
جهش 
واكسيناسيون

 گزارش همشهري از ركوردشكني واردات واكسن 
و واكسيناسيون روزانه و گام هاي بلند براي قطع زنجيره كرونا
آنچه الزم است درباره افسردگي دوران كرونا و پساكرونا بدانيم

 با گفتارهايي از روانشناسان و جامعه شناسان درباره افزايش اختالالت روانی
به ويژه افسردگي در دوران كرونا

 پيام تسليت در پی درگذشت 
حاج حيدر رحيم پور ازغدی

يادداشت
حسن بهشتي پور؛  تحليلگر ارشد مسائل بين الملل

براي قضاوت درباره دســتاوردها و ناكامي هاي آمريكا 
پس از جنگ 20 ساله افغانستان، پيش از هر چيز بايد 
توجه داشته باشيم كه اين كشور پس از حمالت 11سپتامبر2001، به كلي مسير 
اشتباهي را براي سياست هاي خود انتخاب كرد. بهانه حمله آمريكا به افغانستان، 
انتقام آمريكا از گروه القاعده بود، درحالي كه افغانســتان نقش بسيار كمرنگي در 

حمايت از القاعده ايفا مي كرد.
ريشه شكل گيري القاعده به دوراني بر مي گردد كه شوروي وارد افغانستان شده بود و 
گروه هاي عربي تحت عنوان جهاد عليه اشغالگري شوروي، عازم اين كشور مي شدند. 

در آن زمان تركيب گسترده اي متشكل از نيروهاي عربي از الجزاير و تونس گرفته تا 
مصر و اردن شكل گرفت كه همگي براي ايجاد نيرويی جهادي برای مقابله با شوروي 
در افغانستان متمركز شدند. آمريكا نيز از اين گروه حمايت مي كرد چرا كه به دنبال 
تضعيف شوروي بود اما پيش بيني نمي كرد كه همين گروه در آينده، با نظريه پردازي 
 شــخصيت هايي همچون ايمن الظواهري به دشــمن آمريكا تبديل خواهند شد. 
پس از آن، واشنگتن با اشتباهي محاسباتي تصور مي كرد می تواند اين دشمن جديد 
را با حمالت نظامي، عمدتا متكي به بمباران هاي هوايي منهدم كند. درحالي كه گروه 
القاعده و جرياناتي نظير آن، ريشه در خاستگاه هاي فكري-اجتماعي ای داشتند كه 
با حمالت نظامي و بمباران از بين نمي رود. بر اين اساس بيش از 2هزار ميليارد دالر 
هزينه آمريكا در جنگ 20ساله افغانستان شد. طبق برخي اسناد موجود، عمده اين 
پول ها در اختيار شركت هاي پيمانكار نظامي نظير بلك واتر قرار گرفت و هيچ نتيجه 
روشني براي اين كشور به همراه نداشــت. بودجه نظامي آمريكا در افغانستان صرفا 

شركت هاي پيمانكار نظامي را كه براي پشتيباني ميداني از ارتش 
 اين كشور وارد افغانستان شده بودند، فربه كرد. البته در اين ميان، 

بخش محدودي از سرمايه گذاري هاي آمريكا نيز مرتبط با پروژه هاي عمراني در داخل 
افغانستان بوده كه در قياس با هزينه هاي نظامي اين كشور بسيار ناچيز است.

 11سپتامبر
نقطه آغاز افول آمريكا
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 سفر
منهای تشريفات

 هفته  ديپلماسی

سيدابراهيم رئيسي ركورد سريع ترين 
سفرهاي استاني روســاي جمهور را با 
3سفر اســتاني در 3هفته اخير به نام 
خود ثبت كرد.رئيس جمهــور اين بار 
به خراســان جنوبي رفت. تفاوت عمده 
سفرهاي استاني رئيسي در مقايسه با 
روساي جمهور قبلي از پيش اعالم نشدن 

آنهاست. صفحه2 را بخوانيد.

رئيسي در سومين سفر خود از مناطق 
محروم خراسان جنوبي بازديد كرد

همزمان با سفر نخست وزير عراق به 
ايران در هفته جاري، نشست وزيران 
خارجه كشورهاي همسايه افغانستان 
به ميزباني تهران برگزار مي شــود. 
رئيس جمهــور هم دوشــنبه، براي 
شركت در نشست سازمان همكاري 
شانگهاي راهي تاجيكستان مي شود. 

صفحه8 را بخوانيد.

جنابآقايدكتريونسشكرخواه
درگذشت  پدر گراميتان  را تسليت عرض مي نماييم؛  از ايزدمنان 
 براي آن مرحــوم علو درجات و بــراي جنابعالــي و  بازماندگان

 صبر و سالمتي مسئلت داريم.
همكاران شما در موسسه همشهري

ادامه در 
صفحه23

ضمیمه امروز همشهری استانی
      خطر خروج بیشاپور از فهرست جهانی یونسکو

     هفته ای برای عمران و توسعه

    گره ساخت تله کابین کرمانشاه گشوده می شود

 31دقيقه در روز
اتالف عمر هر تهرانی در ترافيک

روزانه  بيش از 5/ 8 ميليون خودرو  در پايتخت تردد می كنند

11سپتامبر، 20سال بعد

آسيب شناسي تغيير مسير وام 

آيا آمريكا در جنگ با تروريسم پيروز شد؟

بررسي سناريوهاي دستكاري در تسهيالت بانكي به نفع بخش مسكن

20سال بعد از حادثه 11سپتامبر، پس از  آغاز2جنگ به رهبري آمريكا در عراق و افغانستان  درحالي كه بسياري از رهبران القاعده 
كه بعد از حمالت 11 سپتامبر در ليست اهداف آمريكا قرار داشتند كشته يا دستگير شده اند، القاعده همچنان پايدار باقي مانده و 

گروه هاي هم پيمان با آن در 17كشور ديگر اعالم وجود كرده اند. صفحه23 را بخوانيد.
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شجاع خليل زاده، 
مدافع بازگشته به 

تيم ملی در گفت و گو 
 با همشهری

 به تقدير از دراگان
و انتقاد از كی روش 

پرداخته است. 
او يك پيام هم 

برای قرمزها دارد: 
به پرسپوليس 

برمی گردم

منتظر برکناری 
اسکوچیچ

   بودند

صفحه17
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رئیس جمهور در جریان سفر روز جمعه خود به طبس با کارگران معدن زغال سنگ این شهر دیدار و گفت و گو کرد/ پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری 

رهبری

روی خط خبر

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت 
برادر آیت اهلل مكارم شیرازي

حضرت آیت اهلل خامنــه اي در پيامي به حضــرت آیت اهلل مكارم 
شيرازي درگذشت برادر ایشان را تسليت گفتند. به گزارش پایگاه 
اطالع رســانی دفتر مقام معظم رهبری ، متن پيام رهبر انقالب 

اسالمي به این شرح است: 
»حضرت آیت اهلل آقاي مكارم شــيرازي دامت بركاته، درگذشت 
اخوي مكرم آن جناب را تسليت عرض مي كنم و رحمت و مغفرت 
الهي براي ایشــان و بقاي عمر و عافيت جناب عالي را از خداوند 

متعال مسئلت مي نمایم.«
سیدعلي خامنه اي
۱۸شهریور۱۴۰۰

   پیام تسلیت به مناسبت 
 درگذشت حیدر رحیم پور ازغدی

حضرت آیت اهلل خامنه اي همچنين در پيامي درگذشت مرحوم   
حاج حيدر رحيم پور را تسليت گفتند.متن پيام تسليت رهبر معظم 

انقالب به این شرح است: 
»جناب آقاي حسن رحيم پور ازغدي، دانشمند متفكر، دام بقائه، 
درگذشــت پدر گرامي آن جناب، مرحوم آقاي حــاج حيدر آقا 
رحيم پور رحمت اهلل عليه را به شما و والده گرامي و دیگر بازماندگان 
محترم و همه دوســتان و همفكران آن مرحوم تســليت عرض 
مي كنم.  سال هاي متمادي تالش صادقانه برخاسته از غيرت دیني 
و انگيزه تحقق احكام و معارف اسالمي، نمایشگر بخش مهم زندگي 
آن مرحوم اســت و این موجب رضا و رحمت الهي و علو درجات 
اخروي ایشان خواهد بود ان شاءاهلل. دوام توفيقات جناب عالي را از 

خداوند مسئلت مي كنم.«
سیدعلي خامنه اي
۱9 شهریور ۱۴۰۰

   بدرقه امام جمعه لواسان
دیروز آخرین نماز جمعه لواسان به امامت سعيد لواساني برگزار شد 
و در پایان مراسم جمعي از مردم با ســر دادن شعارهایي از او حمایت 
كردند. سعيد لواساني، امام جمعه لواسان چهارشنبه گذشته در صفحه 
اینستاگرام خود نوشت:  جمعه این هفته آخرین نمازجمعه در لواسان 
را اقامه مي كنم. خدا را شكر كه با نظر شوراي سياستگذاري ائمه جمعه 
این بار از دوشم برداشته شد. او در توضيح چرایي این كناره گيري از این 
جایگاه پس از ۷ سال افزود: راستش دليل این اقدام را به بنده نگفتند و 
كلي گفتند كه این سياست شوراي سياستگذاري ائمه جمعه به ویژه در 

تهران است كه ائمه جمعه مستمراً نباشند؛ فقط همين.

   احیاي استانداران ویژه از خوزستان 
صادق خليليان، به عنوان اســتاندار ویژه خوزستان حكمش را از وزیر 
كشور گرفت و قرار است با حضور در نشست هاي هيأت دولت و داشتن 
امكان ارتباط مستقيم با دولتمردان، روند محروميت زدایي از خوزستان 
را سرعت بخشد. انتصاب استانداران ویژه در برخي استان هاي محروم 
از وعده هاي ابراهيم رئيســي در جریان سفر به خوزستان و سيستان 
بلوچستان بود كه با استقرار خليليان در استانداري اهواز عملياتي شده 
است. به گزارش همشهري، در همين راستا احمد وحيدي، وزیر كشور 
در حساب شخصي اش در تویيتر نوشت كه استاندار جدید خوزستان، 
اســتاندار ویژه اســت كه عالوه بر اختيار حضور در جلسات دولتي و 
ارتباط مستقيم با كابينه دولت، از امكانات ویژه اي براي اهداف توسعه 
و پيشرفت خوزستان برخوردار خواهد بود كه بسيار اميدواریم با این 
اختيارات جدید، دیگر شاهد تكرار مسائل گذشته در این استان نباشيم. 
انتخاب استانداران از سوي وزیر كشور و تأیيد آنها از سوي هيأت دولت 
یكي از كارهاي اولویت دار دولت ها جهت پيشــبرد برنامه هایشان در 
حوزه سياست داخلي است؛ امری كه به  گفته وزیر كشور قرار است در 

دولت سيزدهم به تدریج صورت گيرد.

   عملیاتي شدن پهپادهاي انتحاري نزسا
نيروي زميني سپاه با بهره گيري از پهپادهاي انتحاري  و رزمي مواضع 
تروریست ها را در شمال عراق منهدم كرد. به گزارش تسنيم، در پي 
هشدار سردار محمد پاكپور، فرمانده نيروي زميني سپاه درباره حضور 
عناصر تروریست در شمال عراق، صبح امروز نيروي زميني سپاه طي 
عملياتي، مقرها و پایگاه هاي عناصر تروریستي را در منطقه اقليم شمال 
عراق مورد هدف قرار داد. نزسا در این عمليات با بهره گيري از پهپادهاي 
انتحاري و رزمي و همچنين توپخانه هاي هوشمند و نقطه زن، مقرها و 

 پایگاه هاي این گروهك ها را با دقت باال مورد هدف قرار داد.
  ایستادگی طالبان نباید ما را ذوق زده کند

مراسم سي و سومين ســالگرد تأسيس مؤسســه تنظيم و نشر آثار 
امام خميني)ره( در حرم مطهر امام   برگزار شد. سيدحسن خميني، 
نوه بنيانگذار جمهوري اسالمي طي سخناني در این مراسم گفت:  اگر 
كسي به كشور گوشه چشمي داشته باشد ملت باید یكپارچه باشد و به 
همان اندازه اگر كسي حقي از فردي ضایع مي كند همه باید یك صدا 
شوند. امروز در كشور همسایه ما افغانستان یك جریان متحجر، تصدي 
حكومت را به دست گرفته است. ایستادگي این گروه مقابل استكبار 
جهاني كه یك بعد اسالم ناب اســت، نباید ما را ذوق زده كرده و باعث 
فراموشي بي توجهي این گروه به »آزادي هاي فردي« كه جزئي از اسالم 
ناب است، شود. البته ایستادگي مقابل استكبار و اینكه یك ملت تصميم 
بگيرد روي پاي خودش بایستد، در جاي خود ارزشمند است، اما وقتي 

امور را ارزشگذاري مي كنيم نباید یك بعد را فداي بعد دیگر كنيم.

سيد  ابراهيم رئيسي ركورد 
سریع ترین سفرهاي استاني دولت

روســاي جمهور را با 3سفر 
اســتاني در 3هفته اخير به نام خود ثبت 
كرد. این ســفرها در مقایسه با سفرهاي 
استاني دولت نهم كه محمود احمدي نژاد 
مبدعش بود، از ســرعت چشــمگيرتري 
برخوردارند. او هر هفته سفر مي رود و قبال 

این زمان هر 20روز در دولت نهم بود.
رئيســي ســفر آخر هفته خود را این بار 
به خراســان جنوبي اختصــاص داد. او از 
فــرودگاه طبس به بخش هــاي مختلف 

این استان سركشــي كرد. تفاوت عمده 
ســفرهاي استاني رئيســي در مقایسه با 
روساي جمهور قبلي از پيش اعالم نشدن 

مقاصد آنهاست.
رئيس جمهور در شــروع دوره مسئوليت 
خود این ســفرها را آغاز كــرد؛ حضور او 
در اســتان ها اگرچــه جزو شــعارهاي 
انتخاباتــي اش نبودند و اشــاره اي نيز به 
جزئيــات زمانبنــدي و برنامه ریزي آنها 
نشــد، ولي تاكنون یكي از اصلي ترین و 
منظم ترین ماموریت هاي كاري او بوده اند. 
او در 3 هفته اخير به 3 استان خوزستان، 

سيستان و بلوچستان و خراسان جنوبي 
سفر كرده و ظاهرا قصد دارد پایان هر هفته 
كاري خود را به یك استان اختصاص دهد.

 این تصميم رئيســي اگر ادامه دار باشد، 
او حداكثــر ظرف مــدت 8 مــاه به كل 
استان هاي كشــور سركشي خواهد كرد. 
این ركورد پيش از این با 20ماه در اختيار 
محمود احمدي نــژاد بــود. او در دولت 
نهم از آبان1384 تــا خرداد1386)نيمه 
ریاســت جمهوري دولت نهم( توانســته 
بود دور نخست ســفرهاي استاني خود را 

به پایان ببرد.

ســفرهاي بدون دیدارهاي مردمي و 
پروژه هاي افتتاحي 

ســفرهاي اســتاني رئيســي با رویكرد 
متفاوتي نســبت به ســفرهاي اســتاني 
احمدي نــژاد و حســن روحانــي دنبال 
مي شود. او در دور نخست سفرهاي استاني 
خود دنبال افتتاح پروژه جدیدي نيست و 
محور كار خود را بر رفع نيازهاي ضروري و 
حياتي استان ها گذاشته است. مشكل آب 
خوزستان، حاشيه نشــيني و بي خانماني 
در سيستان و بلوچستان و بيكاري باالي 
خراســان جنوبــي تاكنــون اصلي ترین 
دســتور كار بازدیدهاي رئيسي در 3سفر 
اســتاني قبلي اش بوده انــد. او جمعه در 
فرودگاه طبس به خبرنگار شبكه استاني 
صداوسيما گفت: هدف از سفرهاي استاني 
بررسي و حل مشــكالت در گفت وگوي 

نزدیك با مردم و مدیران استاني است.
او در بخش هایــي از اظهــارات خود در 
جمع مردم طبس دربــاره رویكردهاي 
سفرهاي اســتاني خود گفت: اميدواریم 
در این سفر و ســفرهاي از این دست كه 
بدون تشــریفات معمول انجام مي شود، 
بتوانيم اصل كار را دنبــال كنيم. حضور 
خارج از تشــریفات ما در استان ها براي 
این است كه از نزدیك با مسائل استان ها 
آشنا شویم و اولویت ها را مشخص كنيم 
و براي رفع مشــكالت با اولویت دســت 
به اقــدام بزنيم. بناي ما این اســت كه با 
فعل ماضي با مردم ســخن بگویيم یعني 
بگویيم این اقدامات انجام شد، »مي شود« 
زیاد گفته شده ما نمي خواهيم خيلي به 
مي شود ها اتكا كنيم ولي چيزي كه برنامه 
دولت اســت را دنبال مي كنيم. احساس 
ما این است كه ان شاءاهلل مشكالت یكي 
پس از دیگري حل خواهد شــد و این به 
شناخت مشكل و مسئله شناسي و شناخت 
راهكارهاي برون رفت از مشكالت و حل 

مســئله و تعيين اولویت ها و عزم و اراده 
جدي براي یك كار ميداني نياز دارد كه 
مجموع این اقدامات هم به اعتماد عمومي 
تبدیل مي شود. رئيســي در جریان سفر 
خراسان جنوبي به صورت هوایي از معدن 
زغال ســنگ طبس بازدید كرد. او پس از 
سخنراني در جمع مردم طبس، با بالگرد 
به معدن زغال سنگ پروده این شهرستان 
رفت و از نزدیــك در جریــان وضعيت 
كار و فعاليــت این معدن قــرار گرفت. 
رئيس جمهور در ایــن بازدید با كارگران 
و مهندســان معدن پروده گفت وگو كرد 
و مسائل و مشكالت آنان را شنيد. او پس 
از طبس به بيرجند، مركز استان خراسان 
جنوبي رفت. دیدار با نمایندگان اقشــار 
مختلف، علما و اندیشــمندان، نخبگان 
و ایثارگران اســتان خراســان جنوبي، 
بازدید از محله محــروم كاظميه بيرجند 
و همچنين حضور در شوراي اداري استان 
از مهم ترین برنامه هاي رئيس جمهور در 

بيرجند بود.

رئيسی در مقایسه با 2رئيس جمهور قبلي 
ســفرهاي اســتاني خود را خيلي زودتر 
شروع كرد. او بالفاصله پس از رأي اعتماد 
مجلس به كابينه اش در دومين ماه فعاليت 
دولت ســيزدهم عازم خوزســتان شد. 
روحاني ســال1392، 6ماه پــس از آغاز 
ریاســت جمهوري خود عازم نخســتين 
سفر استاني خود شده بود و احمدي نژاد 
آبان ماه1384 در چهارمين ماه آغاز به كار 

دولتش راهي سفرهاي استاني شد.
ویژگي دیگر ســفرهاي اســتاني رئيسي 
هيأت همراهان نه چندان پرشــمار او در 
این سفرهاســت. او وزرا و معاونان خود را 
به فراخور اهداف و برنامه هاي هر ســفر 
حداكثر تا 5عضو كابينه به ســفرها برده 
اســت. در ســفر طبس نيز همانند سفر 
زاهدان وزیران كشــور، راه و شهرسازي و 
صنعت، معدن و تجارت، رئيس ســازمان 
برنامه و بودجه، رئيس دفتر رئيس جمهور 
به اضافه معاون اجرایي تازه منصوب شده 

رئيس جمهور او را همراهي مي كردند.

مردم چند سالي اســت که به دلیل 
بازگشت تحریم ها و مضاعف شدن پاندمي کرونا 
با مشكالت اقتصادي بسیاري دست به گریبان 
شــده اند، در این فضا که امید اجتماعي مردم 
به واسطه مشــكالت معیشتي و کوچك شدن 
سفره های مردم کاهش یافته است، به نظر شما 
مهم ترین و بنیادي ترین چالش دولت سیزدهم 

چیست؟
به نظرمن مهم تریــن چالش دولت رئيســي بعد 
از مســئله كرونا كســري بودجه دولت است. این 
كســر بودجه در ســال  جاري حــدود 400هزار 
ميليارد تومان است و ســؤال این است كه دولت، 
این كســر بودجه را چگونه مي خواهد تامين كند؟ 
اگر مي خواهد از طریق استقراض از بانك مركزي 
مشكل را برطرف كند یقينا اشتباه بزرگي خواهد 
بود. چرا كه موجب پمپاژ نقدینگي مي شود و پمپاژ 
نقدینگي هم موجب رشد شــدید تورم مي شود و 
تورم 45درصدي اكنون مي تواند تا پایان ســال به 

تورم ۷0-60درصدي منتهي شود.
دولت اگر بخواهد همه تكاليف بودجه را اجرایي و 
عملياتي كند باالخره باید منابع الزم را هم داشته 
باشد. این منابع از ناحيه ماليات ها به شكل كنوني 
قابل تامين نيست. چرا كه ماليات ها بخش كمتري 
از مجموعه منابع مالي دولت را تشكيل مي دهند. 
شاید یكي از بهترین راه ها این باشد كه با كمك وزرا، 
مجموعه هزینه هاي دولت را در هر دستگاه، مورد به 
مورد و با دقت بررسي كنند و هر آنچه قابل اجتناب 
و غيرضروري است، كم و حذف كنند. در این صورت 
بخشي از این كسری بودجه كاهش پيدا مي كند. در 

مورد بخش دیگري از كسری بودجه باید با استفاده 
از اســناد خزانه و مانند آن در ادامه ماه هاي سال، 
اقدام به جمــع آوري نقدینگي از مردم كنند. حتي 
اگر این نقدینگي از بخش هاي غيرمولد بتواند جلب 
شود، بسيار تأثير گذار تر است. تدبيري الزم است كه 
این نقدینگي از بازار كم شود تا اینكه موجب بشود 
نرخ تورم كاهش پيدا كند و نتيجه آن خواهد بود كه 
برخي از منابع مالي دولت از طریق این اوراق بدهي 
تامين خواهد شد. البته شاید دولت بتواند برخي از 
تعهداتي را كه در دولت قبل ایجاد شــده و اكنون 
قابليت تحقق ندارد براي اجرایشان مهلت بگيرد و 
مقداري به تأخير بيندازد. چون اصوال هر آنچه در 
بودجه تصویب مي شود، منوط به تحقق منابع است؛ 
وقتي كه منابع آن محقق و تامين نيست این تكليف، 
تكليف ماالیطاق دولت اســت؛ بنابراین مي توانند 
تحقق آن را براي مدتي مثال 6 ماه تا یك ســال به 
تأخير بيندازند. با این اقدامات، دیگر این 400هزار 
ميليارد تومان »تكليف« دولت نخواهد بود كه همه 

آن را تامين كند.
باالخره این مهم ترین چالش دولت اســت كه در 
زمينه اقتصادي وجود دارد. البته دولت بدهي هاي 
بســياري هم دارد؛ بدهي به بانك مركزي و دیگر 
بانك ها، بدهي به شركت ها و پيمانكاران، سازمان 
تامين اجتماعي و صندوق هاي بازنشســتگي كه 
مي تواند این بدهي ها را زمانبندي و طي سال هاي 
بعد، آنها را پرداخت كند كه یكباره فشــار بر دولت 

جدید وارد نشود.
در کنار مشكل بسیار جدي کسري 
بودجه، دولت با چالش هاي دیگري هم در برخي 

استان ها مواجه است. چالش هایي مانند مسئله 
آب که منجر به آنچه در خوزستان شاهد بودیم 
شد یا مشكالتي در اســتان هاي مرزي مانند 
کولبري و ســوخت بري و... حال در کنار همان 
کسري بودجه، دولت این همه چالش و مشكل را 
که باید به آنها مشكالت معیشتي مردم و گراني و 
تورم را هم اضافه کرد، چگونه باید مدیریت کند؟

من به مهم ترین چالش اشاره كردم. این مشكالت 
و چالش ها براي دولت كامال روشن هستند و حل 
آنها را در دستور كار دارد. در مورد خوزستان دولت 
تدابيري اندیشيده و به صورت ویژه حل مسائل این 
اســتان را در دســتور كار دارد كه احتماال یكي از 
اعضاي همكار دولت مســئول ویژه حل مشكالت 
استان خوزستان خواهد شــد و همچنين در مورد 
استان سيستان و بلوچستان هم مي توان مشكل را 

اینگونه تدبير كرد و كامال قابل حل است.
در مورد بازار هم وعده هایي به مردم 
داده شده و ما از طرفي هر روز شاهد نوساناتي 
هســتیم و قیمت ها تغییر مي کند و همین ها 
موجب نارضایتي مردم شــده است. به هر حال 
اینها مسائلي اســت که مردم انتظار دارند در 

کوتاه مدت مدیریت شود؛ آیا امكان آن هست؟
ببينيد مســئله قيمت ها در بازار از دو طریق قابل 
حل است؛ یكي از طریق كاهش نرخ تورم كه دولت 
به صورت خاص، اهتمام به ایــن كاهش نرخ تورم 
دارد. اگر نرخ نقدینگي و رشد و افزایش آن كنترل 
شــود و به ســمت توليد، مدیریت و هدایت شود 
مي تواند در مدت قابل قبولــي تثبيت قيمت ها در 

بازار نتيجه دهد.

اما یــك راه دیگر هم   وجــود دارد؛ اینكه اگر 
قيمت برخي از كاال ها به ویژه كاالهاي اساسي 
را كه مشخص هم هستند با نظارتي كه توسط 
دســتگاه هاي نظارتي انجام می شود، كنترل 
كنند تا قيمت ها در بازار ها متفاوت نباشــد و 
در همه شهرها و استان ها یكدست شود. این 
امكان دارد و باید یك نظــارت قوي در بازار از 
سوي نهادهاي ناظر یعني وزارت صمت و ستاد 
نظارت بر قيمت ها صورت گيرد و با بسيج آنها 
مسئله پيگيري و حل شود. چنان كه ما دیدیم 
با تدبيري كه در مورد سيمان صورت گرفت و 
با عرضه آن در بورس، قيمت آن از هر كيســه 
100هزار تومان به هر كيســه 40هزار تومان 

كاهش یافت.
یكــي از وعده هایــي کــه 

رئیس جمهــور به مــردم داده این 
است که به طور منظم و ماهانه به 
مردم گزارش کار خواهد داد و نیز 
اینكه در 6 ماه مشكالت معیشتي 
و اقتصادي مــردم را مدیریت و 

کنترل خواهد کرد. به نظر شما 
این شعارها و وعده هایي 

که داده شــده موجب 
نخواهــد شــد که 
توقعات و انتظارات 
مردم بــاال برود و 
دولت نتواند آنها 

را محقق کند؟
تعبير آقاي رئيسي 
این بــوده كــه به 
وسيله تدابيري كه 
خواهد شد مي توانند 
در 6 ماه ثبــات را به 
برگردانند  قيمت ها 
و هر ماه هم به مردم 
گــزارش خواهنــد 
داد. در این باره من 
یك مثــال بزنم. 
یــك خــودرو در 
حــال حركت را 
در نظــر بگيرید 
كــه با حــدود 
200كيلومتــر 
در ســاعت در 
حــال حركت 
است. حال اگر 

خالفي مرتكب شده و پليس به او فرمان ایست 
بدهد در جا مي تواند توقف كند؟ حتما نه! مدت 
زماني طول مي كشد تا این خودرو بتواند اندك 
اندك سرعت خود را كم كند و بتواند توقف كند. 
تورم و نرخ تورم هم به مثابه همين مسئله است. 
نرخ تورم اگر بخواهد كاهش پيدا بكند به یكباره 
ممكن نيست و حتي در كوتاه مدت ممكن است 
یك روند افزایشي داشته باشــد و بعد مجددا 
كاهش یابد. این را باید به مردم توضيح دهيم تا 
اینكه متوجه شوند اقداماتي جلوتر شده و یك 
ظرفيت هایي براي تورم ایجاد شده كه نيازمند 
زمان است تا اوال روند افزایشي آن، كاهش یابد 
و ثانيا از قله اي كه به آن رسيده روند كاهشي اش 

آغاز و قابل كنترل شود.
مســئله اي هســت در مورد 
انتصاباتي که اخیرا آقاي رئیسي در 
زمینه اقتصادي داشته اند. برخي 
معتقدند که تیم اقتصادي دولت 
سه پارچه شده و یكدست نیست. 
آیا ممكن اســت مشكالتي که در 
دولت دوازدهم رخ داد در این 

دولت هم تكرار شود؟
ببينيد خوشبختانه انتخاب 
وزراي اقتصادي با مشورت 
معاون اول بوده اســت. 
این امر بدین معناست 
كــه معــاون اول این 
مجموعه را هماهنگ 
مي كنــد. طبعا این، 
تدبير بســيار خوبي 
اســت كــه اتفــاق 
افتاده و مســئوليتي 
كه بــه جنــاب آقای 
دكتــر رضایــي داده 
شده اســت دخالتي 
وزارتخانه هــاي  در 
اقتصــادي نخواهــد 
داشت. بلكه جایگاه 
آن جایگاهي ستادي 
اســت آن هم براي 
جلســات سران سه 
قوه. از این جهت ابدا 
جــاي نگراني براي 
ایجــاد ناهماهنگي 
در تيــم اقتصادي 

دولت نيست.

سفر منهاي تشريفات

حذف غيرضروري ها از دستوركار دولتمردان 

رئيسي در سومين سفر استاني خود به خراسان جنوبي رفت و از مناطق محروم 
این استان بازدید كرد

پيشنهاد مصباحي مقدم به رئيسي براي مهار بزرگ ترین چالش قوه مجریه 

قول های رئيس جمهور به مردم خراسان جنوبي
رئیس جمهور در ســفرش به استان خراســان جنوبي براي بهتر شدن اوضاع 

معیشتي مردم منطقه و رفع مشكالت استان موضوعات زیر را مطرح کرد:
  فعال شدن بازارچه هاي مرزي براي ساماندهي وضع اقتصادي مرزنشینان و 

کمك به تامین امنیت مرزها.
 مشكل آب استان را در دولت به صورت ویژه دنبال مي کنیم و با راهكارهاي 
کوتاه مدت و بلندمدت ازجمله انتقال آب از دریاي عمان، اقداماتي را در دستور 

کار قرار داده ایم تا مشكل دسترسي مردم به منابع آبي برطرف شود.
  فعال شدن ظرفیت هاي معدني خراسان جنوبي در دستور کار قرار دارد.

  از همین االن حداکثر به مدت ۲۰روز به پیمانكاران معدن زغال سنگ پروده 
وقت مي دهم که وضعیت زندگي کارگران را در اینجا متحول کنند و اگر این اقدام 

را در این مدت انجام ندهند، اقدام الزم را انجام مي دهم.
  نظام پیمانكاري باید کامال متحول و به هیچ عنــوان نباید حقوق کارگران 

ضایع شود.
  اصالح جاده هاي مواصالتي و مسائل ریلي خراسان جنوبي جزو برنامه هاي 

دولت است.

ث
مك

گزارش مجلس از استنكاف روحاني به صحن رسید 
 نمایندگان براي دومين بار طي 4 ماه گذشته ارجاع شكایت از رئيس دولت دوازدهم به قوه قضایيه را بررسي مي كنند

بازدید ۳ساعته رئیس قوه قضاییه از ندامتگاه دماوند

بررسي گزارش كميســيون قضایي در مورد شكایت 
نمایندگان از حسن روحاني به خاطر استنكاف از اجراي مجلس

اصل134 قانون اساسي در دستور كار این هفته مجلس 
قرار دارد. این دومين باري است كه كميسيون حقوقي و قضایي مجلس 
به واسطه شكایت جمعي از نمایندگان درمورد استنكاف رئيس دولت 
سابق به صحن مجلس گزارش مي دهد. پيش تر در 18خردادماه گذشته 
نيز نمایندگان مجلس با ارســال گزارش كميسيون قضایي و حقوقي 
مجلس درخصوص موارد اعالمي نقض اصول  ۷۷  و  125  قانون اساسي 
در موضوع ســند2030 به قوه قضایيه در راســتاي اجراي ماده234 
آیين نامه داخلي موافقت كرده بودند و با 182رأي موافق، 13رأي مخالف 
و 12رأي ممتنع از مجموع 239نماینده گزارش مذكور را به قوه قضایيه 

ارجاع دادند.  اصل134 قانون اساسي وظایف و اختيارات رئيس جمهور 
را درخصوص مدیریت و راهبري  گذار از شرایط ویژه همانند شرایط فعلي 
كه به جنگ اقتصادي از آن یاد مي شود، به روشني مشخص كرده است. 
این اصل تأكيد مي كند: »ریاست هيأت وزیران با رئيس جمهور است كه 
بر كار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير الزم به هماهنگ ســاختن 
تصميم هاي وزیران و هيأت دولت مي پردازد و با همكاري وزیران، برنامه 
و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا مي كند. در موارد اختالف نظر 
 یا تداخل در وظایف قانوني دســتگاه هاي دولتي درصورتي كه نياز به 
تفسير یا تغيير قانون نداشته باشد، تصميم هيأت وزیران كه به پيشنهاد 
رئيس جمهور اتخاذ مي  شود، الزم االجرا ســت. رئيس جمهور در برابر 

مجلس، مسئول اقدامات هيأت وزیران است.«

 رئيس قوه قضایيه دیروز به زندان دماوند رفت 
و ضمن بازدید از بخش هــاي مختلف این قضایی

زندان با جمعي از زندانيان هم به گفت وگو 
نشست. غالمحسين محسني اژه اي در دیدار با زندانيان ابراز 
اميدواري كرد كه زندان بازگشتگاهي به جامعه باشد و كسي 
كه یك بار زندان را تجربه كرده دوباره این تجربه تلخ را تكرار 
نكند. او گفت: زندان باید به معني واقعي نه »بازداشتگاه« كه 
محل   اجتماعي شدن فرد و »بازگشتگاه« به جامعه باشد. 
به گزارش ميزان، رئيس دســتگاه قضا در جریان بازدید از 
كارگاه اشتغال زایي زندان دماوند اعالم كرد كه زندانيان هر 
درخواستي را كه دارند بنویسند و در همين زمينه، حوزه 
ریاست قوه قضایيه و ســازمان زندان ها را مأمور كرد كه به 
تك تك درخواست هاي زندانيان رسيدگي كنند و به سرعت 

به آنها پاسخ دهند.
»واكسيناســيون زندانيان« دیگر موضوعي بود كه رئيس 
قوه قضایيه در گفت وگو با زندانيان درخصوص آن كســب 
اطالع كرد كــه به گفته زندانيــان ندامتــگاه دماوند هر 
2دوز واكســن كرونا به آنها تزریق شده اســت.  بازدید از 
زندان دماونــد، چهارمين بازدید رئيس دســتگاه قضا از 
زندان هاي كشور در هفتادویكمين روز خدمت در كسوت 
قاضي القضاتي بود؛ پيش تر و طي 2 ماه گذشــته محسني 
اژه اي در زندان هاي مركزي ایالم و رجایي شــهر كرج نيز 
حضور یافته بود و   15مرداد امســال نيز ضمن حضور در 
بخش هاي مختلف زندان اوین تهران، به گفت وگوي چهره 
به چهره با زندانيان بازداشت موقت پرداخته و مشكالت و 

مسائل آنان را از نزدیك جویا شده بود.

 دولت ســیزدهم با چالش هاي متعددي 
روبه روست. چالش هاي بسیاري که بعضا 
دولت دوازدهم هم با آنها دست و پنجه 
نرم مي کرد و عدم رفع شان زمینه ساز بروز برخي نارضایتي ها شد. حاال 
سید ابراهیم رئیســي با وعده حل چالش ها و رفع مشكالت مردم سكان 
قوه مجریه را در دست گرفته و از مشــكالت معیشتي و نابساماني بازار 
گرفته تا واکسیناسیون و احیاي امید اجتماعي مي خواهد یك به یك را 
رفع کند. وعده هایي که هر هفته حداقل یك بار به صورت مكرر و متوالي 
در سفرهاي استاني سرزده اش خطاب به مردم گفته و بازخواني مي شود. 
اما مهم ترین و بنیادي ترین چالش هاي فعلي دولت رئیســي چیست و 

چگونه مي تواند آنها را رفع و به وعده هاي خود عمل کند؟  در این زمینه با 
»غالمرضا مصباحي مقدم«، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده 

ادوار مجلس به گفت وگو نشستیم. 
مصباحي مقدم، کســري بودجه را البته در کنار شــیوع ویروس کرونا 
اصلي ترین چالش دولت عنوان مي کند و ضمن بیان هشدار هایي در این 
زمینه، راهكارهایي را هم براي حل آن پیشنهاد مي دهد. مصباحي مقدم 
همچنین از تدابیر اندیشیده شده و اقدامات انجام شده از سوي دولت در 
این مدت کوتاه دفاع مي کند و عزم رئیسي براي از میان برداشتن مشكالت 
را راهگشاي برخي موانع ایجاد شده مي داند. مشروح این گفت وگو به شرح 

زیر است.

سلمان زند
خبرنگار

hamshahrinewspaper
i n s t a g r a m

@hamshahrinews
t e l e g r a m
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تهراني ها به طور ميانگين روزانه 31دقيقه 
از وقتشــان در ترافيك تلف مي شــود. گزارش

ماجرا وقتي دردناك تر مي شود كه طبق 
آمار مشترك ســازمان حمل ونقل و ترافيك و پليس 
راهور، می توان گفت كه جمعيــت بيش از 9ميليون 
نفری پایتخت، در مجموع روزانه 4ميليون و 650هزار 
ســاعت و ســاالنه بيش از یك ونيم ميليارد ساعت در 
ترافيك سپری می كنند. براساس آمارهاي اداره طرح 
جامع معاونت حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران در 
سال 1399و طبق مدل هاي كالن نگر این معاونت، این 
اعداد زمان  هاي طالیي عمر شهرنشــين هاي تهراني 
به حســاب مي آید. این در حالي اســت كه بررســي 
نقشــه هاي پایش ترافيكي هفته گذشــته حكایت از 
افزایش ترافيك اغلب معابر پایتخت نسبت به هفته هاي 
قبل تر دارد و انگار ترافيك مهرماهي امسال زودتر فرا 

رسيده است. 
بر این اساس، بزرگراه هایي مانند شهيد همت، شهيد 
حكيم، شهيد اشرفي اصفهاني، جالل آل احمد، شهيد 
نواب صفوي، شــهيد سعيدي، شــهيد صدر و تونل و 
بزرگراه هاشمي رفسنجاني نه تنها در ساعت صبحگاهي 
و عصرگاهي كه در اغلب ساعات شــبانه روز ترافيك 
سنگين داشته اند. حتي ترافيك در تعدادي از بزرگراه ها 
گاهي قفل مي شــود كه از جمله آنها شمال به جنوب 
بزرگراه شــهيدمدرس، حوالي تقاطع بزرگراه صدر تا 
خيابان وليعصر )پارك وي( و بزرگراه شهيدچمران از 
محدوده سئول تا خيابان وليعصر است. به همين خاطر، 
شــهروندان باید خود را بيش از پيش براي سفرهاي 
درون شهري فصل خزان آماده كنند و مدیریت زمان 
و سفر و استفاده از وســایل حمل ونقل همگاني را در 
برنامه روزانه خود بگنجانند. البته شــهرداري تهران 
هم با افتتاح یك  ایستگاه جدید مترو، خرید و بازسازي 
475دستگاه اتوبوس و اورهال )بازسازي اساسي( 31رام 

قطار مترو به استقبال پایيز رفته است.

اتالف وقتي معادل يك ونيم بار سفر به ماه
روزانه در تهران نزدیك به 8ميليون و 600هزار خودرو 
تردد مي كنند كه از این ميزان بيش از 7ميليون مربوط 
به تهران می شود و حدود یك ميليون و 600خودرو هم 
از شهرهاي اقماري و اطراف به پایتخت مي آیند. شاید 
جالب باشد بدانيد كه طبق آمار مركز كنترل ترافيك 
شهر تهران، تعداد سفر خودروهاي سواري نسبت به 
3ســال پيش، 43درصد افزایش یافته است. یعني از 
6ميليون به 8ميليون و 600هزار ســفر رسيده است. 
حاال تصور كنيد اگر چاره اي بــراي این حجم خودرو 
اندیشيده نشود مقدار زماني كه هر شهروند در ترافيك 
سر مي كند، حتي آنهایي كه از وسایل انبوه بري مثل 
اتوبوس و تاكسي استفاده مي كنند، چقدر خواهد بود. به 
هر ترتيب، اكنون به صورت ميانگين هر پایتخت نشين 
در مجموع ساالنه 188ســاعت از عمرش در ترافيك 
هدر مي رود؛ زماني معادل یك ونيم بار رفت و برگشت 

به كره  ماه با آپولو 11.

رعايت نكردن قانون ، عامل اصلي تشديد ترافيك
مدیرعامل شركت كنترل ترافيك شهر تهران درباره 
علل به وجود آمدن ترافيك شدید این روزها و شيوه هاي 
كنترل آن به همشــهري مي گوید: »ترافيك  شهري 
3عامل اصلي دارد: »انسان«، »راه« و »وسيله نقليه« 

كه هركدام از این عوامل نباشد ترافيك شكل نخواهد 
گرفت. ازدحام در شــهر به عوامل زیادي بستگي دارد 
كه از مهم ترین آنها مي توان به ازدیاد خودرو، ایرادات 
هندســي معابر، فرهنگ غلط اســتفاده از خودروي 
شــخصي، عدم پوشــش كافي حمل ونقل عمومي و 
عدم فرهنگ استفاده از حمل ونقل عمومي اشاره كرد.« 
به گفته كورش جدي ثاني در این بيــن، براي كنترل 
و بهبود ترافيك شــهرها از 4عامل مهندسي ترافيك، 
وضع قوانين و اجراي آن، آموزش ترافيك و به كارگيري 
فناوري اطالعات و ارتباطات )در جهت حركت به سمت 
شهرهوشمند( استفاده مي شود. مهندسي ترافيك با 
ایجاد، نگهداشت و بازسازي راه ها و زیرساخت ها سعي 
در كاهش ميزان ترافيك شهري دارد. قوانين و مقررات 
باعث مي شــود افراد از انجام بسياري از رفتارهایي كه 
موجب ترافيك مي شــود خودداري كنند و به همين 
دليل قوانين مي توانند در كاهش ميزان ترافيك نقش 

داشته باشد. 
او معتقد اســت ایجاد فرهنگ رانندگي و عبور و مرور 
صحيح از مهم ترین عواملي هســتند كه مي توانند در 
كاهش ميزان ترافيك شهري نقش بسيار مهم و مؤثري 
ایفا كنند. همچنين ایجاد و به كارگيري بســترهاي 
فناوري اطالعات و ارتباطات نيز مي تواند در مدیریت 
تقاضاي سفر به ویژه جلوگيري از سفرهاي غيرضرور، 
ســفر به قصد انجام امور كاري، تحصيلي، بهداشتي، 

آموزشي، بانكي و ... نقش بسزایي داشته باشد.
هم اكنون بــا همه گيري بيمــاري كرونــا نقش فاوا 
)فناوري اطالعات و ارتباطــات( در مدیریت تقاضاي 
سفر پررنگ تر از قبل شده اســت و نياز است در این 
بخش سرمایه گذاري بيشتري داشته باشيم. كوروش 
جدي ثاني، مدیرعامل شركت كنترل ترافيك تهران 
در این بــاره مي گوید: »بــا توجه به اینكه شــركت 
كنترل ترافيك تهران متولي پياده ســازي و راهبري 
سيستم هاي حمل ونقل هوشمند یا همان ITS است، 
براي مدیریت، ساماندهي و نظم بخشيدن به ترافيك 
شهري، هر سال در قالب برنامه هاي عملياتي و براساس 
بودجه، اعتبارات تخصيصي و ماموریت هاي محوله در 
حوزه حمل ونقل و ترافيك، برنامه هایي براي مدیریت و 
كنترل تقاضاي سفر، با استفاده از فناوري هاي روز را در 

دستور كار خود دارد. هوشمندسازي معابر و حمل ونقل 
بار و مسافر از مبدأ حركت تا رسيدن به مقصد و برگشت 
به خانه مي تواند نقش مهمي در كاهش ميزان ترافيك 
شهري داشته باشد. به طور مثال، روزانه معابر مهمي 
در شهر تهران وجود دارد كه با ازدحام ساعتي روبه رو 
هستند؛ بزرگراهایي همچون شهيد همت، شهيد نواب 
محدوده پل امام خميني )ره( تا انتهاي تونل توحيد، 
امام علي، شهيد حكيم ، شهيد حاج قاسم سليماني و 
معابر شــریاني اصلي و فرعي. نكته قابل توجه اینكه 
تمامي این ازدحام ها در ساعتي است كه نشان از توزیع 
نامناســب حجم ترافيك در معابر در بازه هاي زماني 

روزانه دارد.«
مدیرعامل شركت كنترل ترافيك تهران نوع رفتار برخي 
از رانندگان در تهران را كه با رعایت نكردن حقوق دیگر 
شهروندان همراه است عامل تشدید ترافيك مي داند 

و مي گوید: »متأسفانه تعداد این دست رانندگان كم 
نيست. مواردي همچون رعایت نكردن رانندگي بين 
خطوط و رعایت فاصله قانوني بين 2 خودرو، ســرعت 
غيرمجاز ، سبقت هاي خطرناك، اســتفاده نكردن از 
چراغ راهنمــا، تغيير ناگهاني مســير، رعایت نكردن 
حق تقدم و احترام به خطــوط عابر پياده و به طور كلي 
قانون گریزي در عبور و مرور، از عوامل اصلي ایجاد صف 
و ازدحام هاي طوالني در ســطح معابر تهران شده كه 
خود باعث هدررفت زمان مي شود.  الزم به ذكر است 
تبدیل زمان تلف شده به معادل ریالي به این سادگي 
قابل محاسبه نيست چراكه زمان براي هریك از افراد 
جامعه هزینه اي خاص دارد. به طور مثال هزینه وقت 
تلف شده یك مامور آتش نشــان یا اورژانس در زمان 
ماموریت قابل اندازه گيري نيســت چــون پاي جان 

انسان ها در ميان است.«

هر روز بيش از 4/5ميليون ساعت از عمر تهراني ها در ترافيك هدر مي رود

هنوز پایيز فرا نرسيده، ترافيك معابر تهران افزایش یافته و به همين دليل، همشهري دالیل این افزایش و پيامدهاي آن روي روان شهروندان را بررسي كرد

31دقيقه در روز؛ اتالف عمر هر تهرانی در ترافيک
خبر

گپ

انتصاب سرپرست هاي جديد معاونت 
مالي و سازمان مديريت بحران شهرداري

با حكم عليرضــا زاكانی، شــهردار تهران، ابوالفضل فــالح به عنوان 
سرپرســت معاونت مالي و اقتصاد شهري شــهرداري تهران و علي 
نصيري به عنوان سرپرست سازمان پيشگيري و مدیریت بحران شهر 
تهران منصوب شدند. به گزارش همشهري، پيش از این عبدالحميد 
امامي، معاون مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران بود. فالح به عنوان 
سرپرست معاونت مالي و اقتصاد شهري شــهرداري تهران، 26سال 
سابقه حضور در وزارت اقتصاد و دارایي در حوزه هاي مالي، خزانه داري، 
سرمایه گذاري تامين مالي و بودجه و همچنين سابقه 10سال مدیركل 
استاني )3سال استان زنجان، 7سال استان البرز( را در كارنامه كاري 
خود دارد. او همچنين طرح هایي در حوزه تامين مالي داخلي و خارجي 
ارائه كرده و برخي از آنها نيز اجرایي شــده است. فالح نماینده وزیر 
اقتصاد در كنوانســيون آب و هوا هم بوده است. همچنين در سوابق 
و كارنامه علی نصيري، عضویت هيأت علمي و مدیر گروه سالمت در 
حوادث، بالیا و پدافند غيرعامل دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهلل )عج(، 
معاونت پدافند غيرعامل، طب نظامي و مدیریت بحران دانشگاه علوم 
پزشكي بقيه اهلل )عج(، عضویت هيأت مدیره انجمن علمي سالمت در 
حوادث و بالیاي ایران، مسئوليت دبيرخانه دائمي كنگره بين المللي 
ســالمت در حوادث و بالیا، عضویت تيم تدوین برخي پروتكل هاي 

عمليات سازمان پيشگيري و مدیریت بحران شهر تهران وجود دارد.

مهدي بابایي، عضو كميسيون سالمت، محيط زیست و 
خدمات شهري شوراي اسالمي شهر:

سيل، پايتخت را تهديد نمي كند
با نزديك شدن به فصل پاييز معموال 
نگراني ها بابت سيل و آبگرفتگي در 
شــهر تهران افزايش مي يابد. خزان، 
فصل بارندگي اســت و به واسطه آن 
شهرداري تهران اقدامات الزم را براي 
اين فصل درنظر مي گيرد. در روزهاي 
اخير علي نصيري به سمت سرپرستي ســازمان پيشگيري و 
مديريت بحران شهرداري تهران منصوب شده است تا مديريت 
جديد شهري با تصميماتي، در انديشه پيشبرد سياست هاي خود 
براي مديريت بحران باشد. عالوه بر احتمال سيل و آبگرفتگي در 
فصل پاييز، در طول سال احتمال وقوع زلزله نيز وجود دارد. با 
مهدي بابايي، عضو كميسيون سالمت، محيط زيست و خدمات 
شهري شوراي شهر تهران درباره احتمال رخداد سيل و زلزله در 

شهر تهران گفت وگو كرده ايم.

 به فصل پاييز نزديك مي شويم و  پرسشي كه هر سال 
در اين هنگام به ذهن خطور مي كند، اين است كه شهرداري تهران 

براي پيشگيري از سيالب چه اقداماتي انجام مي دهد؟
فعاليت اجرایي در بحث ســيل توســط 2معاونت خدمات شهري و 
معاونت فني و عمراني شهرداري تهران در چند سال اخير پيگيري شده 
و پيرو رفع نقاط آبگير كه در انهار آب سطحي داشتيم، اقدامات بسيار 
مهمي در دوره هاي قبلي مدیریت شهري انجام شده است؛ چنان كه 
تقریبا این فضاهاي آبگرفتگي در شــهر تهران رو به صفر است. البته 
نقاط آبگيري در سطح شهر تهران داریم كه اغلب مشكالت عمراني 
خاصي ندارند. با پيگيري هاي شركت خاكریز كه نمود آن را در ایجاد 
كانال هاي زیرزميني سطح شهر تهران مشاهده مي كنيم، خوشبختانه 
با اقداماتي كه صورت گرفته، دغدغه خيلي بزرگي در عرصه ســيل 
در پایتخت نداریم. البته یكســري دســتور كارهاي روزانه و روتين 
درخصوص الیروبي كانال ها و تونل هاي زیرزميني داریم تا به صورت 
ویژه به این موضوع رسيدگي شود. با نزدیك شدن به فصل پایيز نيز 
به صورت منظم باید الیروبي كانال ها و تونل هاي زیرزميني را داشته 

باشيم تا در این حوزه مشكل جدي نداشته باشيم.
به نظر شما، سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر 
تهران كه به تازگي دستخوش تغيير شده، چه سياستي را دنبال 

خواهد كرد؟
به هر حال، سازمان مدیریت بحران شهر تهران در مورد سيالب و در 
حوزه سياستگذاري اقدامات مناسبي انجام داده است؛ درحالي كه در 
سال هاي اخير اقدامات در قسمت پيشگيري از سيل را معاونت خدمات 
شهري و معاونت فني و عمراني شهرداري تهران بر عهده داشته است. 
هم اكنون ما قصد داریم بتوانيم از آب هایي كه در سطح تهران وجود 
دارد و توسط تونل هاي شركت خاكریز آب زده شده، استفاده كنيم. 
البته اگر ماموریت هاي شــركت خاكریز آب را هم بهبود ببخشــيم، 
مي توانيم از این منابع آب زیرزميني كه در تونل ها هست، در آبياري 

فضاي سبز بهره ببریم.
در مورد خطر زلزله در شهر تهران هم اقداماتي صورت 
گرفته كه مهم ترين آن تعبيه 26ايستگاه هشدار سريع زلزله در 
اطراف پايتخت است. فكر مي كنيد در مورد زلزله شهرداري تهران 

چه اقدامات فوري ديگري بايد انجام دهد؟
موضوع زلزله در شهر تهران بحثي بسيار جدي است و پيشگيري از 
آسيب هاي بزرگي كه مي تواند داشته باشــد، باید در دستور كار قرار 
بگيرد. فعاليت هایي كه توسط گروه هاي دوام در سازمان پيشگيري و 
مدیریت بحران شهر تهران انجام مي شود، باید تقویت شود. البته این 
بحث بيشتر به مقاوم سازي  سازه ها مربوط است و شهرداري تهران باید 
در این حوزه اقداماتي را انجام دهد؛ چراكه باید بافت فرسوده و به نوعي 
بافت ناپایداري كه در شهر تهران وجود دارد را با سياستگذاري هایي 
كه انجام مي دهيم در دستور كار نوســازي بگذاریم. به نظر من، این 
اصولي ترین كاري اســت كه در جهت كاهش آسيب هاي زلزله به ما 
كمك خواهد كرد. به هر حال، این دغدغه مدیران مختلف در دوره هاي 
قبلي مدیریت شهري بوده كه با انواع سياستگذاري ها سعي كردند این 
حوزه را تقویت كنند. ما اميدواریم با سياستگذاري ها در این حوزه كه از 
طریق كميسيون شهرسازي و معماري و همچنين حمایت هاي دولت 
صورت مي گيرد، بتوانيم كارهاي زیادي در این حوزه انجام دهيم. البته 
خود شهرداري تهران صرفا با سياستگذاري و تسهيالت نمي تواند این 
معضل بزرگ، یعني آمادگي در برابر وقوع زلزله را در شهر تهران برطرف 
كند. عالوه بر شهرداري تهران، حمایت هاي دولت از طریق وزارت راه 
و شهرسازي نياز اســت. حاال با وعده اي كه دولت محترم براي توليد 
یك ميليون مسكن در سال داده، با توجه به پتانسيل هاي موجود بحث 
نوسازي بافت فرسوده تهران مطرح مي شود كه اگر در دستور كار قرار 

بگيرد، قطعا پيشرفت هایي حاصل خواهد شد.
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مقايسه ازدحام ترافيك براساس ساعات كل شبانه روز  )از روزهاي 1 تا 16شهريور طي 3سال 1398، 1399و 1400(
طول ازدحام شديد ترافيكي در ساعت صفر الي 24

سال 1400سال 1399سال 1398محدوده
9770متر7081متر7753مترطرح ترافيك

26071متر17828متر21432متركنترل آلودگي
116417متر71864متر116549متركل شهر 

نسبت تغييرات ازدحام در ساعت صفر تا 24
1400نسبت به 14001399نسبت به 13981398نسبت به 1399

38درصد افزايش26درصد افزايش9درصد كاهشطرح ترافيك
46درصد افزايش22درصد افزايش17درصد كاهشكنترل آلودگي

62درصد افزايشنزديك صفر38درصد كاهشكل شهر

تغييرات شبكه بزرگراهي شهر تهران نسبت به سال 1398
تكميل شده در سال 1399مقياسموضوع

13طول )كيلومتر(بزرگراه و معابر شرياني
1/49طول )كيلومتر(رمپ و لومپ

عملكرد سيستم حمل ونقل تهران در ساعت اوج صبح
واحدمقدارعنوان شاخص

كيلومتر بر سرعت26/92متوسط سرعت در شبكه معابر
دقيقه23/9متوسط زمان يك سفر درون شهري

درصد35/3نسبت زمان تأخير به زمان سفر
كيلومتر بر ساعت21/8متوسط سرعت جابه جايي با اتوبوس و مترو

كيلومتر10/7طول متوسط يك سفر مبدأ- مقصد شهر تهران

توليد و جذب سفر روزانه به تفكيك منطقه در سال 1399
866.551سفرباالترين توليد سفرمنطقه 4
817.750سفر باالترين جذب سفرمنطقه 2
156.365سفركمترين توليد سفرمنطقه 9

199.003سفركمترين جذب سفر منطقه 22

اثرسنجي انواع وسايل نقليه در ترافيك شبكه معابر )ساعت اوج صبح(
درصد تأثير بر ترافيكمسافت طي شده وسايل نقليه )كيلومتر(نوع وسيله

693/9412/5موتورسيكلت
5/538/19265/3وسايل نقليه شخصي

59/8483/5اتوبوس واحد
1/037/66618/3انواع تاكسي

500/9465/9وانت
152/6524/5ساير وسايل

7/983/244100جمع

مقايسه ظرفيت جابجايی مسافر اتوبوس با خودروی شخصی

سهم اهداف مختلف در سفرهاي روزانه شهر تهران سهم انواع ُمدهاي حمل ونقل در سفرهاي درون شهري تهران

ظرفيت هر اتوبوس دوكابين

فضاي اشغال شده خيابان توسط هر اتوبوس دو كابين

فضاي هر 5خودرو شخصي

ميانگين ظرفيت هر خودرو شخصي

فضاي اشغال شده خيابان توسط هر خودرو شخصي

ظرفيت هر 100خودروي شخصي

155
1.5
41
8

مترمربع

نفر

مسافر

مترمربع

معادل يك اتوبوس

معادل يك اتوبوس

سهم انواع وسايل نقليه در ايجاد ترافيك
درصدنوع وسيله

2درصدموتورسيكلت
6درصدوانت

18درصدانواع تاكسي
4درصداتوبوس واحد

65درصدوسايل نقليه شخصي
5درصدساير

43درصد
شغلي

20درصد
17درصدتفريحي

آموزشي

13درصد
خريد

7درصد ساير

23درصد
مترو و اتوبوس

16درصد
تاكسي

18درصد
تاكسي اينترنتي

47درصد
شخصي و وانت

موتورسيكلت و ساير10درصد

زهرا كريمي
خبر نگار

    محمود مواليي 
خبر نگار

آسيب ترافيک بيش از آسيب هاي سيگاركشيدن است
سولماز حسينيون، استاد دانشگاه و پژوهشــگر حوزه تاب آوري شهري: ترافيك با همه دردسرهايش، 
صبر ايوب مي خواهد و بس. محاصره شدن در ترافيك هاي طوالني براي هيچ شهروندي خوشايند نيست. 
آســيب هاي اجتماعي، اقتصادي، سالمتي و زيســت محيطي ازجمله عايدي هاي ترافيك براي شهر و 
شهروندانش است. با توجه به آنكه حدود 9ميليون خودروي شخصي به طور روزانه در خيابان هاي تهران در 
حال تردد هستند، بايد بگوييم خيابان هاي تهران در وضعيت انفجار به سر مي برند؛ اما فقط زبان حرف زدن 
ندارند. مديريت چنين وضعيتي به طور حتم نياز به همكاري يكپارچه اي دارد كه امروز در حوزه حمل ونقل 
و كنترل ترافيك به خوبي در حال كنترل و هدايت است. اما براي كاهش ترافيك جدا از اقدامات مديران، 
نياز به مشاركت همه جانبه شهروندان داريم تا براي جابه جايي هايشان در شهر به جاي خودروهاي شخصي 
از ساير وسايل حمل ونقل استفاده كنند. امروزه ترددهاي بي هدف و طوالني براي شهر آسيب به كالبد شهر، 
كالبد انسان ها و روح لطيف آنهاست. ترافيك شهرهاي بزرگ به 2 ترافيك داخل شهرها و  ترافيك مبادي 
ورودي به شهرهاي بزرگ تقسيم مي شود. طبق تحقيقات علمي، تلف شدن زمان در ترافيك و نشستن 
طوالني مدت در وسايل حمل ونقل مي تواند بيش از سيگار كشيدن آسيب به همراه داشته باشد و پنجمين 
علت  مرگ وميرها معرفي شده است. اين روزها سبك زندگي ها تغيير كرده و ترافيك جاي خودش را در 
ميان زندگي شهرنشينان به خوبي باز كرده است درحالي كه اين نوع سبك زندگي اشتباه است. بسياري 
از كشورها آسيب هاي ناشي از ترافيك در زندگي شهرنشينان را مورد مطالعه و بررسي قرار داده اند و براي 
پيشگيري، كنترل و افزايش تاب آوري در شهر برنامه هاي جامعي درنظر گرفته اند. به نظر مي آيد شهرهاي 
بزرگی مانند تهران كه با ترافيك درگير هســتند به چنين مطالعاتي نياز دارند. بحث سالمت از لحاظ 
شهرسازي موضوع مهمي است و كشوري كه مردم آن سالم باشند، آن كشور بالطبع ثروتمند محسوب 
مي شود. اما كشوري كه مردمانش هزينه هاي هنگفت صرف درمان كنند براي جامعه ضرر است. ترافيك 
همچنين كيفيت خواب، كيفيت فعاليت هاي اجتماعي افراد و مــوارد ديگر را تحت تأثير قرار مي دهد. 
آمارهاي بين المللي درباره كشور ما نشان مي دهد به لحاظ مشــكالت روحي و رواني از پرآسيب ترين 

كشورها هستيم و به طور حتم بخشي از آن به ترافيك ارتباط دارد.

ث
مك

تجهيز 100تقاطع به چراغ هاي UPS تا پايان آبان
 جدي ثاني در عين حال ماموریت هاي شركت كنترل 
ترافيك را كنترل، پيشــگيري و كاهــش ترافيك با 
اســتفاده از فناوري هاي هوشــمند عنوان مي كند و 
مي گوید:»مدیریــت تمامي چراغ هــاي راهنمایي و 
رانندگي در تقاطع ها و معابر شهر تهران اعم از هوشمند، 
برنامه پذیر و چشــمك زن به عهده این شركت است. 
بنابراین درست عمل كردن این تجهيزات مي تواند تا 
حد زیادي از رفتارهاي غيرمســئوالنه و قانون گریزی 
برخي از رانندگان در نادیــده گرفتن قوانين مرتبط با 
رعایت حق تقدم در عبور از تقاطعات و معابرشهري و 
ایجاد گره هاي كور ترافيكي مؤثر واقع شود. از این رو، 
یكي از سياست هایي كه به جد پيگير آن هستيم تامين 
اعتبارات الزم براي این موضوع اســت كــه در آینده 
نه چنــدان دور انجام خواهد شــد.  تبدیل چراغ هاي 
چشمك زن به هوشمند و همچنين مجهز كردن این 
چراغ ها به دستگاه هاي UPS براي جلوگيري از اثرات 
نامطلوب قطع برق بر عبور و مرور وســایل نقليه یكي 
از اقدامات در دستور اقدام به حســاب مي آید. البته با 
دستور مستقيم معاون حمل ونقل وترافيك شهرداري 
تهران، شــركت كنترل ترافيك تهران از ابتداي سال، 
40تقاطع مهم را كه از سوي پليس محترم راهور تهران 
بزرگ اعالم شده بود، به این دستگاه ها مجهز كرده و 
در فاز بعدي، 100تقاطع اعالمي دیگر تا پایان آبان ماه 

مجهز خواهد شد.« 

اقداماتي براي به حداقل رساندن ترافيك مهرماه
مدیرعامل شركت كنترل ترافيك تهران به مسئوليت 
نگهداري، هوشمندسازي، رصد دائم و راهبري به ویژه 
در معابر خاصي مثــل تونل هاي اصلي شــهر تهران 
)رســالت، توحيد، نيایش، اميركبير و غزه( و بزرگراه 
طبقاتي صدر اشاره مي كند و مي گوید: »فرض كنيد 
چراغ هاي چند تقاطع در طول خيابان طالقاني براي 
مدت كوتاهي از كار بيفتند یا تصادفي در داخل تونل 
توحيد رخ دهد یا مشكلي در بزرگراه طبقاتي صدر ایجاد 
شود. حتما مي توانيد بهم ریختگي عبور و مرور در این 
معابر را تصور كنيد. پس مسئوليت ما در شركت كنترل 
ترافيك براي هر ساعت از روز است و همه ایام براي ما 
همانند ابتداي مهر و بازگشایي مدارس اهميت دارد.«  
جدي ثانــي مي  گوید با توجه به شــيوع كرونا رصدها 
امسال ویژه تر صورت مي گيرد: »با توجه به مشكالتي 
كه همه گيري بيماري كرونا در سال گذشته و امسال 
ایجاد كرده، الگوي سفرهاي شهري دستخوش تغييرات 
ملموسي شده است. یكي از این تغييرات، جابه جایي 
ساعات اوج ترافيك در طول روز و تغييرات در مقاصد 
سفر است. به طور مثال با حذف ســفرها به قصد امور 
آموزشي یا كاري در عوض شــاهد افزایش سفرها به 
قصد سفرهاي تفریحي و درماني هستيم. بنابراین براي 
پایيز امسال كه فعاليت هاي آموزشي هم احتماال بيشتر 
از سال گذشته است، مجموعه هاي تحت امر معاونت 
حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران، با ایجاد خطوط 
اتوبوس مدرســه، افزایش ناوگان تاكســي و اتوبوس 
در خطوط مختلف، كاهش ســر فاصله اعزام ناوگان 
حمل ونقل عمومي اعم از اتوبوس و مترو، اجراي طرح 
شناوري شروع كار در ادارات دولتي و ممنوعيت تردد 
ناوگان حمل مواد غذایي در پيك ازدحام صبحگاهي، 

به استقبال این ایام مي روند.« 
او اضافه مي كند: »از شــهروندان نيز انتظار مي رود در 
راستاي كاهش ازدحام در ایام پيش رو، از وسایل نقليه 
شخصي درساعات اوج ترافيك كمتر استفاده كنند و 
از سفرهاي غيرضرور خود به خصوص در ساعات اوج 
ترافيك صرف نظر كرده و امور خود را با اپليكشن هاي 
موجود در بســتر IT  انجام دهند تا از بــار ترافيك در 
ساعات اوج ترافيك كاسته شود و درصورتي كه مجبور 
به حركت در ســطح معابر هســتند، قبل از حركت و 
جابه جایي، مقصد و وســایل نقليه مورد استفاده خود 
را براساس اطالعات كسب شده از سامانه هاي موجود 

مشخص كنند و سپس تصميم به حركت بگيرند.«
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   مأموريت سخت وزير اقتصاد
سيداحسان خاندوزي، وزير اقتصاد دولت سيزدهم براي تغيير مسير تأمين منابع مالي اقتصاد و كاهش فشار تسهيالت تكليفي و تحميلي 
به بانك ها، در 4سال آينده ماموريت دشواري خواهد داشت. قانون جديد مصوب مجلس مبني بر الزام بانك ها به اختصاص يك چهارم از كل 
تسهيالت بانكي به بخش مسكن، ممكن است به پاشنه آشيل اجراي اين طرح و حتي به قيمت بروز بحران در شبكه بانكي از كانال تشديد ناترازي 
در آنها و وابستگي بانك ها به استقراض از بانك مركزي منجر شود. مسئله اي كه نتيجه آن باالرفتن بيش از پيش نرخ تورم خواهد بود. وزير 
اقتصاد و 3وزير ديگر عضو شوراي پول و اعتبار، چاره اي ندارند جز اين كه نظام تسهيالت دهي و اعتباري بانك ها را به سمت ريل گذاري جديد 
سوق دهند. سختي تصميم گيري براي وزير اقتصاد وقتي روشن خواهد شد كه بدانيم، جز او، سه وزير ديگر عضو شوراي پول و اعتبار، شامل: 
سيدرضا فاطمي امين وزير صنعت، معدن و تجارت، سيدجواد ساداتي نژاد وزير جهادكشاورزي و رستم قاسمي وزير راه وشهرسازي هركدام 
از انگيزه بااليي براي باال بردن سهم بخش خود از تسهيالت بانكي دارند. در چنين شرايطي احتماال رستم قاسمي مصمم است كه سهم بخش 
مسكن را از 5درصد به 25درصد افزايش دهد و از سوي ديگر فاطمي امين حاضر به كم كردن از سهم بخش هاي صنعت و معدن و تجارت نيست 
و چه بسا ساداتي نژاد هم بخواهد سهم بخش كشاورزي را افزايش دهد. باقي وزيران هم تالش دارند كه سهم خود را بيشتر سازند، در اين ميان، 
فقط وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي هستند كه بايد در برابر اضافه خواهي دستگاه هاي دولتي ايستادگي و آنها را قانع كنند، مسير تأمين 

اعتبار در اقتصاد بايد تغيير كند وگرنه سهم خواهي بيشتر يعني فرورفتن در مسير فروپاشي نظام بانكي و تورم بيشتر.

چهره روز

نقد خبر

گزارش خبری

يك پيشنهاد براي سفرهاي رئيس جمهوري
سيدابراهيم رئيســي، رئيس جمهوري، از زماني كه سكاندار 
قوه مجریه شــده، در اقدامي شایسته تقدیر، آخر هفته ها به 
سفر استاني مي رود. او تاكنون 3سفر به استان هاي خوزستان، 
سيستان و بلوچستان و خراسان جنوبي داشته تا از نزدیك با 
مردم گفت وگو كند و مطالبات آنها را بدون واسطه بشنود تا 
بلكه چاره اي براي كاســتن از دردها و پاسخ به مطالبات آنها 
اندیشه كند. طبيعتا ارتباط نزدیك و مستقيم با مردم، باعث تقویت اعتماد مخدوش شده، 
بين دولت و مردم، در 4سال گذشته مي شود و راه را براي شنيدن صداي شهروندان، با مرد 
شماره یك دولت هموار مي سازد. اما آنچه در ارتباط با این سفر ها در ماه نخست فعاليت 
دولت قابل تامل است، آسيب شناسي این سفرها و درس گرفتن از تجربه دولت هاي گذشته 
است. انتظار مي رود آقاي رئيس جمهوري و تيم اقتصادي اش در سفر هاي استاني مطالبات 
مهم مردم را رصد كرده و در كنار تالش برای حل فوري مشكالت، با مردم درباره تنگناي 
منابع و ضرورت اولویت  ها و ریل گذاري ها هم گفت وگو كنند. بي تردید این گفت وگو ها 
مي تواند سطح مطالبات و انتظارات را تعدیل كند و راه را براي برنامه ریزي دقيق تر و بدون 

شتاب دولت در آینده هموار سازد.
 بيم آن مي رود درصورت تكرار اشتباه سفر هاي استاني در دولت هاي پيشين، در آینده، 
دولت با انبوهي از مطالبات و انتظارات، بــدون درنظر گرفتن تنگناهاي منابع درآمدي، 
مواجه شود كه نتيجه آن، تضعيف اعتماد احيا شــده مردم به دولت، درنتيجه سفر هاي 

استاني است.
جمعه ها در دولت جدید تعطيل نيست و نباید هم تعطيل شود زیرا مردم از رئيس جمهوري 
و دولت جدید انتظار دارند كه با آنها گفت وگو كنند و دردها و مشكالت را بشنوند. باید با 
مردم صادقانه گفت وگو كرد تا آنها بي واسطه در جریان مسایل اقتصادي و دشواري هاي 
پيش رو قرار گيرند و با دولت بر سر اولویت ها همراه شوند. ابراهيم رئيسي مي تواند تجربه اي 
متفاوت از گذشته را در سفرهاي اســتاني به ميراث بگذارد، قطعا شخص او بهتر از همه 
مي داند  كه همه انتظارات مردم در یك زمان كوتاه 4ساله محقق نمي شود. پس ضرورت 
دارد زمان اجراي قول هایی كه به مردم داده می شــود محاســبه شود و مشخص باشد 

همچنين  بودجه آن شفاف و از قبل تعيين شده باشد.

 انحصار، شرط 
بقاي توليد نيست

  خبر: كيوان گــردان، مدیركل دفتر 
صنایع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت 
با اشــاره به بدعهدي برخــي برندهاي 
خارجــي در زمــان اعمــال تحریم ها، 
بازگشــت آنها را تكذیــب و تأكيد كرد 
وزارت صنعــت برنامه اي بــراي حضور 
برندهاي خارجي در صنعت لوازم خانگي 

ندارد.
  نقــد: راه برخــورد بــا بدعهــدي 
شــركت هاي خارجي در قبــال ایران، 
ایجاد انحصار براي توليدكنندگان داخلي 
نيست. اگر اراده وزارت صنعت جلوگيري 
از ورود برندهــاي خارجــي، در صنایع 
مختلف ازجمله صنعت لــوازم خانگي 
است، این وزارتخانه باید شفاف اعالم كند 
براي بقاي رقابت در بازار لوازم خانگي چه 
فكري كرده و چگونه مي تواند همزمان 
حقوق توليدكننــده و مصرف كننده را 
تضمين كند؟ هرچند رشد توليد صنایع 
لوازم خانگي در طول ســال هاي تحریم 
در ظاهر اميدوار كننده است، اما تجربه 
و تحقيق ثابت كــرده نمي توان صنایع 
را در یك محيط كســب وكار بســته و 
انحصاري زنده نگه داشت. از این جهت 
بهترین و تلخ ترین تجربه انحصار و رشد 
گلخانه اي را مي تــوان در صنعت و بازار 
خودرو مشاهده كرد. مسئله این روزهاي 
مصرف كنندگان ایراني این نيســت كه 
به طور مثال 2برند خــاص لوازم خانگي 
كره جنوبي در بازار ایران باشند یا نباشند، 
بلكه مطالبه آنها رقابتي شدن صنعت ایران 
و چشــم انداز آینده حمایت هاي دولت 
و رفع انحصار هاست. دســت كم انتظار 
مي رود متوليان صنعت از انحصارطلبي 
شكست خورده در توليد واكسن در موارد 
مختلف و از جمله خودرو درس بگيرند و 
بپذیرند راه نجات صنعت، ازجمله صنعت 
لوازم خانگي، نه ایجاد انحصار، بلكه رقابت 

در یك بازار شفاف است.

