
 تهران
 پايان منع تردد شبانه

بعد از 10 ماه،  محدوديت تردد  شبانه درتهران لغو شد، اين در حالي  است كه  
حداكثر 10 درصد جرايم  مربوط به آن وصول شده است

جنگ ستارگان
استقالل -  الهالل: 21:30

يادداشت
حسين عسگري راد ؛وكيل پايه يك دادگستري

ريشه اختالف بر ســر انتقال مالكيت خودرو، در قانون 
است. نقل و انتقال اموال منقول بايد با سند رسمي باشد 
كه در دفاتر اســناد رســمي رخ مي دهد. دادستان كل 
كشور به استناد رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري گفته است كه ثبت 
سند خودرو در اداره راهنمايي و رانندگي كفايت مي كند. اين رأي در حقيقت بخشي 
از بخشنامه اي را باطل كرده كه سازمان ثبت اسناد و امالك نقل و انتقال خودرو را در 
صالحيت دفاتر اسناد رسمي قرار داده است. با اين حال، قانون هنوز به اعتبار خود باقي 
است و ما يك دوگانگي در وضعيت انتقال خودرو داريم؛ از يك طرف ادارات راهنمايي و 
رانندگي تمام تشريفات مربوط به نقل و انتقال را انجام مي دهند و سند مالكيت به دارنده 
خودرو مي دهند و از طرف ديگر، عده اي همچنان اصرار دارند كه انتقال مالكيت خودرو 
حتما بايد در دفاتر اسناد رسمي صورت بگيرد. مي دانيم اقداماتي كه از سوي راهنمايي و 
رانندگي انجام مي شود، درخصوص انتقال پالك است؛ پالك در حقيقت مبناي مالكيت 
خودروست و اينطور نيست كه هر كسي بتواند پالك خودرو را بدون هيچ تشريفات 
قانوني به راحتي به ديگري منتقل كند. وقتي پالك را در مراكز تعويض پالك ناجا فك 
مي كنيم، ماليات نقل و انتقال خودرو، عوارض شهرداري و ساير ديون قانوني از سوي 
راهنمايي و رانندگي وصول مي شود و عالوه بر آن مالكيت خودرو نيز تضمين مي شود، 
به اين معنا كه اطمينان حاصل مي شود خودرو سرقتي نيست، يا ادعايي درخصوص آن 

مطرح نيست. بنابراين در فرايند تعويض پالك، انتقال مالكيت خودرو اتفاق مي افتد.
از نظر مصلحت اجتماعي نيز من معتقدم كه يك مرجع بايد سند مالكيت صادر كند. اگر 
بين سند صادر شده از پليس و سند دفاتر اسناد رسمي تعارضي به وجود بيايد، مردم بايد 
به دادگاه مراجعه كنند. درحالي كه ما تا حد امكان بايد مردم را از مراجعه به دادگاه  برحذر 
بداريم. فردي كه مي خواهد مالكيت يك مالي را به دست بياورد، بايد اين را بداند كه براساس 
تشريفات و فرايند خاصي، مالك آن مال خواهد شد. در مورد خودرو از قديم هميشه مرجع 
تعيين مالكيت خودرو اداره راهنمايي و رانندگي بوده، گرچه نقل و انتقال در دفاتر اسناد 
رسمي صورت مي گرفته است. هم اكنون با تشكيالتي كه در مراكز تعويض پالك ناجا ايجاد 
شده، نقل و انتقال خودرو توسط خود راهنمايي و رانندگي انجام مي شود، لذا به نظر من 
ارجاع مردم به دفاتر اسناد رسمي يك كار مضاعف و به عبارتي تشريفات زائد و بيهوده است. 
ضمن اينكه به طور سنتي هم هميشه احراز مالكيت خودرو با اداره راهنمايي و رانندگي 
بوده است. يعني هر جا كه راهنمايي و رانندگي پالكي را به رسميت شناخته، به تبع آن 
مالكيت خودرو مشخص شده است. حاال سابقا اول نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمي انجام 
مي شد بعد از آن راهنمايي و رانندگي ورود مي كرد، االن راهنمايي و رانندگي مستقال اين 
كار را انجام مي دهد. به نظر من اين كار راحت تر است، چرا كه در يك مركز اين نقل و انتقال 

صورت مي گيرد و بار تشريفات اضافه به مردم تحميل نمي شود.
با تمام اين اوصاف، اين مسئله نيازمند قانون اســت. هم اكنون در قانون صراحتاً اين 
موضوع را نداريم كه اقدام راهنمايي و رانندگي براي مالكيت خودرو كفايت مي كند. 

اين مسئله بايد به وسيله يك طرح يا اليحه قانوني در مجلس نهايتا حل و فصل شود.

ريشه اختالف بر سر انتقال 
مالكيت خودرو در قانون

نگاه
حسين ايماني جاجرمي ؛ جامعه شناس شهري

وقت آن رســيده كه دولت برنامه هاي پساكروناي 
خود را  شروع كند و بگويد كه براي احياي اقتصاد و 
سالمت روان جامعه كه 2سال تمام در توفان كرونا 
گرفتار بوده و رنج هاي زيادي را متحمل شــده و جان هاي بسياري را از دست 
داده و داغ ديده، چــه برنامه هاي اجرايي دارد؟ در واقــع دولت حاال كه برنامه 
واكسيناسيون تا حدودي حل شــده و روي غلتك انداخته است، بايد بخشي 
از انرژي خود را صرف ترميم آســيب هاي رواني، اقتصادي و زيســت محيطي 
وارد شده بر كشــور كند؛ چراكه همين االن هم برخي از اين آسيب ها تبديل 
 به معضل هاي اساســي شــده و ضربات جــدي را بر جامعــه و طبيعت وارد 

كرده است.
در اپيدمــي كرونا بســياري از افراد جامعه نتوانســته اند موجودي ســرمايه 
اجتماعي خود را افزايش دهند چه بســا كه در موارد زيادي دچار كســري در 
اين حوزه هم شده اند و به اين واسطه چشم انداز فعاليت هاي فردي و اجتماعي 
آنها مخدوش شده است؛ مســئله اي كه در دراز مدت به آنها آسيب هاي جدي 
خواهد زد. مثال كودكان يا دانشــجوياني كه از حق حضور در مدرسه محروم 
شده اند، بخش زيادي از امتيازات خود را كه از طريق حضور در اماكن آموزشي 
و پيوند با استادان، معلمان و همكالسي هاي خود به دست مي آوردند، از دست 
داده اند كه جبران آن در موارد زيادي غيرقابل ممكن اســت يا ســالمنداني 
كه روحيه خود را از طريق تماس با همســاالن خود، اقوام و دوســتان بازيابي 
 مي كردند در اين مدت ضربه هاي شديدي خورده اند كه بايد براي آن چاره اي

 انديشيد.
عقيده من اين اســت كه دستگاه هاي ملي مانند ســازمان بهزيستي يا وزارت 
بهداشــت كه هر كدام بخشــي از بودجه و امكانات حوزه مديريت ســالمت 
روان جامعه را به عهده دارند، در اين مرحله حســاس يكپارچه شوند و فقط در 
تصميم سازي و برنامه ريزي ايفاي نقش كنند و اجازه دهند كه شهرداري ها كه 
در تمام نقاط كشور و محالت پايگاه اجتماعي و فرهنگي دارند، اجراي برنامه ها 
را به دســت گيرند. به نظرم در دوره پســا كرونا وحدت فرماندهي برنامه هاي 
 سالمت روان جامعه و نقش شهرداري ها در اجراي برنامه ها اهميت باالتري پيدا 

مي كند.
همچنين دولت از ظرفيت نهادهاي مردمي نيز نبايد غافل شود، تجربه نشان 
داده كه اين نهادها در طول يك بحران يا پــس از آن مي توانند در كنار دولت 
نقش درســت و كاملي را اجرا كنند و در مناطق كمتر برخوردار و حاشــيه اي 
مشــكالت را تا حد زيادي مرتفع ســازند؛ نهادهايي كه اغلب نياز به سرمايه 
مالي دولت ها هم ندارند و از طرف جامعه حمايت مي شوند و نيروهاي آن افراد 
 با انگيزه و جواني هستند كه نگاهشان ترميم و كمك به سرمايه  هاي اجتماعي

 كشور است.

 دولت
و برنامه هاي آن براي پساكرونا
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 جای پارک
كيميا شد

 اكبر خرمدين
از قصاص گريخت؟

حكيم بيدار

همزمان با افزايش 25تا30درصدي 
ترافيك تهران در آستانه  ماه مهر 

خودروها در بسياري از معابر پايتخت 
دوبله و سوبله پارك مي كنند

 خانواده داماد خرمدين
 با حضور در دادسراي جنايي تهران

 از قصاص او گذشتند

چند سطر در سوگ  حكيم 
محسن بيدارفر  محقق ارجمند 
فلسفه  و علم كه ديروز درگذشت

»تأمين نشدن فضاي كافي براي پارك 
خودرو در واحدهاي تجــاري، اداري و 
مسكوني سبب شده امروز تهران با چالش 
بزرگ كمبود پاركينگ مواجه شود.« 
اين، جمله رئيس كميســيون عمران، 
حمل ونقل شوراي شهر تهران است كه 
نشان مي دهد معضل كمبود پاركينگ 

جدي است. صفحه3را بخوانيد.

»مــا از قصاص دايي ام گذشــتيم اما 
درخواست كرديم كه به حبس محكوم 
شــود و هرگز روي آزادي را نبيند.« 
اينها را خواهر فرامــرز )داماد خانواده 
خرمدين( مي گويد. او بــه همراه دو 
بــرادرش مدتي پيش به دادســراي 
جنايي تهران رفتنــد و اعالم كردند 
كه از قصاص دايي شــان مي گذرند. 

صفحه21 را بخوانيد.

راز افزايش 
واردات واكسن

 همشهري در گزارشي تحليلي، 5دليل جهش واردات  واكسن كرونا  
در هفته هاي اخير و روند  آن  از ابتدا تاكنون را بررسي كرد

 بررسي آخرين يافته هاي علمي درباره تاثير ويروس كوويد-19 بر اندام هاي قلب، مغز، كبد
كليه  و دستگاه گوارش  در گفت و گو با پزشكان متخصص

نبرد بدن با كرونا 

  لغو رواديد ميان ايران و عراق، گسترش روابط، توسعه همكاري هاي دوجانبه  و بررسي روند 
مذاكرات ايران و عربستان از محورهاي مذاكرات ديروز رئيسي - الكاظمي  بود

  ايران به بازرسان آژانس اجازه داد نسبت به سرويس برخي تجهيزات نظارتي اقدام كنند
 حسن نيت نشان داديم؛  يادداشتي از  ابوالفضل عمويي، عضو كميسيون امنيت ملي مجلس

ايران ميزبان مذاكره و تفاهم

صفحه2

صفحه12 و  صفحه هاي 13 تا 16

10

آمريكا دسترسي طالبان به منابع مالي افغانستان را قطع كرده و اين گروه زير بار محدوديت هاي اقتصادي بايد راهكاري براي اداره كشور 
پيدا كند؛ آيا سيطره كامل گروه طالبان بر افغانستان و نزديكي اين گروه به پاكستان و چين و تمايلش براي پيوستن به كريدور چين-
گوادر، به تضعيف نقش ايران در حمل ونقل و ترانزيت كاال به افغانستان و كمرنگ شدن جايگاه چابهار منجر مي شود؟ صفحه4 را بخوانيد.

طالبان، چابهار را دور مي زند؟

22
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تكليف یكي دیگر از معاونت هاي ریاست جمهوري دیروز 
با حكم انتصاب اميرحسين قاضي زاده هاشمي به عنوان دولت

رئيس بنياد شــهيد و امور ایثارگران مشــخص شد. 
قاضي زاده هاشــمي یكي از 7نامــزد انتخابات ریاســت جمهوري 
ســيزدهم بود. او پس از محســن رضایي، دومين نامــزد انتخابات 
28خرداد1400 است كه از ســيدابراهيم رئيسي، مجوز حضور در 
كابينه دولت را دریافت مي كند. استعفاي او از مجلس و حضورش در 

كابينه، دیروز و در فاصله اي كمتر از 90دقيقه انجام شد.
حين بررسي استعفاي قاضي زاده هاشمي در نشست دیروز مجلس، 
ناصر حســيني پور، نماینده گچســاران با بيان اینكــه قاضی زاده 
هاشــمی در راســتاي اهداف رئيس جمهوري برنامه دارد،  گفت: 
یكي از برنامه هاي او گرفتن ســهم فرهنگ شــهيد و شــهادت در 
كتب درســي اســت، چرا كه در این ســال ها ظلم هاي بسياري به 
این بخش شــده اســت. در بند یك ماده ۵ قانون اساســنامه بنياد 
شــهيد مصوب مجلس در ســال77 آمده اســت؛ بســيج تمامي 
امكانات نظــام و جامعه اســامي و نهادهاي فرهنگي، آموزشــي، 
هنري، اجتماعــي و ارتباطات جمعي را به منظــور تبيين مفهوم و 
فلســفه جهاد و ایثار و شــهادت ضروري اســت. اما سال هاي سال 
پتــروس و... را در كتاب هاي درســي مــا جاي دادنــد؛ همچنين 
جریان غرب گــرا در تعهد به ســند2030 به نام خشــونت زدایي، 
 جهادزدایــي كردنــد و درس شــهيد فهميــده از كتاب ها حذف 

شد.

علي اكبر عليــزاده، نماینده دامغــان نيز در مخالفت با اســتعفاي 
قاضي زاده هاشــمي گفت: نبود او در مجلس شوراي اسامي سبب 
مي شود كه فرد ارزشمندي را از دست بدهيم و معلوم نيست جاي او 
پر شــود. از طرفي قاضي زاده تجربه 4دوره حضور در مجلس را دارد 
و كمتر نماینده اي چون او داریم و نبود قاضي زاده در مجلس دور از 

انصاف است و بنده با آن مخالفم. 
به دنبال ســخنان موافقان و مخالفان اســتعفاي قاضي زاده، او در 
نهایت با  218رأي موافق، 22رأي مخالف و ۵رأي ممتنع از مجموع 
2۵3نماینده حاضر از بهارســتان خارج شد و ســاعاتي بعد حكم 
انتصابش در ریاست بنياد شهيد و معاونت ریاست جمهوري را از سيد 

ابراهيم رئيسي گرفت.
به گزارش پاد، قاضي زاده هاشــمي متولد13۵0 شهرستان فریمان 
و دانش آموخته دكتراي تخصصي پزشــكي )جراح ســر و گردن(، 
دانشيار دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشــتي و از جانبازان جنگ 
تحميلي است كه سابقه 4دوره نمایندگي مجلس شوراي اسامي، 
نایب رئيسي مجلس، ریاست دانشگاه علوم پزشكي سمنان و معاونت 
بهداشت و درمان بنياد جانبازان خراســان را در كارنامه مدیریتي 

خود دارد. 
با انتصابات اخير تنها 2نفر از معاون هاي ســابق ریاســت جمهوري 
همچنان در مصدر امر باقي مانده اند. عيســي كانتري همچنان از 
دولت دوازدهم رئيس سازمان حفاظت محيط  زیست است و سورنا 
ستاري نيز به عنوان معاون علمي ریاست جمهوري در جلسات هيأت 
دولت شــركت كرده است. دولت رئيســي یك گام دیگر تا انتخاب 

سخنگو نيز فاصله دارد.
 قاضي زاده هاشــمی چهارمين نماینده مجلس یازدهم است كه در 
هفته هاي اخير از ادامه نمایندگي استعفا مي كند. پيش از او احسان 
خاندوزي و جواد ساداتي نژاد با رأي اعتماد مجلس به عنوان وزراي 
اقتصاد و جهاد كشــاورزي در تركيب هيأت دولت قــرار گرفتند و 

عليرضا زاكاني نيز به عنوان شهردار پایتخت انتخاب شده بود.

ايران حسن نيت نشان داد

جمهوري اســامي ایران یك برنامه 
هســته اي دارد كــه موافقتنامه هاي 
بين المللي حق پيگيــري این برنامه 
را داده اســت و ایــن برنامــه تحت 
نظارت هاي بين المللي هم قرار دارد. 
ازجمله پادماني كه بين ایران و آژانس 

بين المللي انرژي اتمي توافق شــده و در حال اجراست. مبتني 
بر این پادمان بازرسان آژانس به ایران سفر مي كنند و از برنامه 
هســته اي ما بازدید و بر روند توليد و نگهداري مواد هســته اي 
نظارت مي كنند. فراتر از همكاري  با آژانس، ما در چارچوب برجام 
هم نظارت هایي فراتر از پادمــان را پذیرفته ایم كه ازجمله آنها 
نظارت هاي مبتني بر پروتكل الحاقي بود كه دوربين هایي جدا از 
دوربين هاي پادماني در داخل مراكز هسته اي ما نصب شده بود. 
همچنين روند نظارت هاي بازرسان فراتر از پادمان جریان داشت. 
با بدعهدي طــرف آمریكایي و اروپایي با تصویــب قانون اقدام 
راهبردي براي رفع تحریم ها مجلس شــوراي اسامي فرصت 
2ماهه اي به طرف هاي غربي ازجمله كشورهاي 1+4 داده شد 
كه تحریم ها عليه ایران را لغو كنند و ایران اعام كرد درصورتي 
كه این تحریم ها لغو نشــود اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي را 
متوقف مي كند. به این دليل كه ما اجراي پروتكل الحاقي را در 
چارچوب برجام پذیرفته بودیم كه طرف مقابل منافع اقتصادي را 
براي كشور ما درنظر بگيرد. وقتي این منافع براي كشور ما دیده 
نشد اجراي یكجانبه پروتكل الحاقي مخالف منافع ملي ایران بود.

بعد از این مهلت 2 ماهه هم طرف اروپایي اقدامي را صورت نداد و 
درنهایت اسفند ماه سال گذشته اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي 
متوقف شــد. بعد از این اقدام، آقاي گروسي ســفري به ایران 
داشت و پيشــنهاد داد درحالي كه دوربين هاي نظارتي آژانس 
در مراكز هسته اي ایران قرار دارند طبق قانون، بازرسان آژانس 
دیگر به محتواي آنها دسترسي نداشته باشند، اما اصل فعاليت 
دوربين ها حفظ شــود؛ یعني محتواي فيلم ها در اختيار آژانس 
قرار نگيرد. براساس این پيشنهاد گروسي، درصورتي كه ایران 
با آژانس به توافق و منافع اقتصادي خود می رسيد آنگاه آژانس 
هم مي توانست به محتواي این دوربين ها دست یابد. مهلت این 
توافق 3ماهه نيز به پایان رسيد و جمهوري اسامي اعام كرد 
كه با توجه به اینكه طرف مقابــل در هيچ كدام از این مراحل به 
تعهدات خود عمل نكرده و دیگر براي آژانس توافق دوجانبه اي 

را درنظر نمي گيرد.
هرچند ما این دوربين ها را در داخل حفظ كردیم و آنها به صورت 
خودكار مراحل ضبط فيلم را انجام مي دهند اما اجازه دسترسي 

به طرف هاي خارجي داده نشده است.
بعد از گذشت چند  ماه فيلم این دوربين ها به دليل اینكه بازرسان 
آژانس به آنها دسترسي نداشته اند پر شده و دیگر حافظه اي براي 
ضبط فيلم ندارند و نياز به سرویس دارند. آژانس درخواست كرد 
كه بتواند به این دوربين ها فقط براي سرویس و تعویض RAM و 

فایل ذخيره ساز آنها اقدام كند.
روز گذشته یك توافق فني بين ایران و آژانس صورت گرفت 
كه آقاي رافائل گروســي به عنوان مدیركل آژانس بين المللي 
انرژي اتمي و محمد اســامي به عنوان رئيس سازمان انرژي 
اتمي ایران در بيانيه اي اعام كردند كه طبق این توافق آژانس 
همچنان به محتواي دوربين ها دسترسي نخواهد داشت، اما 
ایران از روي حسن نيت، اصل وجود دوربين ها و ادامه ضبط 

آنها را پذیرفت.
بر این اســاس اجراي قانون اقدام راهبردي براي رفع تحریم ها 
همچنان ادامه خواهد داشت تا طرف مقابل دست از تحریم هاي 
ظالمانه عليه ایران بردارد. در این مرحله جمهوري اسامي ایران 
حسن نيت خود را نشان داده است و انتظار مي رود كه مدیركل 
آژانس هم با ارائه گزارش مثبتي از همكاري هاي ایران، فضاي 
اجاس شــوراي حكام كه در چند روز آینده برگزار مي شود را 
مدیریت كند و این فضا در جهت همــكاري با ایران قرار بگيرد. 
موضع جمهوري اسامي این است كه آژانس باید فقط در موضع 
فني بماند و هرگونــه سياســي كاري در فعاليت هاي آژانس و 
دبيرخانه آن مانع همكاري ایران و آژانس خواهد بود و انتظار ما 
این است كه آقاي مدیركل در موضع گيري هاي خود دقت الزم 

را داشته باشد.
در این مورد كه آیا امكان این هست كه شوراي حكام قطعنامه اي 
عليه ایران صادر كند یا خير هم باید تأكيد كنيم برنامه هسته اي 
ایران كاما صلح آميز است و بازرسي شده ترین برنامه هسته اي 
در كل جهان است و ما بيشترین همكاري را با آژانس بين المللي 
انرژي اتمي داشــته ایم. ازایــن رو صدور هرگونــه قطعنامه در 
شرایطي كه ما همكاري كاملي با آژانس داشته ایم باعث تخریب 
روابط ایران و آژانس مي شود و انتظار اینكه ایران تحت فشار از 
مواضع اصولي خود كوتاه بياید نابجاست. صدور هرگونه قطعنامه 
حتما بر روند همكاري هاي ما با آژانس تأثير منفي مي گذارد و 
انتظار ما این است كه كشورهاي عضو شوراي حكام حتما سطح 

باالي تعامل ایران با آژانس را درنظر بگيرند.

درخواستاخراجتروریستها
علی شمخانی، دبير شورای عالی امنيت ملی نيز در ديدار الکاظمی 
تحرکات فزاينده گروه های تروريستی در اقليم کردستان عراق را 
نگران کننده و مخل امنيت مرزهای دو کشور دانست و بر لزوم خلع 
سالح فوری و اخراج سريع آنان از عراق تاکيد کرد. او همچنين با بيان 
اينکه ملت های منطقه برای پايان دادن به حضور آمريکا در منطقه 
تاکنون هزينه های زيادی را متحمل شده اند؛ تصريح کرد: پيگيری 
پرونده ترور سرداران بزرگ مقاومت شهيدان حاج قاسم سليمانی و 
ابو مهدی مهندس و مجازات عاملين آن همچنان در صدر مطالبات 
دو ملت ايران و عراق و جبهه مقاومت قرار دارد و بايد با همکاری دو 

کشور اين خواسته به حق جامه عمل بپوشد.

 ابوالفضل عمويي
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس

یادداشت تفاهمفنيبرایچالشزدایی
 ایران به بازرسان آژانس اجازه داد نسبت به سرویس برخي تجهيزات نظارتي و 

جایگزیني كارت هاي حافظه آنها اقدام كند

رافائل گروسي، مدیركل آژانس 
بين المللي انرژي اتمي سرانجام هسته ای

به تهران رســيد؛ ســفري كه از 
مدت ها قبل زمزمه هاي آن مطرح شــده بود تا 
شاید به واسطه اش و 2هفته پيش از آغاز نشست 
شــوراي حكام آژانس در وین، منجر به تفاهم 
مجدد شود. دیداري كه گروسي آن را »سازنده، 
مهم و مثبت« خواند و محمد اســامي، رئيس 
ســازمان انرژي اتمي نيز بــراي توصيف آن از 

كلمات مشابهي استفاده كرد.
اسامي در نشست خبري مشترك با گروسي از 
ادامه مذاكرات با گروسي در حاشيه كنفرانس 
عمومي آژانس خبر داد و گفت كه پس از آن نيز 
مدیركل آژانس بار دیگر به ایران ســفر خواهد 

كرد.
دیــروز بيانيه مشــتركي هم پــس از دیدار و 
كنفرانس خبري گروسي و اسامي منتشر شد 
كه حاكي از نتيجه بخش بــودن دیدار مدیركل 
آژانس با رئيس سازمان انرژي اتمي كشورمان 
بود. در این بيانيه آمده: »طرفين، روح همكاري 
و اعتماد متقابل و اهميت تداوم آن و همچنين 
ضرورت رســيدگي به موضوعات في مابين در 
فضایي سازنده و منحصرا فني را مورد یادآوري 
و تأكيد مجدد قــرار دادنــد.« در بخش دیگر 
بيانيه نيز آمده: »به بازرسان آژانس اجازه داده 
مي شود تا نسبت به ســرویس فني تجهيزات 
نظارتي مشخص شــده و جایگزیني كارت هاي 
حافظه آنها كه تحت مهر و موم مشترك در ایران 
نگهداري خواهند شد، اقدام كنند. چگونگي و 
زمان انجام این اقدام، مورد توافق دو طرف قرار 

گرفت.« البته نكته اینجاست كه این توافق طبق 
نظارت هاي پادماني آژانس انجام شــده است؛ 
یعنــي نظارت هایي كه همه كشــورهاي عضو 
آژانس بين المللي انرژي اتمي موظف به اجراي 
آن هستند. موضوعي كه رئيس سازمان انرژي 

اتمي هم بر آن تأكيد كرد.

توافق در تهران و ادامه مذاکرات در وين
حضور گروســي در تهــران بازتــاب خبري 
قابل توجهي داشــت. نماینده روسيه نخستين 
مقام خارجي ای بــود كه در تویيتي به ســفر 
گروسي واكنش نشان داد و نوشت: »بدون شك 
شــوراي حكام در نشســت پيش رو كه از روز 
دوشنبه آغاز مي شود، از این ســفر و نتایج آن 
اســتقبال خواهد كرد.« اما نخســتين حاشيه 
و خبر ایــن دیدار عكســي بود كــه از لحظه 
خوش وبش كردن اســامي و گروسي منتشر 
شد؛ عكسي كه در آن اسامي طبق پروتكل هاي 
مرســوم دوران كرونا مشــت خود را به سمت 
گروسي آورده بود. مدیركل آژانس بين المللي 
انرژي اتمي به نظر مي رســيد كــه پروتكل ها 
را فراموش كرده و دســت باز خود را به سمت 
اســامي آورده بود، در فضاي مجازي بازتاب 
بسياري داشت. با این همه پس از برگزاري دیدار 
دوجانبه، محمد اســامي در كنفرانس خبري 
پس از دیدار با مدیركل آژانس گفت: »قرار شد 
تيم فني مربوطه بعد از توافق به ایران بيایند تا 
بتوانند اقداماتي را  براي دوربين ها به لحاظ فني 
انجام بدهند  و كارت هاي حافظه طبق روالي كه 
طبق پادمان است و در ایران نگهداري و پلمب 

مي شود، همان جا كارت هاي قدیمي را پلمب 
كنند و كارت هاي جدید حافظه را در دوربين ها 
نصب كنند كه روال جاري و طبيعي در سيستم 
نظارتي آژانس است.« اســامي افزود: »براي 
ایران آنچه حائز اهميت اســت، اعتمادسازي 
است و اینكه اعتماد متقابل بين ایران و آژانس 
وجود داشــته باشــد و آژانس طبق توافق در 
جهت پيشبرد برنامه هاي هسته اي ایران نقش 
مؤثرتري ایفا كند و به پيشرفت فناوري هسته اي 
ایران كمك كند.« به گزارش ایســنا، مدیركل 
آژانس نيز در نشســت خبري گفت كه دیدار 
با رئيس ســازمان انرژي اتمي كشورمان بعد از 
روي كار آمدن دولت سيزدهم براي او مهم بوده 
و افزود: »این بدان معناست كه ایران و آژانس 
باید با هم كار كرده و همكاري خود را گسترش 
دهند.« او از گفت وگوي مثبت و عميقي كه با 
محمد اسامي داشته اســت نيز قدرداني كرد 
و گفت: »ما باید درباره مســائل مختلف با هم 

مذاكره و تبادل نظر داشته باشيم.«
گروسي با اشاره به برگزاري كنفرانس عمومي 
آژانس ظرف كمتر از 2هفته دیگر در وین گفت: 
»این یكي از رویدادهاي مهم در جهان اســت. 
خوشحال شدم شنيدم آقاي اسامي سرپرستي 
هيأت ایراني را در ایــن كنفرانس دارد و توافق 
كردیم ادامه مذاكــرات را در وین ادامه دهيم و 
پس از آن من مجددا براي گفت وگوي سطح باال 
با مقامات ایراني به ایران برمي گردم.« مدیركل 
آژانس تأكيد كرد: »همكاري مثبت ميان ایران 
و آژانس بــراي ادامه عمليــات تجهيزات فني 
آژانس خيلي مهم اســت و این گارانتي مهمي 
براي ایران و جهان است تا توافقات مثبت بعدي 
ادامه یابد.« او همچنين از همكاري تيم سازمان 
انرژي اتمي در مذاكرات فنــي قدرداني كرد و 
گفت: »این همكاري سازنده براي همكاري هاي 

صلح آميز بعدي مؤثر است.« 
به این ترتيب به نظر مي رســد كه پس از دیدار 
گروسي با رئيس سازمان انرژي اتمي كشورمان 
چالش ها ميان ایران و آژانس بين المللي انرژي 
اتمي در مسير گفت وگو و حل شدن قرار گرفته 
اســت؛ هر چند كه باید دید غربي ها در نشست 
شوراي حكام دست به چه اقدامي در قبال ایران 
خواهند زد. چرا كه احتمال صدور قطعنامه عليه 
كشورمان نيز مطرح شــده و هنوز خبر رسمي 
و مشــخصي درباره ادامه مذاكرات وین اعام 

نشده است.

مذاکره و تفاهم در تهران 
گسترش روابط، توسعه همكاري هاي دوجانبه و بررسي روند مذاكرات ایران و عربستان 

محورهاي مذاكرات دیروز تهران – بغداد  بود

نخســتين مهمان رســمي دولت ســيزدهم در 
ســاختمان اجاس ســران  مــورد اســتقبال ديپلماسی

سيدابراهيم رئيسي قرار گرفت. مصطفي الكاظمي، 
نخست وزیر عراق، ظهر دیروز با استقبال علي اكبر محرابيان، وزیر 
نيرو و رئيس كميسيون مشترك همكاري هاي اقتصادي 2 كشور، 
به تهران رســيد و طبق برنامه از پيش تعيين شده به ساختمان 
اجاس سران رفت و در آنجا سيدابراهيم رئيسي، رئيس جمهوري 
كشورمان از الكاظمي استقبال كرد. پيش از این و در ادوار گذشته 
استقبال از سران كشورها در كاخ سعدآباد انجام مي شد. در مراسم 
استقبال رسمي، پس از نواخته شدن سرود ملي 2 كشور، رئيسي و 
الكاظمي هيأت هاي عالي رتبه همراه را به یكدیگر معرفي كردند. 
پس از مراســم اســتقبال رســمي نيــز مذاكــرات دوجانبه 
رئيس جمهوري اســامي ایران و نخســت وزیر عراق آغاز شد. 
مذاكراتي كه طبق گزارش ها توســعه و تحكيم هر چه بيشــتر 
همكاري هاي دوجانبه در زمينه هاي مختلف سياسي، اقتصادي و 
فرهنگي و بررسي و تبادل نظر پيرامون مهم ترین مسائل منطقه اي 
و بين المللي ازجمله مهم ترین محورهــاي مذاكرات هيأت هاي 
عالي رتبه 2 كشور بود. همچنين منابع نزدیك به الكاظمي نيز گفته 
بودند كه بحــث ميانجيگري عراق ميان تهــران و ریاض و ادامه 
مذاكرات 2 كشــور در بغداد نيز در این نشســت دوجانبه مطرح 
مي شــود. موضوعي كــه البته در نشســت خبري مشــترك 
رئيس جمهوري و نخست وزیر عراق به  آن اشاره نشد. 7 وزیر دولت 
عراق، الكاظمي را در این سفر همراهي مي كنند. گسترش روابط و 
موضوعــات منطقــه اي و نگراني هــاي امنيتــي ازجمله محور 
گفت وگوي مقامات 2كشور است. سفر دیروز نخست وزیر عراق به 
تهران 2 هفته بعد از برگــزاري كنفرانس بغداد و یك ماه مانده به 

برگزاري انتخابات زودهنگام پارلماني این كشور صورت گرفت.

لغو رواديد و افزايش همکاري هاي دوجانبه
لغو روادید ميان ایران و عراق نخســتين خبري بود كه رئيسي در 
نشســت خبري آن را اعام كرد. به گزارش ایسنا، رئيس جمهوري 
گفت: »روابط تهران – بغداد صرفاً رابطه همسایگي نيست. ارتباط 
عميق تهران و بغداد از باورها و قلب هاي 2 ملت، 2 كشور و 2 دولت 
نشأت مي گيرد.«  رئيسي ادامه داد: »به رغم خواست دشمنان، سطح 
روابط و مناسبات ایران و عراق روزبه روز توسعه خواهد یافت. توسعه 
روابط 2 كشــور مي تواند نقش آفریني تهران و بغداد در مناسبات 
منطقه اي ، جهاني و ارتباطــات بين المللي را تقویت كند و امروز بر 
تحكيم و تعميق هر چه بيشتر روابط 2 كشور تأكيد شد.« او با اشاره 
به خبر خوب نخست وزیر عراق درمورد لغو روادید سفر براي 2كشور 
نيز گفت: »در نشست امروز بر اراده 2 كشور در توسعه كریدور ریلي 
و تسریع در برقراري ارتباط ریلي بين شلمچه و بصره تأكيد شد و 
تقویت روابط مالي و پولي بين 2كشور مورد بحث و تبادل نظر قرار 
گرفت.« رئيسي همچنين در ادامه با اشاره به نزدیك شدن به اربعين 
حســيني، افزود: »بدون تردید در وضعيت امروز كرونایي، حفظ 
و صيانت از جان زائران عزیز بســيار اهميت دارد، اما در عين حال 
نخست وزیر عراق وعده داد تا جایي كه امكان دارد، تعداد پذیرش 
زائران را افزایش دهند.« ازسوي دیگر مصطفي الكاظمي، نخست وزیر 
عراق نيز در این نشست خبري با تأكيد بر اینكه »عراق برای گسترش 
و تحكيم روابط با جمهوري اســامي ایران اهميــت ویژه اي قائل 
اســت«، گفت: »امروز مجموعه اي از پرونده هاي مربوط به توسعه 
روابط دوجانبه را مورد بحث و بررسي قرار دادیم و مصمم هستيم 
سطح روابط خود را در راستاي منافع و مصالح 2 ملت هر چه بيشتر 
گسترش دهيم.« نخست وزیر عراق با قدرداني از حمایت هاي ایران 
از دولت و ملت عراق در مقابله با تروریســم، ادامه داد:  »جمهوري 
اسامي ایران از لحظه نخســت براي مقابله با تروریست داعش در 
كنار ملت عراق قرار گرفت و ملت عراق همواره قدردان این حمایت ها 
خواهد بود.«  الكاظمي تأكيد كرد: »موضع عراق نسبت به رابطه با 
جمهوري اسامي ایران پایدار و ثابت است و حكومت و ملت عراق 
در همه عرصه ها در كنار ملت و حكومت ایران خواهد بود.«  به نظر 
مي رسد كه نخست وزیر عراق تاش دارد تا روابط دوجانبه و راهبردي 
با تهران را در دولت سيزدهم افزایش دهد در شرایطي كه سفير ایران 
در عراق تأیيد كرده كه دور چهارم گفت وگوهاي تهران و ریاض نيز 

در بغداد در آینده نزدیك برگزار خواهد شد.

درگذشت قاضي مشهور پروند ه  های اقتصادي
رئيس دادگاه انقاب و یكي از قضات سرشناس 

پرونده هاي كان مفاسد اقتصادي، دیروز بر اثر قضايی
ابتا به بيماري كرونا درگذشت. حجت االسام 
احمد زرگر كمتر از یك سال قبل در آبان  ماه1399 به عنوان 

رئيس  جدید دادگاه انقاب معارفه شده بود.
مركز رسانه قوه قضائيه در اعام خبر فوت قاضي زرگر نوشت: 
»این قاضي باسابقه و خوشــنام دادگستري، به دليل ابتا به 
بيماري كرونا، مدتــي در بيمارســتان خاتم االنبيای تهران 
بستري بود.« او ریاست شــعبه36تجدیدنظر دادگاه انقاب 
تهران و شعبه دوم دادگاه ویژه رسيدگي به جرائم اخالگران 
و مفاسد اقتصادي را نيز برعهده داشت. رسيدگي به پرونده 
دادگاه متهمان اخــال ارزي 60ميليــون یورویي، پرونده 
موسوم به شبكه وحيد مظلومين »سلطان سكه«، رسيدگي 
به پرونده خودرو هاي قاچاق، رســيدگي به پرونده مسئوالن 
سابق سایپا، احمد عراقچي و بســياري از پرونده هاي دیگر 
ازجمله مواردي هســتند كه قاضي زرگر رسيدگي به آنها را 
برعهده داشته است. برخي متهمان این پرونده ها، حكم اعدام 

گرفته بودند. قاضي زرگر در جریان برگزاري دادگاه هاي 
وحيد مظلوميــن در شــهریور ماه1397گفته بود: 
»چنانچه بانــك مركزي به وظيفــه ذاتي خود كه 
در دســتورالعمل بانك تصویب شــده و باید انجام 
مي گرفت و آن نظارت بر صرافي هاست عمل مي كرد، 
یقينا ما شاهد تشــكيل اینگونه دادگاه ها نبودیم. 

متأسفانه براساس آن چيزي كه در قانون 
براي بانك مركزي تصویب شــده كه 

بر صرافي ها نظارت مســتقيم داشته 

باشــد، می توان اینگونه تعبير كرد كه بانك مركزی رهاست 
و این باعث این همه مشكات براي كشور شده است.« او در 
مرداد ماه1398درحالي كه قضــاوت پرونده 9نفر از متهمان 
اخال ارزي ازجمله احمد عراقچي، معاونت ارزي سابق بانك 
مركزي را برعهده داشت، گفته بود: »به خاطر عملكرد اشتباه 
و عدم  نظارت و سليقه اي عمل كردن دست اندركاران مسائل 
اقتصادي كشــور، این موارد به وجود آمد و این پرونده براي 
رســيدگي به فعاليت هاي تعدادي از این افراد تشكيل شده 
اســت.« قاضي زرگر همچنين تيرماه1399در جریان یكي 
دیگر از دادگاه هاي مفاســد ارزي گفته بود: »دولت وظيفه 
دارد این مسئله را بررســي كند و ببيند افرادي كه قرار است 
از بيت المال براي ایجاد شغل و رفع مشكات جامعه استفاده 
كنند، صاحيت ایــن كار را دارند یا خيــر.« او با بيان اینكه 
اغلب پرونده هایي كه تشــكيل مي شود به عدم  نظارت دولت 
برمي گردد، تصریح كرده بود؛ »دولت باید بر پولي كه به افراد 
جهت واردات كاال مي دهد، نظارت داشــته باشــد.« زرگر از 
بنيانگذار انقاب اسامي نيز حكم داشته است. قاضي زرگر 
همچنين به واســطه قضاوت پرونده هاي سياســي 
و امنيتي در ميان سياســيون و فعاالن سياســي 

چهره اي نام آشنا بود. 
او در20اردیبهشت13۵8با حكم امام خميني)ره(، 
حاكم شرع در زمينه مبارزه با مواد  مخدر تهران شده 
بود. وی همچنين از ســال 73تا 97دبيري ستاد امر به 
معروف و نهي از منكر را برعهده داشت و نقش 
مؤثري در تصویب قانون حمایت از آمران 

معروف و ناهيان از منكر داشت.

رئيس جديد برای بنياد شهيد 
 قاضي زاده هاشمي پس از استعفا از نمایندگي مشهد  

در بهارستان با حكم رئيسي به ریاست بنياد شهيد 
منصوب شد

   ناو گروه 75به کشور بازگشت
فرمانده كل ارتش جمهوري اسامي ایران گفت: ماموریت 
راهبردي ناوگروه 7۵ نيروي دریایي، استكبار جهاني را 
دچار ابهام راهبردي كرده اســت. به گزارش ایسنا، امير 
سرلشكر موسوي، دیروز در مراسم استقبال از ناوگروه 7۵ 
نيروي دریایي ارتش، اظهاركرد؛ بعد از پيام بزرگوارانه و 
محبت آميز رهبر معظم انقاب و گزارش ممتاز فرمانده 
ناوگروه، جاي كام دیگري در این مراســم بســيار مهم 
باقي نمي ماند. وي تصریح كرد؛ این ماموریت تاریخي با 
استقال كامل و به بركت انقاب اسامي و نظام جمهوري 
اســامي و تدابير داهيانــه فرمانده كل قــوا، با درایت، 
هوشمندي دانش، استقامت، شــجاعت و اقدام جهادي 
نيروي دریایي محقق شد كه گام مهمی در تحقق اهداف 

انقاب تلقي مي شود.

   امام  جمعه جديد لواسان منصوب شد
علي اكبر ایماني، دیروز در حكمي از سوي رئيس شوراي 
سياســتگذاري ائمه جمعــه به عنــوان امام جمعه بخش 
لواسانات منصوب و معرفي شــد. به گزارش ایرنا، شوراي 
سياســتگذاري ائمه جمعه، در واكنش بــه برخي خبرها 
درباره پایان مأموریت امام جمعه ســابق لواســان، اعام 
كرد كه براســاس خط مشــي اباغي، احكام ائمه جمعه 
براي یك دوره 3ساله صادر مي شــود كه ممكن است به 
اقتضاي شــرایط، بــراي دوره هاي متوالي تمدید شــود. 
لواســاني، امام جمعه ســابق لواســانات، به مدت 7 سال 
عهده دار این مأموریت بوده است. از سال گذشته به دليل 
فشارهاي سنگيني كه با صبوري آنها را تحمل كرده بودند، 
درخواســت كردند كه به  مدت یك ســال دیگر هم ادامه 

خدمت داشته باشند.

   طالبان؛ واقعيت مهم افغانستان است
عباس عبدي، فعال سياســي اصاح طلب با بيان اینكه 
طالبان بــه لحاظ تحليلي، یك نيروي واپســگرا بوده و 

غيرممكن اســت كه بتواند در دنياي مدرن، پيشرفت 
مؤثري داشته باشد، گفت: طالبان حتي به لحاظ عملي 
هم زورگو و مستبد هستند و خيلي راحت آدم مي كشند 
و جنایت مي كنند، اما همه اینها به این معنا نيست كه 
آن نيرو را مي توان نادیده گرفت. می توان گفت؛ نادیده 
گرفتن آن یك اشــتباه اســت، چون این نيرو در خأل و 
انتزاع شــكل نگرفته و بســتر جامعه افغانستان به این 
نيرو معنا مي دهد. با نادیده گرفتن آن، فقط خودمان را 
از فهم واقعيت ها محــروم مي كنيم. بنابراین باید توجه 
داشت فارغ از اینكه نظر مســاعدی درباره آنها داریم یا 
نداریم، طالبان یك واقعيت مهمي  در افغانستان است.

عبدي در گفت وگو با خبر آناین، همچنين در واكنش 
به مباحثي كه در حمایت از پنجشــير مطرح مي شود، 
گفت: اگر قرار اســت از این مقاومت دفاع شــود، باید 
احتمال نتيجه بخشي هم داشته باشد و به همين صورت 
نمي شــود به صورت پيش فرض از این اقــدام حمایت 
كرد. حتي خود پنجشــيري ها هم باید این ماحظات 

را داشته باشند.

روي خط خبر



3 شهر 2 3 0 2 3 6 1  دوشنبه 22 شهریور 1400    شماره  8313 5

»تأمين نشدن فضاي كافي براي 
پــارك خــودرو در واحدهاي گزارش

تجاري، اداري و مسكوني سبب 
شــده امروز تهران با چالش بــزرگ كمبود 
پاركينگ مواجه شــود.« اين، جمله رئيس 
كميسيون عمران و حمل ونقل شوراي شهر 
تهران است كه نشان مي دهد معضل كمبود 
پاركينگ جدي است و پايتخت همچنان در تب 
نبود فضاي كافــي براي پــارك خودروها 
مي ســوزد. مشــكلي كه به دغدغه بزرگ 
شهروندان تبديل شــده است؛ چرا كه مردم 
روزانه به طور ميانگين 15تا 45دقيقه و گاهي 
حتي تا يك ساعت در جست وجوي جاي پارك 
در خيابان هاي تهران هستند و همين مدت 
زمان كافي است تا 225هزار ليتر بنزين سوخت 
شــود و هدر برود و البته كه بر ميزان ذرات 
آالينده هوا بيفزايد. سرپيچي شهروندان از 
قوانين و مقــررات راهنمايــي و رانندگي و 
متوسل شــدن آنها به پارك هاي دوبل و در 
برخي از معابر، پارك سوبل هم تبعات ديگر 
كمبود جاي پارك كافي در پايتخت است كه 
سبب ايجاد يا كور شــدن گره ترافيكي در 
خيابان هاي اصلي و پرتردد به ويژه  در هسته 
مركز شهر مي شود. بر اين اساس، همزمان با 
افزايش 25تا 30درصدي ترافيك تهران در 
آستانه  ماه مهر، جاي پارك هم كيميا شده و 
اين روزهــا خودروها در بســياري از معابر 
پايتخت به ويژه محدوده هاي شمالي و مركزي 

دوبله و سوبله پارك مي كنند.

قانون در حمايت از عابران
نتایج كمبود پاركينگ به اینجا ختم نمي شود و 
شــهروندان براي حفظ جاي پارك، مقابل منزل 
یا محل كسب وكارشــان اقدام بــه تصرف معابر 
عمومي مي كننــد. معابري كه براســاس قانون 
مدني متعلق به همه شهروندان است و براساس 
ماده24هيچ كس نمي تواند راه یا مســير عامه و 
كوچه را تملك كند و براســاس مــاده 92قانون 
مدني هر كسي مي تواند از امكانات معابر عمومي 

بهره مند شود. سيدمحمود محمدي، حقوقدان 
در گفت و گو با همشهري به مواد 92تا108 قانون 
مدني اشاره مي كند و مي گوید: »پارك خودرو در 
كوچه ها نباید مسير رفت وآمد را مسدود كند و اگر 
این كار در هر مكاني اعم از كوچه یا خيابان سبب 
مزاحمت شود، مردم مي توانند به مراجع قانوني و 

انتظامي، شكایت كنند.« 
همه این مواد قانوني بيانگر حقوق شهروندان در 
شهر اســت؛ حقي كه این روزها در سایه كمبود 
پاركينگ نادیده گرفته مي شود و از این رو، رئيس 
كميسيون عمران و حمل ونقل شوراي شهر تهران 
معتقد اســت با احياي طرح پاركومتر )پاركبان 
مكانيزه( در مناطق 22گانه، عدالت در بهره مندي 
از جاي پارك خــودرو در معابــر عمومي براي 
همگان برقرار مي شود. در سال 98تهران به 5پهنه 
)شمال، جنوب، شرق، غرب و مركزي( تقسيم و 
مقرر شد طرح پاركومتر در 3تا4منطقه از هر پهنه 
اجرایي شود. پایلوت این طرح در منطقه2 اجرایي 
شد كه بنا به دالیل مختلف ازجمله مبلغ توقف، 
این فرایند تا حدودي با كندي پيش رفت و خيلي 
موفقيت آميز نبود. سيدجعفر تشكري هاشمي با 
تأكيد بر احيای طرح پاركومتر و استفاده از آن در 

معابر پرتردد، مي گوید: »طرح پاركومتر باید در 
نقاطي از شهر اجرا شــود كه از یك سو، اختاللي 
در تردد خودروها ایجاد نكند و از سوي دیگر هم 
تقاضا براي پارك خودرو وجود داشــته باشــد؛ 
بنابراین نياز به بررسي و شناسایي نقاط در مناطق 
و اجراي این طرح در آنهاست. در حقيقت با یك 
بازنگري و رفع نواقص مي توان با اســتفاده از این 
روش فضاي پــارك خودروها و حجم ترافيك در 

شهر را مدیریت كرد.« 
او با بيان اینكه كليات طرح مشــكلي ندارد و با 
بازنگري از سوي شهرداري تهران و ساده سازي  
كردن براي جلب مشــاركت بخــش خصوصي 
مي تــوان آن را مطلوب تر اجرایي كــرد، عنوان 
مي كند: »در پاركينگ سازي مي توان از ظرفيت 
مشاركت شهروندان استفاده كرد. در واقع مانند 
ساخت ساختمان هاي مسكوني و تجاري باید از 
طریق ارائه تسهيالت امكان ساخت پاركينگ هاي 

طبقاتي با مشاركت شهروندان فراهم شود.«

پاركينگ هاي مكانيزه فعال مي شوند
پاركينگ هاي مكانيزه بخشي از امكانات شهري 
هستند كه در ســال هاي متمادي براي كاهش 

مشــكل كمبود فضاي پارك در شــهر احداث 
شده اند، اما در گذر زمان تعدادي از آنها تعطيل 
شــدند. هر چند ســيدمناف هاشــمي، معاون 
حمل ونقل و ترافيك شــهردار تهــران در ارائه 
گزارش عملكرد معاونت از احداث 40پاركينگ 
مكانيزه طي 6ماهه نخســت امســال خبر داده، 
اما به  گفته تشــكري هاشــمي بخش زیادي از 
پاركينگ هاي مكانيزه موجود بالاستفاده هستند.

او با بيان اینكه امروز پایتخت با مشــكل جدي 
پاركينگ مواجه است و این امكانات باید به چرخه 
اســتفاده برگردند، مي گوید: »امكانات موجود 
در شــهر اعم از پاركينگ هــاي مكانيزه یا حتي 
اتوبوس ها و قطارهاي مترو اگــر به موقع تعمير، 
نگهداري و ســرویس نشــوند حتماً از سرویس 
خدمت رساني خارج مي شوند. به همين دليل در 
سال هاي گذشته از پاركينگ هاي مكانيزه، خوب 
نگهداري نشده، تعمير آنها به موقع صورت نگرفته 
و تعطيل شــده اند. از این رو تعميــر، نگهداري و 
استفاده از آنها در اولویت قرار دارد و این موضوع 
را با جدیت در كميســيون پيگيري مي كنيم.« 
طرح جامع پاركينگ هم موضوع دیگري است كه 
رئيس كميسيون عمران و حمل ونقل شوراي شهر 
تهران به آن اشاره و تأكيد مي كند: »این طرح با 
توجه به شرایط كنوني تهران نياز به بازنگري دارد 
و باید احيا و به روزرساني شود كه حتماً با همكاري 

شهرداري این كار را انجام خواهيم داد.«

پارك حاشيه اي هوشمند
پارك حاشــيه اي هوشــمند از جمله طرح هاي 
موفق در كاهــش معضالت كمبــود پاركينگ 
محسوب مي شــود و به گفته معاون حمل ونقل 
و ترافيك شــهردار تهران، ساماندهي و مدیریت 
34هزار فضاي پارك حاشيه اي مكانيزه و توسعه 
40هزار فضاي پارك حاشيه اي مكانيزه برنامه هاي 
پيش بيني شــده در این حوزه هستند. سازمان 
»فاوا«ی شــهرداري تهران هم در راستاي ایجاد 
زیرســاخت هاي پارك حاشــيه اي هوشــمند، 

اقداماتي انجام داده است. 
محمد فرجــود با بيان اینكه با هوشمند ســازي  
حتي در موضوع پاركينگ، خدمــات بهتري به 
شهروندان ارائه مي شــود در تشریح طرح پارك 
حاشــيه اي هوشــمند مي گوید: »این طرح در 

راستاي كاهش معضالت ناشي از كمبود پاركينگ 
به صورت پایلوت در منطقه2 اجرا شده و مجموع 
پارك حاشيه اي در این منطقه را به 11هزار فضا 

رسانده است.« 
به گفته او شهروندان از طریق سامانه و اپليكيشن 
تهران من، مي توانند به این خدمات دسترســي 
داشته باشند. مدیرعامل ســازمان فاوا در ادامه 
اظهار مي كند: »فضاهاي پارك خودرو در سامانه 
و اپليكيشــن تهران من در سه رنگ سبز )فضاي 
كافي و مناسب براي پارك(، نارنجي )فضاي كم 
براي پارك( و قرمز )نبود فضا براي پارك خودرو( 
مشخص شده اند و شهروندان با توجه به موقعيتي 
كه در آن قرار دارند مي توانند وضعيت جاي پارك 
را رصد كنند.« براساس پيش بيني ها قرار است در 
پهنه مركزي )مناطق11،6،5و12( حدود 37هزار 
فضاي پارك حاشــيه اي هوشمند ایجاد شود كه 
قطعاً مي تواند بخش زیادي از مشــكالت كمبود 

پاركينگ را در پایتخت مرتفع  كند.

فرهنگسازي  نياز به زيرساخت دارد
عده اي معتقدند از طریق فرهنگسازي  و آموزش 
حقــوق شــهروندي، مي توان مشــكل كمبود 
پاركينگ را رفع كرد، اما عضو كميسيون فرهنگي 
اجتماعي شوراي شهر تهران این موضوع را منوط 
به فراهم شدن زیرساخت ها مي داند. سيداحمد 
علوي در گفت وگو با همشهري مي گوید: »معضل 
پاركينگ چند وجه دارد و براي رفع آن باید همه 
ابعاد آن مورد توجه قرار گيــرد. یك بعد مربوط 
به حوزه شهرســازي و مجوزي اســت كه براي 
ســاختمان هاي تجاري، اداري و مسكوني داده 
مي شــود كه قطعاً باید تأمين پاركينگ در آنها 
لحاظ شود. بعد دیگر تأمين پاركينگ عمومي در 
نقاط پرتردد است كه باید مسئوالن حوزه معاونت 
حمل ونقل این موضوع را مدنظر قرار دهند و در 
نهایت باید زیرســاخت هایي در شهر فراهم شود 
تا دسترسي شهروندان به پاركينگ هاي شهري 
تســریع گردد.« او با تأیيد تصرف معابر عمومي 
توسط شــهروندان عنوان مي كند: »اگر به همه 
موارد و ابعاد توجه شود قطعاً معضل پاركينگ حل 
خواهد شد و دیگر نيازي نيست شهروندان براي 
حفظ جاي پارك، معابر عمومي را تصرف كنند و با 
این كار از یك سو حقوق سایر شهروندان را تضييع 
كنند و از سوي دیگر سبب ایجاد ترافيك شوند.« 
علوي در ادامه با بيان اینكه امروز معضل كمبود 
پاركينگ بسيار جدي اســت و براي برون رفت 
از آن آمــوزش شــهروندان و فرهنگســازي  در 
راستاي احترام گذاشتن به حق و حقوق دیگران 
گزینه مناســبي نيســت، مي گویــد: »كارهاي 
آموزشي زماني مؤثر و تأثيرگذار خواهند بود كه 
زیرساخت هاي الزم در شهر وجود داشته باشد. 
وقتي در معضل كمبود پاركينگ زیرساخت هایي 
ازجمله جاي پارك مناسب، اپليكشين یا سامانه 
براي دسترسي آسان فراهم نشده است، چگونه 
مي توان به مردم آمــوزش داد كــه نباید معابر 
عمومي را اشــغال كنند؟ پس قبل از هر اقدامي 
باید زیرســاخت هاي مورد نياز براي حل معضل 
كمبود پاركينگ در تهران فراهم شود و پس از آن 
با كمك سمن ها كه بازوان اجرایي مدیریت شهري 
هستند، به شهروندان آموزش رعایت حق و حقوق 
شــهروندي داد و به آنها یادآوري كرد كه رعایت 
حقوق شهروندي سبب مي شــود زندگي توأم با 

آرامشي را در شهر تجربه كنند.«
عضو كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي شهر 
تهران به روش تركيبي هم اشاره و عنوان مي كند: 
» حتي مي تــوان از طریق آموزش، شــهروندان 
را بــه اســتفاده از حمل ونقل تركيبــي ترغيب 
كرد و از آنها خواســت پس از یافتن جاي پارك 
مناسب در شــهر براي ادامه مسير از حمل ونقل 
عمومي مانند مترو اســتفاده كنند یا حتي پياده 
به راه خود ادامــه دهند.« به گفته ســيداحمد 
علوي توجــه به جنبه هــاي مختلــف معضل 
كمبود پاركينگ و فراهم شــدن زیرســاخت ها 
منجر به رفع مشــكل كمبــود پاركينــگ، باز 
 شــدن گره ترافيك و كاهش ميزان آلودگي هوا 

مي شود. 

  ابالغ مصوبه »توســعه ســاختمان سبز و 
محيط 
معماري پایدار در شهر تهران«، جهشي نوین زيست

در شهرســازي كشــور بــراي گســترش 
ساختمان هاي دوستدار محيط زیســت به حساب مي آید. 
طرحي كه اجراي آن در ساختمان هاي شهرهاي توسعه یافته 
جهان، از سال ها پيش آغاز شده، منجر به تحوالتي شگرف در 
زندگي شهرنشيني و محيط زیست شهري شده است. اكنون 
با ابالغ چنين مصوبه اي مهندسان شهرسازي تهران با اهداف 
كاهش آلودگي محيط زیست و استفاده بهينه انرژي در شهر 
قصد هنرنمایي در ساخت و سازهاي شهري را دارند. در این 
ميان، شــهرداري هاي مناطق 22گانه نيز ملزم هستند تا 
تمامي موارد را براي ســاخت بناهاي جدید، تحت نظارت 
داشته باشند. مدیركل معماري و ساختمان شهرداري تهران، 
در این باره گفت: » شــهرداري تهــران، به منظور هدایت 
ساخت وساز به سمت توسعه ساختمان سبز و معماري پایدار 
و افزایش كيفيت بناها، پس از انجام مطالعات و بررسي هاي 
كارشناســي، الیحــه اي را با هــدف كاهش آســيب به 

محيط زیســت و منابع انــرژي تهيه كرد كه بــا همكاري 
كميســيون هاي تخصصي شوراي شــهر پس از برگزاري 
جلسات متعدد و انجام بررسي هاي كارشناسي در مرداد ماه 
ســال جاري به تصویب رســيد.« به گفته مهدي صالحي، 
نخستين گام در راستاي عملياتي شدن این مصوبه،  اجراي 
مدیریت سبز در ســاختمان هاي تحت پوشش شهرداري 
تهران اســت كه بر این اســاس شــهرداري باید نسبت به 
بهينه سازي مصرف انرژي و توسعه انرژي هاي تجدیدپذیر و 
تعيين رده انرژي و اخذ گواهي مميزي اقدام و شناســنامه 

انرژي ساختمان هاي تحت پوشش را تهيه كند.

مشوق هايي براي سازندگان سبز
براساس آمارهاي سازمان انرژي جهاني، 75درصد انرژي 
جهان توسط شــهرها مصرف مي شــود. به دنبال همين 
نگراني ها در ســال 1997 ميالدي پيماني بــا نام »پيمان 
كيوتو« بين كشورهاي صنعتي امضا شد. در واقع این پيمان 
براي مقابله با پدیده گرم شدن زمين و با هدف كاهش اثرات 
تغييرات آب و هوا و كاهش گازهاي گلخانه اي به امضا رسيد 
و بهترین روش براي دستيابي به چنين نتيجه اي استفاده از 
انرژي هاي تجدیدشدني مانند انرژي خورشيد، نيروي باد و 

ارتقاي بازده انرژي است. 
حال تهران نيز به عنوان پایتخت كشور، باید تا دیر نشده، بيش 
از پيش به سمت انرژي هاي تجدیدپذیر حركت كند. بخشي 
از دستيابي به این هدف، متوجه شهرداري است و اكنون بنا بر 
ابالغ مصوبه توسعه ساختمان سبز و معماري پایدار مي توان 
اميدوار بود كه درصدي از مشكالت زیست محيطي شهر كه از 
شروع عمليات ساختماني و در ادامه بهره برداري از آنها ناشي 
مي شود، كاسته شود. صالحي، مدیركل معماري و ساختمان 
شهرداري تهران نيز اجراي این مصوبه را براي شهر ضروري 
دانســت و گفت: »از جهت گيري ساختمان سازي  در شهر 
تهران به سمت توسعه ساختمان ســبز، باید حمایت شود. 
در همين راستا مشــوق هاي الزم براي سازندگان و مالكان 
ساختمان هایي كه ضوابط و الزامات محيط زیستي را رعایت 

مي كنند، در این مصوبه پيش بيني و تصویب شده است.«

نقش سازنده مديريت شهري در بهبود وضعيت مصرف 
انرژي در شهر 

جدا از این مصوبه، نظام نامــه فني و اجرایي انــرژي اقدام 
دیگري بود كه براي شهر توســط معاونت خدمات شهري 
و محيط زیســت به مناطق 22گانه شــهرداري ابالغ شد. 

شــينا انصاري، مدیركل محيط زیســت و توســعه پایدار 
شــهرداري تهران، در هميــن ارتباط بــه نظام نامه  فني و 
اجرایي »امكان سنجي، طراحي، نصب، راه اندازي و نظارت بر 
بهره برداري تجهيزات و سامانه هاي انرژي هاي تجدیدپـذیر 
در شهرداري تهران« اشــاره كرد و گفت: »استقرار نظامي 
یكپارچه براي پدیدآوري طرح هــا و پروژه ها در چارچوب  
اســتانداردها، معيارهاي فني، ضوابط و مقررات، روش هاي 
اجرایي، دستورالعمل ها و برنامه ها كه ضمن افزایش كارآمدي 
و اثربخشي طرح ها و پروژه ها با رویكردي نتيجه گرا، داراي 
قابليت پيگيري و ارزیابي نيز اســت، تدوین و ابالغ شــد. 
واحدهاي تابعه شــهرداري تهران با هماهنگي و همكاري 
اداره كل محيط زیست و توسعه پایدار، مكلف به رعایت همه 
مفاد این نظام نامه هستند.«  تاكنون شــهرداري تهران در 
برخي  ساختمان هاي وابسته با استقرار پنل هاي خورشيدي 
براي كاهــش انرژي هاي متداول دیگر چنيــن برنامه اي را 

در دســتور كار قرار داده اســت. جالب اینجاست كه برخي  
مناطق شــهرداري تهران در اســتفاده از انرژي هایي مانند 
انرژي خورشيد پيشقدم شــده اند. مانند بوستان المهدي 
در منطقه 9 كه آبگرمكن هاي خورشــيدي دارد یا بوستان 
خليج فارس و پارك ملت كه حــدود 80درصد به پایه هاي 
سوالر مجهز شده اند و در تاریكي شــب از برق ذخيره شده 
معابر را روشن مي كنند و چشــم انداز برنامه ها براي اجراي 
این طرح در این بوســتان ها به گونه اي است كه در آینده به 
پارك  هاي خورشيدي تبدیل شوند. حال با توجه به تدوین 
سندي به منظور ایجاد وحدت رویه در زمينه تعریف، طراحي، 
اجرا و بهره برداري از پروژه هاي توسعه انرژي هاي تجدیدپذیر 
توسط اداره كل محيط زیست و توسعه پایدار شهرداري تهران 
با مشــاركت اداره كل برنامه ریزي و توسعه شهري، شهر با 
رویداد جدیدي روبه رو مي شــود كه به گفته شينا انصاري 
تدوین چنين سندي در راستاي تســهيل در امر كنترل و 
نظارت بر فعاليت هاي عملياتي و اجرایي شركت هاي مشاور 

و پيمانكار است.

