه بود و در ســال 2018 اعالم شــد كــه كاربران 
رســانه هاي اجتماعي در امارات مي توانند درصورت 
مرگ، حســاب هاي آنالین خود را به صورت قانوني به دوستان یا خانواده خود 
وصيت كنند. بر این اساس به افرادي كه مایل به محافظت از ميراث دیجيتال 
خود هستند، این انتخاب داده شد تا این كار را با مشخص ساختن خواسته هایشان 
در وصيت نامه اجرایي كنــد و آیندگان بگویند كه چه كســاني باید و نباید به 

حساب هاي آنها دسترسي داشته باشند.
كشور آلمان نيز با وجود اینكه پرونده هاي جنجالي در 
رابطه با ميراث دیجيتال را تجربه كرده اســت، قانون 
مشخصي در این رابطه ندارد و احكام جسته و گریخته اي 
در این باره صادر شده اســت. به عنوان مثال در یكي از پرونده ها، دادگاه عالي 
فدرال برلين اعالم كرد كه والدین حق دسترسي به حساب فيسبوك و محتواي 
ذخيره شــده در آن را دارند و باید مانند ســایر قراردادها، پس از مرگ صاحب 
حساب به وارثان منتقل شود و همچنين در سال2018 قاضي دادگاهي حكم داد 
كه طبق قوانين آلمان دليلي وجود ندارد كه محتواي دیجيتال با اسناد كاغذي 
متفاوت باشد؛ مانند یك دفتر خاطرات و اینكه والدین مي توانند قرارداد بين فرزند 

خود و بستر رسانه هاي اجتماعي را به ارث ببرند.
كشور اســپانيا نيز به وراث متوفي حق دسترسي، حق 
پاك كردن و تصحيح داده ها را مي دهد مگر اینكه متوفي 
آن را ممنوع كرده باشد. براســاس قوانين این كشور 
اولویت با خواسته هاي متوفي است و به این ترتيب از حفظ حریم خصوصي پس 

از مرگ حمایت مي شود.
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این شماره

دادگاهي براي افشاي حساب  
ديجيتال مردگان

 نمونه هایي از درخواست افشاي اطالعات كاربران
 متوفي از سوي بازماندگان و درگيري آنها با مدیران 

شبكه هاي اجتماعي

عضویت تعداد زیــادي از مــردم جهان در 
شــبكه هاي اجتماعي موجب افزایش تعداد 
افرادي شده است كه پس از مرگشان مقدار 
زیادي محتــواي دیجيتال از آنها باقي مي ماند. این ممكن اســت باعث 
نگراني و سردرگمي شــود زیرا اغلب نمي دانيم ترجيح متوفي این بوده 
كه اطالعات حذف شوند یا به عنوان یادبود باقي بمانند. چنين اطالعاتي 
ممكن اســت حریم خصوصي متوفي را نقض كند یــا اطالعات او را در 
دسترس خانواده و اشــخاص دیگر قرار دهد. از طرف دیگر ممكن است 
این صفحه ها متعلق به ارائه دهنده خدمات )نه متوفي( باشــد و بسياري 
از آنها سياست هاي روشني براي مواجهه با حســاب كاربران فوت شده 
ندارند. البته در بســياري از موارد شــركت هاي فضاي مجازي سعي بر 
افشانشــدن اطالعات محرمانه كاربران خود دارند اما زماني كه این مانع 
باعث به وجود آمدن اختالفــات بين بازماندگان صاحب حســاب و آنها 
مي شود دادگاه در این موارد پاي به ميان مي گذارد و حكم صادر مي كند.

تویيتر تا سال2010 هيچ خط مشــي اي در قبال مدیریت حساب هاي 
كاربري افراد فوت شــده نداشت اما در همان ســال اجازه داد حساب ها 
به درخواســت اعضاي خانواده در حالت یادبود قــرار گيرند و همچنين 
گزینه اي را براي حذف حساب یا تهيه پشــتيبان دائمي از تویيت هاي 
عمومي كاربر متوفي در اختيار آنها قرار داد. این اقدامات درپي درخواست 

و جنجال هایي بود كه بازماندگان متوفي ایجاد كردند.

فيسبوك اجازه ورود مادر به حساب دختر مرده اش را نداد
یكي از جنجالي تریــن پرونده هاي ميراث دیجيتــال در آلمان رخ داد، 
زماني كه مادري قصد داشــت از انگيزه خودكشي دخترش باخبر شود. 
در سال2012، دختري 15ساله با انداختن خود جلوي قطار زیرزميني 
خودكشي كرد. والدینش اميدوار بودند كه حساب فيسبوك دختر به آنها 

اطالعاتي درباره مقاصد یا انگيزه هاي احتمالي خودكشي نشان دهد.
مادر سعي كرد با اســتفاده از داده هاي دسترسي دخترش وارد حساب 
كاربري شود اما موفق نشد زیرا حساب بالفاصله پس از حادثه در وضعيت 
یادبود قرار گرفته بود. به گفته فيسبوك، فعال سازي  حالت یادبود توسط 
كاربري آغاز شد كه به دليل حفاظت از داده ها نباید نامش ذكر مي شد. 
مادر توضيح داد كه دخترش گذرواژه را به او داده و به او اجازه داده است 
به اطالعاتش دسترسي پيدا كند. بنابراین این مسئله به دادگاه كشيده 
شد و در سال2015، دادگاه منطقه اي برلين حكم به دسترسي حساب 
فيســبوك را براي مادر صادر كرد اما فيســبوك به دليل محرمانه بودن 
ارتباطــات مخابراتي از افشــاي محتویات ارتباطات دختــر به والدین 
جلوگيري كرد. ولی پس از كش وقوس هاي فراوان در سال2017 دادگاه 
فدرال برلين اعالم كرد كه والدین حق دسترســي به حساب فيسبوك و 
محتواي ذخيره شده در آن را دارند. دادگاه تأكيد كرد كه قرارداد استفاده 
بين دختر شاكي و فيسبوك از طریق جانشيني عمومي به وراث منتقل 
مي شود. دادگاه اعالم كرد این قرارداد با فيسبوك نيست كه ماهيت بسيار 
شخصي دارد، بلكه محتواي حساب اســت. با این حال، وسایل شخصي 
نيز به وارثان منتقل مي شود، اســنادي مانند دفتر خاطرات و نامه هاي 
شــخصي به ارث برده مي شــوند و هيچ دليلي براي برخورد متفاوت با 

محتواي دیجيتال وجود ندارد.

درخواست حذف حساب پس از مرگ با چه كسي است؟
فيسبوك اعالم كرد كه از هوش مصنوعي براي جلوگيري و ارسال اعالنات 
به دوستان و خانواده فرد متوفي استفاده مي كند. یك عملكرد خودكار 
ناگوار كه شوك و ناراحتي زیادي ایجاد كرده است. این سایت رسانه هاي 
اجتماعي به كاربران باالي 18سال اجازه مي دهد كه هنگام مرگ حساب 
خود را حذف كرده یا یك مخاطب قدیمي را تعيين كنند كه مي تواند از 
طرف متوفي یك حساب یادبود را مدیریت كند. این امر مستلزم مراحل 
متعددي است، ازجمله اینكه كاربران از این عملكردها استفاده كرده اند 
و شخص متوفي ترتيبي داده است كه شــخصي حساب هاي رسانه ها را 
از مرگ مطلع كند. اگر هيچ برنامه ریزي دیجيتال انجام نشــده باشــد، 
احتمال اختالف بين اعضاي خانواده یا سایرین مبني بر اینكه چه كسي 
باید حق كنترل اطالعات خصوصي را در سرورهاي یك شركت رسانه هاي 

اجتماعي داشته باشد، آشكار مي شود.
یكي از پرونده هایي كه در دادگاه عالي انگليس بر این اساس تشكيل شد 
براي درخواست حذف یك حساب فيســبوكي بود. در این پرونده، آزرا 
سابادوس توانست یك حكم قضایي از دادگاه عالي انگليس عليه فيسبوك 
بگيرد. این حكم براي افشاي اطالعات مربوط به كساني كه دستور حذف 
حساب شریك فقيدش را داده بودند، صادر شد. آزرا و همسرش سال ها در 
ارتباط بودند و اغلب از طریق مسنجر فيسبوك پيام رد و بدل مي كردند. 
پس از مرگ ناگهاني همسر آزرا، فردي كه خود را سابادوس ناميده بود، با 
فيسبوك تماس گرفت و درخواست كرد حساب شخص متوفي را حذف 

كند، كه این كار نيز انجام شد.
درحالي كــه این پرونده نشــان مي دهد كه در بعضي شــرایط مي توان 
فيســبوك را وادار به پذیرش خواســته هاي اطرافيان شــخص متوفي 
كرد اما بسياري از سؤاالت بي پاســخ را نيز به همراه دارد. واقعا چه كسي 
اختيار تصميم گيري براي صفحه شخص متوفي را دارد؟ در مورد حذف، 
فيسبوك از دستور یك كاربر قدیمي استفاده مي كند. با این حال، مخاطب 
قدیمي نمي تواند به نسخه پيام ها یا اطالعات حساب فرد دسترسي داشته 
باشد. براي دستيابي به چنين خواسته اي، فيسبوك مي گوید كه نياز به 
اثبات این دارد كه طرف درخواســت كننده »نماینده مجاز« است و آنها 
حكم دادگاه را دریافت كرده اند. دقيقاً اینكه چه كسي شخص مجاز است، 
احتماالً مشمول قوانين ارث محلي است و بنابراین از مكاني به مكان دیگر 

متفاوت خواهد بود.

ميترا مهربان
روزنامه نگار

لينكد ين به نزديكان 
كاربر متوفي اجازه 
مي دهد كه حساب 
كاربري او را حذف 

كنند. براي اين كار، 
عضو خانواده بايد 

با پركردن يك فرم 
آنالين اطالعاتي 
چون نام متوفي، 

لينك يو.آر.ال صفحه 
لينكدين متوفي، 
نسبت خودش با 

متوفي، نشاني پست 
الكترونيك متوفي و 
تاريخ فوت او را وارد 

كند

ودودی: زماني كه 
فردي از دنيا مي رود، 

با وجود اينكه ديگران 
مرگش را پيش بيني 
مي كنند، باز هم اين 
حس وجود دارد كه 

مرگي رخ نداده است. 
بنابراين نخستين 

تكليف سوگواري بايد 
انجام شود و آن تكليف 

اين است؛ رويارويي 
كامل با اين واقعيت كه 

عزيزي كه دوستش 
داشته ايم، رفته و 

هرگز برنخواهد گشت. 
بخشي از اين پذيرش 

اينگونه است كه پيوند 
مجدد در اين زندگي 
صورت نخواهد گرفت

فقدان و از دســت دادن عزيز 
همواره مصيبتي عظيم اســت. 
در لحظه اي قرار خواهيم گرفت 
كه ديگر او را نداريم و اين بدترين اتفاق براي بازماندگان است. اما امروزه 
به مدد فضاي مجازي، ميراثي ديجيتــال از متوفي برايمان مي ماند كه 
تا ســال ها يادش را زنده نگه مي دارد؛ ميراثي كه شامل همه حساب ها، 
تعامالت رسانه هاي اجتماعي، پست ها، مكالمات آنالين، فايل ها، عكس ها، 
فيلم ها، نمايه ها، وب سايت ها، وبالگ ها و نظراتي است كه شخص به صورت 
آنالين يا به صورت الكترونيكي گذاشته است. اين ميراث زنده مي تواند در 
كنار يادآوري خاطرات، تبعات رواني نيز با خود به همراه داشته باشد. يك 
روانشناس چه نظري درباره اين اتفاق دارد؟ درباره اين موضوع با ساجده 
ودودي گفت و گو كرده ايم. آيا بايد اين ميراث را حفظ كرد يا از آن گذشت؟

بعد از فقدان و از دســت دادن يك 
عزيز چه عارضه و اتفاقاتي روي مي دهد؟

زماني كه فــردي از دنيا مي رود، بــا وجود اینكه 
دیگران مرگــش را پيش بيني مي كننــد، باز هم 
این حس وجــود دارد كه مرگي رخ نداده اســت. 
بنابراین نخستين تكليف سوگواري باید انجام شود 
و آن تكليف این است؛ رویارویي كامل با این واقعيت كه عزیزي كه دوستش 
داشته ایم، رفته و هرگز برنخواهد گشت. بخشي از این پذیرش اینگونه است كه 

پيوند مجدد در این زندگي صورت نخواهد گرفت.
در اين حالت افراد سوگوار و داغديده چه واكنش هايي خواهند 
داشــت؟ و آيا وجود و حفظ ميراث ديجيتال از افراد متوفي مي تواند به 

داغداران كمك كند؟
واكنش هاي افراد باهم متفاوت است اما در بين رفتار جست وجوگرانه و گشتن 
به دنبال فرد متوفي در محيط اطراف، رفتاري عادي تلقي مي شود. حتي گاهي 
در همه جا هویت او را بين افراد جامعه جســت وجو مي كننــد، در خيابان با 
نگاه كردن به افراد سعي دارند كه خاطراتش را زنده كنند. اغلب پيام هایش را 
چك مي كنند، صداي ضبط شده اش را گوش مي دهند، صفحه هاي مجازي  اش 
را كندوكاو مي كنند و بارها به خود یادآور مي شوند كه عزیزشان دیگر نيست 
و از دنيا رفته اســت. اگر این اقدام ادامه دار شــود، فرد در نخستين مرحله و 
تكليف سوگواري گير مي كند. از این رو بسياري از صاحب نظران معتقدند كه 
چك كردن فضاي مجازي براي بازآفریني خاطرات عزیز از دســت رفته هيچ 
ضرورتي ندارد و افراد خيلي زود باید ميراث دیجيتال به جاي مانده از فرد متوفي 
را از بين ببرند و هرگز با چنين وسواسي سراغش نروند، زیرا انكار حقایق فقدان 

مي تواند در دامنه اي از تحریف خفيف تا توهم كامل متغير باشد.
انكار از طريــق توهم چگونه رخ مي دهد و آيــا فرد را دچار 

مخاطره خواهد كرد؟
نمونه هاي عجيب انكار از طریق توهم، جزو موارد نادر است و این مسئله تنها به 
ميراث دیجيتال آن فرد ختم نمي شود. در یكي از این موارد فرد داغدیده بدن 
متوفي را قبل از اعالم به دیگران براي چند روز در خانه نگه مي دارد. در گذشته 
موميایي كردن متوفي یكي دیگر از مواردي بود كه بازماندگان به انكار فقدان 

مي پرداختند و اكنون نيز حفظ ميراث دیجيتال روشي براي این انكار است.
براي نمونه، مي توان از ملكه ویكتوریا یاد كرد كه بعد از مرگ  همسرش پرنس 
آلبرت، هر روز لباس ها و ابزار اصالحش را بيرون مي گذاشت و اغلب به اطراف 
كاخ مي رفت و بــا او صحبت مي كرد. حتي اكنون در بســياري از موارد دیده 
شده والدیني كه كودك خود را از دســت داده اند در مرحله انكار مي مانند و 
اتاق كودك و وسایلش را مانند گذشــته نگهداري مي كنند. این موضوع در 
كوتاه مدت غيرعادي به نظر نمي رسد اما اگر سال ها تداوم داشته باشد، به انكار 
تبدیل مي شود. فرد در نخستين تكليف سوگواري گير مي كند و به مرور زمان 
دچار آسيب مي شود و نياز به مداخله روانشناختي و كمك گرفتن از درمانگر 
دارد. نقطه مقابل این افراد، داغدیدگاني هســتند كه با دور ریختن لباس ها 
و لوازم شــخصي متوفي، مي خواهند از خود در مقابــل این واقعيت حمایت 
كنند. فقدان براي آنها از آنچه در واقعيت وجود دارد، كم اهميت تر است. براي 
مثال مي گویند »كه او پدر یا مادر خوبــي نبوده و ما صميمي نبوده ایم یا دلم 
برایش تنگ نمي شود یا اینكه مرد و راحت شد.« و از این دست جمله ها كه به 
منزله دور ریختن همه  چيزهایي است كه متوفي را به یاد او مي اندازد، متضاد 
موميایي  كردن است و در واقع كم اهميت شمردن این فقدان محسوب مي شود. 
انگار كه بازماندگان با نادیده گرفتن هر چيزي كه آنها را با واقعيت فقدان روبه رو 
مي كند مقابله مي كنند و اغلب، اگر این اتفاق سریع رخ دهد، طبيعي و عادي 

نيست و فرد را دچار مشكالت و اختالالت رواني مي كند.
دردهايي كه افراد با خود به دوش خواهند كشيد چگونه است؟

بسياري از افراد به سختي درك مي كنند كه با آمدن بهار رد پاي برجاي مانده 
در برف ناپدید مي شــود. این رفتار عادي نيست و از رابطه متعارض با متوفي 
ناشي مي شود. در واقع بهتر است وقتي مي خواهيم از رنج از دست دادن حرف 
بزنيم، از كلمه درد استفاده كنيم؛ چراكه درد تعریف گسترده اي دارد و شامل 
درد فيزیكي و درد عاطفي- رفتاري مرتبط با فقدان مي شود و الزم است كه این 
درد را ضروري و به رسميت بشناسيم و آن را حل و فصل كنيم. این درد مي تواند 
به صورت عالئم فيزیكي یا رفتار نامتعارف بروز كند. براي مثال در بعضي افراد 

با اضطراب، پرخاشگري و افسردگي همراه است.
فرد داغديده و سوگوار در جامعه  با چه بازخوردهايي روبه رو 

هدا عربشاهي
روزنامه نگار

فتانه احدي 
روزنامه نگار

ميراث دیجيتال كاربران شبكه هاي مجازي چه خواهد شد؟

دست پر باستان شناسان آينده 
ســال2019 نتايج پژوهش گروهي از محققان مؤسسه اينترنت 
آكسفورد منتشر شد كه نشان مي داد طي 50سال آينده تعداد 
افراد متوفي در فيســبوك از تعداد افراد زنده در اين شــبكه 
اجتماعي بيشتر خواهد شد. هرچند اين پژوهش فقط درباره كاربران فيسبوك انجام شده اما مي تواند 
در مفهومي  كلي تر چشم اندازي از آينده بشر را در مواجهه با ميراث ديجيتال و پيامدهاي جدي ناشي از 

داده هاي توليدشده در شبكه هاي اجتماعي ارائه كند.

پژوهش محققان آكسفوردي كه برپایه سطح كاربران 
سال2018 فيسبوك انجام شــده است پيش بيني 
مي كند تا پيش از ســال2100 دست كم 1.4ميليارد 
عضو این شبكه اجتماعي خواهند مرد. در این سناریو، تا 
سال2070 تعداد كاربران متوفي از تعداد كاربران زنده 
بيشتر خواهد شد و اگر بزرگ ترین شبكه اجتماعي دنيا 
با نرخ كنوني به گسترش خود ادامه دهد تعداد كاربران 
متوفي در فيسبوك تا پيش  از پایان قرن مي تواند به 

بيش از 4.9ميليارد نفر برسد.
كارل اوهمن، سرپرست این پژوهش مي گوید: »این 
آمارها مي تواند مســائل بغرنج و جدیــدي را درباره 
اینكه چه كسي حق مربوط به این حجم از داده ها را در 
اختيار دارد و این داده ها چگونه باید به نفع خانواده و 
دوستان متوفي مدیریت شود و مورخان آینده چگونه 
مي توانند از آنها براي درك گذشــته استفاده كنند 
مطرح مي كند. در ســطح اجتماعي، ما تازه شروع به 
طرح این ســؤاالت كرده ایم و بنابراین، راهي طوالني 
در پيش داریم. مدیریت بقایاي دیجيتال ما درنهایت 
بر همه افرادي كه از رســانه هاي اجتماعي استفاده 
مي كنند تأثير مي گذارد زیرا همه ما روزي از این دنيا 
خواهيم رفت و داده هایمان را پشت سر به جا خواهيم 
گذاشت و این بخشي از ميراث جهاني دیجيتال ماست 
یا دست كم روزي خواهد شد«. دیوید واتسون، محقق 
دیگر این پژوهش، توضيح مي دهد: »هرگز در تاریخ 
چنين بایگاني وسيعي از رفتارها و فرهنگ بشر در یك 
جا جمع آوري نشده بود. كنترل این بایگاني، به نوعي، 
كنترل تاریخ ما خواهد بود. ازاین رو، مهم اســت كه 
اطمينان حاصل كنيم دسترســي بــه این داده هاي 
تاریخي منحصربه یك شركت انتفاعي نباشد. همچنين 
مهم است كه مطمئن شویم نسل هاي آینده مي توانند 
از ميراث دیجيتــال ما براي درك تاریخ خودشــان 
بهره ببرند«. این تحليل دو ســناریوي حداكثري را 
پيش بيني مي كند. سناریوي نخست فرض مي كند كه 
از سال2018 به بعد هيچ كاربر جدیدي عضو فيسبوك 
نمي شود. در این وضعيت، ســهم كاربران متوفي در 
آسيا به سرعت افزایش مي یابد و تقریباً 44درصد از كل 
كاربران فوت شده را تا پایان قرن تشكيل مي دهد. تقریباً 
نيمي از این پروفایل هاي كاربران ازدنيارفته مربوط به 
هند و اندونزي اند كه مجموعاً تا سال2100 كمتر از 

279ميليون فوت در فيسبوك را شامل مي شوند.
ســناریوي دوم فرض مي كند كه فيسبوك همچنان 
تا زماني كه بازار اشباع شــود با نرخ فعلي 13درصد 
ساالنه در ســطح جهاني رشــد خواهد كرد. در این 
وضعيت، آفریقا بيشترین ســهم را از كاربران متوفي 

به خود اختصاص خواهــد داد و به ویــژه، نيجریه با 
در اختيارگرفتــن بيــش از 6درصــد از كل كاربران 
درگذشــته، به مركز اصلي این سناریو تبدیل خواهد 
شــد و این درحالي خواهد بود كه كاربران غربي فقط 
اقليتي از متوفيان را شامل مي شوند و از بين كشورهاي 
غربي فقط ایاالت متحده در فهرست 10رتبه اول قرار 

خواهد گرفت.
اوهمن در این خصوص مي گوید: »این نتایج نه به عنوان 
پيش بيني آینده، بلكه باید به عنوان تفسيري بر تحوالت 
كنوني و فرصتي براي شكل گيري آینده اي كه درحال 
پيش رفتن به سوي آن هستيم درنظر گرفته شود. مرگ 
آنالین و پيامدهاي كالن آن ضروري است. فيسبوك 
فقط نمونه اي از آن چيزي اســت كه در انتظار تمام 

بسترهاي با دسترسي مشابه در كل جهان است«.
واتســون هم در این باره مي گوید: »فيســبوك باید 
از مورخان، متخصصان بایگاني، باستان شناســان و 
اخالق شناسان براي شركت در فرایند نگهداري و حفظ 
حجم وسيعي از داده هاي جمع آوري شده اي كه ما پس 

 از مرگ به جا مي گذاریم دعوت كند«.
این پژوهش پيش  از شيوع كووید-19 و زماني انجام 
شده كه نرخ مرگ روند ثابتي داشته است. باتوجه به 
اینكه از ابتداي این عالم گيري مرگبار تاكنون حدود 
4.5ميليون نفر در سراســر جهان براساس آمارهاي 
رســمي در اثر ابتال به این بيماري جان باخته اند و با 
درنظرگرفتن عالم گيري هــاي احتمالي دیگري كه 
ممكن است تا پایان قرن بيست ویكم بر جهان سایه 
افكنند، نرخ كاربران متوفي مي تواند حتي بسيار بيشتر 
از پيش بيني هاي محققان انگليسي شود. اما چندسالي 
است كه شــبكه هاي اجتماعي و بســترهاي آنالین 
سياســتگذاري هایي را درباره نام هاي كاربري افراد 
متوفي و داده هایي كه به عنوان ميراث دیجيتال در طول 

حيات جمع آوري كرده اند اجرا مي كنند.

سياستگذاري شبكه هاي اجتماعي در قبال 
كاربران متوفي

فيسبوك- این  شبكه اجتماعي در 
سال هاي اوليه فعاليتش، پروفایل 
كاربران متوفي را حذف مي كرد اما 
از اكتبر ســال2009 درپاسخ به 
درخواست كاربراني كه مي خواستند پروفایل قربانيان 
تيراندازي سال2007 ویرجينا را حفظ كنند این شبكه 
اجتماعي قابليت »صفحات یادبــود« را عرضه كرد. 
اینگونه، دوستان یا خانواده كاربر متوفي با ارائه گواهي 
فوت و پركردن فرم هاي مخصوص مي توانند صفحه آن 

وابستگي به ميراث ديجيتال يعني انكار مرگ
گپ و گفت با ساجده ودودي، روانشناس درباره ميراث دیجيتال كه پس از مرگ باقي مي ماند

فرد را با دسترسي به حداقل اطالعات شخصي به صورت 
»صفحه یادبود« حفظ كنند. به این ترتيب، دوستان و 
نزدیكان آن كاربر مي توانند غم و اندوه خودشان را به 

اشتراك بگذارند.
از فوریه 2015، فيســبوك به كاربران اجــازه داد تا 
یك دوست یا یكي از اعضاي خانواده شان را به عنوان 
»تماس ميراث« تعيين كننــد. اینگونه، آن فرد قادر 
خواهد بود حق مدیریت صفحه كاربــر متوفي را در 
اختيار بگيرد. به عنوان گزینه ســوم، بــراي كاربران 
فيســبوك این امكان وجود دارد كه حساب كاربري 
آنها بعد از فوت براي هميشــه حذف شــود. البته در 
جوالي2018 دادگاه مركز مالي بين المللي دبي حكم 
داد كه حق حفظ صفحات كاربران متوفي در فيسبوك، 
تویيتر و ســایر شــبكه هاي اجتماعي باید به صورت 

وصيت نامه قانوني اعالم شود.
توييتر- شبكه اجتماعي تویيتر از 
ژوئن2006 فعاليتش را آغاز كرد 
اما تا 2010 هيچ سياستگذاري اي 
در قبــال مدیریت حســاب هاي 
كاربران فوت شده نداشــت و براساس جدول زماني، 
كاربران متوفي را به عنوان كاربــران غيرفعال حذف 
مي كرد. اما در آگوســت2010، تویيتــر اجازه داد تا 
حساب هاي كاربران به درخواست اعضاي خانواده شان 
به صورت یادبود باقــي بماند و در كنــار این گزینه، 
گزینــه اي را هم بــراي حذف حســاب یــا امكان 
پشــتيبان گيري دائمي از تویيت هاي عمومي كاربر 
متوفي در اختيار اعضاي خانواده قرار داد. سال2014، 
تویيتر سياستگذاري هایش را به روز كرد و گزینه اي 

براي حذف عكس هاي كاربران متوفي اضافه كرد.
اما از ژانویه2019، تویيتر فقــط یك گزینه را براي 
صفحات كاربران فوت شــده ارائه كــرد كه امكان 
غيرفعال كــردن حســاب را فراهــم مي كنــد. با 
غيرفعال كردن، محتواهاي منتشرشده قبلي حذف 
نمي شود و فقط امكان به روزرســاني صفحه وجود 
نخواهد داشت. براي غيرفعال كردن حساب تویيتر، 
یك عضو نزدیك خانواده باید یك كپي از شناسنامه 
خود و گواهي فوت متوفي را ارائه دهد. البته، افرادي 
كه اطالعات ورود به حســاب كاربر متوفي را دارند 
همچنان مي توانند به پســت گذاري در آن صفحه 

ادامه دهند.

اينستاگرام- همانند فيسبوك، 
اینســتاگرام هم دو گزینه امكان 
یادبود كردن صفحه یا حذف حساب 
كاربري متوفي را ارائه مي كند. اما 
گزینه دیگر، یعني تماس ميراث را در اختيار نزدیكان 
و اعضاي خانواده قرار نمي دهد. این شبكه اجتماعي هم 
براي انجام این اقدامات به اثبات فوت نياز دارد. اما لزوما 
گواهي فوت ضرورت ندارد و ارائه لينك مربوط به خبر 
فوت در یكي از رســانه هاي معتبر هم مي تواند كافي 
باشد. اگر حساب شخصي به »صفحه یادبود« تبدیل 
شود از نظر ظاهري با حساب كاربران زنده تفاوتي ندارد 
و هيچ كس نمي توانــد نظر یا پســتي را حذف كند. 
تنظيمات حریم خصوصي هم قابل تغيير نيســتند. 
به بياني ساده، صفحه اینستاگرام كاربر متوفي در زمان 

آخرین پست او منجمد مي شود.
لينكد ين- این شبكه اجتماعي به 
نزدیكان كاربر متوفي اجازه مي دهد 
كه حساب كاربري او را حذف كنند. 
براي این كار، عضــو خانواده باید با 
پركردن یك فرم آنالیــن اطالعاتي چون نام متوفي، 
لينك یو.آر.ال صفحه لينكدین متوفي، نسبت خودش 
با متوفي، نشاني پست الكترونيك متوفي و تاریخ فوت 

او را وارد كند.
يوتيوب- بيشــتر حساب هاي 
یوتيــوب بایــد با یك حســاب 
كاربري در گوگل كه شركت مادر 
این بســتر آنالین است مرتبط 
باشند. پيش  از مرگ، كاربران گوگل مي توانند از ابزار 
»مدیریــت غيرفعال كردن حســاب« براي تعيين 
سرنوشت حساب هاي خودشــان بعد از یك دوره 
مشــخص عدم فعاليت اســتفاده كننــد. ازجمله 
گزینه هاي این ابزار مي توان به اجازه ارسال داده هاي 
خاص به مخاطبان از پيش تعيين شــده یا بســتن 
حســاب كاربري اشــاره كرد. اگر فــوت زودتر از 
مدت زمان تعيين شــده رخ دهــد، اعضاي نزدیك 
خانواده یا یك نماینده قانوني مي توانند درخواست 
غيرفعال كردن حســاب یا دریافت داده هاي آن را 
ارائه كنند. بــراي انجام ایــن كار، این افــراد باید 
شناسنامه خودشان به اضافه اســكن گواهي فوت 

كاربر را عرضه كنند.

خواهد شد؟
گاهي ممكن اســت فعل و انفعال ضعيفي بين جامعه و سوگوار وجود داشته 
باشد. جامعه ممكن است با احساسات فرد سوگوار احساس راحتي نكند و به 
همين دليل ممكن است پيام هایي به او منتقل كند؛ »نيازي نيست سوگواري 
كني، نيازي نيست احساس تأسف داشته باشــي، یا اینكه تو جواني و باز هم 
مي تواني فرزند دیگري داشته باشي، یا اینكه زندگي براي زندگي كردن است، او 
نمي خواهد شما چنين احساسي داشته باشيد.« فرد داغدیده نيز سعي مي كند، 

راهي براي مقابله با چنين بازخوردهایي بيابد.
كندوكاو ميراث ديجيتال چه عارضه هايي دارد، آيا بايد آنها را 

حفظ كرد يا از بين برد؟
بعد از فقدان، بعضي افراد دچار افسردگي مي شوند كه معني اش از دست دادن 
است. این موضوع باعث مي شود گاهي به سوي خاطرات متوفي بروند و ميراث 
دیجيتالش را مورد بازبيني قرار دهند. گاهي هم مي خواهند همه خاطرات را به 
كلي از بين ببرند. در واقع بعد از مرگ فرد دچار پرسش هاي زیادي خواهد شد و 
عوامل مرگ را بررسي خواهد كرد. »متوفي چه كسي است و ماهيت دلبستگي اي 
كه افراد با او دارند چه بوده؟ یا مرگ چگونــه اتفاق افتاده؟ مرگ در اثر بيماري، 
تصادف، خودكشي، بيماري و یا عامل دیگري بوده؟ ناگهاني و غيرمنتظره بوده؟ 
مرگ  قابل پيگيري است؟ جزو مرگ هاي ننگين بوده؟ سن و جنسيت اهميت 
داشــته یا خير؟« و همه اینها براي بازماندگان مهم مي شود. این رفتار به سبك 
مقابله اي برمي گردد كه بازمانده براي رویارویي با چنين مسائلي دارد. بنابراین 
هيچ نسخه اي وجود ندارد كه اعالم كنيم و بگویيم لزوما باید تمام ميراث دیجيتال 
و باقي مانده از متوفي از بين برود یا اینكه گاهي به آن رجوع كنيم و به آن سر بزنيم.
بازماندگان و افراد داغديده چگونه بايد خود را با شــرايط 

اينچنيني وفق دهند؟
توصيه ام این است كه اگر افراد متوجه شده اند كه بعد از فقدان و از دست دادن 
یك عزیز دچار اختالل شده اند و با زندگي و تكاليف روزمره خود حتي چند ماه 
پس از مرگ كنار نيامده اند، نياز است كه از یك درمانگر كمك بگيرند تا بتوانند 
نسخه بومي سازي  شده و مناسب براي شخصيت خود را پيدا كنند و شيوه اي 

براي مواجهه با این سوگ به دست آورند.



بروس لي در »بازي مرگ« 
بروس لــي در »بازي مــرگ« اما 
با شيوه برشــي از مقوا زنده  شد و 
بازي كرد. سال ۱۹۷۸ فيلم »بازي 
مــرگ« رابرت كلوز در شــرايطي 
توزيع شــد كــه 5ســال از مرگ 
شــوكه كننده بروس لي، ســتاره 
فيلم هاي رزمي گذشــته بود. كلوز 
كه تأكيد داشــت اين پــروژه را به 

پايان برساند، با استفاده از بدل و عكس هايي كه از برداشت هاي 
اصلي به جا مانده بود، شماري از صحنه هاي باقي مانده اثرش را 
فيلمبرداري كرد. نكته جالب اينكه كلوز فقط ۱۱دقيقه فيلم از 
ستاره جوانمرگ شده  اش داشــت، حتي براي درآوردن صحنه 
مبارزه ها در ساختمان پنج طبقه سنديكاي جنايتكاران بازيگر 
جايگزينش را مجبور به انجام جراحي پالســتيك كرد. يكي از 
صحنه هاي غم انگيز فيلم، مربوط به نمايي بســته از بروس لي 
اســت كه در آن چهره  اش روي مقوايي برش خــورده بر صورت 

بازيگر بدل چسبيده شده.

پل واكر در »سريع و خشن۷«
بعــد از مــرگ ناگهانــي 
»پــل واكــر« بازيگــــــر 
فيلم هاي اكشــن در ســال 
 ۲۰۱۳، ســازندگان فيلــم

سريع و خشن ۷تصميـــــم 
گرفتند تــا بــراي تكميل 
نمايــش ســينمايي خود، 
از فناوري هــاي ديجيتــال 
اســتفاده كنند. آنهــا براي 
شبيه ســازي چهره واكر، از 

چهره برادران او كمك گرفتند و با اســتفاده از جلوه هاي ويژه تا 
جايي كه امكان داشت چهره اين بازيگر درگذشته را در فيلم شان 
ثابت و بي تغيير نگه داشتند. اين ماجرا در سال۲۰۱۴ اتفاق افتاد. 
سازندگان فيلم »سريع و خشن ۷« اطالعات بسياري درباره نحوه 
راه رفتن و واكنش هاي طبيعي واكر به كامپيوترهاي خود افزودند 
و در ناباوري تمام، هوش مصنوعي ايجاد شــده از اين اطالعات 

توانست فعاليت هاي طبيعي يك انسان را به نمايش بگذارد.

جيمز دين »در جست وجوي جك«

»در جست وجوي جك« نيز قرار اســت با اقتباس از رماني نوشته 
گرت كروكر ساخته  شود. داستان اين رمان بر مبناي ماجرايي واقعي 
درباره رها كردن هزاران سگ به عنوان تجهيزات نظامي به درد نخور 
پس از پايان جنگ ويتنام نوشته شده است. »جيمز دين« اما كه 
سال۱۹55 در تصادف اتومبيل درگذشت، به كمك فناوري هاي 
ديجيتال بازيگر يك فيلم جديد مي شود. دين قرار است بازيگر نقش 
شخصيت »روگان« شود. با تهيه اين فيلم جيمز دين چهارمين فيلم 
سينمايي خود را بازي مي كند. اين نخستين فيلمي خواهد بود كه 

چهره اي دهه ها پس از درگذشت، بازيگر فيلمي جديد مي شود.

پل نيومن در انيميشن »اتومبيل ها۳« 
بازيگري چون »پل نيومن« 
در سينما تكرارنشدني است. 
اين ستاره چشم آبي ماندگار 
در انيميشن »اتومبيل ها۳« 
 ۲۰۱۷ محصــول ســال 
صداپيشگي كرده. نيومن   در 
سال ۲۰۰۸ درگذشت، اما با 
بهره گيري از تكنولوژي اين 
روزها بار ديگر با صدايش به 

شخصيت داك هادسون جان بخشيده است.

فيليپ سيمور هافمن در »بازي هاي عطش« 

ســال ۲۰۱۴ »فيليپ ســيمور هافمن«، بازيگر برنده اســكار 
درگذشــت. او كه درحــال نقش آفريني در ســري فيلم هاي 
»بازي هاي عطش« بود ناگهان مســئوالن كمپاني اليون گيتز 
را مجبور به نگارش مجدد فيلمنامه كرد. در يكي از صحنه هاي 
كليدي فيلم كه سيمور هافمن نقش آن را ايفا مي كرد چهره اين 
بازيگر با كمك جلوه هاي ويژه كامپيوتري از بايگاني استخراج شد. 
نكته قابل توجه اينكه وودي هارلسون چهره  اش را براي بازگشت 

هافمن روي پرده هاي سينما در اختيار او قرار داد.