 هزينه هاي درمان 
عامل فقر 2.5ميليون ايراني

آمارها حاكي از این است كه درصورت عمل جراحي، حدود 30درصد ایرانيان باید سهم 
زیادي از درآمد خود را بــه این كار اختصاص دهند و هزینه هاي كمرشــكن درمان در 

سال1398 باعث شده حدود 3درصد جمعيت ایران به زیر خط فقر برسند.
به گزارش همشهري، اطالعات منتشر شده از سوي دفتر مطالعات رفاه اجتماعي وزارت 
كار، تعاون و رفاه اجتماعي، نشان مي دهد در سال98 حدود 36درصد مردم، هزینه هاي 
سالمت را از جيب خود پرداخته اند و در این سال، به واسطه غيبت یا مؤثر نبودن بيمه هاي 
درماني، حدود 3درصد از كل جمعيت كشــور به دليل پرداخت هزینه هاي حوزه درمان 

فقير شده اند.
بررسي شاخص فقر بهداشت و ســالمت به عنوان یكي از مهم ترین و پایه اي ترین اركان 
توسعه حاكي از این است كه هرچند ایران به لحاظ درآمدي در بين كشورهاي با درآمد 
باالتر از متوسط قرار مي گيرد؛ اما از نظر همه  شاخص هاي بخش سالمت وضعيت بدتري 
از این گروه كشورها دارد. این در حالي اســت كه ميزان بهره مندي جامعه از بهداشت و 
ســالمت و همچنين هزینه هایي كه براي آن پرداخت مي شود، ارتباط مهم و نزدیكي با 

وضعيت زندگي افراد و فقر دارد.
در گزارش دفتر مطالعات رفاه اجتماعي وزارت كار، شاخص فقر بهداشت و سالمت با تأكيد 
بر گروه هاي آسيب پذیر )كودكان و مادران باردار( در 4دسته كلي وضعيت سالمت، عوامل 
خطر، كيفيت نظام سالمت و پوشش خدمات بهداشتي و درماني بررسي شده كه نشان 
مي دهد وضعيت ایران از نظر عمده شاخص هاي بهداشت و سالمت بهتر از نرخ متوسط 
جهاني و بدتر از نرخ ميانگين كشورهاي با درآمد باالتر از متوسط است. البته ایران از نظر 
شاخص هاي وضعيت ســالمت نظير اميد به زندگي، مرگ ومير مادران ناشي از عوارض 
بارداري و زایمان وضعيت مطلوبي دارد و از نظر شاخص هاي مرگ ومير نوزادان و كودكان 
و نيز وضعيت رو به بهبودي دارد ازاین رو در رده بندي نهایي، در كنار كشورهاي با درآمد 

باالتر از ميانگين طبقه بندي مي شود.
بررسي ها نشان مي دهد كه نرخ مرگ ومير نوزادان زیر یك ماه 9در هزار )تولد( و نرخ مرگ 
و مير كودكان زیر 5سال 14در هزار)تولد( اســت كه هر دو باالتر از متوسط كشورهاي 
با درآمد باال)با نرخ به ترتيب 7و 13در هزار( قرار مي گيــرد. در مقابل، وضعيت ایران در 
شاخص مرگ ومير مادران از عوارض بارداري و زایمان به 16در 100هزار تولد رسيده كه 
وضعيت بسيار بهتري نسبت به كشورهاي با درآمد باالتر از متوسط )با نرخ 57در صد هزار( 
محسوب مي شود. همچنين ایران از نظر شاخص عوامل خطر، وضعيت كم وزني نوزادان 
و دسترسي به آب آشاميدني قابل قبول و وضعيت سوءتغذیه كودكان وضعيت رو به رشد 

داشته و در مقایسه با ميانگين جهاني در وضعيت مطلوبي قرار دارد.
بررسي ها نشان مي دهد حدود 15درصد از ایرانيان فاقد بيمه هاي درماني هستند، ضمن 
اینكه بهره مندي از امكانات بهداشــت و سالمت نيز نامناســب بوده و پرداخت از جيب 
شهروندان بابت هزینه هاي سالمت با حدود 35.8درصد، ایران را در رده116 از 187كشور 
جهان قرار داده است. همچنين براساس محاســبات، حدود 30درصد از جمعيت ایران 
درصورتي كه با عمل جراحي مواجه شوند، باید بيش از 10درصد درآمد خود را براي آن 
بپردازند و به همين واسطه رتبه ایران در شــاخص هزینه هاي كمرشكن ناشي از عمل 
جراحي 93در بين 132كشور است. آمارها نشان مي دهد در سال98 حدود 2.5ميليون 
نفر از جمعيت كشور، فقط به علت هزینه هاي بهداشت و درمان، زیر خط فقر قرار گرفته اند. 
البته بيمه سالمت، نقش قابل قبولي در افزایش پوشش بيمه و كاهش سهم پرداخت از 
جيب داشته؛ اما سرانه امكانات نظير پزشك، پيراپزشك و تخت بيمارستاني در ایران نه تنها 
كمتر از كشورهاي با درآمد باالتر از متوسط بلكه حتي از متوسط  هاي جهاني كه باوجود 

كشورهاي بسيار فقير محاسبه شده هم پایين تر است.

دولت و مجلس مصمم اند  گزارش
كه سهم تسهيالت بانكي 
بخش ساختمان و مسكن 
به ویژه در بخش توليد را از 5درصد فعلي 
به 25درصد افزایش دهند؛ موضوعي كه 
در آینده احتمال تغيير مســير وام ها را 
افزایــش خواهــد داد. پرســش اصلي 
اینجاســت؛ آیــا افزایش ســهم بخش 
ساختمان و مسكن، با هدف تأمين اعتبار 
مورد نياز، براي ســاخت یــك ميليون 
مسكن در سال، امكان پذیر است؟ با توجه 
به محدودیت توان اعتباردهي شــبكه 
بانكي، اگر چنين اتفاقي رخ دهد، سهم 
كــدام بخش هــاي اقتصادي، شــامل 
كشــاورزي، صنعت و معدن، بازرگاني و 
خدمــات، از كيــك تســهيالت كــم 

خواهد شد؟
به گزارش همشــهري، براســاس قانون 
مصوب مجلــس، بانك ها و مؤسســات 
اعتباري مكلف شده اند حداقل 25درصد 
از تســهيالت پرداختــي از محل منابع 
داخلي خود را در هر سال به بخش مسكن 
اختصاص دهنــد كه 20درصــد آن به 
ساخت واحدها و 5درصد به سرفصل هاي 
مربوط به خرید و تعميرات مسكن تزریق 
خواهد شد، نرخ سود این تسهيالت هم 
معادل نرخي است كه شوراي پول و اعتبار 
تعيين مي كند. این قانون در شرایطي قرار 
است اجرایي شود كه براساس تازه ترین 
آمار بانك مركزي، سهم بخش ساختمان 
و مسكن از كل تسهيالت بانك ها در 5 ماه 
نخست امســال 5.1درصد بوده، با این 
حساب اضافه كردن دست كم 20درصد 
بر ســهم فعلي، به این معنا خواهد بود 
كه مسير وام دهي بانك ها تغيير مي كند 
و پرداخــت وام بــه برخــي بخش هاي 

اقتصادي به شدت محدود خواهد شد.
این در شــرایطي  اســت كه جــز بانك 
مســكن، ســایر بانك هــاي تخصصي 
ازجمله بانك هاي كشــاورزي، توسعه 
صادرات، صنعت و معدن از شرط تعيين 
شــده، در قانون مصــوب مجلس، براي 
اختصاص 25درصد از كل تســهيالت 
خود به بخش مسكن مستثني شده اند، 
به این ترتيب قانون مجلس شامل حال 
بانك هاي تجــاري دولتي و خصوصي و 
بانك مسكن خواهد شد. مصوبه مجلس 
تأكيد دارد تسهيالت پيش بيني شده در 
این قانون براساس نياز ساالنه مسكن در 

طرح ها و برنامه هاي اعالم شــده وزارت 
راه وشهرســازي پرداخت خواهد شــد 
و وام هاي پرداخت شــده براي ساخت 
مسكن، پس از دوره مشاركت به فروش 
اقساطي تبدیل و تعهدات آن به خریدار 
منتقل مي شود و البته بانك ها و مؤسسات 
اعتباري در صورت پرداخت تســهيالت 
یادشــده اجازه دارند تــا اوراق رهني را 
 در چارچوب مقــررات بانــك مركزي

منتشر كنند. 
درصورت مقاومــت بانك ها در پرداخت 
یك پنجم از تســهيالت خود به بخش 
مســكن، آنها با جریمه مالياتي مواجه 
مي شــوند و دولت وظيفــه دارد تا این 
ماليات ها را به حســاب ملي مسكن نزد 

بانك مركزي واریز كند.

بانك ها به كدام بخش ها وام مي دهند؟
طبق تازه ترین آمار بانك مركزي، شبكه 
بانكي در 5 ماه نخست امسال، 900هزار 
ميليارد تومان وام و اعتبار به بخش هاي 
مختلــف پرداخت كرده كــه 305هزار 
ميليارد تومــان بيش از مدت مشــابه 
پارســال بوده و از رشدي 51.3درصدي 
حكایت دارد. این ميزان رشــد نشــان 
مي دهد؛ قــدرت وام دهي بانك ها، صرفا 
همپاي تورم محاسبه شده بانك مركزي، 
افزایش یافته اســت. نكتــه مهم آنكه؛ 
67.8درصد از كل وام ها، تا پایان مرداد 
امسال، در قالب تأمين سرمایه در گردش 
در همه بخش ها، پرداخت شــده است. 
یعني بانك ها دوسوم از وام هاي پرداخت 
شده را براي متوقف نشــدن چرخ هاي 
اقتصاد بنگاه ها به حسابشان واریز كرده اند 
و سهم ایجاد یا توسعه طرح هاي جدید، 

فقط یك سوم بوده است.
نگاهي به تركيب وام دهــي بانك ها در 
5 ماه نخســت امسال نشــان از آن دارد 
كه 6.9درصد ســهم بخش كشاورزي، 
30.6درصــد ســهم بخــش صنعت و 
معدن، 5.1درصد ســهم بخش مسكن 
و ســاختمان، 16.1درصد سهم بخش 
بازرگاني و 41.3درصد هم سهم بخش 
خدمات بوده و از كل وام پرداخت شــده 
در این مدت ســهم وام خرید مســكن 

1.1درصد برآورد شده است.
با كالبدشكافي اجزاي تسهيالت بانكي 
و هدف از پرداخت آن، مشخص مي شود 
كه از وام هاي پرداخت شــده به بخش 

كشــاورزي، 24.7درصد بــه طرح هاي 
جدید یــا توســعه طرح هــاي فعلي و 
71.1درصد به تأمين سرمایه  در گردش 
اختصاص یافته است. در بخش مسكن 
و ساختمان، ســهم بخش توليد مسكن 
یا توســعه طرح هاي ساخت وساز فعلي 
31درصد، خرید مســكن 15.9درصد، 
تأمين سرمایه در گردش 25.4درصد و 
تعمير واحد هاي مســكوني موجود هم 

17درصد برآورد شده است.
برآوردهاي همشــهري نشان مي دهد؛ 
درصورتي كــه دولت و مجلس بخواهند 
براساس قانون، ســهم بخش مسكن و 
ساختمان را به 25درصد افزایش دهند، 
انتظــار مي رود ســهم بخش هاي دیگر 
كم شــود، با توجه به سهم اندك بخش 
كشاورزي و همچنين نياز شدید بخش 
صنعت و معدن بــه نقدینگي، به ویژه در 
بخش ســرمایه در گردش، احتمال كم 

كردن سهم این دوبخش بعيد است.
براســاس اعالم بانك مركــزي، بخش 
صنعت و معــدن در پنج ماهــه ابتدایي 
امســال 30.6درصد از كل تســهيالت 
بانكي را به خود اختصاص داده كه فقط 
18.6درصــد آن براي ایجاد یا توســعه 
طرح هاي صنعتي تزریق شده، این آمار 
نشان مي دهد؛ 79.5درصد از كل براي 
متوقف نشدن فعاليت بنگاه هاي صنعتي 
 در قالب ســرمایه در گــردش پرداخت

شده است.

كاهش سهم بازرگاني و خدمات
16.1درصــد از كل وام پرداختي 5 ماه 
ابتدایي امسال، ســهم بخش بازرگاني 
بوده كــه فقط 11درصــد آن در بخش 
ایجاد و توسعه ســرمایه گذاري شده و 
52.7درصد هم سهم تأمين سرمایه در 
گردش شركت ها و واحدهاي تجاري بوده 
است. نكته اینكه 25.6درصد از كل وام 
بخش بازرگاني به خرید كاالهاي شخصي 
شــامل لوازم خانگي، خودرو و نظایر آن 
مربوط مي شود كه عمال تأمين كننده نياز 
وام خواهي مردم به شمار مي رود و كاستن 
از سهم بخش بازرگاني، مي تواند در روند 
امور تجاري و به ویژه تسهيالت بانكي به 
مردم با نرخ ســود مصوب شوراي پول و 
اعتبار اختالل ایجــاد و صف تقاضا براي 

این تسهيالت را طوالني تر كند.
بانك مركزي مي گویــد؛ 41.3درصد از 

كل وام پرداخت شده در این مدت سهم 
بخش خدمات بوده كه 68.4درصد آن به 
تأمين سرمایه در گردش اختصاص داشته 
و سهم طرح هاي ایجادي یا توسعه اي این 
بخش هم 20.8درصد بوده اســت. كم 
كردن از بخش خدمات هم به دليل نرخ 
رشــد نزدیك به صفر این بخش به ویژه 
پس از شيوع كرونا و كند شدن فعاليت 
كسب وكارهاي خدماتي سخت، پيچيده 
ودردسرساز خواهد بود، به ویژه در اغلب 
دوره هــا اینكه نيمــي از توليد ناخالص 
داخلي ایران، ناشــي از فعاليت و ارزش 

افزوده بخش خدمات بوده است.

معماي سرمايه در گردش
چالش اصلي پيش روي دولت و شــبكه 
بانكي این اســت كه كم كردن از سهم 
سرمایه در گردش از كل تسهيالت بانكي 
به دليل ركود اقتصاد و رشــد نيم بند آن 
در سال گذشته به آساني ممكن نيست، 
زیرا از یك ســو ماهيت این تســهيالت 
كوتاه مدت بوده و بيشتر این تسهيالت 
به عنوان گردش خون در بدن بنگاه هاي 
اقتصادي عمل مي كند و كاهش جریان 
این خون ممكن اســت باعث سكته در 

فعاليت هاي اقتصادي شود. از سوي دیگر 
بخش زیادي از دخــل و خرج عمليات 
بانكي ناشي از تســهيالتي است كه در 
قالب ســرمایه در گردش پرداخت شده 
و در یك بازه زماني مشــخص تســویه 
و دوبــاره پرداخت مي شــود. در چنين 
شرایطي افزایش ســهم بخش مسكن و 
ساختمان با روند طوالني و بلندمدت اصل 
و سود این تسهيالت، باعث منفي تر شدن 
ترازنامه بانك ها و كاهش قدرت وام دهي 
آنها بــراي تأمين نيازهــاي كوتاه مدت 
بخش هاي مختلف اقتصادي خواهد شد.

جراحي نظام تأمين اعتبار ايران
به   گزارش همشهري، رشد 51درصدي 
و همپاي تورم ســاالنه تسهيالت بانكي 
نشــان مي دهد؛ بانك ها قدرت پرداخت 
تســهيالت بيشــتر را ندارنــد، زیرا در 
این صورت بيشــتر بانك ها بــا چالش 
ناترازي، بين منابع و مصارف و دارایي ها 
و بدهي هاي خود، مواجه مي شوند. به نظر 
مي رسد بانك محور بودن اقتصاد ایران با 
اجراي قانون ســاخت یك ميليون واحد 
مســكوني، بيش از پيش چالش برانگيز 
خواهد شد. مسير صحيح براي اصالح این 

فرایند تغيير جهت نظام تأمين اعتبار در 
اقتصاد ایران است، به نحوي كه محور و 
اساس تأمين اعتبار در طرح هاي ایجادي 
و توسعه اي، به سمت بازار سرمایه سوق 
داده شود؛ چنان كه طبق تعاریف پذیرفته 
شده علمي هم، ماهيت اعطاي تسهيالت 
و اعتبار در نظام بانكي، پرداخت به صورت 
كوتاه مدت و تأمين ســرمایه در گردش 

است. 
بانك مركزي دســت كم 8سال است كه 
مدام تأكيد و تكرار مي كنــد در فرایند 
تســهيالت دهي بانك ها بایــد مراقب 
مالحظات تورمي سياســت هاي پولي 
بود، زیرا پتانســيل تورمي ناشي از فشار 
تقاضــاي كل در اقتصاد وجــود دارد. 
پيشــنهاد این نهاد افزایــش توان مالي 
بانك ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود 
كفایت ســرمایه آنها، كاهش تسهيالت 
جاري و بازگرداندن آنها به مسير درست، 
افزایش بهــره وري بانك هــا در تأمين 
سرمایه در گردش توليدي و جلوگيري 
از افزایش فشــارها بر دارایي بانك ها و 
تشویق بنگاه هاي توليدي به سمت بازار 
سرمایه جهت تأمين مالي براي طرح هاي 

اقتصادي ایجادي است.

آسيب شناسي تغيير مسير وام 
بحران تأمين اعتبار چگونه مانع اجراي طرح مسكن یك ميليوني مي شود؟

همشهري سناریوهاي دستكاري در تسهيالت بانكي به نفع بخش مسكن را بررسي مي كند

پس انداز ریالي براي خرید مسكن در  وام مسكن
آینده، بدترین ســناریویي است كه 
مي توان به یــك متقاضي مصرفي 
مسكن پيشنهاد داد؛ زیرا در اقتصاد تورم ساز ایران، 
همواره فاصله ميان ارزش ریال و قيمت مســكن 

به صورت تصاعدي افزایش مي یابد.
به گزارش همشهري، بي ثباتي اقتصاد در دوره هاي 
متوالي و اســتمرار در روند كاهش ارزش پول ملي 
باعث شده قدرت خرید پس اندازهاي ریالي بسيار 
كاهش پيدا كند و در حوزه مســكن، دوره انتظار 
براي خرید خانه )در تهران( به 75سال برسد. در این 
وضعيت هرگونه پس انداز ریال در قالب سپرده بانكي 
یا سپرده پشتيبان وام خرید مسكن در آینده دور، 
نتيجه مطلوبي براي متقاضيان ندارد و فقط زمان و 

قدرت خرید آنها را نابود مي كند.

سركه نقد يا حلواي نسيه؟
ناتوانــي در تأمين مالي خرید خانــه، اصلي ترین 
مشكل متقاضيان مصرفي در ایران است و تقریبا 
تمام برنامه هایي كه با پرداخت تسهيالت به دنبال 
حل این مشكل بوده ، با شكست مواجه شده است 
و در بهترین حالت فقط توانســته بخش كمي از 
كسري متقاضيان به نسبت توانمند را برطرف كند. 
در حقيقت پرداخت تسهيالت كالن معادل 80تا 
بيش از 90درصد ارزش مســكن یكي از ابزارهاي 
رایج براي كمك به متقاضيان مصرفي مسكن در 
كشورهاي توسعه یافته است؛ اما در ایران به واسطه 
جهش متوالي تورم و افت ارزش پول ملي، نه تنها 
بانك ها تمایلي به پرداخت این تسهيالت ندارند، 
بلكه در بانك تخصصي حوزه مسكن نيز به نام كمك 
به متقاضيان مصرفي، از شيوه اي صددرصد مخالف 
شيوه كشورهاي توســعه یافته استفاده مي شود و 
به جاي پرداخت وام به متقاضيان و وصول اقساط 
آن در بلندمدت، سياست ها بر جذب سپرده گذاري 
متقاضي در بلندمدت با وعده پرداخت تسهيالت 
در آینده استوار شده اســت.  در این شيوه، حتي 
پرداخت كالن ترین تســهيالت با نرخ سود پایين 
نيز كمكي به قدرت خرید متقاضي نمي كند ضمن 
اینكه ارزش سرمایه اوليه سپرده گذار را نيز به هيچ 
تبدیل خواهد كرد. به عبارت دیگــر، در ماجراي 
سپرده گذاري بلندمدت براي دریافت وام مسكن 

در ســال هاي دور، این بانك ها هستند كه با سود 
مكعب سپرده مشتري، هم هزینه پرداخت وام ارزان 
قيمت در آینده دور را جبران مي كنند و هم با تجهيز 
منابع مالي از محل پرداخت تسهيالت گران قيمت 
به متقاضيان دریافــت وام مضاربه اي و كوتاه مدت 
یا متقاضيانــي كه با خرید امتياز دیگران نســبت 
دریافت وام اقدام مي كنند، ســود قابل توجهي به 
جيب مي زننــد. به عنوان مثال، اگر كســي كه در 
سال 1399براي دریافت وام 400ميليوني خرید 
مسكن در سال 1414مبلغ 13ميليون و 333هزار 
تومان به صورت یكجا در حساب بانكي سپرده كند، 
بانك تا زمان پرداخت تسهيالت، فقط با احتساب 
سود 15درصدي سپرده متقاضي، حداقل معادل 
یك چهارم مبلغ تسهيالت پرداختي سود مي كند 
و در ازاي این سود چشــمگير )كه رقم واقعي آن 
به دليل تكرار در عمليات بانكي مي تواند باالتر باشد( 
نرخ سود تسهيالت پرداختي را تا نصف نرخ مصوب 
شوراي پول و اعتبار كاهش مي دهد؛ اما نكته اصلي 
اینجاست كه این تسهيالت هرگز قادر به تأمين مالي 
خرید مسكن نخواهد بود و در این معامله هر سودي 
كه وجود داشته فقط به جيب بانك رفته است.  بر 
این اساس، كارآمدترین تسهيالت خرید مسكن در 
ایران همان تســهيالت مبتني بر اوراق حق تقدم 
استفاده از تســهيالت مسكن)تســه( است كه با 
نرخ سود اســمي 17.5درصد و با نرخ سواد واقعي 
باالي 22درصد، در بهترین حالت مي تواند به طور 
ميانگين حدود 10تا 20ارزش خرید یك مسكن در 

مناطق مختلف را پوشش دهد.

سپرده گذاران بازنده
شواهد حاكي از این است كه در بازي تورمي اقتصاد 
بيمار ایران، حتي تــالش خيرخواه ترین مدعيان 
حمایت از خانه دار شــدن جوانان و خانه اولي ها با 
ابزار تســهيالت نيز به نتيجه مطلوب نمي رســد؛ 
چراكه در بانكــداري ایران، بــراي تقویت قدرت 
خرید متقاضيان خرید مسكن، سرنا را از سر گشاد 
مي زنند و فقط به نامساعد تر شدن وضعيت مالي 
آنها كمك مي كنند به گونه اي كه حتي كارآمدترین 
و موفق ترین ابزارهاي آنها براي پرداخت تسهيالت 
در ازاي سپرده گذاري نيز به دليل ناكارآمدي سپرده 
ریالي در برابر تورم، فقــط در كوتاه مدت مي تواند 

موفق باشد و در ادامه حداقل منفعتي براي متقاضي 
مسكن ندارد. بررسي ها نشان مي دهد: در سال85 
ميانگين قيمت یك مترمربع زیربناي مسكوني در 
شهر تهران 860هزار تومان و ارزش یك آپارتمان 
75متري در منطقه متوسط پایتخت 65ميليون 
تومان بوده و اگر فردي مي توانســت كل این مبلغ 
را به عنوان تســهيالت خرید مســكن با نرخ سود 
18درصد و بازپرداخت 15ساله دریافت كند باید 
تا امسال كه سررسيد نهایي تسهيالت است معادل 
188ميليون و 420هزار تومــان بابت اصل وفرع 
تسهيالت مي پرداخت. این در حالي است كه امسال 
ميانگين ارزش همان آپارتمان 75متري با عمر 15تا 
20سال در تهران حدود 1.3ميليارد تومان است. در 
این وضعيت، متقاضي خرید مسكن تمام سود ناشي 
از حفظ ارزش مسكن در مقابل تورم و افول ارزش 
ریال را صاحب مي شود و بانك فقط كارمزد ریالي 
پرداخت این تســهيالت را مي گيرد؛ اما در شيوه 
معكوســي كه بانك تخصصي حوزه مسكن براي 
پرداخت تسهيالت با ابزار سپرده گذاري متقاضيان 
مصرفي در دستور كار قرار داده است، یك متقاضي 
در ازاي ســپرده گذاري در طول 15ســال مبلغي 
به عنوان تســهيالت دریافت مي كند كــه در روز 
گشایش سپرده، رقم دندان گيري بوده اما در زمان 
سررســيد دریافت وام، هيچ قدرت خریدي ندارد. 
به عنوان نمونه، یك جوان یا اولياي او در ســال85 
مي توانستند با سپرده  كردن یك ميليون و 766هزار 
تومان در حساب صندوق پس انداز مسكن جوانان یا 
واریز تدریجي 4ميليون و 361هزار تومان در طول 
15سال، امتياز دریافت 53ميليون تومان تسهيالت 

خرید مسكن در سال1400 را دریافت كنند. 
این مبلغ عمال كفاف خرید 1.7مترمربع زیربناي 
مسكوني در شهر تهران را نيز نمي دهد درحالي كه 
در زمان گشایش حساب، تســهيالت وعده داده 
شــده معادل 80درصد ارزش یك آپارتمان بوده 
اســت. نكته دیگر اینكه در زمان گشایش حساب 
در صندوق پس انداز مســكن جوانان در سال85، 
قدرت خرید سپرده اوليه)واریز یكجاي یك ميليون 
و 766هزار توماني( معــادل خرید 2.05مترمربع 
آپارتمان در مناطق متوسط تهران بوده كه از قدرت 
خرید كل تسهيالت پرداختي در 15سال بعد بيشتر 
است. متقاضي مصرفي مسكن در بازي دو سر باخت 

بازي 2سر باخت سپرده گذاري براي وام مسكن
چگونه دوگانه تورم و كاهش ارزش ریال، وام  یك ميلياردي خرید مسكن را بي اثر مي كند؟

ســپرده گذاري براي دریافت وام مسكن در آینده، 
هم قدرت خرید آورده اوليه خود را مي بازد و هم در 
زمان سررسيد دریافت وام قادر به تأمين مالي خرید 

مسكن نخواهد بود.

شكست التاري مسكن
از ميان همه ابزارهاي مالي كه با هدف تقویت قدرت 
خرید متقاضيان با ســپرده گذاري و پس انداز اجرا 
شده، صندوق پس انداز مســكن یكم موفق ترین 
ابتكاري بود كه از خرداد93 ایجاد شــد؛ اما درصد 
موفقيت این صندوق نيز از 30درصد فراتر نرفت. 
این صندوق در ازاي سپرده گذاري حداقل یكساله 
و حداكثر 3ساله متقاضيان خانه  اولي، تسهيالتي 
معادل 2برابر آورده متقاضيــان پرداخت مي كرد 
كه با توجه به نرخ ســود یارانه اي آن، در سال94و 
95مي توانست حداقل 25درصد ارزش خرید یك 
آپارتمان در منطقه متوســط تهران را پشتيباني 
كند و به زوجين جوان نيز این امكان را مي داد كه 
حداقل 50درصد ارزش خرید یــك آپارتمان در 
مناطق متوسط تهران را با یك سال سپرده گذاري 
دریافت كنند.  در این شيوه، آورده متقاضيان نيز 
پس از یك ســال آزاد مي شد و با اســتفاده از آن، 
قدرت خرید متقاضيان با وام و آورده اوليه به 37.5تا 
75درصد ارزش یك آپارتمان افزایش مي یافت. با 
همه این تفاصيل، صندوق پس انداز مســكن یكم 
نيز بعد از خانه دار كردن موج اول ســپرده گذاران، 
به دليل آغاز جهش قيمت مسكن از اواسط سال98، 
روي خوشي به سپرده گذاران موج دوم و سوم كه 
از اواخر ســال96 وارد صندوق شــدند نشان نداد 
و انصراف یا بالتكليفي حدود دوســوم متقاضيان 
این صندوق از نشانه هاي همين اتفاق بوده است. 
در حقيقت خرید ســپرده متقاضيان در صندوق 
پس انداز مسكن یكم از ســال97 به بعد تقریبا به 
یك چهارم تا یك هفتم رسيد و عمال امكان استفاده 
از تسهيالت این صندوق براي تأمين مالي مسكن 
نيز از بين رفت. در این وضعيت بانك عامل مسكن 
به عنوان متولي صندوق مســكن یكم 2راه پيش 
روي متقاضيــان قرار داد؛ یا بــا معرفي یك واحد 
مســكوني براي خرید، وام خود را دریافت كنند یا 
در ازاي دریافت سود حداكثر 10درصدي در ازاي 
ســپرده گذاري خود، از امتياز دریافت وام انصراف 
دهند. نكته بدتر اینكه بــراي حفظ امتياز دریافت 
وام مســكن یكم، متقاضيان باید یك سوم سقف 
مبلغ سپرده را در حساب حفظ كنند تا بانك عامل 
مســكن در هر شــرایطي به عنوان تنها پيروز این 

التاري باقي بماند.
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جمعي از فعاالن بازار ســرمایه، ازجمله  بورس
بسياري از شركت ها و نهاد هاي مالي، با 
ارسال نامه اي به رئيس جمهوري خواستار 
توقف قيمت گذاري دستوري در اقتصاد ایران شدند. آنها 
با اعالم اینكه قيمت گذاري دســتوري سر منشأ فساد 
است، تأكيد كردند: آثار ناشــي از حذف قيمت گذاري 

دستوري، بيش از رفع تحریم هاست.
به گزارش همشــهري، بســياري از اقتصاد دانان بر این 
باورند كه مهم ترین مشــكل اقتصادي ایران هم اكنون 
قيمت گذاري دســتوري اســت. در واقــع زماني كه 
اقتصاد دانان از جراحي اقتصادي ســخن مي گویند در 
حال سخن گفتن از حذف یارانه هاي پيدا و پنهان و نظام 
قيمت گذاري دستوري هستند كه در قالب یك زنجير به 
هم متصلند. در تازه ترین رویداد، با وجود تالش هایي كه 
براي ایجاد بازار رقابتي، به ویژه براي 2محصول سيمان و 
فوالد انجام شده، به تازگي، زمزمه هاي تداوم سياست هاي 
غلط دولت قبل، در حوزه نرخ گذاري دستوري، به گوش 
مي رسد. این موضوع جمعي از فعاالن بازار سرمایه را بر 
آن داشت تا با ارسال نامه اي به رئيس جمهوري خواستار 
حذف قيمت گذاري دستوري در اقتصاد ایران ازجمله در 

صنایع فوالد و سيمان شوند.

سر فساد را قطع كنيد
فعاالن بازار سرمایه با ارسال نامه اي به رئيس جمهوري 
با بيان اینكه ناكارآمــدي صنعت و بــازار، تحت تأثير 
قيمت گذاري دستوري، به حدي است كه آثار ناشي از 
حذف قيمت گذاري دستوري، بيش از رفع تحریم هاي 
ظالمانه است، خواستار حذف قيمت گذاري دستوري در 
اقتصاد ایران شدند و اعالم كردند: قيمت گذاري دستوري 
در حوزه هاي مختلف اقتصادي ضربات سنگيني به نظام 
توليد وارد كــرده و منافع مصرف كننده هــا را به خطر 
انداخته است. آنها در نامه خود به رئيس جمهوري، ضمن 
اشاره به تجربه شكســت خورده دولت دوازدهم، با بيان 
اینكه رانت خواران در تالشند تا كوشش ها و برنامه هاي 
دولت جدید را هم به بهانه حمایــت از مردم ضعيف به 
سمت ابزار هاي شكســت خورده اي نظير قيمت گذاري 
دســتوري هدایت كنند، تأكيد كرده اند: قيمت گذاري 
دســتوري رانت زیادي را نصيب واسطه ها و سفته بازان 

كرده است.
فعــاالن بــازار ســرمایه در نامــه خــود خطــاب به 
رئيس جمهوري نوشــته اند: حضرتعالي در سمت قبلي 
خود به عنوان ریاســت قوه قضایيه به دفعــات از رانت 
دالر 4200توماني ســخن گفته و بر عــزم خود براي 
مقابله با فســاد رانت خواران تأكيد كرده بودید. مادامي 
كه رانت ازطریق سياســت هاي نادرست قيمت گذاري 
دولتي ایجاد مي شود، ما شــاهد فعاليت رانت جویان و 
گروه هاي غيررســمي محافظ این رانــت خواهيم بود. 
قيمت گذاري دســتوري به حضور پر تراكم دالالن در 
بازارها منجر شده، به طور مثال فقط در صنعت سيمان 

ساالنه 10هزار ميليارد تومان رانت بين واسطه ها توزیع 
مي شود.

فعاالن بازار ســرمایه در ادامه خطاب به رئيس جمهور 
تأكيد كرده اند: دغدغه درست و صحيح شما در مبارزه با 
فساد كامال ستودني است اما وقتي به مسير ایجاد فساد 
در اقتصاد ایران نگاه مي كنيم، مشخص مي شود عمده 
این فساد ها در نتيجه رفتار اشتباه سياستگذاران، یعني 
سازمان حمایت از مصرف كننده و ستاد تنظيم بازار، در 
قيمت گذاري دستوري كاالهایي مانند فوالد، سيمان، 

قير، تایر، خودرو و نظایر آن است.
نویسندگان نامه، به آثار مخرب قيمت گذاري دستوري 
در صنایع مختلف ازجمله خودرو ســازي  و صنعت برق 
اشــاره كرده و آن را سرمنشأ فساد دانســته و توضيح 
داده اند: قيمت گذاري دستوري در صنعت برق به كاهش 
جذابيت ســرمایه گذاري در ایجاد نيروگاه هاي جدید 
و توسعه نيروگاه هاي قبلي منجر شــده و كار به جایي 
رسيده است كه شاهد قطعي مكرر برق هستيم و براي 
سرپوش گذاشتن به این نقيصه و جلوگيري از نارضایتي 
مردم، گزینه قطع برق توليد كننده هاي سيمان و فوالد 
مورد توجه قرار گرفته اما باید توجه كرد كه مشكل اصلي 
همه این صنایع، ازجمله سيمان و فوالد، قيمت گذاري 

دستوري است.

مجلس؛ مخالف قيمت گذاري دستوري 
نامه فعاالن بازار سرمایه به رئيس جمهوري در شرایطي 
نوشته شــده كه این روز ها فشــار براي قيمت گذاري 
دستوري فوالد و سيمان شــدت گرفته است. بر همين 
اســاس برخي نمایندگان مــردم از مخالفت مجلس 
با طرح قيمت گذاري دســتوري، خبــر دادند. پيش تر 
سخنان نایب رئيس مجلس كه خواستار اجراي سياست 
قيمت گذاري دستوري در بازارهاي سيمان و فوالد شده 
بود، بازتاب گسترده اي در بين فعاالن اقتصادي یافته بود.
در هميــن رابطه بهزاد رحيمي، دبير دوم كميســيون 
صنایع و معــادن مجلس با بيان اینكــه قيمت گذاري 

   چند پرسش درباره آثار قيمت گذاري دستوري
به دنبال اظهارنظر نايب رئيس مجلس درباره قيمت سيمان و فوالد كه خواستار كاهش آن مطابق با الگوي قيمت گذاري 
دستوري شده بود، عليرضا عسكري ماراني، از مديران كهنه كار بازار سرمايه در پاسخ به اين اظهارات نوشت: مصاحبه 
تكراري علي نيكزاد، نايب رئيس مجلس درباره قيمت فوالد و سيمان سؤال هاي زيادي را ايجاد مي كند. پرسش نخست 
اين است كه آيا يك نماينده مجلس حق دارد نسبت به قوانين باال دستي و ازجمله قانون بازار اوراق بهادار نظر دهد؟ دوم 
اينكه آيا وزير صنعت كه در نخستين جلسه هيأت دولت قسم نامه اي 10 فرماني را امضا كرده، بيانات رئيس جمهوري را 
كه گفت يكي از راه هاي مبارزه با فساد اجراي قانون حتي قانون بد است، فراموش كرده اند؟ او در ادامه نوشت: آيا وزير 
اقتصاد، رئيس سازمان بورس و اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس اينگونه نظريه پردازي ها را  كه موجب تحميل ريسك 
سيستماتيك به اقتصاد مي شود، قبول دارند؟ آيا معاون اول و معاون اقتصادي رئيس جمهوري به عنوان فرمانده اقتصادي 
دولت سكوت مي كنند تا افراد فاقد مسئوليت خالف قوانين امر و نهي كنند؟ آيا درصورت اجراي قيمت گذاري دستوري، 
وزير كار كه 30درصد سيمان و 25درصد فوالد ايران در ذيل وزارتخانه تحت مديريت او توليد مي شود، قادر است بحران 
صندوق هاي باز نشستگي را حل كند؟ پيش از اين، علي نيكزاد، نايب رئيس مجلس  با دفاع از تداوم سياست قيمت گذاري 
دستوري گفته بود: قبل از اين دو سرپرست و يك وزير دولت دوازدهم قول ساماندهي بازار فوالد و سيمان را داده بودند 
كه متأسفانه نتوانستند به آن عمل كنند؛ در نشستي كه با وزير جديد صنعت داشتيم، قول دادند قيمت هر پاكت سيمان 
ظرف 15روز به 25هزار تومان برسد و قيمت ميلگرد هم در 3 مقطع يك ماهه به طور كامل ساماندهي شود؛ موضوعي كه 

مورد اعتراض بسياري از فعاالن اقتصادي و سرمايه گذاران بورس قرار گرفت.

دبير انجمن وارد كنندگان خودرو: تصویب 
و تأیيــد نهایي و ابالغ طرح ســاماندهي 
بازار خودرو در مجلس، شــوراي نگهبان 
و دولت تا 2 ماه زمــان مي برد. به احتمال 
زیاد در نيمه دوم ســال و حداكثر در شب 
عيد امسال، شــاهد آزادســازي واردات 

خودروهاي خارجي خواهيم بود

مهدي دادفر: با اجراي 
قانون جدید، قيمت 
خودروهاي خارجي در 
بازار حداقل 30درصد 
كاهش خواهد یافت

طرح جديد مجلس براي واردات خودروهاي 
خارجي تا چه حد قابليت اجرايي دارد؟

براساس طرحي كه در كميسيون صنایع و معادن مجلس 
تصویب شده و در انتظار بررســي و رأي نهایي در صحن 
علني اســت، شــرایط جدیدي براي تامين ارز مورد نياز 
واردات خودروهــاي كاركرده و صفــر كيلومتر خارجي 
درنظر گرفته شده است؛ اگرچه در این طرح نيز محدودیت 
ارزش، یعني ممنوعيت واردات خودروهاي با قيمت باالتر 
از 40هــزار دالر و حجم موتور بيش از2500سي ســي، 
همچنان برقرار است، اما با نهایي شدن این طرح در مجلس 
و تصویب و ابالغ شــوراي نگهبــان، واردات خودروهاي 
خارجي به 2شــيوه و بدون انتقال ارز ازسرگرفته خواهد 
شد. در بخشي از این طرح واردات خودرو به ارز حاصل از 
صادرات خودرو، قطعات یا ملزومات صنایع خودروسازي 
منوط شده اســت. به نظر مي رسد طي چند سال گذشته 
این ماده قانوني یكي از منطقي ترین و مردمي ترین قوانين 
واردات خودرو بوده است كه مي تواند گره كور بازار خودرو 
و مشــكالت گراني خودروهاي وارداتي و داخلي را حل 
كند. این قانون درصورت تصویب نهایي و ابالغ شــوراي 
نگهبان مي تواند به رفع انحصــار در واردات و بازار خودرو 

نيز كمك كند.
آيا امكان صادرات خودرو با توجه به شرايط 
خاص فروش براي تامين ارز واردات براي همه افراد 
وجود دارد يا با توجه به اين قيد قانوني، امكان واردات 

به خودروسازان و قطعه سازان منحصر خواهد شد؟
این موضــوع از جمله ابهامات طرح مذكور اســت كه در 
جلســاتي كه با نمایندگان مجلس داشــتيم نيز گوشزد 
شــد. به فرض فردي مي خواهد 5هزار دستگاه پراید را به 
ارمنســتان با توجه به قوانين و مقررات این كشور صادر 
كند، پرسش این است كه آیا خودروساز این تعداد خودرو 

را براي صادرات در اختيار متقاضي قرار مي دهد یا اینكه 
باید این تعداد خودرو از بازار داخل جمع آوري شود؟ نكته 
دوم این است كه در شرایطي كه 2خودروساز بزرگ قادر 
به پاســخگویي به تقاضاي داخلي خرید محصوالتشان 
نيســتند و حتي با تعهدات معوق مواجهند و براي رشد 
تيراژ توليد با تنگناهاي تامين نقدینگي، مواداوليه توليد 
و دپوي خودروهاي ناقص در خطوط توليد دست و پنجه 
نرم مي كنند، آیا امكان صــادرات خودرو، با هدف واردات 
خودروهاي خارجي با اســتفاده از ارز حاصل از آن، وجود 
دارد؟ پاشنه آشــيل اجراي این طرح مدل هاي مختلفي 
است كه براي تامين ارز موردنياز واردات پيش بيني و كال 
موضوع تامين ارز به واردكنندگان منتقل شده است؛ به این 
ترتيب به نظر مي رسد واردات خودرو با تامين ارز حاصل 
از صادرات خودروها و قطعات داخلي با چالش هاي جدي 

مواجه خواهد شد.
البتــه واردات خودرو با اســتفاده از ارز 
متقاضي، ســازوكار ديگر پيش بيني شده در اجراي 
اين طرح است. آيا واردكنندگان منابع ارزي الزم براي 

واردات خودرو از اين محل را در اختيار دارند؟
منظــور از تاميــن ارز توســط متقاضي آن نيســت كه 
واردكنندگان خودرو سراغ صادركنندگان كاال بروند و ارز 
حاصل از صادرات را براي واردات خودرو به كار گيرند. بنابر 
آمار موجود بين 25 تا 30ميليارد دالر ارز در دست مردم 
است، اگر دولت بتواند این ميزان ارز دپو شده را به گردش 
بيندازد، امكان گشایش بيشتر در سياست هاي ارزي نيز 
فراهم مي شــود. درواقع دولت بــه واردكنندگان خودرو 
مي گوید هيچ ارزي، نه دولتي، نيمایي و سنایي براي واردات 
خودرو تخصيص نمي دهد و اگر واردكنندگان خواســتار 
انجام این كار هســتند باید خودشان ارز موردنياز واردات 

خودرو را از سایر منابع خارجي تامين كنند.
يعني معتقديد اين طرح مي تواند موجب 
به كارگيري ارزهاي خانگي براي واردات خودرو شود؟

در این طرح وارد كننده ملزم اســت ارز موردنياز واردات 
خودرو را از محل منابع در اختيار مردم یا منشــأ خارجي 
تامين كند. پيشــنهاد ما نيز تامين ارز منشأ خارجي بود 
كه واقعا نيز موجود اســت و افراد شاغل در دیگر كشورها 
به منابع ارزي، ویال، ساختمان و شركت در سایر كشورها 
دسترســي دارند و مي توانند ارز موردنيــاز براي واردات 

خودرو را از این منابع تامين كنند.
در اين طــرح تأكيد اصلي بــر واردات 

خودروهاي كاركرده بوده يا صفر كيلومتر؟
در اصالحيه ماده4 طرح كميسيون صنایع مجلس اعالم 
شده هر شخص حقيقي و حقوقي مي تواند به ازاي صادرات 
خودرو یا قطعات یا ســایر كاال ها و خدمات مرتبط با انواع 
صنایع نيــرو محركه یــا از طریق واردات بــدون انتقال 
ارز، نســبت به واردات خودروي تمام برقــي یا 2نيرویي 
)هيبریدي( یا واردات خــودروي بنزیني یا گازســوز با 
برچسب انرژي B و باالتر یا داراي شاخص ایمني 3ستاره یا 

باالتر براساس گواهي هاي استاندارد معتبر، معادل ارزش 
صادراتي اقدام كند. در نتيجه این مصوبه، تا این جاي كار 
به معناي واردات خودروهاي صفر كيلومتر اســت، اما در 
تبصره5 این قانون موضوع واردات خودروهاي تا 3ســال 
كاركرده نيز پيش بيني شده است. قانون ساماندهي بازار 
خودرو در نيمه دوم عمر مجلس گذشته طراحي شد كه در 
آن برخي نمایندگان خود را به جاي مصرف كننده خودرو 
گذاشته و بررسي كردند مشتریان خودرو چگونه مي توانند 
با كمترین هزینه خودرویي مناســب بخرند. درواقع این 
قانون تالش مي كند با افزایش رقابت، قيمت را كاهش و 
عرضه خودرو را افزایش دهد. درصورت تصویب و اجراي 
این طرح مي توان بهترین خودروهــاي كم كاركرد مدل 
2017 تا 2020 را با كمترین قيمت وارد كرد. در ســایر 
كشورها با گذشــت یك ســال از عمر خودرو شاهد افت 
30درصدي، 2سال 50درصدي و 3سال 60 تا 70درصدي 
قيمت هستيم؛ یعني مي توانيم خودرو 40هزار دالري را به 
قيمت 15هزار دالر)با نرخ كنوني دالر؛ 300 تا 400ميليون 
تومان( بخریم. درواقع مشــتري مي تواند با احتســاب 
عوارض، تعرفه و سایر هزینه ها، یك خودروي مدل 2019 
یا 2020 وارداتي با كاركرد كمتر از 2ســال را با پرداخت 

یك  ميليارد تومان سوار شود.
تأثير تعميم امكان واردات خودرو به همه 

افراد چه خواهد بود؟
در این طرح انحصار واردات خودرو، از مسير نمایندگي هاي 
مجاز یا برخي اشخاص و شركت ها، شكسته شده و هر فرد 
حقيقي و حقوقي مي تواند نسبت به واردات خودرو اقدام 
كند. این كار خوبي است؛ زیرا بازار خودروي ایران به دليل 
انحصار در واردات با برخي التهابات رواني مواجه بوده است. 
این قانون توزیع برابر فرصت واردات خودرو به همه افراد، 
البته به شرط تامين ارز است و هيچ فشاري را بر منابع ارزي 

كشور تحميل نمي كند.
با شكســت انحصار واردات خودرو، آيا 
شاهد ازهم گسستگي شبكه خدمات پس از فروش 

خودروهاي خارجي نخواهيم بود؟
اكنون نيز مالــكان خودروهاي خارجــي هزینه دریافت 
ســرویس هاي دوره اي، دریافت خدمات و تامين قطعات 
را به نرخ بازار آزاد مي پردازند. عالوه بر آن وقتي یك تاجر 
خودروي خارجــي را وارد مي كند، عقال و منطقا ســراغ 
واردات خودرویي مي رود كه شبكه خدمات پس از فروش 
آن در داخل وجود داشته باشد. اگرچه شبكه خدمات پس 
از فروش خودروهاي خارجي به ارائه این خدمات الزامي 
ندارد، اما مشكل چنداني براي ارائه خدمات پس از فروش 
به  خودروهایي كه گارانتــي از نمایندگي مجاز ندارند نيز 
وجود ندارد. مثال شما اگر مالك یك دستگاه خودروي بنز 
باشيد و به نمایندگي مجاز این برند خودروسازي در ایران 
مراجعه كنيد، آیا این نمایندگي به شما خدمات نمي دهد؟ 
این خدمات همين حاال هم به قيمت روز در نمایندگي هاي 

موجود به مالكان خودروها ارائه مي شود.
يعني در طــرح جديــد واردات خودرو، 
وارد كنندگان به پرداخت 4درصدي ارائه خدمات پس 

از فروش و گارانتي الزام ندارند؟
در شرایطي كه حتي در ارائه خدمات به محدود خودروهاي 
خارجي صفر كيلومتر یا كم كاركرد خارجي الزامي وجود 
ندارد و نمایندگي ها پول ارائه این خدمات را از مشــتري 
مي گيرند، نمي توان انتظار ارائــه خدمات پس از فروش، 
مطابق با ضوابط مصوب قبلي را داشــت. در طرح مجلس 
براي واردات خــودرو، الزام تبصره4 ذیل مــاده4 قانون 
حمایت از حقوق مصرف كنندگان خودرو نيز حذف شده 
است. درنهایت اجراي این طرح به نفع مصرف كنندگاني 
خواهد بود كــه آرزوي داشــتن یك خــودروي داراي 

در گفت وگوي همشهري با دبير انجمن واردكنندگان خودرو بررسي شد

با تصويب نهايي قانون جديد، الزام ارائه خدمات پس از فروش براي واردات خودرو حذف مي شود.

 جزئيات طرح جديد مجلس 
براي آزادسازي واردات خودرو

شــمارش معكوس براي تصويب نهايي و اجراي طرح جديد واردات  خودرو
خودرو در مجلس آغاز شده است. طرح آزادسازي واردات خودرو پس 
از تصويب اوليه در كميســيون صنايع و معادن مجلس، در فاز نهايي 
تصويب در صحن علني و شــوراي نگهبان قرار گرفته است. قبال شوراي نگهبان 
ايراداتي را به ماده4 طرح ساماندهي خودرو، در زمينه واردات محصوالت هيبريدي 

با تعرفه صفر وارد كرده و آن را مغاير با سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي اعالم كرده 
بود، حاال اين ايرادات با انجام اصالحاتي در كميســيون صنايــع و در چارچوب 
»آزادسازي مشروط واردات« مرتفع شــده است. براساس طرح جديد كميسيون 
صنايع و معادن مجلس هر شخص حقيقي و حقوقي مي تواند نسبت به واردات خودرو 
در قالب تامين ارز به يكي از 2روش »ارز حاصل از صادرات خودرو، قطعات و...« يا 
»واردات بدون انتقال و از محل ارز متقاضي« اقدام كند. گفت وگوي همشهري با مهدي 
دادفر، دبير انجمن وارد كنندگان خودرو در مورد فرصت ها و چالش هاي طرح جديد 

مجلس براي واردات خودرو را مي خوانيد:

استاندارد هاي روز با قيمت و كيفيت مناسب را دارند.
به نظر شــما اين طرح از چه زماني اجرايي 
خواهد شــد و تأثير آن بر بازار خودروهاي خارجي 

چگونه خواهد بود؟
این طرح مراحل نهایي خود در مجلس را مي گذراند و پس 
از تأیيد شوراي نگهبان اجرایي خواهد شد؛ فرایندي كه 
احتماال یك ماه و نيم تا 2 ماه زمان مي برد. به احتمال زیاد 
در نيمه دوم سال و حداكثر در شــب عيد امسال، شاهد 
واردات خودروهاي خارجي و عرضه خودروهاي باكيفيت 
و قيمت مناسب خواهيم بود. با اجراي این قانون، كاهش 
حداقل 30درصدي قيمت خودروهــاي خارجي در بازار 
را شــاهد خواهيم بود. همچنين واردات این خودروها در 
كاهش قيمت خودروهاي پرتيراژ داخلي نيز مؤثر خواهد 
بود. محور اصلي انتقاداتي كه قبــال در واردات خودرو به 
محمدرضا نعمت زاده، وزیر پيشــين صنعت داشتند نيز 
در مورد مهندسي بازار خودرو به نفع خودروسازان داخلي 
بود. با واردات خودرو شاهد افزایش تنوع در عرضه خودرو 
و قدرت انتخاب مشــتریان خواهيم بــود. وقتي تنوع در 
انتخاب و رقابت قيمتي در بازار خودرو ایجاد شود، شاهد 
شكست قيمت خودرو خواهيم بود. اگرچه از نظر قيمتي، 
خودروهاي وارداتــي جاي خودروهــاي داخلي را تنگ 
نمي كند و این خودروها در رده قيمتي متفاوتي از یكدیگر 
قرار دارند و گران ترین خــودروي داخلي نيز به محدوده 
قيمتي خودروهاي وارداتي نمي رسد. عالوه بر آن دولت 
بر مبناي قوانين و مقررات واردات خودرو، فاصله قيمتي 
را براي خودروهاي داخلي و وارداتي حفظ كرده اســت. 
اعتراض واردكنندگان نيز به قوانيــن و محدودیت هاي 
غيرتعرفه اي بود؛ زیرا در قانــون واردات خودرو پرداخت 
تعرفه هاي 55، 75 و 95درصدي مطابق با ارزش و حجم 
موتور پيش بيني شــده و عمال دولت به طــور اتوماتيك 
امتيازاتي را براي حفظ فاصله قيمتي خودروهاي داخلي و 
وارداتي درنظر گرفته، اما در دولت یازدهم و دوازدهم عالوه 
بر موانع تعرفه اي، محدودیت ها و موانع غيرتعرفه اي براي 

واردات خودرو لحاظ و در نهایت نيز واردات ممنوع شد.
با جدي تر شدن طرح جديد مجلس براي 
واردات خودرو، آخرين وضعيت خودروهاي وارداتي 

مانده در گمرك چيست؟ 
تعداد 2هزارو24دستگاه خودروي وارداتي هنوز در گمرك 
باقي مانده اســت كه متأسفانه سرنوشــت آنها مشخص 
نيست و باید حكم قضایي براي بخشــي از این خودروها 
صادر شود. بيش از هزار دستگاه از خودروهاي مذكور در 
انتظار دستور قضایي است و هزار دستگاه از این خودروها 
نيز ثبت سفارش نداشته اند و بالتكليف هستند، باید دید 
مســئوالن چه تصميمي در مورد این خودروها خواهند 
گرفت. هنوز این خودروها متروكه و تحویل سازمان اموال 
تمليكي نشــده اند؛ زیرا خودروهایي كه توقيف شــوند، 
تحویل این سازمان خواهند شد. علت طوالني شدن روند 
تعيين تكليف این خودروها نيز طي شدن روند صدور حكم 

در مراجع قضایي است.

علی ابراهيمی
خبر نگار

دادخواهي فعاالن بازار سرمايه از رئيس جمهوري
فعاالن بازار سرمایه در نامه اي به سيدابراهيم رئيسي، با اشاره به افزایش فشارها براي 

توزیع رانت در برخي صنایع بورسي، خواستار حذف قيمت گذاري دستوري شدند

دستوري در بازار كاالها باید جاي خود را به عرضه هاي 
گسترده در بورس بدهد، گفت: اغلب مخالفان بورس، از 
شفافيت هراس دارند؛ در چند ماه گذشته افرادي كه از 
شفافيت گریزانند تمام تالش خود را به كار بستند تا در 
مقابل عرضه ســيمان در بورس مانع تراشي كنند كه با 

ابالغيه بسيار مثبت وزارت صمت مواجه شدند.
این عضو كميسيون صنایع و معادن مجلس تأكيد كرد: 
راه عالج قيمت گذاري دستوري عرضه در بورس كاالست 
و معتقدیم بورس مي تواند این وضعيت را سامان دهد. او 
اضافه كرد: قيمت سيمان در  ماه نخست عرضه در بورس 
در محدوده 22هزار تومان ثابت بوده و نشان مي دهد اگر 
شرایط عرضه مستمر كاالها در بورس ایجاد شود به هيچ 

عنوان شاهد التهاب قيمتي نخواهيم بود.
رحيمي با بيان اینكه فوالد سال ها ست كه در بورس كاال 
دادوستد مي شــود، گفت: بازار این محصوالت به دليل 
عرضه هاي مناســب مگر به جز مواقعي كــه دولت در 
روند قيمــت  دخالتي كرده، هيچ گاه دچــار تكانه هاي 
شدید نشــده اســت، در نتيجه مجلس مخالف هر نوع 
قيمت گذاري فوالد و ســيمان برخــالف روند طبيعي 
بازار است. سيدعلي موسوي، عضو كميسيون صنایع و 
معادن مجلس هم گفت: عرضه اخير سيمان در بورس 
كاال، چهره واقعي خيلي از توزیع كنندگان این محصول 
را نمایان كرد؛ افرادي كه به واســطه حذف رانت هاي 
چند هزار ميليارد توماني بــه طرق مختلف عليه بورس 
تاختند تا بتوانند كماكان ســيمان را به شيوه سنتي و 
غيرشــفاف معامله كنند كه خوشــبختانه در اجماعي 
ملي این جوســازي ها ناكام ماند. موســوي افزود: این 
افراد به خوبي مي  دانند كه با ورود كل محصول سيمان 
به بورس، دیگر امكان كسب ســودهاي كالن با خرید 
سيمان ارزان و دولتي از در كارخانه و فروش در بازار آزاد 

را نخواهند داشت. 
به گفته این عضو كميســيون صنایع و معادن مجلس، 
واسطه هاي بازار ســيمان در ماه هاي گذشته از فرصت 
قطعي برق كارخانه ها استفاده كردند و توانستند  قيمت  
سيمان را افزایش دهند اما امروز شاهدیم پس از چند ماه 
تالش براي رشد عرضه ســيمان در بورس، قيمت این 
محصول به تعادل رسيده است. از این رو با قيمت گذاري 
دستوري مخالفيم و بر عرضه كل محصوالت در بورس 

كاال اصرار داریم.
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6مطالبهمردمخراسانجنوبي
ازدولتسيزدهم

رئيس جمهوري دیروز جمعه 19شــهریور در ســومين ســفر 
استاني خود از طریق شهرستان طبس وارد خراسان جنوبي شد. 
سيدابراهيم رئيسي در این سفر از پيش تعيين نشده كه با هدف 
بررسي مسائل و مشكالت خراسان جنوبي و تالش براي حل آنها 

انجام شد، ضمن دیدار با مردم از معادن پروده طبس بازدید كرد.
به گزارش همشهري، نماینده قائنات درباره مطالبات مردم استان 
مي گوید: خراسان جنوبي سومين اســتان پهناور كشور و داراي 
پتانسيل هاي گوناگون است. در استان ما هم محصوالت كشاورزي 
اســتراتژیك توليد مي شــود و هم صنایع و معادن و پایانه هاي 

گمركي وجود دارد.
سلمان اســحاقي با بيان اینكه پایانه گمركي یزدان پس از 7سال 
در ابتداي دولت ســيزدهم بازگشایي شــد به همشهري توضيح 
مي دهد: ما در همسایگي 2كشور پاكستان و افغانستان هستيم و 
با كشور هند هم فاصله كمي داریم. هر سه این كشورها پرجمعيت 
هستند و باوجود بازارچه مرزي مي توان بازار خوبي از این جمعيت 
بزرگ داشــت؛ به همين دليــل یكي از خواســته هاي مهم ما از 

رئيس جمهوري تثبيت و بازگشایي گمرك یزدان است.
وي با اشــاره به كاشت 2محصول اســتراتژیك زرشك و زعفران 
در این اســتان ادامه مي دهد: در حالي به فصل برداشت زرشك 
رسيده ایم كه محصول سال گذشته استان در انبارها مانده است 
و خریداري ندارد و اراده اي براي صادرات این محصول هم نيست. 
زعفران قائنات هم یكي از باكيفيت ترین زعفران هاي توليد كشور 
است. از دولت سيزدهم تقاضا داریم عالوه بر فراهم كردن شرایط 
صادرات این محصول استان، دســت دالالن را نيز از بازار زعفران 
كوتاه كند. همچنين با ایجاد زمينه براي فرآوري این زعفران كمك 

كند تا استان بهره بيشتري از محصول ببرد.
آب مشكل دیگر خراسان جنوبي است كه سيدابراهيم رئيسي هم 
در این ســفر به آن پرداخت. نماینده قائنات درباره آن مي گوید: 
خشكسالي در استان بيداد مي كند. پایيز امسال نسبت به 52سال 
گذشته یكي از سخت ترین خشكسالي ها را تجربه خواهد كرد. در 
خراسان جنوبي روستاهاي بسياري وجود دارد كه از داشتن آب 
آشاميدني محروم هستند. توجه به موضوع آب بسيار جدي است. 
ما استاني مرزي هســتيم و نبود آب موجب خالي از سكنه شدن 
روستاها و شهرها مي شود؛ درحالي كه داشتن جمعيت بيشتر براي 

این استان بسيار مهم است.
اسحاقي با اشــاره به افتتاح بخش احياي فوالد استان در ماه هاي 
آینده مي گوید: از رئيس جمهوري مي خواهيم بخش فوالدسازي 
را مورد توجه خود قرار دهد تا بتوانيم از مجتمع بزرگ فوالد قائم 

استان بهره ببریم.
وي دامپروري خراسان جنوبي را موضوع مهم دیگري مي داند كه 
دولت باید به آن توجه كند و مي افزاید: تامين به موقع نهاده هاي 
دامي از موضوعات مهم و حياتي استان است؛ زیرا اگر فكري براي 
آن نشود با بحران افزایش قيمت گوشت، مرغ و دام سبك و سنگين 

مواجه خواهيم شد. 
نماینده قائنــات درباره بازدید رئيس جمهــوري از معدن طبس 
و صحبت درباره حقوق كارگران نيز مي گوید: اســتان ما معادن 
خوبي دارد، اما كارگران با وجود شغل بسيار سختشان با مشكالت 
متعددي مثل پيمانكاري، بيمه و دستمزد پایين مواجه هستند. 
از ســوي دیگر به جز معدن به دليل شيوع كرونا در دیگر بخش ها 
ازجمله خدمات و ساخت وساز هم كارگران زیان بسيار دیده اند كه 
به توجه دولت نياز دارد.  در این سفر احمد وحيدي، وزیر كشور، 
رستم قاســمي، وزیر راه و شهرســازي، رضا فاطمي امين، وزیر 
صنعت، معدن و تجارت، مسعود ميركاظمي، رئيس سازمان برنامه 
و بودجه، غالمحسين اســماعيلي، رئيس دفتر رئيس جمهوري 
و صولت مرتضوي، معــاون اجرایي رئيس جمهوري، رئيســي را 

همراهي كردند.

گرگان را به نام تاریخش مي شناسند؛ 
تقويم
شهري با بام هاي سرخ سفالين و كوي تاريخ

و برزن هایي كه بــا دیوارهاي آجري 
مزین شده بود. شهري كه دارالمومنان نام داشت و از 
مناره ســلجوقي منحصربه فــرد مســجد جامع تا 
جنگل هاي زیباي هيركاني اش كــه به ثبت جهاني 
رسيده، شهره عام و خاص در ایران است. منطقه اي كه 
تاریخ باستان آن را به نام هيركان مي شناخت و تاریخ 
معاصر به آن نام اســترآباد داد، اما از سال1316 نام 
گرگان بر آن نهاده شــد و حاال 20شهریور هر سال، 
ســالروز این نامگذاري، روز گرگان خوانده مي شود؛ 
روزي كه از سال1395 در تقویم ملي ایران نيز ثبت 
شد. نام مشاهيري مانند ميرداماد و فخرالدین اسعد 
گرگاني، بي بي خانوم استرآبادي و... در سپهر فرهنگي 
گرگان حك شده و این شهر تا امروز هم به مشاهير و 
بزرگاني زنده است كه همچنان براي اعتالي فرهنگ 
گرگان زمين تالش مي كنند. نام هایي كه نسل فردا هم 

باید آنان را به خاطر بسپارند.

معلميبيشازيكآموزگار
نمي توان از فرهنگ امروز این كهن دیار حرف زد و نام 
حســين ميركاظمي را نياورد. معلم، شاعر، نویسنده 
و صاحب یك كتاب فروشــي و انتشــارات كوچك. 
ميركاظمي را با كتاب یورت بيشــتر مي شناســيد. 
شــخصي كه عالوه بر آموزگاري از زمان تدریس در 
ســپاه دانش در تكاليف دانش آموزانش جمع آوري 
قصه هاي عاميانه و اشعار ادبيات شفاهي را مي گنجاند. 
خودش مي گوید: فارغ التحصيل رشته تعليم و تربيت 
از دانشگاه تهران هستم و از سال1342 به استخدام 

آموزش و پرورش گرگان درآمدم. 
از ســال1347 با هدایت و راهنمایي هاي اســتادم، 
توران ميرهادي با عزمي راسخ پا به عرصه حفاظت و 
صيانت از قصه هاي فولكلور گذاشتم و بيش از 4دهه 
به جمع آوري این داستان ها مشــغول شدم. در تمام 
سال هاي تدریسم براي عالقه مند كردن نسل جوان به 
فرهنگ و قصه هاي محلي تالش كردم. از ميركاظمي 
18 اثر رمان، داســتان كوتاه و قصه ها و افسانه هاي 

عاميانه به چاپ رسيده است.

شاعريدررجعتبهشاعري
اســتاد پرویز كریمي از دیگر نام هاي آشناي ادبيات 
گرگان و البته عالقه مندان به عصر طالیي ادب دهه 
40 و 50 ایران است. غزل  سرایي كه احمد شاملو او را 
آینده غزل ایران نام نهاد و تنها شــاعري است كه در 
مجموعه شعر خوشه 6 شعر به او اختصاص داده شده. 
همچنين فریدون مشــيري در یكي از سرمقاله هاي 
مجله آدینه به نقد و تحســين شــعر كریمي جوان 
پرداخت، اما سرنوشت با پرویز جوان چندان مهربان 
نبود و مشــكالت خانوادگي 25ســال او را از شعر و 
شاعري دور انداخت.  كریمي كه مدتي است به دليل 
كهولت سن و شــيوع كرونا چندان در محافل ادبي 
گرگان حضور ندارد، مي گوید: بازگشت به شعر تنها 
راه زندگي ام بود. 25ســال همه  چيز را كنار گذاشته 
بودم، اما هر كسي كو دور ماند از اصل خویش/ باز جوید 

روزگار وصل خویش. او ادامه مي دهد: تالشم طي این 
سال ها فقط در شعر نو نبوده و دلم مي خواست غزل 
هم در كمال خودش باشد. از پرویز كریمي مجموعه 

پرچين و آبشار ابریشم منتشر شده است.

مرديبرايتاريخ
استاد اســداهلل معطوفي، تاریخ نگار و مورخ گرگاني 
اســت كه ادعاي بزرگي نيســت اگر بگویيم بيش از 
هر تاریخ نگار دیگــري ورق هاي روزگار باســتان تا 
امروز این منطقه را كنار زده و از آن نوشــته اســت. 
معطوفي در سال1335 در محله سبز مشهد گرگان 
به دنيا آمد. طي همه ســال هاي عمر در این شــهر 
زندگي كرد و همچنان به حيات و فعاليت هایش ادامه 
مي دهد. عالقه مندان به تاریخ او را با كتاب هاي اوسانه 
زندگي نگاهي بر فولكلور گرگان، اســترآباد و گرگان 
در بســتر تاریخ ایران، تاریخ فرهنگ و ادب گرگان و 
استرآباد، تاریخ 4هزار سال ارتش ایران، تاریخ 4 شهر 
تركمن نشين، انقالب مشــروطه در عصر استرآباد و 
البته كتاب هاي دیگري مي شناسند. او كه تمام عمر 
بي كمترین حاشيه اي به فعاليت هایش مشغول است 
تنها گالیه اش را معطوف به حوزه نشر كتاب مي كند و 
مي گوید: گراني كاغذ و اوضاع بد نشر و كتاب نه اجازه 
انتشار به مولفان مي دهد و نه امكان عمومي شدن همه 
تاليف ها را. فكر مي كنم دغدغه انتقال یافته ها به جامعه 

بزرگ ترین دغدغه هر مولفي باشد.

ميانكاغذهايمطبوعات
اما نمي شود درباره فرهنگ زنده و پویاي امروز گرگان 
حرف زد و پاي جراید را به ميان نكشــيد. ســخن از 
مطبوعات گلستان كه به ميان مي آید 2نام را نمي توان 
از یاد برد. احســان مكتبي معلم، با وجود تدریس در 
دانشگاه و تصدي پســت هاي مدیریتي، روزنامه نگار 
و صاحب امتياز روزنامه محلي گلشــن مهر هم است؛ 
جریده اي كه 20سال اســت تحوالت امروز استان را 
ثبت و ضبط مي كند. پس از تعطيلي روزنامه گلستان 
ایران در سال1381 تا امروز به عنوان تنها روزنامه استان 
به فعاليتش ادامه مي دهد. نام بسياري از روزنامه نگاران 
و فعاالن رســانه گلستان با نام گلشــن مهر و مكتبي 
گره خورده و بســياري از اهالي رسانه استان فعاليت 
حرفه اي خود را در این مطبوعــه محلي آغاز كردند. 
نام دیگري كه نمي توان از كنار آن عبور كرد اســتاد 
فروزان آصف نخعي اســت. مردي كه اگر چه ساليان 
طوالني در مطبوعات حرفه اي پایتخت مشغول بود، 
اما شــاید بتوان او را گســترش دهنده روزنامه  نگاري 
حرفــه اي و روزآمــد گلســتان خوانــد. دور ه هاي 
روزنامه نگاري حرفه اي كه براي بيشــتر رســانه هاي 
اســتان رایگان برگزار شــده، تالش بي ادعاي نخعي 
 در تربيت روزنامه نگاران و خبرنــگاران حرفه اي این

 استان است.

  
مشــاهير و بزرگان عرصــه ادب و فرهنگ گرگان به 
همين چند نام ختم نمي شوند. نام هاي زیادي است 
كه مي توان چون ســياهه اي بلند و طومــاري آنها را 
به خاطر آورد. اگر فقط براي مدت كوتاهي در این شهر 
سكونت داشته باشيد، خواهيد دید تالش براي بهتر 
شدن آن هم به شكلي گروهي و اجتماعي بخشي از 
خصوصيت گرگاني هاست. یكي به زبان محلي ترانه 
مي سراید، یكي داوطلبانه اسناد آن را بایگاني مي كند. 
یكي وبالگ به زبان گرگاني مي سازد. در شوراي شهر 
هميشه حاضرند و مطالبه گر. گرگان زنده است. زنده 
به مشاهير امروزش و به نسلي كه مي خواهند شهرشان 

آباد باشد و با شكوه مانند تاریخ به یادماندني اش.

نهمين پروژه انتقال آب كارون موسوم 
به ونك كه با خيز دوباره وزارت نيرو گزارش

بــراي ارزیابــي مجدد به ســازمان 
حفاظت محيط زیست رفته بود، این باربا  اعتراض  
تعدادي از نمایندگان خوزســتان در ســاختمان 
سازمان حفاظت محيط زیست به تعویق افتاد. مجوز 
طرح انتقال آب »ونك سولگان به رفسنجان« یك بار 
در سال1399 ابطال شــده بود. با این حال جلسه 
نهایي ارزیابي آن قرار بود روز چهارشنبه 17شهریور 
در دفتر مسعود تجریشي، معاون سازمان حفاظت 
محيط زیست تشكيل شود كه با حضور اعتراض آميز 
8نفر از نمایندگان خوزستان )جليل مختار نماینده 
آبادان، مجيد ناصري نژاد نماینده شادگان، سيدلفته 
احمدنژاد نماینده خرمشهر، سهراب گيالني نماینده 
شوشتر، حبيب آغاجري نماینده ماهشهر، ابراهيم 
متينيان نماینــده رامهرمــز، محمدطال مظلومي 
نماینده بهبهان و سيداحمد آوایي نماینده دزفول( 

لغو شد.

نامهنگاريهاينماينده
پروژه انتقال 342ميليون مترمكعب از آب رودخانه 
ونك در سرشاخه هاي كارون در سميرم اصفهان به 
دشت رفسنجان براي تعادل بخشي باغ هاي پسته از 
سال1381 مســكوت مانده بود، اما در سال1393 
با نامه وزارت نيــرو دوباره به جریــان افتاد. جليل 
مختار، نماینده آبادان در مجلس شــوراي اسالمي 
مرداد امســال در نامــه اي به تقي زاده خامســي، 
معاون وزیــر نيرو از اعمال فشــار وزارت نيرو براي 
صدور مجوز محيط زیستي این طرح انتقاد كرده و 
خواستار توقف آن شده بود. مختار 16شهریور نيز در 
نامه هایي به مسعود تجریشي معاون سازمان حفاظت 
محيط زیست، علي اكبر محرابيان وزیر نيرو و محمد 
مخبر معاون اول ریاست جمهوري، خواستار توقف 
هرگونه پروژه انتقال آب و لغو تخصيص طرح ونك 
شد. این نامه ها كه به امضاي نمایندگان خوزستان 
و 2نماینده اصفهان در مجلس رسيده بود، نتوانست 
مانع برگزاري جلسه شود. مختار، نماینده آبادان در 
این باره مي گوید: این جلســه به نام بازنگري طرح 
انتقال آب ونك برگزار شد و طي آن با تغيير تخصيص 
)كسر از طرح انتقال آب بهشت آباد و افزایش طرح 
ونك( سهمي براي شــهرهاي بروجن و لردگان در 
چهارمحال و بختياري درنظر گرفته بودند كه موجب 
موافقت برخي نمایندگان چهارمحال با اجراي این 
طرح شد. البته این بار 2نماینده اصفهان در مجلس 
كه حوضه مبدأ طرح به شمار مي آیند در این اعتراض 

با نمایندگان خوزستان همراه شدند. 
او با اشــاره به مشــكالت طرح ونك ادامه مي دهد: 
براساس بررسي ها، حداكثر آب دهي ونك 76ميليون 
مترمكعب است درحالي كه 240ميليون مترمكعب 
و بيش از ظرفيت رودخانــه تخصيص براي كرمان 
درنظر گرفته شــده و قرار بود مجوز محيط زیستي 
طرح در این جلســه صادر شــود كه بــا اعتراض 

نمایندگان رد شد.
مختار خواستار اعالم نظر صریح وزارت نيرو درباره 
طرح ونك مي شود و مي گوید: این طرح قرار است 
با هدف تعادل بخشــي در مناطق كم آب اجرا شود 
درحالي كه انتقال آب جزو ماده38 برنامه توســعه 
ششم نيست و مغایر آن اســت. از سوي دیگر طرح 
ونك براي تامين آب كشــاورزي است درحالي كه 
طبق مصوبه شــوراي عالي آب، انتقــال آب براي 

طرح هاي غيرآشاميدني ممنوع است.
طرح هاي انتقال آب و سدســازي بي رویه، كاهش 
شــدید آب دهي كارون را به دنبال داشــته است. 
شهرهاي آبادان و خرمشهر در پایين دست ترین نقطه 

كارون سال هاست با نفوذ آب شور دریا مواجهند و 
2ميليون نفر نخل در آبــادان دچار مرگ تدریجي 
شده اند. مختار مواضع وزارت نيرو را متناقض مي داند 
و مي گوید: مافيا و نفوذي ها براي وزارت نيرو تعيين 
تكليف مي كنند و طرح آمایش سرزمين را براساس 
منافع خود تغيير داده اند. این وزارتخانه اعتراف كرده 
كه خوزستان با كمبود آب مواجه است، اما از سوي 
دیگر مدعي است طرح هاي انتقال آب به دليل وجود 
آب مازاد در خوزســتان اجرا مي شود. این در حالي 
است كه رودخانه كارون قادر نيست آب آشاميدني 
ما را تامين كند و آبادان با وجــود قرار گرفتن بين 
2رودخانه، آب آشاميدني خود را از رودخانه كرخه 
مي گيرد درحالي كه آب كارون حق مردم حاشيه این 
رودخانه و براي ما حياتي است. نخلستان هاي آبادان 
به دليل تشنگي و آب شــور نابود شدند و ریزگردها 
سالمت مردم را به خطر انداخته است. و نگران بحران 

آب در پایيز هم هستيم.

7طرحانتقالآبكاروندرراهاست
تاكنون 10طــرح انتقال آب با حجــم 1.2ميليارد 
مترمكعب از سرشاخه هاي كارون بزرگ )كارون و 
دز( به فالت مركزي اجرا شده یا در حال اجراست. 
پيش از این سازمان حفاظت محيط زیست، سازمان 
بازرســي كل كشــور و مركز پژوهش هاي مجلس 
مخالفت خود را با اجراي طرح هاي انتقال آب اعالم 
كرده اند. هفتمين طرح انتقــال آب »كوهرنگ3« 
پيش از تكميل در حال بهره برداري اســت و گفته 
مي شود مجوز محيط زیستي »بهشت آباد« هشتمين 
طرح انتقــال آب كارون اخيرا به صــورت محرمانه 
صادر شده است. رئيس دانشــكده مهندسي علوم 
آب دانشگاه شهيد چمران اهواز مي گوید: بيشترین 
نگراني دربــاره سرنوشــت كارون از طرح هاي در 
حال اجرا و در حال مطالعه اســت كــه در صورت 
ادامه منجر به فاجعــه در این رودخانه مي شــود. 
طرح هاي انتقال آب بهشت آباد، كمال صالح و ونك 
با حجمي حدود یك ميليــارد مترمكعب در حال 
اجرا و طرح هاي گوكان، سد شــهيد و سد بيده نيز 
با حجم 500ميليون مترمكعــب درحال طراحي 
است. مهدي قمشي خواستار توقف طرح هاي انتقال 
آب مي شود و مي افزاید: متأسفانه با وجود مخالفت 
مردم و كارشناســان، طرح هاي انتقال آب كارون 
هيچ گاه متوقف نشده است. بنابراین استاندار و وزیر 
نيروي جدید باید این طرح ها را تعيين تكليف كنند 
زیرا ادامــه این طرح ها موجب نگراني و آشــفتگي 
ذهني مردم خوزســتان شده اســت و اجراي این 
طرح ها آینده تيره تري براي این استان رقم مي زند. 
وي تصریح مي كند: هــدف اصلي طرح هاي انتقال 
آب كارون تامين آب كشــاورزي و صنعت بوده كه 
برخالف مصوبه شوراي عالي آب است. این طرح هاي 
غيرعلمي و غيركارشناسي و ضدملي در حالي تامين 
اعتبار مي شــود، كه طرح هاي آبرساني خوزستان 
هميشــه به دليل كمبود اعتبار معطل مانده است و 

وزارت نيرو باید پاسخگوي این پارادوكس باشد.

