
جزئيات     واكسيناسيون 
دانش آموزان

پیام امید از تهران  به بیروت

هفته گذشته، 2خبر تسهيالتي براي وام مســكن جوانان و وام با استفاده از اوراق 
حق تقدم منتشر شــد كه واكنش هاي متناقضي در جامعه، بازار و فضاي مجازي 
به همراه داشت. پايين بودن قدرت خريد اين تســهيالت نسبت به واقعيت هاي 
بازار مسكن و همچنين نبود تناسب ميان اقساط آنها با توان مالي طبقه متوسط و 
متقاضيان مصرفي، اصلي ترين نقدهايي اســت كه به اين تسهيالت وارد مي شود. 

صفحه5 را بخوانيد.

در ســايه تمامي بحران هاي اقتصادي و معيشتي كه زندگي را براي شهروندان 
لبناني روزبه روز سخت تر كرده است، ورود تانكرهاي حامل مازوت ايران به اين 
كشور روزنه اي اميدبخش به حساب مي آيد. روز گذشته ده ها تانكر حامل مازوت 
ايراني از مرزهاي جنوبي شرقي لبنان وارد اين كشور شدند تا به بحران قحطي 
ســوخت پايان داده و حداقلي از ثبات را به خيابان هاي بيروت و ساير شهرهاي 

لبنان بازگردانند. صفحه23 را بخوانيد.

 چرا وام هاي مسكن 
براي مردم جذاب نیست؟

 وعده وام هاي 480ميليوني و يك ميلياردي
به مذاق افكارعمومي خوش نيامد

 سخنگوي ستاد مقابله با كرونا: ابتدا گروه سنی 12 تا 18 سال
و پس از آن گروه های سنی پايين تر واكسينه  مي شوند

دولت جديد لبنان براي جلب رضايت صندوق بين المللی پول و خاتمه دادن 
به بحران اقتصادي اين كشور با چالش هاي متعددي روبه روست

دروازه شانگهاي باز شد
همزمان با سفر رئيس جمهور به دوشنبه، ايران بعد از 16سال به عضويت دائم سازمان همكاري هاي شانگهاي درآمد

سروش  رفیعي:
 در حق اسكوچیچ  کم لطفی می شود
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مديريت يكپارچه 
شهری در انتظار 
تصميم مجلس

 حضور 
 فعال تر جنوبی ها 
در فضای مجازی

کاسب کار  شده ایم

چند آمار جالب  درباره حضور 
ايرانی ها  در فضای مجازی

   65درصد ايراني ها عضو 
شبكه هاي اجتماعي هستند

   55ميليون ايراني حداقل در 
يك شبكه اجتماعي عضو هستند

 گفت و گو با سعيد بيابانكي
شاعر و پژوهشگر ادبي درباره 

مصائب نخواندن كتاب براي جامعه

همشهري فرايند رسیدگي به 
طرح مديريت يكپارچه شهري 

را بررسي کرد

   محمد صالح جوكار، رئيس كميسيون 
امور داخلي مجلس: با توجه به اهميت 
طرح مديريت يكپارچه شهري، تالش 
مي كنيم سريع تر تعيين تكليف شود

   محسن پيرهادي، رئيس فراكسيون 
شوراهاي مجلس: تصويب اين طرح 
 منجر به ايجاد يكپارچگي در وظايف
و اختيارات شهري و محلي مي شود

   عليرضا احمدي، رئيس شوراي عالي 
استان ها: تنها راه حل تحقق مديريت 
يكپارچه شهري تفاهم دستگاه هاي 

اجرايي براي خدمت رساني است

ضمیمه امروز همشهری استانی

  شهریار ملک شعر

  واکسیناسیون کرونا  در استان ها شتاب می گیرد

   مصائب کارگران قزوین در دوران خاموشی و کرونا

يادداشت

شهر نیاز به 
تصمیم گیر واحد دارد

مجتبي يوسفي؛ عضو فراكسيون شوراهاي مجلس

مطالبي خواندني درباره راهكارهای حفظ روحيه و نشاط در دوران كرونا هنر شادبودن در زمانه غم
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امــروز در شــهر بــا تعــارض در 
تصميم ســازي  و تصميم گيــري 
مواجه هســتيم. به ايــن معنا كه 
دستگاه هاي مختلفي در تهران هســتند و مسئوليت هايي در 
قبال شهر و شهروندان دارند كه در برخي از مواقع همين تعدد 
سبب بروز تعارض و تداخل مي شود. بنابراين وقتي مي پذيريم، 
شهر يك موجود زنده است بايد بدانيم داشتن تصميم گير واحد 
براي شهر ضروري است؛ نيازي كه منجر به مطرح شدن طرح 
مديريت يكپارچه شــهري در مجلس شــده اما به دليل وجود 
نقطه نظرات متفاوت هنوز آماده مطرح شدن در صحن مجلس 
نيســت. مهم كليات طرح اســت كه عده اي آن را باور دارند و 
ضروري مي دانند و معتقدند كه بايد مديريت شــهري واحد و 
يكپارچه در پايتخت وجود داشته باشد كه حرف درستي است؛ 
چرا كه تعدد تصميم ســازان و تصميم گيران در حوزه شهري 
سبب شده مردم و مديران شهري از وضع فعلي راضي نباشند. 
بنابراين تمركز مسئوليت در نهاد عمومي شهرداري مي تواند 
پاياني باشــد براي نارضايتي ها كه اين موضوع هم به پذيرش 
از سوي نهادها و ســازمان هاي ديگر بستگی دارد. چون وقتي 

مســئوليت يا اختياري به نهاد و ســازمان و... واگذار مي شود، 
بازپس گيري يا جابه جايي دوباره آن به سختي انجام مي شود 
اما با تعامل مي توان از اين موانع هم گذر كرد. درهرحال به دليل 
وجود نقطه نظرات متفاوت اين طرح نياز به بررسي هاي بيشتر 
در كميسيون هاي مربوطه دارد كه اميدواريم هرچه سريع تر در 

صحن مجلس مطرح و به نتايج خوبي منتهي شود.
به هر ترتيب وزارتخانه ها و دولت در ســطح ملي و در ســطح 
شهرها يك ســري وظايف و تكاليف دارند ولي اگر اين تكاليف 
و مجموعه ها يكپارچه ديده نشــود در وهله نخســت ممكن 
اســت موازي كاري به وجود آيد و از طرفي هم ممكن اســت 
يك ســري نقاط خأل  كه هيچ كســي اين خدمات را پوشــش 
نمي دهد، وجود داشته باشد. به طور نمونه مي توان به آسيب هاي 
اجتماعي اشـــاره كرد؛ مسئله اي كه برخي دســتگاه ها براي 
اقدام درخصوص آن، شانه خالي مي كنند و وظيفه را بر دوش 
ديگري مي اندازند و نيز برخي كه در راســتاي اقدام دســتگاه 
ديگر اقدام موازي انجام مي دهند و اختالل در خدمت رســاني 
ايجاد مي كنند. اين در حالي است كه مديريت يكپارچه شهري 
موضوع كامال تخصصي به حساب مي آيد و تجربه نشان داده كه 
براي رفع مشكالت اصلي شهرها، دولت ها و حاكميت ها ناگزير 
بايد به آن تن دهند. البته بايد به اين نكته نيز توجه شود وقتي 
مي گوييم مسئوليت در قالب مديريت واحد و با مديريت شهري 
باشد معنايش اين است كه مديريت شهري بايد پاسخگو باشد. 
اگر يكپارچه هســت همه بايد از يك جا هماهنگ شوند. نكته 
مهم ديگر اينكه مديريــت يكپارچه به هيچ عنــوان به معني 

دراختيار گرفتن قدرت نيست.

آمريكا روي كاغذ حريف آســاني براي تيم ملي فوتسال 
ايران به حســاب مي آمد، تيمي كه در بازي اول با نتيجه 
11 بر صفــر به آرژانتيــن باخته بود و به نظر مي رســيد 
نمي تواند شاگردان ناظم الشريعه را اذيت كند اما برخالف 
پيش بيني ها ايران به ســختی و با نتيجه 4 بر 2 توانست 
اين تيم را شكست دهد. اين بازي با شوك اخراج عليرضا 
صميمی، دروازه بان و ستاره تيم ملی فوتسال ايران به خاطر 
مهار توپ بيرون از محوطه جريمه آغاز شد. داوران در اين 
صحنه پس از بازبيني فيلم بــازي به صميمي كارت قرمز 
مســتقيم دادند تا تنها پس از يك دقيقه و 26 ثانيه، باقر 
محمدی، دروازه بان جوان تيم ملي وارد زمين شــود. در 
دقيقه سوم لوسيانو گونزالز با شــوتي محكم از ميانه هاي 
زميــن دروازه باقرمحمــدي را باز كرد تا شــوك دوم به 
ناظم الشريعه و تيمش وارد شود. همه چيز به بدترين شكل 
ممكن براي ايران پيش مي رفت تــا اينكه تنها چند ثانيه 
پس از گل گونزالز، فرهاد توكلی كار را به تساوي كشاند و 
پس از آن در دقيقه7، مهدی جاويد اختالف را 2 برابر كرد. 
اسماعيل پور در دقيقه دهم گل سوم را هم زد، اما اين پايان 
ماجرا نبود و آمريكايي ها با گل دقيقه36 گونزالز به بازي 

برگشتند و با بازی پاورپلی)استفاده از بازيكن به جای گلر( 
تا آستانه به تساوي كشاندن بازي پيش رفتند اما در نهايت 
سعيد احمدعباسی در دقيقه39 دروازه خالي را باز كرد تا 
تيم ملي ايران دومين بازي اش را هم به ســختي ببرد و به 
جمع 16 تيم برتر دنيا صعود كنــد. نمايش هاي تيم ملي 
ايران مقابل صربستان و آمريكا حاال خيلي ها را نگران بازي 
با آرژانتين كرده، آرژانتيني كه مدافع عنوان قهرماني است 
و مي خواهد به عنوان صدرنشــين راهي مرحله بعد شود. 

ايران در جام جهاني گذشته روي پله سوم ايستاد.

صعود ايران با شكست آمريكا
ايران با 4گل بر آمريكا  غلبه كرد و  و جواز حضور در مرحله بعد را به دست آورد 

فوتسالي ها در بازي سوم بايد با آرژانتين، قهرمان جهان روبه رو شوند
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دکترای افتخاری دانشگاه ملی تاجیکستان به سید ابراهیم رئیسی اهدا شد .

روي خط خبر

  جزاير سه گانه همیشه ايراني 
سعيد خطيب زاده، س��خنگوي وزارت خارجه درخصوص بيانيه 
اخير وزراي خارجه ش��وراي همكاري خليج فارس اظهار داشت: 
جزایر سه گانه ابوموسي، تنب كوچك  و تنب بزرگ تعلق قطعي به 
ایران داشته و بيانيه هاي مالل آور و تكراري صادره در این خصوص 

تغييري در ایراني بودن ابدي آنها ایجاد نخواهد كرد.
 به گزارش ایرنا، س��خنگوي وزارت امور خارج��ه در ادامه افزود: 
جمهوري اس��المي ایران هرگون��ه مداخله  در برنامه هس��ته اي 
صلح آميز و موشكي خود و همچنين امور مرتبط با سياست هاي 
دفاعي بازدارنده خود را مردود مي شمارد. خطيب زاده بار دیگر بر 
اولویت جمهوري اسالمي ایران به ویژه دولت سيزدهم در تقویت 
همكاري ها و توسعه مناسبات با همه همسایگان بدون مداخله هاي 
خارجي تأكيد و ابراز اميدواري كرد: معدود كش��ورهاي شوراي 
همكاري كه س��عي در تحميل دیدگاه هاي ایران س��تيزانه خود 
دارند، به جاي ن��گاه به بيرون از منطقه و طرح درخواس��ت هاي 
غيرعملي از كش��ورهاي فرامنطقه اي، با تغيير روش به مذاكرات 
درون منطقه اي توجه كنند و اقدامات اعتماد سازي  را براي تقویت 

دیپلماسي انجام دهند. 
سخنگوي وزارت امور خارجه در پایان عنوان كرد: شوراي همكاري 
باید بداند كه درخواس��ت هاي غيرقابل قبول، ایراد اتهامات واهي 
عليه جمهوري اسالمي ایران و تكرار مكررات نخ نما شده، راه حل 
مش��كالت منطقه و این كش��ورها نبوده و منطقه نيازمند تغيير 
پارادایم از وابس��تگي بيروني به تعامل س��ازنده درون منطقه اي 
و ش��مول گرایي به جاي رویكرد حذفي اس��ت. شوراي همكاري 
خليج فارس پنجشنبه در بيانيه نشست وزراي خارجه كشورهاي 
عضو این شورا، با حمایت از ادعاي واهي مالكيت امارات، از ایران 
خواسته بود از طریق مذاكره مستقيم یا محاكم بين المللي، به این 

موضوع بپردازد.

   انهدام تیم تروريستي مسلح در شمال غرب کشور
مركز اطالع رساني ناجا از انهدام تيم تروریستي مسلح در شمال 

غرب كشور توسط مرزبانان نيروي انتظامي خبر داد. 
به گ��زارش پایگاه خبري پلي��س، دالورم��ردان مرزباني نيروي 
انتظامي جمهوري اس��المي ایران با اش��راف اطالعاتي، در یك 
عمليات هدفمند و موفق در منطقه مرزي شمال غرب كشور یك 
تيم از گروهك تروریس��تي را كه براي انجام اقدامات خرابكارانه 
قصد ورود به كشور را داش��تند، منهدم كردند. در این عمليات 2 
تن از تروریست ها دستگير و مقادیر قابل توجهي سالح، مهمات، 
نارنجك جنگي، مواد منفجره و همچنين تجهيزات ارتباطي و انواع 

بيسيم از تروریست ها به دست مرزبانان افتاد.