كاهش هزينه هاي شهرنشيني با انرژي هاي نو
تهران از نور خورشيدي در طول سال به ميزان كافي برخوردار 
است. بنابراین براي جلوگيري از هدر رفت انرژي مي توان از آن  
در ساختمان هاي جدید تهران استفاده كرد و چه بسا استفاده 
از این شيوه ساخت وساز به زودي باعث ارزشمند شدن این نوع 
ساختمان ها در پایتخت هم شود. شاید در آینده اي نه چندان 
دور خریداران آپارتمان به دنبال خانه در ســاختمان هایي 
باشند كه زندگي در آن به آنها ســهمي در كاهش انرژي و 
آســيب به انرژي ها بدهد. مهدي توحيدپور، معمار اكولوژ و 

طراح معمار سبز از سال 87 فعاليت معماري سبز ساختمان را 
بر حسب عالقه به محيط زیست آغاز كرد. او با تصویب چنين 
مصوبه اي براي توسعه ساختمان هاي دوستدار محيط زیست 
در تهران و همچنين استفاده از انرژي ها در شهر موافق است 
و در این باره به همشهري گفت: » با توجه به تجربياتي كه در 
این سال ها از معماري اكولوژ در ساختمان هاي شهري دارم، 
شهروندان تهراني را در حوزه محيط زیست فعال شناخته ام 
و این مي تواند خبر خوبي براي آینده تهران باشد. تهران شهر 
باد خيزي نيست اما انرژي خورشيدي در آن مي تواند بهترین 
نوع انرژي براي استفاده در زندگي شهري باشد.« او با بيان 
اینكه مي توانيم در بدنه ساختمان از انرژي خورشيدي براي 
هوشمندسازي بهره ببریم، افزود: »با چنين  روشي هزینه هاي 
یك مجتمع چند واحدي  نصف مي شود. به همين خاطر این 
طرح ها در برخي  ساختمان هاي شــمال تهران با استقبال 
شهروندان و سازندگان اجرایي شده است. اما اجراي اینگونه 
طرح ها با توجه به شرایط تحریم و تهيه مواداوليه كه وارداتي 
هستند، با مشكالتي روبه رو ســت و این دليلي شده تا همه 
سازندگان ساختمان از این مدل ساخت وساز تبعيت نكنند. 
در واقع شاید در ساخت براي سازنده هزینه را افزایش بدهد اما 
نكته اینجاست كه در بلندمدت هزینه هاي مصرفي به شدت 
كاهش مي یابد. در همين راستا شهر مصدر واقع در ابوظبي 
امارات متحده عربي در حــال هزینه كردن 15ميليارد دالر  
براي ساختن شهركي به معناي واقعي دوستدار محيط زیست 
است؛ شــهركي كه از انرژي باد، خورشيدي و سوخت هاي 
زیستي براي تامين انرژي و تصفيه آب استفاده خواهد كرد. 
اگرچه مصدر، همين االن هم، وابستگي بسيار باالیي به انرژي 

خورشيدي و دیگر منابع تجدیدپذیر دارد.«

شورا

 پرداخت نشدن سهم شهرداري
از جريمه راهنمايي و رانندگي

سال گذشته 1600ميليارد تومان مبلغ جریمه هاي راهنمایي و رانندگي 
در تهران بوده كه به خزانه دولت واریز شده اما سهم شهرداري پرداخت 
نشده است. به گزارش همشهري، روز گذشته جلسه شوراي شهر تهران 
با حضور فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ و به دليل ارائه اطالعات، 
آمار و ارقام امنيتي، غيرعلني برگزار شــد اما در پایان جلسه ناصر اماني 
بخش هایي از مباحث مطرح شده را رســانه اي كرد و از پرداخت نشدن 
سهم شــهرداري خبر داد. این عضو كميســيون برنامه و بودجه گفت: 
»براساس گزارش ارائه شده توسط فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ، 
سال گذشته 1600ميليارد تومان مبلغ جریمه راهنمایي و رانندگي در 
تهران بوده كه به خزانه دولت واریز شده است. طبق قانون باید 60درصد 
مبلغ جریمه به شهرداري پرداخت شود كه سردار حسين رحيمي اذعان 
كرد پرداخت نشده اســت.« به گفته او همكاري بين شهرداري و نيروي 
انتظامي در همه حوزه ها اعم از ترافيك، حمل ونقل، سدمعبر، فضاي سبز، 
ساخت و ســازهاي غيرمجاز، امنيت و انضباط بيشتر در شهر، مباحثي 
بودند كه در جلسه دیروز شوراي شهر مطرح شدند. اماني با اشاره به گالیه 
سردار رحيمي از دوره پنجم مدیریت شهري درخصوص ایجاد كالنتري 
تأكيد كرد: »با وجود اینكه در رده هاي باالتر مصوب شده بود كه تعداد 
كالنتري هاي تهران به تناسب توزیع و افزایش جمعيت باید توسعه پيدا 
كند، اما مدیریت شــهري در این زمينه كمكي نكرده است.« این عضو 
شــوراي شــهر تهران با بيان اینكه تهران 120كالنتري كم دارد گفت: 
»طبق گفته ســردار رحيمي باید بيش از 200كالنتري در تهران فعال 
باشد اما هم اكنون حدود 85كالنتري وجود دارد كه در دوره 4ساله شوراي 
ششم امكان اینكه همه كسري جبران شــود وجود ندارد اما باید كمك 
كرد تا اوضاع قدري بهبود یابد.« او به برخي از آمارهاي ارائه شــده هم 
اشاره و عنوان كرد: »پليس 10هزار بار از مقر خود براي خدمت به مردم 
خارج مي شود و از هر دو تماس یكي عملياتي مي شود. همچنين حدود 
390هزار معتاد در شــهر تهران وجود دارد كه 20هزار نفر از آنها معتاد 
متجاهر هستند. سال گذشته 182نفر در تصادفات داخل شهر تهران فوت 
كرده اند و 18ميليون اعمال قانون توسط پليس راهور انجام شده است.«

    2  انتصاب در شهرداري تهران

طي حكمي از سوي شــهردار تهران، امين توكلي زاده  به عنوان معاون 
اجتماعي و فرهنگي شهرداري منصوب  شد. عليرضا زاكاني همچنين   
داود گودرزی را به جای مسعود حمزه ای در سازمان بازرسی شهرداری 
منصوب كرد.  به گزارش همشهري، پيش از این محمدرضا جوادي یگانه 
مسئوليت معاونت اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران را به عهده داشت 
كه روز گذشته با حكم عليرضا زاكاني، شــهردار تهران، توكلي زاده كه 
از مدیران جوان فرهنگي و رسانه ای جبهه انقالب است، عهده دار این 
مسئوليت شد.  مدیركل روابط عمومي و امور رسانه آستان قدس رضوي، 
مسئول قرارگاه فرهنگي اجتماعي امام رضا)ع( )تفریحات و گردشگري(، 
مؤسس و مدیر شبكه ماهواره اي امام رضا)ع(، قائم مقام شبكه 5 سيما، 
مدیركل اطالعات و برنامه ریزي ســيما، مدیركل اداري و مالي سيما، 
سرپرست اداري مالي و اطالعات برنامه ریزي مركز سيمافيلم، قائم مقام 
مركز بسيج رســانه ملي و نایب رئيس هيأت مدیره مؤسسه فرهنگي 
رسانه اي قدس، بخشي از سوابق و مسئوليت هاي معاون جدید فرهنگي 

و اجتماعي شهرداري تهران است.

   اعزام 250 پاكبان به كربال و نجف
پاكسازي و نظافت شهرهاي نجف و كربال در اربعين حسيني توسط 
250پاكبان انجام مي شود. به گزارش همشهري، شهرداري تهران هر 
سال براي خدمت رساني به زائران اربعين نيروهاي پاكبان را به مرزهاي 
مهران، شــلمچه، چذابه و خســروي اعزام مي كرد اما امسال به دليل 
اپيدمي كرونا و اعمال محدودیت ها از سوي كشور عراق مرزهاي زميني 
بسته است و از این رو 250پاكبان براي خدمت رساني به زائران عازم 
شهرهاي نجف و كربال مي شوند. دبير كميته خدمات شهري اربعين در 
توضيح بيشتر گفت: »امسال شهردار تهران دستور داده تا از هر ناحيه 
شهرداري 2 نفر به كربال و نجف اعزام شوند كه در مجموع 250پاكبان 
از نواحي شــهرداري تهــران و 50نفر هم از نيروهاي ســازمان هاي 

آتش نشاني، شهر سالم و مدیریت پسماند اعزام خواهند شد.« 

 جاي پارك كيميا شد
همزمان با افزایش 25تا30درصدي ترافيك تهران در آستانه  ماه مهر 

خودروها در بسياري از معابر پایتخت دوبله و سوبله پارك مي كنند

    زينب  زينال زاده
خبر نگار

ساختمان هاي دوستدار محيط زيست در تهران سبز مي شوند

    زهرا كريمی 
خبر نگار
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ايجاد درآمد پايدار با احيای پاركينگ هاي مكانيزه
پگاه جعفري حقيقت پور، دســتيار مديركل معاونت فني و عمراني شهرداري تهران: تمركز 
فعاليت هاي شهري و پويايي زندگي در شهر و نياز شهروندان به جابه جايي سريع روزمره، منجر 
به اين شده است كه شهروندان تمايل به حمل ونقل ســريع تر داشته باشند. گاهي زندگي در 
كالنشهر تهران منجر به اين مي شود كه حمل ونقل عمومي پاسخگوي نياز شهروندان نباشد و 
در نتيجه نياز به استفاده از خودروی شخصي در سطح شهر، افزايش تردد وسايل نقليه را به دنبال 
خواهد داشت كه با توجه به عدم تأمين ظرفيت هاي الزم براي سرويس دهي به رشد عظيم خودرو 
معضالت شهري ويژه اي را پيش روي مديريت شهري قرار داده است. كاهش ظرفيت معابر به علت 
پارك حاشيه اي، حركت هاي نامنظم وسايل نقليه كه به دنبال فضاي مناسب براي پارك هستند 
و توقف هاي حاصل از ورود و يا خروج يك خودرو به محل پارك حاشيه خيابان دست به دست 
هم داده و سبب تشديد ترافيك معابر شده اند. از طرفي مديريت شهري با مشكل فزوني قيمت 
زمين و وسعت نامناسب زمين براي احداث پاركينگ در مراكز شهرها مواجه است. اين در حالي 
است كه كالنشهر تهران نياز مبرمي به احداث تعداد زيادي پاركينگ دارد و زمين هاي موجود 
در مناطق شهري نيز پتانسيل ايجاد پاركينگ مكانيزه و طبقاتي را دارند. اگر به تجارب جهاني 
در برخورد با اين مشكل نگاهی داشته باشيم، خواهيم ديد كه در برخي از كشورها استفاده از 
پاركينگ هاي مكانيزه به عنوان راه حلي مناسب جهت كاهش ترافيك و حتي درآمد مالي پايدار 
براي شهرداري ها معرفي شده است. اين پاركينگ ها با استفاده از ابزار مكانيكي در جابه جايي 
خودرو، در فضاي كمتر ظرفيت بيشتري براي پارك خودرو در اختيار مي گذارند. پس وقتي نياز 

و ظرفيت وجود دارد چرا بايد تعلل كرد و گام برنداشت؟ 

ث
مك

  داود گودرزی   امين توكلي زاده

چه خبر از شهرداري

 همشهري اهميت ابالغ مصوبه  شهرداري را كه براساس آن ساختمان هاي جدید 
باید ملزومات  محيط زیست و انرژي را رعایت كنند، بررسي كرد
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رئيس جمهور در برابر يك تصميم سخت
سيد ابراهيم رئيسي در هفته هاي پيش رو بايد تصميم نهايي را براي انتخاب مدل مطلوب حكمراني اقتصادي طي 4سال آينده بگيرد و اجازه ندهد تا 
دولت او در تله آزمون و خطاي گذشته هرچند با ادبيات جديد و مبتني بر بايدها و نبايدها گرفتار شود. او پيش از اينكه تصميم بگيرد حوزه اختيارات 
و وظايف هركدام از اعضاي ستاد اقتصادي دولت و چهره هاي تأثيرگذار و تصميم ساز پشت صحنه چگونه تعريف شود، بايد به 4چالش در ماه هاي 
نخست رياست جمهوري اش پايان دهد؛ نخست انتخاب بينش و رويكرد اقتصادي حاكم بر دولت؛ دوم تعيين اولويت هاي اقتصادي ازجمله اينكه در 
سال نخست مي خواهد تورم را كنترل كند يا قيمت ها را و سوم تعيين ماموريت براي تك تك چهره هاي اقتصادي كابينه  جهت جلوگيري از دخالت در 
حوزه مسئوليت همديگر. چهارمين چالشي كه رئيس جمهور مي تواند آن را زودتر سامان دهد شفاف كردن مسير همكاري با ساير قوا و به ويژه مجلس 
با هدف جلوگيري از دخالت يا اعمال نفوذ احتمالي نمايندگان در سياست هاي اجرايي كشور است. كنترل تورم باال به عنوان جدي ترين اولويت دولت 
سيزدهم در گروي شناخت ريشه هاي آن به جاي پرداخت به حاشيه ها و شاخه هاست، تورم باالي 40درصد، محصول كسري بودجه شديد دولت، 
ناترازي بانك ها، رشد پايه پولي و نقدينگي و احتمال بي ثباتي در بازار ارز و كاهش ارزش ريال است و نسخه نجات براي پايين آوردن تب باالي حرارت 
قيمت ها و تورم البته همان واكسني است كه بيش از 150كشور دنيا آن را تزريق كرده اند و رفتن به سمت واكسن بومي ضدتورمي و تأخير در عالج 

دردهاي اقتصادي، تنها باعث فرصت سوزي و ضربه به شاخص اعتماد به دولت خواهد شد.

ث
مك

با گذشت تنها 3هفته از آغاز به كار دولت سيزدهم، به تدریج  گزارش
انتقادها از روند افزایش قيمت كاالها در حال نمایان شــدن 
است و همزمان نشــانه هایي از تكرار سياست هاي نادرست 
دولت هاي پيشين در برابر امواج بلند تورم دیده مي شود؛ سياست هایي نظير 
قيمت گذاري دستوري كاالها و خدمات، فشار به وزراي تازه كار براي افتادن 
در تله ســازوكارهاي تنظيم بازاري و دخالت در نظم شكننده بازار. از سوي 
دیگر شهروندان جامعه هم با مشاهده تغيير قيمت ها و افزایش گراني ها از 
دولت مي خواهند كه اجازه رشد بيشتر نرخ تورم را ندهد. هرچند روند نرخ 
تورم براساس شاخص هاي اقتصادي در ماه هاي پيش رو افزایشي خواهد بود 
و شاید ركورد نرخ تورم به نام دولت فعلي به ثبت برسد، اما مهم این است كه 

مستأجران پاستور براي مهار تورم چه تصميمي خواهند گرفت؟
به گزارش همشهري، كنترل تورم ازجمله مطالبات هميشگي مردم ایران 
در دولت هاي گذشته بوده و دليل آن قرار گرفتن ایران در جمع كشورهاي 
با تورم باالي دنياســت و براســاس آخرین برآوردها، پس از ونزوئال با نرخ 
تورم 2720درصد، ســودان با 423درصد، لبنان با 101درصد، سورینام، 
58.9درصد، ســوریه با 52.43درصد، آرژانتين با 51.8درصد و زیمبابوه 
با 50.24درصد، ایران با تورم 43.2درصد در جایگاه نهم دنيا از حيث تورم 
قرار دارد. این در حالي اســت كه بيش از 150كشــور دنيا با نرخ تورم تك 
رقمي زیر 10درصد و اغلبشان كمتر از 5درصد مواجه هستند و حتي تورم 
در كشورهایي چون ژاپن، امارات، چاد، جزایر سليمان، رواندا و كومور به زیر 
صفر رفته و منفي شده است. دنيا سال هاســت به فناوري نرخ تورم پایين 
مجهز شده و واكسن آن را پيدا كرده و تزریق واكسن ضدتورم كشف شده در 
دنيا هم نتيجه مثبت داده، این در حالي است كه در ایران سياستمداران و 
تصميم گيرندگان همچنان به كشف فرمول جدید با تكيه بر آزمایشگاه هاي 
قدیمي دل  بســته اند و تصور مي كنند با آزمایشگاه تنظيم بازار، تعزیرات و 

قيمت گذاري دولتي مي توانند نرخ تورم را پایين بياورند.
سيدابراهيم رئيسي اما در ماه هاي نخســت ریاست جمهوري باید تصميم 
سخت را بگيرد. او كه تاكنون عالوه بر روشن كردن تكليف وزارتخانه هاي 
اقتصادي، هم معاون اقتصادي، هم دستيار و هم معاون اول خود را شناخته 
تنها منتظر یك گزینه دیگر باقي مانده تا تكليف سكاندار آینده بانك مركزي 
روشن شود. ســكانداري كه به محض ورود به ساختمان بانك مركزي باید 
جعبه ابزار ضد تورمي خود را روي ميز قرار دهد و سياســت هاي اقتصادي 
دولت را لحاظ كند. تأخير بيش از ایــن در انتصاب رئيس كل بانك مركزي 
به عنوان قطب نماي سياســت هاي آینده پولي و ارزي جایز نيست؛ به ویژه 
آن هم در شرایطي كه دیگر وزرا و مردان اقتصادي كابينه و حتي چهره هاي 

شاخص مجلس در حال ریل گذاري براي آینده هستند.

استقالل قوا با هماهنگي سران 
یكي از نشانه هاي خطا در ریل گذاري اقتصادي در 3هفته گذشته را مي توان 
در مداخله برخي چهره هاي شاخص مجلس در تصميم گيري هاي اقتصادي 
و برنامه وزارتخانه هاي اقتصــادي رصد كرد. ازجمله تــالش علي نيكزاد 
ثمرین، نماینده مجلســي كه این روزها مذاكرات و گفت وگوهایي با وزیر 
صنعت، معدن و تجارت داشته و به نقل از او اعالم كرده كه قرار است قيمت 
سيمان و محصوالت فوالدي كاهش یابد. هرچند هماهنگي و گزارش دادن 
وزرا به نمایندگان مجلس یكي از مرسوم ترین روش هاي رایج در رابطه دولت 
و مجلس به حساب مي آید اما شائبه فشــار نمایندگان به وزراي اقتصادي 
براي در پيش گرفتن سياست هاي تنظيم بازاري در نهایت، استقالل آنها را 
مخدوش مي سازد. از این جهت یكي از راه هاي برون رفت از گرفتار شدن تيم 
اقتصادي دولت، شفاف  شدن نشست هاي مشترك بين نمایندگان و وزرا و 
تضمين استقالل وزرا با هماهنگي سران قواي سه گانه است. از سوي دیگر 
همين چالش در ارتباط با حيطه وظایف و اختيــارات وزرا و دیگر اعضاي 
اقتصادي كابينه در پذیرش مســئوليت هاي كالن مشــاهده مي شود چه 
اینكه در سایه مشخص نبودن تكليف سكاندار آینده بانك مركزي، به عنوان 
متولي سياست هاي پولي و ارزي، معاون اقتصادي رئيس جمهور از راه هاي 
مدیریت بازار ارز خبر مي دهد، حال آنكه همين راه هاي معرفي شده توسط 

محسن رضایي در گذشته هم تجربه شده است.

نماينده سابق و وزير جديد
نتيجه نشست و برخاست برخي وزرا با برخي نمایندگان مجلس به رهبري 
علي نيكزاد، تا چه اندازه براســاس برنامه هاي وزرا صــورت مي گيرد و آیا 
نمایندگان پيامدهاي تصميم اشــتباه در نتيجه این جلســات را در آینده 
مي پذیرند؟ جواد ساداتي نژاد، وزیر جهادكشاورزي كه پيش از این از تقدیم 
الیحه اي براي احياي جهاد سازندگي خبر داده بود، در تازه ترین اظهارنظر 
خود از برنامه اش با هماهنگي تشكل هاي بخش كشاورزي و البته دخالت 
شركت بازرگاني دولتي براي كاهش قيمت خوراكي هاي تحت مسئوليت او 
خبر داده و گفته است: عرضه برنج خارجي درصورت نياز ادامه خواهد داشت. 
وزیر جهادكشاورزي با بيان اینكه واردات برنج خارجي براي مدیریت بازار 
درصورت نياز از سوي شركت بازرگاني دولتي ادامه خواهد داشت، مي افزاید: 
نمایندگان مجلس نسبت به افزایش قيمت برنج دغدغه دارند و البته به دليل 
خشكسالي ها در توليد برنج ایراني 18درصد كاهش توليد را شاهد خواهيم 
بود كه طبيعتا قيمت برنج به دليل وضعيت عرضه و تقاضا افزایش داشته است 
اما قيمت برنج خارجي را در بازار كنترل خواهيم كرد. ساداتي نژاد كه سال ها 
بر كرسي نمایندگي مجلس تكيه داشته االن سكاندار سياست هاي كشاورزي 
ایران اســت و تالش دارد تا این بخش را از چرخــه معيوب و غيراقتصادي 
گذشته رها سازد اما تالش او ممكن است بسته به سياست هاي دستوري در 

بخش قيمت گذاري محصوالت كشاورزي ابتر بماند.

رويكرد جديد يا ادبيات تازه؟
گفته هاي ســيدرضا فاطمي امين پس از دیدار با تعــدادي از نمایندگان 
مجلس هم داراي ابهام است و مشخص نيست كه آیا او رویكرد جدیدي را 
در تنظيم بازار در پيش مي گيرد یا بر همان روش دولت و وزراي گذشــته 
حركت مي كند، اما این بار با ادبيات جدید؟ او مي گوید: رویكرد وزارت صمت 
در تنظيم بازار، اصالح ساختاري است و نه برخورد دستوري و اقداماتي كه 
در جریان كنترل قيمت ســيمان در وزارت صمت صورت گرفت، برخورد 
تعزیراتي و دســتوري نبود بلكه اصالح ســاختارها منجر به تعادل بازار و 

كاهندگي قيمت ها شد.
فاطمي امين درباره اقدامات صورت گرفته در بازار فوالد نيز گفت: قيمت 
فوالد بر ســایر محصوالت بازار مؤثر بوده و بر فضاي رواني بازار نيز اثرگذار 
است؛ در این حوزه 3راهكار تعریف شده كه طي 3 ماه عملياتي خواهد شد. 
او از رصد كامل اطالعاتي از صفر تا 100براي قطع دست رانت خواران خبر 
مي دهد و مي افزاید: در مهرماه رصد كامل اطالعاتي از زنجيره فوالد را دنبال 
مي كنيم تا تمام توليدات مقاطع فوالدي، شــمش و محصوالت در سامانه 
جامع تجارت عرضه شود و رانت ها و چند قيمتي بودن فوالد از این طریق 
از بين برود. فاطمي امين مي گوید: در مرحله دوم ســاختار بازار را اصالح 
خواهيم كرد و تأثير ابالغ قوانين و مقررات جدید را در آبان ماه خواهيم دید 
و امضاهاي طالیي تا این زمان از بين خواهد رفت. فاطمي امين تصریح كرد: 
در آذرماه نيز در ساختار صنعت فوالد اصالح ســاختاري خواهيم داشت 
كه به ســمت كاهش قيمت تمام شــده حركت كنيم و رقابت سازنده اي 
براي كاهش هزینه ها در بازار فوالد را شاهد باشيم و بازار فوالد تحت تأثير 

نوسانات ارزي نباشد.

اتاق فرمان ارزي دست كيست؟
تعلل در انتخاب و معرفي گزینه نهایي ریاست بانك مركزي، ممكن است در 
آینده چالش برانگيز باشد چراكه بانك مركزي باید نماد ثبات و آینده نگري 
و پيش بيني  پذیري در اقتصاد باقي بماند وليكن 3هفته از تشــكيل دولت 
گذشته و به نظر بين تيم اقتصادي دولت بر ســر گزینه نهایي توافق نشده 
است. در چنين شرایطي انتشار خبري مبني بر ارائه طرحي جهت ساماندهي 
و كنترل بازار ارز توسط محسن رضایي، معاون اقتصادي رئيس جمهور در 
دولت، هم ممكن است راه را براي سكاندار بانك مركزي ناهموار سازد. طرحي 
كه گفته شده در جلسات ســتاد اقتصادي دولت بر سر آن گفت وگوهایي 
صورت گرفته و شامل 3بند مشخص مي شود؛ نخست مدیریت انتظارات در 
بازار ارز با پمپاژ اخبار مثبت؛ دوم از سرگيري سياست تزریق مستقيم بر بازار 

ارز و سوم تعيين فرایند جدید براي برگشت ارز صادراتي.

گرفتار در تله تعزير و دخالت همشهري پيامدهاي خطاي دید سياست هاي ضدتورمي را بررسي مي كندطالبان، چابهار  را  دور مي زند؟

 آیا گروه طالبان، افغانستان را بخشي از كریدور اقتصادي چين - پاكستان مي داند و رفتار آنها، 
احتمال جایگزیني بندر گوادر به جاي چابهار را تقویت مي كند؟

آمریكا دسترسي طالبان به منابع مالي افغانستان  كالن
را قطع كرده و این گروه زیر بار محدودیت هاي 
اقتصادي آمریكا باید راهكاري براي اداره كشور 
پيدا كند؛ آیا سيطره كامل گروه طالبان بر افغانستان و نزدیكي 
این گروه به پاكستان و چين و تمایلش براي پيوستن به كریدور 
چين-گوادر، به تضعيف نقش ایران در حمل ونقل و ترانزیت 
كاال به افغانســتان و كمرنگ شــدن جایگاه چابهار در تأمين 

نيازهاي این كشور منجر مي شود؟
به گزارش همشهري، با خروج نظاميان آمریكا از افغانستان، 
این كشور به طور كامل در ید اختيار گروه طالبان قرار گرفته 
و این گروه با برافراشتن پرچم امارت اســالمي، خود را براي 
نقش آفریني به عنوان یك دولت ملي آماده كرده اســت؛ این 
در حالي است كه ایاالت متحده بعد از تسليم كردن افغانستان 
به گروه طالبــان، ذخایــر ارزي این كشــور را بلوكه كرده و 
محدودیت  هاي شــدید اقتصادي نيز براي مبــادالت مالي و 
دریافت كمك هاي بين المللي از ســوي گــروه طالبان وضع 
كرده اســت؛ به گونه اي كه طالبان براي ادامه كار 2 راه بيشتر 
ندارد؛ یا باید از آرمان هاي اعتقادي خود دســت بكشــد و با 
ایجاد یك دولت همه شمول، نظر مساعد آمریكا را جلب كند 
یا اینكه در كنار دولت متحد خود یعني پاكســتان قرار بگيرد 
و با نزدیك شدن به رقيب اقتصادي آمریكا یعني چين، راه را 
براي دور زدن محدودیت هاي ایاالت متحده هموار كند. اتفاقي 
كه به نظر مي رسد در حال وقوع است و پررنگ ترین پيامدهاي 
آن ممكن است گریبانگير بندر شهيد بهشتي چابهار به عنوان 

دروازه دسترسي هند به افغانستان شود.

سد مالي آمريكا مقابل طالبان
ایاالت متحده بعد از خروج نيروهاي نظامي خود از افغانستان 
و تسليم كردن این كشــور به نيروهاي طالبان، به طور فزاینده 
بر اهرم هاي اقتصادي براي كنترل رفتار این گروه متمركز شده 
و ضمن مسدودســازي ذخایر ارزي دولت رسمي افغانستان، 
محدودیت هایي نيز براي مبادالت مالي و نقل وانتقال پول براي 
این گروه وضع كرده است. بررسي هاي مركز پژوهش هاي اتاق 
ایران در گزارش پایش تحوالت تجــارت جهاني حاكي از این 
است كه از 9ميليارد دالر ذخایر ارزي دولت افغانستان، 7ميليارد 
دالر در آمریكا، 1.3ميليارد دالر در حســاب هاي بين المللي 
و 700هــزار دالر آن در بانك تسویه حســاب هاي بين المللي 
نگهداري مي شــود و این ارقــام به خوبي نشــان دهنده توان 
ایاالت متحده براي تأثيرگذاري بر رفتار اقتصادي طالبان است. 
خبرها حاكي از این است كه پس از سقوط كابل، ایاالت متحده 
دسترسي طالبان به این منابع مالي را مســدود و اعالم كرده 
است كه هم اكنون به جز ارائه مجوزهاي محدود و بشردوستانه، 

تصميمي براي گشایش این منابع ندارد.
از سوي دیگر، افغانستان شدیداً وابسته به واردات است و همين 
مسئله اهرم دیگري براي ایاالت متحده فراهم مي كند تا طالبان 
را تحت فشار قرار دهد. براساس آمارها، در سال 2019 حجم 
واردات كاالیي افغانستان 8.6ميليارد دالر بوده و بخش عمده 
به زغال ســنگ، گندم و نفت اختصاص داشته است. افزون بر 
این 70درصد از نيروي برق افغانســتان نيز از طریق واردات 
تأمين مي شــود كه هزینه ســاالنه آن به حدود 270ميليون 
دالر مي رســد و درمجموع طالبان امــكان پرداخت چنين 
هزینه اي براي واردات برق بدون دسترســي بــه منابع مالي 
افغانستان ندارد. در این ميان به نظر مي رسد كه اثر تحریم هاي 
آمریكا در قطع و كاهش مبادالت سيستم مالي بين المللي با 
بانك هاي افغانستان ســریع تر از سایر بخش هاي اقتصاد بروز 
یافته به گونه اي كه از 12بانك موجود در افغانســتان 3 بانك 
دولتي اســت كه تحت كنترل طالبان قرار مي گيرد؛ بنابراین 
مستقيماً تحت تحریم هاي ایاالت متحده است. سایر بانك هاي 
افغانستان خصوصي اند و به شبكه بانكي بين المللي براي انجام 
تراكنش ها به شدت وابســته اند. در هفته هاي اخير بانك هاي 
بزرگ بين المللي ازجمله citi bank مراودات با شبكه بانكي 
افغانستان را به حالت تعليق درآورده اند و دليل آن را نگراني از 

نقض تحریم هاي ایاالت متحده برشمرده اند.

قطع درآمدهاي ارزي افغانستان
در هفته هاي اخير مقامات بلندپایه دولت پيشين افغانستان 
هشدار داده اند كه اگر مبادالت مالي افغانستان با جهان مسدود 

بماند و كمك ها همچنان متوقف باشد، اقتصاد این كشور از هم 
خواهد گسيخت. به عنوان نمونه اي دیگر شركت انكشاف ملي 
كه انجام پروژه هاي عمراني در این كشور را بر عهده دارد، اعالم 
كرده است كه 700پروژه عمراني این شركت در نقاط مختلف 
افغانستان، به دليل قطع كمك هاي بين المللي متوقف شده اند. 
مهم تر آنكه 90درصد از هزینه هاي نيروهاي نظامي و امنيتي 
این كشور از طریق كمك هاي بين المللي تأمين مي شد. طالبان 
براي برقراري ثبات در كشور جنگ زده و مستعد تنش نيازمند 
ارتشي كارآمد است. چنين ارتشي نيازمند منابع مالي عظيم 
است كه از درون افغانستان قابل تأمين نيست. برآوردها حاكي 
از این است كه گروه طالبان فقط امكان تأمين منابع مالي براي 
2روز از واردات افغانســتان را دارد و به شــدت به منابع ارزي 
بلوكه شده این كشور وابسته اســت. عالوه بر این، افغانستان 
ساالنه 8.5ميليارد دالر معادل 43درصد توليد ناخالص داخلي 
كمك دریافــت مي كرد و 75درصــد از هزینه هاي عمومي و 
50درصد بودجه این كشور وابسته به این كمك هاي بين المللي 
بوده است؛ اما تحریم هاي ایاالت متحده عمال مانع كمك هاي 
بشردوستانه به افغانستان نيز مي شود و در هفته هاي اخير فقط 
مجوزهاي محــدودي براي ارائه كمك هاي بشردوســتانه به 

افغانستان صادر كرده است.
از ســوي دیگر، منابع مالي حاصل از نيروي كار افغانســتان 
در خارج از این كشــور نيز نقش قابل توجهــي در اقتصاد آن 
دارد. 4درصد توليد ناخالص داخلي افغانســتان را منابع مالي 
ارسال شده توسط كارگران این كشــور در سایر نقاط جهان 
تشكيل مي دهد؛ اما این منابع خرد مالي از طریق مؤسساتي 
چون وســترن یونيون و ماني گرام منتقل مي شــوند كه هر 
دوي این مؤسسات همكاري با افغانســتان را به حالت تعليق 
درآورده اند. البته ایاالت متحده در روزهاي اخير به آنها مجوز 
فعاليت در افغانســتان را داده اســت؛ اما با توجه به تغييرات 
سياسي و اجتماعي در افغانستان، مشخص نيست كه تزریق 
درآمدهاي ارزي كارگران افغاني طبق روال قبل ادامه پيدا كند.

گوادر به جاي چابهار
خاستگاه اصلي گروه طالبان، پاكستان است و حتي در جریان 
جنگ با گروه مقاومت دره پنجشــير، مســائلي نيز در مورد 
حمایت دستگاه اطالعاتي پاكستان از نيروهاي طالبان مطرح 
شد. فارغ از همه مسائل، ســران طالبان كه در جریان تعریف 
ساختار دولت امارت اسالمي، خود را براي برقراري روابط با همه 
كشــورها حتي آمریكا راغب نشان دادند، دوستي محكم  تري 
با پاكســتان دارند و روي همكاري چين نيــز به عنوان رقيب 
اقتصادي آمریكا حساب ویژه اي باز كرده اند. یكي از نشانه هاي 
نزدیكي و همــكاري اقتصادي فزاینده ميــان گروه طالبان و 
پاكستان این است كه در روزهاي پس از تصرف كابل توسط 
طالبان، براي نخستين بار 500تن كود شيميایي از بندر گوادر 
پاكستان به افغانستان ارسال شد. افزون بر این طالبان به شدت 
بر همكاري با چين و پاكستان تأكيد كرده و صریحاً افغانستان 
را به عنوان بخشي از كریدور اقتصادي چين-پاكستان برشمرده 

است. با این تفاصيل به نظر مي رسد طالبان با پيش بيني روابط 
پرتنش با ایاالت متحده و تداوم تحریم هاي این كشور مي كوشد 
بيشتر به چين نزدیك شود تا بخشي از مشكالت اقتصادي از 
این مسير كاهش یابد و در این وضعيت نيازهاي خود براي اداره 

كشور را نيز از پاكستان فراهم خواهد كرد. 
تأكيد طالبان بر تبدیل افغانستان به بخشي از كریدور اقتصادي 
چين - پاكستان به آن معناست كه مسير همكاري سه جانبه 
ایران، هند و افغانستان بر محور چابهار در آینده اولویتي نخواهد 
داشت و حاكمان جدید افغانستان تمایلي به استفاده از مسير 
چابهار براي نقل وانتقال كاال نخواهند داشت. به عبارت دیگر، 
رقابت قدیمي چابهــار با گوادر و كراچي با ســلطه طالبان بر 
افغانستان، احتماال به سود گوادر و كراچي حل وفصل مي شود 
و وقتي افغانستان بخشي از كریدور اقتصادي چين - پاكستان 
باشد، حداقل موقعيت ایران در حمل ونقل و ترانزیت افغانستان 
تضعيف خواهد شــد. البته با تغيير معبر طالبان از چابهار به 
گوادر، افغانســتان همچنان مي تواند واردكننده غذا و انرژي 
ارزان از ایران باقي بماند و ارتباط حمل ونقلي 2كشور ادامه پيدا 
كند؛ به گونه اي كه اكنون نيز جواد هدایتي، مدیركل ترانزیت 
و حمل ونقل بين المللي سازمان راهداري از عادي بودن تردد 
كاميون هاي ایراني در مرزهاي افغانستان خبر مي دهد؛ اما در 
این ميان اگر توسعه معادن افغانستان آغاز شود، به احتمال قوي 
بخش عمده محموله هاي معدني از كریدور پاكستان چين و 

بندر گوادر وارد بازارهاي جهاني خواهد شد.

سبقت صحار عمان از چابهار
گرچه ســلطه طالبان در بدترین حالت مي تواند ســهم بندر 
چابهار از تأمين نيازهاي افغانستان را به صفر برساند و با قطع 
ارسال كاالهاي هندي از این بندر به مقصد افغانستان، بخشي از 
خدمات بندر چابهار متوقف شود، اما این بندر همچنان جایگاه 
استراتژیك خود را در اتصال كشورهاي آسياي ميانه به آب هاي 
آزاد حفظ مي كند و تقریبا در اهداف رؤیایي آن تغييري ایجاد 
نمي شود؛ اما مسئله اینجاســت كه در آن سوي آب هاي آزاد، 
جدي ترین رقيب خارجي بندر چابهار با سرعتي باورنكردني 
مسير توسعه را پيموده و به جایگاهي رسيده كه عمال چابهار 
در برابر آن هيچ حرفي براي گفتن نداشــته باشد. بندر صحار 
عمان كه حدود یك دهه پيش، برنامه توسعه آن با بندر شهيد 
بهشتي چابهار در یك بازه زماني آغاز شد، با جذب 27ميليارد 
دالر سرمایه گذاري به یك هاب لجستيك در منطقه بدل شده 
درحالي كه بندر چابهار تقریبا در همان شرایط اوليه باقي مانده 
و حتي وعده سرمایه گذاري 500ميليون دالري هند در آن نيز 
به طور كامل عملياتي نشده است. شكاف فزاینده ميان توسعه 
صحار و چابهار را مي توان نماد تأثير مخرب تحریم بر موقعيت 
ژئواكونوميك ایران دانست. بندر چابهار ایران در حالي الفباي 
توسعه را هجي مي كند كه بندر صحار عمان یكي از سریع ترین 
روندهاي رشد و توســعه بندرها در جهان را تجربه كرده و در 
وضعيت كنوني در این بندر به صورت هفتگي یك ميليون تن 

كاال جابه جا مي شود.

زمزمه سياســت هاي تــازه براي  بورس
قيمت گــذاري دســتوري كاالها 
ازجمله سيمان و فوالد و اظهارات 
نایب رئيس اول مجلس در مورد تداوم سياســت 
سركوب بازار ها، مشابه آنچه در دولت قبل اتفاق 
افتاده اســت، منجر به افت سنگين شاخص كل 
بورس تهران در مبادالت دیروز شد. با وجود آنكه 
مســئوالن وزارت صنعت اجــراي قيمت گذاري 
دستوري را رد مي كنند اما از خبر ها بر مي آید كه 
سياست هاي جدید این وزارتخانه در بازار ها همان 
قيمت گذاري دستوري است كه منجر به سركوب 
قيمت ها در كوتاه مدت مي شود، اما در بلندمدت 
اثرات تورمي و توزیع رانت دارد. این موضوع دیروز 
واكنش سهامداران را نيز در شبكه هاي اجتماعي 

برانگيخت.
به گزارش همشهري، به غيراز نوسان هاي قيمت 
دالر، برجام و نرخ بهره این روز ها ریســك كنترل 
شدید تر بازار ها نيز به ریســك هاي بازار سرمایه 
اضافه شــده اســت. در طول ســال هاي گذشته 
قيمت گذاري دســتوري زیان هاي سنگيني را به 
شركت ها وارد كرده است اما از سال97 كه شتاب 
تورم بيشتر شده، هزینه تمام شده توليد هم با رشد 
زیادي مواجه شده اســت اما بسياري از شركت ها 

به دليل سياست هاي دولت در زمينه قيمت گذاري 
دستوري نتوانسته اند نرخ محصوالتشان را متناسب 
با هزینه تمام شــده توليد افزایــش دهند كه این 
موضوع باعث شده  زیان انباشته برخي شركت ها 
حتي به چند ده هزار ميليارد تومان برسد. در چنين 
شرایطي با آغاز به كار دولت سيزدهم انتظار مي رفت 
دولت جدید براي حمایت از توليد، سياست هاي 
غلط گذشــته را لغو كند اما با وجــود آنكه هنوز 
ابراهيم رئيســي در این باره اظهارنظری نكرده اما 
اظهارات متناقض مسئوالن وزارت صنعت نشان 
مي دهد كه آنها نيز به سياق دولت قبل قصد دارند 
بازارها را ســركوب كنند.مسئوالن وزارت صنعت 
البته این موضوع را رد مي كننــد اما بين عمل و 
گفتار آنها تناســبي دیده نمي شود و در شرایطي 
كه مخالفت خود را با قيمت گذاري دستوري اعالم 
مي كنند و نشست هاي كنترل بازار برگزار مي كنند، 
استفاده صرف از مكانيسم هاي بازار، براي تعيين 
قيمت را درست نمي دانند. همين مواضع متناقض 
به چالشي مهم براي بازار ســرمایه تبدیل شده و 

واكنش بازار سرمایه را برانگيخته است.

موضوع از چه قرار است؟
آنطور كه وزیر صنعت پيش از این گفته اســت او 

به سياست قيمت گذاري دستوري ادامه نخواهد 
داد. او اما در عين حال تلویحا تأكيد كرده اســت 
كه نمي توان قيمت ها را صرفا به بازار واگذار كرد. 
تفسير این سخنان به معناي آن است كه برخالف 
آنچه مسئوالن وزارت صنعت مي گویند سياست 
قيمت گذاري دستوري ادامه خواهد یافت، چرا كه 
در ادبيات اقتصادي حد وسطي بين كنترل بازار ها و 
استفاده از مكانيسم هاي بازار وجود ندارد. به عبارت 
دیگر یا باید به عرضه و تقاضا در نظام قيمت گذاري 
پایبند بود یا باید با سياســت هاي غيراقتصادي 
قيمت ها را در كوتاه مدت ســركوب كــرد اما در 
بلندمدت قيمت ها همچنان رشــد خواهند كرد. 
دیروز هم در این باره یك نشست ویژه در كميسيون 
تلفيق بودجــه مجلس با محوریــت تنظيم بازار 
سيمان، فوالد و كاالهاي اساســي برگزار شد كه 
نشان مي دهد سياست هاي اصلي دولت، بر محور 

كنترل بازار ها مي چرخد. 
ظرف چند روز گذشته نيز علي نيكزاد نایب رئيس 
اول مجلس، به عنوان پرچمــدار كنترل قيمت ها 
تالش كرده اســت وزارت صنعت را براي كنترل 
قيمت ها در بازار ها تحت فشار بگذارد.آن طور كه از 
خبر ها بر مي آید در نشست روز گذشته كميسيون 
تلفيق مجلس نيز در كنار كنترل قيمت ها در بازار 

افت سنگين بورس روي موج قيمت گذاري دستوري
سياست هاي جدید براي قيمت گذاري كاالها، منجر به افت بورس براي دومين روز متوالي شد

فوالد و ســيمان، روش هاي تنظيم بازار كاالهاي 
اساسي هم مورد بررسي قرار گرفته كه این به معناي 
آن اســت كه احتماال دولت درنظر دارد سياست 
كنترل بازار ها را طيف وســيعي از بازار به اجرا در 
بياورد. به زعم اقتصاددانان هر نوع سياست كنترل 
بازارها بــدون درنظر گرفتن مكانيســم عرضه و 
تقاضا به معناي ســركوب بازار و تداوم سياســت 
قيمت گذاري دستوري اســت كه منجر به توزیع 
رانت و به تعویق انداختن تورم به آینده مي شود. با 
این حال رضا فاطمي، وزیر صنعت بعد از برگزاري 
نشست كميسيون تلفيق بار دیگر تأكيد كرد كه 
برنامه اي براي اجراي سياست هاي تعزیراتي ندارد. 
او اما در عين حال در مورد كنترل قيمت ها در بازار 
سيمان گفت: طبق قولي كه در زمان رأي اعتماد 
به نمایندگان داده شد، قيمت سيمان به نرخ پيش 
از قطعي برق بازگشــت و قيمت آن در بورس به 

كيسه اي 25هزار تومان رسيد.
به گفته او، بــازار فوالد نيز باید به ســمت اصالح 
ساختار حركت كند. هنوز مشــخص نيست كه 
منظور وزیر صنعت درباره اصالح ساختار بازار ها 
چيســت اما آنطور كه از ســخنان او و همينطور 
نایب رئيــس اول مجلس كه ایــن روز ها در همه 
نشست هاي كنترل بازار مشــاركت فعال دارد بر 
مي آید، سياســت هاي در پيش گرفته شــده در 
تداوم سياست هاي قبلي براي كنترل بازار هاست و 
همچنان اعتقادي به مكانيسم هاي عرضه و تقاضا 

مطابق تعاریف اقتصادي وجود ندارد.

نزول سنگين بورس
همزمان بــا افزایش گمانه زني هــا در مورد تداوم 
سياست قيمت گذاري دستوري در دولت سيزدهم 
و حتي تشدید این سياست ها، روز گذشته شاخص 
كل بورس تهران براي دوميــن روز متوالي با افت 
مواجه شد. این موج نزولي از روز شنبه و همزمان 
با اظهارات نایب رئيس اول مجلس در مورد كنترل 
قيمت سيمان و فوالد آغاز شده بود. در روز شنبه 
تحت تأثير سخنان علي نيكزاد سهام شركت هاي 
توليد كننده سيمان و فوالد به طور دسته جمعي با 
افت مواجه شدند و این نزول در مبادالت دیروز هم 
ادامه یافت.دیروز اما در ميانه معامالت، جو منفي 
ایجاد شده در این دو صنعت به كل بازار سرایت كرد 
و منجر به خروج گسترده ســهامداران حقيقي از 
بازار شد؛ به طوري كه در پایان مبادالت روز گذشته 
سهامداران حقيقي نزدیك به 1422ميليارد تومان 
نقدینگي از بازار خارج كردند. این دومين خروج 
بزرگ نقدینگي از بازار سهام از ابتداي سال تاكنون 
است. با افزایش حجم عرضه از سوي سهامداران 
حقيقي در نهایت شاخص كل بورس تهران دیروز 
با یك افت 2.6درصدي مواجه شد. دیروز همچنين 
نزول سنگين شــاخص بورس، منجر به واكنش 
سهامداران در شبكه هاي اجتماعي شد. بسياري 
از سهامداران در شــبكه هاي اجتماعي اظهارات 
مقامات مســئول درباره كنترل بازار را نسنجيده 
دانستند و حتي سخنان نایب رئيس اول مجلس را 

دخالت در كار دولت اعالم كردند.
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   توقف پیش فروش و فشار به خودروسازان
دبير انجمن خودروسازان در گفت وگو با همشهري با اشاره به زيان هاي توقف پيش فروش خودرو به دليل مصوبه اخير 
شوراي رقابت، گفت: توقف پيش فروش خودرو موجب كاهش نقدينگي و فشار بيشتر به خودروسازان مي شود. اين در 
حالي است كه تا كنون نيز فرمول بخشي شوراي رقابت موجب تحميل زيان انباشته بيشتر به  خودروسازان شده است. احمد 
نعمت بخش افزود: وقتي پيش فروش و سود مشاركت پرداخت مي شود، مردم نيز با سرمايه گذاري براي خريد خودرو از اين 
طرح ها استقبال كرده و بخشي از تقاضاي موجود در بازار به بعد موكول مي شود و با حذف اين شيوه فروش، حجم تقاضا به 
طرح هاي فروش فوق العاده منتقل خواهد شد. او با بيان اينكه اين مشكالت در نشست اخير كميته خودرو مطرح خواهد 
شد، افزود: خودروسازان به مصوبه اخير شوراي رقابت انتقاد دارند، چراكه با توقف پيش فروش خودرو توسط شركت هاي 
خودروسازي، فشار تقاضا در طرح هاي فروش فوق العاده بيشتر شده و شانس مردم عادي براي خريد خودرو نيز كمتر 
مي شود. او با بيان اينكه اين شرايط زمينه كاهش عرضه خودرو به بازار را فراهم خواهد كرد، افزود: از وزير جديد صمت 
مي خواهيم تا با فعال كردن شوراي سياستگذاري خودرو براي رفع اين مشكالت چاره انديشي شود؛ چراكه فقط در سال 

گذشته ايران خودرو به دليل قيمت گذاري دستوري 15هزار و 500ميليارد تومان زيان كرد.

مصوبه اخير شــوراي رقابــت و توقف  و خودر
طرح هاي پيش فروش خودرو، كاهش 
عرضه خودرو، افزایش انتظارات تورمي، 
رشد تقاضاي خرید در طرح هاي فروش فوري، كاهش 
نقدینگي و افزایش زیان انباشــته خودروســازان را 

به دنبال دارد.
به گزارش همشهري، مصوبه473 شوراي رقابت مبني 
بر معاف شــدن بخشــي از مبلغ پرداختي متقاضيان 
پيش خرید خــودرو از تورم زمان تحویــل، با واكنش 
شركت هاي خودروســازي مبني بر توقف طرح هاي 
پيش فروش خودرو و چانه زني بــراي لغو این مصوبه 
مواجه شد. این واكنش در حالي است كه پيش فروش 
خودرو به عنوان یكــي از منابع اصلي تامين نقدینگي 
مورد نياز خودروســازان و انتقال بخشــي از تقاضاي 
كاذب و واقعي بازار به دو تا ســه ســال آینده بود و با 
توقف اجراي این طرح توسط خودروسازان، عالوه بر 
كاهش عرضه و افزایش نوسان قيمت ها در حاشيه بازار 
خودرو، حجم زیان انباشته خودروسازان نيز افزایش 
خواهد یافت و موجب افزایش اقبال متقاضيان به خرید 
خودرو در محدود طرح هاي فروش فوري و فوق العاده 
دو خودروساز بزرگ كشور می شود. با ابالغ این مصوبه 
برخي مدیران شركت هاي خودروسازي از توقف همه 
طرح هاي پيش فروش محصوالت شان تا پایان امسال 
خبر داده و خواستار بازنگري در مصوبه اخير شوراي 
رقابت شدند اما این درخواست خودروسازان با پاسخ 
منفي رئيس شــوراي رقابت مواجه شد. با این شرایط 
برخي كارشناســان و فعاالن بازار از تأثير منفي توقف 
طرح پيش فروش خودروهاي پرتيــراژ بر بازار و روند 

توليد و عرضه این محصوالت خبر مي دهند.

تغيير رويكرد خودروسازان به فروش خودرو 
مصوبه اخير شــوراي رقابــت زمينه تغييــر رویكرد 
خودروسازان مبني بر جایگزیني فروش فوق العاده و 
فوري محصوالت شان به جاي طرح هاي پيش فروش 
خودرو را فراهم كرده اســت؛ موضوعي كه قائم مقام 
سایپا در مورد فروش و خدمات پس از فروش در نشست 
خبري چندي پيش خود در پاسخ به پرسش همشهري 
به آن اشــاره كرد و گفت: گروه خودروسازي سایپا تا 
مشخص شدن ابهام مصوبه جدید شــوراي رقابت در 
زمينه نحوه محاســبه قيمت خودروهاي ارائه شده در 
طرح پيش فروش، هيچ گونه طرح پيش فروشي را اجرا 
نمي كند و تمركز خود را روي طرح فروش فوق العاده 
خواهد گذاشت. مجيد باقري تأكيد كرد كه با توجه به 

مصوبه شــوراي رقابت درباره پيش فروش محصوالت 
جدید، این خودروســاز با وجود برنامه هاي پيشــين 
خود براي پيش فروش محصــوالت جدید، نمي تواند 
طرح پيش فروش آنها را برگزار كند. او افزود: با مصوبه 
شــوراي رقابت امكان پيش فروش خــودرو را نداریم 
اما رایزني ها در این زمينــه ادامه دارد. به دليل مصوبه 
شــوراي رقابت و تا تعيين تكليف این موضوع، سایپا 
در سال 1400هيچ خودرویي را پيش فروش نمي كند؛ 
در سال جاري فقط فروش فوق العاده خواهيم داشت و 
دیگر پيش فروش خودرو نداریم. همچنين ایران خودرو 
 ،207iنيز اخيرا  3محصول خود شامل خودروهاي پژو
پارس TU5 و پــارس بنزیني كه تا سه شــنبه هفته 
جاري ادامه دارد را در قالب طــرح فروش فوق العاده 
به مشــتریان عرضه كرد؛ عرضه اي كه به گفته برخي 
فعاالن بازار سود 165ميليون توماني را برای برندگان 
به دنبال خواهد داشــت، چرا كه ایران خودرو در طرح 
فروش، پژو207i را به قيمت 216ميليون تومان، پارس

TU5 را به قيمت 145ميليون تومان و پارس بنزیني 
را به قيمت 140ميليون تومــان عرضه مي كند. این 
در حالي اســت كه قيمت این خودروها در بازار دیروز 
به ترتيب 347ميليون، 309ميليــون و 277ميليون 

تومان قيمت خورد.

شوراي رقابت: اعتراض وارد نيست
واكنش برخي مدیران خودروســاز به مصوبه شوراي 
رقابت موجب شــد تــا رئيــس این شــورا اعتراض 
خودروسازان به مصوبه اخير خود مبني بر شریك بودن 

مشــتریان در طرح هاي پيش خرید خــودرو را وارد 
نداند. رضا شيوا گفت: شــورا وقتي تصميم مي گيرد 
تا شــرایط تغيير نكند آن تصميم به قوت خود باقي 
است و هر كس اعتراضي دارد باید به هيأت تجدیدنظر 
مراجعــه و در آنجا مطرح كند، شــورا به یك موضوع 
دوباره برنمي گردد تا مجدد بررسي كند، بلكه شرایط 
باید كامال تغيير كرده باشــد تا موضوعيت براي ورود 
شورا داشته باشــد. او افزود: مصوبه473 شورا درباره 
سهيم بودن خریداران در خودرو بابت پيش پرداخت، 
یكي از منصفانه ترین مصوبات اســت كه در شورا به 
تصویب رسيده است، زیرا ما در ســال گذشته بيش 
از 800شــكایت درباره پيش خرید خودرو داشــتيم، 
لذا الزم بود وضع پيش خرید را به جایي برســانيم كه 
اینقدر شاكي نداشته باشد. به گفته شيوا، مصوبه473 
شــورا اعالم مي كند وجهي را كه خریــدار به عنوان 

پيش پرداخت خرید خودرو پرداخت كرده باید به عنوان 
درصدي از سهم خودرو براي او باشد و اگر تورم بخشي 
بود، آن سهم شامل تورم بخشي نشــود. این مصوبه 
عادالنه و در راستاي حمایت از مصرف كننده است تا 
خودروساز نتواند از شرایط انحصاري خود استفاده كند. 
او تأكيد كرد اگر یك بازار رقابتي با چند خودروساز كه 
خودرو ها را ارائه مي كردند داشــتيم آیا كسي مي آمد 
پول را یك سال و دوســال به عنوان پيش پرداخت به 
یك خودروساز پرداخت كند و در صف دریافت خودرو 

قرار بگيرد؟
 

كاهش عرضه و رشد تقاضاي انباشته 
كارشــناس صنعت خــودرو و مدیرعامل پيشــين 
سایپا در گفت وگو با همشــهري در مورد پيامدهاي 
توقف پيش فــروش محصوالت خودروســازان گفت: 

همشهری نتایج واكنش خودروسازان به مصوبه اخير شورای رقابت در مورد تغيير شرایط پيش فروش خودرو را بررسی می كند

پیامدهای توقف پیش فروش در بازار خودرو
توقف روند افزایش قيمت گوشت گوساله 

گوشت در ميادين ارزان شد
قيمت گوشت گوسفندي در ميادین ميوه و تره بار كاهش  تره  بار
یافت. به گزارش همشــهري، نرخنامه جدید سازمان 
ميادین ميوه و تره بار شهرداري تهران نشان مي دهد كه 
قيمت گوشت تازه گوسفندي از نيمه شهریور ماه، در غرفه هاي فروش 
محصوالت پروتئيني ميادین بين 5 تا حدود 10درصد كاهش یافته و 
برخي از محصوالت تازه گوســفندي بين 8 تا 12هزار تومان در هر 
كيلوگرم ارزان تر شده اند. بر این اساس، بيشترین كاهش قيمت مربوط 
به ران گوسفندي بوده كه هركيلوگرم از آن با 11.900تومان كاهش 
قيمت، 14.2800تومان قيمت خورده  است. راســته با استخوان و 
سردست گوســفندي هم به ترتيب 9.700 و 9.300تومان كاهش 
قيمت داشــته اند. هم اكنون هر كيلو شقه گوســفندي در ميادین 
119.800تومان به فروش مي رســد كه نســبت به نرخنامه قبلي 
8.700تومان كاهش یافته است. نرخنامه همچنين از تثبيت قيمت 
گوشت گوساله در ميادین، خبر مي دهد. طی امسال این نخستين بار 
است كه قيمت گوشت گوساله در نرخنامه ميادین بدون تغيير مانده 
است. قيمت گوشت گوساله از ابتداي امسال روندي افزایشي داشت و 
حدود 40درصد گران شد. این محصول در فاصله تير تا مرداد نيز حدود 
10درصد افزایش قيمت داشــت و بعضي از محصــوالت بين 10 تا 
21هزار تومان گران شده اند. هم اكنون گران ترین محصول گوشت 
گوســاله در ميادین فيله پاك شــده اســت كه هــر كيلوگرم آن 
206.800تومان قيمت خورده است. هر كيلوگرم گوشت چرخ شده 
مخلوط گوسفندي و گوساله هم 135.400تومان در ميادین به فروش 
مي رسد. در جدول پيوست قيمت دیگر محصوالت و همچنين روند 
تغيير قيمت این محصوالت را طي 3 ماه تابستان مي توانيد دنبال كنيد.

تغييرات قيمت گوشت تازه گوساله و گوسفندي در ميادين طی 3 ماه تابستان

قيمت – توماننام و مشخصات محصول
 تير ماه

قيمت - تومان
مرداد ماه

قيمت - تومان
شهريور ماه

119.700138.200128.500راسته با استخوان گوسفندي
168.700194.800181.200راسته بي استخوان گوسفندي
114.200131.900122.600سردست گوسفندي با ماهيچه
104.200120.300111.900سردست گوسفندي بدون ماهيچه
132.000152.400141.700كف دست گوسفندي با ماهيچه
126.000145.500135.300كف دست گوسفندي بدون ماهيچه
75.20089.80084.800قلوه گاه گوسفندي با استخوان
78.20095.00089.700قلوه گاه گوسفندي بدون استخوان

109.800122.800114.200گردن گوسفندي
156.700181.000168.300ماهيچه گوسفندي
74.00085.40079.400دنبالچه گوسفندي

153.400177.200164.900خورشتي گوسفندي
138.900155.500155.500راسته بدون استخوان گوساله

138.900155.500155.500ران پاك كرده گوساله
136.600153.400153.400سردست پاك كرده گوساله

184.900206.800206.800فيله پاك كرده گوساله
94.800108.000108.000قلوه گاه گوساله

12.00012.00012.000قلم گوساله
138.900155.500155.500ماهيچه گوساله
129.400142.600142.600گردن گوساله

89.940100.000100.000دنبالچه گوساله
147.400165.600165.600خورشتي گوساله

داده هاي آمــاري از افزایش برنامه ریزي  مسكن
ســازندگان بــراي توليد مســكن در 
فصل هاي گذشته و احتمال بهبود عرضه 
واحدهاي مسكوني نوساز از اواخر امسال و اوایل سال بعد 

حكایت دارد.
به گزارش همشــهري، اطالعــات مركز آمــار ایران از 
پروانه هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري هاي 
كشور در زمستان سال قبل حاكي از این است كه به طور 
ميانگين ميزان توليد مســكن در این فصل نســبت به 
فصل قبل 20.5درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 
30.6درصد افزایش پيدا كرده است. در این ميان روند 
نزولي توليد مسكن كه از تابستان سال قبل در تهران آغاز 

شده بود نيز در فصل زمستان تقریبا متوقف شده است.

رشد برنامه ريزي براي توليد
آمارهاي حاكي از این اســت كه در فصل زمستان سال 
گذشته، درمجموع 52هزارو334فقره پروانه ساختماني 
توسط شهرداري هاي كشــور صادر شده كه این تعداد 
نسبت به فصل قبل 26.4درصد و نسبت به فصل مشابه 

سال قبل 12.8درصد افزایش نشان مي دهد.
 از كل پروانه هاي صادرشده 4065پروانه )7.8درصد( 

مربــوط بــه افزایــش بنــا و 48هــزار و 269 پروانه 
)92.2درصد( مربوط به احداث ســاختمان بوده است. 
پروانه هاي صادرشــده براي احداث ساختمان نسبت 
به فصل گذشــته حدود 26.5درصد و نسبت به فصل 
مشابه سال گذشــته 11.3درصد افزایش داشته است. 
بررسي ها نشــان مي دهد در این فصل تعداد واحدهاي 
مســكوني پيش بيني شــده در پروانه هاي ساختماني 
صادره، معادل 137هزارو190واحد بوده كه نسبت به 
پایيز1399 حدود 20.5درصد و نسبت به زمستان1398 
حدود 14.2درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر، 
برنامه ریزي ســازندگان مســكن در این فصل حدود 
یك پنجم بيش از برنامه ریزي در فصل قبل است. ازآنجا 
 كه دوره توليد مســكن حداقل یك تا 1.5سال به طول 
مي انجامد، مي توان انتظار داشــت واحدهاي نوســاز 
برنامه ریزي شده در زمســتان گذشته از اواخر امسال و 

اوایل سال بعد وارد بازار شوند.

سهم 9/7درصدي تهران از توليد مسكن
از تابستان سال قبل، با باال رفتن سرمایه مورد نياز براي 
توليد مســكن در پایتخت، رغبت ســازندگان تهراني 
براي دریافت پروانه ساختماني و آغاز پروژه هاي جدید 

كاهش پيدا كرد؛ اما در مقابل به دليل اینكه ساخت وساز 
در شهرســتان ها تحت تأثير رشد قيمت مسكن، صرفه 
اقتصادي بيشتري پيدا كرده بود، تمایل به توليد مسكن 
در ســایر نقاط شهري نســبت به تهران بيشتر شد. در 
نتيجه این وضعيت، ســهم تهران از توليد مســكن در 
كشور كه در اغلب موارد به حدود 20درصد مي رسيد، در 
زمستان پارسال تا 9.7درصد افت كرده است. براساس 
آمارها، در زمستان گذشته با وجود اینكه روند كاهشي 
صدور پروانه ســاختماني در تهران متوقف شــده، اما 
همچنان توليد مســكن در پایتخت كمتر از قبل است 
به گونه اي كه در این فصل كال 1811پروانه ساختماني 
توسط شهرداري تهران صادر شده كه این تعداد با وجود 
افزایش 12.8درصدي نســبت به فصل قبل، همچنان 
24.9درصد كمتر از تعداد پروانه هاي ســاختماني در 
زمستان1398 است. این تعداد پروانه، حدود 3.5درصد 
از كل پروانه هاي ساختماني كشور را تشكيل مي دهد اما 
به واسطه رواج بلندمرتبه سازي در تهران و تراكم باالتر 
ساخت وسازها، تعداد واحدهاي مسكوني پيش بيني شده 
در پروانه هاي تهران معادل 9.7درصد از كل واحدهاي 
مســكوني پيش بيني شــده در پروانه هاي ساختماني 

كشور بوده است.

نبض توليد مسكن در زمستان گذشته تندتر زد
آمارها از توقف روند كاهشي توليد مسكن شهر تهران در زمستان گذشته و تداوم رشد توليد مسكن در سایر نقاط شهري حكایت دارد

»پيش فروش خودرو یكي از ابزارهاي مدیریت تقاضا 
در بازار خودرو بود كه با اجراي آن بخشــي از تقاضاي 
بازار خودرو به یك یا دوسال بعد منتقل می شد و زمينه 
كاهش تقاضاي كاذب در بازار را فراهم مي كرد. بر این 
اساس تقاضاي خرید خودرو در طرح هاي پيش فروش 
نسبت به فروش فوري بيشتر بود. توقف پيش فروش به 
گسترش انتظارات تورمي در بازار خودرو دامن زده و 

مشكالت توليد و عرضه خودرو را تشدید مي كند.«
ســعيد مدني افزود: واقعيت آن اســت كــه اكنون 
خودروســازان وضعيت نقدینگي نامناســبي دارند و 
یكي از علل اصلي آن، قيمت گذاري دســتوري است 
و تا قبل از مصوبه اخير شــوراي رقابت، بخشي از این 
نقدینگي را در قالب طــرح پيش فروش خودرو تامين 
مي كردند تا بتوانند با وجود افزایــش هزینه توليد و 
قيمت مصوب، قيمت تمام شــده محصوالت خود را 
مدیریت كنند. او ادامه داد: خودروسازان بخشي از پول 
خودرو را به صورت پيش پرداخت دریافت مي كردند تا 
در مقابل نوسان قيمت نهاده ها مقاومت كنند؛ گرچه 
ممكن بود بخشي از پيش پرداخت صرف بدهي هاي 
قبلي خودروسازان شود. مدني گفت: رویكرد شوراي 
رقابت به اینكه بخشــي از پرداخت مشتري به عنوان 
بهاي خرید خودرو در زمان پيش فروش قلمداد شود 
نيز منطقي است و اگر پيش پرداخت صرف خرید مواد 
اوليه و قطعات بشود، مي تواند از افزایش قيمت و تورم 

بخشي خودرو جلوگيري كند. 
مدیرعامل پيشين ســایپا افزود: خودروسازان به هر 
قيمتي كه شده مي خواهند از ظرفيت هاي حداكثري 
خود براي توليد اســتفاده كرده و با تامين نقدینگي 
حداكثر توليد را حتي با اســتفاده از تسهيالت داشته 
باشند كه این روند موجب افزایش حجم زیان انباشته 
آنها مي شــود. این در حالي است كه قيمت نهاده هاي 
توليد آزاد است اما خودرو مشمول قيمت گذاري است. با 
این شرایط فروش خودرو به شيوه فوق العاده نيز تأثيري 
در بهبود روند تامين نقدینگي خودروسازان نخواهد 
داشت. در ســال98 خودروســازان زیان انباشته اي 
داشتند كه موجب شــد با تجدید ارزیابي دارایي ها از 
ورشكســتگي نجات پيدا كنند و این روند در سال99 

نيز تداوم یافت.
مدني حذف پيش فــروش خودرو به عنــوان یكي از 
ابزارهاي مدیریت تقاضاي خودرو را موجب نابساماني 
بازار دانســت و گفت: با پيش فروش خودرو بخشي از 
تقاضاي بازار به یك یا دوسال بعد منتقل مي شد كه در 
كاهش تقاضاي خرید خودرو مؤثر بود اما در طرح هاي 
فروش فوري نســبت به پيش فــروش به دليل زودتر 
تحویل شــدن خودروها، درخواست ها بيشتر است و 
حذف پيش فروش خودرو به افزایش انتظارات تورمي 
در بازار دامن مي زند، چراكه اگر فروش خودرو مدت دار 
شود ميزان تقاضاي روز بازار كاهش یافته و تا حدي به 

تثبيت قيمت ها كمك مي كند.
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آبرسانی سیار به 1200 روستا در یزد
زندگی برمدار کم آبی 

تصور كم یــا بي آبــي در یزد كار 
دشواري نیســت؛ استاني در كویر 
مركزي ایران كه با وجود دسترسي 
به منابع آبي اندك، سرشار از دانش مدیریت آب بود و حاال با گم 
شدن این روش در میان روش هاي معاصر براي آبرساني، بر بحران 

و تنش هاي آبي اش افزوده شده است.