ابهامدرحكمرانيآب
عضو انجمن محيط زیســتي زاگــرس مهربان نيز 
مي گوید: متأســفانه با وجود مشــكالت ناشــي 
از تغييــر اقليــم و بروز خشكســالي در كشــور، 
نه تنها سياســتگذاري هاي كالن كشــور متناسب 
با این وضعيت تغيير نكرده بلكه شــاهد هســتيم 
تصميم گيران با اجراي پروژه هاي مختلف صنعتي و 
كشاورزي نامتناسب با اقليم به فعاالن محيط زیست 
و دغدغه مندان سرزمين دهن كجي مي كنند. یكي 
از طنزهاي ماجرا آنجاست كه تصميم گيران حوزه 
آب نه تنها به قوانين باالدستي بلكه به قوانين مصوب 
خود نيز پایبند نيســتند كه از آن جمله مي توان به 
بي توجهي به نظام نامه تخصيص اشاره كرد به گونه اي 
كه به جاي كاهش تخصيص آب هاي انتقالي اقدام به 
تعریف پروژه هاي انتقال آب جدید در حوضه كارون 
كرده اند. یوســف فرهادي بابــادي ادامه مي دهد: 
نه تنها روند تخصيص آب غيرشفاف است بلكه اخيرا 
همين نظام نامه تخصيص به صورت كامال مخفيانه 
و بي ســروصدا تغيير كرده و جالب تر آنكه نظام نامه 
جدید حتي در پورتال قوانين وزارت نيرو بار گذاري 
نشــده اســت. او تأكيد مي كند: به نظر مي رسد تا 
ســاختار حكمرانــي آب، مولفه هاي شــفافيت، 
پاسخگویي و مشاركت ذینفعان را مورد توجه قرار 
ندهد، قدم به قدم، ســرزمين را با فرسایش تمدني 
و چالش هاي اساســي تر مواجه  مي كند. متأسفانه 
به علت مهيا نبودن زیرســاخت هاي مخالفت، این 
امكان براي جوامع محلي براي توسعه ظرفيت هاي 
كنش و اقــدام اعتراضي به وجــود نمي آید و اغلب 
اعتراض ها به صورت شورش هاي كور اجتماعي ظهور 
و بروز مي یابد كه از آن جمله مي توان به اعتراض هاي 
آبي چهارمحــال و بختياري و خوزســتان در  ماه 
گذشته اشــاره كرد. به نظر من اصلي ترین وظيفه 
جنبش محيط زیســتي در شــرایط پيش رو دامن 
زدن به شفافيت و مشاركت داشتن در ساختارهاي 
تصميم گيري ها و تصميم ســازي سطوح مختلف 
حكمراني از طریق ساختارهایي همانند »پارلمان 

آب« است.

اعتراضبيپاسخ
اعتراض هاي آبي خوزستان كه تير امسال با خشك 
شدن رودخانه كرخه و تاالب هورالعظيم آغاز و با خبر 
صدور مجوز طرح انتقال آب بهشت آباد گسترده شد، 
كمي آرام گرفته است. » نه به انتقال آب كارون« از 
مطالبات اصلي این اعتراض ها اما همچنان بي پاسخ 
مانده اســت. 2روز پيش قاسم ســاعدي، نماینده 
دشت آزادگان و هویزه از تهيه طرح دوفوریتي توقف 
همه طرح هاي انتقال آب ميان حوضه اي خبر داده 
و پنجشنبه سيدكریم حسيني نماینده اهواز، وزیر 
نيرو را به استيضاح تهدید كرد. آیا طرح هاي انتقال 

آب كارون متوقف مي شود؟

كهگيلویه و بویراحمد معموال بارش 
آبي حدود 3برابر ميانگين كشوري گزارش

دارد، اما این استان هم مانند سایر 
مناطق امسال با كاهش 40درصدي باران مواجه 
شد؛ مسئله اي كه نه فقط تابستاني سخت را رقم 
 زد، بلكه نگراني ها از اســتمرار آن در پي پایيزي
كم بارش هم وجود دارد. بنابر اعالم اســتانداري 
كهگيلویــه و بویراحمــد هم اكنــون 6شــهر و 
210روستاي این استان با تنش آبي مواجه هستند 
و در ميان نام این مناطق نام یاسوج، مركز استان 

نيز دیده مي شود.

وعدههايبيسرانجام
ميرزا، یكي از اهالي روســتاي لوداب شهرستان 
بویراحمد است. او مي گوید: جانمان از حمل آب به 
لب رسيده است. ما خانواده هاي عيال واري هستيم 
و طبيعتــا مصرف آب مان بيشــتر از یك خانواده 
شهري 3-2نفره است. نمي شود هر هفته منتظر 
رسيدن سهميه آب باشيم و بعد از 2روز سهميه مان 
تمام شود. ما در اســتان پرآبي زندگي مي كنيم و 
دیگر تحمل این وضعيــت را نداریم. زینت، یكي 

از اهالي روستاي فيلگاه شهرستان كهگيلویه نيز 
وضعيتي مشابه هم اســتاني اش ترسيم مي كند: 
مشكل آب ما مشــكل امروز نيست. سال هاست 
آب ما جيره بندي می شود. 7سال است به ما قول 
داده اند برایمان مجتمع آبرساني بسازند، اما مدام 
مي گویند باید تا رســيدن اعتبار صبر كنيد. این 
اعتبار كي از راه مي رســد؟  محمد از اهالي شهر 
مادوان نيز مي گوید با وجود نزدیك شدن به فصل 
سرما مشكل آب شهر حل نشده است. او مي گوید: 
یا با قطعي هاي طوالني آب سر و كار داریم یا وقتي 
آب در لوله ها جریان دارد هم فشارش به قدري كم 
است كه با قطع بودن فرقي ندارد. هيچ وقت درگير 
چنين وضعيتي نبودیم. گویا حاال كه تابستان تمام  

شده هم مشكل آب حل نمي شود.

دردسرهايخاموشيتابستاني
مدیرعامل شــركت آب و فاضالب استان معتقد 
اســت: بيشــترین ميزان كم آبي در شــهرهاي 
سي سخت و یاسوج وجود دارد و مشكل شهرهاي 
دیگر تا حدود زیادي رفع شده و بخش عمده اي از 
قطعي آبي كه حداقل شهروندان تجربه مي كردند 

ناشي از قطعي برق تابستاني بود.
اســفندیار برخه مي گوید: با 11تانكر ســيار به 
روســتاهایي كه با تنش آبي مواجهند، آبرساني 

مي شود. البته امور عشایر و تيپ48 فتح نيز براي 
آبرساني سيار به كمك ما آمده اند.

او با بيان اینكــه 2ميليارد تومان بــراي مقابله با 
خشكســالي و در بخش تنــش آبي به اســتان 
اختصاص داده شده اما هنوز یك ریال تخصيص و 
ابالغ نشده است، ادامه مي دهد: قطعي مكرر برق، 
ساعت قطعي آب را در تابستان طوالني تر كرده بود. 
با یك ساعت قطعي برق حداقل حدود 8ساعت آب 
شهر قطع مي شــود. انتظار داریم مردم با توجه به 
كاهش بارندگي ها و كم آبــي حتما به نصب تانكر 
ذخيره اقدام كنند. برخی با بيان اینكه بارش ها در 
مناطق سردسيري كهگيلویه و بویراحمد هر سال 
در ماه هاي فروردین، اردیبهشــت و خرداد شروع 
مي شد، تصریح مي كند: متأســفانه امسال فقط 
2ميلي متر بارندگي داشته ایم. در چنين وضعيتي 
ما با انشــعاب هاي غيرمجاز، آن هم با برداشــت 
باال مواجه هستيم كه متأســفانه بيشتر باغ هاي 
شهرســتان هاي بویراحمد و دنا با آب آشاميدني 
آبياري مي شــوند كه این ظلم بزرگي به مردم و 

منابع تامين آب است. 
معاون حفاظت و بهره برداري از منابع آبي شركت 
آب منطقه اي این استان نيز درباره وضعيت ذخایر 
آبي كهگيلویه و بویراحمد مي گوید: در سال آبي 
كه گذشــت 316ميليون مترمكعب آب وارد سد 

كوثر شد كه 57ميليون مترمكعب كمتر از مدت 
مشابه سال آبي گذشته بود. به گفته اسالم قدمي، 
حجم مخزن ســد كوثر500 ميليون مترمكعب، 
معادل 91درصد گنجایش مخزن این ســد است 
كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 8درصد كاهش 

یافته است.
او اضافه مي كند: همچنين امســال 282ميليون 
مترمكعب آب از ســد كوثر رهاســازي شده كه 
87ميليون مترمكعب براي مصارف آشــاميدني، 
32ميليــون مترمكعب كشــاورزي، 2/5ميليون 
مترمكعب آب صنعــت و 160ميليون مترمكعب 

رهاسازي آب براي كنترل مخزن حقابه پایين دست 
و برابر مصارف زیست محيطي بوده است. همچنين 
امسال مجموع آب ورودي به مخزن سد شاه قاسم، 
3ميليون مترمكعب بوده كه نسبت به مدت مشابه 

سال قبل 12ميليون مترمكعب كمتر شده است.
 قدمي با بيان اینكه اثرات خشكســالي در استان 
جدي تر از آن چيزي است كه عموم تصور مي كنند، 
توضيح مي دهد: فقط 15درصد از حجم مخزن سد 
شاه قاسم پر است؛ بنابراین لزوم سهميه بندي آب 
براي كشاورزي اراضي باغي شهرستان بویراحمد 

امري اجتناب ناپذیر است.

6شهرو210روستايكهگيلويهوبويراحمددرگيرباتنشآبي
فاطمهميرزايی

خبرنگار

20 شهریور روز گرگان

گرگان به مشاهيرش 
زنده است

ستارهحجتي
خبرنگار

نهمين طرح انتقال آب كارون به تعويق افتاد
جلسه نهایي بررسي طرح انتقال آب »ونك سولگان به رفسنجان« 

با اعتراض 8نفر از نمایندگان خوزستان لغو شد
نادرهوائليزاده

خبرنگار

حضورنمايندگانخوزستاندردفترمسعودتجريشی،معاونسازمانحفاظتمحيطزيست
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طي 7ســال، 15هزار ميليارد تومان 
محيط
بودجه براي احياي ششمين دریاچه زيست

بزرگ آب شــور دنيا هزینه شــد، اما 
تصاویر رسيده از ایستگاه فضایي چين نشان مي دهد 
که تراز آب و وسعت این دریاچه در بدترین شرایط 
ممكن خود قرار دارد. از ابتداي سال آبي جاري یعني 
از پایيز 99تاکنون کمتر از 200ميليون مترمكعب 
حقابه به این دریاچه رســيده و با شــواهدي که در 
سدسازي ها، کاهش نزوالت جوي و مصارف شدید 
آب کشــاورزي دیده مي شــود، بي شــك مي توان 
 وضعيت موجــود را آخریــن نفس هــاي دریاچه

 اروميه دانست.
دریاچه اروميــه در شــمال غرب کشــور، یكي از 
بزرگ ترین دریاچه هاي نمكــي جهان و ذخيره گاه 
زیست کره یونسكو محسوب مي شود که این روزها 
به دليل خشكسالي و ســوءمدیریت، نفس هاي آخر 

خود را مي کشد.
مسعود تجریشــي، مدیر دفتربرنامه ریزي وتلفيق 
ســتاد احياي دریاچه اروميه یك مــاه پيش اعالم 
کرد کــه »برنامه احيــاي دریاچه اروميــه بيش از 
98درصد پيشرفت داشته و 15هزار ميليارد تومان 
بودجه داخلي و خارجي به قيمــت امروز، براي آن 
هزینه شده است.« اما ایســتگاه فضایي چين با نام 
»تيانگونگ« روز گذشــته 9 تصویر از سرزمين ها و 
آب هاي کره زمين منتشر کرده است که یكي از آنها 
مربوط به دریاچه اروميه بود. این ایســتگاه فضایي 
از ماه فروردین ســال جاري، کار خود را آغاز کرده و 
تصاویر گرفته شده از این ایستگاه، توسط 3فضانورد 
چيني مستقر در واحد اصلي ایستگاه فضایي چين 

منتشر شده است.

كاهشترازآبووسعتدرياچه

جدیدترین خبرها از دریاچه اروميه نشــان مي دهد 
که آب این دریاچه طی یك سال، بيش از 2ميليارد 
مترمكعب کاهش یافته است. شرکت آب منطقه اي 
آذربایجان غربي در پایگاه اطالع رســاني خود اعالم 
کرد که تراز دریاچه اروميه62سانتي متر کاهش دارد. 

براساس آخرین برآوردها در روز 17شهریور امسال، 
تراز فعلي دریاچه 1270.69 متر است که این ميزان 
در مدت مشابه سال گذشــته 1271.31 متر بود و 
آمار مقایسه اي نشان از کاهش 62سانتي متري تراز 
دریاچه دارد. همچنين وسعت فعلي دریاچه اروميه 
2194کيلومترمربع اســت که این ميزان در مدت 

مشابه سال گذشته 3655کيلومترمربع بود.
از سوي دیگر، هم اکنون دریاچه اروميه 2ميليارد و 
860ميليون مترمكعب آب دارد که در مدت مشابه 
ســال گذشــته این ميزان 4ميليارد و 880ميليون 
مترمكعب بود. این یعنــي حجم آب دریاچه در یك 
ســال، 2ميليارد و 20ميليــون مترمكعب کاهش 

داشته است.

حقابهنداريم

اوایل اردیبهشت امسال بود که ستاد احياي دریاچه 
اروميه اعالم کرد؛ با وجود پيگيري هاي انجام شده، 
وزارت نيرو هنوز حقابه زیست محيطي دریاچه اروميه 
را پرداخت نكرده و تراز آب دریاچه اروميه نســبت 
به مدت مشابه در سال قبل 38سانتي متر کمتر شده 
است. این کاهش تراز در شــهریور ماه امسال تقریبا 
دوبرابر شده اما همچنان وضعيت ناگواري در انتظار 

دریاچه اروميه است.
همه  چيز به یك خلــف وعده بازمي گــردد. وزارت 
نيروي دولت دوازدهم، در تابســتان99، عدد دقيق 
حقابه دریاچه اروميه طي سال آبي 1400-1399 را 
640ميليون مترمكعب اعالم کرده بود که این ميزان 
قرار بود از ابتداي آذرماه 99تا آخر اردیبهشت امسال 
به سمت اروميه رهاسازي  شود. اما دریچه سدها را به 

روي اروميه بستند. 
وزارت نيرو تنها به این اطالعيه اکتفا کرد که »سال 
آبي جاري، ســال خشك و کم بارشــي بوده و برف 
زیادي در حوضه آبریز دریاچه اروميه نباریده که طي 
فروردین و اردیبهشت به سمت سدها حرکت کنند.« 
این در حالي است که براساس توافق هاي انجام شده 
قرار بود، در سال هاي کم بارشي مثل امسال مصرف 
آب در تمامي حوزه ها ازجمله کشاورزي کاهش پيدا 
کرده تا محيط زیست بتواند حق خود را برداشت کند، 
اما متأســفانه حقابه دریاچه اروميه از بين رفت تا با 

چنين تصویر ناگواري روبه رو شویم.

آمار ســازمان هواشناسي نشــان مي دهد؛ ميزان 
بارش ها در حوضه آبریز دریاچه اروميه نسبت به سال 
قبل حدود 20درصد کاهش یافته است. همچنين 
گرما و تبخير آب نيــز مزید بر علت شــده تا تراز و 
حجم آب دریاچه اروميه کاهش شدیدي پيدا کند. 
بدین ترتيب حقابه دریاچه اروميه عمال طي سال آبي 

جاري از دست رفته است.
 حتي ســازمان حفاظت محيط زیست و ستاد سابق 
احياي دریاچه اروميه اعالم کرد که اگر آب به سمت 
دریاچه اروميه رهاســازي شود، کشــاورزان آن را 

مصرف خواهند کرد.
 البته در بســياري از کشــورهاي جهان ابتدا سهم 
محيط زیست پرداخت مي شــود، سپس براي سایر 
مصارف برنامه ریزي مي شود. اما متأسفانه در ایران 
تمام آب موجود مصرف مي شود و به محيط زیست 

چيزي تعلق نمي گيرد.

ستادميرود،مركزميآيد

اوایل هفتــه گذشــته بود کــه معاون اســتاندار 
آذربایجان غربي اعالم کرد مرکز آینده پژوهي دریاچه 
اروميه جاي ستاد احيا را مي گيرد. البته وي گفت که 
تصميم تعطيلي ستاد در اواخر دولت گذشته گرفته 
شد. براساس آنچه اعالم شــده این مرکز قرار است 
اتمام طرح هاي نيمه تمام ستاد احياي دریاچه اروميه 
را پيگيري کرده و وظيفه هماهنگي بين دستگاهي را 
انجام دهد تا از یك ستاد به یك مرکز هماهنگي تنزل 
پيدا کند. ناگفته نماند که خبرگزاري ایرنا 13شهریور 
اعالم کرد که براي اتمام کامل ساختمان این مرکز، 

 9ميليارد تومان هزینه خواهد شد.

آمارحوضهآبريزاروميه

بالیي که بر سر حوضه آبریز اروميه آمده تازه محصول 
36سد افتتاح شــده در این حوضه است. براساس 
اطالعات پایگاه وزارت نيرو، هم اکنون 31سد جدید 
در این حوزه در دســت مطالعه و 12سد نيز در حال 
ساخت اســت که اگر همه این موارد عملياتي شود، 
تعداد ســدهاي حوضه آبریز اروميه بيش از 2برابر 
وضع فعلي خواهد شــد و به 79سد خواهد رسيد تا 

قطره اي آب به دریاچه اروميه روانه نشود.

نفس هاي آخر درياچه اروميه گردشگری

اخبار کوتاه

آغازواكسيناسيونبخشگردشگري
بااولويتهتلها

20 ماه از پاندمي کرونا در جهان مي گذرد. در یك سال نخست صنعت 
گردشگري جهان به طور کامل با رکود مواجه شد اما همزمان با آغاز 
واکسيناســيون در جهان حاال نزدیك به یك ســال است که صنعت 
گردشگري در تعدادی از  کشورهاي جهان بازیابي شده و فعاليت هاي 
مرتبط با سفر و گردشگري به شــرط واکسن ازسرگرفته شده است. 
حتي برخي کشورها موضوع پاسپورت واکسن و ميزباني از گردشگران 

واکسن را در اولویت برنامه هاي گردشگري خود قرار داده اند.
حاال بعد از 18ماه از شــيوع کرونا در ایران و گذشت چند ماه از آغاز 
واکسيناسيون سراسري در کشور، صنعت گردشــگري ایران که از 
ماه ها قبل تالش ها براي واکسينه شدن فعاالن این بخش را آغاز کرده 
بود توانست مجوز واکسيناســيون ویژه دریافت کند. این مجوز اما با 
پيگيري عزت اهلل ضرغامي، وزیر جدید ميراث فرهنگي، گردشگري و 
صنایع دستي از وزیر بهداشــت در هيأت دولت و براساس درخواست 

فعاالن بخش خصوصي صنعت گردشگري کشور ممكن شده است.
برهمين اساس از اواخر هفته گذشــته روند واکسيناسيون کارکنان 
هتل ها و هتلدارها در کشور آغاز شــد. مراکز اقامتي در صدر اولویت 
واکسيناســيون فعاالن صنعت گردشــگري قرار گرفته اند و در این 
برنامه قرار اســت تمامي کارکنان هتل ها و هتلدارها در سریع ترین 
زمان ممكن در برابر کرونا واکسينه شــوند. همين دیروز هتل هاي 
مشهد یك به یك از پایان واکسيناسيون نوبت اول کارکنان خود خبر 
دادند. براساس برخي خبرها که در فضاي مجازي منتشر شده است، 
واکسن فایزر بيون تك آلمانی در برخي هتل هاي مشهد به کارکنان 
هتل ها تزریق شده است. این در حالي است که وزارت بهداشت اعالم 
کرده است واکســن فایزر حتی از نوع آلمانی در ایران وجود ندارد و 
این محصول تقلبي است. واکسن آسترازنيكا و سينوفارم البته به طور 
کامل در اختيار تيم واکسيناسيون کارکنان هتل ها قرار گرفته است 
تا شاید با آغاز واکسيناســيون فعاالن بخش گردشگري کشور روند 
شروع سفرها در ایران تسریع شود و دفاتر خدمات گردشگري بتوانند 
با آغاز ســفرها فعاليت خود را پس از یك رکود شدید از سر بگيرند. 
وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنایع دستي البته هفته گذشته 
از آغاز واکسيناســيون تمام مشاغل صنعت گردشــگري ایران خبر 
داده بود، اما روند واکسيناســيون تمامي مشاغل صنعت گردشگري 
کشور با واکسينه کردن کارکنان مراکز اقامتي و هتل ها اعم از هتل، 
مهمانپذیر، مسافرخانه و اقامتگاه هاي بومگردي آغاز شده و در روزهاي 
آینده راهنمایان گردشگري، کارکنان دفاتر خدمات مسافرتي نيز قادر 
به دریافت واکسن براي آغاز فعاليت هاي خود بيش از گذشته خواهند 
شد. عزت اهلل ضرغامي، وزیر ميراث فرهنگي، گردشگري و صنایع دستي 
واکسيناسيون فعاالن بخش گردشگري را از اولویت هاي برنامه کاري 
خود اعالم کرده بود که این برنامــه در مدت حضور 10 روزه او در این 
وزارتخانه دنبال شد و توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

به تأیيد رسيد و از پایان هفته گذشته آغاز شد.

تشكيلشورايراهبردي
برايمديريتهورامان

مدیرکل ميراث فرهنگي، گردشــگري و صنایع دســتي اســتان 
کردستان از تشكيل شوراي راهبردي به منظور حفظ بافت منظر 
فرهنگي منطقه  جهاني هورامان با حضور کارشناســان اداره هاي 

ميراث فرهنگي 2 استان کردستان و کرمانشاه خبر داد. 
به گزارش مهر، یعقوب گویليان در جلســه اي بــا حضور معاونان 
استان هاي کردســتان و کرمانشــاه به منظور برنامه ریزي براي 
برگزاري مراسم روز جهاني و هفته گردشگري در هورامان گفت: 
ثبت جهاني، برنامه اي در سطح جهاني مي طلبد بنابراین باید بسيار 
جامع تر در زمينه برنامه ریزي براي منطقه هورامان اقدام شود. او 
افزود: تعيين ضوابط در بخش هاي صنایع دســتي، گردشگري، 
معماري، فرهنگ، طبيعت و سایر بخش هاي هورامان امر ضروري 
است و اداره کل هاي استان هاي کردستان و کرمانشاه باید در این 

زمينه همكاري بيشتري داشته باشند. 

گویليان با اشــاره به لزوم ظرفيت ســنجي پذیرش گردشــگر 
در تمام روســتاهاي هورامــان به منظور حفظ ایــن منطقه در 
تمام بخش ها عنوان کــرد: همكاري دفاتر خدمات مســافرتي، 
دهياران روستاها، فرمانداران، هتلداران، اقامتگاه هاي بوم گردي، 
راهنمایان ایرانگردي و جهانگردي و سایر برنامه ریزان سفر براي 
 حضور مسئوالنه گردشــگران در روســتاهاي منطقه هورامان 

ضروري است.

بارشپراكندهدر۵استان
ووزشبادشديددرشرقكشور

مدیرکل  پيش بيني و هشدار سریع سازمان هواشناسي وضعيت 
آب و هوایي کشــور از بارش باران پراکنده در 5استان و وزش باد 
شدید در نوار شرقي خبر داد. صادق ضيایيان به ایسنا گفت: امروز 
در استان هاي گيالن، مازندران و گلستان ابرناکي و بارش پراکنده 
پيش بيني مي شود و در ســاعات بعدازظهر در غرب هرمزگان و 
جنوب فارس افزایش ابر، گاهي بارش پراکنده و وزش باد شدید 
انتظار مي رود.  وي افزود: روز یكشنبه نيز براي ارتفاعات مازندران 
بارش پراکنده و خفيف پيش بيني مي شود و وزش باد شدید در نوار 
شرقي تداوم خواهد داشت.  مدیرکل  پيش بيني و هشدار سریع 
سازمان هواشناسي ادامه داد: آســمان تهران امروز صاف، گاهي 
همراه با وزش باد و در اواخر وقت قسمتي ابري خواهد بود. فردا 
نيز آسمان پایتخت صاف و در اواسط روز همراه با وزش باد است.

و  آمارهــا  گزارش هــا، 
نقشــه هاي هواشناسي در ريزگرد

هفته هــاي اخير نشــان 
مي دهد، خيزش گردوغبار در مناطق شرق 
کشور شــدت گرفته و براســاس آخرین 
گزارش هواشناســي خيزش گردو خاك 
پدیده غالب هواشناسي در چند روز آینده 
در شرق کشــور به ویژه شمال سيستان و 
خراســان جنوبي خواهد بــود. مدیرکل 
محيط زیست خراســان رضوي نيز اعالم 
کرده است که ساالنه 219هزار تن خاك از 
محل کانون هاي گردوغبــار داخلي وارد 
هواي این استان شده و در معرض تنفس 
ساکنان این استان قرار مي گيرد. از سوي 
دیگر آخرین بررســي هاي انجام شده از 
ســوي ســازمان جنگل هــا، مراتــع و 
آبخيزداري نشــان مي دهــد هم اکنون 
30کانون تحت تأثير فرســایش بادي در 
خراسان رضوي وجود دارد که وسعت آنها 
طي سال هاي گذشته 2برابر شده و اکنون 
22شهرستان استان را درگير کانون هاي 

گردوغبار کرده است.
تورج همتــي، مدیرکل محيط زیســت 
خراســان رضوي مي گوید: سطح کنوني 
مناطــق بحراني زیــر تأثير فرســایش 
بــادي در خراســان رضــوي بيــش از 
یك ميليون و200هزار هكتار است و حال 
آنكه قبــل از این 750هــزار هكتار بوده 
است. همتي براساس مطالعات منشأیابي 
انجام شده در حوزه کانون هاي گردوغبار 
درگفت وگو با ایرنــا این طورتحليل کرده 
که این کانون ها پراکنش باالیي در استان 
دارند امــا کانون هاي بحراني اســتان در 
شهرستان هاي سبزوار، گناباد، رشتخوار، 
خواف و تایباد است که 2.5ميليون هكتار 
از مجموع 3.3ميليون هكتار عرصه هاي 
تحت تأثير فرسایش بادي خراسان رضوي 

را شامل مي شوند.
این روزها هواي سيســتان و بلوچستان 
هــم در محاصــره گردوغبار گســترده 
است. براســاس گزارش هاي هواشناسي 
سيستان و بلوچستان، گردوغبار گسترده 
به واســطه وزش بادهــاي 120روزه در 
شــمال این اســتان، غلظت ذرات معلق 
در هواي شــهر زاهدان را به 10برابر حد 
مجاز رسانده و بيشــينه غلظت غبار در 

 زاهدان به 1481ميكروگرم بر مترمكعب 
رسيده است.

نواحيشرقيوتاالبهايخشكيده
كانوناصليريزگردها

براســاس اطالعات پایگاه اطالع رساني 
Dust forecast  کــه مرجع جهاني 
اطالعــات ریزگردهاســت، کانون هاي 
ریزگرد ایران که در ســال1400 هواي 
برخي شهرهاي کشور را تحت تأثير خود 
قرار دادند، شــامل کانون هــاي ریزگرد 
جنوب غربــي، نواحــي مرزي شــرق، 
جنوب شرقي و شمال شرقي بودند. یعني 
ریزگردهاي بهاري اخير کشــور منشــأ 
داخلي و محلي داشــتند و نگران کننده 
آنكــه ریزگردها حتي بــه برخي مناطق 
کوهستاني نيز به دليل خشكيدگي بستر 
رودخانه ها و آبرفت هــا راه یافتند. البته 
کانون دشــت هاي غربي کشور عراق نيز 
مانند هر سال در وسعت و شدت ریزگردها 

مؤثر بوده است.
معاون محيط زیســت انســاني سازمان 
حفاظت محيط زیســت، دليل 40درصد 
کانون هاي بحراني گردوخاك در کشــور 
را تاالب هاي خشك شده مي داند و دراین 
باره گفته است به دنبال این هستيم که با 
همكاري وزارت نيرو نياز آبي تاالب هایي 
که منشا گردوغبار هســتند را مشخص 
کنيم و وزارت نيرو نيز متعهد به تامين نياز 
آبي شود. مسعود تجریشي البته به ایسنا 
مي گوید: »وســعت کانون هاي خارجي 
گردوغبار نيز 350ميليون هكتار است و 
به دنبال آن هستيم با همكاري وزارت امور 

خارجه همراه با کشورهاي منطقه ائتالف 
مدیریت این کانون ها را تشــكيل دهيم. 
درحال حاضر تفاهمنامه هاي چندجانبه 
با برخي کشورهاي منطقه داریم. اما قصد 
داریم یك برنامه منطقه اي براي مدیریت 

کانون هاي گردوغبار داشته باشيم.«
 مجتبي یوسفي، ســخنگوي فراکسيون 
شــوراها و مدیریت شــهري و روستایي 
مجلــس نيــز اخيــرا گفته اســت که 
خشكســالي شــدید امســال و کاهش 
بارندگي، خطر 350ميليون هكتار منطقه 
غبارخيز کشورهاي همسایه را براي کشور 
ایران تشدید مي کند که وسعت گردوغبار 
خارجي، به طور ميانگين 150ميليون تن 

غبارخيزي دارند.
این کارشناس محيط زیســت با اشاره به 
کانون هاي ریزگرد مي گوید: »این کانون ها 
هم داخلي و هم خارجي اســت. در واقع 
مناطق بياباني، خشــك و نيمه خشــك 
فاقد پوشش گياهي و رطوبت سطحي که 
ذرات غبار را توليد مي کنند، کانون هاي 
ریزگردها هستند. کانون هاي داخلي که 
بيابان ها و دشــت ها یا تاالب هاي خشك 
را شامل مي شــود و کانون هاي خارجي 
عمدتا مناطق بياباني عراق، سوریه و اردن 

و عربستان است.«

وسعتكانونهايداخليگردوغبار،
34/6ميليونهكتار

علي محمد طهماســبي بيرگانــي، دبير 
ستاد ملي مقابله پدیده گردوغبار چندي 
پيش با تأکيد بر اینكه امسال از نظر انتشار 
گردوغبار سال ســختي پيش رو خواهيم 

داشــت، به پانا گفت: »امســال زودتر از 
سال هاي گذشــته گردوغبار شروع شده 
و یك علت آن مي تواند تفاوت بارش طي 
2سال گذشته با امســال باشد اما امسال 
ســال ســخت تري خواهد بــود.« او در 
پاسخ به این سؤال که وسعت کانون هاي 
داخلي گردوغبــار چقدر اســت، گفت: 
»طبق آخریــن اقدامي که در ســال98 
براي منشــایابي گردوغبار داخلي انجام 
شــد، حدود 34.6ميليون هكتار سطح 
کانون هاي داخلي است که با شدت هاي 
خيلي کم تا خيلي شــدید در 22استان 

پراکندگي دارند.«
به گفتــه کارشناســان رد ســال جاري 
کانون هاي ریزگــرد در نواحي شــرقي 
کشور، سيســتان و بلوچستان و خراسان 
جنوبي و رضوي به شدت فعال شده است. 
طبق آخرین آمار ها ميزان حد مجاز براي 
ریزگردهاي معلق در هوا 150ميكروگرم 
بر مترمكعب اســت. این در حالي است 
که در تير ماه گذشــته غلظت ذرات غبار 
با اندازه 10ميكرون در هواي سيســتان 
و بلوچســتان بــه 7864ميكروگــرم بر 

مترمكعب یعني 51برابر حد مجاز رسيد.
همچنين طبق آخرین آمار محيط زیست 
خراســان رضــوي، ســطح کنونــي 
مناطــق بحراني زیــر تأثير فرســایش 
بــادي در خراســان رضــوي بيــش از 
یك ميليون و200هــزار هكتار اســت و 
 حال آنكــه قبل از این 750هــزار هكتار

 بوده است.
درحالي که ریه هاي نواحي شرقي کشور از 
گردوغبار پر شده، علي محمد طهماسبي 
بيرگاني، دبير ســتاد ملي مقابله پدیده 
گردوغبــار، اقدامــات این ســتاد را در 
ســال جاري اینطور شرح مي دهد: »یكي 
از تدابيري که امســال در دستور کار قرار 
گرفته است، به همه استان ها اعالم شد که 
شرایط هشدار را جدي بگيرند و بحث هاي 
مربوط به پيشــگيرانه بودن را در اولویت 
قرار دهنــد. از طرفي تمــام اقداماتي که 
باید به صورت روتين توسط دستگاه هاي 
مختلف انجام شــود، در حــال پيگيري 
است. همچنين برنامه هاي مدیریت و مهار 
گردوغبار در سال1400 در دست انجام 
است اما اقدامات اجرایي هميشه زمان بر 
اســت و الزاما شاید در ســطح گسترده 
نتوان اقدامات مقابلــه اي انجام داد و باید 
بر مدیریت پدیده و سازگاري توجه کرد.«

طبق   گزارش   سازمان محيط زیست ساالنه 219هزار تن خاك تنها وارد هواي خراسان رضوي مي شود و  ماه پيش درسيستان و بلوچستان غلظت ذرات معلق در هوا به 10برابر حد مجاز رسيد

ريه هاي شرق ايران مملو از گردوغبار است
محمدصادقخسرويعليا

خبرنگار

تيرخالصبهخرسقهوهايفيروزكوه
رئيــس اداره حفاظت 
محيط زیست فيروزکوه 
با تأیيد مرگ یك قالده 
خــرس قهــوه اي بالغ 
در ایــن شهرســتان، 
گفت: این خرس بر اثر 
اصابت 2گلوله شكاري 
از فاصلــه نزدیــك به 
حيوان، کشــته شده  
است. داریوش فرخي 

به ایرنا افزود: مأموران یگان حفاظت محيط زیســت فيروزکوه حين گشت و کنترل 
مزارع منطقه آزاد ارجمند الشه یك قالده خرس قهوه اي را کشف مي کنند. وي گفت: 
بررسي کارشناسان نشان مي دهد که اصابت 2گلوله به این حيوان باعث مرگش شده 
بود. به گفته وي موضوع به اطالع مقام قضایي رسيده و دستورات الزم براي برخورد با 

متخلفان صادر شده است. 
رئيس اداره محيط زیست فيروزکوه با بيان اینكه در مرحله قضایي تفتيش چادرها در 
حوالي محل در دستور کار است، گفت: با وجود استقرار برخي زنبورداران در منطقه، 
این موضوع در حال رسيدگي است. فرخي افزود: الشه این خرس ميان روستاي اهنز 

و لزور بخش ارجمند فيروزکوه پيدا شده است.

حيات وحش

   آب دریاچه اروميه با نرسيدن حقابه در یك سال اخير، 2 ميليارد مترمكعب کاهش یافته است
   تاکنون 36سد در حوضه آبریز اروميه به بهره برداري رسيده و  43سد دیگر در دست مطالعه و ساخت است

تعداد سدهاي حوضه آبريز اروميه
تعدادوضعيت سد

31 سددر دست مطالعه

12سددر حال ساخت

36سدبهره برداري شده

79سدكل

رقم بودجه هاي صرف شده براي احياي درياچه اروميه

رقم بودجهسال
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 رایزني هاي منطقه اي و بين المللي وزیر 
سیاست 
راهبــرد خارجی و  دارد  ادامــه  خارجــه 

سياست خارجي دولت سيزدهم حداقل 
در 3حوزه »مذاكرات برجام و فعاليت هاي هسته اي«، 
»سياستگذاري با كشورهاي عربي« و »حمایت از صلح 
در كشــورهاي همجوار« در حال شكل گيري و آشكار 

شدن است.
از یك سو افغانستان با 954كيلومتر مرز مشترك با ایران 
همچنان درگير ناآرامي است و از سوي دیگر نگاه هاي 
بســياري به نشست شــوراي حكام آژانس بين المللي 
انرژي اتمي و آینده گفت وگوهاي وین دوخته شــده 
است؛   آن هم در شرایطي كه با گذشت 3ماه از پایان دور 
ششم مذاكرات وین، سرنوشت مذاكرات احياي برجام به 

محاق فرورفته است.
روزهاي شلوغ سياست خارجي البته فقط به رایزني هاي 
حضوري و تلفني محدود نيست و رئيس جمهوري نيز 
پس فردا )دوشــنبه( در نخستين ســفر خارجي خود 
براي شركت در نشست ســازمان همكاري شانگهاي 
راهي تاجيكســتان خواهد شد. از ســوي دیگر سفير 
ایران در ســازمان ملل نيز خبر داده كه نشست بعدي 
وزراي خارجه 6كشور همسایه افغانستان براي بررسي و 
رایزني درباره تحوالت این كشور به ميزباني تهران برگزار 
مي شود و تأكيد كرده كه طالبان باید به تعهدات خود 
عمل كند. در همين حال اظهارنظر مقامات و رسانه هاي 

خارجي نيز دربــاره برجام و رویكرد ایــران براي ادامه 
مذاكرات جریان دارد. به نظر مي رســد دیپلماسي این 
روزها بار دیگر ميدان دار عرصه سياست در كشور است.

افغانستان و وين محور رايزني هاي امیر عبداللهیان
وزیر امور خارجه كشورمان در گفت وگوهایي با همتاي 
روس خود و دبيركل ســازمان ملل بــار دیگر موضع 
ایران درباره آینده برجام و تحوالت فعلي افغانســتان 
را روشــن كرده اســت. آنتونيو گوتــرش در تماس 
تلفني با اميرعبداللهيــان با قدردانــي از تالش هاي 
جمهوري اســالمي ایران در ميزباني سخاوتمندانه از 
آوارگان افغانســتاني، تأكيد كرد كه متعهد به حمایت 
از تالش هاي ایران در ميزباني از آوارگان است. گوترش 
همچنين ســازمان ملل را حامي توافــق و گفت وگو 
به عنوان اصلي مهم و قوام دهنده دانست و ازسرگيري 
گفت وگوهاي هســته اي را مورد تأكيد قرار داد. وزیر 
خارجه كشــورمان هم از آمادگي ایران براي همكاري 
با دبيركل ســازمان ملل براي حل و فصل سياســي 
وضعيت فعلي افغانســتان در تداوم نشســت وزراي 
خارجه كشورهاي همسایه افغانســتان با ایفاي نقش 
سازمان ملل صحبت كرد. به گزارش ایسنا، او همچنين 
با توجه به موج جدید پناهنــدگان، ضمن ابراز نگراني 
جدي بر ضرورت مســاعدت هاي سازمان هاي ذیربط 
در ســازمان ملل تأكيد كرد. در ادامه نيــز وزیر امور 

خارجه ایران و دبيركل ســازمان ملل متحد ضرورت 
تشكيل دولتي كامال فراگير را با ایفاي نقش همه اقوام 
افغانســتاني مورد تأكيد قرار دادنــد. اميرعبداللهيان 
بار دیگر گفت كه دولت در حال بررســي هاي الزم در 
زمينه مذاكرات وین و برجام است.او افزود: »متأسفانه 
آمریكایي ها با تداوم  تحریم هاي غيرقانوني خود دچار 
یك سوءمحاسبه شده اند و تصور مي كنند مي توانند از 
آن به عنوان اهرم  مذاكراتي استفاده كنند.« وزیر خارجه 
ادامه داد: »طرف هاي مذاكره باید با دركي واقع بينانه به 
وین بيایند و حقوق و منافع ملــت ایران را مورد توجه 
جدي قرار بدهند و مذاكراتي از نظر ما قابل قبول است 
كه نتيجه ملموسي در پي داشــته باشد.« اما موضوع 
دیگري كه وزیر خارجه در گفت وگو با دبير كل سازمان 
ملل روي آن تأكيد كرد پيگيري حقوقي و بين المللي 
ایران در زمينه پرونده ترور سردار شهيدقاسم سليماني 
بود. اميرعبداللهيان تأكيد كــرد: »آمریكا نمي تواند از 
مسئوليت قطعي خودش در ترور سردار و قهرمان بزرگ  

مبارزه با تروریسم سر باز بزند.« 

توصیه هاي ايران و روســیه به غربي ها در آستانه 
نشست آژانس

گفت وگو با همتاي روســي درباره برجــام و تحوالت 
افغانستان دیگر برنامه وزیر خارجه در روزهاي اخير بود. 
طبق گزارش ها در این گفت وگو، مســائل و موضوعات 
مرتبط با روابــط دوجانبه، دیدار مقامات 2كشــور در 
حاشيه اجالس شانگهاي، تقویت همكاري ها در حوزه 
مهار كرونا، مشكالت تجار و فعاالن اقتصادي براي تردد 
طبيعي به روسيه، تحوالت منطقه و ابتكارات مرتبط با 
افغانستان و موضوعات مرتبط با برجام مورد تبادل نظر 
قرار گرفت. درخصوص برجام  و مذاكرات وین نيز وزیر 
خارجه روسيه ضمن تبادل نظر با اميرعبداللهيان گفت: 
»روســيه همانند ایران هيچ گونه تغييري در برجام را 
نمي پذیرد و خواســتار اجراي كامل توافق هســته اي 
اســت.« در همين حال ميخائيل اوليانــوف، نماینده 
روسيه در سازمان هاي بين المللي نيز تأكيد كرد كه این 
كشور به هرگونه قطعنامه احتمالي عليه ایران در شوراي 
حكام آژانس انرژي اتمي رأي منفــي خواهد داد. او در 
تویيتي نوشت : »هيچ نيازي به قطعنامه  نيست؛ چون 
نه تنها بي معنا، بلكه شدیداً زیانبار است. بهتر است روي 
دیپلماسي حساب باز كنيم.« كاظم غریب آبادي، نماینده 

ایران در سازمان هاي بين المللي نيز درباره نشست هفته 
جاري شوراي حكام و احتمال اقدام غربي ها عليه ایران 
نوشت: »آژانس و نهادهاي سياستگذار آن نمي توانند 
خود را از سرنوشت تفاهم هسته اي جدا كنند. هر اقدام 
غيرســازنده، مخل فرایند مذاكره خواهــد بود. البته، 
اميدوارم عقالنيت بر نشســت هفته بعد شوراي حكام، 
حاكم شــود.« غریب آبادي تأكيد كرد: »همكاري در 
برابر همكاري، حســن نيت در برابر حسن نيت و اقدام 

در برابر اقدام.« 

مقام ها و رسانه هاي خارجي چه مي گويند؟
در ميانه رایزني هاي منطقه اي  و بين المللي ایران وزارت 
خارجه آمریكا نيز بار دیگر اعالم كرد كه خواســتار از 
ســرگيري مذاكرات وین اســت. روزنامه گاردین در 
گزارشي نوشت كه كشورهاي غربي قرار است روز جمعه 
درخصوص صدور بيانيه اي عليــه ایران تصميم گيري 
كنند، اما ند پرایس، سخنگوي وزارت خارجه این كشور 
درباره برجام گفت : »ما خواهان این هستيم كه مذاكرات 
هر چه سریع تر دوباره آغاز شــوند تا بتوانيم ببينيم كه 
هنوز بازگشت دوجانبه به پایبندي ها مي تواند به وقوع 
بپيوندد یا نه .« پرایس با اشاره به اینكه واشنگتن به نقطه 
رها كردن توافق نرسيده است، افزود: »ما همچنان باور 
داریم كه بازگشــت دوجانبه بــه پایبندي ها مي تواند 

به وقوع بپيوندد و تــا وقتي كه این مســئله در جهت 
منافع مان باشــد، به پيگيري آن ادامــه خواهيم داد.« 
این درحالي كه رابرت مالي، نماینده ویژه آمریكا در امور 
ایران نيز در سفري به مسكو و پاریس با مقامات فرانسه، 
آلمان، انگليس، اتحادیه اروپا و روسيه دیدار كرد و محور 
رایزني هاي او نيز توافق هسته اي و مذاكرات وین اعالم 
شد. با این همه با توجه به انتشار گزارش هاي محرمانه 
آژانس بين المللي انرژي اتمي به شوراي حكام باید دید 
كه در نشست روزهاي آینده چه اتفاقي در انتظار برجام 

خواهد بود.

ضرورت تشكیل دولت فراگیر ملي در افغانستان
در چنين شرایطي افغانســتان محور اصلي سخنراني 
نماینــده دائم ایــران در ســازمان ملل بــود. مجيد 
تخت روانچي در نشست ســازمان ملل گفت: »با توجه 
به لزوم تأمين احتياجــات اوليه ميليون هــا نيازمند 
در افغانستان، ایران آماده تســهيل انتقال كمك هاي 
بشردوستانه به این كشــور از طریق بنادر، فرودگاه ها، 
راه آهــن، جاده هــا و گذرگاه هــاي مرزي اســت.« 
تخت روانچي ادامه داد: »طي بيش از 4دهه، ما ميزبان 
ميليون ها پناهنده افغان بوده ایــم. بعد از بحران اخير، 
پناهندگان بيشتري وارد خاك ایران شده اند. ما از جامعه 
بين المللي انتظار داریم به مسئوليت خود عمل كرده و 

اقدام بيشتري در تأمين كمك به این پناهندگان انجام 
دهد.« نماینده كشورمان تأكيد كرد: »ایران مجددا از 
همه رهبران مذهبي، زباني، قومي و سياسي افغانستان 
مي خواهد منافع همه مردم افغانستان را بر منافع بخش 
خاصي از جامعه ترجيح دهند؛ چون افغانستان متعلق 
به همه افغان هاســت.« او ادامــه داد: »حمله غيرقابل 
توجيه اخير و برادركشي قابل محكوميت در پنجشير 
در تضاد با موضع متحد جامعه جهاني است كه براساس 
آن هر دولتي كه با زور در افغانستان به قدرت برسد به 
رسميت شناخته نخواهد شــد.« به گزارش ایرنا، او در 
ادامه بر ضرورت دستيابي به آشــتي ملي و ایجاد یك 
دولت واقعا فراگير برآمده از آراي مــردم در انتخاباتي 
آزاد و عادالنه ازجمله با مشاركت كامل زنان هم به عنوان 
راي دهنده و هم به عنوان نامزد تأكيد كرد و افزود: »ما 
انتظار داریم طالبان به تعهدات خود در این زمينه عمل 
كند. چنين دولتي از حمایت ایران برخوردار خواهد بود.« 
تخت روانچي گفت كه مانند دیگر همسایگان افغانستان، 
»ما به شــدت نگران ناامني و بي ثباتي در این كشور و 
همچنين تهدید شــبكه هاي تروریستي و جنایتكاران 
سازمان یافته فعال در زمينه قاچاق مواد مخدر و انسان 
هستيم.«  حال باید دید كه در چنين شرایطي معادالت 
منطقه و جهان با نقش آفریني ایران به چه سمتي پيش 

خواهد رفت.

 ميدان داري دولت سيزدهم در ديپلماسي
 رئيس جمهوري دوشنبه براي شركت در نشست سازمان همكاري شانگهاي راهي تاجيكستان مي شود

 و اميرعبداللهيان در تهران ميزبان نشست »صلح افغانستان« خواهد بود

واكنش ايران به ادعاهاي كميته چهارجانبه اتحاديه عرب
ادعاهاي كمیته اي چهارجانبه علیه ايران نیز ديروز با واكنش سخنگوي وزارت امور خارجه روبه رو شد. سعید 
خطیب زاده با محكومیت »اتهامات سخیف وارده در بیانیه كمیته خودخوانده چهارجانبه اتحاديه عرب، صدور 
چنین بیانیه هايي را نشان از نبود درك حداقلي كشورهاي حاضر در اين كمیته از سیر تحوالت منطقه اي و شرايط 
كلي حاكم بر مناسبات جمهوري اسالمي ايران و مجموعه كشورهاي عربي دانست.« به گزارش ايسنا، خطیب زاده 
»اتهامات تكراري دخالت ايران در امور داخلي ديگران از سوي كشــورهايي كه سابقه مداخله، تنش آفريني، 
تروريست پروري، مزدورپروري و جنگ افروزي به ويژه در يمن و مناطق درگیر غرب آسیا و شمال آفريقا را دارند، 
مردود شــمرد.« او تأكید كرد: »كنار هم قرار دادن اين اجزا براي اتهام به ايران، مشكل كشورهاي مداخله جو و 
بي اعتنا به مردم را حل نخواهد كرد.« سخنگوي دستگاه سیاســت خارجي صدور اين نوع بیانیه ها همزمان با 
اقدامات برخي از اين كشورها براي تحرك بخشي به مناسبات خود با ايران را تناقض آمیز خواند و بار ديگر موضع 
همیشگي جمهوري اسالمي ايران را در دعوت از همسايگان براي گفت وگو و حل سوء تفاهمات از طريق مسیر هاي 
ديپلماتیك موردتأكید قرار داد. طبق گزارش خبرگزاري رسمي عربستان در نشست كمیته  چهارجانبه عربي 
احمد ابوالغیط، دبیركل اتحاديه عرب، سامح شكري، وزير خارجه مصر، عبداللطیف الزياني، وزير خارجه بحرين 

و همچنین خلیفه شاهین المرر، وزير دولت امارات حضور داشتند.
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تازه هاي نشر

   ماه و شش پني 
»ماه و شش پني« نوشته سامرست موام، 
خوانش متفاوت مــوام از زندگي نقاِش 
معروف پل گوگن اســت كه او را در این 

كتاب، چارلز استریكلند معرفي مي كند.
استریكلند، دالل سهام و بانكدار موفقي 
اســت، اما ناگهان زن و فرزند خود را رها 
مي كند و بــه پاریس مــي رود تا به طور 
حرفه اي به نقاشي بپردازد. موام در این 
داستان به توصيف شخصيتي مي پردازد 

كه به جاي آنكه به دنبال پول )پني( برود، به جست وجوي عالیق 
خود یا آنطور كه موام به صورتي سمبليك مي گوید به جست وجوي 
 ماه خویش مي رود. او در این جســت وجو به انزوایي خودخواسته 
كه الزمه این سبك زیستن است فرومي رود. نشر ماهي این كتاب 
288صفحه اي را با ترجمه شــهرزاد بيات موحد به بهاي 50هزار 

تومان منتشر كرده است.

   لبه تيغ
»لبه تيغ« نوشته سامرســت موام را هم 
شهرزاد بيات موحد به فارسي برگردانده 
است. لبه تيغ نخستين بار سال1944 به 
انتشار رسيد. این رمان به داستان خلباني 
آمریكایي به نام لــري درل مي پردازد كه 
به خاطر تجربياتش در جنگ جهاني اول 
به زخم هاي رواني متعددي دچار شده و 
به همين  دليل تصميم مي گيرد به دنبال 

معنایي واالتر در زندگي خود بگردد. این 
سفر معنوي و دگرگون كننده، او را در مسير برخي از درخشان ترین 
كاراكترهاي خلق شده توسط سامرست موام قرار مي دهد؛ نامزد 
لري یعنــي ایزابل كه انتخابش ميان عشــق و ثــروت با عواقبي 
هميشــگي همراه خواهد بود و اليوت تمپلتون، عموي ایزابل كه 
مردي وطن پرست و خودشــيفته اســت. خود موام نيز دائما به 
دنياي داستان وارد مي شــود تا از نزدیك شاهد دست و پنجه نرم 
كردن شخصيت هایش با سرنوشت باشد. ویليام سامرست موام، 
 زاده 25ژانویه 1874 و درگذشته 16دســامبر1965، نویسنده 
داستان كوتاه ، نمایشنامه  و رمان نویس انگليسي بود. او به دفعات 
در دهه1930 نام خود را به عنوان پردرآمدترین نویسنده مطرح 
كرده است. موام پس از درگذشت والدینش در 10سالگي، توسط 
عموي نه چندان خوش اخالق خود بزرگ شد. او كه دوست نداشت 
مانند سایر اعضاي خانواده، وكيل شود، حرفه پزشكي را براي خود 
برگزید، اما نخســتين رمانش چنان موفقيتي برایش به ارمغان 
آورد كه بي درنگ پزشــكي را رها كرد تا به نویسنده اي تمام وقت 

تبدیل شود.
نشر ماهي چاپ جدید این رمان 368صفحه اي را با شمارگان هزار 

و 500نسخه، به بهاي 52هزار تومان منتشر كرده است.

تهران، محله ها، ميدان هــا  و خانه هاي 
تاريخــي اش در اشــعار، رمان ها و داســتان هاي 

نويسندگان ما چه جايگاهي دارد؟ 
ســؤالتان به تأثير مكان بر ادبيات داســتاني اشاره دارد. 
بي تردید در آثار قدرتمند ادبيات ایران و جهان و همينطور 
سينما و نمایش، مكان نه به عنوان عنصري صرفاً براي پر 
كردن صفحه، بلكه به عنوان یكي از عناصر داســتاني كه 
حذفش به كليت داســتان یا فيلم یا تئاتر لطمه مي زند، 
مطرح مي شود. براي نمونه، بالزاك، داستان نویس فرانسوي 
باور و اصرار داشت كه مكان و اشــيا بر شخصيت ها تأثير 
مي گذارند. براین اســاس در رمان هاي بالزاك بنا به نگاه 
امروز به طرز خسته كننده اي با ویژگي هاي مكان و با اشيا 
آشنا مي شویم؛ چون اعتقاد بالزاك بر این بود كه مكان و 
اشيا در شكل دادن به شخصيت آدم ها نقشي مؤثر دارند. از 
سوي دیگر بورخس، نویسنده و شاعر معاصر آرژانتيني به 
نویسندگان واقع گرا ایراد مي گرفت كه عموماً براي پر كردن 
صفحات كتابشان شروع مي كنند به توصيف هاي مكرر و 
طوالني از مكان و اشيا. البته این حكم كلي در مورد همه 
داستان نویسان صدق نمي كند. مكان در ادبيات و سينما 
وقتي كاركرد استعاري داشته باشد، ویژگي داستاني پيدا 
مي كند؛ یعني وقتي كه در خدمت القــاي مفهوم اصلي 
داستان باشد. در آثار قدرتمند چارلز دیكنز، ویكتور هوگو 
)به خصوص در بينوایان(، چخوف و داستایوفســكي باز 
مي بينيم كه چقدر عنصر مكان، عنصري داستاني است؛ 
نه عاملي فرعــي و تزیيني. آن جنوب شــهر پترزبورگ، 
آن ســاختمان هاي نيمه مخروبه یا ســاختمان هایي كه 
تازه دارند بنا مي شــوند، گرد و خاك و هجوم عظيمي از 
فضاهاي جدید معماري در كالفه شدن شخصيت محوري 
رمان داستایوفســكي مؤثر اســت؛ به لطف نبــوغ و قلم 
تواناي داستایوفسكي بعينه در آن جایگاه قرار مي گيریم 
و خواه ناخواه این موقعيت و مكان به پرداخت شــخصيت 
راسكلنيكف هم كمك مي كند. در این اثر مي بينيم كه شهر، 
به عنوان مكان داستان، عنصر فرعي نيست و در اصالت اثر 
هنري تأثير آشــكاري دارد. مكان در این آثار درخشان، 
كاركرد اســتعاري دارد. درنظر بگيریــد در كتاب مهم و 
ارجمند »جنایت و مكافات«، راسكلنيكف از طبقه چهارم 
مي رود به زیرزمين سراغ تبرش. چون داستایوفسكي موقع 
تبعيد و به زندان افتادنش در سيبري بارها انجيل را خوانده 
بود، متوجه بود كه در داستان هایش از مكان كاركردهاي 
استعاري با رویكرد دیني بگيرد؛ براي همين طبقه چهارم 
قابليت تأویل دارد و مي تواند 4انجيل باشــد. در ضمن در 
نجوم قدیم، فلك چهارم، فلك خورشــيد است و جایگاه 
حضرت عيســي هم در این فلك محسوب مي شده است. 
زیرزمين هم مكان ناخودآگاه است یا در همان رمان، جایي 
كه راســكلنيكف غرق در فكر قتل است، تابش خورشيد 
را تصویر مي كند بر گنبد طالیي رنگ كليســا و یك تضاد 
به وجود مي آورد بين رویكرد راسكلنيكف و كليسایي كه 

قتل را نهي مي كند.

نگاه كنيم به ادبيات داستاني خودمان.
كاركــرد مــكان را در ادبيات ایــران از همــان آغاز در 
داســتان هاي صادق هدایــت، چوبك، بــزرگ  علوي و 
متأخریني مثل احمد محمود هم مي بينيم كه نقشــي 
تعيين كننده  دارد. عمده داستان هاي مرحوم احمد محمود 
در اهواز مي گذرند؛ مثالً در »مدار صفر درجه« مي بينيم كه 
اصاًل نوذر یا اوستا یارولي سلماني باید در آن خانه اي قرار 
بگيرند كه باران ساكنش است. مكان به  هيچ عنوان عنصري 
تزیيني نيست. در »گيله مرد« نوشته بزرگ علوي مي بينيم 
كه جنگل توفانــي در خدمت بيان و القــاي مفهوم كلي 
داستان است یا در نمایشي كه محمد استادمحمد كار كرده 
بود  - اســم این اثر یادم نيست  - مكان قهوه خانه عنصري 

است كه شخصيت نمایشــي پيدا مي كند. بدیهي است 
كه هر داستاني در یك مكاني اتفاق مي افتد؛ منتها مكان 
وقتي به عنصر داستاني تبدیل مي شود كه آن موقعيت، چه 
خيابان باشد، چه شهر، روستا یا دشت، استعاره اي شود و در 
خدمت به مفهوم اصلي قرار بگيرد و مفهوم نهایي موردنظر 

نویسنده را تقویت كند.
شما كه چند ســال  در نظام آباد زندگي 
كرده ايد، ظرفيت و كاركرد ايــن محله را در موضوع 

مورد بحث ما چطور مي بينيد؟ 
 آن  وقتي كه من براي چند سال در محله نظام آباد ساكن 
بودم، تهران قدیم و جدید در كنار هم به ســر مي بردند. 
هم تهران قدیم با شــاخصه هاي رفتاري و فرهنگي  مثل 

لوطي گري، مرام و معرفت داشتن، رفيق بازي و این حال 
و هوا به قوت باقي بود و هم تهــران جدید؛ یعني پيروي 
از ارزش ها یا ضدارزش هاي صادراتــي؛ آن چيزي كه مد 
اسم گذاري شده است و این طبيعتا در همه ابعاد تعارض 
ایجاد مي كرد و مي كند. شاید چيزي كه جالب توجه باشد، 
راجع به نظام آباد و محله هایي مثل آن، این باشــد كه در 
زمان شاه، خانه هاي مخفي روشنفكري معترض آن دوره 
كه معتقد به جنگ مســلحانه با رژیم شــاه بود، اغلب در 
چنين محله هایي قرار داشت. سالخوردگان محله نظام آباد 
هنوز به یاد دارند كه ساواك یك خانه تيمي را كه متعلق 
به چریك ها بود، چطور محاصره مي كرد؛ چيزي شبيه به 
گوزن ها. همان جور كه قيصر چریــك مردم كوچه و بازار 
محسوب مي شد؛ قيصري كه معتقد بود از طریق كالنتري 
و مجاري قانوني چيزي عوض نمي شود و اتفاقي نمي افتد 
و او ناچار است خودش یك تنه وارد شود و دادخواهي كند 
به خاطر قتل خواهرش و برادر بزرگ ترش. قيصر، در وجه 
روشنفكري اش، تبدیل مي شد به چریك شهري و باز هم 
مكان روایت این قبيل كارها در همين  محله هاي شبيه به 
نظام آباد بود كه این شيوه هاي رفتار را مي پسندید؛ معتقد 

هم بود به آن و ارزش هم حساب مي شد.
چرا تهران در آثار داستاني ما چنان كه بايد 

و شايد بروز و ظهور ندارد؟ 
هرچــه ادبيــات مــا جلوتــر مي آیــد، به خاطــر غلبه 
آپارتمان نشــيني، اهميت مكان در داســتان كمرنگ تر 
مي شود؛ چون خود آپارتمان نشيني تقليدي است از سبك 
زندگي اروپایي. براي یك اروپایي كه شــيوه زندگي اش 
صنعتي شده اســت، خانه دیگر مســكن به معناي محل 
سكونت و آرامش نيست، بلكه سرپناهي است كه شب را 
بگذراند و روز بعد برود در كارخانه هایي بسيار بزرگ و بسيار 
پردرآمد و 8ساعت مداوم كار كند و شب هم خسته و كوفته 
برگردد، استراحت شبانه اي داشته باشد تا روز بعد بتواند 
دوباره برود سر كار. خب، آپارتمان ها هم همه شبيه به هم 
هستند و تأثيرش هم در ادبيات، سينما و نمایشنامه همين 
مي شود كه مكان دیگر هویت مستقل ندارد؛ همينطور كه 
اشخاص هم دیگر هویت ندارند و به تيپ تبدیل مي شوند. 
شاید به همين علت است كه نوع جدیدي از ادبيات داستاني 
رواج پيدا كرده كه عنوان ادبيات آپارتماني شــاید برایش 
عنوان نامناسبي نباشــد؛ چون منعكس كننده رفتارهاي 
كليشه اي و غلبه ابزار مدرن بر نحوه زندگي است. منظورم 
از نحوه زندگي این است كه ما چند هزار سال سابقه تمدن 
و فرهنگ داریم كه در برابر هجوم وســيع دنياي جدید تا 
االن نتوانسته شــيوه خاص خودش را پيدا كند كه بتواند 
در عين حفظ هویت ایراني با زندگي جدید هم مطابقت 

داشته باشد.
يعني غيبت تهران و محله هايش در ادبيات 
نمايشي و داستاني، فقط به سيطره آپارتمان نشيني 

مربوط است؟ 
یك علت دیگر هم این اســت كه عمــوم هنرمنداني كه 

ساكن تهران هستند، نه همه شان، اصالتا تهراني نيستند و 
خاطراتي از این شهر ندارند؛ یكي اهوازي و یكي خراساني 
است. یكي اصفهاني و یكي شــيرازي است. اینها ساكن 
شــهرهاي دیگر بوده اند و قاعدتاً هم همان فضاي شــهر 
خودشان كه شخصيتشان در دوره نوجواني و جواني در آنجا 
شكل گرفته، در داستان هایشان وجود دارد. البته »شازده 
احتجاب« گلشيري در تهران زمان قاجار مي گذرد، ولي اگر 
بخواهيم سراغي از تهران معاصر بگيریم، كتابي هست از 
نویسنده اي كه دست پرورده ابراهيم گلستان بود. این رمان 
هم در تهران مي گذرد. خيلي خيلي قدیم تر، كتابي داریم به 
نام »تهران مخوف«كه باز به تهران مي پردازد؛ منتهي چهره 
وحشتناكي از یك شــهر بي در و پيكر، بي قانون و قاعده و 
گرفتار هرج و مرج را در تضاد با فضاهاي روستایي به تصویر 
مي كشد. بخشي از رمان »شب هول« نوشته هرمز شهدادي 
هم در تهران مي گذرد. راوي داستان یك استاد دانشگاه 
است كه در تهران درس مي دهد و به تناسب شغلش این 
شهر را تصویرپردازي مي كند؛ البته بخشي از داستان هم در 
محيط شهر اردستان مي گذرد؛ چون نویسنده اهل اصفهان 
است. فارغ از اینها، به نظر من، تهران هویت خاصش را از 
دســت داده؛ آن هویتي كه از تهران به طور مثال در شعر 

سپانلو تصویر مي شود از بين رفته است.
و سؤال آخر اينكه چرا تهران و براي مثال 
خانه هاي تاريخي اش و همينطور محله هايش در آثار 

سينمايي جلوه پررنگ تري دارد؟ 
ســينما هنري بود جدید كه از تهران شروع شد. ساختن 
یك فيلم امكانات و ادوات زیادي مي خواست. این امكانات 
و لوازم در استودیوها متمركز بود و استودیوهاي سينمایي 
هم در تهــران. حتي شــهرهاي بزرگي مثــل اصفهان، 
مشــهد و تبریز هم این امكانات را نداشتند؛ براي همين 
خود به خود، وقتي امكانات در تهران مجموع بود، لوكيشن 
هم در آثار سينمایي اغلب در همين تهران انتخاب مي شد؛ 
 از ایــن رو، مي بينيم كــه تهران در ســينما خيلي نقش 

بازي كرده است.

هرچه ادبيات ما جلوتر مي آید، به خاطر 
غلبه آپارتمان نشيني، اهميت مكان در 
داستان كمرنگ تر مي شود؛ چون خود 
آپارتمان نشيني تقليدي است از سبك 
زندگي اروپایي. براي یــك اروپایي كه 
شــيوه زندگي اش صنعتي شده است، 
خانــه دیگر مســكن به معنــاي محل 
سكونت و آرامش نيست، بلكه سرپناهي 

است كه شب را بگذراند

پيدا و پنهان  شهر ما
 گفت و گو با محمدعلي علومي

داستان نویس و طنزپرداز درباره سيماي تهران در ادبيات 

علومي، داستان نويس است و زبان داستاني اش غني، 
رنگين، پرخون، زنده، اصيل و سالم. اگر بپرسي كه 
چرا قصه نويس شدي، احتماالً بگويد از تنهايي است 
كه با داســتان با همه جهان ارتباط مي گيرد؛ از فرط مهجور ماندن. شايد هم از او بشنوي 
نقالي دوره گرد اســت كه براي آبدارچي ها، كارمندان، خانم هاي خانه دار و همينطور براي 
روستايي ها، عشاير و آدم هاي سردرگم قصه مي گويد. با اين شاعر، نويسنده و طنزپرداز 
دوست داشتني درباره جست وجوي تهران و محله هايش در آثار داستاني و نمايشي فارسي 
و اينكه آيا تهران توانسته است شمايل شهري خود را در آينه هنر و داستان ها و رمان هاي 

نويسندگانمان باز يابد، گفت وگو كرده ايم.

 فرزين شيرزادي
روزنامه نگار
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یادداشت

جای خالی خط ملي پيشگيري از خودكشي 

كووید با همه محدودیت هایي كه ایجاد مي كند، سوگواري هاي بي آغوشي 
كه به همراه دارد، فاصله ها و جدایي هایي كه مي اندازد و تأثير گریزناپذیري 
كه بر ســبك زندگي افراد دارد، بي تردید عاملی جدي و تهدیدآميز براي 
سالمت رواني اشخاص و جامعه است و این پيشگویي دور از انتظار نيست 
كه ما با پاندمي اختالالت رواني در ســطح جهاني و اپيدمي آن ازجمله 
افسردگي در ایران در آینده نزدیك روبه رو خواهيم شد و حتي شاید همين 
حاال هم در حال تجربه مو ج هاي تازه آن باشيم. ضمن اینكه ما جز بحران 
كرونا، بحران هاي دیگري را در ایران و خاورميانه تجربه مي كنيم كه سرعت 
شيوع این اختالالت را بيشتر مي كند. سياستگذاران باید دقت كنند كه 
افسردگي، از انسان موجودي را مي سازد كه به مرور انگيزه خود را از دست 
مي دهد و هيچ تصویري از آینده ندارد، همچنين باعث مي شود فرد تنش 
زیادي را تجربه  كند و نتواند روي اهداف خود متمركز شود، چنين فردي در 
قامت نيروي انساني قطعا روي كاركرد اجتماعي سازمان ها، نهادها و دستگاه 
دولت بسيار تأثيرگذار است و مي تواند اختالل زیادي را در اداره و پيشبرد 
امور ایجاد كند. جز كاهش كارآمدي منابع انساني كشور، ما با افرادي روبه رو 
خواهيم شد كه عالمت هاي افسردگي آشكارا دارند و زمينه ساز بروز خشونت 
خواهند شد كه تهدیدي براي جامعه هستند. تمایل به  خودكشي نيز از دیگر 
عالئم بروز افسردگي است كه اگر در پيشگيري از آن اقدامي صورت نگيرد، 
مي تواند مانند یك ویروس بين افراد داراي اختالل افسردگي شيوع پيدا 
كند. بنابراین به نفع دولتمردان است كه براي سالمت رواني جامعه اهميت 
قائل شوند و برنامه ویژه اي تدارك ببينند. هم اكنون در ایران اقداماتي انجام 
مي شود اما بسيار پراكنده و اندك است؛ مثال درباره خودكشي كه یكي از 
موضوعات مهم به شمار مي رود ما همچنان یك خط ملي بحران خودكشي 
نداریم كه اگر فردي تفكر خودكشي دارد، مستقيم با آن تماس بگيرد یا 
نهادهایي كه در دولت به موضوع سالمت روان مي پردازند بسيار پراكنده و 
دور از هم و جزیره اي فعاليت مي كنند و روحيه گروهي براي پيشبرد برنامه ها 
و اهداف ندارند و همين مسئله باعث هدررفت منابع ولو اندك هزینه شده، 
مي شود. در واقع اپيدمي كرونا همانطور كه بسياري از كمبودها و نواقص را 
در بخش هاي دیگر آشكار كرد در اینجا هم خطاهاي مدیریتي و برنامه ریزي 
را نشان داد. تأكيد داریم كه تا وقتي متولي سالمت روان در ایران در حد یك 
اداره در وزارت بهداشت است، راه به جایي نمي بریم. باید براي پيشگيري و 
درمان اختالالت رواني موجود در جامعه كه رو به افزایش است، یك معاون 
سالمت روان در حد سایر معاونت هاي وزارت بهداشت داشته باشيم كه 
بودجه و امكانات و برنامه هاي دقيقي داشته باشد و بتواند سياست واحدي 
را در این حوزه پيش ببرد. تشكيل كميته اي در دل ستاد ملي كرونا را به 
فال نيك مي گيرم چون تا به این اندازه هم به موضوع سالمت روان جامعه 
پرداخته نشده بود. رئيس جمهور همچنين باید بداند كه ما نياز به یك نقشه 
راه و اقدام ملي در زمينه سالمت روان داریم؛ نقشه اي كه باید در سطح هيأت 
وزیران بررسي شود و براي آن برنامه ریزي كنند و رئيس جمهور یا معاون اول 

او سند آن را براي اجرا به دستگاه هاي مربوط ابالغ كنند.

   جثه كوچک سالمت روان در وزارت 
بهداشت

بهزاد وحيدنيا
 مديركل مشاوره و امور روانشــناختي سازمان 

بهزيستي
در زمينه اختالالت رواني 
ناشــي از كرونا براساس 
و  موجــود  اطالعــات 
بررسي هاي به عمل آمده ما 
تفــاوت چشــمگيري با 
كشورهاي دیگر دنيا نداریم 
اما همين ميزان هم براساس گزارش هاي جهاني نيازمند 
برنامه ریزي است. بسياري از كشورهاي دنيا در حوزه 
برنامه ریزي ســالمت رواني تغييراتي را اعمال كرده و 
بودجه هــاي مربوط بــه ســالمت روان و مداخالت 
روانشناختي را افزایش داده اند اما در كشور ما این اتفاق 

نيفتاده است.
این در حالي است كه تقاضاي خدمات روانشناختي و 
نيازهاي جامعه، خصوصا گروه هاي در معرض تهدید 
همچون سالمندان و دانش آموزان در پي بيماري كرونا، 
به شدت افزایش یافته است. این یعني توجهات ویژه اي 
باید به این حوزه معطوف شود و بتوانيم براي مشكالت و 
بحران هایي از این دست كه حالت پاندمي دارد و ممكن 
است ســال ها اســتمرار پيدا كند، برنامه هاي ویژه اي 

داشته باشيم.

از سوي دیگر، تشدید مشــكالت اقتصادي یا مسائل 
اجتماعــي كه مردم بــا آن مواجه هســتند همچون 
محدودیت تعامالت یا روابط بين فردي یا مشكالتي كه 
ممكن است در سبك زندگي افراد حادث شود، سبب 
افزایش اســترس مردم در تطبيق موقعيت مي شود 
كه این هم نيازمند برنامه ریزي بسيار جدي در كشور 
اســت. این نكته را نباید فراموش كنيــم كه هرجا كه 
این فشارهاي اقتصادي، مشكالت اجتماعي و استرس 
افزایش پيدا كند، بودجه هاي حوزه ســالمت روان و 
رویكردهاي مدیریتي باید دســتخوش تغيير شود و 
ميزان دسترســي افراد آســيب پذیر و نيازمند به این 
خدمات افزایش یابد. در این زمينه هم توسعه سطوح 
دسترسي مشــاوره مجازي و تلفني اهميت دارد و هم 
بحث استانداردسازي و نظارت این دست خدمات باید 
در دستور كار قرار بگيرد. افزون بر این، در چنين شرایطي 
یارانه یا كمك هزینه هاي مربوط به مشاوره هاي تخصصي 
هم اهميت ویژه اي پيدا مي كند. به عنوان مثال كساني 
كه بيماري هاي مزمن رواني دارند یا افرادي كه از افراد 
پرمخاطره رواني نگهداري مي كنند در این شــرایط 
نيازهاي مفرطي به پشتيباني و خدمات پيدا مي كنند 
و دولت باید بتواند این هزینه ها را تامين كند. از سوي 
دیگر هرم جمعيتي كشور با شــيب زیادي به سمت 
سالمندي در حال حركت اســت و این مسئله نياز به 
خدمات روانشناسي را در كشور پررنگ   كرده است. همه 
این مسائل نشان مي دهد باید هم در حوزه قانونگذاري، 

هم در حوزه سياستگذاري و برنامه ریزي و هم در حوزه 
نظارت، به خدمات پيشگيرانه روانشناسي توجه ویژه اي 
شود. هم اكنون متولي حوزه سالمت در كشور وزارت 
بهداشــت اســت و خدمات را برنامه ریزي و مدیریت 
مي كند. مشكل این است كه اندازه و جثه بخش سالمت 
روان در ساختار و برنامه ریزي هاي این وزارتخانه كوچك 
است و اولویت هاي پيشگيرانه نيز چندان مورد توجه قرار 
ندارند. مقایسه بودجه حوزه درمان با حوزه پيشگيري از 
شكافي بسيار شدید حكایت دارد، این نخستين چيزي 
است كه باید تغيير كند. از سوي دیگر، ما نيازمند یك نگاه 
یكپارچه هستيم كه باید از اشتراك ظرفيت هاي مراجع 

ذیصالح و دستگاه هاي مسئول حاصل شود.
سالمت اجتماعي منفك از ســالمت جسمي و رواني 
نيست. چون این دو مسئله در سالمت اجتماعي تأثير 
دارد و ما باید به ســمت یكپارچي و استانداردســازي 
در حــوزه خدمات و دسترســي ها پيــش برویم. در 
سال هاي گذشــته هم طرح هایي در این زمينه مطرح 

و حركت هایي آغاز شده است.
سازمان بهزیســتي به موجب قانون، متولي سالمت 
اجتماعي با رویكرد پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي 
و مرجع صدور مجوز مراكز مشــاوره و كلينيك هاي 
روانشناسي در كشور شــناخته مي شود با این حال ما 
تعارض هایي را هم در بخش هاي مختلف داریم و البته 
موازي كاري هایي هم در صدور مجوز مراكز مشــاوره 
مشاهده مي شود. لذا به نظر مي رسد این حوزه به طور 

كلي نيازمند مدیریت و سياســتگذاري بهتري است 
كه حتما باید مجلس و دولت به آن توجه داشته باشند.