   ارسال سوخت به لبنان از نگاه طحان نظیف
هادي طحان نظيف، سخنگوي شوراي نگهبان در صفحه شخصي 
خود در تویيتر به حضور نفتكش هاي كشورمان در دریاي مدیترانه 
اشاره كرد و نوشت: »بند1۶ اصل3  قانون اساسي، دولت جمهوري 
اسالمي ایران را به تنظيم سياست خارجي كشور براساس تعهد 
برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بي دریغ از مستضعفان 

جهان موظف مي كند.«

روزهاي پررفت وآمد دولت سيزدهم، 
در حوزه دیپلماس��ي برآورده شدن ديپلماسی

یك��ي از مهم ترین درخواس��ت هاي 
خارجي كش��ور را به ارمغان آورد و طلسم عضویت 

ایران در شانگهاي شكست.
شكس��تن این طلسم س��بب هموار ش��دن مسير 
همراهي ایران با كش��ورهاي همس��ایه در عرصه 
دیپلماس��ي و تقویت مراودات سياس��ي – امنيتي 
در آسيا در قبال غرب خواهد ش��د.  به این ترتيب، 
نخس��تين س��فر خارجي س��يدابراهيم رئيسي، 
رئيس جمهور با كس��ب این دستاورد مهم سياست 
خارجي همراه ش��د. با رأي موافق دیروز هر 8عضو 
اصلي سازمان همكاري ش��انگهاي ایران به عنوان 
نهمين عضو اصلي این سازمان شناخته و از عضویت 
ناظر خارج شد. بيش از یك دهه درخواست عضویت 
دائم ایران در ش��انگهاي از سوي مقامات كشورمان 
پيگيري مي شد اما هر بار به دليل بروز موانعي ميسر 

نشد.
همراهي و حمایت ویژه چين و روسيه در اجالس 
اخير اما مسير پذیرش درخواست ایران را هموار 
كرد.  به هر روي با آغاز به كار دولت س��يزدهم و 
در قالب نخس��تين س��فر خارجي رئيسي، قفل 
10س��اله این عضویت شكسته ش��د و ایران به 
عضویت دائم این س��ازمان تمام شرقي درآمد. 
اهميت این عضوی��ت در زماني ك��ه مذاكرات 
احياي برج��ام به حالت تعليق درآمده، بيش��تر 
قابل تامل اس��ت. چنان كه به دنبال این موفقيت 
حس��ين اميرعبداللهيان، وزیر ام��ور خارجه در 
حساب شخصي اش در تویيتر نوشت كه با كمال 
خرسندي اكنون س��ند عضویت دائم جمهوري 
اس��المي ایران در س��ازمان همكاري شانگهاي 
در شهر دوشنبه با حضور رئيس جمهور محترم 

كش��ورمان به تأیيد سران رس��يد. این عضویت 
راهبردي تأثي��ر مهمي  بر رون��د همكاري هاي 
همه جانبه ایران در راستاي سياست همسایگي 
و آس��يامحور دارد.  به این ترتيب در نشس��ت 
»دوشنبه« ایران، ازبكستان، روسيه، پاكستان، 
قرقيزستان، چين، قزاقستان، هند و تاجيكستان 
به عنوان اعضاي اصلي و مغولس��تان و بالروس 
به عنوان اعضاي ناظر در اجالس حضور داشتند. 
روساي جمهوري روسيه، چين، هند و مغولستان 
به صورت مجازي در این نشست شركت داشتند. 
محدوده جغرافيایي این سازمان حدود یك سوم 
مساحت و جمعيت جهان است و گفته مي شود 
25درصد توليد ناخالص مل��ي دنيا را در اختيار 

دارد.

تقويت ديپلماسي همسايگي 
رئيسي سخنراني خود را در این اجالس با تشكر 
از پذیرش عضویت دائمي ایران شروع كرد و در 
متن س��خنراني خود خطاب به روساي جمهور 
حاضر و آنالین در جلس��ه تأكيد كرد: »سياست 
خارجي جمهوري اسالمي ایران همواره مبتني 
بر مشاركت فعال در س��ازمان هاي بين المللي، 
چندجانبه گرایي و مخالفت با یكجانبه گرایي بر 
پایه عدالت، همكاري، احترام متقابل و ضرورت 
ایفاي نقش س��ازنده در مواجه��ه با چالش هاي 
بين المللي و منطقه اي بوده است.« او در نخستين 
س��خنراني خود در اجالس ش��انگهاي تصریح 
داشت: »زماني كه من ریاست جمهوري اسالمي را 
عهده دار شدم، جهت گيري سياست خارجي خود 
را تمركز بر چندجانبه گرایي اقتصادي و تقویت 
سياست همسایگي به معناي وسيع آن و تقویت 
حضور در سازمان هاي منطقه اي معرفي كردم.« 

4پیشنهاد ويژه رئیسي به شانگهاي
سازمان همكاري شانگهاي 20سال پيش با هدف 
مقابله با تروریسم، افراط گرایي و همكاري فزاینده 
اقتصادي ایجاد شد. رئيسي در سخنراني روز جمعه 
خود همسو با ماموریت هاي این س��ازمان به ارائه 
پيش��نهادهاي خود پرداخ��ت. رئيس جمهور در 
اجالس شانگهاي 5پيشنهاد مشخص از طرف ایران 
براي همكاري هاي آینده سازمان داشت. او ابتكار 
كمربند-راه، اتحادیه اقتصادي اوراس��يا و كریدور 
ش��مال - جنوب را 3طرح كلي��دي تقویت منافع 
مشترك كشورهاي در حال توسعه منطقه دانست و 
در معرفي ظرفيت هاي ایران در این طرح ها گفت: 
ایران حلقه وصل 3طرح زیرس��اختي فوق است. 
ایران مي تواند از طریق كریدور ش��مال - جنوب 
حلقه وصل جنوب و ش��مال اورسيا باشد و آسياي 
مركزي و روس��يه را به هند پيوند دهد. پيشنهاد 
دوم رئيس��ي نيز رفع یكي دیگر از مشكالت كشور 
را در قبال همكاري هاي مشترك مدنظر داشت. او 
با بيان اینكه تحریم یا تروریسم اقتصادي از موانع 
كليدي پيش��برد همگرایي منطقه اي محس��وب 
مي شود، گفت: س��ازمان همكاري ش��انگهاي به 
طراحي س��اختارها و مكانيسم هاي مقابله جمعي 

با تحریم نياز دارد.
به گزارش ایرنا، رئيس جمهور س��ومين پيشنهاد 
خود را در مب��ارزه با تروریس��م و افراط گرایي در 
منطقه ارائه داد. او با بيان اینكه شراكت راهبردي 
ایران و روسيه در مبارزه با تروریسم و افراط گرایي 
در سوریه، تجربه اي ارزشمند و الگویي موفق براي 
همكاري با سایر شركاي منطقه اي و فرامنطقه اي 
در آینده است، گفت: اینجانب دست همكاري براي 
تحقق صلح و هم پيماني براي مبارزه با تروریسم و 
افراط گرایي به سوي همه دولت هاي مشاركت كننده 
در این اجالس دراز مي كنم. راهكارهاي ایران براي 
حل بحران سياس��ي افغانس��تان چهارمين محور 

سخنراني رئيسي در این اجالس بود.
 رئيسي در نقطه مقابل درخواست قطع دخالت هاي 
آمریكا در منطقه، خواستار كمك كشورهاي منطقه 
در موضوع افغانس��تان ش��د و گفت: ما كشورهاي 
منطقه باید شرایطي را فراهم كنيم تا مردم افغانستان 
بتوانند بر مشكالت خود چيره ش��وند و مسيري را 
براي آینده اي مطمئن ترسيم كنند.  از نظر جمهوري 
اس��المي، این مهم تنها از طریق كمك كشورهاي 
منطقه به مش��اركت مؤثر همه اقوام در حاكميت 

آینده افغانستان محقق خواهد شد.

او در بخش پایاني صحبت هاي خود نيز به مس��ائل 
مذاكرات هس��ته اي ایران پرداخت و گفت: تامين 
حقوق ملت ایران در حوزه برنامه صلح آميز هسته اي، 
تضمين منافع مشترك كشورهاي در حال توسعه 
است. هيچ موضوعي نمي تواند فعاليت هاي صلح آميز 
هسته اي ایران را كه در چارچوب مقررات بين المللي 

انجام مي شود، دچار توقف كند.

ديدارهاي رئیسي در شانگهاي 
رئيس جمهور در حاش��يه این اجالس دیدارهاي 
دوجانب��ه اي هم با روس��اي جمهور ازبكس��تان، 
بالروس، قزاقستان، تركمنس��تان و نخست وزیر 
پاكستان و ارمنس��تان داشت. رئيس��ي در دیدار 
قربانقلي بردي محمداف درخصوص افزایش حجم 
مبادالت و ترانزیت كاال بين 2كشور و حل مسئله 
گاز صحبت ك��رد. او در دیدار نيكول پاش��ينيان، 
نخست وزیر ارمنس��تان موضوعات تبادل انرژي، 
حمل ونقل و پروژه هاي توليدي مشترك و مبادالت 
مالي را پيش كشيد و در دیدار الكساندر لوكاشنكو، 
رئيس جمهور بالروس نيز با تأكيد بر اینكه اولویت 
دولت من اقتصادي اس��ت، گفت: به دنبال توسعه 
مناس��بات اقتصادي در منطقه هستم و به وزراي 

اقتص��ادي و فني دس��تور داده ام پيگي��ر اجراي 
توافقات مشترك باشند.  

رئيس جمهور بعدازظهر پنجشنبه در دیدار عمران 
خان، نخست وزیر پاكس��تان، روابط 2كشور را با 
توجه به اش��تراكات تاریخي و فرهنگ��ي، فراتر از 
همسایگي توصيف كرد و گفت: نباید اجازه دهيم 
فتنه گري و ش��يطنت بيگانگان این روابط خوب 
را تحت تأثير قرار دهد. او با اش��اره به مرز طوالني 
2كشور و ظرفيت گسترش تعامالت اقتصادي در 
مناطق مرزي گفت: استقرار امنيت در مناطق مرزي 
مي تواند ظرفيت هاي قابل توجه این مناطق براي 
تعامالت و تبادالت اقتصادي و تجاري را فعال كرده 
و به شكوفایي و آباداني این مناطق نيز كمك كند. 

رئيس��ي همچنين در ادامه گفت وگ��وي خود با 
نخس��ت وزیر پاكس��تان با قبول درخواست وي 
براي برگزاري نشست مش��ترك درباره تحوالت 
افغانس��تان، افزود: باید تالش ك��رد حكومتي در 
افغانس��تان ش��كل بگيرد كه همه اقوام و گروه ها 
را در بر گرفته و برخاس��ته از اراده آحاد مردم این 
كشور باشد. كليد حل مشكالت افغانستان، تشكيل 
حكومت فراگير و جلوگيري از مداخالت بيگانگان 

در امور این كشور است.

دروازه شانگهاي باز شد
 همزمان با سفر رئيس جمهور به دوشنبه، ایران بعد از 1۶سال به عضویت دائم 

سازمان همكاري هاي شانگهاي درآمد

   بيانيه مشترك ايران، روسيه، چين و پاكستان درباره افغانستان
وزراي خارجه ايران، روسیه، چین و پاکستان پس از ديدار در حاشیه اجالس کشورهاي عضو سازمان شانگهاي 
و پیمان امنیت دسته جمعي درخصوص افغانستان، بیانیه مشترکي صادر کردند. اين ديدار پنجشنبه برگزار 
شد و بیانیه اش ديروز منتشر شــد. طرفین در بخش هايي از اين بیانیه ضمن تأکید بر احترام به حاکمیت، 
استقالل و تمامیت ارضي افغانستان، بار ديگر بر رعايت اصل پايه اي »به رهبري افغان ها، در مالکیت افغان ها« 
تصريح کردند و بر ادامه احترام به حق برخورداري از صلح، ثبات، توسعه و رفاه مردم افغانستان تأکید نمودند. 
وزراي امور خارجه همچنین بر ضرورت مرتبط ماندن با کشــورهايي که داراي مســئولیت اولیه بازسازي 
اجتماعي و اقتصادي دوران پس از جنگ در افغانستان هستند، به منظور فراهم نمودن کمك هاي اقتصادي 
و بشردوستانه اضطراري، تاکید کردند. آنها بر لزوم شــکل گیري آشتي ملي در افغانستان و تشکیل دولت 
فراگیر جهت تامین منافع تمامي نیروهاي سیاســي و قومي کشور نیز تأکید داشتند. در پايان توافق شد تا 
هماهنگي هاي بین 4کشور جمهوري اسالمي ايران، روسیه، چین و پاکستان در مورد افغانستان ادامه پیدا 

کند و ديدارها در سطوح وزرا، نمايندگان ويژه و سفرا در زمان هاي تعیین شده برگزار شود.

غالمحسين محسني  اژه اي از زماني كه 
به عنوان رئيس دستگاه قضا در این قوه قضايی

آغاز به كار كرده است، اقداماتي انجام 
داده و بر موضوعاتي تأكيد كرده  كه درصورت تداوم  و 
تحقق آنها شاهد تحوالت جدي در این قوه خواهيم 
بود. بازدیدهاي سرزده وي از زندان ها و ندامتگاه ها و 
دیدار با محكومان امنيتي و خانواده هاي محكومان 
آبان98 و نيز وعده هایي چون تس��ریع در بازگشت 
امول مال باختگان، خدشه دار نشدن حریم خصوصي 
افراد، تغيير رویكرده��ا و قوانين به نفع زندان، اداره 
زندان زنان توسط خود زنان و آخرین آنها هم تأكيد 
بر بازدید قاضي ها از روند بازداشت ها و كاهش زمان 
بازداشت موقت و اعالم ممنوع الخروج بودن افراد از 
لحظه صدور این ممنوعيت است كه از موارد مورد 
تأكيد رئيس دستگاه قضا بوده است؛ مواردي كه در 
كنار تأكيد مكرر محسني اژه اي بر تالش براي افزایش 
اعتماد عمومي و حف��ظ س��رمایه هاي اجتماعي 

مي تواند معنادار باشد.
محسني اژه اي در س��خنان اخير خود در بيستمين 
همایش سراسري دادس��تان هاي عمومي، انقالب، 
نظامي و ویژه روحانيت هم ضم��ن تأكيد دوباره بر 
تحول در دستگاه قضا، گفت: باید به صورت مستمر 
آسيب ها را رصد و براي رفع آنها تالش كنيم چرا كه 
تحول یك امر ثابت نيس��ت كه با یك اقدام بگویيم 
انجام ش��ده و پایان یافت��ه؛ بلكه باید متناس��ب با 
اقتضائات زمان در این مسير با شتاب بيشتر حركت 
كنيم. به گزارش ایرن��ا، رئيس قوه قضایيه افزود: در 

این ش��رایط كه مردم مطالبه گر عدالت هستند و 
رفع تبعيض مطالبه است، همه دستگاه  ها موظف به 
تحقق عدالت هستند اما وظيفه عدليه به عنوان نماد 

بروز و ظهور عدالت سنگين تر است.