زندگي سخت کويرنشينان
آرشــیا از اهالي ثاني آباد مهریــز یكي از مناطقي كه به شــدت 
تحت تأثیر تنش آبي قرار گرفته اســت، مي گویــد: ما تصویري 
از وفــور آب نداریم. اینجــا زندگي بر مــدار كم آبــي و بي آبي 
 شــكل گرفته، امــا به نظر چیــزي كه فراموش شــده شــیوه 
مدیریت آب است. او و اهالي روســتاهاي اطراف سال هاست باید 
براي تامین آب مورد نیاز چشم انتظار تانكرهاي آب باشند و زندگي 

سختي برایشان رقم خورده است.
آدینه از زنان روستاي بیدك هم مي گوید: بیشترین مشكل تامین 
آب براي ما روزهاي تعطیل و آخر هفته پیش مي آید. بسیاري از 
اهالي اصال اینجا زندگي نمي كنند، اما براي تعطیالت و آخر هفته ها 
مي آیند. وقتي هم مي آیند چنان بي مالحظه آب مصرف مي كنند 
كه آب لوله كشي روستاهاي اطراف قطره اي مي آید و در روستایي 
مانند ما كه آبرســاني ســیار داریم هم توزیع به مشكل و كمبود 
مي خورد. آدینه ادامه مي دهد: مي دانم مسئوالن باید مسئله آب 
را رفع كنند، اما مردم كه وضعیت را مي دانند هم بهتر است كمي 

نسبت به هم مهرباني كنند.

آبرساني سيار به 1200روستا
استان یزد در سي امین سال پیاپي خشكســالي و بنابر آمار ارائه 
شده از سوي مدیران متولي آب استان با كاهش 90درصدي منابع 
آبي روبه روست. از پیامدهاي این كاهش، آبرساني سیار به نیمي از 

1200روستاي این استان است.
كاهش میــزان آبخوان ها، افزایش دشــت هاي ممنوعه، افزایش 
هزینه طرح هاي خطوط و مجتمع هاي آبرساني پایدار، همچنین 
فرســودگي و هدررفت باالي آب در شــبكه توزیع از مشكالت 

مدیریت آب در این استان عنوان شده است.
ابعاد گسترده مشكالت در یزد در حالي است كه در اردیبهشتي 
كه گذشــت 70طرح آبرساني در این اســتان با حضور وزیر نیرو 

افتتاح شد.

بهسازي چاه هاي آب
مدیر بهره برداري و توسعه آب شركت آب و فاضالب یزد،آبرساني 
ســیار به 330روســتاي اســتان را تأیید مي كنــد و می گوید: 
4۵0تانكر در روستا هاي اســتان نصب شده و آبرســاني به این 
روستا ها به صورت روزانه انجام مي شــود. به دلیل از دست رفتن 
منابع آبي ناشي از كم بارشــي چاره اي جز آبرساني سیار نداریم. 
البته در تالش هستیم با افزایش ناوگان، آبرساني سیار را براي گذر 

از بحران تقویت كنیم.
ســیاوش پاكدل با بیان اینكه امســال با خشكسالي بي سابقه اي 
به ویژه در مناطق روستایي شهرســتان هاي ییالقي نظیر تفت و 
مهریز مواجه بودیم، مي افزاید: با توجه بــه اینكه در این مناطق 
از سفره هاي آهكي استفاده مي كنیم، خشكسالي در این مناطق 

كوهستاني بیشتر به چشم مي آید. 
شركت آب و فاضالب ســعي كرده در 4ماهه ابتداي سال 1400 
اقداماتي نظیر بهسازي و حفر چاه هاي جدید در مناطق روستایي 
انجام دهد و بر این اساس موفق شدیم 71لیتر بر ثانیه به منابع آب 
خود در روستا هاي اردكان، اشكذر، تفت، مهریز، خاتم، مروست و 
میبد اضافه كنیم، اما این میزان آب تأثیر چنداني ندارد و راهگشا 

نیست.

شرايط، بحراني است
مدیر بهره برداري و توسعه آب شــركت آب و فاضالب یزد با بیان 
اینكه در 330روســتایي كه هیچ منابع آبي در آنها وجود ندارد، 
آبرساني به صورت سیار انجام مي شــود، مي گوید: بیشترین آنها 
در شهرستان تفت اســت، زیرا خشكســالي در نواحي خشك و 

نیمه خشك بسیار زیاد است. 
این پدیده در هــر منطقــه اي مي تواند بــروز كند و انســان و 
محیط زیســت را تحت تأثیر قرار دهد. هرچند برخالف خشكي 
كه پدیده دائمي اقلیمي است، خشكســالي در مناطق خشك و 

مرطوب نیز رخ مي دهد.
پاكدل با بیان اینكه وضعیت یزد از مرحله تنش آبي گذشته و به 
شرایط بحراني وارد شده اســت، می افزاید: پایدارترین سفره آب 
زیرزمیني یزد مربوط به دشــت یزد - اردكان است كه از سال ها 
پیش ممنوعه اعالم شد ولي آب استحصالي از آن داراي EC برابر 
با 1۵00 است.  در شرایط بحراني كنوني برخي روستاهاي داراي 
تاسیسات نیز با تانكر آبرساني مي  شــوند كه برخي روزها تا هزار 

مترمكعب آب به روستاهاي استان منتقل مي  شود.
وي با بیان اینكه در ســال هاي اخیر بسیاري از روستاهاي استان 
دچار مشكل كم آبي شده اند و امسال شاهد كاهش بسیار محسوس 
جمعیت در آنها هســتیم، مي افزاید: تعداد زیــادي از منابع آبي 
موجود استان شامل چاه، چشــمه و قنات به دلیل خشكسالي از 
مدار خارج و 180 منبع آبي نیز با كاهش قابل توجه آبدهي مواجه 
شده و در آستانه خشكي است. به جرأت مي توان گفت منبع آبي 
قابل بازدهي براي تامین آشامیدني و بهداشت شهروندان و ساكنان 

در استان وجود ندارد.

ستاره حجتي
خبرنگار

چهارمحــال و بختیــاري 
به دلیل آب و هواي معتدل و خبر روز 

كوهســتاني یكي از مناطق 
مستعد كشت انگور،كشور است كه بنا بر 
آمار سازمان جهاد كشاورزي استان، ساالنه 
حدود ۵0هزار تن انگور تولید مي كند كه 
9۵درصد ایــن محصول تولیــدي، انگور 

درجه یك عسگري است. 
دیررس بودن این محصول در این استان اما 
موجب شده است تا محصول تاكستان هاي 
این اســتان مدتي دیرتر از سایر استان ها 
به ویژه فارس- یكي دیگر از اســتان هاي 
تولیدكننده این میوه- به بازار روانه شود. 
همچنین فروش این محصول براي مصرف 
تاز ه خوري به جاي فرآوري به صورت آبمیوه 
یا كشمش و مویز در كنار ورود دیرهنگام به 
بازار تره بار كشور نه فقط نقیصه اي در ایجاد 
ارزش افزوده به حساب مي آید، بلكه موجب 
هدررفت و زیان تاك پروران نیز مي شود. 
رئیس سازمان جهاد كشاورزي چهارمحال 

و بختیــاري درباره كشــت این محصول 
مي گوید: هم اكنون 4200هكتار ســطح 
انگور زیركشت به شكل آبي و 200هكتار 
اراضي انگور زیركشت دیم در چهارمحال و 
بختیاري وجود دارد. میزان متوسط ساالنه 
تولید انگور در این استان ۵0هزار تن است 
كه عمدتا به شكل تازه خوري مورد مصرف 
قرار مي گیرد. عطاءهلل ابراهیمي مي افزاید: 
معموال رقم انگور عسگري 9۵درصد از انگور 

استان را تشكیل مي دهد كه دیررس است 
و در شــهریور ثمر مي دهد و این موضوع 
موجب نرســیدن به بازار در زمان مناسب 
مصرف مي شــود. به همین دلیل یكي از 
برنامه هاي ما اصالح این باغ هاست تا رقمي 
جایگزین رقم فعلي شود كه از نظر زماني 
بازار را از دست ندهیم.  عالوه بر اینكه تغییر 
رقم به شكل اقتصادي در دستور كار است، 
افراشته كردن و اجراي طرح فراز انگور را در 

دست اقدام داریم كه بهره وري باغ ها را دو 
تا چندبرابر مي كند.

 ابراهیمي همچنین دربــاره فرآوري این 
محصول در استان مي گوید: تقریبا مي توان 
گفت از این ۵0هزار تــن تولید انگور فقط 
حدود ۵هزارتن آن یعني 10درصد فرآوري 
مي شــود، اما برنامه استان بر این است كه 
با توســعه صنایع جانبي كشاورزي بتوان 
فرآوري را توســعه داد و ارزش افزوده به 
همراه داشــت، زیرا درصــورت فرآوري 
محصــول، هــم از هدررفــت محصول 
جلوگیري مي شود و هم فروش بسته بندي 
و برندسازي شــده، جایگزین فروش فله 

كم سود خواهد شد. 
وي با بیان اینكــه برنامه هاي دیگري هم 
براي توســعه باغات در اراضي شــیب دار 
طراحي شده اســت، ادامه مي دهد: گونه 
انگور مي تواند در كشت بر سطح شیب دار 
یكي از ارقام اقتصادي و مناسب براي بحث 
حفاظت خاك باشد. امیدواریم این برنامه ها 
تحولــي در بخش انگور و فــرآوري آن در 
سطح استان ایجاد كند، زیرا انگور یكي از 

محصوالت مهم باغي ماست.

انگور چهارمحال و بختياری، در انتظار صنايع تبديلي 
در این استان ساالنه ۵0هزارتن انگور تولید، اما فقط 10درصد آن فرآوري مي شود

بازگشت پیاده ها به شهر

فاطمه ميرزايی
خبرنگار

تبریــز را بعضي شــهر پیاده راه ها 
مي نامند؛ شــهري كه نخســتین 
پیــاده راه ایــران را به آن نســبت 
مي دهنــد و تجربه موفــق ایجاد 
پیــاده راه در خیابان هایــي مانند 
تربیت، اســتاد شــهریار و ارك با 

استقبال شهروندان و گردشگرانش مواجه شده است. همین چند روز قبل جواد 
رحمتي، معاون هماهنگي امور عمراني استاندار آذربایجان شرقي اعالم كرد كه 

خیابان شریعتي این شهر هم به پیاده راه تبدیل خواهد شد.
معاون فني و عمراني شهردار تبریز به همشهري مي گوید: در شوراي عالي ترافیك 
استان مصوبه اي داریم كه پیاده روهاي خیابان شریعتي عریض تر شوند و فقط وسایل 
نقلیه عمومي در آن تردد داشته باشند. محمدحسین اسحقي مي افزاید: شهرهاي 
تاریخي مثل تبریز كه بافت مركزي آنها قدمت زیادي دارد، آثار تاریخي بیشتري 
هم در این بافت خود دارند و به همین دلیل ایجاد پیاده راه در آنها بســیار اهمیت 
دارد. قسمتي از خیابان شریعتي از بازار تبریز شروع مي شود و به طرف جنوب شهر 
مي رود و به همین دلیل این خیابان براي ایجاد پیاده راه انتخاب شده است. همچنین 
در طرح دیگري قرار است پیاده روهاي خیابان جمهوري در امتداد بازار تبریز هم به 
شكل پیاده راه تعریض شود. وي درباره دالیل اجراي چنین طرح هایي در تبریز اظهار 
مي كند: اگر بتوانیم حمل ونقل خصوصي را در بخش هاي مركزي و تاریخي شــهر 
كاهش دهیم، هم به ارزش تاریخي مركز شهر احترام گذاشته ایم و هم بافت تاریخي 
حفظ مي شود و گردشگران و شــهروندان رغبت بیشتري براي تردد و تفرج در آن 
خواهند داشت. از سوي دیگر هوا به ویژه در تبریز كه نسبت جمعیت به مساحت آن 

از دیگر شهرهاي ایران بیشتر است، كمتر آلوده خواهد شد.

5محور گردشگري در دل تبريز
معاون فني و عمراني شهردار تبریز با بیان اینكه بازار تبریز و خانه هاي تاریخي و 
موزه هاي شهر در مركز تبریز هستند، ادامه مي دهد: این فضا نباید ترافیك داشته 
باشد و به همین دلیل، براي مركز تبریز ۵محور گردشكري ایجاد خواهد شد.  این 
محورها از حاشیه هاي قدیمي شهر شروع مي شوند و به بازار تبریز مي رسند و هر 
یك جاذبه هاي مختلفي در مسیر دارند. از این مسیرها مي توان به مسیر پروین 
اعتصامي از خانه تاریخي او، مسیر مقصودیه از خانه خطایي، مسیر عون ابن علي به 
سمت بازار تبریز و مسیر خانه كمپاني به سمت مركز شهر اشاره كرد. این محورها 
پیاده راه خواهد شد تا هم مركز شهر خلوت  تر شود و هم مردم عبور و مرورشان 
آنقدر آرام شــود كه بتوانند به راحتي خرید كنند تا وضع كسبه مركز شهر هم 
بهتر شود. اســحقي درباره دیگر طرح هاي ایجاد پیاده راه در تبریز هم مي گوید: 
در منطقه مدرن تبریز یعني منطقه ولیعصر از حدود 20ســال پیش ســاخت 
پیاده راهي شروع و قسمتي از این پیاده راه ســنگفرش شد و باقي آن قرار است 
در برنامه امسال شهرداري به پایان برسد.  یك پیاده راه نیمه كاره هم در شهرك 
پرواز امسال تكمیل مي شود. وي با بیان اینكه هم اكنون پیاده روي 12مسیر در 
شهر تبریز باید تعریض شود و به شكل پیاده راه درآید ، مي گوید: همچنین قرار 
است در بازسازي محالت تاریخي خیابان ها به جاي آسفالت سنگفرش شوند، زیرا 
سنگفرش ارزان تر است، عمر بیشتري دارد و براي بافت هاي قدیمي مناسب تر 
است. معاون فني و عمراني شهردار تبریز درباره وضعیت درختان خیابان شریعتي 
در تعریض پیاده روها نیز اظهار مي كند: درختان، هویت بهتري به خیابان مي دهند 
و به همین دلیل در تعریض خیابان شریعتي نه تنها درختان را نگه مي داریم بلكه 

شرایط بهتري براي آنها فراهم مي كنیم.

تبريز؛شهرپيادهراهها

طرح پیاده راه ســازي خیابان ارم 
و انقالب دومین پیاده راه هســته 
مركزي شهر قم است كه در روزهاي 
پایاني سال گذشته به بهره برداري 
رســید و فضایي دل انگیز را براي 
زائــران و مجاوران حــرم حضرت 
معصومه)س( ایجاد كرد. این طرح 

عالوه بر آرام سازي و هویت بخشي به این معبر پرتردد شهري، رضایت نسبي 
كاسبان این خیابان را جلب كرده است. اگرچه در آغاز عملیات پیاده راه سازي  
به دلیل مسدودشدن خیابان و حفاري هاي انجام شده، كسب وكار مغازه داران 
هسته مركزي شهر با چالش هایي مواجه شد، اما پس از اجراي این طرح، نظم 
و انضباط در تردد شــهروندان و رفع آلودگي هاي صوتــي و ترافیك، رضایت 

شهروندان و كاسب هاي این منطقه را در پي داشته است. 
معاون فني و عمراني شهرداري قم به همشهري مي گوید: این طرح با اعتبار 
بیش از 100میلیارد تومان و به مساحت بیش از 13هزارمترمربع در حد فاصله 
سه راه بازار تا خیابان انقالب اجرا و براي استفاده عموم در اختیار مردم گذاشته 

شده است. 
عباس حلوایي زاده مي افزاید: مطالعات و ایجاد زیرساخت هاي این طرح حدود 
3سال زمان برده است. طرح پیاده راه سازي  خیابان ارم و انقالب از طرح هاي 
ساماندهي خیابان هاي اطراف حرم حضرت معصومه)س( به شمار مي رود كه 
تأثیر قابل توجهي در افزایش ایمني و كیفیت تردد عابران دارد. پیش از این، 
طرح پیاده راه سازي بلوار بهار با عرض 34 و طول 330متر طراحي شده و در این 
طرح از گره هاي اسلیمي در كف سازي  ها، آبنماها، فضاي استراحت، گلكاري و 

كاشت درختان زینتي استفاده شده است.

نظمشهريدرقم

اصفهان از دیرباز شهر تفرج بوده 
است؛ شــهري كه به لطف ایجاد 
پیاده راه ها قدم زدن در محله هاي 
قدیمي اش مثــل جلفا رؤیایي و 
لذت بخش اســت. معاون فني و 
عمرانــي شــهرداري اصفهان 
هم در گفت وگو با همشــهري، 
پیاده  راه ســازي را از اقداماتــي 
مي داند كه در شهرهاي تاریخي 
ماننــد اصفهان با هــدف ایجاد 

فضاهایي بــرای تفرج و ترغیب شــهروندان به پیاده روي انجام مي شــود؛ از 
نمونه هاي این اقدام پیاده راهایي اســت كه در چهارباغ عباسي، خیابان نظر و 
بعضي خیابان هاي دیگر ساخته شده. ایرج مظفر با بیان اینكه پیاده راه در این 
مسیرها با توجه به بافت هاي تاریخي ایجاد شده است، اظهار مي كند: طرحي 
با عنوان »پیاده راه سازي مســیرهاي تاریخي« در اصفهان در حال اجراست و 
از این جمله، پیاده راه خیابان ســپاه از حدفاصل میدان امام خمیني تا میدان 
امام حسین اســت كه تا 3،2ماه آینده تمام مي شــود. وي با بیان اینكه طرح 
پیاده راه خیابان چهارباغ هم سال گذشته به بهره  برداري رسید و استقبال خوب 
شهروندان را به دنبال داشت، مي افزاید: سعي شده است در خیابان هاي منتهي 
به چهارباغ عباسي مانند آمادگاه، سیدعلي خان، خیابان عباس آباد و خیابان 
شیخ بهایي و كوچه هاي منتهي به این مسیر هم از قسمت سواره رو كاسته و به 
پیاده رو افزوده شود. بر همین اساس طراحي هایی انجام و خیابان ها سنگفرش 
شد تا مردم بتوانند از این مسیرها استفاده كنند. معاون فني و عمراني شهرداري 
اصفهان با بیان اینكه در خیابان نظر میاني حدفاصل خیابان حكیم نظامي و 
خیابان توحید هم فضاسازي خوبي شده است، ادامه مي دهد: در این خیابان 
عرض پیاده روهاي سنگفرش افزایش یافته و در قسمت میاني و آسفالته خیابان 
خودروها فقط مي توانند تردد كنند و امكان پارك وجود ندارد. این طرح فضاي 
خوبي را براي تفرج و تردد شــهروندان فراهم كرده است كه نشان از توجه و 
اهمیت عابر پیاده در اصفهان دارد. مظفر با بیان اینكه ۵پروژه  پیاده راه سازي  در 
اصفهان در دست اجراست، مي گوید: به این طرح ها ۵9میلیارد تومان بودجه 
اختصاص یافته تا به مرور اجرا شــوند. هم اكنون گذرهاي منتهي به چهارباغ 
مانند عالم آرا، جهان آرا، خیابان كواالالمپور و ادامه خیابان شــیخ بهایي براي 
ایجاد پیاده راه در دستور كار هستند. وي درباره اهمیت پیاده راه ها براي اصفهان 
هم اظهار مي كند: پیاده راه ها از نظر ایجاد فضاي مطلوب شــهري، اهمیت به 
شــهروندان و حفاظت از میراث تاریخي براي اصفهان مهم هستند. البته ما 
به دسترسي محالت به مسیرهاي سواره رو هم توجه داریم تا مردم با مشكلي 
براي رفت وآمد مواجه نشوند. سیاست شهرداري اصفهان این است كه افزایش 

پیاده راه ها هم براي محالت ارزش افزوده بیاورد و هم فضاي شهر را زیبا كند.

تفرجپيادهاصفهانيها

در یزد هم به دلیل داشــتن فضاي تاریخــي، ایجاد پیاده راه هــا از اهمیت 
بسیاري برخوردار است. سرپرست شــهرداري یزد به همشهري مي گوید: 
به دلیل تاریخي بودن یزد، یكي از رویكردهاي اصلي ما در شهرداري موضوع 
پیاده محوري اســت. به ویژه به دلیل آنكه تردد خودروهــا مي تواند به بافت 
تاریخي آسیب وارد كند، ایجاد پیاده راه ها در شــهري تاریخي مانند یزد از 
اهمیت بسیار برخوردار است. سید علي مشتاقیون با بیان اینكه چند پیاده راه 
در یزد در حال ساخت اســت، مي افزاید: یكي،دو طرح مانند پیاده راهي كه 
از خیابان امام خمیني منشعب و به مســجد جامع یزد منتهي مي شود، در 
سال هاي اخیر اجرا شده اســت. همچنین طراحي هاي جامعي انجام شده 

است كه ادامه این مسیر تا میدان امیرچخماق ایجاد شود.
وي با اشاره به اینكه براي خیابان قیام كه بسیاري از بناهاي تاریخي شهر در آن 
قرار دارد نیز طرح پیاده راهي طراحي شده بود، اظهار مي كند: از آنجا كه براي 
این طرح مالحظات اجتماعي درنظر گرفته نشــده بود ساكنان و بازاریان از 
آن استقبال نكردند و طرح متوقف شد. سرپرست شهرداري یزد درباره ایجاد 
پیاده راه در قسمت هایي به جز بافت تاریخي نیز مي گوید: براي بخش مدرن 
شهر طرح هاي ویژه ایجاد پیاده راه وجود دارد. در بخش هاي قدیمي كه جزو 
بافت تاریخي اصلي نیستند هم پیاده راه ایجاد شده كه گذر »مازاري ها« یكي 
از نمونه هاي آن است. این گذر به عنوان گذر فرهنگ و هنر شناخته مي شود 
و در مجاورت كارگاه هاي حناســازي قرار دارد و گردشگران و شهروندان از 
آن استقبال بسیار كرده اند. مشتاقیون مي افزاید: ایجاد پیاده  راه براي یزد از 
اهمیت بسیاري برخوردار است و به ویژه وقتي این فضاها بتوانند كاركردهاي 

تفریحي و اجتماعي داشته باشند حتما برنامه هایي طراحي خواهد شد.

پيادهرويدرفضايتاريخييزد

در اراك هــم به عنوان یك شــهر 
تاریخي و فرهنگي براي بهبود فضاي 
شهر پیاده راه ایجاد شده است. فاز 
اول طرح اجراي پیاده راه در هسته 
مركزي اراك از میدان شهدا یا باغ 
ملي ســابق و اطراف بازار تاریخي 
سال گذشته به پیاده راه تبدیل شد و 

بقیه قرار است امسال انجام مي شود. به گفته محمدكریم شفیعي، شهردار پیشین 
اراك بخش قابل توجهي از هسته مركزي شهر بافت تاریخي و قدیمي دارد و با 
توجه به اینكه این شهر، تك هسته اي است، رینگ هاي مختلف شهري، اطراف 
هسته مركزي تعریف شده اند. این پیاده راه كمك كرده است كه آن فضا در اختیار 
مردم و گفتمان شهري قرار بگیرد و از جوالنگاه خودروهاي شخصي خارج شود.

پيادهراههستهمركزياراك

ساخت پیاده راه در ۵ شهر اصفهان، تبریز، یزد، اراك و قم  اولویت مدیریت شهری قرار گرفته است

شهردار تبریز: شهرهاي 

تاریخي مثل تبریز كه بافت 

مركزي آنها قدمت زیادي دارد، آثار 

تاریخي بیشتري هم در بافت خود دارند؛  

اد پیاد ه راه در آنها 
به همین دلیل ایج

بسیار اهمیت دارد

  
آنچه درباره این چند شــهر گفته شد، فقط بخشــي از رویكرد نوین شهرداري هاي 
شهرهاي كشــور به ایجاد پیاده  راه اســت. شــهرها باید جایي براي زندگي باشند؛ 
مسیرهایي براي گشت وگذار و فضاهایي براي كشف داشته باشند تا زیستن در آنها 
با وجود همه سختي ها، دلپذیر شود و ایجاد پیاده راه ها مي تواند اندكي این دلپذیري 

را به ارمغان بیاورد.

حميده پازوکي
خبرنگار

شهرهاي خوب، شهرهاي انسان محورند؛ شهرهايي که مي شود به 
زندگي پياده در آنهــا اميدوار بود و همه  چيــز فقط براي عبور شهری

پرسرعت خودروها طراحي نشده است.  اين رويكردي است که 
حاال خيلي از شهرداري هاي شــهرهاي بزرگ کشور به آن روي خوش نشان 
داده اند. طراحي و اجراي پياده راه به ويژه در شهرهايي که امكانات طبيعي و 
تاريخي براي تفرج دارند يكي از راه هايي است که مي تواند پيوند شهروندان را 
با زيست بومشان افزايش دهد و حضوري پرهيجان را براي گردشگران  رقم بزند.  
اجراي طرح هاي پياده راه البته جديد نيست، از تهران تا شيراز و سمنان هستند 
خيابان هاي سنگفرشي که قدم زدن در آنها حال و هواي خوبي براي شهروندان 
ايجاد مي کند. اين روند در بسياري از شــهرها ادامه دارد و با تمام شدن يك 

پياده راه مسير ديگري  انتخاب مي شود.
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 2سال است كه هيچ مجوزي براي شكار در 
حيات
مناطق حفاظت شــده و آزاد صادر نشده وحش

است. سهم كمي از مجوزهاي صادر شده 
براي مناطق قرق كه تعدادشان بسيار اندك است نيز منجر 
به شكار نشده است. با این حال شكارچيان متخلف براي 
تفریح یا معاش در كمركش كوه ها دور از چشم محيط بانان، 
كل و بز و قوچ و ميش را خارج از قواعد شكار منصفانه و البته 
حرفه اي از پاي در مي آورند. اگرچــه اوضاع محيط بانان 
نسبت به سه سال گذشــته بهتر شده، اما سال هاست كم 
بــودن تعدادشــان پاشــنه آشــيل ســازمان حفاظت 

محيط زیست است.
مدت زیادي است كه هيچ گزارشي از وضعيت سرشماري 
حيات وحش از ســوي ســازمان حفاظت محيط زیست 
منتشر نشده اســت. صدور مجوز شــكار یك شرط مهم 
دارد و آن افزایش جمعيت حيات وحش در مناطق است. 
سال98 با تأخير ســه ماهه ۵4۷مجوز شكار صادر شد كه 
كمتر از 20درصد آن تحقق یافت و ســال99 براســاس 
سرشماري هاي انجام پذیرفته و بنا به درخواست مدیران 
قرق هــاي اختصاصي براي تامين بخشــي از هزینه هاي 
حفاظت و مدیریت قرق ها در راستاي بهره برداري پایدار 
با تأیيد ادارات كل حفاظت محيط زیســت اســتان هاي 
كرمان و یزد و بررســي در كميته فنــي معاونت محيط 
طبيعي ســازمان، تصميم بر این گرفته شــد تا در چهار 
قرق اختصاصي روباز، چهل گزي، ُدربيد در اســتان یزد و 
منصور آباد در استان كرمان پروانه شكار كل و قوچ صادر 
شــود. در نتيجه 60پروانه براي كل و 33پروانه براي قوچ 
صادر شده اســت. این آمار بسيار كمتر از 6درصد مصوب 
قانون شكار و صيد قرق هاســت. طي 2سال گذشته براي 
مناطق آزاد و حفاظت شــده هيچ مجوز شــكاري صادر 
نشده است و سرشماري ها هم به دليل شيوع كرونا و لزوم 
رعایت پروتكل ها، به صورت نيم بند انجام شده است. برخي 
استان ها آمارهاي نيمه اول سال را ارائه كرده اند و برخي نه.

كروناهممانعشكارغيرمجازنشد
شهاب الدین منتظمي، مدیركل دفتر حفاظت و مدیریت 
حيات وحــش در گفت و گــو بــا همشــهري مي گوید: 

خشكســالي ها حيات وحش را از مناطق اصلي حفاظت 
شــده خارج و در معرض شــكار متخلفان قرار مي دهد. 
زیستگاه هاي حفاظت شده تا جایي كه ظرفيت تامين منابع 
آبي و علوفه را داشته باشد مي تواند حيات وحش را در خود 
نگه دارد. براي شكارچي متخلف البته صدور مجوز شكار 
و یا ممنوعيت شكار فرقي نمي كند و در هر صورت تخلف 
خود را انجام مي دهد. ما هيچ وقت اجازه صدور مثال 10هزار 
پروانه شكار را نخواهيم داد تا شكارچي غيرمجاز هم ملزم 
به دریافت مجوز شود. كل پروانه اي كه منجر به شكار در 
سال98 شد 20درصد كل مجوزها یعنی حدود 101عدد 
بود. این افراد به قانون و ضوابط كشوري احترام قائلند كه 
دنبال مجوز شــكارند. او معتقد است كه محدودیت هاي 
كرونا به هيچ عنوان در ميزان بروز شكار غيرقانوني مؤثر 

نبوده اســت و مي گوید: متخلفان حيوان كش بيشترین 
آسيب را به جمعيت زایاي حيات وحش مي زنند. متخلفان 

بيشتر بره و ماده شكار مي كنند.
از آنجا كه در 2سال گذشته فقط براي قرق هاي اختصاصي 
مجوز صادر شده است، ســرهنگ جمشيد محبت خاني، 
فرمانده یگان حفاظت نگاهي متفاوت بــه ماجرا دارد. او 
در گفت وگو با همشهري مي گوید: تعداد مناطق قرق هاي 
اختصاصي در حدي نيست كه بتوان وجود آنها را مؤثر در 
كاهش شكار غيرمجاز دانست. اگر هم تأثير داشته باشد 
بسيار محدود و كم است. قرق موضوعي است كه موافقان 
و مخالفان زیادي دارد. از نظر من اگــر تعداد قرق ها زیاد 
باشد و در همه استان ها خدمات ارائه شود مي تواند روي 
ميزان شكار غيرمجاز مؤثر باشد. وجود قرق ها درصورت 

توسعه و رعایت قوانين و مقررات مي تواند روي آن دسته 
از متخلفان كه دنبال مجوز هســتند و گيرشان نمي آید 
و به شــكار غيرمجاز رو مي آورند مؤثر باشد. شكارچيان 
متخلف عمدتا از دو سر طيف پولدار و فقير هستند. عده اي 
مرفهيني هستند كه به دليل محدودیت مجوز ها در سال، 
مجوزي گيرشان نمي آید و تخلف این قشر با توسعه قرق 
كمتر خواهد شد. عده اي دیگر به دليل شرایط اقتصادي و 
امرار معاش به برداشت از طبيعت رو مي آورند. افزایش مجوز 
شكار در این قشر هيچ تأثيري ندارد. ميزان دستگيري هاي 
یگان حفاظت نسبت به سال گذشته بيشتر شده است ولي 
دليل آن صرفا افزایش شكار غيرمجاز نيست، بلكه مواردي 
مثل حضور بيشتر محيط بانان در مناطق، كمك همياران 
محيط زیست به عنوان مخبر و... نيز در این امرمؤثر است. 

مدیركل دفتر حفاظت و مدیریت حيات وحش: شكاركش ها بيشترین آسيب را به حيات وحش مي زنند 

فرمانده یگان حفاظت محيط زیست: دستگيري شكارچيان غيرمجاز نسبت به سال گذشته افزایش یافت

شكار غيرمجاز افزایش یافته است خبرهای كوتاه

مخالفتدوستدارانمحيطزيستباتخريبساحلگناوه
دوستداران محيط زیست در بندرگناوه، خواستار توقف اجراي پروژه احداث 
خيابان كه منجر به تخریب منطقه بكر و مستعد زیست محيطي در ساحل 
این بندر مي شود، شدند. به گزارش ایرنا، این منطقه داراي پوشش گياهي 
بكر است و ساليان متمادي با تالش هاي گسترده فعاالن زیست محيطي 
محل كشــت درخت حرا و ســایر گونه هاي گياهي متناســب با شرایط 
آب وهوایي گناوه بود. دوستداران محيط زیست درخواست كرده اند، كميته 
ویژه بازرسي و بررسي موضوع در دســتگاه هاي نظارتي شهرستان گناوه 
تشكيل شود. غالمرضا نعمتي، عضو انجمن یاوران سبزاندیش طبيعت گناوه 
گفت: اجراي این پروژه در انتهاي دره گپ و نوار ساحلي به سمت انتهاي 
خور گناوه عامل تخریب محيط زیست است و چنين اقدامي در یك نقطه 

بكر غيرقابل توجيه است.

مدلاحيايدرياچهاروميهبهتاالببختگانميرود
معاون محيط زیست دریایي و تاالب هاي سازمان حفاظت محيط زیست 
گفت: دســتاوردهاي احياي دریاچه اروميه در قالب پروژه الگوســازي 
مشــاركت مردم در حال تعميم دادن به تاالب بختگان در استان فارس 
است. به گزارش سازمان حفاظت محيط زیست، احمدرضا الهيجان زاده 
در جلسه معرفي »دستاوردهاي طرح حفاظت از تاالب هاي ایران در پروژه 
الگوسازي مشاركت مردم در احيای دریاچه اروميه و فرایند عملياتي شدن 
انتقال تجارب و تعميم دســتاوردهاي احيای دریاچــه اروميه در حوضه 
تاالب بختگان« كه به صورت ویدئو كنفرانس برگزار شد، با اشاره به امضاي 
ســند همكاري ميان طرح حفاظت از تاالب هاي ایران و سازمان حفاظت 
محيط زیست، برنامه توسعه ملل متحد در تهران )UNDP( و دولت ژاپن، 
افزود: این سند از سال2021تا2024 ميالدي عالوه بر تأكيد بر پایداري 
دستاوردهاي به دست آمده در حوضه دریاچه اروميه و تاالب هاي اقماري 

آن به تعميم این دستاوردها در تاالب هاي بختگان و شادگان پرداخت.

تكذيبقطعسازمانيافتهدرختانقرهداغ
معاون حفاظت و امــور اراضــي اداره كل منابع طبيعــي و آبخيزداري 
آذربایجان  شرقي گفت: ميزان قطع درختان جنگلي در قره داغ به نسبت 
وســعت 164هزار هكتاري و پراكنش این جنگل ها، بسيار ناچيز است و 
كشفياتي كه تاكنون انجام شده، نشان مي دهد در قره داغ قطع سازمان یافته 
درختان جنگلي نداریم. به گزارش همشهري، علي قنبري ، استقرار 32واحد 
بزرگ صنایع چوب در شمال كشور خبر داد و افزود: قطع بيش از دوبرابر 
آنچه در برنامه اول ۵ ساله توسعه كشور مقرر شده بود، باعث شد دولت در 
سال92 برنامه اي تحت عنوان »بهينه ســازي پایش و حفظ جنگل هاي 
كشــور« در10ماده تصویب كند و در قانون برنامه ششــم توسعه كشور، 
بهره برداري از جنگل هاي شــمال تحت عنوان »تنفس 10ساله« ممنوع 
اعالم شــود. وي ادامه داد: اما چوب مورد نياز صنایع شــمال باید تامين 
مي شد؛ بنابراین دولت مكلف شد تســهيالت الزم را براي توسعه زراعت 
چوب و واردات مواد اوليه صنایع چوبي در اختيار دستگاه هاي ذیربط قرار 
دهد. این تصميم كافي بود تا قيمت چوب به شدت افزایش یابد و باغداران 

دست به فروش درختان مثمر و غيرمثمر باغات خود بزنند.

زهرارفيعي
خبرنگار

كسي نمي تواند تعداد متخلفاني كه شكار كرده و دستگير 
نشده اند را شناســایي كند. مســئله پيچيده و جوابش 

سخت است.

صدورمجوزهمتأثيريدرشكارغيرمجازندارد
محمدعلي یكتانيك، فعال محيط زیست اما معتقد است 
كه شكار مجاز به نوعي فروش حيات وحش است و صدور 
مجوز براي آن، مسير را براي كساني كه دستشان به مجوز 
نمي رســد هموار مي كند. او در گفت وگو با همشــهري 
مي گوید: مجوز بيشــتر یا كمتر تأثيري در كاهش ميزان 
شكار غيرمجاز ندارد. از آنجایي كه ظرفيت یگان حفاظت 
افزایش نيافته اســت، راه براي شكارچي بازتر شده است. 
قرق هاي اختصاصي، پروانه هاي شــكار را بين 3۵00تا 
۵هزار دالر از ســازمان حفاظت محيط زیست مي خرند و 
در مزایده تا 3۵هزار یورو مي فروشــند. این سود بيش از 
10برابري خالصه سود بادآورده قرق هاست كه از طبيعت 
در جيب یك عده خاص مي رود. این پول به خزانه دولت 
رفته و به صندوق ملي محيط زیســت نمي رســد. ضمن 
اینكه این صندوق گزارشی از درآمدهاي حاصل از شكار 
در مناطق حفاظت شــده را نمي دهد. وقتي مردم محلي 
دور تا دور مناطق براي شكار تهييج شده باشند، حفاظت 
از ۵0هزار هكتار از عرصه هاي ملي با وجود فقط دو مأمور، 
حتی با در اختيار داشتن بهترین امكانات از قبيل پهپاد و 
هلي كوپتر و... امكان ناپذیر است. مردم محلي از مجوزهایي 
كه دولت مي فروشد، سهمشان را مي خواهند. این جنگ 
نابرابر، بازنده اي جز طبيعت ندارد. چون ســرعت نابودي 
حيات وحش در شــكار، بيش از تخریب زیستگاه به دليل 

چرای دام است.
او مي گوید: تخریب به گونه اي است كه حتي در ارتفاعات 
باالي 2۵00متر كه روســتا و دام وجود ندارد، نمي توانيد 
حيات وحش ببينيد. این داســتان همه جاي ایران است. 
دســت مردم اســلحه غيرمجاز وجــود دارد و به راحتي 
حيات وحش را شــكار مي كنند. مسئوالن محيط زیست 
تصور مي كنند كه راهي را كه خارجي ها رفته اند بســته 
موفقيت اســت و همه جا مي تواند كار كنــد. درصورتي 
كه آنها دهه ها بستر ســازي  و قوانينشان را به طور كافي و 
كامل اجرا كرده اند. محمدجواد یكتانيك، ضمن اشــاره 
به مشكالتي كه هم اكنون گریبان حيات وحش كشور را 
گرفته مي گوید: بخشــی از پرونده هاي تخلفي كه ثبت و 
كشف مي شود، ممكن است در دادگاه بدوي یا تجدیدنظر 
تبرئه شود. اگر فقط جریمه مصوب شكار و صيد جانوران 
وحشي از متخلفين گرفته شود، صدها برابر پولي كه به اسم 
شكار فروشي، الگوي حفاظت مشاركتي و... درمي آورند، 
به دســت خواهد آمد. ولي مي بينيد كار به جایي رسيده 
است كه هر هفته خبر ضرب و شــتم محيط بان مخابره 
مي شود و به راحتي تير خالص به محيط بان زده مي شود. 
اینها اتفاقاتي است كه قبال نبود و مجوز شكار این اتفاقات 

را بدتر و بيشتر كرده است. 
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در مجموع مهم تریــن توصيه اي 
كه در این زمينه دارم این اســت 
كه كتاب دوســتان و كتابخوان ها 
براي انتخاب و خرید كتاب سراغ 
انتشاراتي هاي شناخته شده و به 
قول معــروف آنهایی كــه در این 
حوزه براي خودشان برند محسوب 
مي شــوند برونــد، چــون اغلب 
این كتابفروشــي ها، آثار خوب و 

گلچين شده اي ارائه مي كنند

تازه هاي نشر

جنگلتاريكيها
»جنگل تاریكي ها« و »چشمه جادو « 2 جلد ابتدایي 
از مجموعه جهنم سياه، به قلم »كاساندرا اُدونل« 
هســتند كه مهدي ضرغاميان آنها را به فارســي 
برگردانده و به تازگي از ســوي نشر نو منتشر شده 
است. در پشــت جلد این كتاب سراسر حادثه اي، 
تخيلي و البته خواندني كه براي نوجوانان نوشــته 
شده آمده است: ناگهان رعد ســهمگيني در فضا 
طنين انداخت. جادو به ترق و تروق افتاد. آب دریاچه 
به صورت موج هاي عظيمي باال آمد، زمين شكاف 
برداشت، آســمان به رنگ درخشاني درآمد و همه 
موجودات جادویي فریــادي تيز، فریادي دردآلود، 
فریادي از سر وحشت و نااميدي ســردادند. زوئه، 
وحشت زده نگاه كرد. دنياي دورتادورش متالشي 
شــده بود. به زانو افتاد و زمزمه كنــان گفت: »آه، 
گابریل، تو چه كار كردي؟« گابریل با آستين لباسش 

گرد و خاك روي كتاب را پاك كرد و با صداي بلند خواند: »اژدهاك دهان 
سوچاك!« همين كه آخرین كلمه را بر زبان آورد، نور خيره كننده اي از جلد 
كتاب برخاست. حروف طالیي رنگي از روي جلد كتاب شروع به لغزیدن 
كردند و روي دست ها، بازوها و صورت گابریل راه افتادند...« در این مجموعه، 
جادوگري جوان قدم به نارنيا مي گذارد و توسط خواهر كوچكش زوئه و سه 
دوستش مرگان، اِِزشيل و توماس پشتيباني مي شود، بدون اینكه متوجه 
شود با یك معضل وحشتناك روبه روست. هر یك از جلدهاي این مجموعه 

به بهاي 58هزار تومان منتشر شده است.

ماجراجوييدرفلسفه
»ماجراجویي در فلســفه براي دختران و پســران 
بلندپرواز« نوشــته »برندن اودانوهــو« با ترجمه 
شــهاب الدین عباســي نيز دیگر كتاب تازه منتشر 
شده از سوي نشر نو اســت.  پيش از قدم گذاشتن 
در سرزمين ناشــناخته ها، خوب است اول بپرسيم 
»فلسفه چيست؟« یك راه براي پاسخ دادن به این 
سؤال دشوار این است كه ببينيم خود كلمه »فلسفه« 
چه معنایي دارد؟ كلمه »فلسفه / فيالسوفي« از یونان 

باستان مي آید و خودش از دو كلمه ساخته شده: »فيلو« و »سوفيا« كه ترجمه 
مي شود به »عشق به ِخرد«. مي توانيم عشــق به خرد و جست وجوي آن را 
فلسفه بناميم و به كسي هم كه وجودش سرشار از این عشق است بگویيم 
فيلسوف. این كتاب شما را ترغيب مي كند ماجراجویي بزرگ خودتان را در 
فلسفه شروع كنيد و براي این كار از داستان ها، پرسش ها و اندیشه هایي كمك 
مي گيرد كه حس كنجكاوي و شجاعت شما را پرورش مي دهند و اشتياقتان را 
به پرسش، آموختن، تجربه كردن و تفكر شخصي بيشتر مي كند. اینها ابزاري 
ضروري براي كشيدن نقشه راه و اجزاي اصلي قطب نمایي در فلسفه هستند 
كه شما را به سوي خردمندي راهنمایي مي كنند. این كتاب 336صفحه اي 

به بهاي 150هزار تومان منتشر شده است.

سعيدهمرادي
خبرنگار

گفت وگو با محمدرضا شمس، نویسنده و مترجم كتاب هاي كودك و نوجوان

كتاب هاي درسي؛ خالي از آثار نويسندگان مطرح

محمدرضاشمس،نويسندهومترجم
كتابهايكودكونوجواناستكه

بيشــترباآثارمعروفيمانندپهلوان
پنبه،روباهوخروس،حســنيوديو،
قصههايعلميوعموسيبيلوكهبرخي
ازآنهادردهههايگذشتهبهكتابهاي
درسيدوراندبســتانهمراهيافت

شناختهميشــود.همچنينشمس
ســالهادرمجلههاونشرياتويژه
كودكانازجملهكيهانبچههاقلمزده
است.ايننويســندهشناختهشدهو
باسابقهادبياتكودكونوجوانمعتقد

است؛كتابوآثاريكهدراينحوزه
توليدومنتشرشدهنهتنهاچيزياز
گذشتهكمنداردكهپيشرفتداشتهو
بهترهمشدهاست.البتهشمستأكيد
ميكندكهمشــكالتينظيركروناو

مشكالتاقتصاديوگرانيكاغذباعث
شدهتادرسالهاياخيرادبياتكشور
دچارافتومشكلشــودكهحوزه
كودكونوجوانهــمازاينجريان

مستثنينيست.

ارزيابيشــماازادبيــاتكودكو
نوجوانوبهويــژهكتابهاييكهطييكدهه
اخيردراينحوزهچاپومنتشرشدهچيستو
آياكتابهايكودكونوجوانطياينسالهابه

لحاظمحتواپيشرفتداشتهاست؟
كتاب هاي حوزه كــودك و نوجــوان طي یك دهه 
اخير پيشرفت خوبي داشته است. ما در این سال ها 
نویســنده هایي را دیده ایم كه در كارشان شهامت 
و نوآوري داشــته اند و آثار خوبي را روانه بازار كتاب 
كرده اند. ازجمله آنها مي توانم نویســنده هایي چون 
خانيان، شهاب آبادي، صالحي و بسياري دیگر را نام 
ببرم كه در زمره نویسندگان خوب و تواناي ما در حوزه 
ادبيات كودك و نوجوان هستند. خوشبختانه امروزه 
نویسنده هاي ما مخاطب خود را به خوبي مي شناسند 
و این شناخت باعث شــده تا كيفيت آثار توليد شده 

نسبت به سال هاي گذشته افزایش پيدا كند.
درگذشتهبهويژهدردهه۶۰يكسري
ازكتابهايشعروداســتانبرايكودكانو
نوجوانانداشــتيمكهبهقــولمعروفگل
ميكردندوحتيدركتابهايدرسيهمچاپ
ميشدند،اماديگرايناتفاقنميافتديابهندرت
شاهدچنينآثاريهستيم.بهنظرشماايرادكار

ازكجاست؟
این موضوع ناشــي از ضعف كارها نيست بلكه به 
سياســت و رویكرد آموزش وپرورش بازمي گردد 
كه طي این ســال ها تغيير كرده است. در گذشته 
ما به وفور شاهد چاپ آثار نویسندگان و شاعراني 
مانند مصطفي رحماندوســت و آقاي ابراهيمي و 
حتي برخي آثار خود مــن و دیگران در كتاب هاي 
درســي بودیم، اما دیگــر خبري از ایــن موضوع 
نيســت؛ آثاري مانند روباه   وكالغ، باز باران با ترانه 
و آثار دیگر كه هنوز در ذهن ها باقي مانده اســت 
و از حافظه ها پاك نمي شــود؛ آثــاري مانند صد 
دانه یاقوت كه بچه ها هنــوز آن را زمزمه مي كنند 

و جزو خاطرات شان است؛ آثاري كه بچه ها با آنها 
زندگي مي كردند و به دل و جانشــان مي نشست. 
در آن زمان در آموزش و پــرورش افرادي فعاليت 
داشتند كه خود شاعر و نویسنده بودند و كارهاي 
نویســندگان و شــاعران را با دقت مي خواندند و 
یكســري از آثار را گلچين مي كردند و این آثار در 
كتاب ها چاپ مي شــدند، اما امــروز دیگر افرادي 
از این دســت در آموزش و پرورش وجــود ندارند 
و به همين دليل بــه این مقوله آنچنــان كه باید 
توجه نمي شــود. هم اكنون نویسندگان و شاعران 
صاحب نام بسياري وجود دارند كه آثار بزرگي خلق 
كرده اند، اما آثار هيچ یك از آنها در كتاب هاي درسي 
چاپ نمي شود و متأســفانه این كتاب ها از وجود 

چنين آثار ارزشمندي تهي شده است.
دراوضاعفعليبهدليلشيوعويروس

كروناكهاغلببچههامجبوربهماندندر
خانههستندوامكانتفريحوگردش
آنچنانيبرايآنهافراهمنيســت،
خواندنچهكتابهايــيراتوصيه
ميكنيدكههمسودمنداستوهم
درزمرهآثارفاخروارزشمندادبيات

كودكونوجوانقراردارد؟
كتاب هایي مثل »كتاب هستي« 

فرهاد حســن زاده، » كنســرو 
قول« آقاي رجبي، » آبنبات 

چوبي« نوید سيدعلي اكبر 
و همچنين آثــار دیوید 
آلمو ازجمله كتاب هایي 
است كه خواندن آنها را 
به كودكان و نوجوانان 
عزیز توصيه مي كنم. 
در مجمــوع مهم ترین 

توصيه اي كه در این زمينه 
دارم این است كه كتاب دوستان 

و كتابخوان ها بــراي انتخاب و خرید كتاب ســراغ 
انتشــاراتي هاي شــناخته شــده و به قول معروف 
آنهایی كه در این حوزه براي خودشان برند محسوب 
مي شوند بروند، چون اغلب این كتابفروشي ها، آثار 

خوب و گلچين شده اي ارائه مي كنند.
بهنظرشماكروناچهتأثيريدرحوزه

ادبياتكودكونوجوانگذاشتهاست؟
كرونا نه تنهــا در حوزه كودك و نوجــوان بلكه در 
همه زمينه ها تأثير منفي داشــته است. چون این 
ویروس به طــور ناگهاني ظهور كــرد و ما آمادگي 
مقابله با آن را نداشتيم. حتي وقتي واكسيناسيون 
در همه كشورها شروع شد، در كشور ما خبري از 
واكســن نبود. همين موضوع به لحاظ رواني آثار 
سویي به دنبال داشت و به اضطراب در جامعه دامن 
زد. نویســندگان هم وقتي اضطراب به آنها غلبه 
كند، دیگر نمي توانند بنویســند یا كيفيت 
كارهاي شان پایين مي آید. درصورتي كه 
اگر سياست هاي مقابله با كرونا به درستي 
دنبال و اعمال مي شــد و واكسيناسيون 
در كشــور ما هم مانند دیگر كشــورها 
به موقــع صورت مي گرفــت، آن وقت 
كرونا مي توانست فرصتي باشد كه 
نویسنده و شــاعر بيشتر 
بنویســد و حتي آثار 
بهتري خلق كند، اما 
از یك سو اضطراب 
از  و  اســترس  و 
سوي دیگر گراني 
و تورم و مشكالت 
اقتصــادي آرامش 
را از نویســندگان و 
شاعران گرفت و مانع 
از این شــد كــه مانند 
گذشته كارهاي خوب 

و باكيفيتی روانه بازار كتاب كنند.
امروزهبســياريازخانوادههابراي
ســرگرمكردنفرزندانخودبــهجايكتاب
ســراغفيلموكارتونميروند.اينموضوعتا
چهاندازهميتواندرويفكــروذهنكودك

تأثيرگذارباشد؟
به نظر من این موضوع مشكل ســاز نيست، چون 

كودكان وقتي به یك سني 
مي رسند ناخودآگاه با لذت 
مطالعه آشــنا مي شوند، اما 
اگر خانواده ها ایــن كار را 
نكنند بهتر اســت. سي دي 
باید در كنار كتاب و مكمل 
آن باشــد، نه انتخاب اول و 
آخر. هرچه بچه ها بيشــتر 
با كتاب آشــنا شوند بيشتر 
به ســمت مطالعه خواهند 
رفــت و همين امــر باعث  
ترویج فرهنــگ كتابخواني 
در جامعه مي شود. بنابراین 
مي طلبــد كــه خانواده ها 
هرچه بيشتر فرزندان خود را 
به سمت كتاب و كتابخواني 
سوق دهند و فيلم و كارتون 
جــاي مطالعــه را نگيرد و 

هركدام در جاي خود استفاده شود.
همانطوركهخودتانهماشارهكرديد،
متأسفانهاينروزهاشاهدگرانيكاغذهستيم
واينامرباعثشدهتاانتشاراتيهابهصورت
محدودكتابچاپكنند.اينموضوعتاچهحد
ميتوانددرآيندهكتاب،بهويژهادبياتكودكو

نوجوانتأثيرگذارباشد؟
گراني كاغذ به حــوزه كتاب آســيب جدي وارد 
خواهد كرد. در گذشته یك رمان تا 60هزار نسخه 

هم چاپ مي شد، اما امروز حتي چاپ یك كتاب و 
رمان معروف و پرمخاطب به بيش از 15هزار نسخه 
نمي رسد! متأسفانه گویا هيچ مسئول و نهادي هم 
وجود ندارد كه بتواند به این مقوله سر و سامان دهد. 
جامعه اي كه ســرانه مطالعه پایين است و اوضاع 
كتاب مناسب نيست، قطعاً به سمت جهان سومي 
شــدن پيش مي رود. مطمئن باشيد اگر در كشور 
ميزان مطالعه باال بود آمــار مرگ ومير كرونا هم به 
این اندازه باال نمي رفت، چون مطالعه باعث مي شود 
تا مردم بيشــتر و علمي تر بــا ویروس هایي مانند 
كرونا و آثاري كه مي تواند به دنبال داشــته باشــد 
آشنا  شوند و به تبع آن پروتكل ها را بيشتر رعایت 
مي كردند و دیگر شــاهد این حجــم از مرگ ومير 
نبودیم. قطعــاً مطالعه ميزان آگاهــي را افزایش 
مي دهد. در ســفري كه به آلمان داشتم به چشم 
خود دیدم كه حدود ۹0درصد مردم در آنجا كتاب 
به دست بودند و مطالعه مي كردند. فرق كشورهاي 
منظم و پيشرفته با كشورهاي جهان سوم و كمتر 
توسعه یافته در همين سطح مطالعه است. بنابراین 
نياز است كه برنامه ریزي و 
كار بيشتري در این حوزه 
صورت بگيرد و فعاالن این 
عرصــه برنامه ریزي هاي 
بلندمدت و كوتاه مدت در 
حوزه كتاب و كتابخواني 
انجــام دهند تــا در ادامه 
كشور به سمت پيشرفت 
بيشتر و همه جانبه سوق 

داده شود.
كمــيهماز
برنامهخودتانبگوييد
واينكههماكنونكتابي
دردستچاپداريد؟

بله، چند كتاب نوشــته ام 
كــه بــه زودي از ســوي 
انتشــاراتي هاي مختلف 
چاپ و روانه بازار مي شوند. 
یك مجموعه دارم با عنوان »آميتيس بي كله« كه 
4جلد است و 3جلد آن را نوشته ام و یك فصل آن 
باقي مانده كه توسط انتشارات افق چاپ مي شود. 
یك كار دیگر هم دارم با عنوان »ســيب و جيب« 
كه قرار است به زودي توسط كانون پرورش فكري 
كودك و نوجوان روانه بازار كتاب شــود. همچنين 
یك مجموعه دیگر با عنوان»كاله سيبيلوم« دارم كه 
آن هم قرار است به زودي توسط انتشارات ایران بان 

چاپ و منتشر شود.
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 طرح محدودیت تردد شبانه با 
خبــري كــه دیــروز از زبان گزارش

سخنگوي ستاد ملي مبارزه با 
كرونا اعالم شــد، دوباره به صــدر توجه افكار 
عمومي آمد. این طرح كه در آذر ســال 1399  
به منظور جلوگيــري از ترددهاي شــبانه و 
دورهمي هاي خانوادگي بــه اجرا در آمده بود، 
حاال قرار اســت بعد از 10 مــاه در تهران  و در 
شهرهایي كه مراكز واكسيناسيون شبانه روزي 
دارند، تعليق شود. این تصميم ستاد ملي مبارزه 
با كرونــا، از این جهــت اهميــت دارد كه در 
هفته هاي گذشته انتقادات از استمرار اجراي 
طرح منع تردد شبانه - چه در افكار عمومي و چه 
حتي در ميان برخي مسئوالن - به اوج رسيده 
بود. برخي مي گفتند این طرح عمال بي اثر شده 
و فقط خرج زیادي را بابت پرداخت جریمه روي 
دست مردم گذاشته است، برخي دیگر هم از این 
طرح به عنوان مانعي براي گســترش ساعات 

واكسيناسيون در سطح كشور نام مي بردند. همه 
این انتقادات باعث شده كه مسئوالن ستاد ملي 
مبارزه با كرونا فعال به تعليــق طرح آن هم در 
شهرهایي كه مراكز واكسيناسيون شبانه روزي 
دارند رضایت دهند. با این حال هنوز هم از توقف 
دائم طرح خبري نيست و مسئوالن ستاد ملي 
كرونا توضيح نمي دهند كه چرا این طرح را به 

طور كامل برنمي دارند.

مخالفت از درون ستاد
اعتراض به استمرار طرح منع تردد شبانه فقط 
مختص شهروندان نبوده و نمایندگان مجلس و 
مدیران استاني نيز نسبت به آن نقد جدي ابراز 
كرده اند. به طور نمونه عليرضا زالي، رئيس ستاد 
مقابله با كروناي استان تهران، هشتم شهریور 
امسال گفت: » بحث منع تردد شبانه تأثيري در 
كاهش كرونا ندارد و نتيجه اي جز به كارگيري و 
خستگي پليس هم نداشته است ؛  باید این طرح 
مورد بررسي قرار گيرد. همچنين برخي موارد 
كه ایجاد زحمت، هزینه و نارضایتي به همراه 
دارند را هم باید مورد بازنگــري قرار دهيم.« 

انوشيروان محسني بندپي، استاندار تهران هم 
در این باره گفت: درخصــوص طرح منع تردد 
شبانه خواستار بازنگري در همه مصوبات اعم 
از رعایت پروتكل ها و فاصله گذاري اجتماعي 
هستيم.علي خضریان، نماینده مردم تهران در 
مجلس نيز هفدهم شهریور 1400 در این باره 
گفت: »مجلس باید پيگيــر اجراي عدالت در 
كشور باشــد، وضعيت ترددهاي شبانه كشور 
و شــهر تهران فضا را براي طبقه مرفه خالي 
كرده است. اگر خانواده اي مجبور باشد بيمار 
خود را شبانه به بيمارستان انتقال دهد در كنار 
تمامي هزینه هاي درمان باید جریمه منع تردد 
را پرداخت كند. وقتي فرمانده ســتاد مقابله با 
كروناي تهران اعالم كرد كه تصميم به اجرای 
محدودیت تردد شــبانه تأثيري در وضعيت 
بهبود كرونا ندارد، چرا باید بر این تصميم اصرار 

كنيم؟«

درآمد جريمه هاي طرح منع تردد شبانه 
چقدر است؟ 

تا كنون آمار تجميعي از سوي مراجع انتظامي 

یا ستاد ملي مبارزه با كرونا درباره جریمه نقض 
منع تردد شبانه اعالم نشــده است. البته طي 
ماه هاي گذشته بعضا شــاهد اعالم آمارهاي 
مقطعي هفتگي بوده ایم. حاال اما یك منبع آگاه  
در ستاد ملي مقابله با كرونا به همشهري گفت 
كه صرفا در 2 هفته اي كه ستاد ملي كرونا براي 
جلوگيري از ترددهاي تعطيالت ایام سوگواري 
محرم، محدودیت تردد را در كشور تشدید كرده 
بود )انتهاي مرداد و ابتداي شهریور(، بيش از 
540هزار نفر در سراسر كشور محدودیت تردد 
شبانه را نقض كرده و هر یك 200هزار تومان 
جریمه شــده اند. چنين عددي براي 2هفته 
به معناي ميانگين هفتگي 270هزار و ماهانه 
بيش از یك ميليون جریمه 200هزار توماني 
در كشــور اســت. این آمار تقریبي، از درآمد 
ماهانه 200ميليارد توماني از محل منع تردد 
شــبانه حكایت دارد.با این حال، آنچه در این 
زمينه اهميت دارد این است كه جرایم مربوط 
به كرونا، تا كنون چندان از سوي مردم جدي 
گرفته نشده اســت. چنان كه منابع نزدیك به 
ســتاد ملي مبارزه با كرونا مي گویند، كمتر از 

10درصد این جرایم تا كنون وصول شده است. 
درصد وصول این جرایم چنان اندك بوده كه 
در جلسات اخير ستاد ملي، درخصوص اتخاذ 
تدابيري براي وصول آنها بحث شــده اســت. 
یكي از راهكارهاي پيشــنهادي براي ترغيب 
مردم به پرداخت این جرایم، این است كه براي 
پرداخت آنها نيز همچون سایر جرایم راهنمایي 
و رانندگي، مهلت مشخصي تعيين و درصورت 
عدم پرداخت در بازه زماني مقرر، جریمه 2برابر 

شود.

اختالل زندگي ساكنان داخل طرح
آنطور كه شهروندان مي گویند و بررسي هاي ما 
نشان مي دهد، در تهران تنها دوربين هاي طرح 
ترافيك، عبور و مرور شبانه خودروها را ثبت و 
براي متخلفان جریمه صادر مي كنند و به همين 
دليل شهرونداني كه خانه هاي آنان در محدوده 
طرح ترافيك نيست، در ساعت هاي ممنوعيت 
تردد و به راحتي و بدون اینكه جریمه شــوند، 
مي توانند در شهر به جز محدوده طرح ترافيك 
تردد كنند.این مسئله صداي شهرونداني كه 
محل زندگي شــان داخل طرح ترافيك است 
را بيش از ســایرین در آورده. فتانه غيوري كه 
در محدوده ميدان وليعصــر زندگي مي كند، 
در این بــاره مي گویــد: »از هفت ونيم صبح تا 
2و نيم عصر كه به علت طرح ترافيك نمي توانيم 
ماشــين از خانه بيرون بياوریم، از آن طرف از 
ساعت 10شب نيز طرح منع تردد شبانه اجرا 
مي شد كه مشخص شــده دوربين هاي طرح 
ترافيك فقط آن را ثبت مي كنند. آشــنایان و 
دوستاني كه خانه آنها در محدوده طرح نيست، 
مي گویند كه بدون هيچ مشكلي در شهر تردد 
مي كردند، فقط حواسشان بود كه داخل طرح 
ترافيك نيایند.«او افــزود: »اگر این طرح واقعا 
فایده داشت، چرا به این شكل اجرا مي شد؟ چرا 
كساني كه در نياوران، سوهانك، شهرك غرب و 
جنوب تهران ساكن هســتند، بدون نگراني از 
جریمه شدن مي توانند با ماشين بيرون بيایند 
اما ما ساكنان داخل طرح ترافيك باید دچار هر 

دو محدودیت شدید باشيم؟«

طرحي كه مسبب بي احترامي به قانون شد
هشدار دائم پليس در رسانه ها مبني بر برخورد  با 
مالكان خودروهایي كه پالك خود را در ساعات 
منع تردد شبانه مي پوشانند، بيانگر این واقعيت 
است كه شهروندان دیگر چندان به این قانون 
پایبند نيســتند و حتي عده اي به عمد آن را 
نادیده مي گيرند. ستار یكي از شهروندان تهراني 
اســت كه حاال نزدیك به 4 ماه مي شود كه با 

ترفندهاي مختلف در ساعات منع تردد شبانه، 
در شهر با خودرو رفت وآمد دارد. »چرا باید تن 
به یك طرح زوري كه هيچ خروجي هم نداشت، 
بدهم؟ اگر منع تردد شبانه فایده داشت چرا آمار 
كرونا در مدت اخير آنقدر باال رفت؟ االن همه 
رستوران ها در آن ســاعات باز هستند و شلوغ 
است. همه پارك ها هم شــلوغ است، پاساژ ها 
باز هستند. اصال مگر این طرح موقت نبود؟ چرا 
آن را 10 ماه ادامه دادند درحالي كه خودشان 

مي گفتند ادامه این طرح فایده ندارد؟«

دولت جديد مراقب اعتماد مردم باشد 
جامعه شناسان شهري معتقدند كه ادامه طرح 
منع تردد شبانه، به این انگاره كه دولت به دنبال 
كسب درآمد از این راه اســت، دامن مي زند و 

موجب بي اعتمادي مردم خواهد شد.
حسين یزدان پرســت، جامعه شناس شهري 
در این باره به همشهري گفت: »االن وضعيت 
به گونه اي شــده كه انــگار طرح منــع تردد 
شبانه  یك اصل است و حاال ستاد ملي مبارزه 
با كرونا اجازه مي دهــد آن را موقت و به دليل 
واكسيناسيون شبانه براي روزهاي محدودي 
بردارند حال اینكه اعضاي ستاد كروناي استاني 
و استانداران مي گویند این طرح پس از مدتي 
اثربخشــي و كارایي خود را در كنترل شيوع 
بيماري كرونا از دست داده است. حاال هم كه 
سخنگوي ســتاد ملي كرونا اعالم كرده موقتا 
آن را براي واكسيناسيون برداشته اند. فرایند 
موجود، این سؤال را در ذهن مردم ایجاد مي كند 
كه اصرار براي ماندگاري این طرح چيســت و 
چرا آن را به طور كامل بر نمي دارند؟«او افزود: 
»دولت جدید باید مراقب باشد كه اعتماد مردم 
نسبت به تصميمات و عملكرد آن به بهانه  برخي 
تصميمات مخدوش نشود، اتفاقي كه در دولت 
قبل افتاد و به برنامه هاي دیگر هم سرایت كرد. 
اســتمرار طرحي مانند منع تردد شبانه یكي 
از همان تصميماتي اســت كه تا همين االن 
هم مردم را نسبت به دولت بدبين كرده است 
چون وقتي مي بينند و مي شنوند كه این طرح 
اثربخشي قبلي را ندارد اما عده اي بر ادامه آن 
اصرار دارند و بــه بهانه هاي گوناگون اجازه لغو 
كلي آن را نمي دهند، این ســؤال در ذهنشان 
ایجاد مي شود كه این طرح براي چه كساني و به 
چه ميزان منفعت دارد و بالفاصله بازار شایعات 
حول محور آن موضوع داغ مي شود.«فعال كه 
به طور موقت طرح منع تردد شــبانه لغو شده 
است، حال باید دید كه پس از این مدت آیا ستاد 
ملي كرونا آن را به طور كامل برخواهد داشت یا 

آن را  در آینده نزدیك ادامه مي دهد.