روي شيدر در »صليب آهني« 
زماني كه »روي شــيدر« ســتاره 
بالك باستر به يادماندني »آرواره ها« 
به شكل شــوكه كننده اي در ميانه 
فيلمبرداري تريلر »صليب آهني« 
درگذشــت، تهيه كنندگان فيلم 
تصميــم گرفتنــد بــراي ادامه 
فيلمبرداري از بدلي كه گريم شيدر 
را با ماســك التكــس روي چهره 

داشت بهره گيري كنند. شيدر براي چند صحنه پس از درگذشت  اش 
در »صليب آهني« حضور داشت و بدلي كه ماسك را برچهره داشت 
توانست تا اتمام مرحله فيلمبرداري خصوصيات منحصربه فرد اين 

هادي حيدري، كارتونيست
۷۷هزار و 500دنبال كننده

همانطــور كه مــا به اين 
صفحــات، صفحه هــاي 
شــخصي مي گوييــم و 
مربوط به نهاد و سازماني 
نيست كه ديگران بخواهند 
ادامه اش دهند، پس بهتر 
اســت بعد او نيز ادامه پيدا نكنــد. وقتي فرد ديگر 
حضور فيزيكي نداشته باشد، عمال توليد اثر متوقف 
خواهد شــد و تنها ميــراث او به  جــا خواهد ماند. 
بازماندگان مي توانند ميراث فرد را تكثير كنند. اگر 
نويسنده اي زندگي اش را صرف نوشتن مي كند يا هر 
انســان مؤثري، جداي از صفحه  آن فرد بايد اثرش 
نشر شود. خط  مشي هايي كه تأثيرگذار بوده است. 
آدم ها در سال هاي مختلف زندگي تغيير مي كنند 
و ممكن است ديدگاه شان كامال نسبت به گذشته 
دگرگون شــود. وقتي فردي مي ميرد، ديگر اين 
تغيير و رشد متوقف خواهد شد. فردي كه صفحه 
شخصي فرد متوفي را اداره مي كند، نمي تواند كامال 
به ديدگاه و نگاه او مجهز شــود. زيرا هر يك از ما 
به خاطر بخشي از خصوصيات همديگر، به يكديگر 
نزديك مي شويم و به طور كلي نمي توانيم بازنماي 
انديشه يكديگر باشــيم. بنابراين ترجيح مي دهم 
وقتي عمــر در نقطه اي زماني متوقف مي شــود، 
آن صفحه شخصي دســت نخورده باقي بماند و از 
آن پس افراد به ترويج ميراث آن فرد در صفحات 

ديگري بپردازند.

ترانه  يلدا، معمار و شهرساز
۳هزار و ۳1دنبال كننده

به نظر مي رســد بهتر آن 
است كه ميراث ديجيتال 
حفظ شود، خصوصا درباره 
آدم هايي كه در صفحات 
خــود، فعاليت هاي مهم 
و ماندگار و گســترده اي 
داشته اند. اما من شخصا عالقه اي به اين كار ندارم 
كه صفحه شــخصي ام را پس از من ديگري ادامه 
دهد. از آنجا كه وسواســي هســتم و اگر قرار باشد 
جاي من ديگري بنويســد، حاضر به چنين كاري 
نيستم. اما اينكه اين نوشــته ها و... حفظ شود، به 
نام آدم ها آرشيو شود، اما نه اينكه كس ديگري آن 
را اداره كند. البته اين منهاي گروه هايي اســت كه 
ايجاد كرده ام و هزاران نفر حاال پس از سال ها در آن 

فعاليت مي كنند. اگرچه من آن را ساخته ام، اما حاال 
ديگر حقي عمومي اســت و مي تواند بدون حضور 

سازنده اش نيز به حياتش ادامه دهد.

احسان پيربرناش، طنزنويس
61هزار و ۳00دنبال كننده

حقيقتا مدتي است با اين 
ســؤال زندگــي مي كنم 
كــه در ايــن روزهــا كه 
مرگ خيلي به ما نزديك 
شــده اســت، اگر در اين 
روزهاي كرونازده مردم، 
اين متن ها چه مي شــود؟ خيلي از اســتوري ها از 
بين مي رود، هرچند خيلي ها اسكرين  شــات از آن 
مي گيرند و نگه  اش مي دارند. اما اگر مردم دوســت 

دارم چه اتفاقي براي همه اينها بيفتد؟
گاهي متن هاي بامزه اي مي نويســم و پيش خودم 
مي گويــم، اين حيف اســت كه از بين بــرود... اما 
در نهايت به اين نتيجه رســيده ام چــه خوب كه 
صفحه بسته شود. مدتي پيش ديدم اين اتفاق براي 
يك چهره رخ داد و اينســتاگرام صفحه را بست و 
اجازه اضافه و حذف به ديگــران نداد. فكر مي كنم 
ما به صــورت لحظه اي چيزهايي مي نويســيم، اما 
مثال خودم وقتي پســت ها را مرور مي كنم، حس 
مي كنم ديگر آن نوشته ها بامزه نيست يا نظرم تغيير 

كرده است. 
مثال دوره اي تصوير فرزندم را مي گذاشتم، اما پس 
از آن فكر كردم كــه نبايد چنين كاري مي كردم تا 
زماني كه خود او تشخيص دهد و صفحه اي به نام 
خودش ايجاد كند. با همه اين تفاسير فكر مي كنم، 
پس از من اين صفحه هم بايد فريز شود. شايد اين 
سؤال پيش بيايد كه ميراث ماندگار ما چه خواهد 
بود؟ به نظرم فضاي مجازي ميراث ماندگاري نبايد 
باشد. چون براساس ارتباطات لحظه اي كوتاه مدت 
و سرگرمي شــكل گرفته اســت. فكر مي كنم اگر 
بخواهيم ميراث ماندگاري داشــته باشيم بايد به 

نوشتن كتاب و... فكر كنيم.

مهرشاد مرتضوي، طنزنويس
9هزار دنبال كننده

مــرگ و اهميــت آن در 
ســده هاي اخير اهميت 
بيشتري پيدا كرده است. 
انســان ها در قرن هــاي 
گذشــته جوامع كوچكي 
را تشكيل مي دادند و مرگ 

نيز براي آنها بخشــي از زندگي محسوب مي شد. 
به صورتــي كه مــردگان خــود را در نزديك ترين 
موقعيت به خود بــه خاك مي ســپردند تا نزديك 
خانواده باشــد. اما بــا پيشــرفت تكنولوژي مرگ 
پديده اي شــد كه از زندگي روزمره فاصله گرفت. 
حاال نيز با وجود فاصله هاي فيزيكي زياد بين آدم ها 
و انتشار اخبار مرگ از طريق شبكه هاي اجتماعي 
و رابطه هاي دورا دور، مرگ دوباره بخشي از زندگي 
شده است. با اين تفاسير مرگ ديگر مجزا از زندگي 
نيســت. اما آنچه اهميت پيدا مي كند اين است كه 
آدم ها در طول زندگي شان چه اتفاق خاصي را رقم 
زده اند يا باعث چه تغييري در جهان پيراموني خود 
بوده اند. اينكه بعضي ها صفحات شخصي شان پس 
از مرگ توسط نزديكان شــان اداره مي شود، شايد 
به اين دليل اســت آن افراد زمان طوالني تري در 
ذهن اطرافيان زنده نگه داشــته شــوند. اما به چه 
قيمتي؟ به نظــرم وقتي بايد اين زيســت ادامه دار 
شــود كه فرد به اندازه اي مؤثر بوده كه در محيط 
پيراموني خود و جهان تأثير شگرفي گذاشته باشد. 
در واقع شبكه هاي اجتماعي پس از مرگ فرد بايد 
محتوايي را توليد كنند كه برآمده از ذهن و نگرش 
و قلم فرد درگذشته باشد. يعني فرد در زندگي اش 
آنقدر محتوا ايجاد كرده باشد كه در نتيجه پس از 
مرگ نيز چيزهايي براي گفتن داشــته باشد. مثال 
نويســنده اي بزرگ باشد يا موســيقي داني بنام يا 
كارگرداني صاحب سبك كه اثر ماندگاري در جهان 
ايجاد كرده و صفحه شــخصي او پس از مرگ نيز 
منابعي براي انتشــار و ارائه داشته باشد. در شرايط 
معمولي اما زنده  نگه داشــتن كساني كه تأثيرشان 
به خود، خانواده و اطرافيان بازمي گردد، فاقد هدف 
و اثرگذاري اســت و به عبارتي اصال حياتي نيست. 
او در زندگي وجــودش در ارتباط با همان نزديكان 
خالصه مي شده و صفحه او نيز مانند خودش كم كم 
به فراموشي سپرده خواهد شد. بنابراين اين شعاع 
اثرگذاري در جامعه است كه مانايي او را در ميراث 

مجازي اش نيز مهم مي كند.

حميد ابراهيمي
دبير ورزش ۳و سردبير بخش ورزشي ايلنا

12هزار و 200دنبال كننده
مشــخصا خيلي دوست 
داشتم كه به طور اتوماتيك 
و حداقل بعد از يك هفته 
فيسبوك تمام حساب هاي 
كاربري مربوط به واتساپ، 
اينستاگرام و... را مسدود 

كند. خودم به شــخصه حس خوبي نســبت به 
ديدن حساب افرادي كه ديگر كنارمان نيستند 
ندارم. مسلما مرور خاطرات شايد اتفاق جالبي 
باشد، اما غمي سنگين را به همراه خودش دارد 
كه به همين دليل دلم مي خواهد كه حســابم 
مسدود باشد تا حداقل باعث آزرده شدن كسي 

نشوم.

 محمدرضا زائري، مدرس و روزنامه نگار
241هزار دنبال كننده

من اين روزهــا غيراز 
آنچــه در مطبوعات 
مي نويسم يا كارهايي 
كه در قالــب تأليف و 
ترجمه بــراي كتاب 
مي كنم، در شبكه هاي 
اجتماعي و فضاي مجازي نيز فعال هســتم. در 
صفحه اينســتاگرام عكس منتشر مي كنم و در 
كانال تلگرام يا فيســبوك و... پست مي گذارم. 
براي بعــد از مرگم فكري نكــرده ام و ايده هاي 
خالق و هنرمندانه و فانتزي هــم ندارم و مثال 
برنامه ريزي نكرده ام كه وقتي از دنيا رفتم يك 
فايل صوتي از من منتشر بشود يا اعالميه ختم 

خودم را از قبل طراحي كرده باشم. 
ترجيح مي دهم هر زماني كــه بميرم همه  چيز 
در همان حالي كه هســت فريز شود و همانطور 
باقي بماند. حتي دوست ندارم همسر يا فرزندانم 
توي صفحه من پســت جديدي بگذارند و خبر 
مرگ مرا اعالم كنند. فكــر مي كنم اين طوري 
بهتر اســت كه موضوع را به تقدير واگذار كنم 
و حتي توي وصيت نامه ام نوشــته ام كه هر وقت 
و هر جا ُمــردم من را در نخســتين مكاني كه 
همه جنازه هاي مردم را دفن مي كنند، به خاك 
بســپارند و راضي نيســتم كه براي پيدا كردن 
جايي خاص پيگيــري و هماهنگي با كســي 

انجام بدهند.
 فقط چون براي ســنگ قبر برخي دوســتانم 
شعرهايي گفته بودم، يك شعري را هم سال ها 
پيش براي ســنگ قبــرم ســروده ام كه اآلن 
نمي دانم كجاســت و فكر هم نمي كنم كســي 

پيدايش كند و روي سنگ قبرم بنويسد! اولش 
را يادم هست كه اين بود: جســم ناآرام من در 
خاك سرد آرام يافت/ وين جوان از گرمي لب هاي 

گورش كام يافت...
خالصه همانطور كه ترجيــح مي دهم خودم و 
بدنم بي حاشيه و معطلي برود زير خاك، ترجيح 
مي دهم چيزهايي كه نوشــته ام و عكس هايي 
كه گرفته و منتشر كرده ام در فضاي ديجيتال 
هم بدون دستكاري بماند. اگر هم كسي سري 
زد و جســت وجويي كرد دلــم مي خواهد آنها 
را همانطور كــه بوده اند و در شــرايط خاص و 
موقعيت خاصي منتشر شده اند ببيند و بخواند!

مرجان حاجي رحيمي
خبرنگار حوزه ميراث فرهنگي

1۷هزار و 500دنبال كننده
چنــد ســال پيــش 
گوگل امكاني داشــت 
آن  براســاس  كــه 
مي توانستيم، به آينده 
اي ميل بزنيــم و مثال 
5سال بعد آن را تحويل 
بگيريم. به نظر بد نبود اينســتاگرام نيز چنين 
امكاني داشــت تا هر فرد نامه  يا نوشــته اي را 
به عنوان آخرين حرف هايش بفرستند و وقتي 
درگذشــت يا پس از چند سال ديگر خبري از 
او نشد، آن را براي دوستانش به عنوان آخرين 
پيغام او منتشــر كند. حاال كه چنين امكاني 
وجود ندارد. من نيز دوســت نــدارم صفحه 
شخصي ام بعد از من توسط ديگران اداره شود، 
زيرا من با دوستانم ارتباط دارم و آنها به دليل 
نوع نگاه و انديشه من اســت كه اين صفحه را 

دنبال مي كنند.
خيلي عجيب اســت، رفتار آن دســته كه پس 
از مرگ فرد براي او و زير پُســت هايش كامنت 
و جمــالت محبت آميــز مي نويســند يــا از 
دلتنگي هايشــان به او مي گويند. اين فرد ديگر 
وجود ندارد كه حتــي آن جمله ها را بخواند، اما 
دوستانش از روي احترام، اداي دين و... براي او 
مي نويسند. اما براي ادامه صفحه شخصي حاضر 

نيســتم ديگري حتي نزديك ترين كسانم اين 
صفحه را ادامه  دهند. ما تغييــر مي كنيم و گاه 
ديگر حتي ديدگاه هاي چند سال گذشته خود 
را نداريم. اين تعامل در اين صفحات اســت كه 
اهميت دارد و پس از مرگ ديگر اين تعامل وجود 

نخواهد داشت.

صدرا محقق، روزنامه نگار
۳6هزار و 500دنبال كننده

اجتماعي  شبكه هاي 
آنقــدر به همــه ابعاد 
زندگــي مســلط و با 
همه  چيزمــــــان در 
هم تنيــده شــده كه 
حتي يادمان نمي آيد 
روزگارمان پيش از آن چطور ســر مي شــد و 
دوســتي ها و گــپ و گفت هــاي خانوادگي و 
ارتباطات كاري  پيش  ترها اصال چه شكلي بود. 
اما با همه اينها يادمان نــرود كه اين رابطه هاي 
بي نهايت گسترده آنالين كه به لطف شبكه هاي 
اجتماعي مهيا شده براي همه ما - چه در ايران 
و چه خارج از ايران - موضوعي همچنان تازه و 

جديد است.
 اكثريت مطلــق كاربران وب هــم هنوز جوان 
هستند و اين يعني مرگ براي آنها اتفاقي معمول 
نيســت )هرچند كرونا همه نامعمول ها را روال 
كرده( و تصور مي كنم كمــي جلوتر كه برويم و 
كسان بيشــتري با مرگ از اين دنياي آفالين و 
آنالين بروند، همه با هم به تجربه مي فهميم كه 
نياز به تصميمي اساســي تر و قوانيني جدي تر 

براي ميراث آنالين مردگان داريم.
القصه، فعال و تا هنوز كه چنين تصميم و قوانين 
وضع نشده، براي خودم و آنچه در جهان آنالين 
دارم بي ميل نيســتم روزگاري كــه نبودم اين 
صفحات و نوشــته ها و عكس  ها و فيلم ها مثل 
موزه اي آنالين باقي بماند و چيزي از/به آنها كم 
يا زياد نشود، تا اگر احيانا كسي روزي خواست 
ببيند فالني كي يا چي بود، صاف و بي واســطه 
بيايد و خــودش بخواند و ببينــد و... بي نياز به 

خاطره و تعريف و روايت ديگران.

ما در اين روزهــا بيش از 
هر زمــان ديگري به مرگ 
فكر كرده ايم؛ به اينكه چه 
ميراثي از ما براي آيندگان، دوستان و نزديكان مان خواهد ماند. حاال 
اما بخشي از ما، قسمتي از تصويرها، نوشته ها، صدا و... از خودمان را 
در صفحات مجازي مان براي ديگران به يادگار خواهيم گذاشت. انگار 
آدم ها بروند، اما ميراث ديجيتال آنها باقي بماند. روزي حساب مردگان 
در اين شــبكه ها بيش از زندگان خواهد بود؛ اتفاقي كه تجربه  ما را از 
مرگ و فقدان نيز دگرگون خواهد كــرد. مرگ ديگر امري خصوصي 

پشت درهاي بسته  يك بيمارستان نيســت، پديده اي عمومي شده 
و منتشر يافته اســت. اما در اينجا ما از عده اي از حساب هاي كاربري 
در اينســتاگرام كه دوســتان زيادي دارند و در حوزه هاي مختلف 
فعاليت مي كنند خواسته ايم به اين ســؤال ما پاسخ دهند كه ترجيح 
مي دهند، اگــر روزي نبودند، چه اتفاقي براي صفحه شخصي شــان 
بيفتد؟ گاه مي بينيم كه فعاليت حســاب هاي كاربري افراد درگذشته 
به دست ديگران ادامه مي يابد. آيا آنها نيز دوست دارند اطرافيان شان 
صفحات شان در اينستاگرام را ادامه دهند. دوست دارند دوستان شان 

چه واكنشي به صفحات شخصي شان داشته باشند؟
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 میراث
دیجیتال

این شماره

نگار حسينخاني
روزنامه نگار

هادي حيدري : 
هر يك از ما به خاطر 

بخشي از خصوصيات 
همديگر، به يكديگر 

نزديك مي شويم و 
به طور كلي نمي توانيم 

بازنماي انديشه يكديگر 
باشيم. بنابراين ترجيح 

مي دهم وقتي عمر در 
نقطه اي زماني متوقف 

مي شود، آن صفحه 
شخصي دست نخورده 
باقي بماند و از آن پس 
افراد به ترويج ميراث 

آن فرد در صفحات 
ديگري بپردازند 

ترجيح مي دهيد اگر روزي نبوديد، چه اتفاقي براي صفحه شخصي تان بيفتد؟ 

وصيت نامه ای برای صفحه مجاز ی 

بازي با ارواح سرگردان 
بازيگراني كه پس از مرگ نيز به كمك هوش مصنوعي روي پرده سينما ظاهر شدند

هنوز چند ماهي از همه گيريDeep Nostalgia يا دلتنگي عميق نگذشته است؛ نرم افزاري كه به 
ما اين امكان را مي داد چهره  فريز شده  پدربزرگ و مادربزرگ يا همه آن كودكي هاي از دست شده 
را به لحظه اي زنده بدل كنيم و متحير چشم بدوزيم به آن مردمك هاي مرده اي كه سال ها به جايي 
خيره مانده بود و حاال مي توانست دور بگيرد و دلمان را بلرزاند. بله! همه  چيز به سرعت در حال تغيير است. آنقدر كه ديگر بازيگران 
درگذشته نيز مي توانند بازگردند تا چند سكانسي نقش بازي كنند! همين است كه ديدن چهره ريف فاينز در نقش لرد ولدمورت 
ديگر متحيرمان نمي كند يا عجيب نيست وقتي مي شــنويم پل واكر پس از آن تصادف غم انگيز به صحنه »سريع و خشمگين« 
برگشته. حاال با كمك فناوري هاي پيشرفته گرافيك كامپيوتري حتي مارتين اسكورسيزي به فكر بازگرداندن جواني به چهره 
ســالخورده رابرت دنيرو و آل پاچينو در »مرد ايرلندي« افتاده است يا ويل اسميت هم در »مرد دو پيكر« روبه روي نسخه جوان 
خودش بازي مي كند. با اين حساب انگار مي توان نمونه هايي يافت كه فيلمسازان بدون نياز به حضور فيزيكي يك بازيگر مشهور 

توانسته اند، او را روي پرده سينما نمايش دهند.

زهرا رستگارمقدم
روزنامهنگار

بازيگر دوست داشتني را به تصوير بكشد.

اليور ريد در »گالدياتور« 
زمانــي كــه بازيگــر 
افســانه اي انگليــس 
»اليــور ريــــــــد«، 
اواســط فيلمبــرداري 
»گالدياتــور« ريدلي 
اسكات درگذشت، پس 
از مدتي اسكات تصميم 
گرفت از بدل در نماهاي 
باز استفاده كند تا فرايند 

فيلمبرداري متوقف نشــود. كمي بعد ماجراي جلوه هاي ويژه 
كامپيوتري جدي تر شد و با استفاده از بايگاني فيلمبرداري شده 
از اليور ريد صحنه هاي  باقي مانده از او تكميل شــد. نكته جالب 
آنكه پس از نمايش فيلم، كمتر كسي متوجه واقعي نبودن ريد در 
بيشتر صحنه هاي سي جي اي شد. حتي ريد براي آخرين حضور 

سينمايي  اش نامزد پاداش نقش مكمل بفتا هم شد.

پيتر سلرز در »پلنگ صورتي«
در  ســلرز«  »پيتــر 
نقش بــازرس جنايي 
فرانســوي ژاك كلوزو 
در »پلنــگ صورتي« 
بــه دنياي اين ســري 
آثــار دوست داشــتني 

بازگشــته بود. اين ششمين فيلم اين ســري محسوب مي شد 
كه ســلرز در آن حضور پيدا مي كرد، هرچنــد اين بار حضور او 
تفاوت زيادي با ديگر نقش آفريني هايش داشــت. سلرز ۱۸ ماه 
پيش از فيلمبرداري مرده بــود. تهيه كنندگان تصميم گرفتند 
به كمك آرشــيو ديده نشــده پر و پيماني كه از فيلم هاي قبلي 
»پلنگ صورتي« در اختيار داشتند ماجراي پس گرفتن الماس 

گران قيمت توسط سربازرس كلوزو را به نمايش بگذارند.
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جعفر و جاللي در استقالل؛ شيمبا پشت در
استقالل ديروز قرارداد جعفر سلماني را براي امضا به هتل تيم ملي فرستاد اما لوسيانو پريرا منتظر 100هزار دالر پول نقد است

اميرحسين اعظمي| استقالل در ادامه فعاليتش در بازار نقل و انتقاالت، روز گذشته با 
جعفر سلماني بازيكن پورتيموننزه پرتغال قرارداد امضا كرد و با ابوالفضل جاللي مدافع 
چپ سايپا هم به توافقات نهايي رسيد تا عمده ترين خريدهايش را انجام داده باشد. 
اين در حالي است كه مديران اســتقالل در تالش براي عقد قرارداد با لوسيانو پريرا 

هستند تا اين مهاجم برزيلي را هم به صورت رسمي به خدمت بگيرند.

   قرارداد هتلي
پرونده نقل و انتقاالتي استقالل روز گذشته با پروژه جذب جعفر سلماني آغاز شد، بازيكني 
كه گفته مي شد با 150 هزارتا رضايتنامه اش را از باشگاه پورتيموننزه پرتغال گرفته و آماده 
امضاي قرارداد با استقالل است. باتوجه به اينكه اسكوچيچ اجازه خروج هيچ بازيكني را از 
اردوي تيم ملي نمي دهد، روز گذشته نماينده اين بازيكن در باشگاه استقالل حاضر شد و بر 
سر امضاي قراردادي 2 ساله با آبي ها به توافق رسيد. پس از امضاي استقاللي ها پاي قرارداد، 
سلماني هم در اردوي تيم ملي قرارداد را امضا كرد تا كار انتقالش به تيم مجيدي نهايي شود.

  جاللي هم توافق كرد
ابوالفضل جاللي هم يكي از بازيكنان مورد توجه كادر فني استقالل است كه ظهر ديروز به 
باشگاه رفت اما بعد از 4ساعت بدون عقد قرارداد رسمي از دفتر باشگاه خارج شد. جاللي در 

هنگام خروج گفت وگوي كوتاهي با خبرنگاران داشت و گفت: »مذاكرات مثبت بود و ان شاءاهلل 
همه  چيز فردا )امروز( نهايي مي شود.« ســؤال ديگر در مورد آبي بودن انگشت جاللي بود و 
اينكه آيا اين رنگ به خاطر امضاي قرارداد و اثر انگشت است كه او بار ديگر بر موضع قبلي خود 
اصرار كرد و گفت: »نه، ان شاءاهلل فردا نهايي مي شود.« اين ماجرا در مورد محمدرضا آزادي 
ديگر خريد استقالل هم تكرار شده بود و احتماال قرارداد جاللي هم امروز نهايي خواهد شد. 

درصورت رسمي شدن اين انتقال، جاللي هشتمين خريد استقالل خواهد بود.

  درخواست شيمبا از استقالل
لوسيانو پريرا مهاجم برزيلي فوالد خوزستان قراردادي با اين باشگاه ندارد ولي مسئوالن 
فوالد درصدد حفظ اين بازيكن هستند. اين در حالي است كه باشگاه استقالل پنجشنبه 
هفته گذشته پيش  قراردادي براي شيمبا ارسال كرد و پريرا هم با امضاي اين برگه به 
مسئوالن استقالل قول داد كه بعد از بازگشت به ايران به دفتر باشگاه رفته و قراردادش 
را امضا كند. البته در چند روز گذشته هم اين موضوع عنوان شد كه استقالل نمي تواند 
بازيكن خارجي جذب كند ولي مديران استقالل مدعي هستند هنوز هيچ حكم قطعي 
از سوي فيفا يا دادگاه CAS عليه اين تيم صادر نشده و آنها مي توانند بازيكن خارجي 
جذب كنند. از طرفي گفته مي شود باشــگاه استقالل يك  چك ضمانت به فدراسيون 
فوتبال داده  تا بتواند بازيكن خارجي بگيرد.استقاللي ها در پيش قراردادي كه چند روز 

پيش براي شيمبا ارسال كردند، تأكيد داشته اند كه او نمي تواند توافق را برهم زده و به 
تيم ديگري برود ولي شيمبا هم براي استقالل شروطي را تعيين كرده كه بتواند با خيال 
راحت به ايران آمده و قراردادش را با استقالل امضا كند. از طرفي گرشاسبي، مديرعامل 
فوالد در تالش است تا پريرا را هم براي فصل بعد حفظ كند. حتي فوالدي ها حاضرند 
بيشتر از استقالل به پريرا پول بدهند. اين بازيكن تا پايان هفته به ايران مي آيد و بايد 
ديد در نهايت چه اتفاقاتي در مورد تيم آينده پريرا رخ خواهد داد. اولويت اول شيمبا 
براي فصل بعد حضور در استقالل است و او به مدير برنامه هايش گفته كه دوست دارد 
بازي در اين تيم پرطرفدار را تجربه كند ولي مســئله مهم براي شيمبا، گرفتن پول از 
باشگاه بعد از عقد قرارداد است. استقالل و پريرا روي مبلغ 200هزار دالر توافق كرده اند 
ولي شيمبا به مسئوالن باشگاه گفته كه با توجه به زياد نبودن مبلغ قرارداد، نصف اين 
مبلغ را بالفاصله بعد از عقد قرارداد مي خواهد. اين در حالي اســت كه فرهاد مجيدي 
تأكيد ويژه اي روي جذب شيمبا داشــته و حتما بايد يك مهره تهاجمي را به تيمش 
اضافه كند. احمد مددي مديرعامل استقالل هم كه اعالم كرده بود كار جذب شيمبا 
تقريبا نهايي شده حاال بايد اين وعده را عملي كند. اگر استقالل نصف مبلغ قرارداد اين 
بازيكن را بدهد، شيمبا هم استقاللي خواهد شد. در چنين شرايطي رئيس هيأت مديره 
باشگاه استقالل مدعي شــده آبي ها يك مهاجم فوق حرفه اي هم بعد از بازي با الهالل 

جذب مي كنند!

بيم،اميد،ترديد
همه آنچه پيش از بازي با سوريه در ذهن اسكوچيچ مي گذرد

بهروز رسايلي| خيلي زودتر از آنچه به نظر مي رسيد 
و خيلي حياتي تر از آنچه تصور مي شود، رسيديم 
به مســابقات تيم ملي؛ به آخرين مرحله انتخابي 
جام جهاني 2022قطر. شايد چند ماه پيش حضورمان 
در اين مرحله به رؤيا شبيه شده بود، اما تيم ملي با هر 
مكافاتي بود از خوان قبلي عبور كرد و حاال رسيده به 
مرحله تعيين سرنوشت. شكر خدا گروه مان متعادل 
از آب درآمده و كنار سوريه، عراق، كره جنوبي، امارات 
و لبنان قرار گرفته ايم. گروه، گروه خوبي است، اما 
درست مثل مرحله قبلي يك غفلت مي تواند همه  چيز 
را خراب كند. مسابقات تيم ملي در اين مرحله با تقابل 
برابر سوريه و عراق در پنجشنبه اين هفته و سه شنبه 
آينده آغاز خواهد شد. براي اين دو بازي اما كادرفني 

تيم ملي احساسات ضد ونقيضي دارد.

   اميدها
اولين دلخوشي اسكوچيچ، بازگشت به ورزشگاه آزادي 
است. بعد از 23ماه، اگر اتفاق خاصي رخ ندهد تيم ملي 
به ورزشگاه آزادي برمي گردد و مي تواند مسابقه مهم با 
سوريه را در استاديوم ملي ايرانيان برگزار كند. اين اتفاق 
بسيار خوبي است، حتي اگر تماشاگران همچنان حق 
حضور در ورزشگاه را نداشته باشــند. اميدواري بعدي 
دراگان، به عبرت گرفتن ملي پوشان از اتفاقات مرحله قبلي 
مربوط مي شود. خيلي دور نشده ايم از زماني كه سبكسري 
بازيكنان در دســت كم گرفتن عراق و بحرين در مرحله 
قبلي، نزديك بود به قيمت حذف تيم ملي تمام شود. حاال 
حتما شاگردان اسكوچيچ با تمركز و جديت بيشتري به 
مصاف رقبا خواهند رفت. دلخوشــي بعدي هم مربوط 
مي شود به تحكيم جايگاه سرمربي كروات در تيم ملي. در 
مرحله قبلي خيلي ها به او باور نداشتند و همچنان نسبت 
به چنين انتخابي در تيم ملي شاكي بودند، اما حاال اين 
مربي توانايي هايش را نشان داده و منتقدان سرسختش از 
اكثريت به اقليت تبديل شده اند. آخرين دلخوشي اسكو 
هم آمادگي ســتاره ها مخصوصا در فاز هجومي است؛ 
جايي كه سردار آزمون همچنان مثل ماشين گل مي زند 
و به تازگي تعداد گل هايش در ليگ روسيه را از 100 هم 
باالتر برد. البته آزمون بازي با سوريه را به دليل محروميت 
از دست داده، اما برابر عراق حتما به ما كمك خواهد كرد. از 
طرف ديگر مهدي طارمي هم اين هفته موفق شد باالخره 
نخســتين گلش در فصل جديد ليگ پرتغال را به ثمر 

برساند و به قول خودش با اعتماد به نفس باال به اردوي تيم 
ملي ملحق شود. بهبود وضعيت عليرضا جهانبخش هم 
كه اصال نيازي به يادآوري ندارد. وينگر افسرده چند ماه 
پيش، حاال در فاينورد به يك ستاره سرپنجه تبديل شده 

كه خوب گل مي زند و خوب پاس گل مي دهد.

   بيم ها
نگراني هايي هم البته هست كه عمده آنها به مصدوميت 
بازيكنان برمي گردد. غيراز محروميت سردار آزمون برابر 
سوريه كه در موردش حرف زديم، چند بازيكن تيم ملي 
هم به دليل آســيب ديدگي 2 بازي پيش رو را از دست 
داده اند. مهم ترين آنها بدون ترديد احســان حاج صفي 
اســت. كاپيتان تيم ملي با وجود همه نقــد و نظرها، 
همچنان براي اين تيم مهره اي مؤثر به شمار مي رود. او در 
بازي سرنوشت ساز با عراق هم پاس گل گره گشاي صعود 
را براي سردار آزمون فرستاد. حضور حاج صفي باتجربه در 
ميانه ميدان مي توانست براي تيم ملي يك غنيمت بزرگ 
باشد، اما فعال او را نداريم. در قلب خط دفاع هم مرتضي 
پورعلي گنجي و عارف غالمي مصدوميت هاي شــديد 
پيدا كرده اند كه بين ايــن دو، قطعا غيبت نفر اول خبر 
مهم تر و بدتري است. يك نگراني ديگر به ابتالي بدموقع 
اسكوچيچ و دستيارش وحيد هاشميان به ويروس كرونا 
مربوط مي شود؛ آنچه مي تواند روند آماده سازي تيم ملي 

را پيش از ديدار با سوريه تحت تأثير قرار بدهد.

   يك ترديد
طبيعتا همه مربيــان دنيا در مورد انتخــاب بازيكنان 
اصلي ترديدهايي دارند، اما اين مسئله در مورد دراگان 
اسكوچيچ دست كم در يك پســت، روزبه روز شديدتر 
مي شود. داريم در مورد دروازه بان تيم ملي حرف مي زنيم. 
انتخاب سنتي اين ســال ها عليرضا بيرانوند بوده، اما او 
مدت هاست بازي نمي كند و حتي در تيم جديدش هم 
هنوز موفق به حضور در ميدان نشده. در نقطه مقابل اما 
گلري مثل امير عابدزاده بعد از پشت سر گذاشتن يك 
فصل رؤيايي در ليگ پرتغال، حاال به ســرعت به ستاره 
تيمش در دسته دوم فوتبال اسپانيا تبديل شده است. 
آيا به زودي شاهد يك تغيير بزرگ در قفس توري تيم 
ملي خواهيم بود؟ هنوز معلوم نيست، اما قطعا اين مسئله 
حجم قابل توجهي از تفكرات و تحليل هاي اسكوچيچ را 

به خودش اختصاص داده است.

فهرست نهايي تيم ملي ايران براي 2بازي مقدماتي جام جهاني مقابل 
سوريه و عراق اعالم شد. سرمربي تيم ملي روز يكشنبه نام 10بازيكن 
از ليگ داخلي را اعالم كرده بود و ديروز نام 17لژيونر نيز اعالم شد تا 
ليست 27نفره تيم ملي كامل شود. البته از جمع 17لژيونر، انتقال جعفر 
سلماني از پرتغال به استقالل روز گذشته قطعي شد تا تعداد لژيونرها 
به 16و تعداد بازيكنان ليگ برتر به 11نفر برسد. از اين جمع 27نفره در 
هر بازي 23نفر مي توانند در ليست بازيكنان اصلي و ذخيره تيم ملي 

قرار بگيرند. نام 27بازيكن نهايي تيم ملي به اين شرح است.

  دروازه بان ها: عليرضا بيرانوند )بوآويشتا - پرتغال(، امير عابدزاده 
)پونفرادينا - اسپانيا(، پيام نيازمند )پورتيموننزه - پرتغال(

  مدافعان: شــجاع خليل زاده )الريان - قطر(، حسين كنعاني زادگان 
)االهلي - قطر(، ميالد محمدي ) بدون تيم(، اميد نورافكن )سپاهان(، 
صادق محرمي )ديناموزاگرب - كرواســي(، جعفر سلماني )استقالل(، 

صالح حرداني )فوالد(، ســياوش يزداني )اســتقالل(، عارف آقاســي 
)استقالل(

  هافبك ها: ميالد ســرلك )پرســپوليس(، احمد نوراللهي )شباب 
االهلي - امارات(، محمد كريمي )سپاهان(، ياسين سلماني )سپاهان(، 
زبير نيك نفس )استقالل(، عليرضا جهانبخش )فاينورد - هلند(، سعيد 
عزت اللهي )وايله - دانمارك(، وحيد اميري )پرســپوليس(، ســامان 
قدوس )برنتفورد - انگليس(، مهدي ترابي )پرسپوليس(، علي قلي زاده 

)شارلروا - بلژيك(

  مهاجمان: كريــم انصاري فرد )آ.ا.ك آتن - يونــان(، مهدي قائدي 
)شباب االهلي - امارات(، سردار آزمون )زنيت - روسيه(، مهدي طارمي 

)پورتو - پرتغال(
 از بين 27بازيكن دعوت شــده، ميالد محمدي تنها بازيكني است كه 
باشــگاه ندارد. او چند روز قبل قراردادش با خنت بلژيك را فسخ كرد و 

هنوز باشگاه جديدش را انتخاب نكرده است. با لژيونر شدن كنعاني زادگان 
و نوراللهي تعداد ملي پوشان پرسپوليس به 3نفر كاهش پيدا كرده و در 
عوض تعداد استقاللي ها به 4بازيكن رسيده كه 3نفر از آنها خريدهاي 
جديد اين تيم هستند. استقالل هم اكنون بيشترين بازيكن را در ليست 
تيم ملي دارد. لژيونرهاي تيم ملي از 11كشور مختلف به اردوي تهران 
مي آيند و بيشــترين تعداد آنها )3نفر( در ليگ پرتغال شاغل هستند. 
ياسين سلماني و محمد كريمي 2هافبك جوان سپاهان براي نخستين بار 
در اردوي تيم ملي حضور خواهند داشت. سلماني تنها 19سال دارد و 
محمد كريمي نيز 25ساله است. زبير نيك نفس و عارف آقاسي نيز پيش از 
اين در اردوهاي نهايي تيم ملي حضور نداشته اند اما بعد از استقاللي شدن 
نامشان در ليست 27نفره قرار گرفته اند. ليست فعلي اسكوچيچ نسبت 
به فهرستي كه او در خردادماه براي مســابقات بحرين اعالم كرده بود، 
7تغيير دارد و كمال كاميابي نيا، سيامك نعمتي، دانيال اسماعيلي فر، 
مرتضي پورعلي گنجي، مجيد حسيني، محمدرضا اخباري و كاوه رضايي 

از تيم ملي حذف شده اند.