 
    3 اقدام فوری برای ارتقای سالمت روان 

سيدحسن موسوي چلک
 رئيس انجمن مدد كاري اجتماعي ايران

سال1394 وزارت بهداشت 
قالــب  در  را  آمــاري 
»شيوع شناسي اختالالت 
رواني« ارائه كرد كه نشان 
مي داد بين 23 تا 25درصد 
ایرانيان یكي از اختالالت 
روانــي را تجربه مي كنند. بدون شــك ایــن آمار در 
سال هاي بعد و به خصوص در دوره كرونا افزایش قابل 
توجهي داشته است. البته كه این مسئله مختص كشور 
ما نيســت و تمام جوامع دنيا درگير آن هستند با این 
تفاوت كه كشورهاي توســعه یافته این مسئله را در 
اولویت برنامه هاي خود قــرار داده و اعتبارات و انرژي 
بيشتري در حوزه پيشــگيري و درمان سالمت روان 

هزینه مي كنند.
حاال یكي از مراجع رســمي اعالم كرده كه 70درصد 
تماس هاي مردمي با تلفن گویاي مشاوره درخصوص 
یكي از اختالالت یعني افسردگي است، این آمار قابل 
پيش بيني بود. فقط باید دقت كرد كه افسردگي عامل 
تعيين كننده اي در خودكشي نيز هست و از این منظر 

مي تواند خطرناك باشــد، بنابراین باید تمام پتانسيل 
روانكاوان، مشاوران و حتي روانپزشكان در این زمينه 
فعال شود و دولت به آنها كمك كند تا بتوانند از تبعات 

افسردگي جلوگيري كنند.
همچنين دولت باید بداند كه اختــالالت رواني مانند 
افسردگي یك بعد فردي دارد و یك بعد اجتماعي. حتي 
اگر آنها بخواهند تأثيرات فــردي این اختالل را نادیده 
بگيرند، به دليل تأثيري كه روي ساختار جامعه، امنيت 
و منابع انساني مي گذارد، نمي توانند از كنار آن راحت 
عبور كنند. دولتمردان بدانند جامعه دچار اختالالت 
رواني زیاد فاقد نيروي انساني كارآمد و مؤثر در صنعت، 
كشاورزي، خدمات و...خواهد بود. در این جامعه مصرف 
دخانيات، مواد مخدر، الــكل تصاعدي افزایش خواهد 
یافت، آمار مرگ ومير بر اثر خودكشي و دگركشي باال 
خواهد رفت و نسل بعدي نيز با آفات رواني متعدد رشد 

پيدا خواهد كرد.
دولت باید 3 اقدام فوري را در بحث ارتقاي سالمت روان 
جامعه دنبال كند، اول از همه مداخله در حوزه پيشگيري 
و درمان اختالالت رواني اســت كه نياز به برنامه ریزي 
دقيق دارد، دوم فراهم كردن امنيت اقتصادي مردم و در 
ادامه ایجاد نشاط و شادابي در جامعه است تا بتوانند از 

این بحران ها عبور كنند.
معتقد نيستم كه اختالالت رواني مانند افسردگي تبدیل 
به اپيدمي شده است، اما ميزان آن به شكل چشمگير و 
قابل توجهي افزایش پيدا كرده و نياز به اقدام فوري دارد.

روانشناسان و جامعه شناسان در گفت وگو با همشهري نسبت به افزایش اختالالت 
رواني به ویژه افسردگي در سال هاي اخير هشدار داده و مي گویند كه اگر مداخله سریع 

صورت نگيرد، این پدیده نيز همچون كرونا به اپيدمي تبدیل خواهد شد افسردگی؛ بحراني فراتر از كرونا
فهيمه طباطبايي

خبر نگار
اميرحسين جاللي ندوشن

روانپزشك اجتماعي

استمرار همه گيري كرونا، آســيب هاي اجتماعي و رواني ناشي از آن را به عنوان يک 
دغدغه  به كانون توجه جامعه شناسان و روانشناسان آورده است. هفته پيش بود كه 
جلسه اي با موضوع پيامدهاي اجتماعي كرونا در مجلس شوراي اسالمي با حضور رئيس 
سازمان بهزيستي تشكيل شد. وحيد قبادي دانا در اين جلسه، مقابله با كرونا در كشور را نيازمند آرايش جديد دانست و از تغيير 
الگوي تماس هاي مردم با 2شماره اورژانس اجتماعي و صداي مشاور اين سازمان خبر داد. او گفت كه اگر تا پيش از اين مردم بيشتر 
به دليل استرس با اين شماره ها تماس مي گرفتند، حاال افسردگي ناشي از فوت عزيزان است كه دليل خيلي از تماس ها با شماره هاي 
سازمان بهزيستي است. روز شنبه هفته گذشته نيز ولي اسماعيلي، رئيس كميسيون اجتماعي مجلس در جلسه ستاد ملي مبارزه 
با كرونا، آسيب هاي اجتماعي و رواني كرونا را حائز اهميت دانست و گفت: بيش از 70درصد تماس هاي مردمي با شماره هاي سازمان 
بهزيستي به دليل افسردگي و ساير اختالالت رواني ناشــي از كرونا بوده است. موضوعي كه واكنش رئيس جمهور را هم به دنبال 
داشته و سيد ابراهيم رئيسي در جلسه ستاد، از وزير كشور و ساير مسئوالن خواسته بررسي آن را هم به  صورت سراسري و هم در 
كميته هاي استاني در دستور كار قرار دهند. در همين راستا و همزمان با روز جهاني پيشگيري از خودكشي، در گزارش پيش رو، اين 
دغدغه مهم را با صاحب نظران و كارشناسان به بحث گذاشته ايم. آنها معتقدند اختالالت رواني ناشي از كرونا در سطح جامعه به مرز 
هشدار رسيده و درصورت مداخله نكردن  سريع و مؤثر دولت، مي تواند به بحراني حتي بزرگ تر از اپيدمي كرونا در كشور تبديل 
شود و جامعه را به شدت تحت تأثير قرار دهد. از اظهارات جامعه شناسان و مددكاران اجتماعي چنين برمي آيد كه همين حاال هم 
براي مداخله و تدبير اين مشكل به اندازه كافي دير شده و تأخير بيشتر در اين زمينه متضمن خسارات فراوان به جامعه خواهد بود. 
آنها مي گويند هم اكنون بودجه دولتي براي غلبه بر اين نوع مشكالت، عمال بين وزارت بهداشت و سازمان بهزيستي تقسيم مي شود 

و به همين دليل سياست ها و تدابير معموال از كارآمدي الزم برخوردار نيست و به نتيجه الزم نمي رسد.
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 اصطالح »فناتحریم« كه مدت زیادي 
است وارد ادبيات كاربران شده، مسئله فناوري

تازه اي نيست. شركت هاي بزرگ فناوري 
دنيا، به ویژه آمریكا، پيش از این هم در شرایط مختلف، 
كشور ما را از دسترسي به پلتفرم ها، اپليكيشن ها و در 

كل اكوسيستم فناوري محروم كرده اند. 
 حاال یك بار دیگــر، درحالي كه بخش قابل توجهي از 
خدمات گوگل، آي پي ایــران را نمي پذیرند و از همه 
بيشتر، توســعه دهندگان ایراني را متضرر مي كنند، 
گوگل پلي، چند اپليكيشن مشهور ایراني را از فروشگاه 
خود حــذف كرده اســت. یكي از شــركت هایي كه 
توســعه دهنده 2مورد از این اپ ها بود، اعتراض خود 
را اعالم و از وزارتخانه هاي ارتباطــات و امورخارجه 
درخواست كرده كه نســبت به اقدام گوگل واكنش 
نشان دهند. روز بعد، وزارت ارتباطات طي یك بيانيه 
رسمي، این اقدام گوگل را نشان از كينه توزي با مردم 

ایران دانست و آن را محكوم كرد.

حمايتازبوميها
محمد كشــوري، كارشــناس ارتباطــات و فناوري 
اطالعات معتقد است كه »این اتفاق نشان مي دهد كه 

ما باید از نمونه هاي بومي حمایت كنيم.«
كشوري با اشــاره به اینكه هيچ كس اصل حمایت از 
پلتفرم هاي بومي را رد نمي كنــد، مي گوید: »حتي 
منتقــدان طرح صيانت هــم معتقد بــه حمایت از 

نمونه هاي بومي از جمله فروشــگاه هاي نرم افزاري 
هستند، اما اینكه عده اي این اقدام گوگل را تعبير به 
لزوم اجراي فيلترینگ گسترده تر مي كنند، درست 

نيست.«

به گفته او، »ما در شــرایط كنوني و رقابتي بازار هم، 
فروشگاه هاي نرم افزاري خوبي داشته و داریم. درواقع، 
اكنون با حذف اپ هاي مــا از گوگل پلي، اتفاقي براي 
كاربران ایراني نمي افتد، چراكه مــا جایگزین آن را 

داریم.« 

كاربرديشدندستاوردهايبومي
در بخشــي از بيانيه وزارت ارتباطات آمده است: این 
وزارتخانــه »یكجانبه گرایي پلتفرم هــاي آمریكایي 
و تحریم ناعادالنه عليه زیســت بوم فناوري و فضاي 
مجازي كشور را به شــدت محكوم مي كند و كمترین 
پاسخ معقول به تحدید و مسدود سازي صورت گرفته 
را توسعه و كاربردي شــدن همه جانبه دستاوردهاي 

بومي در فضاي مجازي مي داند.«
كشــوري هم با تأیيد این موضوع تأكيد مي كند كه 
از نمونه هــاي داخلي باید حمایت درســتی صورت 
بگيــرد. به گفته این كارشــناس، » دخالــت در این 
اكوسيســتم منجر به افزایش خود تحریمي مي شود. 
االن خارجي ها به یك شكل، شركت هاي ما را تحت 
فشار گذاشــته اند و از داخل هم به نوعي دیگر تحت 

فشار هستند.«
كشــوري با تأكيد بر اینكه حمایت هاي داخلي باید 
به گونه اي باشد كه مردم نمونه هاي داخلي را بپذیرند، 
توضيح مي دهد: »نمي توان پيشرفته ترین هتل را در 
منطقه اي ســاخت كه به هر دليلي گردشــگر ندارد. 
درواقع، اول باید توریســت و جاذبه هاي گردشگري 
وجود داشته باشد، ســپس بخش خصوصي خودش 

ترغيب به ساخت هتل مي شود.«

عمادالدينقاسميپناه
خبر نگار

نگاه دیگر

2اشتباهاستراتژيك
ساكنانسابقسيدخندان

اپ هاي ایرانــي مثل فيليمــو و بلد از 
گوگل پلــي حذف شــدند. این رخداد 
را بایــد به عنوان برگي دیگــر از نتایج 
عملكرد مدیریت ســاكنان پل ســيدخندان در وزارت ارتباطات 
حساب كرد. محصوالت مبتني بر فناوري در یك محيط كسب وكار 

ناامن قرار دارند كه هر روز منتظر یك اتفاق غيرمنتظره هستند.
از زاویه راهبردي، وضع موجود ناشي از 2عملكرد تيم سابق است:

تعامل با دنيا مخصوصا در حوزه ارتباطات را بلد نبودند. آنها 
نتوانستند به یك زبان مشترك براي تفاهم با دنيا برسند. 1

چون نگاهشان با آمریكایي ها حتي هم افق نبود. آمریكایي ها حرف 
از شبكه و اینترنت پاك مي زدند؛ تلگرام را تهدید مي كردند كه اگر 
پروژه ارزي  اش را پيش ببرد با او برخورد مي كنند و این پلتفرم با 
چندصدميليون عضــو را مجبور كردند تا یك پــروژه  بزرگش را 
خاموش كند. آنها تيك تاك چيني را فيلتــر كردند تا اینكه این 
پلتفرم محبوب جهاني درنهایت مجبور شد با واگذاركردن بخشي 
از سهام خود به شركت هاي آمریكایي و مستقركردن ستاد خود در 
آمریكا اجازه فعاليت در آمریكا را بگيرد. باوجود اینكه آمریكایي ها 
زبان گفت وگو با جهان شــان یكه تازي در این حوزه و تســلط بر 
محصوالت دیگران است اما ساكنان ســيدخندان دنبال چيزي 
مي گشتند كه نيست در جهان. چيزي به نام تكميل زنجيره جهاني 

خدمات در جهان مصالحه ها.
استراتژي اشــتباه تعریف كردند. چون صحنه را درست 

ندیدند. آنها خود را در تقابل با خودكفایي تعریف كردند. 2
درحالي كه عقالنيــت انقالبي دنبال خودكفایي نيســت. دنبال 
خوداتكایي است. نه  مي خواهد راه حضور بازیگر خارجي بسته شود 
نه  مي خواهد امكان ارتباط جهاني گرفته شــود بلكه مي خواهد 
خوداتكا باشد. مي توانيد كافه بازاري داشته باشيد و آن را معادل 
گوگل پلي بدانيد. مي توانيد با حمایت درســت فني از آپارات در 
مقابل یوتيوب یا حمایت از بلد و نشــان در مقابل ِویز آنها را رشد 
بدهيد اما وقتي خوداتكا نباشيد همه هزینه هایي كه براي این كار 
شــده به راحتي در یك شــب از بين مي رود. كافه بازار با آن همه 
نيروي متخصص و آن سرمایه گذاري و آن تكيه اي كه دیگر اپ هاي 
ایراني پســند براي انتشارشــان به آن دارند همين االن یك اپ 
آسيب پذیر در مقابل گوگل است. كافي است گوگل اراده كند آن را 
از سيستم عامل خود حذف كند. دیگر نه از تاك نشاني ماند و نه از 
تاك نشــان. كنارگذاشــتن خوداتكایي موجب مي شــود هيچ 
بيزنس پلني در این مــدل تعامل با دنيا جواب ندهد و بيشــتر با 

استراتژي هرچه پيش آید خوش آید پيش رود.

كميلخجسته
مدیرعامل مؤسسه تبيان

فيســبوك در جيب 
شــما، در وب و اگر 
تمــاس  دســتگاه 
ویدئویي پورتال شركت را خریداري كرده باشيد، حتي در 
آشپزخانه شما زندگي مي كند. حاال این شركت مي خواهد 
خانه اي هم در چهره شما براي خود پيدا كند. به گزارش 
گاردین، فيسبوك نخستين »عينك هوشمند« خود را با 
یك جفت دوربين بــراي گرفتن عكس و فيلم، ميكروفن 
و بلندگو براي ضبط صدا و گوش دادن به پادكســت ها و 
همچنين یك دســتيار صوتي كه به شما امكان مي دهد 
تمام كارها را بدون استفاده از دست انجام دهيد، ساخته 
است. اگر همه  چيز در این خصوص به نظر شما آشناست، 
به این دليل است كه این عينك مفهومي شباهت زیادي 
به عينك اسنپ چت دارد كه اكنون دوران نسل سوم خود 
را سپري مي كند. این نخســتين بار نيست كه فيسبوك 
به شدت از یك شركت جوان تر الهام گرفته است. در این 
ميان حتي نام عينك نيز به طور حتم نوعي نمك پاشيدن 
 Stories روي زخم محسوب مي شود. آنها این عينك را
نامگذاري كرده اند؛ ظاهرا به منظور اداي احترام به قالب 
رسانه هاي اجتماعي كه توســط ایوان اشپيگل، مؤسس 
اسنپ چت اختراع شده است؛ موردي كه ابتدا روي قالب 
اینســتاگرام تأثيرگذار بود. البته در این ميان یك نكته 

بســيار مهم نيز وجود دارد. این عينك درواقع ســاخت 
فيسبوك نيســت. آنها با همكاري شــركت »ري-بن« 
)Ray-Ban( این گجت را توليد و با نام همين شــركت 
روانه بــازار كرده اند. تنها چيزي كه از فيســبوك در این 
عينك وجود دارد، لوگویي روي جعبه آن اســت. مونيشا 
پركاش از شركت فيسبوك مي گوید: »ماموریت ما كمك 
به ساخت ابزارهایي است كه به مردم كمك مي كند در هر 
زمان و هر مكان احساس برقراري ارتباط داشته باشند. ما 
مي خواهيم حس حضور اجتماعــي را ایجاد كنيم؛ یعني 
بدون درنظر گرفتن فاصله فيزیكي با فردي دیگر، شــما 
بتوانيد حس فضاي تان را به او منتقــل كنيد.« پركاش 
گروه محصــوالت را در بخش آزمایشــگاه هاي واقعيت     
)Reality Labs( فيســبوك هدایت مي كند كه هدف 
نهایي آنها ساخت عينك هاي واقعيت افزوده )AR( است؛ 
دســتگاه هایي كه به قول خود عمل خواهند كرد؛ همان 
قولي كه عينك گوگل نتوانســت به آن عمل كند؛ یعني 
قرار دادن یك الیه دیجيتال روي واقعيت. استوري هاي 
»ري-بن« هنــوز این گونه نيســتند. در عوض، پركاش 
مي گوید: »درست در زماني كه منتظر هستيم، فناوري به 
اندازه كافي خوب باشد، ما روي آنچه مي توانيم هم اكنون 
فعاليــت كنيم، متمركز شــده ایم. ما نخســتين عينك 
هوشــمند را ارائه مي دهيم كه فرم و عملكرد را تركيب 

مي كند.« اندرو باســورت، مدیر اجرایي آزمایشگاه هاي 
واقعيت فيسبوك نيز مي گوید كه این عينك ها به گونه اي 
طراحي شــده اند كه به مردم كمك مي كنند، در لحظه 
زندگي كنند و با افرادي كه با آنها هســتند و افرادي كه 
آرزو مي كنند با آنها باشند، ارتباط برقرار كنند. مشاركت 
»ري-بن« در این كار كم رنگ نبوده اســت و با تعهد باال 
و برتري آنها، ما توانستيم هم ســبك و هم روش خود را 
به نحوي ارائه دهيم كه انتظار از عينك هاي هوشــمند، 
تعریف جدیدي پيدا كند. فيسبوك به خوبي این موضوع 
را مي داند. عينك هایي كه اكنــون با قيمت 299دالر در 
بازار به فروش مي رســند، مشكالتي را درخصوص حریم 
خصوصي كاربران ایجاد كرده و مي كنند؛ به همين دليل 
این شركت اعالم كرده كه از ابتدا موضوع حریم خصوصي 
را مستقيما در طراحي محصول و عملكرد كامل آن قرار 
داده است. فيسبوك اعالم كرد: »به عنوان مثال، ما داراي 
محافظ سخت افزاري مانند سوئيچ تغذیه براي خاموش 
كردن دوربين ها و ميكروفن و همچنين نور ال اي دي روي 
دوربين هســتيم كه هنگام گرفتن عكس یا فيلم، براي 
اطالع رساني به ســمت افراد حاضر در اطراف، نور سفيد 
 Wayfarer، مي تاباند.« این عينك  هوشــمند در 3مدل
Meteor و Round به بازار خواهــد آمد كه تمامي این 
مدل ها داراي 2دوربين ۵مگاپيكســلي هستند كه قادر 
اســت حداكثر ۵00عكس و بيش از 30كليپ ویدئویي 
30ثانيــه اي را ضبط كند. باتري عينــك از طریق پورت 

USB-C در حدود یك ساعت شارژ مي شود. 

ورودعينكهوشمندفيسبوكوري-بنبهبازار
ساسانشادمانمنفرد

خبر نگار

   تعامل بين المللي با دست پُر
دربخشــيازبيانيهوزارتارتباطاتبر
پيگيريحقــوقپلتفرمهــايايرانيبا
همــكارينهادهايحقوقيوسياســي،
ازجملهوزارتامورخارجهتأكيدشــدهو
تعاملبينالملليراتنهابادســتهايپُر،
مؤثردانستهاســت.اينمسئلهبهخوبي
فعالشدنبيشترايراندرحوزهبينالمللي

فناوريرانشانميدهد.
محمدكشوري،كارشــناسفناورياطالعات،
ابزارهايكشــوردرحــوزهبينالمللرابراي
حمايتازنمونههايبوميكافينميداند.بهگفته
او،»وقتيماارتباطيبااقتصادجهانينداريم
ووقتيشــركتهايبينالملليبهاقتصادما
وابستهنيستند،دليلينميبينندكهحرفما

رابپذيرند.«
كشوريميگويد:»ايراديهمكهدرحالحاضر
بهطرحصيانتواردميشودايناستكهنقطه
ثقلآنفيلتريامحدودكــردنپلتفرمهاي
خارجيدرصورتعدمدريافتمجوزاســت.
درحاليكهبهايننكتهتوجهنميشودكهآنها
نيازيبهفيلترشدنازسويماندارندوآنهاما

راتحريمميكنند.

با نزدیك شدن به فصل سرما 
كشــورهاي مختلف خود را دانش

براي مقابله با موج جدیدي از 
بيماران آماده مي كنند و حتي شركت هاي 
داروســازي مي خواهند واكســن تركيبي 

كووید-19 و آنفلوآنزا به بازار بفرستند.
تركيبي از واكســن كووید-19 و آنفلوآنزا 
احتماال تا اواخر زمســتان، بــراي مقابله با 
بحران همزماني این 2بيماري به بازار مي آید 
تا نگراني از احتمال ابتالي همزمان به این 
بيماري هــا، هم در كادر درمــان هم مردم 

كمتر شود.
نزدیك شدن به فصل آنفلوآنزا در شرایطي 
كه كرونا با سویه هاي جدید همچنان در دنيا 
جوالن مي دهد، دورنماي ترسناكي تصویر 
مي كند. بســياري از محققان و متخصصان 
معتقدند درصورتي كه واكسن هاي آنفلوآنزا 
به موقع تزریق نشــوند اثربخشي خود را از 
دست مي دهند و عمال ســدي در برابر این 
ویروس ایجاد نمي كنند. بــا این حال تنها 
خبر خوب این اســت كه طبــق داده هاي 
پزشكان در آمریكا، سال گذشته ميزان ابتال 
به آنفلوآنزا به دليل استفاده از ماسك و رعایت 
فاصله اجتماعي و قرنطينه، بسيار پایين تر از 
سال هاي گذشــته بود. اما به هر حال ابتال 
به آنفلوآنزاي فصلي مي تواند در شــرایطي 
كه سيســتم درماني درگير هجوم بيماران 
كرونایي است، بيمارستان ها را دچار مشكل 

اساسي كند.
براي حل این مشكل شــركت هاي دارویي 

دست به كار شده اند. 
بر همين اساس، 
شركت آمریكایي 
مدرنا واكسن تك 

دوز را كــه تركيب 
واكســن تقویتي 
و  كوویــد-19 

تقویتــي در 
بــر  ا بر

آنفلوآنزاست، در دست توسعه دارد. استفان 
بانسل، مدیر اجرایي شركت مدرنا مي گوید: 
هم اكنون اولویت اول ما این اســت كه یك 
واكسن تقویتي ساالنه تنفسي وارد بازار دارو 
كنيم و قصد داریم به طور مداوم آن را به روز 

و مناسب سازي  كنيم.
مدرنا چندین واكســن كاندیداي آنفلوآنزا 
در دست توسعه دارد. اما این واكسن جدید 
تركيبي از واكسن آنفلوآنزا به همراه واكسن 
كووید-19 است. واكسن كووید-19 مدرنا 
پيــش از ایــن و در دســامبر2020 مجوز 
استفاده اضطراري براي باالي 18 ساله ها را 
در كانادا و آمریكا دریافت كرد. این واكسن 
از سوي وزارت بهداشــت كانادا براي افراد 
12تا17ســاله در آگوســت گذشته مجوز 
گرفته است و این شــركت در حال سپري 
كردن یك دوره كارآزمایــي براي دریافت 
مجوز واكسن كودكان شش ماهه تا 12ساله 

است.
شــركت نوواواكس نيز هفته گذشته اعالم 
كرد مراحــل اوليه مطالعه آزمایشــي روي 
تركيب واكسن كووید-19 و آنفلوآنزا را آغاز 

كرده است.
شــركت كنندگان تركيبــي از واكســن 
كووید-19 در دست ســاخت این شركت 
به نــام NVX-CoV2373 و واكســن 
آنفلوآنزايNanoFlu  را به همراه یك كمكي 
یا تقویت كننده واكسن دریافت خواهند كرد.
گرگوري گلن، رئيس تحقيقات و توســعه 
نوواكس در بيانيــه اي گفت: تركيبي از این 
دو واكسن ممكن اســت به یك اثربخشي 
چشــمگير بينجامد و به ســطح باالیي از 
حفاظت در برابر كووید-19 و آنفلوآنزا با تنها 

یك واكسن منجر شود.
شــركت نوواكس در  ماه مــی گفته بود كه 
انتظار دارد واكسن هاي تركيبي آنفلوآنزاي 
فصلي و  كووید-19 در مبارزه با 
انواع جدید كووید بسيار مهم 
و مؤثر باشند. واكسن آنها با 
NanoFlu/NVX- نام علمي

CoV2373 در مطالعــات 
پيش باليني پاسخ ایمني بسيار 
Aخوبي در برابر آنفلوآنزاهاي نوع

وB و ویروس كرونا نشان داده 
بود.

آمادهشدنجهانبرايهمزمانيكروناوآنفلوآنزا

گوگلدرموججديديازتحريمهايبخشفناوري،دستبه
پاككردناپليكيشنهایايرانيازفروشگاهخودزدهاست،اما

چطورميشودبااينماجرامقابلهكرد؟

نبرد با فناتحريم
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ســرانجام پس از گذشــت 27روز آمــار فوتي هاي 
کرونا به زیر 500نفر در روز رسيد. آماری که اگرچه 
همچنان بسيار زیاد است اما روند کاهش آن می تواند 
اميدوارکننده باشد. آخرین بار، 23مرداد بود که با ثبت 
مرگ 466نفر، آمار فوتي هاي کرونا در یك روز، به زیر 
500نفر رســيد. پس از آن از 24مرداد در یك رقابت 
نفس گير براي پيشــي گرفتن آمار مرگ هاي کرونا، 
تعداد قربانيان روزانه بــا ثبت رکوردهاي پي درپي به 
باالي 700نفر در دومين روز از شهریور رسيد و حاال با 
گذشت 27روز، دیروز شمار فوتي هاي روزانه کرونا به 
445نفر رسيد. تعداد مبتالیان پس از گذشت همين 
مدت هم به کمتر از 30هزار نفر رســيد؛ به طوري که 
آخرین بار 23مــرداد 29هــزار و 700بيمار جدید 
ثبت شد، اما پس از آن با افزایش نگران کننده شمار 
مبتالیان روزانه و شدت گرفتن شيوع کرونا، سرانجام 
روز گذشته، تعداد مبتالیان با کاهش قابل توجه به 
21هزارو114بيمار جدید رسيد. 2روز پيش بود که 
سخنگوي ستاد ملي مقابله با کرونا، اعالم کرد کشور از 
پيك پنجم کرونا عبور پيدا کرده است. به گفته عليرضا 
رئيسي، حدود 21اســتان کامال از پيك عبور کرده و 
سير نزولي را طي مي کنند. براساس اعالم او، با استناد 
به گزارش هاي رسيده از بيمارستان ها، روند بيماري در 

تهران و البرز هم کاهش پيدا کرده است.

ركوردشكني واكسيناسيون روزانه
در این ميان، سير واکسيناسيون در کشور هم سرعت 
گرفته؛ تا جایي که در برخي مراکز بهداشتي به دليل در 
دسترس بودن واکسن و مراجعات کمتر گروه هاي سني 
اعالم شــده، اولویت هاي بعدي هم به صورت محدود 
بدون ثبت نام در سامانه واکسينه مي شوند. هم اکنون 
در اغلب استان هاي کشور، تنها متولدان1355 به قبل 
امكان ثبت نام در سامانه سالمت را دارند، اما از اواخر 
هفته گذشته برخي مراکز در تهران متولدان1360 به 
قبل را هم پذیرش مي کنند و در ساعات پایاني کار مراکز 
که ازدحام مراجعان داراي اولویت کمتر است، مراجعان 
گروه هاي سني دیگر راحت تر پذیرش مي شوند. در این 
ميان با اعالم وزیر بهداشت مبني بر واکسيناسيون تمام 
روستایيان باالي 18سال و البته طالب و دانشجویان 
رکورد ثبت نام در سامانه نوبت دهي واکسيناسيون هم 
شكست و بيش از 500هزار نفر تنها در 24ساعت اقدام 
به ثبت نام در این سامانه کردند. براساس اعالم مرکز 
مدیریت آمار وزارت بهداشــت رکورد قبلي ثبت نام 
در سامانه 130هزار نفر بوده است. هفته گذشته بود 
که بهرام عين اللهي، وزیر بهداشــت در مجلس اعالم 
کرد که تا پایان بهمن امســال واکسيناســيون تمام 
مي شود؛ اتفاقي که متخصصان حوزه بهداشت با توجه 
به رکوردشكني تزریق باالي یك ميليون دوز در روز 
امكان پذیر مي دانند؛ مشروط به اینكه واکسن موردنياز 

به طور منظم و مستمر وارد کشور شود.

ورود بيش از 46ميليون دوز واكسن به كشور
حــاال گمــرك ایــران هــم از ورود بيــش از 
46ميليون و500هزار دوز واکسن از کشورهاي چين، 
ژاپن، ایتاليا، روسيه، کره جنوبي،  اتریش و هند تاکنون 
خبر داده اســت. در این ميان براساس اعالم عليرضا 
رئيسي، سخنگوي ســتاد ملي مقابله با کرونا در این 
هفته هم قرار است 15ميليون دوز دیگر واکسن وارد 
کشور شود. همچنين رئيســي از واردات 30ميليون 
دوز در ماه مهــر خبر داده و گفته مــا 5ميليون دوز 
واکسن توليد داخل هم تا پایان هفته گذشته دریافت 
کردیم. بر این اســاس و با وجود تزریــق نزدیك به 
33ميليون و500هزار دوز واکسن تا 24ساعت گذشته، 
حاال وزارت بهداشت بيش از 13ميليون واکسن به جز 
توليدات داخل ذخيره دارد و با وجود رکوردشكني قابل 
توجه تزریق واکسن در کشور، درصورت وارد نشدن 
محموله هاي دیگر، واکسن براي 2هفته دیگر تامين 
مي شود؛ واکسيناسيوني که تأثيرش در روند نزولي ابتال 
به کرونا ثابت شده است و براساس آمار اعالم شده از 
سوي وزارت بهداشت در استان هایي که واکسيناسيون 
سرعت بيشتري داشته، روند نزولي پيك پنجم کرونا 
هم سرعت بيشتري داشته اســت. از سوي دیگر در 
استان هاي با آمار تزریق کمتر واکسن، روند کاهشي 
در تعداد بستري ها نوساني و کمتر از سایر شهرهاي 
کشور بوده است. در ســطح جهاني هم تنها در یك 
مطالعه انجام شده در انگليس پس از تزریق 91ميليون 
دوز واکسن ثابت شده که واکسيناسيون به طور کلي و 
در سطح جامعه و نه شخصي کارایي بسيار باالیي دارد 
و مي تواند 79درصد از گرفتــن بيماري عالمت دار و 
96درصد از بستري شدن جلوگيري کند. همچنين 
در ایران هم با افزایش شتاب واکسيناسيون تنها در 
یك هفته ميزان مثبت بودن تست هاي کو ویدـ19 از 

50درصد به حدود 23درصد رسيده است.

واكسيناسيون در برخي پايگاه ها بدون محدوديت
برخي از پایگاه هاي واکسيناسيون، حاال برخالف آنچه 
در رسانه هاي رسمي اعالم مي شود، طبق ابالغيه هاي 
دانشگاه هاي علوم پزشــكي، اقدام به واکسيناسيون 
براي گروه هاي سني کمتر از آنچه در سامانه وزارت 
بهداشــت اعالم شــده، مي کنند. یكي از این مراکز، 
مرکز واکسيناســيون 13آبان تهران است. کارمند 
این مجموعه در خيابان با این جمله همه را تشــویق 
به واکسن زدن مي کند: »آقا واکسن نمي زني؟ همه 
متولدان1360 به قبل مي توانند واکسن بزنند از نوع 
سينوفارم.« فيلمي هم از همين اقدام در فضاي مجازي 
منتشر شد که بازتاب هاي فراواني داشت. به گفته یكي 
از کارشناسان این مجموعه، تا قبل از ساعت 12ظهر، 
عمدتا تزریق براي دوز دومي ها و متولدان1355 به 
قبل انجام مي شود، اما از ســاعت12 سختگيري ها 
کمتر است و با خلوت شــدن صف هر کسي مراجعه 
کند، مي تواند واکسن بزند. در مرکز واکسن مسجد 
امام بازار تهران هم واکسيناسيون اصناف شروع شده و 
افراد از تمام صنف ها در هر گروه سني واکسن دریافت 
مي کنند و محدودیتي اعمال نمي شود. اما در دیگر 
مراکز بهداشتي تزریق سرپایي و خودرویي تنها براي 

آمــار فوتي هــاي کرونــا پــس از 27 روز ســياه، به زیــر 500 نفر 
یعنــي 445 نفــر در روز رســيد، مســئوالن نظــام ســالمت 
مي گویند کشــور از قلــه پيك پنجــم کرونــا عبور کرده اســت

همشهري از رکوردشكني واکسيناسيون روزانه، کاهش تعداد فوتي ها و 
مبتالیان کرونا و ورود چندین محموله واکسن به کشور گزارش مي دهد

شهرستان ها 35ســال به باالها. هر چند که در چند 
روز اخير توزیع گســترده واکسن در کشور درصورت 
مراجعه افرادي که در اولویت واکسيناسيون هم قرار 
نداشتند، مراکز به صورت غيررسمي و درصورت خلوت 
بودن صف هاي واکسن، اقدام به واکسيناسيون براي این 
افراد هم کرده اند و کسي دست خالي برنگشته است. 
به گفته محمدرضا دهقاني، معاون بهداشت دانشگاه 
علوم پزشكي یزد، واکسيناسيون افراد زیر 40سال تا 
تكميل نشدن گروه سني باالتر منطقي نيست؛ چراکه 
این گروه به عنوان گروه هاي ســني پرخطر و داراي 
بيماري هــاي زمينه اي مطرح هســتند: »گروه هاي 
جوان تر ارتباطات و تماس اجتماعي بيشتري دارند و 
باید واکسيناسيون آنها هم انجام شود. بر این اساس 
از صبح روز پنجشنبه ســن واکسيناسيون در استان 
کاهش پيدا کرده اســت، اما نباید منجر به ازدحام در 
مراکز شود.« به گفته دهقاني، بخشي از جامعه جوان 
استان با توجه به واکسيناسيون مشاغل براساس سند 
ملي واکسن دریافت کرده اند و محدودیت سني براي 
آنها وجود ندارد. این افراد جمعيت قابل توجهي را شامل 
مي شــوند و هم اکنون ما حتي کارگران 26-25ساله 
معادن را هم واکسينه مي کنيم. او مي گوید: »باتوجه 
به ظرفيت هاي خوب مراکز واکسيناســيون و تامين 
واکسن در کشــور اگر گروه هاي سني دیگر هم اعالم 
و ســامانه براي ثبت نام آنها باز شود، با نگاه به کاهش 
مراجعات گروه سني باالي 40سال که در چند روز اخير 
شاهد بوده ایم، اتفاق خوبي در کشور رقم مي خورد.«  
در کرمان متولدان1365 به پایين هم مي توانند براي 
تزریق واکســن مراجعه کنند. براساس اعالم حسين 
صافي  زاده، معاون بهداشت علوم پزشكي کرمان با توجه 
به آمار باالي جمعيتي این گروه هاي سني هم اکنون 
استقبال خوب مردمي براي تزریق واکسن وجود دارد 
و درصورت نيــاز و اعالم وزارت بهداشــت گروه هاي 
سني پایين تر هم فراخوان خواهند شد. به گفته این 
مســئول، درصورت پوشــش 80درصدي جمعيت 
تعيين شده، واکسيناسيون براي گروه هاي پایين تر هم 

آغاز خواهد شد.
علي احمــد آقاپور، رئيــس کارگروه اطالع رســاني 
ستاد دانشــگاهي مقابله با کرونا در آذربایجان غربي 
هم از تزریق واکســن براي متولدان1365 به پایين 
خبــر مي دهــد و مي گویــد: »در دوره قبــل که ما 
متولدان1350 به قبل را واکسينه مي کردیم با توجه 
به ظرفيت هــاي موجود و تامين واکســن درصورت 
مراجعه بــراي متولــدان1355 به قبل هــم تزریق 
انجام مي شد، اما هم اکنون 10ســال سن مراجعان 
کاهش پيدا کرده اســت و ما با جمعيت زیادي براي 
واکسيناســيون مواجه هســتيم، ولي درصورتي که 
مراجعات کم شود و درصورت اعالم مراکز بهداشتي 
این مسئله در ســتاد واکسن اســتان اعالم خواهد 
شد و ســن واکسيناسيون 3 تا 5ســال کاهش پيدا 
مي کند.« به گفته این مسئول از اواخر هفته گذشته 
تمام دانشــجویان اســتان تحت پوشــش واکسن 
قــرار گرفته اند که عمدتا جمعيت جوان را تشــكيل 
مي دهند و این به معناي کاهش سن واکسن در ميان 
جوانان اســتان هم هســت. او مي گوید: »هم اکنون 
یك مرکز خودرویي و مرکز واکسيناســيون شقایق 
به صورت 24ساعته فعال هستند و در مراکز تجميعي 
 16ساعته هم واکسيناسيون از ساعت 7  تا 19 یكسره 
انجام مي شود.«  در مشهد هم به گفته زهرا نهبنداني، 
رئيس اداره مبارزه با بيماري هاي واگيردار دانشــگاه 
علوم پزشكي در مناطق غيرحاشيه اي متولدان1360 
به قبل و در مناطق حاشــيه اي مرکز استان به عنوان 
بزرگ ترین منطقه حاشيه نشين کشور متولدان1370 
به قبل واکسينه مي شوند. این مسئول واکسيناسيون 
دانشگاه مشــهد و قطب شــرق کشــور )قطب9( از 
واکسيناسيون متولدان1370 به 
قبل در شهرهاي زیر 20هزار نفر 
و تمام گروه هاي سني عشایري 
هم خبر مي دهــد و مي گوید: 
»بــا توجه بــه دســتورالعمل 
وزارتخانه درصورتي که پوشش 
80درصــدي جمعيت تعيين 
شده محقق شــود، گروه سني 
5سال کاهش پيدا مي کند. البته 
در خراســان جنوبي با توجه به 
اینكه  جزو استان هاي جنوبي و 
مشمول واکسيناسيون با گروه 
سني کمتر بود، واکسيناسيون 
براي گروه ســني پایين تر هم 
صورت گرفته اســت.« به گفته 
این مسئول، افرادي که در گروه 
سني و شغلي قرار ندارند، مراجعه 
باالیي دارند؛ درحالي که گروهي از افراد که در اولویت 
تزریق اند، تمایلي به واکسيناســيون ندارند و همين 
مسئله سبب شده تا پوشــش واکسيناسيون تكميل 

نشود.
 به گفته این مسئول، واکسيناســيون دانشجویان 
غيرپزشكي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري هم از 
امروز)شنبه( در 3استان شرقي کشور آغاز خواهد 
شد. سيســتان و بلوچســتان هم به عنوان یكي از 
استان هاي پيشــرو در واکسيناسيون مطرح است 
و به دليل بحران کروناي دلتا ســن واکسيناسيون 
در این منطقه زودتر از ســایر نقاط کشور کاهش 
یافتــه و هم اکنون واکســن براي 30ســال به باال 
تزریق مي شــود که از امروز تزریق براي 28ساله ها 
هم آغاز خواهد شد. اما در برخي مناطق خوزستان 
مشارکت در تزریق واکسن پایين است. با این همه 
فرهاد ابول نژادیان، رئيس دانشــگاه علوم پزشكي 
جندي شاپور اهواز هم در این باره مي گوید: »در 24 
ســاعت بيش از 65 هزار دوز واکسن در خوزستان 
تزریق شد .مشــارکت مردم در برخي شهرستان ها 
پایين تر از حد انتظار اســت که اميدواریم با بسيج 
عمومي و اســتفاده از تمام ظرفيت هاي اجتماعي، 
شــاهد افزایش مراجعه مردم در این شهرستان ها 

براي تزریق واکسن باشيم.«

همان گروه سني اعالم شده یعني جمعيت متولدان 
زیر 1355 واکسن تزریق مي شود که البته صف ها در 

برخی مراکز طوالني است.

ثبت ركورد در واكسيناسيون روزانه
حاال مســئوالن نظام ســالمت مي گویند درصورت 
در اختيــار بودن واکســن، آمار تزریق هــاي روزانه 
مي توانــد ميليوني شــود. پس از گذشــت بيش از 
6 ماه از ورود نخســتين محموله واکســن به کشور، 
17شهریور ماه ميزان واکسيناســيون روزانه رکورد 
قابل توجهي را ثبت کرد؛ به طوري که تنها در 24ساعت، 
یك ميليون و112هزارو440دوز واکســن در کشور 
تزریق شد که باالترین ميزان تزریق روزانه واکسن از 

ابتداي واکسيناسيون عمومي تاکنون بود.
حاال براســاس اعالم جليــل کوهپایــه زاده، رئيس 
دانشــگاه علوم پزشــكي ایران، آمار ظرفيت تزریق 
واکســن در تهران تا 300هزار دوز هم وجود دارد. او 
در توضيح بيشتر به همشهري مي گوید: »تعداد مراکز 
تجميعي واکسيناســيون کرونا در تهران 132مرکز 
است و با تامين مناسب واکسن، روند واکسيناسيون 
در چند ماه آینده شتاب مطلوبي مي گيرد و مي توان 

همه واجدان شــرایط را واکســينه کرد.« او درباره 
راه اندازي مراکز 24ســاعته بــراي افزایش ظرفيت 
واکسيناســيون در اســتان هم مي گوید: »از امروز 
)شــنبه( این مراکز تعيين تكليــف و اعالم خواهند 
شد. ما در حوزه دانشگاه علوم پزشــكي ایران، مرکز 
واکسيناسيون دژبان مرکز در خيابان فاطمي را براي 
این مورد درنظر گرفته ایــم. همچنين منتظر اعالم 
نهایي از سوي مراکز واکسيناسيون در بيمارستان هاي 
پيامبران و فرهيختگان هســتيم و احتماال در مرکز 
واکسيناسيون بوستان گفت وگو هم ترزیق واکسن 
به صورت 24ساعته خواهد بود.« این مسئول در پاسخ 
به این سؤال که آیا روند فعلي مي تواند به محقق شدن 
واکسيناسيون براساس وعده وزیر بهداشت تا زمستان 
امسال کمك کند هم مي گوید: »اگر واکسن تامين 
شود، ما خيلي زودتر از زمان اعالم شده هم مي توانيم 
واکسيناسيون عمومي در کشــور را تكميل کنيم. 
ما حتي ظرفيت تزریق روزانه 2ميليون دوز واکسن 
در کشــور را داریم و مي توانيم با حجم زیاد فعاليت و 
افزایش تعداد مراکز به صورت دوشيفته بهترین اقدام 
را براي ایجاد سالمت عمومي و رقم نخوردن پيك هاي 
مرگبار در کشور انجام دهيم.«  عليرضا زالي، فرمانده 

عمليات مدیریت کروناي تهران هم هفته گذشته از 
برنامه ریزي ها براي راه اندازي و معرفي مراکز 24ساعته 
واکسيناســيون خبر داده و گفته بود: »در نشســت 
مسئوالن دانشگاه هاي علوم پزشكي مستقر در استان 
تهران با حضور وزیر بهداشت مقرر شد براي افزایش 
ظرفيت واکسيناسيون هر دانشگاه، 3مرکز را به عنوان 
مراکز 24ساعته معرفي کند که اسامي این مراکز در 
روزهاي آینده اعالم عمومي مي شود.« او همچنين از 
پوشش کامل واکسيناسيون شهروندان تهراني تا پایان 
مهر خبر مي دهد و عنوان مي کند: »از این هفته شاهد 
افزایش مراکز تجميعي جدید و افزایش شيفت هاي 
مراکز قبلي خواهيم بــود.« او همچنين دیروز اعالم 
کرد تا ظهر جمعه 5ميليون و800هزار دوز واکســن 
در تهران تزریق شده که حدود یك ميليون و700هزار 
نفر آنان هر دو دوز را دریافت کرده اند. همچنين روز 

پنجشنبه آمار واکسيناسيون 
روزانه در تهران از 160هزار دوز 
عبور کرد و پيش بيني مي شود 
که این روند در روزهاي آینده 
شتاب بيشتري بگيرد. به گفته 
زالي، بــراي پوشــش کامل 
واکسيناســيون شــهروندان 
تهراني تا پایــان مهرماه باید 
آمار روزانه تزریق واکســن به 
320هزار دوز برسد. همچنين 
براســاس اعــالم اميرعلــي 
فریدون فــر، رئيــس مرکــز 
بهداشت شــرق تهران، مرکز 
24ساعته تزریق واکسن در این 
منطقه از روز دوشنبه راه اندازي 

و مكان آن اعالم خواهد شد.

افزايش سرعت واكسيناسيون در ساير استان ها
در دیگر استان ها هم شرایط مشــابهي برقرار است. 
در یزد جز اعالم رسمي تزریق واکسن براي متولدان 
40ســال به باال از دیروز براي 2 گروه سني دیگر هم 
مجوز واکسيناســيون به مراکز بهداشتي داده شده 
است؛ در مرکز اســتان 38ســال به باالها و در دیگر 

 گام بلند 
براي قطع زنجيره كرونا

مقايسه آمار باالي يك ميليون تزريق واكسن هفتگي در كشورهاي اروپايي   با ايران
ميانگين تزريق روزانه بيشترين تزريق هفتگي از ابتداي شروع واكسيناسيون نام كشور

870هزار دوز  6ميليون و75هزار دوز  آلمان

680هزار دوز 4ميليون و777هزار دوز  فرانسه 

680هزار دوز 4ميليون و744هزار دوز ايران

593 هزار دوز  4ميليون و153هزار دوز  انگليس

570هزار دوز 3ميليون و976هزار دوز اسپانيا 

550هزا دوز 3ميليون و857هزار دوز  ايتاليا 

323هزار دوز  2ميليون و265هزار دوز  لهستان

واردات فایزر نداشته ایم
رئيس ســازمان غذا و دارو واردات واکسن فایزر به کشور 
را تكذیب کرد و گفت: »تاکنون ســابقه واردات رســمي 
واکسن فایزر به کشور نداشته ایم، بنابراین شك نكنيد آنچه 
به عنوان فایزر در بازار آزاد و ناصرخسرو فروخته مي شود، 
تقلبي است.« به گزارش ایسنا، محمدرضا شانه ساز درباره 
ادعاي وجود واکســن کروناي فایزر در بازار ایران، گفت: 
»ما به همه منابع معتبر واکســن ازجملــه فایزر اروپا که 
براي شرکت بایون تك اســت، معرفي نامه و مجوز براي 
واردات داده ایم؛ با این حال، اینكه اعالم مي کنند در بازار 
ناصرخســرو فایزر وجود دارد، واقعاً درست نيست. مردم 
مطمئن باشند اگر کسي واکسني به عنوان فایزر به دست 
مصرف کننده مي دهد، آن واکسن تقلبي است.« به گفته 
او، حتي روابط عمومي فایــزر آمریكا در اطالعيه اي اعالم 
کرد که فایزر صرفا از سوي دولت ها خرید و فروش مي شود 
و تاکنون ما به هيچ بخش خصوصي فایزر نداده ایم. حتي در 
این اطالعيه اعالم کردند آنچه در بازار ایران به عنوان فایزر 

اعالم شده، تقلبي است.

افزایش ابتال به 8بيماري 
روانپزشكي در پاندمي کرونا

عضو کميته کشوري پيشگيري از خودکشي  از افزایش ابتال 
به 8بيماري روانپزشكي در پاندمي کرونا خبر داد. مهدي 
کریمي، عضو کميته کشوري پيشــگيري از خودکشي 
و انجمن روانپزشــكان ایران در توضيح بيشــتر به ایلنا 
گفت: »افسردگي، هراس، اضطراب، حمالت پنيك اتك، 
وسواس ها، مشكالت خواب، سوءمصرف دارو و موادمخدر 
و خودکشي در دوران شــيوع کرونا افزایش داشته است. 
طيف وسيعي از جامعه ما متأسفانه دچار مشكالت خلقي 
و اضطرابي و مشكالت خواب هستند که سوءمصرف مواد 
هم جزو این موارد است و خيلي از این افراد به سمت اقدام 
به خودکشــي مي روند.« او ادامه داد: »کرونا خانواده ها را 
درگير کرده است. پدر و مادرها خانه نشين شده  اند و مسئله 
بيكاري و تعطيلي مدارس وجود دارد، همه این مســائل 
اقتصادي و اجتماعي بر کودکان تأثير مي گذارد. خودشان 
وقتي مدرســه نمي روند، از این مســئله تأثير مي گيرند. 
اختالفات خانوادگي زیادشده و همه اینها باعث مي شود 
تأثير مشــكالت فقط محدود به یك نفر نباشــد و بر کل 
خانواده تأثير بگذارد و این افراد اقدام به خودکشي کنند؛ 
یعني ما باید کل خانواده را به عنوان یك گروه درنظر بگيریم 
که در معرض این مسئله هستند.« براساس اعالم او، به طور 
کلي خودکشي در استان هاي غربي کشور ما مانند ایالم، 
کرمانشاه و به عالوه آذربایجان از قبل، زیاد بوده اما درحال 
حاضر آمار خودکشي از استان هاي غرب به سمت مرکز و 
حتي به سمت استان هاي شرقي کشور نيز کشيده مي شود.

تزریق دوز یادآور واکسن کرونا 
ضروري است

فوق تخصص ریه بيمارستان حضرت رسول اکرم)ص( گفت: 
»تزریق دوز یادآور )سوم( واکسن عليه کرونا ضروري است 
و حتي برخي واکســن  ها نيز نياز به دوز چهارم هم دارند.« 
اولدوز الوش به ایرنا گفت: »براساس گزارش سازمان جهاني 
بهداشت، تزریق دوز یادآور واکسن عليه کرونا براي افرادي که 
داراي بيماري هاي پرخطر بوده یا کساني که احتمال درگيري 
کرونا را دوباره دارند، ضروري است و این دوز اطمينان از اثر 
واکسن را تأیيد مي کند.« به گفته او، برخي واکسن ها نيز نياز 
به تزریق دوز یادآور )چهارم( هم دارند که البته واکسيناسيون 
عمومي و تزریق دوزهاي مختلف واکسن، تضميني براي 
پيشگيري از ابتال به کرونا نيســت، بلكه شدت بيماري را 
کم کرده و   از مرگ ومير ناشي از کرونا  جلوگيری می کند. 
براساس اعالم او، هيچ واکسني 100درصد ایمني ندارد و 
نقش و هدف واکسيناسيون کاهش تلفات کرونایي است، 
به همين دليل رعایت شيوه نامه هاي بهداشتي ازجمله زدن 
ماسك و حفظ فاصله اجتماعي بسيار مهم بوده و اگر تجمعي 
صورت مي  گيرد، باید در فضاي بسته هوا جریان داشته باشد.

 بيماران غيرکرونایي
 مغفول ماندند

رئيس بيمارستان امام خميني )ره( تهران با اشاره به فشار 
کاري باال در بيمارستان ها بر فرسودگي شغلي کادر درمان 
تأکيد کرد. به گفته خسرو صادق نيت، این موضوع نه تنها 
بر کادر درمان تأثير گذاشته که منجر به محدودیت ارائه 
خدمات به سایر بيماران شده است. او درباره آخرین وضعيت 
مراجعان کرونا در این بيمارستان به ایلنا گفت: »در چند روز 
گذشته روند کاهشي مراجعان و افراد نيازمند به بستري 
را شاهد بودیم. با توجه به اینكه در یكي دو هفته گذشته 
اتفاق جدیدي نيفتاده است، اميدواریم این روند کاهشي 
ادامه پيدا کند.« براســاس اعالم رئيس بيمارستان امام 
خميني )ره(، درحال حاضر مهم ترین معضل بيمارستان ها، 
ازجمله بيمارستان امام خميني این است که بيماري کرونا 
هنوز کنترل نشده و شــيوع این بيماري باعث شده است 
خدمات دیگري که مردم به آن احتياج دارند، محدود شود: 
»ما نمي توانيم خدمات کافي به دیگر بيماران غيرکرونایي 
بدهيم. درمان این افراد بــه تعویق مي افتد و گاهي اوقات 
از مرحله درمان مطلوب خارج مي شود و دیگر مانند قبل 
امكان درمان مناســب را نداریم. این مهم ترین مشــكل 
ما ست و درمان بيماران غيرکرونایي به شدت تحت تأثير 

قرار گرفته است.« 

روی خط خبر

مريم سرخوش 
خبرنگار

  همچنين با افزايش روند واكسيناسيون، ايران در حال حاضر در ميان 10 كشور دنيا با آمار واكسيناسيون باالی 50 درصد به ازای هر 100 نفر قرار گرفته است. در اين فهرست به 
 ترتيب تايلند با 97 درصد، ژاپن با 95 درصد، اروگوئه با 84 درصد، تركيه با 79 درصد، امارات با 57 درصد، برزيل با 56 درصد، پرتغال با 56 درصد، شيلی با 54 درصد، هند با

 52 درصد و ايران با 50 درصد قرار دارند.

با اعالم وزیر بهداشت مبنی 
بــر واکسيناســيون تمام 
روستایيان باالی 18 سال 
و البته طالب و دانشجویان 
رکورد ثبت نام در سامانه 
نوبت دهی واکسيناسيون 
هم شكست و بيش از 500 
هزار نفر تنها در 24 ساعت 
اقــدام به ثبت نــام در این 

سامانه کردند
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فعاليت مراكز واكسيناسيون به صورت دوشيفته

به جز واكسن هاي وارداتي، تاكنون بيش از 5ميليون دوز واكسن بركت هم تحويل وزارت بهداشت شده است 
و به گفته عليرضا رئيسي، سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا ميزان توليد اين گروه دارويي در هفته هاي 
آينده به صورت جهشي افزايش پيدا خواهد كرد. او مي گويد: »در بررسي هاي انجام شده، ميزان بستري و 
تأثيرگذاري واكسن بركت قابل قبول بوده و اين واكسن به عنوان يكي از بهترين واكسن هاي كشور شناخته 
شده است. نكته قابل توجه اين است كه تاكنون حدود ۳ميليون دوز از اين واكسن تزريق شده است و هيچ 
آمار فوتي در ميان تزريق كنندگان نداشته ايم.« اين مســئول درباره الزام استفاده از واكسن براي عموم 
جامعه مي گويد: »88درصد افراد باالي 60سال، واكســن دريافت كرده اند و عدد قابل توجه اين است كه 
70درصد مرگ ومير و بستري ها به 12درصد باقيمانده تعلق دارد. اين مسئله قدرت و اهميت واكسن را نشان 
مي دهد.« رئيسي همچنين با تأكيد بر افزايش مراكز واكسيناسيون ادامه مي دهد: »در جلسه اي كه با حضور 
سردار سالمي برگزار شد به فرماندهان سپاه استان ها دستور دادند كه پاي كار بيايند. برنامه داريم تعداد 
مراكز تجميعي كه حدود هزار و 8 عدد اســت را دو برابر كنيم. عالوه بر آن در حال دوشيفته كردن تعداد 
زيادي از مراكز هستيم تا سرعت واكسيناسيون افزايش پيدا كند و از مرز يك و نيم ميليون دوز تزريق در 

روز عبور كنيم.«

ث
مك
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در قوانين ما تعريف خاصي براي همســرآزاري 
وجود ندارد. شــايد يك تعريف ساده از موضوع 
بدين شكل باشد: رفتاري آزاردهنده همچون آزار 
رواني، جنسي، اقتصادي، جسمي و ساير موارد مشابه از سوي يكي از زوجين 
)زن يا مرد( نسبت به همسر خود كه در محيط خانواده به وقوع مي پيوندد و 

حقوق وي را پايمال مي كند.
بُعد رواني همسرآزاري مي تواند شــامل اين موارد باشد: تخريب حيثيت و 
آبروي همسر، فحاشي و انتساب صفات ناشايست باالخص جلوي فرزندان يا 
ساير افراد، بي توجهي به خواست و انتظارات همسر، تبعيض بين خويشاوندان 
خود و همسر، مقايسه نامناسب همسر با ديگران، بزرگ نمايي مسائل جزئي 
و بدبيني و سوء ظن. بٌعد جســمي همسرآزاري نيز شــامل مواردي مانند 
ضرب و جرح به صورت ساده يا با اســتفاده از وسايل مختلف، همسركشي و 
محبوس كردن همسر بدون رضايت وي است. از مهم ترين موارد بُعد اقتصادي 
همسرآزاري نيز مي توان به تصرف بدون اجازه، تخريب و نابودي اموال همسر، 
ندادن نفقه و مخارج زن يا به صورت حداقلي كه موجب عسر و حرج او شود و 
اسراف شامل تضييع و تبذير اشاره كرد. از لحاظ بُعد جنسي نيز همسرآزاري 

مي تواند شامل محروميت جنسي و بي ميلي جنسي باشد.
بعد از اطالع از مصاديق همســرآزاري بايد مشخص شود چه علل يا عواملي 
باعث رخداد اين خشونت مي شود؟ ازجمله عللي كه شناخته شده، مي توان 
به سه دسته اشاره كرد: علل فرهنگي شامل عدم شناخت وظايف و مسئوليت ها 
و سستي باورهاي اخالقي؛ علل روان شناختي شــامل تنهايي، افسردگي، 
توهم، اضطراب، ترس، عدم عالقه و بروز تنفر و عدم تناسب سني زوجين؛ علل 
اجتماعي شامل دخالت ديگران، نارضايتي اجتماعي، نارضايتي خانوادگي و 
خشونت خانوادگي )البته آنچه گفته شد مي تواند شامل موارد متعدد ديگر 
نيز باشد(. از ميان آنچه گفته شــد برخي موارد ضمانت اجراي قانوني دارند 
و برخي ديگر ندارند. براي مثال ضرب و حــرج، ترك نفقه، توهين، تهديد و 

تخريب جرم انگاري شده و مجازات دارند.
بنيان خانواده از نظر قانون جايگاه ويژه اي دارد تا جايي كه قانون مخصوص 
خود را دارد كه با عنوان »قانون حمايت از خانواده« در سال1391 تصويب 
شــده اســت. جز اين قانون، در قانون مدني نيز از مــواد 1034تا 1206به 
موضوعات حول محور خانواده پرداخته شده است. جز اينها مواد ديگري نيز 
در قانون مجازات اسالمي وجود دارد كه البته مختص به خانواده نيست و براي 
عامه افراد جامعه قابل اعمال است، همانند افترا و توهين. نكته اي كه الزم به 
ذكر است اينكه از نظر قانوني، تنبيه به  طوركلي از افراد سلب شده و فقط در 
موارد استثنايي، مانند اطفال و مجانين در بند )ت( ماده1۵۸ قانون مجازات 
اسالمي با رعايت شرايطي تجويز شده است؛ لذا ايراد صدمه يا ضرب و جرح 
توسط زوجين تحت عنوان تنبيه فاقد محمل قانوني است كه البته اين امر 
شامل انواع خشونت رواني مانند توهين، تحقير و تمسخر يكديگر نيز مي شود.

ضمانت اجراي احكام همســرآزاري از نظر قانون مي تواند در دو دسته قرار 
گيرد: ضمانت اجراي حقوقي؛ در اين دسته فرد مجازات نمي شود اما ممكن 
است مشمول محروميت ها همچون سلب حضانت، عدم  الزام زوجه به تمكين 
يا حتي ايجاد حق طالق براي زوجه شود. در ضمانت اجراي كيفري، شخص 
به مجازات مختلف مندرج در قوانين محكوم مي شود كه مي تواند شامل ديه، 

حبس، جزاي نقدي يا شالق شود.
 ضمانت اجراهاي حقوقي خود به 2صورت به وجود مي آيند: آنچه در قانون 
مدني به عنوان موجبات عسر و حرج در ماده 1130 قانون مدني و همچنين 
آزار مالي كه به عنوان ندادن نفقه در ماده 1129 اين قانون آمده و آنچه بين 
زوجين هنگام جاري شدن عقد نكاح مورد توافق قرار مي گيرد كه به شروط 
ضمن عقد ازدواج معروف بوده و شامل 12بند اســت. تحقق هريك از اين 
شروط به زن اين حق را مي دهد كه بتواند با مراجعه به دادگاه خانواده طالق 

خود را بگيرد. 
درخصوص ضمانت اجراهاي كيفري به نظر مي رسد قانونگذار مواردي را بسيار 
حساس مي داند، تا جايي كه به صورت اختصاصي در قانون حمايت از خانواده 
بدان اشاره كرده است. اين جرائم در قانون مذكور مواد 49 تا ۵4 قانون فوق 
را شامل مي شــود كه به ترتيب عبارتند از: عدم ثبت واقعه ازدواج، عقد نكاح 
با دختر يا پسر قبل از رسيدن به ترتيب به سنين 13و 1۵سال تمام شمسي 
بدون رعايت ماده1041 قانون مدني، ازدواج بدون اخذ اجازه موضوع ماده 
1060 قانون مدني و...، انكار زوجيت و اثبات شدن آن در دادگاه، ترك نفقه و 

عدم انجام وظايف مرتبط با حضانت.
به اســتثناي ضرب بدون آثار )يعني ضربي كه در بــدن جايي نمي گذارد و 
موجب آسيب نيز نشــود( كه در ماده۵67 در بخش قانون مجازات اسالمي 
آمده، ساير جرائم مرتبط در بخش تعزيرات قانون مجازات اسالمي آمده است 

كه در باال به بخشي از آنها اشاره شد.
درخصوص بازدارندگي قوانين موجود در بحث همســرآزاري نمي توان نظر 
قطعي داد چه اينكه يك مجازات درخصوص افراد مختلف آثار مختلفي دارد. 
براي مثال ممكن است صرف ارسال ابالغ به زوجين جهت حضور در دادسرا 
در راستاي دفاع از اتهام انتسابي باعث كوتاه آمدن آنها و صلح و سازش شود اما 
در همين مورد درخصوص برخي ممكن است حتي صدور حكم قطعي مبني 
بر حبس يا شالق و... نيز مؤثر نباشد. آنچه مشخص است اينكه كشيده شدن 
مشــكالت خانواده به دادگاه اثرات مخرب زيادي دارد كه به بنيان خانواده 
لطمات شديدي وارد مي كند كه حتي گريبانگير فرزندان خانواده نيز مي شود. 
خوشبختانه قضات معزز دادگاه هاي خانواده و همچنين مقامات قضايي در 
امور كيفري خانواده با درنظرگرفتن مصلحت، تمام سعي خود را براي حل 
مسائل به صورت دوستانه و سازشي مي كنند. هرچند موضوع گاهي آن قدر 
بغرنج اســت كه زوجين، باالخص زوجه هر كاري مي كند تا طالق و حقوق 
مالي خود را بگيرد. به  نظر نگارنــده، صرف ضمانت اجراي قانوني صرف نظر 
از شدت و ضعف آن نمي تواند بازدارنده باشد و اين مشكالت بايد از اساس و 
ريشه بررسي شود و سعي در اصالح ساختارهاي آن صورت گيرد ،چه اينكه 
مجازات اشخاص آخرين مرحله اعمال ضمانت اجراهاست و وقتي كار بدين 
جا مي كشد ديگر فرقي ندارد نتيجه آنچه باشد چون باعث ازبين رفتن حرمت 
بين زوجين و ايجاد بدبيني و... مي شود و شايد همين عوامل سبب افزايش 

چشمگير آمار طالق شده است!

يادداشت يك

ایراد هرگونه تنبيهي توسط 
زوجين مغایر قانون است

حسين یاوري
وكيل پايه يك دادگستري

شمارش آزارها
در بيش از 9۵درصد همسرآزاري هاي جسمي ثبت شده در 

آمار، زنان قربانی هستند 
خشونت خانگي هزار چهره دارد و همسر آزاري تنها يكي از آنهاست. نانوشته 
معلوم است كه روح و جسم زنان، ميزبان اصلي خشــونت ها و آزارها به شمار 
مي روند بي آنكه صاحبان آنها چنين روندي را انتخاب كرده باشــند. بررسي 
آمارهاي منتشر شده از مركز آمار ايران نشان مي دهد كه آزار جسمي عليه زنان 
بيش از 90درصد همسرآزاري ها را تشكيل مي دهد اما درباره آزارهاي رواني اين  
آمار متفاوت است. كرونا البته به واسطه قرنطينه هاي طوالني، توسعه افسردگي، 
شيوع كم تحملي، اضطراب و ايجاد فشارهاي اقتصادي، موجب افزايش نسبي 

همسرآزاري - مثل نزاع هاي ديگر- شده است. 

از    اقتصاد   تا   اضطراب
داليل افزايش همسرآزاري در سال هاي اخير از نگاه 

روانشناس، جامعه شناس، وكيل و فعال حقوق زنان چيست؟
هرگونه سوءرفتار و آزار جسمي ، رواني و ســهل انگاري كه توسط شوهر نسبت به 
زن يا برعكس انجام شود؛ مصداق »همسرآزاري« است. براساس آمار منتشر شده 
از ســوي مركز آمار ايران، بيش از 9۵ درصد از مجموع ۸0هزار و 1۸7 مورد معاينه 
مدعيان همسرآزاري جسمي پزشكي قانوني طي سال99 به زنان مدعي همسرآزاري 
جسمي معطوف مي شود و سهم مردان در اين بين 4درصد است. افزايش خشونت 
بي شك داليل مختلفي دارد، اما رشد ريشه مردساالرانه در كشور و فرهنگ ما باعث 
شده تا مردان به خود اجازه دهند زنان را هدف خشونت خود قرار داده و در هر بزنگاهي 
از بيكاري، ترس از بيماري كرونا و قرنطينه گرفته تا فقر و مشكالت اقتصادي اين 

خشونت را به هر شكل متوجه خانواده خود كنند. 

جاني كه به لب رسيد
 بازخواني چند پرونده كه از همسرآزاري آغاز و به جنايت 

ختم شد
وقتي حرف از همســرآزاري مي شــود اغلب كتك زدن، بددهني، منع اشتغال و 
تحصيل، ندادن خرجي و آسيب هاي جسمي به عنوان نمونه هايي از همسرآزاري 
مطرح مي شود؛ اما اينها همه ماجرا نيست. گاهي ممكن است همسرآزاري از اين 
موارد شروع شود اما در نهايت از آزار فراتر برود و به قتل منجر شود. خيلي ها با انواع 
واقسام آزار كنار مي آيند اما سرانجام جان شان به لب مي رسد. در اين گزارش به 
بازخواني چند پرونده همسرآزاري كه در نهايت با جنايت گره خورده مي پردازيم. 
شكاك بودن يكي از آفت هاي زندگي بســياري از زن و شوهرها است. وقتي اين 
آفت به جان زندگي زن و شوهرها بيفتد ممكن اســت كار به جاهاي باريك هم 

كشيده شود. 
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عليرضا شريفي يزدي،جامعه شناس معتقد است  تهديد، تحقير، خشونت كالمي و 
محروم كردن از مزايای اقتصادي  در دسته آزاررواني همسر قرار مي گيرند

قتل بدون خونریزی

هر چند در دهه گذشــته 
آمار خشونت عليه مردان و 
آزار مردها مورد توجه قرار 
گرفته، اما همسرآزاري خشونتي است كه نه تنها در ایران بلكه 
در سراسر جهان بيشتر بر سر زنان آوار مي شود و زنان هستند كه 
باید جان و روان خود را در برابر آزار جسمي و رواني حفظ كنند. 
همانقدر كه بسياري از زنان و مردان به دالیل مختلف عالقه اي 
به ثبت شكایت در مورد همسرآزاري جسمي ندارند، در رابطه 
با همسرآزاري رواني این بي عالقگي براي ابراز شكایت، شدت 
بيشتري به خود مي گيرد، چرا كه از سر ناآگاهي، پذیرش تحقير، 
تهدید و محدودیت به بخش ثابت زندگي برخي از زوج ها تبدیل 
شده است و بســياري غافل از این هستند كه در مقام آزارگر یا 
آزاردیده قرار گرفته اند. كم نيســتند زن ها و مرداني كه در پي 

سال ها زندگي مشترك هنوز گمان مي كنند با چسباندن القاب 
نامناسب به همسرشان، او را در مســير زندگي حفظ مي كنند 
غافل از آنكه خود در مسيرآزار رواني همسرشان گام برداشته اند. 
همسرآزاري رواني هر چند مانند آزار جسمي عيان نيست اما 
اثرات عميقي همچون خشونت فيزیكي از خود بر جاي مي گذارد 
كه مي تواند تبعات جبران ناپذیري براي هر كدام از اعضاي خانواده 
رقم بزند. اهميت همســرآزاري رواني موجب شد تا با عليرضا 
شریفي یزدي، جامعه شناس گفت وگو كنيم و او به ما توضيح دهد 
كه چه شيوه رفتاري ای را باید در دسته همسرآزاری رواني بدانيم. 
او معتقد است كه مشكالت اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جامعه 
تأثير مستقيمي بر همسرآزاری رواني دارد و زماني كه جامعه در 
این حوزه ها دچار تشویش شود، خانواده نيز از توفان حوادث در 

امان نخواهد ماند.

نورا عباسي
روزنامه نگار

 بحث همســرآزاري بيشتر حول 
خشونت فيزیكي مورد توجه قرار گرفته است 
و زماني كه پاي موضوع همسرآزاری رواني به 
ميان مي آید، افراد اطالعات چنداني ندارند. 
آیا همسرآزاري رواني در جامعه ما رایج تر از 

همسرآزاري جسمي است؟
در ابتدا الزم اســت كه يــك تعريف ســاده از 
همسرآزاري ارائه بدهيم، همسرآزاري به عنوان 
يكي از انواع خشونت خانگي، شامل هرگونه رفتار 
خشونت آميزي است كه به صورت عملي از جانب 
زن يا مرد نسبت به همسرش انجام شود. اين نوع 
خشونت شامل بدرفتاري هاي جسماني، عاطفي 
و جنسي است و افراد براي اعمال سلطه، اقتدار 
و تحكيم قدرت از اين شــيوه استفاده مي كنند؛ 
فراهم كردن محيطــي كه فــرد وادار به انجام 
كاري شود كه مورد پسند و عالقه همسر نيست 
و مي تواند آثار فيزيكــي، خلقي و رواني به جاي 
بگذارد. همسرآزاری رواني نسبت به همسرآزاري 
جسمي شايع تر و رايج تر است اما از آنجا كه تنها 
موارد مربوط به خشــونت هاي جسمي از طريق 
پزشكي قانوني ثبت و ضبط مي شوند، آمار دقيقي 

در اين رابطه در دست نيست.

 آیا ميان مردان و زنان در این رابطه 
تفاوتي وجود دارد؟

همسراني كه دچار مشكل در نحوه تعامل هستند، 
معموال در نخســتين قدم از همسرآزاري رواني 
استفاده مي كنند، چرا كه هزينه كمتري برايشان 
رقم مي خورد و به سرعت مي توانند يك حاشيه 
امن براي خــود ايجاد كنند. در ايــن ميان بايد 
قبول كرد كه ميان زنان و مردان استفاده كننده 
از فشارهاي رواني براي آزار همسر تفاوتي وجود 
ندارد و تنها در رابطه با مصاديق همســرآزاري 
رواني، تفاوت هايي ديده مي شود. اما به طور كلي 
همســرآزاري فيزيكي و رواني در ايران و جهان 

بيشتر عليه زنان شكل مي گيرد.

 از نظر شما همســرآزاري رواني 
شامل چه مصادیق رفتاري مي شود؟

خشــونت كالمي نخستين شــيوه اي است كه 
متأسفانه افراد براي آزار همســر خود استفاده 
مي كنند. به كار بردن واژه هاي منفي، چسباندن 
برچسب ها و صفت هايي را كه موجب آزار طرف 
مقابل مي شــود، بايد به عنوان آزار رواني معرفي 

كرد.
محروم كردن اقتصادي يكي از شــيوه هاي رايج 
همســرآزاري رواني اســت و معموال افرادي كه 
به تنهايي توان پرداخــت هزينه هاي زندگي را 
ندارند، با اين ابزار از جانب طرف مقابلشان تحت 
فشار قرار مي گيرند. هر چند با توجه به افزايش 
جمعيت زنان شــاغل در جامعه اين امكان مهيا 
شده اســت تا زنان در اين حوزه آسيب كمتري 
ببينند اما بايد قبول كنيم كه زنان بيشتر از مردان 
با توســل به ابزار اقتصادي از جانب همسرشان 
مــورد آزار رواني قرار مي گيرند. در اين شــيوه، 
همســر از پول به عنوان ابزاري براي فشــار و به 
تمكيــن درآوردن همســر اســتفاده مي كند و 
درصورتي كه زن حاضر به انجام امور دلخواه مرد 
نباشد، امكان برخورداري پول از او سلب مي شود.
محروميت عاطفي نيز روش همسرآزاري رواني 
است. هر چند برخي از مردان نيز چنين رفتاري 
از خود بروز مي دهند اما اين مدل رفتاري بيشتر 
از جانب زنان براي آزار رواني مردان مورد استفاده 
قرار مي گيرد. در اين شيوه افراد تالش مي كنند 
تا در بروز محبت و ابراز احساســات بيشــترين 
ميزان خساســت را داشته باشــند، هيجانات و 
عواطف مثبت را از همســر خود دريغ مي كنند 
و ســعي مي كنند به اين وســيله از همسرشان 

انتقام بگيرند.
بنابراين مي توان گفت كه مردان بيشــتر از ابزار 

محروميت اقتصادي و زنان بــراي مقابله كردن 
به شــيوه محروميت عاطفي استفاده مي كنند و 
از اين طريق خواســته و ناخواسته در مسير آزار 

رواني همسرشان قدم برمي دارند.

 در برخي از موارد شاهدیم كه زن 
و شوهر دست به تحقير طرف مقابل در برابر 
دیگران یــا محدود كــردن روابط مي زنند، 
آیا چنين رفتارهایي را مي توان در دســته 

همسرآزاري رواني جاي داد؟
بله. زماني كه يــك مرد يا زن، همســرش را از 
فعاليت هاي اجتماعي، تفريحات سالم و... محروم 
مي كند، اقدامي جز همســرآزاري رواني انجام 
نداده  است، متأسفانه در جامعه ما مردان بيشتر 
از اقدام هاي محدوديت ساز براي تسلط بر همسر 
خود اســتفاده مي كنند و حتي ديده شده است 
برخي از افراد، همســر خود را از ديدار با خانواده 
محروم مي كنند. از ســوي ديگر برخي زنان نيز 
از شــيوه تحقير كردن همســر در برابر ديگران 
اســتفاده مي كنند.در واقع ايزوله كردن طرف 
مقابل و محروم ســاختن او از ارتباط با افرادي 
كه تعامل مثبتي را شــكل مي دهنــد، يك نوع 

آزار است.
در اين ميان نبايد فراموش كرد كه تكرار مســتمر 
تهديد براي رسيدن به خواسته ها نوعي آزارگري 
به حساب مي آيد، شايد بســياري از زوج ها گمان 
كنند كه در برخي از موارد استفاده از تهديد الزم 
است اما بايد دانست زماني كه اين شيوه رفتاری به 
يك مدل رفتاري ثابت در ميان زوج ها تبديل شود 
و همواره از طرف مقابل خواســته شود تا از هراس 
تهديدها به اوامر همسر خود تن دهد، اقدامي جز 
همسرآزاري رواني انجام نشده است. در واقع افراد 
آزارگر در رابطــه، مدام بر نيازها و خواســته هاي 
خود متمركزند و اغلب همين كه احســاس كنند 
نيازهايشــان برآورده نمي شود، شــروع به تهديد 

كردن و همســرآزاری مي كنند. تهديد همواره در 
مورد انجام يك بدرفتاري فيزيكي نيســت. برخي 
افراد دائماً در مورد مسائل عاطفي ديگري را تهديد 
مي كنند. براي مثال تهديد به ترك رابطه و طالق 
گرفتن ازجمله نمونه هاي رايج تهديدهاي عاطفي 
هستند. برخي از زوجين تالش مي كنند با توسل به 
رفتار تحكمي، مديريت رفتار طرف مقابل را به دست 
بگيرند. اين رفتار كه بيشــتر از جانب مردان بروز 
مي كند به عنوان رفتار تحكمي شــناخته مي شود. 
در اين مدل رفتاري، فرد تالش مي كند با اقداماتي 
مانند كنترل موبايل، رفت وآمدها و محدود كردن 
آزادي ها، فــرد را تابع خود كند يــا اينكه با ايجاد 
توقعاتي نابجا در زمين آزارگري همســر خود گام 
بردارد؛ مانند زماني كه يك فرد از همسرش توقع 
تعريف و تمجيد هميشگي دارد يا توقع داشته باشد 

كه طرف مقابل مطابق خواسته هاي او تغيير كند.