خبر

فهيمه طباطبايي
خبر نگار

 واردات 10ميليون دوز واكسن
 براي دانش آموزان 

رئيس جمعيت هالل احمر از واردات 10ميليون دوز واكسن براي 
واكسيناسيون دانش آموزان 12تا 18ساله خبر داد و گفت:» این 

محموله به زودي وارد كشور مي شود.«
 كریم همتي كه در یــك برنامه تلویزیونــي صحبت مي كرد، 
ادامه داد: » تا امروز بيش از 30ميليون دوز واكسن تنها از سوي 
جمعيت هالل احمر، وارد كشور شده است، رئيس دولت، معاون 
اول، وزارت امور خارجه و بانك مركــزي هم كمك هاي خوبي 

كردند.« 
براســاس اعالم او در مجموع تا آبان، 90ميليون دوز واكســن 
وارد كشور مي شــود:» تالش مي شود 180ميليون دوز واكسن 
وارد كشور شود تا جامعه در مقابل این بيماري به صورت كامل 
ایمن شود. قسمتي از این واكسن ها نسخه بوستر است و تزریق 
این واكسن سبب مي شــود تا ایمني بيشــتري در افراد ایجاد 
شود. وعده وزیر بهداشت هم با این رویه محقق خواهد شد و تا 

بهمن ماه كل كشور واكسينه خواهند شد.« 
همتي در ادامه با اشــاره بــه تأیيدیه هاي ملــي و بين المللي 
واكسن هاي وارداتي به ایران گفت:» تمام واكسن هاي وارد شده 
به كشور، مجوز سازمان بهداشت جهاني دارند، واكسن هایي هم 
كه در داخل توليد مي شــوند، ابتدا مورد تأیيد وزارت بهداشت 
قرار مي گيرند و پس از آن تزریــق صورت مي گيرد. هالل احمر 
هم به این امر توجه ویژه دارد و واكســن هایي كه وارد مي شوند 
تأیيدیه بهداشت جهاني دارند و پس از آن وزارت بهداشت هم 
آنها را تأیيد كرده است. اثربخشي این واكسن ها در مقياس زیاد 

نيز به اثبات رسيده است.«
 براساس اعالم او، در كشــور چين بيش از 500ميليون دوز از 
همين واكسن تزریق شده و این واكسيناسيون سبب شد تا در 
این كشــور، ميزان مرگ ومير به شدت كاهش یابد:»هالل احمر 
از سایت پكن واكسن ها را وارد مي كند و همين سایت است كه 
تأیيدیه جهاني را گرفته است. واكسن ها براساس قيمت نرمال 
جهاني خریداري مي شود و هيچ واسطه اي در كار نيست. یعني 
از كارخانه خرید انجام مي شــود.« همتي به افزایش ســرعت 
واكسيناسيون در كشور اشــاره كرد و گفت: »امروز هالل احمر 
به صورت مستقل 15مركز تزریق واكسن راه اندازي كرده است 
و در 149مركز نيز همكاري صــورت مي گيرد و آمادگي دارد تا 
تعداد مراكز تزریق واكسن را به 500مركز برساند. مراكز تزریق 
واكسن هالل احمر مجهز اســت و فضاي مناسبي دارد و نياز به 
صرف هزینه براي راه اندازي آنها نيســت؛ مثال روز گذشته در 
مركز تهرانپارس هالل احمر، بين 1200تا 1500واكسن تزریق 
شــد كه تداوم این روند، مي تواند بار سنگيني را از دوش وزارت 

بهداشت بردارد.«

 ممنوعيت تردد شبانه در حالي لغو شده است كه حداكثر 10درصد جرایم 
مربوط به آن وصول شده است

بعد از 10ماه، محدودیت تردد از ساعت10 شب تا 3 صبح درتهران لغو شد

تهران؛ پايان منع تردد شبانه
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 پيش از شيوع ویروس كرونا، بعضي 
خدمات بهداشت و سالمت به صورت فناوري

مشاوره تلفني یا از طریق چت بعضي 
پلتفرم ها صورت مي گرفت. با این حال، با گسترش 
بيماري كووید-19، حوزه سالمت دیجيتال از سوي 
مردم بيش از گذشته مورد توجه واقع شد. مطب ها، 
داروخانه ها و مراكز درماني تبدیل به نقاط بيماري زا 
شــدند و مردم تا جایي كه مي توانستند از مراجعه 
حضوري به این مكان ها اجتناب مي كردند. همچنين 
در بســياري از موارد به ویژه در شــهرهاي كوچك 
دسترسي به پزشك متخصص براي بيماران سخت تر 
از گذشته شد. پلتفرم هاي مشاوره پزشكي آنالین به 
همين خاطر در این دوران بســيار بيشتر از گذشته 
مــورد توجه قــرار گرفتنــد. هر چنــد همچنان 
مخالفت هایي در كشور با این نوع مشاوره تلفني یا 
آنالین وجــود دارد. البته مدافعان ایــن پلتفرم ها 
مي گویند آنها ارتباط بين پزشــك و بيمار را براي 
مشاوره بســيار راحت كرده اند، اما مخالفان عقيده 
دارند این نوع فعاليــت كه همراه بــا تجویز دارو و 
نوشتن نسخه است ایراد دارد چون معاینه بيمار باید 

به صورت باليني انجام شود.
 

خدمات با امكان ارائه آنالين
مهدي خدادادي، مدیرعامل یكي از استارت آپ هاي 
فعال در ایــن زمينه در گفت وگو با همشــهري در 
پاسخ به برخي مخالفان پلتفرم هاي پزشكي آنالین 
با تأیيد لزوم معاینه باليني در مواردي كه مورد نياز 
است، مي گوید: »اینكه پزشك باید بيمار را معاینه 
باليني كند، قطعی اســت و نه تنها ما بلكه هيچ یك 

از پلتفرم هاي این حوزه در كل دنيا ادعاي انجام آن 
را ندارند. اینگونه پلتفرم ها براي بخشــي از مسائل 
بيماران ایجاد شده اســت كه نياز به معاینه باليني 
ندارند.« او مي گوید: »به عنوان مثال، اگر كسي نياز 
به ارتوپد دارد و پزشك باید او را معاینه كند، ضرورتي 
ندارد كه به اینگونه پلتفرم ها مراجعه كند. ما هم در 
سایت خود عنوان كرده ایم كه براي اینگونه موارد، 

خدمات ما براي بيمار كارایي ندارد.«
ژوبيــن عالقبنــد كــه مدیرعامل ســابق یكي از 

سرویس هاي تاكسي اینترنتي بوده، در 
این رابطه به تازگي در پنلي گفته است: اتفاقي كه در 
حوزه سالمت دیجيتال مي افتد شبيه همان روندي 
است كه حدود 4سال پيش در حوزه حمل ونقل رخ 
مي داد و تاكسي دارها و آژانس اعتراض مي كردند؛ 
اما در نهایت همه  چيز تغيير كرد. االن در ســالمت 
دیجيتال هم، چنين روندي طي مي شود و مي توان 
انتظار داشت تا 4سال آینده در این حوزه هم تحول 

دیجيتال رخ بدهد.

افزايش قابل توجه كاربران
شــيوع كرونا باعث شــد كه مــردم از پلتفرم هاي 
سالمت، بيشــتر اســتفاده كنند. آنها با راهنمایي 
این پلتفرم ها متوجه مي شــدند نياز بــه مراجعه 
حضوري نيست و تنها درصورت ضرورت، به مراجعه 
حضوري روي مي آوردند. در واقع اكنون در خيلي 
از موارد شاید مشــاوره تلفني یا آنالین بتواند فرد 
را از مراجعه یا حتي ازدحــام غيرضروري در مراكز 
درماني بي نياز كند. مهــدي خدادادي، مدیرعامل 
یك استارت آپ  فعال در این حوزه با اشاره به اینكه 
از ابتداي شــيوع كرونا تاكنون ميزان اســتفاده از 
خدمات این استارت آپ 12برابر شده است، مي گوید: 
»مهم ترین سرویسي كه استارت آپ  ما به مردم ارائه 
مي دهد تســهيل گري ارتباط بين بيمار و پزشك 
اســت.« به گفته او »این ارتباط به صورت ویدئویي، 
تلفني و چت آنالین صورت مي گيرد كه در كاهش 
هزینه بيماران بسيار مؤثر است.« او با اشاره به اینكه 
طي دوران كرونا بيش از 1.5ميليون نفر تنها از این 
پلتفرم ســرویس گرفته اند، تأكيد مي كند: »تصور 
كنيد كه اگر این تعداد مراجعه به صورت حضوري 
اتفاق مي افتاد چه خســارت هایي مي توانســت به 

همراه داشته باشد.«

از زمان شيوع بيماري كووید-19 در كشور ميزان استفاده مردم از اپليكيشن هاي 
مشاوره پزشكي آنالین با همه اما و اگرها به شدت افزایش یافته است

برنامه اشــتراك گذاري 
واكسن سازمان بهداشت 
جهانــي تحــت عنوان 
كوواكس پيش بينــي مي كند كه از ایــن به بعد 
1.1ميليارد دوز واكسن كووید -19در سراسر جهان 
در دسترس قرار گيرد اما این رقم كمتر از چيزي 
است كه قبال تخمين زده شده بود. به گزارش سي 
ان ان، به پيش بيني این آژانس، این یعني 25درصد 
دوز كمتر نســبت به پيش بيني مــاه جوالي. این 
طرح جدید باعث شد ســازمان بهداشت جهاني 
از كشورهاي ثروتمند بخواهد تا وقتي اكثر مردم 
جهان حداقل به نخستين دوز واكسن دسترسي 
نداشــته اند، از ارائه دوز تقویتي به جمعيت خود 
خودداري كنند. هم اكنون 330ميليون دوز واكسن 
به كشورهاي محروم و 230ميليون به كشورهاي 
عضو، از سوي سازوكار كوواكس تحویل داده شده 
است. طبق پيش بيني ها، بيش از یك ميليارد دوز 
دیگر بين ماه هاي سپتامبر تا پایان سال در دسترس 

این كشورها خواهد بود.
دكتر ســت بركلي، مدیرعامل GAVI كه یكي از 
گروه هاي تشــكيل دهنده كوواكس است، گفت: 
ما انتظار داریم 1.1ميليارد دوز دیگر براي تحویل 
تا پایان سال در دسترس باشــد. این دوزها براي 
92كشــور با درآمد پایين تامين مي شود. به این 
ترتيب كل واكســن هاي در دســترس در ســال 
2021به عدد 1.4ميليارد دوز مي رســد كه از این 
ميان 1.2ميليــارد دوز به كشــورهاي كم درآمد 

رسيده و مي رسد.
كوواكــس در تازه تریــن تجزیــه و تحليــل، 
محدودیت هاي صادراتي در هند، مشكالت توليد 
در تاسيسات شــركت آســترازنيكا، تأخيرهاي 
قانوني شــركت نواواكس و انتظار تأیيد واكســن 
شركت دارویي چني كالور را عامل كاهش ميزان 
واكســن هاي تحویلي عنــوان كرد. بــا این حال 
پيش بيني ها نشــان مي دهد دوزهاي بيشــتري 
از 2 منبع دیگر در دســترس خواهد بود: افزایش 
20ميليون دوز از سينوفارم چين و 95ميليون دوز 

دیگر در قالب واكسن هاي اهدایي.
تدروس ادهانوم قبریســوس، دبير كل ســازمان 
بهداشــت جهاني، بار دیگر از كشورهاي ثروتمند 
خواست تا از واكسيناسيون با دوز تقویتي كووید-

19خودداري كنند تا واكسن در دسترس بيشتر 

مردم جهان قرار گيرد. 
او این بار از كشــورها خواســته تا حداقل تا پایان 
ســال منتظر بمانند: یك ماه پيش، من خواستار 
توقف ارائه جهاني دوزهاي تقویت كننده حداقل 
تا پایان ماه سپتامبر شدم تا واكسيناسيون افراد در 
معرض خطر در سراسر جهان كه هنوز نخستين 
دوز خود را دریافت نكرده اند، به سهولت انجام شود. 
اما تغييرات كمي در وضعيــت جهاني از آن زمان 
تاكنون رخ داده است. بنابراین امروز، من خواهان 
تمدید مهلت قانوني، حداقل تا پایان سال هستم 
تا هر كشوري بتواند حداقل 40درصد از جمعيت 
خود را واكسينه كند.او تأیيد كرد كه ممكن است 
دوزهاي ســوم براي افرادي كه بيشتر در معرض 
خطر هستند و ایمني آنها كاهش مي یابد مورد نياز 
باشد، اما هم اكنون نباید شاهد استفاده گسترده 
از دوز تقویتــي براي افراد كامال ســالم در برخي 

كشورهاي توسعه یافته باشيم.

دكتر بروس آیلوارد، مشــاور ارشد رئيس سازمان 
بهداشــت جهاني نيز با حمایت از تجزیه و تحليل 
این سازمان گفت: وظيفه ما این است كه مطمئن 
شویم قوي ترین اســتدالل ها و راهكارهاي خروج 
از این همه گيــري را ارائه مي دهيــم. هم اكنون 
نخستين راه خروج، واكسيناسيون حداكثري مردم 
سراسر جهان است. از آخرین باري كه ما خواستار 
توقف واكسيناســيون تقویتي شــدیم، شــكاف 
حقوق صاحبان سهام بيشتر شــده است و ميزان 
 واكسن موجود براي كشورهاي كم درآمد كاهش

یافته اســت. با وجود این، جين ساكي، سخنگوي 
مطبوعاتي كاخ ســفيد، با تأكيد بر دیدگاه دولت 
بایدن، اعالم كرد كه پایيز امسال به همه آمریكایي ها 
دوزهاي تقویت كننده كووید -19ارائه مي شود و 
این در حالي است كه بسياري از كشورهاي در حال 
توسعه در تهيه واكسن براي جمعيت خود با مشكل 

روبه رو هستند.

كمبود در تأمين واكسن هاي سبد كوواكس
برنامه اشتراك گذاري واكسن سازمان بهداشت جهاني در تازه ترین پيش بيني خود 25 درصد 

تخمين تامين جهاني واكسن كووید-19 را كاهش داده و دبير كل این سازمان خواستار تعویق 
تزریق دوز سوم واكسن در كشورهاي ثروتمند شده است

رشد ۱۲برابري 
 استارت آپ هاي پزشكي

در دوران كرونا

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

به سوی آینده

تامين نيمي از برق آمريكا با انرژي 
خورشيدي تا 2050

آمریكا اخيرا طرحي را منتشر كرده كه نشان مي دهد چگونه این 
كشور مي تواند تا سال2050تقریبا نيمي از برق خود را از خورشيد 
تامين كند؛ گامي بالقوه بزرگ براي مقابله با تغييرات آب و هوایي. 
با این حال تأكيد شــده كه چنين كاري به ارتقای گسترده شبكه 
برق نياز دارد. به گزارش نيویورك تایمز، مبحث استفاده از انرژي 

خورشيدي موضوع تازه اي در آمریكا محسوب نمي شود.
كمي كمتر از 4درصد از برق این كشــور به وســيله صفحه هاي 
خورشيدي تامين مي شود كه قرار اســت در سال هاي آینده، این 
ميزان افزایش قابل مالحظه اي داشــته باشــد. آمریكا قصد دارد 
تا 4سال آینده و هر ســال به ميزان دوبرابر رقم یادشده به توليد 
برق از انرژي خورشيد بيفزاید. ســپس برنامه اي نيز براي افزایش 

تا ســال2035دنبال خواهد كرد و در نهایت در سال2050ميزان 
توليد الكتریسيته از انرژي خورشــيد به حدود50درصد خواهد 
رسيد. چنين افزایش بزرگي كه در این گزارش بيان شده، مطابق 
با آن چيزي است كه بيشتر دانشمندان آب و هوا مي گویند براي 
جلوگيري از بدترین اثرات گرمایش زمين الزم اســت. با این حال 
باید توجه داشت كه این امر مستلزم تحول گسترده اي در فناوري، 
صنعت انرژي و شيوه زندگي مردم است. این گزارش با برنامه هاي 
آب و هوایي و انرژي كه جو بایدن در مبارزات انتخاباتي اش در سال 
گذشته ارائه كرده بود، مطابقت دارد. او گفته بود كه مي خواهد تا 

سال2035 انتشار آلودگي در بخش برق را به صفر برساند. 
آمریكا اخيرا به علت توفان هاي سنگين با مشكالت قطعي برق در 
مناطق مختلف مواجه شد و صدها هزار خانه براي مدت ها بدون برق 
باقي ماندند. این در حالي است كه تغييرات آب و هوایي نيز یكي از 
اصلي ترین دالیل اجراي این طرح خواهد بود. اما مشخص نيست كه 
دولت چقدر تالش مي كند تا توسعه و توليد انرژي خورشيدي را از 
طریق قوانين و مقررات پيش ببرد. مقامات تنها یك طرح كلي براي 
پاك بودن سيستم انرژي كشور و خودروها ارائه كرده اند. بسياري 
از جزئيات در نهایت توسط كنگره تعيين مي شود. به نظر مي رسد 
كه چنين كاري در نهایت حدود 3تریليون و500ميليارد دالر خرج 

روي دست دولت بگذارد.

زهرا خلجي
خبر نگار

   چيزي جاي معاينه باليني را نمي گيرد
دكتر سيدحميد حســيني نائيني كه متخصص 
گوش و حلق و بيني است، در گفت و گو با همشهري 
در مورد موضوع شرح حال، معاينه و نسخه نويسي 
اينترنتي از سوي پزشــكان فعال در پلتفرم هاي  
پزشكي مي گويد: »بيان شــرح حال به تنهايي 
نمي تواند يك پزشك را به تشخيص قطعي برساند. 
درواقع اساس كار پزشكي مبتني بر شرح حال بيمار 
و معاينه بيمار است. به عبارت ديگر، حذف معاينه از 
پزشكي به معني از ميان رفتن نيمي از دقت است.« 
اين پزشك با اشاره به اينكه در مواقعي ممكن است 
به هر دليلي امكان معاينه وجود نداشــته باشد، 
ادامه مي دهد: »در اين مورد، پزشك چاره اي ندارد 
كه به شرح حال بسنده كند.« حسيني نائيني به 
همين خاطر با تأكيد بر اينكــه احتمال خطا در 
نسخه هايي كه بدون معاينه از سوي پزشكان فعال 
در پلتفرم ها تجويز مي شود وجود دارد، مي گويد: 
»اين پزشكان به نوعي دست به عصا اقدام مي كنند. 
به عبارت ديگر، آنها نسخه اي تجويز می كنند كه 
ممكن است نه خطرناك باشد و نه چندان مفيد.«  
بر اين اساس پزشــكان پلتفرم هاي اينترنتي هم 
بايد درصورتي كه نياز به معالجه باليني را تشخيص 
مي دهند به فرد براي مراجعه به مراكز درماني براي 

بررسي باليني دقيق تر مشاوره دهند.
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با ورود نزدیك به 50ميليون دوز واکســن کرونا به کشور 
اميدها به محقق شدن واکسيناسيون عمومي براي جمعيت 
هدف یعني همان 61ميليون نفري کشور، بيشتر شده است. 
حاال مسئوالن نظام ســالمت مي گویند این ميزان واکسن 
تا آبان به 130ميليون دوز و تا بهمــن به 180ميليون دوز 
مي رسد. نخستين محموله واکسن کرونا به ميزان 20هزار 
دوز، براي تزریق به کادر درمان، 15بهمن ســال گذشــته 
وارد ایران شــد. به فاصله 10روز بعد 100هزار دوز دیگر به 
کشور رسيد. محموله هاي اول، حاوي واکسن اسپوتنيك وي 
روســيه بود. بعد از آن از اسفند، واکسن  سينوفارم چيني و 
بهارات هم به فهرست اضافه شدند. از ابتداي امسال اما روند 
واردات واکسن، کمي تكان خورد، به طوري که در فروردین 
4محموله واکسن اسپوتنيك وي، آســترازنكا و سينوفارم 
وارد کشور شد. در اردیبهشت، تعداد محموله ها بيشتر شد 
و از 3ميليون دوز عبور کــرد. در خرداد اما با توقف مقطعي 
در واردات واکسن، ورود محموله ها با تأخير انجام شد و در 

31روز، تنها 3محموله شامل یك ميليون و 300هزار دوز 
واکسن وارد کشور شــد، اما در تير ماه وضعيت دوباره کمي 
بهتر و با ورود 7محموله واکسن، روند واکسيناسيون سریع تر 
شد. این روند در مرداد هم ادامه داشت و تعداد محموله هاي 
وارداتي به 16رســيد که بيش از 10ميليون دوز واکسن را 
شامل مي شد. از ابتداي شهریور تا روز گذشته هم، 9محموله 
واکسن سينوفارم و آسترازنكا وارد ایران شده است. در یك ماه 
گذشته،  اما با اتخاذ دیپلماسي جدید واردات و تماس هاي 
رئيس جمهوري با رئيس جمهورهاي کشورهاي مختلف از 
جمله چين، روند واردات سرعت بسيار باالیي گرفته است، 
به طوري که بررسي ها نشــان مي دهد واکسن هایي که در 
این مدت وارد کشور شده، نســبت به کل واردات واکسن 
در 7 ماه گذشته، ســهم 45درصدي دارد. واردات واکسن 
یكي از اولویت هاي دولت جدید سيد ابراهيم رئيسي اعالم 
شده است، تا جایي که روز گذشــته با لغو محدودیت تردد 
شبانه، مراکز واکسيناسيون شــبانه روزي هم فعال شده و 

قرار است رکوردهاي جدیدي در واکسيناسيون روزانه در 
کشور ثبت شود. براســاس آخرین اعالم وزارت بهداشت، 
تاکنون 22ميليون و 943هزار و 141نفر دوز اول واکسن و 
12ميليون و 104هزار و 2نفر هم هردو دوز واکسن را دریافت 
کرده اند. تنها در 24ساعت گذشته، یك ميليون و 120هزار و 
67دوز واکسن کرونا تزریق شد که رکورد جدیدي در ميزان 
واکسيناسيون روزانه به ثبت رسيد. معاون فني گمرک ایران 
هم روز گذشته)یكشنبه( اعالم کرد که تاکنون 49.8ميليون 
دوز واکســن به ارزش 421ميليون دالر وارد کشــور شده 
است. براساس اعالم مهرداد ارونقي به ایسنا، حدود قيمت 
واکسن هاي وارداتي، هر دوز واکسن سينوفارم چين 9.2دالر، 
آسترازنكا چين 4دالر، آســترازنكاي ژاپن 4دالر، کووکس 
ایتاليا 4دالر، اسپوتنيك روسيه 10دالر، آسترازنكا روسيه 
6.5دالر، کووکس کره 4دالر، آسترازنكاي اتریش 4دالر و 
بهارات هند 14.5دالر است. به گفته او، تاکنون، 40ميليون و 
726هزار و 396 دوز سينوفارم چين، یك ميليون و 449 هزار 

و 600 دوز آسترازنكا از چين، 2ميليون و 911هزار و 810دوز 
آسترازنكا از ژاپن، یك ميليون و 452 هزار دوز آسترازنكا از 
ایتاليا)کووکس(، یك ميليون و 45هزار دوز اسپوتنيك وي 
و 963هزار دوز آسترازنكا از روســيه، 700هزار و 800 دوز 
آسترازنكا از کره جنوبي)کووکس( و 125هزار دوز بهارات از 

هند وارد ایران شده است.

چه عواملي موجب جهش واردات واكسن شد؟ 
چشم انداز واردات واکسن در کشور مناسب ارزیابي مي شود 
و همســو با واردات قابل توجه واکسن از سوي هالل احمر، 
محموله هاي وارداتي از کووکس و خرید از دیگر کشورها هم 
تسریع شده است. عليرضا رئيسي، سخنگوي ستاد ملي مقابله 
با کرونا شتاب گرفتن واردات واکسن به کشور را نتيجه چند 
عامل مي داند و به همشهري مي گوید: »در دوره جدید 2اتفاق 
مهم رخ داد؛ اول اینكه قراردادهاي گذشته ما در حال عملياتي 
شدن هستند و دوم ظرفيت مازادي ایجاد شده که کشورها 
واکسن هاي بيشــتري را در اختيار ما قرار دهند.« رئيسي 
این مســئله را حاصل کار تيمي تمام دستگاه هاي اجرایي 
مي داند: »با آغاز به کار دولت جدید و اولویت تامين واکسن، 
هر هفته 2 تا 3 جلسه با حضور معاون اول رئيس جمهوري 
برگزار و تصميمات نهایي در این جلسات بالفاصله اجرایي 
مي شــود.« به گفته او از اواخر مــرداد تالش هاي خوبي در 
این زمينه صورت گرفتــه و رئيس جمهوري هم در تماس 
تلفني با رئيس جمهور چين در این باره مذاکراتي داشت که 
اکنون منجر به تسریع واردات واکسن به کشور شده است. 
سخنگوي ستاد ملي مقابله با کرونا، درباره دالیل وارد نشدن 
این ميزان واکســن در دولت قبل، مي گوید:» از همان ابتدا 
که بحث واکسن و توليد واکسن در سطح دنيا مطرح شد، 
کشــور ما هم به دنبال واکسن بود و ســال گذشته قرارداد 
16/7ميليون دوز واکسن را با کووکس منعقد کردیم. همسو 

با آن هم مذاکرات با کشور چين و روسيه و دیگر کشورهایي 
که ظرفيت تامين واکسن را داشتند هم در حال انجام بود. 
اما تامين واکســن به دليل بدعهدي هاي صــورت گرفته 
محقق نشد. محموله هایي از واکســن وارد کشور شد اما به 
اندازه قراردادهاي منعقد شــده نبود؛ مثل همان محموله 
60ميليون دوزي واکسن از روســيه که به دالیلي محقق 
نشــد. اما هم اکنون بخشــي از این قراردادهاي گذشته در 
حال اجرایي شدن و عالوه بر آن هم ظرفيت هاي جدیدي 
ایجاد شده و ما با کشورهاي بيشتري وارد مذاکره شده ایم. 
ظرفيت جدیدي در قالب تفاهم هایي درحال انجام است و 
اکنون هم تسریع روند واردات واکسن ناشي از قراردادهایي 
که در گذشته منعقد شده و اکنون در حال عملي شدن است 
و از سوي دیگر در دولت سيزدهم ظرفيت هاي مازادي براي 
تامين واکسن رقم خورده است.« او همچنين در پاسخ به این 
سؤال که در ماه هاي گذشته به دليل توقف در واردات واکسن، 
واکسيناسيون متوقف و تزریق دوز دوم با چالش هایي مواجه 
مي شد هم توضيح مي دهد:» دیگر شاهد چنين وضعيتي 
نخواهيم بود مگر اتفاق عجيبي در سطح دنيا رخ دهد. عالوه 
بر واکسن هایي که تا روز شنبه وارد شــد، تا پایان شهریور 
هم 10 تا 15ميليون دوز واکسن دیگر به دست ما مي رسد. 
همچنين در مهر هم 32ميليــون و در آبان 28ميليون دوز 
واکسن دیگر وارد کشور مي شود که تالش ها براي تحویل 
واکسن ها زودتر از موعد آبان در حال انجام است. به این آمار 
واکسن هاي توليد داخل را اضافه کنيد که از مهر به کمك ما 

خواهند آمد.«
ســخنگوي ســتاد ملي کرونا درباره محقق شــدن وعده 
واکسيناسيون جمعيت هدف تا بهمن ماه امسال هم مي گوید: 
»عالوه بر واکسن هایي که تا آبان امسال به 130ميليون دوز 
خواهد رسيد ما واکسن هاي داخلي را هم خواهيم داشت و با 
توجه به همكاري تمام دستگاه هاي اجرایي و کادر درمان و 

افزایش یافتن سرعت واکسيناسيون مي توانيم در کوتاه ترین 
زمان تزریق واکسن براي جمعيت هدف را تكميل کنيم.« 

تامين 180ميليون دوز واكسن تا بهمن 
واردات واکسن تا بهمن، به 180ميليون دوز مي رسد. این 
خبر را کریم همتــي، رئيس جمعيت هــالل احمر اعالم 
مي کند و مي گوید تا امروز بيش از 30ميليون دوز واکسن 
از ســوي این جمعيت وارد کشور شده است. محمدحسن 
قوسيان مقدم، دبيرکل جمعيت هالل احمر هم بر تسریع 
روند واردات واکسن به کشور تأکيد مي کند و به همشهري 
مي گوید: »پيش از این، کشورهایي که توليد کننده واکسن 
بودند اولویت اول را تزریق داخلي خودشان گذاشته بودند 
و ظرفيت صادراتي آنها هم باید بين کشورهاي دیگر دنيا 
تقسيم مي شد. اما اکنون توليدات چند برابر شده و تزریق 
داخلي کشورهاي توليدکننده هم نسبت به گذشته افزایش 
پيدا کرده است. بر این اساس مي توانيم واکسن هاي بيشتري 
را در اختيار داشته باشيم.« او ادامه مي دهد: »از سوي دیگر 
تعداد کشورهاي سازنده واکســن هم افزایش پيدا کرده، 
مثال خط توليد آســترازنكا، اســپوتينك وي و سينوفارم 
در کشورهاي دیگر هم ایجاد شــده که ظرفيت بيشتري 
براي خرید ایجاد مي کند. به هميــن دليل عرضه و تقاضا 
در صحنه بين المللي دیگر مثل گذشــته نيست. کووکس 
هم ســهميه اي را که قرار بود بهمن و اسفند سال گذشته 
به ایران تحویل بدهد، در حال فرســتادن به کشور است.« 
به گفته قوســيان مقدم، جمعيت هالل احمــر تا آخر تير 
9ميليون و300هزار دوز، در مرداد 8ميليون و800هزار دوز 
واکسن وارد کرده و تا پایان شهریور هم بيش از 22ميليون 
واکسن وارد مي کند که اکنون 12ميليون و200هزار دوز 
آن محقق شده و باقيمانده واکسن ها هم تا پایان این هفته 

وارد مي شود.

گزارش همشهري  از روند واردات واکسن به کشور از ابتدا تاکنون و جزیيات واکسيناسيون در ماه هاي آینده

5 دليل  افزايش واردات واكسن
افزایش تعداد کشورهاي سازنده واکسن و باال رفتن ميزان توليدات در دنيا، دیپلماسي 
جدید واردات، ارسال بخشي از سهميه کووکس به کشور، عملي شدن قراردادهاي قبلي 

 مريم سرخوشو ارسال ظرفيت مازاد واکسن کشورها به ایران، دالیل افزایش واردات اعالم مي شود
خبرنگار
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تحليل مغز يك بيمار مبتال به كرونا
پويا ملكوتي، متخصص مغزو و اعصاب مي گويد عوارض رواني كرونا پس از 

بهبود  فرد بيمار ادامه دارد
تحقيقات علمي و پزشكي نشان مي دهد كه تأثيرات كرونا بر سالمت مغز و روان امري 
عادي است. اثرات كوويد-19 بر مغز به گونه اي است كه بيمار حين بيماري و حتي 
پس از بهبودي در معرض اختالالت مغزي و عصبي ازجمله مشكالت روحي و رواني 
قرار مي گيرد. در صحبت با پويا ملكوتي، متخصص مغز و اعصاب، به بررسي عوارض 
بيماري كرونا بر عملكرد مغز و راه هاي كاهش اين عوارض پرداخته ايم. متخصص مغز 
و اعصاب با تأكيد بر اينكه تحقيقات درخصوص پيامدهاي كرونا بر مغز و روان ادامه 
دارد و به دليل جديدبودن اين دستاوردها نمي توان نظر قطعي در اين خصوص ارائه 
داد، مي افزايد: زماني كه از تأثير كرونا بر مغز صحبت مي كنيم، منظورمان عوارض 

كلي تري است كه روان و ذهن فرد را نيز درگير مي كند.

زمان كاهش وزن فرارسيده است
دكتر فقيهي: درگيري مستقيم سلول هاي كبدي با ويروس كرونا مي تواند 

موجب باالرفتن آنزيم هاي كبدي، زردي يا نارسايي كبدي شود 
طي 2ســال گذشــته كه ويروس كرونا بشــر را هدف قرار داده، دانشــمندان و 
پژوهشگران سراسر دنيا براي درمان و آثار سوئي كه اين بيماري بر اندام هاي بدن 
مي گذارد تحقيقات گسترده اي را انجام داده اند و همچنان در حال تحقيق هستند؛ 
چرا كه اين ويروس به همه جاي بدن حمله مي كند. كبد هم از اين قاعده مستثني 
نيست و كرونا مي تواند اين بخش از بدن را نيز درگير كند كه شايد كمتر مورد توجه 
قرار گرفته باشد. در ادامه با گرفتن اطالعات از دكتر اميرحسين فقيهي، فوق تخصص 
گوارش و كبد درخصوص آســيب كرونا به كبد به نوع آسيب و همچنين ضرورت 
استفاده يا منع مصرف برخي از مواد غذايي براي حفظ سالمت و تقويت سيستم 

ايمني همچنين سبك زندگي سالم براي سالمت اين عضو بدن اشاره مي كنيم.

شليك هاي كشنده يك ويروس منحوس
دكتر حسن نمازي، متخصص قلب معتقد است كه تنگي نفس و درد قفسه 

سينه مي تواند نشان دهنده عالئم درگيري قلب در بيماري كرونا باشد
قلب و ريه در جوار يكديگر مسئوليت اكسيژن رساني را برعهده دارند و با توجه 
به اينكه كرونا در دسته بيماري هاي تنفسي جاي مي گيرد، از همان نخستين 
روزهاي شيوع كرونا، اين واهمه شكل گرفت كه اين بيماري براي بيماران قلبي 
خطرهاي بيشتري را رقم بزند و حتي منجر به عوارض قلبي در برخي از افراد 
شود. براساس گزارشي كه در نشريه مديكال اكسپرس منتشر شده است، بايد 
گفت عالئم شايع قلب و عروق ناشــي از كرونا شامل تپش قلب، ضربان قلب 
سريع، ضربان قلب آهسته، درد قفسه ســينه و غش است. بيش از 9۰درصد 
از حدود ۳۷۰۰ شــركت كننده در يك مطالعه، گزارش داده اند كه بهبود اين 

عالئمشان بيش از 8 ماه به طول انجاميده است.
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نبرد   داخلی
یافته هاي علمي درباره تأثير ویروس كووید-19 
بر اندام هاي قلب، مغز، كبد، كليه و دستگاه گوارش چه مي گویند؟

»آيا مي توان با يك رژيم غذايي مشخص كرونا را 
شكست داد؟« اين سؤالي اســت كه احتماال اين 
روزها در ذهن خيلي ها نقش بســته است. براي 
پاسخ به اين سؤال ما بايد ماهيت بيماري كرونا را به درستي بشناسيم. كرونا يك 
بيماري ويروسي است. در روند ابتال به بيماري ای از اين قسم، وقتي كه ويروس 
وارد بدن مي شود به قسمت هاي مختلف بدن حمله مي كند و اگر بدن ما با ويروس 
به درستي مقابله و در برابر آن ايستادگي نكند، كم كم ويروس تكثير شده و وارد 
سلول هاي سالم قسمت هاي مختلف مي شود. در چنين شرايطي، بسته به اينكه 
كدام قسمت بيشترين درگيري را پيدا مي كند- كه عمدتاً ريه و قلب در اين گزاره 

صدق مي كنند- ممكن است بيمار، جان خود را از دست دهد.
پس حاال ديگر يك گام جلو رفته ايم. مي دانيم ماهيت ويروس حمله به سلول ها و 
بافت هاي بدن است. با تسلط بر ماهيت كوويد- 19 به سؤال ابتدايي بازمي گرديم. 
در اين شرايط چطور مي توانيم با تغذيه مناسب يا خوردن خوراكي ها با بيماري 
مقابله كنيم؟ با رژيم غذايي درست نمي توانيم كرونا را شكست دهيم اما مي توانيم 
با تغذيه در دو ساحت با بيماري مقابله كنيم. در درجه اول نقش پيشگيري تغذيه 
است. تا به حال به اين فكر كرده ايد كه چرا در بعضي از افراد، ورود ويروس با عالئم 
پرسروصدا همراه است؟ اما ورود همان ويروس در بدن عده اي ديگر بي عالمت 
و بدون حاشيه است؟ اينكه يك بيماري چطوردر هر بدن ظاهر شود، بستگي به 
ساختار بدني و سيستم ايمني فرد دارد؛ براي مثال كسي كه مبتال به يك بيماري 
خاص است سيستم ايمني ضعيف تري دارد و حمله ويروس به آن راحت تر است. 
يا مثال دامنه آسيب ويروس به افراد مســن باالتر است، چرا كه سيستم ايمني 
بدن اين افراد به واسطه گذر زمان، تضعيف شده است. اينجا نقش تغذيه پررنگ 

مي شود. رژيم غذايي درست مي تواند به تقويت سيستم ايمني بدن كمك كند.
اما تغذيه مناسب مي تواند به پيشگيري در ابتال به كوويد-19 كمك كند؟ بدن 
ما به آنتي اكسيدان  نياز دارد. ما بايد به اندازه كافي، آنتي اكسيدان مصرف كنيم 
كه قسمت اعظم آنتي اكسيدان بدن ما را انواع مختلف ويتامين، مثل ويتامين 
A، ويتامين C و ويتامين D تامين مي كنند. اينكه مردم بيشتر به سمت خوردن 
آبميوه هايي مثل ســيب و هويج و... تشــويق مي شــوند به خاطر وجود همين 
آنتي اكسيدان هاست كه باعث تقويت سيستم ايمني مي شــود. البته نبايد به 
آبميوه هاي طبيعي محدود شــويم، چرا كه براي تقويت بدن به همه گروه هاي 
غذايي احتياج داريم. مثال پروتئين ها، مثــل انواع پروتئين  كه در مرغ و ماهي و 

گوشت قرمز وجود دارند، نقش پيشگيرانه دارند و مصرف آنها توصيه مي شود.
در اين روزها، باورهاي غلط بسياري هم بين مردم رايج شده است؛ مثال بعضي 
از مردم فكر مي كنند كه طبع بعضي  غذاها ســرد يا گرم اســت و براي مقابله با 
كوويد-19 مفيد نيست و به همين بهانه به مدت سه هفته مصرف لبنيات را قطع 
مي كنند. اين در حالي اســت كه لبنيات منبع خوب كلسيم اند و بدن روزانه به 
مقدار مشخصي از كلسيم براي تامين سالمت استخوان ها نياز دارد. در كنار همه 
اينها و جز نقش تغذيه براي پيشگيري از كرونا، بايد پروتكل هاي بهداشتي، رعايت 
فاصله اجتماعي، زدن ماسك و شست وشوي دست ها هم به قوت خود باقي باشد.

اما وقتي يك نفر به كرونا مبتال مي شود، تكليف چيست؟ بعد از اقدامات واضحي 
مثل قرنطينه و جداسازي ظروف مبتال به كرونا، توصيه من اين است كه بيمار از 
همه گروه هاي غذايي مصرف كند. در دوران بيماری، مصرف مايعات بايد بيشتر 
از حالت معمول باشد. انواع ســوپ ، آش  و پروتئين  حتما بايد در رژيم فرد جاي 
گيرد. از مصرف غذاهاي فرآوري شده، فست فودها، آبميوه هاي صنعتي و غذاهاي 
كنسروي و غذايي كه در كارخانه ها توليد مي شود، خودداري شود و به جاي آنها 
آبميوه طبيعي و تازه، مكمل ويتامينD، ويتامين C و... مصرف شود. به عنوان 
يك متخصص تغذيه هرگز توصيه نمي كنم كه مصرف يك گروه غذايي به طور 
كلي قطع شود. همچنين يادمان نرود كه فردي كه دچار كرونا شده احتماال از 
بي اشتهايي ناشي از تب رنج مي برد. براي اينكه اين فرد بتواند رژيم غذايي كاملي 
داشته باشد بايد حجم غذاي كمتر در فاصله هاي زماني كوتاه، مصرف كند. اگر 
به كوويد-19 مبتال شديد، همراه غذا، از مصرف نوشيدني هاي گازدار خودداري 

كنيد. محيط آرامي براي خود بسازيد و استراحت را در اولويت قرار دهيد.
گام آخر، روزگار پساكروناست. مراقبت هاي تغذيه اي بعد از كرونا از چه قرار است؟ 
همانطور كه گفته شد ويروس كرونا به قسمت هاي مختلف بدن حمله مي كند. 
يعني ما افرادي را مي بينيم كه بعد از بهبود، دچار ســكته قلبي، انواع بيماري 
چشمي و پوستي و... مي شوند. بنابراين پس از اين دوران هم نياز به مراقبت هاي 
تغذيه اي داريم. من امروز بيماراني را ويزيت مي كنم كه مدت هاست از بهبودشان 
مي گذرد اما همچنان مي گويند غذا بوي تعفن مي دهد. همين مشــكل باعث 
مي شود شخص درست غذا نخورد و به ســوءتغذيه، ريزش مو،  ضعف بدني و... 
دچار شود. از همين رو بعد از بهبود، نياز به استفاده از مكمل هاي ويتاميني تحت 
نظر پزشك داريم. بعد از بهبود، مصرف آبميوه ها، ميوه هاي تازه و انواع پروتئين 
را متوقف نكنيد و كماكان هم از خوردن غذاي چرب، غذاي سرخ كرده، فست فود 
و مواد فرآوري شده بپرهيزيد. در اين دوران قاعدتاً كشيدن سيگار در افرادي كه 

سيگاري هستند بهتر است كمتر باشد.
فراموش نكنيم كه درمان بيماري ويروسي نه زنجبيل است و نه ليموترش و نه 
داروهاي گياهي. بيماري ويروســي به نحوي است كه بدن بايد بتواند با ويروس 
مقابله كند و براي اينكه به بدن كمك كنيم كه وظيفه خودش را به درستي انجام 
دهد، بايد رژيم غذايي درستي در اختيارش قرار دهيم. اما هيچ كدام از اين مواد 
غذايي نام برده مستقيماً به درمان كرونا كمك نمي كند. اگر بيماري در بدن تان 
پيشرفت كرد حتما بايد به سراغ پزشك متخصص برويد و درصورت نياز، كورتون 
دريافت كنيد. گروه هاي تغذيه اي به طور كلي تنها تقويت كننده سيستم ايمني 

بيمارند و هيچ كدام بر درمان قطعي كرونا اثر مستقيمي ندارند.

يادداشت يك

 نقشه مقاومت
 برابر ویروس كووید-19

دكتر كورش صمدپور
متخصص تغذيه و رژيم درماني
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قلب شكسته كرونایي ها
به لطف ويــروس كوويد-19، به فهرســت عوامل 
بيمــاري زاي قلبي يك مــورد ديگر هــم افزوده 
شده اســت. ويروس ســارس-كوو-2 مي تواند به 
ماهيچه هاي قلب آسيب وارد كرده و بر عملكرد آن 
تأثير منفي بگذارد. محققان دانشگاه جانز هاپكينز 
داليل مختلفي براي اين اختالل ارائه داده اند؛ قلب 
از گيرنده هاي آنزيم تبديل كننده آنژيوتانسين يا 
ACE-2 برخوردار است كه ويروس پيش از ورود به 
سلول به آنها مي چسبد. آسيب قلبي مي تواند ناشي 
از باال بودن ميزان التهابي باشد كه در بدن در گردش 
است؛ التهابي كه در اثر مبارزه شديد سيستم ايمني 
بدن با ويروس ايجاد مي شود و مي تواند به بافت هاي 
سالم از جمله ماهيچه هاي قلبي آسيب وارد كند. 
عفونت كرونا همچنين مي تواند بر غشــاي داخلي 
وريدها و عروق تأثير گذاشته و آنها را ملتهب كند و 
با ايجاد خونريزي هاي مويرگي و ايجاد ريزلخته هاي 
خوني، جريــان خون را به قلــب و ديگر اندام هاي 
بدن با اختالل مواجه سازد. كوويد حاد همچنين 
مي تواند به سلول هاي اليه درون رگي يا اندوتليال را 
كه اليه غشاي پوشاننده دروني كل سيستم گردش 
خون است آسيب بزند. اختالل در ضربان قلب، به 
معني افزايش يا كاهــش غيرعادي ضربان از ديگر 
تأثيراتي اســت كه ابتال به كرونا مي تواند بر قلب 
داشته باشــد. همچنين احتمال بروز سكته قلبي 
نوع دوم، ســكته قلبي كه به دليل افزايش فشار بر 
قلب به دليل باالرفتن ضربان، پايين بودن اكسيژن 
خون يا كم خوني در ميان افرادي كه به كرونا مبتال 
مي شوند وجود دارد. باالبودن سطح ماده اي به نام 
تروپونين در كنار تغييرات بي دليل در سيگنال هاي 
نوار قلبي و درد قفسه سينه نشانه هايي هستند كه 
مي توانند بيانگر آسيب ديدگي ماهيچه هاي قلب در 
افرادي باشند كه درحال درمان كوويد-19 هستند.

مه كووید در مغز مبتالیان
جديدترين پژوهش هايي كه درمورد عوارض ابتال 
بــه كوويد-19براي مغز انجام شــده اند، وضعيت 
آســيب هاي مغزي پس از اين عفونت ويروسي را 
كمي شــفاف تر كرده اند. براســاس پژوهشي كه 
محققان دانشــگاه ييل در جوالي سال 2۰21در 
نشريه نيچر منتشر كرده اند، هجوم ويروس كرونا 

به مغز مي تواند چند جانبه باشــد. ابتال به ويروس 
ســارس-كوو-2 مي تواند منجر به از دست دادن 
حافظه، سكته مغزي و ديگر اختالالت مغزي شود. 
همچنين در پژوهشي جديد مقايسه تصاوير  ام آر  آي 
مغزي قبل و بعد افرادي كه به كوويد حاد مبتال شده  
بودند نشــان مي دهد ميزان ماده خاكستري افراد 
پس از ابتال در چندين نقطــه از مغز دچار كاهش 

شده است.
در ابتداي همه گيري محققان اين تصور را داشتند 
كه ويروس با ورود به مغز به نورون ها و در نتيجه در 
فرايند تبادل اطالعات ميان سلول هاي مغزي آسيب 
وارد مي كند اما از آن زمــان تاكنون پژوهش هاي 
بيشتر نشــان داده اند ويروس در عبور از سيستم 
دفاعي مغزي يا ســد خوني مغزي با دشواري هاي 
فراواني مواجه است و به همين دليل نمي تواند به 
شكلي مؤثر بر نورون ها و فعاليت آنها اثرگذار باشد. 
يكي از شيوه هاي دسترسي ويروس به مغز مخاط 
بويايي است كه در حفره دماغي قرار دارد. اگرچه اين 
مسير دسترسي به آن معني نيست كه حجم زيادي 
ويروس وارد مغز مي شود اما همزمان به آن معني 
هم نيســت كه ويروس هيچ تأثيري بر سلول هاي 
مغزي ندارد. يكي از سلول هاي آسيب پذير مغزي 
در برابر ويروس كوويد استروســيت ها هســتند 
كه در تامين مــواد مغذي بــراي نورون ها و فعال 
نگهداشتن آنها بســيار حياتي به شمار مي شوند. 
بررسي نمونه هاي مغزي چندين نفر از افرادي كه 
در اثر ابتال به كرونا جان خود را از دســت داده اند 
نشان داده است 66درصد سلول هاي مغزي آسيب 
ديده از اين ويروس استروســيت ها هستند. آلوده 
شدن استروسيت ها به ويروس نشانه هاي آشنايي 
براي نجات يافتگان كرونا دارد: خستگي، افسردگي 
و مه مغزي، شــامل گيجي، منگي، فراموشكاري و 
كاهش تمركز. اين عالئم شايد به معني آسيب وارد 
شدن به نورون ها نباشد اما با اختالل عملكرد آنها 
در ارتباط است. پژوهش  ها همچنين نشان داده اند 
كه ويروس مي تواند با مختل ســازي  جريان خون 
در مغز عملكرد نورون ها را با مشكل مواجه سازد، 
عملكرد سلول هاي پريســيت مغزي را به واسطه 
منقبض ساختن مويرگ ها با مشكل مواجه سازد و 
سيستم ايمني بدن را وادار به حمله به سلول هاي 

مغزي كند.

كبد؛ نوسان آنزیم ها و مسموميت دارویي
نشريه پزشــكي لنست در ســال2۰2۰ براساس 
پژوهش هاي موردي كه در 5مركز پزشكي در چين 
انجام شــده بود، اعالم كرد 2تا 11درصد بيماران 
مبتال به كرونا دچار چندابتاليــي كبدي بوده اند 
و در 14تا 5۳درصد از آنها حين روند پيشــروي 
بيماري كوويد، ناهنجاري هايــي در ميزان آنزيم 
كبدي آســپارتات ترانس آميناز يا AST مشاهده 
شده اســت. مبتاليان به نوع حاد كوويد بيشتر از 
ديگران با اختالل عملكرد كبد مواجه مي شــوند. 
درحدي كه از ميان 1۳بيمار كرونايي بستري در 
بخش مراقبت هاي ويژه در بيمارستاني در چين، 
8نفر يعنــي 62درصد بيماران با افزايش ســطح 
AST مواجه شدند. در مقايسه اين افزايش سطح 
آنزيم كبدي در مبتاليان غيربســتري 25درصد 
بوده است. در پژوهش گســترده ديگري كه روي 
1۰99بيمار در 552بيمارستان از ۳1استان چين 
انجام گرفته هم اين موضوع به تأييد رسيده است؛ 
اين به آن معني است كه آســيب كبدي در ميان 
افرادي كه به كوويد حاد مبتال مي شــوند بســيار 
رايج تر از ديگر شــكل هاي بيماري است. آسيب 
كبــدي در مبتاليان به كوويد-19 ممكن اســت 
به واسطه آسيب مســتقيم ويروس به سلول هاي 
كبدي ايجاد شود و آنزيم هاي كبدي و عملكرد كبد 
را مختل سازد. مسموميت دارويي كبد به واسطه 
مصرف داروهاي مختلفــي كه براي درمان كوويد 
مورد استفاده قرار مي گيرند از ديگر عوارضي است 
كه اين بيماري براي كبد دارد و حتي مي تواند در 
مواردي خاص و حاد بــه ازكارافتادگي كبد منجر 
شود. با اين همه آســيب هاي كبدي در مبتاليان 
به كوويد خفيف و معمولي كه اكثريت مبتاليان را 
تشكيل مي دهند، بسيار خفيف است و بدون نياز 

به درماني خاص رفع خواهد شد.

نارسایي كليه هاي سالم
مانند كبــد، آســيب هاي كليوي هم بيشــتر در 
ميان مبتاليان به كوويد حاد مشاهده شده است. 
گزارش هاي پزشكی اي كه در اوايل آغاز همه گيري 
منتشر شده بودند حاكي از بروز آسيب هاي متوسط 
تا شــديد كليوي در ۳۰درصد از مبتالياني بود كه 
به دليل ابتال به كوويد در بيمارستان بستري شده 

بودند. براســاس گزارش دانشــگاه جانز هاپكينز، 
نشــانه هاي آســيب كليوي در بيماران كرونايي 
باالبودن ميــزان پروتئيــن در ادرار بيمار و بروي 
ناهنجاري در ســاختار خون بيماران اســت. در 
مواردي آسيب به كليه به اندازه اي شديد بوده كه 
بيمار مجبور به دياليز شده است. به ويژه بيماراني 
كه با وجــود بيماري هاي زمينــه اي مانند ديابت 
يا فشــار خون به كوويد مبتال شــده اند بيشتر در 
معرض آســيب هاي جبران ناپذير كليــوي قرار 
دارند. در موارد ديگر، افرادي كه داراي كليه هايي 
كامال ســالم بوده اند، پس از ابتال بــه كوويد حاد 
دچار نارسايي كليوي شــده اند. به گفته محققان 
جانزهاپكينز، ويروس كوويد-19مي تواند مستقيما 
ســلول هاي كليه را به خود آلوده كند. سلول هاي 
كليه داراي گيرنده هايي هســتند كــه به ويروس 
امكان اتصال به خود را مي دهند و ويروس از طريق 
آنها نســخه هاي جديدي از خود مي سازد و به اين 
شكل به بافت كليه آســيب وارد مي كند. احتمال 
ديگر تأثير كاهش اكسيژن خون بر بافت كليه است. 
واكنش سيستم ايمني بدن به عفونت و بروز پاسخ 
التهابي سيستميك كه شــكل حاد آن به طوفان 
سيتوكين شهرت دارد، احتمال ديگري است كه در 
توضيح اختالالت كليوي مطرح است. سيتوكين ها 
پروتئين هاي كوچكي هستند كه در عملكرد دفاعي 
سيستم ايمني بدن نقشي كليدي بر عهده دارند و 
گاه بدن در واكنش به عفونت، حجم زيادي از آنها را 
ايجاد مي كند. سيتوكين بيش از اندازه خود مي تواند 
التهاب ايجاد كند و منجر به تخريب بافت هاي سالم 

در بدن، از جمله بافت هاي كليوي شود.

دستگاه گوارش
مدت هاســت كه عالئمي مانند تهوع، اســهال و 
استفراغ به عنوان عالئم گوارشــي ابتال به كوويد-

19در جهان شــناخته شــده اند. اگرچه كرونا به 
عوان بيماري دستگاه تنفسي شناخته مي شود اما 
دستگاه گوارش هم ممكن است به اندازه دستگاه 
تنفسي در اين بيماري درگير شود. ويروس سارس 
پيوستگي فراواني با گيرنده هاي ACE-2 در بدن 
انســان دارد. بافت هاي مملو از ايــن گيرنده ها در 
سراسر بدن انسان پراكنده اند اما بيشترين فراواني 
اين گيرنده ها در اعضاي مرتبط با دستگاه گوارش، 
كبد، كليه، لوزالمعده و مثانه اســت. درصورتي كه 
ويروس از مســير دهان وارد بدن شــود، عالوه بر 
اينكه مي تواند وارد سيستم تنفسي شود، به اعماق 
دستگاه گوارشي هم نفوذ مي كند و عالئم گوارشي 
شديدی در بيمار ايجاد خواهد كرد. عالوه بر عالئمي 
مانند كم اشتهايي، اسهال و استفراغ و تهوع، عفونت 
كوويدي و مصرف داروهــاي مختلف براي درمان 
آن مي تواند در بيماران باعث افزايش اسيد معده و 
ايجاد ريفالكس شود. آسيب هاي كبدي هم بخشي 
از آسيب هايي كه است كه كوويد-19 به دستگاه 

گوارش بيمار وارد مي كند.

جدیدترین 
پژوهش هایي كه 

درمورد عوارض ابتال 
به كووید-19براي 
مغز انجام شده اند، 

وضعيت آسيب هاي 
مغزي پس از این 
عفونت ویروسي 
را كمي شفاف تر 

كرده اند. براساس 
پژوهشي كه 

محققان دانشگاه 
یيل در جوالي سال 

2021در نشریه 
نيچر منتشر 

كرده اند، هجوم 
ویروس كرونا به مغز 
مي تواند چند جانبه 

باشد

كووید-19را به عنــوان بيماري مرتبط با 
دستگاه تنفسي مي شناسيم اما ریه ها و 
دیگر اندام هاي تنفسي تنها قربانيان این 
عفونت ویروسي نيســتند. مانند تأثير داروهایي كه براي درمان بيماري 
تجویز مي شوند، هيچ قطعيتي براي هيچ رویداد ناشي از ابتال به كرونا وجود 
ندارد، زیرا بدن و عملكرد بدن هيچ انساني مشابه دیگري نيست. همانطور 
كه مغز بيماران مبتال به كرونا دچار پدیده اي به نام مه مغزي مي شود، ابتال به 
كرونا گویي كل بدن را در مهي از ابهام و تردید فرو مي برد و تنها با پيشروي 

بيماري و همزمان روند درمان مي توان عوارض مستقيم و جانبي بيماري 
و داروها را تا حدودي در بدن مشــاهده كرد. هرروز پژوهش هاي علمي 
جدیدتري از تأثير این ویروس بر اندام هاي حياتي بدن در جهان منتشر 
مي شــود و این پژوهش ها تاكنون زوایاي كوچكي از این ابهام را برطرف 
ساخته اند. با این همه هنوز مشخص نيست ویروس كرونا دقيقا چه بر سر 
مغز، كبد، كليه، قلب و دیگر اندام هاي مهم بدن مي آورد. در ادامه به آنچه تا 
امروز و به تازگي درمورد تأثير كووید-19بر قلب، مغز، كبد، دستگاه گوارش 

و كليه روشن شده است، اشاره مي كنيم.

سميرا مصطفي نژاد
روزنامه نگار

نبردباکرونا
این شماره
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نبردباکرونا

این شماره

در حالت طبيعي، سطح باالي اسيديته معده به 
اندازه كافي براي غيرفعال كردن ذرات ويروسي 

قوي است. بي اشتهايي و كاهش مصرف غذا در طول 
بيماري هاي عفوني همراه با التهاب و بيماري هاي 
بدخيم در اين زمان مشاهده مي شود كه ناشي از 

عملكرد سايتوكين ها در مغز است

داروهاي ضد ويروسي ای كه استفاده مي شوند عوارض 
ضد كبدي دارند و نبايد تجويز و استفاده شوند. 

گاهي اوقات بيماران كرونايي اختالالت انعقادي پيدا 
مي كنند؛ به عنوان مثال كرونا باعث انعقاد در عروق 

)ترومبوز( مي شود. اگر اين انعقاد عروقي شكمي 
باشد و اگر وريد كبدي به آن مبتال شود خون رساني 

اين قسمت مختل مي شود و تورم كبدي به وجود 
مي آيد. گاهي اوقات اين بيماران دچار سكته قلبي 

مي شوند و ترومبوز در كبد موجب نارسايي خون 
مي شود و افرادي كه ديابت دارند و كرونا مي گيرند 

ممكن است عوارض كبدي هم پيدا  كنند

از آنجا كه چاقي يكي از ريزفاكتورهايي است كه افراد را مستعد بيماري كبد چرب مي كند و موجب نارسايي 
بيشتر كبدي مي شود، بايد بيش از گذشته مراقب رژيم غذايي بود. افراد بايد ساعت خواب خود را تنظيم 
كنند؛ چرا كه دير خوابيدن و ظهر بيدار شدن ترشح هورمون هاي بدن را مختل مي كند و موجب مي شود 

افراد افزايش وزن پيدا كنند و به سمت كبد چرب بروند. براي دوری از چاقي و تقويت سيستم ايمني بدن 
بايد ورزش هاي سبك را در برنامه هاي روزانه خود گنجاند

تأثير كرونا    بر
دستگاه گوارش

تأثير كرونا    بر
كبد

ويروس از مايعات متنفر است

زمان كاهش وزن فرارسيده است

دكتر جعفري زاده، متخصص داخلي و گوارش مي گوید: در شرایط فعلي هرگونه مشكل گوارشي از 
عالئم ویروس كروناست زیرا مسموميت ها 48ساعته خوب مي شوند

دكتر فقيهي، فوق تخصص گوارش و كبد: درگيري مستقيم سلول هاي كبدي با ویروس كرونا مي تواند موجب باالرفتن آنزیم هاي كبدي، زردي یا نارسایي كبدي شود

به تازگي محققان دانشگاه استنفورد متوجه شده اند كه يك سوم بيماران مبتال به 
كرونا كه بيماري خفيفي داشتند، دچار عالئم گوارشي بوده اند. مطالعه محققان در بيجينگ 
چين نيز مشخص كرد كه چيزي بين ۳ تا ۷۹درصد افراد مبتال به كوويد-1۹ عالئم گوارشي 
را تجربه مي كنند. دكتر حميد جعفري زاده، متخصص داخلي و گوارش درباره آسيب ويروس كرونا به سيستم گوارشي، نوع 

آسيب به آن، همچنين مواد غذايي الزم براي تقويت ايمني اين عضو بدن، در اين گزارش ما را ياري كرده است.

طي 2سال گذشته كه ويروس كرونا بشر را هدف قرار داده، دانشمندان و پژوهشگران سراسر دنيا براي درمان و آثار سوئي كه اين بيماري 
بر اندام هاي بدن مي گذارد تحقيقات گسترده اي را انجام داده اند و همچنان در حال تحقيق هستند؛ چرا كه اين ويروس به همه جاي بدن حمله 
مي كند. كبد هم از اين قاعده مستثني نيست و كرونا مي تواند اين بخش از بدن را نيز درگير كند كه شايد كمتر مورد توجه قرار گرفته باشد. در ادامه 
با گرفتن اطالعات از دكتر اميرحسين فقيهي، فوق تخصص گوارش و كبد و دانشيار دانشگاه علوم پزشكي ايران درخصوص آسيب كرونا به كبد به نوع آسيب و همچنين ضرورت استفاده 

يا منع مصرف برخي از مواد غذايي براي حفظ سالمت و تقويت سيستم ايمني و سبك زندگي سالم براي سالمت اين عضو بدن اشاره مي كنيم.

زهرا رستگارمقدم 
روزنامه نگار

شيوا نوروزي 
روزنامه نگار

كروناچگونهبهكبدآسيبميزند
این ویروس مانند هر بيماري ویروسي دیگري 
كه همه ارگان هــاي بدن را كــم و بيش مبتال 
مي كند، مي تواند كبــد را نيز مبتال كند و باعث 
التهاب آن شــود و هپاتيت خفيــف ایجاد كند 
كه بيشــتر ممكن اســت با افزایش آنزیم هاي 
كبدي باشــد. البته از لحاظ بالينــي تغييرات 
خاصي دیده نمي شود مگر اینكه بيماري كرونا 
خيلي حاد باشد كه مي تواند باعث نارسایي حاد 
خيلي از ارگان هاي بدن از جمله كبد شود. هر 
فردي كه بيماري مزمن كبدي دارد مانند كبد 
چرب غيرالكلي، كبد چرب الكلي، انواع هپاتيت 
و نارسایي كبدي نسبت به افرادي كه مشكالت 
كبدي ندارند بيشتر در معرض بيماري هاي حاد 
كبدي اســت. گاهي اوقات نه خود كووید- 19 
بلكه خود داروهایي هم كه مصرف مي شــوند 
مي توانند عوارض كبدي داشته باشند. مصرف 
این داروها مي توانــد افزایش آنزیم هاي كبدي 
را ایجاد كنــد؛ مثال داروهاي ضد ویروســي ای 
كه استفاده مي شــوند عوارض ضد كبدي دارند 
و نباید تجویز و اســتفاده شــوند. گاهي اوقات 
بيمــاران كرونایي اختــالالت انعقــادي پيدا 
مي كنند؛ به عنوان مثال كرونــا باعث انعقاد در 
عروق )ترومبوز( مي شود. اگر این انعقاد عروقي 
شــكمي باشــد و اگر ورید كبدي به آن مبتال 
شود خون رساني این قسمت مختل مي شود و 
تورم كبدي به وجود مي آیــد. گاهي اوقات این 
بيماران دچار ســكته قلبي مي شوند و ترومبوز 
در كبد موجب نارسایي خون مي شود و افرادي 
كه دیابت دارند و كرونا مي گيرند ممكن عوارض 

كبدي هم پيدا كنند.

كروناچگونهبهسيســتمگوارش
آسيبميزند

ویروس عامل كوویــد-19 مي تواند از گيرنده هاي 
سطحي مختص آنزیم مبدل آنژیوتانسين 2 وارد 
دستگاه گوارش شــود. گفته مي شــود كه تعداد 
گيرنده هاي این آنزیم در مجاري گوارشي 100برابر 
بيشــتر از مجاري هوایي اســت. ویروس از طریق 
اتصال به پروتئين به عنوان گيرنده وارد سلول هاي 
انتروسيت روده و دستگاه تنفسي مي شود. رسپتور 
ACE-2 كه در غشاي سلولي قرار گرفته، با كنترل 
سطح پروتئين آنژیوتانسين به تنظيم فشار خون 
كمك مي كند ACE-2، رگ هاي خوني را منقبض 
و فشار خون را افزایش مي دهد. ویروس پس از آنكه 
به ACE-2 متصل مي شود، وارد سلول هاي روده 
خواهد شد. اسپایك پروتئين ها بخشي ساختاري 
در ویرس هســتند كه نقشــی حياتي در نفوذ به 
سلول ميزبان و شروع عفونت دارند. پس از ورود به 
سلول، ویروس از امكانات سلول براي تكثير استفاده 
مي كند. با ورود به دستگاه گوارش، ویروس مي تواند 
از طریق ورید پورتال )سياهرگي كه خون را از روده و 
طحال به كبد مي آورد و مواد غذایي حمل را از روده 
به سلول هاي كبدي مي رساند( عبور كند. همين به 
ویروس اجازه مي دهد تا بر عصب واگ تأثير بگذارد 
و باعث تهوع شود. واگ، طوالني ترین عصب مغزي 
و دهمين زوج اعصاب مغز از 12جفت عصب مغز 
است كه در بلعيدن غذا، صحبت كردن، فعاليت هاي 
پاراسمپاتيك و هاضمه نقش دارد. تهوع و اسهال هم 
از عوارض شایع داروهاي آنتي بيوتيك و ضد ویروس 
اســت كه پزشــكان براي كنترل ویروس تجویز 
مي كنند. خروج ذرات ایجاد شده از سلول هاي آلوده 
باعث آزادشدن سایتوكين ها مي شود. سایتوكين ها 
پروتئين هاي كوچكي هســتند كه نقشي اساسي 
در فرایند التهاب ایفا مي كنند. این فرایند التهاب 

موجب بروز عالئم گوارشي خواهد شد.