  آماده باش 27نفره به سوريه و عراق
  ليست تيم ملي براي 2بازي اول از رقابت هاي مقدماتي جام جهاني2022 اعالم شد
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آماربازي

ديگرتنتاننميلرزد؟

مرديباچندقلب

پيكاناصفهان،ذوبآهنتهران

يحيي با توضيح اينكــه قيمت يك 
بازيكن الهالل 600ميليارد تومان 
اســت، از فدراســيون خواسته به 
سرخپوشــان اجازه بدهد بازيكن 
خارجي بگيرند. براساس قانون، جذب 
بازيكن خارجي تنها براي باشــگاه هايي 
آزاد شده كه بدهي نداشته باشند و طبيعتا پرسپوليس و استقالل 
جزو آنها نيستند. خواسته گل محمدي از فدراسيون قابل بررسي 
است، اما جالب مي شــود اگر مصاحبه چند روز پيش سرمربي 
سرخپوشان را بخوانيم؛ جايي كه او گفته بود: »وقتي اسم بازيكن 
و مربي خارجي مي آيد تن و بدن ما مي لرزد و ياد بدهي هايي كه 
درگير آن هستيم، مي افتيم. باشگاه ما در اين زمينه پرونده دارد 
و شــرايط مالي هم اجازه نمي دهد كه بــه بازيكن خارجي فكر 
كنيم.« خب االن چي شد؟ ديگر با شنيدن اسم خارجي ها، تن تان 

نمي لرزد؟ ظرف اين چند روز، چه چيزي تغيير كرد؟

خدا را شــكر باالخره تيــم جديد 
حامد پاكدل هم مشــخص شد تا 
بزرگ ترين سرگيجه رنگي تاريخ 
فوتبال ايران به پايان برسد. حامد 
پاكدل فصل گذشته در آلومينيوم 
اسمش را ســر زبان ها انداخت و بين 
2 نيم فصل شايعه انتقال او به چند تيم مطرح منتشر شد. آن 
روزها اين بازيكن در سلسله رفتارهايي عجيب، به هر كدام از 
اين تيم ها يك جور چراغ سبز نشان مي داد؛ يك روز استوك 
قرمز مي پوشيد، يك روز استوك آبي به پا مي كرد، يك روز سوار 
تراكتور مي شد تا از تيم تبريزي دلبري كند، يك روز خودش 
استوري مي گذاشت و به استقالل نزديك مي شد، يك روز هم 
داداشش به نفع پرسپوليس اســتوري مي گذاشت. خالصه 
داستان بامزه اي شده بود. حاال اما حضور او در پرسپوليس قطعي 

شده تا بلكه براي مدتي رنگين كمان قلب حامد آرام بگيرد!

در اين پنجره تابستاني داستان پيكان 
و ذوب آهن بســيار جالــب از آب 
درآمده؛ عجيــب و غريب و كامال 
ايراني! 2 باشــگاه به محض آغاز 
فصل نقل وانتقاالت سرمربيان شان 
را با هــم عــوض كردنــد و االن هم 
همينطوري پشت سر هم دارند بازيكن به هم مي دهند. مجتبي 
حسيني كه بدترين عملكرد ممكن را در ذوب آهن داشت، شد 
ســرمربي پيكان و مهدي تارتار هم از جمع خودروســازان به 
اصفهان كوچ كرد. تارتار البته در نخستين اقدام، اوت اندازش 
يعني نادر محمدي را با خودش به ذوب آهن برد و بعد هم ترتيب 
انتقال محمد خدابنده لو، آرمان قاسمي و دانيال ماهيني را داد. 
از آن طرف هم پيكان پيمان رنجبري را از ذوب گرفت تا ارتباط 2 
تيم مستحكم تر شود. همينطوري پيش برويم در پايان فصل يك 

پيكان اصفهان و يك ذوب آهن تهران خواهيم داشت!

متریكا

تيم ذوب آهن با جذب 12بازيكن ركورددار 

جذب بازيكن در نقل وانتقاالت تابســتاني 12
است. ذوب آهن فصل گذشته به پايين ترين 
رتبه خود در تاريخ ليگ برتر رسيد و  تارتار در 
بدو ورودش به اين باشــگاه تصميم گرفته تغييــرات فراواني در تركيب 
سبزپوشان ايجاد كند. تا اين مقطع از نقل وانتقاالت، ذوب آهن 12بازيكن از 
ليگ برتر، ليگ يك و ليگ2ايران به خدمت گرفته كه 3بازيكن از تيم سابق 
تارتار يعني پيكان به اصفهان آمده اند. آرمان قاسمي، دانيال ماهيني، محمد 
خدابنده لو، بابامحمدي، پوريا پورعلي، حبيب فرعباسي، حسين ابراهيمي، 
رضا خالقي فر، ســجاد جعفري، ســجاد دانايي، عارف رستمي و مرتضي 
خراساني 12خريد ذوب آهن تا روز 8شهريور بوده اند و اين تيم به دنبال جذب 

نادر محمدي اوت انداز معروف تيم پيكان هم هست.

  بعد از ذوب آهن، تيم اســتقالل ركورددار 

جذب بيشترين بازيكن در نقل وانتقاالت بوده 08
است. آبي ها تا روز گذشته 8بازيكن را به طور 
قطعي جذب كرده اند و ميزان تغييرات آنها در 
فاصله 2 فصل، عدد قابل توجهي است. اميرحسين حسين زاده و ابوالفضل 
جاللي )ســايپا(، زبير نيك نفس و عارف آقاسي )فوالد(، امين قاسمي نژاد 
)پديده(، عليرضا رضايي )پيكان(، محمدرضا آزادي )پانتوليكوس يونان( و 
جعفر سلماني )پورتيموننزه پرتغال( 8خريد آبي ها تا عصر ديروز بوده اند. 
6بازيكن از اين جمع سهميه ليگ برتري حساب مي شوند اما ممكن است 
استقالل دروازه باني كه از پيكان آمده يعني عليرضا رضايي را به طور قرضي به 
تيم ديگري واگذار كند. اين موضوع بستگي به ماندن يا رفتن رشيد مظاهري 

دارد. استقالل همچنين خواهان رايان تفضلي و لوسيانو پريرا هم هست.

 و اما تيم هايــي كه هنوز هيــچ بازيكني 

نگرفته اند؛ درحالي كه روزهــاي زيادي از 00
نقل وانتقاالت تابستاني سپري شده تيم هاي 
پديــده، نفــت آبــادان، فــوالد، نفــت 
مسجدسليمان و هوادار هنوز هيچ بازيكن جديدي نخريده اند. فوالد كه اين 
فصل با هدايت ويسي به ليگ مي آيد چند بازيكن از دست داده و تازه در چند 
روز اخير تمديد قرارداد بازيكنان سابقش را آغاز كرده است. هوادار همچنان 
بالتكليف و به دنبال فروش امتياز است. نفت آبادان و نفت مسجدسليمان به 
روال سال هاي گذشــته تا آخرين روزهاي نقل وانتقاالت شرايط مالي و 
مديريتي نامعلومي دارند. پديده هم بعد از چندبار تغيير مالكيت، اوضاع 
نامشخصي دارد و جانشين رحمتي در اين تيم هنوز مشخص نشده است. 
البته تراكتور هم به دليل بسته بودن پنجره اش هنوز با هيچ بازيكني رسما 

قرارداد نبسته است.

برنامه بازي ها

دوشنبه 22 شهريور

سه شنبه 23 شهريور

ليگ قهرمانان-يك هشتم

استقالل ایران - الهالل عربستان

21:30

استقالل تاجیكستان - پرسپولیس ایران

19:30
النصر عربستان - تراکتور ایران 

20:30

20:30

21:00

11 شهريور 1۴00

16 شهريور 1۴00 

1۵ مهر 1۴00

20 مهر 1۴00

20 آبان 1۴00 

2۵ آبان 1۴00 

7 بهمن 1۴00

12 بهمن 1۴00 

۴ فروردين 1۴01 

۹ فروردين 1۴01

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 نهايي
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در انتظار معجزه
رئالي ها هنوز منتظر امباپه هستند

آخرين شب فوتبال باشگاهي در اروپا پيش از فيفادي 
پيش رو با اتفاقاتي همراه بود. بارسلونا به زور ختافه را برد 
و گريزمان هو شد، مورينيو باز هم روي نيمكت آاس رم 
طعم پيروزي را چشيد، ميالن با دبل ژيرو به بردي پرگل 
دست يافت، تاتنهام 9امتيازي شد و به تنهايي برصدر 
جدول ليگ برتر تكيه زد، مسي نخستين بازي اش را 
با پيراهن پاري سن ژرمن انجام داد و اواسط نيمه دوم 
به جاي نيمار و در پست پشت مهاجم به ميدان رفت و 
هربار پا به  توپ شد مورد تشويق شديد هواداران قرار 
گرفت، منچستريونايتد با بدبختي ولوز را برد و هواداران 
در شبكه هاي اجتماعي ابراز اميدواري كردند كه رونالدو 
اين بازي را نديده باشد، اتلتيكو با گل به خودي دقيقه 
پاياني ويارئال توانست از شكست 2بريك بگريزد، يووه 
به رده دوازدهم سري آ سقوط كرد تا انتقادات از الگري 
استارت بخورد و درنهايت ولفسبورگ هم با فان بومل به 

صدر بوندس ليگا رسيد.

   گل 30 هزار
30 هزارمين گل تاريخ ليگ برتر هم يكشنبه به ثمر رسيد. 
كريس وود از برنلي در تساوي يك-يك مقابل ليدز نامش را 
در تاريخ فوتبال ثبت كرد. گلزنان گل هاي رند قبلي به اين 

ترتيب به تاريخ ليگ راه يافته بودند: 
يــك: برايــان دين)شــفيلديونايتد(۱۹۹۲، ۱00: اريك 
كانتونا)ليدز(۱۹۹۲، ۱000: مايك نيول)بلكبرن(۱۹۹3، 
۵000: انــدي تاونسند)آســتون ويال(۱۹۹۶، ۱0000: 
لــس فرديناند)تاتنهــام(۲00۱، ۱۵000: موريتــس 
فولتس)فــوالم(۲00۶، ۲0000: مــارك آلبرايتــون 
)آســتون ويال(۲0۱۱، ۲۵000: زالتان)منچستريونايتد( 

۲0۱۶، 30000: كريس وود)برنلي(.

   ركورد بزرگ سون
ســون هيون مين دومين گل 3 امتيازي اش را در اين فصل 

براي تاتنهام زد تا اين تيم لندنــي را با صددرصد امتيازات 
به صدر جدول ببرد. حاال نونو اسپريتو با تاتنهام صدرنشين 
اســت درحالي كه تيم قبلي اش يعني ولوز حتي يك امتياز 
به دست نياورده. سون ركوردي شخصي هم به نام خودش 
ثبت كرد. گل شانسي اش به واتفورد در دويستمين بازي اين 
مهاجم كره اي در ليگ برتر زده شــد. او نخستين بازي اش 
را در تاتنهام در ۱3سپتامبر۲0۱۵ انجام داد و به عنوان يار 
تعويضي مقابل ساندرلند به ميدان رفت؛ ۲00بازي، ۷۲گل، 
۴3پاس گل، بهترين بازيكن فصــل در فصل ۲0-۲0۱۹ و 

۱۹-۲0۱8، كارنامه سون در اين سال ها بوده است.

   گل تمام هلندي
پس از ۱۲ســال يك گلي تمام هلندي در الليگا زده شــد. 
گل دوم بارسلونا به ختافه حاصل پاس فرنكي دي يونگ و 
ضربه ممفيس بود كه اين اتفاق از سال۲00۹ كه هونتالر با 
پاس آرين روبن براي رئال گل زده بود، سابقه نداشت. اين 
اتفاق نخستين بار در ژانويه۲00۴ رخ داد، جايي كه جوواني 
فان برونخورســت به كاليورت پاس گل داد تا بارسا يك گل 

تمام هلندي داشته باشد.

   بارساي شوت نزن
در غياب مســي، بارســا يك تيم معمولي با تاريخي غني 
است. بارسايي ها در بازي با ختاف تنها ۷ بار اقدام به شوت 
زدن كردند كه 3 تاي آن داخــل چارچوب بود و ۲ تا تبديل 
به گل شد. اين بدترين آمار اين تيم در يك بازي خانگي از 
فصل0۴-۲003 بود. يك بار هم همين آمار در زمان والورده و 

در ژانويه۲0۱۹ در بازي خارج از خانه تكرار شده بود.

   آرسنال را جا گذاشت
با برد خفيف يــك بر صفر در زميــن ولورهمپتون، ركورد 
شكســت ناپذيري در ديدارهــاي خارج از خانــه از چنگ 
آرسنال بيرون آمد و به منچستريونايتد رسيد. يونايتد تعداد 

مسابقه هاي بدون باخت خود 
در ديدارهاي خارج خانه را 
به عدد۲8رساند كه ركورد 

جديدي است. با اين تفاوت كه 
ركورد آرسنال در دوران طاليي 

اين باشــگاه و در زمان ليگ طاليي 
بدون باخت در ســال۲00۴ثبت شده بود و 

آمار منچستر در حالي به دســت آمده كه بيشتر اين 
بازي ها را در ورزشگاه هاي خالي تيم هاي حريف برگزار 

كرده است. منچستر در اين ۲8بازي ۱8تا را برده و ۱0بار 
مساوي كرده؛ ۵۱گل زده و ۱۹گل خورده.

   اوله در باشگاه 100تايي ها
اوله گونار سولسشــائر به ركورد ۲00مسابقه روي نيمكت 
منچســتريونايتد به عنوان ســرمربي رســيد تا در جمع 
۹سرمربي تاريخ اين باشگاه با ركورد 3رقمي جاي بگيرد. 
از ميان 8 ســرمربي قبلي تاريخ باشگاه كه تعداد بازي هاي 

خود را 3رقمي كرده اند، تنها ارنست منگنال توانسته در 
۱00بازي نخست، بردهاي بيشتري نسبت به اوله كسب 
كند با ۵۴برد. ركورد اوله به اين شــرح است؛ ۱00بازي، 
۵3برد، ۲8تســاوي، ۱۹باخت، ۱8۲گل زده، ۱0۷گل 

خورده.

   سنت شكني مورينيو
مورينيو كه يك مربي با افكار تدافعي شناخته مي شود، 
در ايتاليا انگار مربي ديگري است. او با برد ۴بر صفر 
مقابل ســالرنتينا تيمش را به صدر جدول برد. اين 

براي دومين بار از ســال۱۹۷0 است كه آاِس رم 
در ۲ بازي ابتدايــي ليگ موفق 
به زدن حداقل ۷ گل مي شود. 
نخستين بار اين اتفاق در فصل 

0۴-۲003 رقم خورده بود.

نشست خبري سرمربيان كشتي آزاد و فرنگي روز گذشته 
برگزار شــد و محمد بنا و پژمان درستكار به حواشي اخير 
پيرامون كشتي پاسخ دادند. ســؤاالت از محمد بنا بيشتر 
درباره انتخاب هاي ملي پوشــان بود كه بنا آب پاكي را روي 
دســت همه ريخت و گفت: »عدالت رعايت شده ولي من 
سيستم خودم را داشته و دارم!« درستكار هم كه با انتقادات 
بسياري سرمربي آزادكاران شده اســت، با گاليه از اينكه 
استقبال خوبي از او نشده، صحبت هايش را پيش برد. عليرضا 
دبير هم در دقايق پاياني جلسه به نشست خبري آمد و درباره 

ابهامات روزهاي اخير توضيحاتي ارائه داد.

   محمد بنا: نفرين مادرها باشد براي من!
محمد بنا، سرمربي تيم ملي كشتي فرنگي درباره نحوه انتخاب 
ملي پوشان براي رقابت هاي جهاني گفت: »فرايند از زمان خادم 
سر زبان  ها افتاد و چرخه هم از زمان آقاي دبير. من سال هاست 
شرايط خاص خودم را درباره انتخابي داشتم. من تفكرات خودم را 
دارم و صد درصد درباره انتخابي تيم ملي براي جهاني نروژ عدالت 
رعايت شده اســت.« بنا درباره مهدي فالح كه گفته در حق او 
اجحاف شده است، گفت: »اگر او ادعاي انتخابي جهاني را دارد، 
بالي كه جلوتر از اوســت. ساروي ثابت شده اســت و من  از او در 
المپيك جواب گرفتم. خيلي دوستان مدام از عدالت مي گويند. 
برويد صحبت هاي خادم را ببينيد كه با يك مسابقه انتخابي به 
جايي نمي رسيم. هي مي گويند به فالن كشتي گير توجه نشد و 
مادرش نفرين مي كند، خب اگر نفريني هست، باشد براي من! 
براي من عزت و شرف كشورم و ســربلندي تيمم از هر چيزي 
مهم تر است.« سرمربي فرنگي كاران درباره انتقادهاي عبدولي 
بابت كنار رفتن از تيم ملي، گفت: »كادر فني شرايط و قوانيني 
دارد و هر كس در اين چارچوب باشد، مي تواند در تيم ملي باشد. 
عبدولي مورد احترام همه است. به او گفتم اردوها شروع شده بيا، 
اما او مي گفت تمرينم را مي كنم مي روم خانه! به او گفتم عزيزم 
قرنطينه است. به او پيغام داديم بيا در جام تختي كشتي بگير اما 
نيامد. وقتي هم شركت نكرد از چرخه خارج شد. با او يا ديگران 
هيچ مشكل شــخصي ندارم. من يا ديگران هيچ كدام از تيم ملي 

باالتر نيستيم.«

   درستكار: درباره يزداني فاجعه سازي نكنيد
پژمان درستكار، ســرمربي جديد تيم ملي كشتي آزاد است كه 
انتخابش با انتقادات بسياري روبه رو شده و خيلي ها عليرضا دبير را 
بابت انتخاب او متهم به رفيق بازي مي كنند. درستكار روز گذشته 
در ابتداي نشست خبري نيز با همين سؤال مواجه شد و پاسخ داد: 
»ما هميشه در كشتي خوش استقبال و بدبدرقه بوديم اما براي 
من بداستقبال بوديم! من در مورد انتخاب خودم نبايد پاسخگو 
باشم و خود آقاي دبير توضيحات جامعي را دادند. ايشان محبت 
داشت و به من اعتقاد دارد. او آبروي خودش و كشتي را بيشتر از 
هر چيزي دوست دارد. او در اين زمينه رفيق بازي نكرد و احساسي 
تصميم نگرفت. تصميمي است كه ايشان گرفته و من هم فقط 
با خدا معامله كردم كه آمدم.« درســتكار درباره غيبت محسن 
كاوه در كنار خودش گفت: »آقاي كاوه بزرگ و رئيس ماســت 
و سمت ايشــان مدير تيم هاي ملي است. اگر تشريف بياورند در 
خدمت شان هستيم.« سرمربي آزادكاران درباره برنامه هايش براي 
جلوگيري از تحميل چهارمين باخت يزداني مقابل تيلور و اينكه 
آيا بهتر نيست قاسمپور در اين وزن به رقابت هاي جهاني اعزام 
شود، گفت: »خواهش من اين است كه فاجعه سازي نكنيد، هيچ 
اتفاقي نمي افتد. يزداني در المپيك تاكتيك بهتري داشت و اگر 
در ثانيه هاي پاياني مديريت بهتري مي شد، به پيروزي مي رسيد. 
احساس مي كنم حسن اين توانمندي را دارد كه او را شكست بدهد 
و اميدوارم اين بار اتفاق خوبي بيفتد. ما هم تمام تالش مان را براي 

آناليز خوب حريف انجام مي دهيم.« 

   دبير: به انتخابي اعتقاد ندارم
عليرضا دبير كه در دقايق پاياني به محل نشســت آمده بود، در 
ابتداي صحبت هايش از افتتاح كمپ كشــتي در روزهاي آينده 
خبر داد: »كمپ كشتي را با ۴مدال آور المپيك تا چند روز آينده 
افتتاح مي كنيم و مسئوالن هم اگر دوســت داشتند مي توانند 
بيايند. البته هر مسئولي كه واكسن زده باشد مي تواند به مراسم 
افتتاحيه بيايد.« رئيس فدراســيون در ادامه با دفاع از عملكرد 
محمد بنا در انتخابي تيم ملي گفت: »تا روزي كه در فدراسيون 
هســتم به برگزاري يك انتخابي اعتقاد ندارم. انتخابي بايد در 
چارچوب چرخه باشد. عملكرد كشتي گير بايد ۵ يا ۶ماه بررسي 
شود. خيلي از كشتي گيران در زمان ما با يك انتخابي در خرداد 
ضربه خوردند. مثال طرف در شــهريور۹0 قهرمان جهان شده، 
بعد او را رها كرديم و بعد ۹ماه گفتند بيا در خرداد انتخابي بگير. 
مي گويند آقاي بنا مشــورت پذير نيست. بحث هاي او با سوريان 
يا من را قبل از المپيك بايد مي ديديــد. هم او و هم پژمان وقت 

مي گذارند و از آنها ممنونم.«

منهای فوتبال

شب رونمايي از مسي
آخرين شب فوتبال باشگاهي پيش از فيفادي شبي به ياد ماندني بود

چيرو لوپس نخســتين نفري بود كه اعالم كــرد رئال مادريد 
هيچ يك از نام هايي كه در رسانه ها گفته شده شامل پوچتينو، 
كونته، آلگري را به عنوان سرمربي نمي خواهد. او نخستين كسي 
بود كه تمديد لوكاس واسكس را اعالم كرده و گفته بود راموس 
و واران نمي مانند. حاال اين خبرنگار اسپانيايي مدعي است كه 
امباپه به رئال مي رود: »قبال مي گفتم ۹0درصد احتمال دارد تا 
امباپه به مادريد بيايد اما االن مي گويم ۹۵درصد احتمال دارد.«
اين مهاجم فرانسوي در شبي كه هر دو گل پاري سن ژرمن را 
وارد دروازه رمس كرد، تحت الشعاع نخستين بازي مسي قرار 
گرفت. مســي غيراز چند تا پاس كوتاه در ميانه ميدان هيچ 
كاري نكرد اما همه از او حرف مي زنند و نه از بهترين بازيكن اين 

ميدان. شايد همين اتفاق او را به رفتن از پاريس تحريك كند اما 
قطري ها هنوز اجازه اين انتقال را صادر نكرده اند. نماينده هاي 
فلورنتينو پرس ازجمله كيا جورابچيان، ايجنت و وكيل ايراني 
در حال تالش براي جوش دادن اين معامله هستند. برادر امير 
قطر گفته اگر رئال گرت بيل را ۱00 ميليون خريده، پس بايد 
براي امباپه ۲00تا بدهد. پيشنهاد ۱۷0+۱0ميليوني رئال از 
سوي پي اس جي رد شده. آنها با اين رقم مي خواهند يك بازيكن 
ديگر رئال هم در قرارداد گنجانده شود. مذاكرات فعال با خانواده 
سلطنتي قطر در حال برگزاري است و لئوناردو، مدير ورزشي 
پاري سن ژرمن ديگر نقشي در اين مذاكرات ندارد. ودي گالتي از 
اسكاي اسپورتس ادعا كرده بود كه رئال پيشنهادي ۲۱۵ميليون 
يورويي به پاريس داده و مالكان قطري آن را قبول كرده اند اما 

اين ادعا تكذيب شد.
امروز آخرين مهلت است و ساعت ۱۲شب به وقت محلي پنجره 
نقل وانتقاالت بســته مي شود. ديروز ميشــاييل زورك، مدير 

دورتموند قاطعانه اعالم كرده بود كه هالند در اين پنجره فروخته 
نمي شود. ريچارليســون هم در اورتون ماندني شد. بنابراين 
جانشيني براي امباپه خريداري نشده است. پوچتينو، سرمربي 
آرژانتيني پي اس جي هم بعد از پيروزي مقابل رمس گفته بود 
امباپه مي ماند: »او بازيكن ماست. فوتبال پر از شايعات است. 
رئيس باشگاه و لئوناردو بسيار واضح صحبت كرده اند. او اينجا با 
ماست. از داشتنش بسيار خوشحالم. او يكي از بهترين هاست و 

براي ما شبيه يك هديه است.« 
خاويذ هرايس، خوسه لوييس ســانچس، خوسپ پدررول و 
روزنامه اكيپ فرانسه مدعي هستند امپابه در پاريس مي ماند اما 
در مقابل چيرو لوپس، ادو آگيره و خوسه فليكس دياس از رئالي 
شدن ستاره فرانســوي اطمينان دارند. اگر معجزه رخ بدهد، 
امباپه در رئال مادريد ســالي 3۵ميليون حقوق خواهد گرفت 
و تا سال۲0۲۷قراردادش اعتبار خواهد داشت، اتفاقي كه هم 
فشار پرز برخواهد داشت و هم جذابيت را به الليگا برمي گرداند.

دفاع خطي درستكار، بنا و عليرضا دبير
سرمربيان 2تيم آزاد و فرنگي در نشست خبري از برنامه هاي 
خود براي مسابقات جهاني نروژ گفتند و رئيس فدراسيون نيز 

به دفاع از هر دوي آنها پرداخت

دومين ناكامي در يك خريد

يكي از بازيكناني كه استقاللي ها اميد داشتند براي فصل آينده 
جذبش كنند، صالح حرداني بود. فرهاد مجيدي به صراحت در 
مصاحبه هايش گفته بود به اين بازيكن احتياج دارد و از حضور 
او در جمع آبي پوشان استقبال مي كند. بر اين اساس قرار شد 
مديران اســتقالل با همتايان خود در فوالد خوزستان مذاكره 
كنند و رضايتنامه حرداني را بگيرند؛ اتفاقي كه گويا با موفقيت 
همراه نشده است. ديروز خبر رســيد حرداني در خط دفاعي 
فوالد ماندگار شده، اما شايد جالب باشد بدانيد اين دومين فصل 
پياپي است كه دست فرهاد مجيدي به اين بازيكن نمي رسد. 
مجيدي در پايان فصل گذشته و پس از شكست در فينال جام 
حذفي برابر تراكتور از سرمربيگري استقالل كنار رفت، اما بعدا 

خودش اعالم كرد جدايي اش از سر اجبار بوده، وگرنه براي ليگ 
بيستم ليست خريد هم مشخص كرده بود. مجيدي براي اثبات 

ادعايش، آن ليست خريد را در صفحه شخصي اش منتشر 
كرد كه نام اين بازيكنان در آن ديده مي شــد: »احسان 

حاج صفي، دانيال اســماعيلي فر، رضا اسدي، آرمين 
ســهرابيان، عادل حرداني و آرمان رمضاني.« غيراز 
اينكه جذب نفرات اين ليســت بسيار دشوار بوده و 
االن هم فقط آرمان رمضاني از بين آنها در استقالل 
حاضر است، بايد به اين نكته اشاره كرد كه »عادل 
حرداني« اشتباه لپي مجيدي بوده و همان موقع 
هم همه فهميدند منظور سرمربي استقالل، صالح 
)يا همان سعادت( حرداني بوده است. به هر حال 
پارسال كه اصال خود مجيدي در استقالل نماند 
و امسال هم كه او ماندگار شد، فوالد حرداني را 

به آبي ها نداد.

دست فرهاد مجيدي باز هم به حرداني نرسيد
در اين سطح نبودي برادر

بار ديگر ليست تيم ملي اعالم شــده و بار ديگر اثري از 
اسم علي عليپور در اين فهرست نيست. همين مسئله 
باعث شــده مهاجم پيشين پرســپوليس و بازيكن 
فعلي ماريتيمو بــراي چندمين مرتبه نســبت به 
عدم حضورش در فهرست گاليه مند باشد. عليپور 
مي گويد دفعات قبلي هم كه بــه تيم ملي دعوت 
مي شده صرفا در اثر فشار هواداران بوده و حاال ديگر 
توقعي ندارد. صد البته هر بازيكني دوست دارد به 
تيم ملي كشورش دعوت شود. عليپور هم از اين 
قاعده مستثني نيست، اما اين دوست داشتن 
نبايد موجب توقع غيرواقعي شود. علي عليپور 

حتما بازيكن زحمتكشي اســت و با سابقه آقاي گلي در ليگ 
برتر، بي گمان جزو مهاجمان خوب اين ســاليان فوتبال ايران 
به شمار مي رود، اما اينكه او در ترافيك وحشتناك خط حمله 
تيم ملي انتظار دعوت به اردو را داشته باشد، كمي زياده خواهي 
است. شايد حتي دوستان نزديك عليپور هم موافق نباشند بين 
اين همه مهاجم طراز اول كه خيلي از آنها هم لژيونر هستند، 
فوروارد قائم شــهري ماريتيمو به اردو دعوت شــود. مهدي 
طارمي و سردار آزمون به طور كامل از سطح فوتبال ايران فاصله 
گرفته اند و تبديل به مهاجمان بين المللي شده اند. غيراز اينها در 
پست هاي مهاجم، پشت فوروارد و وينگر هم كلي بازيكن معتبر 
و اسم و رسم دار ديگر داريم؛ از كريم انصاري فرد تا مهدي ترابي 
و قائدي و جهانبخش و قلــي زاده و كاوه رضايي و خيلي هاي 
ديگر. در چنين شرايطي سخت است عليپور به تيم ملي دعوت 
شود و سخت تر از آن اين است كه غيبت او در فهرست را ظلم 

و بي عدالتي بدانيم.

واقعيتي كه علي عليپور هرگز نخواست قبول كند

درباره ريخت وپاش چلسي 
داستان هاي زياد ساخته 

شده اما كســي به اين 
توجهــي نكــرده كه 
باشــگاه آبراموويچ در 
اين ســال ها چقدر از 

محل فروش بازيكنانش 
درآمد داشــته اســت. در 

فصل هاي اخيــر بازيكناني مثل 
ادن آزار بــه باالترين قيمــت به فروش 
رفته بودند و ايــن فصل هم در كنار خريد 
۱۱۵ميليون يورويي روملو لوكاكو، ۱8۱/۵ 
ميليون يورو بازيكن فروخته شــد. تامي 
آبراهام با ۴۹/۴ ميليون يــورو به آاس رم 
رفت، قرارداد توموري بــا 3۶/۱ ميليون 
يورو با آث ميالن قطعي شد و كورت زوما 

بــا 3۵/3 ميليون يــورو به 
وستهم انداخته شد. در 
ادامه هم مارك گوهي 
)۲8/8 ميليــون يورو 
به كريستال پاالس(، 
 ۱۱ /۱ ( ساپاكاســتا 
ميليون به آتاالنتا(، تينو 
ليورامنتو )۷/3 ميليون به 
 ســاوتهمپتون(، ويكتور موزس 
)۶/۲ بــه اســپارتاك مســكو(، اوگبــو 
باتــه  لوييــس  بــه خنــك(،   ۴ /3 (
۲بــه ليــدز( و اوليويــه پيــرو / ۲ ( 
۱ ميليــون يــورو بــه ميــالن(  / ۲ ( 
رفتند. چلســي حداقل از ايــن لحاظ از 
پاري سن ژرمن و منچسترسيتي كه پول 

بي حساب خرج مي كنند جلوتر است.

رونالدو نصف مسي
كريســتيانو رونالدو با كمترين هزينــه و تنها با ۱۴/۵ 
ميليون پوند از يوونتوس خريداري شده، اما دستمزدش 
در منچستريونايتد هزينه اين خريد را افزايش مي دهد. 
رونالدو برخالف شايعات اوليه كه حكايت از دستمزد 
هفته اي ۲۵0هزار پوندي او داشت، قرار است در هفته 
۴80هزار پوند حقوق بگيرد. اين مبلغ ۱00 هزار پوند 
بيشتر از گران ترين بازيكن قبلي ليگ برتر يعني كوين 
دي بروين است كه هفته اي 380هزار پوند در قرارداد 
جديدش از منچسترســيتي مي گيرد. همين حقوق 
نجومي كريستيانو رونالدو هم از حقوق مسي در پاريس 
كه هفته اي يك ميليون يورو است، نزديك به ۵0درصد 
كمتر است. مشــكل برند CR7 هم ظاهرا حل شده و 
رونالدو مي تواند پيراهن شــماره۷را كه توسط كاواني 
اشغال شده بود به دست آورد. كاواني با همين پيراهن 
در بازي با ولوز به زمين رفت و احتماال آخرين باري بود 

كه آن را مي پوشيد.

خرج چلسي در آمد
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در روز هفتم پارالمپيك توكيو 2طال در دووميداني، يك نقره و يك برنز در وزنه برداري، تعداد مدال هاي ايران را به 11 و رتبه ما را به 12 رساند
در هفتمين روز از بازي هاي پارالمپيك2020 توكيو كه روز شــلوغي براي كاروان ايران بود، 4ورزشكار 
كشورمان موفق به كســب مدال شــدند كه در ميان آنها مدال نقره منصور پورميرزايي در دسته 107+ 
كيلوگرم پاراوزنه برداري، ياد و خاطره مرحوم ســيامند رحمان قهرمان 2 دوره گذشته پارالمپيك را در 

اين وزن زنده كرد.

   كمانداري كه مدال آور نشد
روز گذشته نخســتين نتيجه كاروان پارالمپيك ايران را تيراندازي با كمان ثبت كرد. نتيجه اي كه البته با حذف 
همراه بود تا در ابتداي روز ششم، كام ها شيرين نشود. فرزانه عسگري در حالي در مرحله يك هشتم نهايي كامپوند 
انفرادي به مصاف »ويرجيليو« از ايتاليا رفت كه تنها با يك امتياز اختالف و با نتيجه 136 بر 135 مجبور به وداع 
با توكيو شد. محمدرضا زندي ديگر پاراكماندار ايران بود كه در مادهW1 انفرادي مردان ابتدا »لي ژي« از چين را 
138 بر 133 از پيش رو برداشت تا به يك چهارم نهايي برسد. او در اين مرحله بار ديگر با رقيبي از چين مصاف داد. 
زندي با برد 137 بر 129 برابر »ژانگ« خودش را به نيمه نهايي رساند تا رقيب »ديويد دراهونينسكي« از جمهوري 
چك شود اما با قبول شكست 139 بر 131 از فينال دور ماند. او درحالي كه شانس رسيدن به مدال برنز را داشت، 
139 بر 134 مقابل »حكيم اوغلو« از تركيه شكست خورد و چهارم شد. زندي بعد از ناكامي در كسب مدال گفت: 
»بي دقتي از خودم بود. در تير ماقبل فينال عجله كردم و كمي هم باد مي آمد. زمان داشتم و بايد ديرتر تير مي زدم. 

به نظرم يك مقدار عجله كردم.«

   شليك، دور از مدال
رقيه شجاعي ديگر نماينده كاروان ايران بود كه در تيراندازي و در رشته تفنگ بادي 10متر ايستاده با هدف كسب 
مدال در خط آتش ايستاد. او در رقابت با 20تيرانداز ديگر توانست 624.1 امتياز به دست بياورد و با ايستادن در رده 
پنجم فيناليست شود. شجاعي در پايان با 163.0امتياز به عنوان ششمي دست يافت تا سهمي از مدال ها نداشته 
باشد. نرسيدن به سكو آنقدر براي اين پاراتيرانداز دشوار بود كه بعد از مسابقه با چشماني گريان سالن مسابقه را 

ترك كرد و تصميم گرفت صحبتي هم با خبرنگاران انجام ندهد.

   دووميداني، طال و باز هم طال
پارادووميداني كاران اما روز بسيار خوبي را ســپري كردند. امير خسرواني نخستين نماينده اين رشته در مسابقات 

ديروز بود كه توانست يك طالي ارزشــمند را به مدال هاي كاروان اضافه كند. او در مسابقات پرش طول در كالس
T12، توانست در رقابت با 9رقيبش ركورد 7متر و 21سانتي متر را ثبت و مدال طال را از آن خود كند. خسرواني كه 
با اين مدال چهارمين طالي كاروان را به دست آورد، بعد از قهرماني اش گفت 7.21ركوردي نبوده كه مي خواسته و 
مي توانسته ركورد بهتري هم ثبت كند. هدفي كه در مسابقات آينده آن را دنبال خواهد كرد. در ادامه مهدي اوالد هم 
 F11 مسير را براي دووميداني طاليي نگه داشت. او كه به همراه نورمحمد آرخي در رقابت هاي پرتاب وزنه كالس
حضور داشتند، ابتدا 13.53متر پرتاب كرد. او در پرتاب دوم 14.12 و در پرتاب سوم 14.01متر را به ثبت رساند. اين 
پرتابگر نابينا در حركت چهارم و پنجم با ثبت ركورد 14.40 و 14.43متر 2بار پياپي ركورد شخصي اش را افزايش داد 
و درنهايت با پرتاب 13.79متر در پرتاب ششم، صاحب گردن آويز طال شد. آرخي اما با ثبت 12.78متر در رده ششم 
قرار گرفت. الناز دارابيان نيز كه در پرتاب ديسك زنان كالسF53 شركت كرده بود، به عنواني بهتر از ششمي نرسيد. 
او در اين مسابقات در پرتاب اول 10.79متر را ثبت كرد و در پرتاب هاي بعدي هم بهترين ركوردش 12.49متر بود.