 تنش هاي اقتصادي و اجتماعي تا 
چه اندازه مي تواند ميزان همسرآزاري رواني 

را افزایش دهند؟
به طور كلي هر زمان كه جامعه اي از نظر سياسي، 
اقتصادي و فرهنگي دچار تنش شــود و ســرمايه 
اجتماعي كاهش پيدا كنــد، عارضه هاي مختلفي 
در جامعه ظهور و بروز پيدا مي كند. اين عارضه ها 
زماني كه درمان نشوند به آســيب اجتماعي بدل 
مي شوند و در گام بعدي اين آســيب ها به بحران 
اجتماعي كشيده مي شوند. شــرايط فعلي جامعه 
ايران به نحوي اســت كــه تنش  هــاي اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي تأثيــر خانوادگي، اجتماعي 
و فردي دارد. بر اين اســاس بايــد گفت كه يكي 
از پيامدهــاي اين تنش هــا مربوط بــه افزايش 
خشــونت هاي فيزيكي و رواني در خانواده هاست؛ 
به عنــوان مثال زماني كــه يك فــرد، توانمندي 
اقتصادي خود را از دست بدهد، اين مشكل در قامت 
مشكالت رواني ظاهر خواهد شد، خانواده نخستين 
محلي است كه با اين مشكالت رواني مواجه مي شود 
و يكي از شــيوه هاي ظهور اين مشــكالت رواني، 
همين بحث همســرآزاري رواني اســت. براساس 
مشــاهدات شــخصي بايد بگويم كه اين اتفاق در 

سال هاي اخير شدت بيشتري گرفته است.

 همسرآزاري رواني چه پيامدهایي 
مي تواند به دنبال داشته باشد؟

از نظر رواني و فــردي اين شــيوه تعامل ميان 
زوجين مي توان منجر به اختالالت جســمي و 
رواني شود و از نظر روابط بين فردي ممكن است 
به طالق عاطفي، طالق قانونــي و خيانت ختم 
شود. در اين ميان نبايد فراموش كرد همسرآزاری 
رواني، فرزنــدان خانواده را نيــز تحت تأثير قرار 
مي دهــد، ممكن اســت كه افــت تحصيلي در 
فرزندان، الگوگيري نادرســت فرزنــدان از اين 

شيوه رفتاري والدين و... را به دنبال داشته باشد.

محروميت 
عاطفي نيز روش 

همسرآزاري رواني 
است. هر چند برخي 

از مردان نيز چنين 
رفتاري از خود بروز 

مي دهند اما این 
مدل رفتاري بيشتر 

از جانب زنان براي 
آزار رواني مردان 

مورد استفاده 
قرار مي گيرد. در 

این شيوه افراد 
تالش مي كنند تا 
در بروز محبت و 
ابراز احساسات 
بيشترین ميزان 

خساست را داشته 
باشند، هيجانات 
و عواطف مثبت 
را از همسر خود 

دریغ مي كنند 
و سعي مي كنند 
به این وسيله از 

همسرشان انتقام 
بگيرند
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از    اقتصاد   تا    اضطراب
دالیل افزایش همسرآزاري در سال هاي اخير از نگاه روانشناس، جامعه شناس، وكيل و فعال حقوق زنان چيست؟

نگارحسينخانی،مرضيهثمرهحسيني
روزنامه نگار
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 ضعف قانون
وز خشونت عليه زنان  زمينه ساز  بر

متأسفانه وقتي از همسرآزاري در ایران صحبت 
مي كنيم فوراً در ذهن همه ما آزار دیدن زن از 
ســوي مرد نقش مي بندد چرا كه امري رایج 
بوده و هست و در ســنوات اخير نه تنها از ميزان آن كاسته 
نشده بلكه بر آن افزوده نيز شده است. در این راستا 5دليل 
را مي توان ذكر كرد: نخست اینكه جامعه ایران یك جامعه 
در حال گذار است و هنوز بين ســنت و مدرنيته دست و پا 
مي زند. اگرچه وجود پدیده هایــي مثل اینترنت و ماهواره 
شتاب بيشتري به حركت جامعه ایران داده اســت اما بخش هایي از جامعه هنوز سنتي 
باقيمانده است. پس یكي از دالیل همســرآزاري، بخشی از فرهنگ جامعه است. دومين 
دليل، عدم آموزش كافي و عدم آموزش صحيح اســت. متأســفانه در نظام آموزشي ما از 
دبستان تا دبيرستان و حتي در دانشگاه ها آموزش صحيح و كافي براي حقوق بشر، حقوق 
شهروندي و حقوق زنان یا حقوق كودكان وجود ندارد. از طرفي رسانه هاي داخلي نيز در 
این حوزه سهواً یا تعمداً فعال نيستند. ســومين دليل براي افزایش این پدیده، فقر است. 
اموري نظير فقر و بيكاري نه تنها شــهروندان را از عمق بخشــيدن به دانش و اخالقيات 
بازمي دارد بلكه آنان را حتي به جهت عكس آن نيز ســوق مي دهــد، یعني فقر مي تواند 
موجب افزایش جرم و جنایت و امور خالف شود. شاید مردي كه با مشكالت ناشي از فقر 
دست و پنجه نرم مي كند از لحاظ روانی آمادگي بيشتري براي اعمال خشونت ناروا داشته 
باشد. چهارمين دليل براي افزایش این پدیده، كروناست.  بيش از یك سال و نيم است كه 
جامعه و كشور ما درگير این بيماري است. اگرچه بسياري از ممالك جهان از این بيماري 
عبور كرده اند ولي سوء مدیریت و انجام نشدن واكسيناسيون مناسب موجب شده است 
كه ایران همچنان درگير این بحران باشد. تشدید بيكاري و فقر از نتایج كروناست. به عالوه 
این حجم از مرگ ومير نيز بر روان مردم اثر گذاشته است. لذا تمام این موارد جامعه ما را 
براي غمگين تر شدن، عصباني تر شدن و حتي خشمگين تر شدن آماده كرده است. و اما 
پنجمين و آخرین و مهم ترین دليل بازمي گردد به قوانين ایران. به نظر مي رســد قوانين 
كشور ما ضامن حمایت كافي از حقوق زنان نيست و متأسفانه متجاوزین و ناقضين حقوق 
زنان را به درســتي تأدیب یا مجازات نمي كند. لذا وقتي مردي مي بيند ضمانت اجرایي 
مهمي وجود ندارد تا از خشونت او نسبت به همسرش جلوگيري كند با خيال راحت اقدام 

به همسرآزاري یا اعمال خشونت مي كند.

ونا،  فقر     رفتاری   و   داستان های دیگر کر
در 2ســال گذشــته بســياري از ضعف هــاي 
روانشناختي جامعه را به خوبي و بيش از هر زمان 
دیگري به وضوح دیده ایم. دليل روانشــناختي 
بروز این ضعف ها را مي توان به این صورت تبيين كرد؛ افزایش 
»فشــار رواني« یا همان استرس  و نداشــتن »مهارت هاي 

مقابله اي« یا »مواجهه اي«.
درباره مورد خاص افزایش همسرآزاري ذیل خشونت خانگي  

باید به فشــار رواني حاصل از همه گيري بيمــاري كرونا و 
فشارهاي اقتصادي ناشــي از تعطيلي هاي اجباري، كاهش 
درآمد خانواده ها و گراني بي سابقه در جامعه اشاره كرد. حال اگر این موارد را به عنوان دالیل 
اصلي ایجاد فشار رواني درنظر بگيریم به معضل بعدي، یعني فقر رفتاري و فكري در قبال 
این استرس زاها خواهيم رسيد، به این معنا كه نبود آموزش پيش از ازدواج براي مردان و 
زنان، فقدان آموزش در زمينه سالمت روان خانواده و نادیده گرفتن اهميت آن، منجر به 
گسترش جمعيتي فاقد مهارت هاي مواجهه و مقابله با فشار رواني در جامعه شده است. 
افراد به نوبه خود با تشكيل خانواده به رفتارهاي بدوي و دور از  شأن انساني به رفتارهاي 
خشونت آميز و آزار یكدیگر دست مي زنند. به بيان ساده تر، هنگامي كه فقر و تنگدستي 
به هر دو طيف، یعني مرد و زن فشــار وارد مي كند، توانایي تحمل این فشار رواني بر فرد 
ناممكن، سخت و آزار دهنده خواهد شد. از این رو باید به طریقي این فشار را كاهش یابد. از 
سوي دیگر با وجود ناآگاهي بر حاالت روانشناختي )به دليل نبود آموزش(، توانایي تخليه 
این احساســات یا هيجانات در فرد درماندگي ایجاد كرده و به صورت عقالني و رفتاري 
مورد مقبوليت انساني و اجتماعي نيست. پس به بدوي ترین صورت ممكن یعني احساس 
خشم و بروز آن به صورت رفتار خشونت بار این بروز به شكل خشونت كالمي و جسماني، 
احساس درماندگي حاصل از فشار را نمایان مي كند. در یك جمله مي توان چنين گفت كه 
هيجان خشم و بروز آن از هيجان هاي مشترك انسان و حيوان است. هر گاه موجود زنده با 
مانعي بر سر راه اهداف خود مواجه شود به آن دچار خواهد شد. بروز رفتارهاي آسيب رسان 
ناشي از هيجان خشم در انسان تنها با فقدان منابع رفتاري و فكري تبيين خواهد شد و 
علت آن خأل آموزش مناسب، متناسب و مؤثر است. مثال ساده آن فردي است كه با توجه 
به شرایط موجود، توانایي اش را در تامين هزینه هاي خانواده از دست داده است. اگرچه 
هدف او برآوردن نيازهاي خانوار است، اما شرایط محيطي مانع او مي شود. از سوي دیگر 
خشم وقتي به وجود مي آید كه مانعي بر ســر راه هدف موجود زنده پدید  آید. از آنجا كه 
این فرد براي از ميان بردن این مانع راهي پيش روي خود نمي بيند، آنچه آموخته، یعني 
بروز خشم به صورت رفتار خشونت بار در برابر افرادي كه مي داند توان ایستادن در مقابل 
او را ندارند، یعني همسر و فرزند نشان داده مي شــود كه نتایج به مراتب بدتري در سطح 
خانواده و جامعه به بار خواهد آورد. چرایي بروز این امر كه بيشتر از جانب مردان به سمت 
زنان و حتي كودكان اتفاق مي افتد را بایــد در فرهنگ، اجتماع و حتي آموزش و پرورش 
جست وجو كرد. واكنش هاي عميق و ریشه اي كه نيازمند كار پژوهشي و عملي از سوي 
روانشناسان و جامعه شناسان اســت. اما درمان فوري آن را مي تواند از طریق رسانه هاي 
جمعي و البته استفاده از كارشناسان)حقيقي( این امر بدون پرده پوشي و آموزش درست تا 
حدودي مؤثر باشد. در بلند مدت نيز با تمركز بر آموزش مهارت هایي چون كنترل خشم و 
استرس در مدارس و اجبار مشاوره پيش از ازدواج، انجام آزمون هاي روانشناختي و آموزش 
مهارت هایي كه در ازدواج و ارتباط زوجين كارآمد است؛ در سال هاي پيش رو بروز چنين 

رفتارهایي را كاهش خواهد داد.

ونا به اضافه بحران اقتصادی، وضعيت را وخيم کرده است کر
همســرآزاري و خشــونت خانگي 
هميشــه و در همه جوامــع بوده و 
هســت اما از آن طرف همــه دنيا 
همواره به دنبال ایــن بوده كه آن را 
كنترل و مدیریــت كند. این پدیده 
در جوامعي كه كمتر توسعه یافته اند 
یا گرفتــار بحران هــاي اقتصادي، 
اجتماعــي، فرهنگــي، امنيتي یا 
سياسي هســتند به دليل بروز اخالل در سازوكار سبك زندگي 
خانواده ها بيشــتر مجال ظهور دارد. در واقع مي شود گفت این 
نوع خشونت ها در زمان جنگ، هنگام بروز تورم و در بحران هاي 
اقتصادي، در زمان تشدید بيكاري و همينطور در زمان شيوع یك 
بيماري رو به رشد مي رود. به عنوان مثال، در زمان بروز و تشدید 
تورم، هزینه هاي خانوارها به شــدت باال مــي رود و از آن طرف 
چنانچه ميزان درآمد و دستمزدها هم پایين باشد زمينه ساز بروز 
بحران مي شــود. در این موقعيت، سرپرست خانوار توان تأمين 
هزینه ها را ندارد و از آن طرف تحت فشــار از سوي خانواده اش 
است. این ناتواني در عدم پاسخگویي به نيازهاي افراد خانواده، 
زمينه ســاز بروز اختالفات خانوادگي و به تبع آن بروز خشونت 
مي شــود. در این ميان در خانوارهایي كه زنان شاغل نيستند 
معموال ميزان بروز خشــونت ها بيشتر مي شــود. چون زن ها و 
به طور معمول كساني كه شاغل نيســتند درك دقيقي نسبت 
به وضعيت تورم و بحران اقتصــادي ندارند و این عدم آگاهي به 
بروز اختالف مي انجامد. در دوران شــيوع كرونا نســبت بروز 

خشونت هاي خانگي رو به افزایش رفته است، چرا كه این بيماري 
روي همه ســاحت های زندگي مردم جهان و ازجمله جامعه ما 
از اقتصاد و درآمــد، ایاب و ذهاب و تعامــالت و رفت وآمدهاي 
خانوادگي و دوستانه افراد اثر منفي گذاشته است. درست است 
كه نفس بيماري باعث همگرایي افراد مي شــود اما زماني كه با 
مشــكالتي مانند تورم و گراني، بيكاري، تحریم و... درآميخته 
شود اثرات منفي اش تشدید مي شــود. در این شرایط ضریب 
تحمل افراد پایين مي آید، به تبع آن ميزان خشونت باال مي رود و 
متأسفانه عوارض زیادي گریبانگير خانواده و جامعه خواهد شد.

اینكه آیا چنين وضعيتــي ادامه پيدا خواهد كــرد یا نه؟ باید 
گفت تا زماني كه امــور عمومي خانوارها تســكين پيدا نكند، 
خشونت ها و درگيري هاي خانوادگي نيز همچنان رو به افزایش 
خواهد رفت. اما همچنان باید گفت كه در چنين شــرایطي نيز 
آموزش مهارت هاي زندگي ازجمله مهارت گفت وگو و فهميدن 
ودرك موقعيت مي تواند بسيار مؤثر باشد. در واقع همانطور كه 
مي گویيم استفاده از ماسك و تزریق واكسن ما را در برابر ویروس 
كرونا محافظت مي كند، توضيح شــرایط كرونــا براي مردم، با 
افزایش درك و شــناخت آنها، به نوعي باعث محافظت شان در 
برابر بروز خشونت مي شود. بنابراین رســانه هایي مانند صدا و 
سيما، روزنامه ها، فضاي مجازي و دیگر پلتفرم هاي اطالع رساني 
مي توانند با اطالع رســاني درســت در زمينه رفتارهاي دوران 
بحران، مردم را براي رخداد آنها آماده كنند. بدون تردید آموزش، 
آگاه سازي و توانمندســازي و ایجاد فضاي گفت وگو در كاهش 

تبعات خشونت هاي دوران بحران بسيار مؤثر خواهد بود.

بعد اقتصادی؛ مهره مفقود همسرآزاری
مفهــوم  درحالي كــه 
خشونت عموماً خشونت 
فيزیكــي و كتك زدن و 
ضرب و جــرح را تداعي مي كند، 
اما در تعاریف جدیــد و بازنگري 
در این مفهوم، سایر ابعاد خشونت 
نيز اندك اندك مــورد توجه قرار 
گرفته اند. یكي از انواع خشــونت، 
همسرآزاري است كه در خانواده و عموماً ازطرف مردان بر زنان 
اعمال مي شود، هرچند مواردي از شــوهر آزاري نيز ممكن 

است گزارش شود كه البته پدیده اي نادر به حساب مي آید.
همسر آزاري محصول روابط نابرابر قدرت بين مرد و زن است 
كه قرن هاست استمرار و استحكام یافته و تا زمان ما با وجود 
وقوف به آســيب زا بودن چنين پدیده اي، ادامه یافته است. 
یكي از انواع همسر آزاري، بُعد مالي و اقتصادي است كه تقریباً 
بيشتر از سایر ابعاد آزار )جســمي، رواني و جنسي( مخفي و 

مغفول مانده است. 
همسرآزاري مالي یا اقتصادي وضعيتي است كه مرد بر پول 
و اموال و فعاليت هاي اقتصادي زن كنترل كامل دارد و بدون 

توجه به نظــر زن و نيازهاي او، خــودش درباره اموال 
خانواده تصميم مي گيرد. در چنين وضعيتي زن 
براي نيازهاي شــخصي و تأمين هزینه هایش به 
مرد وابسته اســت و خودش استقالل مالي ندارد. 

این شكل از خشونت فقط منحصر به خانواده هاي فقير 
نيست و صرفاً عليه زنان خانه دار اعمال نمي شود، 
بلكه حتي در خانواده هاي مرفه و عليه زنان شاغل 

هم ممكن است اعمال شود. یعني ممكن است زن 
ظاهراً در رفاه باشد، اما حق كنترل و اختيار بر اموال را 
نداشته باشد یا زن شاغل باشد ولي خودش نتواند درباره 

دستمزدش تصميم بگيرد.
 همســرآزاري به همين جا ختم نمي شود، در جامعه اي كه 

نظم جنسيتي آن مبتني بر سلطه و قدرت مردانه است و مرد 
حق تصميم گيري درباره زن را دارد، مي تواند او را از اشتغال 
و داشــتن درآمد بازدارد و به این ترتيب مانع استقالل مالي 
زن شود. وابســتگي اقتصادي و فقدان استقالل مالي، خود 
زمينه ساز خشونت و اطاعت و تســليم زن در برابر مرد است 
و به فرودستي زنان اســتمرار مي دهد. به طور كلي وضعيت 
اقتصادي بر وقوع همه انواع همسرآزاري تأثير دارد؛ به طوري 
كه با بدتر شدن شرایط اقتصادي همسرآزاري در ابعاد مختلف 
تشدید مي شود و زنان در این ميان وضعيت دشوار و ناگوارتري 

را تجربه مي كنند. 
مشكالت اقتصادي و بيكاري تعارضات خانوادگي و درگيري 
ميان مرد و زن را افزایش مي دهد كه به همسرآزاري جسمي 
و رواني مي انجامد كه توســط مرد عليه زن اعمال مي شود. 
البته در شــرایط نامطلوب اقتصادي همســرآزاري ممكن 
اســت دامن گير مردان هم بشود. در شــرایطي كه براساس 
تقسيم كار جنســيتي زنان از كارمزدي محروم هستند و از 
آن منع مي شــوند، زن براي رفع نيازهایش مجبور است به 
مرد متكي و وابسته باشد و براي هر خواسته اي به او متوسل 
شود. در چنين شرایطي اگر مرد فقير باشد 
و توان مالي برآورده كردن خواسته هاي 
زن را نداشته باشد، احتمال تعارض 
و درگيري افزایــش مي یابد كه این 
تعارض مي تواند براي مرد هم تبعات 
رواني داشــته باشــد. نهایتــاً این 
تعارضات به خشونت بيشتر عليه 
زن و برقرار ماندن چرخه 
منجر  خشونت 

مي شود.

اويسحامدتوسلي
 وكيل و مدرس دانشگاه

اردشيرگراوند
جامعه شناس

سيمينكاظمي
جامعه شناس و فعال حقوق زنان

سانازفالحزاده
روانشناس سالمت

ونا  استرس، غم و اضطراب دوران کر
 به تشدید خشونت  منجر می شود

خشــونت نســبت به همســر یكي از 
رایج ترین نوع خشونت در سرتاسر جهان 
اســت. طبق گزارش ســازمان جهاني 
بهداشت در دنيا از هر 3زن یك نفر قرباني خشونت 
خانگي در طول زندگي اش مي شــود كه آمار قابل 
تاملي است. بدیهي است كه همسرآزاري كه به رفتار 
خشونت آميز و ســلطه گرانه نسبت به همسر اطالق 
مي شود، آســيب هاي زیادي به فرد و جامعه خواهد 
زد ازجمله آنكه ممكن است منجر به صدمات و آسيب هاي جدي جسمي، رواني 
و جنسي شود. معموالً زنان قربانيان این نوع از خشونت هستند اما گزارش هاي 
زیادي در مورد قرباني شدن مردان نيز وجود دارد. طبق گزارش هاي در خارج و 
داخل ایران ميزان همسرآزاري در شرایط همه گيري كرونا افزایش چشمگيري 
داشته است. مهم ترین علت، استرسي اســت كه این روزها بسيار با آن سروكار 
داریم. مكرراً اخبار تلخ مي شنویم، همچنين نگراني از ابتال شدن و ترس از دست 
دادن عزیزان را داریم. بعضي هایمان عزیزي را از دست داده ایم و غم و اضطراب 
زیادي را تحمل مي كنيم. برخي شغل خود را از دست داده ایم و درآمدي نداریم. از 
طرف دیگر ارتباطات مان كم شده و دیگر مثل گذشته نمي توانيم با اقوام و دوستان 
رفت وآمد كنيم.  ارتباط اجتماعي باعث مي شــود كه فرد حمایت و پشــتيباني 
دریافت كند و در مورد دغدغه هایش صحبت كند كه تمام این عوامل اســترس 
را كاهش مي دهد. فردي كه استرس زیادي متحمل مي شود، ممكن است آن را 

به صورت خشم و مشكالت رفتاري مثل همسرآزاري نشان دهد.
در ضمن به خاطر شرایط همه گيري، زمان بيشتري را ناچاریم در خانه بگذرانيم 
كه این باعث مي شــود زمان زیادي را با همسر خود سپري كنيم. معموالً قرباني 
خشونت كسي است كه بيشترین زمان را با ما مي گذراند و هرچه این زمان بيشتر 
شود، ميزان خشــونت نيز افزایش مي یابد. مورد بعدي این است كه در این دوره 
زنان هم خيلي تحت فشارند و چندین نقش را مجبورند به عهده بگيرند. مدارس 
تعطيل شده و مادران عالوه بر وظایف معمول شان باید نقش مهمي در آموزش و 
تربيت فرزندان شان داشته باشند. برخي از زنان شغل شان را از دست داده اند و در 
كنار تمام این موضوعات، حمایت ها و ارتباطات شان را هم از دست داده اند. این 
افراد دچار فرسودگي شده و تحمل شان كمتر از گذشته است. در ضمن اگر مورد 
خشونت قرار بگيرند، كمتر مي توانند از آشنایان كمك بگيرند. موضوع دیگر این 
است كه ما نسبت به گذشــته كمتر مي توانيم از متخصصان سالمت روان كمك 
بگيریم كه خود این مسئله باعث مي شود مشــكالت مان حل نشده باقي بماند. 
جلسات درمان و مشــاوره به علت ترس از انتقال بيماري معموال كنسل مي شود 
و حتي كساني كه داروهاي روانپزشــكي مصرف مي كردند، داروهایشان به علت 

عدم ویزیت مجدد قطع شده است.
اما راهكار چيســت؟ بدانيم كه در خانه ماندن و رعایــت فاصله اجتماعي باعث 
افزایش تنش با همسرمان شده است. بنابراین باید مراقب مسائلي كه استرس مان 
را افزایش مي دهد باشيم. كمتر اخبار را چك كنيم! دسترسي ما به گوشي هاي 
هوشمند باعث شــده كه بارها در روز در معرض اخبار پر تنش باشيم، اما گاهي 
روانمان نياز دارد كه این دسترسي را محدود كنيم. با دوستان و فاميل ارتباطمان 
را حفظ كنيم. درست است كه نمي توانيم آنها را مالقات كنيم، اما مي توانيم به آنها 
پيام بدهيم یا تلفن كنيم.  سعي كنيم برنامه اي منظم براي زندگي روزانه داشته 
باشيم و ورزش را حتما در برنامه خود بگنجانيم. و در آخر، كمك هميشه وجود 
دارد. اگر در معرض این پدیده هستيم مي توانيم از متخصصان سالمت روان مثل 
روانشناسان و روانپزشــكان كمك بگيریم. تعدادي از این متخصصان به صورت 
آنالین و تلفني هم خدمات خود را ارائــه مي دهند. عالوه بر آن درصورت بحران 
مي توانيم با شماره 123كه خط اورژانس اجتماعي بهزیستي است، تماس بگيریم 

و كمك درخواست كنيم.

مهديهصالحي
روانپزشك

همسرآزاری
این شماره

گراوند : همانطور كه مي گویيم استفاده از ماسك و تزریق واكسن 
ما را در برابر ویروس كرونا محافظت مي كند، توضيح شرایط 

كرونا براي مردم، با افزایش درك و شناخت آنها، به نوعي باعث 
محافظت شان در برابر بروز خشونت مي شود. بنابراین رسانه هایي 

مانند صدا و سيما، روزنامه ها، فضاي مجازي و دیگر پلتفرم هاي 
اطالع رساني مي توانند با اطالع رساني درست در زمينه رفتارهاي 

دوران بحران، مردم را براي رخداد آنها آماده كنند. بدون تردید 
آموزش، آگاه سازي و توانمندسازي و ایجاد فضاي گفت وگو در 

كاهش تبعات خشونت هاي دوران بحران بسيار مؤثر خواهد بود.

فالح زاده : نبود آموزش پيش از ازدواج براي مردان و زنان، فقدان 
آموزش در زمينه سالمت روان خانواده و نادیده گرفتن اهميت 

آن، منجر به گسترش جمعيتي فاقد مهارت هاي مواجهه و مقابله 
با فشار رواني در جامعه شده است. 
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شمارش آزارها
در بيش از 95درصد همسرآزاري هاي جسمي ثبت شده در آمار، زنان قربانی هستند 

همسرآزاری
این شماره

خشونت خانگي هزار چهره دارد و همسر آزاري 
تنها يكي از آنهاست. نانوشته معلوم است كه 
روح و جســم زنان، ميزبان اصلي خشونت ها 
و آزارها به شمار مي روند بي آنكه صاحبان آنها چنين روندي را انتخاب كرده باشند. 
بررسي آمارهاي منتشر شــده از مركز آمار ايران نشان مي دهد كه آزار جسمي عليه 
زنان بيش از95 درصد همسرآزاري ها را تشــكيل مي دهد اما درباره آزارهاي رواني 
اين آمار متفاوت است. كرونا البته به واسطه قرنطينه هاي طوالني، توسعه افسردگي، 
شــيوع كم تحملي، اضطراب و ايجاد فشــارهاي اقتصادي، موجب افزايش نسبي 
همسرآزاري - مثل نزاع هاي ديگر- شده است. در اينجا هم فرصت هاي نابرابر، كار 
دست زنان داده است. وابستگي زنان به مردان در همه ابعاد،  منجر به تقويت ريشه هاي 

فرهنگ مردساالرانه شــده، تا جايي كه مورد خشــونت قرارگرفتن يك زن توسط 
همسرش واقعه اي است كه بخشــي از جامعه آن را به صورت »عرف« پذيرفته اند. در 
حالي گزارش هاي نهادهاي رسمي آمار دست و پاشكسته اي از خشونت هاي فيزيكي 
مانند كتك زدن و خشونت هاي كالمي مانند توهين و تحقير از سوي مردان عليه زنان 
را منتشر كرده اند كه خيل گســترده اي از زنان جرأت و جسارت ثبت شكايات عليه 
همسران  خود را ندارند و هرگز در هيچ آماري ديده نمي شوند. مطابق با تعريف ارائه شده 
در گزارش هاي مركز آمار ايران كه با استناد به گزارش هاي پزشكی  قانوني نوشته شده 
است، هرگونه سوءرفتار و آزار جسمي، جنسي، رواني و سهل انگاري كه توسط شوهر 
نسبت به زن يا برعكس انجام شود، مصداق »همســرآزاري« قلمداد مي شود و حق 

شكايت براي طرفين محفوظ است.

مائده امينی 
روزنامه نگار

%95%13  بنا بــر آمار منتشرشــده از ســوي مركــز ملي 
آمار ایــران، مجموع مــوارد معاینــات مدعيان 
خشونت جسمي توسط همسر در بهار، تابستان، 
پایيز و زمســتان ۹۹، حاكي از آن اســت كه در 
ســال گذشــته تعــداد ۸۰هــزار و ۱۸۷مورد 
معاینه جسماني در این خصوص توسط پزشكي 
قانوني انجام شده است كه ســهم زنان مدعي 
همسرآزاري جســمي از این معاینات ۷۷هزار 
و ۹۶مورد و ســهم مردان مدعي همسرآزاري 
جســمي ۲هزار و ۹۹۱مورد بوده است. بر این 
اســاس، ســهم زنان 4۰برابر مــردان برآورد 

مي شود. 

     زن آزاری سهم 40   برابری زنان 
 زنان مدعي همسرآزاري جسمي، 95 درصد و مردان مدعي همسرآزاري 
جسمي ۴درصد از كل معاينات مربوط به مدعيان همسرآزاري جسماني 

پزشكي قانوني طي سال 99 را به خود اختصاص داده اند.

     نزاع های فيزيكی همسرآزاری  است 
  درمجموع 5۸5هزار و ۳۷۴مورد معاينه مربوط به نزاع فيزيكي در سال گذشته 
در پزشكي قانوني انجام شده است كه 1۳.۶درصد از اين معاينات به مدعيان 

همسرآزاري جسمي معطوف مي شود. اين آمار مربوط به سال99 است.

وای    رنج  پراكندگی   اعداد    ر
 آمار منسجمي درباره همسرآزاري 
وجود ندارد امــا نتايج يك پژوهش 
نشان مي دهد كه به ازاي هر 100هزار 
نفــر، 10۳قرباني همســرآزاري و 

۳مصدوم كودك آزاري وجود دارد. 

 آذرماه گذشــته رئيس اورژانس 
اجتماعي ســازمان بهزيستي ايران 
گفته بود كه ۸۸/5درصد از زناني كه 
قرباني همسرآزاري هستند خانه دار 
و بيكار و تنها 11/5درصد آنها شاغل 

هستند.

 خبرگــزاري ايرنا به نقــل از رضا 
جعفري نوشته كه بيشترين آزار، آزار 
جسمي و پس از آن به ترتيب آزارهاي 
عاطفي، رواني، غفلت و بي توجهي 
است و در آخرين رتبه آزارجنسي 

قرار دارد.

 پروانه سلحشوري، نماينده سابق 
مجلس و فعال حوزه زنان گفته است 
كشور ما بين آن 10كشوري قرار دارد 
كه خشونت در آن بسيار زياد است 
اما متأسفانه اقدام قابل توجهي براي 
كنترل اين بحران در ايران در دست 

قرار ندارد.

  رضــا جعفري، رئيــس اورژانس 
اجتماعي سازمان بهزيستي، آذر 99 
به پانا گفته است: ۲5درصد تماس ها 
با اورژانس اجتماعــي، در ارتباط با 
خشونت خانگي عليه همسران بوده و 
آمار خشونت خانگي در ايران به خاطر 
اينكه زنان به طور معمول درباره اين 
موضوع شــكايت نمي كنند، دقيق 
برآورد نمي شــود و نمي توان آمار 

دقيقي در اين زمينه ارائه داد.
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%94
وانی به زنان وارد شده است                          آزارهای ر

  در واقع ۹4.۵درصد از معاینات مدعيان همسرآزاري رواني پزشكي قانوني طي سال۹۹ به زنان معطوف 
مي شود و سهم زنان مدعي همسرآزاري رواني از معاینات انجام شــده در این خصوص مانند همسرآزاري 

جسمي، بيشتر از مردان است.
   در سال۹۸ از ۱۵۲مورد معاینه انجام شده روي مدعيان همسرآزاري رواني، 4۹مورد معاینه سهم مردان 
و ۱۰۳مورد سهم زنان بوده است. به این ترتيب در سال گذشته آمار مردان مدعي همسرآزاري رواني در 

قياس با سال۹۸ كاهش داشته و آمار زنان مدعي همسرآزاري رواني افزایش یافته است.

%95
عموما بيش از 95درصد آزارهاي جسمي 

معطوف به زنان است و قربانی اصلي 
همسرآزاري، زنان هستند. 

7 7000
در سال 95، از ۷۷هزار و ۲۸0مورد 

ثبت شده آزار جسمي، بيش از ۷۴هزار 
زن آزاری به زنان متاهل وارد شده است. 

81000
در سال9۶، از ۸1هزار و ۷۲9مورد ثبت شده 

آزار جسمي، بيش از ۷۷هزار مورد آزار به زنان 
توسط همسران شان وارد شده است. 

83000
در سال9۷ ، ۸۳هزار و ۶۴۶مورد آزار جسمي توسط 

همسران به ثبت رسيده كه اينجا هم ۷9هزار مورد 
اين آزارها عليه زنان است.

در سال 9۸، از بين ۸5هزار و ۳5۷همسرآزاري 
جسمي ثبت شده، ۸1هزار مورد مربوط به زناني 

است كه تحت آزار همسران خود قرار گرفته اند. 

85000
مورد آزار گزارش شده مورد آزار گزارش شدهمورد آزار گزارش شدهمورد آزار گزارش شدهآزارها مربوط به زنان

 اگرچه موارد معاينه نزاع فيزيكي در سال99 در قياس 
با سال9۸ با تعداد 5۸۲هزار و 5۶۷مورد معاينه، روند 
افزايشي داشته است اما در عين حال موارد معاينات 
مربوط به مدعيان همسرآزاري جسمي در سال99 
در قياس با آمار سال9۸ )تعداد ۸5 هزار و ۳5۷مورد 

معاينه( كاهش داشته است.

كاهش
 همسرآزاری جسمی

در سال 99

  معاينــات مربوط به نــزاع و درگيــري رواني در 
ســال99، هم از 999مورد در ســال9۸ با درصدي 
رشــد به 11۲1مورد معاينه در سال99 رسيده است. 
از اين تعداد، 1۸۲مــورد معاينه به معاينات مدعيان 
همسرآزاري رواني معطوف مي شــود كه 10مورد از 
اين 1۸۲مورد معاينه براي مردان مدعي همسرآزاري 
رواني و 1۷۲مورد براي زنان مدعي همسرآزاري رواني 

انجام شده است.

  معاينــات مربوط به نــزاع و درگيــري رواني در 
ســال99، هم از 999مورد در ســال9۸ با درصدي 
رشــد به 11۲1مورد معاينه در سال99 رسيده است. 
از اين تعداد، 1۸۲مــورد معاينه به معاينات مدعيان 
همسرآزاري رواني معطوف مي شــود كه 10مورد از 
اين 1۸۲مورد معاينه براي مردان مدعي همسرآزاري 
رواني و 1۷۲مورد براي زنان مدعي همسرآزاري رواني 

انجام شده است.

افزايش 
همسرآزاری

وانی  ر

% 8
مردان آزارگر  

تحصيالت  دانشگاهی
دارند  

وانی  كل معاينات؛  همسرآزاری ر
به طور كلي 1۶درصد از تعداد كل معاينات مربوط به نزاع رواني 
طي سال99 نيز به مدعيان همسرآزاري رواني معطوف مي شود.

%16

زنانی كه مورد آزار قرار می گيرند
 چند ساله اند؟ 

درد   30    سالگی 
  رده سني اول زنان قرباني خشونت براساس برخي گزارش ها، 

عموما بين ۳0 تا ۳۴سال است.
  بعد از آن و در رتبه دوم؛ زنان ۳5 تا ۳9ســال و سپس ۲5 تا 

۲9سال قرار دارند.
  تحليل داده هاي موجود نشــان مي دهد كه بيشترين ميزان 
خشونت در رده سني ۲5 تا ۳9سال مشاهده شده است. ۴درصد 
زنان زير 1۸سال قرباني خشونت هستند. البته اين داده ها از 

مبادي رسمي اعالم نشده اند.

در چند سال اخير چه گذشت؟ 

وانی ور آزارهای ر مر
 آمار موارد معاينات مربوط به همسرآزاري رواني حكايت از اعداد جالبي دارد.

 بين 5۶ تا 90درصد آزارهاي رواني در سال هاي گذشته به زنان توسط همسران شان وارد شده است .
 در سال95، از 55مورد ثبت شده آزار رواني، ۳۴آزار به زنان متاهل وارد شده است. 

 در سال9۶، از ۴5آزار رواني ثبت شده، ۴0آزار معطوف به زنان بوده است. 
 در سال9۷، آمار آزارهاي رواني به حداقل سال هاي اخير خود رسيده و از ۴۴مورد ثبت شده، سهم زنان ۲5مورد بوده است.

 سال 9۸، ركورد تازه اي در كارنامه آزارهاي رواني به ثبت رسيده است. 15۲مورد آزار رواني در پزشك قانوني به ثبت رسيده كه سهم زنان از اين ميان، 10۳مورد بوده است. 
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وانی مورد آزارهای ر

    طبق اعالم سازمان بهداشت 
جهاني، در هر 1۸ثانيه يك زن مورد 
حمله يا بدرفتاري قرار مي گيرد. اين 
مطالعه اطالعات مربوط به خشونت 

ناشي از همسر صميمي يا غيرصميمي 
در 1۶1كشور را بين سال هاي ۲000 و 

۲01۸ تحليل كرده است.

    برخي آمارها حكايت از آن دارد كه 
در سراسر جهان از هر سه زن يك زن 
در طول عمر خود خشونت جنسي و 
جسمي را از كسي تجربه كرده است 
كه مي شناسد، دوست دارد و به او 

اعتماد كرده است.

    سازمان بهداشت جهاني در سال 
گذشته، اعالم كرده كه خشونت خانگي 
از ابتداي جواني آغاز مي شود و تخمين 

زده مي شود كه يك چهارم زنان جوان 15 
تا 19ساله حداقل يك بار در زندگي خود 

مورد آزار و اذيت قرار گرفته اند. بيشترين 
آمار نيز در افراد۳0 تا ۳9سال مشاهده 

شده است.

   اين روند متوقف نخواهد شد. 
سازمان بهداشت جهاني تخمين 
مي زند كه حدود يك سوم زنان 

15ساله يا باالتر، )بين ۷۳۶ميليون تا 
۸5۲ميليون نفر( در زندگي خود نوعي 

خشونت جنسي يا جسمي را تجربه 
خواهند كرد.

درباره خشونت عليه زنان



همســرآزاري به چه نوع رفتاري اطالق 
مي شود؟

اعمال هر نوع بدرفتاري از ســوي شــريك جنســي را 
همسرآزاري مي گويند. البته تعريفي هم از سوي سازمان 
بهداشت جهاني مورد بحث قرار دارد؛ هر نوع رفتاري كه 
طرفين عليه هم انجام دهند و منجر به صدمات اجتماعي، 
مالي، جنســي، جســمي و رواني به صورت مستقيم يا 
غيرمستقيم به طرف مقابل شود، همســرآزاري تلقي 
مي شود. در بعضي از مصاديق حتي مشكالت و مواردي 
را كه در روابط بين همسر و ديگران هم صورت مي گيرد 
را به عنوان نمونه هايي از آزارگري پنهان درنظر گرفته اند.

ریشه این آزار دادن ها از كجا مي آید؟
يكي از مهم ترين داليل همسرآزاري پايه هاي فرهنگي 
است. بايد ديد هر كدام از ما از چه تونلي عبور كرده ايم. 
يعني اينكه چه فضاهايي در اختيارمــان بوده تا به باال 
برسيم و رشد كنيم. پايه هاي فرهنگي يعني جغرافياي 
سكونت و نحوه روابط والدين باهم و با ما از لحظه تولد 
تاكنون. پايه هاي فرهنگي يعني در چه شرايط اقتصادی اي 
بلوغ مان شكل گرفته حتي در چه دهه اي زندگي و رشد 
كرده ايم و در مجموع چيزي كه ما را تا اينجا ســاخته 
است. عامل ديگري كه موجب مي شــود همسرآزاري 
اتفاق بيفتد اختالالت روانپزشكي است كه يكي از آنها 
اعتياد است. اين اختالالت صرفا با گذشت زمان يا درمان 
دوره اي دارويي قابل حل نيســت. بلكه بسته به عمق و 

شكلي كه اين بيماري دارد مي تواند باعث آزارگري شود 
و وضعيت و فضا را به هم بريزد. فقدان مهارت هاي زندگي 
هم دردساز اســت يعني ممكن اســت فردي در تونل 
رشدي خوبي بزرگ شده باشد و اختالالت روانپزشكي 
هم نداشــته باشــد اما مهارت هاي رفتاري را به خاطر 
فقدان مهارت هاي زندگي از دست داده باشد يا به طور 
كلي نداشته باشد و نداند بايد چه كار كند، ممكن است 
آدم درستي باشد اما همين كه ياد نگرفته چگونه رفتار 
كند موجب رنجش و آزار همسرش مي شود. نشناختن 
خود و طرف مقابل از نظر جنسيتي هم يكي از فقدان ها 
براي همسرآزاري است. بسياري از مردها و زن ها اصوال 
نمي دانند چه چيز از دنياي خودشان مي خواهند فقط 
چون در لحظه اي خاص از يك دوره سني فكر مي كنند 
بايد ازدواج كنند و وارد رابطه شــوند اقــدام به اين كار 
مي كنند و خسارت هاي ســنگيني به بار مي آورند. اما 
دريغ كه ناتواني از رويارويي بــا تغييرات و مهارت هاي 
ناكافي براي حل مســئله موجب مي شود كه مشكالت 
به صورت جدي اتفاق بيفتد و دليلي شود براي آزار دادن 

طرف مقابل.
راه تشــخيصي وجــود دارد كه گرفتار 

همسرآزارها نشویم؟
بايــد در انتخاب مان در بحث ازدواج دقــت كنيم و باور 
كنيم كه پس از طالق هم اين پرونده بسته نخواهد شد 
بلكه فقط شكل و شدت آسيب و خسارت عوض مي شود. 

پيشگيري و اعمال فيلترينگ مناسب و استفاده از نظرات 
متخصصان حاذق بسيار مهم است. گرچه نظر والدين و 
اطرافيان گاه مي توانند مؤثر باشند اما بايد توجه داشت 
نظريه تخصصي در دنيا حرف اول را مي زند. شناســايي 
الگوريتم ذهني و سالمت رواني-رفتاري طرف مقابل و 
سالمت جسمي طرف مقابل بسيار مهم است. بايد ببينيد 
كدام رفتار طرف مقابل براي شما آزار دهنده است و آيا 
قدرت يك عمر تحمل كردن اين رفتار را داريد؟ نگوييد 
گذشت زمان همه  چيز را درست مي كند. اينطور نيست. 
زمان فقط باعث ايجاد عادت مي شود ما به دردهايمان خو 
مي گيريم. يكي از علل افزايش طالق در بحث همسرآزاري 
در جامعه امروز باال رفتن آگاهي هاست. وقتي آگاهي افراد 
باال مي رود ديگر حاضر نيستند تن به هر رابطه اي بدهند. 
پس بهتر است اين آگاهي و كسب مهارت ها قبل از ازدواج 

باشد كه منجر به انتخاب درست شود.
مالك سنجش سالمت چيست؟

سالمت در سه بخش تعريف مي شود؛ سالمت جسمي، 
رفتاري و روان. افرادي كه در اين سه حوزه درست عمل 
نمي كنند ولو اينكه در يك دوره كوتاه رفتارشان درست 
باشد قابليت احقاق ندارند و بايد يادمان باشد كساني كه 
اين ويژگي را دارند بعد از گذشت مدتي كوتاه نشانه ها 
را بروز مي دهند. مثال كســي كه در رانندگي فحاشي 
مي كند يا با ســرعت خيلي زياد و برخالف قانون عمل 
مي كند درحال دادن كد اســت، كسي كه به پدر و مادر 
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همسرآزاری
این شماره

حقيقتي به نام خشونت عليه همسر
آمار و ارقام جهاني از خشونت هاي خانگي عليه شريك زندگي چه مي گويند؟

خشونت عليه همســران بخشي از 
خشــونت هاي خانگي است و درباره 
خشونت یا ســایر سوء استفاده ها در 
محيط خانه توضيح مي دهد كه از سوي یكي از زوجين روي شریك زندگي اش 
انجام مي شود. براساس تعریف سازمان ملل، خشونت خانگي در معناي گسترده 
و عمومي اش خشــونت عليه كودكان، نوجوانان، والدین یا افراد مســن را هم 
دربرمي گيرد. خشونت عليه همسران انواع مختلفي ازجمله آزارهاي جسمي، 
كالمي، احساسي، اقتصادي، مذهبي، باروري و جنسي دارد كه مي تواند از اشكال 
ظریف و اجباري تا حمالت شدید جسمي مانند خفگي، ضرب و شتم  و اسيدپاشي 
را شامل شود. در سطح جهاني، زنان بيشترین قربانيان خشونت  عليه همسران 
هستند و آسيب بيشــتري مي بينند. در بعضي كشورها، ممكن است خشونت 
خانگي، به ویژه در موارد خيانت واقعي یا مشكوك از سوي زن، موجه یا قانوني 
تلقي شود. پژوهش ها نشان مي دهد در كشورهایي كه سطح برابري جنسيتي در 
آنها كمتر است، زنان ميزان بيشتري از خشونت خانگي را تجربه مي كنند. به دليل 
خسارت هاي رواني و جسمي واردشده، خشونت مبتني بر جنسيت هزینه هاي 
اجتماعي بسياري بر دولت ها تحميل مي كند و مانع توسعه اقتصادي آنها مي شود. 
از این رو، كشورها با تدوین قوانين مناسب تالش مي كنند تا بدرفتاري عليه زنان 
را متوقف و از پيامدهاي منفي ناشــي از آن پيشگيري كنند. اما خشونت عليه 
همسر فقط شامل زنان نمي شود و مردان هم درشمار قربانيان این نوع خشونت ها 
قرار دارند. هرچند به دليل انگ ها و تابوهاي اجتماعي و فرهنگي كه در بسياري از 
كشورها حتي در جوامع پيشرفته وجود دارد خشونت عليه مردان كمتر گزارش 
مي شود و به  همين  دليل، مرداِن قرباني خشــونت هاي خانگي معموال از سوي 

ارائه دهندگان خدمات و مراقبت هاي بهداشتي نادیده گرفته مي شوند.

كره جنوبي
خشــونت عليه همســر در كره جنوبي سوء اســتفاده هاي رواني، جسمي، كالمي، 
جنســي يا جنايات عليه قرباني در محيط هاي خانوادگي، روابط زناشويي و زندگي 
مشترك را شامل مي شود. براساس پژوهشي كه ســال2015 در »ژورنال خشونت 
ميان شخصي« منتشر شد آزار فيزيكي با 2.2درصد از موارد، سوء استفاده احساسي 
با 9درصد، سوء استفاده اقتصادي با 1.2درصد و بي توجهي با 2.5درصد شايع ترين 
شكل خشونت هاي زناشويي را در اين كشور تشــكيل مي دهد و از هر شش زوج در 
كره جنوبي، دســت كم يك زوج بيش از يك بار مورد خشونت فيزيكي همسر خود 
قرار گرفته است. در فرهنگ كره جنوبي، خشونت زناشــويي به عنوان يك موضوع 
خانوادگي خصوصي تلقي مي شود تا جنايت يا معضلي اجتماعي. از اين رو، 50درصد 
از بزرگســاالن كره اي اعالم كرد ه اند كه تمايلي ندارند به دليل خشونت زناشويي به 
پليس زنگ بزنند زيرا »اين مسئله اي خانوادگي است«. با وجود اين، دولت كره در 
تالش است تا حذف كليشه ها و خشونت هاي جنسيتي را در اولويت قرار دهد. سال 
2018، كارگروه حذف تبعيض عليه زنان سازمان ملل متحد از افزايش اقدامات دولت 
اين كشور براي بهبود برابري جنسيتي از طريق حمايت از حقوق زنان در اشتغال، 
بهداشت و آموزش و كاهش خشونت خبر داد و اعالم كرد كه دولت كره در سال 2009 
معادل 27.1ميليارد وون كره اي از بودجه ملي را براي مجازات و جلوگيري از خشونت 

خانگي هزينه كرده است.

ایتاليا
براساس قوانين ايتاليا، خشونت هاي خانوادگي، به ويژه عليه زنان عالوه بر نقض حقوق 
بشر، معضل مهمي براي بهداشت عمومي به شمار مي رود كه پيامدهاي آن مي تواند 
به انزاوي زنان، ناتواني در كاركردن، ناتواني در نگهداري از خود و فرزندانشان منجر 
شود. نتايج بررسي هاي گزارش آمار ايتاليا )ايستات( درباره قتل هاي خانوادگي در 
سال2019 نشان مي دهد كه 31.5درصد از زنان اين كشور درطول زندگي دست كم 
يك بار نوعي خشونت فيزيكي يا جنسي را تجربه كرده اند كه از اين ميان، 62.7درصد 
موارد تجاوز از طرف همســر فعلي آنها بوده اســت. همچنين برپايه اين گزارش، از 
111زن مقتول در ســال2019، حدود 49.5درصد از موارد به دست همسر فعلي و 
11.7درصد به دست همسر سابق كشته شده اند. درخصوص خشونت خانگي عليه 
مردان، براساس نتايج پژوهشي كه انجمن خشونت عليه مردان ايتاليا و دانشگاه سيه نا 
انجام داد، مردان عالوه بر صدمات رواني شامل تحقيرشدن، محروميت از آرامش روحي 
در خانه، آسيب هاي جسمي، ازجمله فشار، خراش، گازگرفتن و خردشدن انگشتان 
را هم تجربه مي كنند. به طوري كه، 60.5درصد از مردان مصاحبه شونده در پژوهش 
دانشگاه سيه نا اظهار داشته اند كه از سوي همسرانشان تحت ضربه و فشار، خراش، 
گاز گرفتگي و كندن موهاي سر قرار گرفته اند و 51درصد هم آسيب هايي چون پرتاب 

اشيا، شكنجه با برق و خردشدن انگشتان را گزارش داده اند.

ایاالت متحده 
در گذشــته، دســتگاه عدالت كيفري آمريكا خشــونت خانگي را به عنوان جرم يا 
معضل تلقي نمي كرد. حتي با وجود جنبش حقوق زنان در اواخر دهه قرن نوزدهم، 
زنان همچنان بدون وجود قانون هاي حمايتي، مورد آزار و اذيت همســران و ساير 
اعضاي مرد خانواده قرار مي گرفتند. پس از جنگ جهاني دوم، به تدريج خشــونت 
خانگي به رسميت شناخته شد اما فقط به عنوان موضوع خانوادگي خصوصي مورد 
توجه قرار گرفت ولی با آغاز جنبــش آزادي زنان در دهه هاي 1960و 1970به يك 
موضوع قابل بررسي در سطح عمومي و قانوني تبديل و با گذشت سال ها، به عنوان 
اقدامي جنايتكارانه و خشــن شناخته شــد و با تغيير نگرش نســبت به خشونت 
خانوادگي، دستگاه عدالت كيفري اين كشــور هم قوانيني را براي آن تدوين كرد. 
باوجود اين، آمارها نشــان مي دهد كه حدود 60درصد از زنــان آمريكايي در طول 
زندگي مشترك مورد خشــونت همسر قرار گرفته اند. همه ســاله بين 960هزار تا 
3ميليون مورد خشونت خانگي گزارش مي شــود- به طورمتوسط 24زن در دقيقه 
قرباني تجاوز، خشونت جسمي و تعقيب و گريز شــريك زندگي خود مي شوند- و 
برپايه ها تخمين ها بيش از 10ميليون زن در آمريكا ســاالنه انواعي از خشونت هاي 
كالمي، رواني، جسمي و جنسي را تجربه مي كنند اما هرگز آن را گزارش نمي دهند. 
آمارهاي سال2009 نشان مي دهد كه 63درصد از زنان قرباني قتل به دست مردان، 
توسط شريك زندگي كشته شده اند. همچنين در سال2010، خشونت هاي خانگي 
عليه زنان به هزارو295مورد مرگ منجر شد كه 10درصد از كل قتل هاي آن سال را 
تشكيل مي داد. مجموع هزينه هاي پزشكي، بهداشت رواني و از دست دادن بهره وري 
حاصل از خشونت هاي خانگي عليه زنان بيش  از 8.3ميليارد دالر در سال تخمين زده 
مي شود. عالوه بر بار اقتصادي، احتمال زيادي وجود دارد كه قربانيان دچار پيامدهاي 
نامطلوب سالمتي مانند افســردگي، اضطراب، عالئم اختالل اضطراب پساآسيبي، 
اقدام براي خودكشي، عفونت هاي مقاربتي و بارداري ناخواسته شوند. براساس آمار 
وزارت دادگســتري آمريكا، زنان شش برابر بيشــتر از مردان، خشونت هاي شريك 
زندگي خودشان را گزارش مي دهند. گزارش سال2014 مراكز كنترل و پيشگيري از 
بيماري ها نشان مي دهد كه زنان دست كم سه برابر بيشتر از مردان، آسيب از شريك 
زندگي را تجربه مي كنند و آســيب هاي جدي جسمي و خشونت هاي جنسي زنان 
از همسر 24.3درصد بيشتر از مردان است و دوبرابر بيشتر از آنها به دست همسر به 
قتل مي رسند. هرچند، 13.8درصد مردان هم خشونت هاي شديد جسمي را در طول 
زندگي با همسرانشان تجربه كرده اند.  بررسي هاي اين پژوهش به اين نتيجه رسيده 
است كه اكثر خشونت هاي فيزيكي زنان عليه مردان در پاسخ به سوءاستفاده مردان از 
آنهاست. بررسي سيستماتيك ادبيات مربوط به ارتكاب خشونت عليه شريك زندگي 
توسط زنان در سال2010 نشان داد كه خشــم، دفاع از خود و تالفي، از انگيزه هاي 
رايج زنان براي اعمال خشونت عليه مردان است. هرچند زنان هم مي توانند به اندازه 
مردان خشن باشند باوجود اين، مردان آسيب  كمتري مي بينند. باوجود اين، مردان 
در 38درصد مواردي كه »خشونت شديد« را از سوي همسر تجربه مي كنند به شدت 

دچار جراحت مي شوند.

هدا عربشاهي
روزنامه نگار

برگ آخر

جاني كه به لب رسيد
بازخواني چند پرونده كه از همسرآزاري آغاز و به 

جنايت ختم شد

قتل؛ پایان آزارهاي مرد شكاك
شكاك بودن يكي از آفت هاي زندگي بسياري از زن و شوهرها ست. وقتي اين آفت 
به جان زندگي زن و شوهرها بيفتد ممكن است كار به جاهاي باريك هم كشيده 
شود. درست مثل مردي كه مدت ها به خاطر بدبين شدن به همسرش او را آزار 

مي داد و سرانجام هم او را قرباني شك و بدبيني اش كرد.
اين ماجرا زماني برمال شد كه ساكنان يك مجتمع مسكوني در شهريار در تماس 
با پليس از سقوط مرگبار زن جواني از بالكن خانه اش خبر دادند. وقتي مأموران 
پليس براي بررســي حادثه به محل رفتند يكي از همسايه ها گفت: من در خانه 
نشسته بودم كه ناگهان صداي فريادهاي زن همسايه را شنيدم. وقتي به حياط 
رفتم متوجه شدم زن جوان كه ساكن طبقه سوم بود با شوهرش روي بالكن در 
حال دعوا هستند. زن فرياد مي كشــيد و كمك مي خواست و مرد جوان سعي 
داشت همســرش را به پايين پرت كند. زن از ترس دستانش را به نرده ها گرفته 
بود اما شوهرش با مشت به دستان او مي كوبيد و بعد هم پاهايش را گرفت و او را 

به داخل حياط پرت كرد.
پس از اين اظهارات، كارشناسان پزشكي قانوني با مشاهده آثار چاقو روي بدن زن 
جوان دريافتند كه وي قبل از سقوط با ضربه هاي چاقو مجروح شده بود. درحالي كه 
دستور انتقال جسد به پزشكي قانوني صادر و تحقيقات براي دستگيري شوهر 

مقتول آغاز شده بود، مرد جوان با پاي خود به كالنتري رفت و تسليم شد.
مرد چهل ساله وقتي مقابل افسر پرونده نشســت در بيان جزئيات ماجرا گفت: 
حدود 10سال پيش به واسطه خواهرم با همسرم آشنا شدم. ازدواج ما به شكل 
سنتي انجام شد و رابطه خوبي را با هم شروع كرديم. دوره هاي نامزدي و عروسي 
هم طي شد و بعد  از حدود 3سال صاحب فرزند شديم. زندگي خوبي داشتيم اما 
به مرور زمان ديگر آن حس و عالقه قبل را به  همديگر نداشتيم. من خودم را با كار 
و همسرم نيز با بچه و كارهاي خانه سرگرم كرده بود و زياد با من كاري نداشت تا 

چند وقت پيش كه متوجه رفتارهاي مشكوك وي شدم. مدام با تلفن خود سرگرم 
بود و وقتي من مي رسيدم تلفن را خاموش مي كرد. گاهي بين مان درگيري رخ 
مي داد اما شديد نبود. تا اينكه متوجه تماس هاي مشكوكش با فردي ناشناس شدم 
ولي همســرم انكار كرد و گفت فقط با آن فرد درددل كرده است. با شنيدن اين 
حرفش خيلی عصباني شدم و با يكديگر درگير شديم و اين كشمكش به بالكن 

خانه كشيده شد و در نهايت او سقوط كرد و جانش را از دست داد.

او را كشتم، چون آزارم مي داد
»ما 50ســال با يكديگر زندگي كرديم و او مدام آزارم مي داد. كاسه صبرم لبريز 
شد و او را كشتم«؛ اين حرف هاي مردي 74ساله است كه مدتي قبل به اتهام قتل 
همسرش در كرج بازداشت شــد. او مي گويد در تمام دوران زندگي مشترك با 
همسرش از طرف او آزار ديده اما چون ديگر نمي توانست اين شرايط را تحمل كند 

دست به قتل او زد. اما اين ماجرا چگونه اتفاق افتاد؟ 
مدتي قبل مأموران كالنتري 11فرديس كرج در يك تماس تلفني از مرگ زني 
63ساله در خانه اش با خبر شــدند. وقتي مأموران به خانه مورد نظر در يكي از 
محله هاي كرج رفتند با جسد زن ميانسالی كه در اتاق پذيرايي روي زمين افتاده 
بود روبه رو شدند. نخستين بررسي هاي تيم پزشكي نشان مي داد وي بر اثر خفگي 
جان باخته است. دختر كوچك خانواده كه در صحنه حضور داشت گفت: حدود 
ساعت 12ظهر بود كه پدرم با من تماس گرفت و گفت مادرم حالش بد شده است. 
از آنجا كه مادرم بيماري تيروئيد داشت با عجله خودم را به خانه آنها رساندم. پدرم 
گفت كه او ناگهان حالش بد شده و در آشپزخانه روي زمين افتاده و به اورژانس 

زنگ زده است.
مرد 74ساله كه به شدت مضطرب و آشفته بود سعي داشت با تناقض گويي مسير 
تحقيقات را منحرف كند اما بازپرس جنايي بــا ديدن آثار جراحت روي بدن او 

خدیجه نوروزي
روزنامه نگار

یكي از مهم ترین 
دالیل همسرآزاري 

پایه هاي فرهنگي 
است. باید دید 
هر كدام از ما از 
چه تونلي عبور 
كرده ایم. یعني 

اینكه چه فضاهایي 
در اختيارمان بوده 

تا به باال برسيم و 
رشد كنيم. پایه هاي 

فرهنگي یعني 
جغرافياي سكونت 

و نحوه روابط والدین 
باهم و با ما از لحظه 

تولد تاكنون. 
پایه هاي فرهنگي 

یعني در چه شرایط 
اقتصادی اي بلوغ مان 
شكل گرفته حتي در 
چه دهه اي زندگي و 

رشد كرده ایم و در 
مجموع چيزي كه 

ما را تا اینجا ساخته 
است

دكتر فروتن، روانشناس: يكي از علل افزايش طالق به دليل همسرآزاري، باال رفتن آگاهي در جامعه امروز 
است. وقتي آگاهي افراد باال مي رود ديگر حاضر نيستند تن به هر رابطه اي بدهند 

خود فحاشي مي كند و مي گويد آنها مرا درك نكردند، همسرآزار    را  پيش از ازدواج بشناسيد
افرادي كه روي يك چيزي وســواس دارند و بيش از 
حد كنترل گري مي كنند، فــردي كه خودخواهي اش 
در درجه حداكثري قرار گرفته و در مرزي اســت كه 
باعث تخريب طرف مقابل مي شود، كساني كه داراي 
وابستگي هاي غيرضروري هســتند و هرگز استقالل 
برايشان معنايي ندارد، كساني كه از طرف مقابل صرفا 
انگيزه مي گيرنــد، افرادي كه از نظر عاطفي آســيب 
ديده اند و هنوز فرصتي براي بهبود يافتن آســيب ها و 
فشارهاي ناشي از همسر يا نامزد قبلي در زندگي براي 
خود ايجاد نكرده اند و تمامي طيف هاي داراي اختالل 
شخصيت مي توانند موجب تشديد مشكالت در زندگي 
زناشويي در دوران بعد از ازدواج شوند. افراد افسرده را 
هم بايد به اين فهرســت اضافه كرد. اين افراد شايد در 
ظاهر هيچ آزاري نداشته باشند اما در بطن اين وضعيت 

رواني امكان ايجاد آزارها و اذيت وجود دارد.
از روي چه نشانه هایي بفهميم درگير یك 

رابطه غلط هستيم؟ 
اگر روزي ما براي مقابله با والدين مان و حس آزادي از 
دست والدين دست به انتخاب زديم، اگر خواستيم از 
رابطه سوخته اي خودمان را نجات دهيم، اگر خواستيم 
براســاس اجبار خانواده و پايه هــاي فرهنگي انتخاب 
كنيم، اگر خواستيم براســاس صرفا نيازهاي جنسي 
ازدواج كنيم، اگر به دنبــال موقعيت هاي اجتماعي و 
اقتصادي طرف مقابــل، صرفا زيبايي يا اينكه از ســر 
احساس تنهايي يا بحران هاي خلقي خودمان خواستيم 
وارد رابطه شويم، مسير را اشــتباه رفته ايم و موجبات 
خودآزاري و ديگر آزاري را فراهــم كرده ايم. مطمئن 
باشيم كسي هم كه طرف دوم اين رابطه است خودش 
داراي يك ســري گره هاي روانپزشــكي اســت و اين 
وضعيت اجتناب ناپذير اســت. در اين شكل از ازدواج 
خيلي از اختالالت رفتاري افراد در زندگي مشــترك 
خود را نشان مي دهد. وقتي قرار است كه من وارد رابطه 
ازدواج شوم بايد سه محور در من زنده باشد و به درستي 
كار كند؛ صميميت، تعهد و رابطه جنسي. وقتي كه فرد 
در هر يك از سه حالت دچار مشكل باشد مسلما طرف 
مقابلش را آزار مي دهد و به او برچسب آزارگر چسبانده 

مي شود، حال چه زن باشد چه مرد.
براي اینكه همسرآزار نشویم چه راه حلي 

دارید؟
يادگيري مهارت ها بســيار مهم است. من براي همسر 
خوب بودن اول بايــد به خودآگاهي برســم. در مورد 
خودمان از باب جنسيت، شرايط شخصي و خصوصي 
اطالعات كســب كنيم. واقعا به مهارت هايمان، نقاط 
ضعف و قوت مان آگاه باشيم و ببينيم خواسته هايمان 
از طرف مقابل چيســت همچنين خواسته و انتظارات 

او چيست.
خانواده ها در بحث درمان همسرآزاري 

چه نقشي دارند؟
يكي از باورهاي خانواده هاي ايراني اين است كه وقتي 
همسران به مشــكل برمي خورند، پيش خانواده طرف 
مقابل مي روند و فكر مي كنند بــا تخريب فرزند خود و 
دادن حق به صورت صوري به طــرف مقابل باعث بقا و 
دوام روابط ازدواج آنها مي شــوند ولي اين رفتار ممكن 
است عمق زخم و شدت آزار را افزايش دهد. اگر والدين 
مي خواهند كار درست انجام شود نبايد دست به چنين 
اقدام هايي بزنند. بايد بگويند: اگر شما نمي توانيد مسائل 
را بين خودتان حل كنيد ما هم اشــراف كافي نسبت 
به حل آن نداريم و بهتر اســت به متخصص و مشــاور 

مراجعه كنيد.

وقتي صحبت از همسرآزاری به ميان 
مي آید، براساس داده هاي تاریخي، 
اینطور به نظر مي رسد كه همسرآزار 
یك مرد است. این نوع برداشت از این اصطالح شاید مربوط به زمان هاي دور و 
فرهنگ حاكم بر آن باشد. همسرآزاري پدیده اي نو نيست و ریشه در فرهنگ 

و تاریخ دارد و در این نوع فرهنگ معموال زن مورد ظلم قرار مي گرفته و مرد 
همواره عامل ایجاد خشــونت بوده. اما در زمان كنوني همسرآزاري از سوي 
زنان هم به شيوه هاي مختلف در حال وقوع است. در گفت وگو با دكتر مصطفي 
فروتن، روانشناس، مدرس و محقق علوم رفتاري این آسيب اجتماعي را مورد 

تحليل و ارزیابي قرار داده ایم.

وقتي حرف از همســرآزاري مي شود اغلب 
كتك زدن، بددهني، منع اشتغال و تحصيل، 
ندادن خرجي و آسيب هاي جسمي و جنسي 
به عنوان نمونه هایي از همسرآزاري مطرح مي شود؛ اما اینها همه ماجرا نيست. 
گاهي ممكن است همسرآزاري از این موارد شروع شود اما در نهایت از آزار 
فراتر برود و به قتل منجر شود. خيلي ها با انواع واقسام آزار كنار مي آیند اما 
سرانجام جان شان به لب مي رسد. در این گزارش به بازخواني چند پرونده 

همسرآزاري كه در نهایت با جنایت گره خورده مي پردازیم.

محمد جعفري
روزنامهنگار

متوجه شد بين او و مقتول درگيري رخ داده است. به اين ترتيب مظنون پرونده 
دقايقي بعد لب به اعتراف گشود و به قتل همسرش اعتراف كرد.

مرد ســالخورده در اعترافاتش گفت: من بازنشســته يكي از اداره هاي دولتي 
هستم و يك سوپرماركت هم دارم. من و همسرم 50سال با هم زندگي كرديم 
اما او اخالق خوبي نداشت و زن تندخويي بود. اين اواخر هم به خاطر نگهداري از 
مادر 90ساله ام مدام غر مي زد. همسرم با مادر پير و زمينگيرم خيلي بدرفتاري 
مي كرد. او در همه اين سال هاي زندگي مشترك با خوِد من هم رفتار بدي داشت. 
سعي مي كردم اين رفتار ها را تحمل كنم، بيشتر اوقات در سوپرماركتم مشغول 
بودم اما ديگر كاسه صبرم لبريز شده بود. صبح حدود ساعت  9 بود كه به خانه 
آمدم تا به مادرم سر بزنم اما همسرم دوباره شروع به غر زدن كرد. وقتي مي ديد 
من به مادرم كمك مي كنم با من هم رفتار بدي داشت. اين موضوع به شدت اذيتم 
مي كرد. تصميم گرفتم به اين غر زدن ها پايان بدهم، به همين خاطر در يك لحظه 
او را گرفتم و به زمين انداختم با هم درگير شديم بعد هم دستانم را دور گردنش 

انداختم و خفه اش كردم.

همسرآزاري به خاطر بچه دار نشدن
در نمونه ديگري از پرونده هاي همسرآزاري كه به قتل منجر شد مردي به دليل 
اينكه همسرش نمي توانست بچه دار شود، 7سال او را آزار داد و در نهايت جانش 
را گرفت. رسيدگي به اين پرونده از چندي قبل با تماس زني به اداره پليس آغاز 
شد. او گفت: دامادش پس از حمله به خانه او، دختر و پسرش را با ضربات چاقو 
مجروح كرده اســت. پس از اين تماس، مأموران بالفاصله به نشــاني مورد نظر 
رفتند و مشخص شد كه داماد خشــمگين به خاطر اختالف با همسرش او را به 
قتل رسانده و پســر جوان خانواده نيز كه بر اثر ضربات چاقو بيهوش شده بود به 

بيمارستان منتقل شد.
پس از دستگيري متهم، مادر مقتول به مأموران گفت: دختر و دامادم بر سر اينكه 
بچه دار نمي شدند اختالف داشتند و مدام باهم درگير بودند و دامادم مدام دخترم 
را كتك مي زد تا اينكه او از خانه قهر كرد و يك ماهي بــه خانه ما آمده بود تا از 
همسرش جدا شود. روز حادثه دامادم به خانه ما آمد و به جاي دلجويي به سمتش 
حمله كرد و دوباره كتكش زد. پسرم براي كمك به خواهرش جلو رفت كه دامادم 

با چاقو او را زد و بعد در حمام را شكست و دخترم را در داخل حمام كشت.
در جريان رسيدگي به اين پرونده متهم در دفاع از خودش گفت: من و همسرم 
از ابتدا باهم اختالف داشتيم. چون بچه دار نمي شديم اين اختالف شديدتر شده 
بود. يك ماه بود كه همســرم قهر كرده و به خانه پدرش رفته بود. من در يكي از 
شهرستان ها كار گرفته و به شهرستان رفته بودم، بعد از يك ماه به تهران برگشتم 
به خانه پدرزنم رفتم تا با همسرم آشتي كنم. وقتي زنگ خانه شان را زدم همسرم 
با فحاشي و داد و فرياد من را از خانه بيرون انداخت. خانواده اش هم از او حمايت 
مي كردند. بعد برادرش به سراغم آمد و من را هل داد. از خانه شان خارج شدم، اما 
آنها باز هم به من فحاشي مي كردند. آنقدر عصباني شدم كه نتوانستم خودم را 
كنترل كنم. به سمت ماشين رفتم يك چاقو برداشتم و با او و برادرش درگير شدم 

و اين حادثه اتفاق افتاد.

در مارس 2021 هنرمندی اهل آلبانی با استفاده از كفش های زنانه، یك نمایش هنری در محكوميت خشونت عليه زنان اجرا كرد 
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کار را تمام کن لیونل

 شجاع خليل زاده، مدافع بازگشته به تيم ملی در گفت و گو با همشهری ورزشي  به تقدير از دراگان
و انتقاد از کی روش پرداخته است. او يک پيام هم برای قرمزها دارد: به پرسپوليس برمی گردم

آريا رهنورد
روزنامهنگار

به خانه برمی گردیم
تيم ملي در رنكينگ جدید فيفا، صدرنشين آسيا خواهد بود

يادداشت

فهيمه نعمت اللهي، نخستين زن 
موتورسواري كه  در2دور از 

مسابقات قهرماني جهان مسابقه 
داد، از تفاوت هاي خودش با بقيه 

رقبا مي گوید؛ از تجربه باالي آنها و 
تجهيزات به روزشان 

منچستر امروز از ساعت18:30 ميزبان نيو كاسل خواهد بود 
همه منتظرند تا رونالدو را بار دیگر با پيراهن یونایتد ببينند

   من به نفع همه 
تابوشکني کردم

   رونمایي از کریستیانو
20

19

داستانمســيوتيمملي،نهشــبيهراهرفتندريكمسير
هموار،كهشبيهطيكردنمسيريبرايشكافتنموجهاي
خروشاناســت.بازيكنيكهدرنخســتينمسابقهملياش
»اخراج«شده،نبايدهمانتظاريكروندعاديرادرلباساين
تيمداشتهباشد.بازيكنيكههيچوقتمعمولينبوده،نبايد
هميكسرنوشتمعموليرادرآلبيسلستهپشتسربگذارد.
درهمهاينسالها،بيرحمانهتريننقدهابهمسيمربوطبه
نمايشهايملياوبودهاند.اوحتياگريكتنهتيمرابهفينال
جامجهانيميرساند،بازهمبهخاطربرندهنبودندرآخرين
قدمباانبوهيازكنايههاروبهروميشد.شايداروپاييهاساده
باشكستكناربيايندامامردمآمريكايجنوبيدرواكنشبه
يكشكست،حتيمجسمهستارهبزرگيمثلمسيراتكهتكه
ميكنند.درنگاهآنها،باختنيكگناهبزرگاست.حتياگرتا
آخريننفسبراينباختنتالشكردهباشي.اينفشاربراي
سالها،رويشانههايلئوسنگينيميكرد.رويشانههاياو
كههرگزنتوانستهبودتيمشرابهيكجاممهممليبرساند.
پسحاالاصالعجيبنيســتكهبهجايهمهجامهايريز
ودرشــتدربارســا،درگفتوگويتازهاش»كوپاآمهريكا«
رامهمترينجــامدورانفوتبالشميدانــد.اووهمتيميها
حاالبراينخستينباربعدازآنقهرمانياستثناييدرخاك
برزيل،باهوادارانخوديروبهروشدهاندودوبارهبردنكوپا
رادركنارآنهاجشــنگرفتهاند.هرچندكهبهرسممعمول
اينمنطقه،درجشنهايقهرمانياشكهاهميشهپررنگتر
ازلبخندهاهستند.اشكهاييكهمســيراهمبهمحاصره
درآوردهاند.بيدليلنيســتكهميگويندمردمايننقطهاز
كرهزمين،فوتبالبازيميكنندكهدليلكافيبراياشــك

ريختنداشتهباشند.
ليونلمسيشايدشبيهآنفوتباليستينيستكهدراوايل20
سالگي،مثلتردســتهاتوپراازبينانبوهمهرههايحريف
عبورميداد.اوشايدديگرآنسرعتويرانگررانداشتهباشد
ودرطولهرفصل،كمترگلبزندامانميتوانانكاركردكهاو
حااليكرهبرانكارنشدنيبرايتيممليكشورشبهحساب
ميآيد.حتيمرورسادهترينتصاويراردوياينروزهايتيم
اسكالوني،نشانميدهدكهاينتيمبامحوريتمسيساخته
شدهوهمهبازيكنانهمچنينشــرايطيرادوستدارند.او
حاالديگريادگرفتهكهپنهاننشودوبهجايهراسازفشار،
دليليبرايغروربسازد.مسيتيممليانگاربعدازسالها،حاال
بهاوجرســيدهوبازيبهبازي،مهرهمفيدتريبرايتيمش
ميشود.ايندستاوردبراياو،شايدازهمهموفقيتهايشبا
بارساجذابترباشدچراكهمسيبارسلونا،خيليزودبهنقطه
اوجرسيدوازهمانروزهاياول،باشكوهشروعكرد.مسيتيم
ملياما،هميشهمهرهمتفاوتيبودهاست.زميني،آسيبپذير،
گاهيبازندهوگاهيمهارشــدني.آنچــهاورادرلباسآبيو
سفيددوستداشتنيترميكند،همينآسيبپذيربودندر

گذرزمانبودهاست.
هتتريكلئومســي،غيرمنتظرهبهنظرنميرســد.حتي
تبديلشدنبهبهترينگلزنتاريخقارههمبراياودستاورد
عجيبينيست.همهميدانســتندكهديريازود،ركوردپله
بهدستايناعجوبهروياسازشكستهخواهدشد.بااينحال،
هنوزتصويريوجودداردكهازمسينديدهايم.تصويريكه
اورادرحالفتــحجامجهاني
نشــانبدهد.تصويريكهاو
رابــهبزرگترينوشــايد
تنهاترينآرزويباقيمانده
دورانفوتبالشبرساند.اين
همانپايانياستكهبهاين
داســتانميآيد.اينهمان
پايانياستكهاينداستان
راكاملميكند.جامجهاني
قطــر،آخريــنفرصــتنابغه
خواهدبودتــاكارراتمام
كنــد.اوهمينحاال
همدركشــورش،
ســتاره يــك
تحسينشــده
بيماننــد و
استامااگر
ميخواهــد
بهجايگاهي
ني ستيد پر
مثــلديگو
كافي برسد،
جــام اســت
قهرمانيجامجهانيرالمسكند.
جادويبزرگ،آنروزاتفاقخواهد

افتاد.