قوه قضايیه بايد پناهگاه همگان باشد
محسني اژه اي افزود: قوه قضایيه باید ملجأ و پناهگاه 
همگان باشد و اگر كسي احساس كرد كه مورد ظلم 
قرار گرفته و براي تظلم خواه��ي به عدليه مراجعه 
كرده، باید بيش از همه مورد توجه قرار گيرد و براي 
استيفاي حق و رفع ظلم از او تالش كنيم. وي ادامه 
داد: اگر جایي به حقوق عامه دس��ت اندازي شد با 
قاطعيت باید عمل كنيم و در این ميان دادستان ها 
به عنوان مدعي العموم نقش پررنگ و سنگيني دارند 
و باید روزبه روز با حساسيت بيشتري به وظيفه شان 
عمل كنن��د. رئيس قوه قضایيه یك��ي از مهم ترین 
مسائل در شرایط كنوني را افزایش اعتماد عمومي و 
اميدبخشي به آحاد مردم به خصوص جوانان عنوان 
كرد و گفت: تحقق این دو مسئله نيازمند كارآمدي و 
اقدامات عالمانه و توجه به خواسته هاي بحق مردم و 
مشاركت دادن آنها در سرنوشت خودشان و استفاده 

از ظرفيت هاي مردمي و براي رفع مشكالت است.
محسني اژه اي افزود: اگر شناخت درستي از شرایط 
كشور و اولویت ها نداشته باشيم و كار عالمانه انجام 
ندهيم و از نيروهاي توانمند و باانگيزه به خوبي بهره  
نبریم و مردم را در سرنوشت خویش مشاركت ندهيم 
و از آنها براي رفع مش��كالت كمك نگيریم، اميد و 

دستگاه قضا روي دور تحول
اژه اي خواستار سركشي قضات از وضعيت زندانيان امنيتي- سياسي، 

محدود شدن زمان بازداشت هاي موقت و اعالم سریع ممنوع الخروجي ها شد  اسماعيل خطيب، وزیر اطالعات در سفري به 
قم با جمعي از مراج��ع عظام و علماي حوزه دولت

دیدار و گفت وگو كرد. او در این سفر یك روزه 
با حضور در بيوت آیات عظام مكارم شيرازي، نوري همداني 

و علوي گرگاني با آنها به گفت وگو نشس��ت. پيش از 
خطيب، برخي دیگر از وزراي دولت سيزدهم ازجمله 
وزراي تعاون، كار و رفاه اجتماعی و ارشاد و فرهنگ 

اسالمي نيز با مراجع دیدار و گفت وگو كرده بودند.
چاره جوی��ي ب��راي رفع مش��كالت اقتص��ادي و 
گره گشایي از مسائل معيش��تي مردم درخواست 

و تأكيد مش��ترك مراج��ع و علماي قم از 
دولت سيزدهم بود كه در دیدار 

و گفت وگو با خطيب مورد 
تأكيد و اشاره قرار گرفت. 
چنان كه آیت اهلل ناصر 
مكارم ش��يرازي در 
دی��دارش ب��ا وزیر 

اطالعات تامين امنيت و مسائل اقتصادي را 2مسئله مهم 
براي مردم و كش��ور ارزیابي كرده و گفت: بحمداهلل امنيت 
در كشور ما خوب است و در مجموع نا امني نداریم؛ اما راجع 
به مسائل اقتصادي همچنان نگران هستيم 
و معتقدیم توفيق دولت س��يزدهم و 
رئيس جمهور در گرو حل مسائل 
و معضالت اقتصادي است. انتظار 
داریم تحولي در عرصه اقتصادي 
و سفره مردم ایجاد شود كه البته 

هنوز آثارش نمایان نيست. 
به گ��زارش ایرن��ا، آی��ت اهلل مكارم 
ش��يرازي در ادامه براي حل مس��ائل و 
مش��كالت اقتصادي توصيه هایي به 
دولتمردان ارائه كرد و افزود: براي 
اینكه مش��كالت اقتصادي حل 
ش��ود باید جلوي افراد فاسد و 
مفسد گرفته ش��ود. آیت اهلل 

تأکید مراجع بر رفع مشکالت اقتصادي مردم
وزیر اطالعات در سفري یك روزه به قم با جمعي از مراجع به گفت وگو نشست

احياي سرمايه اجتماعي ؛ ماموريت دولت سيزدهمي ها
اسماعیل خطیب در اين سفر با آيت اهلل سیدمحمد سعیدي نماينده ولي فقیه و 
تولیت آستان مقدس قم نیز ديدار و گفت وگو کرد. او در اين ديدار با اشاره به 
برنامه هاي دولت سیزدهم گفت: از اولويت هاي مهم دولت بحث سالمت و کرونا 
است که رئیس جمهور همه دولت را براي حل مسئله واکسن بسیج کرده است. 
وي يکي از سیاست هاي مهم دولت سیزدهم را تعامل و ارتباطات با کشورهاي 
همسايه دانست. وزير اطالعات با تأکید بر لزوم ايجاد امید در جامعه گفت: احیاي 

سرمايه اجتماعي در دولت سیزدهم دنبال مي شود.

ث
مك

پيشرفت حاصل نمي شود.

ضرورت تحول و تعالي در دادسراها 
رئيس قوه قضایيه در ادامه به راهكارهاي اساس��ي 
تحول و تعالي در دادس��راها پرداخت و با اشاره به 
سختي كار دادستان ها و دادسراها، از آنها به عنوان 
كساني یاد كرد كه در صف اول تحقق عدالت، مبارزه 
با جرائم و مقابله با ظالمان و قانون شكنان و متعدیان 
به حقوق م��ردم قرار دارند. محس��ني اژه اي گفت: 
كس��اني كه به دادیاران و بازپرس ها و دادستان ها و 
مس��ئوالن اجراي احكام مراجعه مي  كنند، یا مورد 
ظلم قرار گرفته اند و یا متهماني هس��تند كه از یك 
سوي دعوا به عنوان مجرم شناخته مي شوند و شاكي 
انتظار برخورد قاطع و بازدارنده با این افراد را دارد. وي 
ادامه داد: نوع كار دادسراها و حجم كار آنها بسيار زیاد 
است و كساني كه به شعب دادیاري مراجعه مي كنند 
به دليل تألماتي كه دارند اصرار و انتظار سرعت عمل 
در رسيدگي به كارشان را دارند و ميزان مراجعات و 

پرونده ها در این مراكز بسيار باالست.

سرعت بخشي در صدور دستور رفع بازداشت 
محس��ني اژه اي افزود: آنجا كه قان��ون الزام كرده و 
قاضي تش��خيص مي دهد باید قرار بازداشت موقت 
صادر شود، به قانون عمل كنيد اما اگر نيازي به چنين 
قراري نبود از ص��دور آن خودداري كنيد زیرا عالوه 
بر عوارض براي جامعه و خانواده و خود متهم باعث 

مشكالتي براي دستگاه قضا نيز مي شود.
وي درباره قرارهاي منجر به بازداشت نيز تأكيد كرد 
كه حتي االمكان به گونه اي عمل ش��ود كه با تأمين 
قرار از سوي متهم یا اطرافيان بالفاصله دستور رفع 
بازداشت صادر شود. محس��ني اژه اي درباره صدور 
قرارهاي قضایي محدودیت زا نيز متذكر شد كه تا حد 

امكان از صدور این  نوع قرارها اجتناب شود.

ممنوع الخروج بودن افراد همان لحظه اعالم شود
محس��ني اژه  اي گفت: اگر ص��دور قرارهایي چون 
ممنوع الخروج��ي ض��رورت داش��ت، در گام اول 
درصورت عدم  منع قانوني به فرد اعالم شود و در گام 
دوم نيز به محض رفع ضرورت، محدودیت برداشته 
شود. وي ادامه داد: اگر قاضي تشخيص مي دهد كه 
باید كسي ممنوع الخروج شود و مشكل امنيتي هم 
پيش نمي آید، همان لحظه باید او را در جریان قرار 
دهد؛ نه اینكه فرد وقتي هم��راه با خانواده یا هيأت 
كاري مي خواهد به سفر برود و متحمل هزینه شده، 
در فرودگاه متوجه شود كه نمي تواند از كشور خارج 
شود. محسني اژه  اي خاطرنشان كرد: در مدت اخير 
با مصادیقي در این زمينه برخورد كرده ام كه مي شد 
به فرد قبل از حضور در ف��رودگاه ممنوع الخروجي 

اطالع داده شود.

سيدمحمدعلي علوي گرگاني از مراجع تقليد نيز در دیدار 
با وزیر اطالعات با تأكيد بر ضرورت حل مشكالت اقتصادي، 
گفت: اقتصاد كشورمان مش��كالت زیادي دارد و مردم از 
دولت سيزدهم انتظار دارند اقتصاد كشور را سامان ببخشد. 
وي برطرف كردن مشكالت جامعه را مورد تأكيد قرار داد 
و افزود: مردم در اضطراب قرار دارند و از دولت انتظار داریم 

موضوع ناامن بودن اقتصاد را مورد توجه قرار دهد. 
حضرت آیت اهلل نوري همداني نيز در دیدار با وزیر اطالعات 
با تقدیر از ایثارگري هاي سربازان گمنام امام زمان عجل اهلل 
تعالي فرجه الش��ریف با اش��اره به روایات ائم��ه معصوم 
عليهم السالم بر اهميت تالش هاي این وزارتخانه تأكيد كرد. 
همچنين خطيب در این س��فر با آیت اهلل هاشم حسيني 
بوشهري، رئيس جامعه مدرس��ين حوزه علميه قم دیدار 

و گفت وگو كرد. 
آیت اهلل حسيني بوش��هري در این دیدار با تأكيد بر اینكه 
وزارت اطالعات باید پرچمدار مبارزه با فساد باشد، به نقش 
مردمي و بسيار مهم و كليدي این وزارتخانه در تأمين امنيت 
براي رونق توليد و مانع زدایي در مسير آن، اشاره كرد و گفت: 
در سال هاي پس از پيروزي انقالب اسالمي، شاهد درخشش 
و اقدامات خوب این وزارتخانه بوده ایم به حدي كه تعجب 

دشمنان را برانگيخته است.

نخستين حضور رئيسي در اجالس سازمان ملل
مجید تخت روانچي، نماينده دائم ايران در سازمان ملل اعالم کرد که رئیس جمهور سه شنبه آينده ۳۰شهريور 
به وقت محلي در اجالس سران هفتادوششمین مجمع عمومي سازمان ملل متحد به صورت مجازي سخنراني 
مي کند. اين اجالس سه شنبه آينده با سخنراني رؤسا و وزراي خارجه کشورهاي مختلف آغاز به کار خواهد 
کرد. براساس توضیحات تخت روانچي، رئیسي صبح روز اول اجالس به صورت مجازي سخنراني مي کند و در 
ادامه کار هیأت جمهوري اسالمي ايران به سرپرستي حسین امیرعبداللهیان، وزير امور خارجه در نیويورك 
حضور خواهد داشت. وزير امور خارجه همچنین در طول اقامت در نیويورك با همتايان خود ديدار و گفت وگو 
خواهد کرد. امیرعبداللهیان با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل و نیز رئیس مجمع عمومي سازمان ملل 
جلساتي خواهد داشت و با محققان و انديشکده هاي مختلف جلسه ويژه اي خواهد داشت. امیرعبداللهیان 
با خبرنگاران مقیم آمريکا و محققان ايراني هم نشست هايي خواهد داشت و از اين فرصت ها براي تبیین 

سیاست هاي جمهوري اسالمي ايران استفاده خواهد شد.

ث
مك
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 »تا زماني كه تكليــف الیحه مدیریت 
یكپارچه شهري در مجلس روشن نشود، گزارش

مشكالت تهران در بخش هاي مختلف 
ازجملــه ایمني حل نمي شــود.« ناصــر اماني، عضو 
كميسيون بودجه و نظارت شوراي شهر تهران اخيرا با 
مطرح كردن ضرورت مدیریت واحد در تهران از پيگيري 
طرح مدیریت یكپارچه شــهري در مجلس خبر داده 
است؛ طرحي كه در فراكسيون شوراها، مدیریت شهري 
و روســتایي مجلس در حــال بررســي و به اصطالح 
چكش كاري است و اگر در صحن مجلس مطرح و توسط 
نمایندگان خانه ملت تصویب شــود، منجر به كاهش 
هزینه هاي اداره شهر مي شود و مسير توسعه، پيشرفت 
و عدالت را كه مورد تأكيد عليرضا زاكاني، شهردار تهران 
است، هموار مي كند. اینگونه كه از درون مجلس خبر 
مي رسد، پس از بيش از دو دهه انتظار، گویا پيگيري هاي 
جدي براي تحقق مدیریت واحد شهري در حال انجام 
است تا به آینده شهرها بر محور توسعه پایدار اميدوار 
باشيم؛ موضوعي كه مي تواند از یك سو هزینه هاي اداره 
شهر را كاهش دهد و از سوي دیگر از اقدامات موازي و 

جزیره اي جلوگيري كند. 

توسعه شهرنشيني و افزایش جمعيت در كالنشهرها 
به ویــژه تهران مشــكالت متعــددي ایجــاد كرده و 
شهروندان از شــهرداري كه نهاد خدماتي و اجتماعي 
است، مي خواهند به مسائل پيش آمده رسيدگي كند 
اما وجود برخي از چالش ها چون پراكندگي ســازمان 
و نهادهاي خدمت رســان، سبب شده شــهرداري در 
پاســخگویي به این بخش از مطالبات موفق نباشــد. 
تركيدگي لوله آب كه منجر به نشست بخشي از خيابان 
وليعصر شد یا فرونشســت هایي كه در محله شهران 
و مولوي رخ داد و هریك از ســازمان ها و شركت هاي 
خدماتي مانند آب و گاز و... توپ مقصر بودن را در زمين 
یكدیگر پاســكاري كردند و درنهایت مردم از مدیران 
شهري خواستند پاســخگوي بروز این حوادث باشند. 
بنابراین تصویب طــرح مدیریت یكپارچه شــهري، 
كمك مي كند تا نهاد شهرداري به عنوان دولت محلي 
معرفي شود و با پذیرش مسئوليت هاي خدماتي، امور 
را مطلوب تر انجام دهد. یكــي از اصلي ترین ثمره هاي 
مدیریت واحد شــهري، كاهش مشكالت بزرگي مثل 
آلودگي هواست كه شهرهاي توسعه یافته دنيا با تكيه 
بر آن توانسته اند، در ميان مدت و بلندمدت بر آنها چيره 
شوند. اینگونه مدیریت شــهري، نه تنها وظایف اصلي 
حتي در حوزه هایي مثل آموزش و پرورش، امنيت، ثبت 
احوال و...  را در قالب 23وظيفه همراه با منابع مالي الزم 

برعهده مي گيرد، بلكه نخستين مرجع پاسخگویي در 
این زمينه ها مي شود.