   اولين برنز و نقره فوق سنگين در پاراوزنه 
پاراوزنه برداري همانطور كه نخستين مدال )نقره امير جعفري( و نخستين طال )روح اهلل رستمي( را نصيب كاروان 
ايران در پارالمپيك توكيو كرد، نخستين برنز را نيز به نام خود زد. در روز آخر رقابت هاي پاراوزنه سامان رضي در 
دسته 107-كيلوگرم به رقابت پرداخت. او در حركت نخست در مهار وزنه 231كيلوگرمي موفق نبود و با 2چراغ 
قرمز و يك چراغ سفيد داوران روبه رو شد. سپس در حركت دوم اين وزنه را به سادگي باال برد و برنز خود را قطعي 
كرد. رضي در حركت سوم پشت وزنه 233كيلوگرم قرار گرفت اما در مهار آن ناموفق بود تا كارش با برنز تمام شود. 
اما نقطه اوج مسابقات روز گذشته در دســته 107+كيلوگرم پاراوزنه بود. ميداني كه جاي خالي سيامند رحمان 
ستاره پاراوزنه برداري جهان به شدت در آن احساس مي شد. نبودن سيامند كه اسفندماه98 به خاطر ايست قلبي 
دار فاني را وداع گفت، آنقدر محسوس بود كه پيش از آغاز مسابقات اين وزن چند كليپ از اين ركورددار جهان و 
پارالمپيك پخش شد. سيامند بعد از درخشش خيره كننده و شكستن چندباره ركورد خودش در پارالمپيك ريو، 
هدف هاي بزرگي را براي توكيو مشــخص كرده بود. اما درهرحال ايران در اين وزن منصور پورميرزايي را داشت 
كه با 3مدال نقره قهرماني جهان و يك نقره بازي هاي آسيايي از باتجربه هاي تيم به حساب مي آمد. او در حركت 
نخست وزنه 235كيلوگرمي را مهار كرد، در حركت دوم وزنه 241كيلوگرمي را باال برد اما در حركت سوم از پس 
وزنه 246كيلوگرمي برنيامد تا بعد از سال ها طالي اين دسته به كشور ديگري برود. اين در حالي است كه »جميل 
الشبلي« ورزشكار اردني در دو حركت اول خود وزنه هاي 236 و 241كيلوگرمي را مهار كرد و در حركت سوم موفق 

به مهار وزنه 246كيلوگرمي نشــد اما به دليل اختالف وزن، مدال طال را از آن خود كرد. البته نبايد ناديده گرفت 
كه پورميرزايي بعد از درگذشت سيامند، زير بار فشار رواني بســياري بود. شايد اگر پورميرزايي چنين فشاري را 
تحمل نمي كرد، حاال طالي اين وزن نصيب كاروان ايران شده بود. موضوعي كه او بعد از نايب قهرماني اش ضمن 
خداحافظي از ورزش قهرماني به آن پرداخت. پورميرزايي گفت: »افتخارات سيامند تكرارنشدني است و اين براي 
من در يك سال گذشته به يك بار رواني تبديل شده بود. بسيار تالش كردم كه خودم را از زير اين فشار خارج كنم 
اما متأسفانه نتوانستم آنگونه كه مردم انتظار دارند وزنه بزنم و اين موجب ناراحتي من است. اين نخستين مدال 
نقره من بود كه در آخرين مسابقه ورزشي ام به دست آمد. من از دنياي قهرماني خداحافظي مي كنم. قرار بود سال 

گذشته خداحافظي كنم اما مرگ دوست عزيزم سيامند اين كار را به تأخير انداخت.«

   شكست بسكتبال مقابل ژرمن ها
تيم ملي بسكتبال با ويلچر ايران نتوانست عملكرد خوبي از خود در پارالمپيك توكيو نشان دهد. آنها بعد از شكست 
برابر اســتراليا، آمريكا و بريتانيا و تنها يك پيروزي مقابل الجزاير، روز گذشته به مصاف تيم ملي آلمان رفتند و با 
باخت با نتيجه 56 بر 53 از صعود به جمع 8تيم برتر دور ماندند. به اين ترتيب تيم ايران بايد براي كســب جايگاه 

نهمي و دهمي ديداري را برگزار كند.

   دومين برد مدعي قهرماني
شاگردان هادي رضايي در تيم واليبال نشسته، به عنوان مدعي قهرماني راهي توكيو شدند. ايران بعد از شكست 3 بر 
صفر آلمان، در دومين ديدار خود به مصاف برزيل رفت و توانست با همين نتيجه اين تيم را شكست دهد و مقتدرانه 
در صدر جدول گروهB جا خوش كند. واليباليست هاي ايران در ســت اول 25 بر 19، در ست دوم 25 بر 23 و در 
ست سوم 25 بر 22 برزيل را شكست دادند. امتيازآورترين بازيكن اين مسابقه هم مرتضي مهرزاد بود كه 14 امتياز 
براي تيم كشورمان كسب كرد. تيم ملي واليبال نشسته كشورمان امروز از ساعت18:30 در آخرين بازي خود در 

مرحله گروهي به مصاف چين خواهد رفت.

   11مدال تا پايان روز ششم
به اين ترتيب با پايان كار كاروان ايران در روز ششم رقابت ها، مجموع مدال هاي كشورمان به عدد11 )5طال، 5نقره و 
يك برنز( رسيد. با دو طاليي كه خسرواني و اوالد به دست آوردند، ايران در جدول مدال ها هم به رده12صعود كرد.
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افقي:
1- فيلمي در ژانر مهيج و درام 
تاريخي به كارگرداني رومن 

پوالنسكي- كمدين سيرك
2- زباني از خانواده هندوايراني- 

سراب- باز شيميايي
3- دريا- پناهـــــگاه- نفت 

درياي شمال- غذاي بيمار
4- مرتفع- كارگر كشتارگاه- 

انكاركردن
5- باليــدن- زبان رســمي 
ايرانيــان- نوعــي بيمــاري 

گياهي قارچي
6- شكلي هندسي- هر شاخه 
خاص از توليد- مقر فرماندهي 

در ارتش
7- اشاره- طرحي براي فرش 
دستباف ايراني- مخلوط آب 

و آرد
8- آزاده- نوعــي طــالق- 

دليري- نت آخر
9- در بــازار بــورس معامله 
مي شود- عجله و تندي- كرم 

كدو
10- صدقــه دادن- قوانيــن 
چنگيزخان- براي بيان تأسف 

به كار مي رود
11- قسمت جلوي موشك- 

بيشتر- تكنوازي
12- نيم صداي سگ- گرد هم 

آمدن- گردنده

13- طال- چنــدذره- جوانه 
دانه غالت- جوي خون

14- اتحاديه جهاني پست- 
آبيار- شكاف باريك

15- ته نشســت- رمانــي از 
جان اشــتاين بك درباره رنج 
و آوارگي كشاورزان آمريكايي

  
عمودي:

1- خارپشت اســتراليايي- 
وزير سلطان محمود غزنوي 

كه به دار آويخته شد
2- شكل و قالب- جرقه آتش- 

دايره المعارف فرانسوي
3- آب بند- محلي- چهارديواري 

مسقف- رودي در شمال ايتاليا
4- مــاده آرايشــي مژه ها- 

گرفتاري- گداختن
5- بركنارشــدن از شــغل- 

پزشك
6- پاينده- گر... نباشد به چه 

كار آيد دل- بلند و رفيع
7- پــدران- درنظرگرفتــن 
اهميت موضوعــي- پرجنب 

و جوش
8- صحنه نمايش- رخوت- 

برج فرانسه- باران اندك
9- ورزشگاه انگلستان- يكدنده- 

به دور زمين مي چرخد
10- مادر حضرت اسحاق)ع(- 
گرســنه نيســت- همســر 

كيكاووس در شاهنامه
11- اول- الكل سفيد

12- تمركز حــواس- درازكردن- 
پرحرارت

13- تكرار حرفي- پشــيمان- پدر 
عمار- آب منجمد

14- چهــره- مأمــور تشــريفات 
صفوي- انبار غله

15- نمــاي ظاهــري بســياري از 
مســاجد از اين هنر بهره  برده اند- 

بسيار مهربان

مخزبايماكتدوم
دلوتمهديزرورر

ياربدولوهقعاص
دصسشودسوسفاا
هسمالچناپلمد

ماگمتسردادما
هلدكيدنيارفدح
دحومدروكرتراد
يسيرايباتراما
اونانينوخهكد

ربصيكچلالجنا
سيياورتلصومخ
ينتانچنيااميش
دورهچيرپنزاوت
هرايهلسارمزنك 15

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 4011
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

793852416
821463975
654719832
915326784
346178529
287945163
568297341
439681257
172534698

متوسط

9    2    8
  7   9    
5 4    8 9   
   4    1 6
  8    2   
6 5    7    
  1 5    3 7
   3   4   
4    9    2927368451

468157392
315294687
273419568
541836729
689572134
856721943
192643875
734985216

ساده

متوسط

936124578
187659324
542738961
329485716
718963245
654217893
891542637
265371489
473896152

سخت

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

ساده

9 2 7    4   
   1 5   9  
3   2    8 7
  3  1 9 5 6  
 4  8  6  2  
 8 9 5 7  1   
8 5    1   3
 9   4 3    
  4    2 1 6
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  اغلب مراكز تزريق واكسن بي نظم بوده و كانون شيوع كرونا هستند
اغلب مراكز تزریق واكســن در تهران بسيار شلوغ و بي نظم هستند و 
حتي با وجود ثبت نام و داشتن پيامك، براي تزریق واكسن باید یك 
روز كامل در محيط بسيار شلوغ و غيربهداشتي وقت گذاشت. به نظر 
مي رسد این مراكز به خصوص آنها كه در فضاهاي سربسته هستند خود 

عامل شيوع كرونا باشند. لطفا فكري بشود.
مقدم از تهران

  چرا با وجودآمار باالي مرگ ومير راه ها باز است
چرا آن زماني كــه آمار فوتي ها زیر 30نفر بود تمــام راه هاي اصلي و 
جاهاي شلوغ مثل پارك ها، مساجد، آرامستان ها و جاده هاي ورودي 
شهرها بســته بود ولي اكنون كه مرگ ومير بيداد مي كند همه جا باز 

است؟
شيخ رحيم خاني از دزفول

  در خيايان زمزم، ميدان تره بار ايجاد شود
از سازمان ميادین تره بار و ميوه تهران تقاضا داریم نسبت به ایجاد یك 
ميدان تره بار و ميوه در خيایان زمزم واقع در منطقه17 شهرداري اقدام 
كند. این خيابان به خصوص تا پاسگاه نعمت آباد هيچ ميدان تره باري 
ندارد و با توجه به قيمت هاي مناسب ميادین تره بار و نيز سطح مالي 
زندگي مردم منطقه17 ضرورت احداث چنين مكاني بيشتر احداث 

مي شود.
رنجبر از تهران

  صدور اسناد براي اراضي حاشيه شهرها جدي گرفته نمي شود
زمين هاي واقع در حومه شــهرها كه در محدوده روستاهاي نزدیك 
به شهرها قرار گرفته اند و از ســال1352 از دولت وقت برگ رسمي 
بنچاق دریافت كرده اند، اكثرا داراي مالكين متعدد خانوادگي هستند. 
متأسفانه این قبيل اراضي كه كم هم نيستند به محلي براي سوداگري 
دالالن و سودجویان تبدیل شــده و به دليل مشكالت محيط زیستي 
كشــور و اهميت منابع آبي، خاكي و گياهي كشــور، لزوم نظارت و 
شفافيت بر شيوه بهره برداري از اراضي مذكور احساس مي شود. توقع 
مي رود قوه قضایيه در حركتي جهادي اسناد و مدارك الزم را از مالكين 
مذكور دریافت و فرایند صدور اسناد را به تفكيك افراد به جریان اندازد 
تا سوءاستفاده از تغيير كاربري مسدود شــده و روال مالكيت اراضي 

حومه شهرها مورد نظارت و توجه جدي قرار گيرد.
فرشيد محمدي از سنندج

  شهر پرند، نيازمند اتوبوس درون شهري است
شهر پرند با جمعيتي كه هر روز بر ميزان آن افزوده مي شود نيازمند 
خطوط اتوبوســراني اســت. هم اكنون در نبود اتوبوس درون شهري 
مسافركش هاي شخصي گاهي تا 6برابر قيمت كرایه مي گيرند كه براي 

قشر كم درآمد ساكن در این منطقه واقعا سنگين است.
ابوطالبي از پرند

  زمين هاي متروك تهران استفاده بهينه شوند
حدفاصل اتوبان بعثت شرق تا اتوبان امام علي، قطعه زميني هست كه 
سال هاست متروكه مانده است. پيشنهاد مي كنم این قطعه زمين یا 
به فضاي سبز بدل شود یا با كاشت یونجه، دامداران بتوانند از آن براي 
تغذیه احشام خود استفاده كنند. در این صورت حتي اگر مالك شخصي 

هم داشته باشد در زمان تقاضاي او به سادگي قابل استرداد است.
عابدي از تهران

  سرقت در كمالشهر بيداد مي كند
كمالشهر یكي از شهرهاي اطراف كرج اســت كه در سال هاي اخير 
به واسطه گراني مسكن در كالنشهر كرج، بسيار شلوغ و پرجمعيت شده 
است، درحالي كه تعداد پاسگاه و نيروي انتظامي و امنيتي آن همچنان 
متناسب با یك شهر چندده هزار نفري است. این روزها در كمالشهر 
ســرقت بيداد مي كند؛ به عنوان نمونه در روز روشن دینام كولرهاي 
مجتمع مســكوني قائم را دزدیدند و تاكنون هم اثري از سارقان پيدا 
نشده است. این در حالي است كه شرایط اقتصادي كنوني فشار زیادي 
براي تهيه مجدد این دینام ها به مالباختــگان وارد مي كند. تقاضاي 

تامين نيروي انتظامي و برخورد جدي با سارقان را داریم.
خوشدل از كمالشهر

  خودروهايي كه در مسير دوچرخه پارك مي كنند جريمه شوند
از شــهرداري و راهنمایي ورانندگي اندیشه شــهریار تقاضا داریم با 
رانندگاني كه در مسير دوچرخه در فاز3 اندیشه پارك مي كنند برخورد 
قانوني كند تا رانندگان دست از این تفكر كه مسير دوچرخه پاركينگ 

است بردارند. نصب تابلوهاي پارك ممنوع نيز حتما مؤثر است.
شهروند از انديشه شهريار

  مصرف مواد مخدر در جامعه بسيار نگران كننده تر از قبل است
به رغم همه گراني ها و نابساماني های اقتصادي مواد مخدر به سادگي 
در دسترس اســت و عده قابل توجهي به دليل بيكاري و آشفتگي ها 
به مصرف مواد مخدر رو آورده اند. در زمان رژیم طاغوتي گذشــته كه 
تكليف مشــخص بود ولي سؤال این اســت كه به رغم موفقيت هاي 
جمهوري اســالمي ایران در برخورد با مواد مخدر و رتبه هایی كه در 
سطح جهاني به واسطه مبارزه با مواد مخدر كسب مي كند چرا این مواد 
به وفور در دسترس است. درست است كه جمعيت چندین برابر شده 
اما مواد هم به همان ميزان افزایش یافته است و باید ریشه این موضوع 

بررسي و خشك شود.
بابايي از تهران

مهار تورم با شناخت ريشه ها
پيشنهاد مي كنم، دولت در ابتداي فعاليت خود  ادامه از 

بيش از آنكه به فكر هزینه كردن باشد، در اندیشه صفحه اول
تامين و شناسایي منابع ســالم، پایدار و مطمئن براي فهرست بلند 
هزینه ها و طرح ها باشد. هماهنگي و فهم مشترك تيم اقتصادي دولت 
از ریشه واقعي تورم و متغيرهاي اثرگذار بر رشد قيمت ها و استفاده از 
نظرات نخبگان، مشاوران و اندیشمندان براي رصد روش هاي پایدار 
تامين كسري بودجه دولت ضرورتي جدي است كه مي تواند جلوي 
افزایش هرچه بيشتر نرخ تورم و گرفتار شدن كشور در تله ركود تورمي 
را بگيرد. از این منظر هماهنگي و اولویت گذاري وعده ها و برنامه ها با 
منابع مالي و همچنين درنظر گرفتن چشــم انداز شاخص هاي كالن 
اقتصادي ازجمله حركت به سمت نرخ تورم تك رقمي مي تواند ثبات 

را به اقتصاد بازگرداند و مانع پرش قيمت ها شود.

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

  درگيري مرگبار 2برادر
 در خانه پدري

اختالف و درگيري 2بــرادر در خانه پدري با 
قتل یكي از آنها و فرار دیگري پایان یافت.

به گزارش همشــهري، ســاعت13 یكشنبه 
گزارش یــك درگيري خونين بــه كالنتري 
بي سيم اعالم شــد و تيمي از مأموران پليس 
پایتخت راهي محل حادثه كه خانه اي قدیمي 
بود شدند. درگيري ميان 2برادر رخ داده بود و 
قرباني كه برادر بزرگ تر بود با ضربات چاقوي 
بــرادر كوچك ترش جان باخته بــود. در این 
شرایط گزارش این جنایت به قاضي مصطفي 
واحدي بازپرس جنایي تهران اعالم و او راهي 

محل جرم شد.

درگيري هنگام آشپزي 
عامل جنایت پس از قتــل برادرش فرار كرده 
بود و خواهر مقتول كه در خانه پدري شان به 
همراه برادرانش زندگي مي كرد در تحقيقات 
به مأموران گفت: من 4برادر دارم و تك دختر 
هســتم. همه ما در خانه پدري ام كه دوطبقه 
اســت و چند اتاق دارد، زندگي مي كنيم. در 
حياط خانه یك آشــپزخانه وجــود دارد كه 
معموال من و برادرم كه حاال به اتهام قتل فراري 
شــده در آنجا غذا مي پختيم اما گاهي برادر 
دیگرم یعني مقتول به آن آشپزخانه مي آمد كه 
این كار او باعث اعتراض برادر دیگرم مي شد. 
روز حادثه هم مقتول براي درست كردن غذا 
به آشــپزخانه ما آمد و برادرم )متهم به قتل( 
به او اعتراض كــرد و همين آغاز یك جنجال 
بزرگ شــد. درگيري آنها باال گرفت و ناگهان 
برادر كوچك ترم با چاقو برادر بزرگ ترم را زد 

و بعد فرار كرد.

اختالف بر سر ملك پدري
برادر دیگر این خانواده اما موضوع دیگري را 
مطرح كرد و گفت اختالف 2برادرش بر ســر 
ملك پدري شان بوده اســت. وي گفت: برادر 
كوچكم )قاتــل( آخرین فرزند بود و ســهم 
ارثــش را از خانه پدري مان مي خواســت. او 
اصرار داشت كه ملك پدري مان را بفروشيم 
و هر كس ســهم خودش را بردارد. اما برادر 
دیگرم یعني مقتول مخالف بود و مي گفت ما 
در خانه پدري زندگي مي كنيم و اگر اینجا را 
بفروشيم آواره مي شویم و با این گراني مسكن 
نمي توانيم خانه اي بخریــم و در آن زندگي 
كنيم. آنها بر سر این مســئله از مدت ها قبل 
اختالف داشــتند و روزحادثه هم بر سر این 
مسئله با یكدیگر درگير شدند. پس از درگيري 
آنها ناگهان برادر خشمگينم با چاقو به برادر 
دیگرم ضرباتي زد و بعد از اینكه او خو ن آلود 

روي زمين افتاد فرار كرد.
پــس از تكميل تحقيقات، جســد مقتول به 
پزشكي قانوني انتقال یافت و با دستور بازپرس 
جنایي تهران، گروهــي از مأموران اداره دهم 
پليــس آگاهي تهران مأمور شــدند تا هرچه 

زودتر متهم به قتل فراري را دستگير كنند.

  پليس جوان، ناجي زني
 در سد خاكي شد

پليس جوان وقتي فهميد دو زن در دریاچه سد 
خاكي در حال غرق شدن هستند براي كمك 
به آنها خودش را به آب و آتش زد و توانســت 
یكي را از مرگ نجات دهد اما دومين نفر جان 

خود را از دست داد.
به گزارش همشــهري، این حادثه در دریاچه 
ســد خاكي بنو در الرســتان واقع در استان 
فارس اتفاق افتاد. ماجرا از ایــن قرار بود كه 
مأموران پاسگاه صحراي باغ الرستان مشغول 
گشت زني بودند كه ناگهان فردي سراسيمه 
خود را به آنها رســاند و گفــت 2زن در حال 
غرق شــدن در دریاچه ســد خاكي هستند. 
آنطور كه او مي گفت این 2زن داخل آب سقوط 
كرده بودند. در این شــرایط بود كه مأموران 
گشت، خود را به محل حادثه رساندند و یكي از 
مأموران به نام ستوان دوم فضل اهلل طاهر زاده 
وارد دریاچه شد و تالش كرد هر 2زن حادثه 
دیده را نجات دهد. او ابتدا یكــي از آنها را از 
آب بيرون كشــيد اما دومين نفر در دریاچه 

غرق شد.
ســرهنگ داوود امجدي، فرمانــده انتظامي 
الرســتان در این باره گفت: با بررســي هاي 
انجام شده مشخص شد 2خانم كه به اطراف 
سد رفته بودند به دليل ناآشــنایي با فن شنا 
داخل سد سقوط و در حال غرق شدن بودند 
كه یكي از مأموران وظيفه شــناس داخل آب 
رفت و با تالش فراوان یكي از آنها را نجات داد. 
وي در ادامه ضمن تقدیر از اقدام بموقع افسر 
وظيفه شناس ستوان دوم فضل اهلل طاهر زاده 
گفت: متأســفانه تالش براي نجات فرد دیگر 

ميسر نشد و او جان خود را از دست داد.
فرمانده انتظامي شهرستان الرستان در توصيه 
به شــهروندان گفت: رودخانه ها و كانال هاي 
آب، استخرهاي كشاورزي و سدها حریم امني 
براي شنا و تفریح نيســت و جوانان باید براي 
حفظ جان خود و اطرافيان از مكان هاي ایمن و 

استخرها براي شنا استفاده كنند.

اسرارمرگزنيكههوونميخواست
تحقيقات درباره مرگ اسرارآميز زني جوان كه برسر 

ازدواج مجدد همسرش با او اختالف و درگيري داشت داخلي
از سوي تيم جنایي پایتخت آغاز شده است.

به گزارش همشهري، روز شنبه بالگرد اورژانس پيكر نيمه جان زني 
23ساله را از شهرستان دماوند به بيمارستاني در مركز پایتخت منتقل 
كرد. زن جوان حال مساعدي نداشــت و بالفاصله تحت درمان قرار 
گرفت. شوهر این زن مدعي بود كه همسرش اقدام به خودكشي كرده 
است. تالش ها براي نجات زن جوان ادامه داشت اما درنهایت او یك روز 

بعد یعني یكشنبه، هفتم شهریور ماه، جانش را از دست داد.
كادر درمان اما هنگام معاینه زن جــوان متوجه آثار كبودي و ضرب 
و جرح روي بدن متوفي شده بودند. از سوي دیگر بررسي هاي اوليه 
نشان مي داد كه زن جوان دچار خونریزي مغزي نيز شده است. در این 
شرایط گزارش مرگ این زن به قاضي مصطفي واحدي بازپرس ویژه 
قتل اعالم شد و او دستور انتقال جسد متوفي به پزشكي قانوني براي 

تعيين علت اصلي مرگ و انجام تحقيقات را صادر كرد.
از ســوي دیگر مأموران به تحقيق درباره این زن پرداختند و متوجه 
شدند كه او با همسرش اختالف داشته است. برادر این زن به مأموران 
گفت: خواهرم مدتي مي شد كه با شوهرش درگيري داشت. آنها چند 
ســالي بود كه با یكدیگر زندگي مي كردند اما به تازگي دامادمان زن 
دوم گرفته بود و همين مسئله باعث شده بود تا آنها مدام با یكدیگر 
درگيري داشته باشند. خواهرم هوو نمي خواست اما دامادمان حاضر 

نبود از همسر دومش جدا شود.
وي ادامه داد: دامادمان دروغ مي گوید، خواهر من خودكشي نكرده 

است. او خيلي اميد به زندگي داشــت. من مطمئنم كه شوهرش در 
درگيري او را كتك زده و باعث مرگ وي شده است.

ماموران در ادامه تحقيقات متوجه شدند كه زن جوان از ساعتي كه 
براي درمان به بيمارستان تهران منتقل شده بود قدرت تكلم نداشت 
و حالش به حدي وخيم بود كه نمي توانست حقيقت را فاش كند. در 
ادامه مأموران به تحقيق از شــوهر این زن پرداختند. وي مدعي بود 
كه همســرش تصميم گرفته به زندگي اش پایان بدهد و خودكشي 
كرده است. او گفت: همسرم شب حادثه قرص مصرف كرد و ناگهان 
حالش بد شد. من هم وقتي متوجه حال وخيم او شدم فورا وي را به 
بيمارستاني در شهرستان دماوند انتقال دادم. من و همسرم مشكلي 
نداشتيم و به هيچ عنوان او را كتك نزدم. مرد جوان درخصوص وجود 
آثار ضرب و جرح و كبودي روي بدن همسرش گفت: همسرم با خانواده 
خودش اختالفات زیادي داشت تاحدي كه آخرین بار عموهاي وي، 
همسرم را به باد كتك گرفتند. دليلش هم اختالفات خانوادگي بود كه 
از مدت ها قبل با یكدیگر داشتند. من نقشي در مرگ همسرم ندارم 

و بي گناهم.
در ادامه شوهر این زن و برادرش مواجهه حضوري شدند و برادر متوفي 
عنوان كرد كه دامادشان دروغ مي گوید و به هيچ عنوان عموهایش، 
خواهرش را كتك نزده اند. او همچنان اصرار داشت كه خواهرش هوو 
نمي خواست و دامادشان در مرگ وي مقصر است. اما شوهر این زن 
همچنان گفته هاي قبلي خود را تكرارمي كرد و در این شرایط قاضي 
جنایي دستور بازداشت شــوهر را صادر كرد و تحقيقات براي كشف 

اسرار مرگ زن جوان ادامه دارد.

اسيدپاشيبهمأءمورپليسپرستارتبريزيجانبخشيد
برايفرارازدستگيري

محكوميت 2مرد چيني به اتهام انتشارتصاوير 
دختران ايراني

2گردشــگر چيني كه در جریان 
سفر به ایران از ارتباط با دختران پيگيري

ایراني تصویربــرداري كرده و این 
تصاویر را در شبكه هاي اجتماعي منتشر كرده 
بودند با رأي دادگاه به تحمل حبس، شــالق و 
جریمه نقدي محكوم شــدند. متهمان به دليل 

ناتواني در تودیع وثيقه راهي زندان شدند.
به گزارش همشــهري، چندي قبــل فيلمي در 
شــبكه هاي اجتماعي منتشر شد كه 2گردشگر 
چيني را همراه با دختران ایراني نشــان مي داد. 
در این فيلم كه در یوتيوب منتشر شده بود 2 پسر 
چيني از رابطه خصوصي شــان با دختران جوان 
فيلمبرداري كرده بودند. این تنها فيلمي نبود كه 
این 2 گردشگر منتشر كرده بودند؛ بررسي ها نشان 
مي داد آنها حدود 50فيلم در یوتيوب بارگذاري 
كرده اند و دختراني كه در این فيلم ها حضور دارند 

اغلب نوجوان و كم سن و سال هستند.
انتشــار این فيلم ها جنجال زیادي بــه پا كرد و 
بازخورد وسيعي داشــت، طوري كه باعث شد با 
شكایت دختران جوان 2گردشگر چيني تحت 
تعقيب قرار گيرند. با وجود اینكه آنها آخرین بار در 
تهران دیده شده بودند اما چون گردشگر بودند و 
قرار بود در شهرهاي ایران گردش كنند هيچ كس 
به طور دقيق از آنها اطالعي نداشت. با وجود این 
وقتي مأموران پليس پــاوا )پليس كنترل اتباع 
خارجي( تحقيقات خود را در این باره آغاز كردند 
به اطالعاتي دســت یافتند كه نشان مي داد آنها 
به سوي كاشان حركت كرده اند و به احتمال زیاد 
در این شهر به سر مي برند. در این شرایط بود كه با 
صدور نيابت قضایي حكم جلب این 2 گردشگر به 
اتهام انتشار تصاویر خصوصي شاكيان صادر شد.

دستگيري در عوارضي
چنــد روز از صــدور این حكم مي گذشــت كه 
مأموران پليس كاشان توانســتند 2 متهم را در 

عوارضي كاشــان دستگير 
و به تهــران منتقل كنند. 
تحقيقــات مقدماتي درباره 

این دو تبعه چين حاكي از آن 
بود كه آنها بالگر هستند و از مدتي 

قبل به عنوان گردشگر وارد كشورمان 
شده اند. آنها در مدت ســكونت خود در ایران با 
چندین دختر ایراني رابطه دوستي برقرار كرده و 
فيلم هایي از گفت وگو با آنها یا معاشرت هایشان 
تهيه كرده بودند. این دو گردشگر در این فيلم ها 
درباره نوع ارتباطشان با دختران ایراني صحبت 
كرده بودند. در یكي از این فيلم ها پســر چيني 
در مورد روابط خود با دختــران ایراني و دعوت 
كردن شان به شام صحبت كرده و درباره آنها نظر 
داده بود. او در بخشي از این فيلم گفته بود كه من 

از نظر دختران ایراني انسان خسيسي هستم.
انتشار این تصاویر در شــرایطي اتفاق افتاده بود 
كه دختراني كه در فيلم ها حضور داشتند فكرش 
را هم نمي كردند كه تصاویر آنها در شــبكه هاي 
اجتماعي منتشر مي شود و مدعي شدند كه قرار 

نبود این تصاویر منتشر شود.

قصد بدي نداشتيم
در جریان بازجویي ها از 2 متهم چيني آنها مدعي 

شدند كه قصد بدي 
از انتشار این تصاویر 
نداشته اند و مدتي بعد 
تصاویر را حذف كرده اند. 
آنها همچنيــن گفتند به 
خاطر بازخورد منفي كارشــان 
فيلمي براي عذرخواهي از دختران جوان 
منتشر كرده اند. از سوي دیگر آنها مدعي شدند 
تصاویري كه منتشر كرده اند مستهجن نبوده چرا 
كه یوتيوب اجازه بارگــذاري چنين تصاویري را 
نمي دهد. آنها همچنين در دفاع از خود گفتند كه 
مثل خيلي از گردشگران جهان قصدشان نشان 
دادن سبك زندگي افراد مختلف جهان است و 
درباره فيلم هایي كه در ایران ضبط كرده اند نيز 
قصدشان نشان دادن سبك زندگي ایرانيان بوده 

است و هيچ سوء نيتي نداشته اند.
با وجود دفاعيات 2 متهــم چيني، پرونده آنها با 
صدور كيفرخواســت به دادگاه كيفري 2تهران 
فرستاده شد و در نهایت قاضي پرونده هردو نفر 
را مجرم تشخيص داد و آنها را به تحمل حبس، 

شالق و جریمه نقدي محكوم كرد.
مهدي عزیز زاده قصاب، وكيل مدافع این دو تبعه 
چين در گفت وگو با همشهري جزئيات بيشتري 
از این پرونــده جنجالي را بازگو كــرد و گفت: 

2موكلم پس از بازداشت برایشان قرار وثيقه صادر 
شد كه آنها به دليل ناتواني در تودیع وثيقه در این 

مدت زنداني بودند.
وي دربــاره حكم دادگاه نيز گفــت: این پرونده 
5شاكي دارد و مهم ترین اتهام موكالنم  این است 
كه بدون اجازه شــاكيان تصاویر آنها را منتشر 
كرده اند و به همين دليــل دادگاه هر دو موكلم 
را مجرم تشخيص داد و آنها را به تحمل حبس، 
شــالق و جریمه نقدي محكوم كرد كه به دليل 
قطعي نشدن رأي نمي توانم جزئيات آن را اعالم 
كنم. هم اكنون ما در حال تصميم گيري هستيم 
كه تسليم به رأي شــویم یا به آن اعتراض كنيم 
كه ایــن تصميم گيري در مهلــت قانوني انجام 

خواهد شد.
عزیززاده درباره انگيزه موكالنش از انتشار تصاویر 
دختران ایرانــي گفت: آنها بالگر هســتند و به 
كشورهاي مختلف سفر مي كنند و از آداب و رسوم 
و ســبك زندگي مردم تصویر مي گيرند. طبق 
عادت شان در ایران هم همان كاري را كه در همه 
جاي دنيا انجام مي دادند انجام دادند و اطالعي 
نداشــتند كه این كار با فرهنگ ایراني سازگار 
نيست و ممكن است برایشان دردسرساز شود. 
در حقيقــت بي اطالعي آنها باعث شــد كه این 

اتفاق بيفتد.

متهمان راهی زندان شدند

سارق مسلح وقتي خود را در یك قدمي دستگيري دید، اقدام 
به اسيدپاشي به ســمت مأموران پليس كرد اما سرانجام با 

شليك گلوله دستگير شد.
به گزارش همشهري، بامداد دیروز هشتم شهریورماه، مأموران 
كالنتري113 بازار در حال گشــت زني در حوزه استحفاظي 

خود بودند كه دیدند فردي در حال سرقت و زورگيري است.
دزد بي رحم، طعمه اش را گير انداخته و با زخمي كردن وي 
قصد سرقت اموال او را داشت. مأموران با دیدن این صحنه به 
سرعت وارد عمل شدند تا سارق خشن را دستگير كنند. اما 
سارق زورگير كه دست مالباخته را با چاقو زخمي كرده و در 
مرحله آخر نقشه سرقت خود بود، با دیدن ماموران، نقشه اش 
نافرجام ماند و چاره اي جز فرار ندید. مأموران به تعقيب سارق 
فراري پرداختند و او را در كوچه اي بن بســت گير انداختند. 
مرد جوان گرفتار شده و راهي براي فرار نداشت. در این شرایط 
یك بطري از جيبش بيرون كشيد و آن را به سمت مأموران 
گرفت. به  نظر مي رسيد محتویات بطري اسيد باشد و سارق 
جوان آن را به سمت افسر گشت و دیگر مأمور كالنتري113 
بازار گرفته و در یك چشم برهم زدن اسيد را به روي آنها پاشيد 

تا از دستشان فرار كند.
سارق همزمان با پاشيدن اسيد به سمت مأموران، پا به فرار 

گذاشت و دو مأمور كه بر اثر ریخته شدن اسيد روي دست و 
پایشان مصدوم شده بودند، تصميم گرفتند با وجود وضعيتي 

كه داشتند مانع فرار زورگير اسيدپاش شوند.
یكي از مأموران اسلحه اش را بيرون كشــيد و بعد از چندبار 
اخطار آن را به سمت متهمي كه در حال فرار بود گرفت و با 
شــليك گلوله به پاي وي به فرارش پایان داد. وقتي گلوله به 
پاي سارق اسيدپاش اصابت كرد او نقش زمين شد و مأموران 
در آن لحظه موفق به دستگيري وي شدند. این درحالي بود 
كه در بازرســي از سارق، یك اســلحه كلت كمري به همراه 
15فشنگ و یك چاقو نيز كشف شــد. در ادامه مأموران به 
تحقيق از مالباخته پرداختند. او گفت سارق با تهدید، قصد 
سرقت موبایلش را داشــته اما او سعي در مقاومت داشته كه 
سارق با چاقو زخمي اش كرده و همان لحظه مأموران رسيدند 

و فرشته نجات او شدند.
به گفته ســرهنگ جليل موقوفه اي رئيس پليس پيشگيري 
تهران، عكس العمل بموقع مأموران پليس، فرصت استفاده 
از سالح را به سارق مســلح نداد. وي در ادامه گفت: دو مأمور 
پليس نيز كه به صورت جزئي مصدوم شده بودند، براي مداوا 
به بيمارستان انتقال یافتند و تحقيقات از متهم دستگيرشده 

ادامه دارد.