در آخرين رنكینگ رســمي فدراســیون بین المللي فوتبال، 
سامورايي ها با تنها »7 امتیاز« بیشتر نسبت به ايران، صدرنشین 
قاره آسیا بودند. شكست ناباورانه آنها روبه روي عمان اما، شرايط 
را تغییر داد. آبي ها با شكست در برابر عمان در زمین خودشان، 
17 و نیم امتیاز در رنكینگ فیفا از دست دادند و در مسابقه دوم 
با شكست دادن چین، 8 و نیم امتیاز به دست آوردند. در حقیقت 
آنها اين فیفادي را با امتیازي حدود منفي9 به پايان رســاندند. 
تیم ملي ايران اما در ادامه روند درخشــان قبلي، 7 و نیم امتیاز 
براي برد ســوريه و 8/5 امتیاز براي برد روبه روي عراق کسب 
کرد تا با قدرت به صدر جدول تیم هاي آسیايي برگردد. رده اي 
که در دوران کي روش براي مدت زيادي در اختیار تیم ملي قرار 
داشت اما پس از ناکامي در جام ملت ها، از دسترس ايران خارج 
شده بود. فیفا هنوز رنكینگ نهايي  ماه جديد میالدي را منتشر 
نكرده اما براساس تخمین ها، تیم ملي ايران در رده بیست ودوم 

اين جدول قرار مي گیرد. اين يكي از بهترين رده هاي تاريخ تیم 
ملي به شمار مي رود و پسران اسكوچیچ را باالتر از تیم هايي مثل 
شیلي، لهستان، اوکراين، اتريش، روسیه، ترکیه و الجزاير قرار 
خواهد داد. تیم ملي به لطف درخشش اخیر، جايگاهش را پس 
گرفته و حتي مي تواند رده هاي بهتري را هم به دست بیاورد. اين 
جايگاه، هرگز »تشريفاتي« نیست و همواره اهمیت زيادي براي 
تیم هاي ملي دارد. به کمك همین رنكینگ، ايران در مسابقات 
مقدماتي جام جهاني گروه مناسبي دارد و با سامورايي ها روبه رو 
نمي شــود. همین رنكینگ هم درنهايت معیار سیدبندي تیم ها 
براي جام جهاني خواهد بود. هنوز هم رتبه پانزدهم دنیا در آستانه 
جام جهاني2006 در دوران برانكو، بهترين رده تاريخ ايران در اين 
رنكینگ به شمار مي رود. رتبه اي که شايد يك کروات ديگر براي 
عبور از آن، قدم بردارد. اسكوچیچ حداقل تا امروز نشان داده که 
متخصص شكستن رکوردهاي بزرگ روي نیمكت تیم ملي است.

ان|
رعي

دزا
سعي

س|
عك




18
2 3 0 2 3 6 0     شنبه  20 شهریور 1400    شماره  8311  2

اميرحسين اعظمي| شــجاع خليل زاده بدون شك يك مهره 
تعيين كننده در خط دفاعي تيم ملي ايران محسوب مي شود. 
او در زمان مربيگري كارلوس كي روش با وجود بازي هاي خوبي 
كه براي پرسپوليس انجام مي داد، مدت ها در حسرت پوشيدن 
پيراهن تيم ملي بود ولي بعد از جدايي اين مربي پرتغالي شرايط 
براي شجاع تغيير كرد. نكته مهم اينجاست كه دراگان اسكوچيچ 
اعتقاد ويژه اي به اين بازيكن دارد و تيم ملي هم در 9بازي اخيرش 
در 7بازي گلي دريافت نكرده است. با شجاع خليل زاده كه حاال 
همراه با محمدحسين كنعاني زادگان، زوج قابل اطميناني را در 
قلب خط دفاع تشــكيل داده اند درخصوص شرايط تيم ملي و 
مسائل مختلف ديگر صحبت كرديم كه او به سؤاالت همشهري 

ورزشي پاسخ داد.

 بازي با عراق چطور بود؟
طبق معمول اين بازي براي ايران يك مسابقه سخت و حساس بود 
چون بازي با عراق معموال يك مسابقه حيثيتي است و حتي مسئوالن 
هم به اين بازي حساس هستند. خدا را شــكر كه با انجام يك بازي 
منطقي توانستيم 3امتياز با ارزش بگيريم. من معتقدم كه اين بهترين 
بازي تيم ملي برابر عراق در چند سال گذشــته بود و ما يك فوتبال 

حساب شده را به نمايش گذاشتيم.

 حتما مي داني كه در زمان مربيگري كي روش موفق به شكست 
دادن اين تيم نشديم؟

من به نتايج ايشان كاري ندارم و بايد بگويم كه كي روش بزرگ ترين 
ظلم را در حق من كرد. من چند سال به تيم ملي دعوت نشدم ولي هر 
وقت در مورد اين موضوع از من سؤال شد فقط گفتم كه براي ايران 
آرزوي موفقيت دارم. دوستان من در تيم ملي حضور داشتند و هميشه 
دوست داشتم ايران نتايج خوبي بگيرد اما كي روش در حق من بد كرد 
و برخي رسانه ها نيز حامي او بودند. نمي خواهم زياد در اين مورد حرف 
بزنم ولي خيلي از موقعيت ها را به خاطر دعوت نشدن به تيم ملي در 
آن زمان از دســت دادم. همه مي دانند كه من در پرسپوليس با چه 
كيفيتي فوتبال بازي مي كردم ولي به هر حال كي روش تصميماتي در 
مورد من گرفت كه نابودكننده بود. براي من مهم نيست كه حاميان 
كي روش بخواهند ناراحت شوند يا نشوند ولي واقعا اين مربي در حق 

من ظلم كرد.

 تو در آن ســال ها هم موقعيت خوبي داشتي و حتما االن 
حســرت مي خوري كه آن زمان تيم ملي را از دســت دادي، 

درست است؟
چرا وقتي حقم خورده شد نبايد حســرت بخورم؟ در پاسپورت من 
ويزاي برزيل خــورد و اين حق من بود كه به جــام جهاني بروم ولي 

كي روش سر لجبازي با آقاي كرانچار و سپاهان درنهايت مرا خط زد. 
من هيچ وقت عليه تيم ملي صحبت نكردم و قسم مي خورم كه اگر االن 
هم در تيم ملي نباشم براي ايران آرزوي موفقيت دارم چون اگر تيم 
ملي موفق باشد، پرچم ايران باال مي رود. االن هم خدا را شكر مي كنم 
كه در خدمت تيم ملي هستم و با تمام توان بازي مي كنم. تا زماني كه 
مثمرثمر باشم در خدمت تيم ملي خواهم بود و اگر هم سرمربي تيم 
ملي احساس كند كه به درد اين تيم نمي خورم قطعا براي موفقيت 

تيم ملي دعا مي كنم.

  بعد از رفتن كي روش تصور خيلي ها اين بود كه تيم ملي ديگر تا 
چند سال نمي تواند از لحاظ نتيجه گيري آمار خوبي داشته باشد ولي 

به نظر مي رسد خيلي از پيش بيني ها تغيير كرده است؟
من كاري به گذشته ندارم و هم اكنون با اسكوچيچ كار مي كنم كه او 
براي تيم ملي زحمت مي كشد و اميدوارم اين روند موفقيت آميز، ادامه 
داشته باشد. خيلي ها تصور مي كنند يك مربي براي موفقيت حتما بايد 
اسم و رسم داشته باشد ولي من چنين نظري ندارم و مهم اين است كه 
يك مربي كيفيت فني خوبي داشته باشد. مورينيو هم اول كارش اسم 
و رسمي نداشت ولي ديديد كه چگونه در فوتبال موفق شد. البته بايد 

به يك موضوع ديگر هم اشاره كنم.

 چه موضوعي؟
قبل از اينكه تيم ملي به بحرين برود خيلي ها منتظر بركناري اسكوچيچ 
بودند ولي من آن زمان به موفقيت تيم ملي ايمان داشتم و ديديد كه 
نتايج خوبي گرفتيم. متأسفانه برخي از رسانه ها مي خواهند از برخي 
افراد كوركورانه حمايت كنند كه به نظر من اين درست نيست. من بايد 
از زحمات آقاي اسكوچيچ تشكر كنم همچنين وحيد هاشميان و كريم 
باقري. از ديگر مربيان تيم ملي هم كه در كنار اسكوچيچ هستند كمال 

تشكر را دارم و آنها واقعا انسان هاي خوبي هستند.

 كار كردن با اسكوچيچ چطور است؟
همه بازيكنان رابطه بســيار خوبي با اين مربي دارند و با اسكوچيچ 
احساس راحتي مي كنند. من با مربيان خارجي زيادي كار كردم ولي 
در مورد دراگان بايد بگويم كه او يك انسان بسيار مثبت و توانمند است 

و عملكردش در تيم ملي نيز همه  چيز را نشان مي دهد.

 به نظر تو ما به جام جهاني صعود مي كنيم؟
نبايد در اين مورد سؤالي مطرح شود و يا با شك و ترديد صحبت كنيم. 
ما بايد به جام جهاني صعود كنيم چون حقمان اســت. من بايد يك 
تشكر ويژه از آقاي عزيزي خادم داشته باشم كه به صورت ويژه تالش 
مي كند تا تيم ملي شرايط خوبي داشته باشــد. اميدوارم بازيكنان 

مصدوم هم هر چه زودتر به تيم ملي برگردند.

  ظاهرا حضور مهدي مهدوي كيا در تيم ملي براي شما اتفاق 
جالبي بود؟

آقا مهــدي نياز به صحبت من نــدارد. همه مي داننــد كه او چه 
شخصيت بزرگي دارد و حضور مهدوي كيا در تيم ملي يك قوت 

قلب بزرگ براي ما بود.

 بعد از جدايي از پرســپوليس برخي از هواداران اين تيم 
برخورد خوبي با تو نداشتند ولي خيلي از هواداران هم اعتقاد 
داشتند كه حق داشتي براي آينده ات تصميم بگيري. در اين 

مورد چه صحبتي داري؟
فقط ايــن را بگويم كه هيچ كــس به اندازه من فحــش نخورد و 
بي احترامي نشنيد. من 4سال با كمترين قرارداد براي پرسپوليس 
بازي كردم و همه قراردادشــان از من بيشــتر بود و حاضرم اين 
موضوع را ثابت كنم. فقط يك ســال از پول حــرف زدم و از ديد 
بعضي ها تبديل به بازيكن بي غيرت شدم. البته حساب هواداران 
واقعي پرسپوليس از همه جداست و آنها مي توانند تشخيص دهند 

كه چه كسي واقعا براي تيم زحمت كشيده است.

  به نظر مي رســد از توهين هايي كه به تو شــده خيلي 
ناراحتي؟

زياد دوست ندارم به اين چيزها فكر كنم و مقصر اصلي را رسول پناه 
مي دانم و حتي عليرضا بيرانوند هم در برنامه تلويزيوني گفت كه او 
به اين باشگاه آمده تا پرسپوليس را نابود كند. خيلي ها اين بحث را 
مطرح مي كنند كه من قرارداد داشتم ولي چرا كسي به اين توجه 
نمي كند كه 4سال كمترين پول را گرفتم و اين براي من سخت 
است كه يك بازيكن تازه وارد بيايد و 2برابر من پول بگيرد و من 
هم ساكت باشم. چرا زماني كه نخســتين نفر قراردادم را تمديد 
مي كردم خيلي ها به به و چه چه مي كردند ولي وقتي خواســتم 
جدا شــوم و از مشــكالت و آينده ام حرف زدم يك نفر پشت سر 
من نايستاد؟ خيلي از فحاشي ها ناراحتم كرد ولي من تا جايي كه 
توانستم زحمت كشيدم. من مي توانستم قبل از بازي هاي آسيايي 
بروم ولي اين كار را نكــردم، نمي خواهم بگويم در رفتن به فينال 

آسيايي سهم داشتم ولي به هرحال يك مقدار كه نقش داشتم.

  آيا يك روز به پرسپوليس برمي گردي؟ 
چرا برنگردم؟ من به اين كاري ندارم كه چه كساني فحش دادند 
و توهين كردند چون آنها شخصيت خودشان را نشان دادند. من 
پرسپوليسي هستم و آنجا خانه من اســت. من از روز اول هوادار 
پرســپوليس بودم و حاال هم كه در اين تيم نيســتم باز هم براي 
آنها بهترين هــا را آرزو مي كنم. طبيعتا من هم بخشــي از تاريخ 

پرسپوليس هستم و يك روز به اين تيم برمي گردم.
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نقل قول

واكنش يحيــي به عدم جــذب كي روش 
استنلي:»ما خيلي تالش كرديم يك بازيكن 
خارجي جذب كنيم. نمي خواهم اسم بازيكني 
را بياورم ولي متأســفانه اين مجوز از سمت 
فدراسيون صادر نشد. با توجه به بازي هاي 
حساسي كه در پيش داريم انتظار داشتيم 
حداقل اجازه دهند يــك بازيكن خارجي 
جذب كنيم اما متأسفانه اين اتفاق رخ نداد و 
بايد با همين شرايط ادامه دهيم. من بررسي 
كردم و متوجه شــدم اين قانون فقط براي 
پرسپوليس است. اگر اينطور است از همان 
ابتدا مي گفتند فقط پرسپوليس نمي تواند 
بازيكن خارجي جذب كند. اينطوري بهتر 
بود. برخي باشــگاه ها هم مانند ما در فيفا 
پرونده داشــتند، اما اين قانون براي آنها 
نيست. مسئوالن فدراسيون فوتبال مصاحبه 
كردند و در صحبت هايشــان تناقض بود. 
متأسفانه اين قانون شفاف نيست و باشگاه ها 

را سردرگم كرده است.«

نكته بازي

آماربازي

محله بروبيا

وجدان آسوده محرم

پرزنتي ها در ليگ برتر

تنها كاري كه النصري ها نمي توانند 
قبل از مســابقه با تراكتــور انجام 
بدهند، آناليز كردن اين تيم است. 
اصال آناليز كردن تيمي كه هر روز 
و هر هفته ســرمربي اش را تغيير 
مي دهد، غيرممكن به نظر مي رسد. فراز 
كمالوند كه همين چند هفته قبل قــول داده بود با تراكتور به 
قهرماني ليگ برتر برسد، حاال از سمت اش استعفا كرده و باشگاه 
هم دوباره ســراغ فيروز كريمي رفته است. فيروز ظاهرا نقش 
»ناصر الجوهر« را براي اين تيم بازي مي كند و هر وقت كه باشگاه 
مربي موقت بخواهد، بالفاصله خودش را به تبريز مي رســاند. 
آخرين مربي ايراني قهرمان ليگ قهرمانان آسيا، دوباره به اين 
جام برمي گردد. اين بار اما با تيمي كه در آستانه فروپاشي كامل 
به نظر مي رسد. با اين روند كه مهره هاي تراكتورسازي دارند، بعيد 
نيست آخرش خود فيروز ناچار شود براي اين تيم به ميدان برود.

»وجدانم آســوده اســت كه باشگاه 
هزينــه زيــادي در نقل و انتقاالت 
نداشــته.« اگر تصور مي كنيد اين 
جمله در باشــگاه هايي مثل نفت 
مسجدســليمان يا آلومينيوم اراك 
گفته شد، سخت در اشــتباه هستيد. 
اين جمله را محرم نويدكيا به زبان آورده است. نمي دانيم منظور 
محرم از خرج سنگين چيست اما پرداخت رقم 500هزار دالري 
براي جذب مغانلو، خريد يك گلر خارجي، جذب ريگي و حفظ 
مهره هاي كليدي مثل نورافكن، رفيعي و شــهباززاده، اسم اش 
هر چه باشد »خرج سبك« نيست. البته سپاهان چند بازيكن مهم 
را هم به اروپا فرستاده اما به هر حال در فصلي كه تراكتور عمال نابود 
شده، پرسپوليس سوپراستار نخريده و نفرات ليست خريد فرهاد 
مجيدي در استقالل يك به يك پر كشيده اند، سپاهان تيم بسيار 

گران قيمتي را روانه ليگ برتر كرده است. 

مســئله »فروش امتياز« آن هم در 
باالترين سطح رده باشگاهي، فقط 
مختص فوتبال ايران اســت. اين 
اواخر هــم ظاهرا باشــگاه پديده 
تصميم گرفته امتيازش را به بادران 
بفروشد. باشــگاهي كه بر پايه مسائل 
كامال غيرفوتبالي بنا شده اســت و قطعا در شهر مشهد، حتي 
يك تماشاگر واقعي هم نخواهد داشت. جدا از ورود بحث برانگيز 
»پرزنتي ها« به ليگ برتر، بايد به حال فوتبال مشــهد تأسف 
خورد كه با اين امكانات، اين ثروت و اين استاديوم ها، اين چنين 
بايد امتيازش را به حراج بگذارد. شهري كه تيم هاي بزرگي مثل 
ابومسلم داشته، حاال مي خواهد به باشگاهي امتياز بفروشد كه 
با اين مدل مديريت بعيد نيست ظرف چند ماه به طور كامل قيد 
تيمداري را بزند و فقط به دنبال فروش دوباره اين سهميه باشد؛ 
سهميه اي كه اصال ساده براي فوتبال مشهد به دست نيامده بود.

متریكا

با رفتن فــراز كمالوند و بازگشــت فيروز 

كريمي به نيمكت تراكتور، تعداد تغييرات 11
ايــن نيمكــت از زمــان روي كار آمدن 
محمدرضا زنــوزي به 11رســيد. مالك 
متمول تراكتور با تصميمات عجيب و غريبش طي اين 3سال عالوه بر 
اينكه ركورد بدهي هاي انباشته يك باشگاه را در فوتبال ايران جابه جا كرد، 
ركورددار تغيير سرمربي و البته تغيير مديرعامل در بين باشگاه هاي ايراني 
هم لقب گرفت. او طي اين مدت با 11سرمربي مختلف كار كرد و حاال كه 
فراز كمالوند به عنوان يازدهمين نفر اين ليست استعفا داده دوباره به سراغ 
يكي از همان 11نفر يعني فيروز كريمي رفته اســت. فيروز در آخرين 
هفته هاي ليگ بيستم سرمربي تراكتور شد و با وجود مشكالت فراوان 
توانست با كسب 4برد از 6مســابقه اين تيم را به رتبه چهارم ليگ برتر 

برساند.

 محمدرضا زنــوزي كارش را در باشــگاه 

تراكتور از ســال1397و از ابتــداي دوره 04
هجدهم ليــگ برتر آغاز كرد. نخســتين 
سرمربي تراكتور در دوران اين مالك، جان 
توشــاك ولزي بود. بعد از او محمد تقوي مدتي روي نيمكت نشست و 
سپس جورج ليكنز بلژيكي آمد تا تراكتور ليگ18را با اين 3نفر به پايان 
برساند. در ليگ19نيز افتخار ســرمربيگري تراكتور به 3نفر رسيد كه 
مصطفي دنيزلي، احد شيخ الري و ســاكت الهامي بودند و اين آخري 
تراكتور را قهرمان جام حذفي كرد؛ تنها موفقيت به دست آمده در دوران 
زنوزي. ليگ بيستم نيز با منصوريان آغاز شد، با شجاعي و خطيبي ادامه 
پيدا كرد و با كريمي به پايان رسيد تا تراكتور اين بار ركورد 2 فصل قبل را 

هم بشكند و با 4سرمربي يك فصل را سپري كند.

 آخرين بار كه تراكتور توانسته يك فصل 

كامل را با يك سرمربي سپري كند به ليگ 03
شــانزدهم و امير قلعه نويــي برمي گردد. 
تراكتور در آن فصل سوم شد و از سال بعد 
كه زنوزي آمد ديگر چنين مقامي براي باشــگاه تراكتور به دست نيامد. 
جالب اينكه از ميان سرمربيان 3سال اخير شيخ الري و شجاعي به عنوان 
سرمربي موقت روي نيمكت نشستند اما دوران آنها از برخي سرمربيان 
دائمي طوالني تر بود. مثال منصوريان به عنوان سرمربي فقط 5هفته دوام 
آورد اما مسعود شجاعي كه موقتا سرمربي بود تعداد بازي هايش 2برابر 
منصوريان شد! از همه جالب تر فراز كمالوند بود كه با يك برنامه 2ساله و با 
هدف قهرمان كردن تراكتور در سال1402به اين تيم آمد اما قبل از شروع 

مسابقات و بدون حتي يك بازي اين باشگاه را ترك كرد.

برنامه

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

۱۵ مهر ۱۴۰۰

2۰ مهر ۱۴۰۰

2۰ آبان ۱۴۰۰ 

2۵ آبان ۱۴۰۰ 

7 بهمن ۱۴۰۰

۱2 بهمن ۱۴۰۰ 

۴ فروردين ۱۴۰۱ 

9 فروردين ۱۴۰۱

امارات - ایران

ایران - کره جنوبی

لبنان - ایران

سوریه - ایران

ایران - عراق

ایران - امارات

کره جنوبی - ایران

ایران - لبنان

مقدماتي جام جهاني - مرحله نهايي

خیلی ها منتظر برکناری 
اسکوچیچ بودند

 شجاع خليل زاده، مدافع بازگشته به تيم ملی در گفت وگو با همشهری  ورزشی
  به تقدير از دراگان و انتقاد از كی روش پرداخته است. او يك پيام هم برای قرمزها دارد:

 به پرسپوليس برمی گردم

كمالوند از هدايت تراكتور استعفا كرد و سرمربي قبلي دوباره برگشت! اكبر ايماني هم با رفتن فراز دوباره در تمرينات حاضر شد

فراز رفت، فيروز برگشت!

تراكتور كه در 3فصل اخير خــودش را به عنوان عجيب ترين تيم 
به فوتبال ايران معرفي كرده، در آســتانه بازي با النصر عربستان 
دوباره بــا تغيير در كادر فني مواجه شــد. بعــد از اتفاقات هفته 
گذشته و پيدا نشــدن خريدار براي تراكتور، دوباره اداره تيم به 
زنوزي ســپرده شــد و اين در حالي است كه باشــگاه تراكتور با 
مالكيت همين فرد نزديك به 300تا400ميليارد تومان بدهي به 
بار آورده است. تراكتوري ها از روز پنجشنبه دوباره تمرينات را از 
ســر گرفتند و درحالي كه خيلي ها در انتظار حضور فراز كمالوند 
در تمرين تراكتور بودند، اين مربي از ســمت خود استعفا كرد و 
نكته عجيب تر اينكه اكبر ايماني هم در تمرين تراكتور حاضر شد. 
اين در حالي است كه او هفته گذشته گفته بود با بودن كمالوند و 
نظمي هرگز به تراكتور برنمي گردد. البته نظمي هنوز در تراكتور 

مانده ولي زنوزي كه ركورددار تغيير سرمربي و مديرعامل است 
شايد در آينده نظمي را هم كنار بگذارد.

  بازگشت كريمي
روز گذشته باشگاه تراكتور از انتخاب فيروز كريمي به عنوان سرمربي 
جديد اين تيم خبر داد. او كه در گسترش فوالد مدت ها با محمدرضا 
زنوزي همكاري كرده بود، در اواخر فصل گذشــته هم روي نيمكت 
تراكتور نشست. البته كريمي ابتدا به عنوان مشاور فني رسول خطيبي 
به تراكتور آمد اما پس از مدتي اين پست را ترك كرد تا پس از استعفاي 
ناگهاني خطيبي، جاي او را در سمت سرمربي بگيرد. كريمي در پايان 
ليگ و در ميان ناباوري با تراكتور در رتبه چهارم قرار گرفت. اين مربي 
پرسابقه و پرحاشيه با اتمام ليگ از سمت خود كنار رفت تا جايش را به 

فراز كمالوند، يكي از مشهورترين شاگردهاي خودش بدهد اما مشكالت 
بي ســابقه در تراكتور و يك ماه جهنمي در تبريز، در نهايت فراز را از 
بازگشت به تيم سرخپوش پشيمان كرد تا او رسما استعفايش را تقديم 
مقامات تراكتور كند. جالب اينكه آنها هم بدون هيچ مقاومتي استعفاي 
فراز را پذيرفتند تا دوباره كريمي همانطور كه انتظار مي رفت به عنوان 
سرمربي تراكتوري ها انتخاب شود.تراكتور به زودي يك رقابت آسيايي 
مقابل النصر عربستان در پيش خواهد داشت كه با تغيير فهرست، با 
بازيكنان جديدي راهي اين مسابقه خواهد شــد. آنها از لحاظ تعداد 
بازيكن به شدت در تنگنا هستند و اين در حالي است كه هنوز پنجره 
نقل و انتقاالتي تراكتور هم بسته اســت. اگر دوباره اتفاق عجيبي رخ 
ندهد تراكتور امروز يا فردا بايد راهي قطر شود تا برابر النصر قرار بگيرد، 
مسابقه اي كه شايد در آن خيلي ها توقع زيادي از تراكتور نداشته باشند.
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شير داخل محوطه جريمه
هري كين بدشانســي آورد كه گلش به لهستان با گل دقايق تلف شده حريف به 
برد 3 امتيازي سه شيرها منجر نشد. اين گل چهل ويكمين گل ملي كاپيتان تيم 
ملي انگليس بود كه از اين لحاظ او را باالتر از مايكل اوون در رده پنجم بهترين 
گلزنان تاريخ تيم ملي فوتبال اين كشور قرار داد. با اين حال هري كين تنها 2 بار 
از خارج محوطه جريمه براي تيم ملي گل زده كه اين دومي اش بود. نخســتين 
گلش از خارج محوطه جريمه برمي گردد به سال2018 كه وارد دروازه نيجريه 
شده بود. تنها وين روني با 53گل، بابي چارلتون با 49گل، گري لينه كر با 48 و 
جيمي هارگريوز با 44گل باالتر از كين در جدول بهترين گلزنان تاريخ تيم ملي 
سه شيرها ايستاده اند و كين براي تبديل شــدن به بهترين گلزن تاريخ انگليس 
به 13گل ديگر نياز دارد كه با توجه به ســن كمش در 27ســالگي، اين ركورد 

قابل دسترس است. او اين تعداد گل را در 64بازي به ثمر رسانده است.

كسي ديگر به مســي تهمت نمي زند كه براي تيم ملي آرژانتين كم گذاشته و همه 
دستاوردهايش را براي بارسلونا به دست آورده است. آرژانتين با كاپيتان ركوردشكن 
خود براي نخستين بار در خاك اين كشــور پس از قهرماني در كوپا مقابل بوليوي 
به ميدان رفت و مسي و همبازيانش جام را جلوي چشم هواداران خودي باالي سر 
بردند. مسي آنقدر خوشحال بود كه نتوانست مصاحبه كند و فقط اشك ريخت چون 
عالوه بر اتهامات هموطنانش، 28ســال بود آرژانتين رنگ قهرماني و جام را نديده 
بود. او در اين برد 3 بر صفر هت تريك كرد. مســي به حريف مورد عالقه اش يعني 
بوليوي در دقايق 14، 64 و 88گل زد. اين هت تريك او را از ركورد بيشــترين گل 
زده ملي در آمريكاي جنوبي كه متعلق به پله بود باالتر برد. حاال مسي در 153بازي 
ملي، 79گل به ثمر رسانده كه 2 تا از پله بيشتر است. در باالي جدول كه كريستيانو 
رونالدوي 111گله و علي دايي 109گله غيرقابل دسترس به نظر مي رسند و پايين تر 
از مسي و پله هم علي مبخوت )77گل( و حسين سعيد )78( قرار دارند. برزيلي ها 
بايد خوشحال باشند كه بازي اين هفته سوپركالسيكو لغو شد و مسي ركورد پله را در 

خاك اين كشور نزد. او به طور مشترك با كادفري چيتالو با 79گل زده در رده پنجم 
بهترين گلزنان ملي تاريخ فوتبال قرار دارد. گل هاي ملي اش به اين شــرح هستند؛ 
26 گل، مقدماتي جام جهاني )53 بازي(، 34 گل، دوستانه )47 بازي(، 13 گل، كوپا 

آمريكا )34 بازي(، 6 گل، جام جهاني )19 بازي(.
هت تريك مسي مقابل بوليوي، او را بدل به تنها بازيكن آرژانتيني كرد كه در مقدماتي 
جام جهاني 2 بار موفق به انجام اين كار مي شــود تا شمار هت تريك هاي او با لباس 
آرژانتين به عدد7 برسد. مسي معموال با هت تريك به ركوردهاي شخصي مي رسد. او 
پيش از اين با هت تريك مقابل گرانادا از ركورد سزار رودريگس عبور كرد و بهترين 
گلزن تاريخ باشگاه بارسلونا شد و سپس عنوان آقاي گل تاريخ الليگا را نيز با هت تريك 
مقابل سويا به خود اختصاص داد. حاال شمار گل هاي مسي در مقدماتي جام جهاني به 
عدد26 رسيد تا باالتر از لوئيس سوارس)25(، بيشترين تعداد گل زده در اين رقابت ها 
)در منطقه آمريكاي جنوبي( را به خود اختصاص دهد. مسي در 20بازي از رقابت هاي 
مقدماتي جام جهاني موفق به گلزني شده تا از ركورد سوارس)19( عبور كند. تنها 

3بازيكن در تعداد بازي هاي بيشتري از اين رقابت ها موفق به گلزني شده اند؛ كارلوس 
روييس )24 بازي(، علي دايي )24 بازي( و آندري شوچنكو )23 بازي(.

يك آناليز قديمــي هم از اين ســتاره كه توســط آنــدري وياش بــواش، مربي 
 معروف پرتغالي منتشــر شــده، در اين يكي دو روز توجه ها را جلب كرد. در فصل
 06-2005وقتي مسي 19ساله بود، بارســلونا با چلسي بازي داشت و وياش بواش 
آن زمان دستيار مورينيو در چلســي بود كه مأمور شد بازي اين پديده جوان بارسا 
را آناليز كند. مشاهدات وياش بواش به اين شرح بود:  »كيفيت به همراه سرعت اما 
با پاي چپي بسيار قوي. دقيقا مشابه رفتار رونالدينيو. بين خطوط حركت مي كند 
يا به صورت مورب و قطري. با حمل توپ، مهاجمان را به سمت دروازه حريف سوق 
مي دهد. در يك  مقابل يك ها بي نظير اســت. اگر خطا كردن روي او را يك گزينه 
بدانيم، بايد خارج از محوطه اين كار انجام شــود. او اخيرا از مصدوميت رهايي پيدا 
كرده.« بد نيست بدانيد بارسلونا در آن مقطع در مجموع توانست در 2بازي چلسي 

را شكست دهد و به يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان برسد.

جهان

منهای فوتبال

عبور ايتاليا از برزيل

برزيل و دانمارك؛ صددرصدي ها

ركورد بي شكســتي تيم ملي ايتاليا 
با روبرتو مانچيني همچنان ادامه 
دارد. پس از 4 تســاوي پياپي كه 
2 تــاي آن در نيمه نهايي و فينال 
يورو2020 در ضربــات پنالتي به 
ســود اين تيم پايان يافت، ايتاليايي ها 
مقابل ليتواني توانستند به يك برد قاطع 5 بر صفر برسند كه 2تا 
از اين گل ها را مويزه كين به ثمر رساند؛  بازيكني كه براي يورو 
دعوت نشده بود. حاال روند نباختن ايتاليا در ديدارهاي پياپي 
به عدد37 رسيده؛ 28 برد و 9 تساوي. ايتاليا با اين تعداد بازي 
بدون باخت از ركورد برزيل بين سال هاي 1996-1993 عبور 
كرد. يعني هواداران فوتبال برزيل در شبي كه مسي ركورد پله  
را شكست، به چشم ديدند كه ركورددار شكست ناپذيري در 
بيشترين بازي هاي پياپي ملي كشورشان هم به دست ايتاليا 
از بين رفت. آتــزوري در دوران مربيگــري روبرتو مانچيني، 
98بار به گل رسيده اند كه اين بيشترين تعداد گل زيرنظر يك 
سرمربي پس از ايتالياي ويتوريو پوتزو )233( و انزو بيرتزوت 

)115( است.

تيم ملــي دانمارك پس از شــوكي 
كه ايســت قلبي اريكسن در يورو 
و بازي مقابل فنالنــد به اين تيم 
داد، روندي فوق العاده را پشت سر 
گذاشته اســت. آنها در يك چهارم 
نهايي يورو با ناداوري و بدشانســي به 
انگليس ميزبان باختند و حاال با توجه به تساوي انگليس مقابل 
لهستان و شكســت 2 بر يك ســوئد برابر يونان به تنها تيمي 
تبديل شــده اند كه ركورد صددرصد پيروزي در رقابت هاي 
انتخابي جام جهاني2022 را حفظ كرده اســت. دانمارك در 
6بازي در گروه F مقدماتي، 6برد داشــته، 22گل زده و هيچ 
گلي دريافت نكرده است. برزيل هم در منطقه آمريكاي جنوبي 
ركورد صددرصد برد دارد و هر 8 بازي اش را با پيروزي به پايان 
برده اســت. درباره برزيل هم اين نكته را بدانيــد كه نيمار از 
هواداران اين تيم راضي نيست و گفته به اندازه اي كه شايسته 
است، مورد احترام قرار نمي گيرد. او با گلزني در برد 2 بر صفر 
مقابل پرو به انتقادات درباره اضافه وزنش پاســخ داد. شرايط 

فعلي او مثل شرايط مسي پيش از فتح كوپا آمريكاست.

كاپيتان تيم ملی آرژانتين حاال باالتر از پله بهترين گلزن آمريكای جنوبی است. 
برزيلي ها خوشحالند كه ستاره دشمن در خاك اين كشور از ركورد اسطوره شان عبور نكرد

رونمايي از كريستيانو
منچستر امروز از ساعت18:30 ميزبان نيو كاسل خواهد بود همه منتظرند تا رونالدو را بار ديگر با پيراهن يونايتد ببينند

پس از فيفادي پرخطر كه منجر به آســيب ديدگي بازيكناني مثل 
فان دايك، كانته، امباپه، آلفونســو ديويس و خيلي هاي ديگر شد، 
فوتبال باشــگاهي در اروپا از سر گرفته مي شــود. اين هفته تقويم 
فوتبالي شلوغ و پرهيجاني داريم. بارسلونا به دليل حضور بازيكنان 
سويا در رقابت هاي انتخابي جام جهاني در منطقه آمريكاي جنوبي 
در اول هفته مــا و آخر هفتــه اروپايي ها اســتراحت مي كند. اين 

بازي به دليل پروتكل هاي بهداشــتي كرونايي لغو شــده و فرصت 
خوبي است براي آماده سازي بازيكنان اين تيم براي بازي حساس 
و حيثيتي اين هفتــه ليگ قهرمانان مقابــل بايرن مونيخ. اما نكته 
مهم مســابقات هفته اي كه در پيش داريم، رونمايي از كريستيانو 
رونالدو با پيراهن شماره7منچستريونايتد پس از 12سال است. او 
يكي از 10 بازيكن مهمي اســت كه امروز و فردا قرار است با پيراهن 

تيم هاي جديدشان نخستين بازي خود را به نمايش بگذارند. غير از 
رونالدو بازيكناني مثل لوئيس پــرس )ختافه(، كوكوريا )برايتون(، 
موســتافي )لوانته(، كاماوينگا )رئال مادريد(، هتور بيرين )بتيس(، 
اياليش موربيا )اليپزيش(، سائول نيگس )چلسي( و آنتوان گريزمان 
)اتلتيكو مادريد( اين شــانس را دارند تا اين هفتــه براي تيم هاي 

جديد شان به ميدان بروند.
 منچستريونايتد ساعت 18:30 امروز به مصاف نيوكاسل مي رود. 
رونالدو درباره اين بازي گفته: »من براي تعطيالت اينجا نيســتم، 
برگشته ام كه دوباره برنده باشــم. من و هم تيمي هايم مي توانيم. ما 
آماده ايم. من پيراهن اين تيم را سال ها پيش بر تن كردم و افتخارات 
زيادي به دست آوردم. حاال برگشــته ام كه آنها را تكرار كنم.« غير از 
رونمايي از رونالدو در اولدترافورد، بازي هاي ديگري هم در ليگ برتر 
انجام مي شود كه مهم ترين شان نبرد انتقامي منچسترسيتي در زمين 
لسترسيتي خواهد بود. من سيتي ديدار سوپرجام اين فصل را به لستر 
باخته و حاال بعد از برد خردكننده 5بر صفر 2 هفته گذشــته مقابل 
آرسنال انگيزه هاي زيادي براي جبران آن باخت در كاميونيتي شيلد 
دارد. هر 2 بازي 2 تيم شهر منچستر همزمان برگزار مي شوند. آرسنال 
هم در همين ساعت از نوريچ پذيرايي مي كند بلكه بتواند نخستين 
امتيازش در اين فصل را به دست آورد. كريســتال پاالس- تاتنهام 
)16:30( و چلســي- اســتون ويال )21( ديگر بازي هاي نسبتا مهم 

امروز هستند.
  يك اتفاق مهم ديگر هم كه در ليگ هاي اروپايي افتاده اين اســت 
كه غير از لغو 2 بازي سويا- بارسا و ويارئال- آالوس در الليگا، تيم هاي 
انگليسي هم بايد بدون بازيكنان برزيلي و آرژانتيني خود به ميدان بروند. 
پس از لغو بازي برزيل و آرژانتين به دليل فريــب كاري و پنهان كاري 
4 بازيكن آرژانتيني، هنوز حاشــيه ها ادامه دارد. اميليانو مارتينس و 
رومرو نمي توانند ولوز را در ليگ همراهي كنند و چون به قاره اي ديگر 
سفر كرده اند در بازگشت بايد قرنطينه را پشت سر بگذارند. برزيلي هاي 
رئال مادريد هم شامل كاسميرو، وينيسيوس و ميليتائو به همين دليل 

نمي توانند رئال را در بازي فردا مقابل سلتاويگو همراهي كنند.

 حتي بازيكناني كه در اين فيفــادي از حضور در اردوي تيم ملي 
برزيل خودداري كرده اند ممكن اســت مشمول محروميت شوند. 
كنفدراســيون فوتبال برزيل پس از باال گرفتــن تنش ها با ليگ 
برتر انگليس، خواهان اعمال قانــون فيفا و محروميت 5 روزه براي 
8بازيكن برزيلي حاضر در ليگ برتر شده  است. طبق قوانين فيفا، 
چنانچه  باشگاه هايي در تعطيالت بازي هاي ملي بازيكنان خود را در 
اختيار يك تيم ملي قرار ندهند، آن كنفدراسيون حق دارد نسبت 
به محروميت 5روزه آن بازيكن از همراهي تيم باشگاهي اش )پس از 
پايان بازي هاي ملي( اقدام كند. اين بازيكنان شامل آليسون، فابينيو، 
فرمينو )ليورپول(، گابريل ژسوس و ادرســون )منچسترسيتي(، 
فرد )منچســتريونايتد(، رافينيا )ليدز( و تياگو ســيلوا )چلسي( 
هســتند. درصورت آغاز اين دوره از محروميت از شنبه و پايان آن 
در چهارشــنبه، فرد عالوه بر بازي ليگ برتر، نخستين هفته ليگ 
قهرمانان را نيز از دســت مي دهد. علت عدم حضور ريچارليســون 
در ميان اين بازيكنان، ارتباط خوب كنفدراسيون فوتبال برزيل با 

باشگاه اورتون است.
  ســاعت18يك بازي زيبا هم در بوندس ليگا انجام مي شود كه 
دورتموند بايد در زمين بايرلوركوزن به ميدان برود اما بازي قشنگ تر 
ساعت21خواهد بود كه بايرن مونيخ كه امسال سرمربي)ناگلزمان(، 
بهترين مدافع )اوپاكانو( و كاپيتان )زابيتسر( را از چنگ اليپزيش 
در آورده، ميهمان اين تيم خواهد بود. اين پيش بازي ديدار حساس 

اين هفته ليگ قهرمانان اين تيم مقابل بارسلونا محسوب مي شود.
 2 بازي خوب هم در سري آ داريم؛ اولي ناپولي با يوونتوس ساعت 
20:30و آتاالنتا و فيورنتينا ساعت 23:15و نكته مهم اين است كه 

هر 4 تيم در اين فصل نسبت به قبل دچار افت شده اند.
  اگر بازيكن فن هستيد و با رفتن مسي به پاري سن ژرمن طرفدار 
دوآتيشه اين تيم شده ايد هم مي توانيد ديدار اين تيم با كلرمون را 
در ساعت19:30دنبال كنيد؛ البته مسي به دليل خستگي و سفر به 
آمريكاي جنوبي در اين بازي نيســت. موناكو هم با مارسي ساعت 

23:30روبه رو مي شود كه ديدار حساسي است.

خداحافظ آقاي گاس
يكي از بهترين سرمربيان تاريخ فوتبال در سن 74سالگي اعالم بازنشستگي كرد. 
گاس هيدينك هلندي در يك سال اخير هدايت تيم ملي كوراسائو )جزيره اي در 
درياي كارائيب جنوبي( را به عهده داشت. او مربيگري را از سال1987 و با آيندهوون 
آغاز كرد و در نخستين فصل كامل خود با اين تيم، به سه گانه دست يافت. بتيس، 
والنسيا، رئال مادريد، چلســي و آنژي ديگر تيم هاي باشــگاهي دوران فعاليت او 
بودند. در اين سال ها در تيم های ملي هلند، كره جنوبي، روسيه، تركيه و كراسائو 
را هدايت كرد و در 3جام جهاني حضور داشــت. تيم هاي زيرنظر او در 822بازي 
469برد )57.06درصد(، 180تســاوي و 173 باخت داشتند. هيدينك 7بار ليگ 
هلند را فتح كرد، يك جام بين قاره اي 1998، يك جام حذفي انگليس 2009، يك 
نيمه نهايي يورو 2008، رده چهارمي جام جهاني1998 با هلند و تكرار همين رتبه 
با كره جنوبي در جام جهاني2002 از افتخارات ديگر او بود. اگر بدترين داوري تاريخ 
عليه او و چلسي مقابل بارســلونا در ليگ قهرمانان اروپا رقم نمي خورد يك عنوان 

هم در اين جام داشت.

بازي  هاي المپيك توكيو در رشته كشتي آزاد يك شگفتي 
بزرگ در دســته فوق ســنگين داشــت. درحالي كه همه 
فكر مي كردند طــالي 125كيلوگرم بــه قهرمان ترك يا 
گرجستاني برســد، يك جوان 21ســاله آمريكايي بدون 
اينكه قبال در ميادين جهاني حضور داشــته باشد، ناگهان 
طالي المپيك را كســب كرد. با طالي استيوسن 21ساله، 
آمريكايي ها فكر كردند مي توانند مدال اين وزن را تا سال ها 
براي خودشــان كنار بگذارند ولي حاال خيلي زود اين رؤيا 
براي كشتي آمريكا به پايان رسيده است آن هم پس از يك 

هفته حرف و حديث.
گيبل دن استيوســن، پديده 21ساله كشــتي آمريكا كه 
در بازي هاي المپيك توكيو شگفتي ســاز شد و توانست با 
شكســت طاها آكگول ترك و گئو پتروشويلي گرجستاني 
مــدال طال بگيرد،روز گذشــته رســماً از دنياي كشــتي 
خداحافظي كرد. درحالي كه مسابقات جهاني در فاصله 2ماه 
بعد از مسابقات المپيك برگزار مي شد استيوسن تصميمش 
را براي كنار گذاشتن كشــتي در اوج گرفته و قراردادش را 
با ســازمان WWE امضا كرده اســت. طبق اين قرارداد، 
استيوســن ديگر اجازه فعاليت در رشــته آماتور را ندارد و 
نمي تواند در رشــته كشتي كه ورزشــي كالجي در آمريكا 
است، فعاليت كند. برادر بزرگ تر استيوسن سال هاست در 
رشته كشتي كج مشغول است و توانسته قراردادهاي خوبي 
هم امضا كند. حاال گيبل استيوسن هم مسير برادرش را در 
پيش گرفته است. كشتي كج يكي از محبوب ترين رشته هاي 
ورزشــي بين آمريكايي ها است كه ســابقا هم ورزشكاران 
زيادي بعد از كسب مدال المپيك به سراغ اين رشته رفته اند. 
پيش از اين كورت آنــگل، رقيب آمريكايي عباس جديدي 
 WWE در فينال المپيك1996 آتالنتا و براك لزنار نيز با

همكاري داشتند و قيد كشتي را زدند.

رؤياي از دست رفته
 گيبل دن استيوسن، پديده كشتي آمريكا و قهرمان المپيك توكيو

 از كشتي خداحافظي كرد تا در كشتي كج به فعاليت بپردازد

قاره مسي!
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افقي:
 1- موســيقي دان عصــر 
ساساني- نگهداري كردن- 

مزه خرمالو
2- سطح چيزي- مؤسسه- 

پيروان
3- تحيت- آبزي عظيم الجثه- 

عايدي
4- ميوه لهيده و نرم شــده- 

بي باك
5- يك ششــم- تاريخ نگار- 
امواج بلند دريا كــه در اثر 
آتشفشــان و زلزلــه ايجاد 

مي شود
6- داخــل- ســخنوران- 

پسنديده
7- قوم سفيد پوســت بومي 
اروپاي شرقي- نوعي ماشين 

چاپ- آسوده خاطر
8- نشــانه جمــع - از آثــار 
داستاني محمدعلي جمالزاده- 

جديد
9- بزن بهادر- پاك- آبادي

10- ننر- واحد اندازه گيري 
بار الكتريكي- موي بلند

11- اجابت شده- ثروتمند 
- تنگ چشمي

12- هواپيماي دربســتي- 
آگاهي داشتن

13- موســيقي دان زمــان 
خسرو پرويز- چاق و فربه- 

هديه دادن
14- بهشــتي- كمتريــن 

مقدار- سفيد آذري
15- لنگــه در و پنجــره- 
نقره اي- مجمــوع كاركنان 

يك اداره
  

عمودي:
1- ابزار آراستن موها- نوعي 

نقاشي- سوره مورچه
2- فرزنــدان- ريــاكاري 
و تزويــر- نوعــي مــدار 

الكترونيكي
3- ســال پربــاران- از آثار 
شعري ســيدعلي موسوي 

گرمارودي
4- سر بريده- ياري كننده- 

آدم فروش
5- مادر لر- ستايش شده- 

مفيد و مؤثر بودن
6- حشره اي مفيد با زندگي 

اجتماعي- نمناكي
7- مهــر خــورده- راغب و 

خواهان- مناسب تشريفات
8- برخــي در آن حمــام 
مي كنند- دروغگو- كاشتني 

انفجاري
9- شــيره برخي درختان- 
جاي تنــگ و تاريك- روز 

جمعه
10- از ســوغاتي هاي زوار 

اماكن متبركه- دشمن ارزاني است
11- هيچ و پوچ- سرخرگ- نقشه 

انگليسي
12- نوعي پارچــه نخي ظريف- 

الهه عشق- افسانه گو
13- لباسي از جنس مواد مقاوم در 

برابر آب- آتش گرفته
14- قــدم- خجســتگي- آهن 

گداخته را روي آن مي كوبند
15- مبارك- داراي جريـــــان 

پيوسته و بدون تغيير- كمترين

كراختاممقدارس
رگداديبيميشوتف
دلبيناتنوتژا
ايرافرعمنوه
تتهراوهامريات

كوبنسايسشاول
اريلاحمهاقناخ
ومويلهزوريسل
رفانتمكنيعكزب
اروهغابدرونا
انوسقشمهايسدن

بيطاياوامرگ
نبارساميسناك
ينيبشيپهراوگنس
هربوهدهدهنييا 15
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لیلی خرسند| اگر همه سدها را بشــكني و از حصارها رد 
شوي، باز هم مشكل هست. فهیمه نعمت اللهي مثل خیلي 
از زنان ديگر با همه كساني كه موتورسواري را در تضاد با 
زنانگي مي بینند، مبارزه كرد و توانست وارد پیست  شود. 
حتي مراجع بین المللي راضي شدند او با پوششي متفاوت 
از بقیه مسابقه بدهد، اما براي اينكه در مسابقات قهرماني 
جهان شــركت كند، 2هفته در اداره گمرك بود تا بتواند 
موتورش را از ايران خارج كند؛ موضوعي كه بیشتر از هر 
چیزي آزارش داد. نعمت اللهــي هفته پیش در 2مرحله از 
مسابقات قهرماني جهان كه در تركیه برگزار شد، مسابقه 
داد. او به عنوان نخســتین زن موتورســوار ايراني كه در 
مسابقات خارج از ايران حاضر شده، از تفاوت هايش با زنان 

ديگري مي گويد كه در اين مسابقات ديده است.

 در شرايطي كه موتورسواري در ايران براي زنان 
تابوست، تصور مي كرديد كه يك روز بتوانید در باالترين 

سطح، مسابقه بدهید؟
براي مــن دور از تصور نبــود كه يك روز بتوانم در مســابقات 
بين المللي شــركت كنم. وقتي اجازه حضور در پيســت هاي 
داخلي براي زنان صادر شــد، به اين فكر مي كردم كه مي توانم 
خارج از ايران هم مســابقه بدهم. با مكاتباتي كه با فدراسيون 
جهاني داشتيم، آنها را متقاعد كرديم كه زنان مي توانند با پوشش 

اسالمي مسابقه بدهند و آنها هم استقبال كردند.

 مهم پشت  سر گذاشتن موانع داخلي بود.
دقيقا همينطور است. در كشور ما هنوز اين اعتقاد وجود دارد كه 
دوچرخه سواري مناسب زنان نيست؛ چه برسد به موتورسواري، 
ولي ما نشان داديم زنان در باالترين سطح حرفه اي هم مي توانند 
موتورسواري كنند. حاال نظرها مثبت تر و ديدها بازتر شده است.

 به نظر مي رسد فدراسیون و مديران ورزشي، 

بیشتر به دنبال كار تبلیغاتي هستند تا جامعه را قانع كنند 
كه زنان مشكلي براي موتورسواري ندارند و حضور شما در 

اين مسابقات هم بخشي از اين تبلیغات است.
شايد از نظر بقيه تبليغات باشد، ولي براي من و زنان ديگري كه 
در موتورسواري هستند، رسيدن به تجربه خيلي مهم بود. براي 
ما مهم لمس خاك پيست هاي بزرگ دنيا بود؛ هم بايد پيست ها 
را مي ديديم و هم رقبا را مي سنجيديم. من در مسابقات تركيه، از 
موتورسوار ميزبان كه در كشور خودش مسابقه مي داد، گذشتم. 
اين اتفاق براي من مهم بود. براي فدراســيون هم مهم بود كه 
بتواند با همتاي خودش در تركيه مالقات و از تجربيات آنها براي 

استاندارد كردن پيست خودمان استفاده كند.

 مسابقات واقعا در سطح اول جهاني بود؟
مسابقات جهاني در 7،8 دور و در كشــورهاي مختلف برگزار 
مي شــود. مجموع امتيازات مســابقات، قهرمان سال جهان را 
مشــخص مي كند. هيچ موتورســوار حرفه اي را در دنيا پيدا 
نمي كنيد كه در اين مسابقات شركت نكند. يكي از كشورها از 
ميزباني انصراف داده بود و دور ســوم و چهارم در تركيه برگزار 
شد. دورهاي قبلي 40نفر در مســابقات بودند، اين دور 27نفر 
كه البته همه  بهترين ها بودند. دور ســوم نفر24 و دور چهارم 

نفر21شدم. دور بعد هم در اسپانياست.

 شركت مي كنید؟
نه نمي توانم. موتورهاي ما پالك ندارد و بايد گذر موقت بگيريم. 
براي رفتن به تركيه 2هفته، روزي 8ساعت در گمرك بودم تا 
كارهاي اداري را انجام بدهم. اسپانيا ويزاي شينگن مي خواهد. 
9روز تا شروع مسابقه فرصت هست و نمي شود كاري كرد. ما 
در گمرك قوانيني براي خارج كردن موتور ورزشي نداريم. با 
اينكه اين همه روز معطل شــدم، ولي باز هم در گمرك تركيه 
به مشــكل خوردم؛ چون نامه اي را كه گمرك ما بايد مي زد، 

نزده بود.

 گفتي كه خاك پیست ما اســتاندارد نیست. 
تفاوت ما با بقیه فقط در اين بود؟

تفاوت كه خيلي زياد بــود. بقيه هم تجربه زيادي داشــتند و 
هم تجهيزات بهتــر. موتور من براي 2020 اســت، اما همه با 
موتورهاي 2022 آمده بودند؛ يعني يك ســال جلوتر از تاريخ. 
كاله، پوتين، عينك و همه  چيزشان به روز بود. من در ايران يك 
عينك اســتاندارد پيدا نكردم. گل به صورتم مي خورد، سرعتم 
را كم مي كردم تا بتوانم عينكم را پاك كنــم، ولي عينك آنها 
خودش تميز مي شد. خاك پيست هم كه خيلي فرق مي كند. 
آنها دقيقه به دقيقه روي پيست آب مي پاشند و خاك لطيف بود، 
ولي خاك پيست ما در 2ساعت تمرين فقط يك بار آب مي خورد. 
آنجا فقط من يك موتور داشتم. بقيه 3 يا حداقل 2موتور داشتند. 
موتورشان گلي مي شد، عوض مي كردند، ولي من بايد گل ها را 

تميز مي كردم.

 و كیفیت فني چقدر متفاوت بود؟
اگر بگويم از نظر تكنيك از آنها چيزي كم نداشتم، دروغ است. 
سعي كرده بودم با كمك مربيان خودم را به سطح بااليي برسانم، 
ولي خيلي فرق داريم. آنها با بهترين ها در دنيا در ارتباط هستند، 
ولي ما تازه حصار دورمان را شكسته ايم. من قبل از مسابقات تنها 
راه ارتباطم با آنها ديدن فيلم هاي مســابقات قبلي شان بود. ما 

براي پيشرفت به مربي خارجي خوب نياز داريم.

 از طرفي زنان در ايران اجازه ندارند موتور سوار 
شــوند و از طرفي يكي از آنها در مسابقات جهاني شركت 

مي كند. اين تضاد براي زنان اذيت كننده نیست؟
درست است. من خودم فقط در پيســت موتور سوار مي شوم 
و دوســت ندارم قانون شــكني كنم، اما قانون بايد براي زنان 
تغيير كنــد. چرا زنان مي توانند كشــتي، هواپيمــا و اتوبوس 
برانند، ولي نمي توانند ســوار موتور شــوند؟ خانواده من قبال 
به خاطر اينكه نگران آســيب  ديدنم بودند، با موتورسواري من 

مخالفت مي كردند، اما االن متوجه شده اند 
كه مي شود اين ورزش را حرفه اي انجام داد. 
به هر حال رسيدن به اين ذهنيت زمان برد. 

من سختي هاي زيادي كشيدم و تابوشكني كردم، 
ولي اين تابوشكني براي همه مفيد بود.

 در اين مدت چه چیزي بیش از همه شــما را 
اذيت كرد؟

مســائل اداري و اينكه اسپانســر ندارم. هزينه هاي من خيلي 
باالست. اين همه ما خودروسازي و الستيك سازي داريم، ولي 
هيچ كدام حاضر نشدند اسپانسر من شوند. االن جنگ رسانه اي 
و جنگ ديده شدن است، ولي شركت هاي ما مي گويند ما رقيب 

نداريم و نيازي به ديده شدن و تبليغات نيست.

 هزينه ها چقدر باالست؟
همين كافي اســت كه بدانيد هفته اي 3،4 ميليون تومان پول 
الســتيك مي دهم. موتور2022 خارج از ايــران 280ميليون 
تومان است، اما موتور من كه 2020 است در ايران 380ميليون 

تومان قيمت دارد. ما از دنيا عقب هستيم.

 با اين اوضاع نبايد اســتقبال از موتورسواري 
زياد باشد.

هســت. حدود 100 تا 150زن در پيســت هاي ايران تمرين 
مي كنند. بعد از مسابقه زنان زيادي از 10ساله تا 60ساله به من 
پيام دادند كه چطور مي توانند موتورسواري كنند. خيلي از آنها 
نمي دانســتند كه اجازه تمرين در پيست هست. اميدوارم آنها 

بتوانند از پس هزينه ها  بربيايند.

 بعد از اين قرار است به كجا برسي؟
از االن دارم براي مسابقات سال آينده آماده مي شوم. مي خواهم 

همه دورها را شركت كنم.

 فهيمه نعمت اللهي، نخستين زن موتورسواري كه  در2دور از مسابقات قهرماني جهان مسابقه داد، از تفاوت هاي خودش
 با بقيه رقبا مي گويد از تجربه باالي آنها و تجهيزات به روزشان 

من   به نفع همه تابوشکنی كردم
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  توجه و نظارت بر ساخت پاركينگ ها ضروري است
توجه و نظارت بر ساخت پاركينگ ها در شهرها ضروري است زیرا همه 
روزه وقت زیادي از شهروندان صرف پيدا كردن جاي پارك مي شود. از 
سوي دیگر نبود پاركينگ در ساختمان از معضالت جدي است كه اگر 
در زمان ساخت به آن توجه شود اصال به وجود نمي آید. از مسئوالن 
تقاضا داریم براي ســازندگاني كه از ساخت پاركينگ طفره مي روند 
جرائم سنگين درنظر بگيرند و آنها را وادار به ساخت پاركينگ كنند و 

در ساخت پاركينگ هاي طبقاتي نيز اهتمام داشته باشند.
شعاعي از تهران 

  نظارتي بر تبليغات  راديويي صورت نمي گيرد
مدتي اســت كه رادیو ایران، تبليغات غيرتخصصــي و غيرعلمي در 
مورد گياهان دارویي براي جلوگيري از ابتال به كرونا مي كند. از قبيل 
دم كردن دمنوش هاي مختلف، بخور برخي گياهان دارویي و...، این كار 
عالوه بر اینكه هيچ پایه و منبع مستند علمي ندارد، باعث گران شدن 

بي مورد این اقالم هم مي شود.
يادگاري از كرج

  پارتي بازي در تزريق واكسن در ورامين
در شهر پيشواي ورامين واكسيناســيون بر مبناي قوم و خویشي و 
رفاقت انجام مي شود نه براساس رده سني. از مسئوالن وزارت بهداشت 

درخواست مي كنيم، نظارت جدي بر این موضوع داشته باشند.
موسوي از پيشواي ورامين

  ارسال چند باره پيامك عبور از بزرگراه ها
با هربار عبور از بزرگراه، نيــروي انتظامي بارها پيامك براي پرداخت 
عوارض مي فرستد. بسياري از رانندگان گوشــي هوشمند ندارند و 
نمي تواننــد آن را به موقع بپردازند و اغلب هم در ســاعات غيراداري 
ازبزرگراه عبور مي كنند. جا دارد یــك باجه یا دفتر در دفاتر خدمات 
شهري براي پرداخت این عوارض معرفي شــود تا كساني كه امكان 
پرداخت آنالین ندارند بتوانند با مراجعــه حضوري به موقع عوارض 

بدهند و مشمول جریمه نشوند.
يزدان پناه از تهران 

  زباله گردها باعث شيوع انواع ميكروب و آلودگي مي شوند
زباله گردهایي كه آخر شــب ها و حتي در طول روز بدون هيچ مانعي 
آشــغال ها را براي پيداكردن مواد بازیافتي و هر نــوع كاغذ و مقوا و 
پالستيك و دستمال هاي كاغذي توالت كثيف و آلوده را در سر كوچه ها 
و خيابان ها جمع آوري و براي فروش جهت توليد دوباره، آنها را زیرورو و 
پراكنده مي كنند، خود موجب آلودگي و انتشار انواع ميكروب و قارچ و 

ویروس و باكتري و بيماري هاي عفوني و خطرناك مي شوند.
محمود بليغيان از اصفهان

  تزريق خارج از نوبت واكسن فقط براي افراد ضعيف جامعه باشد
اولویت تزریق واكسن خارج از نوبت باید فقط براي آن دسته از افراد 
عادي جامعه باشد كه از توانایي جسمي ضعيفی برخوردارند و سطح 
مالي پایيني دارند و امكان رعایت پروتكل هاي بهداشتي یا ماندن دائمي 
در خانه به خاطر شغلشان را ندارند و این احتمال هست كه هر لحظه به 
این بيماري مرگ آور مبتال شوند، فقط برخي مردم عزیز در سيستان 
و بلوچستان یا شــهرهاي مرزي دچار محروميت نيستند، در همين 

كالنشهرهاي بزرگ و در حاشيه آنها پر از محروميت هاست.
بسيم از اهواز

  خطر مسافرت شخصي كمتر از مسافرت با وسايل عمومي است
خطر شيوع كرونا با اتومبيل هاي شخصي به دليل رعایت پروتكل هاي 
بهداشتي و خانوادگي در مسافرت هاي داخلي به مراتب كمتر از اتوبوس 
و قطار و هواپيماست چرا كه در این وسایل به  هرحال همه مسافرین در 
كنار هم هستند و درصورت ابتال یكي از مسافرین، به سرعت همه مبتال 
مي شوند، بنابراین باید جلوي جریمه هاي ميليوني به دليل مسافرت ها 
را كه به هرحال عده اي انجام مي دهند، گرفت و برعكس مســافرت با 
وسایل حمل ونقل عمومي را محدود كرد مگر در قالب تور و دسته جات 
تعریف شده كه تست هاي مســافران قبل ازسفر بررسي شود. جداي 
این موضوع به نظر مي رسد سود این جریمه ها براي دولت بسيار مهم 

و مورد نظر اصلي باشد.
شاهين از تهران 

  جلوي مصرف بيهوده برق در شهر رشت گرفته شود
چند روزي است قطع برق در رشت از سر گرفته شده و هر روز 2ساعت 
قطعي برق داریم درحالي كه تابلوي برخي شــركت ها و سازمان ها تا 
صبح روشن است. به عنوان نمونه در ميدان فرهنگ رشت بانك سپهي 
قدیمي  وجود دارد كه سال هاســت محل انبار و آموزش شده است. 
برق هاي بيرون این ســاختمان به طور كامل و بدون فایده اي تا صبح 
روشن است. بهتر است مراكز دولتي و سازمان ها دقت بيشتري در این 

موضوع داشته باشند.
محمدرضا خانقاهي از رشت

  آب آشاميدني در ساخت و سازها به كار نرود
در این شرایط بحراني كمبود آب چرا سازمان آب یا هر ارگاني اجازه 
مي دهد تا ساخت و سازهاي مسكوني و تجاري با آب آشاميدني انجام 

شود و به این نكته بسيار مهم بي تفاوتند.
الهرودي از تهران

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

خسارت سنگين در سانحه 
خارج شدن 2قطار از ريل

خروج 2 قطار از خط در شهر قدس و اصفهان 
هرچند تلفاتي به همراه نداشــت اما خسارت 
سنگيني به بار آورد. این 2 حادثه پيش از ظهر 
جمعه در ایستگاه هاي شهرقدس و حسن آباد 
اصفهان اتفاق افتاد و منجر به خروج 3 واگن از 
خط و برخورد 2 دستگاه لوكوموتيو با یكدیگر 
شد. در سانحه نخســت در ایستگاه ملكي در 
سه راهي شــهرقدس، 3 واگن از خط خارج 
شــدند. یك منبع آگاه به مهر گفت: خروج از 
خط به دليل اشتباه ترافيكي بوده است. 2 واگن 
به طور كلي از خط خارج شــده و یك واگن بر 
خط عمود شــد. وي افزود: همچنين سانحه 
دوم در ایستگاه حسن آباد اصفهان رخ داد كه 2 
دستگاه لوكوموتيو مانوري با یكدیگر برخورد 
كردند. گفته شده این 2 سانحه خسارت مالي 

داشته و خسارت جاني درپي نداشته است.

موميايي كردن جسد مادر، براي دريافت حقوق بازنشستگي

مرد اتریشــي پس از مرگ مادرش 
جســد او را موميایي و در زیرزمين داخلي

خانه اش پنهان كرد تا بتواند حقوق 
بازنشستگي وي را دریافت كند، اما پس از یك سال 

دستش رو شد.
به گزارش همشــهري به نقــل از گاردین، پليس 
اتریش روز گذشــته اعــالم كرد كه جســد زن 
89ساله اي كه بيشتر از یك سال پيش فوت شده 

بود را در حالي پيدا كرده كه موميایي شــده و در 
زیرزمين خانه اش پنهان شده بود.

بررسي ها نشــان مي دهد كه این زن ژانویه سال 
2020و بر اثر بيماري زوال عقل در خانه اش فوت 
كرده اما پسر 66ساله اش كه با او زندگي مي كرد، به 
جاي اعالم خبر مرگ مادرش، جسد را پنهان كرده 
بود تا بتواند حقوق بازنشستگي وي را دریافت كند.
این مرد پس از مرگ مادرش، جسد او را به زیرزمين 

برده و ابتدا با استفاده از یخ آن را منجمد و سپس 
اقدام به موميایي كــردن آن كرده و در نهایت نيز، 
جسد را زیر پوست حيوانات پنهان كرده بود. به این 
ترتيب وي مي توانست حقوق بازنشستگي مادرش 
را كه هر ماه چك آن توسط پستچي به خانه شان 
ارســال مي شــد را دریافت كند. این ماجرا ادامه 
داشت و در این ماه ها مرد 66ساله هر ماه چك را از 
پستچي دریافت مي كرد و به او مي گفت كه مادرش 
در خانه نيست یا اینكه در بيمارستان بستري شده 
است تا اینكه چند روز قبل وقتي پستچي چك را 
به خانه آنها برد و این بار به مرد 66ساله گفت كه 
چك را باید به مادرش تحویــل دهد، او بهانه هاي 
دیگري آورد كه باعث شك پستچي شد. پستچي 
كه حدس مي زد كاسه اي زیر نيم كاسه مرد 66ساله 
است، ماجرا را به پليس اطالع داد و از همان زمان 
تحقيقات درباره این پرونده آغاز شد. مأموران در 
نخســتين اقدام به تحقيق از دیگر بســتگان این 
خانواده پرداختند و متوجه شــدند كه آنها بيشتر 
از یك سال است كه زن 89ساله را ندیده اند و هر 
بار كه از پسرش درباره او پرسيده اند و وي مدعي 

شده كه مادرش در بيمارستان بستري است. حال 
آنكه وقتي مأموران راهي بيمارستان شدند، هيچ 
زني با مشخصات او بســتري نبود. در این شرایط 
دستور بازرسي خانه این زن صادر شد و مأموران 
راهي آنجا شدند و هنگام جست وجو در زیرزمين، 
جسد موميایي شده این زن را پيدا كردند. جسد به 
پزشكي قانوني منتقل و معلوم شد كه این زن در 
ژانویه سال 2020یعني بيشتر از یك سال قبل  فوت 
كرده و علت مرگ او نيز بيماري بوده است. به این 
ترتيب پسر او بازداشت شد و در بازجویي ها اعتراف 
كرد كه چون مي دانســته با اعالم مرگ مادرش، 
حقوق بازنشستگي او قطع خواهد شد، خبر مرگ 
وي را مخفي كرده و براي اینكه رازش فاش نشود، 
جسد مادرش را موميایي و در زیرزمين مخفي كرده 
است. به گفته پليس، بررسي ها نشان مي دهد كه 
در این مدت مرد 66ساله توانسته بود در مجموع 
حقوق بازنشستگي مادرش به مبلغ 50هزار یورو 
را دریافت كند تا اینكه رازش فاش شــد. براساس 
گزارش پليس، پرونده این مرد براي تصميم گيري 

نهایي به دادگاه فرستاده شده است.

مرگ هولناك ستايش در تيراندازي اوباش

راز مرد اتريشي پس از گذشت بيش از يك سال از مرگ مادرش فاش شد

پليس در تعقيب عتيقه فروش مجازي
»تجارت پر سود با خرید و فروش 

عتيقه و زیرخاكي«. این نقشــه پيگيري
مردي جوان بود كه در اینستاگرام 
طعمه هایش را شناسایي مي كرد و بعد از فریب 
آنها و بيهوش كردنشان با نسكافه مسموم همه 

اموالشان را سرقت مي كرد.
به گزارش همشهري، تحقيقات در این پرونده از 
یك هفته قبل با شكایت دختري جوان به جریان 
افتاد. شاكي مي گفت كه دوست اینستاگرامي اش 
او را فریب داده و تا یــك قدمي مرگ پيش برده 
كه بتواند طالهایش را سرقت كند. وي ماجرا را 
اینطور تعریف كرد: من در یك شركت خصوصي 
كار مي كنم و مدتي مي شود كه با خرید یك خانه 
كوچك از خانواده ام جدا شده و مستقل زندگي 
مي كنم. حدود یك ماه پيش از طریق اینستاگرام 
با پســري به نام فرهاد آشنا شــدم. او خودش را 
مهندس یك شركت تجاري معرفي كرد و مدتي 
پس از آشنایي مان پيشــنهاد ازدواج داد اما من 
مي خواســتم بيشتر با او آشنا شــوم و بعد نظرم 
را اعالم كنم. وي ادامــه داد: چندین بار فرهاد را 
مالقات كردم و مدام با یكدیگر تلفني صحبت یا 
چت مي كردیم. او با چرب زباني اعتمادم را جلب 

كرده بود تا اینكه گفت به تازگي كار خرید و فروش 
زیرخاكي و سكه هاي عتيقه را شروع كرده و پول 
زیادي به جيب زده است. مي گفت تمام دوستانش 
با معامله زیرخاكي یك شبه ثروتمند شده اند و این 
حرف هایش باعث شد تا من به دام او گرفتار شوم. 
فرهاد پيشــنهاد داد تا با او همكاري و در این كار 
سرمایه گذاري كنم و قول داد كه در مدتي كوتاه به 
سود كالني برسم و بتوانم ماشين مورد عالقه ام را 
بخرم. به من گفت اگر پول در حسابت داري تبدیل 
به دالر كن و قرار شد به خانه ام بياید تا پول از من 
بگيرد. من هم به خيال اینكه حرف هاي او حقيقت 

دارد پيشنهادش را قبول كردم.
دختر جوان گفت: روز حادثــه فرهاد به خانه ام 
آمد و بعــد از صحبت درباره ســرمایه گذاري از 
جایش بلند شد تا نسكافه درست كند. خودش 
به آشپزخانه رفت و نسكافه درست كرد اما بعد از 
نوشيدن آن دچار سرگيجه شدم و از هوش رفتم. 
وقتي چشــمانم را باز كردم در بيمارستان بودم. 
آنجا بود كه فهميدم نسكافه مسموم بوده و من 
2روز بيهوش بوده ام. در این مدت خانواده ام كه 
نگرانم شده بودند به خانه ام آمده و متوجه ماجرا 
شده و مرا به بيمارســتان برده بودند. پزشكان 

مي گفتند كه مسموميت من آنقدر شدید بوده كه 
اگر دیرتر به بيمارستان مي رسيدم، حتما جانم را 
از دست داده بودم. از طرفي خانواده ام مي گفتند 
وقتي وارد خانه ام شده بودند، وسایل خانه كامال 
به هم ریخته بود و پس از جست و جو در خانه، مرا 
درحالي در حمام خانه پيدا كرده بودند كه دست 
و پاهایم با پارچه اي به دوش حمام بسته شده بود 

و در ابتدا تصور كرده بودند كه به قتل رسيده ام.
شــاكي ادامه داد: همه اینها زیر سر فرهاد بود. 
او با نسكافه مســموم مرا بيهوش كرده و پس از 
آن تمام طال و دالرهایم كه حدود 300ميليون 
تومان ارزش داشــت را ســرقت كرده و سپس 
طوري صحنه سازي كرده بود كه نشان دهد من 

خودكشي كرده ام.

دومين شكايت 
با شــكایت دختر جوان، تيمي از كارآگاهان به 
دستور بازپرس شعبه هفتم دادسراي ویژه سرقت 
تحقيقات براي شناسایي مرد شياد آغاز را كردند. 
اما این نخستين طعمه مرد كالهبردار نبود چرا 
كه كمي بعد، دومين شــكایت عليــه فرهاد در 
اداره آگاهي تهران مطرح شــد. این بار شــاكي 

مردي جوان بود كه به مأمــوران گفت: با فرهاد 
در اینستاگرام آشنا شدم. مي گفت در كار خرید 
و فروش زیرخاكي اســت و ســود زیادي دارد. 
چرب زباني هایش باعث شد كه فریبش را بخورم 
و از همه جا بي خبر معادل 100ميليون تومان دالر 
تهيه كردم تا با او شریك شوم. او مي گفت در مدتي 
كوتاه پولم تبدیل به یك ميليارد تومان مي شود و 
براي شروع كار در پاركي در تهران قرار گذاشتيم. 
بعد از كمي صحبت، او از دكه اي كه در آن حوالي 
بود آب جوش گرفت و 2ليوان نسكافه تهيه كرد. 
بعد از نوشيدن نسكافه از هوش رفتم و چشمانم 
را كه باز كردم در بيمارســتان بودم. ظاهرا وقتي 
بيهوش روي نيمكت پارك افتاده بودم مردم به 
اورژانس زنگ زده و مرا به بيمارستان انتقال داده 
بودند. 3روز در بيمارستان بستري و تحت درمان 
بودم و وقتي به هوش آمدم فهميدم مرد شياد همه 
دالرهایي را كه همراهم بود ســرقت كرده است. 
براســاس این گزارش، هم اكنون 2شاكي در این 
پرونده شكایت خود را عليه عتيقه فروش قالبي 
مطرح كرده اند و احتمال افزایش مالباخته ها نيز 
وجود دارد. در این شرایط تحقيقات براي بازداشت 

مرد شياد و شناسایي شاكيان دیگر ادامه دارد.