مجلس، پيگير مصوبه سال79
ماجراي طــرح مدیریت یكپارچه شــهري، مربوط به 
ماده136 برنامه سوم توســعه كشور مصوب سال79، 
است. براســاس این ماده، دولت اجازه دارد باتوجه به 
توانایي هاي شهرداري ها، برخي از مسئوليت هاي مربوط 
به دستگاه هاي اجرایي در رابطه با مدیریت شهري را كه 
ضروري تشخيص مي دهد، براساس پيشنهاد مشترك 
وزارت كشور و سازمان امور اداري و استخدامي كشور 
همراه با تأمين اعتبــار به شــهرداري ها واگذار كند. 
به عبارت ســاده تر اینكه بخشي از وظایف شركت هاي 
آب و فاضالب، توزیع برق و گاز، راهنمایي و رانندگي، 
بوســتان و.... به شهرداري واگذار شــود تا شهروندان 
خدمات بهتري دریافت كنند و از دوباره كاري توســط 
برخي از سازمان ها جلوگيري شود و در نهایت شهر با 
هزینه كمتر و البته مطلوب تر اداره شود؛ رویكردي كه 
در سایر كشورها متداول است و شهرداري ها باالترین 
قدرت محلي محسوب مي شوند. به عنوان مثال در شهر 
توكيو تمامي امور مربوط به مسائل فرهنگي، رسيدگي 
به امور بهداشــتي، مدیریت بيمارســتان هاي شهر، 
حفاظت از محيط زیســت، برنامه ریزي شهري، تأمين 

مسكن شهروندان، حمل ونقل انبوه مسافر با اتوبوس و 
مترو، تأمين آب آشاميدني و... توسط شهرداري پيگيري 
مي شود. در كشور 21ســال از این مصوبه مي گذرد اما 
هنوز اجرایي نشده است. به گفته رئيس كميسيون امور 
داخلي كشور و شــوراهاي مجلس، با تحقق مدیریت 

یكپارچه شهري باید ساختار دولت كوچك شود. 
محمــد صالح جــوكار در 
گفت وگــو با همشــهري 
مي گوید: »تا وقتي ساختار 
دولت وسيع باشد و تحولي 
صورت نگيرد، شــهرداري 
نمي توانــد اقدامات الزم  را 
درخصوص مســائل مهم و اولویت داري چون مباحث 
اقتصاد و معيشــت مردم انجام دهــد. بنابراین دولت 
براساس وظيفه حاكميتي اش باید با برون سپاري بخشي 
از مسئوليت هاي خدمت رساني، ساختار را كوچك كند 
تا به كارهاي مهم تري بپردازد كه در این مسير بهترین 
كار تقویت شهرداري هاســت؛ نهــاد عمومي ای كه با 
سپردن مسئوليت هاي خدمت رساني، مدیریت یكپارچه 
شهري محقق و شــهر بهتر اداره مي شود.« مدیریت 
یكپارچه شهري عالوه بر بهبود خدمت رساني، منجر به 
رضایت مندي شهروندان مي شود اما گویا سازمان ها و 
شركت هاي خدمات رســان خيلي تمایلي به واگذاري 
مسئوليت هاي خود به شهرداري ندارند و از این رو فرایند 
طرح به كندي پيش مي رود. جوكار با تأیيد این موضوع 
عنوان مي كند: »ایجاد مدیریت واحد و یكپارچه در شهر 
تصميم بزرگ و مهمي است و قطعا سازمان ها و نهادها و 
شــركت هاي خدماتي در برابر آن مقاومت مي كنند و 
حتما واكنش نشان مي دهند اما باید به این نكته توجه 
شــود كه این اقدامات در راســتاي توســعه شــهر و 
رضایت منــدي شــهروندان اســت.« به گفته رئيس 
كميسيون امور داخلي كشور و شوراهاي مجلس، عالوه 
بر واكنش نهادها و شركت ها، نمایندگان خانه ملت هم 
نظرات متفاوتي نسبت به طرح مدیریت یكپارچه شهري 
دارند و همين امر ســبب طوالني شدن فرایند بررسي 
شده است. او مي گوید: »مسائل و موضوعات مختلفي در 
طرح مطرح شده كه باید به دقت بررسي شوند. یكي از 
مواردی كه موضوع بحث و گفت وگو و بررسي جدي قرار 
گرفته، قانون مربوط به انتخابات شوراها و مجلس است 

كه به هر حال اهميت دارد و تصميم گيري درستي باید 
انجام شود. همچنين در ســایر مفاد و مسائل نظرات 
مختلفي مطرح اســت و تا وقتي به جمع بندي نهایي 
نرسيم قطعا قابل طرح در صحن مجلس نيست.« او با 
بيان اینكه نمي توان زمان دقيقي براي تعيين تكليف این 
طرح پيش بيني كرد، عنوان مي كند: »این طرح اهميت 
زیادي دارد و نمي توان زمان مشخصي براي نتيجه آن 
پيش بيني كرد اما همانطور كه اعضاي شوراي ششم هم 
پيگير هستند ما هم تالش مي كنيم هرچه سریع تر این 

طرح تعيين تكليف شود.«

كاهش بوروكراسي هاي اداري و موازي كاري ها 
به گفته محســن پيرهادي، رئيس فراكسيون شوراها، 
مدیریت شهري و روستایي مجلس، تصویب طرح جامع 
مدیریت شهري منجر به ایجاد یكپارچگي در وظایف و 
اختيارات شهري و محلي مي شود و رئيس شوراي عالي 

استان ها هم تصویب آن را یك ضرورت مي داند. 
به گفته عليرضــا احمدي، 
امروز پایتخــت بيش از هر 
وقت دیگري نيــاز دارد تا 
راســتاي  در  دولــت 
تمركززدایــي بخــش از 
وظایفش را به شــهرداري 
واگذار كند. او تأكيد مي كند: »بخش زیادي از خدمات 
در شهرها و روستاها توسط شهرداري ها و دهياري ها 
ارائه مي شــود و بــا اجرایي شــدن این طــرح روند 
بوروكراســي هاي اداري و موازي كاري هــا توســط 
سازمان هاي مختلف خدمات رسان كم مي شود.« رئيس 
شوراي عالي استان ها تأكيد مي كند: »وقتي هدف تمام 
دستگاه هاي خدماتي و اجرایي خدمت رساني به مردم 
باشد دیگر نيازي به رقابت با هم نيست و باید از طریق 
هم افزایي به دنبال خدمت رســاني صادقانه باشــند.« 
احمدي نقش دولت در تحقق طرح مدیریت یكپارچه 
شهري را تأثير گذار مي داند و مي گوید: »پس از تصویب 
طرح در مجلس ممكن است شوراي نگهبان اعتراض 
كند و از این رو تنها راه حل تحقــق مدیریت یكپارچه 
شهري تفاهم دستگاه هاي اجرایي براي خدمت رساني 
به مردم است و اگر مشكلي هم وجود داشته باشد، دولت 

مي تواند آن را برطرف كند.« 

گزارش2

شهردار تهران اعالم كرد:
 نرخ بليت حمل ونقل عمومي

افزايش نمي يابد
خرداد 1400 در شــرایطي قيمت بليت متــروی تهران و حومه 
افزایش 25درصدي داشت كه با نزدیك شدن به ماه مهر خبرهایي 
مبني بر افزایش دوباره قيمت بليت مترو منتشــر شد. این خبر 
اما طبق گفته هاي شهردار تهران، بي پایه و اساس است. عليرضا 
زاكاني در پاسخ به این سؤال كه در برخي از رسانه ها از قول شما 
اعالم شده كه قرار است قيمت بليت مترو افزایش پيدا كند، تأكيد 

كرد: »این از آن دروغ هاي شب سيزده است.«
او گفت: »موضوع افزایش قيمت بليــت مترو صحت ندارد و قرار 
نيســت قيمت بليت مترو افزایــش پيدا كند. نه بنــا بر افزایش 
قيمت اســت و نه تغييري در شــرایط. آنچه دنبال مي كنيم این 
است كه با باالبردن ظرفيت هاي مترو خود را براي دوره جدیدي 
از خدمتگزاري آمــاده كنيم كه بعــد از دوره كرونا با بهره مندي 
افزون تري بتوانيم پاسخگوي مطالبات جدي مردم عزیز باشيم.« 
شهردار تهران عنوان كرد:  »در یك جلسه و در این خصوص درباره 
یك امر تخصصي مواردي مطرح شــده بود. گزارشي به دست ما 
رســيده بود و ما در حال بررســي آن گزارش بودیم و از دل آن 
جلسه مطالبي منتشر شد؛ وگرنه افزایش قيمت بليت مترو حرف 

بي ربطي است.« 
در فروردین سال1400، مصوبه اعمال تغيير نرخ كرایه حمل ونقل 
عمومي شــهر تهران كه به تأیيد شــوراي پنجم شــهر تهران و 
فرمانداري رسيده بود، قرار شد اول اردیبهشت این تغييرات برابر 
مصوبه ابالغ شده، انجام شود. همان موقع، بحث هاي زیادي مطرح 
شد كه بنا به شــرایط اقتصادي و بحران كرونا تغييري در قيمت 
بليت هاي مترو و اتوبوس ایجاد نشــود. از آنجا كه این مصوبه در 
سال هاي گذشته اجرا شده بود اما در سال1399 افزایش قيمت 
چنداني را شــاهد نبودیم، قيمت بليت متــرو در ابتداي خرداد 

امسال با افزایش 25درصد اجرا شد. 
براســاس مصوبه شــوراي شــهر تهران قيمت بليت مترو براي 
بليت تك ســفره داخل شــهري 2000تومان، تك سفره حومه 
2300تومان، تك ســفره فرودگاه امام خميني 10000تومان و 
تك سفره هشــتگرد 6000تومان تعيين شده بود. مسافراني كه 
از خطوط حومه اي استفاده مي كنند، قرار شد در ایستگاه ، بليت 
تك سفره مخصوص حومه، هشــتگرد و فرودگاه امام خميني را 

تهيه كنند.

تالش براي كارآمدسازي حمل و نقل عمومي
اكنون در كمتر از 3 مــاه از اجراي مصوبــه افزایش قيمت بليت 
حمل ونقل عمومي، بار دیگر افزایش قيمت بليت مترو خبرســاز 
شد ولي شهرداري تهران به متقاضيان استفاده از مترو اطمينان 
داد كه قيمت بليت افزایش پيدا نخواهد كرد. شــهرداري تهران 
در دوره مدیریت جدید شــهري مانند مدیریت قبلي نسبت به 
توسعه خطوط مترو و همچنين نوســازي واگن مترو حساسيت 
زیادي دارد. شــهردار تهران معتقد اســت باید ایــن تركيب در 
سيستم حمل ونقل عمومي، تركيبي آسان و سرعت دسترسي را 
براي رسيدن به مقصد به همراه داشته باشد تا مطلوبيت را براي 
شهروندان ایجاد كند. زاكاني گفته است:  »در مجموعه شهرداري 
تهران تالش خواهيم كرد این مطلوبيت را ایجاد كنيم؛ البته كه 

كار سختي است.« 
هم اكنون 600 واگــن مترو در كوتاه مدت نياز بــه اورهال دارند 
كه كه اگر این كار انجام نشــود این واگن ها از رده خارج خواهند 
شد. از سوي دیگر 146واگن از رده خارج شده كه باید بازسازي 
شوند. شهردار تهران تأكيد كرد: »قطعا این موارد اولویت هاي اول 
و جدي كار خواهند بود كه در حقيقت بهره مندي از ظرفيت ها و 

زیرساخت موجود است.«
او اضافه كرد: »باید از كاهش ظرفيت ها جلوگيري كنيم و از سوي 
دیگر ظرفيت هاي راكد را به ميدان بياوریم و همچنين نوسازي 
و توسعه واگن ها و خطوط مترو را در دستور كار قرار دهيم البته 
همه این اقدامات به صورت مرحله بندي خواهد بود و همانند این 
اقدامات براي اتوبوس، بي آرتي، اتوبوس هاي دوكابين و تاكسي 
نيز دنبال خواهد شــد. ما نيازمند چنين سيســتمي هستيم كه 
ظرفيت هاي مختلفي را درنظر بگيرد و با ایجاد شــرایط منطقي 
براي جامعه مطلوبيت ایجاد كند و قطعا تحقق این مهم یك شبه 

روي نخواهد داد.« 

ظرفيت هاي تهران براي مقابله با كرونا
شهرداري تهران از ابتداي شيوع كرونا اقدامات مختلفي را در كنار 
وزارت بهداشت و ستاد ملي مبارزه با كرونا در استان تهران انجام 
داد. اقدامات و فعاليت هایي كه همچنان ادامه دارد تا شهروندان 
تهراني دغدغه هاي كمتري را در عصر بحران كرونا داشته باشند. 
شهردار تهران با اشاره به فعاليت هاي شــهرداري در چند هفته 
اخير گفت: »شهرداري تا امروز ظرفيت هاي مختلفي را براي امر 
واكسيناســيون و مقابله با كرونا و دیگر امور به صورت مستقيم و 

غيرمستقيم در اختيار شهروندان عزیز قرار داده است.« 
عليرضا زاكاني ادامــه داد: »اما شــهرداري داراي ظرفيت هاي 
كم نظيري است لذا ســعي شــد كه در قالب بهره مندي از همه 
ظرفيت هاي شــهرداري جهت ارائه خدمــت در اپيدمي كرونا 
اســتفاده كنيم.« اكنون روند واكسيناســيون در كشور سرعت 
بيشــتري گرفته و در شــهر تهران نيــز مراكــز مختلفي براي 
واكسيناسيون شــهروندان وجود دارد. شــهردار تهران با اشاره 
به اینكه همه مي دانند موضوع بهداشــت و درمان یك بخش از 
مواجهه با كروناســت، عنوان كرد: »واكسيناسيون نيز جزئي از 