عالئــمومشــكالتگوارشــيدر
بيمارانكرونایي

افراد با عالئم گوارشــي در زمان بستري، بيشتر 
در معرض بيماري هاي قلبي، آســيب كليوي و... 
هستند. بسياري از بيماري هاي دستگاه گوارش 
ممكن است عفونت هاي گوارشي را آسان تر كنند 
زیرا باعث آسيب یا ضعف پوشــش روده یا معده 
مي شوند. بعضي از این شرایط، مانند سندروم روده 
تحریك پذیر، باعث آسيب یا ضعيف شدن پوشش 
روده یا معده مي شــوند. داروهایي كه در درمان 
بيماري گوارشــي یا عالئم آن تجویز مي شــوند 
مي توانند موجب كاهش اســيد معده شوند كه 
انتقال ویروس ها از طریق غذا یا دیگر مواد خوراكي 
را افزایش مي دهد. در حالت طبيعي، سطح باالي 
اسيدیته معده به اندازه كافي براي غيرفعال كردن 
ذرات ویروسي قوي اســت. بي اشتهایي و كاهش 
مصرف غذا در طول بيماري هاي عفوني همراه با 
التهاب و بيماري هاي بدخيم در این زمان مشاهده 
مي شود كه ناشي از عملكرد سایتوكين ها در مغز 
است. ناراحتي معده ناشي از مسموميت غذایي یا 
مشكالت گوارشي معموال پس از 48 ساعت برطرف 
مي شود، اما درصورت طوالني شــدن این مدت، 
مي توان این ناراحتي را از نشانه هاي بيماري كرونا 
به شمار آورد و رعایت توصيه هاي غذایي مي تواند 
در كاهش عوارض و درد ناشي از آن بكاهد. البته این 

عوارض با ضعف و بي حالي نيز همراه است.

نانتستبرشته
در دوره اسهال، مصرف نان ســفيد بهتر از نان 
سبوسدار است زیرا هضم آن براي دستگاه گوارش 

راحت تر است.

ازمصرفبعضيخوراكيهاخودداريكنيد
براي مدتي مصرف غذاهاي چرب و فست فودها را فراموش 
كنيد. وجود قند الكتوز در لبنيات باعث مي شود بعضي ها كه 
به ميزان كافي، آنزیم الكتاز براي هضم آن ندارند دچار درد 
معده، نفخ و تهوع شوند. البته مصرف ماست پروبيوتيك و دوغ 
استثناست. درصورت معده درد بهتر است شكالت، كاكائو، 
قهوه، چاي و سایر نوشــيدني هاي كافئين دار متوقف شود 
چراكه كافئين ادرارآور است و همين باعث مي شود بدن فرد 
بيش از پيش در معرض كم آبي قرار گيرد. همچنين كافئين 
مي تواند سبب تحریك اعصاب و سفتي عضالت شود كه در 

هر دو صورت باعث درد شكمي خواهد شد.

چاقيراكنترلكنيد
شایع ترین مشكل كبدي در ایران، كبد چرب 
غيرالكلي نــام دارد كه بيشــتر در افراد چاق 
مشاهده مي شود. این بيماري 25تا 30درصد 
در كشور شــيوع دارد و علت اینكه افراد چاق 
زودتر از سایرین به كرونا مبتال مي شوند و این 
بيماري بر آنها تأثيرات بيشتري دارد، چربي 
كبد غيرالكلي است. لذا از آنجا كه چاقي یكي 
از ریزفاكتورهایي اســت كه افراد را مســتعد 
بيماري كبد چرب مي كند و موجب نارسایي 
بيشتر كبدي مي شــود، باید بيش از گذشته 
مراقب رژیم غذایي بود. افراد باید ساعت خواب 
خود را تنظيم كنند؛ چــرا كه دیر خوابيدن و 
ظهر بيدار شدن ترشــح هورمون هاي بدن را 
مختل مي كند و موجب مي شود افراد افزایش 
وزن پيدا كنند و به ســمت كبد چرب بروند. 
براي دوری از چاقي و تقویت سيستم ایمني 
بدن باید ورزش هاي ســبك را در برنامه هاي 

روزانه خود گنجاند.

عالئممشكالتكبددربيمارانكرونایي
كساني كه از قبل بيماري هاي زمينه اي كبدي ندارند چندان مشكلي پيدا نمي كنند و نهایتا مسئله گذرا خواهد بود 
ولي كساني كه از قبل بيماري هاي زمينه اي كبدي دارند، مثال سيروز كبدي یا هپاتيت هاي مزمن دارند و تحت درمان 
هستند وقتي مبتال به كووید- 19مي شوند احتمال ریسك عوارض كبدي در آنها باالتر مي رود و التهاب و هپاتيت حاصل 
از كرونا در فرد تشدید مي شود. اگر در بيماران كرونایي نارسایي حاد كبدي ایجاد شود عالئمي چون زردي در پوست و 
كره چشم ها ایجاد مي شود، آنزیم هاي كبدی باال مي رود، اختالالت انعقادي به وجود مي آید، سطح آلبومين مي افتد و 
مریض ممكن است به كماي كبدي برود. نارسایي حاد كبدي در افراد كرونایي بيشتر دیده مي شود و تداخالت دارویي 

در این افراد بيشتر خواهد شد.

مصرفمحدودنمكوپروتئينهايحيواني
غذایي براي معرفي كبد وجود نــدارد كه ما پژوهش 
خاصي روي آن انجام داده باشيم و مطمئن باشيم براي 

كبد مفيد است. 
فقط در شرایطي كه بيمار نارسایي مزمن كبد و سيروز 
كبدي داشــته باشــد خوردن برخي مواد غذایي براي 
بيمار محدودیت دارد، ماننــد مصروف محدود نمك و 

پروتئين هاي حيواني.

غذاهايفيبرداربخورید
خوردن تمام مواد غذایي سالم براي سالمت و تقویت ایمني كبد مفيد اســت اما محدودیت غذایي خاصي براي بيماراني كه 
بيماري هاي زمينه اي دارند وجود دارد. گاهي اوقات برخالف تصورعموم تجویزهاي سنتي و گياهي كه براي بهبود بيماري هاي 
كبدي داده مي شود هم باعث افزایش آنزیم هاي كبدي مي شود؛ به عنوان مثال گاهي اوقات مصرف زیاد پونه در افراد باعث ایجاد 
عارضه كبدي شده است. لذا افراد در حد معمول و مصارف روزانه غذایي خود مي توانند فيبرها را بگنجانند كه براي تقویت كبد 
بسيار مفيد است. ميوه هایي مانند آووكادو، گالبي، توت فرنگي، تمشــك، بلوبري، كرنبري، نارگيل و انجير و سبزیجاتي مانند 
كنگر فرنگي، نخود فرنگي، باميه، كدوي بلوط، كلم بروكسل و شلغم و حبوباتي مانند لوبياي سياه، چيتي، نخود، لپه و عدس و 
دانه هاي خوراكي مانند بادام، گردو، تخم كتان، كينوا و دانه  چيا بهترین خوراكي ها براي دریافت فيبر مورد نياز بدن شما هستند.

ارتباطخودراباپزشكقطعنكنيد
بيماراني كه به علت كووید-19 آسيب گوارشــي دیده اند باید با پزشك خود در تماس باشند. 
هم اكنون این امراض گوارشي بسيار مي تواند عالئم بيماري كرونا قلمداد شود. بيماران داراي 
عالئم گوارشي درصورت بروز هر یك از عالئم كم آبي شدید، اسهال خوني یا مدفوع سياه و یا درد 

شدید پهلوها، تب، سرفه و كوتاه شدن نفس ها به پزشك مراجعه كنند.

سيببخورید؛چهخاموچهپخته
سيب منبع پكتين است. فيبر باالي این ميوه هضم آن را 
براي روده ها سخت مي كند ولي اگر پخته  شود، دستگاه 
گوارش به راحتي آن را هضم مي كند. سيب پخته فواید 

زیادي از نظر تامين مواد مغذي دارد و شــرایط شما را در 
زمان اسهال بهبود مي دهد. البته درصورت ابتالي فرد به 

ســندروم روده تحریك پذیر، مصرف كمپوت 
توصيه نمي شود.

ازرژیمغذایيسبكاستفادهكنيد
از رژیم غذایي سبك مثل موز، برنج سفيد، كمپوت سيب و نان سفيد )كم سبوس( كه كربوهيدرات 
بدن شما را تامين مي كند و فشار براي دفع را كاهش مي دهد استفاده كنيد. مصرف بلغور جوی 

دوسر، سيب زميني پخته یا تنوري و مرغ بدون پوست در این باره مفيد است.

مایعاتفراواناستفادهكنيد
مصرف مایعات به ویژه آب ســاده در بهبود افراد مؤثر اســت. ســعي كنيد از مایعات 
شــيرین پرهيز كنيد و از محلول ORS كــه حاوي الكتروليت هــاي الزم براي جبران 
امالح ازدست رفته مورد نياز بدن در دوران اسهال است طبق نظر پزشك استفاده كنيد. 

نوشيدني هاي نمكي مانند دوغ بدون گاز هم به تامين امالح از دست رفته بدن كمك مي كند. 
دمنوش هاي گياهي مانند نعناع مي تواند در كاهش عوارض گوارشي مؤثر باشد.

ویتامينطبيعيبخورید
خوردن ميوه و سبزي ها، به ویژه سيب، انار، پرتقال، انجير، ليموترش، انبه، كدو حلوایي و 
انواع دیگر، چاي ليمو و زنجبيل، اضافه كردن ادویه هایي چون گلپر، سمنو، جوانه گندم و 
نخود، شير برنج با سياه دانه و دارچين به شكل طبيعي به بدن شما ویتامين رساني خواهد 
كرد. البته ميوه ها و ســبزي هایي چون انواع كلم و گل كلم، بروكلي، حبوبات و غذاهاي 
پرچاشني تا زمان بهبود نباید مصرف شوند. از مصرف ميوه و آبميوه با اثر ملين كنندگي 

مثل آلو، انجير و آب آلو هم باید خودداري شود.

موزرادریابيد
موز سرشــار از پتاســيم 
اســت از این رو بــه تامين 
مواد ازدست رفته در دوره 
اســهال كمك مي كند. از 
سوي دیگر این ميوه حاوي 
فيبرهاي محلــول در آب 
به نام »پكتين« اســت كه 
جذب مایعات داخل روده ها 
را بــاال مي بــرد. تركيبات 
موجود در مــوز هم باعث 
رشــد باكتري هاي مفيد 
داخل روده بزرگ مي شود.



15 2 دوشنبه 22 شهریور  1400  شماره 8313  درنگ 3 0 2 3 6 3 0

نبردباکرونا
این شماره

اثرات كرونا روي قلب چندان
 شناخته شده نيست. در اين دسته از 

بيماران احتمال التهاب قلبي وجود دارد 
و تعداد قابل توجهي از بيماران كرونايي 

بستري شده دچار آسيب ميوكارد مي شوند 
كه با باال رفتن خطر مرگ در اين افراد 

مرتبط است. آسيب ميوكارد مي تواند به 
دو صورت ميوكارديت يا نارسايي قلبي 

ايجاد شود و همچنين كرونا ممكن است 
كه ريسك لخته شدن خون در عروق قلب 

را باال ببرد. لخته شدن عروق نيز ممكن 
است منجر به سكته قلبي شود. اين اتفاق 

يك عارضه شناخته شده و شايع نيست اما 
ميوكارديت بيشتر بيماران كرونايي را با 

خود درگير كرده است

سلول هاي كليه گيرنده هايي دارند كه به ويروس كروناي جديد 
امكان مي دهد به آنها بچسبد، حمله كرده، خودش را تكثير كند 

و به طور بالقوه به اين بافت ها صدمه بزند. ويروس كرونا به طور 
غيرعادي اكسيژن در خون را پايين مي آورد و همين مسئله 

مشكالت كليوي را در بيماران، به ويژه كساني كه بيماري هاي 
زمينه اي دارند افزايش مي دهد

تأثير كرونا    بر
قلب

تأثير كرونا    بر
كليه

شليك هاي كشنده يك ويروس منحوس

اندام مورد عالقه ويروس كوويد-19

دكتر حسن نمازي، متخصص قلب معتقد است كه تنگي نفس و درد قفسه سينه مي تواند نشان دهنده عالئم درگيري 
قلب در بيماري كرونا باشد

دكتر ولي پور، متخصص اورولوژي: داروهاي كرونا مانند رمدسيویر كه التهاب را كم مي كنند 
مي توانند به صورت مستقيم به بافت كليه آسيب وارد و آن را دچار نارسایي كنند

بيشتر افراد متصورند كه كرونا فقط ريه ها را درگير مي كند اما پزشكان و پژوهشگران به اين نتيجه رسيده اند كه اين بيماري مي تواند به ساير اندام ها، 
ازجمله كليه هم آســيب جدي و طوالني مدت وارد كند. طبق گزارش هايي كه در چين و آمريكا انجام شده باالي 30 درصد بيماران كوويد-19 دچار صدمه 
متوسط تا حاد كليه شده اند. برخي افرادي كه از موارد حاد كوويد-19رنج مي برند عالئم آسيب كليه را بروز مي دهند. حتي اشخاصي كه قبل از آلوده شدن به 
ويروس كرونا هيچ مشكل زمينه اي كليه نداشتند اين عالئم را دارند. در ادامه با گرفتن اطالعات از دكتر رضا ولي پور، متخصص اورولوژي و فوق تخصص اندويورولوژي درخصوص آسيب كرونا به 

كليه، به نوع آسيب و همچنين مواد غذايي الزم براي تقويت سيستم ايمني اين عضو بدن و سبك زندگي سالم براي سالمت بيشتر آن اشاره مي كنيم.

قلب و ريه در جوار يكديگر مسئوليت اكسيژن رساني را برعهده دارند و با توجه به اينكه كرونا در دسته بيماري هاي تنفسي جاي مي گيرد، 
از همان نخستين روزهاي شيوع كرونا، اين واهمه شــكل گرفت كه اين بيماري براي بيماران قلبي خطرهاي بيشتري را رقم بزند و حتي منجر 
به عوارض قلبي در برخي از افراد شود. براساس گزارشي كه در نشريه مديكال اكسپرس منتشر شده است، بايد گفت عالئم شايع قلب و عروق 
ناشي از كرونا شامل تپش قلب، ضربان قلب سريع، ضربان قلب آهسته، درد قفسه سينه و غش است. بيش از 90درصد از حدود 3۷00 شركت كننده در يك مطالعه، گزارش داده اند 
كه بهبود اين عالئمشان بيش از 8 ماه به طول انجاميده است. براي فهم بهتر مشكالت قلبي ايجاد شده با بيماري كرونا و راه هاي حفظ سالمت قلب در اين شرايط، با حسن نمازي، 

متخصص قلب و عروق گفت وگو كرده ايم. او به ما گفت كه استفاده از سبزيجات و روغن هاي گياهي در كنار ورزش مي تواند سالمت قلب را تضمين كند.

نورا عباسي 
روزنامه نگار

خديجه نوروزي
روزنامه نگار

كروناچگونهبهقلبآسيبميزند
اثرات كرونا روي قلب چندان شــناخته شــده نيست. در 
این دســته از بيماران احتمال التهاب قلبــي وجود دارد و 
تعداد قابل توجهي از بيماران كرونایي بســتري شده دچار 
آسيب ميوكارد مي شوند كه با باال رفتن خطر مرگ در این 
افراد مرتبط است. آســيب ميوكارد مي تواند به دو صورت 
ميوكاردیت یا نارســایي قلبي ایجاد شود و همچنين كرونا 
ممكن است كه ریسك لخته شــدن خون در عروق قلب را 
باال ببرد. لخته شدن عروق نيز ممكن است منجر به سكته 
قلبي شود. این اتفاق یك عارضه شناخته شده و شایع نيست 
اما ميوكاردیت بيشــتر بيماران كرونایــي را با خود درگير 

كرده است.
بيماران قلبي بهبودیافته از كرونا همواره در معرض تهدید 
لخته هاي خوني و عروقي هستند كه اگر در اندام فرد باشد 
منجر به ســياه شــدن آن عضو از بدن مي شــود یا در ریه 
به صورت آمبولي ریه، در عروق قلبي به صورت سكته قلبي و 
در عروق مغزي به صورت سكته مغزي تأخيري بروز مي كند.

ورزشكنيدوسيگارنكشيد
پس از بهبود حتما ورزش را در برنامه روزانه خود فراموش 
نكنيد، براي اجراي این ایده باید از ورزش هاي سبك شروع 
كنيد و به قلبتان اجازه بدهيد كه با سرعتي متعادل در مسير 
سالمت قرار بگيرد. همچنين با توجه به اثرات منفي كرونا بر 
ریه و قلب الزم است كه پرهيز از مصرف سيگار جدي گرفته 
شود، تا مبادا مواد ســمي موجود در سيگار به قلب و عروق 

خوني آسيبی وارد كند.

عالئممشكالتكليهدربيمارانكرونایي
به طور معمول عالئم مشكالت كليه در بيماران كرونایي، ميزان زیاد پروتئين در 
ادرار و آزمایش خون غيرعادي است. خيلي از بيماران مبتال به كووید-19 حاد 
كساني هستند كه همزمان چند بيماري مزمن دارند؛ از قبيل فشار خون باال و 
دیابت كه هر دوي اینها ریسك بيماري كليه را افزایش مي دهند. فشار خون باال 

در طول زمان منجر به ازكارافتادن كليه مي شود.

مصرفسبزيهايبرگدار
كليه ها اندام هایي داخلي هستند و به آنها دسترسي مستقيم نداریم، اما مصرف 
برخي مواد غذایي مي تواند به پاكسازي آنها كمك كند. به توصيه انجمن خيریه 
حمایت از بيماران كليوي، سبزي هاي برگدار ازجمله مواد غذایي مفيد براي 
كليه ها هستند كه سرشار از ویتامين هايC  و  K، فيبر و فوالت هستند. مصرف 
این قبيل سبزي ها به كاهش فشار خون، متعادل نگه داشتن قند خون، و كاهش 
تنش كليوي كمك مي كند. چاي برگ قاصدك هم به بهبود شــرایط كليه ها 

كمك مي كند.

ارتباطخودراباپزشكقطعنكنيد
بيماراني كه به علت كووید-19 آسيب كليوي دیده اند باید با پزشك خود در 
تماس باشند تا مطمئن شوند عملكرد كليه به حالت طبيعي برمي گردد. شاید 
حتي پس از بهبودیافتن از كووید-19 در آسيب طوالني كليه، دیاليز یا سایر 

درمان ها مورد نياز باشد.

آبومایعاتفراواناستفادهكنيد
در زمان ابتال به كرونا براي كاهش صدمات به كليه باید آب 
و مایعات فراوان استفاده شود تا جایي كه رنگ ادرار بيمار 
سفيد و شفاف باشد. هرگاه ادرار افراد به زردي گرایش پيدا 
كند بدانند كه بدنشان كم آب شده و باید مایعات بيشتري 

استفاده كنند، به ویژه افرادي كه تعرق زیادي دارند.

آبليمو،زردچوبه،روغنزیتونو
زنجبيلمصرفكنيد

روغن زیتون به كاهش كلســترول، تسكين درد مرتبط 
با ســنگ هاي كليه و كاهش التهاب كمك مي كند. ليمو 
كليه ها را پاكسازي و به پيشگيري از تشكيل سنگ هاي 
كليه كمك مي كند. زنجبيل مي تواند به بهبود حالت تهوع، 
درد،  بي اشتهایي و حتي كاهش التهاب كمك كند. براي 
پاكسازي كليه ها مصرف زردچوبه را هم مدنظر قرار دهيد.

خودداريازمصرفداروهايغيراستروئيدي
بيماران مبتال به مشكالت كليه كه درگير كرونا هستند باید از داروهاي 
غيراستروئيدي و ضدالتهاب )NSAIDها( مانند ایبوپروفن و ناپروكسن 
فاصله بگيرند. این داروها مي توانند فشــار خــون را باال ببرند و حجم 

مایعات بدن را افزایش دهند كه به كليه ها فشار وارد مي كند.

بيشتربخوابيد
افرادي كه به كرونا مبتال مي شوند براي كمتر آسيب دیدن كليه ها بهتر است ميزان خواب را افزایش دهند. بهتر است در این روزها سبك 
زندگي سالم را در پيش بگيرید؛ یعني به موقع غذا بخورید و سعي كنيد زود بخوابيد و زود بيدار شوید. از كارهاي پراسترس بپرهيزید و تا 

حد امكان از حجم كارهاي پرفشار خودداري كنيد چراكه نگراني و ترس، كليه ها را تحت فشار قرار مي دهد و بيماري را حادتر مي كند.

سيروسيببخورید
سيب نيز از ميوه هایي است كه سرشار از فيبر بوده و به جذب سموم 
كمك مي كند، از این رو، مصرف آن مي تواند به كاهش بار كاري كليه ها 
كمك كند. ممكن اســت ســطوح التهاب در بدن را كاهش دهد و به 
بهبود فعاليت دســتگاه گوارش كمك كند. سير نيز حاوي تركيبي به 
نام آليسين اســت كه یك آنتي اكســيدان قدرتمند بوده و از خواص 
ضد التهابی برخوردار است. هر دو ویژگي براي تقویت سالمت كليه ها و 

فشار خون مفيد هستند.

كروناچگونهبهكليهآسيبميزند
كرونا مي تواند به شكل مستقيم روي بافت ســلول هاي كليه اثر بگذارد و باعث 
نارسایي آن شود. سلول هاي كليه گيرنده هایي دارند كه به ویروس كروناي جدید 
امكان مي دهد به آنها بچســبد، حمله كرده، خودش را تكثير كند و به طور بالقوه 
به این بافت ها صدمه بزنــد. ویروس كرونا به طور غيرعادي اكســيژن در خون را 
پایين مي آورد و همين مسئله مشــكالت كليوي را در بيماران، به ویژه كساني كه 
بيماري هاي زمينه اي دارند افزایش مي دهد. سيتوكين نيز مي تواند بافت كليه ها را 
تخریب كند. سيتوكين ها پروتئين هاي كوچكي هستند كه هنگام مبارزه سيستم 
ایمني با عفونت، به سلول ها كمك مي كنند ارتباط داشته باشند اما هجوم ناگهاني 
آنها مي تواند باعث ایجاد التهاب حاد شود و بافت سالم كليه ها را تخریب كند. در 
مرحله كمي حادتر، كرونا مي تواند روي عروق كليه اثر بگذارد و لخته هاي خوني 
در این عروق ایجاد كند و این قسمت را از بين ببرد كه عاملي براي نارسایي كليه 
مي شود. تب و در نتيجه كم آبي كه در بدن از طریق ابتال به كرونا ایجاد مي شود با 
آسيب زدن به كليه ها موجب نارسایي این عضو بدن مي شود. داروهاي كرونا مانند 
رمدســيویر كه التهاب را كم مي كنند مي توانند به صورت مستقيم به بافت كليه 

آسيب وارد و مجددا نارسایي كليه براي مریض ایجاد كنند.

سبزیجاتفراموشنشود
حفظ سالمت قلب نيازمند مصرف مواد غذایي مشخصي است 
و همان توصيه هایي كه براي بيمــاران قلبي غيركرونایي توصيه 

مي شود در این بحث نيز مي تواند مورد استفاده قرار بگيرد.
نتيجه یك مطالعه جدید نشــان مي دهد كه مصرف سبزیجات 
داراي برگ سبز مانند اســفناج یا كلم پيچ خطر ابتال به بيماري 

قلبي را تا 26درصد كاهش مي دهد.
كلم برگ، كلم قرمز، گل كلم، كلم بروكســل، بروكلي،  شــلغم، 
چغندر، اســفناج، مارچوبه، لوبيا سبز، نخود ســبز، لوبيا قرمز، 
لوبيا چشم بلبلي، نخود خشــك و...مي توانند از گرفتگي عروق 

جلوگيري كنند.
ميــوه و ســبزیجات منبع خــوب فيبــر، پتاســيم، منيزیم و 
آنتي اكسيدان ها هستند كه مي توانند موجب كاهش فشارخون 
و كلسترول شوند و سالمت و تنوع باكتري هاي دستگاه گوارش 

را بهبود بخشند.

روغن؛باليجانقلب
 امروز ارتباط مستقيم بين مصرف روغن اشباع با بيماري هاي 
قلبي و عروقي اثبات شده اســت و همه مي دانند كه استفاده از 
چربي اشباع شده منجر به افزایش احتمال ابتال به بيماري هاي 
قلبي و عروقي مي شود. بر همين اساس به بهبودیافتگان كرونایي 
توصيه مي كنيم كه از خوردن غذاهاي چرب و فست فودي پرهيز 

كنند.
جایگزیني روغن هاي گياهي به جاي روغن هاي جامد و حيواني 
توصيه مي شود، چرا كه روغن گياهي همچون كنجد حاوي اسيد 
چرب اشباع نشده اســت و مصرف آن به كاهش كلسترول كمك 

مي كند.

عالئممشكالتقلبيوعروقيدربيمارانكرونایي
افت پمپاژ قلبي نتيجه حمله كروناویروس به قلب است كه منجر به تنگي نفس و احساس درد مي شود و در چنين 

مواقعي مي تواند نارسایي قلبي را از خود نشان دهد. 
تنگي نفس و درد سينه مي تواند زنگ هشداری را براي بيماران كرونایي یا بهبودیافتگان كرونا به صدا در بياورد، چرا 
كه این عالئم نشان از مشكالت قلبي دارند. درصورت بروز چنين عالئمي افراد باید به پزشك مراجعه كنند تا با گرفتن 

نوار قلب و اكو بيماري تشخيص داده شود.
افراد باید توجه داشته باشند زماني كه فشار در قفسه سينه یا بازو گسترش پيدا مي كند احتمال حمله قلبي وجود دارد 

و فشار، گرفتگي، درد یا احساس فشار در قفسه سينه یا بازو ها كه ممكن است به گردن یا پشت گسترش پيدا كند.

چهداروهایيمصرفنشود؟
در ابتداي فراگيري كرونا، داروهایي مانند كلروكين به بيمار كرونایي داده مي شد كه مي توانست بر ضربان قلب بيمار 

اثر منفي بگذارد اما داروهایي كه هم اكنون استفاده مي شوند چنين اثرات منفي ای به جاي نمي گذارند.
كلروكين یك داروي ضد ماالریا و داروي وابسته به آن هيدروكسي كلروكين كه در درمان بيماري هاي خودایمني 
مانند لوپوس و آرتریت روماتوئيد به كار مي رود، با توجه به بررسي هاي قبلي به عنوان یك درمان بالقوه براي عفونت 

ویروس جدید كرونا پيشنهاد شده بود.
كروتن نيز جزو داروهایي است كه به بيماران كرونایي داده مي شود و اگر افراد با بيماري قلبي درگير شده باشند، این 
دارو ممكن است عوارض قلبي به جاي بگذارد اما نمي توان این دارو را از روند درمان بيمار كرونایي حذف كرد چرا كه 

بيماري كه عوارض ریوي دارد باید این دارو را دریافت كند.

سيبوگالبي؛راهكاهشكلسترول
جو دوسر، حبوبات؛ سيب و گالبي غني از فيبر محلول هستند كه به كاهش سطوح كلسترول خون كمك مي كنند. 
 سير نيز اثر مشابهي دارد. سير در بهبود عملكرد گردش خون و سالمت قلب مؤثر است و یك ماده غذایي ضد انعقاد، 

ضد التهاب و آنتي اكسيدان محسوب مي شود.
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تأثير كرونا    بر
مغز

تحليل مغز يك بيمار مبتال به كرونا
پویا ملكوتي، متخصص مغزو و اعصاب مي گوید عوارض رواني كرونا پس از بهبودي فرد بيمار ادامه دارد

تحقيقات علمي و پزشكي نشان مي دهد كه تأثيرات كرونا بر سالمت مغز و روان امري عادي است. اثرات كوويد-19 بر مغز به گونه اي است 
كه بيمار حين بيماري و حتي پس از بهبودي در معرض اختالالت مغزي و عصبي ازجمله مشكالت روحي و رواني قرار مي گيرد. در صحبت با پويا 

ملكوتي، متخصص مغز و اعصاب، به بررسي عوارض بيماري كرونا بر عملكرد مغز و راه هاي كاهش اين عوارض پرداختيم.

مرضيه ثمره حسيني 
روزنامه نگار

تأثير ويتامين   دي، ث و ب  بر بهبود عملكرد مغز
نظر دكتر ملكوتي در مورد تأثيــر تغذیه و مصرف ویتامين ها 
بر كاهش و رفع عوارض كرونا این اســت كه هنوز نمي توان با 
اطمينان گفت كه مواد غذایي و ویتامين ها بر جبران آسيب هایي 
كه بر اثر كرونا بر مغز و حتي سایر اندام ها عارض مي شوند مؤثرند 
اما واضح اســت كه مصرف گروه هاي مختلف از ویتامين ها و 
موادغذایي مغذي، با باالبردن سطح ایمني بدن، هم از ابتال به 
كرونا تا حد زیادي جلوگيري مي كنــد و هم در فرایند احياي 
بدن در دوران بهبودي مؤثر است. به عنوان مثال تأثير زینك، 
ویتامين د3 در 1000ميلي گرم روزانــه، خوردن ویتامين ث 
روزانه 500 تا 100ميلي گرم و بــراي مبتالیان به كرونا روزي 
هزار ميلي گرم، مصرف ویتامين دي 1000ميلي گرم روزانه 

یا 50هــزار ميلي گرم هفتگي و ماهانــه و ویتامين ث 500 تا 
1000ميلي گرم روزانه در بهبود بيماری كرونا و تقویت سيستم 
ایمني تا حد زیادي اثبات شده است. مصرف شربت هاي گياهي 
مانند »ایمونيس« براي تقویت سيستم ایمني بدن بزرگساالن 
و كــودكان نيز تاحــدي در بهبود عوارض كرونا مؤثر اســت. 
قرص هاي جوشــان خلط آور كه قبال تنها براي سرفه استفاده 
مي شد نيز براي درمان كرونا مفيد است. مصرف ویتامين هاي 
گروه ب كه به شكل خوراكي یا تزریقي موجود است نيز در بهبود 
كرونا و احياي عملكرد اندام هاي فرد مبتال و حتي پيشگيري از 
آن مفيد است. زیرا این گروه ویتاميني، بر رفع احساس خستگي 

و افزایش متابوليسم بدن و انرژي اثرگذار است.

اضطراب، استرس و دلشوره دائم
از دیگر عوارض كرونا بر مغز و به همين اعتبار بر روان فرد، این 
است كه فرد مبتال پس از بهبودي نيز به صورت مدام احساس 
اضطراب، استرس و دلشوره دارد. این اضطراب و دلشوره، وجه 

رواني دیگري هم دارد. 
به این معنا كه فرد مبتال به كرونا، به ویژه كسي كه درگيري 
باالي ریه دارد، خود را بسيار به مرگ نزدیك مي بيند و این 
مسئله در او توليد نوع شــدیدي از اضطراب مي كند كه 

پس از بهبودي نيز گریبانگيرش اســت. این استرس گاهي 
به اندازه اي سيســتم عصب در مغز را متاثر مي كند كه فرد 
پس از بهبودي نيز وادار به مصرف قرص سرترالين )داروي 

ضدافسردگي( مي شود. 
این حالت، فرد بهبودیافته را به دلشــوره اي دائم دچار كرده، 
گویي هر لحظه منتظر رخداد اتفاق بدي است یا با كوچك ترین 

مسائل دچار ترس و دلشوره مي شود.

سردرد و سرگيجه و كاهش حس بويايي و چشايي
از دیگر عوارض عصبي و مغزي بر اثر بيماري كرونا كه در فرم هاي مالیم بيماري نيز احتمال بروز آنها وجود دارد، این اســت كه 
بسياري از بيماران مبتال به كرونا داراي عالئم نورولوژیك هستند و دســت كم 15درصد آنها با عالئم سردرد، سرگيجه و گيجي 
به بيمارســتان ها مراجعه مي كنند. بعضي از این بيماران به تشنج و كاهش اكسيژن رســاني به خون دچار شده و در ادامه سطح 

هوشياري شان پایين مي آید و به اختالت بویایي و چشایي نيز دچار مي شوند.

حد مصرف ويتامين را رعايت كنيد
در مورد مصــرف ویتامين براي ســالمت بدن و مغز 
توصيه اكيد متخصص مغز و اعصاب این اســت كه از 
مصرف زیاد ویتامين هاي نامبرده پرهيز شــود چراكه 
به عنوان مثال مصرف بي رویه ویتاميــن ب12 فرد را 
دچار تنگي نفس مي كند. یا بيماران مبتال به كرونا كه 
عارضه كبدي هم دارند باید زیرنظر پزشــك اقدام به 
تزریق نوروبيون و ب كمپلكــس كنند، یا در كودكان و 
بزرگساالني كه مشكل كليه دارند، مصرف ویتامين ها 

باید با تنظيم دوز صورت بگيرد.

افسردگي و خستگي مزمن
متخصص مغز و اعصاب با تأكيد بر اینكه تحقيقات درخصوص پيامدهاي كرونا بر مغز و روان ادامه دارد 
و به دليل جدیدبودن این دستاوردها نمي توان نظر قطعي در این خصوص ارائه داد، مي افزاید: زماني كه 
از تأثير كرونا بر مغز صحبت مي كنيم، منظورمان عوارض كلي تري است كه روان و ذهن فرد را نيز درگير 

مي كند. 
مشاهدات عيني و پژوهش ها نشان مي دهد كه یكي از جدي ترین عوارض كرونا بر مغز و روان، حتي در 
ميان بسياري از كساني كه به نوع خفيف آن مبتال مي شوند، احساس نوعي خستگي مزمن در دوران ابتال 

و به ویژه پس از بهبودي است. 
این خستگي اغلب با سطوح متفاوتي از افسردگي همراه است. این افسردگي بسته به فرد و شدت بيماري، 
از خفيف تا شدید قابل تقسيم است. خستگي مزمن به گونه اي است كه با استراحت و خوابيدن زیاد هم 
برطرف نشده و به واقع نوعي خستگي ذهني است. مشخص نيست عارض شدن این حالت، یعني افسردگي 
و بي ميلي شدید به انجام كارهایي كه پيش تر براي فرد حتي در اولویت بودند، چه ميزان زمان بر است. در 

بعضي از افراد این حالت ماه ها به طول مي انجامد.

خطر سكته مغزي
سكته مغزي خطرناك ترین عارضه بيماري كروناست. بنا به گفته متخصص مغز و اعصاب، مشاهدات 
نشان مي دهند كه حدود 4 تا 5درصد بيماراني كه به كرونا مبتال شده اند دچار سكته هاي مغزي شده 
و حدود 25 الي 30درصد بيماراني كه ناراحتي هاي مرتبط با مغز و اعصاب دارند، به این بيماري دچار 

شده اند. 
به صورت كلي كساني كه مشكالت عروق مغزي دارند بيشتر در معرض اثرات مغزي كرونا هستند و البته 
این ویروس در افرادي كه ســابقه بيماري مغزي ندارند هم مي تواند منجر به بيماري هاي نورولوژیك 
شود. كرونا همچنين بر سيســتم عصبي بيماراني كه دچار بيماري هاي مغز و اعصاب همچون ام اس، 
پاركينســون، آلزایمر و بيماري مياســتني گراویس )اختالل عصبي-عضالني( هستند، اثر بيشتري 
مي گذارد. تأثيرات دیگري كه كرونا بر مغز دارد، به ایجاد اختالل در عروق قلبي برمي گردد به این معني 
كه كرونا در بسياري از موارد، بدن را دچار آمبولي )انعقاد خون و لخته( كرده و فرد را دچار سكته هاي 

ناگهاني مغزي بر اثر گرفتگي رگ ها مي كند.
 حتي بيماران مغزي بهبودیافته از كرونا نيز همواره در معرض تهدید لخته هاي خوني و عروقي هستند. 
بيماري كرونا همچنين فرد را دچار افزایش یا كاهــش ضربان قلب كرده و این آریتمي قلبي بر فرایند 
كاركرد مغز تأثير منفــي دارد. كاهش حافظه و تغيير در خلق و خو از دیگــر پيامدهاي كرونا بر مغز و 

سيستم عصبي است.

هويج، 255درصد گران شد
هویج یا آب هویج به خاطر آنتي اكسيدان هایي كه در خود 
دارد، یك نوشيدني مناسب براي این روزها به نظر مي رسد. 
روزهایي كه همه ما تالش مي كنيم سيستم ایمني بدن مان 
را تقویت  كنيم اما واقعيت این اســت كه خوردن هویج یا 
آب هویج، كمكي به درمان كرونا نمي كند و قرار نيســت 
درمان معجزه آساي كووید-19 باشــد اما همين كه خبِر 
»هویج سرشار از آنتي اكســيدان است« سر زبان ها افتاد، 
قيمت این كاال ركورد هاي تاریخي از خود به جاي گذاشت. 
براساس گزارش مرداد ماه مركز آمار، قيمت هویج نسبت 
به تير ماه، 70درصد و نســبت به  ماه مشــابه سال قبل، 
 255درصد گران شده است. جهش قيمت هویج همزمان 
با خيز پنجم كرونا در یك   ماه گذشته بسيار خبرساز شد؛ 
به طوري كه قيمت آن از 10هــزار تومان، ابتدا به 18هزار 
تومان رسيد و در مدت زمان كوتاهي تا 35هزار تومان هم 
باال رفت. برخي واحدهاي ميوه فروشــي در شمال تهران 
براي هر كيلو هویج، 40هزار تومــان قيمت تعيين كرده 
بودند. البته افزایش قيمت هویج صرفا به واسطه كرونا نبود. 
اگرچه تقاضا براي این كاال در یك  ماه ناگهان سه برابر شد 
اما از سوي دیگر هم پایان فصل برداشت این كاال در دزفول 
و تأخير در رســيدن محصول فــارس، اصفهان و بروجرد 
هم زمينه ساز كاهش عرضه شد. در واقع، دالیل متفاوتي 
براي افزایش قيمت هویج مطرح مي شود كه به طور عمده 
مربوط به كاهش بارندگي و سطح زیركشت و افزایش تقاضا 
از سوي مصرف كننده است به طوري كه عرضه جوابگوي 
تقاضا نيست. در مقابل هم با شــدت گرفتن شيوع كرونا 

در كشور، مصرف آب هویج از ســوي مردم افزایش یافته 
و همين موضوع افزایش قيمت را تشــدید مي كند و این 
در حالي است كه امسال ميزان هویج عرضه شده در بازار 
نسبت به سال هاي گذشته كمتر است. البته مدتي بعد كه 
تب گراني ها و تقاضاها فروكش كرد، قيمت هویج تا 20هزار 
تومان كاهش پيدا كرد و حتي در بعضي واحدها به 15هزار 

تومان هم رسيد.

ليموترش و سير گران شدند اما گران نماندند
ویتامين C، یكي دیگر از ضروریات بدن براي افزایش سطح 
سيستم ایمني است. همين موضوع در ابتداي شيوع كرونا 
قيمت ليموترش را به عرش رســاند؛ كاالیي كه تا پيش از 
كرونا با قيمت 10 تا 14هزار تومان فروخته مي شــد در 
همان ماه هاي اوليه )در اسفند و فروردین ماه(  به كيلویي 
40 تا 45هزار تومان رسيد و سير 30هزار توماني هم از مرز 
40هزار تومان گذشت. قيمت ســير اما در مسير كاهش 
قرار گرفت و هر كيلوگرم آن در شهریور امسال به 25هزار 
تومان رسيد. ليموترش هم از همين قاعده تبعيت كرد و 
آن ركوردهاي بي نظير را ترك كرد. هر كيلوگرم ليموترش 
در شــهریور امســال به 14هزار و 700 تا 15هزار تومان 
رسيده است و دیگر خبري از آن افزایش قيمت سرسام آور 
نيست. خبر »با خوردن ليموترش كرونا را شكست دهيد«، 
اثرگذاري خود را از دست داده است. البته بعضي واحدهاي  
صنفي این بسته به محلي كه در آن واقع شده اند، بين 15تا 
20درصد بيشتر از این نرخ ها براي كاالهاي خوراكي مورد 

بحث درنظر گرفته اند.

زنجبيل؛ صعود و سقوط قيمت در سال هاي كرونايي
عده اي بر این باورند كه طبع ویروس كرونا سرد است. همين 
موضوع در همان ابتداي پاندمي، تقاضا براي خرید زنجبيل را 
بين دو تا سه برابر بيشتر كرد. هيجان روزهاي ابتدایي درگيري 
ایران با كووید-19 هم در این موضــوع بي تأثير نبود. بعضي 
پزشكان در آن زمان گفتند كه خاصيت ضدعفوني كنندگي 
چاي زنجبيل در كنار طبع گرم آن مي تواند به كاهش اثرگذاري 
ویروس در بدن كمك كند و همين اظهارنظر موجب شد كه در 
كمتر از یك ماه قيمت هر كيلو از آن تا 200هزار تومان ) در  ماه 
اسفند(  یعني 4برابر قيمت بهمن ماه باالتر رود. امروز اما آن تب 
تند فرونشسته است و مي توانيد هر كيلوگرم زنجبيل را با حدود 
120هزار تومان از واحدهاي صنفي منصف تر خریداري كنيد.

قيمت بلدرچين سه برابر شد 
یكي از خوراكي هایي كه در روزگار كرونا ناگهان محبوب شد و 
قيمت آن سر به فلك گذاشت، گوشت بلدرچين بود. همزمان با 
افزایش روي آوردن مردم به مصرف خوراكي هاي تقویتي براي 
مقابله با كرونا در پيك پنجم این بيماري، تقاضا براي برخي 
اقالم خوراكي افزایش پيدا كرد. خبر اینكه گوشت بلدرچين 
مي تواند به تقویت سيستم ایمني بدن كمك كند، منجر به 
تكان شدید قيمتي این كاال شــد. طبق گفته رئيس انجمن 
پرورش دهندگان بلدرچين، قيمت گوشت این پرنده در سالي 
كه گذشت نسبت به مدت مشابه سه برابر شده است. براساس 
آمار موجود در سال 1399 قيمت گوشت بلدرچين كيلویي 
35هزار بوده است كه در سال جاري به طور متوسط كيلویي 

90هزار به فروش مي رسد.

سكته مغزي خطرناك ترين عارضه بيماري 
 كروناست.  مشاهدات نشان مي دهند كه حدود

 4 تا 5درصد بيماراني كه به كرونا مبتال شده اند دچار 
سكته هاي مغزي شده و حدود 25 الي ۳۰درصد 
بيماراني كه ناراحتي هاي مرتبط با مغز و اعصاب 

دارند، به اين بيماري دچار شده اند. به صورت كلي 
كساني كه مشكالت عروق مغزي دارند بيشتر در 

معرض اثرات مغزي كرونا هستند و البته اين ويروس 
در افرادي كه سابقه بيماري مغزي ندارند هم 

مي تواند منجر به بيماري هاي نورولوژيك شود

بعضي پزشكان 
گفتند كه خاصيت 

ضدعفوني كنندگي 
چاي زنجبيل در كنار 
طبع گرم آن مي تواند 

به كاهش اثرگذاري 
ويروس در بدن كمك 
كند و همين اظهارنظر 
موجب شد كه در كمتر 

از يك ماه قيمت هر 
كيلو از آن تا 2۰۰هزار 
تومان ) در  ماه اسفند(  

يعني 4برابر قيمت 
بهمن ماه باالتر رود

نبردباکرونا
اين شماره

 خبرهايي كه هر از چندگاهي، درباره آثار مثبت خوراكي ها در 
روند درمان مبتاليان به كرونا منتشر مي شوند،  مي توانند تقاضا 
براي خريد خوراكي ها را چند برابر كند. وقتي تقاضا ناگهان به 
شكل غيرمنطقي باال مي رود و عرضه ثابت است يا حتي كمتر شده، ركورد در قيمت ها ثبت مي شود. 
اتفاقي كه در روزهاي ابتدايي كرونا براي زنجبيل، سير و ليموترش افتاد در مرداد ماه دامن هويج 
را گرفت و احتماال در روزهاي آينده، كاالهاي ديگر را هدف مي گيرد. تورم خوراكي ها در مرداد از 
مرز 4۰درصد گذشت. به روايت مركز آمار ايران، نرخ تورم نقطه اي در مرداد ماه به عدد 4۳، 2درصد 
رسيده است؛ يعني خانوارهاي كشور به طور ميانگين 4۳.2درصد بيشتر از مرداد 1۳99 براي خريد 
يك »مجموعه كاالها و خدمات يكسان« هزينه كرده اند. همچنين نرخ تورم گروه عمده »خوراكي ها، 
آشاميدني ها و دخانيات« در سال 1۳99 براي كل كشور ۳9درصد، مناطق شهري ۳٨.٧ درصد و 

مناطق روستايي ۳9.9 درصد بوده است. گزارشــي كه اخيرا مركز آمار ايران در رابطه با متوسط 
قيمت اقالم خوراكي اعالم كرد نشان داد كه تقريبا تمامي خوراكي ها در  ماه گذشته نسبت به سال 
گذشته گران شــده اند و فقط يك قلم آن هم پرتقال بوده كه در مقايسه يكساله، 4درصد كاهش 
قيمت داشته است. در ساير كاالهاي خوراكي بيش از ۳5قلم باالي 5۰درصد گران شده و هفت قلم 
نيز رشد بيش از 1۰۰درصدي دارد؛ روغن مايع 11۰.۳، نوشابه 1۰4، قارچ 1۰۰، گوجه فرنگي 119، نخود 
111، كره 121.5 و هويج 255.4 درصد گران شده اند. تمايل مردم به تغذيه كامل و رعايت رژيم غذايي 
كه به تقويت سيستم ايمني بدن شان كمك كند، تقاضا در بازار خوراكي ها را بيشتر كرده است. براي 
مثال رئيس اتحاديه بارفروشان كرمانشاه با بيان اينكه كمبودي در زمينه ليموترش، سير و زنجبيل 
در بازار نداريم، يادآور شد: اين محصوالت به اندازه نيازي كه در گذشته در بازار بود وجود دارد، اما 

هجوم مردم براي خريد، افزايش قيمت را به همراه داشته است.

تبعات شايعه  خوراكي ها 
در 18 ماه گذشته كه ایران درگير كرونا بود، خبرهایي مبني بر بهبود بيماري با مصرف خوراكي هاي خاص منجر به 

افزایش قيمت در بازار شد 

آوين آزادي 
روزنامه نگار
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جنگ ستارگان
استقالل بارؤياي كسب ستاره سوم، امشب مقابل 

الهالل قرار مي گيرد كه 7ستاره كوچك و بزرگ به نشانه 
7قهرماني در جام هاي مختلِف آسيايي روي پيراهن دارد

21:30
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در چارچوب ليــگ قهرمانــان آســيا و از مرحله 
يك هشتم نهايي اين رقابت ها از ساعت21:30امشب 
در ورزشگاه زعبيل شــهر دوبي، 2 تيمي به مصاف 
هم مي روند كه تاريخچه زنــده اين رقابت ها از آغاز 
تا كنون هستند. اســتقالل و الهالل از ركوردداران 
حضور در فينال آسيا محسوب مي شوند و مجموعا 
11بار در فينال اين مسابقات حاضر بوده اند. تعداد 
تقابل هاي اين دو تيم در مسابقات باشگاه هاي آسيا 
و ليگ قهرمانان نيز دقيقا همين عدد11را نشــان 
مي دهد. امشب در دوازدهمين تقابل آبي هاي ايران 
و آبي هاي عربستان يك تيم صعود مي كند تا شايد 

تعداد فينال ها را هم به 12برساند.

   الهالل قديم - استقالل جديد
استقالل و الهالل در شرايط متفاوتي به مصاف هم 
مي روند. الهالل در مرحله گروهي تيم متزلزلي بود كه 
به سختي به مرحله حذفي رسيد اما به نظر مي رسد 

حاال با تحوالت مثبت و با قدرتي فراتر از مرحله قبلي 
در ميدان حاضر خواهد شــد. برخالف سعودي ها، 
اســتقالل در مرحله گروهي با قدرت عمل كرد و با 
حضور قائدي و دياباته در خط حمله آتشين خودش 
بازي هاي پرگل و دراماتيكي به نمايش گذاشت. اما 
حاال با تغييرات فراوان و بدون ستاره هاي گلزن آن 
مرحله، در نخســتين بازي حذفي حاضر مي شود. 
استقالل نسبت به مرحله قبلي مهدي قائدي، دياباته، 
مسعود ريگي، فرشيد اسماعيلي، رشيد مظاهري، 
محمد نادري و هروويه ميليچ را از دســت داده كه 
تقريبا همگي در تركيب اصلي آبي ها حضور داشتند. 
عارف غالمي هم مصدوم شده و از ليست آبي ها بيرون 
رفته است. فرهاد مجيدي جاي خالي اين بازيكنان 
را با اميرحسين حسين زاده، امين قاسمي نژاد، جعفر 
ســلماني، زبير نيك نفس، عارف آقاسي، ابوالفضل 
جاللي، عليرضا رضايي و محمدرضا آزادي پر كرده 
كه 3نفر آخــر يا مصدوم اند، يا كرونــا گرفته اند و يا 

شرايط بازي ندارند. به اين ترتيب آبي ها در مصاف 
با الهالل تركيب متحول شــده و تازه اي را به ميدان 
مي فرستند و مصاف با فيناليست 7باره آسيا، آزمون 

بسيار سختي براي اين تركيب تازه خواهد بود.

   تركيب احتمالي با 3چهره جديد
استقالل در خط دروازه فقط سيدحسين حسيني را 
دارد. مظاهري در تهران مانده تا كارهاي جدايي اش 
را پي بگيرد و دروازه بان ذخيره تيم هم دچار كرونا 
شده اســت. در خط دفاعي احتماال حضور سياوش 
يزداني، مرادمند و دانشــگر قطعي است مگر آنكه 
مجيدي بخواهد از سيســتم 3 دفاعــه اش در فصل 
گذشته دست بكشــد. وريا غفوري، آرش رضاوند، 
مهدي مهدي پور، زبير نيك نفس و جعفر ســلماني 
بازيكناني هستند كه پيش بيني مي شود خط مياني 
5نفره اســتقالل را تشــكيل بدهند. در خط حمله 
هم ارسالن مطهري و امين قاســمي نژاد به ميدان 

مي روند و به نظر نمي رســد مجيــدي در اين خط 
انتخاب ديگري داشته باشــد. اگر تغيير خاصي در 
اين تركيب ايجاد شود بابك مرادي و عارف آقاسي 
نزديك ترين گزينه ها به تركيب اصلي هســتند كه 
ممكن است در خط مياني و خط دفاعي قرار بگيرند.

  طلسم پنالتي ها
اســتقالل و الهالل تا كنون 11بار در آسيا به مصاف 
هم رفته اند كه استقالل يك بار بيشتر از حريف پيروز 
شده است. از اين 11مصاف، 2بازي در مراحل حذفي 
بوده كه هر دو به ضربات پنالتي كشيده و هر دو بار 
الهالل پيروز شده است. اين دو بازي البته مربوط به 
دهه90ميالدي و فرمت قبلي رقابت هاي آســيايي 
اســت. در فرمت جديد ليگ قهرمانان آسيا 2 تيم 
9بار به مصاف هم رفته اند كه استقالل 5بار و الهالل 
4بار پيروز شــده اند و هيچ مســابقه اي هم مساوي 

نشده است.

7بار به ميدان رفتن در فينال آسيا، الهالل عربستان را به خاص  ترين تيم 
تمام قاره تبديل مي كند. آنها در حالي اين تجربه را به دست آورده اند كه 
هيچ باشگاه ديگري بيشتر از 4بار در فينال اين تورنمنت نبوده است. 
الهالل با 3قهرماني و 4نايب قهرماني، پرافتخارترين تيم آسيا به شمار 
مي رود؛ فهرستي كه در آن اســتقالل با 2قهرماني و 2نايب قهرماني، 
در رده ســوم ديده مي شــود. آبي هاي عربســتان فصل گذشته وداع 
غيرمنتظره اي با ليگ قهرمانان آسيا داشــتند. كرونا در بدترين زمان 
ممكن به اردوي اين تيم زد و آنها با وجود همه تالشي كه براي پر كردن 
فهرست انجام دادند، موفق نشــدند يك تيم كامل براي انجام مسابقه 
داشته باشند. در حقيقت به جاي رقباي آسيايي، اين كرونا بود كه اين 
باشگاه را از تورنمنت كنار زد. الهاللي ها اين فصل دوباره به ليگ قهرمانان 
برگشــتند اما در مرحله گروهي چندان متقاعدكننده ظاهر نشــدند. 
تصاحب فقط 10 امتياز، قرار گرفتــن در رده دوم گروه و خوردن 4 گل 

از استقالل تاجيكســتان، اتفاقاتي نبودند كه مالكان باشگاه به راحتي 
تحمل شــان كنند. به همين خاطر بود كه روند تغييرات گســترده در 
الهالل شــروع شــد. آنها با يك تركيب متفاوت و يك مربي جديد، به 

مرحله حذفي ليگ قهرمانان قدم خواهند گذاشت.
نيمكت الهالل در اين فصل به لئوناردو ژارديم سپرده شده است؛ يك 
مربي اســپانيايي كه تجربه هاي متفاوتي در كشــورهاي مختلف دنيا 
داشته است. اوج كار اين مربي، زماني بود كه بعد از چند تجربه موفق 
در اسپانيا، پرتغال و يونان، راهي فوتبال فرانسه شد تا هدايت موناكو را 
بر عهده بگيرد. موناكو با اين مربي، فوتبالي فوق  العاده جذاب و هجومي 
را به نمايش مي گذاشت. او نخستين مربي در فوتبال فرانسه بود كه در 
رده بزرگســاالن به كيليان امباپه بازي داد و استعداد او را كشف كرد. 
موناكو با هدايت اين مربي حتي به جمع 4 تيم برتر ليگ قهرمانان اروپا 
هم رسيد. آنها حتي توانستند باالتر از پي اس  جي، قهرمان ليگ فرانسه 
شوند. همه انتظار داشتند اين مربي بعد از تجربه كار در موناكو، به سراغ 
باشگاه هاي بزرگ تري برود اما اين اتفاق رخ نداد. او حدود 2سال بدون 
تيم بود و در نهايت به پيشنهاد الهالل پاســخ مثبت داد. اگر اين تيم 
بتواند قهرماني در قاره آسيا را جشن بگيرد، مربي اسپانيايي هم دوباره 

به فوتبال اروپا برمي گردد.
الهالل در آخرين پنجره نقل و انتقاالتي به معناي واقعي كلمه گرد و خاك 

به راه انداخته است. آنها براي خريد ماتياس پريرا از وست بروم 18ميليون 
يورو پرداختند؛ رقمي كه به تنهايي بودجه چندين ســال يك باشگاه 
ايراني است. الهالل براي خليفه الدوســاري هم يك ميليون و800هزار 
يورو پرداخت. خريد بزرگ بعدي آ نها، موسي مارگا بود كه با يك قرارداد 
آزاد از پورتو به اين تيم ملحق شد. سباستين جووينكو هم تنها خروجي 

شناخته شده آنها در تابستان با نظر مستقيم سرمربي بود.
خارجي هاي پرشــمار الهالل، كار ســرمربي اين تيم را براي انتخاب 
فهرست نهايي در ليگ قهرمانان آسيا دشــوار كردند. با اين حال، اين 
مربي درنهايت تصميم گرفت در بين 5ســتاره خارجي، موسي مارگا، 
بافتيمبي گوميس و ماتياس پريرا را با خودش به اردوي آسيايي ببرد. 
جانگ هيون سو هم سهميه آسيايي اين باشگاه به شمار مي رود. الهالل 
در اين 3 هفته از ليگ عربســتان، با چند آرايش مختلف به زمين رفته 
است. آنها هم 2-4-4 و هم 1-3-2-4 را امتحان كرده اند. با اين حال 
به نظر مي رسد نظر نهايي ژارديم، استفاده از روش 2-4-4 با قرار دادن 
همزمان گوميس و مارگا در خط حمله خواهد بود. آنها تيمي بســيار 
پرستاره هستند و به جز قهرماني آسيا، هيچ هدف ديگري در سر ندارند. 
الهالل فعال در شروع ليگ عربستان، 2 برد و يك تساوي را در 3 مسابقه 
تجربه كرده و فقط 3 گل به ثمر رسانده است. با اين حال، به نظر مي رسد 

آنها ليگ قهرمانان را با آمادگي مطلوبي آغاز خواهند كرد.

از گور برخاستگان
الهالل پس از حذف از ليگ قهرمانان فصل گذشته به خاطر 

كرونا با تيمی پرستاره به اين رقابت ها برگشته است
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نقل قول

فرهاد مجيدي در كنفرانس مطبوعاتي پيش 
از بازي با الهالل:  »ما مي دانيم بازي بســيار 
ســختي داريم و از نظر من الهالل بهترين 
تيم عربستان است. ما سعي كرديم در هفته 
گذشته روي تمام نقاط ضعف و قوت اين تيم 
كار كنيم و اميدوارم بتوانيم بازي خوبي ارائه 
دهيم. بايد رو راست بگويم كه با مشكالت و 
كارشكني زيادي به اين بازي رسيديم ولي 
قاطعانه به هواداران اســتقالل مي گويم كه 
مطمئن باشــند بازيكنان تيم با تمام وجود 

براي تيم و آنها بازي خواهند كرد.«

نكته بازي

آماربازي

فوتبال را به ما برگردانيد

شانس بزرگ آلكنو

دردسرهاي يك دوچرخه

كريــس رونالــدو هم ســرانجام به 
اولدترافورد برگشــت و ده ها هزار 
نفري كــه پيراهن اين ســتاره را 
خريده بودند هم از نزديك شاهد 
درخشــش اش بودند. در منچستر 
آنقدر همه  چيز تماشايي به نظر مي رسيد 
كه اصال انگار ويروســي به نام كرونا هرگز وجود نداشته است. 
هواداران فوتبال، سكوهاي ورزشگاه را گوش تا گوش پر كرده اند 
و در بين آنها حتي يك اثر كوچك از ماسك هم ديده نمي شود. به 
اميد روزی كه در ايران هم، تماشاگرها دوباره در استاديوم باشند. 
فوتبالي كه در همه اين مدت تماشا كرده ايم، هرگز يك فوتبال 
واقعي نبوده است. تا وقتي تماشــاگرها برنگردند هم، چنين 
جوي هرگز ساخته نخواهد شد. كاش اين اتفاق حاال كه سرعت 
واكسيناسيون باال رفته رخ بدهد. هيچ چيز مثل يك استاديوم 

پر، زندگي را به حالت عادي اش برنمي گرداند.

ســرمربي تيم ملي واليبــال ايران 
به شــدت از شــرايط ميزبانــي 
رقابت هاي قهرماني آسيا گاليه 
دارد. به گفته خود بهروز عطايي، 
كيفيت و البتــه »كميت« غذا در 
اردوي ملي پوشان، آنقدر بد بوده كه 
معموال فقط6 نفر در اين تيم مي توانند از غذاي هتل استفاده 
كنند و بقيه بايد ساندويچ بخورند. تيم ملي با همين روند فعال 
در نخستين مسابقه اش در اين رقابت ها به برتري 3 بر صفر 
رسيده اســت. ظاهرا ژاپني ها كه خودشان كم غذا هستند، 
انتظار دارند ورزشكاران بقيه كشورها هم به اندازه خودشان 
غذا بخورند. والديمير آلكنو خوش شانس بود كه اين روزها را 
نديد و از نيمكت تيم ملي واليبال ايران جدا شد. سرمربي روس 
با آن هيبت، هرگز نمي توانست چنين اردويي را تحمل كند. 
سرمربيان ايراني اما حتي با فالفل هم تيم را تمرين مي دهند.

اگــر تصــور مي كنيــد روزي از راه 
خواهد رســيد كه در آن خبري از 
ماجراهاي عجيب در ورزش ايران 
نباشد، سخت در اشتباه هستيد. 
اخيرا خبر شــكايت فدراســيون 
دوچرخه سواري از يك دوچرخه سوار 
المپيكي به دليل پس ندادن دوچرخه بعد از پايان مسابقات، 
حسابي سروصدا به راه انداخته است. ظاهرا سرمربي تيم ملي 
به اين ورزشكار قول داده كه اين دوچرخه را به عنوان پاداش به 
او خواهد داد اما فدراسيون چنين اعتقادي نداشت و تصميم 
گرفت دوچرخه را پس بگيرد. با وجود اين آقاي دوچرخه سوار 
تا امروز اين كار را انجام نداده و فدراسيون هم رسما از او شكايت 
كرده است. با اين شرايط، آنها كه از دوچرخه سواري ايران مدال 
المپيكي مي خواهند، خيلي پرتوقع هستند. ظاهرا در اين رشته 
ورزشي، داشتن يك دوچرخه به تنهايي همه را راضي مي كند.

متریكا

2 تيم اســتقالل و الهالل كه امشب در 

مرحله يك هشــتم نهايي ليگ قهرمانان 07
آســيا به مصاف هم مي روند، از برترين 
ركوردداران قهرماني و نايب قهرماني در 
اين رقابت ها هستند. در جدول تيم هاي موفق اين مسابقات )با فرمت 
قديم و جديد( الهالل در رتبه اول قرار دارد و استقالل هم )مشتركا با 
سئونگ نام كره جنوبي( در رتبه سوم است. الهالل تا كنون 7بار به فينال 
رسيده كه باالترين تعداد حضور در فينال بين تمام باشگاه هاي آسيايي 
است. استقالل هم با 4حضور در فينال به همراه سئونگ نام رتبه دوم را 
از اين لحاظ دارد. اما به لحــاظ تعداد قهرماني، الهالل عربســتان و 
پوهانگ اســتيلرز كره جنوبي با 3قهرماني ركورددارند و استقالل و 

سئونگ نام به همراه 9تيم ديگر صاحب 2عنوان قهرماني هستند.

 تيم پوهانگ استيلرز كره جنوبي 3بار به 

فينال ليگ قهرمانان آســيا رسيده و هر 03
3بار توانسته عنوان قهرماني را به دست 
بيــاورد. پوهانگ از اين لحــاظ در ميان 
فيناليست هاي تاريخ ليگ قهرمانان يك ركورددار محسوب مي شود. 
مكابي تل آويو، الســد قطر، فارمرز بانك تايلند، سوون سامسونگ و 
اولسان هيونداي از كره جنوبي و گوانگ ژو از چين تيم هايي هستند كه 
با 2بار حضور در فينال 2قهرماني به دست آورده اند. 7تيم ديگر كه پاس 
تهران هم در ميان آنهاست يك بار به فينال رسيده و همان يك بار هم 
قهرمان شده اند. به اين ترتيب 14تيم مختلف صاحب ركورد صددرصد 
پيروزي در فينال آسيا هستند كه از بين آنها پوهانگ استيلرز با 3بار 

حضور در فينال ركورد بهتري دارد.

 تيم هاي ايراني تا به حال 9بار در فينال 

آســيا حاضر بوده اند كه از ايــن تعداد 09
4فينال سهم اســتقالل و 5فينال سهم 
4تيم ديگر بوده اســت. استقالل و پاس 
فقط در فرمت قديمي يعني در جام باشگاه هاي آسيا فيناليست شده و 
در فرمت جديد ليگ قهرمانان آسيا ديگر به فينال نرسيده اند. برخالف 
آنها پرسپوليس، ســپاهان و ذوب آهن فقط در فرمت جديد به فينال 
رســيده اند و در فرمت قديمي توفيق خاصي نداشــتند. جالب اينكه 
اســتقالل و پاس در فرمت قديم به جام قهرماني هم رسيدند اما در 
فرمت جديد هنوز هيچ تيمي از ايران به قهرماني اين رقابت ها نرسيده 
است. استقالل يك بار در فينال با همين حريف امشبش يعني الهالل 

بازي كرده كه در ضربات پنالتي شكست خورده است.

  ارسالن مطهري از وقتي اين گيتار را روي دستش تتو 
كرده كال ژست هايش عوض شده. او هر بار بايد طوري 

دست ها را باز كند كه حتما گيتارش معلوم باشد.

 از اول هم معلوم بود اين مهدي مهدي پور يك ريگي به 
كفشش هست. او باالخره ديروز در تمرين استقالل 

ريگ  را از كفشش درآورد و براي بازي سخت امشب آماده شد.

  حيف كــه از قديم گفته اند »عينك، ســواد 
نمي آورد« وگرنه آقاي كمك سرپرســت با اين 

عينك طبي حتما سرپرست تمام مي شد.

آخرين بار كه بازي استقالل و الهالل به پنالتي كشيد 
همين آقاي غالمپور گلر استقالل بود. او در آن بازي 
پنالتي هم زد كه البته پنالتي اش خراب شد و آبي ها باختند.