اعضاي بدن پرستار جوان تبریزي كه دچار مرگ مغزي شده بود، به بيماران نيازمند اهدا شد.
به گزارش همشهري، این پرستار 27ساله كه محمد حاتمي نام داشت، در حال گذراندن طرح پایاني 
تحصيالت پرستاري خود در بيمارستان امام خميني شهرستان اسكو بود كه روز پنجشنبه با ایست 
تنفسي به بيمارستان الغدیر تبریز منتقل شد. همزمان تالش پزشكان براي نجات جان وي آغاز 
شد، اما در نهایت پس از گذشت 3روز اعالم شد كه دیگر اميدي به بازگشت وي به زندگي نيست 
و پرستار جوان دچار مرگ مغزي شده است. وقتي مسئوالن بيمارستان به خانواده پرستار جوان 
گفتند كه اعضاي بدن او قابل اهدا به بيماران نيازمند است، آنها نيز با اهداي عضو موافقت كردند و 
به این ترتيب پيكر محمد حاتمي به بيمارستان امام رضای تبریز انتقال یافت و روز گذشته عمليات 
اهداي عضو در این بيمارستان انجام گرفت.به این ترتيب قلب وي به یك بيمار 44ساله ساكن مراغه 

و كبد وي نيز به بيماري 54ساله كه مدت ها در انتظار پيوند عضو بود، پيوند زده شد.
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سرنوشتخونخورده
مهدي جعفري پیش تولید 
»خون خورده« را آغاز كرد

از 2سال پیش قرار بود سریالي براي شبكه 
نمایش خانگي ســاخته شود؛ سریالي از 
رمان »خون خورده« مهدي یزداني خرم، 
كه ابتدا نام علي سرابي به عنوان كارگردان 
مطرح شــد و حاال با گذشت بیش از یك 
سال هنوز سرنوشت این سریال مشخص 
نیســت و در این ماه ها نام محمدمهدي 
مهدویــان و مهدي جعفــري، به عنوان 

كارگردان شنیده شد.
به گزارش همشــهري، اســفند 98 بود 
كه قرار بــود علي ســرابي، از روي رمان 
»خون خورده« سریالي را به تهیه كنندگي 
علي سرتیپي، براي شبكه نمایش خانگي 
بسازد. رماني كه اسفند 97 منتشر شده 
بود و حق ســاخت این رمان از »نشــر 
چشــمه« خریــداري شــده و نگارش 
فیلمنامه  آن به دست تیمي به سرپرستي 
یزداني ُخّرم آغاز شد. اتفاقي كه براي رمان 
»بیست زخم كاري« محمود حسیني زاد، 

افتاد و مهدویان سریالش را ساخت.
قرار بر این بود كه تولید این ســریال از 
نیمه دوم ســال 1399 آغاز شود و حاال 
ســرابي از تهیه كننده گله مند است و در 
فضاي شخصي اعالم كرده كه بعد از ماه ها 
متوجه شده پروژه به كسي دیگر سپرده 

شده است.
درحالي كه سازمان سینمایي 22 تیرماه 
در فهرســت آثار در نوبت بررســي در 
شــوراي پروانه ســاخت غیرسینمایي، 
مجموعه نمایش خانگي »خون خورده« 
را به كارگرداني محمدحسین مهدویان 
ثبت كرده، كارگــردان این مجموعه در 
فهرســت تازه كه 6 مردادماه سال جاري 
منتشر شــده، نام مهدي جعفري دیده 
مي شود. بعد از گذشت 2ســال و دلیل 
نامشــخص غیبت علي ســرابي در این 
پــروژه، پیش تولید مجموعــه نمایش 
خانگي »خــون خورده« آغاز شــد. این 
ســریال احتمــاال پاییز امســال جلوي 
دوربین مي رود  و مذاكرات با چند بازیگر 
سرشــناس براي ایفاي نقش در آن آغاز 

شده است.
فیلمنامــه »خــون خــورده« توســط 
مهــدي یزداني خرم، طــال معتضدي و 
كریم نیكو نظر نوشــته مي شــود و علي 
ســرتیپي تهیه كنندگــي آن را بر عهده 
دارد. »خون خورده« قصه  5برادر اســت 
در ســال هاي دهه  60 ایران، از تهران تا 
اصفهان، از بیروت تا آبادان و از مشــهد 
تا كلیســایي كوچك در محلــه  نارمك 
كه 2 روح بر صلیِب لق اش نشســته اند... 
قصه  »بــرادران ســوخته«. برادراني كه 

گم شده اند.

»كریس ایوانز« و »اسكارلت 
یوهانســون« قرار است در فیلم

فیلمــي ماجراجویانــه با 
عنوان »قطع ارتبــاط« )Ghosted( به 
كارگرداني »دكستر فلچر« نقش آفریني 
كنند. به گزارش هالیوود ریپورتر، این فیلم 
توســط »كمپاني اســكاي دنس« براي 

»اپل« ساخته خواهد شد.
در ایــن فیلم كــه به ســبك فیلم هاي 
ابرقهرماني نظیر سري فیلم هاي »انتقام 
گیرندگان« ساخته خواهد شد، »كریس 
ایوانز« و »اســكارلت یوهانسون« بازي 
خواهند كرد. این دو به ترتیب پیش تر در 
فیلم هاي »كاپیتان آمریكا« و »بیوه سیاه« 
نیز نقش آفریني كرده اند. این دو ســابقه 

همبازي بودن در سري فیلم هاي پرفروش 
و محبوب ابرقهرماني »انتقام جویان« را 

نیز در كارنامه خود دارند.
»دكستر فلچر« كه ســاخت فیلم »مرد 
راكتي« را نیز در كارنامه خود دارد، قرار 
اســت فیلم»قطع ارتباط« را كارگرداني 
كند. »ارهــت ریز« و »پــل ورنیك« به 
 احتمــال زیاد نــگارش فیلمنامه »قطع 
ارتبــاط« را عهده دار خواهنــد بود. این 
دو در نــگارش فیلمنامه آثار ســینماي 
مطرحي نظیر »دد پول« و »زامبي لند« 
نیز دســت داشــتند. »كریس ایوانر«، 
»دیوید الیسون«، »دانا گولدبرگ« و »دان 
گرینجر« از كمپاني »اســكاي دنس«، 
تهیه كنندگان این پــروژه خواهند بود. 
كمپاني »اســكاي دنس« ساخت فیلم 
»جنگ فردا« براي كمپاني آمازون را نیز 

در كارنامه دارد.

هنوز جزئیاتــي از داســتان فیلم فاش 
نشــده، اما طبق اطالعات به دست آمده 
فیلم »قطع ارتباط« قرار اســت فیلمي 
بزرگ در ژانر رمانتیك – اكشن باشد. در 
واقع داستان این فیلم مشابهت زیادي با 
داستان »تخیالت عاشقانه با سنگ« در 
سال 1984دارد. این فیلمي ماجراجویانه 
بود كه »مایكل داگالس« و »كاتلین ترنر« 

در آن نقش آفریني كرده بودند.
هنوز مبلغ  مشــخصي براي ساخت این 
پروژه اعالم نشــده، اما با توجــه به تیم 
ســازندگان و بازیگــران فیلــم، »قطع 
ارتباط« به احتمــال زیاد فیلم پر خرجي 
خواهد بود. این فیلم به عنوان بخشــي از 
طرح هاي جاه طلبانه »اپل« براي جذب 
اســتعدادهاي برتر به بخش ســینمایي 
خود اســت. این دومین فیلمي است كه 
»اسكارلت یوهانســون« پس از شكایت 

از كمپاني دیزني پالس قرار است در آن 
بازي كند. »اسكارلت یوهانسون« اكنون 
در فیلم جدیدي از »وس اندرسون« كه 
فیلمبرداري از آن در اسپانیا در حال انجام 
است، بازي مي كند. »اسكارلت یوهانسون 
« كه در فیلم »بیوه سیاه« ساخته كمپاني 
دیزني بازي كرده بود، پس از نقش آفریني 
در این فیلم با ادعاي اینكه كمپاني دیزني 
پالس قرارداد شــیوه پخــش و نمایش 

فیلم»بیوه سیاه« را زیر پا گذاشته از این 
كمپاني شكایت كرده بود.

كریس ایوانز كه ساخت ســریال »دفاع 
از جیكــوب« را در كارنامه خــود دارد، 
اخیرا در فیلم »مرد خاكستري« در كنار 
»رایان گاسلینگ« و »آنا د آرماس« بازي 
كرده اســت. این فیلم ساخته نتفلیكس 
را »آنتوني« و »جو روســو«  كارگرداني 

كرده اند.

یكي از سؤاالتي كه این روزها 
ذهن ســینماگران را به خود سینما

مشغول ساخته، این است كه 
باالخره چه كسي عهده دار مسئولیت سازمان 
سینمایي كشور مي شــود. احتماال یكي از 
چالــش برانگیزتریــن تصمیماتــي كــه 
قامــت  در  اســماعیلي  محمدمهــدي 
چهاردهمین وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي 
باید بگیرد، انتخاب كسي است كه سازمان 
سینمایي را اداره خواهد كرد و سیاست هاي 
دولت سیزدهم را در بخش ســینما به اجرا 

درمي آورد.
خبرگزاري مهر در گزارشي از محمد خزاعي، 
سیدمحمود رضوي، شــهاب اسفندیاري و 
جواد رمضان نژاد به عنوان گزینه هاي اصلي 
براي ریاست ســازمان ســینمایي نام برده 
است. در این گزارش آمده كه محمد خزاعي 
تهیه كننده سینما، فعالیت حرفه اي سینمایي 
خود را اوایل دهــه 80 به عنوان تهیه كننده 
آغاز كرد. این تهیه كننده در ســال 1390 با 
حكم جواد شمقدري، معاون امور سینمایي 
وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمي، به عنوان 
دبیر سي امین جشــنواره بین المللي فیلم 
فجر انتخاب شــد. این تهیه كننده كه فیلم 
ســینمایي »قالده هاي طال« به كارگرداني 
ابوالقاســم طالبي را در كارنامــه خود دارد، 
چندین دوره دبیري جشنواره فیلم مقاومت 
را نیز برعهده داشــته است. محمود رضوي، 
دومین تهیه كننده اي است كه مي تواند جزو 
گزینه هاي اصلي ریاست سازمان سینمایي 
در سیزدهمین دوره ریاست جمهوري باشد. 
این تهیه كننده ســینما نیــز فعالیت خود 
را از اواخــر دهه 80 بــا تهیه كنندگي فیلم 
سینمایي »درباره الي« به كارگرداني اصغر 
فرهادي آغاز كرد كه البتــه تهیه كنندگي 
این كار را به صورت مشــترك بــا فرهادي 
برعهده داشته اســت. رضوي طي سال هاي 
گذشــته با همكاري كارگردانــان جوان و 

شناخته شده توانســته است موفقیت هایي 
را در جشنواره هاي فیلم فجر به دست آورد. 
ایــن تهیه كننده كــه آثار شــاخصي چون 
»ماجراي نیمروز«، »التاري« و »رد خون« 
به كارگرداني محمدحســین مهدویان را در 
كارنامه خود دارد، تا امروز تجربه اي در عرصه 
مدیریت هنري و به خصوص سینمایي نداشته 
است. وي هم اكنون به عنوان مشاور فرهنگي 
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شــوراي 

اسالمي، فعالیت مي كند.
اما یكــي دیگــر از مهم تریــن گزینه هاي 
ریاست سازمان ســینمایي در دوره وزارت 
محمدمهدي اسماعیلي، شهاب اسفندیاري 
است. اسفندیاري نه تنها به عنوان تهیه كننده 
در ســینما و تلویزیون فعالیت داشته است، 
بلكه آثار مكتوبي را هم در حوزه سینما منتشر 
كرده كه ازجمله این آثــار مي توان به كتاب 

»سینماي ملي و جهاني شدن« اشاره كرد.
وي كــه هم اكنــون رئیــس دانشــكده 
صداوسیماســت، مدیریت بخــش علمي و 
آموزشــي جشــنواره جهاني فیلــم فجر 
)1395تــا1398(، عضویــت در شــوراي 
بازبیني فیلم هاي سینمایي )1395تا1397(، 
مدیریت گروه فیلم و ســریال شبكه تهران 
)1384-1382(، مدیریت امور تامین برنامه 
شبكه اول سیما )1382-1380( و عضویت 
در شوراي فیلم و سریال مركز »سیمافیلم« 

را در كارنامه كاري خود دارد.
یكي دیگر از گزینه هایي كه به تازگي نامش 
زمزمه مي شود، جواد رمضان نژاد است؛ این 
گزینه كه نامش در كنار چهره هاي نام آشنایي 
كه پیش از این از آنها نام بردیم، روي میز وزیر 
فرهنگ و ارشاد اســالمي قرار گرفته است، 
بیشــتر به عنوان مدیر تلویزیوني شــناخته 
مي شود. وي در كارنامه كاري خود مدیریت 
شبكه افق و شبكه 5 سیما را دارد و هم اكنون 
به عنوان رئیس »ســیمافیلم« مشــغول به 

فعالیت است.

چند روز پیش بود كه مدیرعامل صندوق 
و گزارش پیگیري هــا  از  هنــر  اعتبــاري 

واكسیناســیون هنرمندان در تهران و 
دیگر شــهرهاي كشــور خبر داد. به نظر مي رســد 
واكسیناســیون هنرمندان با ارائه كارت هنر در دیگر 
شــهرها به مرحله اجرایي رسیده باشــد. حاال نوبت 
واكسیناسیون به هنرمندان تهراني هم رسیده و پیرو 
این خبر، وزیر فرهنــگ نیز از آغاز واكسیناســیون 
هنرمندان باالي 40ســال خبر داده است. به گزارش 
همشــهري، وزیر جدید فرهنگ و ارشــاد اسالمي با 
تسلیت درگذشــت تعدادي از اهالي هنر و رسانه در 
روزهاي اخیر از آغاز واكسیناسیون هنرمندان خبر داد.

محمدمهدي اســماعیلي عنوان كــرد: »در روزهاي 
گذشته متأسفانه شاهد درگذشت تعدادي از خبرنگاران 
و هنرمندان بر اثر ایست قلبي و بیماري كرونا بودیم و 
درگذشت این عزیزان را به اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه 
كشور و نیز خانواده آنها تسلیت عرض مي كنم. مرحوم 
محمدنقي خلج زماني، نفیسه شرفي فر، صولت فروتن و 
سیدمهدي حاجي آبادي و... از اصحاب رسانه و مرحوم 

صادق صفایي از هنرمندان ســینما و تئاتر دارفاني را 
وداع گفتند و هفته تلخي به ســبب فقدان آنها براي 

جامعه ادب و هنر كشور رقم خورد.«
وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمي همچنین درباره آغاز 
واكسیناســیون هنرمندان گفت: »طبق هماهنگي 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمي و وزارت بهداشت، 
درمــان و آمــوزش پزشــكي، ســامانه نوبت دهي 
واكسیناســیون براي هنرمندان باالي 40ســالي كه 
كد ملي آنها ازســوي صندوق اعتباري هنر به مركز 
فناوري اطالعات وزارت بهداشت ارسال شده است، باز 
شد. محل و زمان تزریق واكسن كرونا را انتخاب كنند 

و امیدواریم به مرور، كلیه هنرمندان واكسینه شوند.«
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي ادامه داد: »ثبت نام و اخذ 
نوبت از این سامانه ضروري اســت و افراد نباید بدون 
ثبت نام به پایگاه هاي تزریق واكســن مراجعه كنند. 
امیدواریم با واكسیناسیون كلیه هنرمندان شاهد حفظ 
بیش از پیش سالمت آنها و تداوم حضور مؤثرشان در 

عرصه فرهنگ و هنر باشیم.«
هر چند خبرهایي مبني بر اســتعفاي ســیدزاده از 
صندوق اعتباري هنر به گوش مي رسد، اما شنیده ها 
حاكي از آن اســت كه وي فعال بــراي انجام كارهایی 
به صندوق مي رود. بنا بر خبــر این صندوق طي 2روز 

گذشته، به دنبال ارائه تســهیالت حمایتي به اعضاي 
تحت پوشش كه در شرایط ناشي از شیوع بیماري كرونا 
دچار خسارت شدند، حق بیمه)ســهم فرد( و سرانه 
درمان خردادماه بیمه شــدگان صندوق اعتباري هنر 
به حساب متصل به هنركارت آنها واریز شد. همچنین 
این مبلغ براي اعضایي كه در سامانه هنركارت ثبت نام 
نكردند به شماره حساب ثبت شده در پروفایل عضویت 

آنها واریز شده است.

درخواستبراي84هزارهنرمند
همچنین پیگیري وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمي و 
هماهنگي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
برای واكسیناسیون اصحاب فرهنگ و هنر آغاز شده 
اســت و در این مرحله 26هــزارو952 هنرمند مجاز 
به ثبت نام مي شــوند. اطالعات 84هزار عضو صندوق 
اعتباري هنر طي نامه اي براي معاونت بهداشــت آن 
وزارتخانه ارسال شــد. از آنجا كه براساس سند ملي 
واكسیناسیون، ثبت نام براي متولدین1350 به قبل 
در سراسر كشور و متولدین1351تا1360 كه ساكن 
اســتان هاي بوشــهر، خراســان جنوبي، خوزستان، 
سیستان و بلوچستان، كرمان، قم و هرمزگان هستند 
در حال انجام است، امكان واكسیناسیون نزدیك به از 

61 هزار عضو صندوق اعتباري هنر، غیر از گروه هاي 
اعالم شده فراهم شده است. در مرحله نخست سامانه 
نوبت دهي واكسیناســیون salamat.gov.ir براي 
ثبت نام نزدیك به 27هزار عضو 40سال به باال )به جز 
گروه هاي ســني مجاز به واكسیناسیون و استان هاي 
اعالم شــده( از ســوي مركز فناوري اطالعات وزارت 

بهداشت فعال شد.
طي پیگیري هــا و اقدامات صورت گرفتــه از وزارت 
بهداشت، زمان ثبت نام سایر گروه هاي سني نیز به زودي 
اطالع رساني خواهد شد. اعضاي واجد شرایط در این 

گروه ســني الزم اســت براي دریافت نوبت واكسن 
كرونا با مراجعه به سایت salamat.gov.ir و تكمیل 
اطالعات نســبت به ثبت نام اقدام و پــس از دریافت 
پیامك، براســاس زمان و مكان انتخاب شده به مراكز 
مراجعه كنند. ثبت نام براي دریافت نوبت تزریق واكسن 
كرونا در سامانه سالمت ضروري است. در هنگام مراجعه 
ارائه پیامك نوبت دهي و كارت ملي الزامي است. جهت 
سهولت در روند كار در نامه ارسالي به وزارت بهداشت 
واكسیناسیون آمده است كه ارائه هنركارت به مراكز 

مورد تأیید است.

نگاهي به 10فیلم پرامید جشنواره فیلم ونیز 2021
بهدنبالشكارشیرطاليي

در جشــنواره كن 2021تعدادي از فیلم هایي كه مي توانند از شانس 
باالیي براي دریافت جایزه اســكار در ســال 2022برخوردار باشند، 
به نمایش درآمدند؛ فیلم هایي نظیر »گزارش فرانســوي«، »آنت« و 
»موشك قرمز«. اما تعدادي از فیلم هاي برتر سال كه فرصت نمایش 
در كن پیدا نكردند، در صف نمایش در جشنواره ونیز قرار گرفتند. در 
هفتادوهشتمین دوره جشنواره ونیز كه از اول تا یازدهم سپتامبر )10تا 
20شهریور( برگزار مي شود، فیلم هایي در ژانر خانوادگي، فیلم هاي 
ترسناك، حماسي و تاریخي كه تا پیش از این تماشاگران و منتقدان 
سینما بي صبرانه انتظارش را مي كشــیدند به نمایش درخواهد آمد. 
سایت »ووگ« 10فیلم از فهرست فیلم هایي كه قرار است در بخش 

رقابتي جشنواره برلین به نمایش درآید را برگزیده است.

اسپنسر
در فیلم اسپنسر به كارگرداني »پابلو الرین«، »كریستن استیوارت« 
در نقش پرنسس دایانا، بازي خواهد كرد. در این فیلم وقایع تعطیالت 
كریسمس سالي روایت مي شود كه در آن پرنسس دایانا تصمیم گرفت 
به زندگی مشترك خود خاتمه دهد. برخي از منتقدان بر این باورند 
كه این فیلم مي تواند از شانس بسیار باالیي براي دریافت جایزه شیر 

طالیي ونیز برخوردار باشد.

تلماسه
فیلم »تل ماسه« به كارگرداني »دنیس 
ویلنوو« و با بازي »تیموتي شاالمت« 
و »زندایا« در ژانــر علمي- تخیلي با 
اقتباس از كتاب پرفروشي به همین 
نام نوشته »فرانك هربرت« ساخته 

شده و در آن داستان مردي كه در یك سیاره ظاهرا خالي از سكنه در 
حال انجام ماموریتي دشوار و خطرناك است، روایت مي شود.

دوئلآخر
زماني كه زني اشرافي و نجیب زاده با 
بازي »جودي كامر« در فرانسه قرن 
چهاردهم مدعي مي شود كه توسط 
یكي از اربابان با بازي »آدام درایور« 
مورد آزار قرار گرفته است، همسر وي 

با بازي »مت دیمون« درخواست برگزاري دادگاهي به شیوه مبارزه 
تن به تن مي كند. »دوئل آخر« فیلمي گیرا و در بســتري تاریخي به 

كارگرداني»رایدلي اسكات« است.

دخترناپديدشده
»دختر ناپدیدشده« نخستین فیلمي 
اســت كه »مگي جیلنهال« بازیگر 
مطرح سینما آن را كارگرداني كرده 
است. این فیلم با اقتباس از كتابي به 
همین نام نوشته »النا فرانته« ساخته 

شده است. این فیلم روایت سفر سرنوشت ساز مادري را روایت مي كند 
كه زندگي اش در نتیجه این سفر دستخوش تغییرات زیادي مي شود. 
دراین فیلــم بازیگران مشــهوري نظیر »اولیویا كالمــن«، »داكوتا 

جانسون« و »پل مسكال« بازي مي كنند.

شبآخردرسوهو
یك فیلم ترســناك روانشناسانه اثر 
»ادگار رایت« درباره یك طراح لباس 
مشهور با بازي »توماسین مكنزي« 
است كه به طور اسرارآمیز به گذشته و 
دهه 1960سفر مي كند. او در جریان 

این سفر با یك خواننده آشنا مي شود. این فیلم صحنه هاي ترسناكي 
دارد كه تماشاگر را بر جاي خود میخكوب مي كند.

مادرانموازي
»مادران موازي« فیلمي است به كارگرداني »پدرو المودوار« كه قرار 
است در افتتاحیه هفتاد و هشتمین جشنواره ونیز نمایش داده شود. 
این فیلم داســتان 3مادر كه به دلیل بارداري در بیمارستان بستري 
هستند و نقش آنها را »پنه لوپه كروز«، »آتیانا سانچز خیخون« و »میلنا 
اسمیت« بازي مي كنند، روایت مي كند. این فیلم آخرین مكاشفه پدرو 

المودوار در دنیاي زنان و رویدادهاي خانوادگي است.

قدرتسگ
فیلم قدرت سگ به كارگرداني »جین 
كمپیون« وسترني مردانه است كه 
در جریان آن مزرعه داري خشــن و 
بي رحم با بازي »بندیكت كامبربچ« 
زماني كه برادرش با بازي »جسیپر 

پلمونز« با همســر جدیدش با بازي »كریستن دانســت« به خانه او 
مي آیند به اقداماتي علیه برادرش دست مي زند.

كارتشمار
یك نظامــي و بازجوي ســابق كه 
»اســكار ایساك« نقشــش را بازي 
مي كند، اكنون قماربازي اســت كه 
با گذشــته اش در این فیلم جنایي 
ترسناك به كارگرداني »پل شریدر« 

و تهیه كنندگي »مارتین اسكورسیزي« مواجه مي شود.

هالووينميكشد
فیلم ترســناكي بــه كارگرداني و 
نویسندگي »دیوید گوردون گرین« با 
اقتباس از رمان ترسناك شخصیت ها 
نوشته »جان كارپنتر« و »دبرا هیل« 

است. در این فیلم »جیمي لي كرتیز« و »جودي گریر« بازي مي كنند.

دستخدا
فیلم شخصي و ایتالیایي به كارگرداني 
»پائولو ســورنتینو« و با بازي »توني 
سرویلو« و »فیلیپو اسكوتي« است. 
در ژوئیه 2020یكي از وكالي دیگو 
مارادونا اعالم كرد كه در تالش براي 

انجام اقدامي حقوقي علیه این فیلم به خاطر عنوان »دست خدا« است 
كه به گل مارادونا به انگلیس در جام جهاني 1996اشــاره دارد. البته 
نتفلیكس در آن زمان اعالم كرد كه دست خدا فیلمي ورزشي و اثري 
سینمایي درباره مارادونا نیســت. این فیلم داستان شخصي  را روایت 

مي كند كه از جواني سورنتینو، الهام گرفته شده است.

اگر از شما كه در حال خواندن این مطلب هستید 
بپرسند آخرین بار ِكي به سینما رفته اید؟ چقدر سینما

طول مي كشد تا در پستوهاي ذهنتان كندوكاو 
كنید و جواب این سؤال را بیابید؟

 احتماال بسیاري از ما براي پاسخ دادن به این سؤال ساده حسابي 
به زحمت مي افتیم. حداقل، از زمان شیوع كرونا، سینمارفتن در 
این دیار به سنتي مطرود و متروك بدل شده است. بین سالمتي 
به قیمت خانه نشــیني و ســرگرمي به قیمت گزاف بستري 
در بیمارســتان، عقل ســلیم به نفع مورد اول حكم مي دهد. 
كارهاي بســیار مهم تر و واجب تري از سینمارفتن هست كه 
نیاز به بیرون رفتن از خانه و حضور در اماكن عمومي و متعاقبا 
به خطرانداختن سالمتي و جان انســان دارد. در این وضعیت 
چه كسي ریسك سینمارفتن را به جان مي خرد؟ درضمن، مگر 
چه فیلمي روي پرده است كه ارزش این ریسك را داشته باشد؟ 

این حرف ها به این معني است كه سینماها مشتري ندارند. 
تجربه ركود یك سال ونیم گذشته هم درستي این ادعا را ثابت 
مي كند. با این حال، ســینماي ایران بي نیاز از تماشاگر است. 
سینما با تماشاگر زنده است ولي سینماي ایران را تولید فیلم، 
فارغ از تماشاگرداشتن یا نداشتن، سر پا نگه داشته است. براي 
ســینمایي كه بخشــي از آن از بودجه هاي حمایت دولتي و 
بخشي دیگر از پول هاي شبه حمایتي ارتزاق مي كند، مخاطب 
مسئله اي علي حده است. در تمام یك سال ونیم گذشته روند 
تولید متوقف نشده و فیلم پشــت فیلم جلوي دوربین رفته و 
كالكت ها به هــم خورده و كارگردان ها فرمان اكشــن و كات 

داده اند.
آمار فروش ناامیدكننده فیلم هاي روي پرده نشان مي دهد كه 
منطقا تولید فیلم در این وضعیت نباید مقرون به صرفه باشد 
اما تولید در ســینماي ایران پیرو منطق نیســت. درحالي كه 
در طول یك سال ونیم گذشته تعدادي از سینماگراني ایراني 
به دلیل ابتال به كرونا درگذشــته اند یا روزهاي ســختي را در 

بستر بیماري ســپري كرده اند اما روند پرشتاب تولید، اجازه 
توقف فیلمبرداري ها را نمي دهد. حسن كیهاني كیا، دستیار 
فیلمبردار، در گفت وگو با مهر به موضوع جالبي اشاره می كند 
كه نشــان مي دهد وضعیت تولید در ســینماي ایران چقدر 
بحراني است و حتي به خطرافتادن سالمت عوامل پروژه هم 
نمي تواند باعث توقف این پروژه ها شود.  او در این باره گفته است: 
»مدتي است كه بندي به قراردادهاي سینمایي عوامل پروژه ها 
اضافه شده ، كه بر مبناي آن طرف اول قرارداد كه تهیه كننده 
است، تأكید مي كند درصورتي كه فرد هنگام حضور در پروژه، به 
ویروس كرونا مبتال شود، در طول دوره درمان هیچ دستمزدي 
براي وي در نظر گرفته نمي شود. همچنین تامین هزینه درمان 
برعهده گروه نیست. درواقع وجود چنین بندي در یك قرارداد 
اصاًل انساني نیســت چراكه فرد صحیح و سالم در یك پروژه 
حضور پیدا مي كند و در همان پروژه مبتال به كرونا مي شود، 
آن وقت نه دستمزدي به فرد تعلق مي گیرد و نه كمكي براي 

درمان فرد مي شود.«
او تجربه  خودش را از وضعیت پشت صحنه پروژه هاي سینمایي 
در روزهاي كرونایي چنین شــرح داده اســت: »اواخر سال 
گذشــته براي حضور در پروژه »نگهبان شب« به كارگرداني 
رضا میركریمي قرارداد بستم كه این قرارداد نخستین برخورد 
من با این بند بود. هنگامي كه 20روز به پایان كار من در این 
پروژه باقي مانده بود، مبتال به ویروس كرونا شدم، مدیرتولید 
این پروژه به من گفت كه دیگر الزم نیست سركار بیایید و حق 
و حقوق شما محفوظ مي ماند. اما فیلم درنهایت به پایان رسید 
و دستمزد من براي این مدت پرداخت نشد. جالب این است 
كه همان زمان خبري را منتشر كردند كه پروژه به دلیل شیوع 
ویروس كرونا متوقف شــده اســت اما فیلمبرداري همچنان 

ادامه داشت.«
حاال كه نه كرونا، نه بي تماشاگري و نه شكست در گیشه جلوي 
تولید را نمي گیرد، رئیس جدید سازمان سینمایي باید فكري 
به حال اكران و نمایش این فیلم ها كنــد. تولید بدون توقف 
درنهایت به بحران اكران ختم مي شــود و در ســال هاي آتي 

مشكالت سینماي ایران را بیشتر مي كند.

واكسيناسيون به هنرمندان رسيد
وزیر ارشاد از آغاز واكسیناسیون هنرمندان باالي 40سال خبر داد

بازگشتكريسايوانزواسكارلتيوهانسونباقطعارتباط

تولیدباسرعتتمام

چهكسيعهدهدارمسئولیت
سازمانسینماييميشود؟

سینماي ایران، در روزگار تعطیلي، با معضل تولید بي رویه مواجه است

یك صندلي خالي و چالشي بزرگ براي وزیر فرهنگ و ارشاد

آرشنهاوندي
مترجم

ياوريگانه
روزنامه نگار

فرحنازدبلشكی
مترجم

سریال

احمدنجفیدرحالواكسنزدندرطرحواكسیناسیونهنرمندانپیشكسوت

رضویخزاعیپريسان رمضاننژاداسفندياری برفآخر

فهیمهپناهآذر
روزنامه نگار
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مايكل بوسكيننگاه
كيوسكاستاد دانشگاه استنفورد

  صدها هزار افغانســتانی، 
هراســناك از قدرت گيري گزارش

طالبان در كشورشان، چشم 
به آن ســوي مرزها و غرب دوخته اند، اما 
هيچ كس برایشان فرش قرمز پهن نمي كند.

در پــي قدرت گيــري طالبــان، برخي از 
كشــورهاي اتحادیه اروپا صراحتا گفتند 
مهاجر جدیــد قبول نمي كننــد و یونان 
دیوارهــاي مرزي اش را باالتــر برد و حاال 
تركيه هــم در تنــگ كــردن عرصه به 
افغان هاي مستأصل، به اروپا پيوسته است.

به گزارش الجزیره، وزیــر خارجه تركيه، 
جایي كه سرخط ســفر اروپایي مهاجران 
افغان به شمار مي رود، صراحتا با ورود موج 
جدید مهاجران مخالفت كرده و در مالقات 
با هایكو ماس، همتــاي آلماني خود گفته 
است كه كشــورش نمي تواند زیر بار موج 

جدید مهاجران افغان برود.
مولود چاووش اوغلو در كنفرانس مشترك 
با هایكو ماس در آنكارا گفته است: »ما به 
اندازه كافي مسئوليت هاي انساني و اخالقي 
خود را نسبت به مهاجرت ادا كرده ایم. این 
درخواســت كه زیر بار بيشتر پناهجویان 
برویم به هيچ وجه ممكن و شدني نيست.«

نگراني درباره موج جدید مهاجران افغان، 
اتحادیه اروپا را به لرزه درآورده است و آنها را 
به شدت نگران كرده كه بحران پناهجویان 
سال2015، تكرار شــود؛  یعني زماني كه 
حدود یك ميليــون نفر از جنــگ و فقر 
خاورميانه به خصوص سوریه و افغانستان 
فرار كردنــد و خود را از طریــق تركيه به 
یونان رســاندند تا از آنجا به كشــورهاي 
ثروتمندتر اروپــا بروند. در ســال2016 
اتحادیه اروپا و تركيه بــراي مهار جریان 
مهاجران، با هم توافــق كردند كه تركيه 
ميزبان مهاجران سوریه اي كه از جنگ فرار 
كرده اند باشد و در مقابل، ميلياردها یورو 
براي پروژه هاي مهاجــران دریافت كند. 
چاووش اوغلو گفته است كه اگر مهاجران 
افغان یك بحران جدید ایجاد كنند، اروپا 
و همينطور كشورهاي منطقه هم به شدت 
درگير خواهند شد. تركيه هم اكنون ميزبان 
3.7ميليون پناهجوي سوریه اي است كه 
بزرگ تریــن جامعه پناهجویــان در دنيا 
به شــمار مي رود. عالوه بر آن، 300هزار 
پناهجوي افغان هم در تركيه هستند. این 

كشور اخيرا مرزهاي شرقي خود را با ایران 
تقویت كرده اســت تا جلوي موج جدید 

مهاجران افغان را بگيرد.
این تنها تركيه نيست كه به فكر تقویت مرز 

خود است، یونان هم با بلند كردن دیوارهاي 
مرزي، پيش  پيش راه را بر مهاجران افغان 
بسته است. این كشــور یك دیوار مرزي 
40كيلومتري احداث كــرده و تجهيزات 

شناســایي و كنترلي در مرز نصب كرده تا 
مهاجراني را كه موفق شده اند خود را به مرز 
برسانند متوقف كند. پهپادهایي هم براي 
شناسایي مهاجراني كه از مرز رد مي شوند 

تدارك دیده شده است. مقامات این كشور 
نيز گفته اند حتي اگر مهاجران افغان از مرز 
رد شوند، به تركيه بازگردانده خواهند شد.

این كشــور در مقابله بــا ورود موج جدید 
مهاجران مصمم اســت و وزیر دفاع مدني 
آن گفته اســت كه یونان نمي تواند دست 
روي دست بگذارد تا موج جدید به مرز هاي 
این كشور برســد؛ به همين خاطر از وقتي 
كه بحران افغانستان شــروع شده، به فكر 
جلوگيري از ورود این موج به كشور افتاده 

و مرزها را تقویت كرده است.
براساس گزارش رسانه هاي یوناني، برخي 
فناوري هاي جدید مورد استفاده در مرز، 
دوربين هاي پيشــرفته و رادارهایي است 
كه مي توانند تا عمق 15كيلومتري خاك 
تركيه را بررســي كننــد. در همين حال، 
فرماندهان پليس موجودي گاز اشك آور و 
نارنجك هاي صوتي خود را افزایش داده و 
تعداد گشتي هاي مرزي را هم زیاد كرده اند.

ميتســوتاكيس، نخســت وزیر این كشور 
هم فعاليت هــاي دیپلماتيك خود را در 2 
هفته اخير افزایش داده و نه تنها با مقامات 
اتحادیه اروپا كه با رجــب طيب اردوغان 
رئيس جمهور تركيه هــم درباره مهاجران 
مذاكره كرده اســت. دیدگاه او درباره نگه 
داشتن مهاجران پشــت مرزهاي اروپا، در 
داخل اتحادیه، طرفــداران زیادي دارد و 
كشورهاي ریز و درشت اروپایي هم با یونان 
هم عقيده هستند. در صریح ترین واكنش، 
سباســتين كورتــز، صدراعظــم اتریش 
صراحته گفته است كه حتي نمي خواهد 
اجازه ورود یك مهاجر را به كشورش بدهد.

دیگر مقامات اروپایي هــم بر حفظ موج 
مهاجــران در منطقه تأكيــد دارند. آنها 
معتقدند با كمك به كشــورهاي منطقه، 
مي توانند مهاجران را در منطقه نگه دارند 
و از تكرار بحران ســال2015 جلوگيري 

كنند.
برخي گروه هاي حامي حقوق مهاجران 
از این رویكرد اتحادیه اروپا انتقاد كرده و 
مشخصا اقدامات مرزي یونان را محكوم 
كرده انــد. به گفته آنها، یونــان در كنار 
استفاده از دیوار و سيم خاردار، با استفاده 
از فناوري هاي پيشــرفته براي مقابله با 
مهاجران، سختي زیادي را در راه یافتن 
زندگي بهتر به آنها تحميل خواهد كرد.

همزمان با افزایش سختگيري اروپا براي قبول مهاجران جدید افغانستان، تركيه هم گفته است زیر بار موج جدید مهاجران افغان نمي رود 
درهايغرببهرويافغانهابستهميشود

 حضور جو بايدن، رئيس جمهور آمريكا در مراسم 
يادبود سربازان كشته شــده ارتش اين كشور در 
فرودگاه كابل، سوژه گزارش يك روزنامه واشنگتن 
پست آمريكاست. بيش از 10سرباز آمريكايي هفته 
پيش در حمله تروريستي به فرودگاه كابل كشته 
شدند. واشنگتن پست در اين گزارش همچنين به 
دفع حمله راكتی به فرودگاه توسط ارتش آمريكا 

پرداخته است.

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

روزنامه واشنگتن پست ]آمريكا[

روز آخر براي افغانستان

مراسم يادبود كشته شدگان كابل

ديــروز آخرين مهلت حضــور نيروهاي 
خارجي در افغانستان و همچنين عمليات 
خروج افراد وابســته به ايــن نيروها از 
فرودگاه كابل بود؛ عملياتي كه طي 2دهه 
گذشته بي سابقه بوده است. ائتالف آمريكا 
در حالي از افغانستان خارج مي شود كه اين 
كشور زير سايه حكومت طالبان در مسير 

نگران كننده اي قرار گرفته است.