بهداشت و درمان است.« 
زاكاني همچنين یادآور شد: »نيازمند ارائه خدمات اجتماعي به 
شهروندان در شهر هستيم و براي زنده نگه داشتن شهر نيازمند 

رعایت فاصله گذاري هاي مناسبيم. 
در همه این امور شهرداري خود را مكلف مي داند كه خدمتگذار 
مردم عزیز باشد. لذا از هفته آینده ما ستاد مدیریت بحران كرونا 
را در شهرداري راه اندازي مي كنيم و تمام ظرفيت هاي شهرداري 
را یكپارچه مي سازیم.« شهردار تهران تأكيد كرد: »بعد از تشكيل 
ستاد مدیریت بحران كرونا با هماهنگي با سایر دستگاه ها سطح 
خدمت باالتري را در قالب یك قرارگاه به شهروندان ارائه خواهيم 
كرد. به اميد روزي كه شاهد لبخند مردم و رفع این بليه باشيم.« 

 زينب زينال زاده
خبر نگار

نبود مديريت يكپارچه، درد است
در تهران بارها شاهد وقوع حوادثي بوديم كه نتيجه ناهماهنگي شهرداري با 
ساير نهادها و سازمان هاي خدماتي بوده است. بنابراين به گفته ناصر اماني اگر 
مي خواهيم پايتخت به وضعيت امن و پايدار برسد چاره اي جز تحقق مديريت 
يكپارچه شهري نيست. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران 
مي گويد: »تا زماني كه تكليف طرح مديريت يكپارچه شهري در مجلس روشن 
نشود، با مشكالت  متعددي ازجمله فرونشست زمين و تركيدگي لوله آب و 

انفجار در محله ها مواجه خواهيم بود.« او با بيان اينكه طرح مديريت يكپارچه شهري همچنان در مجلس 
الينحل باقي مانده است، عنوان مي كند: »به دليل مشخص نبودن وضعيت طرح مديريت يكپارچه شهري، 
مجبور هستيم در زمان رخداد مشكالت در شهر از مسئوالن يا نمايندگان سازمان و شركت ها دعوت كنيم 
به پارلمان شهري بيايند و مشكالت را با مذاكره و تعامل برطرف كنيم. به همين دليل براي بهبود شرايط، 
مذاكراتي با اعضاي فراكسيون مديريت شهري، كميسيون عمران، كميسيون شوراهاي مجلس و رئيس 

مجلس انجام شده تا فرايند بررسي طرح تسريع شود.«

ث
مك

سرويس هاي مدارس در انتظار بازگشايي كالس ها
 نظارت بر فعاليت سرویس هاي مدارس به شهرداري هاي مناطق سپرده شده و رانندگان آنها 

پيش از آغاز فعاليت باید در برابر كرونا واكسينه شده باشند

درياچه شهداي خليج فارس ميزبان كمپين 
»مهمان حاج قاسم«

كمپين مهمان حاج قاســم، به مناســبت هفته دفاع مقــدس در مجموعه 
فرهنگي - گردشگري دریاچه شــهداي خليج فارس اجرایي خواهد شد. به 
گزارش همشهري، محمدامين توكلي زاده، معاون امور اجتماعي و فرهنگي 
شــهرداري تهران، از تداركات صورت گرفته به منظور برپایي نمایشگاه یاد 
یاران، بزرگداشــت هفته دفاع مقدس و اربعين ساالر شهيدان در مجموعه 
فرهنگي-گردشگري دریاچه شهداي خليج فارس بازدید و در جریان روند 
اجراي برنامه ها قرار گرفــت. در این بازدید مرتضي رحمان زاده، شــهردار 
منطقه22، فریدون رضوي كيا، مدیرعامل شركت عمراني كاركنان شهرداري 
تهران، سرهنگ فردي نژاد، فرمانده ناحيه مقاومت بسيج عمار یاسر و تعدادي 

از مدیران شهري حضور داشتند.
 توكلي زاده در این بازدید ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفته به سياست هاي 
كلي شهرداري تهران در دوره  مدیریت جدید اشاره كرد و گفت: »توجه ویژه 
به روح شهر از اصلي ترین راهبردهاي مدنظر دكتر زاكاني در شهرداري تهران 
است و زیبایي رفتار و سخنان ما باید منشأ جلب نظر مردم باشد.« او ضمن 
گراميداشت یاد سردار شهيد حاج قاسم سليماني و یاران شهيدش و با اشاره 
به جمله اي از ایشان كه »جامعه  ما، خانواده ماست«، بر اجراي كمپين مهمان 
حاج قاسم تأكيد كرد و مقرر شد كه تدابير الزم درخصوص اجراي هرچه بهتر 

این كمپين تدارك دیده شود.
توجه ویژه به نيازهاي شهروندان و گردشــگران در حوزه ورزش و سالمت، 
طراحي برنامه هاي ویــژه  كودكان، برگــزاري تورهاي ویژه ســالمندان، 
برگزاري نمایشــگاه پایيزه با محوریت عرضه نوشــت افزار ایراني-اسالمي، 
برپایي غرفه هاي سالمت و ارائه  خدمات رایگان چكاپ، به عنوان برنامه هاي 

پيشنهادي كمپين مهمان حاج قاسم مطرح شد.
در ادامه این جلسه فریدون رضوي كيا، مدیرعامل شركت عمراني كاركنان 
شهرداري تهران، ضمن گراميداشت هفته دفاع مقدس و اعالم آمادگي براي 
اجراي كمپين مهمان حاج قاسم در مجموعه دریاچه شهداي خليج فارس، به 
تشریح اقدامات انجام شده براي پاسداشت این هفته پرداخت و درباره آخرین 
اقدامات و هماهنگي هاي انجام شــده در زمينه برگزاري رزم نمایش آبي و 
خاكي والفجر8 توضيحاتي ارائه كرد.« او با اشاره به برگزاري نمایشگاه اكران 
تصاویر شهدا و گراميداشــت یاد و خاطره آنها گفت: »مقرر شده است تا در 
هفته دفاع مقدس تصاویر شهداي دفاع مقدس، شهداي مدافع حرم، شهداي 
سالمت، شهداي آتش نشان، شهداي ارامنه و مسيحي، شهداي حجاب و... در 
سطح مجموعه فرهنگي گردشگري دریاچه شهداي خليج فارس اكران شود.« 

اگر پيش  بيني ها درســت باشــد و بعد از موج پنجــم كرونا، موج 
ششمي درســت نشــود، مدرســه ها آبان یا آذر با شرایط خاصي 
شــروع به كار مي كنند؛ اینگونه جریان رفت وآمــد صبح و عصر 
ســرویس هاي مدارس هم به راه مي افتد. در این بين، بنا به اعالم 
سازمان تاكســيراني تهران تا كنون 400پيمانكار براي سرویس 
مدارس اعالم آمادگي كرده اند. شاید این بخش مهم از حمل ونقل 
شــهري كه راهي براي كاهش ترافيك صبحگاهــي خودرو هاي 
شخصي از یك طرف و درآمدي براي تاكسي داران بود، دوباره احيا 
شود. به گزارش همشهري، ســال اولي كه كرونا مدارس را تعطيل 
كرد، فقط حدود 3ماه از سال تحصيلي مانده بود و این بحث پيش 
آمد كه كرایه این مدت زمان باقيمانده را باید از رانندگان سرویس  ها 
گرفت یا خير؟ سال قبل تكليف سرویس هاي مدارس روشن بود 
و رانندگان سرویس ها از این درآمد محروم شدند. وقتي تابستان 

گذشــت و كرونا همانطور باقي ماند، معلوم بود كه مدرســه ها باز 
نمي شوند. اگرچه بعضي از مدارس تالش كردند براي چند روز یا 
چند هفته با رعایت فاصله گذاري و خلوت كردن كالس  ها به تدریس 
ادامه دهند اما بعد از یكي دو هفته، دیگر دانش آموزان به مدرسه 
نرفتند و تمام درس ها همچنان روي گوشي تلفن همراه تدریس 
مي شد. حاال سال سومي است كه بچه ها درگير كرونا و كالس هایي 
هستند كه در اپليكيشن هاي شاد و واتســاپ تدریس مي شود. با 
وجود اینكه آمــار مرگ و مير بر اثر كرونا، اندكي كاهش را نشــان 
مي دهد اما بعيد است كه در چند روز باقيمانده تا اول مهر، همه  چيز 
درست شود و مدرسه ها هم باز شوند اما تاكسيراني آماده بازگشایي 
احتمالي مدارس است. طبق قانون فعاليت سرویس هاي مدارس 
براساس آیين نامه حمل ونقل دانش آموزان مصوب هيأت وزیران 
انجام مي شود و براساس ماده18 آن كارگروهي از نمایندگان آموزش 
و پرورش، شهرداري، پليس و... این امر را ساماندهي مي كند. هرسال 
معموال هزینه كرایه سرویس و تعداد و نحوه نظارت بر پيمانكاران 
از طریق این كارگروه مشخص مي شــود. ثبت نام تاكسي ها نيز از 
سال1397 براساس تصویب سازمان شهرداري ها و دهياري هاي 
كشور و به تبع آن اتحادیه تاكسيراني هاي شهري كشور از طریق 
سامانه پایش ناوگان دانش  آموزي »سپند« انجام مي شود. براساس 
مصوبات و دستورالعمل هاي حمل ونقل دانش  آموزي تنها سامانه 
مجاز براي ثبت نام از دانش آموزان و رانندگان، ســامانه سپند به 
نشاني IRTUSEPAND.IR است. مدیرعامل سازمان مدیریت 
و نظارت بر تاكسيراني شــهر تهران در این رابطه و شرایط امسال 
مي گوید: »هنوز زمان آغاز حضوري سال تحصيلي با توجه به شرایط 
كرونایي مشخص نيســت، با این حال اقدامات الزم را درخصوص 
ساماندهي سرویس هاي مدارس انجام داده ایم تا در هر زماني كه 
اعالم شد، مشكلي درخصوص ســاماندهي سرویس هاي مدارس 

نداشته باشيم.«
به گفته محمد روشني با توجه به شرایط امسال اختيارات بيشتري 
به مناطق 22گانه سپرده شــده تا براي كار سرویس هاي مدارس 
برنامه ریزي كننــد. این كارگروه هاي منطقــه اي با حضور معاون 
حمل ونقل و اداره تاكســيراني منطقه و همينطور پليس راهور و 
مسئول اداره آموزش و پرورش هر منطقه تشكيل مي شود و براي 
نخستين بار است كه نظارت بر سرویس هاي مدارس در این سطح 
به مناطق سپرده شده است. هدف هم این است كه به محض اعالم 
فعاليت حضوري مدارس، سرویس ها هم بتوانند به سرعت شروع 
به كار كنند. نگراني دیگري كه ممكن است بر فعاليت سرویس  هاي 
مدارس تأثير بگذارد ، واكسيناسيون رانندگان است. از ابتداي شيوع 
كرونا تعداد زیادي از رانندگان تاكسي به دليل ابتال به این  بيماري 
جان خود را از دست دادند. به همين دليل در جریان واكسيناسيون، 
كاركنان شبكه حمل ونقل عمومي تهران یكي از نخستين گروه هایي 
بودند كه در مراكز بزرگ شهرداري واكســن دریافت كردند تا از 
تلفات بيشتر در این زمينه جلوگيري شــود. مدیرعامل اتحادیه 
تاكســيراني هاي شهري كشــور با اشــاره به دغدغه هاي اولياي 
دانش آموزان در این باره مي گوید: »رانندگان سرویس مدارس كه 
توسط شهرداري ها تأیيد شده اند، جزو جامعه هدف واكسيناسيون 
كرونا هستند و براســاس اعالم وزارت بهداشــت در اولویت قرار 
گرفته اند.« مرتضي ضامني مي افزاید: »ثبت نام رانندگان سرویس 
مدارس براي ســال تحصيلي جاري توسط شهرداري هاي شهرها 
انجام مي شود، اما هنوز آموزش و پرورش براي بازگشایي مدارس 
اعالم نظر نكرده اســت. در عين حال، فعاليت رانندگان سرویس 

مدارس، منوط به واكسينه شدن آنهاست.«

كرايه هاي نامشخص
در سال98 و پيش از رسيدن كرونا به ایران اعالم شده بود كه 35هزار 
دستگاه به عنوان سرویس مدارس در سطح تهران فعاليت مي كنند 
كه 26درصد پالك تاكســي و 74درصد پالك شخصي هستند. 
ميزان كرایه این ســرویس ها و افزایش ساالنه آنها در شوراي شهر 
تعيين مي شد. با این حال، هنوز صحبتي درباره كرایه سرویس هاي 
مدارس امسال نشــده اما با توجه به مشكالت شــدید اقتصادي، 
مسلما نرخ هاي قدیمي نياز به بازبيني دارند. ضرر و زیان ناشي از 
تعطيلي مدارس بر سرویس ها در 2سال گذشته مشخص نيست؛ 
تنها مي دانيم بخشي از رانندگان تاكسي در محله هاي مختلف، براي 
سال هاي طوالني به عنوان سرویس مدارس كار مي كردند و بخشي 
از درآمد آنها از این راه تامين مي شد. امســال فراخوان و ثبت نام 
شــركت هاي حمل ونقل درون شــهري دانش آموزي از 12مرداد 
شروع شده بود و با وجود شدت یافتن مرگ ومير ناشي از كرونا، باز 

هم اميد هایي براي ادامه كار سرویس   مدارس وجود دارد. 

   2مركز ويژه براي معاينه فني
در صورت بازگشايي مدارس، ســتاد معاينه فني خودروهاي شهر 
تهران نيز برنامه هايي را براي سرويس مدارس خواهد داشت. حسين 
مقدم، مديرعامل ستاد معاينه فني خودروهاي شهر تهران مي گويد: 
»2مركز شقايق و چمران، خط ويژه اي براي معاينه فني سرويس هاي 
مدارس درنظر گرفته اند و سرويس هاي مدارس تاكسي، تعرفه معاينه 
فني نخواهند داشت و اين موضوع براي آنها رايگان انجام مي گيرد.« 
به گفته او در چارچوب دستورالعمل هاي ماده3، چك ليست ايمني 
خودرو براي سرويس هاي مدارس درنظر گرفته شده و با دقت بيشتري 
موضوعاتي مانند روشنايي، راهنما، ترمز، كمربند، آج الستيك و... 