عكس خبر

جنگ ستارگان
 استقالل بارؤياي كسب ستاره سوم، امشب مقابل الهالل قرار مي گيرد كه 7ستاره كوچك و بزرگ

 به نشانه 7قهرماني در جام هاي مختلِف آسيايي روي پيراهن دارد

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 

۷ بهمن ۱۴۰۰

۱2 بهمن ۱۴۰۰ 

۴ فروردين ۱۴۰۱ 

۹ 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
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عوارض جانبي
ويروس فيفا به فاصله چند روز باز هم كار خودش را كرد

ويروس فيفا چند بازيكن سرشــناس مثل فان دايك، بيل، آزار، كانته، 
امباپه و ديگــران را مصدوم كــرده بود اما مصدوميت لواندوفســكي 
و گنبري به فاصله چند روز پــس از پايان فيفادي ديگر نوبر اســت. 
بايرن مونيخ مقابل تيم ســابق ســرمربي فعلي اش يك بــرد قاطع به 
دست آورد و موفق شــد در هفته چهارم اليپزيش را 4 بر يك ببرد اما 
اين برد مهم كه اين تيم را با 10امتياز دوباره به صدر فرستاد، تلفات و 
هزينه هايي براي باواريايي ها دربرداشت. لواندوفسكي و گنبري هر دو 
در اين بازي دچار آسيب ديدگي خفيف شدند و حضورشان در تركيب 
اين تيم در بازي حساس سه شنبه شب ليگ قهرمانان مقابل بارسلونا 
كه براي كاتالونيايي ها جنبه انتقامي دارد مشخص نيست. در اين بازي 
روبرت لواندوفســكي از روي نقطه پنالتي )12(، موسياال )47(، سانه 
)54( و چوپوموتينگ )1+90( براي بايرن گل زدند. تك گل اليپزيش 
توسط اليمر )58( زده شد اما لوا و گنبري هر دو تعويض شدند. ناگلزمان 
كه شاگردان ســابقش را برده بود، درباره اين دو مصدوم گفت: »سرژ 

گنبري دچار درد در كمر و مهره هايش شده و نمي توانم پيش بيني كنم 
كه آيا به بازي سه شنبه مي رسد يا خير. او درحال درمان است و بايد تا 
يك روز پيش از مسابقه بررسي كنيم كه چه اتفاقي افتاده است.« درباره 
لواندوفسكي هم گفت كه تعويض اين بازيكن جنبه احتياطي داشت؛ 
چون لوا مشكل كوچكي در كشاله ران احساس مي كرد كه اين بازيكن 
براي تشديد نشدن درد و مشــكلش از بازي بيرون كشيده شده است. 
ناگلزمان براي دلجويي از هواداران اليپزيش اعالم كرد كه اين تيم در 
ادامه فصل امتيازات زيادي مي گيرد: »هميشه در ورزشگاه ردبول حس 
خوبي داشتم. اين بار هم اين حس برايم تفاوتي نداشت. ما به اندازه اي 
كه نتيجه مي گفت بهتر نبوديم. در نيمه اول دوطرف بازي خيلي خوب 
و ديوانه كننده اي داشتند. در آخر 4 بر يك برديم اما مي توانيم بهتر از 
اين بازي كنيم.« در فيفادي، مدافع چپ بايرن يعني آلفونسو ديويس 
و همچنين مدافع راست بارسلونا - سرجينيو دست - در بازي رودررو 

بين كانادا و آمريكا دچار آسيب ديدگي شده بودند.

شما رونالدو سفارش داده بوديد؟!
ستاره پرتغالي در نخستين بازي اش براي منچستر لبخند رضايت را در چهره مشتريانش ديد

نقل قول

ميكل آرتتا پس از خارج شــدن آرســنال از بحران:   »بايد 
بگويم احتماال 10-7 روز اخير بهترين روزهايي بوده اســت 
كه در دنياي فوتبال داشته ام. نمي گويم روزهاي آساني بود. 
با احساسات زيادي وارد اين بازي شديم زيرا از شرايط سخت 
چيزهاي زيادي ياد گرفته بوديم. بايد در مســابقات پيروز 
شويد اما تماشــاي رفتار بازيكنان در جريان تمرينات واقعا 
لذتبخش بود. از ديدن آن بسيار احساساتي شدم. به نظرم نگاه 
به فوتبال بسيار سخت است و هواداران شايد انتظار ديگري 

داشتند. به كاري كه انجام داديم، خيلي افتخار مي كنم.«

پوچتينو در واكنش به غيبت نيمار و مســي در تركيب پاريس:  
»نيمار و مسي جمعه شــب به پاريس بازگشتند و شنبه صبح 
هم تمرين كردند. خوشــحالم چون حتي با وجود خســتگي، 
آنها مشكل جسمي ندارند. مسي و نيمار در بازي چهارشنبه با 

كلوب بروژ كنار ما خواهند بود.«

تباس، رئيس الليگا، هنوز پرس رئيس رئال را دليل جدايي 
مسي از بارسا مي داند:  »من شخصا با الپورتا و هيأت مديره 
بارسلونا در مورد بررسي شرايط حفظ مسي بحث كردم. اگر 
دليل اين تصميم اقتصادي بود، مي شد راه حل هاي جديدي 
را جست وجو كرد، اما اگر دليل ديگري وجود داشته باشد 
كه من ديگر نمي توانم آن را متوجه شوم. من فكر مي كنم 
فصل آينده و با توجه به شــرايط باشگاه بارسلونا، خواهيم 
ديد آيا واقعا امكان حفظ مسي وجود داشت يا نه. اگرچه من 
به تصميم باشگاه احترام مي گذارم، اما شما بايد همه  چيز را 
همانطور كه هست بيان كنيد. من تصور مي كنم استراتژي 
مورد نظر باشــگاه رئال و ارتباط نزديك الپورتا با برنامه 
سوپرليگ نقش مهمي در رقم خوردن جدايي مسي داشت.«

پپ پس از پيروزي مقابل لستر و در واكنش به درخشش سيلوا، 
بازيكني كه در نقل و انتقاالت تابســتاني تالش زيادي براي 
جدايي از سيتي داشت: » برناردو در 2بازي اخير واقعا عالي بازي 
كرده است. اطمينان دارم كه او مي تواند فصل فوق العاده اي را 
داشته باشد. ســيلوا نه تنها كيفيت بازي بااليي دارد، بلكه از 
اخالق كاري فوق العاده اي هم برخوردار است. از اينكه برناردو 
اينجا كنار ماست، خوشحاليم و در آينده خواهيم ديد كه چه 

خواهد شد.«

توخل در واكنش به درخشش لوكاكو: »لوكاكو امروز براي 
ما بازيكني تأثيرگذار بود و اين همان چيزي بود كه دنبالش 
بوديم. او دقيقا همان بازيكني اســت كه من مي خواستم. 
روملو از صحبت درباره جاه طلبي اش هيچ ابايي ندارد و آن 
را هم با صداي بلند مي گويد چون پر از اعتماد به نفس است و 

شخصيت الزم براي انجام اين كار را هم دارد.«

در روز رؤيايي تئاتر روياها همه بودند؛ مــادر رونالدو، خود 
رونالدو، الكس فرگوســن كبير و حتي گري اولدمن. در اين 
روز به خصوص حضور كريســتيانو چنان انــرژي بزرگي به 
منچســتريونايتد داد كه همه آن را حس كردند و اين جدا از 
2 گلي بود كه خود اين ابرســتاره در برد 4بر يك وارد دروازه 
نيوكاسل كرد. حاال هواداران يونايتد حق دارند اسطوره دشمن 
و ليورپول را مسخره و به استيون جرارد اعتراض كنند كه چرا 
گفته بود: »كريس به خاطر تبليغات به منچستر برگشته و اينجا 

هيچ چيز نمي شود«! 

  بار اولي كه به منچســتر آمــده بود، براي نخســتين گلش به 
566دقيقه زمان نياز داشت اما اين بار اوضاع متفاوت بود و او توانست 
در ثانيه هاي تلف شده نيمه اول و در دقيقه47گل اولش را براي تيم 
جديد بزند. او در رئال 35 دقيقه، در اسپورتينگ ليسبون 206 دقيقه 
و در يووه 320 دقيقه زمان مي خواست تا نخستين گلش را به ثمر 

برساند.

  رونالدو هنگام به ثمر رســاندن گل دوم خود مقابل نيوكاسل، 
32/5كيلومتر در ساعت سرعت داشت كه آماري رؤيايي براي يك  

بازيكن 36 ساله به حساب مي آيد.

  او براي پانزدهمين ســال ميالدي متوالي، تعداد گل هايش را 
به حداقل 30گل رســاند و موفق شــد در مصاف با نيوكاسل گل 

شماره30و31 خود را به ثمر برساند.

  از آخريــن گلي كــه در ليگ برتر بــراي منچســتر زده بود، 
4هزارو504روز مي گذشت. او در ماه مه سال2009 گل آخرش را 
وارد دروازه منچسترسيتي كرده بود. اين 12سال و 124روز وقفه 
بين 2 گل براي يك باشــگاه دومين فاصله طوالني براي 2 گل يك 
بازيكن در تاريخ ليگ برتر محسوب مي شود؛ پس از مت جكسون 
كه 13 ســال و 187 روز و از 1993تا2006 بين 2گلش براي يك 

تيم فاصله افتاد.

  با 36 سال و 218 روز سن، رونالدو پس از رايان گيگز )39سال و 
86 روز، برابر كويينز پارك رنجرز، فوريه2013( مسن ترين بازيكني 
است كه براي يونايتد در ليگ برتر گل مي زند. در مجموع، تنها گيگز 
و پل اسكولز در سني باالتر از سن كنوني رونالدو موفق به گلزني براي 

يونايتد در ليگ برتر شده اند.

  او در نخســتين بازي اش در هفته چهارم ليــگ برتر از لحاظ 
ركوردشكني چيزي كم نگذاشت. اين گل شماره85او در ليگ برتر، 

گل شماره480در يك رقابت ليگ و گل شماره675در يك مسابقه 
رسمي باشگاهي بود.

  رونالدو با گل دومي كه به نيوكاســل زد شــمار گل هاي ليگ 
برتري اش را به عدد86رســاند و از اين حيث از ادن آزار و فرناندو 

تورس كه هر كدام 85گل در ليگ برتر زده بودند پيشي گرفت.

  مسابقه منچســتريونايتد برابر نيوكاسل، دويستمين مسابقه 
دوران حرفه اي رونالدو بود كه او در آنها، حداقل 2 گل يا بيشتر به ثمر 
مي رساند؛ اسپورتينگ  ليسبون )يك بازي(، منچستريونايتد )27 
بازي(، رئال مادريد )122 بــازي(، يوونتوس )23 بازي( و تيم ملي 

پرتغال )27 بازي(.

  آمار كريس رونالدو در نخستين بازي با پيراهن منچستريونايتد 
پس از 12 سال؛ 62 لمس توپ، 17پاس صحيح در يك سوم حريف، 
8 لمس توپ در محوطه جريمه، 6شــوت، 2شوت در چهارچوب، 

2گل.

  تعداد گل هاي رونالدو در هر ســال را با هم مــرور كنيم كه در 
15سال اخير از 30گل پايين تر نرفته؛ 2007)34گل(، 2008)42(، 
 ،)69(2013 ،)63(2012 ،)60(2011 ،)48(2010 ،)30(2009

 ،)49(2018 ،)53(2017 ،)55(2016 ،)57(2015 ،)61(2014
2019)39(، 2020)44(، 2021)31گل كه همچنان ادامه دارد(.

  رونالدو در مصاحبه بعد از بازي گفت: »در شروع بازي اضطراب 
زيادي داشتم، انتظار نداشتم هواداران شعار من را در كل جريان بازي 
بخوانند، استقبالي كه از هواداران ديدم بي نظير بود. همه مي دانند 
فوتبال انگليس نسبت به همه جاي ديگر متفاوت است و صادقانه 
بگويم منحصر به فردترين ليگ دنياست. من در 18سالگي به اينجا 
آمدم. مي خواستم نشان بدهم كه هنوز هم قادر به گلزني و ارائه بازي 
خوب هستم. به همه  چيز اين باشــگاه فوق العاده افتخار مي كنم و 

همه  چيزم را مي دهم تا منچستر به من افتخار كند.«

  كيه ليني، كاپيتان يوونتوس هم پس از تحمل باخت 2 بر يك  
ناپولي كه دومين باخت يووه با آلگري در اين فصل بود و تنها امتياز 
اين تيم زماني به دست آمده كه رونالدو در هفته اول به عنوان بازيكن 
جانشين برايشــان گل زده، درباره رونالدو گفت: »تغيير كرده ايم. 
وقتي رونالدو بود همه براي او بازي مي كرديم؛ حاال براي آلگري و 
ديباال بازي مي كنيم.« پاول ندود، مدير ورزشي يووه هم درباره 2 
گل كريستيانو در نخستين بازي اش براي يونايتد گفت: »غافلگير 

نشدم.«

 اولين گل لوكاكو 
در ورزشگاه خودي

روملو لوكاكو كه در بازي با آرسنال نخستين گلش 
را در نخستين بازي اش در بازگشت به چلسي براي 
اين تيم زده بــود، براي زدن نخســتين گلش در 
اســتمفوردبريج و مقابل هواداران خودي تا هفته 
چهارم ليگ برتر صبر كرد. او 2 گل در پيروزي 3بر 
صفر مقابل استون ويال وارد دروازه اين تيم كرد. با 
اين گل ها شمار گل هاي چلسي در تاريخ ليگ برتر 
به عدد600رسيد. تنها منچستريونايتد با 690گل 
باالتر از آبي هاي لندن در جدول بيشــترين تعداد 
گل به ثمر رسانده در ادوار ليگ قرار دارد. آرسنال 
با 2 گل ديگر به جمع 600تايي هــا مي پيوندد اما 
ليورپول براي 600تايي شدن بدون احتساب بازي 
ديشــب به 17گل ديگر نيــاز دارد. همچنين دبل 
لوكاكو در استمفورد بريج نخستين گل هاي او در 
عرصه باشگاهي در خانه چلسي به حساب مي آمد. 
او پيش از اين و در دوره اول حضورش در اين باشگاه 
22ضربه به ســمت دروازه حريفان در 15مسابقه 

روانه كرده بود و هيچ كدام به گل تبديل نشده بود.

بازيكن گمنام در كنار 
رونالدو و آگوئرو

از ركوردهــاي رونالدو خبــر داريد، اما يــك بازيكن 
گمنام هــم در اين هفته ركــوردي زد كــه رونالدوها 
هم نتوانسته اند به آن برسند. ادســون ادوارد، مهاجم 
23ساله كريســتال پاالس در ديدار مقابل تاتنهام تنها 
28ثانيه پس از ورود به زمين به عنوان بازيكن تعويضي 
نخستين گلش را در نخستين بازي اش براي اين تيم به 
ثمر رساند. اين سريع ترين زماني است كه يك بازيكن 
تازه وارد در ليگ برتر براي رســيدن به نخستين گلش 
انتظار مي كشــد. ادوارد يك ركورد ديگــر را هم به نام 
خودش ثبت كرد؛ هنگام زدن گل دومش كه ســومين 
گل پاالس در برابر تاتنهام صدرنشــين و نخستين برد 
پاتريك ويه را بود، موفق شد نام خود را در كنار آگوئرو و 
رونالدو ثبت كند. او 8دقيقه پس از ورود به زمين دومين 
گلش را هم زد تا به دومين بازيكن تاريخ ليگ برتر پس  
از آگوئرو تبديل شود كه در نخستين بازي خود در اين 
ليگ، دبل مي كند. دقايقي بعد رونالدو هم همين ركورد 

را در اولدترافورد تكرار كرد.

جهان

كاپيتان400تايي

بچهغول؛65بازي65گل

لورنتزو اينســينيه، كاپيتان ايتاليايــي ناپولي در برد 2بر 
يك تيمش مقابل يوونتوس كه نخستين برد عمر لوچانو 
اسپالتي به عنوان سرمربي مقابل يووه بود، چهارصدمين 
بازي اش با پيراهن ناپولي در ســري آ را به خوبي جشــن 
گرفت. وينگر 30ساله كه در تابســتان با تيم ملي ايتاليا 
قهرمان يورو شده، با اين تعداد بازي براي ناپولي در جايگاه 
چهارمين بازيكن باســابقه تاريخ تيمش قرار گرفت. آمار 
اينسينيه در ناپولي 2010   تا كنون؛ 400بازي، 110 گل، 
85 پاس گل، 2 جام حذفي ايتاليا، يك ســوپرجام ايتاليا 
و يك يورو با پيراهن تيم ملي. مارك همشــيك با انجام 
520بازي، ركورددار بيشترين بازي با پيراهن ناپولي است.

ارلينگ هالند در پيروزي 4بر 3 دورتموند در بازي مهيج 
شنبه مقابل باير لوركوزن مرد اول مســابقه بود. او 2 گل 
ديگر براي اين تيم به ثمر رســاند تا تعــداد گل هايش در 
65بازي با پيراهن ايــن تيم را به عــدد ديوانه وار 65گل 
برســاند. هالند پــس از اين بــرد دراماتيــك در صفحه 
شخصي اش به فينگليس نوشــت: »الحمدهلل« كه توييتر 
باشگاه هم در پاســخ به او كامنت گذاشــت: »الحمدهلل 
حبيبي«! هنوز هدف مهاجم نروژي و بچه غول دورتموند 
از اين توييت مشخص نشده و معلوم نيست كه آيا او اسالم 
آورده يا ايــن توييت مخاطب خاص مســلمان دارد. اين 
آخرين فصلي اســت كه او براي دورتموند بازي مي كند و 

فصل آينده به يك باشگاه بزرگ مي رود.
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»كيميا«ي ديپلماسي

نسل تمام نشدني

ليگ برتر بسكتبال در سال هاي گذشــته با 10، 12 و 13 و در 
2سال اخير با 16تيم برگزار شده است. ليگ امسال هم 16تيمي 
است. حتي مسئول كميته مسابقات فدراسيون بسكتبال گفته 
مي تواند ليگ برتر را با بيشتر از اين تعداد تيم برگزار كند! چند 
روز است از مربيان تيم ها تقاضا كرديم اسامي بازيكنان خود را 
به ما اعالم كنند. به جز 9-8تيم كه آنها هم 12نفرشــان كامل 
نيست، با احتساب 16تيمي شدن و »عددبازي« با ليگ برتر، 
بقيه يا 6-5تا بودند و يا اصاًل هنوز بازيكن نداشتند! از نشانه هاي 
»فقر سازندگي« همين بس كه يك ماه مانده به مسابقات، ما و 

مربي تيم هر دو به دنبال اسم بازيكنانيم!

كيميا يزديان طهراني بعد از يك دوره بازي در مسابقات بسكتبال 
»عرب كالب« تجربه اي متفاوت ساخت. او با پيراهن »كميته زنان 
قطر« با ســرمربيگري نعيمه ظفر بازي كرد. اين حركت مي تواند 
در ديپلماسي بسكتبال زنان ايران در مسابقات بسكتبال منطقه 
 B مؤثر باشد زيرا كشورهاي غرب آسيا از حريفان مطرح ما در سطح
آسيا هستند و حضور كيميا يا ديگر دختران ايراني در اين بازي ها يا 
تيم هاي عربي، براي آنان تجربيات متفاوتي مي سازد. هر چند بازي 
كيميا با واكنش سرد فدراسيون بسكتبال روبه رو شد اما قطر ي ها 
كه بسكتباليســت هاي زن آنان هنوز در ســطح داخلي فعاليت 
باشــگاهي ندارند، به ما يادآوري كردند مي تــوان با حركت هاي 

كوچك روابط بين المللي بسكتبال در منطقه را گسترش داد.

ارســالن كاظمي، حامد حدادي و صمد نيكخواه بهرامي ستارگان 
بسكتبال وضعيت نامشخصي در ليگ برتر دارند. حدادي بازي در 
تيم هاي ايراني را به بعد از جواب دهي چيني ها موكول كرده است. 
ارسالن دردسرهاي 2قرارداد با ذوب آهن و مهرام كالفه اش كرده است 
و تكليفش در كميته انضباطي مشخص مي شود. كاپيتان صمد هم بعد 
از المپيك به ديدار خانواده اش در آمريكا رفت. غيبت ستارگان به ليگ 
برتر لطمه مي زند چون هر چند سن و سال تعدادي از آنان باالست اما 
هنوز ستاره هاي چشمك زن بســكتبال هستند. در بسكتبالي كه 
سال هاست خروجي ندارد، 6بازيكن المپيكي از سال2008، همچنان 
چشــم و چراغ تيم هاي خود بوده و پنجره تازه اي را به روي »نسل 

طاليي« باز مي كنند. نسلي كه خيال تمام شدن ندارد.

ديروز تيم واليبال ايران با عطايي و تيم پاكستان با محمدي راد نخستين پيروزي شان را به دست آوردند

زير حلقه

فقر سازندگي

تيم ملي واليبال ايران در نخستين بازي خود در جام ملت هاي آسيا همانطور 
كه انتظار مي رفت به پيروزي رسيد. ايران صبح ديروز در بازي كامال يكطرفه 
هنگ كنگ را شكست داد. ملي پوشان واليبال ايران در ست اول 25-12، در 
ست دوم 25-18 و در ست سوم 25-19 به پيروزي رسيدند. اين نتيجه شروع 
خوبي براي بهروز عطايي و شاگردانش بود كه تيم را از هميشه جوان تر كرده اند. 
براي عطايي كه بعد از 10سال به عنوان مربي ايراني سرمربيگري تيم را به عهده 
دارد، نتيجه در اين مســابقات اهميت ويژه اي دارد اما اين بازي مالك خوبي 
براي نشان دادن توانايي ها نبود. عطايي همانطور كه قبل از شروع بازي گفته 
بود به اين بازي نگاه تداركاتي داشــت و اين را امتيازاتي كه بازيكنان گرفتند 
تأييد مي كند. كسي ديروز بازي ايران را نديد. صابر كاظمي، ميثم صالحي و 
اميرحسين توخته هركدام 9امتياز براي ايران گرفتند و امتيازآورترين بازيكن 

زمين، اوچين از هنگ كنگ با 12امتياز بود.
قرار بود ديروز بازي از شبكه ورزش پخش شود اما اين اتفاق نيفتاد. اميرحسين 
احمدي نيا، مدير روابط عمومي فدراسيون مي گويد: »مسابقات در 2سالن برگزار 
مي شود. بازي ايران در سالن شماره2 بود كه امكان پخش زنده نداشت.« بقيه 
بازي هاي ايران در سالن شماره يك انجام مي شود اما شايد هواداران واليبال 
امروز هم نتوانند بازي تيم عطايي را ببينند چرا كه صداوســيما نتوانسته در 

كنداكتور جاي خالي براي بازي ايران پيدا كند!
عطايي بعد از بازي ديروز گفت كه شرايط تيم قابل قبول است: »تا اين لحظه 
ســعي كرده ايم تمركزمان را روي آمادگي ذهني و بعد روي آمادگي فيزيكي 
بازيكنان بگذاريم. شرايط آنها از نظر من قابل قبول است و سعي مي كنيم بازي 
به بازي بهتر شويم.« عطايي بازي ديروز را تمرين خوبي براي تيمش دانست: 
»ترجيح مي دادم در بازي اول فشار بيشتري به بازيكنان وارد شود كه اين اتفاق 
نيفتاد. اين ديدار بازي تمريني خوبي براي تيم بود.«ايران امروز ساعت10:30 
با تايلند بازي دارد و اين بازي ميدان ســخت تري براي ايران است. تايلند كه 
ديروز مقابل پاكســتان قرار گرفته بود، در 5ســت شكست خورد. مربيگري 
پاكستان را رحمان محمدي راد به عهده دارد. ايران و پاكستان سه شنبه مقابل 

هم قرار مي گيرند.

پس از اعالم انصراف حميد ســوريان از انتخابات هيأت رئيسه اتحاديه جهاني كشتي، 
فدراسيون كشتي با رايزني قصد داشت نفر ديگري را جايگزين سوريان كند تا كشتي 
ايران حداقل در انتخابات بدون نماينده نباشد، اما اين درخواست با مخالفت اتحاديه 
جهاني كشتي روبه رو شد. از همان روزهاي ابتدايي رياست عليرضا دبير در فدراسيون 
كشتي، قرار بود حميد سوريان دارنده 7مدال طالي جهان و المپيك به عنوان نماينده 
ايران براي شركت در انتخابات هيأت رئيسه به اتحاديه جهاني معرفي شود. كانديداتوري 
سوريان خردادماه سال گذشته رسما اعالم شد تا نابغه كشتي فرنگي ايران رايزني هايش 
را براي كسب آراي كشورهاي مختلف آغاز كند. آنطور كه مشخص است، سوريان در 
اين 15ماه نتوانسته رايزني  خوبي داشته باشــد و به دليل نداشتن شانس براي كسب 

آراي الزم تصميم به انصراف گرفته است. فدراسيون كشتي كه ابتدا با انصراف سوريان 
تلويحا موافقت كرده بود، با توجه به مخالفت اتحاديه جهاني كشتي با معرفي شخص 
ديگري به جاي سوريان درصدد اين برآمده كه هرجور شده سوريان را راضي به شركت 
در انتخابات كند تا حداقل كورســوي اميدي كماكان وجود داشــته باشد. در فاصله 
50روز به انتخابات كار سختي است كه ســوريان دوباره شروع به رايزني و كسب رأي 
كند و به نظر، كشتي ايران بايد 4ســال ديگر منتظر بماند تا بتواند نماينده اي را روانه 

هيأت رئيسه اتحاديه جهاني كند.
رسول خادم، رئيس سابق فدراسيون كشــتي آخرين نماينده ايران در اتحاديه جهاني 
بود كه 2سال پيش از هيأت رئيسه  اين اتحاديه اســتعفا داد تا اين كرسي كه با هزينه و 
مشقت بسياري به دســت آمده بود، خيلي راحت براي ايران از دست برود. رسول خادم 
در سال هاي ابتدايي رياســتش اميررضا خادم را به عنوان نماينده ايران براي شركت در 
انتخابات هيأت رئيســه معرفي كرد. اما با ناكامي اميررضا خــادم، در دوره بعد خودش 

پيشقدم شد و با رايزني و هزينه در كشورهاي آفريقايي كه 
اقدامي هوشمندانه بود، توانست آراي الزم براي حضور 

در هيأت رئيســه اتحاديه جهاني را كسب كند ولي 
اين جايگاه خيلي راحت از دســت رفت. با توجه 
به افزايش نجومي قيمت ارز در سال هاي اخير 
و اينكه بودجه فدراسيون كشتي كفاف هزينه 
اين مجموعه را هم نمي دهد و در اعزام ها دچار 
مشكل شده، خيلي بعيد است ديگر فدراسيون 

بتواند از اين حربه بــراي ورود به اتحاديه جهاني 
كشتي استفاده كند. انتخابات هيأت رئيسه اتحاديه 
جهاني كشــتي همزمان با مســابقات اميدهاي 

جهان در صربستان برگزار خواهد شد.

  اصرار فدراسيون، انصراف سوريان

افشين رضاپور 
كارشناس بسكتبال
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افقي:
 1- اميــد كه به نيكــي ياد 
شــود- گروهي از مردم- قوه 

سخن گويي
2- نوعــي اســلحه كمري- 

گزارش- صداي زنبور
3- رجوليــت- ظــرف آب 

سربازان- قاره ما
4- چاي خارجــي- از تداول 

افتاده- نوعي پنير خامه اي
5- داداش خالــه-  ســاز 
عاشيق هاي آذربايجان- طعم

6- آزاد انديــش در ادبيــات 
عرفاني- نظــارت و مراقبت- 

داراي اهميت
از  صــادق-  دوســت   -7
كشور هاي عضو بلوك شرق در 
دوران جنگ سرد- بله روسي

8- حكايت كننده- تكليف- 
عظمت

9- عيــد ويتنــام- از ديــن 
برگشتن- از رنگ هاي تركيبي

10- پرخــور- نوعــي برنج 
ايراني- چشم چران

11- قسمت مهم و اساسي- 
فرشــته نگهبــان آتــش- 

شكافنده
12- زن گندمگون- پرنده اي 
كوچك با پر هــاي گرانبها - 

روحاني زرتشتي
13- قتلــگاه- بــاد پركــن 

الستيك-  آش سنتي يزد
14- يــك و دو- صليــب- 
تأمين كننــده معــاش افراد 

خانواده
15- فهرســت- پيــرو دين 
موســي)ع(- داستاني نوشته 

شاتو بريان فرانسوي
  

عمودي:
1- نهايت آرزو- آســوده- نام 

تعدادي از فراعنه مصر قديم
كــرم  خلق كــردن-   -2

شب تاب- صفت سرو
3- شيوه و روش- مترسك- 

لغو
نويســنده  گروهــي-   -4

نوروزنامه- بخشي از مغز
5- اصفهــان قديــم- فلزي 
براق با ســاختاري بلورين- 
طوالني ترين رود فرانسه- به 

نفع او
6- از حواريون عيســي)ع(- 

توبه بي بازگشت- فطري
7- غيردائمي- نمايان- اشتباه 

غيرارادي لفظي
8- نمايشــنامه اي نوشــته 

محمد چرمشير
9- كامــل و تمــام- غذاي 

معروف تركمنستان- جواني
10- كنار- پســر گودرز در 
شــاهنامه- كوهي در جنوب 

تبريز
11- مذكر- كميــن- قطعي براي 

كتاب- حرف ندا
12- گازي قابــل اشــتعال- پرواز 

كننده- ژانري در سينما
13- از مقاطع مخروطي- ســبزوار 

قديم- پسوند شباهت
14- نيرومند- از اجزاي تخم مرغ- 

حروف ادغام 
15- زادگاه اميركبيــر- ســومين 

فرمانرواي خوارزمشاهي- جز آن

غمتاكرپااشامت
ضرامتنايذهمحر

بسنوتسپارتيم
نگندلااتمهدس
اجارهناخنيلعن
كورورسفركهولج
يهدهدتولفايا

دنايناوييادجب
ادگنازخكنومن

وگيمنكيليكلام
راوهزيزيدلاحط
يناملاباتهما
طاريقشروييرل
تلمناكمامانيب
ناسمهزاليماسه 15
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    3  2 9  
5 9    6   7
 6 2   1    
  8     3 4
         
4 2     9   
   4   8 7  
9   2    5 3
 3 7  8     391284576

845367291
762951438
657139842
983542167
124876359
539628714
276415983
418793625

ساده

متوسط

841735296
593826417
762941385
678192534
319654728
425378961
256413879
984267153
137589642

سخت

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

ساده

3 9      7 6
   3  7    
 6 2    4 3  
  7 1  9 8   
   5  2    
  4 8  6 3   
 3 9    7 1  
   4  5    
4 1      2 5
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  دانش آموزان بازمانده از تحصيل را دريابند
طبق آمارهایي كه به طور رسمي از رسانه ها اعالم مي شود سال گذشته 
متأســفانه درصدي از جمعيت دانش آموزي كشور به خاطر محروم 
ماندن از گوشي هاي همراه پيشرفته یا كارآمد نبودن گوشي هایي كه 
داشــتند، فقر پدران و مادران و اجبار به اشتغال یا ازدواج، از تحصيل 
بازماندند. بر هيچ كس پوشيده نيست كه اهميت و فواید كسب علم و 
دانش چگونه بر آینده مملكت اثرگذار است. از مسئوالن ارشد كشور 
به ویژه در آموزش و پرورش استدعا داریم تا دیر نشده تدبيري براي این 

موضوع كنند همچنين خيرین مثل هميشه به موضوع ورودكنند.
عسكرآبادي از تهران 

  برق در شهريار همچنان روزي دو ساعت قطع مي شود
درحالي كه مي گویند قطعي برق كمتر شــده اســت بــرق مناطق 
اندیشه شهریار در فازهاي یك وســه و مناطق دیگر شهر اندیشه هر 
روز بين یك تا دوساعت قطع مي شود. مســئوالن در مورد قطعي ها 

اطالع رساني كنند.
يك شهروندازانديشه شهريار

  فروشندگان واكسن تقلبي شديدا مجازات شوند
فروش هر واكسن تقلبي یعني كشــتن یك انسان بي گناه، به همين 
دليــل نباید هيچ ســهل انگاري در بخــش توزیع و تزریق باشــد و 
هيچ گونه مماشــات و رأفتي هم با فروشــندگان واكســن تقلبي یا 
عرضه كنندگان واكســن از كانال غيرقانوني صورت نگيرد و به اشد 

مجازات محكوم شوند.
دست افكن از تهران 

  جدول ارزش غذايي روي آنها نامفهوم و مخدوش است
اغلب مواد غذایي و خوراكي احيانا به اجبار جدول ارزش غذایي و مواد 
به كار رفته در ساخت آن را در قالب جداولي روی بسته بندي كاال درج 
مي كنند كه در اغلب موارد بسيار ریز یا ناخواناست. شاید موضوع ریز 
بودن با به كار بردن ذره بين حل شود اما چاپ مخدوش و بي كيفيت را 
چه كنيم؟ برخي افراد مانند خانواده من حساسيت هاي غذایي دارند 
كه اگر رعایت نكنند مي تواند آنها را به كام مرگ بكشاند مثال حساسيت 

به گلوتن آرد یا سدیم كه در خانواده ما بسيار جدي است.
باقري از سمنان

  افزايش روزانه قيمت مواد لبني را چه كنيم؟
با داشتن نوزادي كه مجبور به تغذیه او با شير بدون الكتوز هستم چون 
مادرش با كرونا از دست رفته است و افزایش روزانه قيمت لبنيات واقعا 
مستاصل شده ام. شــيري كه هفته قبل هر بطري 11هزارو500 بود 
امروز 12هزار تومان خریدم درحالي كه شهریور سال گذشته همين 
شير حدود 4هزار تومان بود. راهكاري جلوي پاي من و نوه ام بگذارید 
كه مجبور هستيم شير بخوریم آن هم نوع بدون الكتوزش كه اندكي 

گران تر از انواع دیگر است.
مادربزرگ نيكان از تهران 

  چرا پزشكان تلفني پاسخگو نيستند؟
اگر پزشكان وقت ندارند كه تك تك تماس ها را پاسخ گویند حداقل باید 
یك تلفن پيامگير داشته باشند یا عضو شبكه هاي اجتماعي باشند كه 
بيمارانشان بتوانند درصورت ضرورت به آنها دسترسي داشته باشند. 
گاهي تنها براي یك ســؤال كه مثال فالن قرص را جاي آن دیگري 
مصرف كنم باید به مطب مراجعه كرد و حتــي ویزیت پرداخت. در 
گذشته كه این امكانات نبود پزشكان در دســترس تر بودند و حتي 
به منازل مردم بــا رغبت و بي منت مي رفتنــد. مرجعي قانوني براي 

رسيدگي به این وضع معرفي كنند.
محمدرضا خانقاهي از رشت

  چاله هاي پاي درختان نيازمند هرس و كوددهي هستند
چاله هاي درختان هرازچنــد گاهي احتياج به چيــدن علف هرز و 
كوددادن و گود كردن دارند؛ زیرا به خاطرآب دهي هم از عمق چاله ها 
كم مي شود و هم علف هاي هرز خيلي سریع مي رویند. همين موضوع 
ساده اگر انجام نشــود آبرســاني به اندازه كافي نخواهد بود و ضمن 

هدررفت آب، درختان روبه نابودي مي روند.
عسكري از تهران 

  كالس هاي آموزشي پرواز در اصفهان دوباره داير شوند
زماني كالس هاي تئوري و عملي پرواز با هواپيماهاي سبك و آموزشي 
در فرودگاه قدیم و جدید اصفهان و در آموزشگاه خلباني هواپيمایي 
كشوري دایر بود و عالقه مندان از آن استفاده مي كردند. از مسئوالن 
تقاضا داریم این آموزش هاي علمي و تفریحي دوباره با شرایط آسان و 

همگاني براي عموم عالقه مندان برقرار شود.
محمود بليغيان از اصفهان

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

  سرنوشت دردناك 
 جوان ميانجي 

پسر جوان كه با فداكاري قصد نجات دوستش 
از ماجراي درگيري را داشت هدف ضربه چاقو 
قرار گرفت و جانش را از دست داد. به گزارش 
همشــهري، بامداد دیروز بــه قاضي رحيم 
دشتبان خبر رسيد كه پســري جوان در یك 
درگيري در خياباني در شــرق تهران به قتل 
رسيده است. مقتول پســري 27ساله بود كه 
با ضربه چاقو زخمي شــده و  پس از انتقال به 
بيمارســتان جانش را از دســت داده بود. در 
ادامه تحقيقات مشخص شد كه عامل جنایت 
همراه با دختري در حال گذر از خيابان بوده كه 
به دليل نگاه چپ كارگر یك ميوه فروشــي به 

دختر جوان، با او درگير شده است.
 در ایــن هنــگام یكــي از دوســتان كارگر 
ميوه فروشي براي ميانجيگري وارد درگيري 
شده بود  تا به دعواي آنها خاتمه بدهد، اما هدف 
ضربه چاقو قرار گرفته بود. مأموران به تحقيق از 
كارگر ميوه فروشي پرداختند و او گفت: مقابل 
مغازه ایستاده بودم و غرق در افكارم بودم. اصال 
متوجه نشدم كه به قاتل و دختر مورد عالقه اش 
نگاه كرده ام اما ناگهان قاتل به  سمت من آمد و 
با لحن تندي اعتراض كرد كه چرا به آن دختر 
بد نگاه كردم. حتي به او گفتم اشتباه مي كند اما 

او یك سيلي به من زد و درگير شدیم. 
مقتول هم از دوستان من بود كه قصد داشت 
دعوا را فيصله بدهد اما قاتل كه عصباني بود، 
قصد داشت مرا زخمي كند و در همين هنگام 
دوستم با فداكاري جلو آمد و به جاي من چاقو 
خورد. با این اطالعات، گروهي از ماموران اداره 
دهم پليس آگاهي تهران جســت وجو براي 
یافتن مخفيگاه متهم فراري و بازداشــت وي 

را آغاز كرده اند.

خودكشي گروگانگير پس 
از آزادي گروگانش

مردي كه پسر جواني را در اردبيل به گروگان 
گرفتــه بود پس از 4ســاعت تــالش پليس 
گروگانش را آزاد كرد اما با شــليك گلوله به 
زندگي خود پایان داد. به گزارش همشهري، 
این حادثه شامگاه شنبه  در یكي از محله هاي 
شهر اردبيل رخ داد. ســيدعبداهلل طباطبایي 
دادســتان اردبيل گفت: فردي پس از مصرف 
مواد روانگردان جوان 30ساله اي را به گروگان 
گرفته بود كه با گزارش حادثه توســط مردم، 
نيرو هاي ویژه نيروي انتظامي در صحنه حاضر 
شــدند. وي ادامه داد: با گفت وگو، مذاكره و 
اقدامات تخصصي پس از نزدیك به 4ساعت 
گروگانگيــر اقدام به آزادي گــروگان كرد اما 
با شــليك گلوله اقدام به خودكشي كرده و به 
زندگي خود پایان داد. به گفته وي، انگيزه هاي 

وقوع این حادثه در حال بررسي است.

قتل دختر؛ اتهام جديد زن شوهركش
تازه ترین تحقيقــات در پرونده زني كه 

شوهرش را قرباني توطئه اي مرگبار كرده، جنايي
این فرضيه را مطرح كرده كه وي دختر 
18ساله اش را هم مانند شــوهرش به قتل رسانده و با 

صحنه سازي،  مرگ او را خودكشي جلوه داده است.
به گزارش همشــهري، این پرونده اوایل تير سال98 به 
جریان افتاد. آن روز گزارش مرگ مشكوك مردي حدودا 
45ساله به پليس پایتخت اعالم شد. متوفي مردي بود 
كه توسط همســرش به یكي از بيمارستان هاي تهران 
انتقال یافته اما با وجود تالش پزشكان جانش را از دست 
داده بود. پزشــكان علت اوليه مرگ وي را مسموميت 
اعالم كردند و چون مرگ وي مشكوك به نظر مي رسيد 
بازپرس جنایي تهران دستور داد تا جسد او براي تعيين 

علت اصلي مرگ به پزشكي قانوني انتقال یابد.

شكايت از عروس 
درحالي كه تحقيقات ادامه داشت، خانواده متوفي راهي 
دادسرا شدند و از عروسشان یعني همسر متوفي شكایت 
كردند. آنها گفتند كه قرباني از مدت ها پيش با همسرش 
اختالف داشــته و حتي بارها تا پاي طالق پيش رفته 
بودند، اما با وساطت خانواده ها آشتي كرده بودند ولي با 
وجود این اختالف هایشان ادامه داشت. خانواده متوفي 
مدعي بودند كه عروسشــان در مرگ وي مقصر است و 
مطمئن هستند كه این زن، شوهرش را مسموم كرده و 

به قتل رسانده است.
با این شكایت، بازپرس جنایي دستور احضار زن جوان 
را صادر كرد. او درگيري و اختالف با شــوهرش را انكار 
نمي كرد اما مدعي بود كه در مرگ او بي تقصير اســت. 
وي گفت: روز حادثه شوهرم از ســر كار به خانه آمد و 
سردرد شدیدي داشت. من براي خرید به بيرون از خانه 
رفته بودم كه وقتي برگشــتم دیدم اصال حالش خوب 
نيست. خودش به سمت آشپزخانه رفت تا قرص سردرد 
بخورد. مي گفت تا قبل از این هم چند قرص مســكن 
خورده اما آرام نشده است. او آخرین بار قرصي مصرف 
كرد كه مي گفت براي سردرد است اما ناگهان حالش بد 
شد و از من خواســت تا او را به بيمارستان ببرم. من هم 
فورا شوهرم را به بيمارســتان انتقال دادم اما او به دليل 

مسموميت جانش را از دست داد.

مسموميت با قرص برنج
مدتي پس از این ماجرا، پزشكي قانوني علت اصلي مرگ 
متوفي را اعالم كرد. براساس نظریه پزشكي قانوني، مرد 
جوان به دليل مسموميت ناشــي از مصرف قرص برنج 

جانش را از دست داده بود.
به نظر مي رسيد او به قتل رسيده است و به همين دليل 
دستور بازداشت همســر وي صادر شد. بازجویي از زن 
جوان ادامه داشــت تا اینكه ســرانجام او اسرار جنایت 
را فاش و به قتل شــوهرش اقرار كرد. وي گفت: من به 

شوهرم قرص برنج دادم اما بعد پشيمان شدم.
وي ادامه داد: سال ها بود كه با شوهرم اختالف داشتم و 
دليلش بي توجهي  هاي او نسبت به من بود. همين باعث 
شده بود تا دچار افسردگي شــوم و به پيشنهاد یكي از 
دوســتانم به عضویت در یك گــروه تلگرامي در آمدم. 
در گروه افراد از مشكالتشــان مي  گفتند و ادمين گروه 
روانشناسي بود كه به اعضاي گروه مشاوره مي داد. یكي 
از اعضاي گروه جواني بود به نام ميثم كه با او آشنا شدم. 
براي او از مشــكالت زندگي ام گفتم و درد دل مي كردم 
تا اینكه همســرم متوجه ارتباط پنهاني ما شد. شوهرم 

به خاطر خيانتم، كتكم مي زد و تحقيرم مي كرد تا اینكه 
تصميم به قتل او گرفتم. براي كشتن او قرص برنج تهيه 
كردم و روز حادثه درحالي كه مي گفت ســردرد دارم، 
به او قرص برنج دادم اما بعد پشــيمان شدم و وي را به 

بيمارستان بردم ولي دیر شده بود.

اتهام تازه 
زن جوان پس از اقرار به قتل شوهرش با قرار قانوني روانه 
زندان شد. از سوي دیگر اولياي دم نيز خواستار قصاص 
متهم شدند و پرونده پس از تكميل تحقيقات به دادگاه 
كيفري استان تهران فرستاده شد تا زن همسركش پاي 
ميز محاكمه برود. اما قضات دادگاه پيش از محاكمه و بعد 
از مطالعه پرونده به حقایقي تازه دست یافتند. تحقيقات 
نشان مي داد كه دختر 18ساله این زوج یك سال قبل از 
قتل پدرش، با خوردن قرص برنج جانش را از دست داده 

و مرگ وي خودكشي اعالم شده بود.
با توجه به شباهت مرگ دختر و پدر، این احتمال مطرح 
شده كه زن جوان، دخترش را هم به قتل رسانده است. 
به همين دليل پرونده براي رسيدگي دوباره به دادسراي 
جنایي تهران برگشت. حاال زن جوان در برابر 2 اتهام قتل 
قرار گرفته و این احتمال مطرح است كه وقتي دخترش 
پي به راز خيانت او برده، وي او را به قتل رسانده كه رازش 
را مخفي كند. با این فرضيه، بازپرس جنایي دستور داد 
تا تحقيقات دوباره در پرونده از ســر گرفته شود. به این 
ترتيب متهم به قتل از زندان به دادسرا انتقال یافت اما 
این بار نه تنها منكر قتل دخترش كه منكر قتل شوهرش 
شد و تمام اعترافات قبلي خود را پس گرفت. وي گفت: 
دخترم و شــوهرم خودكشــي كرده اند و من در مرگ 
آنها نقشــي ندارم. حرف هاي قبلي را هم تحت شرایط 
خاص مطرح كردم و من قاتل شــوهرم نيستم. دخترم 
به دليل اینكه مدام پدر و مادرش درگيري داشتند، دچار 
افسردگي شده و تصميم گرفته بود به زندگي اش پایان 
بدهد. پس از مرگ دخترم، افسردگي من هم شدیدتر 
شد تا جایي كه به شوهرم خيانت كردم و شوهرم وقتي 

متوجه خيانت من شد، تصميم به خودكشي گرفت.
با اظهارات این زن، وي با دستور بازپرس جنایي تهران 
براي انجام تحقيقات بيشتر در اختيار مأموران اداره دهم 

پليس آگاهي قرار گرفته است.

 تصادف مرگبار اتوبوس
و كاميون در طبس

 اكبر خرمدين
از قصاص گريخت؟

»ما از قصاص دایي ام گذشتيم اما 
درخواســت كردیم كه به حبس پيگيري

محكوم شود و هرگز روي آزادي را 
نبيند.« اینهــا را خواهر فرامــرز )داماد خانواده 
خرمدین( مي گوید. او به همراه دو برادرش مدتي 
پيش به دادســراي جنایي تهران رفتند و اعالم 

كردند كه از قصاص دایي شان مي گذرند.
به گزارش همشهري، پرونده جنجالي خرمدین ها 
كه شاید یكي از پيچيده ترین پرونده هاي جنایي 
سال هاي اخير به شمار مي رود، حاال و با گذشت 
خانواده داماد او از قصــاص، وارد مرحله اي تازه 
شده است. این پرونده از 26اردیبهشت امسال و با 
پيداشدن تكه هاي بدن یك مرد در سطل زباله اي 
در فاز3 شهرك اكباتان به جریان افتاد. تنها چند 
ساعت پس از پيداشــدن این جسد مثله شده، 
معلوم شد كه مقتول كارگردان 47ساله سينما 
به نام بابك خرمدین است و عامالن این جنایت 
پدر و مادر او هستند كه خيلي زود توسط پليس 

دستگير شدند.
آنها عالوه بر قتل بابك، به ارتكاب دو قتل دیگر 
نيز اعتراف كردند؛ آرزو )دختر خانواده( و فرامرز 
)شوهر سابق آرزو(. اكبر خرمدین )پدر بابك( در 
تحقيقات گفت كه فرامرز را در سال90 و آرزو را 
در سال97 به قتل رســانده و پس از مثله كردن 
اجساد، آنها را در نقاط مختلف تهران رها كرده و 
در همه این قتل ها همسرش همدستش بود، اما 

نقشي در ارتكاب قتل ها نداشت.

دروغ عجيب دوست و مادر آرزو 
اعتراف هولناك این زن و شوهر به قتل دو فرزند 
و دامادشان و انتشار تصویري از اكبر خرمدین و 
حرف هاي او كه از ارتكاب قتل  ها ابراز خشنودي 
مي كرد و مقتوالن را مستحق مرگ مي دانست، 
براي مدتي فضاي رسانه اي كشور را تسخير كرد. 
او رفتار بد و ناشایست قربانيان را دليل كشتن آنها 
عنوان كرده بود، حال آنكه تحقيقات خبرنگاران 
همشهري و گفت وگو با دوستان، آشنایان و اقوام 
قربانيان نشان مي داد كه این ادعاها صحت ندارند 
و اكبر خرمدین احتماال با طــرح آنها قصد دارد 
افكار عمومــي را تحت تأثير قــرار داده و خود را 

تبرئه كند.
اما آنچه به جنجال ها دربــاره این پرونده افزود، 
دو ادعاي دروغين درباره تجاوز اكبر خرمدین به 
دخترش آرزو بود. نخستين ادعا را یكي از دوستان 
آرزو )دختر اكبر خرمدین( مطرح كرد. او مدعي 
شــد كه اكبر از كودكي به دخترش آرزو تجاوز 
مي كرده و احتماال انگيزه اش از كشــتن دختر، 

پسر و دامادش، فاش شدن این راز بوده است. اما 
تحقيقات بازپرس پرونده و تيم جنایي نشان داد 
كه این ادعا دروغ اســت و از طرفي دوست آرزو 
هرگز حاضر نشد با مراجعه به دادسرا این ادعا را 
طرح كند. خواهر آرزو و حتي خانواده داماد آنها 
)فرامرز( نيز این ادعا را تكذیب كردند و گفتند كه 
بي شك اگر این ماجرا صحت داشت، آنها متوجه 
مي شــدند و حتما آرزو درباره ایــن اتفاق با آنها 

حرف مي زد.
دومين ادعاي تجاوز را همسر اكبر خرمدین مطرح 
كرد. او كه پس از دستگيري در زندان زنان به سر 
مي برد، مدتي قبل و در یك فایل صوتي مدعي شد 
كه شوهرش به دخترشان آرزو تجاوز مي كرده و 
رفتار بدي با اعضاي خانواده داشــته و حتي او را 
در خانه شــكنجه و زنداني مي كرده است. این 
زن اما وقتي براي توضيح درباره این فایل صوتي 
تحت تحقيق قرار گرفت، همه ادعاهایش در فایل 
صوتي را تكذیب كرد و گفت كه یكي از زندانيان او 
را فریب داده و به وي گفته كه اگر چنين ادعایي 
را مطرح كند مي تواند خودش را در دادگاه تبرئه 

كرده و از مجازات فرار كند.

گذشت از قصاص 
در چنين شــرایطي رســيدگي بــه پرونده در 
دادسراي جنایي ادامه داشت و هنوز كيفرخواست 
صادر نشــده بود كه مدتي پيش خانواده فرامرز 
)داماد خرمدین ها( به دادســراي جنایي تهران 

رفتند و از قصاص گذشتند.
خواهر فرامرز در گفت وگو با همشهري مي گوید: 
برادرم از 14اسفند90 كه براي گفت وگو با دایي ام 
اكبر خرمدیــن به خانه آنها رفت، گم شــد. او با 
همسرش آرزو اختالفات شدیدي داشت و آرزو 
مدتي مي شــد كه قهر كرده و بــه خانه پدرش 
رفته بود. از آن شــب كه فرامرز گم شــد، پدر و 
برادرم مدام به اداره آگاهــي مي رفتند و پيگير 
پرونده اش بودند. ما به خانواده دایي ام مشكوك 
بودیم اما چون فاميل بودیم نمي توانستيم شكایت 
كنيم. سال95 پدرم فوت شد. آن روز پدرم براي 
پيگيري پرونده گم شــدن برادرم به دادگاه رفته 
بود اما ظهر كه برگشــت، حســابي عرق كرده 
بود و حتي نتوانســت بگوید كه چه جوابي به او 
داده اند و ناگهان سكته كرد و بعد هم فوت شد. 
تا اینكه دایي ام به جرم قتل پسرش دستگير شد 
و اعتراف كرد كه سال ها قبل برادرم فرامرز را به 

قتل رسانده است.
او ادامه داد: با مرگ پدرم، مادرم ولي دم به شمار 
مي رود، اما خيلي وقت اســت كه حالش خوب 

نيســت. از طرفي مدتي قبل دختردایي ام پيام 
داد و بــه من گفت كه پــدرش در زندان حالش 
خوب نيست و خواست كه او را حالل كنيم. اكبر 
خرمدین سرطان پيشرفته دارد و مدتي قبل در 
زندان كرونا گرفت و در بيمارستان هم بستري شد 
اما زنده ماند. همين حال بد دایي ام بود كه باعث 
شد مدتي قبل من و دو برادرم به دادسرا برویم و 
اعالم كنيم كه از قصاص دایي مان مي گذریم اما 
درخواست كردیم كه او آنقدر در زندان بماند كه 
هرگز روي آزادي را نبيند. از طرفي قرار اســت 
پزشكي قانوني هم گزارشش را اعالم و مشخص 
كند كه آیا مادرم با توجه بــه حال بدي كه دارد 
مي تواند به عنوان ولي دم درخواســتش را اعالم 
كند یا نــه. در صورتي كه مــادرم هم از قصاص 

گذشت كند، دایي ام قصاص نخواهد شد.

پاسخ به ابهامات
خواهر فرامــرز در ادامه، دربــاره انگيزه دایي  و 
زن دایي اش از این جنایت ها نيز مي گوید: برادرم 
با همســرش آرزو اختالف و درگيري داشــت. 
مي خواست از او جدا شود و حدس مي زنم شبي 
كه به خانه دایي ام رفته بود، می خواسته سرنوشت 
زندگي اش را یكســره كند، با آنها درگير شده و 
در نهایت توســط دایي ام و آرزو به قتل رسيده 
اســت. پس از این جنایت، بيماري آرزو بيشتر 
شــد. او از كودكي بيمار بود و ســال هاي آخر، 
بيماري اش چنان پيشــرفت كرده بود كه مدام 
در بيمارستان بستري بود. از طرفي آرزو سيگار 
مي كشــيد و دایي ام كه به  خاطر نظامي  بودن و 
سختگيري هایش كســي جرأت نمي كرد نزد او 
سيگار بكشد، در كمال تعجب ما كارش به جایي 
رسيده بود كه خودش براي آرزو سيگار مي خرید و 
به نظرم به خاطر آتویي كه دست آرزو داشت )قتل 
فرامرز( دیگر نمي توانســت به دخترش سخت 
بگيرد و از كارهاي او در عذاب بود. به همين دليل 
بود كه در نهایت نقشه قتل آرزو را كشيد و او را با 
همدستي همسرش به قتل رساند و جسدش را 

مثله و ناپدید كرد.
خواهر فرامرز ادامه مي دهد: آرزو در سال97 به 
قتل رسيد و پس از آن دایي ام مدعي بود كه او به 
خارج از كشور رفته، ازدواج مجدد كرده و زندگي 
خودش را دارد. تا اینكه پسرش بابك به این ماجرا 
مشكوك شد. بابك سال ها در خارج از كشور بود 
و مدتي پس از اینكه به ایران برگشت، به ماجراي 
ناپدیدشدن عجيب فرامرز و آرزو مشكوك شد. 
او حدس مي زد كه پدرش بالیي ســر آنها آورده 
و براي همين شروع به جســت وجو كرد و حتي 
فيلم هاي دوربين هاي مداربسته را بررسي كرد. 
احتماال فهميــده بود كه فرامــرز و آرزو به قتل 
رسيده اند؛ چراكه اخيرا رابطه او و پدر و مادرش 
به شدت بد شــده بود. حتي یك بار با آنها درگير 
شده بود و این درگيري آنقدر شدید بود كه بابك 
قهر كرد و براي چند ماه به خانه دایي بزرگم رفت 
و در آنجا زندگي مي كرد. او متوجه ماجراي قتل ها 
شده و پدر و مادرش را تحت فشار قرار داده بود، به 
همين دليل آنها تصميم گرفتند بابك را هم مثل 

فرامرز و آرزو به قتل برسانند.
براســاس این گزارش، پرونده ایــن جنایات در 
دادسراي جنایي همچنان تحت رسيدگي است و 
باید منتظر ماند كه پزشكي قانوني درباره شرایط 
جسماني و روحي مادر فرامرز نظر دهد. در صورتي 
كه مطابق نظریه پزشكي قانوني، این زن قادر باشد 
كه نسبت به سرنوشت قاتل پسرش تصميم گيري 
كند و رضایت او ثبت شــود، اكبــر خرمدین از 
قصاص خواهــد گریخت و در غيــر این صورت 
تصميم گيري درباره سرنوشت او مطابق ماده356 
قانون مجازات اسالمي )اگر مقتول یا مجني عليه 
یا ولي دمي كه صغير یا مجنون است ولي نداشته 
باشد و یا ولي او شناخته نشود و یا به او دسترسي 
نباشــد، ولي او، مقام رهبري است و رئيس قوه 
قضایيه با اســتيذان از مقام رهبري و در صورت 
موافقت ایشــان، اختيار آن را به دادستان هاي 
مربوط تفویض مي كند( با رئيــس قوه قضایيه 

خواهد بود.

خانواده داماد خرمدين با 

حضور در دادسراي جنايي 

تهران از قصاص او گذشتند

صنايع اشتهارد مشابه ساير صنايع كشور قطع برق داشته اند
روابط عمومي شركت توزیع نيروي برق البرز پيرو درج مطلبي با عنوان 
»خاموشي هاي مشكوك در شهرك صنعتي اشــتهارد« پاسخ داده 
است: »مطابق اعالم معاون بهره برداري و دیسپاچينگ مركز استان 
البرز، در چند روز گذشته خاموشي هاي ناشي از كمبود برق با توجه 
به كاهش دماي هوا و همكاري گسترده بخش هاي صنایع، كشاورزي، 
اداري و تجاري و صرفه جویــي جدي شــهروندان در زمينه اعمال 
مدیریت مصرف بهينه برق به حداقل ممكن رســيد اما در هفته هاي 
پایاني مردادماه به دليل كمبود توليد و افزایش شدید مصرف و خروج 
نيروگاه هاي برقابي، خاموشي هاي گســترده در كل كشور در قالب 
سهميه هاي اســتاني از این كمبود اعمال شد كه صنایع اشتهارد نيز 
در وضعيت كامال مشابه با سایر صنایع موجود در استان شاهد اعمال 
خاموشي هایي براســاس جداول زمان بندي اعالم شده بودند. البته 
در برخي ساعات به دليل اشكاالت فني و حوادث غيرمترقبه شبكه، 
خاموشي هاي خارج از برنامه زمان بندي نيز به صورت محدود در استان 
وجود داشته كه شهرستان اشتهارد هم از این قاعده مستثني نبوده 
است. در پایان با توجه به استمرار گرماي شدید هوا، از تمام شهروندان 
عزیز اســتدعا داریم تا پایان فصــل گرما و كمبود بــرق موجود، در 
ساعت هاي پيك یا اوج مصرف برق لوازم غيرضروري مانند جاروبرقي، 
لباسشویي، اتو و نظایر آن  را وارد مدار نكنند تا شاهد پایداري هرچه 

بيشتر شبكه برق در تابستان 1400 باشيم.«

تصادف بامدادي یك دستگاه اتوبوس با یك كاميون در حوالي طبس حادثه هولناكي را رقم زد و 
جان 4نفر را گرفت و به مصدوميت 21نفر دیگر منجر شد.

به گزارش همشهري، این حادثه ساعت 2:20بامداد دیروز در كيلومتر 34 محور طبس –بشروئيه 
اتفاق افتاد و در جریان آن اتوبوسي كه شامگاه شنبه از مشهد به سوي یزد به راه افتاده بود به شدت 
با یك كاميون تصادف كرد. دقایقي از این حادثه مي گذشت كه گروه هاي امداد و نجات خود را به 
محل حادثه رساندند. شدت حادثه به حدي بود كه در همان دقایق اوليه تعدادي از سرنشينان 
اتوبوس جان خود را از دست داده بودند و راننده كاميون نيز آســيب دیده بود. با آغاز عمليات 
امداد و نجات حادثه دیدگان معلوم شد كه در این حادثه 4نفر شامل 3نفر از سرنشينان اتوبوس 
و سرنشين كاميون به دليل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داده اند. همچنين 21نفر 
دیگر نيز مصدوم شده بودند كه توسط امدادگران به مركز درماني منتقل شدند. در همين حال 
احمد دهقان، رئيس مركز اورژانس اســتان یزد با تأیيد تعداد حادثه دیدگان گفت: این حادثه 
4كشته و 21مجروح برجا گذاشت كه حال 2مصدوم وخيم است. یكي از فوتي ها سرنشين تریلي 
و 3فوتي دیگر از مسافران اتوبوس بوده اند. به گفته وي مجروحان حادثه بالفاصله پس از اعالم با 

اعزام 7 آمبوالنس به بيمارستان سيدمصطفي خميني طبس منتقل شدند.

بابك آرزو  و فرامرز، مقتوالن
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ساعت به ميانه هاي روز كه مي رسيد دوچرخه  
قدیمي اش را سوار مي شد و آرام آرام ركاب مي زد. یاد

خيابان صفایيــه را پایين مي آمد كه برســد به 
چهارراه بيمارســتان و خيابان ارم. به روبه روي حرم حضرت 
معصومه)س( كه مي رســيد ســامي مي داد و مي گذشت تا 
مي رســيد به خيابان چهارمردان. از روزنامه فروشــي قدیمي 
چهارمردان مي گذشت و مي رســيد به پاساژ كوچك قدیمي 
صاحب الزمان )عج(. دوچرخه را گوشه اي مي گذاشت و در مغازه 
قدیمــي اش را بــاز مي كــرد. مي رفت و پشــت ميز شــلوغ 
كتابفروشي اش مي نشست. ریش ها و موهای مرتبش به نقره ای 

می زد و صورتش به سرخی و چشم هایش سبزآبی بود. 

  
اگر بخواهيم در ســده  اخير، از ميان مصححــان و محققان و 
فرهيختگاني كه نشــر و كتابفروشــي را به عنوان پيشه خود 
انتخاب كرده اند یكي دو نفر را انتخاب كنيم، در نيمه نخست 
قرن چهاردهم محقق ارجمندي چون علي اكبر غفاري، به خاطر 
تصحيح متن هاي بسياري از تراث شيعه بر صدر مي نشيند اما 
بي تردید نفر نخست كتابفروشان فاضل و فرهيخته و محقق در 
نيمه دوم قرن چهاردهم محســن بيدارفر است كه كتاب هاي 
بسياري را به تصحيح و تحقيق خود به كتابخانه فلسفه و عرفان 
اسامي در سال هاي اخير افزوده است. محسن بيدارفر، آخرین 
نماینده كتابفروشاني بود كه خود دستي در تحقيق و تصحيح 
دارند و شاید نشر و كتابفروشــي برایشان بيشتر وسيله اي بود 
براي انتشار آثاري كه مي دانستند باید به شكل امروزي منتشر 

شود.

  
صــداي اذان كه مي آمد به نمــاز مي رفت و بعــد از نماز چند 
دقيقه اي دوباره به كتابفروشــي مي  آمد. بعد ســوار دوچرخه  
قدیمي اش مي شد و دوباره خيابان ارم و صفایيه را ركاب مي زد و 
به خانه مي رفت. بقيه روز را به تصحيح و تحقيق مشغول مي شد 
تا غروب، همچنان كه از صبح تا ساعتي پيش از ظهر نيز به همين 
كار مشغول بود. ساعتي مانده به غروب دوباره همان راه را طي 
مي كرد و یك ساعتي چراغ كتابفروشي را روشن مي كرد تا اذان 
مغرب. بيش از 40سال برنامه روزانه محسن بيدارفر اینگونه بود. 
مشتریان ویژه كتابفروشي او كه بيشترشان اهل فلسفه بودند، 
مي دانستند كه اگر مي خواهند به كتابفروشي او بيایند 2ساعت 

در روز بيشتر فرصت ندارند.

  
اطاعاتي كــه درباره محســن بيدارفر موجود اســت در حد 
نقل قول هاي پراكنده اي است كه هم سن و ساالن او در فلسفه 
یا كساني كه بيشتر با او مأنوس بوده اند گفته اند ازجمله اینكه 
او از در تهران محضر اســتاداني چون ميرزا عبدالكریم روشن 
و ميرزاحســن مصطفوي دو تن از آخرین اســتادان فلســفه 
اســامي در مكتب تهران را درك كرده است و پس از عزیمت 
به قم)در ميانه هاي دهه50( درس خود را در محضر حضرات 
آیات جوادي آملي و حســن زاده آملي ادامه داده است. )البته 

به دليل فاصله سني نه چندان 
زیاد، رابطه بيدارفر و آقایان 
جوادي و حسن زاده بيشتر 
از اینكه استاد و شاگردي 
باشد، دوستانه بوده است.( 
یــا اینكــه محضــر ميرزا 

ابوالحسن شعراني، را در تهران 
و احتمــاال درس هاي عمومي 

عامه طباطبایي را در قم درك 
كرده است یا اطاعات خصوصي تري؛ 

مثل اینكه ازدواج نكرده و سال هاست 
كه با مادر خود زندگــي مي كند و به مراقبت 

از او مشغول است.
اما بيدارفر كمتر درباره خودش سخن مي گفت. گمان نمي كنم 
گفت و گویي از او در جایي منتشر شده باشد. بنابر آنچه مجيد 
جليسه، در صفحه خود منتشر كرده، روح اهلل مولوي، مستندي 
به نام كتابخوان درباره كتابفروشــان قدیمي قم ساخته است. 
آنجا محسن بيدارفر مي گوید كه »در سال هاي جواني در تهران 
به كار چاپ و نشر مشغول بوده و بعد كه در سال 1354از تهران 
به قم آمده انتشارات و كتابفروشي خود را در قم دایر كرده است 
و بيش از 40سال اســت كه به كار نشر مشغول است و بيش از 

40جلد كتاب به تصحيح و تحقيق خود منتشر كرده است.« 

  
كتابفروشــي بيدار آكنده از كتاب هاي فلســفي و عرفاني بود 
آن قدر كه اغلــب تنها به انــدازه حضور یكي دو نفر بيشــتر 
جانداشــت و مراجعه كنندگان باید منتظــر مي ماندند كه جا 
براي حضورشان خالي شود. شمار كتاب ها آن قدر زیاد بود كه 
گاهي خود او را نيز به سختي مي شد پشت كتاب ها تماشا كرد. 
كتابفروشي در یكي دو ســاعتي كه دایر بود، ميزبان بسياري 
از كتابخوانان و طاب و دانشــجویان و استادان و عالمان اهل 
فلسفه و عرفان بود. كمتر كسي است كه سال هایي را در قم به 
تحصيل فلسفه و عرفان اسامي مشغول بوده باشد و گذرش به 

كتابفروشي بيدار نيفتاده باشد.