تابستان داغ آقاي رئيس جمهور
مردم معموال در ارزیابي كارنامه دولتمردان، بيشــتر به عملكرد آنها در 
بحران ها توجه مي كننــد تا عملي  كردن شــعارهایی خيالي كه در دوره 
انتخابات داده اند. جو بایدن در نخســتين تابســتان حضورش در پست 
ریاســت جمهوري، در حال تجربه كردن این واقعيت به بدترین شــكل 

ممكن است.
بسياري از بحران ها، غيرمنتظره اند. حمالت 11سپتامبر یا شيوع ویروس 
كرونا از این دست بحران ها به حساب مي آیند. اما بحران ها و چالش هایي 
هم هستند كه قابل پيش بيني اند و از قبل مي توان براي آنها برنامه ریزي 
كرد. بحران هایي كه بایدن طي ماه هاي اخير با آنها روبه رو بوده از این دست 
بوده اند. به طور مشخص، مي توان گفت رشد تورم و پایان دادن به جنگ 
20ساله آمریكا در افغانستان، چالش هایي هستند كه بایدن و دولت او را 

نقره داغ كرده اند.
بدون شك  ماه عسل بایدن در سمت ریاســت جمهوري آمریكا به پایان 
رســيده و او با موقعيت هاي خطيري روبه رو شــده است. سياست هاي 
ســختگيرانه او در حوزه اقتصاد، باعث ایجاد شكاف در ميان نمایندگان 
دمكرات كنگره شده و هيچ بعيد نيست برخي از آنها حساب خود را از دیگر 
اعضاي حزب جدا كنند و به برنامه هاي اقتصادي دولت نه بگویند. از سوي 
دیگر، تصميم او براي خروج عجوالنه تمامي نيروهاي آمریكایي مستقر در 
افغانستان بدون یك برنامه حساب شده، انتقادهاي بسياري به دنبال داشته 
است. رهبران حزب دمكرات اكنون به شدت نگران انتخابات ميا ن دوره اي 
مجلس نمایندگان در سال2022 هستند. احتمال باخت به نمایندگان 
حزب جمهوریخواه در انتخابات سال آینده بسيار بيشتر شده و مسئول 

این وضعيت كسي نيست جز جو بایدن.
نرخ تورم طي هفته هاي اخير رشــد قابل توجهي داشته و شاخص قيمت 
مصرف كننده طي 12ماه، 4.3درصد رشــد داشته است. این ميزان رشد 
پيش از این هم ســابقه داشــته اما آن زمان یعني در 1971 باعث شد تا 
رئيس جمهور وقت، ریچارد نيكسون، بالفاصله تغييراتي در سياست هاي 
اقتصادي خود ایجاد كنــد و براي كنترل قيمت ها خيــز بردارد. قيمت 
سوخت و موادغذایي در حال افزایش  است و باید اعتراف كرد كه اینهاست 

كه درنهایت بر نظر راي دهندگان آمریكایی تأثيرگذار است.
بایدن در جریان خروج نيروهاي آمریكایي از افغانستان، از كنار نظرات 
تخصصي فرماندهان نظامي و دیپلمات ها با بي توجهي عبور كرد تا برنامه 
خود را پياده كند. پيشنهاد آنها این بود كه بخشي از نيروهاي اطالعاتي 
و نيروي هوایي آمریكا كه در حال كمك به ارتش افغانستان هستند، در 
كابل باقي بماننــد و طبق یك زمانبندي طوالني تر افغانســتان را ترك 
كنند. واقعيت این اســت كه ارتش افغانستان در سایه این كمك ها طي 
2سال گذشته، كابل و شهرهاي مهم را حفظ كرده بود اما قطع ناگهاني 
این حمایت ها باعث شــد كل افغانســتان ســقوط كند. بایدن حتي با 
كشورهاي عضو ناتو هم مشورت نكرد؛ كشورهایي كه هزاران سرباز خود 
را طي 2دهه جنگ در افغانستان براي كمك به آمریكا اعزام كرده بودند. 
دمكرات ها فقط مي توانند اميدوار باشند فاجعه اي كه در افغانستان رخ 
داده، آنقدري براي رأي دهندگان آمریكایي اهميت نداشته باشد. در غير 
این صورت، باید بدون شــك منتظر اثرات آن بر انتخابات ســال2022 
كنگره باشند. فارغ از این، سقوط كابل به هر حال یك اثر رواني مخرب بر 
ذهن آمریكایي ها خواهد داشت. مردم مي گویند كه بایدن و مشاورانش 
ضعيف تر از آن هســتند كه بتوانند از پس بحران هاي بزرگ امنيتي این 

روزهاي جهان بر بيایند.
فارغ از همه اینها، شــمار مبتالیان به گونه دلتاي كرونا به شدت در حال 
افزایش اســت و همين، دولــت را وارد بحراني تازه كرده اســت. ميزان 
واكسيناســيون هم از برنامه اعالم شده عقب افتاده اســت. این مسئله 
مي تواند برنامه اقتصادي دولت بایدن بــراي احياي اقتصاد آمریكا بعد از 

كرونا را به شدت ُكند سازد.
عملكرد دولت بایدن در دیگر حوزه ها هم چندان جالب نبوده است. بایدن 
با هدف حركت به سمت ســوخت هاي پاك، ميزان توليد نفت در داخل 
آمریكا را كاهش داده اما این سياســت نتيجه اي جز كاهش ميزان توليد 
سوخت در این كشور نداشته است؛ مسئله اي  كه به افزایش قيمت سوخت 
منجر شده است. غيراز این، كاهش توليد برق و افزایش قطعي ها در برخي 

ایالت ها ازجمله كاليفرنيا نتيجه چنين سياستي بوده است.
همزمان، لغو برخي قوانين سختگيرانه دونالد ترامپ در برخورد با مهاجران 
غيرقانوني، رفته رفته در حال تبدیل شدن به یك بحران تازه در دولت جو 
بایدن است. درپي لغو این قوانين، موج تازه حركت مهاجران از كشورهاي 
حوزه كارائيب و آمریكاي التين به سمت مرزهاي جنوبي آمریكا آغاز شده 
است. بيمارستان ها در ایالت های جنوبي آمریكا پر از مهاجراني است كه از 
مرز عبور كرده و با خود گونه هاي مختلف كرونا را هم وارد آمریكا كرده اند.

حكمراني در كشــوري بزرگ با یك جامعه متنوع بسيار سخت است اما 
براي دولتي همچون دولت جو بایدن كه از ابتدا وعده بازگشت به آرامش 
و دوري از تصميم هاي اشــتباه داده، كارنامه ماه هاي اخير فاجعه است. 
لئون پانتا، وزیر دفاع پيشين آمریكا، سقوط افغانستان به دست طالبان را 
با فاجعه خليج خوك ها در دوره جان. اف. كندي مقایسه كرده است. اما 
باید سياست شكست خورده بایدن در افغانستان را با شكست تالش هاي 
جيمي كارتر در آزادي آمریكایي هاي گرفتارشــده در سفارت آمریكا در 
تهران مقایســه كرد. بعد از آن بحران، كارتر دیگر هيچ وقت نتوانست در 

فضاي سياسي آمریكا كمر راست كند.
آیا بایدن مي تواند از افتضاحاتي كــه طي ماه هاي اخير به بار آورده نجات 
پيدا كند؟ آیا این عملكرد ضعيف، زمينــه را براي بروز بحران هاي بعدي 
مهيا مي كند؟ برنامــه دونالد ترامپ براي رســيدن دوباره به كرســي 
ریاســت جمهوري را عملكرد ضعيفش در بحران كرونا با شكست روبه رو 
كرد. حتي تالش هایش براي ساخت واكسن هم نجاتبخش نبود. دور از 

انتظار نيست كه بایدن و دمكرات ها هم به سرنوشتي مشابه دچار شوند.
Project-Syndicate :منبع

2ساعتو40دقیقهمالقاتبحثبرانگیز
وزیر دفاع رژیم صهيونيستي و محمود عباس، بر حمایت اقتصادي از تشكيالت خودگردان توافق كردند

محمــود عبــاس، رئيــس تشــكيالت 
خودگردان فلســطين روز یكشــنبه در خاورميانه

جریان مالقاتي از پيش تعيين نشــده با 
بني گانتز، وزیر دفاع رژیم صهيونيستي دیدار كرد، آن هم 
درحالي كه تنها 3 ماه از آخرین نبــرد نظامي ميان غزه و 
اسرائيل، با شــهادت بيش از 200شــهروند فلسطيني 
مي گذرد. این مالقات كه پشــت درهاي بســته و بدون 
اطالع رساني رسمي برگزار شده بود، به طور طبيعي موج 
گســترده اي از واكنش هاي منفي را در سطح رسانه ها، 
شــبكه هاي اجتماعــي عرب زبــان و حتــي برخي از 
خيابان هاي شهرهاي فلسطين نظير رام اهلل و قدس، عليه 
محمود عباس به دنبال داشــت. حاال با گذشــت 3روز، 
به تدریج برخي از شخصيت هاي سياســي و رسانه هاي 
عربي، افشاگري هاي محدودي را درباره جزئيات و اهداف 
این مالقات جنجالي مطرح كرده اند؛ مالقاتي كه از سال 
2010تا كنون بي ســابقه بوده و پيامدهــاي منفي قابل 
توجهي را براي محمود عباس و حاميانش به همراه داشته 
است. به گفته حسين الشيخ، یكي از اعضاي كادر رهبري 
جنبش فتح، این مالقات به مدت 2ساعت و 40دقيقه با 
حضور ماجد فرج، رئيس ســازمان اطالعات تشكيالت 
خودگردان در منزل محمود عباس، در رام اهلل برگزار شده 
است. اگرچه دردرجه اول به نظر مي رسد چنين نشستي 
ميان گانتز و عباس، با مشاركت رئيس سازمان اطالعات 
تشــكيالت خودگردان مربوط به مســائل اطالعاتي و 
همكاري هاي امنيتي دوجانبه ميان تشكيالت فلسطين و 
رژیم صهيونيستي بوده، اما حسين الشيخ مدعي است كه 

بخش مهمي از گفت وگوي نمایندگان طرفين، معطوف به 
پرونده هاي اقتصادي بوده است! الشــيخ در مصاحبه با 
روزنامه القدس العربي مي گوید: گانتز در این مالقات به 
صراحت درباره سياست اسرائيل براي حمایت اقتصادي از 
تشكيالت خودگردان فلســطين سخن گفته است. وزیر 
دفاع رژیم صهيونيستي همچنين تأكيد كرده ارتباط ميان 
تشكيالت و موساد باید به شرایط قبل از تنش هاي رخ داده 
در ســال هاي  اخير برگردد. اما چرا اســرائيل به  دنبال 

حمایت اقتصادي از تشكيالت خودگردان است؟ 

تشكيالت در آستانه فروپاشي
تشكيالت خودگردان فلسطين، ســازوكاري برآمده از 
دل جنبش فتح فلسطين است كه پس از توافق اوسلو، با 
تكيه بركمك هاي ساالنه آمریكا، سازمان ملل، كشورهاي 
عربي خليج فارس و همچنين چراغ ســبز اسرائيل، اداره 
بخش هایي از سرزمين فلسطين را در دست گرفته است. 
تشــكيالت به دليل چندپارگي ســرزميني و عدم امكان 
برقــراري ارتباط اقتصــادي ميان بخش هــاي مختلف 
فلسطين، منابع درآمد بســيار محدودي داشته و هرگز 
تالش قابل توجهي هم براي دستيابي به درآمدهاي جدید 
و پایدار، نظير تاسيس واحدهاي توليدي و... انجام نداده 
است. در عين حال، وابستگي مطلق به كمك هاي خارجي، 
فســاد گســترده اي را در بدنه دولتي و بانكي تشكيالت 
خودگردان به وجود آورده است؛ فسادي كه همواره مورد 
نقد و اعتراض شــهروندان و رســانه هاي فلسطيني قرار 
دارد. اما این فرایند از اواسط سال 2017با رونمایي ترامپ 

از طرح موسوم به معامله قرن، به تدریج تغيير كرد. دولت 
ترامپ در چشم انداز منطقه اي خود، نقش قابل توجهي 
براي تشــكيالت خودگردان و هرگونه نيروي معتدل و 
سازشگر فلســطيني قائل نبود و بنابراین تصميم گرفت 
حمایت هاي مالي از این مجموعه را به حداقل برساند. از 
سوي دیگر، بحران هاي بين المللي و كاهش حمایت هاي 
دولت ترامپ از ســازمان ملل باعث شد تا كمك هاي این 
سازمان براي تشــكيالت خودگردان نيز به طور همزمان 
محدود شــود. تمام اینها در حالي اســت كه اصلي ترین 
كشورهاي عربي حامي تشكيالت، یعني عربستان سعودي 
و امارات هم تداوم حمایت هاي مالي خود از این مجموعه 
را منوط به موافقت رسمي تشكيالت با طرح معامله قرن 
كردند؛ امري كه در ســایه مخالفت صد در صدي مردم 
فلســطين با این طرح عمال غيرممكن بود. به این ترتيب 
محمود عباس از اواخر سال 2019، نسبت به شرایط مالي 
تشكيالت خودگردان و مناطق تحت سيطره این گروه، 
اعالم خطر كــرد. او در جریان مالقات با فرســتاده ویژه 
رئيس جمهور فرانسه به قدس در سال 2019گفته بود: 
تضعيف تشكيالت خودگردان، به عنوان مهم ترین نيروي 
معتدل در مقابل اســرائيل، منجر به تقویت گروه هایي 
همچون حماس در غزه و دیگر نقاط فلسطين خواهد شد. 
در مقابل اما حاميان معامله قرن، ازجمله جرد كوشــنر، 
داماد و مشاور ارشد ترامپ معتقد بودند كه بدون انحالل 
موجودیتي به نام تشكيالت خودگردان، امكان اجراي این 
معامله كه در واقع شــامل برپایي كشور جعلي اسرائيل، 
بدون اعطاي حق تعيين سرنوشت به فلسطيني ها، وجود 

ندارد. براســاس گزارش فایننشال تایمز در سال 2020، 
فشارهاي همه جانبه آمریكا، اسرائيل و برخي از كشورهاي 
عربي عليه تشكيالت خودگردان، این مجموعه فلسطيني 
را با بحران مالي بي سابقه اي از دوران یاسر عرفات تاكنون 
روبه رو كرده است. اما چرا با وجود موفقيت تدریجي این 
سياســت، رفتار سياستمداران اســرائيلي تغيير كرده و 

به دنبال حمایت از تشكيالت خودگردان هستند؟

چرخش بزرگ آمريكا
یكي از مهم تریــن انتقادات مخالفان ترامپ نســبت به 
سياســت هاي او در خاورميانــه، پس از مســئله توافق 
هسته اي ایران، مربوط به مذاكرات صلح فلسطين و معامله 
قرن بود. جو بایدن، رئيس جمهور فعلي آمریكا در جریان 
مبارزات انتخاباتــي خود بارها معامله قــرن را تهدیدي 
براي منافع طوالنی مدت آمریــكا در منطقه خاورميانه 
و تضعيــف متحدین این كشــور به شــمار آورده بود. با 
پيروزي دمكرات ها در انتخابات، بار دیگر گزینه حمایت از 
تشكيالت خودگردان روي ميز سياست خارجي كاخ سفيد 
قرار گرفت. كامال هریس، معاون اول بایدن، یك هفته پس 

از پيروزي در انتخابات در مكالمه تلفني با محمود عباس از 
برقراري مجدد حمایت هاي مالي از تشكيالت خبر داد. از 
سوي دیگر، آنتوني بلينكن، وزیر خارجه جدید آمریكا نيز 
در سفر به فلسطين از احتمال گشایش كنسولگري آمریكا 
در قدس شرقي براي فلسطين سخن گفت؛ امري كه عمال 
توافق معامله قرن را بي معنا خواهد كرد. بلينكن همچنين 
در مالقات با محمود عباس، به صراحت از گزینه تقویت 
تشــكيالت خودگردان مقابل گروه حماس سخن گفت 
و تأكيد كرد: اجازه نمي دهيم منابع مالي براي بازسازي 
ویراني هاي به جا مانده از جنگ اخير غزه در اختيار حماس 
قرار بگيرد. به گفته بلينكن، كمك هاي آمریكا و سازمان 
ملل براي غزه، صرفا از طریق شــبكه بانكي تشــكيالت 
خودگــردان وزیرنظر این مجموعه هزینه خواهد شــد. 
جالب آنكه بني گانتز، وزیر دفاع رژیم صهيونيستي نيز در 
مالقات اخير خود با محمود عباس بر ضرورت جلوگيري 
از دسترسي حماس به منابع مالي جدید تأكيد كرده و در 
این زمينه، خواستار همكاري جدي تر سازمان اطالعات 
تشكيالت خودگردان شده است؛ همكاري هایي كه پس 

از اجراي معامله قرن به تعليق درآمده بود. 

كابلدرهراسوترس
 يك روز مانده به پايان عمليات تخليه كابل توسط ارتش آمريكا، شليك چند راكت به سمت فرودگاه كابل اين شهر را ملتهب كرد و نگراني از 
مرگ غيرنظاميان را دوباره افزايش داد. به گزارش بي بي سي، پريروز قبل از ظهر چند راكت به سمت فرودگاه شليك شد كه با واكنش سامانه دفاع 
هوايي آمريكا در فرودگاه مواجه شد. ارتش آمريكا گفته 5راكت را مهار كرده است. دولت آمريكا هم اعالم كرد با وجود اتفاق ديروز، برنامه تخليه 
شهروندان خارجي و افغان را از فرودگاه ادامه خواهد داد. اين حمله موشكي يك روز بعد از  آن روي داد كه ارتش آمريكا در حمله اي پهپادي، يك 
خودرو را در كابل منهدم كرد. گفته شده است كه اين خودرو بخشي از يك برنامه حمله تروريستي به فرودگاه كابل بوده است. ارتش گفته است 
كه يكي از اعضاي داعش خراسان در حال تردد با اين خودرو بوده است. آمريكا بعد از حمله تروريستي اين گروه به فرودگاه كابل در انتهاي هفته 
گذشته كه نزديك به 180كشته داشت حمالتي پهپادي را عليه مواضع، دارايي ها و اعضاي اين گروه ترتيب داده است. حمله 3 روز پيش در كابل 
اما به يك فاجعه انساني تبديل شد و بعد از انجام آن، يكي از خويشاوندان تعدادی از قربانيان غيرنظامي اين حمله به سي ان ان گفت كه دست كم 
9عضو يك خانواده در اين حمله جان خود را از دست دادند. اطالعاتي كه برخي ساكنان كابل در شبكه هاي اجتماعي منتشر كرده اند حاكي از اين 
است كه 4كودك در ميان كشته شدگان بودند. فرماندهي مركزي نيروهاي آمريكايي در بيانيه اي گفته است كه حمله به  خودروي هدف، باعث 
انفجار بزرگي شده و درباره كشته شدن غيرنظاميان تحقيق خواهد كرد. ضرب االجل خويش ساخته آمريكا براي انتقال شهروندان خارجي و 

افغان ها از فرودگاه كابل، امروز به پايان مي رسد.
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سفر كمتر شده و اغلب فاطمه عباسي با اينكه محدوديت هاي 
جاده هاي كشور باز است، اما پيك پنجم كرونا هنوز به 
اتمام نرسيده و توصيه كادر درمان و پليس اين است 
كه همچنان در خانــه بمانيم. با اين حــال، آخرين 
وضعيت ترافيك جاده هاي كشور  نشان مي دهد كه كل 
تردد ثبت شــده در جاده ها روز گذشته نسبت به روز 
قبل از آن 32/6درصد افزايش داشــته و اين در حالي 
اســت كه هنوز هم نمي توانيد وارد شهرهاي قرمز و 
نارنجي شويد. اينكه هر روز بر تعداد تردد خودروها در 
جاده ها افزوده مي شــود، نشــان دهنده آن است كه 
خيلي ها هنوز كه هنوز اســت اين بيمــاري را جدي 

نگرفته اند و تفريح كردن برايشان واجب تر از جان خود 
و اطرافيان است. داليل اين افراد هم در نوع خود جالب 
توجه اســت، اما اينكه حوصله مان در خانه سر رفته، 
مي رويم آن طــرف تونل كندوان بســتني بخوريم و 
برگرديم، كار اداري داريم، داريم مي رويم ديدن اقوام 
و... داليل خوبي براي دور زدن قوانين ستاد كرونا و سفر 
رفتن در اين روزهاي ســياه كرونايي نيست و عوض 
كردن پالك يا ترفندهايي از ايــن قبيل و پيدا كردن 
راه هاي فرعي براي وارد شــدن به شهرهاي قرمز هم 
نه تنها خالف قانون است، بلكه شــما را به راحتي در 
معرض بيماري قرار مي دهد. درســت است كه مدت 
زمان وجود اين ويروس در كشــور ما و ماندن مان در 

خانه طوالني شده، اما 
بيماري شــوخي بردار 
نيست. توصيه ها را هر 
چند تكــراري، جدي 
بگيريد و به جاي زدن به 
دل جاده به هر قيمتي و 

گشــتن به دنبال دليــل بــراي توجيه ســفرهاي 
غيرضروري، كمي ديگر تحمل كنيد و در خانه بمانيد 
تا واكسيناسيون در كشور تكميل و شر اين ويروس از 
زندگي مان كم شود. آن وقت مي توانيد با خيال راحت 
همراه با خانواده به ســفر برويد و گشت و گذار كنيد و 

البته كسي هم از شما نپرسد:كجا؟

كجا كجا؟

خبر كوتاه بود. 52درصد از   كنكور داده های ســال 
1400كه مجاز به انتخاب رشته بودند پيش از انتخاب 
رشته، انصراف داده اند.   در سال 99 نيز 469هزار نفر از مجموع 700هزار نفر، انتخاب 
رشته كردند. افزايش نفراتي كه از ادامه تحصيل انصراف مي دهند، به هر دليلي كه 
باشــد، بر بدنه مديريتي كشور، در طوالني مدت تأثير بســزايي خواهد داشت. چه 
اينكه در طول اين 2 سال اخير، با آنالين  شدن كالس هاي دانشگاه، درصد كمي از 
دانشجويان به طور جدي درس و دانشگاه را دنبال مي كنند و تحقيقات و مشاهدات 
ميداني نشــان مي دهد؛ ميزان حضور فعال در كالس ها و كسب امتياز هاي واقعي 
در امتحانات بسيار پايين و براي استادان دلســرد كننده است. شايد در چند سال 
آينده همين تعداد محدود تحصيلكرده هم به واسطه تحصيالت و مدرك خودشان 
جذب بازار كار و بدنه مديريت جامعه اي شوند كه از بيماري سوءمديريت رنج مي برد 
و اگر از هفت خوان قطره  چكاني جذب بازار كار به ســالمت عبور كنند و بر مسند 
مديريت هاي مرتبط، به فرض محال بنشــينند، كمترين آگاهي تئوري و شناخت 
كافي را از محدوده مسئوليتي خود خواهند داشت و آن تعدادي هم كه قيد دانشگاه 
را زده اند به جرگه جويندگان كار و شايد برخی شان به مشاغل كاذب خواهند پيوست 
و كم كم ظرفيت جامعه از كساني كه مشاغل غيرتخصصي و آزاد را انتخاب مي كنند 
پُر خواهد شد. افزايش جمعيت بيكار و معضالت عديده اجتماعي در راه خواهد بود 
و كم كم ميزان جرم و بزه، طالق ، خشونت و در نهايت درهم ريختگي نظم در اداره 
شهر و كشور پيش بيني محتملي خواهد بود. فرايند انتخاب رشته در سال هاي اخير، 
تبديل به تجارتي پر سود براي برخي از آموزشگاه ها و مشاوران شده و شايد يكي از 
داليل عقب نشيني جوانان براي انتخاب رشته، همين هزار توي رسيدن به صندلي 
باب ميل در رشته دلخواه است. حداقل جواني كه رشته مورد نظر خود  را با دردسر 
كمتري انتخاب كند و براي تحصيل در رشته مورد عالقه خود انگيزه بيشتري داشته 
باشد، آينده نگري   و تأثير حضورش در جامعه بيشتر خواهد بود. حاال كه حذف كنكور 
تبديل به آرزوي محال شده، الاقل در كشوري كه با انواع و اقسام مشكالت ناشي از 
تحريم داخلي و خارجي و سوء مديريت ها روبه رواست، با اتخاذ راهكاري مناسب براي 
تحصيل جوانان در رشته هاي دلخواه به دور از رانت هاي معمول و پرحاشيه از تبديل 
جامعه جوان به يك جامعه بي هدف و سردرگم در سال هاي آينده كه مثل برق و باد 

مي گذرد جلوگيري كنيم.

انصراف 52درصدي

زن
  پژوهشگران با بررسی میزان 
شادكامی و رضایت از زندگی 

بیش از ۷۰۰ زن شاغل و 
خانه دار دریافتند به طور كل 
زنان از شادكامی و رضایت 

از زندگی متوسطی برخوردار 
هستند و در این زمینه بین 

زنان شاغل و خانه دار تفاوتی 
وجود ندارد. عواملی مانند 
تأهل، تحصیالت و داشتن 

تفریح و مسافرت بر شادكامی 
و رضایت از زندگی زنان 

اثرگذار است.

18
سال

این مطالعه مقطعی در شهر 
كرمان و روی زنان ۱۸ سال و 
باالتر در 2 گروه زنان شاغل 
و خانه دار انجام شد و طی 
آن ۷2۰ نفر از زنان شاغل و 
خانه دار مورد بررسی قرار 

گرفتند.

42/6
درصد

نتایج این مطالعه نشان 
داد میانگین كل شادكامی 

و رضایت از زندگی زنان 
به ترتیب 42/6و 23/5درصد 
است و كمی بیش از نیمی 
از افراد، شادكامی خود را در 
حد »نه زیاد، نه كم« گزارش 

كردند.

700

درحــــــالي كه خبرگزاري هــاي 
برخي از كشــور هاي جهــان جدول 
خاموشــي برق را منتشــر مي كنند 
در كشــور ديگــري از گيــاه فردوس 
)Erythrina crista-galli( ســلول 
خورشــيدي )Solar cell( مي سازند. 
 به گزارش نيچر، »ماريا فرناندا سردا« 
 )María Fernanda Cerdá(
شــيميداني اســت كــه از رنگ هاي 
طبيعــي گياهان فلور بومــي اروگوئه 
براي ساخت ســلول هاي خورشيدي 
استفاده مي  كند. ســلول خورشيدي 
)Solar cell( يا سلول فتوولتائيك يك 
قطعه الكترونيكي اســت كه به كمك 
اثر فوتوولتاييك، انرژي نور خورشــيد 
را مســتقيم به الكتريســيته تبديل 
مي كنــد. در ايــن روش رنگدانه هاي 
 گياهــان بــه نــام »آنتوســيانين« 
)anthocyanins(، نور را جذب كرده 
و آن را به انرژي براي سوخت فتوسنتز 
تبديل مي كنند و من نيز از اين انرژي 
براي توليد بــرق اســتفاده مي كنم. 
برخي كارشــناس ها بر اين باورند كه 
رنگ هاي طبيعي به اندازه كافي پايدار 
نيستند كه بتوان از آنها در سلول هاي 
خورشيدي استفاده كرد اما ماريا فرناندا  
در ســال 2019 يك نمونه اوليه از يك 
پنل خورشيدي ساخت و آن را به مدت 
2ســال در پايگاه آرتيگاس اروگوئه در 
جنوبگان آزمايش كرد. نتيجه اين بود 
كه اين پنل ها هرگز حتي در زمستان كه 

نور كمي وجود دارد نيز از كار نيفتادند.

كاشت فردوس 
برداشت برق

مي دوم تا زنده بمانم
»چرا دوباره دارم اين كار را مي كنم؟«، »در اين گرما 
چرا بايد بدوم اصال؟« كافي اســت چند باري به طور 
منظم در هفته كفش هاي ورزشي تان را بپوشيد و سراغ دويدن برويد، تا خيلي زود 
زير سيل اين سؤال ها كمر خم كنيد. اين سؤال ها با دويدن شروع مي شوند اما هرگز 
تمام نمي شــوند. فقط براي هفته ها و ماه هاي اول دوييدن نيست، حتي اگر سال ها 
در حال دويدن باشيد اين چالش هميشگي دروني را با خود خواهيد داشت؛ چالشي 
كه فقط مختص زمان دويدن نيســت، از لحظه اي كه تصميم مي  گيريد لباس هاي 
راحتي خانه را دربياوريد و خودتان را در معرض دويدن قرار دهيد سراغ شما مي آيد.

بله، دويدن كار سختي است، درواقع كار طاقت فرسايي است. شما بايد از ناحيه  امن 
خود خارج شويد و فشاري به خود وارد كنيد كه انتخاب خودتان است. اما در عوض 
لذتي كه به شما مي بخشــد كاري مي كند كه با آغوشــي باز به استقبال آن برويد. 
از ترشح هورمون هايي كه بعد از هر ورزشــي در بدن اتفاق مي افتد حرف نمي زنم، 
منظورم لذتي شخصي و منحصربه فرد است كه فقط خودت از آن سردرمي آوري. با 
وجود همه احواالت مشــترك دونده ها )چه مبتدي و چه حرفه اي(، از هر دونده اي 
سؤال كنيد بدون شك از حالي غيرقابل توصيف حرف مي زند كه توضيحي براي آن 

ندارد، فقط مي داند كه دوست دارد دوباره آن را تجربه كند.
شايد نكته  اصلي همين باشد، خلوتي با خودتان كه هيچ كس ديگري به آن راه ندارد. 
حتي اگر به صورت حرفه اي  دويدن را دنبال   و با مربي كاركشته اي تمرين كنيد و 
تيمي پيش برويد، بازهم در بيشتر لحظات دويدن تنهاييد. تنهايي خودخواسته اي 
كه رنگ و بويي از رياضت دارد، دشوار است اما با ميل و اشتياق آن را انجام مي دهيد.

معموال كساني كه تازه وارد دنياي دويدن شده اند )و حتي قديمي ترها( مدام با هيجان 
از دويدن حرف مي زنند و سعي مي كنند شما را متقاعد كنند كه بدويد. آنها يادآور 
دوره اي هستند كه در هر محفلي افرادي پيدا مي شدند كه شما را به شبكه هاي هرمي 
دعوت كنند. اين روزها هم در هر جمعي احتمال ايــن وجود دارد يكي دو نفر پيدا 
شوند كه دويدن را »پرزنت كنند« و ازقضا هرچه روزگار سخت تر مي شود، بيشتر به 

چنين افرادي برمي خوريد.
دونده ها مدام مي خواهند افرادي را كه دوست دارند، در اين تجربه سهيم كنند، مانند 
وقتي كه فيلم فوق العاده اي مي بينيد و تالش مي كنيد دوستان تان هم آن را ببينند 

تا با هم از لذتي مشترك حرف بزنيد.
اين روزها اگر پاي صحبت دونده ها بنشــينيد، يعني كســاني كه فارغ از مسافت، 
دويدن، دغدغه آن هاست، از معجزه دويدن در روزگار كرونا و مشكالت اجتماعي و 
اقتصادي خواهيد شنيد. البته كه حرف هايشان به نظرتان اغراق آميز خواهد آمد، تا 
زماني كه خودتان وارد دنياي شان شويد و تجربه شخصي و خاص خودتان را داشته 
باشيد. آن  وقت شما هم معجزه آن را خواهيد ديد: هنوز مي توان زندگي كرد چون   

مي توان دويد و زنده ماند.

وقتي از دو حرف مي زنيم

رود خشکيده زندگی-اروميه- رودخانه باراندوز چاي  / عکس: حامد عسگرپور اول آخر

عدد خبر

حافظ

فاش مي گويم و از گفته خود دلشادم
بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم

دگرگوني جهان  به غزلي
طرفين برخورد   سيمين بهبهانيـ  پروين اعتصامي

نوع برخورد  محبت آميز ]مادرـ  دختري[
محل برخورد    منزل فخرعظمي ارغون

تاريخ برخورد   اسفندماه 1319

چهره به چهره

صابر محمدی 
فخرعظمي، پروين اعتصامي را البد 
طي همان 4ســالي كه عضو انجمن 
نســوان وطن خواه بود،  شناخته بود. 
چه بسا بعدها كه در سال 1311 شد 
ســردبير روزنامه »آينــده ايران« يا 
3ســال بعد كه شد ســردبير مجله 
»بانوان«، از پروين شعر هم چاپ كرده 
بود. به هر حال، آن روز، تنها كسي كه 
به مخيله فخرعظمي خانم رسيد كه 
بايد به او زنگ بزند و بگويد ســريع 
خودش را به خانه شان برساند، همين 
پروين اعتصامي بود. او بايد مي آمد تا 
ايــن باليي را كــه نازل شــده بود، 
مديريت كند؛ آن هم فقط با يك بوسه! 
ماجرا از چه قرار بود؟ سيمين، دختر 
فخرعظمي، نخســتين شــعرش را 
نوشته بود، در 13 سالگي: »مادر شعر 
مي سرود و من از او تقليد مي كردم، اما 
نهاني. يك روز كه دست نوشته هايم را 
زير بالشم يافته و خوانده بود، پرسيد: 
شعر مي نويسي؟ سرخ شدم و گريستم 
و اين دومين بار بــود كه در برابر نگاه 
جست وجوگرش ســرخ مي شدم و 
مي گريستم. و آنك... گويي كه بلوغ را 

دوباره دريافته بودم. مادر نوازشم كرد 
و دل داد و آينده اي روشن برايم آرزو 
كرد«. ســيمين بهبهاني اينها را در 
مقدمه يكــي از كتاب هــاي گزيده 
 شعرهايش نوشته است. او نوشته كه 
مادر، براي اينكه بداند دخترش چه 
كرده، پروين اعتصامي را خبر مي كند. 
آن روزها پروين، كتابدار دانشــكده 
ادبيات دانشگاه تهران بود.  روايتي از 

ديدار سيمين دانشور با او در كتابخانه 
همين دانشكده هست كه بعدها به آن 
هم خواهيــم رســيد در »چهره به 
چهره«. بگذريــم... پروين مي آيد به 
خانه سيمين نوجوان و مادرش: »چند 
روز بعد زني جوان بــا مادر خود، كه 
بسيار شبيه دخترش بود، به خانه ما 
آمدند. ماه اسفند بود. زن جوان شرم رو 
و اندك سخن بود. مادرم شعر مرا كه 
خود دســت كاري كرده بود، براي او 
خواند. زن جوان مرا بوســيد. وقتي 
رفتند، مادر گفت: او پروين اعتصامي  
است، بزرگ ترين بانوي شاعر. شايد 
نهاني آرزو كرد كه روزي چون او باشم. 
در فروردين سال بعد، پروين اعتصامي 
درگذشــت، به بيماري حصبه، اما 
خاطره  ديدارش در من نخواهد مرد و 
شايد گلي بر خاكم بروياند«. در اين 
روايت، ســيمين 13  ســاله است و 
پروين 34ساله. سيمين بهبهاني قرار 
است 74سال ديگر عمر كند و صدها 
غزل ديگر، بعد از آن نخستين غزلی را 
كه براي پروين خواند، بنويســد اما 
پروين قرار اســت يك ماه پس از آن 
ديدار بميــرد و ديگر هيچ شــعري 

ننويسد.

نان سال هاي جواني
 آن وقت ها، وقتي در خانه خودمان 

زندگي مي كردم، كتاب هاي پدرم هاينريش بل
را بلند مي كردم تا نان بخرم. كتاب هايي كه او خيلي به 
آنها عالقه داشت. كتاب هايي كه در زمان تحصيلش به 
خاطرشان گرسنگي را تحمل كرده بود، كتاب هايي كه 
بابت شان پول 20 عدد نان را پرداخته بود، من به قيمت 
نصف نان مي فروختم. من كتاب هــا را بدون انتخاب بر 
مي داشــتم، معيار انتخاب من تنها قطر آنها بود. پدرم 
آنقدر كتاب زياد داشت كه فكر مي كردم كسي متوجه 
نخواهد شد. تازه بعدا فهميدم كه او، تك تك كتاب هايش 
را همچون چوپاني كه گله گوسفندانش را مي شناسد، 
مي شناخت و يكي از اين كتاب ها، خيلي كوچك و كهنه 
و زشــت بود. مــن آن را به قيمت يــك قوطي كبريت 
فروختم. اما بعدا اطالع پيدا كردم كه ارزش آن، يك واگن 

پر از نان بوده است. 

گيالنه
 نيش زبــون مادرت 

دلمــه. رخشان بني اعتماد رو  هنــوز 
انگشــتري تو رو كه پس فرستاد، گفت اگه 
خودت دختر داشتي راضي مي شدي يه عمر 
چرخ فلجي برونه؟ گفتم: بي انصاف مگه بچه 
من وقتي رفت جنگ، اين جور بود؟ سبيل و 
سنبلش هنوز سبز نشده بود، قد داشت مث 
شمشاد. هزارون دختر آرزوي عروس شدن 

اونو داشتن، يه لب بود و هزار خنده.