براي سرويس  هاي مدارس مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت.

محمد سرابي
خبرنگار
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همشهري در گفت وگو با نمایندگان مجلس فرایند رسيدگي به طرح مدیریت یكپارچه شهري را بررسي كرده است

 مديريت يكپارچه شهری 
در انتظار تصميم مجلس

شوراي شهر تهران، پيگير تعيين تكليف الیحه یكپارچه مدیریت شهري در مجلس است
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   گزينه هاي احتمالي رئيس كلي در يك قاب
از محمد طالبي، محمد رضا فرزين، علي صالح آبادي، غالمرضا سليماني و محمدهادي زاهدي وفا به عنوان گزينه هاي احتمالي 
رياست بانك مرکزي ياد مي شود، همشهري از يك منبع نزديك به وزير اقتصاد کسب اطالع  کرد که اعضاي ارشد دولت در 
حوزه اقتصاد، هنوز بر سر انتخاب گزينه نهايي به جمع بندي نرسيده اند.  براساس آخرين خبرهاي تأييد نشده، يكي از گزينه ها، 
محمد طالبي، دبيرکل فعلي بانك مرکزي و مديرعامل اسبق بانك کشاورزي است که سابقه فعاليت در شرکت سرمايه گذاري 
تدبير و ستاد اجرايي فرمان امام را در کارنامه خود دارد. او دارای دکتري مديريت مالي از دانشگاه تهران است و عضو هيأت 
علمي و مدرس دانشگاه امام صادق)ع( هم است که در زمان رياست کلي عبدالناصر همتي بر بانك مرکزي مسئوليت دبيرکلي 
بانك مرکزي را برعهده گرفته است. گزينه ديگر محمدرضا فرزين، مديرعامل فعلي بانك خصوصي کارآفرين است و پيش 
از اين يكي از گزينه هاي تصدي وزارت اقتصاد بود. او از مديران اقتصادي است که در دولت محمود احمدي نژاد هم معاون 
وزير اقتصاد بود و بعدها مديرعامل صندوق توسعه ملي شد. او داراي دکتري اقتصاد و تجارت بين الملل از دانشگاه عالمه 
طباطبايي است و البته در رشته اقتصاد سنجي فارغ التحصيل دانشگاه تهران است. علي صالح آبادي، مديرعامل فعلي بانك 
توسعه صادرات و رئيس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار نيز يكي از گزينه هاي جدي است. گفته مي شود انتخاب نخست و 
اصلي وزير اقتصاد، براي تصدي سمت رئيس کلي بانك مرکزي او بوده، حاال البته اين احتمال جدي مطرح است که خاندوزي 
از صالح آبادي به عنوان معاون بانك و بيمه وزارت اقتصاد، با اختيارات ويژه استفاده کند. او دکتري مديريت مالي از دانشگاه 
تهران دارد و البته تحصيل کرده و فارغ التحصيل دانشگاه امام صادق است که در دولت حسن روحاني با حكم علي طيب نيا، 
وزير اسبق اقتصاد به عنوان مديرعامل بانك توسعه صادرات انتخاب شد. غالمرضا سليماني، رئيس کل فعلي بيمه مرکزي هم از 
گزينه هاي ديگري است که گفته مي شود ديدارهايي هم با معاون اول و معاون اقتصادي رئيس جمهور داشته است و گفته شده 
مذاکراتي هم با او براي رياست بر بانك مرکزي انجام شده است. او دارای دکتري حسابداري و مالي از دانشگاه تهران و عضو 
علمي دانشگاه الزهرا)س( است. او پيش از اين مديرعاملي چند شرکت سرمايه گذاري و رياست هيأت مديره بانك پارسيان 
را هم برعهده داشته است. سليماني وابستگي سياسي خاصي ندارد. او در مدت تصدي مسئوليت بيمه مرکزي تالش کرده 
شفافيت در صنعت بيمه را از طريق ايجاد سامانه ها و اصالح فرايندها افزايش دهد و به احتمال زياد درصورت انتخاب به عنوان 
رئيس کل بانك مرکزي هم چنين ماموريتي را در اولويت خود قرار خواهد داد. محمد هادي زاهدي وفا، استاديار گروه اقتصاد 
نظري و رئيس اسبق دانشكده معارف و اقتصاد دانشگاه امام صادق، از ديگر گزينه هاي احتمالي تصدي پست رياست بانك 
مرکزي است. زاهدي وفا پيش تر معاون اقتصادي وزير اقتصاد بوده و البته در کارنامه او سابقه فعاليت بانكي ديده نمي شود. 
او درصورت انتخاب، پس از علي باقري که معاون سياسي وزير امور خارجه شد، دومين چهره  نزديك به سعيد جليلي است 
که به ترکيب دولت سيد ابراهيم رئيسی اضافه خواهد شد. البته اين احتمال هم وجود دارد که تا اطالع ثانوي و تصميم گيري 

نهايي، اکبر کميجاني همچنان رئيس کل باقي بماند؛ احتمالي که اين روزها زمزمه ها درباره آن کمي تقويت هم شده است.

  65درصــد ایراني هــا 
عضو شبكه هاي اجتماعي 

هستند
  55ميليون ایراني حداقل 
در یك شــبكه اجتماعي 

عضو هستند

برنده و بازنده تأمين مالي مسكن ملي

حضور فعال تر جنوبي ها در فضاي مجازي

آمارهاي بانك عامل مسكن حاکي است تاکنون 40درصد آورده متقاضيان مسكن ملي به پروژه هاي ساختماني 
تزریق شده و مابقي به صورت قرض الحسنه در حساب بانك  مانده است و به تناسب پيشرفت پروژه تزریق می شود

همشهري تغيير سبك زندگي مجازي ایراني ها را بر مبناي اطالعات مرکز آمار تحليل مي کند

حساب وکتاب مسكن ملي تا امروز، درگزارش همشهری

اجراي طرح اقدام ملي تأمين مســكن  مسكن
باوجــود اینكــه بــا اســتقبال باالي 
متقاضيان واجد شرایط براي واریز آورده 
اوليه مواجه نبوده، اما در همين شرایط نيز به تجهيز 
منابع قابل توجه و البته ارزان قيمت براي بانك عامل 
منجر شده و از این منظر به نفع بانك بوده است؛ آن هم 
در شرایطي که تورم نهاده هاي ساختماني روزبه روز 
هزینه ســاخت را باالتر مي برد و اجــراي پروژه هاي 
مسكن ملي بر اساس قيمت ساخت واقعي، هزینه هاي 

بيشتري به متقاضيان تحميل مي کند.
به  گزارش همشهري، آخرین آمارهاي یكي از اعضاي 
هيأت مدیره بانك مسكن نشــان مي دهد از مجموع 
534هزار واحد مسكن ملي پيش بيني شده در طرح 
اقدام ملي، تاکنــون 237هزار و 272نفر نســبت به 
افتتاح حســاب در بانك عامل مســكن و واریز آورده 
نقدي اقدام کرده اند که کل واریــزي آنها به 9هزار و 
386ميليارد تومان مي رسد اما از این رقم کالن، فقط 
38.9درصد به پروژه ها تزریق شــده و 61.1درصد از 
سپرده متقاضيان  همچنان به صورت قرض الحسنه در 

حساب بانك مانده است.

نقشه تزريق پول به مسكن ملي
طرح اقــدام ملي تأمين مســكن با ظرفيت اســمي 
400هزار واحد مســكوني بــراي متقاضيان مناطق 
شهري در سراسر کشــور آغاز شــد و بعد از امضاي 
تفاهمنامه هایي براي ساخت مسكن کارکنان نهادها 
و دستگاه هاي اجرایي، تعداد واحدهاي مشمول این 

طرح تا 534هزار واحد افزایش پيدا کرد. 
محمود محمودزاده، معاون مسكن و ساختمان وزارت 
راه و شهرســازي مي گوید: 534هزار واحد مســكن 
ملي در حال احداث بوده که 40هزار واحد از مجموع 
این طرح بهره برداري شده اســت. به  گفته او برخي 
از پروژه هاي افتتاح شــده بدون اتكا به منابع مصوب 
طرح اقدام ملي احداث شــده است. به طور مثال هزار 
واحد مسكوني را یك تعاوني در شهر سيرجان ساخته 
که پس از دریافت زميــن از دولت، بــا خرید اوراق، 
تسهيالت بانكي دریافت کرده  اســت. در این ميان، 
آنگونه که از آمارهاي بانك مسكن برمي آید، از مجموع 
متقاضياني کــه در ثبت نام طرح اقــدام ملي تأمين 
مسكن حائز شرایط شناخته شده و براي افتتاح حساب 
بانكي فراخوان شــده اند، فقط 237هــزار و 272نفر 
نسبت به افتتاح حساب و واریز تمام یا بخشي از آورده 
اوليه 40ميليون توماني اقدام کرده اند.  محمدحسن 
علمداري، عضو هيأت مدیره بانك مسكن اعالم کرده 
است: ميزان واریز وجوه متقاضيان مسكن ملي به 9هزار 
و 386ميليارد تومان رسيده که از این ميزان 3هزار و 

654ميليارد تومان براي احداث پروژه هاي طرح اقدام 
ملي مسكن به  حساب سازندگان واریز شده است. طبق 
اظهارنظر او، هم اکنون 5هزار و 732ميليارد تومان نيز 
در حساب بانك است و به تدریج با پيشرفت فيزیكي 
و آغاز احداث به پروژه ها تخصيص خواهد یافت. این 
مبلغ کالن، تا زماني که ســازندگان اسناد ساخت را 
ارائه دهند، بدون اینكه ســودي به آن اختصاص پيدا 
کند در حساب بانك مسكن باقي خواهد ماند و الاقل از 
این منظر که بانك مسكن توانسته منابع کالن و البته 
رایگان جذب کند، مي تواند یكــي از برندگان بزرگ 

اجراي طرح اقدام ملي تأمين مسكن لقب بگيرد.

چشمه خشك تسهيالت
زماني که اجراي طرح اقدام ملي تأمين مســكن در 
دستور کار قرار گرفت، مقرر شد براي کمك به احداث 
هر واحد مســكوني در این طرح 100ميليون تومان 
تسهيالت حداکثر 15ســاله )حداکثر 36مشارکت 
مدني ســاخت و حداکثر 144 ماه مشارکت مدني و 
فروش اقساطي( با نرخ سود 18درصد پرداخت شود. 

در ادامه، با افزایش شدید قيمت نهاده هاي ساختماني 
و رشــد هزینه ســاخت، با وجود اینكه وزارت راه و 
شهرســازي همچنان ميانگين هزینه ســاخت یك 
مترمربع زیربناي مسكوني در قراردادهاي مسكن ملي 
را 2.7ميليون تومان اعالم مي کرد، درخواستي براي 
افزایش 50درصدي تســهيالت این طرح به شوراي 
پول و اعتبار فرستاد و با موافقت این شورا عمال مبلغ 
تسهيالت مسكن ملي به 150ميليون تومان افزایش 
یافت. در ادامه بار دیگر خبرهایي مبني بر پيشــنهاد 
این وزارتخانه براي افزایش سقف تسهيالت طرح اقدام 
ملي تأمين مسكن به 250ميليون تومان براي هر واحد 
مسكوني منتشر شد که قرار اســت در آینده نزدیك 

نهایي و تصویب شود.
با این تفاصيل، در شرایط فعلي هر واحد مسكن ملي 
مي تواند تا ســقف 150ميليون تومان از تســهيالت 
بانكي این طرح اســتفاده کند؛ این در حالي است که 
آمارهاي عضو هيأت مدیره بانك مسكن از رقم بسيار 
ناچيز پرداخت تسهيالت به مسكن ملي حكایت دارد. 
علمداري مي گوید: بانك مســكن از محل تسهيالت 
طرح مســكن ملي 255ميليارد تومان به متقاضيان 
پرداخت کرده اســت. طبــق اظهــارات او تاکنون 
1172پروژه طرح اقدام ملي مسكن مشتمل بر 67هزار 
و 132واحد مسكوني براي دریافت تسهيالت معرفي 
شده که قراردادهاي 16هزار و 625واحد منعقد شده 
است. البته بررسي آمارهاي این مقام مسئول در بانك 
مسكن نشــان مي دهد به هر یك از این قراردادها نيز 
به طور ميانگين فقط 15ميليــون و 338هزار تومان 

تسهيالت پرداخت شده که دليل آن مي تواند پيشرفت 
پایين پروژه هاي مسكن ملي باشد.