  
محســن بيدارفر به رغم تحصيات حوزوي در محضر بزرگان 
هم عصر خود لباس روحانيت نپوشــيد. پيرمردي ساده بود از 
نســل مكاهایي كه مجموعه اي از دانش هاي گوناگون را در 
خود گرد آورده اند، درســت مثل علي اكبر غفاري. ساده لباس 
مي پوشيد و دوچرخه فرســوده  اش ســادگي او را دوچندان 
مي كرد. در كتابفروشي اش، بي آنكه فضل فروشي كند، مثل یك 
كتابفروش ساده مشتریان را راهنمایي مي كرد. تقریباً محال بود 
كسيـ   بدون آنكه او را بشناسدـ  به كتابفروشي اش قدم بگذارد و 
بفهمد آقاي كتابفروش مصحح بسياري از كتاب هاي آنجاست. 
درســت مثل آنچه درباره عارفان گفته اندنمی خواســت علم 
حجاب او شود و تمایزی با مردم عادی داشته باشد.  انگار تعمدا 
می خواست معمولی باشد  حتی معمولی تر از همه. لباس های 

تميز او از فرط سادگی به فرسودگی پهلو می زد. 

  
فهرست كاملي از كتاب هایي كه به تصحيح و تحقيق محسن 

بيدارفر منتشر شده است، در دست نيست؛ چرا كه او كتاب ها 
را در انتشارات خود و به تصحيح خود منتشر مي كرد و بعد كه 
كتاب نایاب مي شد به تجدید چاپ اقدام مي كرد. اما اگر گفته 
او را مبنا قرار دهيم شمارشان بيشــتر از 40جلد بوده است و 
احتماالً در فاصله توليد مستند »كتابخوان« تا امروز كمي به 
آن افزوده شده. عاوه بر این، بسياري از كتاب هاي او بيشتر از 

یك جلد بوده اند.
از كتاب هایي كه به تصحيح و تحقيق او منتشــر شــده است 
مي تــوان از »نص النصوص في شــرح الفصوص« كه شــرح 
سيدحيدر آملي بر فصوص الحكم ابن عربي است و »لقاء اهلل« از 
ميرزاجوادآقا ملكي تبریزي و »الجوهر النضيد« كه شرح منطق 
تجرید خواجه نصير طوســي اثر عامه حلي است و »نبراس 
الهدي« اثر ماهادي سبزواري، شــرح ماعبدالرزاق كاشاني 
از منازل الســائرین خواجه عبداهلل انصــاري، »المباحثات« 
ابن ســينا، »شرح االســماء الحسني« و »الشــموس الطالعه 
من مشــارق الزیاره الجامعه« اثر عامه سيدحسين همداني 
درودآبادي، »علم اليقين في اصول الدیــن«، »انوار الحكمه« 
اثر مامحســن فيض كاشــاني كه دومي خاصه اولي است و 
»شــرح فصوص الحكم« ابن تركه اصفهاني، نام برد. »عرفان و 
عرفان نمایان« ترجمه او از »كسر اصنام الجاهليه« ماصدراي 

شيرازي از معدود ترجمه هاي او است.

  
او تصحيح  هــاي خــود را اعراب گذاري نمي كرد یــا به تعبير 
دقيق تر به اعراب گذاري حداقلي اكتفا مي كرد و فقط كساني 
كه آشــنا به فلســفه بودند و زبان عربي را در حــد خواندن 
متن بدون اعراب مي دانســتند مي توانســتند از تصحيح هاي 
 او بهــره ببرند، اما مقدمه هــا و تعليقه هــا و پاورقي هاي او در 
راستاي ساده تركردن متن و شرح دشــواري ها و مشكله هاي 

متن بوده است.
محســن بيدارفر در نزدیك به نيم قرن فعاليــت علمي خود 
به تنهایي به اندازه یك مؤسســه بــزرگ علمي كتاب تصحيح 
و منتشر كرد. كافي اســت كارهاي او را با بنياد حكمت صدرا 
یا بنياد ابن سينا یا بســياري دیگر از مصححان و محققاني كه 
داعيه بســيار در تصحيح دارند مقایسه كنيم. به راحتي معلوم 

مي شــودكه كار او نه فقط از نظر كميت كه از جهت كيفيت 
نيز از آنها برتر اســت.  بيدارفر به مرجعيتي در تصحيح متون 
فلسفه و عرفان اسامي رسيده بود كه كتاب هاي او در بسياري 
از كتاب هایي كه در جهان اسام و دنياي عرب منتشر شده اند، 

محل ارجاع بوده است.

  
در سال هاي اخير او از پاساژ قدیمي صاحب الزمان)عج( كه از 
یك سو بيشتر به مركز دوخت و دوز لباس روحانيت تبدیل شده 
بود و از ســوي دیگر بازار عراقي هاي مقيم قم در انتهاي گذر 
خان تا پله هاي پاساژ پيش آمده بود و در حقيقت جایي براي 
كتابفروشي نداشت، به مجتمع ناشران قم نقل مكان كرد. حاال 
دوچرخه به چهارراه بيمارستان كه مي رسيد راه خود را به سمت 
یخچال قاضي كج مي كرد و او را به مجتمع ناشران مي رساند. 
آنجا نيز به رویه همه سال هاي گذشــته، یك ساعت مانده به 
ظهر و یك ساعت مانده به غروب كتابفروشي ساده خود را باز 
مي كرد و ميزبان اهل علم و فلســفه و عرفان بود. كتابفروشي 
تازه اش مثل كتابفروشي قدیمي ساده بود و پيرایه اي نداشت. 
بعد از نقل مكان به كتابفروشي تازه دوچرخه فرسوده خود را 
عوض كرد و سوار دوچرخه اي تازه تر  مي شد. ریش ها و موهای 
مرتبش یكدست نقره ای شده بود اما صورتش به سرخی می زد 

و چشم هایش هنوز سبزآبی بود. 

  
در انگشت شمار متن هاي مختصري كه در شبكه هاي اجتماعي 
درباره محسن بيدارفر نوشته اند به او لقب حكيم داده اند و حكيم 
چقدر برازنده اوست كه همه عمر را صرف حكمت كرد و مثل 
آنچه درباره حكماي بزرگ قدیم گفته اند جز به حكمت لب به 

سخن باز نمي كرد.

  
محسن بيدارفر بيستم شهریور1400 در 7 7 سالگي درگذشت. 
او آخرین ستاره نسل كتابفروشان و ناشران اهل علم و فلسفه 
و تصحيح و تحقيق بود و بعيد است در قرن آینده كسي مثل 

او ظهور كند.

سينما

»رویداد«شگفتانگيزونيز
»زاالوا«، تنها نماینده ایران برنده جایزه هفته منتقدان و جایزه فيپرشي شد 

هفتاد و هشــتمين جشــنواره فيلم ونيز با 
اهدای جایزه شير طایی به فيلم »رویداد« 
به كارگردانی»اودری دیوان«به پایان رسيد. 
»پنه لوپه كروز« بازیگر شناخته شده اســپانيایی نيز به دليل نقش آفرینی در فيلم 
»زنان مشــابه« به كارگردانی»پدرو المودوار« برنده جایزه بهترین بازیگر زن شد و 
جایزه بهترین بازیگر مرد نيز به یك بازیگر آسيایی رسيد.  به گزارش ورایتی، »اودری 
دیوان« كارگردان فرانسوی لبنانی تبار، جایزه شير طایی را از دستان »بونگ جون 
هو« رئيس هيات داوران هفتاد و هشتمين دوره جشنواره فيلم ونيز دریافت كرد. یك 
روز پيش از اهدای جوایز اصلی جشنواره فيلم ونيز نيز رویدادی بزرگ برای سينمای 
ایران رقم خود و فيلم »زاالوا« نخستين ساخته بلند ارســان اميری، امسال تنها 
نماینده سينمای ایران در هفتاد و هشتمين دوره جشنواره ونيز در نهایت توانست 
جایزه نخست بخش مستقل  هفته منتقدان تحت عنوان »جایزه بزرگ بهترین فيلم« 
و همچنين جایزه بهترین فيلم از نگاه هيات داوران انجمن بين المللی منتقدان فيلم، 

»فيپرشی« را به خود اختصاص دهد.

ششمينزنبرندهشيرطالیی
سال قبل نيز جایزه شــير طایی به »كلویی ژائو« كه یك كارگردان زن آمریكایی 
است به دليل ساخت فيلم»سرزمين كوچ نشــينان« اختصاص یافته بود. »اودری 
دیوان«، ششمين زنی اســت كه در طول 78 دوره برگزاری جشنواره ونيز توانسته 
جایزه شير طایی به عنوان جایزه برتر را از آن خود كند. پيش تر در جشنواره فيلم 
ونيز سابقه نداشته كه 2 سال متوالی برترین جایزه این جشنواره به 2 كارگردان زن 
اختصاص یابد. امسال را شاید بتوان از جهتی سال كارگردانان زن فرانسوی نيز ناميد. 
در جشنواره كن كه همين چندی پيش برگزار شد، »ژوليا دوكورنو« كارگردان زن 

فرانسوی فيلم »تيتان« برنده جایزه نخل طای كن شده بود.
اختصاص جایزه شــير طایی ونيز به »اودری دیوان« نشــان از آن دارد كه نسل 
جدیدی از فيلمسازان زن در حال پيشتازی در عرصه سينما هستند.  فيلم»رویداد« 
كه منتقدان آن را فيلمی قوی درباره یكی از اصلــی ترین موضوعات زنانه توصيف 
كرده اند، درباره موضوع پربحث و جنجاال برانگيز »سقط« است. داستان این فيلم در 
فرانسه اوایل دهه 1960 ميادی و زمانی كه »سقط« همچنان در فرانسه یك تابو و 

موضوعی جنجال برانگيز تلقی می شد، می گذرد.

فيلمهایبدونشيرطالیی
»اودری دیوان« اما در این دوره از جشنواره توانست با كسب جایزه شير  طایی، از 3 
فيلم ساخته نتفليكس كه هر 3 نيز از اميدهای اصلی كسب برترین جایزه جشنواره 
ونيز بودند، پيشی بگيرد؛ البته هر 3 این فيلم ها نيز برنده یكی از جوایز برتر این دوره 
از جشنواره شدند؛ فيلم زندگينامه ای »دست خدا« به كارگردانی»پائولو سورنتينو« 
كه عاوه بر ناكامی در كسب جایزه شير طایی نتوانست جایزه ویژه هيات داوران این 
دوره از جشنواره را كسب كند، توانست جایزه»مارچلو ماسترویانی« كه به بهترین 
بازیگر نوظهور اختصاص می یابد را برای بازی درخشان»فيليپو اسكوتی« در فيلم 
»دســت خدا« به خود اختصاص دهد. فيلم »قدرت ســگ« به كارگردانی »جين 
كمپيون« كه فيلمی در ژانر وسترن با بازیگری »بندیكت كامبربچ« بود، نيز از كسب 
جایزه اصلی جشنواره باز ماند، با این حال »جين كمپيون« جایزه شير نقره ای بهترین 
كارگردانی را از آن خود كرد. »مگی گيلنهال« بازیگری كه در این دوره با اولين فيلم 
خود با نام»دختر گمشده« در جشنواره حضور یافته بود، نيز توانست جایزه بهترین 
فيلمنامه را به دليل اقتباس استادانه سينمایی از رمان »النا فرانته« كه درباره تفكرات 
سياه مادرانه است، از آن خود كند.  در كنار فيلم های »دست خدا«، »قدرت سگ« 
و »دختر گمشده«، فيلم های»اسپنسر« ساخته »پابلو الرائين« و »كارت شمار« به 
كارگردانی»پل شــریدر« هم از نظر منتقدان از اميدهای اصلی كسب جایزه شير 
طایی محســوب می شــدند كه در این دوره به این 2 فيلم اخير، در هيچ رشته ای 

جایزه ای اختصاص نيافت. 
»مادران مشابه« یكی دیگر از فيلم های تحســين شده توسط منتقدان در روزهای 
اول هفتاد و هشتمين دوره جشــنواره ونيز نيز از فيلم هایی بود كه نتوانست جایزه 
شير طایی یا جایزه ویژه هيات داوران را از آن خود كند، اما »پنه لوپه كروز« بازیگر 
 شناخته شــده اســپانيایی كه پيش تر نيز در فيلم »همه می دانند« اصغر فرهادی

نقش آفرینی كرده بود، توانست برای نقش آفرینی در فيلم »مادران مشابه« جایزه 
بهترین بازیگر زن را از آن خود كند. 

یکآسيایی؛بهترینبازیگرمردونيز
»جان آرسيا« بازیگر فيليپينی به دليل بازی در فيلم جنایی و 3 ساعت و نيمه»در 
كار: گمشده 8«، به كارگردانی»اریك متی« برنده جایزه بهترین بازیگر مرد هفتاد و 
هشتمين جشنواره فيلم ونيز شد.  »ميكل آنجلو فرامارتينو« نيز به دليل ساخت فيلم 
نيمه مستند»حفره« توانست جایزه ویژه هيات داوران را از آن خود كند.  در بخش 
افق های جشنواره ونيز هم »الئوریناس بارسيا« با فيلم »زوار« برترین جایزه را از آن 
خود كرد. »الور كاالمی« نيز به دليل ایفای نقش در فيلم »تمام وقت« جایزه بهترین 

بازیگر زن بخش افق های جشنواره ونيز را از آن خود كرد.

نگاهی به برندگان هفتاد و هشتمین دوره جشنواره ونیز
جوایزبخشمسابقهاصلی

جایزهمارچلوماســترویانیبهترینبازیگرنوظهور:فيليپواسکوتیبرای
فيلم»دستخدا«،جایزهویژههياتداوران:»حفره«ساختهميکلآنجلو
فرامارتينو،بهترینفيلمنامه:مگیگيلنهالبرایفيلم»دخترگمشــده«،
بهترینبازیگرمرد:جانآرسيادرفيلم»درکار:گمشده8«،بهترینبازیگر
زن:پنهلوپهکروزبهدليلنقشآفرینیدرفيلم»مادرانمشابه«،جایزهشير
نقرهایبهترینکارگردان:جينکمپيونبرایفيلم»قدرتســگ«،جایزه
بزرگهياتداوران:»دستخدا«ساختهپائولوسورنتينووجایزهشيرطالیی

بهترینفيلمبه»رویداد«ساختهاودریدیوانازکشورفرانسه.

جوایزبخشافقها
بهترینبازیگرمرد:پیستچحونبرایبازیدرفيلم»ساختمانسفيد«،
بهترینبازیگرزن:الورکاالمیبراینقشآفرینــیدرفيلم»تماموقت«،
جایزهویژههياتداوران:»جنبشبزرگ«ســاختهموکایروروسو،بهترین
کارگردانی:اریکگراولبرایفيلم»تماموقت«،بهترینفيلمنامه:»107مادر«
نوشتهمشترکپيترکریکسوایواناوستروچوفسکی،بهترینفيلمکوتاه:
»اسکلتها«ساختهکریستوبللئونویواخينکوچينا،جایزهشيرآینده
جایزه»لویيجیدیلورنتيس«،بهترینفيلماول:»معصوم«ساختهمونيکا
استانوجرجچيپرليلهمارک،بهترینفيلم:»زوار«ساختهالئوریناسباریسا.

آرشنهاوندي
روزنامه نگار

 چند سطر در سوگ محسن بيدارفر، محقق ارجمند فلسفه و عرفان
 و كتابفروش و ناشر فرهيخته بي جایگزیني كه در نزدیك  به

 نيم قرن فعاليت خود به تنهایی به اندازه یك موسسه بزرگ علمی
كتاب تصحيح و منتشر كرده است 

حکیم بیدار

مرتضيکاردر
روزنامه نگار
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 جوزف ناي
استاد روابط بين الملل دانشگاه هاروارد

كيوسك

 اف بي آي در آمریكا به دستور 
رئيس جمهور این كشــور، گزارش

16صفحه از اسناد مربوط به 
حمله تروریستي 11ســپتامبر 2001 در 
این كشــور را از حالت طبقه بندي خارج 
كــرده و جزئيــات تــازه اي از روابــط 
تروریست ها با برخي مقامات سعودي فاش 

كرده است.
به گزارش الجزیره، این اسناد تماس هاي 
مهاجمــان با همكاران ســعودي خود در 
آمریكا را فــاش مي كند اما شــواهدي از 
همدستي دولت عربستان با تروریست ها 

ارائه نمي كند.
این نخســتين بار اســت كه بخشــي از 
تحقيقات دولت آمریكا درباره 11سپتامبر 
در دولت جدید منتشر مي شود. بایدن در 
هفته هاي اخير با فشــار زیاد خانواده هاي 
قربانيان حمله 11ســپتامبر براي انتشار 
اســناد محرمانه مواجه بــود. بازماندگان 
قربانيــان 11ســپتامبر، عليــه مقامات 
رده باالي ســعودي به اتهام همدستي با 
تروریست ها، شــكایت كرده اند و به شدت 
خواهان انتشــار اســنادي هســتند كه 
به نظرشان در نهایت مي تواند ادعاي  آنها 

را ثابت كند.
گمانه زني ها درباره نقش عربستان سعودي 
در این حملــه بالفاصله بعــد از انجام آن 
شــروع شــد چون 15نفر از 19مهاجم 
ســعودي بودند. اســامه بن الدن، رهبر 
القاعــده در آن زمــان هــم كــه حمله 
تحت رهبري او انجام شــد، عضو یكي از 
خانواده هاي سرشــناس ســعودي بود و 
ارتباط نزدیكي با دربار عربستان سعودي 

داشت.
دولت عربســتان هرگونه دخالت در این 
حمله را رد كرده است. سفارت این كشور 
در واشــنگتن گفته كه از افشــاي اسناد 
مربوط به حمالت 11ســپتامبر استقبال 

مي كند.
بایدن هفته گذشــته بعد از آن به وزارت 
دادگســتري دستور داد این اســناد را از 
حالت رده بندي خارج كند كه با مقاومت 
بازماندگان براي شركت در مراسم یادبود 
آنها مواجه شــد. به صورت سنتي، مراسم 
یادبــود قربانيان 11ســپتامبر با حضور 
روســاي جمهور پيشــين آمریكا برگزار 
شده اســت اما این بار این سنت به خاطر 
پافشاري قربانيان به انتشار اسناد، در خطر 
بود. این اسناد ســاعاتي بعد از برگزاري 

یادبود قربانيان در نيویورك، پنسيلوانيا و 
ویرجينيا آزاد شدند.

خانواده هــاي قربانيان، عــالوه بر اجراي 
عدالت، خواســتار دریافت ميلياردها دالر 
غرامت از دولت عربستان سعودي هستند.

این اســناد كه بخش هاي زیادي از آن به 
دســتور قضایي كامال مخدوش هستند و 
تمامي محتواي آن فاش نشده، ارتباط یك 
شهروند عربستان ســعودي با دو مهاجم و 
كمك هاي چشمگير لجستيكي او به این 

دو را نشان مي دهد.
هویت این مرد مشخص نيست اما گفته 
مي شود او یكي از كارمندان كنسولگري 
عربســتان در لس آنجلس بوده اســت. 
یكي از رابط هاي او، عمــر البيوني، یك 
شهروند ســعودي بوده است. البيوني كه 
ارتباط هایي هم با دولت عربستان داشته، 
به دو نفر از ربایندگان كمك كرده است 
تا در سن دیه گو یك آپارتمان پيدا كنند و 
مستقر شوند. او گفته است كه به صورت 
تصادفي با نواف الحمزي و خالد المظهر 
در یك رســتوران مالقات كرده است. با 
این حــال این احتمال مطرح می شــود 
كه این مالقــات، از پيــش برنامه ریزي 
شده باشد و بخشــي از همكاري هاي او 
با دو هواپيما ربا بوده باشــد. در آن زمان، 
ارتباط هاي تصادفي بخشــي از شــگرد 
القاعده و رابط هایش در آمریكا بوده است. 
البيوني به این دو نفر كمك كرده تا مستقر 
شــوند و عالوه بر آن براي مســافرت در 
آمریكا و امور مالي به آنها مشاوره مي داده 

است.
در این اسناد همچنين به نام فهد الثميري، 
یك دیپلمات كنسولگري در لس آنجلس 
اشاره شده كه دیدگاه هاي افراطي داشته 
است. در این اســناد به این مسئله اشاره 
شــده كه  الثميري با خانــواده دو برادر 
ســعودي  كه بعــدا در گوانتانامو زنداني 

شدند ارتباط تلفني داشته است.
انــدرو دوك مالونــي، عضو مؤسســه 
حقوقي كه نماینده خانواده هاي قربانيان 
11ســپتامبر اســت 3 روز پيش درباره 
نقش عربســتان در این واقعه گفته بود: 
»مشخص نيســت كه كدام بخش هاي 
دولت احتماال از اینكه چه اتفاقي در حال 
افتادن بــوده خبر داشــته اند اما چيزي 
كه مشخص اســت این است كه مقامات 
رده باال و ميــان رده اي كه بــراي دولت 
ســعودي كار مي كردند بخشــي از این 

توطئه بوده اند.«
به گفتــه او، وكالي بازمانــدگان قربانيان 
11ســپتامبر معتقدنــد مي توانند وجود 
ارتباط بيــن مقامات دولتی ســعودي با 

عامالن 11سپتامبر را ثابت كنند.
پيش از این در ســال 2004، كميسيون 
مســتقل 11ســپتامبر آمریــكا اینطور 
نتيجه گيري كرده بود كه دولت عربستان 
از حمله ناآگاه بوده است. این كميسيون 
شــواهدي پيدا نكرده بود كــه ثابت كند 
مقامات سعودي نقشي در آن داشته اند. با 
این حال این مسئله را تأیيد كرده بود كه 
مؤسسات خيریه اي كه ارتباط نزدیكي با 
دولت عربستان دارند، از مهاجمان حمایت 

كرده اند.
به همين خاطر اســت كــه خانواده هاي 
قربانيان منتظر شــواهد جدید هستند تا 

نقش مقامات سعودي ثابت شود.
گزارش كميســيون 11ســپتامبر البته 
كامل نبود و تهيه كنندگان آن، به اســناد 
تحقيقاتي كه سال ها بعد توسط اف بي آي 

انجام شده دسترسي نداشته اند.
در سال 2002 هم یك تحقيق در كنگره 
كه رهبري آن به عهده سناتور باب گراهام 
بود اطالعاتي را درباره ارتباط سعودي ها 
با 11ســپتامبر گردآوري كرد. گراهام در 
سال 2015 گفته بود كه اگر جامعه آمریكا 
از نقش عربستان در 11سپتامبر خبردار 
شود،  به شدت خشــمگين خواهد شد. در 
این تحقيق كه در سال2016 منتشر شد 
آمده است كه مهاجمان، از حمایت افرادي 
برخوردار شــده اند كه با دولت عربستان 

سعودي ارتباط داشته اند.
تري اســترادا، همســر یكي از قربانيان 
11ســپتامبر در بيانيه اي از جانب دیگر 
بازماندگان قربانيان این حمله تروریستي 
به آزادســازي اســناد واكنش نشان داده 
و گفته اســت این اســناد، هرگونه تردید 
درباره همدستي ســعودي ها با حمله را از 

بين مي برد.
او گفته اســت: »حاال كه اسرار سعودي ها 
فاش شده، وقت آن رسيده است پادشاهي 
)عربســتان( نقش مقامات خــود در قتل 

هزاران نفر در خاك آمریكا را قبول كند.«
برت ایگلسون هم كه پدرش را در حمالت 
11سپتامبر از دست داده، گفته است كه 
انتشار اســناد اف بي آي به جست و جوي 
حقيقــت و عدالــت از ســوي او و دیگر 

بازماندگان سرعت مي بخشد.

دولت تازه تاسيس لبنان به رياست نجيب ميقاتي 
تنها 8 ماه فرصت دارد تا مانع از فروپاشي كامل 
اقتصاد اين كشور شــده و در عين حال زمينه 
را براي برگزاري انتخابــات پارلماني و اجراي 
اصالحات بنيادين در نظام بانكي مهيا كند. به 
نوشــته روزنامه العربي الجديد، اجراي چنين 
ماموريتي در شرايط كنوني لبنان بدون دريافت 
كمك هــاي خارجي و حمايت هــاي صندوق 

بين المللي پول ممكن نيست. 

نيروهاي امنيتي اسرائيل موفق شدند 4نفر از 
6فلسطيني فراري زندان جلبوع را دستگير 
كنند. اين افراد هفته گذشته از طريق تونلي كه از 
سلول خود به بيرون زندان حفر كرده بودند، فرار 
كردند. يكي از دستگيرشدگان، زكريا زبيدي، 
فرمانده ســابق گردان هاي شهداي االقصي، 

شاخه نظامي جنبش فتح است. 

روزنامه فايننشال تايمز ]انگليس[

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

روزنامه جروزالم پست ]اسرائيل[

هشدار درباره روابط آمريكا و تايوان

تالش براي مهار فروپاشي لبنان

دستگيري 4فلسطيني فراري

فايننشال تايمز در گزارشي درباره اقدامات اخير 
آمريكا در قبال تايوان هشدار داده است. دولت 
تايوان با موافقت آمريكا قرار است نام دفتر خود 
در آمريكا را از » شوراي هماهنگي امور آمريكاي 
شمالي« به »شوراي تايوان براي امور اياالت متحده« 
تغيير دهد. اين تغيير، نشان دهنده جدي ترشدن 
حضور سياسي تايوان در خاك آمريكاست. چين، 
تايوان را بخشــي از خاك خود مي داند و بارها در 

مورد اينگونه اقدامات هشدار داده است.

نگاه

دنياي متفاوت پس از 11سپتامبر

20 ســال از حوادث 11 ســپتامبر 
گذشته اما صحنه آویزان شدن آدم ها 
از برج هاي دوقلــوي نيویورك پس از 
برخورد هواپيماها هرگز از یاد نمي رود؛ آدم هایي كه بســياري 
از آن ها لحظاتي بعد به اميد زنده ماندن خود را به پایين پرتاب 

كردند. 
20سال پس از وقوع حمالت تروریســتي 11سپتامبر، همچنان 
برخي معتقدند كــه این حادثه هيچ اثري بــر موقعيت آمریكا در 
جهان نداشته اســت. آنها بر این باورند كه تخریب برج هاي دوقلو 
آنقدرها حادثه بزرگي نبود كه بخواهد بــر وجهه آمریكا به عنوان 
قدرتمندترین كشــور جهان، اثرگذار باشد. در سال2001، توليد 
ناخالص ملي آمریكا حدود 3درصد كاهش داشــت و این حمالت 
بيش از 40ميليارد دالر خرج روي دســت شــركت هاي بيمه اي 
گذاشــت؛ اما همين افراد مي گویند كه چنيــن هزینه اي در برابر 
اقتصاد 10تریليون دالري آمریكا در آن ســال ها آنقدرها اهميت 
نداشته است. از سوي دیگر، مي گویند: 3هزار نفري كه در جریان 
حمالت 11سپتامبر كشته شدند، در برابر تلفاتي كه آمریكایي ها 
هر ساله در جریان ســفرهاي خود مي دهند، آمار ناچيزي است. 
به اعتقاد من، تاریخ، حوادث 11ســپتامبر را در ســطح حمله 
سال1941 ژاپن به پرل هابر قرار خواهد داد. حمله غافلگيرانه 
به پایگاه نيروي دریایي آمریكا در هاوایي بيش از 2400كشته 
به جا گذاشت و دست كم 19شناور آمریكایي ازجمله 8ناو جنگي 
را نابود كرد. باید پذیرفت كه تأثير رواني هر دو حمله بر آمریكا 
و آمریكایي ها بســيار بيشــتر از تأثير فيزیكي آنها بوده است. 
فرانكلين روزولــت، رئيس جمهور وقت  آمریــكا ، تا پيش از آن 
بسيار تالش مي كرد تا افكار عمومي آمریكا را براي ورود به جنگ 
جهاني آماده كند،اما موفق نبود. حمله بــه پرل هابر همه  چيز 
را تغيير داد. جورج بوش تا پيش از حمالت 11ســپتامبر دائما 
به دنبال كردن یك سياســت خارجي ميانه رو تأكيد داشت اما 
این حادثه به كلي دیدگاه او را تغيير داد. حمالت 11سپتامبر، 
آمریكا را وارد جنگي بي پایان در افغانستان و عراق كرد. حمالت 
11سپتامبر نشان مي  دهد تروریسم بيش از آنكه به دنبال تخریب 
فيزیكي باشــد، به دنبال وارد كردن ضربه روحي و رواني است. 
براي گروه هاي تروریستي بزرگ انفجار مهم نيست؛ مهم صحنه 
دراماتيكي اســت كه خلق مي كنند. تكرار هزاران باره تصاویر 
فروپاشي برج هاي دوقلو در تلویزیون هاي جهان، درست همان 

چيزي بود كه اسامه بن الدن مي خواست.
با این حال، تصميم هاي اشتباه بعدي، بيش از حادثه 11سپتامبر 
به آمریكا ضربه زد. جنگ هایي كه آمریكا بعد از این حادثه به راه 
انداخت، كشته هاي بيشتري برجا گذاشت. در واقع ضربه اي كه 
القاعده به آمریكا زد، بسيار كوچك تر از ضربه اي بود كه آمریكا 
به خودش وارد كرد. آمارها نشان مي دهد حدود 15هزار نيروي 
نظامي آمریكایي و پيمانكار همكار ارتش آمریكا در جنگ هایي 
كه این كشور بعد از 11ســپتامبر به راه انداخت كشته شده اند. 
هزینه این جنگ ها بيش از 6تریليون دالر برآورد مي شود؛ به این 
آمار اضافه كنيد هزاران انسان بي گناهي كه در جریان درگيري ها 
كشته و ميليون ها انسان دیگري كه آواره دیگر كشورها شده اند. 
فارغ از اینها، در تمام ســال هایي كه آمریكا باید فكري به حال 

مهار چين مي كرد، درگير جنگ هاي خاورميانه بود.
20سال بعد، آمریكا افغانســتان را ترك كرده و این كشور را به 
همان گروهي تقدیم كرده اســت كه به القاعــده پناه داده بود. 
تصميم جو بایدن براي اجراي برنامه خروج، با انتقادهاي بسياري 
روبه رو شده است اما فراموش نكنيم كه پروژه »ملت  سازي« در 
كشوري كه ميان قبایل مختلف تقسيم شده است، شدني نيست. 
مدیریت فاجعه بار دولت بایدن در زمان خروج نيروهاي آمریكایي 
یك رسوایی بزرگ بوده است اما باید پذیرفت كه در طوالني مدت 
این تصميم به نفــع آمریكا خواهد بود. خروج از افغانســتان به 
دولت بایدن این امكان را مي دهد كه روي مسئله مهم تر یعني 

استراتژي مهار قدرت چين متمركز شود.
20سال پس از 11سپتامبر، مســئله تروریسم همچنان جدي 
است و گروه هاي تروریستي قطعا باز هم دست به حمله خواهند 
زد اما محور استراتژي ضدتروریسم آمریكا باید این باشد كه دیگر 
هرگز در دام این گروه ها نيفتد. ضربه اي كه ورود به جنگ هاي 
تازه به آمریكا وارد خواهد كرد، بسيار بزرگ تر از ضربه اي است 

كه حمالت تروریستي وارد مي كنند.
Project-Syndicate :منبع

خالد شيخ محمد؛مغز متفكر 11سپتامبر
»لحظاتي پس از شروع جلسه دادگاه، متهم با ســخنان خود قاضي و 
تمامي حضار را غافلگير كرد. او با صــداي بلند گفت نمي خواهم وكيلي 
آمريكايي كه به رياســت جمهوري جورج بوش اعتقاد دارد از من دفاع 
كند. مدافع حقيقي من خداست. قاضي پرســيد مي داني ممكن است 
حكم اعدام براي تو صادر شود؟ پاسخ داد اين آرزوي من است؛ از همان 
سال هايي كه با روس ها در افغانســتان مي جنگيديم تا كنون... .« اينها 
بخشي از روايت مربوط به نخستين جلســه دادگاه خالد شيخ محمد 
در سال2008، به اتهام مهندســي و اجراي عمليات 11سپتامبر است؛ 
شهروندي پاكستاني-كويتي كه به ادعاي رسانه هاي آمريكايي زماني 
سومين فرمانده وقت گروه تروريســتی القاعده بوده است. با گذشت 
2دهه از حادثه 11سپتامبر، همچنان سرنوشت مبهم شيخ محمد بر اين 
پرونده خونين سنگيني مي كند. او سال2003 در مكاني نامعلوم داخل 
خاك پاكستان، توسط سازمان سيا دستگير شده و پس از بازجويي هاي 
موقت )نزديك به 4هفته( در يكي از زندان هاي لهستان، باقي عمر خود 
را در زندان گوانتانامو در نزديكي كوبا گذرانده است. با اين حال دستگاه 
قضايي آمريكا تا كنون از صدور حكم شيخ محمد خودداري كرده؛ امري 
كه نارضايتي بسيار شديدي را در ميان خانواده هاي قربانيان 11سپتامبر 
و همچنين افكار عمومي آمريكا به دنبال داشته است. به روايت روزنامه 
واشنگتن پست، شيخ محمد پس از مرگ بن الدن بدون شك مهم ترين 
بازمانده واقعه 11سپتامبر به حساب مي آيد؛ مردي كه راز عبور باورنكردني 
مهاجمان از ديوار آهنين امنيت آمريكا و حمله به برج هاي تجارت جهاني 

را در سينه خود نگاه داشته است.
براساس اسناد منتشر شده از پرونده 11سپتامبر، شيخ محمد 56ساله 
كه متولد پاكستان است و در كويت زندگي كرده، در سن 32سالگي براي 
نخســتين بار)1996( ايده حمله به برج هاي تجارت جهاني را با اسامه 
بن الدن، رهبر ســابق گروه القاعده در ميان مي گذارد. البته او پيش تر 
به مدت 3ســال جزئيات چنين ايده اي را با همكاري برادر خود، رمزي 
يوسف مورد بررســي قرار داده بود؛ زماني كه هر دو جوان در يكي از 
دانشگاه هاي آمريكايي واقع در خليج فارس تحصيل مي كردند. اگرچه 
رسانه هاي آمريكايي شيخ محمد را يكي از اعضاي عالي رتبه سازمان 
القاعده در دهه1990 به شمار مي آورند اما دست كم اسناد منتشر شده 
تا به امروز خالف اين ادعا را نشــان مي دهد. بر اين اســاس، او جواني 
اســالم گرا و متمايل به گرايش هاي جهادي القاعده بوده كه برنامه هاي 
متعددي براي حمله عليه منافع غرب را در ســر مي پرورانده اما هرگز 
اموال و امكانات الزم براي اجراي چنين حمالتي را در اختيار نداشــته 
اســت. او در واقع براي تامين نيازهاي خودجهت اجراي عمليات هاي 
مذكور به القاعده مراجعه كرده و از سوي اين سازمان مورد حمايت قرار 
مي گيرد. در گزارش اف بي آي درباره شيخ محمد آمده: او جواني با سطح 
تحصيالتي باال، هوش قابل قبول و روابط گسترده است كه تمام امكانات 
خود را براي ضربه زدن به منافع آمريكا به كار گرفته است. شيخ محمد 
سال2006 براي نخستين بار در جريان دادگاهي نظامي به نقش خود در 
طراحي، هدايت و اجراي حمالت 11سپتامبر اعتراف كرد. همچنين تالش 
براي اجراي 29عمليات تروريستي ديگر ازجمله بمب گذاري در مركز 
شهر لندن، سقوط هواپيماي مسافربري بر فراز اقيانوس اطلس، حمله به 
كلوب تفريحات شبانه در اندونزي و... نيز در كارنامه وي ديده مي شود؛ 

اگرچه بخش اعظم اين تالش ها ناكام بوده است.
اگرچه رسانه ها و افكار عمومي آمريكا از سال2003 با نام شيخ خالد محمد 
به عنوان مرد پشت پرده حمالت 11سپتامبر آشنا شدند اما دستگاه هاي 
اطالعاتي اين كشور از 10سال قبل او را مي شناختند. براساس خاطرات 
فرانك بيليگرينو، افسر سابق سازمان سيا، شيخ محمد در يكي از حمالت 
تروريستي محدود سال1993 در داخل آمريكا نقش داشته و از آن زمان 
به عنوان يكي از سوژه هاي ســيا تحت رصد قرار گرفته بود. بيليگرينو 
مي گويد: بررسي هاي ما نشان داد يكي از كانال هاي انتقال پول به داخل 
آمريكا براي حمايت از تروريســت ها، فردي به نام شيخ محمد بوده كه 
دائما ميان پاكستان، افغانســتان و برخي كشورهاي عربي خليج فارس 
در رفت وآمد است. در نتيجه پيگيري هاي تيم تحقيقات سيا، سرانجام 
در سال1995 )يك سال پيش از طرح ايده حمالت 11سپتامبر با بن الدن( 
موقعيت شيخ محمد براي مدتي محدود در قطر شناسايي مي شود. بر اين 
اساس مجموعه اي به فرماندهي بيليگرينو فورا براي دستگيري وي عازم 
يكي از ايســتگاه هاي اطالعاتي آمريكا در عمان شده تا شيخ محمد را 
شبانه دستگير كرده و از طريق مسقط به آمريكا منتقل كنند اما تالش هاي 
اين مجموعه در آخرين دقايق به دليل عدم همكاري كامل از سوي سفارت 
آمريكا در قطر با شكست روبه رو مي شود. بيليگرينو در اين باره مي گويد: 
همكاران ما در قطر درباره اهميت دستگيري فوري شيخ محمد قانع نشده 
و به دليل نگراني از واكنش احتمالي دوحه، همراهي الزم را نداشتند. او 
ناكامي عمليات دستگيري شيخ محمد را يكي از بزرگ ترين شكست هاي 
دوران فعاليت خود در سازمان سيا به شمار مي آورد؛ شكستي كه نتايج 

آن 8سال بعد با حادثه 11سپتامبر نمايان شد.

 اف بي آي اسناد جديدي درباره حمالت تروريستي 11 سپتامبر منتشر كرده
كه از روابط تروريست ها با برخي از مقامات سعودي  پرده برداشته است

رد پاي سعودي ها در حمالت 11 سپتامبر
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درصد
نتیجه یك مطالعه نشان 
می دهد كه تزریق دوز 

اول واكسن كرونا موجب 
كاهش ۴ درصد افسردگی 
خفیف در بزرگساالن شده 

است. فرانسیسكو پرز 
آرس، اقتصاددان مستقر 

در واشنگتن دی سی و 
مركز تحقیقات اقتصادی 

و اجتماعی دانشگاه 
كالیفرنیای جنوبی و محقق 
ارشد این مطالعه گفته: 

افرادی كه واكسینه شده اند 
با كاهش ناراحتی های روحی 
روبه رو شده اند و این موضوع 

نشان می دهد كه كاهش 
خطرات سالمتی به كاهش 

استرس تبدیل می شود.
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درصد
این مطالعه كه هفته جاری 

 در مجله
 PLOS ONE منتشر 
شده است، همچنین 

نشان می دهد بزرگساالن 
آمریكایی كه از دسامبر 

۲۰۲۰ تا مارس ۲۰۲۱ واكسن 
كرونا دریافت كرده اند 

عالوه بر افسردگی خفیف، 
۱۵ درصد از خطر افسردگی 
شدید خود رانیز كاسته اند.
 محققان دریافتند افرادی 
كه تا ماه مارس واكسینه 

نشده اند نسبت به افرادی 
كه در نخستین موج های 

توزیع واكسن كرونا، 
واكسن خود را تزریق 

كرده اند، دارای سطوح 
باالتری از اضطراب و 
افسردگی هستند.
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عدد خبر

حافظ

سايه ای بر دل ريشم فكن  ای گنج روان

كه من اين خانه به سودای تو ويران كردم

 رئیس جمهور 
 ژنرال و زبان مشترك آن سال ها

كم كم دارد نيم قرن  می شود از آن روز حمیدرضا محمدی
كه ژنــرال دست نشــانده، رئيس جمهور 
برخاسته از مردم را به خاك و خون كشيد. 
اولی يك راست افراطی بود و گماشته اياالت 
متحده، و دومی يك چپ تمام عيار بود و در 
انديشه برابری. سر نترسی داشت و حواسش 
به مردمش بود و در آن سه ســال 1970تا 
1973همه دوستش داشتند. با رأی باال آمده 
بود اما با كودتايی خونين به زير كشيده شد.

سخنرانی هايش پرشور بود و عينك معروفی 
داشت كه به امضايش تبديل شده بود. زبان 
او، زبان گفت وگو بود اما اويی كه در مقابلش 
ايستاد و دست به داغ و درفش زد، رزم جامه 
بر تن داشــت. آنانی كه او را گمارده بودند 
چنين می خواســتند، كه موی دماغ شان 
شده بود. می خواســتند هرطور شده كلك 
»سالوادور آلنده« كنده شود و به »آگوستو 
پينوشه« متوسل شدند و دست آخر چنين 
هم شد؛ 11سپتامبر 1973آقای رئيس جمهور 
در خون خود غلتيد و آقــای ژنرال از پس 
همان خون، تا 17 سال، هزاران خون ديگر 

ريخت.
امپرياليسم می خواست تنها خودش حاكم 
باشد و ممالك ضعيف  را ضعيف تر نگه دارد. 
برايش سنگين بود پذيرش جز اين. اما مردم 
آن ســرزمين ها تاب و طاقتش را نداشتند 
و ديگر خســته از ظلم آنها و گماشــتگان 
خودكامه شــان بودند. هميــن هم بود كه 
سال های جنگ سرد، به خصوص، دهه های 
50 تا 70 ميالدی، روزگار اوج چپ گرايی بود؛ 
از آمريكای التين و قلب آفريقا تا خاورميانه و 
شرق اروپا. از ايران و الجزاير و مصر و اندونزی 
تا كوبا و شــيلی و نيكاراگوئه و آرژانتين و 
بســيار ديگر. يك بار از راه انتخابات و باری 
ديگر با كودتا. ازجمله در ايران هم ســكه 
چپ انديشی اعتبار بسياری داشت و كمتر 
كسی را شايد می شد يافت كه اگر فعاليت 
عريانی هم نداشت، دســت كم به آنها ميل 

می كرد.

 اين انديشه چنان شوری در جوانان آن دوران 
برانگيخته بود كه حتی تا پاريس هم كشيده 
شد و جنبش موسوم به می 1968را شكل داد. 
افزون بر تشكل های دانشجويی، روزنامه ها 
هم آكنده از فضايی چنين بود. شــاعران 
و نويســندگان در ثنای آن قلم به دســت 
می گرفتند. حاال ديگر »چپ« شده بود مد 
آن سال ها؛ سبك زندگی خيلی ها. گعده های 
كافه ها همين حرف ها بــود و البته آنانی كه 
به واقع چنين انديشه ای داشتند، در پی آن 
بودند تا پشت حاكمان اجيرشده را به خاك 
زنند. اگرچه آنها در مقابل ســرمايه داری و 
مصرف گرايی ايســتادند اما هريك از آنها 
كه به چارچوب حكومت رفت، آلوده شد و 
به مرور شــد يكی از همان های پيشين اما 
آن   چپ هايی كه نام شان نيك ماند، تا همين 
امروز  همان انقالبی باقی ماندند و راه اصالح 
در پيش نگرفتند. آن كسان كه هوای قدرت 
و ثروت را خود نپروريدند، سر آن داشتند 
تا هميشــه معترض باقی بمانند و اعتراض، 
مستمسك شان باقی بمانند و توفيق رفيق 
يارشان ماند، از سال های شــور جوانی تا 

شعور پيری. 

درخت زيبای من

حــاال واقعــا  ژوزه مائورو ده واسكونسلو
م  می فهميــد
دردكشــيدن يعنی چه. دردكشيدن، كتك 
خوردن تا دم مرگ نبود. زخمی كردن پا با تكه 
شيشه شكسته و بخيه زدن در درمانگاه نبود. 
دردكشــيدن، ايــن چيزی بود كــه قلب را 
می شكست و از آن می مرديم بی آنكه بتوانيم 

رازمان را با كسی در ميان بگذاريم.

فرهنگ و زندگیبوك مارك

شوخی 

  

- خدا اموات شما رو هم رحمت كنه، 
آقام خدابيامرز هميشــه می گفت زن 
كه جذبه داشته باشه آدمو به همه جا 
می رسونه... منم سروسامون می گيرم... 
واسه خودم كسی  می شــم... درسمو 
ادامه می دم... دانشــگاه می رم... دكتر 

می شم!
+ خب بــــله! حاال نمی شه يه رشته 

ساده تر انتخاب كنی؟!
- مسخره می كنی؟

+ آخه مرد حسابی 3ســال 5ابتدايی 
درجا زدی نتونســتی بری راهنمايی 

حاال می خوای دكتر بشی؟
- خــب... اون موقــع وضعيــت فرق 

می كرد... امكانات نبود.
+ آهان! پس كم بود امكانات كه می گن 

اين خانومه!
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 فصل ها عوض می شوند
  رنگ ها تغییر می یابند 

خشت ها استوارند...
یک دستفروش در ارومیه

يزد  و  سوپرماركت ها
افق

جديدترين خبــر درباره  محدوديت های كرونايی فاطمه عباسی
كه حتما تا حاال به گوشــتان خورده يا در سايت های 
خبری ديده ايد، لغو محدوديت های شبانه است. يعنی 
مردم در شهرهايی مثل تهران كه از ساعت 10شب به 
بعد اجازه تردد خودرويی نداشتند و ماشين هايشان 
بعد از اين ساعت جريمه می شد، از امشب می توانند از 
ســاعت 10به بعد از خانه خارج شــوند و جريمه هم 

نشوند. 
صبر كنيد، عجله نكنيد، اگر تلفن را برداشــته ايد كه 
به دوســت و فاميل خبر بدهيد كه امشــب دور هم 
جمع می شويد و درصدد خريدن مخلفات دورهمی 

هستيد، بايد عرض كنم كه برداشتن اين محدوديت ها 
برای دور دور كردن شــبانه و رفتن به مهمانی برای 
شب نشينی و دورهمی نيست و نبايد كرونا را ناديده 
بگيريد، بی گدار به آب بزنيد و خودتان و ديگران را در 
معرض خطر قرار دهيد. برداشــتن اين محدوديت ها 
دليل قانــع كننده تری دارد. همانطــور كه می دانيد 
سيل واكســن در كشــور به راه افتاده و خوشبختانه 
ميليون ها دوز واكسن بين مراكز درمانی توزيع شده 
و برخی از اين مراكز هم ســاعت كار خود را افزايش 
داده اند و حتــی به صورت شــبانه روزی در حال كار 
هســتند تا همه گروه های ســنی بتوانند واكسينه 
شوند. حذف محدوديت های شبانه هم در واقع برای 

واكسيناسيون های شبانه روزی كرونا است. شهرهايی 
كه واكسيناسيون شبانه روزی دارند ديگر محدوديتی 
برای تردد نخواهند داشت تا افرادی كه روزها سركارند 
و وقت ندارند، بتوانند در ساعات پايانی شب هم برای 
تزريق واكســن به مراكز درمانی بروند. اين را هم بد 
نيست بدانيد كه برخی از اين مراكز افراد باالی 18سال 
را واكسينه می كنند و ديگر الزم نيست منتظر پيامك 
بمانيد . عده ای هم در شــبكه های اجتماعی نام اين 
مراكز را می نويسند و به ديگران اطالع رسانی می كنند. 
می توانيد با يك سرچ ســاده اين مراكز را شناسايی 
كنيد و همين امشــب برای تزريق و ايمنی بدنتان از 

خانه بزنيد بيرون.

لغو محدودیت ها برای درمان، نه درد

تهران، آزادی، تماشا... عكس : همشهری/ حامد خورشيدی اول آخر
زنگ هــا بــرای كــه بــه صــدا در می آيــد

)For Whom the Bell Tolls( عنــوان يكــی از مهدیا گل محمدی
رمان های ارنست  همينگوی است كه شخصيت اصلی داستان، سربازی است كه وظيفه دارد 
پلی را كه بر سر راه دشمن است منفجر كند. جالب اينكه تا چند روز ديگر آغاز سال تحصيلی 
در اين مرز و بوم هم هر 3 عنصر اصلی اين رمان را در خود دارد. زنگ هايی كه بايد پرسيد برای 
كه به صدا در می آيند، دشمنی كه كروناست و به جان سال تحصيلی و جشن عاطفه ها افتاده 
و سربازی كه می تواند هر يك از ما باشــيم. تا پيش از سال های كرونا، به محض برگ ريزان 
پاييزی، كمك های مردمی در قالب جشن عاطفه ها، بر سر دانش آموز ان كم بضاعت، بارانی از 
مهربانی و عاطفه می ريخت؛ كرونا اما به جشن عاطفه ها هم رحم نكرد و اين ويروس منحوس 
بساط اين جشن را هم برچيد. در اين جشن 700هزار دانش آموز تحت پوشش كميته امداد، 
وسايل آموزشی دريافت می كردند. امســال كالس های آنالين و غيرحضوری نياز به كيف، 
كفش و نوشت افزار را كاهش داده و نياز اصلی بچه های اين مرز و بوم را كه وسيله ای جديد به 
نام تبلت است فراهم می كند. تبلت، سال ها وسيله ای كمك  آموزشی بود، اما اين روز ها به 
نياز اصلی دانش آموز ان بدل شده است. شايد كمك برای خريد يك تبلت هزينه ای كمتر از 
خريد كپسول اكســيژن برای يك بيمار كرونايی نداشته باشــد. اگر اهل نذر نفس )خريد 
كپسول اكسيژن( بوديم، حال وقتش رسيده تا به ياردبستانی كمك كنيم تا دانش آموزی از 
تحصيل علم محروم نشود. به گزارش ايسنا، بعد از شيوع كرونا، دانش آموزان بسياری به  دليل 
كم بضاعت بودن، از خريد تبلت بازمانده و ترك تحصيل كرده اند. اگر می خواهيم جشــن 
عاطفه ها را در مقابل كرونا واكسينه كنيم و سرباز رمان ارنست  همينگوی باشيم، هنوز زمان 
باقی است. امسال جشن عاطفه ها در 20شهريور  ماه شروع شد و تا 11مهر ادامه پيدا می كند 
و »زنگ عاطفه ها« نيــز 7 مهر به صدا در می آيد و 24، 25 و 26شــهريور 3 روز اصلی برای 
جمع آوری كمك های مردمی تعيين شده اســت. كمك ها می تواند به صورت نقدی باشد و 
مردم از طريق 2 درگاه شامل شماره حســاب 6037997900001919 يا كد 8877#* 
كمك های خود را پرداخت و يا مستقيما از طريق سايت ekram.emdad.ir وجوهات خود 
را به ايتام و فرزندان تحت پوشــش واريز كنند. همچنين خيران می توانند از طريق مراكز 

نيكوكاری و دفاتر امداد و بسيج، كمك های خود را اهداء كنند.

جشن عاطفه ها را واكسینه كنیم

همایون اسعدیان

مان

 همين وقت سال 
اســت كه جهت شیدا اعتماد

تابش خورشيد شروع مي كند به عوض شدن. در 
خانه هــاي شــمالي ايــن جابه جايــي كامال 
قابل تشخيص اســت. آن شــعاعي از نور كه از 
8صبح تا عمق خانه مي آمد ديگر شروع مي كند 
كج شــدن و از خانه بيرون رفتــن. براي دوباره 

برگشتنش بايد 6 ماه ديگر صبر كرد.
هميشه وقتي شعاع خورشيد از عمق خانه پا پس 
مي كشيد مي دانستم كه موعد خانه تكاني پاييزه 
رسيده است؛ همان وقتي كه قبال با شروع خوب 
مدرسه ها همراه بود. شروع خوب را البته والديني 
كه در خانه بچه مدرسه اي دارند مي فهمند؛ اينكه 
تابستان طوالني باالخره تمام شود و زندگي نظم 
بگيرد. اما حاال ديگر دارد مي شود دو سال كه اين 
نظم از خانه ها رفته است. شروع مدرسه شده يك 
چيز قراردادي انگار. نمي شــود از بچه ها انتظار 
داشت كه پشــت ميز توي خانه همان احساس 
توي مدرســه را داشته باشــند. براي خيلي ها 

قســمت پررنگتر مدرســه ارتباط با هم سن و 
سال هاست و حاال ديگر بدون آن ارتباط، مدرسه 

معني نمي دهد.
هيچ وقت فكر نمي كردم باز شدن مدارس بيايد 
توي فهرســت آرزوهايم. اما حاال با دومين مهر 
كرونايي، ديگر مي توانم بگويم اين آرزوي كوچك 
ساده صدرنشين فهرســت آرزوها شده و تمام 
دلخوشي هاي ديگر هم وابسته شده به آن. انگار 
تا دوباره مدرسه شروع نشــود، ديگر پاييز و نور 
و جابه جايي اش در خانه معني نمي دهد. ديگر 
خانه تكاني پاييزه نداريم. براي اينكه در پاييز چيز 
زيادي در خانه عوض نمي شود. خانه همان است 
كه بود. صبحهايي كه فرزندم مي رفت مدرسه، 
روي مبل مي نشستم و صبحها يك ساعتي براي 
خودم داشتم كه زل بزنم به صبح ساكت خانه و 
گياه ها و نور و روز آرام آرام براي خودش شــروع 
مي شد تا وقتي كه بروم سر كار. تمام اينها خاطره 
شده است. حتي مي توانم بگويم خيلي هايش را 
فراموش كرده ام. خانه هم شايد خاطره روزهايي 

را كه خلوتي براي خودش داشت مرور مي كند. 
وقتي كه روز يعني همه از خانه بروند و سكوت 
باشد و خط نور هر روز بيشتر از خانه خودش را 
كنار بكشد تا وقتي كه ديگر فقط روشنايي باشد و 
نه آفتاب. حاال با فهرست آرزوهايم كه با طوالني 
شــدن ايام كرونا روزبه روز آيتم هاي ساده تري 
از زندگــي معمولي به آن كــوچ مي كنند فقط 
مي دانم كه پاييز نزديك است؛ پاييزي كه شبيه 
پاييز نيست. با خانه اي كه شبيه خانه نيست. با 
مدرسه اي كه شبيه مدرسه نيست و قطعا وسط 
اين همه بي شــباهتي، جايي براي نوشــتن از 

روشنايي نمي ماند. 

خانه، مدرسه، آفتاب و كرونا

شرح شهر

سرزمين پرچم سه رنگ  هنوز به هجوم ويروس، مسعود میر
قرمز است. روی نقشه البته رنگ حرف می زند اما در 
دنيای درمان و پروتــكل و كوويد-19 آمار و ارقام 
گواه هســتند؛ همان آماری كه مشخص می  كند 
ميانگين رعايت دســتورالعمل های بهداشتی در 
كشور 41.69درصد است؛ عددی كه برای كنترل 
بيماری قابل قبول نيســت و هرچه هم ســرعت 
واكسيناسيون افزايش يابد، به گرد پای ابتالهای 
ناشــی از بی مباالتی نمی رســد. همين آمارها از 
سقوط فواره مرگ نشانه هايی رو می كنند اما هنوز 
عدد سه رقمی مرگ هولناك است و وضعيت قرمز 

كرونايی 168شهر دهشتناك.
خبرها البته تمامی شــان ســرخ نيست و گاهی 
با يك تم ماليــم و دلچســب نارنجی رنگ حال 
خوب به بار می آورد. نمونه؟ در نقشــه قرمز يك 
پازل نارنجی قرار دارد كه رويش نوشــته شــده 
يــزد؛ اســتان نارنجی رنگی كه بــا رعايت 52 تا 
64درصدی، بيشترين ميزان رعايت پروتكل های 
بهداشــتی را به خود اختصاص داده  اســت. رخ 
ديگر سكه اوضاع بی خيالی كرونايی را بايد به نام 
كم لطفی 3گروه از كسبه ضرب كرد. آمارها نشان 
داده ســوپرماركت و خواربارفروشی، نانوايی ها و 
رستوران ها رتبه های اول تا سوم دريافت اخطار و 
معرفی به مراجع قضايی را در ميان اماكن عمومی 
 به خود اختصاص داده اند. چرا؟ به خاطر بی توجهی 
به اجرای پروتكل های بهداشتی و جالب اينكه اين 
3گروه به لحاظ مراجعه  مشتری آمار دائمی و البته 
بااليی دارند. بعد از آنها البته بانك ها، فروشگاه های 
زنجيره ای، پاساژها، مطب ها، آرامستان ها، ادارات 
و سازمان ها، اماكن متبركه و مساجد، پيشخوان و 
پليس +10، مراكز ورزشی، داروخانه ها، پايانه های 
مسافربری درون شــهری و پايانه های مسافربری 
برون شــهری قرار دارند كه در عدم رعايت دقيق 
پروتكل ها نمره قبولی ندارند و البته مدام توسط 
مراجع مربوطه رصد و جريمه شــده اند. تا ديروز 
گاليه ها از نبود واكســن بود اما حاال حواســتان 
هست كه گاليه از نبود همت است؟ پروتكل ها را 

ما بايد رعايت كنيم، همين...



 سرنوشت نفت شمال
 از شایعه تا واقعیت
با وجود رویت نفت در گلستان، مسئوالن معتقدند هنوز 
نمی توان درباره اقتصادی بودن یا نبودن آن  اظهار نظر کرد
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ستاره حجتی
خبرنگار

با گذشت حدود ۶ماه از ورود دســتگاه حفار موسوم به »فتح 
۳۳« به گلستان و آغاز عملیات اکتشاف نفت در منطقه سقرتپه 
گمیشان، اخیرا فیلمی از خروج نفت از دهانه این دستگاه حفار 
در فضای مجازی منتشر شد که امید ۷۰ساله جویندگان طالی 
سیاه در شمال ایران را به واقعیت بدل کرد.  اگرچه بنا به اعالم 
تیم حفار و مسئوالن گلستان در گفت وگویی که پیش از این 
و در اسفندماه سال ۹۹همزمان با آغاز عملیات اکتشاف نفت 
استان با خبرنگارهمشهری داشتند، اعالم شد که ۹ماه تا پایان 
عملیات و تعیین تکلیف وجود یا نبود نفت در این میدان زمان 
الزم است، اما به نظر می رسد فتح ۳۳، دستگاهی که تا به امروز 
تیغ مته اش به نفت رســیده و هیچ اکتشاف ناموفقی نداشته، 

این بار نیز زودتر از موعد، موفق بوده است. 

برای اظهارنظر زود است
اما استاندار گلستان درباره این اکتشــاف می گوید: متاسفانه 
آنچه در فیلم دیده شد اگرچه نفت هســت، اما دلیلی بر این 
نیست که ما به میدانی دست پیدا کرده ایم که ارزش اقتصادی 

داشته باشد.
»هادی حق شــناس« ادامه می دهد: در عمــق ۲کیلومتری 
حفاری، به نفت رســیده ایم و برای اینکه وسعت این میدان را 
بدانیم، هنوز نیاز به ادامه عملیات و مطالعــه داریم. بنابراین 
درحال حاضر هر اطالعات یا گمانه ای از این موضوع صرفا یک 

شایعه است.
وی تاکید می کند: البته صحبت های من به معنای این نیست 
که میدان ما غیرقابل استحصال اســت، اما هنوز برای اظهار 
نظر و تأیید یــا رد وجود یک میدان نفتی بــا صرفه اقتصادی 
دراین منطقه، زود است. ناچار شــدیم بعد از انتشار این فیلم، 

اطالعیه ای منتشر و این موارد را گوشزد کنیم.

در انتظار آزمايش های پايانی
رئیس دستگاه حفاری فتح۳۳ نیز با تأیید گفته های استاندار 
گلستان در مورد ادامه فنی این عملیات تا تأیید کشف میدان 
نفتی قابل استحصال، می گوید: هنوز چیزی مشخص نیست و 
آزمایش های پایانی چاه نتیجه قطعی را مشخص می کند. پس 

باید صبر کرد و منتظر ماند.
»سعید شاه عفو« ادامه می دهد: این فیلم هنوز هیچ چیزی را 
مشخص نمی کند و سندیتی ندارد. بلکه آزمایش هایی که در 
اتمام حفاری چاه گرفته می شــود، مالک قطعی وجود نفت یا 

گاز خواهد بود. بنابراین باید تا آن زمان منتظر بود. 

امید به راه اندازی مجدد طرح های نیمه تمام
با این همه به نظر می رسد شــهروندان گلستانی از انتشار یک 
فیلم و خبری از پیدا شدن نفت یا گاز در استان به وجد آمده اند، 
چراکه کشف نفت یا گاز شاید بتواند توجیهی برای راه اندازی 

مجدد طرح های نیمه تمــام و بالتکلیفی مانند پتروشــیمی 
گلستان نیز داشته باشد. این امر بی شک می تواند اشتغال زایی 

را در استان به دنبال داشته باشد.
 به همین دلیل بسیاری از مردم به ویژه جوانان گلستان اخبار 
مربوط به این موضوع را با دقت رصد می کنند. البته باید گفت 
نگرانی فعاالن حوزه های گوناگون به ویژه محیط زیست در این 
استان نیز با انتشــار این خبر و فیلم دوچندان شده است. این 
گروه نگران هستند که مبادا در صورت وجود یک میدان نفتی 
مقرون به صرفه، در عملیات اســتخراج نفت به محیط زیست 

کم توجهی شود.

يک تالش ۷0ساله
عملیات جست وجوی نفت در گلســتان یا در شرق مازندران 
برای نخســتین بار در سال 1۳۳۰ در دشــت گرگان آغاز شد 
که البته این پرونده  با شکســت مواجه شد. سال ها پس از آن، 

مطالعه برای حفر چاه هیرکان یــک، چاهی که امروز عملیات 
حفاری بر آن در جریان اســت، براساس ماموریت محول شده 
به سازمان مدیریت اکتشاف شــرکت ملی نفت ایران و طرح 
اکتشافی دشت خزر - جنوب گرگان مصوب سال1۳۹۶ آغاز 

شد.
گرچه مطالعات، وجود میــدان گازی یا نفتی در این منطقه را 
تایید می کرد اما در سال1۳۹۹ یک بار دیگر با کمک مته های 
دســتگاه حفاری به نام فتح ۳۳ که میادیــن نفتی بزرگی در 
جنوب کشــور را کشــف کرده بود، این عملیات آغاز شد. بنا 
بر آنچه مدیران این عملیات حفاری به همشــهری گفته اند؛ با 
رســیدن به نقطه پایانی حفاری در ۳کیلومتری عمق زمین، 
در چاه بســته و پلمپ می شــود و در اختیار وزارت نفت قرار 
می گیرد. »فتح ۳۳« نیز در جست وجوی نفت و گاز منطقه ای 
دیگر در ایران، استان را ترک خواهد کرد؛ اتفاقی که هنوز تا آن 

زمان، ۳ماه دیگر فرصت باقی است.

4

 چهارمحال وبختیاری
به دنبال طالی سرخ

3,2

نیمه تمام های 
شهری

با آغاز به  کار ششمین دوره شوراهای اسالمی شهر در کشور، موضوع تعیین راهبردهای اساسی برای 
جهت دهی به توسعه  شهری در استان های مختلف، بار ديگر به بحث داغ محافل کارشناسی در حوزه 
شهری تبديل شده  است؛ موضوعی که برای شهروندان نیز از حساسیت های ويژه ای برخوردار است و 
از مديران جديد شهر انتظار دارند هرچه سريع تر برای به سرانجام رساندن کارهای بر زمین مانده در 
مسیر توسعه  شهری اقدام کنند. در چنین شرايطی وجود پروژه های نیمه تمام شهری از برجسته ترين 
دغدغه های مديران جديدی شهر در نقاط مختلف کشور اســت؛ چالشی که در سال های اخیر در 

بسیاری از شهرهای کشور به دغدغه ای اساسی برای مردم و مسئوالن تبديل شده  است.



با آغاز به  کار ششمین دوره شوراهای اسالمی شهر در کشور، موضوع تعیین راهبردهای اساسی برای جهت دهی به 
توسعه  شهری در استان های مختلف، بار دیگر به بحث داغ محافل کارشناسی در حوزه شهری تبدیل شده  است؛ 

موضوعی که برای شهروندان نیز از حساسیت های ویژه ای برخوردار است و از مدیران جدید شهر انتظار دارند هرچه 
سریع تر برای به سرانجام رساندن کارهای بر زمین مانده در مسیر توسعه  شهری اقدام کنند.