ديالوگبوك مارك

اين روايت امروز 
بــه چــه درد ما 

مي خورد؟
مــا از ايــن روايت ها 
دوريــم و بي تابانــه 
مي خواهيم شان؛ آنقدر 
اين روايت كهن الگويي 
و باستاني است كه ما را 
ياد سخن عطار خطاب 
به موالنــا مي اندازد در 
كودكي. آيــا جهاِن ما 
هنوز مي تواند دگرگون 
شــود بــه ســخني و 

بوسه اي؟

كارتونيست فرانسوي زادگاه ويروس كرونا يعني چين را به تصوير كشيده است.
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پوپک قاسمی
خبرنگار

استان اردبیل ظرفیت های بسیاری در حوزه گردشگری دارد و 
تا پیش از همه گیری ویروس کرونا، ساالنه گردشگران داخلی 
و خارجی فراوانی جاذبه های طبیعی و گردشگری این استان 
را به عنوان مقصدی برای سفر انتخاب می کردند؛ موضوعی که 
سبب شد درسال های اخیر توجه بیشــتری نسبت به توسعه 
زیرســاخت های این حوزه اعمال شود و ســرمایه گذاران نیز 
 رغبت افزون تری برای حضور دراین اســتان از خود نشــان

 دهند.
بعد از تجربه موفق ساخت پل معلق در مشگین شهر که توانست 
توجه بسیاری به خود جلب کند و گردشگران فراوانی را به سوی 
خود بكشد، ساخت نخستین پل قوسی تمام شیشه ای جهان در 
»هیر« استان اردبیل را می توان به عنوان نقطه عطفی در توسعه 

گردشگری این منطقه به حساب آورد.
هرچند برخــی چنین مطرح می کنند که ســاخت پل معلق 
شیشــه ای در مرکز اســتان می تواند رقیبی برای شهرستان 
مشگین شهر باشد و رونق گردشگری این منطقه را تحت تأثیر 
قرار دهد، اما به دلیل استقبال مسئوالن و دست اندرکاران حوزه 
گردشــگری اردبیل و همچنین در خواست های مردمی، این 
پل در هیر و با هدف توســعه متوازن گردشگری در همه نقاط 
استان ساخته شد؛ طرحی که درصورت رفع مشكالت موجود، 
می تواند به عنوان وزنه قابل اتكایی در گردشگری استان اردبیل 

مطرح شود.

مشکالت موجود
همه ویژگی های منحصربه فرد این طرح که توانســته توجه 
گردشــگران را به خود جلــب کند درحالی اســت که برخی 
مشكالت موجود، مانع رســیدن این مجموعه به ظرفیت های 
حداکثری خود درمسیر در توسعه گردشــگری استان و این 

منطقه از اردبیل شده  و نیازمند رسیدگی روزافزون است.
یک شــهروند اردبیلی که درمســیر پل معلق شیشه ای هیر 
حضور دارد، می گوید: پل معلق هیر برای مســافران غیربومی 
جاذبه ای فوق العاده مهیج به حساب می آید، اما تأمین نشدن 
زیرساخت هایی مانند راه دسترســی مناسب، زمینه ساز بروز 
اختــالل در رفت و آمــد و به تبع آن، نارضایتی گردشــگران 
می شود که انتظار داریم مسئوالن این مشكل را هرچه سریع تر 

رفع کنند.
»رسول پاشایی« می افزاید: دسترسی به اینترنت در مكان های 
گردشــگری تأثیر زیادی در معرفی این اماکن و به دنبال آن 
حضور گردشگران بیشتر و رونق اقتصاد منطقه دارد، اما دراین 
مجموعه گردشگری تعداد نقاط کور اتصال به شبكه اینترنت 
نسبتا قابل توجه اســت. البته به نظرم این مشــكل با تقویت 
دکل های مخابراتی موجود یا نصب دکل های جدید به راحتی 

قابل حل است و امیدواریم این مشكل به زودی برطرف شود.

نبود تابلوهای راهنمايی
یكی دیگر از گردشــگرانی که از زنجان آمده و محو تماشای 
زیبایی های طبیعی هیر، که از روی پل شیشه ای و مهیج این 
منطقه به خوبی قابل مشاهده است، شده درباره ویژگی های این 

منطقه گردشــگری می گوید: حیف است که با وجود این همه 
جاذبه گردشــگری منحصربه فرد دراین منطقه، مشــكالت 
موجود در طرح های گردشــگری این چنینی ســبب شــود 
گردشگران از سفر به اینجا لذت کافی نبرند و ذهن شان درگیر 

کمبودها و ضعف های زیرساختی شود.
»کمال زلفی نژاد« با بیان اینكه مســئوالن نباید اجازه دهند 
قابلیت های گردشــگری موجود دراین منطقــه تحت تأثیر 
کمبودهای زیرســاختی قرار گیرد، می افزاید: نبود تابلوهای 
راهنمایی در جاده سرچم )از ســمت اردبیل و خلخال( باعث 
سردرگمی گردشگران می شــود و نصب یک تابلو می تواند در 

راهنمایی گردشگران موثر باشد.

راهبرد توسعه زيرساخت ها
مسئول مجموعه گردشگری هیر درباره مشكالت موجود دراین 
مجموعه به خبرنگارهمشهری می گوید: ساخت پل شیشه ای 
فقط یكی از فازهای این طرح گردشــگری است و بقیه فازها 
شــامل مجتمع های تجاری،  خدماتی و رفاهــی خواهد بود و 
بسیاری از نواقص در آینده نزدیک رفع خواهد شد و گردشگران 
با آسایش بیشتری از زیبایی های این منطقه لذت خواهند برد.

»حسین عباسی نیا« می افزاید: مهم ترین راهبرد تدوین شده 
دراین مجموعه، توســعه زیرســاخت های گردشگری دراین 
منطقه و فراهم کــردن امكانات بهتر برای اســتفاده مردم از 
جاذبه های گردشگری این منطقه در همه فصول سال است و 

نمی خواهیم به گردشگری فصلی محدود شود.
وی ادامــه می دهــد: گردشــگری فصلــی مهم ترین ضعف 

گردشگری در استان اردبیل است که ضرر و زیان زیادی برای 
سرمایه گذاران و محروم شدن مردم از امكانات گردشگری ویژه 

این استان دارد.
عباسی نیا عنوان می کند: پیشنهاد مشخص ما این است که راه 
دسترسی درون شهری از میدان اصلی شهر، بهسازی و آسفالت 
آن نوسازی شــود. همچنین راه دسترسی ایجاد شده از جاده 
شبلی که درحال حاضر به صورت خاکی و غیرایمن است و سبب 
ایجاد گرد و خاک و نارضایتی گردشگران می شود ترمیم شود.

وی تصریح می کند: با توجه به شرایط همه گیری ویروس کرونا 
و تعطیلی مجموعه گردشگری در بیشتر تعطیالت آخر هفته 
به دلیل محدودیت های کنونی سفر، میزان استقبال مردم کم تر 

از ظرفیت های این منطقه گردشگری است.
عباسی نیا اضافه می کند: با این وجود محدودیت هایی را برای 
مقابله با همه گیری ویروس کرونا تدارک دیده ایم، به طوری که با 
وجود ظرفیت هزارنفری پل معلق شیشه ای هیر، از تردد بیش از 

200نفر در لحظه روی پل جلوگیری می شود.

لزوم همکاری مسئوالن با سرمايه گذاران گردشگری
نماینده استان اردبیل درمجلس شورای اسالمی نیز بر فراهم 
کردن زیرساخت های الزم برای توسعه گردشگری درمنطقه 
هیر تأکید می کند و می گوید: مسئوالن مربوط دراستان باید 
با ســرمایه گذاران طرح های گردشــگری نهایت همكاری را 
داشته باشــند تا بتوان با رفع چالش های زیرساختی موجود، 
به خروج گردشگری استان از حالت فصلی و چهارفصل شدن 

آن کمک کرد.

»صدیف بدری« می افزاید: برخی مشكالت زیرساختی موجود 
در مجموعه گردشــگری پل معلق هیر به دلیل وجود معارض 
بوده است که امیدواریم با مشــارکت مردم، موانع زیرساختی 

موجود هرچه سریع تر رفع شود.
وی عنوان می کند: راه ندازی کامل این طرح گردشگری تحول 
عظیمی در جذب گردشگران داخلی و خارجی به این منطقه 
ایجاد می  کند که برای توســعه گردشگری و اقتصادی استان 

اردبیل از اهمیت راهبردی ویژه ای برخوردار است.

چالش کمبود اعتبار
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اردبیل 
نیز ساخت پل معلق شیشــه ای هیر را نقطه عطفی در توسعه 
گردشگری در مرکز استان می داند و می گوید: علت نیمه تمام 
ماندن جاده دسترســی این طــرح، کمبود اعتبار اســت که 
پیگیری ها و رایزنی های الزم برای رفع مشكالت موجود انجام 

شده است و در اسرع وقت تكمیل می شود.
»نادر فالح« اظهار می کند: خیابان های شهر هیر ظرفیت حجم 
مسافران پیش بینی شده برای این مجموعه را ندارند و باید در 
طرح جامع شهر هیر این موضوع به صورت کارشناسی و قانونی 

درنظر گرفته شود.
وی با بیان اینكه ۵هكتــار زمین برای ســاخت پارکینگی با 
ظرفیت 2هزار خودرو دراین مجموعه گردشگری درنظر گرفته 
شده است، اضافه می کند: همه دستگاه های اجرایی استان برای 
به حداکثر رســیدن ظرفیت های گردشگری این منطقه باید 

نهایت همكاری و مشارکت را داشته باشند.

 توسعه زیرساخت هاي الزم براي بهره برداري بیشتر از
 ظرفیت هاي گردشگري اردبیل خواست فعاالن این حوزه است
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قنات های ایرانی 
میراث جهانی

آفت به جان 
بلوط های ایالم افتاد

پرونده باز طرح مسکن 
مهر »سنگسر« 



برنامهریزیمحلهمحور
برایمناطقمحرومتبریز

با راه اندازی 15دفتر تسهیل گری در مناطق حاشیه ای 
تبریز، ارتباط تصمیم سازان مدیریت شهری با مردم مناطق 

محروم بیشتر می شود

مدیریت شهری کالنشهر تبریز در دوره جدید با چالش های مختلفی در 
عرصه توسعه شهری مواجه است که حاشیه نشینی یکی از آنهاست. تبریز 
با وجود اینکه یکی از بیشترین مناطق حاشیه نشین کشور را در خود جا 
داده است و حدود 500هزارنفر از جمعیت 2میلیونی این شهر در حاشیه ها و روستاهای 
متصل به شهر زندگی می کنند، اما دراین شهر کم تر می توان کارتن خواب یا کودکان 
خیابانی و حتی کودکان کار را مشاهده کرد؛ موضوعی که اگرچه نشان دهنده عملکرد 
موثر مدیران شــهری دراین عرصه در سال های اخیر اســت، اما ضعف های موجود بر 
ضرورت تداوم برنامه ریزی های راهبردی دراین عرصه تأکید می کند.  البته بخشی از 
موفقیت های به دست آمده دراین عرصه مرهون فعالیت بیش از 300موسسه خیریه و 
همچنین سازمان های مردم نهاد است که رسالت کمک به افراد محروم را برعهده دارند. 
با این حال به اعتقاد کارشناسان حوزه مدیریت شهری، خألهای مهمی نیز دراین زمینه 
وجود دارد و نیاز به برنامه ریزی های اجتماعی برای ســاماندهی زندگی ســاکنان در 

حاشیه شهر در ابعاد مختلف اجتماعی و مدیریت شهری وجود دارد.

آسیب های اجتماعی ناملموس
»ساجد عاطفیان« یک کارشناس مدیریت شهری و مدیر یکی از سازمان های مردم نهاد 
است که از ســال1380 با همراهی همســرش مرکزی در منطقه »مالزینال« تبریز 
راه اندازی کرده و به صورت موردی به مردم این مناطق کمک می کند. وی با بیان اینکه 
سطح آسیب های اجتماعی دراین مناطق باالست، می گوید: برخی برنامه ریزان شهری 
معتقدند تبریز »شــهر بدون گداست« یا دراین شهر آســیب های اجتماعی چندان 
ملموس نیست، اما تبریز هم مانند دیگر شهرهای بزرگ کشور و حتی جهان، الیه های 
آسیب پذیر اجتماعی دارد که رفع مشکالت آنان نیاز به توجه بیشتری دارد. وی اظهار 
می کند: یکی از خصوصیت های اجتماعی دراین شــهر، پنهــان کاری و خودانکاری 
آسیب های فردی و اجتماعی اســت که ذهن افراد را درگیر کرده است. به عنوان مثال 
بسیاری از شهروندان، با وجود بد رفتاری همسران شان در خانواده، از بیان این مسائل 
به متخصصان مربوط و مراجعه به ســازمان های حمایتی مرتبط و حتی خانواده خود 
خودداری می کنند؛ موضوعــی که می تواند آســیب های جبران ناپذیری برای فرد و 
همچنین جامعه به دنبال داشته باشد. عاطفیان اضافه می کند: حال موضوع این است 
که برنامه ریزان و مدیران شهری نباید با نادیده انگاشتن آسیب های اجتماعی موجود 

درشهر، از عالج چنین مشکالتی غفلت کنند. 

نیازهای اساسی شهروندان مناطق محروم 
»محمد کاظم زاده« نیز کارمند یکی از موسسه های خیریه بزرگ در شهر تبریز است 
که بیش از 100هزارنفر را دراین شــهر زیرپوشش قرار داده است. وی که خود کارمند 
بازنشسته بهزیستی اســت، با بیان اینکه برخی مدیران شــهری به نیازهای روحی و 
اجتماعی شهروندان کم توجه هســتند، می گوید: البته شاید این کم توجهی به دلیل 
ناآگاهی و کمبود اطالعات میدانی موثر باشد که زمینه ساز برنامه ریزی غیرموثر دراین 
مناطق می شــود. وی ادامه می دهد: اگر بدون توجه به مسائل و آسیب های اجتماعی 
موجود درشــهر، برای رفع مشــکالت موجود در عرصه هایی مانند اجرای طرح های 
عمرانی، خدمات شهری، ترافیک شــهر و... برنامه ریزی کنیم و دراین میان به نظرها، 
عالیق و مطالبه های محوری شهروندان کم توجهی شود، گرهی از چالش های شهر باز 
نخواهد شد. کاظم زاده اضافه می کند: به عنوان مثال در حاشیه شهر تبریز دستگاه های 
ورزشی با هزینه های باال نصب شده که بیشتر این دستگاه ها یا بدون استفاده رها شده با 
قطعات آن کنده شده و دیگر کارآیی ندارد. این موضوع نشان می دهد که دراین مناطق 

خدمات دهی با نیازسنجی های الزم همراه نبوده است.

توجه به نیازهای اجتماعی 
مدیرکل ســالمت و اموراجتماعی شــهرداری تبریز دراین باره می گوید: در شرایط 
کنونی یکی از اولویت های مجموعه مدیریت شهری تبریز، توجه به نیازهای اجتماعی و 
خدمات رسانی موثر به شهروندان است و در این زمینه همراهی خوبی با مجموعه های 
خیریه و سازمان های مردم نهاد وجود دارد. »محمدحسین حسن زاده« با بیان اینکه 
آســیب های اجتماعی همواره به عنوان یکی از اصلی ترین مشکل کالنشهرها مطرح 
می شود،  ادامه می دهد: مدیران هر کالنشهری که بدون برنامه ریزی جامع و نسخه های 
موثر، برای رفع مشکالت شهری و اجتماعی عمل کنند، موفق نخواهد بود. وی تصریح 
می کند: معتقدیم در بحث های کارشناسی باید سالمت اجتماعی و آموزش به مردم 

با رویکرد انگیزشی انجام شود و ضروری است که شهروندان را با خود همراه کنیم.

توسعه ارتباط با شهروندان مناطق محروم
مدیرکل سالمت و اموراجتماعی شــهرداری تبریز اظهار می کند: در سال های اخیر 
دفاتر تسهیل گری با هدف ارتباط موثرتر شهروندان با مدیران شهری در 4محله محروم 
تبریز، ازجمله محله های حاشــیه ای اتوبان پاسداران راه اندازی شده است. حسن زاده 
تأکید می کند: با بازخورد خوبی که از این دفاتر داشتیم، شهرداری تبریز تصمیم گرفت 
در 11محله محروم دیگر شــهر نیز این دفاتر ایجاد شود و برای تصمیم گیران شهری 
و استانی، اطالعات خوبی از این دفاتر ارسال می شود که می تواند راهگشای بسیاری 
از تصمیم ســازی های کالن باشــد. وی می افزاید: این دفاتر باید در محله هایی مانند 
»طالقانی«، »ماراالن« و »حافظ« راه اندازی شود که برخی از دفاتر در مناطق شهرداری 
و برخی دیگر نیز در قلب مناطق محروم ایجاد می شود. این مسئول همچنین با بیان 
اینکه ارائه خدمات اجتماعی و سالمت باید برای عموم مردم انجام شود، ادامه می دهد: 
درحال حاضر خدمات درمانی و همچنین مشاوره های اجتماعی با تعرفه های دولتی 
در 2درمانگاه امام رضا)ع( و الغدیر، به همه شهروندان ارائه می شود. حسن زاده عنوان 
می کند: در آینده نزدیک بیمارستان شهرداری تبریز افتتاح و طرح نوبت دهی اینترنتی 
نیز اجرا می شــود. کارهای مطالعاتی دراین زمینه انجام شده تا سطح خدمات دهی 
به شــهروندان باالتر رود. وی اضافه می کند: دفاتر تسهیل گری سعی می کنند ضمن 
نیازسنجی برای کاهش آسیب های اجتماعی و امید به زندگی، با حضور کارشناسان 
بهزیستی و مددکاران اجتماعی برنامه ریزی محله محور داشته باشند تا بتوان گام های 

موثری دراین زمینه برداشت.
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سیدمرتضی احمدپور
خبرنگار

ابهامدرسرنوشت3روستایملحقشدهبههمدان
بالتکلیفی مدیریتی 3روستای »قاسم آباد«، »حسن آباد« و »علی آباد« زمینه ساز افزایش ساخت وسازهای غیرمجاز شده است

کارشناسان محیط زیست معتقدند خشکسالی، دلیل اصلی 
گسترش آفت »سوسک چوب خوار« در جنگل های استان ایالم است

فاطمه کاظمی
خبرنگار

آفت به جان بلوط های 
ایالم افتاد

درسال های اخیر یکی از چالش های مهمی که در برخی شهرهای 
کشــور ســبب ایجاد بحث های دامنه داری درباره ضرورت ها و 
الزامات توسعه شهری شده، گسترش شــهرها، به ویژه در مراکز 
استان ها با الحاق برخی روستاها بوده است؛ موضوعی که درشهر همدان هم با 
حاشیه هایی همراه شد.  بسیاری از کارشناسان شــهری، استادان دانشگاه و 
فعاالن رسانه ای استان 4سال تالش کردند جلوی الحاق 3روستای »قاسم آباد«، 
»حسن آباد« و »علی آباد« به شهرهمدان را بگیرند، اما انتقادها به جایی نرسید. 
درنهایت آن هایی که از قبل زمین های مرغوب این روستاها را خریده بودند، از 
الحاق به شــهرهمدان خشــنود شــدند؛ الحاقی که به نظر می رسد عالوه بر 
ناسازگاری با روح اسناد باالدستی کشــور، در تضاد با برخی قوانین جاری هم 
باشد. از مدت ها قبل برخی کارشناسان شــهری براین اعتقاد بودند که آینده 
مناطقی مانند »حصار«، »خضر« و »دیزج« که جزو مناطق حاشیه ای همدان 
محسوب می شوند و همچنان با مشــکالت عدیده ای مواجه اند، در انتظار این 
روستاها خواهد بود؛ پیش بینی هایی که اکنون که خیلی هم از زمان تصویب 
طرح الحاق 3روستا به شــهرهمدان نگذشته، محقق شده و ساخت وسازهای 
غیرمجاز دراین روستاها افزایش پیدا کرده است. درچنین شرایطی و از آن جایی 
که نه طرح جامع تصویب و نه طرح تفصیلی تهیه شــده، نحوه مدیریت این 
روستاها با پیچیدگی هایی مواجه اســت و باید چاره اساسی برای برون رفت از 

چنین وضعیتی اندیشید.

راه حل های موجود
یک عضــو هیأت علمــی دانشــگاه بوعلی ســینا همــدان دراین بــاره به 
خبرنگارهمشهری می گوید: از آن جایی که هنوز طرح جامع به تصویب نهایی 
نرسیده و بعد از آن باید طرح تفصیلی ارائه شــود، هنوز تکلیف مدیریت این 
روستاها مشخص نیست و به محلی برای جوالن دالالن مسکن تبدیل شده اند.

»حسن سجادزاده« می افزاید: شورای شــهر همدان در دوره ششم می تواند 
برای رفع مشــکالت پیش آمده برای این روســتاها بعد از الحاق، به تأیید و 
تصویب طرح جامع و بعد از آن، طرح تفصیلی ســرعت دهــد. راه حل دیگر 

که درصورت امکان قانونی، برای روســتاهای »قاســم آباد«، این است 
»حســن آباد« و »علی آباد«ضوابــط پهنه بنــدی و ضوابط 
معماری و شهرسازی به صورت جداگانه تنظیم شود و حتی 
این ضوابط بعد از تصویب طرح تفصیلی نیز اجرا شود و کال 

ضوابط ساخت وساز دراین روستاها جدا از سایر مناطق 
شهر باشد.

وی معتقد است درغیراین صورت، ساخت وسازهای 
بی رویــه درایــن روســتاها بــدون نظارت 
ادامــه می یابد و برخــی از ایــن فرصت 
بــرای ساخت وســازهای غیرمجاز 

سوءاستفاده خواهند 
 . د کــر

سجادزاده توضیح می دهد: شهرداری های مناطق3 و 4 که مدیریت این روستاها 
به آنها واگذار شده، بالتکلیف هستند و چون طرح جامع هنوز تأیید نشده و طرح 
تفصیلی هم بالتکلیف مانده، کارشناسان شهرداری درخواست های صدور مجوز 
را به صورت موردی مورد بررسی قرار می دهند و برای این موارد دستورالعمل 

ساخت وساز صادر می کنند، اما این روش نمی تواند بیش از این ادامه یابد.
سجادزاده ادامه می دهد: یا ساخت وساز دراین مناطق باید متوقف شود و هیچ 
مجوزی صادر نشود، یا نظام پهنه بندی خاصی برای این روستاها تعریف شود.

وی عنوان می کند: همچنین می توان براساس ضوابط طرح هادی اقدام کرد 
یا براساس الگوهای مشــابه طرح تفصیلی کنونی، اقدام و مجوزها را به صورت 
موردی بررســی کرد که البته از آن جایی که ضوابط براساس عرض کوچه ها 
تعیین می شود و موضوع سیما و منظر مطرح نیست، این روستاها نیز به صورت 
بلوک های یکسان و ماشینی ساخته و مانند شهر خواهند شد که اتفاق خوبی 

نیست.

یک اقدام عجوالنه
عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی ســینا همدان با بیان اینکه در ایجاد چنین 
شرایطی نه مدیران شــهری و نه مردم مقصرند، می گوید: هر دو باید براساس 
قانون عمل کنند. موضوع این است که این روستاها از ابتدا نباید به شهر الحاق 
می شدند یا اگرهم الحاق شــدند، قبل از این کار باید برای آنها ضابطه تعریف 
می شد، اما برخی نخست این روستاها را به شهر الحاق کردند و بعد دیدند نه 
قانون دارند، نه طرح دارند و نه ضابطه. سجادزاده می افزاید: در چنین شرایطی 
مردم هم منتظر نمی مانند و از آن جایی که عرصه شهری و زمین های مستعد 
ساخت وساز در همدان محدود است و قیمت مسکن به شدت افزایش پیدا کرده، 
شهروندان به روستاهای اطراف هجوم برده اند تا با ساخت یک سرپناه، خود را 
از نداشتن مســکن نجات دهند. وی ادامه می دهد: بنابراین نمی توان از آنها 
بازخواست کرد. اگرهم قرار است برخورد شود، باید با آنهایی برخورد شود که 
این روستاها را بدون داشتن برنامه راهبردی به شهر الحاق کردند. حتی موضوع 
الحاق این روستاها به مجمع تشخیص مصلحت نظام هم کشیده شد، اما راه به 
جایی نبرد. بنابراین این روســتاها به سرعت درحال تبدیل شدن به یک بافت 
شهری نامنسجم و غیرمقاوم هستند که درصورت رخ دادن حوادث احتمالی، 

نتیجه اش ناگوار و سهمگین خواهد بود.

دل نگران آینده روستاهای الحاق شده
عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی ســینا می گوید: ما همان آینده ای که برای 
مناطق خضر، دیزج و حصار پیش بینی 
می کردیم، برای این روستاها نیز تصور 
می کنیــم. اقتصــاد و ویژگی های 

ین تاریخــی و طبیعــی  ا

روستاها درمعرض خطر جدی اســت و اگر چاره موثری اندیشیده نشود، در 
آینده با یک بافت »نه روســتا، نه شــهر« و البته بی هویت مواجه خواهیم بود 
که اقتصاد محلی نــدارد، بلکه یک جامعه مصرف گراســت بدون ویژگی های 
کالبدی مناسب.  سجادزاده اضافه می کند: الحاق 3 روستا به همدان از هر نظر 
اقدام عجوالنه ای بود، اما مدیران شهری وقت همدان نخواستند به این موضوع 

واقع بینانه نگاه کنند.

حضور پررنگ دالالن
مدیر شهرداری منطقه3 همدان که مدیریت روستاهای حسن آباد و قاسم آباد 
به مجموعه تحت مدیریت او ســپرده شده است، در پاســخ به این سئوال که 
درحال حاضر ساخت وســازها دراین روستاها بر چه اساســی انجام می شود، 
می گوید: مجوزها براســاس طرح هادی صادر می شود، اما مشکل اساسی این 
است که افرادی که قصد سکونت در قاســم آباد دارند، اصرار می کنند خارج از 

طرح هادی یعنی باغ ها و فضای سبز ساخت وساز انجام دهند. 
»محمدرضا فیضی منش« می افزاید: این دســته اخیر از تقاضاکنندگان افراد 
عادی هستند، اما به نظر می رســد همان هایی باشند که قبل از الحاق ، اقدام به 
خرید زمین های زیادی دراین مناطق کردند و بعدها برای الحاق روســتاها به 
شهرهمدان به هزار و یک اقدام غیرمنطقی متوسل شدند و درنهایت هم موفق 
شدند. وی به دشواری های مدیریت این روســتاها اشاره و اضافه می کند: هیچ 
عوارضی از این روستاها دریافت نمی شود و درصورت دریافت هم مبالغ ناچیزی 

است و باید از مناطق دیگر درآمد کسب کنیم تا دراین روستاها هزینه شود.

افزایش ساخت وسازهای غیرمجاز
مدیر پیشــگیری و رفع تخلفات شــهرداری همدان نیز با اشــاره به افزایش 
ساخت وسازهای غیرمجاز دراین 3روستا می گوید: این روستاها قبال ازسوی 
دهیاری مدیریت می شــدند و حاال باید برای ساخت وساز از شهرداری مجوز 
بگیرند. بنابراین طبیعی است که ساخت وســازهای غیرمجاز در آنها افزایش 
می یابد. »محمد کرمی« می افزاید: شهرداری به هیچ وجه از ساخت  وسازهای 

غیرمجاز انجام شده چشم پوشی نمی کند و به شدت 
با آنها برخورد خواهد شد.

این گفته ها در شــرایطی است که گردشی 
درایــن روســتاها افزایــش بی رویــه 
ساخت وســازهای غیرمجــاز را تأییــد 
می کنــد؛ ساخت وســازهایی کــه گاه 
برخورد جدی و موثری با آنها نمی شود. 

مدت هاست که حال نزار جنگل ها در نقاط 
مختلــف کشــور، بــه یکــی از مهم ترین 
دغدغه های مردم و طبیعت دوستان تبدیل 
شده اســت؛ گویی جنگل هــای ایران نه فقط از دســت 
گردشگران غیرمسئول، قاچاقچیان و شکارچیان غیرمجاز 
در امان نیست، بلکه انگار طبیعت هم سر ناسازگاری دارد و 
خشکسالی رمق جنگل های کشور را گرفته است. از اخبار 
هر روزه آتش سوزی ها و قطع درختان در البرز و زاگرس که 
بگذریم، این بار جنگل های زاگرس آن هم بلوط های ایالم با 
مخاطره ای دست و پنجه نرم می کنند که زیست بوم آنها را 
درمعرض تهدید قرار داده است و این نگرانی وجود دارد که 
با ادامه چنین روند شاهد زوال روزافزون جنگل های بلوط 
دراین اســتان باشــیم. موجودی کوچک و مرموز به نام 
»سوسک چوبخوار« حاال در شکاف بلوط های ایالم خانه 
کرده و این درختان را از درون می خشکاند؛ موجود مرموز 
و کوچکی که اگرچه همه ســاله به جــان درختان بلوط 
زاگرس، به ویژه در 2 اســتان ایالم و کهگیلویه وبویراحمد 
می افتاد، اما امسال با توجه به خشکسالی های فراگیر در 
استان ایالم، فعالیت و زاد و ولدش را دوچندان کرده است. 
اگرچه برای همه گونه های زیستی بر روی کره زمین آب، 
مایع حیات اســت، اما سوســک های چوبخوار خشکی و 
بی آبی را دوست دارند؛ موضوعی که از بروز آفتی مرگبار در 

جنگل های بلوط ایالم خبر می دهد. 

هجوم سوسک های چوب خوار 
یک کارشــناس منابع طبیعی درباره این آفت و اثر آن بر 
جنگل های بلوط اســتان ایالم می گوید: آفت خطرناک 
سوسک چوب خوار که در همه استان های زاگرس نشین 
دیده می شود، بیشتر از هر نقطه جنگلی دیگر در کشور، 

و کهگیلویه وبویراحمد را مورد جنگل های 2 استان ایالم 
هجوم قرار داده و تاکنون زیان ها و آســیب های غیرقابل 
جبرانی به جنگل های این مناطق و به ویژه درختان بلوط 
وارد کرده اســت. »احمد عزیزی« می افزاید: بررسی های 
کارشناســان حوزه جنگل و منابع طبیعی نشان می دهد 
عامل بیــش از 70درصد از خشــکیدگی درختان بلوط، 
عملکرد و واکنش های گونه ای از حشره ها به نام سوسک 
چوب خوار است. این حشره زیرپوست درختان بلوط النه 
می کند و بــا قطع آوندی و تغذیــه از موادغذایی درخت، 
به تدریج زمینه ساز مرگ درختان تنومند و کهنسال بلوط 
می شــود. وی ادامه می دهد: حدود 13سال است که این 
حشره ها در پایان فروردین ماه هرسال به شکل گروهی و 
انفرادی در طبیعت ظاهر می شوند و به منظور تخم گذاری 

و تکثیر، در شکاف درختان بلوط کلنی می سازند.

روش مقابله 
این کارشناس منابع طبیعی توضیح می دهد: هر سوسک 
چوب خوار تعداد 15 تخم می گذارد کــه پس از 2ماه که 
تبدیل به حشره کاملی شدند، از زیر پوست درخت بیرون 
می آیند و برای خوردن تنه، شاخ و برگ به درخت حمله 
می کنند. عزیزی تصریح می کند: براثر خشکسالی هایی 
که در دهه اخیر فراگیر شد و با هجوم آفت سوسک های 
چوب خوار، شــوربختانه نزدیک به 30درصد از درختان 
بلوط در اســتان ایالم نابود و خشک شــده اند که زیانی 
جبران ناپذیر برای زیســت بوم کشور به حساب می آید. 
امســال هم این خشکســالی  گسترده تر شــد و بستر 
مناســب تری را برای فعالیت مخرب آفت سوسک های 

چوب خوار فراهم کرد. 
وی اظهار می کند: این آفت عالوه بر درختان و جنگل ها، 
محیط های زیســت انســانی و جانوری را درمعرض 

آلودگی قــرار می دهد و زمینه 
تلفات و خسارت فراوان در جمعیت حیوانی را نیز فراهم 
کرده است؛ موضوعی که نیازمند انجام اقدام های پیشگیرانه 
الزم ازسوی دستگاه های مسئول است.  عزیزی درباره روش 
مقابله با این آفت نیز اضافه می کند: انجام عملیات »هرس 
بهداشتی« یکی از بهترین روش های کاربردی موجود برای 
مقابله با آفت سوســک چوب خوار و جلوگیری از آسیب 
دیدن روزافزون درختان 

بلوط اســتان 
ایالم است. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که به دلیل 
کمبود نیروی انسانی و گستردگی مناطق آفت زده، مقابله 
موثر با این آفت کار بسیار دشواری است که ضرورت تقویت 

زیرساخت های موردنیاز را دوچندان می کند.

گسترش آفت ها به دلیل کمبود امکانات
مدیرکل منابع طبیعی ایالم نیز درباره وضعیت جنگل های 
بلوط این اســتان می گوید: با توجه به اینکه جنگل های 
اســتان ایالم 4/48درصد از جنگل های کل کشور را 
تشــکیل می دهند، از اهمیت باالیی برای مردم این 
استان  برخوردار اســت. بنابراین حفاظت و صیانت از 
عرصه های منابع طبیعی و جنگل ها نیازمند احساس 
مسئولیت همه افراد است. »غالمرضا ابدالی« می افزاید: 
براین اساس عالوه بر اداره های خدمات رسان ازجمله 
منابع طبیعی و حفاظت محیط زیســت، که رســالت 
حراســت از جنگل ها را برعهده  دارند، این مهم وظیفه 
خطیری است که باید همه قشــرهای جامعه درمقابل 
آن احساس مسئولیت داشته باشند. وی ادامه می دهد: 
83هزارهکتار از اراضی جنگلی استان، به عنوان مناطق 
حفاظت شــده در محدوده مدیریت ایــن اداره کل قرار 
گرفته است. با توجه به این موضوع، خشکسالی های اخیر و 
به دنبال آن ضعف فیزیولوژیک درختان، زمینه ساز افزایش 
سوسک چوب خوار در جنگل های اســتان و به دنبال آن، 
مناطق حفاظتی و  تخریب آنها شده اســت. ابدالی با بیان 
اینکه درختان 3منطقه حفاظت شده »مانشت و قالرنگ«، 
»کبیرکوه« و »دینارکوه« هم درگیر این آفت هســتند، 
اضافه می کند: اداره کل منابع طبیعی استان ایالم از همه 
روش های ممکن برای مهار این آفت استفاده می کند، اما 
متأسفانه امکانات موجود جوابگوی نیازهای کنونی نیست و 

درسال جاری نیز شاهد گسترش این آفت بوده ایم.

ستاره حجتي
خبرنگار
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مساحت جنگل های اســتان ایالم 641هزارو667 

هکتار است که این سطح معادل 10/7درصد از سطح 

جنگل های منطقه رویشی زاگرس و 4/48درصد از 

سطح جنگل های کشور است.  این درحالی است که 

درختان بلوط، در استان هایی که مردم آن در پهنه 

زاگرس زیست می کنند، چیزی بیش از یک درخت و 

به عنوان عنصری وابسته به زندگی روزانه آنان به ویژه 

در روستاها، به حساب می آید. جمع آوری بلوط برای 

دام و استفاده از آرد بلوط در پختن نان سنتی، یکی از 

انواع بسیار کاربردهای بلوط در زندگی روزمره مردم 

بومی است. عالوه بر آن، پوشش اصلی منطقه زاگرس 

در ایالم از درختان بلوط تشکیل شده است که از بین 

رفتن آنها، زاگرس را به کوهستان و تخته سنگ هایی 

عریان تبدیل می کند که دیگر نه توان ذخیره آب در 

سفره های زیر زمینی را دارد، نه امکان جلوگیری از 

ریزگردها و نه پیشگیری از سیل. حال به نظر می رسد 

جای خالی 2 ســازمان در مبارزه با آفت بلوط های 

زاگرس خالی است؛ یکی سازمان حفظ نباتات کشور 

و دیگری سازمان مدیریت بحران. درچنین شرایطی 

شاید خشکسالی امسال اثری چنان سخت بر جان 

جنگل های ایالم برجا بگذارد که دیگر نتوان امیدی 
به بهبود آن داشت.
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کامل ترین قنات جهان دراصفهان

قنات ها راه حل منحصربه فرد کویرنشینان برای مقابله با بی آبی و کم آبی بوده است. 
استان اصفهان 3قنات »مون«، »وزوان« و »مزدآباد« را درخود جا داده که با قدمت 
هزاران ساله، همچنان به حیات خود ادامه می دهند. قنات »وزوان« که آن را قنات 
»سروارچه« نیز می نامند، یکی از 11قنات ایران به شمارمی رود که به ثبت یونسکو 
رسیده است. ساخت این قنات که بیش از 1800سال قدمت دارد، به دوره ساسانیان 
بازمی گردد و از نوع قنات های جلگه ای یا دشتی است که در مناطق شیبدار ساخته 
می شود و آب براثر شیب زمین درآن جاری می شود. طول قنات »وزوان« از مظهر 
قنات، یعنی جایی که آب از کانال زیرزمینی به روی زمین می رسد تا مادرچاهی که 
در قدیم وجود داشته و اکنون دیگر اثری از آن نیست، در سرشاخۀ اصلی، 36کیلومتر 
بوده و 2شــاخۀ فرعی دیگر هریک 5تا 6کیلومتر طول داشته اند. درمجموع طول 
شاخه های این قنات، 48کیلومتر بوده و درحال حاضردارای 64حلقه چاه است که از 
18متر در مادرچاه تا 2متر در نزدیکی مظهر قنات عمق دارند. آب دهی این قنات که 
آن را نخستین و کامل ترین قنات درسطح جهان می دانند، از 23 تا50لیتردرثانیه، 
درنوسان است و این میزان در اوج آب دهی، تا 100لیتردر ثانیه نیز اعالم شده است. 
قنات 18کیلومتری »مزدآباد« میمه که یکــی از طوالنی ترین قنات های منطقه 
به شــمارمی رود نیز به ثبت جهانی رسیده اســت. دبی این قنات 110لیتردرثانیه 
است و از پرآب ترین قنات ها به شمار می رود. مردم منطقه هم به دلیل جریان دائم 
آب دراین قنات، از آن با نام رودخانه زیرزمینی یاد می کنند. دراین قنات آب سرد 
و گرم وجود دارد و تأسیسات سدمانندی درآن به کار رفته تا آب را ذخیره کند. این 
قنات 2هزارو500ساله برای جلوگیری از هدررفت آب در فصولی که نیازی به آبیاری 
مزارع نبوده، از تکنولوژی پیشرفته سدهای زیرزمینی استفاده کرده است. ساخت 
این سدهای زیرزمینی به وضوح، نشانگر نبوغ و خالقیت مبتکران و سازندگان آن 
است. معموالً این بندها را اوایل آذرماه می بســتند و اوایل فروردین باز می کردند. 
قنات 2طبقه »مون« در اردستان نیز شگفتی دیگری است. این قنات 2هزارساله، 
حد اقل دارای 2ویژگی منحصربه فرد بوده کــه آن را نه تنها در ایران، بلکه در جهان 
ممتاز کرده اســت. این قنات به صورت 2طبقه طراحی شــده، به گونه ای که قنات 
نخست حداقل 3متر باالتر از قنات زیرین طراحی شده و دارای سفره آب زیر زمینی 
جداگانه ای بوده، اما پس از نیاز مردم به آب بیشتر، متخصصان ایرانی صدها سال قبل 
با بررسی الیه رسی خاک زیرین قنات نخســت و در فاصله اندکی ازآن، قنات دوم 
را 3 متر پایین تر از قنات نخست حفر کردند. بنابراین حاال 2قنات مجزا و به فاصله 
3متر از یکدیگر و موازی هم در 2طبقه حفر شده اند. ازسوی دیگر »مون« تنها قنات 
تاریخی کشور است که در گستره شهری حفر شــده و از داخل خیابان ها و حتی از 
زیر خانه های مردم عبور کرده و باغ های شهر و مزارع آنان را سیراب می کند.هرچند 
حفر چاه های  عمیق  و نیمه  عمیق  دردشت های  کشور و در حریم  قنات ها سبب افت  
سطح  ســفره های  آب  زیرزمینی  و آب  دهی  کم  و کم تر قنات ها شد، اما این 3قنات 
همچنان به حیات خود ادامه می دهند و در زندگی مردم تأثیرگذارند . این قنات ها 
مرتب الیروبی می شوند و نورپردازی، الیروبی، مرمت و پله چینی آنها هم انجام شده 

و گردشگران از این مکان ها بازدید می کنند.