جهش توليد مسكن در آينه مسكن ملي
از پایيز96 تاکنون که روند افزایشي نرخ تورم و قيمت 
ارز در اقتصاد ایران آغاز شده، بهاي اغلب کاال و خدمات 
عرضه شده در اقتصاد ایران نيز با افزایش قابل توجهی 
همراه بوده و بهاي نهاده هاي ساختماني به خصوص 
مصالح پرمصرف در ساخت وســاز نيــز از این قاعده 

مستثنی نبوده است. 
در این ميان، قراردادهاي مسكن ملي نيز که از سال98 
و براساس هزینه واقعي ســاخت منعقد شد، بخشي 
از این افزایش قيمــت را در خود منعكس کرد و اتفاقا 
تالش چندباره وزارت راه و شهرســازي براي افزایش 
150درصدي تسهيالت این طرح نيز ناشي از همين 
اتفاق بوده، زیرا با باالرفتن هزینه ساخت مسكن ملي، 
عمال متقاضياني که گمان مي کردند در نهایت با 3آورده 
40ميليــون توماني مي توانند صاحب یك دســتگاه 
آپارتمان در حومه شهرها شوند، قادر به تأمين مالي 
قرارداد نخواهند بود و ریزش متقاضيان از پروژه هاي 
جاري ناگزیر خواهد بود. حاال این سؤال در مورد قانون 
جهش توليد مسكن مطرح مي شود که چگونه مي تواند 
براي جامعه تقاضای مسكن مصرفي که عمدتا توان 
مالي بسيار پایيني دارند، مسكن آبرومند تأمين کند و 
آنگونه که رستم قاسمي، وزیر راه و شهرسازي مي گوید، 
تأمين مالي پروژه نيز به رشد پایه پولي و جهش تورم 

منجر نشود؟ 
در شرایط فعلي، با احتســاب ميانگين قيمت 2.7 تا 
3.2ميليون توماني براي هزینه ساخت یك مترمربع 
زیربناي مسكوني در طرح مسكن ملي، کف قيمت یك 
آپارتمان 100متري جداي از قيمت زمين به 270 تا 
320ميليون تومان مي رسد که البته با نگاهي به رقم 
تســهيالت مصوب این طرح مي تواند تا ارقام بسيار 
باالتري هم برسد؛ اما نكته اینجاست که این پروژه ها 
بخش قابل توجهي از تورم اخير نهاده هاي ساختماني 
را درك نكرده اند و پروژه هاي جهش توليد مسكن که 
قرار است در آینده منعقد شــود، قيمت هاي باالتري 
به  خود مي بينند که تناســبي با قــدرت تأمين مالي 
متقاضيان مصرفي ندارند. در این شــرایط، متوليان 
ساخت یك ميليون مســكن باید منابع قابل توجهي 
براي ساخت مسكن دولتي تأمين کنند که حتي اگر 
بانك ها نيز بدون اضافه برداشت از بانك مرکزي قادر به 
تأمين آن باشند، هزینه سود این تسهيالت بلندمدت 
و کالن براي متقاضيان باال خواهد بود و جبران آن از 
محل منابع صندوق ملي مسكن به شكل یارانه سود نيز 

با محدودیت هاي بزرگي مواجه خواهد شد.

به احتمال زیاد این هفته گزینه پيشنهادي  گزارش
وزیر اقتصاد بــراي گرفتن رأي اعتماد از 
دولت جهت نشســتن روي صندلي داغ 
بانك مرکزي معرفي مي شــود. در شرایطي که آخرین 
اکران از وضعيت شاخص هاي کالن اقتصادي نشان از 
تداوم تزریق پول داغ بــه اقتصاد دارد، رئيس کل جدید 
نخســتين مأموریت اش کنترل پایه پولي و نقدینگي 
خواهد بود. جدید ترین روایت بانك مرکزي نشان مي دهد 
ضریب فزاینده نقدینگــي در پایان مرداد1400 به رقم 
7.601 رسيده و از ســوي دیگر پایه پولي در پایان  ماه 
گذشته نسبت به آخر ســال1399 معادل 12.4درصد 
رشد کرده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 9.5درصد 
افزایش داشته است. دليل افزایش پایه پولي در این مدت، 
به گفته بانك مرکزي، ناشــي از استقراض دولت از پول 
پرقدرت بانك مرکزي، در قالب تنخواه گردان خزانه بوده 
است. حال سؤال این اســت که کدام یك از گزینه هاي 
مطرح براي نشســتن روي صندلي داغ بانك مرکزي 

قدرت این را خواهد داشت که جلوي نرخ تورم کم سابقه 
در اقتصاد ایران را بگيرد؟

ميراثي براي رئيس کل جديد
به گزارش همشــهري، فارغ از اینكه چه کســي روي 
صندلي داغ بانك مرکزي بنشيند، چالش اصلي پيش 
روي این بانك، رفتن به جنگ تورم و مذاکره جدي با تيم 
اقتصادي دولت، براي توافق بر سر بستن راه استقراض 
دولت از بانك مرکزي اســت. مأموریت دیگر رئيس کل 
جدید البته گفت وگوهاي جدي و اقدام هاي عملي براي 
بستن راه چاپ پول پرقدرت ناشي از فعاليت بانك هایي 

است که از ناترازي شدید رنج مي برند.
چنان که گزارش جدید بانك مرکزي نشــان مي دهد 
اقتصاد همچنان از ناحيه تورم باال تحت فشار قرار دارد. 
این گزارش با اشاره به رشد 63درصدي ارزش صادرات 
ایران در 5 ماه نخســت امسال نســبت به مدت مشابه 
پارسال در کنار رشد 20.7درصدي واردات، مي افزاید: 

اطالعات مرکز آمار ایران  آمار
نشــان مي دهــد کــه 
شــبكه هاي اجتماعي از 
ميانه هــاي دهــه90 تاکنون بســيار 
پرطرفدار شــده اند و اکنون 65درصد 
ایراني ها حداقل در یك شبكه اجتماعي 
عضو هســتند. در اواســط دهه 90این 
ميــزان 50درصد بود. این آمار نشــان 
مي دهد که شبكه هاي اجتماعي با وجود 
اعمال فيلترینگ به ســرعت در ایران 
پر طرفدار شده اند و تعداد کاربران فعال 
در شبكه هاي اجتماعي از مرز 55ميليون 

نفر فراتر رفته است.
به گزارش همشــهري، اطالعــات تازه 
مرکز آمار ایران نشان مي دهد که شيب 
عضویت در شبكه هاي اجتماعي صعودي 
است؛ چنان که طبق آمار رسمي، ميزان 
عضویت ایراني ها در شبكه هاي اجتماعي 
از نرخ رشد 22درصدي برخوردار شده 
اســت. با افزایــش عالقــه ایراني ها به 
شــبكه هاي اجتماعي ميزان عضویت 
ایراني ها از 53درصد در اواسط دهه90 
به 65درصد رسيده است. معني این ارقام 
آن اســت که 55ميليون ایراني حداقل 
در یكي از شــبكه هاي اجتماعي عضو 
هستند. براساس گزارش الكسا، کاربران 
ایراني رتبه نهم را در اســتفاده از شبكه 
اجتماعي اینستاگرام دارند. این اطالعات 
نشــان مي دهد که به تدریج مدت زمان 
حضور ایراني ها در شبكه هاي اجتماعي 
بيشتر شده به طوري که ميزان استفاده 

ایراني هــا از شــبكه هاي اجتماعي نيم 
ســاعت افزایش یافته و از یك ساعت و 
4دقيقه در روز به یك ساعت و 32دقيقه 

رسيده است.

کدام شبكه اجتماعي؟
مرکز آمار ایران اعالم کــرده که ميزان 
عضویت کاربران ایراني در واتساپ بيشتر 
از سایر شبكه هاي اجتماعي است. مرکز 
آمار ایــران، تأکيد کــرده 88.5درصد 
کاربران ایراني در واتســاپ و 68درصد 
در اینســتاگرام عضویت دارند. در این 
آمار به سایر شبكه هاي مجازي اشاره اي 

نشده است.
به گزارش همشهري، نكته حائز اهميت 
در مورد ميزان عضویت کاربران ایراني 
در واتساپ این اســت که در ميانه هاي 
دهه 90ميزان عضویت کاربران ایراني در 
این شبكه بسيار کم بود و اغلب ایراني ها 

امور روزانه خود را از طریق تلگرام انجام 
مي دادند اما با محدودیت هایي که ظرف 
چند سال گذشته براي فعاليت در تلگرام 
ایجاد شد بسياري از کاربران، به صورت 
همزمان واتساپ را نيز روي گوشي هاي 
هوشمند خود نصب کرده اند. اطالعات 
مرکز آمار ایران نشان مي دهد که سطح 
عضویت کاربران ایراني در واتســاپ در 
سال 1396معادل 24درصد بود اما بعد 
از 3سال این رقم با رشد قابل توجهي به 

88.5درصد رسيده است.
با وجود این داده هاي آماري، اطالعات 
ميداني نشان مي دهد که هنوز بسياري 
از کاربران ایراني در تلگرام حضور دارند 
زیرا بسياري از کسب وکارهاي اینترنتي 
و حتي شبكه هاي خبري و اطالع رساني 
به تلگرام وابستگي زیادي پيدا کرده اند. 
طبق آخریــن گزارش هــا 45ميليون 
ایراني در تلگرام عضو هستند که روزانه 
15ميليــارد پيام از طریق این شــبكه 

اجتماعي رد و بدل مي کنند.
اطالعات پژوهشگاه فضاي مجازي نشان 
مي دهد که تلگرام هفدهمين ســایت 
برتر در ایران اســت و ایراني ها تاکنون 
170هزار کانال در ایــن پلتفرم ایجاد 
کرده اند که از این ميزان 11هزار کانال 
بيــش از 5هزار عضو دارنــد. همچنين 
کانال هــاي ایراني روزانــه 1.5ميليون 
مطلب منتشر مي کنند و جمع کل بازدید 
ایراني ها در تلگرام بــه 3ميليارد بازدید 
در روز هم مي رســد. هم اکنون هرکاربر 

ایراني به طور ميانگين در 13کانال عضو 
است و 81درصد از ترافيك کانال ها در 

تلگرام در اختيار ایراني ها است.
برخي اطالعات نشان مي دهد هم اکنون 
32هزار کســب وکار اینترنتي در ایران 
فعال هســتند که بخش عمده آنها در 

شبكه هاي اجتماعي فعال هستند.

استان هاي برتر
اطالعات تــازه مرکز آمار ایران نشــان 
مي دهد که مــردم اســتان هاي البرز، 
بوشــهر و تهران بيش از سایر استان ها 
در شــبكه هاي اجتماعي حضور دارند 
و هم اکنــون 77.1درصــد ســاکنان 
استان البرز و 75.6درصد از شهروندان 
بوشــهري در شــبكه هاي اجتماعــي 
فعالند و تهراني ها هم بــا 75درصد در 
رتبه سوم هستند. استان هاي گلستان، 
خراسان جنوبي و سيستان و بلوچستان 
هم کمترین ميــزان مشــارکت را در 

شبكه هاي اجتماعي دارند.
نكته جالب توجه این است که هموطنان 
جنوبي بيشتر از ســایر نقاط کشور در 
شــبكه هاي اجتماعي حضــور دارند و 
ميانگين زماني که آنها در هر روز صرف 
شــبكه هاي اجتماعي مانند واتساپ و 
اینســتاگرام مي کنند بيش از 2 ساعت 
اســت، چنان که اســتان هرمزگان با 
132دقيقه، بوشــهر بــا 123دقيقه و 
خوزســتان با 114دقيقه در صدر همه 

استان ها قرار دارند.

مانور پول هاي داغ روي منحني تورم
نشــانه هایي از روند بهبود وضع بازار ســهام مشاهده همشهري از آخرین اکران اقتصاد پيش از انتخاب رئيس کل جدید بانك مرکزي گزارش مي دهد

مي شود اما قيمت مسكن هم با افزایش مواجه شده است. 
سياستگذاري پولي تأکيد دارد: چنانچه مسير صعودي 
قيمت دارایي ها داللتي بر تغيير در سطح انتظارات تورمي 
داشته باشد، ممكن است به اقدام سياستگذار پولي نياز 
باشد. اشــاره بانك مرکزي به ریسك افزایش انتظارات 
تورمي و احتمال چرخش در سياســت هاي پولي براي 

تورم زدایي از بازارهاي داراي پتانسيل تورمي است.
رئيس کل آینده بانك مرکزي در شرایطي وارد ساختمان 
ميرداماد خواهد شد که ميانگين قيمت هر دالر آمریكا 
در بازار ایران در مرداد امسال به 25.5هزار تومان رسيده 
و به باور بانك مرکزي، عوامل بنيادین مؤثر در بازار ارز 
در ســال جاري به دليل تغيير در موازنــه تجاري ایران 
داراي توازن نسبي است تا جایي که این بانك مي گوید: 
صادرات نفتي ایران نسبت به پارسال افزایش یافته اما 
چالش احتمالي رئيس کل جدید حفــظ ثبات در بازار 
ارز درصورت برهم خوردن تعــادل در عرضه و تقاضاي 
ارزي، به ویــژه متاثر از مذاکرات هســته اي در ماه هاي 

آینده خواهد بود.

اثر پول هاي داغ روي دست رئيس کل
مستأجر بعدي بانك مرکزي مسئوليتي دشوار، سخت و 
پيچيده  را قبول مي کند. او به محض ورود به بانك مرکزي 
با بحران پول هاي داغ مواجه خواهد شد. گزارش جدید 
بانك مرکزي از تحوالت اقتصاد کالن نشــان مي دهد 
حجم نقدینگي در پایان مرداد سال1400 نسبت به پایان 
سال1399 معادل 12.8درصد رشد کرده و پایه پولي هم 

معادل 12.4درصد قد کشيده است.
زنگ خطر اینجاســت که در پایان مرداد سال1400، 
ضریب فزاینده نقدینگي به رقم 7.601 رســيده که در 
مقایسه با رشد دوره مشابه ســال گذشته 10.5واحد 
درصد کاهش نشان مي دهد. البته دليل اصلي افزایش 
ضریب فزاینده نقدینگي در پایان مرداد1400 نسبت 
به پایان سال1399، ناشي از کاهش نسبت اسكناس و 
مسكوك در دست اشخاص به سپرده ها و کاهش نسبت 
ذخایر اضافي به ســپرده ها بوده اســت. عالوه بر اینها، 
رسيدن نرخ رشــد نقدینگي به مرز 39.1درصد و پایه 
پولي به 42.1درصد، نشانه هاي هشداردهنده اي است 
که باید رئيس کل جدید زودتر براي آن چاره اندیشي کند 
و نرخ رشد نقدینگي را دست کم به محدوده 27درصد، 
یعني ميانگين رشد بلندمدت نقدینگي در اقتصاد ایران، 
کاهش دهد. او در عين حال بایــد دولت را مجاب کند 

پولي را که قرض گرفته، زودتر تسویه کند.
نتيجه اکران نمایش اقتصاد ایــران پيش از رونمایي از 
گزینه نهایي ریاست بانك مرکزي، مانور پول هاي داغ و 

احتمال فوران انتظارات تورمي است.
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محاســبات همشــهري نشــان 
مي دهــد وام 480ميليون توماني 
خرید مسكن، با رقم اقساط ماهانه، 
دو برابــر حداقل دســتمزد قانون 
كار، كمتــر از 20درصد ارزش یك 
آپارتمان در مناطق مياني تهران را 

پوشش مي دهد

بازار متشنج مسكن، تقاضاي مصرفي را  مسكن
به گوشه رینگ برده و تمام راه ها را براي 
خانه دارشدن بسته است؛ در این شرایط، 
تسهيالت خرید مسكن با همان ایرادهاي قبلي ازجمله 
دوره بازپرداخت كم و مبلغ اقســاط باال، افزایش پيدا 
كرده. به باور كارشناسان این نوع وام در بهترین حالت 

مي تواند به تقاضاي سرمایه گذاري كمك كند.
به گزارش همشهري، در هفته گذشته، 2خبر تسهيالتي 
براي وام مسكن جوانان و وام با اســتفاده از اوراق حق 
تقدم منتشر شد كه واكنش هاي متناقضي در جامعه، 
بازار و فضاي مجازي به همراه داشت. پایين بودن قدرت 
خرید این تسهيالت نسبت به واقعيت هاي بازار مسكن 
و همچنين نبود تناسب ميان اقساط آنها با توان مالي 
طبقه متوسط و متقاضيان مصرفي، اصلي ترین نقدهایي 

است كه به این تسهيالت وارد مي شود.