در چنین شرایطی وجود پروژه های نیمه تمام شهری از برجسته ترین دغدغه های مدیران جدیدی شهر در نقاط 
مختلف کشور است؛ چالشی که در سال های اخیر در بســیاری از شهرهای کشور به دغدغه ای اساسی 

برای مردم و مسئوالن تبدیل شده  و مانع زدایی از به سرانجام رسیدن آن ها، اکنون راهبرد اساسی 
مدیران شهری است. با توجه به این موضوع و حساسیت های مردمی موجود دراین عرصه، در 

پرونده ویژه ای به بررسی وضعیت مهم ترین طرح های نیمه تمام موجود در شهرهای 
مراکز استان ها پرداخته ایم که در ادامه می خوانید.
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بوشهر

 شهربندری بوشهر باوجود برخورداری از ظرفیت های متعدد و متنوع برای 
توسعه همه جانبه به  دلیل نداشــتن طرح  جامع و نقشه راه، با چالش های 
فراوانی در حوزه عمران شــهری مواجه  اســت به طوری که بسیاری از 
فعالیت های عمرانی شــهر دچار رکــود و تعطیلی شــده اند. تقاطع 
غیرهمسطح در خروجی شهر و ابتدای بزرگراه امام علی )ع( با گذشت 
بیش  از ۲سال از آغاز به کار هنوز به نتیجه نرسیده و موجب نارضایتی 
شهروندان و گره های ترافیکی دراین محور شده  است به گونه ای که 
هر روز شــاهد ایجاد صف  طوالنی و کیلومتــری خودروها در مبدأ 

ورودی شهر هستیم.
براساس بررسی های انجام شده، این پروژه فقط ۲0درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد. از دالیل کندی روند اجــرای این پروژه آنکه از جمله 
پروژه های شاخص شهرداری بوشهر با هدف بهبود سامانه حمل ونقل 
و کاهش ترافیک درون شهری به  حساب می آید، لغو قرارداد با پیمانکار 
به  دالیل مختلف است. همچنین تکمیل پارک ورودی بوشهر، حدفاصل 

پلیس راه قدیم و بزرگراه امام علی)ع(، نصب سردر وروری شهر بوشهر، 
پروژه جمع آوری آب های سطحی »تنگکات« و جاده دسترسی سرتل به 

جاده نیروگاه اتمی از دیگر پروژه های نیمه تمام  مرکز استان است که انتظار 
می رود با توجه به آغاز به کار شورای ششم سریع تر به نتیجه برسد.

بیرجند

بیرجند به  عنوان مرکز استان خراســان جنوبی 30طرح نیمه تمام شهری دارد. 
مجتمع نور واقع در غرب این شهر با حدود 30هزارمترمربع هایپرینگ و مرکز 
خرید از مهم ترین طرح های نیمه تمام شهری محسوب می شود که سال ها به حال 
خود رها شده  است.  از ســوی دیگر مجتمع تجاری - اداری »هالل« یکی دیگر 
از مهم ترین طرح های شهر بیرجند اســت که عملیات ساخت آن در ۶طبقه با 
زیربنای 1۵هزارو ۷۵0متر مربع از سال1391 آغاز، اما در اجرا با موانعی مواجه 
شد. با رایزنی های مســئوالن ارشد استان و بررسی مشــکالت طرح و با توافق 
جمعیت هالل احمر و شهرداری برای تأمین پارکینگ، عملیات اجرایی مجدد 
آغاز شده و تاکنون 90درصد پیشرفت داشته  است. مجتمع های نور و هالل به  
عنوان ۲مجموعه رفاهی، تفریحی و خدماتــی از مهم ترین طرح های نیمه تمام 
شهری بیرجند محسوب می شوند. در دوره  گذشته شورای اسالمی شهر بیرجند 
300میلیارد تومان اعتبار برای پروژه های عمرانی اختصاص یافت و در این حوزه 
۵0پروژه شاخص عمرانی در اولویت قرارگرفت. شــهرداری بیرجند نیز اعالم 
آمادگی کرده است درصورت برداشته شدن موانع و همکاری مدیران طرح های 

نیمه تمام، تسهیالت الزم را دراختیار آن ها قرار دهد.

ایالم

یکی از مهم ترین پروژه های شــهری ایالم که قرار بود با مشــارکت شهرداری 
اجرایی شود، سینما امید بود که بعد از سال ها هنوز به سرانجام نرسیده است. 
کلنگ سینما امید شــهر ایالم سال 98 به زمین زده شــد و قرار بود این استان 
بدون سینما، صاحب یک سالن سینمای شــود. حاال بعد از ۲ سال سینما امید 
شهر ایالم در حد ساخت ستون به حال خود رها شده و پیشرفتی نداشته است. 
براساس نقشه طراحی و اجرا شــده، این پروژه دارای سه سالن سینما بوده که 
قرار بود بخشی از نیاز فرهنگی عالقه مندان به سینما را پاسخ بدهد ولی حاال به 
سرنوشتی مبهم دچار شده است. شهردار ایالم پیش از این در سال 98 وعده داده 
بود که فاز اول طرح سینما امید شهر ایالم با همکاری سازمان برنامه و بودجه و 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی طی 10 ماه با اعتبار ۲0 میلیارد و ۴80 میلیون  
ریال از محل منابع داخلی شهرداری اجرا شود و کل پروژه طی ۲ سال به سرانجام 
برسد. با این حال این پروژه تاکنون تنها در حد ساخت اسکلت فلزی پیشرفت 

داشته و به علت کمبود اعتبار هنوز تاریخی برای اتمام آن مشخص نشده است.

بجنورد

در استان خراسان شمالی و به ویژه در شهر بجنورد مرکز این استان، پروژه های 
نیمه تمام تعاونی ها، بازآفرینی شهری و احیای بافت های فرسوده باعث شده این 
استان رنج کمبود ۲0 هزار واحد مسکونی را احساس می کند. وضعیت نابسامان 
خراسان شــمالی به خصوص مرکز آن با جمعیتی قریب به 300 هزار نفر کاماًل 
مشهود است. این در حالیست که یک سوم از این جمعیت حاشیه نشین هستند. 
بیش از 1۵۴ هکتار محله و منطقه بافت فرســوده در دل شهر بجنورد که هسته 
اصلی و مرکزی این شهر را شامل شده، وجود دارد. تاکنون پروژه های بازآفرینی 
شــهری و همچنین طرح های عمرانی مربوط به پروژه های بهســازی بافت های 
مسکونی پس از گذشت بیش از یک دهه در این شهر به سرانجام مشخصی نرسیده 
و همچنان بخش بسیار زیادی از این مناطق محروم نیازمند بهینه سازی هستند. 
هادی زارعی، شهردار بجنورد معتقد است رعایت نکردن قانون و ضوابط شهرسازی 
در ساخت و سازهای شهری در سنوات گذشته، باعث ایجاد تعهدات مالی فراوان 
برای دولت شده است. با این حال از ابتدای ســال جاری تاکنون تعداد 9۶ واحد 
به متراژ ۶ هزار و 3۴9 مترمربع برای اســتفاده از تخفیفات به متقاضیان نوسازی 
بافت های فرسوده به شهرداری معرفی  شده اند. مسئوالن شهری همچنین وعده 
اجرای 1۷ پروژه بازآفرینی شهری تا پایان ســال بااعتباری بیش از10۶ میلیارد 

رالد در استان را می دهند اما باید دید این پروژه ها به سرانجام می رسد یا خیر.

ارومیه

شهروندان و مســافران با نزدیک شــدن به ورودی ارومیه به  عنوان شهرمرکز 
اســتان آذربایجان غربی با پروژه های بزرگ نیمه تمامی روبه رو می شــوند که 
سال هاســت نیمه تمام مانده. این پروژه ها در ورودی شهر از سمت تبریز بیشتر 
به چشم می آیند و شــهروندان معتقدند به پایان نرســیدن این پروژه ها موجب 
مخدوش شدن  سیمای شهر و کاهش ایمنی ترددها شده است. کمربندی دوم، 
پل آذربایجان و میدان امام خمینی)ره( ارومیه سال هاســت نیمه تمام مانده و 
به دلیل حجم بزرگ پروژه، کارشناسان شهری معتقدند منابع مالی الزم دراختیار 
شهرداری قرار ندارد و باید به جای بودجه شهری، از بودجه ملی تأمین اعتبار شود. 
درصورت اتمام کمربندی دوم ارومیه خودروهای باری و مسافری به جای وارد 
شدن به شهر می توانند به راحتی از کمربندی به مقصدهای خود برسند. البته در 
سال های اخیر تراموا هم به عنوان یکی از پروژه های نیمه تمام شهری در ارومیه 
مطرح شده است؛ پروژه هایی که تسریع در به پایان رساندن آنها می تواند 
مردم این شــهر را از گرفتار شــدن در ترافیک  سنگین 

نجات دهد.

یزد

خوشبختانه در استان یزد طی 3سال گذشته برنامه ریزی خوبی 
برای تکمیل طرح های نیمه تمام به  ویژه طرح های نیمه تمام بزرگ 

انجام شده  است. با وجود این، ۲دلیل عمده را می توان به  عنوان مانعی 
برسر راه به  پایان رسیدن طرح های شهری به ویژه در شهریزد به عنوان مرکز 

استان برشمرد؛ نخســت کمبود اعتبار و دوم مشکالت و موانع قانونی در زمینه 
مجوزها یا واگذاری زمین و... .

مسئوالن اســتانداری  یزد در این زمینه معتقدند برای پروژه های نیمه تمام یزد 
دسته بندی های الزم انجام و هرکدام طی فرایند مرتبط پیگیری شده  است. برای 
برخی از پروژه های نیمه تمام شهری یزد تالش شده از همه اعتبار استانی و ملی 
و همچنین سفر رئیس جمهوری کمک گرفته و به  گونه ای برنامه ریزی شود که با 
تأمین اعتبار الزم به پایان برسند. برای تعدادی دیگر از پروژه ها که مشکل قانونی 
داشتند، تدابیری درنظر گرفته شده تا با کمک دستگاه های نظارتی استان، موانع 

پیش روی این پروژه ها رفع و در چارچوب قانونی دوباره فعال شوند. 

ساری

شهر ساری طی چند سال اخیر یکی از پرحاشیه ترین مراکز استان ها در کشور 
از نظر مدیریت شهری بود که این حاشیه ها بر فرایند اجرایی پروژه های عمرانی 
آن تأثیر زیادی گذاشت. مدیریت شهری ســاری در دوره جدید با چالش های 
متعددی مواجه اســت که یکی از مهم ترین آن ها، تأمیــن حقوق ماهانه حدود 
۷هزار نیروی کار این شهرداری است. این چالش هرچند که در دسته پروژه های 
نیمه کاره شهرداری ســاری محســوب نمی شــود، اما پرداخت ماهانه حدود 
3۵میلیاردتومان حقوق به نیروهای این شهرداری موجب شده تأمین اعتبار برای 
اجرای پروژه های عمرانی شاخص این شهر با مشکل مواجه شود. پروژه مهم »پل 
 تا پل« که نقش مهمی در کاهش ترافیک شهری دارد، یکی از طرح های نیمه کاره 
اصلی شهرداری ساری است که به  دلیل مشکالت اعتباری برای تملک زمین ها و 
ادامه عملیات اجرایی هنوز به سرانجام نرسیده  است. اما پروژه نیروگاه زباله سوز 
ساری به دلیل چالش های مرتبط با زباله در این شهر از اهمیت و اولویت بیشتری 
برخوردار است. عملیات اجرایی این پروژه سال88 آغاز شد و قرار بود طی 3سال 
به بهره برداری برسد، اما به دلیل مشکالت اعتباری همچنان در پیشرفت فیزیکی 

کم تر از ۷0درصد باقی مانده است.

خرمآباد

از ســال ها پیش شورای اسالمی شهر خرم آباد طرح ســاخت »برج های دوقلو« 
را در این شــهر تصویب کرد و قرار بود شــرکتی وابســته به بنیاد شهید در آن 
ســرمایه گذاری کند، اما از آنجا که شرکت های وابســته به بنیاد شهید از ورود 
و اجرای طرح های اقتصادی منع شــدند، این شرکت از سرمایه گذاری در طرح 
انصراف داد. بعد از آن چند ســرمایه گذار برای اجرای این پروژه اعالم آمادگی 
کردند، اما شهرداری حاضر به همکاری با آنها نشد. کارشناسان شهری خرم آباد 
معتقدند اجرای این پروژه بزرگ که شهرت ملی دارد و پروژه  چندمنظوره تجاری، 
اداری و مسکونی به حساب می آید، تحول مهمی در توسعه شهری خرم آباد ایجاد 
می کند. این درحالی اســت که اجرای این پروژه سال هاست به نتیجه نرسیده و 
اکنون باید منتظر تصمیم مدیریت شهری جدید خرم آباد برای به سرانجام رساندن 

این طرح شهری باشیم.

اصفهان

 دوره ششم شورای شهر در حالی شهرداری اصفهان را به  دست شهردار جدید 
سپرد که ۲پروژه بزرگ حلقه حفاظتی شــهر اصفهان یا رینگ چهارم و خط 
۲متروی شهری نیمه تمام باقی مانده اســت. حلقه حفاظتی شهر اصفهان یا 
رینگ چهارم پروژه ای اســت که نیاز آن بیش از ۲دهه اســت برای کم شدن 
ترافیک مرکز شهر، محدود شدن توســعه افقی شهر و اشباع رینگ های یک، 
۲ و 3  به آن احساس نیاز می شــود. ســاخت این حلقه که ۷8هزارکیلومتر 
وسعت دارد در دوره پنجم شورای شــهر اصفهان آغاز شد و نیم رخ شرقی آن 
در آستانه تکمیل شدن است و نیم رخ غربی آن با رفع مشکالتی که در حوزه 
تملک برخی زمین ها داشت، کلنگ زنی شد. پروژه دیگر، خط ۲مترو شهری 
اصفهان است که 13ایستگاه از آن درحال ساخت است، ساخت برخی از این 
ایســتگاه ها بیش از 90درصد تکمیل شــده، ۷0درصد حفاری تونل فاز یک 
خط۲ انجام شده و در بخش سازه و ســیویل هم بیش از 30درصد پیشرفت 
داشته است. عالوه براین، ۲پروژه زیرساختی حمل ونقل ۲ورزشگاه در منطقه 
کم برخوردار 1۴شهرداری اصفهان، پیاده راه سازی در برخی مناطق و ساخت 
برخی پارک های محلی از پروژه های درحال ســاخت ازسوی مدیریت شهری 

اصفهان است.

  همشهری در این پرونده مهم ترین پروژه های شهری 
در 30 مرکز استان را بررسی کرده است

نیمه تمام های 
شهری

همدان

از ۶ســال قبل پروژه ســاخت 
تقاطع غیرهمسطح مشهور به »چراغ 

قرمز« که در ورودی شــهر همدان قرار 
دارد، کلنگ زنی شد و چندی پیش فاز نخست 

آن به بهره برداری رسید که به دلیل نقص فنی 
و مشکالت طراحی، شــهروندان همدانی را دچار 

مشکالت زیادی کرد. مدیریت شهری همدان قول رفع 
مشکالت و به پایان رساندن طبقه دوم این پل را داده است، 

اما از آن جایی که این پل در کنار ۲نهاد دولتی ســاخته شده، 
آنها خواستار تأمین امنیت خود شده اند و همین موضوع چالشی بر 

چالش های قبل افزوده است. حال باید دید شورای اسالمی شهرهمدان 
در دوره ششم که با وعده تغییرات گســترده در راهبردهای توسعه روی کار 

آمده اند، چه تدابیری برای به پایان رساندن این پروژه می اندیشند.

قم

تعداد طرح های عمرانی درحال اجرا در شــهر قم به حدی است که این شهر را 
می توان یک کارگاه بزرگ عمرانی توصیف کرد. شاخص ترین این طرح ها مربوط 
به سازمان قطارشهری اســت؛ طرح منوریل بیش از یک دهه است که به دلیل 
نداشــتن طرح مطالعاتی و اختالف های حقوقی، نیمه تمام رها شده و ادامه آن 
مخالفان جدی دارد. مترو قم هم دارای ۲ خط A و B اســت که خط نخســت 
آن با پیش بینی 1۴ایســتگاه دارای 1۴/8کیلومتر طول است. این خط به ۲فاز 
تقسیم شده و فاز نخست آن به طول ۶کیلومتر حدفاصل میدان کشاورز تا میدان 
شهیدمطهری درحال اجراست و قرار بود سال گذشته به بهره برداری برسد که 
هنوز به مرحله تست گرم نرسیده است. اجرای خط دوم مترو نیز فعال در اولویت 
نیست. تکمیل ساخت بلوار عمار یاســر نیز یکی دیگر از طرح های نیمه تمام قم 
است. خیابان شهیدان برقعی که از بافت فرسوده و تاریخی قم می گذرد، پارکینگ 
عمومی شهید کاظمی، تونل جمهوری، بوستان هزارهکتاری، ساماندهی میدان 
شــهیدمطهری، شهربازی ۷۲تن، ســاخت ورزشــگاه هایی در مناطق شهری 
و ساماندهی ورودی های شــهر از دیگر طرح هایی اســت که وعده اجرای آنها 
گذشته است. بلوار فرودسی یکی دیگر از طرح های مهم شهری است که حدود 
۲۵کیلومتر طول دارد و عالوه بر اینکه بخش زیادی از این طرح اجرایی نشده، 
فقط یکی از تقاطع های غیرهمسطح آن آغاز شده و برای بقیه تقاطع ها هنوز هیچ 

اقدام عملی انجام نشده است.

زاهدان

۲۶9پروژه نیمه تمام در زاهدان وجود دارد که روند تکمیلی آنها با پیشرفت های 
متفاوت در دست انجام است. در گذشته این شهر  تنها مرکز استان در کشور بود 
که به صورت کامل گازکشی شهری نداشت. پس از حادثه »مدرسه اسوه حسنه« 
گازکشی شهری پیگیری شد و با کمک 3استان معین خراسان رضوی، همدان 
و ســمنان به ســرعت درحال اتمام اســت. از 8هزارمیلیارد تومان منابعی که 
برای گازکشــی شــهری در ایران تعریف شــده بود ۶هزارمیلیاردتومان آن به 
سیستان وبلوچستان اختصاص یافت. قرار بود اجرای این طرح در زاهدان ۲سال 
به طول بیانجامد که به دلیل همه گیری ویروس کرونا این امر با وقفه مواجه شد و 
اکنون 9۷درصد شهر زاهدان گازدار و ۶۵هزارانشعاب خانگی نیز نصب شده است 
و در برخی محله ها مردم هنوز برای دریافت علمک مراجعه نکرده اند. عالوه براین، 
ساخت پارک و فضاي بازي کودکان واقع در بهشت محمد)ص(، ساختمان پاسگاه 
پایانه، راه دسترسي به بیمارستان امام علي)ع(، مطالعات مرحله اول و دوم حوزه 
آبریز مسیل آذرخشي، مطالعات جامع هدایت آب هاي سطحي و... از طرح های 

در دست اجرای مدیریت شهری زاهدان است.

گرگان

ســاخت  ســال8۵   
بــزرگ  فرهنگســرای 

گــرگان بــا هــدف جبران 
کمبود فضاهــای فرهنگی دراین 

شهر گرگان در دســتورکار قرارگرفت؛ 
طرحی کــه با وجود تکمیــل 90درصدی 

پس از 1۵سال هنوز به بهره برداری نرسیده است 
و مدیران شهری گرگان دلیل معطلی آن را اختالف 

مالی با پیمانکار عنوان می کنند؛ اختالفی که با گذشت 
بیش از یک دهه هنوز رفع نشده  است. با این حال سال گذشته 

در الیحه ۲فوریتی شورای اسالمی شهر گرگان تصویب شد که این 
ساختمان به مدت ۵سال و با  همین وضعیت فعلی به پارک علم وفناوری 

گرگان واگذار شود. با وجود تصویب این واگذاری که به گفته شهردار وقت 
بر اساس مزایده انجام شده ، اما این ســاختمان هنوز متروک و بدون استفاده 

مانده است. ازسوی دیگر ساخت شهربازی جدید گرگان نیز حدود ۲دهه است که 
هنوز به نتیجه روشنی نرسیده . از دیگر طرح های شهری بزرگ معطل مانده در 
مرکز استان گلستان می توان به ساخت تله کابین در منطقه ناهارخوران اشاره کرد 

که 10سال است هنوز در مرحله جانمایی قرار دارد.

کرمانشاه

در شهرکرمانشاه پروژه های نیمه کاره کم نیست، اما می توان از پروژه های قطارشهری، 
تله کابین، آبشوران، طرح ساماندهی قره سو و مجتمع اداری- تجاری فیروزه به عنوان 
طرح هایی نام برد کــه مدت زمان زیادی از آغــاز آنها می گذرد، اما هنــوز به نتیجه 
نرسیده اند. مجتمع تجاری - اداری فیروزه که ازســال8۲ کلنگ ساخت آن به زمین 
زده شد، پروژه عظیمی است که نیمه تمام ماندن آن سیمای نامطلوبی در شهر ایجاد 
کرده اســت. مهم تر از مجتمع فیروزه اما، پروژه قطارشــهری کرمانشــاه است که در 
حال حاضر در مجموع 3۴درصد پیشــرفت فیزیکی دارد. این پــروژه در۲فاز درحال 
انجام است. فاز نخست قطارشهری کرمانشاه در بخش های مختلف درحال اجراست؛ 
پروژه ای که عملیات ساخت آن از سال90 آغاز شد و قرار بود فاز نخست آن تا سال93 
به بهره  برداری برسد، اما دراین مدت پیشــرفت پروژه به ساخت ۴00ستون سیمانی 
رسید. مسئوالن شهری کرمانشاه اعالم کرده اند می کوشند فاز نخست پروژه قطارشهری 

کرمانشاه در اواخر سال جاری یا اوایل فرودین ماه1۴01 به بهره برداری برسد. 

بهره برداری هرچه سریع تر از پروژه های نیمه تمام 
شهری از مهم ترین دغدغه های مدیران شهری جدید 

در نقاط مختلف کشور است



بندرعباس

ســال94 ســاخت 4تقاطــع غیرهمســطح در 
بندرعباس به  عنوان مرکز استان هرمزگان از سوی شهرداری و 

شورای اسالمی این شهر به تصویب رسید. با وجود تکمیل و بهره برداری از زیر 
گذر ابوموسی، پل آزادگان و پل جهانبار در ســال97، اما ساخت پل مهرگان از 
همان زمان تاکنون به پایان نرسیده است. همچنین ساخت پل بزرگ قدس که 
با هدف کاهش بارترافیکی مرکزشهر در دســتورکار قرارگرفته بود، با سابقه ای 
در حدود ۱۵ســال هنوز نیمه تمام مانده و از مجموع پل، فقط چند پایه نصب 
نشده است. درمجاورت این پل به دلیل کارگاه اجرایی فقط یک خط تردد وجود 
دارد که ترافیک سنگینی ایجاد کرده  و سازه ای که قراربود بخشی از بار ازدحام 
خودرو در شــهر را کم کند، اکنون خود به معضلی برای ترافیک شهری تبدیل 
شده است. یکی دیگر از مصوبات معطل مانده دوره های پیشین شورا و شهرداری 
که برای دوره ششم و شهردار جدید به ارث مانده، ساخت پارک ساحلی صدف 
اســت. از مجموع اقدام های انجام شــده برای این محوطه فقط جاده ای خاکی 
جلوآمده در دریا دیده می شــود که برای ماهی گیری تفریحی جوانان استفاده 

می شود. 

کرمان

اجرای پروژه »بــام کرمان« که از 2بخش تله کابین و هتل تشــکیل شــده، 
سال هاست محل مناقشــه است. ازســال94 تاکنون هر روز صحبت یا حرف 
تازه ای از ادامه یا توقف این پروژه به گوش می رســد. گفته می شــود با توجه 
به اینکه ساخت فضاهای جنبی ایســتگاه مبدأ و مقصد، پل عابرپیاده و عبور 
دوچرخــه در قرارداد پیش بینی نشــده بود، این طــرح همچنان ناتمام 
مانده اســت. این درحالی است که براســاس اعالم مسئوالن، اجرای 
تعدادی از پروژه های ساخت تقاطع غیرهمسطح در شهرکرمان 
نیز به دالیــل مختلف متوقف مانده اســت. ازســوی دیگر 
حدود ۱2سال از آغاز ساخت مجتمع فرهنگی - هنری 
تاالرمرکزی کرمان که طرح مطالعاتی آن ازسال82 
آغاز شــد و درســال88 اجرای این پروژه ملی 
به عنوان بزرگ تریــن مجموعه فرهنگی - 
هنری شهرکرمان کلید خورد، می گذرد 
و بروز مشــکالتی مانند اختصاص 
نیافتن به موقع اعتبار و تغییر 
پیمانــکار از دالیل تأخیر 
در بهره برداری به موقع 
از ایــن پــروژه عنوان 

شده است. 

قزوین
مهم تریــن  از 
پروژه های ناتمام شهری 
در مرکز اســتان قزوین 
می توان به کمربندی شرق 
شــهرقزوین، انتقــال مشــاغل 
مزاحم شهری، تجهیز آرامستان های 
قزوین، توسعه ســامانه مدیریت آب های 
سطحی، پروژه نسیم شــمال، باغ موزه دفاع 
مقدس و ساماندهی پسماند محمدآباد اشاره کرد 
که هریک به دالیلی هنوز به ســرانجام نرسیده است. 
کمربندی شرق قزوین از پروژه های مهم این شهر به شمار 
می رود که با وجود اینکه همه مجوزهای قانونی در حوزه معماری 
و شهرسازی را دارد برخالف وعده های گذشته، هنوز به بهره برداری 
نرسیده است. این موضوع زمینه ساز افزایش ترافیک در برخی مسیرهای 
این شهر شده اســت. پروژه نسیم شــمال یکی دیگر از مهم ترین پروژه های 
عمرانی شــهرداری قزوین درســال های اخیر بوده  که اگرچه فاز نخست آن به 

بهره برداری رسیده، اما پروژه هنوز تکمیل نشده است. 

مشهد

 اجرا و تکمیــل پروژه های نیمه تمام شــهری از طریق تعامل بــا بانک ها یکی از 
روش های نوین شهرداری مشهد در پیاده ســازی طرح های توسعه شهری است. 
3700طرح نیمه تمام در اســتان خراســان رضوی وجود دارد که حدود 76طرح 
نیمه تمام مربوط به شهر مشهد است و امســال با مانع زدایی از مسیر اجرای آنها، 
طرح هایی که اثربخشی بیشتری دارند هرچه سریع تر به بهره برداری خواهند رسید. 
این درحالی است که یکی از اهداف دوره ششم شورای اسالمی شهرمشهد، تکمیل 
پارک ها و فضای سبز و بزرگ کردن ابعاد آنها، در مناطق شمالی شهر و حاشیه شهر 
مشهد است. براساس اعالم مسئوالن شهری مشهد، امسال و در صورت برداشتن 
موانع از مسیر راه، 40تا ۵0درصد از طرح های نیمه تمام به سرانجام می رسد. دراین 
میان مهم ترین طرح های نیمه تمام در مشــهد مربوط به حاشیه شهر می شود که 
شامل ساخت آتش نشانی، مدرسه و بیمارســتان دراین منطقه است. با همکاری 
مجلس شورای اسالمی در روزهای پایانی سال گذشته یک ردیف بودجه مستقل 
برای حاشیه شهر مشــهد اختصاص یافت که رقم آن ۵0میلیارد تومان است و با 
تقویت شدن میزان این اعتبار می توان این طرح های نیمه تمام را به سرانجام رساند.

تبریز

متروی نیمه تمام تبریز را می توان یکی از بزرگ ترین چالش های مدیریت شهری 
در این کالنشهر دانست؛ پروژه ای که همزمان با کالنشــهرهای دیگر در اوایل 
دهه70شمسی آغاز شد، اما فقط بخشی از خط نخست آن به بهره برداری رسیده 
 است. نامزدهای شهرداری تبریز در دوره ششم شورای شهر بر اتمام این پروژه 
در کوتاه تریــن زمان ممکن تأکید کردند. متروی تبریز قرار اســت در 4خط به 
بهره برداری برسد، اما فقط از مسیر »ائل گلی« تا میدان محققی خدمات رسانی 
می کند که البته شهروندان بسیار کمی نیز از آن استفاده می کنند. براین اساس 
ســهم متروی نیمه تمام تبریز از حجم حمل ونقل شهری زیر ۱0درصد برآورد 
شده است. درحال حاضر ترافیک سنگینی در محدوده مرکزی تبریز و همچنین 
محورهای مهم مواصالتی شــهر وجود دارد و عمال تردد دراین محدوده بسیار 
دشوار است، اما کارشناسان شهری پیش بینی می کنند با پایان ساخت متروی 
تبریز در 4خط از بار ترافیکی شهر کاسته شــود. کمبود منابع مالی و وضعیت 
جغرافیایی تبریز از اصلی ترین دالیل تأخیر در بهره برداری از پروژه است. از دیگر 
پروژه های نیمه تمام شهری می توان به پارک بزرگ شهر و 2تقاطع غیرهمسطح 

در کمربند میانی و خیابان آزادی اشاره کرد.

شیراز

یکی از پروژه های بزرگ یا در واقع دومین پروژه عمرانی شــهر شیراز در استان 
فارس بعد از قطار شــهری، بزرگراه سپهبد شهید قاسم ســلیمانی در منطقه 
کوهسار حضرت مهدی )عج( است که ساخت آن از ابتدای سال 90 آغاز شده و 
هنوز به اتمام نرسیده است. این پروژه به طول 6/۵ کیلومتر در امتداد تونل های 
دوقلو کوهسار حضرت مهدی )عج( به سمت بزرگراه آیت اهلل محالتی و شهرک 
آرین شیراز در حال ساخت اســت. طول بزرگراه ۱2 و نیم کیلومتر است که بار 
ترافیکی را از دروازه قرآن و بلوار جمهوری اسالمی به سمت شهرک های غرب 
شیراز جابجا می کند. به این شکل خودرو ها به راحتی می توانند از دروازه قرآن 
با ایجاد یک رینگ ترددی به سمت ورودی شیراز از سمت بوشهر و ابتدای بلوار 
امیرکبیر تردد کنند. بخشــی از این بزرگراه پیش از این به بهره برداری رسیده 
و بخش دیگر به دلیل مشکالت تملکی و برخی مباحث دیگر ناتمام باقی مانده 
است. قرار بود این پروژه در بهار ۱400 به بهره برداری برسد اما وعده مسئوالن 
عملی نشد. حیدر اسکندرپور، شهردار سابق شیراز معتقد است روند احداث این 
پروژه از سرعت مناسبی برخوردار اســت اما لغزش کوه در باالدست منصورآباد 
نگرانی های جدی را برای ما ایجاد کرد و باعث شــد پروژه حدود 3 ماه متوقف 
بماند. اکنون با همکاری عوامل شــهرداری و قرار گاه خاتم االنبیا )ص( برنامه 
ریزی شده تا این تاخیر جبران شــود. او وعده می دهد که تا پایان آذر ماه 

حدود 3/۵ کیلومتر دیگر از مسیر بزرگراه آسفالت شود.

شهرکرد

درحال حاضر شــهرکرد به  عنوان مرکز اســتان 
چهارمحال وبختیاری 26طرح نیمه تمام در حوزه 
عمران شــهری دارد که پروژه »برج های دوقلو« 
از مهم ترین طرح های آن به شــمار مــی رود. با وجود 
اینکه عملیات اجرایی این طرح  از ســال89 آغاز شــده  و 
قرار بود طی 36ماه تکمیل شود و حتی تعیین تکلیف این طرح 
از شعارهای شورای اسالمی شــهر در دوره پنجم بود، اما این مهم 
تاکنون محقق نشده اســت. در ابتدا قرار شــده بود طرح برج دوقلوی 
شهرکرد در زمینی به مســاحت حدود 6هزارمترمربع واقع درمیدان بسیج 
شهرکرد و در26طبقه ساخته شود و واحدهای تجاری، خدماتی، درمانی، اداری، 
رفاهی و تفریحی از بخش های پیش بینی شده دراین پروژه بود. بدهی این پروژه 
به بانک هرسال منابع مالی زیادی را به شهرداری شهرکرد تحمیل می کند که 
در حال حاضر از 23میلیارد تومان بدهی ۱6میلیــاردو ۱00میلیون تومان آن 
پرداخت شده است و تســویه 8میلیارد تومان باقی مانده نیز در دستورکار قرار 

دارد. 

سنندج

سنندج دارای طرح تفصیلی شهری است که توسعه شهری براساس آن پیش 
می رود. با وجود این درحال حاضر پروژه ســاخت کمربندی اسالم آباد، اجرای 
تقاطع سنجرخان و همچنین ساخت بلوار کردســتان به شهرک وحدت جزو 
طرح هایی به شــمار می روند که پیشــرفت خوبی دارند، اما برای ادامه کار با 
مشکالتی مواجه هســتند. از مهم ترین مشکالت در راستای تکمیل طرح های 
عمران شهری وجود معارض است. به  عنوان مثال در پروژه کمربندی اسالم آباد 
مشکل معارض با اداره کل زندان ها وجود دارد که ازسوی دولت درحال بررسی 
است یا تقاطع ســنجرخان با 90درصد پیشــرفت فیزیکی با مشکل معارض 
روبه رو و به نظر می رسد مشکل ازسوی شورای شهر رفع شده. این درحالی است 
که اجرای طرح های متعدد در حوزه گسترش معابرشهری و اجرای طرح های 
متعدد عمرانی در ناحیه منفصل شــهری نایســر نیز عمدتا با مشکل معارض 
روبه رو هستند؛ چالشی که بهره برداری از طرح های شهری در سنندج را با وقفه 

مواجه کرده است.

اردبیل

ساخت »پل قدس« به  عنوان بزرگ ترین پروژه شهری اردبیل پس از اما و اگرهای 
فراوان در سال94 کلنگ زنی شــد، اما بالفاصله متوقف ماند تا اینکه درسال9۵ 
عملیات اجرایی آن دوباره آغاز شد و قرار بود طی 2سال همه فازهای این پروژه 
تکمیل شــود و به بهره برداری برسد، اما بعد از گذشــت حدود ۵سال فقط فاز 
نخست پروژه تکمیل شده است و وعده تکمیل آن، هرسال به پایان سال موکول 
می شود. تأخیر در تکمیل این پروژه موجب شده اســت در کلیدی ترین نقطه 
شهر به دلیل تداوم عملیات عمرانی، مشــکالت زیادی برای شهروندان به وجود 
آید. مســئوالن دلیل تأخیر در اجرای پروژه را موج گرانی ســال های گذشته 
عنوان می کنند و معتقدند هزینه و بودجه عملیاتی این پروژه به یک باره با مبلغ 
پیش بینی شده فاصله زیادی گرفته است. اگرچه کارشناسان شهری معتقدند 
شهرهای صنعتی کشور به دلیل درآمدهای باال از بودجه های مناسبی برخوردارند 
و نمی توان اســتان نوپایی مانند اردبیل با درآمدهای کمی کــه دارد را با دیگر 
شهرهای صنعتی مقایسه کرد، اما درعین حال معتقدند وعده های بدون پشتوانه 
و اجرای برخی طرح های غیرکارشناسی زمینه ســاز گالیه مندی اردبیلی ها از 

نیمه تمام ماندن برخی طرح های شهری شده است.

اهواز

قطار شهری اهواز، شبکه دفع آب های سطحی، مناطق حاشیه ای و ریزگردها را 
می توان مهم ترین چالش ها و پروژه های نیمه تمام شهری در شهرهای مختلف 
خوزستان دانست که بعد از گذشت سال ها با وجود دریافت اعتبار بسیار هنوز به 
سرانجام نرسیده اند به طوری که در اولین سفر دولت سیزدهم به این استان هم 
مورد توجه و تاکید رئیس جمهوری قرار گرفتند. متروی اهواز تنها پروژه ای است 
که 4دولت )از دولت نهم تا سیزدهم( و 4 دوره شورای شهر )شورای دوم تا ششم( 
را از سرگذرانده و هنوز هم به نیمه راه نرسیده اســت. مهم ترین مشکل پروژه 
متروی اهواز نوع قرارداد آن است که باید با مشــارکت فاینانسور )سرمایه گذار 
خارجی( اجرا شود درحالی که با وجود تحریم های اقتصادی که از ۱6سال پیش 

برقرار بود، عمال امکان تحقق آن وجود ندارد. 
از سوی دیگر، اهواز و سایر شهرهای خوزستان شبکه دفع آب های سطحی ندارند 
و با توجه به اینکه شبکه فاضالب هم جوابگوی جمعیت فعلی نیست، پس از هر 
بارندگی آب های سطحی به شبکه فاضالب فرســوده استان وارد می شود و در 

نتیجه آب و فاضالب باال می زند.
بعد از اختصاص اعتبار ویژه از صندوق توسعه ملی برای تکمیل شبکه فاضالب 
از ســال گذشــته اقداماتی صورت گرفته و در ســفر رئیس جمهوری هم قرار 
شــد پروژه های فاضالب اســتان تکمیــل و اقدامات الزم برای پیشــگیری از 

آب گرفتگی های پاییز انجام شود.
دیگر پروژه  مهم شهری در خوزســتان ساماندهی حاشــیه ها به ویژه در اهواز 
و مهم ترین چالش شــهرداری در این حوزه کمبود زمین اســت؛ طبق آخرین 
توافق صورت گرفته در دولت قبلی قرار بــود وزارت نفت در تعیین حرایم نفتی 
و آزادســازی برخی زمین ها تجدیدنظر کند و از ســویی اعتبار ویژه ای از سهم 
مسئولیت اجتماعی خود برای توسعه خوزستان در نظر بگیرد. تکلیف این تفاهم 

هم با تغییر دولت فعال مشخص نیست.

یاسوج

کهگیلویه و بویراحمد با ۱340پروژه نیمه تمام، فاصله زیادی تا توســعه دارد؛ 
پروژه های نیمه تمامی که در دولت های گذشته به سرانجام نرسیدند و حاال امید 

شهروندان به عملکرد شورای شهر و دولت جدید است. 
پل چهارم رودخانه بشار یاسوج که ســه دهانه آن انجام شده، زیرگذر پل امام 
سجاد )ع(، نوسازی خطوط اتوبوسرانی شهری که بعد از ۱0سال مجدد راه اندازی 
شده اند، پارک ۱0هکتاری، سینمای یاســوج و بازارچه شهر یاسوج مهم ترین 

پروژه های نیمه تمام شهری در یاسوج محسوب می شوند. 
یکی از مهم ترین پروژه های شــهری انتقال بازارچه شهر یاسوج به دلیل ایمنی 
پایین مکان فعلی است. مکان جدید این بازار بعد از گذشت چند سال آماده شده، 
اما هنوز تکلیف جابه جایی مشخص نیست. یکی دیگر از پروژه های حوزه شهری 
در مرکز استان کهگیلویه وبویراحمد پل چهار بشار است که تکمیل آن می تواند 
در رفع مشکالت ترافیکی شهر یاسوج چاره ســاز باشد. از سوی دیگر، یاسوج با 
وجود جمعیت ۱۵0 هزار نفری از داشتن حتی یک سالن سینما نیز محروم است 

درحالی که ساخت تنها سالن سینمایی این شهر یک دهه قبل شروع شده.

اراک

در حال حاضر شهرداری اراک بیش  از ۱8طرح عمرانی و ترافیکی در دست اجرا 
دارد که از مهم ترین آن ها می توان به ساخت مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی 
آفتاب، باغ ایرانی، ساخت منطقه گردشــگری دره گردو، ساخت دیوارحائل و 
هدایت آب های ســطحی در محدوده نظم آباد و نیز فاز3 کوی شهیدبهشتی، 
ساخت ساختمان های اداری شهرداری های مناطق2 و 3، بهسازی دیوارساحلی 
رودخانه، تکمیل ساختمان تئاتر شــهر، ساخت مرکز فروش پرندگان، ساخت 
زورخانه ورزش های باستانی شهر اراک اشــاره کرد.  همچنین از شاخص ترین 
طرح اجرایی در شهر اراک می توان به ساخت تقاطع های غیرهمسطح مقاومت، 
بلوار »آنجفی«، جاده فرودگاه با کمربندی شــمالی، رینگ شهری آرامستان 
اشاره کرد. قرارداد مربوط به ساخت این تقاطع ها در آبان  سال گذشته به امضا 
رسیده است. در این میان تقاطع غیرهمسطح مقاومت از پیشرفت 7۵درصدی 

برخوردار است.

زنجان

هرچند پروژه های کوچک و بزرگ شــهری قابل توجهی شهر زنجان 
درحال اجراســت، اما می توان پروژه سبزه میدان، بازگشایی 

مسیر پادگان و پل امام حسن مجتبی)ع( را از مهم ترین 
پروژه های نیمه تمام شهری برشمرد. پیش از این 

اعضای شورای اسالمی شهر درباره پروژه هایی 
مانند ســبزه میدان عنوان کــرده بودند 

کارهایی برای پیشــبرد این پروژه ها 
انجام شده است، اما برخی قراردادها 

ازنظر قانونی با مشکالتی مواجه 
شــده که موجــب بی رغبتی 

سرمایه گذاران و به تبع آن، 
مانع تســریع در پیشرفت 
آنهــا شده اســت. ایــن 
درحالی است که تکمیل 
نشــدن ایــن پــروژه 
موجب ایجاد ترافیک 
ســنگین دربرخــی 
نقاط شهر شده است. 
درچنیــن  شــرایطی 
شهروندان زنجانی از 
تکمیل  طوالنی شدن 
پروژه هــا و وعده های 
بی سرانجام گالیه دارند 

 درحالی که شهردارجدید 
زنجان تکمیل پروژه های 

نیمه تمام ایــن زنجان را از 
اولویت های کاری خود عنوان 

کرده است.

رشت

در مرکز استان گیالن، یعنی رشــت، پروژه های نیمه تمام بسیاری وجود 
دارد که مســئولیت برخی برعهده شــهرداری اســت و برخی دیگر طی 
تفاهم نامه ای به قرارگاه خاتم االنبیا)ص( سپرده شده . درحال حاضر چند 
پروژه شهری همچون عملیات ســاخت دیواره حفاظتی حاشیه رودخانه 
گوهررود، اجرای عملیات روشــنایی و یک خیابان در مسکن مهر رشت 
درحال اجراست. همچنین پروژه فنس کشی شیرآبه سراوان و دیوارگذاری 
پروژه موزه دفاع مقدس رشت، خرید تجهیزات و تکمیل رصدخانه رشت از 
محل اعتبار دولتی و ساخت پارک 4۵0هکتاری الکان از دیگر پروژه های 
بزرگ و نیمه تمام است که در رشت درحال اجراست. ساماندهی کیفی و 
کمی جداره و حریم رودخانه های رشــت از دیگر فعالیت های عمرانی در 
دست اجراســت. پروژه میدان هفتم آذر، زیرگذر میدان مصلی، زیرگذر 
میدان شهرداری، پل روگذر حضرت ولی عصر)عج(، ساماندهی رودخانه های 
زرجوب و گوهررود و پروژه تراموا از پروژه های قابل اجرا در رشت است که 
ازسوی قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( اجرا می شود. همچنین قرار 
است برای ساماندهی رودخانه گوهررود اقدام هایی ازجمله تعیین حریم، 
تملک و آزادسازی حریم بستر و ســاماندهی جداره رودخانه ها با حمایت 
دولت انجام شود و قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء)ص( نیز اجرای آن را 
برعهده دارد و درنهایت پروژه ها با کارفرمایی شــهرداری رشت پیگیری و 

اجرایی می شود. 

سمنان

شهر ســمنان چند پروژه مهم عمرانی برای پیگیری و اجرا در دوره جدید 
مدیریت شهری دارد. تقاطع غیرهمسطح میدان امام حسن)ع( که اجرای 
آن از اواخر سال98 آغاز شد، اما هنوز به سرانجام نرسیده  است. اجرای این 
پروژه می تواند در کاهش ترافیک و همچنین کمک به رونق گردشــگری 
شهر ســمنان کمک کند. بهسازی میدان های مهم شــهر مانند سعدی، 
استاندارد و امام رضا)ع( و همچنین تملک و آزادسازی زمین برای اجرای 
پروژه های تعریض برخــی خیابان ها و همچنین ســاخت و تکمیل بلوار 
فدک که ساخت آن حدود 7سال است آغاز شده نیز از دیگر اولویت های 
زیرساختی مدیریت شهری سمنان با پیوست گردشگری محسوب می شود 
که همگی این موارد به تأمین اعتبار نیاز دارد. به این پروژه های شــهری 
می توان پیاده راه امام خمینی)ره( ســمنان را نیز افزود که با وجود اجرای 
بسیاری از زیرســاخت های آن هنوز به طورکامل به بهره برداری نرسیده 
و درصورت بهره برداری می تواند به یکــی از پیاده راه های بزرگ و زیبای 

شهری در ایران تبدیل شود. 

کرج

کالنشــهر کرج دارای طرح های عمرانی نیمه کاره بزرگی اســت که خط 
2مترو به طول 27کیلومتر، بزرگراه شمالی به  طول ۱7کیلومتر و کنارگذر 
مهرشــهر از جمله آن ها به  شــمار می رود. از به زمین خوردن کلنگ این 
طرح ها که نقش اساســی در وضعیت ترافیک کالنشهر کرج دارند، بیش 
 از 20ســال می گذرد، اما وعده افتتاح آنها هنوز به ســرانجام روشــنی 
نرسیده است. البته در دوره گذشــته شورای اسالمی کرج نگاه ویژه تری به 
این طرح ها معطوف شــد، به طوری که مترو کرج پس از وقفه ای طوالنی 

ازسر گرفته شــد. عالوه براین گره  بزرگراه شــمالی نیز پس از سال ها 
باز شده  و با پیگیری های شــهرداری کرج و مصوبه  هیأت وزیران 

به صورت مشارکتی با ســرعت خوبی درحال پیشرفت است. 
مدیران شــهری دلیل اصلی به پایان نرسیدن این طرح ها 

را نوسان قیمت ها، مشــکالت مالی و نیاز کمک دولت 
عنوان می کنند که در یکی دو سال اخیر بخشی از 

این مشکالت رفع شده است. این درحالی است 
کــه شــهروندان کرجــی انتظــار دارند 

در  اعضای شورای اسالمی شــهر 
دوره ششــم و شــهردار جدیــد 

به پایان رساندن این طرح ها را 
در اولویت قرار دهند.
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   لزوم ساماندهی مسافربرهای شخصی
تعداد خودروهای تاکسی مسیر الشــتر به خرم آباد در استان لرستان کم است، درحالیکه در 
هر ساعتی از روز تعداد بسیاری از خودروهای مســافربر شخصی دراین مسیر حضور دارند و 
مسافران ترجیح می دهند برای جلوگیری از معطل ماندن از همین خودروها استفاده کنند. 
این درحالی است که پروتکل های بهداشتی آن گونه که باید، دراین خودروها رعایت نمی شود و 
رانندگان تنها به زدن یک ماسک بسنده می کنند. همچنین اگر مسافری هم بدون ماسک باشد، 
او را اجبار به استفاده از ماسک نمی کنند، اما این موارد ازسوی رانندگان تاکسی تاحدود زیادی 
رعایت می شود. از مسئوالن درخواست می کنیم تاکسی های فعال دراین مسیر را افزایش دهند.
یاسر عمرانی از خرم آباد

صدای همشهری

 نام همدان با غار علیصدر، یکی از شگفتی های 
بی نظیر جهان، گــره خورده اســت. همدان 
هزارو۸۰۰اثر تاریخی و طبیعی دارد که بیش از 
هزار و 1۰۰اثر آن ثبت ملی شده، اما همچنان بازدید از این غار 
در صدر عالقه مندی  گردشگران قرار دارد؛ غاری که این روزها 

موضوع ثبت جهانی آن با اما و اگرهایی همراه شده  است.
بزرگ ترین غار قابل قایقرانی جهــان ویژگی هایی دارد که 
منجر به متمایز شدن علیصدر از سایر غارهای جهان شده، 
استفاده از کانال های آبی درون غار است. به دلیل وسعت زیاد 
این کانال، قایق های معمولی به راحتی در مسیر آن حرکت 

می کنند.
علیصدر از زیباترین جلوه های طبیعــی جهان در نوع خود 
است و تنها غار مولیس در فرانسه، غارهای شوالیه و بوکان 
در اســترالیا زیبایی های خیره کننده ای مانند غار علیصدر 
دارند. استالکتیت ها و اســتالگمیت ها در طرح و رنگ های 
اعجاب انگیز در سراســر این غار صحنه بسیار زیبا و شگفت 

انگیزی از قدرت خداوند را به تصویر کشیده اند.
این غار در فهرســت موقت آثارجهانی قرارگرفته و قرار بود 
همدان را جهانی کند، اما ســاخت یک هتــل در عرصه آن 
و تخریب های دیگری که در غار صــورت گرفته، این اتفاق 
را درحد رویا برای همدانی ها نگه داشته اســت. همه گیری 
ویروس کرونا نیز آسیب های زیادی به این غار زد و مجموع 
بازدیدکنندگان آن بســیار کاهش یافت. با این وجود، غار 
علیصدر بعد از ماه ها تعطیلی، بازگشایی شده و حاال پذیرای 

بازدیدکنندگان است. 

ماجرای جهانی شدن
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
همدان نیز از ثبــت جهانی غارعلیصــدر می گوید و یادآور 
می شــود: این غار یکی از آثار طبیعی ماست که در فهرست 
موقت ثبت جهانی قرار دارد. ایران ســاالنه یک سهمیه اثر 
طبیعی و یک اثر تاریخی معرفی برای ثبت جهانی در یونسکو 
دارد و استان همدان نیز دارای آثار متعدد طبیعی و تاریخی 

است که مدعی هستیم می توانند برای ثبت جهانی به یونسکو 
معرفی شوند.

»علی مالمیر« می افزایــد: مهم تریــن اثرطبیعی همدان، 
غارعلیصدر اســت؛ اگرچه اولویت اول ما امــروز با توجه به 
شرایط کنونی، پرونده »منظر تاریخ شهری هگمتانه« است 
که از آثار تاریخی به شمار می رود. البته پرونده هگمتانه نیز 

نهایی شده و در مرحله نهایی ویرایش و ترجمه است.
وی ادامه می دهد: هر پرونده ای در کنار ظرفیت های موجود 
و شاخصه هایی که دارد و می تواند در معیارهای ثبت جهانی 
یونسکو بگنجد، ممکن اســت موانعی نیز داشته باشد. این 
را باید درنظر داشــت کــه الزاما وجود هر مانــع، به معنای 
نفی ثبت جهانی نیســت. برخی موانع در طــول زمان قابل 
رفع هســتند و اگر پرونده ای را برای یونسکو تحویل دهیم، 
می توانیم یک فصل ساختار مدیریتی برای آن تعریف کنیم 
تا درآن فصــل، اقدام های خاصی انجام دهیــم و اگر آن اثر 
ثبت جهانی شد، یونسکو هم بر آن اقدام های مدیریتی حتما 

نظارت خواهد داشت.
وی می افزاید: بســیاری از موانعی که شــاید به ظن بعضی 
از کارشناســان »مانع« محسوب شــود را می توان در پالن 
مدیریتی آینده رفع کرد، اما ممکن است گاه موانعی وجود 

داشته باشد که قابل رفع نباشد و فرایند پرونده را دچار مشکل 
کند. اما معموال از آنجا که سهمیه کشور برای ارسال پرونده 
جهانی محدود است، تالش می شود ابتدا آثاری معرفی شوند 

که ضریب اطمینان مصوب شدن آنها بیشتر باشد. 
مدیرکل میــراث فرهنگی همدان با بیــان اینکه در عرصه 
غار علیصدر هم ساخت وســازهایی انجام شــده که مانعی 
برای ثبت جهانی آن هستند، تأکید می کند: این موانع قابل 
مدیریت هستند. موانعی هم وجود دارد که برخی کارشناسان 
نسبت به آن مشــکل اساســی دارند. هرچند برای آنها هم 
پیشنهاد مدیریتی وجود دارد. مالمیر همچنین درباره هتلی 
که در عرصه غار علیصدر ساخته شده و نیمه کاره مانده است، 
می گوید: معاونت میراث فرهنگــی وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی پیشنهاد کاهش ارتفاع این هتل 
را داده تا بتوان مشکل ثبت جهانی غار علیصدر را رفع کرد، 
بدون اینکه نیاز به تخریب هتل باشد. یعنی هم می توان هتل 

را حفظ کرد و هم غار علیصدر را به ثبت جهانی رساند.

بالیی که کرونا برسر علیصدر آورد
مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر درباره آسیب هایی که 
همه گیری ویروس کرونا برای این مجموعه به همراه داشت، 

اظهار می کند: با همه گیری ویروس کرونا در ایران، این غار 
به مدت ۲ماه تعطیل بود و سپس از خردادماه 1399 به مدت 
۶ماه بازگشایی شد، اما دوباره با مصوبه ستاد کرونا تعطیل شد. 
در واقع صنعت گردشگری بزرگ ترین آسیب را از کرونا دید و 
باالترین آسیب هم سهم غار علیصدر شد، چراکه بزرگ ترین 
مجموعه گردشگری استان ازنظر تعداد نیروی انسانی، شرکت 

سیاحتی علیصدر است.
»مهدی مجیــدی« با بیان اینکــه این مجموعــه بیش از 
۲۰۰نیــروی انســانی دارد، عنوان می کند: سال گذشــته 
درمجمــوع ۸۰هزارنفر از غــار علیصدر بازدیــد کردند که 
در مقایســه با آمار 1۰ســاله گذشــته که به طور میانگین 
۶۰۰هزارنفــر در ســال بــوده، بــا کاهــش ۸5درصدی 

بازدیدکنندگان مواجه شدیم. 

آسیب دیده، اما سرپا
مدیرعامل شــرکت ســیاحتی علیصدر دربــاره تعطیلی و 
بازگشایی دوباره غار علیصدر هم می گوید: غار سال گذشته 
تا پایان آبان ماه تعطیل بود و پیگیری های ویژه ای داشتیم تا 
نیروها مشمول بیمه بیکاری شــوند و از آنجا که این نیروها 
فصلی محسوب می شدند، ضوابط اجازه این کار را نمی داد، اما 
درنهایت با پیگیری های مستمر، نیروهایمان مشمول بیمه 

بیکاری شدند.
مجیــدی می افزاید: بعد از گذشــت ۷ماه، ســرانجام غار 
علیصــدر از تیرماه بازگشــایی شــد و تاکنــون 3۲هزار 
بازدیدکننده داشــته است که درمقایســه با مدت مشابه 
سال گذشته که تعداد بازدیدکنندگان هزارو۶۰۰ نفر بود، 
رشد 3۰۰درصدی داشته ایم، اما باید گفت که درمقایسه با 
سال139۸ که هنوز کرونا همه گیر نشده بود و غار حدود 
11۲هزار بازدیدکننده داشــت، با کاهــش ۷۰درصدی 

بازدیدکننده مواجه شده ایم.
وی با بیان اینکــه درحال حاضــر غار علیصدر بــا رعایت 
پروتکل های بهداشتی باز اســت، اضافه می کند: قبال در هر 
قایق حتی تا 1۰نفر هم ســوار می کردیم، اما حاال تنها یک 
خانواده حتی ۲نفره در قایق می نشــیند. ازسوی دیگر همه 
مراجعه کنندگان تب سنجی می شوند و بدون ماسک پذیرش 
نمی شوند تا با حداقل آسیب به فعالیت های خود ادامه دهیم.

موانع  غار علیصدر برای ثبت جهانی
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چهارمحال وبختیاری به دنبال طالی سرخ
براساس آمار سازمان جهاد کشاورزی ، کشت زعفران در استان چهارمحال وبختیاری درسال های اخیر رشد ۲۰برابری داشته است

خاطره حسین زاده
خبرنگار

021-23023405    
ستون صدای همشهري براي نوشتن مشکالت شما شهروند  گرامی  است. معضالتي که منعکس مي شوند تا 
مسئوالن آنها را بخوانند و در پي یافتن راه حلي براي رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکالت خود از ساعت 

9 تا 1۷با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

 کوچه باغ های تفت در استان یزد در آستانه پاییز
 عکس: علی جعفرپناه

 پرونده ثبت جهانی بزرگ ترین غار قابل قایقرانی جهان با موانعی ازجمله ساخت وساز در حریم مواجه است
 که مسئوالن استان همدان در پی حل آن هستند
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 زعفــران از گیاهان بومی ایران اســت و به عنوان 
گران ترین ادویه جهان جایگاه منحصربه فردی در 
میان محصوالت کشاورزی و صادراتی کشور دارد. 
یکی از استان هایی که در زمینه کشت و تولید زعفران گام های 
بزرگی برداشته، چهارمحال و بختیاری است که می توان امیدوار 
بود با کشت این گیاه، هم سود مناسبی عاید کشاورزان شود و 

هم اشتغال برای عده ای از روستاییان ایجاد شود. 
زعفران گیاهی است چند ســاله، دارای پیاز و با غالف قهوه ای 
رنگ. این گیاه ساقه، ۶گلبرگ بنفش رنگ و 3رشته کالله قرمز 
رنگ دارد و البته قسمت مورد استفاده گیاه زعفران، همان کالله 
قرمز رنگ گل آن است که چربی، امالح معدنی و  موسیالژ دارد. 
زعفران ماده غذایی با ارزشی است که به مقدار بسیار کم از گیاه 
زعفران به دست می آید. در واقع از هر 1۰۰ تا ۲۰۰هزار عدد گیاه 
زعفران، حدود 5کیلوگرم گل زعفران به دست می آید که البته 
وزن این 5کیلوگرم زعفران تازه، بعد از خشک شدن تنها به یک 

کیلوگرم می رسد.

کشت زعفران در انتظار حمایت های راهبردی
کاربردهای متعدد و فراوان زعفران و خواص دارویی و مصارف 
متنوع غذایی این گیاه باعث شده تا از آن به عنوان طالی سرخ 
یاد شــود. این اهمیت، ضرورت توجه ویژه به مســائل تولید و 

صادرات زعفران را بیش از پیش روشن می کند.
زعفران ایران عالوه بر اینکه از نظر کمی درصد باالیی از تولید 
جهانی را تشکیل می دهد، از لحاظ کیفی هم مرغوبیت باالیی 

دارد که دراین زمینه می توان به عیار باال در رنگ دهی و 
طعم و عطر مطلوب آن اشــاره کرد. همین امر سبب 

رونق صادرات این محصول به کشورهای مختلف 
جهان از قبیل اســپانیا، امارات متحده، ایتالیا، 

چین، فرانســه، انگلستان، اســترالیا، سوئد، 
عربستان سعوی، کویت و بحرین شده است.
به گفته مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون 

روســتایی، ایران با تولید حدود 9۰تا 

95درصد زعفران دنیا، مقام نخست جهان را در تولید زعفران 
به خود اختصاص داده اســت. ظرفیت تولید زعفران در ایران از 
3۰ تن در ســال 13۶۸ به بیش از 3۰۰ تن در ســال های اخیر 
رسیده  اســت که تداوم این روند روبه رشد می تواند نویدبخش 
روزهای روشنی برای اقتصاد کشور به ویژه صادرات این کاالی 

استراتژیک باشد.
هرچند تولید و صادرات زعفران ایران همواره با فراز و نشیب هایی 
همراه بوده، اما یکی از مهم ترین مواردی که می تواند در این به 
احیای اقتصاد داخلی و رونق اقتصاد مقاومتی منجر شود، توجه 
بیش از پیش به چنین ظرفیتی است. چراکه غفلت از این ظرفیت 
بی بدیل می تواند جایگاه کشور را در صادرات زعفران به خطر 

اندازد و در مصاف با رقبای دیگر از قافله عقب بمانیم.

استقبال کشاورزان
ازســوی دیگر زعفران به ســبب نیــاز به آب انــدک، امکان 
بهره برداری به مدت 5تا ۷سال در یک نوبت کشت، ماندگاری 
طوالنی محصول و آســانی حمل ونقل و آبیاری، به محصولی 
راهبردی بــرای رهایی از بحــران کم آبی و یکــی از گزینه ها 
برای کشت ســودآور کشــاورزان تبدیل شده اســت. استان 
چهارمحال وبختیاری نیز با توجه به شــرایط اقلیمی مناسب، 

می تواند از این محصول به بهترین نحو بهره برداری کند.
کشت زعفران در سال های اخیر در چهارمحال وبختیاری، مورد 
استقبال کشاورزان قرار گرفته است و با توجه به خشکسالی های 

اخیر می تواند اقتصاد این استان را پویا کند.
اگرچه نام زعفران با استان خراسان رضوی 
گره خورده اســت اما اقلیم مساعد، 
ارتفاع مناسب از سطح دریا، آفتاب 
درخشــان و زمین هــای زراعی 
کافی ازجمله مزیت های چهارمحال 
و بختیاری برای توسعه و کشت این 
گیاه ارزشــمند در کشور به شمار 

مــی رود. اگر به میــزان کافی به 
کشت این محصول توجه شود، این 

استان نیز به یکی از مناطق مهم تولید طالی سرخ کشور معرفی 
می شود.

این استان کمتربرخوردار کشور با دارا بودن نرخ باالی بیکاری، 
بحران 1۲ساله خشکسالی، کشاورزی سنتی و پایین بودن سطح 
درآمد خانوارها به ویژه در روستاها می تواند فرصت طالیی کشت 
زعفران را به رونق اقتصادی تبدیل کند. کمااینکه این اتفاق از 
سال های گذشته در استان آغاز شده و امید می رود با حمایت های 

الزم از شدت بیشتری برخوردار شود.

ظرفیت های کشت زعفران در چهارمحال وبختیاری
در این زمینه یک محقق رشته گیاهان دارویی با اشاره به ظرفیت  
باال و مناسب کشت زعفران در چهارمحال و بختیاری می گوید: 
آب و هوای مناسب، زمین های کشاورزی و نیروی کار فراوان، 
شرایط مناسبی را برای توســعه مزارع زعفران در استان فراهم 

کرده  است.
»عبداهلل قاسمی« می افزاید: به دلیل وقوع خشکسالی های اخیر و 
مساله کم آبی در استان، می طلبد تا کشت زعفران که سودآوری 
بیشتری دارد، جایگزین کشت گیاهانی با نیاز آبی باال همچون 

چغندرقند و ذرت شود.
وی با اشــاره به اهداف تحقق اقتصاد مقاومتی و نقش تولیدات 
اســتراتژیک در افزایش توان داخلی، تصریــح می کند: برای 
توســعه تولید و افزایش صــادرات زعفران بایــد درباره بهبود 
کیفیت، کاهــش قیمت تمام 

شده محصول، افزایش عملکرد و 
ایجاد صنایع تبدیلی مرتبط با این 

گیاه ارزشمند برنامه ریزی کرد.
این استاد دانشگاه با تاکید بر لزوم 
بهره گیری از نظرات کارشناسی 
در خرید و کاشت پیاز زعفران، 
اظهار می کنــد: یکی از مباحث 
مهم در کشت زعفران استفاده از 
نظر مشاوران و کارشناسان این 
حوزه است تا بتوان با خرید پیاز 
مرغوب، محصول باکیفیتی را 
برداشــت کرد. قاسمی ادامه 
می دهــد: حمایــت دولت از 
محققــان و فارغ التحصیالن 
دانشگاهی برای توسعه کشت 

زعفران از ضرورت های این حوزه به شــمار می رود و امید است 
با همکاری دولت و بخش خصوصی، بتوان زمینه را برای رونق 

کشت گیاهان دارویی به ویژه زعفران در استان فراهم کرد.

توسعه روزافزون کشت زعفران در استان
معــاون بهبود تولیــدات گیاهی ســازمان جهاد کشــاورزی 
چهارمحــال و بختیــاری نیز با 
اشاره به رشد ۲۰برابری کشت 
زعفران دراین استان می گوید: 
درحالی که در ســال 1393، 
سطح زیرکشت این 

محصول در اســتان ۸هکتار بــود، اما این میــزان به بیش از 
۲۰۰هکتار در سال 99 افزایش یافته است و می توان به ادامه این 
روند امیدوار بود. »حسین برزگر« متوسط برداشت در هر هکتار 
از مزارع زعفران را ۴ تا 5کیلوگرم اعــالم می کند و می افزاید: 
برهمین اساس سال گذشــته بیش از 9۰۰ کیلوگرم زعفران از 
مزارع استان برداشت شد و پیش بینی می شود که این میزان در 

سال جاری نیز افزایش یابد.
وی تصریح می کند: زعفران تولیدی در استان معادل حدود ۶۰۰ 
میلیارد ریال درآمدزایی دارد که در بهبود معیشت کشاورزان 

استان نقش موثری ایفا می کند.
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشــاورزی چهارمحال و 
بختیاری با اشاره به ظرفیت های نسبی چهارمحال و بختیاری 
در تولید زعفران، اظهار می کند: اقلیم مساعد، آفتاب درخشان 
و ارتفاع مناسب از دریا سبب شده تا عطر، بو و طعم زعفران این 
استان از کیفیت باالتری نســبت به سایر نقاط کشور برخوردار 
باشد. برزگر با اشاره به اشتغال بیش از 3هزار نفر در مزارع زعفران 
استان اضافه می کند: هرچند اشتغال در مزارع زعفران فصلی 
است، اما با توسعه زمین های زیرکشت، می توان زمینه اشتغال 

بیشتری را فراهم کرد.

فاطمه کاظمی
خبرنگار
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