 اين مرد پس از فريب 
طعمه هايش آنها را بيهوش مي كرد 

تا اموالشان را سرقت كند

دستور نظارت بيشتر بر بهبود نظافت ترمينال جنوب داده شد
روابط عمومي سازمان پایانه ها و پارك سوارهاي شهرداري تهران پيرو 
چاپ پيام مردمي با موضوع »وضعيت بهداشت در ترمينال جنوب و 
محيط پيراموني و زمين هاي اطراف آن مناســب نيست« در ستون 
با مردم روز 23مردادماه پاســخ داده است: با توجه به كنترل سازمان 
پایانه ها بر اماكن و فضاهاي داخل پایانه به اطالع مي رساند كليه اماكن 
و فضاهاي عمومي داخل محدوده پایانه مسافربري جنوب در 3شيفت 
كاري در همه ایام سال )حتي ایام تعطيل( توسط نيروهاي پيمانكار 
مربوطه براساس شيوه نامه هاي بهداشــتي ابالغي به صورت مستمر 
و شــبانه روزي نظافت و ضدعفوني مي شــود؛ علي اي حال با تشكر و 
اســتقبال از نظرات و انتقادات شــهروند محترم ضمن تذكر الزم به 
پيمانكار مربوطه، دستور نظارت بيشتر در جهت بهبود نظافت و كسب 

رضایتمندي شهروندان داده شد.

»من بيگناهم؛ وقتي بر سر مهریه با همسرم درگير 
شــدم او با چاقو خودزني كرد«. مرد جوانی كه به 
اتهام حمله خونين به همسرش تحت تعقيب پليس 
بود، پس از دستگيري و به رغم وجود همه شواهد، 

مدعي است كه بي گناه است.
به گزارش همشــهري، اوایل تير امســال بود كه 
گزارش یك درگيري خونيــن به پليس پایتخت 
اعالم شد. بررسي ها حكایت از این داشت كه زن و 
مردي داخل ماشين در مقابل رستوراني با یكدیگر 
درگير شده اند و به گفته شاهدان، مرد جوان با چاقو 
ضربه اي به زن زده و او را از ماشين به بيرون پرت 

كرده و فراري شده است.
زن جوان كه به شــدت دچار خونریزي شده بود 
به بيمارســتان منتقل شــد و تحت جراحي قرار 
گرفت اما بــه كما رفت و بعد از گذشــت 2 هفته 
به طرز معجزه آســایي به زندگي بازگشت. او كه 
مهماندار هواپيماست با شــكایت از شوهرش به 
مأموران گفت: من و همسرم از مدتي پيش دچار 
اختالفات شدیدي شده بودیم تا اینكه تصميم به 
جدایي گرفتيم. اما من مهریه ام را مي خواستم و روز 
حادثه با شوهرم در خيابان قرار گذاشتيم تا درباره 
پرداخت مهریه و طالق توافقي صحبت كنيم. آن 
روز من سوار خودروي همسرم شدم و به سمت یكي 
از خيابان هاي غرب تهران رفتيم. همسرم درست 
روبه روي یك رســتوران توقف كرد كه با یكدیگر 
صحبت كنيم. اما طبق معمول بحثمان شــد و به 

توافق نرسيدیم. 
درگيري كه باال گرفت ناگهان همســرم با چاقو 
ضربه اي به شــكم من زد و بعد درحالي كه دچار 

خونریزي شــده بودم در را باز كرد و با لگد مرا به 
بيرون از ماشين پرتاب كرد و رفت.

پايان 2 ماه فرار
درحالي كه با دســتور بازپرس حبيب اهلل صادقي، 
بازپرس شــعبه چهارم دادســراي جنایي تهران 
تحقيقات براي بازداشت شوهر این زن ادامه داشت 
گروهي از مأموران راهي محل حادثه شــدند و به 
تحقيق از شاهدان پرداختند. كارگران رستوران 
دیده بودند كه زن و شــوهر داخل ماشين درگير 
شده و بعد مرد عمدا با چاقو ضربه اي به زن جوان 
زد و او را از ماشــين به بيرون پرت كــرد. با تأیيد 
گفته هاي زن جوان، جست وجو براي دستگيري 
شوهر او به اتهام شــروع به قتل همسرش ادامه 
یافت تا اینكــه پس از دو ماه فــرار، مخفيگاه وي 
شناسایي شد و او چند روز پيش به دام پليس افتاد. 
این مرد اما در بازجویي ها ضربه زدن به همسرش 
را انكار كرد و گفت: من قصد كشــتن همسرم را 
نداشــتم و ضربه اي به او نزدم. آن روز با همسرم 
قرار داشتم و وقتي درباره مســائل مهریه و نحوه 
پرداخت آن بحثمان شد ناگهان همسرم با چاقو 
ضربه اي به شــكم خودش زد و اقدام به خودزني 
كرد. من وحشــت كردم و نمي دانســتم باید چه 
كار كنم. مي دانستم اگر خودم او را به بيمارستان 
ببرم بازداشــتم مي كنند و فكر مي كنند من به او 
ضربه زده ام. به همين دليــل او را در خيابان رها 
كردم تا مردم به اورژانس زنــگ بزنند. چون فكر 
مي كردم او با این ضربه جانش را از دست مي دهد و 
تا من بخواهم ثابت كنم بي گناهم، بيشتر روزهاي 

عمرم را در زندان باید سپري كنم. به همين دليل 
بود كه فرار كردم اما بيگناهم و نقشي در ضرب و 
جرح همسرم ندارم. وي درحالي ادعاي بيگناهي 
مي كند كه زن جوان و شاهدان تأیيد كردند كه او 

ضربه را زده است. 
از سوي دیگر بررسي هاي اوليه كارآگاهان حكایت 
از این دارد كه نحوه ورود تيغه چاقو به شــكم زن 
جوان نشان مي دهد كه او اقدام به خودزني نكرده 
و فرد دیگري به او ضربه زده است. در این شرایط 

متهم بازداشت شده و تحقيقات از او ادامه دارد.

درگيري مســلحانه 2 گروه از اوباش در ایذه 
باعث اصابت گلوله به دختــري نوجوان در 
خيابان و مرگ او درمقابل چشمان پدرش شد.
به گزارش همشــهري، شــامگاه پنجشنبه 
صداي تيراندازي در خيابان مجاور بيمارستان 
شهداي ایذه، سكوت آنجا را شكست. به دليل 
واقع شدن بيمارستان در این خيابان معموال 
هميشه شــهروندان تالش مي كردند سر و 

صدا مزاحم بيماران نشود اما آن شب اوضاع 
متفاوت بود. 2گروه از اوباش شهر كه ظاهرا 
از مدت ها قبل با یكدیگر اختالف داشــتند 
با هم درگير شــده و در این درگيري اقدام به 

تيراندازي كردند.
همزمان با درگيري ميان اوباش بود كه مرد 
ميانســالي از محل كار به خانه برمي گشت. 
خانــه او در نزدیكي همان محلــي بود كه 

اوباش با هم درگير شــده بودند. او زنگ در 
را زد و لحظاتــي بعد دختر 12ســاله اش به 
نام ســتایش، خوشحال از رســيدن پدر به 
خانه، خودش را بــه مقابل در رســاند و آن 
را باز كرد و وارد كوچه شــد.  یكــي از اقوام 
خانواده ستایش به همشهري مي گوید: پدر 
ستایش ميوه فروش است و آن شب با وانت 
پر از ميوه به خانه برگشــته بــود و بچه ها به 

كوچه آمــده بودند كه در انتقــال ميوه ها به 
داخل حياط به او كمك كننــد. او 4دختر و 
 2پسر دارد كه ســتایش دختر سومش بود. 
وي ادامــه مي دهــد: همانطور كــه بچه ها 
ميوه ها را به داخــل حيــاط مي بردند و به 

انكار حمله خونين به همسر
مردي كه متهم است با ضربه چاقو همسرش را تا يك قدمي مرگ برده پس از 2ماه فرار دستگير شد

 كالهبرداري زن و شوهر شياد
از 80نفر با شگرد دريافت بيعانه

زن و شوهر شياد خانه شــان را براي اجاره آگهي مي كردند و از متقاضيان بيعانه مي گرفتند اما بعد از آن دیگر جواب 
هيچ كس را نمي دادند. با اینكه آنها از هركس 10ميليون تومان مي گرفتند و با این روش توانستند از 80نفر كالهبرداري 

كنند، اما سرانجام دستگير شدند.
به گزارش همشهري، رســيدگي به این پرونده از مدتي قبل به دنبال ثبت چند شكایت در یزد آغاز شد. شاكيان كه 
قصد اجاره كردن خانه را داشتند، مدعي بودند فردي از آنها بابت اجاره خانه اش پول گرفته اما دیگر جواب تماس شان 
را نمي دهد. یكي از آنها گفت: در ســایت دیوار با آگهي اجاره یك خانه با قيمت مناسبي مواجه شدم و بعد از تماس 
با صاحبخانه و پسندیدن خانه مبلغ 10ميليون تومان به عنوان بيعانه به او دادم اما چند روز بعد كه تماس گرفتم تا 
ماجرا را پيگيري كنم دیگر جوابم را نداد. چند روز صبر كردم و دوباره تماس گرفتم اما فایده اي نداشت و فهميدم كه 

سرم كاله رفته است.
اظهارات سایر شاكيان هم شبيه این مرد بود و مرد شياد از هر كدام از آنها هم 10ميليون تومان به عنوان بيعانه گرفته و 
فراري شده بود. در این شرایط بود كه تحقيقات پليس براي شناسایي این مرد آغاز شد. شواهد اوليه نشان مي داد این 
مرد با همدستي همسرش در سایت هاي مختلف خانه شان را براي اجاره دادن آگهي مي  كردند و چون قيمت اجاره را 
خيلي مناسب اعالم مي كردند، افراد زیادي براي اجاره خانه متقاضي مي شدند و آنها هم از هر كدام از آنان 10ميليون 
تومان به عنوان بيعانه دریافت مي كردند. وقتي مأموران به تحقيق در این باره ادامه دادند، به اطالعاتي دست یافتند كه 
نشان مي داد زن و شوهر شياد به یكي از شهرهاي شمال كشور گریخته اند و به طور پنهاني در آنجا زندگي مي كنند. به 

این ترتيب مأموران با نيابت قضایي راهي آنجا شدند و 2متهم را دستگير كردند.
سردار عباسعلي بهداني فرد، فرمانده انتظامي استان یزد در این باره گفت: با توجه به مراجعه چندین شاكي به پليس 
فتا و درخواست رسيدگي به شكوائيه خود مبني بر كالهبرداري از آنها در سایت دیوار تحت عنوان پرداخت بيعانه براي 
اجاره منزل، موضوع به صورت ویژه در دستور كار كارشناسان پليس فتا قرار گرفت. كارشناسان پليس فتاي استان پس 
از انجام یك سري اقدامات فني و تخصصي توانستند عامالن كالهبردار را شناسایي و پس از اخذ نيابت قضایي آنها را در 

یكي از استان هاي شمالي كشور دستگير كنند.
او در ادامه گفت: متهمان كه یك زوج ميانسال هستند، پس از مواجه شدن با مستندات پرونده لب به اعتراف گشودند 
و گفتند كه با انتشار آگهي هاي مختلف فروش یا اجاره منزل  یا فروش مبل و یخچال و سایر لوازم منزل در سایت هاي 
دیوار و شيپور شهرهاي مختلف كشور، از طعمه هاي شان بيعانه مي گرفتند. با اظهارات متهمان و بررسي به عمل آمده 
مشخص شد كه متهان این پرونده اقدام به كالهبرداري از 80 نفر در سطح كشور كرده اند كه در این زمينه پرونده اي 

تشكيل شده و تحقيقات ادامه دارد.

كوچه برمي گشــتند ناگهان صدایي آمد و 
لحظاتي بعد ســتایش مقابل چشمان پدر و 
خواهر و برادرهایش روي زمين افتاد. گلوله 
به پيشــاني اش خورده بود و از پشت سرش 
بيرون آمده و به دیوار برخورد كرده بود. او در 
چشــم بر هم زدني غرق خون شد و پدرش و 
بقيه بچه ها شوكه شــده بودند و از وحشت 

فریاد مي زدند.
خون زیادي از دختر مي رفت و پدرش او را در 
آغوش گرفته بود و چون بيمارستان شهدا در 
همان نزدیكي بود، در كمترین زمان ممكن 

او را به اورژانس بيمارســتان منتقل كرد. در 
همان معاینه اوليه، پزشــكان پي بردند كه 
دختر نوجوان وضعيت وخيمي دارد. آنها همه 
تالش شان را براي نجات دختر مجروح انجام 
دادند اما اصابت گلوله به جمجمه اش باعث 
مرگ او شد. براســاس این گزارش، به دنبال 
مرگ ستایش، معلوم شد كه وی بر اثر اصابت 
گلوله ای كه اشــرار هنگام درگيری شليك 
كرده بودند به قتل رسيده است و تحقيقات 
پليس براي شناسایي و دستگيري عامالن این 
درگيري و عامل شليك گلوله آغاز شده است.
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فيلم هاي ایرانــي در پانزدهميــن دوره جایزه 
سينماي آسيا در 4رشــته نامزد دریافت جایزه 

شده اند.
به گزارش همشهري، احمد بهرامي براي فيلم 
»دشت خاموش« نامزد دریافت جایزه در بخش 
بهترین كارگردان جدیــد، روح اهلل زماني براي 
فيلم »خورشــيد« نامزد بهترین بازیگر جدید، 
حسن حسندوست، نامزد بهترین تدوینگر براي 
فيلم »خورشيد« و مسعود اميني تيراني، نامزد 
دریافت جایزه در بخــش بهترین فيلمبرداري 

براي فيلم »دشت خاموش« است.
36فيلم توليد شده در 8كشور آسيایي، فهرست 
آثار سينمایي این دوره از مراسم جوایز آسيایي 
را تشــكيل مي دهنــد. روز 8اكتبر)16مهــر( 
همزمان با برگزاري جشنواره بوسان كره جنوبي 

برندگان معرفي خواهند شد.
در بخش بهترین فيلم، »یك ثانيه« به كارگرداني 
ژانگ یيمــو از چين، »كتاب ماهي« ســاخته 
لي جون-ایك از كره جنوبي، »مرید« ســاخته 
چایتانيا تامهانه از هنــد، »چرخ بخت و خيال« 
به كارگرداني ریوســوكه هاماگوچي از ژاپن و 
»همسر یك جاسوس« ساخته كيوشي كوروساوا 
از ژاپن نامزد دریافت جایزه هستند. ژانگ یيمو، 
لي جون-ایك، ریوسوكه هاماگوچي، كيوشي 
كوروســاوا و عادیلخان یرژانــوف، نامزدهاي 
دریافت جایــزه در بخش بهتریــن كارگردان 
شده اند. عادیلخان یرژانوف با فيلم گربه زرد در 

این دوره حضور دارد. 
فيلــم »راه رفتن بر لبه پرتــگاه« فيلم دیگري 
از ژانــگ یيمو به رغــم اینكه در ایــن دوره در 

رشته هاي بهترین فيلم و كارگرداني نامزد نشده 
اما همچنان با نامزدي در 6رشــته، بيشــترین 
تعداد نامزدي را در این دوره از جوایز سينماي 

آسيا از آن خود كرده است. این فيلم ازجمله در 
رشته هاي بهترین بازیگر مكمل مرد و بهترین 
بازیگر مكمل زن، كاندیداي دریافت جایزه شده 

اســت. فيلم هاي »یك ثانيه« و »همســر یك 
جاسوس« نيز هر كدام در 5رشته نامزد دریافت 
جایزه شــده اند. 2فيلم كره اي»كتاب ماهي« و 
»ما را از خباثت نجات بده« و همچنين»ليمبو« 
از هنگ كنگ نيــز هركدام در 4رشــته نامزد 

دریافت جایزه شده اند.
اما »هشــتصد نفر« كــه پرفروش ترین فيلم 
سال2020 بوده اســت، در این دوره از جوایز 
آسيایي تنها در 2رشــته نامزد دریافت جایزه 

شده است.
جایزه سينماي آســيا با همكاري 3جشنواره 
هنگ كنگ، توكيو و بوسان برپا مي شود. مراسم 
اهداي جوایز، هــم به صورت حضــوري و هم 
به صورت آنالین برگزار مي شــود. سال گذشته 
چهاردهمين دوره مراسم اهداي جوایز سينماي 
آسيایي براي نخستين بار در بوسان برگزار شد. 
این مراسم به دليل شــيوع كرونا به طور كامل 

به صورت آنالین برگزار شده بود.

كوشــش چندساله 
وي  اودي  هاي ایراني 
براي جذب تماشاگران و حضور به عنوان رقيب در مقابل سينما 
و سيما بي نتيجه به نظر مي رسيد. كم  نبودند كساني از مدیران 
رسانه هاي رسمي و سياستگذاران و سينماداران و تهيه كنندگان 
و فيلمسازان و اصحاب رسانه كه پيشنهادهاي آنها را براي هر 
نوع مشاركت و همكاري و همراهي جدي نمي گرفتند و در آینده 
بازار یا قائل به سهمي براي آنها نبودند یا سهم آنها را چيزي در 
حد پخش فيلم ها پس از نمایش عمومي در سينما مي دانستند 
و بس! و وقتي بحث ساخت مجموعه هاي ویژه براي تماشاگران 
وي او دي ها به ميان مي آمد در خلوت خود به طعنه آنها را متهم 

به خودنتفليكس پنداري مي كردند.
اما وي او دي ها صبورانه كار خود را كردند و آرام و آهسته راه خود 
را  رفتند. به مرور زمان زیرســاخت هاي خود را توسعه دادند و 
تالش كردند جنس هاي بازارشان را جور كنند، به جز فيلم هاي 
روز ســينما ســراغ فيلم هاي قدیمي ایراني كه ارزش تاریخ 
سينمایي داشتند یا همچنان مي توانستند تماشاگرپسند باشند، 
رفتند و بعد مجموعه اي از انيميشن ها و فيلم ها و سریال هاي 
خارجي را كه امكان نمایش در چارچوب قوانين ایران داشتند، 
فراهم كردند. بعد به ساخت مجموعه روي آوردند كه چيزي كم 
از نمونه هاي خارجي مثل نتفليكس و اچ بي او و... نداشته باشند. 
شكست هاي اوليه اي كه براي هر رخداد نيز نااميدشان نكرد چرا 
كه به كاري كه مي كردند باور داشتند و مي دانستند آینده بازار 

متعلق به آنهاست.
با این همه، هنوز همه  چيز آزمون و خطا بود و بازي در زميني 
كه معلوم نبود لزوماً به پيروزي منجر شود و آینده پيش رو مبهم 
به نظر مي رسيد كه كرونا از راه رسيد. كرونا اگر به نفع هيچ كس 
نبوده باشد فرصتي فراهم آورد كه وي او دي ها قدرت خود را به 
رخ بكشند و جایگاه خود را تثبيت كنند و به بسط و گسترش 

خود بپردازند.
شبكه هاي نمایش خانگي در روزهایي كه كسي جرأت بيرون 
رفتن از خانه نداشــت و در روزهاي بعد كه موج هاي سنگين 
یكي پس از دیگري مي آمدند و خيلي ها خانه نشيني را ترجيح 
مي دادند یكي یكي خانه ها را تســخير كردنــد. حاال بازیگران 
و كارگردانــان و تهيه كنندگان بودند كــه در پي وي ا و دي ها 
مي دویدند و ســيل پيشــنهادها بود كه یكي پس از دیگري 
به سوي وي او دي ها سرازیر مي شدند، آن قدر كه حتي بررسي 
همه طرح هاي رســيده از عهده شــوراهاي كوچك فيلمنامه 
خارج بود و گروه ها و شوراهاي بسيار شكل گرفتند كه صف دراز 

طرح ها كوتاه تر شود.
حاال وي او دي هاي ایراني نه فقط خانه ها و گوشي هاي همراه را 
تسخير كرده اند بلكه سهم شان از تبليغات شهري و بيلبوردهاي 
بزرگراه ها آن قدر زیاد اســت كه یكي در ميان یا از آِن »زخم 
كاري« اســت یا براي »خاتون«. موج فراگيري وي او دي ها در 
یكي دو سال اخير آن قدر گسترده و شتابان بوده است كه حتي 
كساني كه هنوز به سبك و سياق سنتي فيلم مي دیده اند هم 
ناگزیر شده اند تلویزیون ها یا رایانه هاي خانگي خود را به گونه اي 
مجهز كنند كه بتوانند به تماشــاي سریال هاي شبكه نمایش 
خانگي بنشــينند مبادا كه از قافله عقب بمانند. ناگفته نماند 
كه مسئله فقط ســریال هاي شــبكه نمایش خانگي نيست. 
فروش 4ميلياردي »شــناي پروانه« در 2هفته نخســت در 
 فيليمو نشان مي دهد كه نحوه تماشاي فيلم هاي سينمایي نيز 

عوض شده است.
شــبكه هاي نمایش خانگي ایران در روزهــاي كرونا همزمان 
به رقيبي جدي براي ســينما و تلویزیون تبدیل شده اند. هم 
بازیگران و كارگردانان و عوامل فني را جذب خود كرده اند و هم 
تماشاگران را كه شاید بسياري از آنها دیگر حوصله سریال هاي 

تلویزیوني یا مجال رفتن به سينما را نداشته باشند.
كرونا دیر یا زود خواهد رفت اما دیگر شبكه هاي نمایش خانگي 
یا وي اودي هاي ایراني  اند كه تعيين كننده اصلي بازار فيلم هاي 

سينمایي و مجموعه هاي تلویزیوني خواهند بود.

فيلمهايايراني،نامزدهايسينمايآسيا

حضوربازيگرانشناختهشدهدرسريالهاينمايشخانگيعالوهبرداستانوكارگرداني
ميتواندنقطهعطفيبرايديدهشدناينسريالهاباشد.

ازهمهمهمتراينكهبازيگرانشناختهشدهكهتوانستهانددراينسريالهاموفقباشند
بيشترنخستينتجربهخودرابرايحضوردرشبكهنمايشخانگيداشتهودارند.

موفقيتبرخيازاينسريالهانيزمرهونافرادياستكهخوددرزمينهتئاترفعاليت
دارندوبهعنوانبازيگردانوانتخاببازيگربااينپروژههاكاركردهاند.درايننوشتار
نگاهياجماليبهبازي4بازيگردر4سريالپخششدهدرشبكهنمايشخانگيداريم.
پلتفرمهااينروزهابهواسطهتعطيليسالنهايسينماتوانستهانددرداشتنمخاطب،

نسبتاموفقباشند.

گستردهوشتابان
وي او دي هاي ایراني تعيين كننده اصلي بازار سينما و سریال 

در سال هاي آینده خواهند بود

نام هایي كه سریال ها  به آنها تكيه داده اند 

ستارگانآسمانخانگي

رونقنقشآفرينيهايمشابهدرسريالهايشبكهنمايشخانگي

اين فقط يك بطري ديگر است

شهرام شاه حسيني اسفند99 »مي خواهم زنده بمانم« را 
در پلتفرم پخش كرد. سریالي كه داستانش در دهه60 
مي گذرد و حامد بهداد و ســحر دولتشاهي نقش هاي 
اصلي را بازي مي كنند. بهداد در فيلم بي سرانجام »خانه 
دختر« با شاه حســيني همكاري داشت و توانست بازي 
قابل قبولي را داشته باشد. حاال بهداد بعد از آن همكاري، 
در این سریال در نقش امير شایگان بازي مي كند. سریال 
از ابتدا در شخصيت سازي و داستان پردازي اش جسارت 
زیادي را به خرج داده، بســياري از منتقدان بازي حامد 
بهداد را قابل قبول مي دانند. امير شایگان با بازي بهداد 
نمونه انساني اســت كه براي رسيدن به خواسته هایش 

دست به هر كاري مي زند.

تكراری
اماپختهتر

هومن ســيدي در نخســتين تجربه اش براي پلتفرم ها 
»قورباغه« را ســاخت. سریالي كه شــروعش با توقيف 
همراه بود اما بعد از پخش توانست بازخوردهاي خوبي 
از منتقدان و تماشاگرانش داشته باشد. این سریال هم 
تجربه اي براي هومن سيدي به عنوان كارگردان و نوید 
محمدزاده به عنوان بازیگري اســت كه نخستين تجربه 

 خود در مدیوم نمایش خانگي دارند. 
نوید محمــدزاده در نقــش مردي به نام نــوري حاضر 
مي شود. محمدزاده در سال هاي اخير فيلم هاي زیادي 
بازي كرده كه آثار قابل توجه و تاملي در سينماي ایران 
 بــوده و از قضا این فيلم ها در گيشــه با فــروش خوبي 

روبه رو شده اند.

خشن
وعصيانگر

تصویر نــگار جواهریــان در بيلبوردهــاي تبليغاتي 
ســریال خاتون؛ به لحاظ ظاهــري متفاوت تر از دیگر 
 تصاویــري بوده كــه در فيلم هــاي ســينمایي ظاهر

شده است.
پخش این سریال تازه آغاز شده و تا این جاي كار مي توان 
مجموعه را یك درام تاریخي عاشقانه دانست كه سعي 
مي كند داســتان خود را با تكيه به اتفاقات سال1320 
تعریف كند. پاكروان هم در نخســتين تجربه اش سراغ 
یك داســتان پرهزینه و در عين حال پرســتاره رفته. 
جواهریان در خاتون هم مانند دیگر نقش هایي كه بازي 
كرده جنبه احساســي اش بيشتر اســت  وحتي گاهي 

نمي تواند از خودش هم دور شود.

يكزن
مستقل

 از ابتداي ســریال زخم كاري در هر قســمت مخاطب 
شــاهد قدرت گرفتن مالك)جواد عزتي( بود، این روند 
تا قسمت هاي پایاني ادامه داشت اما هرچقدر به انتهاي 
قصه نزدیك مي شدیم بازي هایش نيز كمرنگ شد. یكي 
از نقاط قابل توجه این ســریال حضور 2كارگردان تئاتر 
مستعد، ميالد اكبرنژاد و كيومرث مرادي به عنوان انتخاب 
بازیگر و بازیگردان است. نمي توان بازي رعنا آزادي ور در 
نقش سميرا را نيز نادیده گرفت. عاقبت، زخم كاري در 
بخش هایي ما را با داســتان مكبث همراه مي كند. جواد 
عزتي ازجمله بازیگراني است كه در این سال ها نقش هاي 
مختلف را با كارگردانان مختلف چه روي صحنه و چه در 

قاب تلویزیون و پرده نقره اي سينما تجربه كرده است.

مالكقوي
مالكضعيف

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

مرتضيكاردر
روزنامه نگار
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موضوعبازيگريدرسريالهايشبكهنمايش
خانگيبهعرصهنمايشقــدرتپلتفرمهاي
ويدئوييتبديلشــدهاســت.هرچهتعداد
بازيگرانمشهوردرســرياليبيشترباشد،
آنسريالفرصتبيشــتريبرايتبليغاتو
سودآوريدارد.عرشهپلهايعابر،بيلبوردهاي
شــهريوفضايمجازيپراســتازتصاوير
بازيگرانسريالهايشــبكهنمايشخانگي
كهميخواهندمشــتريانبيشتريبهدست
آورند.بازيگرانيكهازمحبوبيتوشــهرت
باالييدرميانعامهمردموبهخصوصكاربران
فضايمجازيبرخوردارباشند،انتخاباصلي
سريالهايشــبكهنمايشخانگيهستند.
مهارتوتبحربازيگريــاتجانسميميكو
فيزيكاوبانقشــيكهقراراســتايفاكند،
موضوعاتثانويههستندومهمتريناصلدر
انتخاببازيگراننقشهایاصلیسريالهای
شبكهنمايشخانگیتعدادمشترياياستكه
هربازيگرميتواندبرايسريالدستوپاكند.

در تلویزیون با اینكه شــهرت و محبوبيت بازیگر در 
جذب مخاطب اهميــت دارد، معيارهاي دیگري هم 
در انتخاب بازیگران لحاظ مي شود كه الزاما منطبق بر 
سودآوري اقتصادي نيست. در سينما نيز، از آنجا كه 
بسياري از فيلم هاي ایراني در مرحله توليد و پيش از 
عرضه در گيشه به سود مي رسند، انتخاب بازیگر صرفا 
معطوف به گيشه نيست و به روابط و مناسبات دیگري 
هم بستگي دارد؛ اما در شــبكه نمایش خانگي كه در 
ظاهر رقابتي ميان پلتفرم ها وجود دارد، تا اطالع ثانوي 
مي توان با خوش بيني )و البته خوش خيالي( پذیرفت 

كه اصل سودآوري اقتصادي در انتخاب بازیگران حرف 
اول را مي زند. هر كدام از پلتفرم هاي ویدئویي كه بتواند 
بازیگران پولســازتري را به خدمت بگيرد، موفقيتش 

تضمين شده  تر است.
 ســنجش ســودآوري یــك بازیگر هم براســاس 
موفقيت هاي پيشــينش و نيز محبوبيتش در فضاي 
مجازي برآورد مي شود. در چنين وضعيتي، فيلمنامه 
و كارگرداني چندان مهم نيســتند. بــراي نمونه به 
سریال هاي منوچهر هادي در شبكه نمایش خانگي 
نگاه كنيــد.  »دل« )1398( و »گيســو« )1399( 
سریال هایي پر بازیگر بودند كه به دليل انواع و اقسام 
ایرادات منطقي و تكنيكي حتــي مورد نقد بعضي از 
بازیگران خودشان قرار گرفتند؛ یعني آش آنقدر شور 
شــد كه صداي بازیگر هم از فيلمنامه و كارگرداني 
ضعيف كار درآمد و ایــن انتقادات به رســانه ها راه 
یافت. درباره سریال هایي كه به نظر برخي مخاطبان 
 و منتقــدان قــدري موفق تر هســتند، اوضاع كمي

 فرق مي كند. اگر »دل« و »گيسو« به سطحي نگري 
مفرط و تقليــد از فضاي پرزرق و برق ســریال هاي 
تركيــه اي محكوم مي شــدند، ســریال هایي مانند 
»آقــازاده« )1399(، »قورباغــه« )1399( و »زخم 
 كاري« )1400( به عنوان نمونه هایي موفق در ميان 
سریال هاي شــبكه نمایش خانگي قلمداد مي شوند 
كه اتفاقا بخش عمده اي از موفقيتشان به »بازي هاي 
خوب« بازیگرانشان ربط داده مي شــود، اما به جاي 
اینكه با استدالل هاي سست، بازي هاي خوب را دليل 
موفقيت این سریال ها درنظر بگيریم، بيایيد از زاویه 
موضوع داستان به آنها نگاه كنيم و تأثير این مؤلفه را 

در بازي بازیگرانشان مورد بررسي قرار دهيم.
هيچ یك از 3ســریالي كه نامشــان به ميان آمد در 
تلویزیون امكان ســاخت و پخش نداشــتند. چرا؟ 
چون آنها در ظاهر به مســائلي مثل مافياي قدرت، 
رانت خــواري و فســاد مي پردازند كه صدا و ســيما 
 در پرداختــن بــه آنهــا محافــظ كارانــه برخورد

می كند. اما همين كه این موضوعات در شبكه نمایش 
خانگي مطرح مي شود، این تصور براي تماشاگر عام 
پيش مي آید كه این ســریال ها بــه بازتوليد واقعيت 
زندگي روزمره و نمایش مسائل و مصایبي مي پردازند 
كه براي توده جامعــه ملموس اســت. درواقع، این 
سریال ها با ساخته و پخش شــدن در شبكه نمایش 
خانگي به صورت بالقوه از این امتياز بهره مند مي شوند 
كه روایتي واقعي تر از آنچه در پشت پرده جریان دارد، 
عرضه مي كنند. به عبارت دیگر، براي تماشــاگر عام 
این توهم وجود دارد كه این ســریال ها ادامه جهان 
واقعي هســتند و در آنها چيزي یافت مي شود كه در 
سریال هاي صداوسيما وجود ندارد؛ اما این فقط یك 
توهم است. این ســریال ها به اندازه سایر محصوالت 
فرهنگــي از فيلترهاي مختلف عبــور كرده اند و بعد 
به  دست مصرف كننده رســيده اند. اینها محصوالتي 
كامال استاندارد هســتند كه هر تفاوِت بنيادیني در 
آنها خنثي سازي شده و تا حد ممكن شبيه به یكدیگر 
شده اند؛ درست مانند بطري هاي آب معدني توليدشده 
توســط یك خط توليد كه تنها برچسب هاي رنگي 
متفاوتي روي آنها نصب مي شود، اما مصرف كنندگان 
این محصوالت به این واقعيت مهيب آگاه نيســتند 
و تفاوت هاي جزئي در محتوا و داســتان را به عنوان 
وجه تمایز این ســریال ها فرض مي كنند. به همين 
دليل است كه براي دوســتداران این سریال ها، بازي 
نوید محمدزاده در »قورباغه« بــا بازي امير آقایي در 
»آقازاده« با بازي جواد عزتي در »زخم كاري« متفاوت 
است؛ درحالي كه هر سه این بازیگران تيپ هایي از افراد 
به ظاهر مخوف و قدرتمند ارائه مي دهند كه در نهایت 

توفير چنداني با هم ندارند. 
نوري )با بازي نوید محمــدزاده( در »قورباغه«، نيما 
بحري )با بازي امير آقایي( در »آقازاده« و مالك مالكي 
)با بازي جواد عزتي( در »زخم كاري« واریاسيون هایي 
از یك نُت هستند كه تفاوت هایشان با یكدیگر بيشتر 
ســاخته و پرداخته تبليغات و تصورات موهوم ذهني 

دوستدارانشان است. سنگدلي و خشونت ساطع شده از 
آنها در ظاهر متفاوت است؛ گيرم یكي قدري بيروني تر 
و دیگري قــدري دروني تر، اما در اصــل فاقد افتراق 
ریشه اي اســت چون اجرایی كه بازیگرانشان از این 
شخصيت ها ارائه می دهند به دم  دستی ترین عناصر 
بيانی بازیگری بستگی دارد. در واقع، آنچه قرار است 
این تيپ ها را متنفذانی ترسناک جلوه دهد، موقعيت 
نيم بند فيلمنامه است و نه اجرایی كه بازیگر از نقش 
ارائه می دهد. البته در رد این نظر مي توان مدعي شد 
كه با چنين تحليلي بسياري از شخصيت هاي منفي 
فيلم هاي مختلف تاریخ سينما شبيه هم هستند؛ اما 
باید به خاطر داشت تنوع و طيف شخصيت هاي منفي 
در آثار خوِب كالسيك یا مدرن، به دليل توانایي هاي 
بازیگران و كارگردانان و دست اندركاران آن فيلم ها، 
به مراتب وســيع تر و جذاب تــر از ویترین كوچك و 
محدود سریال هاي شــبكه نمایش خانگي در ایران 
است. اتفاقا همين نبود تنوع و تكثر به مخاطب هوشيار 
امكان مي دهد كه با تيزبيني ضعف ها و شــباهت ها 
را شناســایي كند. در نتيجه، تفاوت ها و تمایزاتي كه 
در بازي بازیگران ســریال هاي شبكه نمایش خانگي 
احساس مي شود، ناشــي از تفاوتي واقعي و ملموس 
نيست و از ادراک محصورشده تماشاگر و سركوب قوه 
تخيل او نشأت مي گيرد. در این وضعيت، بازیگران با 
اجراهاي سطحي و تكراري متفاوت به نظر مي رسند و 
بعد از مدتي خودشان هم این تفاوت را باور مي كنند 
و پس از آن بارها و بارها در نقش هاي مختلف دست 
به تكرار خودشان مي زنند؛ درحالي كه بقيه براي قباي 
برازنده اي كه به تن ایشان است، هورا مي كشند. در این 
ميان، سود اقتصادي سازندگان و سرمایه گذاران تامين 
مي شود و دیگر الزم نيست بابت خلق طرح هاي خالقه 
به خود زحمتي دهند. در نتيجه، دیگر نه كيفيت بازی 
بازیگر بلكه ميزان سودآوری او اهميت پيدا می كند و 
تا زمانی كه بازیگر قابليت سوددهی و جذب مخاطب 

داشته باشد، منعی در تكرار خودش ندارد.

محمدناصراحدی
روزنامه نگار
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  از وقتــي كه آمریــكا در واكنش به 
حمالت تروریســتي 11 سپتامبر به گزارش

نيویورك و واشــنگتن »جنگ عليه 
ترور« را در مقياســي جهاني اعالم كــرد، اهداف و 
ماموریت ایــن كارزار بارها و بارهــا به خاطر تغيير 

تهدیدات در این دو دهه مرور و بازبيني شده اند.
به گزارش الجزیــره، جورج بوش چنــد روز بعد از 
حمالت در 20ســپتامبر2001 بــه كنگره گفت: 
»جنگ ما عليه ترور با القاعده شــروع مي شــود اما 
همانجا تمام نمي شود. این جنگ تا زماني كه تمام 
گروه هاي تروریستي دنيا شناسایي، متوقف و مغلوب 

نشده اند ادامه دارد.«
20ســال بعد، پس از 2جنگ به رهبري آمریكا در 
عراق و افغانســتان كه هزاران غيرنظامي را كشته و 
چند هزار ميليارد دالر هزینه دربرداشته، خطر حمله 
به آمریــكا همچنان وجــود دارد، هرچند با چيزي 
كه در ســال2001 بود فرق دارد. قدرت گروه هایي 
كه از قتل عام گســترده مردم به عنوان یك تاكتيك 
استفاده مي كنند از آن زمان كاهش یافته است. اما 
هدف قدرت هاي ملي براي از بين بردن و محو كردن 

گروه هاي تروریستي همچنان محقق نشده است.
سازمان هایي كه توانایي برنامه ریزي و اجراي حمله 
به خاك آمریكا را داشــته باشند-  همانند كاري كه 
القاعده در 11 سپتامبر انجام داد- شاید كاهش یافته  
و ضعيف شده  باشــند اما گروه هایي با ایدئولوژي ها 
مشــابه در دیگر بخش هــا، به خصــوص آفریقا و 
 خاورميانه و آســيا، پا گرفته اند و ریشــه دوانده اند. 
درحالي كه بســياري از رهبران القاعــده كه بعد از 
حمالت 11 سپتامبر در ليســت اهداف آمریكا قرار 
داشتند كشته یا دستگير شده اند، القاعده همچنان 
پایدار باقي مانــده و گروه هاي هم پيمــان با آن در 

17كشور دیگر اعالم وجود كرده اند.
بروس هوفمان، عضو ارشــد بخش ضدتروریسم و 
امنيت داخلي در شوراي روابط خارجي گفته است: 
»ما بارها در 20 سال گذشــته دیده ایم كه چطور با 
یك تهدید تروریستي در یك منطقه مقابله كرده ایم 
و بعد، تروریست ها از شــدت تمركز در آن منطقه 
بهره برده اند و به جاي دیگــري مهاجرت كرده اند و 

پا گرفته اند.«
این نيروها به خاطر پراكندگي شان در نقاط مختلف 
دنيا، اهداف سخت تري نسبت به گروه هاي متمركز 
پيشين هســتند. آنها شــاید توانایي برنامه ریزي 
حمالتي به بزرگي 11 ســپتامبر را نداشته باشد اما 
انتشار و پراكندگي آنها در بخش هاي مختلف دنيا، 
هدف بوش براي محو كردن گروه هاي تروریستي را 

عمال ناكام گذاشته است.
ســث جونز، مدیر برنامه امنيت بين المللي در مركز 
مطالعات استراتژیك و بين المللي گفته است: »نسبت 
به سال2001  گروه هاي تروریستي در نقاط بيشتري 

در دنيا فعال هستند.«
رویدادهاي اخير، و به خصوص خروج نظاميان آمریكا 
از افغانســتان، مي تواند توانایي این شــبكه ها براي 
رشد را تقویت كند. كارشناسان هشدار داده اند كه 
حكمراني طالبان بر افغانســتان مي تواند در نهایت 
باعث شود كه گروه ها یا سازمان هاي مخالف آمریكا، 
ســازماندهي شــوند و فعاليت خودشــان را تا حد 

بي سابقه اي نسبت به سال هاي اخير باال ببرند.
درحالي كه باید صبــر كنيم تا ميــزان توانایي این 
گروه ها براي رشد مجدد در افغانســتان را ببينيم، 
ریسك تبدیل افغانستان به بهشــت امن براي آنها 

در غياب آمریكا، همين حاال هم شروع شده است.
جونز گفته است: »شــكل گيري دولت طالبان این 
چشم انداز را كه افغانســتان دوباره به خانه مقدس 
گروه هاي تروریستي تبدیل شود، افزایش مي دهد. 
من فكر مي كنم ما در نقطه اي هستيم كه به زودي 
شــاهد اوج گيري ســازمان هاي تروریستي سلفي 
خواهيم بود. جنگ در هيچ شكل و فرمي تمام نشده 
اســت. قتل هاي هدفمند در جریان هســتند. این 
جنگ ها قرار هم نيســت فعال تمام شوند و احتماال 

یك نسل درگير آن خواهند بود.«
تاكتيك مقابله با حمالت هم تغيير كرده است چون 
كشورهاي مختلف ازجمله آمریكا فهميده اند كه چه 

كارهایي مفيد هستند و چه كارهایي مفيد نيستند.
در ســال2001 و ســال هاي بعد از  آن، آمریكا به 
حمالت با یك حمله تمام عيار نظامي در افغانستان، 
جایي كه القاعده در آن مســتقر بود پاسخ داد. در 
مورد جنگ عراق، آمریكا از برنامه »جنگ با ترور« 
خود براي توجيه حمله و حضورش به این كشــور 

بهره برد.
با این حال، عالقه به آن ســطح از درگيري نظامي 
به صورت چشمگيري در سال هاي اخير كاهش یافته 
است؛ و البته تنها مسئله عالقه نيست و كارایي این 

رویكرد هم به همان نسبت كاهش یافته است.
در ســال2021،  نگراني اصلي تهدیدهایي هستند 
كــه در خانه وجود دارنــد نه آنهایي كــه در خارج 
هســتند. تهدیدهاي داخلي در آمریكا در سال هاي 
اخير به شدت رشــد كرده اند، به خصوص در ميان 
گروه هاي راست افراطي كه در دوران دولت ترامپ به 
عضوگيري و جذب گسترده اقدام كردند و همچنان 

یك تهدید هستند.
دفتر اطالعات ملي آمریكا در گزارشي كه بهار منتشر 

كرده درباره همين مسئله هشدار داده است.
تركيب رشــد تهدیدهاي داخلي  و رشد گروه هاي 
هم پيمان با القاعده و داعش و بي ثباتي بيشــتر در 
افغانســتان تضمين مي كند كه حمله به آمریكا، در 
هر شكلي همچنان یك نگراني جدي است. هوفمان 
گفته اســت: »امروز نمي توان از آمریكا به دنيا نگاه 
كرد و احساس امنيت داشت. متأسفانه، فكر مي كنم 
واقعيت تلخ این است كه با توجه به افزایش تهدیدها 
عليه آمریكا، امروز نسبت به گذشته كمتر در امنيت 

هستيم.«

 جورج بوش 20 سال پيش وعده داد كه القاعده و دیگر گروه هاي تروریستي را شكست دهد
اما آمریكا همچنان در داخل و خارج مورد تهدید است

آيا آمريكا در جنگ با تروريسم پيروز شد؟
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روزنامه نيويورك تايمز ] آمريكا[

روزنامه يواس اي تو دي ] آمريكا[

مجله تايم ]آمريكا [

مجله نيويوركر ]آمريكا [

یادداشت

11سپتامبر؛ نقطه آغاز افول آمريكا
اكنون با گذشت 2دهه آمریكا متوجه شده كه 
مقابله با القاعده از طریــق تكيه به توان نظامي 
ممكن نيســت؛ چرا كه ریشه این گروه ها به خاســتگاه هاي فكري، 
اجتماعي و اقتصادي موجود در برخي از مناطق افغانستان و پاكستان 
برمي گردد. داعش، جبهه النصره و دیگر گروه هاي مشــابه در عراق و 

سوریه نيز از همين قاعده پيروي مي كنند.
حال با روشن شدن اشتباه محاسباتي آمریكا، سؤال این بود كه راه حل 
صحيح براي عبور موفقيت آميز از بحران افغانستان چيست؟ به باور من 
اگر آمریكا این هزینه هنگفت 2هزار ميلياردي را براي توسعه افغانستان، 
تقویت زیرســاخت هاي عمومي، افزایش ارتباطات تلفني-اینترنتي، 
ساخت راه آهن، تاســيس نيروگاه هاي برق و تامين شغل براي جوانان 
صرف مي كرد، قطعا جامعه افغانستان با مسير توسعه اقتصادي همراه 
شــده و به تدریج از گروه هاي افراطي فاصله مي گرفت. به عبارت دیگر 
آمریكا باید با ســرمایه گذاري هدفمند و بلندمدت در زیرساخت هاي 
افغانستان، ریشه هاي اصلي شكل گيري چنين گروه هایي را مي خشكاند. 
اما آمریكا نه تنها چنين تصميمي نگرفت بلكه پس از 20ســال جنگ 
بي نتيجه، سرانجام مردم افغانســتان را در بدترین شرایط ممكن تنها 
گذاشت و از این كشور خارج شد. استدالل اصلي دولت جدید آمریكا 
براي خروج فوري از افغانستان در شرایط كنوني به این ترتيب است: ما 
براي باقي ماندن در این كشور ناچار به تامين هزینه روزانه 300ميليون 
دالري هســتيم و بنابراین هرچه زودتر جلوي این خسارت ها گرفته 
شود، بهتر است. شخصيت هایي نظير جو بایدن با این منطق به پرونده 
افغانستان نگاه مي كنند، غافل از اینكه ناامني در افغانستان به معناي 
ناامني در منطقه و شاید حتي سراسر جهان است. گفته مي شود زلماي 
خليل زاد، نماینده ویژه آمریكا در امور افغانســتان به توافقي جانبي با 
طالبان در مذاكرات دوحه دست یافته بود كه جزئيات آن منتشر نشده 
و مشخص نيست. اما بدون شــك مي توان گفت ازجمله نتایج چنين 
توافقي، دامن زدن به موج بي ثباتي در آســياي ميانه و شــكل گيري 
تهدید براي بخش هایي از چين، روسيه و شاید حتي ایران خواهد بود. از 
سوي دیگر نمي توان از آثار مخرب توافق آمریكا و طالبان بر دیگر نقاط 
جهان ازجمله اروپا نيز چشم پوشيد. این نتيجه سياست هاي آمریكا در 
افغانستان طي 2دهه گذشته، با هدر دادن بيش از 2هزار ميليارد دالر از 
اموال ماليات دهندگان این كشور است. امروز برخالف آنچه آمریكایي ها 
20سال قبل وعده داده بودند، نه خبري از دمكراسي در افغانستان است، 
نه نفوذ آمریكا در آسيا تقویت شده و نه حتي تصویري قابل قبول از این 
كشور نزد رسانه ها و افكار عمومي جهان شكل گرفته است. به عبارت 
دیگر عملكرد خسارت بار آمریكا در افغانستان طي دودهه گذشته تصویر 
به مراتب مخوف تري از این كشور نسبت به گذشته ایجاد كرده و این با 

تالش هاي دائمي دولت هاي آمریكا در تناقض آشكار است.
در خالل آنچه در افغانستان رخ داده، این احتمال وجود دارد كه آمریكا 
در نهایت بي ثباتي افغانستان را به ســوي چين، روسيه و ایران هدایت 
كند تا این 3رقيب خود در منطقه را تحت فشار قرار دهد. احتمال چنين 
برنامه ریزي خطرناكي از سوي آمریكا، دست كم از منظور تئوریك قابل 
باور است. اما در واقعيت حتي اگر چنين توطئه اي وجود داشته و طراحي 
شده باشد، بدون شك آثار خطرناك آن محدود به آسياي ميانه نمانده 
و منافع قدرت هاي غربي را هم تحت تأثير قرار خواهد داد. همانطور كه 
تهدید داعش در مرزهاي عراق-سوریه باقي نماند و تا اروپا پيش رفت، 
تهدید گروه هاي بي ثبات كننده در افغانستان نيز محدود به این كشور 
نمانده و ممكن است تا شمال آفریقا، جنوب خليج فارس، شرق اروپا و 
حتي دیگر مناطق توسعه یابد. اگر آمریكا واقعا به دنبال ثبات و امنيت 
اســت باید بداند نه تنها این هدف از طریق ناامن سازي  مرزهاي چين، 
روسيه و ایران تامين نمي شود بلكه شــرایط كلي جهان نيز با چنين 

برنامه ریزي هایي وخيم تر خواهد شد.
موقعيت آمریكا در جهان ابتدا در پي حوادث 11سپتامبر و سپس بعد 
از به قدرت رســيدن دونالد ترامپ در مسير افول قرار گرفت. آمریكا از 
سال 2016 تا كنون و در ســایه زمامداري ترامپ، قدرت و مشروعيت 
بين المللي خود را تا حد قابل توجهي از دست داده است. ترامپ با اولویت 
دادن به شعارهایي نظير »اول آمریكا« نوعي درونگرایي را در دستور كار 
سياست خارجي این كشور قرار داد و باعث شد واشنگتن در سطح جامعه 
جهاني منزوي شــود. براي درك بهتر این وضعيت كافي است بدانيم 
آمریكا در دروان ترامپ چندین مرتبه در ایجاد اجماع جهاني عليه ایران 
ناكام ماند تا جایي كه در جریان تصویب چند قطعنامه ضد  ایران، صرفا 
جمهوري دومينيكن حاضر به همراهي با این كشور شد. این مسائل از 
منظر نمادین، ضربات سختي بر پيكره موقعيت جهاني آمریكا به شمار 
مي رود، چرا كه نشان مي دهد این كشور دیگر حتي نمی تواند متحدان 
خود را در پرونده اي نظير ایران قانع كرده و همراه كند. از طرف دیگر یكي 
از سر فصل هاي برنامه انتخاباتي جو بایدن، نامزد حزب دمكرات در سال 
2020 این بود كه براي تغيير این رویه و بازگرداندن موقعيت پيشين 
آمریكا نزد جامعه بين المللي به صحنه آمده است. او سياست هاي ترامپ 
را عامل اصلي انزواي جهاني آمریكا مي دانســت و براي تغيير اساسي 
آن وعده داد بود. اما بایدن نيز در نخســتين آزمون بين المللي خود در 
پرونده افغانستان، دست كم تاكنون، نشان داده مسير متفاوتي نسبت به 
سياست هاي ترامپ را در پيش نمي گيرد. تمامي این مسائل بيانگر یك 
حقيقت غيرقابل انكار است؛ جایگاه سياسي، نفوذ بين المللي و حتي 
قدرت نظامي آمریكا به شكل بي سابقه اي به چالش كشيده شده و در 
مسير افول قرار دارد. بایدن نيز برخالف تمام مواضع سياسي و انتخاباتي 
پيشين، تا كنون در تغيير این مسير و جلوگيري از افول بيشتر آمریكا در 

سطح جامعه جهاني ناموفق بوده است.

ياد فرمانده مسعود؛ 20سال بعد
دو روز قبــل از آنكه 
القاعده  نيروهــاي 
هــواپيــــماهاي 
مسافربري خطوط هوايي آمريكا را در قلب نيويورك 
به برج هاي دو قلو بكوبند و جان هزاران انسان بي گناه 
را بگيرند، كيلومتر ها آن طرف تر، قلب مردم افغانستان 
را هدف قرار داده  بودند؛ آنهــا آمر صاحب )فرمانده( 

احمدشاه مسعود را كشته بودند.
ترور احمدشاه مسعود، هديه اي بود كه بن الدن، رهبر 
القاعده، به پاس حمايت هاي طالبان به سران اين گروه 
مي داد. طالبان در خاك افغانســتان پذيراي نيروهاي 
القاعده و ســران آن بود؛ موضوعي كــه البته بعدا به 
قيمت ساقط شدن حكومتش تمام شد. عمليات ترور 
را 2جوان مراكشي االصل كه خود را خبرنگار معرفي 
مي كردند انجام دادند؛ يكي 26ساله و ديگري 34ساله. 
آنها فرمانده مسعود را در هجدهم شهريور1380، در 

48سالگي كشتند.
عمليات ترور مســعود انتحاري بود. بمب در دوربين 
فيلمبرداري جاسازي شده بود و تقريبا 10دقيقه بعد از 
ورود عامالن ترور به اتاق محل مصاحبه منفجر شد. آنها 
گفته بودند كه براي ساخت يك مستند، به مصاحبه با 
فرمانده مسعود نياز دارند. 2عضو القاعده پاسپورت هاي 
جعلي بلژيكي داشتند و يك مركز اسالمي در انگليس 
به آنها معرفي نامه اي داده بود. فهيم دشتي، سخنگوي 
جبهه شمال كه هفته گذشته در جريان حمله طالبان 
به پنجشير كشته شــد، آن زمان در اتاق محل انجام 
مصاحبه حاضر بود. او از انفجار جان سالم به در برد اما 
به شدت مجروح شد. دشتي چند روز بعد در گفت وگو 
با خبرگزاري فرانســه گفت كه 2عامل انتحاري 10روز 
قبل به خواجه بهاءالدين آمده بودند اما به خاطر مشغله 
زياد فرمانده مسعود، نتوانستند بالفاصله با او مالقات 
كنند. دشتي آن زمان 28ساله بود و به عنوان خبرنگار 
همراه مسعود، همه جا او را همراهي مي كرد. او در حال 
آماده كردن دوربين خود براي ضبط مصاحبه بود كه بمب 
منفجر شد. به گفته مسعود خليلي؛ دستيار احمدشاه 
مسعود، بمب زماني منفجر شد كه او مشغول ترجمه 
سؤال اول براي مسعود بود. سؤال به عربي پرسيده شده 
بود و موضوعش بن الدن بود. خليلي هم همچون دشتي 

از آن انفجار جان سالم به در برد.
احمدشاه مسعود در جريان اشغال افغانستان توسط 
ارتش ســرخ شــوروي و پس از آن، در جريان جنگ  
داخلي ميان گروه هاي افغان و سپس در ميدان مبارزه 
با طالبان، جزو چهره هاي اثرگذار بر تحوالت افغانستان 
بود. او از ســال1358 كه نيروهاي ارتش سرخ وارد 
افغانستان شدند، تا زمان مرگش كه نيروهاي مجاهد 
افغان را در برابر نيروهــاي طالبان فرماندهي مي كرد، 
از فرماندهان پيشــتاز گروه هاي چريكي به شــمار 
مي رفت. فرمانده مســعود منطقه دره پنجشــير در 
120كيلومتري شمال پايتخت را به دژي تسخيرناپذير 
تبديل كرده بود. اين منطقه در جريان 10سال حضور 
ارتش شوروي در افغانســتان و دوره چهارساله بعد 
از آن كه حكومت كمونيســتي مورد حمايت شوروي 
قدرت را در كابل به دست گرفت، تنها منطقه غيرقابل 
نفوذ به شــمار مي رفت. اين مقاومت نام مسعود را بر 
سر زبان ها انداخت و از او »شــير پنجشير« ساخت. 
در ســال1371، زماني كه محمد نجيــب اهلل، آخرين 
رئيس دولت كمونيستي افغانستان پذيرفت قدرت را 
به شــوراي حكومتي مجاهدين تحويل دهد، فرمانده 
مسعود همراه نيروهايش وارد كابل شد. او طي 4سال 
بعدي، وزير دفاع دولت برهان الدين رباني بود. مسعود 
تاجيك تبار بود و طي سال هاي بعد در جريان جنگ هاي 
قوميتي افغانستان، با ديگر نيروهاي رقيب درگير شد. 
نيروهاي گلبدين حكمتيار از قوم پشتون، عبدالرشيد 
دوســتم از قوم ازبك و عبدالعلي مزاري از قوم هزاره 
ديگر نيروهاي درگير جنگ بودند. با تسلط طالبان بر 
كابل در سال1375، گروه هاي افغان كه تا پيش از آن با 
هم مي جنگيدند، صفوف مجاهدين را تشكيل دادند و 
عليه طالبان وارد جنگ شدند. پس از شكست نيروهاي 
ژنرال دوستم در شمال، فرمانده مسعود رهبري جبهه 
متحد مخالف طالبان را در دســت گرفت. احمدشاه 
مسعود به عنوان فرمانده جبهه شمال، هم عليه طالبان 
مي جنگيد و هم عليه القاعده. بنابراين هدف مشترك 
هر دو گروه، كشتن او بود. 20سال بعد از ترور مسعود، 
افغان ها همچنان به ياد دارند كه كشته شدن آمر صاحب 
و حمالت 11ســپتامبر بود كه سرنوشت كشورشان را 
به گونه اي ديگر رقم زد. اين وقايع سرآغاز دوره اي بود 
كه جز كشتار و آوارگي، آورده ديگري براي آنها نداشت. 
20سال بعد، همان طالبان در نبود فرمانده مسعود بر 
پنجشير و كل افغانستان مســلط شده است؛ چه اگر 

مسعود بود، طالبان چنين روزي را هرگز نمي ديد.

11سپتامبر 2001
19عضــو القاعــده چهــار هواپيماي 
مســافربري را در آمريكا ربودند و با دو 
هواپيما به برج هــاي دوقلو در نيويورك 
زدند. يك هواپيما به ساختمان پنتاگون زد 
و هواپيمای چهارم در پنسيلوانيا سقوط 
كرد. جمعا 2هزار و 997نفر در اين حمالت 

كشته شدند.

7اكتبر 2001
كمتر از يك مــاه بعد از 11 ســپتامبر، 
رئيس جمهور آمريــكا فرمان عمليات 
نظامي در افغانستان را صادر كرد. طالبان 
با درخواست آمريكا براي تحويل اسامه 
بن الدن رهبر طالبان مخالفت كرده بود. 

طالبان طي چند هفته سقوط كرد.

17آوريل 2002
دولت انتقالي در افغانســتان به رياست 

حامد كرزي شكل گرفت.

10اكتبر 2002
بوش از كنگره اجازه حملــه به عراق را 
گرفت. بهانه بوش، ســاخت سالح هاي 
كشــتار جمعي در اين كشور بود. بعدها 
هيچ مدركي كه اين ادعا را ثابت كند در 

عراق پيدا نشد.

2مي 2011
اسامه بن الدن، رهبر القاعده، يك دهه 
بعد از حمالت 11 ســپتامبر، در عمليات 
نيروهاي ويژه آمريكا در پاكستان، جايي 

كه در آن پنهان شده بود، كشته شد.

ژوئن 2011
باراك اوباما كــه پيش تر تعداد نيروهاي 
آمريكايي در افغانســتان را تا 140هزار  
نفرباال برده بود، اعالم كــرد كه آمريكا 
خروج ســربازان از افغانستان را شروع 
خواهد كرد. تا دسامبر همان سال، تمامي 
نيروهاي رزمي آمريكايي از افغانستان 

خارج شدند.

اگوست 2017
دونالــد ترامــپ در پي درخواســت 
فرماندهي نظامي آمريكا در افغانستان، 
تعداد نيروهاي آمريكايي در اين كشور 

را افزايش داد.

28ژانويه 2019
آمريكا و طالبان بر سر كليات يك پيمان 
نهايي براي خروج نيروهاي نظامي آمريكا 
به توافق رسيدند. طالبان در مقابل خروج 
آمريكايي ها، وعده داد كه قلمرويي كه 
تحت كنترلش اســت به پايگاهي براي 
تروريست هاي بين المللي تبديل نخواهد 

شد.
 

29فوريه 2020
آمريكا و طالبان توافق كردند كه نيروهاي 
آمريكايي از اول مي 2021 از افغانستان 

خارج شوند. 

14آوريل 2021
جو بايدن، رئيس جمهوري جديد آمريكا 
گفت كه توافق خروج ترامــپ را ادامه 
خواهد داد و تمامي نيروهاي آمريكايي، 
11ســپتامبر 2021 از افغانستان خارج 
 خواهند شــد. اين ضرب االجل بعداً به

31 آگوست تغيير داده شد.

15 آگوست 2021
طالبان كه در هفته هاي پيش از آن تمامي 
شهرهاي مهم افغانستان را فتح كرده بود، 

بدون مقاومت خاصي وارد كابل شد.

30 آگوست 2021
وزارت دفاع آمريكا اعالم كرد آخرين سرباز 
آمريكايي هم خاك افغانســتان را پيش از 

نيمه شب 31آگوست ترك كرده است.

سرگذشت 2دهه جنگ 
پس از 11 سپتامبر
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ويدئويي در شــبكه هاي فاطمه عباسي در يكي دو روز گذشــته 
اجتماعي منتشر و حســابي پربازديد شد كه نشان مي داد 
مردي كنار خيابــان جلوي خودروها را مي گيــرد و از آنها 
مي خواهد اگر هنوز واكسن كرونا نزده اند، براي زدن واكسن به 
مجتمعي كه آن سوي خيابان است بروند. شايد فكر كنيد اين 
ويدئو در جايي مثل آمريكا يا اروپا ضبط شــده يا نهايتا در 
همين كشور همسايه يعني تركيه برداشته شده است. دليلش 
هم احتمــاال فيلم هايي اســت كــه روزهاي اول شــروع 
واكسيناسيون از اين كشورها در شبكه هاي اجتماعي پخش 
شــد كه نيروهاي درماني در كوچه و خيابان از مردم تقاضا 
مي كردند براي تزريق واكسن به مراكز بهداشتي بروند. حتي 

خبر و فيلم از راه رســيد كــه در آمريكا براي تشــويق به 
واكسيناسيون، به افراد تبلت و از اين قسم هدايا هم مي دادند 
اما ويدئوي اميدواركننده اي كه در روزهاي اخير ديديم، در 
همين تهران و در خيابان طالقاني ضبط شده و در اين فيلم 
مردي از كاركنان مجتمع 13آبان از مردم مي خواهد كه براي 
زدن واكســن به مجتمع مراجعه كنند. اين يعني مي توان 
خاطره صف هاي طوالني و ســاعت ها معطلي و تمام شدن 
واكسن را فراموش كرد و خوشحال بود كه حاال واكسن آنقدر 
زيادشده كه مي توان براي تزريق آن به راحتي به يكي از مراكز 
درماني مراجعه كرد و بدون معطلي واكسن زد. وزير بهداشت 
هم گفته در شرايطي كه به دنبال باران واكسن كرونا بوديم، 
سيل واكسن جاري شد و ظرف ديروز و امروز 15ميليون دوز 

واكســن كرونا وارد كشــور شــده اســت. بنابراين از نظر 
واكسيناســيون بهترين وضعيت را داريم و هيچ نگراني و 
كمبودي هم در اين حوزه احساس نمي كنيم. تا پايان شهريور 
هم قرار است 50ميليون دوز واكسن ديگر وارد كشور  شود كه 
روند واكسيناســيون را تندتر خواهد كرد. حاال كه مشكل 
واكسيناسيون در حال برطرف شدن است، فقط بايد نگران آن 
دسته از افرادي بود كه حتي با اينكه در نوبت واكسن بودند، از 
زدن آن خودداري كردند و به داليل واهي حاضر نيستند اين 
ايمني تأييد شده در جهان را بپذيرند. كاش اين افراد هم كمي 
بيشتر تحقيق كرده و آگاهي كسب كنند تا بيش از اين در 
معرض خطر نباشند و بدانند كه فعال واكسيناسيون تنها راه 

نجات بشر از شر اين ويروس منحوس است.

سيل شهريوري واكسن...

تصور كنيد در خانه نشسته ايد كه پيامكي از سوي پليس 
راهنمايي و رانندگي روي گوشي تلفن همراه شما ظاهر مهدیا گل محمدی

مي شود. لب گزيده، ابرويي باال مي اندازيد و منتظر هستيد مبلغ جريمه را مشاهده كنيد 
و بعد ببينيد اصال در گذر عمر چشمتان به جمال آن شهر يا خيابان روشن شده يا نه! 
اما در كمال ناباوري متوجه مي شويد اين بار دوربين ثبت تخلف جريمه شده و هزينه 
اشتباه آن هم به حساب شما واريز شده است؛ به انضمام عذرخواهي رسمي رئيس  پليس 
راهنمايي و رانندگي منطقه اي كه دوربين متخلف در آن قرار داشته است. اين يك رؤيا 
نيست؛ رويدادي است كه در يكي از مناطق انگلستان اتفاق افتاده است. دوربين ثبت 
تخلف از سرعت مجاز در همپشاير انگلستان به مبلغ بيش از 5ميليون پوند جريمه و 
اين پول به حساب 51هزارو49راننده واريز شد. ماجرا از اين قرار بود كه دوربين ياد شده 
بايد سرعت باالي 50كيلومتر بر ساعت را ثبت مي كرد و تنظيم نبودن آن طي 2سال 
باعث شد راننده هاي بسياري به اشتباه جريمه شوند. پس از اينكه پليس راهنمايي و 
رانندگي همپشاير متوجه شد راننده هايي جريمه شده اند كه در تاريخ جريمه اصال آنجا 
حضور نداشته اند، موضوع را بررسي كرد. حدس آنها درست بود دوربين يادشده به دليل 
مشكل فني، شماره پالك خودروهايي كه شاســي آنها ارتفاع كمي از زمين داشت را 
اشتباه ثبت مي كرد. براي اين كشــف فقط و فقط گواهي 2راننده مبني بر اينكه آنجا 
نبوده اند، كافي بود. ناتان  تامپسون، مهندس 37ساله آي تي يكي از اين دو راننده بود. 
او مي گويد: مي دانستم برخي به دليل وجود تخلفات رانندگي در پرونده شان ممكن 
است براي شغل مورد عالقه شان استخدام نشــوند؛ همين موضوع باعث شد مورد را 
پيگيري كنم. ماجرا به همين جا ختم نشد. پليس راهنمايي و رانندگي اشتباه بخش 
فني خود را پذيرفت و به سرعت گزارش اين كار روي ميز رئيس پليس بخش رفت.آنها 
با وجود اينكه مي دانستند زير ســؤال مي روند، اما مسئوليت اين اشتباه را پذيرفتند. 
سپس براي تمام راننده هايي كه به اشتباه جريمه شده بودند، پيام عذرخواهي و واريز 

مبلغ جريمه ارسال شد.

دوربين پليس جريمه شد
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درحالي كه انسان ها چشم و گوش خود را 
در مقابل اخبار گرمايش زمين و تغييرات 
اقليمي بسته اند، گويا حيوانات و به خصوص 
پرندگان چشم و گوششــان بازتر شده 
است. براي نمونه محقق دانشگاه ديكين 
)Deakin( استراليا پس از سال ها مطالعه 
روي پرندگان متوجه شد منقار، بال ها، پاها 
و حتي گوش هاي پرندگان بر اثر گرمايش 
زمين بزرگ تر شــده اســت. مهم ترين 
تغييرات اندازه اعضاي بــدن در بيش از 
30حيوان مورد بررسي قرار گرفته است 
كه بيشترين تغييرات اندازه در بين برخي 
از گونه هاي طوطي استراليايي ديده شده 
است كه از ســال1871 ميالدي اندازه 
منقار آنها به طور متوسط 4 تا 10درصد 
افزايــش يافته اســت. ايــن تحقيقات 
نشــان مي دهد حيوانات در حال تكامل 
هســتند، اما لزوما به اين معنا نيست كه 
آنها با تغييرات آب و هوايي كنار مي آيند. 
طي تحقيقات انجام شده برخي حيوانات 
خودشان را با تغييرات آب و هوا تطبيق 
مي دهند، اما دانشمندان هنوز نمي دانند 
كه آيا همه حيوانات قــادر خواهند بود 
خودشان را با اين تغييرات تطبيق دهند يا 
نه. به گفته سارا رايدينگ، محقق دانشگاه 
ديكين، بحران آب و هوا در جهان در حال 
بدتر شدن است. طبق بررسي ها روي يك 
گونه جانوري، حيوانــات در آب و هواي 
گرم داراي اعضاي بدن بزرگ تري مانند 
بال و منقار هستند؛ الگويي كه به عنوان 
قاعده آلن شناخته مي شود و اعضاي بدن 
بزرگ تر به حيوانات اجازه مي دهد دماي 
بدن خود را به راحتي كنترل كنند. به گفته 
دانشمندان، تحقيقات بيشتري در مورد 
گونه هاي مختلف و در اكوسيســتم هاي 
مختلف مورد نياز است تا مشخص شود 
كه تغييرات آب و هوايي چقدر گسترده 
است و چقدر مي توان پيش بيني كرد كه 
كدام گونه ها ممكن است در آينده تغيير 

شكل دهند.

گرمايش و رشد 
منقار پرندگان

وام؟ شيب؟ تورم...
 وام مسكن سال هاست كه به زوج هاي جوان كمك كرده تا طعم خانه دار 
شدن را بچشند. با همه كم و كاستي ها و باال و پايين ها و دوندگي ها، اما اين 
وام در سال هاي گذشته كه قيمت مسكن معقول تر بود، مي توانست خيلي 
از افراد را از اجاره نشيني نجات دهد. وام مسكن 18ميليون توماني چند 
سال پيش، سال گذشته به 400ميليون تومان رسيد كه البته براي خريد 
خانه بايد 2 برابر اين پول را خودتان داشــته باشيد تا بتوانيد يك خانه 
50-40متري در يك محله معمولي خريــداري كنيد. حاال كه خانه گران 
شده يك وام جديد هم رونمايي شده اســت كه شرايط جالبي دارد. وام 
يك ميلياردي كه به نام وام مسكن جوانان قرار است به اين قشر تعلق پيدا 
كند. اما شرايط اين وام جديد قابل توجه است: »متقاضيان از همين امروز 
مي توانند با افتتاح حساب مسكن جوانان و واريز ماهانه 200هزار تومان، 
15سال بعد وام يك ميلياردي را دريافت كنند.« يعني اگر شما همت كنيد و 
همين امروز به بانك مراجعه كنيد، وام 15سال ديگر بعد از پرداخت اقساط 
به حسابتان ريخته مي شود. طبق محاسبات انجام شده توسط رسانه ها 
و براساس نرخ تورم ميانگين ســاالنه ايران - كه حدود 20درصد درنظر 
گرفته مي شود - 15ســال بعد اين وام حدود 65ميليون تومان مي ارزد. 
به اين ترتيب اگر نرخ تورم روي همين رقم باشد، 15سال ديگر شما شايد 
بتوانيد يك متر خانه در تهران بخريد! همين حاال هم يك ميليارد تومان 
براي خريد خانه در تهران كافي نيســت و براساس آخرين گزارش بانك 
مركزي، ميانگين قيمت مسكن در تهران حدود متري 30ميليون تومان 
است و اين يعني با يك ميليارد تومان نهايتا مي شود يك خانه 33متري 
در محالت جنوبي يا مركزي شهر خريد. اين را هم بد نيست بدانيد كه وام 
مسكن جوانان با سود 9درصدي و بازپرداخت20ساله پرداخت مي شود.   
يعني 15سال بعد كه وام يك ميلياردي را گرفتيد، بايد ماهي 8ميليون و 
973هزار تومان قسط بدهيد و اين اقساط تا 20سال ادامه خواهد داشت. 
در اين مدت هم خانه اي كه خريده ايد در رهن بانك باقي مي ماند. احتماال 
اگر از همين حاال شروع كنيد، 35سال بعد شايد مالك خانه شويد، البته 

اگر خودتان هم چند ميليارد پس انداز داشته باشيد.

ميگرن شهر مكتوب

شاتر دوربين چكانده شده، نتيجه يك عكس آماتوری است از زندگی چادرنشين های اشترانكوه در تابستان سال دو صفر...  اول آخر

عدد خبر

گوربه گور
بعضي زن ها. مادر خــودم 70 و ویليام فاكنر  راســتش زندگي زن ها سخته. 
خرده اي عمر  كرد. هر روز خدا هم كار مي كرد. بعد از زاييدن پسر 
آخرش يك روز هم ناخوش نشــد، تا يك روز نگاهــي به دور و بر 
خودش انداخت، رفت اون پيرهن خواب دانتلش رو كه از 45سال 
پيش هيچ وقت هم تنش نمي كرد از صندوق درآورد تنش كرد، بعد 
رو تختخواب دراز كشيد، پتو رو كشيد روش چشم هاش رو بست و 

گفت: بابا رو سپردم دست  همه  شما. من خسته ام.

بوك مارك

گرينويچ 

ديالوگ

آخر مصور

حوض نقاشي
مازیار ميري به مريم گفتم نيا توو تا مثل 

 
دو تــا مــرد، مردونه حرف 
بزنيم. مامان بابا خيلي خوبن سهيل، به خدا... وقتي نيستن 
مي فهمــي، باور كن، به جــان آقام. دفتر نقاشــي مامان 
جديدتو پاره نكني بابا، كفترا هي حالتو مي پرسن. دوست 
داشتي، وقت داشتي بيا سر بزن بهشون. گريه نكني سهيل 
بابا، نه، گريه مال َمرده، فقط سرتو بگير باال گريه كن. خوب 

كاري كردي بابا مامان تازه پيدا كردي برا خودت!

حافظ

 چون صبا با تن بيمار و دل بـی طاقت
 به هواداری آن سرو خرامان بروم

درصد
رئیس اتحادیه فروشندگان 
نوشت افزار و لوازم مهندسی 
گفته: با توجه به بسته بودن 
مراكز آموزشی بر اثر شیوع 

كرونا در كشور، فروش 
نوشت افزار حدود 70درصد 
كاهش یافته است. تولید نیز 
شرایط مشابهی با توزیع دارد. 
با توجه به كاهش تقاضا، برخی 

تولید كنندگان شیفت های 
كاری خود را كاهش داده اند و یا 

اقدام به تعدیل نیرو كرده اند.

30
درصد

بخشی از تولیدات سال 
گذشته بدون تقاضا در انبارها 
مانده است و امسال هم تولید 
در این بخش كمتر شده است 
و فروشندگان با 20 تا 30درصد 
ظرفیت خود كار می كنند. با 
این حال با توجه به كاهش 

تقاضا مشكلی در تامین نیاز 
بازار احساس نمی شود.