قنات های جهانی یزد، جاذبه های گردشگری امروز
قنات »زارچ« و قنات »حســن آباد« مشیر و دهنو ســال13۹5به همراه ۹قنات 
دیگر از استان های خراسان رضوی، خراســان جنوبی، کرمان، مرکزی و اصفهان 
در فهرســت میراث جهانی یونسکو ثبت شد. قنات 3هزارســاله»زارچ« به طول 
83کیلومتر به عنوان طوالنی ترین قنات جهان در فهرست میراث جهانی یونسکو 
به ثبت رسیده است. این قنات که از ویژگی های آن، داشتن 70پله است، درعمق 
23متری زمین حفر شــد و این ویژگی، به اضافه طوالنی بودن و قدمت، آن را به 
یکی از قنات های ارزنده دنیا تبدیل کرده است. قنات »زارچ«، از روستای فهرج در 
60کیلومتری شهریزد سرچشمه می گیرد، حدود 30کیلومتر آن نیز از »اکرمیه« 
تا دروازه قرآن، از زیر شهریزد می گذرد و پس از خروج از یزد و طی چند کیلومتر 
دیگر، به بخش زارچ می رسد. تا 40سال قبل، آب دهی قنات زارچ بیش از 150لیتر 
در ثانیه بود، اما به دلیل حفر بی رویــه چاه های عمیق و نیمه عمیق در حریم آبی 
قنات، آب دهی آن به شدت کاهش یافته است. زارچ که در 15کیلومتری شهریزد 
قرار دارد، تا ســال1342 جزو نواحی روستایی به شــمار می رفت، اما پس از آن، 
به عنوان منطقه شهری شناخته شــد. این قنات در سال های گذشته الیروبی و 
مرمت شده تا جریان محدود آب درآن برقرار شــود. با نورپردازی انجام شده در 
مظهرقنات و درنقاطی از بافت تاریخی یزد، گردشــگران قــادر به ورود به قنات 
هستند. قنات »حسن آباد« مشیر و دهنو نیز از دیگر قنات های جهانی یزد است. 
مادرچاه این قنات که در نزدیکی چشــمه  »غربالبیز« مهریــز قرارگرفته، از آب 
شیرین و گوارای ارتفاعات »شیرکوه« سرچشــمه گرفته است. رشته  های قنات 
حسن آباد پس از طی مسیری بســیارطوالنی و سیراب ساختن چندین روستا و 
آبادی، درنهایت به باغ پهلوان  پور مهریز می  رسد و دراین باغ میراث جهانی جاری 
می  شــود. آب زالل این قنات، امالح کمی دارد، بسیارشیرین و گواراست و دبی 
آن در فصول پرباران به 200لیتر درثانیه می رسد. »حسن آباد« قناتی 700ساله 
درشهرستان ییالقی مهریز یزد و متعلق به دوره میانی اسالمی )قرن هشتم( است 
و سال138۹ درفهرســت آثارملی ایران به ثبت رسید. میزان بارندگی ساالنه در 
شیرکوه یزد تأثیر مستقیمی بر مقدار آب دهی این قنات دارد. در سال  های پرباران 
و به ویژه بهار، میزان آب دهی آن به 200لیتردر ثانیه می رســد، اما در تابستان و 

پاییز این مقدار به 110لیتر درثانیه کاهش می یابد.

»قصبه« گناباد؛ قنات یادگار »کیخسرو« 
قنات »قصبه« گناباد در خراســان رضوی از حیرت انگیزترین پدیده هاي ساخته 
دست بشر است. این قنات به طول 33کیلومتر، از 2رشته اصلی »قصبه« و »دوالب« 
تشکیل شده اســت که درمجموع 472میله چاه دارد. حفر کانالی با این عظمت با 
ژرفناي بیش از 300متر و حجم افزون بر 73میلیون مترمکعب برداشــت خاک با 
کم ترین خطا در مسیر یا شیب بندي از عصر هخامنشیان، نشان دهنده نبوغ ایرانی 
و شاهکاری بی نظیر در سراسرجهان اســت. این قنات شگفت انگیز که قدمت آن 
حداقل به 2هزارو 250سال پیش بازمی گردد، یکی از پرآب ترین قنات هاي ایران 
اســت. با توجه به این ویژگی ها در پرونده قنات های یازده گانه ایران سال13۹5 
درچهلمین اجالس کمیته میراث جهانی در شهراســتانبول ترکیه در فهرســت 
میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید. ناصرخسرو قبادیانی در سفرنامه اش به توصیف 
این قنات پرداخته و حفر آن را به کیسخرو نســبت داده است. از تدابیر به کار رفته 
درمعماری این قنات تعدد چاه های آن اســت که به بیش از 470حلقه می رســد. 
60درصد چاه های قنات مســدود اســت و 40درصد آنها با آب دهی 150لیتر در 
ثانیه باقی مانده است. از مزیت های قنات »قصبه« گناباد قرارگرفتن آن در نزدیکی 
شهر، دسترسی آسان و همچنین وجود جاذبه های گردشگری پیرامون آن است 
که از آنها می توان به مسجدجامع گناباد، مدرســه نجومیه، موزه مردم شناسی و 
باستان شناســی، وجود کوچه باغ ها، اقامتگاه های بوم گــردی و اماکن رفاهی و... 
اشاره کرد. قنات »قصبه« گناباد هرســاله میزبان حدود 70هزارگردشگر داخلی 
و خارجی است، اما با توجه به همه گیری ویروس کرونا، اکنون این مکان پذیرای 
گردشگران نیست. در مردادماه امســال در یک اقدام غیرکارشناسی، قسمتی از 
مظهر قنات جهانی»قصبه« به نام گودال با خاک پر شد و به این اثر خسارت وارد 
کرد. بررســی های انجام شده در دشت گناباد نشــان  داده است 2عامل اصلی در 
کاهش آب دهی قنوات موثر بوده اســت؛ یکی افت سطح آب زیرزمینی و دیگری 
پدیده تغییراقلیم جهانی که در کشور ما به صورت خشکسالی های شدید نمود یافته 
و سبب تشدید افت سطح آب و کسری مخزن زیرزمینی شده و منطقه گناباد را 
به شدت دچار بحران آب کرده است؛ به گونه ای که حاال دشت 
گناباد یکی ازدشــت های ممنوعه حفرچاه 

به حساب می آید. 

کاهش آب دهی قنات ابراهیم آباد
قنات »ابراهیم آباد« اراک هم یکی از قدیمی ترین قنات های ایران اســت که به طول 
یک کیلومتر از کوه های »هفتادقله« سرچشــمه می گیرد و تا روستای ابراهیم آباد 
ادامه می یابد. این اثر تاریخی سال13۹3 در فهرست آثار تاریخی ملی و در سال13۹5 
 به همراه 10قنات تاریخی کشــور در فهرســت میراث جهانی به ثبت رسید. این اثر

 تاریخی - فرهنگی به ســده های پنجم و ششــم هجری باز می گــردد و به لحاظ 
گونه شناختی و ویژگی های معماری، فرم چاه های این قنات مخروطی شکل است، 
یعنی هرچه چاه به سمت پایین می رود، بازتر می شود. قطر دهانه میله آن حدود یک 
متر و قطر محل اتصال میله به کوره به حدود 10حلقه می  رسد. میله های بعدی  پس از 
مادرچاه که تعداد آنها به 40حلقه می  رسد، هرکدام حدود 100مترعمق دارند و عمق 
مادرچاه نیز حدود 110ذرع است. قنات »ابراهیم آباد« شامل یک رشته اصلی و 2رشته 
فرعی به نام های »رونا« و »قوشد« است. درطول مسیر این قنات 348حلقه چاه برای 
هوادهی و جریان روان حرکت آب ایجاد شــده که 311حلقه آن در شــاخه اصلی، 
15حلقه در رشته »رونا« و 22حلقه هم در رشته »قوشد« قراردارد. قنات »ابراهیم آباد« 
از زمان شکل گیری تاکنون نقش مهمی در تأمین آب موردنیاز کشاورزی و آشامیدنی 
اهالی روســتای کهن ابراهیم آباد داشته اســت و اکنون حدود 100هکتار از اراضی 
روستای ابراهیم آباد به صورت دوره ای از این قنات سیرآب می شوند. بررسی ها نشان 
می دهد دبی آب این قنات نســبت به 30 تا 40سال گذشته کاهش بسیاری داشته، 
اما در خشکسالی های 5سال اخیر، ســطح آب آن کاهش محسوسی نداشته است. 
کشــاورزان ابراهیم آباد معتقدند کاهش آب این قنات ناشی از الیروبی نکردن است، 
چراکه تاکنون این قنات به صورت اصولی و از مادرچاه اولی الیروبی نشــده که این 
موضوع سبب ریزش بخش هایی از قنات شده است. اعتبار اختصاص یافته از سازمان 
جهادکشــاورزی برای الیروبی قنات ناچیز بوده و تنها برای الیروبی یک یا 2حلقه از 
چاه ها کافی است که با این حجم از الیروبی، سال بعد قنات دوباره به حالت قبلی باز 
می گردد و باید مجددا الیروبی شود. اگر با انجام یک طرح مطالعاتی، قنات ابراهیم آباد 
به کلی الیروبی شود، مشکل کاهش دبی آن تا 40سال آینده رفع می شود. پس از ثبت 
قنات »ابراهیم آباد« در فهرست آثارجهانی، این قنات مشمول قواعد خاصی شد و با 
تعیین حریم برای آن، با کشاورزانی که در حریم قنات کشت می کردند، برخورد شد. 
در طرح جدید برای موتورهای موجود برسر راه قنات، کنتور اختصاص پیدا کرد تا بیش 
از دبی مشخص، از آب قنات استفاده نکنند و آب دهی قنات کاهش نیابد. یکی از دالیل 
قرارگرفتن این قنات در فهرست آثارجهانی، این است که روی هیچ کدام از قسمت های 
قنات اعم از کانال ها و چاه ها باز نیست تا کسی به آب آن دسترسی نداشته باشد که 
این موضوع جلوگیری از آلودگی آب قنات را درپی داشته است. شغل بیشتر ساکنان 
ابراهیم آباد کشاورزی است و این قنات به ویژه در خشکسالی های اخیر، نقش اساسی 
در گذران زندگی آنها داشته، با این حال اختصاص نیافتن اعتبارات الزم، سبب کاهش 

آب دهی آن شده است.

سیراب  شدن زعفران فردوس از قنات »بلده«
آب قنات جهانی »بلده« که از 15رشته قنات و 4دهنه چشمه تشکیل شده، بعد از 
گذشت هزارسال هنوز در شهرستان فردوس جاری است و از نبوغ و خالقیت ایرانیان 
نشان دارد. براساس احتماالت، قنات بلده در عصر ساسانی و در دل کوه های شرقی 
منطقه فردوس حفر شده است. این سازه آبی با دانش سنتی مدیریت می شود و آب 
استحصالی از آن سبب آبادانی منطقه فردوس، مزارع و باغ ها شده است. قنات »بلده«، 
یک مجموعه کامل تاریخی از استحصال آب است و نه تنها بخش عمده ای از زمین های 
کشاورزی نزدیک شهر فردوس را آبیاری می کند، بلکه پس از پیمودن 45کیلومتر، 
بیش از 2هزارو 382هکتار از زمین های کشاورزی فردوس نیز ازسوی این قنات سیراب 
می شود. مجموعه قنات بلده شهرستان فردوس پس از ثبت در فهرست آثارملی ایران، 
تابستان سال13۹5 درفهرست میراث جهانی هم به ثبت رسید. در سال های اخیر 
براثر خشکسالی آب دهی قنات هزارساله بلده کاهش 60درصدی داشته است. این 
درحالی است که در سال های ترسالی، میزان آب دهی این قنات، 200 تا 250لیتر بر 
ثانیه بوده، اما اکنون این رقم به 80لیتربر ثانیه رسیده است. ساخت استخر ذخیره آب 
قنات جهانی »بلده« با هدف توسعه کشت های گلخانه ای، بهره مندی از سامانه های 
نوین آبیاری و آب های روان اصلی در شهر باغستان شهرســتان فردوس، با اعتبار 
بیش از 15میلیارد ریال و حجم ذخیره سازی یک میلیون و 21هزارو 786مترمکعب 
در دی ماه سال گذشته آغاز شد. همچنین سال گذشته طرح آبخیزداری قنات »بلده« 
با عنوان »آبخیز تا جالیز« با حجم خاکریزی 70هزارمترمکعب، ارتفاع 7متر و حجم 
مخزن 311هزارمترمکعب با اعتبار۹50میلیون تومــان از محل اعتبارات صندوق 
توسعه ملی اجرا شد. این قنات به الیه روبی نیاز دارد و اجرای این عملیات نیز نیازمند 
تأمین اعتبار است. زعفران از محصوالت خاص مناطق  کویری با نیازکم به آب  است و 
مزارع زیرکشت آن در شهر فردوس نیز توسط قنات »بلده« آبیاری می شود. محصول 
زعفران ســاالنه 3تا 4بار با آب قنات آبیاری می شود که این شیوه  نقش عمده ای در 
حفظ و ثمربخشی این محصول دارد.

3قنات جهانی کرمان

قنات ها نقش انکارناپذیری در شــکل  گیری، حفظ و گسترش تمدن در فالت 
مرکزی ایران داشته و بسیاری از شــهرهای مهم فالت مرکزی ایران )کرمان، 
یزد، کاشان، طبس و...( و روستاها، پیرامون مظهر قنات ها شکل گرفته و توسعه 
یافته اند. قنات تنها یک ســامانه آبیاری نیســت، بلکه بخش مهمی از هویت، 
تاریخ و فرهنگ ایرانیان است که در پهنه سرزمین ایران به یادگار مانده است. 
درچهلمین اجالس کمیته میراث جهاني 11قنــات ایراني در میراث تاریخي 
- فرهنگي یونسکو ثبت شــد که ازاین میان، 3قنات از استان کرمان بود. پس 
از بررسی کمیته ثبت میراث جهاني یونسکو، پرونده قنات »گوهرریز« جوپار 
و قنات هاي »اکبرآباد« و»قاســم آباد« بروات بم به ثبت جهاني رسید. یکی از 
فعال ترین قنات های کرمان »گوهرریز« جوپار است که 3هزارو 556متر طول 
و 12۹حلقه چاه دارد و با دبي آب 60لیتــر در ثانیه، حدود 330هکتار اراضي 
باغ شهر جوپار را آبیاري مي کند. یکي از مزیت هاي این قنات تأمین آب آن از 
گسل است و در افسانه ها آمده که »ماهی کور سپیدی نگاهبان این قنات است 
و اگر کسی آن را ببیند، فوت می کند.« درباره تاریخچه قنات »شش مقسم« یا 
»گوهرریز« اطالعات دقیقی در دست نیست، اما براساس گزارش  های محلی 
که از پیشینیان خود نقل می  کنند ابتدا 6رشته چشــمه در دامنه کوه جوپار 
وجود داشته که یکی از بانوان منطقه به نام »گوهر« که از عشایر متمول منطقه 
بوده همه چشــمه ها را خریداری کرده و قنات »گوهرریــز« را ایجاد می کند. 
براســاس منابع تاریخی، نام جوپار به دوران سلجوقی بازمی گردد و مربوط به 
قلعه  ای در 5کیلومتری شهر امروزی جوپار است. وجود بنای شاهزاده حسین 
)مربوط به دوره صفویه( در شهر جوپار و به احتمال زیاد قنات »گوهرریز«، باعث 
شکل  گیری شهر جوپار شده و می  توان قدمت قنات را به دوران صفویه دانست. 
تناسب مالکیت زمین و آب و نظام  مهندســی دقیق توزیع آب، سبب شده در 
منطقه نه تنها تنش  های اجتماعی برســر منابع آب قنــات »گوهرریز« وجود 
نداشته نباشــد، بلکه این قنات عامل وحدت و همبستگی اجتماعی و سرمایه 
بزرگ اجتماعی برای ساکنان شهر جوپار شده است. مدیر پایگاه میراث جهانی 
قنات »گوهرریز« جوپار چندماه قبل از ساماندهی محوطه اطراف این قنات با 
اعتبار یک میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی خبرداد که شــامل ایجاد مسیر 
پیاده راه براســاس ضوابط عرصه و حریم قنوات ثبت شده اســت. »اکبر آباد« 
و »قاسم آباد« در شهرســتان بروات بم هم 2قنات دیگر ثبت جهانی شده در 
کرمان هســتند که درمجموع3500متر طول دارند و دبی آنها به 147لیتر بر 
ثانیه می رسد.علت ثبت این 2قنات، دوقلو بودن و پرآبی آنهاست. در واقع این 
رشته  قنات دوقلو، پرآب  ترین قنات دوقلو در ایران و جهان است، به همین دلیل 
سازمان یونسکو با رأی تمام اعضا، این بنا را ذیل میراث »قنات ایرانی« به ثبت 
رسانده است. خاطره  ای که بعد از دیدار از شهر بم و ارگ به یاد می ماند، بازدید 
از چنین میراث  های شگرفی اســت که یکی از خالقانه ترین سازه  های بشر در 
زمان باستان به حساب می آید. قطعا این قنات های شگفت انگیز نیاز به حمایت 

و دیده شدن دارند که پیش نیاز آن بازسازی محیط اطراف است تا به شوق 
بازدیدکنندگان بیفزاید.

قنات های ایرانی؛ میراث جهانی
قنات ها ازجمله آثار تاریخی - زیستی در فالت ایران به شمار می روند که خشکسالی های اخیر آسیب فراوانی به آنها وارد کرده است؛ آثاری که اگرچه این روزها حال و روز خوشی ندارند، اما همچنان به عنوان نمادی از هنر معماری مردم مناطق خشک و مرکزی ایران به شمار می رود و شهرت 

جهانی دارد.برهمین اساس هم بود که درچهلمین اجالس کمیته میراث جهاني که 25تیرماه سال1395 در شهراستانبول ترکیه برگزار شد، 11قنات ایراني در 6  استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی، یزد، کرمان، مرکزی و اصفهان در میراث تاریخي و فرهنگي یونسکو به ثبت رسید. همشهری 
در پرونده ویژه ای به معرفی و بررسی وضعیت کنونی این قنات ها و تأثیر خشکسالی بر آنها پرداخته و اقدام های انجام شده برای احیای این قنات ها را مورد واکاوی قرار داده است که در ادامه می خوانید.

    بررسی وضعیت 11قنات 
ثبت جهانی ایران نشان می دهد خشکسالی های 

اخیر بر کاهش آب دهی آنها تأثیر قابل توجهی داشته است
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   حفاظت از جنگل های دشمن زیاری 
جنگل های بی نظیر منطقه دشمن زیاری در شهرستان ممسنی استان فارس درمعرض 
آفت هایی مانند الرو جوانه خوار و سوسک سرخرطومی قرار دارند که زیست بوم منطقه 
را با چالــش جدی مواجه کرده اســت. عالوه برایــن، قاچاق چوب و آتش ســوزی های 
عمدی و غیرعمدی نیز از مشکالتی است که جنگل های این منطقه را مورد تهدید قرار 
 داده است. مسئوالن مربوط به فکر استقرار ایستگاه قرق بانی دائم و ایست بازرسی جنگلی

 باشند.
یک شهروند از ممسنی در استان فارس

   مصائب دریافت نوبت در سامانه تعویض پالک
یک هفته  است که هر شــگردی را به کار برده ام تا بلکه موفق به دریافت نوبت در سایت 
نوبت دهی تعویض پالک در شهر قم شــوم، اما گویا این کار به یک امر غیرممکن تبدیل 
شده است. از مســئوالن مربوط تقاضا داریم ظرفیت ثبت نام و ســاعت فعالیت سامانه 
را افزایش دهند. چند روز قبل در اخبار اعالم شــد که یک ســاعت اضافه شده است، اما 
همچنان تغییری در وضعیت ثبت نام ها به وجود نیامده است و مهلت وکالت نامه هایمان 

رو به پایان است.
سلیمان زاده از قم

صدای همشهری

 سه شنبه 9 شهريور 1400 
شماره 8302 

میراث 7هزارساله قم
باستان شناسان معتقدند با توجه به آثار به دست آمده، تپه تاریخی قلی درویش را می توان از نخستین 

جلوه های شهرنشینی درایران دانست 

کمتر کسی است که وقتی بخواهد شهرهای تاریخی 
کشورمان را نام ببرد، یادی هم از قم کند؛ با این حال 
واقعیــت این اســت که بررســی های انجام شــده 
درمحوطه هــای تاریخــی اســتان درســال های اخیر ازســوی 
باستان شناسان نشان می دهد قم شهری است با 7هزارسال قدمت 
که اگر بسیاری از بی توجهی ها و تخریب ها صورت نگرفته بود، اآلن 
جزو تاریخی ترین شــهرها در اذهان مردم ماندگار می شد. یکی از 

نشانه های این قدمت تاریخی وجود »تپه قلی درویش« است.
تپه قلی درویش در مسیر جاده قم به جمکران در سمت راست زیرگذر 
جاده و کنار مرقد امــام زاده جعفرغریب قــرار دارد که در عملیات 
خاک برداری این زیرگذر قسمتی از آن تخریب شد. آن طور که در 
تاریخ آمده، سلطان »برکیارق« سلجوقی پس از محاصره و تسخیر 
کرمان، یکی از رجال شــهر را که »قلی درویش« نام داشت به این 
ناحیه که روستای کوچکی و جدا از شهر بود، تبعید کرد و این چنین 
این محدوده به تپه قلی درویش معروف شد.به عقیده باستان شناسان 
و با توجه به آثار به دست آمده، تپه تاریخی قلی درویش قم را می توان 
از مبانی شهرنشــینی و قطب عصرآهن ایران نامیــد. این تپه که 
شناسنامه تاریخی قدمت قم محســوب می شود، آثار به جا مانده از 
هزار تا هزارو 400سال پیش از میالد مسیح است. تاکنون 7فصل 
کاوش در محوطه قلی درویش صورت گرفتــه و دراین کاوش ها از 
متخصصان علوم مختلف، چون استخوان شناس، گیاه شناس، زمین 

شناس و نقشه بردار استفاده شده  است.

تپه ای بی نظیر
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی قم دراین زمینه به خبرنگارهمشهری می گوید: تپه 
باستانی قلی درویش قم ازنظر تاریخی در خاورمیانه بی نظیر است.

»عمار کاووسی« می افزاید: در عصرآهن و نوسنگی شهرنشینی و 
سایت استقراری مشخص وجود ندارد، اما در تپه قلی درویش قم، 
یک شهر با همه ویژگی ها و روابط اجتماعی و اقتصادی موجود 
است، به همین دلیل این تپه اطالعات ارزشمندی از ایران باستان 

در اختیار ما قرار می دهد.
او ایــن نتیجــه را از مطالعه ســفال های خاکســتری صیقلی، 
زیورآالت مفرغی و ابزارآالت آهنی دریافته اســت؛ نشانه هایی 
که با وجود تخریب گســترده دراین منطقه کشــف شده است. 
این باستان شــناس اظهار می کند: حاکمیت، مالکیت، تجارت و 
خرید و فروش، نگارش و برنامه هــا و آیین های بومی و مذهبی 
از ویژگی های یک شــهر اســت که در کاوش های این تپه یافته 

شده است.

کاووسی می افزاید: تپه باســتانی قلی درویش برسر راه شاهراه 
قم - جمکران اســت که یکی از مهم ترین پایگاه های باستانی 
در بخش مرکزی فالت ایران و مربوط به دوران آهن به شــمار 

می رود.

ایجاد سایت موزه
آثار کشف شــده از محوطه باســتانی قلی درویش در مخزن 
نگهداری می شود و از چشمان گردشــگران عالقه مند به آثار 
باستانی دور مانده است. سال هاست که مسئوالن میراث فرهنگی 
از ایجاد سایت موزه قلی درویش دراین محدوده خبر می دهند 
که آثار تاریخی در معرض دید عموم قــرار گیرد، اما این طرح 

تاکنون عملیاتی نشده است.
به تازگی معــاون میراث فرهنگــی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی قم از اجرای فاز نخست این سایت 
موزه با اعتباری حدود 270میلیون تومان خبر می دهد. کاووسی 
هدف از ایجاد سایت موزه را نمایش اشیای قدیمی و کشف شده 
از محوطه باســتانی قلی درویش و ایجاد فضای مناسب برای 
گردشــگران می داند و می گوید: دراین طرح، راه 

دسترسی و مسیر بازدیدکنندگان به شبکه ساخته و نرده های 
فلزی )گریتینگ( نصب می شود.

تپه تاریخی قلی درویش به عنوان یــک موجود زنده، حریمی 
برای ضمانت از موجودیت و بقای خود نداشت که خوشبختانه 
عملیات گمانه زنی این تپه توسط استاد سرلک، رئیس پایگاه 
ملی تپه قلی درویش به منظور تعییــن حریم ضلع جنوبی این 

محوطه با مجوز کتبی پژوهشکده باستان شناسی انجام شد.

تخریب 70درصد محوطه باستانی
وسعت محوطه قلی درویش بیش از 100هکتار بوده که امروزه 
حدود 30هکتار آن، به شکل مسطح برجا مانده است. در گذشته 
این منطقه به طورکامل ویژگی های یک تپه باستانی را داشته 
اســت. ارتفاع محوطه در ابتدا حدود 20متر در ضلع جنوبی و 
10متر درضلع شــمالی بوده که اکنون فقط 5متر از ضخامت 
الیه های اســتقراری محوطه باالتر از سطح زمین های اطراف 
برجا مانده اســت. بزرگراه قم - جمکران از عرصه مرکزی این 
محوطه عبور کرده و آن را به دو بخش غربی، شــرقی تقسیم 

کرده است.

کاوش های باستان شناختی در محوطه قلی درویش جمکران 
از ســال1381 آغاز و تاکنون ادامه داشــته و تا پیش از انجام 
کاوش های علمی باستان شــناختی در محدوده شهر قم، همه 
مدارک و منابع موجود پیرامون پیشینه تاریخی شهر قم بنیان 
این شهر را نهایتاً به دوره ساسانی و سده های نخستین اسالمی 
منسوب می کرد، گرچه مدارک عینی و مشهودی دراین رابطه 
در دســت نبوده و صرفاً محدود به منابع تاریخی ســده سوم 

هجری به بعد می شد.
با اتکا به نتایج کاوش هــای انجام شــده در محوطه تاریخی 
قلی درویش، شاید بتوان گفت قم از ادوار پیش از تاریخ تاکنون، 
ســرزمینی موردتوجه و همواره یکی از کانون ها و مراکز اصلی 

مذهبی - فرهنگی فالت ایران به شمار می آمده است.
کشــف بقایای یک نیایشــگاه که از عصر برنز جدید تا پایان 
عصرآهن درحدود 3هزار تا 3هزارو 800سال پیش بدون تغییر 
در پالن اصلی بنا و کاربرد آیینیـ  مذهبی به حیات خود ادامه 

داده است، به روشنی مبین این نظر است.

کشف گور خمره ای
کشــف یک گور خمره ای در این مــکان و در کف یک اطاقک 
ازجمله شواهدی اســت که آثار تدفین در محل سکونت را در 
طول عصر برنز قدیم این محوطه اثبــات می کند. این تدفین 
که در یک گور خمره سفالین صورت گرفته، از شواهد مستند 
تدفین های خمره ای در حاشیه فالت مرکزی محسوب می شود.

از آنجا که به گفته کارشناسان باستان شناسی، میزان تخریب 
این تپه ها 90درصد اســت، پیداشــدن همین اندازه شواهد 
تاریخی که نشان از وجود تمدنی دیرینه اطراف شهر قم دارد، 
بســیار با ارزش است؛ شواهدی که نشــان می دهد قم نه تنها 
یک شهر تاریخی است، بلکه می تواند یکی از پایگاه های اثبات 

گذشته با ارزش ایرانیان محسوب شود.

روح اهلل کریمی
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 17با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

طبیعت زیبای بازفت در استان چهارمحال و بختیاری 
عکس: ناصر درخشان
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پرونده باز طرح مسکن مهر »سنگسر« 
 طرح مسکن مهر »کوثر« سنگسر که پس از حدود یک دهه هنوز به پایان نرسیده

 قرار است با انتخاب پیمانکار جدید به سرانجام برسد

اشکان جهان آرای
خبرنگار

پرونده اجرای طرح های مســکن مهر در اســتان های 
مختلف کشــور که از دهه80 باز شــد، قرار بود نهایتا 
تا پایان دولت دوازدهم بســته شــود و به ســرانجام 
مشخصی برسد؛ پرونده ای که البته بسته نشد و با وجود 
اعالم چندباره وعده تکمیل شــدن برخی پروژه های 
مســکن مهر، هنوز در بعضی مناطق کشــور می توان 
مجموعه هایــی را یافت که به ســرانجام مشــخصی 
نرسیده اند و انتقادهای گســترده مردم را نیز به همراه 

داشته اند.
یکی از این نمونه ها، طرح مسکن مهر 336واحدی کوثر 
»سنگسر« در استان سمنان اســت که بعد از گذشت 
11سال همچنان به ســرانجام مشخصی نرسیده است 
و هنوز برخــی از خریداران واحدهــا دراین مجموعه، 
نتوانسته اند واحد خریداری شده خود را تحویل بگیرند.

درد دل متقاضیان
یکی از شهروندان متقاضی خرید مسکن دراین مجتمع 
با اشــاره به خرید یــک واحد در بلــوک10 این طرح 
می گوید: بیش از 10سال است که برای خرید مسکن 
دراین مجموعه اقدام کرده ایم. بارها مســئوالن وعده 
پیگیری و رفع مشــکل را داده اند، اما هنوز ده ها واحد 

نیمه تمام در مجتمع وجود دارد.
این شــهروند که نمی خواهــد نامی از او برده شــود، 
می افزاید: با هزاران امیــد و آرزو برای خرید این واحد 

مســکونی اقدام کردم تا بلکه از کابوس اجاره نشینی و 
خانه  به دوشی رها شــوم، اما انگار قرار نیست گره های 
چند ســاله ای که به کار طرح مســکن مهر سنگســر 
افتاده گشوده  شود. مسئوالن مربوط هرچه زودتر باید 
متقاضیان این واحدهــا را از بالتکلیفی خالص کنند. 
ادامه چنین روندی زندگی ما را با مشکالت جدی تری 

مواجه می کند.

سراب خانه دار شدن
این گالیه های شــهروندان درحالی اســت که دامنه 
حاشیه های این مجتمع در ســال های اخیر به محاکم 
قضایی نیز کشیده شــد و به دلیل بدعهدی پیمانکار، 
صــدور رأی محکومیت و جریمــه 11میلیاردتومانی 
علیه او را به همراه داشت، اما بازهم خبری از تکمیل این 
مجموعه مسکن مهر نیست و رویای تعدادی از مالکان 
و خریداران برای صاحب خانه شــدن همچنان محقق 

نشده است.
با این حال مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان، 
صدور حکم دادگاه علیه پیمانکار و اقدام برای خلع ید 
او را گامی مؤثر در رفع موانــع پیش روی این مجتمع 
می داند و از برنامه ریزی بــرای انتخاب پیمانکار جدید 

خبر می دهد.

خلع ید پیمانکار
»امیر عمیــدی« با بیــان اینکه 112واحــد از پروژه 
336واحدی سنگســر هنوز به متقاضیان تحویل داده 
نشده است، می گوید: تاکنون 224واحد به متقاضیان 

تحویل داده شده، اما برای 112واحد دیگر در سال های 
اخیر پیگیری های زیادی انجام شد که اخیرا به نتایجی 

هم رسیده است. 
وی می افزاید: در سال های اخیر با پیگیری های اداره کل 
راه و شهرسازی استان سمنان، از شرکت پیمانکار پروژه 
مسکن مهر کوثر سنگسر شــکایت شد که محکومیت 

پیمانکار را به دنبال داشت.
عمیدی با اشــاره به برخی اقدام های انجام شده برای 
جلوگیری از سکونت متقاضیان در واحدهای نیمه ساز با 
هدف پیشگیری از بروز حوادث احتمالی برای ساکنان، 
اظهار می کند: از سال1397 و پس از تشکیل اداره کل راه 
و شهرسازی شرق استان سمنان و انتقال پرونده به این 
اداره کل نیز پیگیری های متعددی داشتیم و بارها این 
معضل در جلسه های شورای مسکن استان مطرح شد. 
وی ادامه می دهد: در نهایت دادستان با توجه به حقوقی 
شدن پرونده، دستور ویژه بابت انجام پیگیری های الزم 
را صادر کرد. ازطرفی نیز به دلیل اعالم ورشکســتگی 
توسط پیمانکار، با حکم قانون، پیمانکار خلع ید و حکم 

برکناری او نیز یک ماه پیش اعالم شده است.

بدهی برخی خریداران
به گفته مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان، 
برنامه ریزی برای انتخاب پیمانکار جدید مســکن مهر 
کوثر سنگسر انجام و یک نوبت نیز مناقصه برگزار شده 
که برنده نداشت و قرار است با برگزاری مناقصه جدید 

نهایتا طی یک ماه آینده پیمانکار پروژه انتخاب شود. 
اما عمیدی به موضوع دیگری نیز به عنوان چالش مسکن 

مهر کوثر سنگسر اشاره می کند؛ بدهی برخی از خریداران 
مسکن مهر از نگاه مدیرکل راه و شهرسازی شرق سمنان 

یکی از چالش های این پروژه محسوب می شود.
وی بدون اشــاره به میزان بدهی و تعــداد بدهکاران 
دراین پروژه مسکن مهر، تصریح می کند: قطعا بخشی 
از چالش های پروژه به دلیــل پایبند نبودن پیمانکار به 
تعهدهای قانونی اش بود که با کمک دســتگاه قضایی 
برای رفع آن اقدام کردیم و مشــکالت موجود دراین 
زمینه به زودی رفع خواهد شــد، اما بخش دیگر هم به 

پرداخت نشدن سهم برخی متقاضیان ارتباط دارد.
عمیدی می افزاید: پروژه های مسکن مهر براساس یک 
تفاهم نامه و قرارداد سه جانبه اجرا می شوند و الزم است 
که هر سه طرف قرارداد به تعهدهای خود عمل کنند تا 

پروژه به سرانجام برسد. 
وی اضافه می کند: قراردادهای ساخت این مجموعه های 
مسکونی از 3بخش آورده متقاضیان، واگذاری زمین و 
ساخت ازسوی پیمانکار و همچنین پرداخت تسهیالت 
تشــکیل شده اســت که هرکدام نقشــی محوری در 
به ســرانجام رســیدن طرح و درنهایت خانه دار شدن 

مردم دارند.
مدیرکل راه و شهرسازی شرق اســتان سمنان اضافه 
می کند: اما در پروژه مســکن مهر سنگسر تعدادی از 
متقاضیان هنوز وجهی که بایــد می پرداختند را واریز 
نکرده اند. این متقاضیان برای به ســرانجام رســیدن 
پروژه باید بدهی خود را هرچه زودتر بپردازند، چراکه 
درغیراین صورت با مشــکالت عدیــده ای در به پایان 

رساندن این طرح مواجه خواهیم شد.
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