15
درصد

در بین نوشت افزارها، قیمت 
دفتر كه وابسته به قیمت كاغذ 
است و باتوجه به اینكه قیمت 
كاغذ در یك بازه زمانی كاهش 
و در یك بازه افزایش پیدا كرده 
بود، نسبت به سال گذشته 
تفاوت چندانی نداشته است 

و در برخی اقالم رشد ۱0 تا 
۱۵درصدی را تجربه كرده است. فر

داد
 به

ون
يد

 فر
س:

عك

برج ها همچنان قربانی می گيرند... 
یازده سپتامبر اثر عماد حجاج

دارايي هاي فراموش شده شهري
ميثم قاسمي در شهري كه قدم مي زني، امكانات شهري   
بســياري را مي بيني كه به حــال خود رها 
شده اند. اين امكانات در روزهاي كمي پيش تر با پول شهروندان ايجاد 
شده اند و كاركردهاي مختلفي دارند؛ اما متأسفانه پس از مدتي فراموش 

مي شوند.
پل هاي عابرپياده كه برقي شده اند، يكي از همين دارايي هاي رها شده 
هستند. هركدام از اين پل ها با هزينه اي نه چندان كم در نقاط مختلف 
شهر نصب شده اند و اتفاقا مورد استقبال شهروندان قرار گرفتند؛ اما 
مدتي است كه بيشــتر آنها نه تنها خاموش هستند؛ بلكه به حالتي 
زشت و نيمه خراب به حال خود رها شده اند. به گونه اي كه مي توان 
گفت اگر برچيده شوند، بهتر اســت. چرا پل هاي برقي، خاموش 
هستند؟ كسي نمي داند. و اگر به هر علتي امكان روشن شدن شان 
وجود ندارد، چرا بايد اينقدر كثيف و بدشكل باشند؟ اين را هم كسي 
نمي داند. تنها نكته مشخص اين است كه بخشي از دارايي هاي شهري 
به حال خود رها شده اند تا از بين بروند. پل ها را رها كنيد و به پارك 
برويد. بوستان هاي متعددي در پايتخت، استخر و آبنما دارند؛ اما 
بيشتر آنها سال هاست كه بدون آب و خالي مانده اند. تصوير گودالي 
رنگ و رو رفته كه ميله هايي زنگ زده در ميانه آن قرار دارد، تا چه 
اندازه مناسب يك بوستان شهري است؟ اگر ديگر نمي خواهيم اين 
همه آبنما در پارك ها داشته باشيم، آيا نمي شود فكري به حال آنها 
كرد؟ مثال تبديل شان كرد به محل اسكيت بازي بچه ها؟ از اين دست 
دارايي هاي رها شده در شهر بســيار است. متأسفانه با كلي ذوق و 
شوق چيزي   ساخته مي شــود و پس از مدتي بالاستفاده و خراب 
مي ماند. انگار كودكي است كه براي مدتي با اسباب بازي جديدش 
بازي مي كند و ســپس آن را به شوق اســباب بازي جديدتر رها 

مي كند. چند سال پيش خبر رسيد كه شهرداري 
تهران يكي از ســوله هاي مديريت بحران را در اختيار يك برنامه 
تلويزيوني قرار داده است. اين در حالي است كه سوله هاي شهري با 
هدف امدادرساني در لحظه وقوع حوادث طراحي و ساخته شده اند. 
احتماال در آن لحظه خاص، آن مدير شــهري پيش خود فكر كرده 
است يك سوله بزرگ خالي را كه استفاده اي ندارد، مي تواند تبديل 
به منبع درآمدي براي شــهرداري كند و پيش خود فكر نكرده بود 
اگر در همان مدت، زلزله اي در تهران رخ مي داد، چطور مي خواست 
اوضاع را مديريت كند؟ اين روزها از سوله هاي شهرداري به عنوان 
مراكز واكسيناسيون كرونا استفاده مي شود و اگر سري به آنها زده 
باشيد، مي بينيد كه چه استفاده بجا و درستي است و از آنجا كه روند 
واكسيناسيون تجهيزات زيادي ندارد، حتي درصورت وقوع حادثه اي 
غيرمترقبه مي توان به سادگي از سوله استفاده كرد. ساخت امكانات 
شهري يك موضوع است و نگهداري بهينه از آنها موضوع ديگري كه 
متأسفانه اين دومي، در شهر ما مغفول مانده است و نيازمند نگاهي 

دوباره... .



 خطر خروج بیشاپور 
از فهرست جهانی یونسکو

کارشناسان معتقدند افزایش خاکسپاری 
درگذشتگان اهالی در محوطه بیشاپور و 
مرمت های غیراصولی، 2چالش موجود 

دراین مجموعه باستانی است
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ستاره حجتی
خبرنگار

 اینجا بیشاپور است؛ شهری باستانی برجا مانده از عصر ساسانی، 
دورانی طالیی از هنــر و معماری ایران و سرشــار از تحوالت 
سیاســی و اجتماعی در کشورمان. بیشــاپور محوطه تاریخی 
وسیعی است که تا رســیدن به ثبت جهانی یک دهه پرتالش و 
پرچالش را ازسر گذراند تا سرانجام در سال1397 به ثبت جهانی 

رسید.
 یکی از دشــواری های پیش روی شهرباســتانی بیشــاپور که 
چندین دهه با آن روبه رو بوده، خاکسپاری درگذشتگان اهالی 
روستاهای پیرامون شهر بیشاپور در محوطه یا همان عرصه آن 
است که با زیرپا گذاشــتن قانون ها و موازین میراث فرهنگی، 
همچنان ادامــه دارد و به گفته فعاالن حــوزه میراث فرهنگی، 
ادامه این تدفین ها در نبــود نظارت و سرکشــی های مرتبط 
از این محوطه می تواند مشــکالتی را به دنبال داشــته باشــد؛ 
موضوعی که اندکی پس از ثبت جهانی اثر کم شده بود، اما پس از 
همه گیری ویروس کرونا و باال رفتن نرخ مرگ ومیر، خاکسپاری 

درگذشتگان اهالی دراین محوطه افزایش پیدا کرده است.

اما این تنها چالش بیشاپور نیســت؛ پیش تر مرمت غیراصولی 
بقعه ای واقع دراین محوطه و همچنین جاده آسفالته که از این 
محوطه می گذرد، بــه حریم بنایی که در ابتدای دهه نخســت 
قرن1۴هجری به ثبت ملی و در انتهای همان قرن به ثبت جهانی 

رسید آسیب زد و سیما و منظرش را مخدوش کرد.

ويژگی های معماری
شــهر بیشــابور که معماری اش را با ویژگی هــای دوره پارتی 
می شناســیم، با روش مهندســی یونانیان در زمینی مستطیل 
به گونه ای طراحی شد که ۴دروازه و 2خیابان آن، یکدیگر را قطع 
می کردند. یکی از خیابان ها در جهت شمال به جنوب و دیگری 
شرق به غرب است و هرکدام در انتها به یکی از دروازه های شهر 

منتهی می شده اند.
دروازه غربی، ورودی اصلی شــهر بوده است. همچنین این شهر 
از 2بخش اصلی ارگ سلطنتی شامل آثار شاخصی مانند معبد 
آناهیتا، تاالر تشریفات شاپور، ایوان موزائیک، کاخ والریانوس و 
منطقه عامه نشین شامل خانه های مسکونی، گرمابه، کاروانسرا و 

بازار تشکیل شده است.
این شهر از یک سو با کوه و رودخانه و ازسوی دیگر با دیواره های 

قلعه و خندق محافظت می شده است. بیشاپور در کنار دره چوگان 
و رودخانه شــاپور واقع و فاصله آن تا کازرون حدود 20کیلومتر 

است.

چرا بیشاپور مهم است؟
یک باستان شناس درباره ویژگی های این شهر باستانی می گوید: 
بیشاپور یا شــهر »بِه اَندیوک شــاهپور« از نخستین شهرهای 
ساســانیان در هنگام برآمدن آنان به شــمار می آید؛ شهری که 
در زمان آبادانی، ســرآمد شــهر های زمان خود بوده است. این 
شهرباستانی پیش از آبادانی »گازران« یا همان کازرون کنونی، 
دارای کاخ ها و بناهای یادمانی بسیاری بوده است که بعدها آتش  

آن را ویران کرد.
»عیســی موحــدی« می افزایــد: ســال ها از کاوش هــای 
باستان شناسان فرانسوی »ژرژ ســال« و »رومن گیرشمن« که 
زمینه ساز پدیداری شهر گم گشته »به اَندیوک شاهپور« شدند، 
می گذرد. »علی اکبر کارگر سرفراز« از نخستین باستان شناسان 
ایرانی بود که کاوش در بقایای این کهن شهر را پی گرفت و پس از 

او، گاه گداری گمانه ای ناچیز دراین محوطه زده شد.
وی ادامه می دهد: با این همه، بزرگی کاوش های گروه فرانسوی 

بر دیگر کاوش هــای پس از آن ســایه افکنده اســت. »رومن 
گیرشــمن« برای اســکان گروه کاوش خود، خانه ای همسو با 
روح محوطه با مصالح بومی برپا کرد. همان گونه که اسالف او و 
دیگران برای اسکان در شوش دژی یا قلعه ای متناسب با منظر 
فرهنگی آن ساختند، اما در ســال های گذشته برای نوسازی و 
ثبت جهانی این مکان را تخریب کرده و درحال اجرای موزه ای 

مدرن هستند. 
موحدی عنوان می کند: ســاختمان بنیاد نهاده شده به دست 
گیرشمن فرانسوی خود بخشی از تاریخ بیشاپور به شمار می رفت 
که می شد از آن به عنوان موزه کاوشــگران فرانسوی بهره برد و 
تاریخ بیشاپور از بنیاد تا پدیداری دوباره را درآن به نمایش گذاشت 
و همسو با منظر فرهنگی شهر، بخش هایی برای گسترده شدن 

به آن افزود. 
این باستان شناس اظهار می کند: بیشاپور از مجموعه آثاری است 
که از دوره ساســانی در مرزهای فعلی کشــور باقی مانده است؛ 
مجموعه ای با ویژگی های منحصربه فرد. اگر آســیب هایی که 
این محوطه تاریخی را تهدید می کند، ادامه پیدا کند و بازرسان 
یونسکو آن را ببینند، بی گمان تهدیدی برای خروج این مجموعه 

از فهرست ثبت جهانی خواهد بود.

موحدی تصریح می کند: با توجه به اینکه کاوش های این منطقه 
هنوز تکمیل نشده، تدفین درگذشــتگان اهالی، این احتمال را 
تقویت می کند که بخشی از این اثر ازبین رفته یا الاقل دسترسی 

به بخش هایی غیرممکن شده باشد.
وی همچنین می گوید: اگر عکس های 100ســال قبل بیشاپور 
یا تصاویر نقاشی شده سیاحانی که در دوره قاجار به ایران سفر 
کرده اند را با عکس های امروزی مقایسه کنید، خواهید دید آنچه 
برای بیش از 1۵قرن استوار مانده بود، طی 1۵0سال چیزی از آن 

باقی نمانده است.
***

اگرچه مســئوالن حوزه میراث فرهنگی، تا پیش از همه گیری 
ویروس کرونا هرســال اعــداد قابل توجهی از میــزان بازدید 
گردشــگران از این محوطه جهانی ارائه می دادنــد، اما برخی 
کارشناســان معتقدند گردشــگری بی نظارت طی ســال های 
اخیر و به ویژه پس از تبلیغات حاصــل از ثبت جهانی، به یکی از 
عوامل تخریب این اثر تبدیل شده اســت. حاال اما بیشاپور است 
و ســتون های تاریخی که به جای نیمکت اســتفاده می شوند؛ 
بیشاپور است و تاریخی که می تواند با ادامه این روند برای همیشه 

فراموش شود.

4

 گره ساخت
  تله کابین کرمانشاه

 گشوده می شود
3,2

 هفته ای 
 برای عمران 

و توسعه

هرسال در هفته دولت در نقاط مختلف کشور شاهد بهره برداری و کلنگ زنی از طرح ها و پروژه های 
مختلفی هستیم که هدف از اجرای آنها، گره گشايی از مشکالت مردم است؛ موضوعی که به نظر گاهی 
اوقات در پس ارائه آمارهای پرحجم ازسوی مســئوالن مربوط به فراموشی سپرده می شود. هفته 
دولت سال جاری درحالی در روزهای اخیر پشت سر گذاشته شد که کشور در شرايط انتقال از کابینه 
دوازدهم به دولت سیزدهم بود و با توجه به وضعیت اقتصادی موجود و همچنین اعمال تحريم های 
ظالمانه آمريکا، به نظر می رسید در برخی از استان ها با کاهش تعداد طرح ها و پروژه های افتتاح شده 

مواجه بوديم؛ موضوعی که در میزان طرح های کلنگ زنی شده نیز بی تأثیر نبود.
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گلستان
 ازجملــه محوری تریــن طرح های افتتــاح شــده در هفته دولت امســال در 
استان گلستان 2هزارو ۵00هکتار زهکشی اراضی استان است که ازسال1393 
جزو طرح های مهم اســتان بوده اســت که عالوه بــر افزایــش درآمد بخش 
کشــاورزی، اثرات مهمی درحوزه کنترل و مدیریت ســیالب دارد. همچنین 
بنا به اعالم استانداری گلســتان، 100کالس درس در قالب 13مدرسه ازسوی 
آموزش وپرورش اســتان نیز افتتاح شده است. درمجموع در هفته دولت 2هزارو 
۸۶طرح در بخش های مختلف عمرانی، اقتصادی، توسعه ای و زیربنایی با اعتباری 
بیش از 3هزارو 1۶۵میلیارد تومان افتتاح یا عملیات اجرایی آن آغاز شده است. 
سهم بخش عمرانی و زیرساختی دراین هفته هزارو ۵۴طرح و پروژه با 1۸هزارو 
7۵0میلیارد اعتبار و ســهم بخش های اقتصادی و اشتغال زا هزارو292 طرح با 
حدود 12هزارو 920میلیارد ریال اعتبار بوده است. افتتاح طرح های اقتصادی این 
هفته درمجموع زمینه و فرصت اشتغال برای ۵هزارو ۶9۴نفر را فراهم کرده است. 
با این وجود امســال هم در هفته دولت خبری از افتتاح یکــی از بزرگ ترین و 
موثرترین طرح های عمرانی استان، یعنی »سد نرماب« نبود. عالوه براین، یکی 
از طرح هایی که هنوز به سرانجام نرســیده و امسال برای چندمین بار کلنگ آن 
به زمین خورد، ساخت بیمارستان ۶00تختخوابی گرگان است؛ بیمارستانی که 
طی یک دهه اخیر، 3بار گلنگ اجرایی اش به زمین زده شد، اما تاکنون به مرحله 

ساخت وساز نرسیده است.

البرز
براساس اعالم استانداری البرز، امسال در هفته دولت 21۶طرح با اعتباری بیش از 
2هزارو ۵00میلیاردتومان و با ایجاد اشتغال برای هزارو ۵2نفر مورد بهره برداری 
قرار گرفت. از این تعداد، 1۸۸طرح با اعتبار ۴33میلیارد تومان در بخش دولتی و 
2۸طرح  نیز با اعتبار 2هزارو 11۵میلیارد تومان به بخش خصوصی تعلق داشت. 
این طرح ها در بخش های گاز، برق، آب، آموزش وپرورش، مسکن، منابع طبیعی، 
راه و شهرســازی و اشــتغال و کارآفرینــی و طرح های عمرانــی، بازآفرینی و 
خدمات شهری بوده است. با توجه به شرایط خشکسالی، اجرای طرح های مرتبط 
با بهره وری از آب مانند امور آب و آبیاری، ســامانه های نوین آبیاری تحت فشار 
و پوشــش بتنی کانال های آب، انتقال آب به اراضی کشــاورزی، لوله گذاری و 
بازسازی قنوات در اولویت بوده است. دراین میان بررسی های خبرنگارهمشهری 
نشان می دهد اســتان البرز در حوزه های حمل ونقل جاده ای، آب وگازرسانی 
پیشــرفت های خوبی  داشته اســت، اما این موضوع درحوزه بهداشت و درمان، 
فرهنگ و ورزش چندان چنگی به دل نمی زند، چراکــه با وجود وعده هایی که 
درباره افتتاح بیمارستان فردیس، کلنگ زنی بیمارستان طالقان و بهره برداری 
از ورزشگاه ۶هزارنفری انقالب اسالمی داده می شــد، این طرح ها امسال هم به 

بهره برداری نرسید.

آذربایجانشرقی
179پــروژه  هــزارو 

عمرانی، خدماتی و اقتصادی 
بــا صــرف اعتبــاری درحدود 

3هزارو۴00میلیارد تومان همزمان 
با هفتــه دولــت در آذربایجان شــرقی 

به بهره داری رسیده اســت. ایــن پروژه ها در 
بخش صنعــت با اجــرای 12۸پــروژه صنعتی و 

سرمایه گذاری همراه شــد و دربخش کشاورزی نیز 
۴۸پروژه با اعتبــار 129میلیارد تومان بــه بهره برداری 

رسید. در بخش برق نیز 3۶۵پروژه با 3۶۶میلیاردتومان اعتبار 
گشایش یافت. بخش قابل توجهی از طرح ها و پروژه های هفته دولت 

امســال در بخش هایی ازجمله ارتباطات و فناوری، آموزش وپرورش، 
آب وفاضالب، بهزیستی، بهداشت و درمان، راه و راهداری، عمران شهری و 

روستایی، انرژی، میراث فرهنگی و... متمرکز شده بود. هرچند امسال از کلنگ زنی 
در استان خبری نبود، اما پروژه راه آهن تبریز- میانه که قرار بود در هفته دولت به 
بهره برداری برسد و مهم ترین طرح مورد مطالبه مردم نیز بود، به سرانجام نرسید 

و افتتاح آن بازهم به آینده نزدیک موکول شد.

مرکزی
در هفته دولت ۴۵0طرح وپروژه اقتصادی در اســتان مرکزی با 2هزارمیلیارد 
تومان سرمایه گذاری و 70میلیون یورو سرمایه ارزی به بهره برداری رسیده  که 
سهم شــهر اراک از این طرح ها 119پروژه با سرمایه گذاری 3۵۶میلیارد تومان 
بوده است. به دنبال این اتفاق ۸هزارو ۵00فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم 
در استان ایجاد شده اســت. بهره برداری از 3طرح آموزشی و عمرانی در اراک با 
زیربنای 9۴2مترمربع و اعتبار 37میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و خیرساز، 
بهره برداری همزمان از 2طرح آب رسانی به پارک علم و فناوری استان مرکزی با 
اجرای خط انتقال  هزارو ۶00 متری با اعتبار ۴میلیارد ریال و گشایش طرح خط 
انتقال آب  به روستای »هزاوه« با اعتبار 12میلیارد ریال و بهره برداری از 1۸طرح 
عمرانی مدیریت جهاد کشاورزی در شهرستان اراک با اعتبار ۸۴میلیارد ریال 

از مهم ترین انجام شده در هفته دولت سال جاری در استان مرکزی بوده است.

لرستان
بیش از ۸0درصد از پروژه های هفته دولت سال جاری در لرستان، افتتاحی بودند. 
در واقع مدیران استان سعی کردند کلنگ پروژه های کم تری را به زمین بزنند تا 
به صورت نیمه تمام روی دست دولت نماند تا بتوان پروژه های نیمه تمام گذشته 
را به نتیجه رساند. ازمیان طرح ها و پروژه هایی که درهفته دولت امسال افتتاح 
یا کلنگ زنی شدند، ۶۶پروژه عمرانی و 3۸پروژه اقتصادی و جمع کل اعتبارات 
این پروژه ها حدود ۴73میلیاردتومان بوده اســت کــه 191میلیاردتومان آن 
مربوط به حوزه عمرانی و 2۸3میلیاردتومان نیز مربوط به حوزه اقتصادی است. 
همچنین ساختمان های اداری فرمانداری ها و بخشداری ها تابعه استان شامل 
۸ساختمان اداری با زیربنای 3۵00مترمربع و اعتباری درحدود 11میلیاردتومان 
در ۵شهرستان لرستان به بهره برداری رســیدند و تعداد زیادی از بخشداری ها 
و فرمانداری ها صاحب ساختمان اداری شــدند و می توانند از این امکانات برای 
خدمت به مردم استفاده کنند. بررسی های انجام شده در استان نشان می دهد 
بسیاری از پروژه های نیمه تمام لرســتان درسال های اخیر به نتیجه رسیده و 
بخشی از آنها هم که باقی مانده، تا چند ماه آینده به بهره برداری می رسند.

هرمزگان
 براســاس اعالم اســتانداری هرمزگان، 7۴9طــرح و پروژه با 
اعتبار و ســرمایه گذاری بیش از ۴3هــزارو ۶۶7میلیارد ریال 
همزمــان با هفته دولــت درسراســر این اســتان افتتاح یا 
کلنگ زنی شــده اســت. از این تعداد، 2۶پروژه شاخص 
و بزرگ با 3۶هــزارو 1۴2میلیاردریال ســرمایه گذاری 
اجرایی شــده اند. بخش عمده این طرح ها و پروژه ها در 
۵حوزه شــیالت، گردشــگری، ورزش، آب و فاضالب 
و طرح های زیرمجموعه ســازمان صنعــت، معدن، 
تجارت بوده اســت. اینها درحالی اســت که با وجود 
کمبودهای پزشکی قابل توجه دراین استان، بخش 
زیادی از اعتبارات دولتی و بخش خصوصی به رفع 
چالش های این حوزه اختصاص پیدا نکرده است، 
درحالی که 3۶پروژه ورزشی با اعتباری بیش از 
2۵میلیاردتومان در هفته دولت دراســتان 
افتتاح شد. براساس اعالم اداره کل ورزش 
و جوانان هرمــزگان، بــا بهره برداری 
ازاین طرح ها، ســرانه ورزشی استان  
از 7۴صدم مترمربــع به 7۶صدم 
مترمربع خواهد رســید و این 
ســرانه درحــدود 2درصد 

افزایش می یابد.

کردستان
امســال در هفته دولت 23۶پروژه و طرح در بخش هــای مختلف صنعت برق، 
گازرسانی، کشاورزی و بنیاد مسکن، با 2هزارو ۴0۵میلیارد ریال سرمایه گذاری 
دراستان کردســتان به بهره برداری رســید. درکنار بهره برداری از این طرح ها، 
در ســال جاری پروژه های زیرساختی مهمی دراســتان به مرحله بهره برداری 
رسیده است که می تواند گره گشای مشــکالت مردم این استان باشد. ازجمله 
آنها می توان به افتتاح فازنخست فرودگاه سقز یا جاده جدید سنندج - مریوان و 
همچنین طرح های گردشگری مختلف ازجمله افتتاح بزرگ ترین پارک آبی غرب 
کشور در دیواندره اشاره کرد که گام های برای توسعه و آبادانی کردستان به شمار 
می رود. اینها درحالی است که امسال بهره برداری از طرح های حوزه صنایع تبدیلی 
و فراوری، به ویژه در بخش کشاورزی و صنایع معدنی کم رنگ بود؛ اجرای چنین 
طرح هایی عالوه بر ایجاد اشتغال، می تواند به رونق اقتصادی منطقه کمک کند. 
ایجاد ارزش افزوده و افزایش درآمد از مهم ترین نتایج راه اندازی چنین صنایعی 
است. برای جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده در منابع و ظرفیت های 
موجود در کردســتان، دولت ها باید تالش کنند صنایع تبدیلی و کارخانه های 
فراوری را گسترش دهند، چراکه جای خالی چنین زیرساخت های توسعه ای در 

استان به شدت احساس می شود.

خراسانجنوبی
 سهم خراسان جنوبی از هفته دولت امسال هزارو 10۶طرح عمرانی، اقتصادی 
و خدماتی با اعتبار بیش از هــزارو ۶00میلیاردتومان بود کــه افتتاح بزرگراه، 
گازرسانی، برق رســانی، آب رسانی و ساخت مســکن در صدر آنها قرار داشت. 
دراین میان هزارو 10۶پروژه در 11شهرستان خراسان جنوبی با اعتبار بیش از 
هزارو ۶00میلیارد تومان افتتاح یا کلنگ زنی شد که از این تعداد، 901پروژه به 
بهره برداری رسید و ۶۵3پروژه در نقاط روستایی و 2۴۸پروژه در نقاط شهری 
تکمیل و تقدیم مردم شد. ازمجموع پروژه های کلنگ زنی یا افتتاح شده در هفته 
دولت در خراسان جنوبی، ۶90پروژه در مناطق روستایی و عشایری و ۴1۶پروژه 
در حوزه شهری بوده که نشانگر توجه ویژه دولت و مسئوالن استانی به مناطق 
کم برخوردار و توسعه مناطق روستایی و عشایری است. همچنین دراین مدت 
عملیات اجرایی 20۵پروژه در خراســان جنوبی آغاز شــد کــه تکمیل آنها اثر 
بسیارخوبی در توسعه همه جانبه و متوازن مناطق مختلف استان برجا می گذارد. 
باید به این موضوع هم اشاره کرد که با وجود تحریم های ظالمانه دشمنان ایران و 
همه گیری ویروس کرونا، تکمیل طرح های نیمه تمام در خراسان جنوبی متوقف 
نشد و از دهه مبارک فجر سال گذشــته تا هفته دولت امسال هر هفته نظاره گر 
بهره برداری از طرح های گوناگون دراین اســتان بوده ایم، به گونه ای که دراین 
مدت 2۸7پروژه با اعتباری بیش از ۸70میلیاردتومان به بهره برداری رسید که 
هریک می تواند زمینه ای برای توسعه، اشــتغال زایی، درآمدزایی، رفاه بیشتر و 

ازسوی دیگر افزایش بهره وری اقتصادی در خراسان جنوبی باشد.

خراسانرضوی
779طرح عمرانی و خدماتی با 3۴هزارمیلیارد ریال هزینه، همزمان با هفته دولت 
در خراسان رضوی به بهره برداری رسید.  بیشترین طرح های افتتاح شده به ترتیب 
مربوط به اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس، سازمان جهادکشاورزی و اداره کل 
کمیته امداد امام خمینی)ره( بوده اســت. همچنین12طــرح صنعتی با اعتبار 
هزارو 1۸0میلیارد ریال و ۶پروژه عمرانــی با اعتبار 1۵۵میلیاردریال، همزمان 
با هفته دولت در شــهرک ها و نواحی صنعتی استان به بهره برداری رسیده است. 
بهره برداری از سالن های ورزشی و مدارس شــهری و روستایی، بهره برداری از 
2هزارو ۶۴۵میلیارد ریال طرح های گازرسانی به روستا ها و 320واحد صنعتی 
از دیگر طرح های افتتاح شده در استان بوده است. بیشتر پروژه های افتتاح شده 
در استان از اهمیت محوری برخوردارند و هریک در پیشرفت اقتصادی استان 
و حتی کشور تأثیرگذار هستند. طرح های عمرانی و صنعتی در استان عالوه بر 

پیشبرد اهداف اقتصادی، زمینه ساز ایجاد اشتغال نیز می شود.

بوشهر
در شــهریورماه سال جاری 

و به ویژه به مناسبت هفته دولت، 
۶37پــروژه عمرانــی، تولیــدی و 

اقتصادی به ارزش 2هزارو ۴۵7میلیاردتومان 
در استان بوشــهر افتتاح یا عملیات اجرایی 

آنها آغاز شده اســت. از این میان، ۴91پــروژه با هــزارو ۶30میلیاردتومان به 
بهره برداری رسید و کلنگ ســاخت 1۴۶پروژه عمرانی، تولیدی و اقتصادی به 
ارزش ۸2۶میلیارد و 7۸0میلیون تومان نیز به زمین زده شد که بیشترین آنها به 
ترتیب در شهرستان های دشتستان، بوشهر و کنگان قرار دارد. اینها درحالی است 
که با نگاهی به فهرســت بلندباالی پروژه های افتتاحی و قابــل کلنگ زنی در 
10شهرستان بوشهر، چنین به نظر می رسد که بیش از هرچیز، تعدد پروژه ها و 
طرح های کوچک و متوسط مدنظر برخی مسئوالن استان بوده است و نمی توان 
ارزیابی دقیقی از ضریب نفوذ و تأثیر این طرح ها در رفع گرفتاری ها و مشکالت 
مردم ارائه کرد، چراکه از افتتاح طرح های حیاتی و حســاس در هفته دولت که 
بتواند در تقویت شالوده های اقتصادی و تولیدی استان به ویژه در بخش اشتغال 

نقش محوری داشته باشد، عمال خبری نیست.

همدان
امســال در اســتان همدان 2۸7پروژه در حوزه های مختلف و با ارزش بیش از 
3هزارو۵00میلیاردتومان تا پایان شــهریورماه و به مناسبت هفته دولت افتتاح 
می شود. به گفته مسئوالن ارشد همدان، به دلیل پایان عمر دولت دوازدهم، هیچ 
پروژه ای کلنگ زنی نمی شود تا مدیران دولت سیزدهم دراین زمینه تصمیم گیری 
کنند. راه اندازی پتروشــیمی هگمتانه پس از 1۸ســال و همچنین تأمین آب 
پتروشیمی ابن سینا، از مهم ترین فعالیت های مدیران همدان در یک سال اخیر 
بوده است. افتتاح بیمارستان فرشچیان با 217تخت، بیمارستان بهار با ۸۴تخت، 
بیمارستان اسدآباد با 12۸تخت، بخش سوختگی بعثت با ۵0تخت، بیمارستان 
نهاوند با 1۵0تخت و بیمارستان شــهید سلیمانی تویسرکان ازجمله مهم ترین 
اقدام های انجام شده در حوزه درمانی بوده اســت . بیمارستان هزار تختخوابی 
اکباتان که بیش از 7۵درصد پیشــرفت فیزیکی دارد نیــز در آینده نزدیک به 
بهره برداری می رسد. همچنین افتتاح مرکز جامع سرطان از مهم ترین اقدام های 

انجام شده در استان همدان بوده است. 

اصفهان
امسال 2هزارو ۵۴2پروژه و طرح به مناسبت هفته دولت در استان اصفهان افتتاح 
شد که ازجمله آنها می توان به افتتاح 7۸سامانه مخابرانی و به دنبال آن ارتقای 
کیفیت دسترسی به اینترنت و توسعه شــبکه دیتا در شهرستان های اصفهان، 
خوانسار و شهرضا اشاره کرد. ازســوی دیگر افتتاح 31طرح اقتصادی، عمرانی، 
کشاورزی، آبرسانی و مسکن محرومان در شهرستان چادگان، افتتاح 2۵پروژه 
در گلپایگان، افتتاح 7۶پروژه عمرانی و خدماتی در تیران و کرون، بهره برداری 
از32پروژه عمرانی در نجف آباد، گشــایش 7۸پروژه عمرانی در شهرضا، افتتاح 
۴۴پروژه در نطنز و... ازجمله اقدام های انجام شده در سراسراستان به مناسبت 
هفته دولت بوده است. اینها درحالی است که برخی از این طرح ها مانند ساخت 
مســکن مددجویی، نیمی از آنچه دولت وعده اجرای آن را درگذشته داده بود، 
به شمار و برخی دیگر به ویژه در شهرستان ها تنها کلنگ زنی شده و تا بهر ه برداری 
از آنها راه درازی درپیش اســت. دراین میان 3طرح ســامانه دوم آب رســانی 
اصفهان، ساخت هزارو 1۵0مسکن برای محرومان و بهره برداری از قطارشهری 
اصفهان- شــهرجدید بهارستان از طرح های شاخص اســتان است که هنوز به 

نتیجه نرسیده اند.

فارس
در هفته دولت بیش از 919طرح و پروژه بــا اعتباری درحدود 2۴هزارمیلیارد 
تومان دراستان فارس افتتاح یا کلنگ زنی  شد. این پروژه ها بیشتر در حوزه های 
آب رسانی، راه سازی، توسعه روستایی و عشایری، گسترش فضا های آموزشی، 
فرهنگی، تقویت زیرســاخت های آموزش وپرورش، امور بهداشــت و درمان، 
برق رسانی، عمران شهری، مسکن، ورزش، تولید و اشــتغالزایی، کشاورزی، 
گردشــگری و خدمات متمرکز بوده اســت. به گفته مســئوالن ارشد استان، 
آبرســانی به »زرین دشــت« و بهره مندی 3۵هزارنفر از آب ســد »رودبال« 
ازجمله پروژه های مهم دولت بود که به بهره برداری رسید. همچنین در زمینه 
ســاخت بزرگراه ها، راه های اصلی، فرعی، روستایی و عشــایری، ۴7پروژه با 
صرف هزینه ای بیش از ۴هزارو 321میلیارد تومان در هفته دولت افتتاح شد. 
با این حال آزادراه شیراز به اصفهان با 22۵کیلومتر طول، همچنان در مرحله 

9۴درصد پیشرفت فیزیکی اســت و با وجود اینکه بیشترین تزریق اعتبار و 
پیشرفت را در 2سال اخیر داشته، اما هنوز به بهره برداری 

نرسیده است. 

همشهری در پرونده ویژه ای به بررسی 
 آماری اجرای طرح ها و پروژه های

  ویژه هفته دولت در استان ها
 پرداخته است

هرسال در هفته دولت در نقاط مختلف کشور شاهد بهره برداری و کلنگ زنی از طرح ها و پروژه های مختلفی هستیم که 
هدف از اجرای آنها، گره گشايی از مشکالت مردم است؛ موضوعی که به نظر گاهی اوقات در پس ارائه آمارهای 

پرحجم ازسوی مسئوالن مربوط به فراموشی سپرده می شود.
هفته دولت سال جاری درحالی در روزهای اخیر پشت ســر گذاشته شد که کشور در شرايط 

انتقال از کابینه دوازدهم به دولت ســیزدهم بود و با توجه به وضعیت اقتصادی موجود 
و همچنین اعمال تحريم های ظالمانه ازسوی دشمنان ايران، به نظر می رسید در 

برخی از استان ها با کاهش تعداد طرح ها و پروژه های افتتاح شده مواجه 
بوديم؛ موضوعی که در میزان طرح های کلنگ زنی شده نیز بی تأثیر 

نبود. با توجه به اين موضوع در پرونده پیش  رو ضمن بررسی 
آماری پروژه ها و طرح های افتتاح شده در استان ها، 

به معرفی مهم ترين طرح های جا مانده در 
استان های مختلف نیز می پردازيم 

که در ادامه می خوانید.

 هفته ای برای عمران 
و توسعه
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آذربایجانغربی
اســتان آذربایجان غربی درحالی هفته دولت ســال جاری را پشت سر گذاشت که 
3پروژه مهم در مرکز استان که سال هاست نیمه کاره مانده، به بهره برداری نرسید. 
پروژه کنارگذر دوم، میدان امام)ره( و روگذار ورودی شــهر که مطالبه شهروندان 
است به هفته دولت سال جاری نرســید و بخش باقی مانده اتوبان تبریز- بازرگان 
در قســمت آذربایجان غربی هم همچنان نیمه کاره ماند، اما ازمجموع پروژه های 
هفته دولت، 393پــروژه عمرانی بــا ۶97میلیاردتومان افتتاح و 32پــروژه نیز با 
132میلیارد تومان کلنگ زنی شــد. همچنین 29پروژه شهری با 37میلیارد 
تومان اعتبار ازســوی شــهرداری ها افتتاح و 3پروژه نیز کلنگ زنی شد. 
حجم ریالی پروژه های افتتاحی و کلنگ زنی شــده در حوزه عمرانی 
۸29میلیاردتومان بوده است. ازسوی دیگر در هفته دولت امسال 
1۶پروژه اقتصادی با هزارو ۴2۸میلیاردتومان اعتبار افتتاح و 
2پروژه نیز با 7۵0میلیارد تومان کلنگ زنی شد. براساس 
اعالم مسئوالن استان، با افتتاح پروژه های اقتصادی 
در هفته دولــت برای هزارو 2۶۴نفر اشــتغال 
ایجاد می شــود. نکته مهم در پروژه های 
هفته دولت کلنگ زنی32پروژه بود که 
باتوجه به پایان کار دولــت دوازدهم و 
آغازبه کار دولت ســیزدهم و کمبود منابع 
مالی برای اتمام پروژه های فعلی، کارشناســان 
معتقدند از پشــتوانه اجرایی و اعتبــاری محکمی 

برخوردار نیستند.

اردبیل
به مناسبت هفته دولت 221طرح و پروژه عمرانی و اقتصادی در استان 
اردبیل به بهره برداری رسیده است که شامل ۵۶طرح اقتصادی و تولیدی با 
77۵میلیاردتومان اعتبار و 1۶۵طرح عمرانی با حدود 3هزارمیلیاردتومان اعتبار 
بوده است. مهم ترین طرح های افتتاح شده دراستان شامل۴1طرح کشاورزی، 
۸1پروژه عمرانی درحوزه عشایری، گازرســانی به 1۴روستا و اجرای 21طرح 
راهداری اســت. ۴خطه کردن جاده ها از حیاتی ترین نیازهای استان است که 
در هفته دولت طرح ۴خطه کردن 20کیلومتر از ۶0کیلومتر وعده داده شده در 
سال جاری، به بهره برداری رسید تا طی ۴سال گذشته میزان بزرگراه های استان 
از ۵0کیلومتر به 1۸۵کیلومتر برسد و به گفته مسئوالن ۴0کیلومتر باقی مانده 
تا آخر سال تکیمل خواهد شد. دراین میان راه آهن اردبیل را می توان مهم ترین 
پروژه ای دانســت که وعده تکمیل آن تا پایان دولت دوازدهم داده شده بود، اما 
به سرانجام نرسید و به گفته مســئوالن، 900میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل 
آن نیاز است. ازســوی دیگر بهره برداری از پل قدس اردبیل نیز به هفته دولت 
سال جاری نرسید. براساس اعالم مسئوالن ارشد استان اردبیل، با توجه به تأکید 
بر تکمیل پروژه های نیمه تمام، در هفته دولت سال جاری آغاز پروژه های جدید در 
اولویت قرار نداشت و فقط پروژه هایی که تأمین اعتبار آنها قطعی بوده یا ازسوی 

سرمایه گذار بخش خصوصی انجام می شود، کلنگ زنی شده است.  

چهارمحالوبختیاری
113طرح و پروژه عمرانی در هفته دولت امسال دراستان چهارمحال وبختیاری 
به بهره برداری رســید که هرچند درجهت رفع نیازهای اهالی مناطق شهری و 
روســتایی موثر بوده اســت، اما برخی پروژه های مهم این استان در هفته دولت 
سال جاری نیز به بهره برداری نرسید که ازجمله آنها می توان به راه آهن مبارکه 
- سفیددشت - شهرکرد، آب رســانی بن به بروجن، جاده شهرکرد به شلمزار و 
سایر طرح های جاده سازی مهم این استان اشاره کرد. برای اجرای این طرح ها 
3هزارو 2۵۴میلیارد ریال ازسوی 17دستگاه اجرایی دراستان هزینه شده که با 
بهره برداری از آنها زمینه مناسب برای اشتغال مستقیم 9۶۴نفر فراهم می شود. 
همچنین در هفته دولت امســال  عملیــات اجرایی 30طرح جدیــد با 2هزارو 
393میلیارد ریال در استان آغاز شد که شامل حوزه های آموزشی، زیرساختی، 
فرهنگی - مذهبی، فضای اداری، کشاورزی،  گردشگری و مسکونی است. اینها 
درحالی است که این استان در حدود هزارو ۵00طرح عمرانی نیمه تمام دارد که 
برای تکمیل آنها به ۵هزارمیلیارد تومان اعتبار نیاز است. کارشناسان اقتصادی 
استان معتقدند برخی از طرح هایی که اجرای آنها در سال های گذشته آغاز شده، 
توجیه فنی و اعتباری نداشــته و چنانچه اعتبار موجود برای تکمیل طرح های 
مهم استان اختصاص داده می شد، تأثیرهای بهتری در استان برجا می گذاشت. 

قم
در هفته دولت امسال ۸۵طرح و پروژه با اعتباری درحدود ۸هزارو ۴2۴میلیارد 
ریال در اســتان قم به بهره برداری رســید که با افتتاح این طرح ها برای هزارو 
32۶نفر اشــتغال زایی مســتقیم صورت گرفته است. بیشــترین حجم ریالی 
طرح های هفته دولت با نزدیک 3هزار میلیاردریال اعتبار، به طرح های صنعتی 
اختصاص دارد که دراین بخش، ضمن بهره بــرداری از 1۶طرح صنعتی، برای 
7۵0نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد شده است. در نخستین روز از هفته دولت 
امسال از 2واحد شــاخص صنعتی در بخش صنایع لوازم خانگی و بسته بندی و 
برخی خطوط تولید دیگر به صورت نمادین بهره برداری شد که این برنامه نشان 
دهنده توجه ویژه مسئوالن استان به رونق صنایع است. ازسوی دیگر 11طرح 
درحوزه مدیریت شهری با اعتباری درحدود 2هزارو 7۶۴میلیارد ریال، 2۵طرح 
کشاورزی با هزارو 1۴میلیارد ریال سرمایه گذاری، 1۶طرح عمرانی - زیربنایی 
با 9۵۸میلیارد ریال اعتبار، 10طرح آموزشــی با ۵۶۵میلیارد ریال اعتبار، یک 
طرح تفریحی - گردشگری با ۶0میلیارد ریال سرمایه گذاری، 2طرح بهداشت و 
درمان با ۵1میلیارد ریال اعتبار و ۴طرح زیست محیطی با 22میلیارد ریال اعتبار 
در هفته دولت امسال به بهره برداری رسیده  است. از میان طرح های افتتاح شده، 

جای طرح های فرهنگی و ورزشی خالی است.

سمنان
 امسال تعداد پروژه ها و طرح های هفته دولت در استان سمنان امسال ۴01مورد 
بود که شــامل بهره برداری از 317طرح و کلنگ زنی ۸۴ پروژه جدید می شــود. 
برای اجرای این تعداد پروژه هزارو2۸۵میلیارد تومان اعتبار صرف شــد. از میان 
پروژه های افتتاح شده در سمنان، 2۸3مورد عمرانی اســت که برای اجرای آنها 
درمجموع ۴0۴میلیارد تومان اعتبار هزینه شده و 3۴پروژه دیگر شامل طرح های 
ســرمایه گذاری اقتصادی اســت که با ۸۸1میلیاردتومان اعتبار به بهره برداری 
رسیده اســت. عالوه بر طرح های به بهره برداری رســیده، کلنگ ۸۴طرح نیز با 
پیش بینی اعتبار ۴0۵میلیاردتومان به زمین زده شد. درمیان پروژه های عمرانی 

و زیرساختی افتتاح شده ســمنان، بخش عمده طرح ها مربوط به کشاورزی، 
آب وفاضالب و توسعه روستایی بوده است. افتتاح ۴3طرح بخش کشاورزی 

ســمنان در هفته دولت برای هزارو192 نفر شــغل ایجاد و اجرای 
۶1طرح در حوزه آب و فاضالب هم بخشی از نیاز ساکنان مناطق 

مختلف استان به آب آشامیدنی به ویژه در روستاها را رفع کرد. 
البته عمده طرح های به بهره برداری رسیده در سمنان 

مربوط به حوزه تولید و صنعت و اشــتغال هســتند. 
درعین حال همچنان پروژه های مهمی ازجمله جاده 

سمنان- فیروزکوه و چند جاده بین شهری دیگر، پروژه 
حرم تا حــرم، اجرای طرح جمع آوری آب های ســطحی و 

ساماندهی فاضالب شهرهای استان، تکمیل ورزشگاه  شاهرود و 
کنارگذرهای استان، نیمه کاره باقی مانده اند.

مازندران
به گفته مسئوالن مازندران، امسال سهم این استان از افتتاح های هفته 

دولت 3۸۸طرح و پروژه بود که با اعتباری درحــدود 2هزارو۵۵میلیاردتومان 
به بهره برداری رســیدند. از این تعداد پروژه افتتاح شده، ۵۶طرح در حوزه های 
صنعتی و تولیــدی بودند که برای اجرای آنها ۶07میلیاردتومان هزینه شــد و 
72۸نفر نیز درآنها مشــغول به کار شــدند. ۵3طرح نیز مربوط به طرح هادی 
روســتاها و مســکن محرومان بود و 30پــروژه هم در حوزه شــهری با صرف 
۵7میلیاردتومان اعتبار به بهره برداری رســید. ۴۵پــروژه نیز در بخش عمران 
روستایی افتتاح شده اســت. همچنین 10۶طرح در بخش پروژه های خدماتی 
قرار دارد. کلنگ زنی ۴7پروژه زیرساختی و عمرانی با 1۸2میلیاردتومان اعتبار 
نیز از دیگــر آمارهای هفته دولت امســال در مازندران بوده اســت. اما درمیان 
پروژه های افتتاح شــده همچنان جای خالی برخی پروژه هــای مهم و حیاتی 
استان که سال هاست به سرانجام نرسیده اند، محسوس است. نیروگاه زباله سوز 
ساری که یکی از مهم ترین طرح های زیرســاختی مازندران به حساب می آید 
همچنان نیمه کاره مانده و طرح های مهم دیگری مانند مجتمع فرهنگی - هنری 
تاالرمرکزی ساری با گذشت حدود 12ســال از کلنگ زنی و پیشرفت فیزیکی 

بیش از 90درصد، بازهم به بهره برداری نرسیده است.

خراسانشمالی
در خراسان شــمالی ۵99پروژه بــه ارزش هزارو70۸میلیــارد تومان در هفته 
دولت به صــورت متمرکز به بهره برداری رســید. دوســوم از ایــن پروژه ها در 
حوزه اقتصادی بود که با بهره بــرداری از آنها برای بیش از 3هزارنفر اشــتغال 
ایجاد می شــود. همچنین 9پروژه بخش راهداری به ارزش ۴7۶میلیارد ریال 
در استان بهره برداری شده اســت. این پروژه ها شامل ســاخت ۶دستگاه پل، 
بهسازی و روکش آســفالت محور چمن بید - گرمه و بجنورد - جنگل گلستان 
و راه روســتایی نظرعلی - نظرمحمد شهرستان شیروان می شود که درمجموع 
به طول 1۸/۶کیلومتر به بهره برداری رسیده است. همچنین 17پروژه با پیشرفت 
فیزیکی باالی ۸0درصد در حوزه رفع نقاط حادثه خیز، ساخت پل های ضروری 
و راه های روستایی درحال انجام است که به تدریج طی هفته های آینده تکمیل 
و به بهره برداری می رســد. عالوه براینها 1۸پــروژه بخش خصوصی و عمرانی 
در شهرک ها و نواحی صنعتی استان خراسان شــمالی به مناسبت هفته دولت 
به بهره برداری رسیده اســت. تعــداد و میزان ســرمایه گذاری ها در پروژه های 
بخش خصوصی شهرک های صنعتی نسبت به هفته دولت سال گذشته دوبرابر 
شده اســت. طرح های عمرانی و زیرساختی بهره برداری شــده در هفته دولت 
امسال نیز نسبت به سال گذشته به لحاظ تعداد و اعتبار افزایش سه برابری دارد.

قزوین
 در اســتان قزوین ۵21طرح عمرانی، زیرســاختی، صنعتی و کشــاورزی در 
هفته دولت ســال جاری با اعتباری درحدود ۶00میلیاردتومان  به بهره برداری 
رسیده است. این تعداد طرح، حدود ۴هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم 
درسطح استان ایجاد می کند. روند ساخت این طرح ها به صورت میانگین 12ماه 
طول کشیده است. اینها درحالی است که امسال تعداد طرح های ویژه هفته دولت 
دراستان قزوین، حدود 127درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. با 
این وجود پروژه هایی ازجمله طرح توسعه امامزاده حسین)ع(، بیمارستان دولتی 
700تختخوابی، مجموعه تئاترشهر، ورزشــگاه ۶هزارنفری، تکمیل محورهای 
قزوین-الموت - تنکابن و قزوین- کالچای و...  همچنان نیمه تمام باقی مانده اند. 
بررسی ها نشان می دهد درمجموع 37۴پروژه نیمه تمام دولتی در استان قزوین 
وجود دارد که برای تکمیل آنها به حدود 2هزارو ۶00میلیارد تومان اعتبار نیاز 
است؛ پروژه هایی که به طور متوسط درحدود ۴3درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

ایالم
در هفته دولت امســال 1۴9پروژه عمرانی، شــهری، خدماتی، 

کشــاورزی و... در اســتان ایــالم بــا اعتبــاری بیــش از 
۴3۸میلیاردتومان و ایجاد  اشــتغال بــرای هزارو۶۵0 

نفر افتتــاح یــا کلنگ زنی شــد. پروژه ها بیشــتر 
شامل تأمین برق منطقه گردشــگری ارغوان، 

مرکز جامع آســیب دیدگان شــهر ایالم، 
هنرســتان اســتثنایی ایالم، توسعه 

هنرســتان مصلی نــژاد، تعمیر و 
توســعه اورژانس بیمارستان 

امام خمینــی)ره( ایالم، 
اجرای طــرح هادی 
روســتاهای قجــر 
چنارباشــی،  و 

بهســازی و کف ســازی 
خیابــان ســعدی شــمالی، 

بازســازی بلوار امام خمینی )ره( 
و... بود. اینها درحالی اســت که یکی از 

مهم ترین پروژه های اســتان ایالم ساخت 
بیمارستان 37۶تختخوابی اســت که طی 12 

سال گذشــته 9۵درصد پیشــرفت فیزیکی داشته 
و هنوز به بهره برداری نرسیده اســت. به گفته مســئوالن 

دانشگاه علوم پزشکی اســتان، با افتتاح مرکز اورژانس 
71تختخوابی در هفته دولت، نیاز درمانی اســتان 

تاحدود زیادی مرتفع شده و در ماه آینده نیز 
بیمارستان 37۶تختخوابی شهرایالم به 

بهره برداری می رسد.

کرمانشاه
9هــزارو  حــدود 

۸90میلیارد تومــان پروژه و طرح 
در هفته دولت سال جاری در استان کرمانشاه 

افتتاح و کلنگ زنی شــده  که از این تعــداد، 209مورد 
عمرانی و 2هزارو 1۴مورد نیز اقتصادی بوده است. برای پروژه های 

عمرانی هزارو 3۸۴میلیارد تومان و برای پروژه های اقتصادی نیز ۸هزارو 
۵0۶میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام شده است. همه اینها درحالی است که 
برخی پروژه های مهم اســتان همچنان به سرانجام نرسیده اند؛ رسیدن راه آهن 
غرب به مرز خسروی یکی از این پروژه هاست که جزو برنامه قانون چهارم توسعه 
کشور بود که با وجود رسیدن به برنامه ششم توســعه، هنوز عملی نشده است. 
پاالیشگاه آناهیتا، پتروشیمی اسالم آبادغرب نیز ازجمله پروژه های زیرساختی 

استان به حساب می آیند که هنوز به نتیجه نرسیده اند. 

کرمان
امســال در هفته دولت درمجمــوع 3۵7طرح و پــروژه با اعتبــاری درحدود 
10هزارمیلیــارد ریال دراســتان کرمــان افتتاح و ۸۸پــروژه نیز بــا اعتبار 
12هزارمیلیارد ریال کلنگ زنی شده اســت. دراین میان پروژهای برق رسانی، 
آب رساني و گازرساني به روستاها ازجمله پروژه های مهم و حیاتی افتتاح شده 
در سال جاری بودند. هرچند استان کرمان داراي پروژه هاي نیمه تمامي با عمر 
باالي 10-12 سال است، اما مسئوالن ارشد استان معتقدند که بیشتر پروژه های 
کلنگ زنی شده در هفته دولت سال جاری دارای موافقت نامه اعتباری یا پشتوانه 
مالی هســتند و پیگیري هاي هر روزه برای به ســرانجام رسیدن شان ازسوی 
استانداری انجام مي شود؛ روندی که با تشکیل شورای راهبردی مدیران ارشد 

استان با جدیت بیشتری دنبال می شود. 

سیستانوبلوچستان
۵۵۴پروژه با اعتباری درحدود هزارو۶70میلیاردتومان در هفته دولت سال جاری 
دراستان سیستان وبلوچستان به بهره برداری رسیده است که می تواند برای 1۴ 
هزارو۶00نفر دراین استان شغل ایجاد کند. مقایســه ارزش ریالی ۵۵۴پروژه  
هفته دولت امسال با سال گذشته رشد ۴2درصدی را نشان می دهد؛ پروژه هایی 
که در همه بخش ها ازجمله بهداشــت و درمان، حمل ونقل، آموزشی، ورزشی، 
شــهرداری و دهیاری ه متمرکز بوده اســت. همچنین 37درصد از پروژه های 
هفته دولت امسال در اســتان حاصل تالش بخش خصوصی بوده است. فرودگاه 
سراوان، فاز نخست کارخانه سیمان تیس، پل ماشکید مهرستان و پل خیرآباد 
ایرانشهر نیز از پروژه های شاخص استان هستند که زمان زیادی برای بهره برداری 
از آنها باقی نمانده است. گفتنی است طرح های زیادی در استان دردست ساخت 
است که بهره برداری از آنها کمی زمانبر است. همچنین در هفته دولت سال جاری 

79پروژه با اعتباری درحدود 7۶3میلیاردتومان کلنگ زنی شد.

گیالن
براســاس آمارهای اعالم شده ازسوی مسئوالن، به مناســبت هفته دولت 923 
طرح و پروژه عمرانــی و اقتصادی با 2هزارو 32۶ میلیــارد تومان اعتبار هزینه 
شده، دراســتان گیالن به  بهره برداری رسیده اســت. ازاین تعداد، ۶9پروژه با 
اعتباری درحدود هزار میلیاردتومان و ایجاد اشتغال برای ۸99نفر، ازسوی 
بخش خصوصــی انجام شده اســت. اینها درحالی اســت کــه با وجود 
اقدام های انجام شده، ســاخت مسیر ریلی رشــت به بندرانزلی و 
آستارا هنوز به ســرانجام نرسیده است. همچنین تکمیل باقی 
مانده آزادراه رشــت - قزوین، ســاخت چند بیمارستان و 
تجهیز آنها، تجهیز کتابخانه مرکزی رشــت، تکمیل 
ساخت مســکن محرومان و مسکن مهر، تکمیل 
چند ســدمخزنی و الســتیکی نیز به نتیجه 
نهایی نرسیده اســت. درمجموع حدود 
۴هزارو۵00 پروژه نیمه تمام عمرانی 
دراســتان گیالن وجود دارد که 
نمی توان رقم دقیقی برای 
میزان اعتبار موردنیاز 

آنها اعالم کرد. 

زنجان
بررســی های 

نشــان می دهــد 
پروژه هــای  امســال 

افتتاح شده در استان زنجان 
به مناســبت هفته دولت، نسبت 

به سال های گذشــته کاهش داشته  و 
درمجموع ۴۵0پروژه بــا هزینه کرد هزارو 

7۴۸میلیاردتومــان به بهره برداری رســیده  یا 
کلنگ زنی شده است. این پروژه ها هرچند برای استان 

چندان بزرگ و راهبردی نبودند، اما بخش قابل توجهی از 
دغدغه های مردم در حوزه های آب، گاز، راه، توسعه شهری و 

عمران و آبادانی روستاها را رفع می کنند. براساس اعالم مسئوالن 
استان، افتتاح 1۵پروژه آبرسانی، 10پروژه در حوزه میراث فرهنگی، 

۵پروژه آبخیزداری و تعدادی پروژه برق رســانی از مهم ترین اقدام های 
انجام شده به مناسبت هفته دولت در اســتان زنجان بوده است. دراین میان 

باید اشاره کرد که از پروژه های هفته دولت امسال، فقط 2درصد آنها به کلنگ زنی 
مربوط می شد و بیشتر فعالیت ها بر تکمیل و بهره برداری از پروژه های نیمه تمام 

متمرکز شده بود.
 

یزد
 در هفته دولت ســال جاری، شــاهد افتتاح و آغاز اجرای ۵32طــرح و پروژه با 
اعتباری بیــش از 3هزارو31۴میلیاردتومان دراســتان یــزد بودیم. ازمجموع 
این تعداد، ۵13طــرح با اعتبــاری افزون بــر 2هزارو۵2۴میلیاردتومان مورد 
بهره برداری قرارگرفت. بیشترین سرمایه گذاری صورت گرفته دراین طرح ها را 
بخش خصوصی در حوزه صنایع و معادن، ازجمله در زمینه راه اندازی کارخانه های 
کاشی، فوالد و سرب و روی و بخش کشاورزی در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی 
انجام داده اســت. امسال ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان با توجه به 
مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاران، دارای بیشترین میزان سرمایه گذاری 
با اعتباری بیش از هزارو7۵9 میلیاردتومان بوده است و در ادامه جهادکشاورزی، 
میراث فرهنگی و دانشگاه علوم پزشکی بیشترین سرمایه گذاری بخش خصوصی 
را به نام خود ثبت کردند. ازسوی دیگر در بخش دولتی بیشترین تعداد پروژه ها 
مربوط به اقدام های زیرساختی ازجمله ساخت پست برق، ایجاد مخزن تأمین 

آب، گازرسانی به صنایع و شهرک صنعتی بوده است. 

خوزستان
در هفته دولت امســال 320پروژه با اعتباری بیــش از 2هزارمیلیارد تومان در 
خوزســتان افتتاح یا کلنگ زنی  شــد. این پروژه ها در بخش های کشــاورزی، 
آب رسانی، برق رســانی، آموزش و ورزشی در خوزســتان هستند و برای حدود 
3هزارو9۵0نفر اشــتغال ایجاد می کنند. مهم ترین بخش پروژه های امســال 
هفته دولت در خوزستان،  طرح های آب رسانی بود. بنابر اعالم مسئوالن شرکت 
آب وفاضالب خوزستان، 10پروژه آب رسانی شــهری و روستایی در خوزستان 
طی هفته دولت امســال به بهره برداری رســیده که برای بهره بــرداری از آنها 
بیش ازهزارو۸90 میلیارد ریال هزینه شده بود. با توجه به اینکه مهم ترین مشکل 
خوزستان در زمینه آب وفاضالب است، پروژه های این بخش اهمیت زیادی برای 
شهروندان دارد و ازسوی دیگر افتتاح طرح های کشــاورزی هم می تواند سهم 

مهمی در کاهش نرخ بیکاری استان داشته باشد.

کهگیلویهوبویراحمد
براســاس اعالم اســتانداری کهگیلویه وبویراحمد، در هفته دولت سال جاری 
۵0پروژه عمرانی و طرح اقتصــادی با اعتبار هزارمیلیاردتومان دراین اســتان 
به بهره برداری رســید. این پروژه ها در بخش های شــامل اقتصادی، درمانی، 
بهداشتی، ورزشی مدارس و زیرســاخت ها و پروژه های عمرانی در حوزه منابع 
آب و راه ها بودند. مهم ترین طرح های این اســتان در حوزه اشــتغال زایی است 
که در این بخش، پتروشیمی دهدشــت و گچساران و معدن سلیستین بهمئی 
کار خود را در هفته دولت با 23هزارمیلیارد تومان اعتبار آغاز کردند. بنابر 
اعالم معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد 
2واحد پتروشیمی دیگر در دهدشت و گچساران و کارخانه کربنات 
استرانسیم براســاس ظرفیت معادن سلستین بهمئی نیز در 

دهه فجر امسال کلنگ زنی می شوند.
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  گاليه از وضعیت بازار مرغ
در روزهای اخیر نوسان قیمت مرغ در شهر شیراز محسوس بود و برخی شهروندان نیز برای تأمین 
این کاالی اساسی سفره خود با مشکل مواجه شدند. اگرچه مسئوالن اعالم کرده اند وضعیت عرضه 
مرغ به زودی به ثبات می رسد، اما تکرار این وضعیت در مقاطع مختلف مردم را با مشکل مواجه 
کرده است. مسئوالن باید درباره دالیل بروز مشکل در بازار کاالهای اساسی مردم شفاف سازی 

کنند و به دنبال رفع اصولی مشکل باشند. با درمان های مقطعی مشکلی حل نمی شود.
سیدزاده از شیراز

صدای همشهری

  شنبه 20 شهریور 1۴00 
شماره ۸311 

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.

 دشت زیبای سالنسر در استان گیالن
 عکس: شهرام حافظی

فرحناز چراغی 
خبرنگار

بیش از 2دهــه از وعــده اجرای طــرح تله کابین 
طاق بستان در شهر کرمانشاه می گذرد، اما با وجود 
گذشــت ســال ها از آغاز اجرای این طرح، هربار 
بهره برداری از تله کابین به درهای بســته می خورد و گویا قرار 
نیست شــهروندان کرمانشــاهی  به این زودی ها از امکانات آن 
بهره منــد شــوند. دراین میــان اختــالف شــهرداری و اداره 
میراث فرهنگی، مهم ترین مشکل برسر به سرانجام رسیدن طرح 

تله کابین در سال های اخیر بوده است.
مجموعــه طاق بســتان کرمانشــاه یکــی از آثــار تاریخی و 
منحصربه فردی است که آثاری ازجمله سنگ نگاره اردشیر دوم 
ساسانی و 2ایوان ســنگی به نام های ایوان کوچک و بزرگ را در 
خود جا داده است. این اثر در 1۵دی ماه سال1310 به شماره172 
در فهرســت آثارملی به ثبت رســید و مقدمات تشکیل پرونده 
برای ثبت جهانی نیز از چند ســال قبل آغاز شده است. درچنین 
شرایطی کارشناسان و مسئوالن میراث فرهنگی معتقدند عبور 
تله کابین از محوطه طاق بستان، این اثر تاریخی از مسیر جهانی 

شدن دور می کند.
عملیات اجرایی ساخت تله کابین کرمانشاه در جوار طاق بستان 
درســال139۸ و پس از مدتی رکــود، بار دیگــر کلید خورد. 
براین اســاس قرار بود پیمانکار بخش خصوصی درنهایت کار را 
سال1۴02 تحویل دهد. هرچند این بار نیز پای مخالفت فعاالن 
اجتماعی و دوست داران محیط زیست به میان آمد، اما درنهایت 
این ســرمایه گذار بود که موفق شد با ایســتادن درمقابل همه 
مخالفان، کار خود را آغاز کند. ۵درصــدی از کار هم با پیمانکار 
جدید پیش رفت تا اینکه در اوایل ســال جاری خبر پایان کار و 

فسخ قرارداد این پیمانکار در رسانه ها شد.

نبايد ثبت جهانی طاق بستان به تأخیر بیفتد
اکنون اما استاندار کرماشناه از شناسایی مسیر جدید برای اجرای 
طرح تله کابین طاق بستان خبر می دهد. »هوشنگ بازوند« اخیرا 
در جلسه بررسی مسیر جدید برای اجرای این طرح با بیان اینکه 
حدود 20سالی می شود قرار اســت طرح تله کابین در کرمانشاه 
اجرا شود، اما هربار با مشکالتی مواجه شده است، می گوید: نکته 
مهم اینجاســت که در اجرای این طرح نباید به آثار باســتانی و 
میراث فرهنگی کرمانشاه، یعنی طاق بستان، صدمه ای وارد نشود.

وی ادامه می دهد: قرار نیســت موضوع های گذشــته را درباره 

تله کابین کرمانشــاه دوباره تکرار کنیم، اما ضروری است که با 
توجه ویژه به نــکات علمی، فنی و اصولی به اجــرای این پروژه 

کمک شود.
بازوند اظهار می کند: با توجه به اینکه مجموعه تاریخی طاق بستان 
در مسیر ثبت جهانی قرار دارد، قرار نیست اجرای پروژه تله کابین 
خدشه ای به این موضوع مهم وارد کند و ثبت جهانی این مجموعه 

به تأخیر بیفتد.

استاندار: روند اجرای طرح تسهیل شود
به گفته استاندار، مســیر جدید پروژه تله کابین در طاق بستان 
کرمانشاه شناسایی شده است که چشم انداز بسیار زیبایی از این 
شهر را برای گردشگران به وجود می آورد و در مجموع زمینه ساز 

رونق گردشگری در استان کرمانشاه نیز می شود.
بازوند از همه دســتگاه ها و مدیران اجرایی اســتان خواست تا 
روند اجرایی این پروژه را هرچه ســریع تر تسهیل و درنهایت تا 
یک ماه آینده روند اجرای آن آغاز شــود؛ موضوعی که می تواند 
سرآغاز فصل جدیدی از اجرای طرحی باشد که مردم این شهر 
سال هاســت در انتظار بهره برداری از آن هستند و می تواند گام 

موثری در توسعه شهری کرمانشاه به حساب آید.

در جست وجوی سرمايه گذار جديد
رئیس ســازمان ســرمایه گذاری و مشــارکت های شهرداری 
کرمانشاه در گفت وگو با خبرنگارهمشهری دراین باره می گوید: 
برای ادامه اجرای طرح تله کابین کرمانشاه یک سری طرح ها در 
جلسه های استاندار با مسئوالن ارشــد وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی ارائه شــده، اما هنوز به تصویب 
نهایی نرسیده است. »علی اصغر خزلی« می افزاید: مشکل مهم 
موجود در اجرای طرح، اختالف شــهرداری کرمانشــاه با اداره 
میراث فرهنگی در زمینه صدور مجوزهای الزم بود که دراین باره 
پیشنهادهایی ازسوی استاندار و تیم مشاوران به مسئوالن ارشد 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باهدف رفع 
مشکل ارائه شد که امیدواریم گره گشای طرح باشد و سبب شود 
عملیات ســاخت تله کابین شهرکرمانشاه از رکود کنونی خارج 
شود. وی همچنین با بیان اینکه ســرمایه گذار این طرح هنوز 
مشخص نشده اســت، می افزاید: فراخوان عمومی برای جذب 
سرمایه گذار اعالم شده اســت و باید منتظر طی شدن مراحل 
قانونی بود تا بتوان اقدام های الزم را درایــن بخش انجام داد و 
طرح را وارد مرحله جدیدی کرد که یک گام دیگر به بهره برداری 

نزدیک تر شود.

ارائه طرح های مسیر  جايگزين
ایــن مســئول ادامــه می دهــد: ازســوی مســئوالن وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز طرح هایی برای 
جایگزین کردن مسیر اجرای طرح پیشــنهاد شده  که هنوز در 
دست بررسی است و باید منتظر انجام بررسی های کارشناسی 

دراین زمینه بود تا بتوان نظر قطعی داد.
خزلی تصریح می کند: در ســال های گذشــته کــه پایه های 
نخســت تله کابین کرمانشاه ساخته شــد، ایستگاه »تیک آف« 
با نظارت اداره کل میراث فرهنگی اســتان به خــارج از محدود 
عرصه طاق بستان منتقل شــد. درآن مقطع یک سری اقدام ها و 
مکاتبه هایی برای ادامه روند کار انجام شــد کــه البته درنهایت 

سرانجامی نیافت. 
وی اظهــار می کنــد: درآن زمــان کارشناســان پژوهشــگاه 
میراث فرهنگی نیز در محل اجرای طرح حضــور یافتند و قرار 

شــد 3پایه آخر طرح با هماهنگی اداره میراث فرهنگی 
ساخته شــود. دراین مدت با وجود اقدام های انجام 

شده ازسوی شهرداری کرمانشــاه برای تکمیل 
هرچه سریع تر روند ساخت تله کابین، با تغییرات 
مدیریتی در سازمان میراث فرهنگی، کار دوباره با 

مخالفت اداره میراث فرهنگی متوقف شد.
خزلــی تصریح می کنــد: برای رفع مشــکالت 
به وجود آمده، پرونده روی میز استاندار نیز قرار 

گرفت و حتی وزیر وقــت میراث فرهنگی و برخی 
معاونان وی هم به موضوع ورود کردند.

در انتظار رفع موانع موجود
رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری 

کرمانشــاه همچنیــن می گویــد: درحال حاضــر اداره 
میراث فرهنگی پایه های قبلی طرح را نیز قبول ندارد و وجود 

این پایه ها را تخریب میراث تاریخی در مجموعه طاق بستان 
می داند. امیدواریم در جلسه های اخیر که باحضور مسئوالن 

ارشد استان و همچنین مقام های ارشد وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی برگزار شده، بتوانیم به راه حل جامعی 
برای گشودن گره اجرای طرح تله کابین در کرمانشاه دست یابیم.

خزلی با بیان اینکه درصورت تأیید میراث فرهنگی و ازسر گرفتن 
عملیات اجرایی، ۶ماه طول می کشــد که تله کابین طاق بستان 
تکمیل شود، می افزاید: تالش شهرداری براین است که اقدام ها 
و هزینه های صرف شده در گذشته هدر نرود. البته با رفع موانع 

موجود می توان به این موضوع امیدوار بود. 

وی با بیــان اینکه طرح تله کابین کرمانشــاه در 2فــاز اجرایی 
می شود، تصریح می کند: فاز نخست شامل اجرای خط تله کابین و 
ایستگاه های است و فاز دوم نیز راه اندازی مجموعه های گردشگری 
و تفریحی در ایســتگاه های مبدأ و مقصد را شــامل می شــود 
که می توان به رونق روزافزون گردشــگری در این شــهر کمک 
قابل توجهی کند. رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های 
شهرداری کرمانشاه همچنین با اشاره به برآوردهای انجام شده 
دربــاره هزینه های اجرای ایــن طرح، اضافــه می کند: حداقل 
300میلیارد تومان برای تکمیل طرح تله کابین کرمانشــاه نیاز 
اســت. درمجموع برای ســاخت تله کابین و اجرای برنامه ها و 

نقشه های جانبی آن در ایســتگاه ها، به بیش از هزار 
میلیارد تومان ســرمایه گذاری نیاز 

است.

 * * *
با وجود پیگیری های مکرر خبرنگارهمشــهری درباره آخرین 
وضعیت ســاخت تله کابین در مجموعه تاریخی طاق بســتان، 
مســئوالن اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان کرمانشاه تصمیم گیری و اعالم مواضع دراین زمینه را به 

روزهای آینده موکول کردند.

مسئوالن ارشد استان در روزهای اخیر از مسیریابی جدید برای تکمیل ساخت 
تله کابین طاق بستان خبر داده اند گرهساختتلهکابینکرمانشاهگشودهمیشود

محمد بلبلی
خبرنگار

از هفته چهارم خردادماه ســال جاری، موج پنجم بیماری کرونا در 
خراسان رضوی فراگیر شد و در شرایط کنونی که تعداد قابل توجهی 
از مراکز استان های کشور در وضعیت قرمز کرونا قرار دارند، وضعیت 
خراسان رضوی تاحدودی حادتر است که از دالیل 
آن می توان بــه جمعیت زیاد اســتان، ترددهای 
بسیاری که انجام می شود و مسافرت هایی که در 
ایام تابستان شدت بیشتری گرفته است، اشاره کرد. 
همچنین همســایگی با اســتان های شــرقی و 
جنوب شرقی که همه گیری ویروس کرونا در آنها با 
زمان زودتری آغاز شد نیز در این موضوع بی تاثیر 

نبوده است.
استاندار خراسان رضوی دراین باره به همشهری 
می گوید: پس از دستور رئیس جمهوری به مدیریت استان مبنی بر به کارگیری 
همه ظرفیت های استان برای مقابله با ویروس کرونا، هم اینک قرارگاه 2۴ساعته 
پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا در استان با مشاوره پزشکان، به کارگیری همه 

امکانات، ظرفیت های ملی و استانی تشکیل شده است.

»محمدصادق معتمدیان« می افزاید: این قرارگاه از همه معاونت های استانداری و 
سایر دستگاه های اجرایی استان تشکیل شده و برای تأمین نیازهای کادر درمانی 

و بیماران استان، به صورت شبانه روزی فعالیت می کند.

شیب نزولی بستری های کرونايی
وی ادامه می دهد: خوشبختانه با اقدام های عملیاتی که طی روزهای اخیر صورت 
گرفت و تصمیم های استانی که اتخاذ شد، آرامش خوبی در استان حکم فرماست 
و با یک شــیب نزولی، هرچند موقت، اوضاع ازنظر میزان ابتال به ویروس کرونا، 

بستری و تعداد فوتی ها تحت کنترل است.
معتمدیان بــا بیان اینکه قــرارگاه عملیاتی ســتادمقابله با کرونای اســتان از 
19مردادماه تشــکیل شده اســت، اظهار می کند: این قرارگاه عملیاتی با هدف 
قطع زنجیره همه گیری ویروس کرونا و کنترل وضعیت این بیماری در اســتان 
و همچنین نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی و مصوبات ستاد ملی مقابله 
با کرونا تشکیل شده اســت. یکی از ویژگی های این قرارگاه فعالیت 2۴ساعته و 

تشکیل جلسه های آن به صورت روزانه است. 
وی ادامه می دهد: براین اســاس تاکنون برای تأمین تخت های بیمارســتانی، 
ظرفیت های درمانی، سهولت دسترسی بیماران به دارو، کاهش حجم مراجعه های 
بیمارستانی، تأمین اکسیژن، کسپول، مخازن اکسیژن و راه اندازی بیمارستان ها 

اقدام های زودبازده مفیدی انجام شده است.

افزايش مراکز واکسیناسیون
استاندار خراســان رضوی اظهار می کند: ایجاد قرارگاه پیشــگیری و مقابله با 
ویروس کرونا در خراســان رضوی اکنون به عنوان یک الگوی مدیریتی مطلوب 
برای پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا معرفی می شود و امیدواریم با ادامه روند 
کنونی خدمت رسانی، تا قطع زنجیره انتقال بیماری به صورت کامل پیش برویم.

معتمدیان می افزاید: تعداد مراکز واکسیناسیون دانشگاه علوم پزشکی در استان تا 
قبل از آغاز موج پنجم، ۶1مرکز بود، اما درحال حاضر با تالش مسئوالن مربوط به 
1۴2مرکز رسیده است که 21مرکز از این تعداد، از مراکز واکسیناسیون تجمعی 

است. دراین میان 37مرکز در شهر مشهد فعالیت می کنند.
وی عنوان می کند: با توجه به افزایش جمعیت در حاشیه شهر مشهد، بسیج جامعه 
پزشکی به کمک دانشگاه علوم پزشــکی آمد تا درمراکز و پایگاه های بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی مشــهد و همچنین برخی مراکز موقت و به صورت »محله 
محور« برنامه واکسیناسیون مردم حاشیه شهر مشهد انجام شود. براین اساس 
تاکنون واکسیناسیون ۵00هزارنفر از ساکنان حاشیه شهر مشهد انجام شده است.

واکسیناسیون خودرويی 
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه تا قبل از آغاز موج پنجم ۸درصد از جمعیت 
باالی 1۸سال دراین استان واکسینه شــدند، می افزاید: بعد از آغاز موج پنجم و 
همچنین ســرعت گرفتن روند واردات واکســن، آمار واکسیاسیون افراد باالی 

1۸سال به 2۸درصد رسیده است.
معتمدیان ادامه می دهد: تا این لحظه که با شــما صحبــت می کنم، درحدود 
یک میلیون و 700هزار دوز شامل یک میلیون و 32۵ هزار دوز اول و 32۵هزار دوز 
دوم واکسیناسیون در استان انجام شده است.وی اظهار می کند: همچنین برای 
رعایت حال سالمندان، از اردیبهشت ماه ســال جاری واکسیناسیون به صورت 
خودرویی در شهرک دانش و سالمت مشهد آغاز شــد و تاکنون نیز ادامه دارد. 
با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و دیگر دستگاه های استان زیرساخت ها برای 

واکسیناسیون روزانه تا 100هزارنفر نیز فراهم شده است.

تأمین کپسول اکسیژن
این مســئول با بیان اینکه یکی از راه های جلوگیری از همه گیری ویروس کرونا 
محدود کردن عبور و مرور اســت، ادامه می دهد: از روز هفدهم مردادماه از ورود 
همه انواع خودروها به شهرمشهد در ۴مسیر جاده ای گناباد، فیض آباد، قوچان و 
سبزوار جلوگیری شد که این موضوع می تواند در کنترل همه گیری ویروس کرونا 

بسیار موثر باشد.
معتمدیان تصریح می کند: با توجه به تمهیدهای اندیشیده شده، عبور و مرور در 
مبادی ورودی شهر مشهد کاهش 3۶درصدی داشته و همچنین پروازهای ورودی 

به این شهر نیز ۵0درصد کم شده است.
وی اضافه می کند: طی 3ماه گذشته 1۴0تن اکسیژن مایع از استان ها )اصفهان، 
بوشهر و اهواز( برای بیمارستان های مشهد وارد شده و بیش از هزارو300 کپسول 
اکســیژن 10، ۴0 و۵0 کیلویی تهیه و در اختیار بیمارستان ها قرارگرفته است. 
همچنین با پیگیری های انجام شــده 3واحد تولید اکسیژن تا یک ماه آینده در 

استان راه اندازی می شود.

مقابلههمهجانبهباکرونادرخراسانرضوی
استاندار خراسان رضوی در گفت وگو با همشهری از واکسینه شدن روزانه 100هزارنفر دراین استان خبر می دهد

جای تان در کنار ما خالی است. شما می توانید سهمی بزرگ در دیده شدن استان، شهر، روستا و محله خود داشته باشید. فقط کافی است موبایل   را بردارید و با ارسال یک پیام صوتی یا متن، حتی عکس و فیلم در تلگرام، 
ما را در جریان رویدادها، محرومیت ها و دیدنی های محل زندگی تان قرار دهید.

صدای شما در همشهری شنیده می شود
برایمان بگویید... برایتان می نویسیم

 #همراه »همشهری« 
در استان ها باشید

ارتباط با ادمین
  hamshahriostanha_admin

 #همشهری_ استانها
@hamshahriostanha

اينستاگرام
Instagram.com/hamshahriostanha

خط مستقیم
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