وامهايبيمصرف
پس از اعالم افزایش وام صندوق مسكن جوانان به یك 
ميليارد تومان، با شرط 15سال سپرده گذاري، این بار 
با ابالغ مصوبه شوراي پول و اعتبار به شعب بانك عامل 
مسكن، سقف مبلغ وام با اســتفاده از اوراق حق تقدم 
استفاده از تسهيالت مسكن )تســه( نيز 2برابر شد و 
مبلغ آن در تهران بــه 200ميليون تومان براي هر نفر 
رسيد. همزمان تســهيالت جعاله مسكن با سررسيد 
5ســاله نيز از 40ميليون به 80ميليون تومان افزایش 
یافت تا یك زوج تهراني براي خرید یك آپارتمان با عمر 
كمتر از 20سال بتوانند 480ميليون تومان تسهيالت 
دریافت كنند؛ نكته قابل توجه اینجاســت كه فعال در 
شهر تهران، ميانگين قيمت رهن یك آپارتمان 75متري 
معادل مبلغي است كه به عنوان وام خرید مسكن اعطا 
مي شود و همين مسئله باعث شده تمهيدات تسهيالتي 
بانك مركزي و بانك عامل مســكن دستاویز شوخي  و 
طنز در فضاي مجازي قرار بگيرد؛ زیرا طبقه متوســط 
كامال مطمئن است كه با كمك این تسهيالت نمي تواند 
سرپناهي تهيه كند و حتي درصورت موفقيت در این 
كار، قادر به پرداخت اقساط ماهانه آن نخواهد بود كه 

2برابر حداقل دستمزد كارگري است.

كالبدشكافيتسهيالتمسكن
هفته گذشته بانك مسكن اعالم كرد تسهيالت اعطایي 
در قالب صندوق مســكن جوانان به شــرط 15سال 
سپرده گذاري به یك ميليارد تومان )براي شهر تهران( 
افزایش پيدا كرده و تهراني هایي كه از امســال طبق 
دســتورالعمل ابالغي در این صندوق ســپرده گذاري 
كنند، در ســال1415 حداكثر یك ميليارد تومان وام 
با ســود 6درصد مي گيرند. جدا از اینكه در ســازوكار 
صندوق مســكن جوانان، بانك عامل از محل عمليات 
بانكي با سپرده قرض الحسنه مشتري، حداقل معادل 
یك چهارم كل تسهيالت نهایي سود به جيب مي زند، 
نكته قابل تأمل اینجاســت كه با وضع تورمي اقتصاد 
ایران و جهش هاي متوالي قيمت مسكن، قدرت خرید 
تسهيالت یك ميلياردي در سال1415 معادل قيمت 
2مترمربع زیربناي مسكوني در شــهر تهران خواهد 
بود. بر این اساس، كارآمدترین تسهيالت خرید مسكن 
در ایران، همان اســتفاده از اوراق حق تقدم تسهيالت 
مسكن )تسه( است كه با نرخ سود اسمي 17.5درصد 
و با نرخ سواد واقعي باالي 22درصد پرداخت مي شود. 
ســقف مبلغ این تســهيالت در ابالغيه جدید بانك 
مركزي، به 2برابــر افزایش یافته و در شــهر تهران از 
100ميليون تومان براي هر نفر به 200ميليون تومان 
براي هر نفر رســيده اســت. در این وضعيت یك زوج 
تهراني مي تواننــد با خرید 800برگــه از اوراق امتياز 
تسهيالت مسكن )تسه( از فرابورس ایران كه قيمت روز 
آن به 50ميليون تومان مي رسد، 400ميليون تومان 
تسهيالت خرید مســكن دریافت كند. این تسهيالت 
با نرخ اسمي 17.5درصد و با دوره بازپرداخت 12ساله 
پرداخت مي شــود اما با احتســاب خرید 50ميليون 
تومان اوراق حق تقدم، نرخ بهــره واقعي آن به باالي 
22درصد خواهد رسيد. اقساط این تسهيالت با روش 
ساده 6ميليون و661هزار تومان و مجموع بازپرداخت 

آن 959ميليون تومان است كه 559ميليون تومان از 
آن بهره محسوب مي شود. در روش پلكاني نيز اقساط 
پرداختي در سال اول ماهانه 5ميليون و970هزار تومان 
است و هر سال 3درصد به آن اضافه خواهد شد كه رقم 
اقساط ماهانه در سال دوازدهم را به 8ميليون و262هزار 
تومان مي رساند. در روش پلكاني، مجموع بازپرداخت 
وام یك ميليارد و 16ميليون تومان است كه 616ميليون 
تومان از آن بهره بانكي محسوب مي شود. همچنين وام 
جعاله مســكن در ابالغيه جدید از 40ميليون تومان 
به 80ميليون تومان رســيده كه اگــر همچنان نيمي 
از این مبلغ بدون نياز بــه اوراق از منابع داخلي بانك 
مسكن پرداخت شود، متقاضيان باید براي 40ميليون 
تومان از این تســهيالت 80برگــه اوراق حق تقدم به 
ارزش 5ميليون تومان خریداري كنند. این تسهيالت 
5ساله و با نرخ 17.5درصد پرداخت مي شود و متقاضي 
در ازاي دریافــت آن باید 60قســط 2ميليون و9هزار 
توماني بپــردازد. كل بازپرداخت این تســهيالت در 
5ســال به 120ميليون تومان مي رسد كه 40ميليون 
تومان از آن بهره بانكي اســت. با ایــن تفاصيل، یك 
متقاضي خرید مسكن در شهر تهران در ازاي دریافت 
480ميليون تومان خرید مسكن و جعاله، باید در 5سال 
نخســت 8ميليون و661هزار تومان در ماه و در 7سال 
بعدي 6ميليون و661هزار تومان قســط بپردازد؛ این 
در حالي اســت كه حداقل مزد و مزایاي مصوب قانون 
كار در ســال1400 براي یك خانــوار 4نفره كارگري 
4ميليون و200هزار تومان اســت و ایــن خانوار براي 
دریافت چنين تسهيالتي باید در 5سال نخست بيش از 
2برابر حداقل حقوق كار را صرف بازپرداخت تسهيالت 

مسكن خود كند.

جامعههدفوامخريدمسكن
مسكن به عنوان یك كاالي سرمایه اي در اقتصاد ایران، 
همواره از تغييرات قيمت دالر و ارزش جایگزیني تبعيت 
مي كند و متقاضيان مســكن مصرفــي در دهك هاي 
متوسط رو به پایين جامعه كه بخش عمده درآمد آنها 
ریالي است، هرگز نمي توانند توان مالي خود را همپاي 
رشد قيمت ارز، نهاده هاي ساختماني و مسكن افزایش 
دهند. نتيجه این معادله كامال مشخص است و بازتاب 
آن را مي توان در افزایش ساالنه 7درصدي دوره انتظار 
مسكن در 30سال اخير مشاهده كرد. در این وضعيت، 

تنها راهكاري كــه مي تواند به خانه دار شــدن طبقه 
متوسط و حتي اقشار كم درآمد در بافت هاي شهري )و 
نه مناطق حومه اي و مسكن هاي بياباني( منجر شود، 
تأمين مالي 80درصد ارزش مســكن براي یك دوره 
بلندمدت است كه در همه كشــورهاي توسعه یافته با 
موفقيت اجرا شــده اما در ایران به دليــل ذات تورمي 
اقتصاد، هرگز قابل اجرا نبوده اســت. در حقيقت حل 
مشكل كمبود مســكن از طریق اجراي این سياست، 
نيازمند اصالحات ساختاري در اقتصاد و مهار نرخ تورم 
در محــدوده تك رقمي اســت. به عبارت دیگر، همين 
فضاي تورمي اقتصاد باعث شده كه بانك ها هيچ تمایلي 
به پرداخت تســهيالت بلندمدت به خریداران مسكن 

نداشته باشند.

نگاهكارشناسي
 رئيس اتحادیه مشــاوران امالك تهران معتقد است: 
در سياســتگذاري براي پرداخت تســهيالت مسكن 
باید این واقعيت مدنظر قرار بگيــرد كه جامعه هدف 
این تسهيالت، طبقه متوسط و با حقوق چند ميليون 
توماني است و این تســهيالت ضمن اینكه باید قدرت 
خرید آنها را در بازار مسكن افزایش دهد، باید اقساطي 
متناسب با توان مالي متقاضيان داشته باشد، در غيراین 
صورت كمكی به خانه دار شدن طبقه متوسط نمي كند. 
مصطفي قلي خســروي، در گفت وگو با همشــهري 
مي افزاید: كشورهایي كه واقعا به دنبال رفع نياز مسكن 
طبقه متوسط بوده اند، تسهيالت كالن با نرخ بهره پایين 
و دوره بازپرداخت طوالني به متقاضيان مي پردازند اما 
در ایران به دليل سرعت شدید تورم و كاهش ارزش پول 
ملي، نه تنها بانك ها از پرداخت وام بلندمدت مســكن 
فراري هستند، بلكه بانك تخصصي مسكن نيز به این 
كار تمایلي ندارد. به عقيده او، وام 480ميليون توماني 
خرید مسكن با اســتفاده از اوراق حق تقدم، نمي تواند 
به كارگران و كارمندان كمك كند زیرا رقم اقساط آن 

گاهي از كل حقوق ماهانه آنها بيشتر است.

قدرتخريدوامجديد
به گزارش همشــهري، در شــرایط فعلي قيمت یك 
آپارتمان 75متري 15ســاله با قيمت ميانگين شهر 
تهران 2.3ميليارد تومان است و تسهيالت 480ميليون 
توماني )خرید مسكن و جعاله( كه با كسر 55ميليون 
تومان هزینه خرید اوراق، 425ميليــون تومان از آن 
باقي مي ماند، فقط 18.5درصد از ارزش آن را پوشش 
مي دهد. این آمارها نشان مي دهد  جدا از اینكه اقساط 
6.5 تا 8.5ميليون توماني این تسهيالت فراتر از قدرت 
خرید یك خانوار طبقه متوســط تهراني است، باز هم 
دریافت این تسهيالت نمي تواند قدرت خرید این خانوار 
را به اندازه اي افزایش دهد كه با اتكا به سرمایه و پس  انداز 
خود به خرید یك آپارتمان 75متري اقدام كند. بر این 
اساس، تسهيالت 480ميليون توماني خرید مسكن و 
جعاله، در بهترین حالت قادر است كمك حال كساني 
باشد كه مي خواهند به عنوان ســرمایه گذار وارد بازار 
مسكن شوند و البته قدرت بازپرداخت اقساط سنگين 

آن  را نيز دارند.

وضعبازارلوازمخانگيچگونهاست؟
بازار لوازم خانگي به دليل افزایش شدید قيمت ها و 
افت قدرت خرید با ركود صددرصدي مواجه است 
و معدود مشتریان نيز به دليل مشكالت نظام توزیع 
با مشكل مواجه هستند. این شرایط موجب شده 
برخي توليد كنندگان لوازم خانگي، با ورود به شبكه 
توزیع، عرضه انحصاري و ليزینگي محصوالتشان 
را، به صورت پيش فروش، در دستور كار قرار دهند. 
این شركت ها با تبليغ فروش ليزینگي و اقساطي 
محصوالتشان از طریق شــبكه هاي توزیع خاص، 
عمال پيش فروش و تحویل با تأخير لوازم خانگي را 
جایگزین پخش مویرگي در بين شبكه فروشندگان 
داراي پروانه كسب كرده اند كه برخالف قانون نظام 

صنفي است.
برخــيفعــاالنصنفــيعرضه
قطرهچكانيلــوازمخانگيراعاملباالماندن

قيمتهاميدانند،نظرشماچيست؟
اگرچه لوازم خانگي مشمول قيمت  گذاري دولتي 
نيست اما متأسفانه طي 2سال گذشته هيچ گونه 
كشــف قيمتي در بازار لوازم خانگي نداشته ایم، 
توليد كننده هایي كــه مجاب به كشــف قيمت 
نمي شوند، هر روز با ترفندهاي تازه انواع محصوالت 
جدیدشــان، مانند تلویزیون یا ساید باي ساید را با 
تبليغ در بيلبوردهاي سطح شهر یا فضاي مجازي، با 
تخفيف هاي چندميليون توماني عرضه مي كنند اما 
به دليل باال بودن قيمت ها حتي با این تخفيف  ها نيز 
كسي قادر به خرید لوازم خانگي نيست. با این حال، 
توليد كنندگان به جاي توجه به صادرات، فروش 
اقساطي محصوالت  با قيمت باالتر  به مشتریان را 

مدنظر قرارداده اند.
مگرقيمتلوازمخانگيدرسامانه

سازمانحمايتكشفواعالمنميشود؟
از یك سال ونيم گذشــته هيچ كشف قيمتي براي 
لوازم خانگي در سامانه ســازمان حمایت صورت 
نگرفته و آخرین قيمت هاي درج شــده مربوط به 
سال97 است. با این روند سهم بازار لوازم خانگي 
قاچاق به دليل افزایش نرخ ارز در حالي بيشتر شده 
كه قيمت یك ماشين لباسشویي 230هزار توماني 
توليد داخل در ســال96 به 7ميليــون تومان یا 
سایدباي ســاید یك و نيــم ميليــون توماني به 

27ميليون تومان افزایش یافته است.
آيابــامراجعذيربــطدراينباره

صحبتكردهايد؟
تخلفــات توليد كننــدگان در زمينه پيش فروش 
لوازم خانگي را به وزارت صنعت و سازمان بازرسي 
منعكس كرده ایم اما متأســفانه اصال تشكل هاي 

صنفي ذیربط در تصميم گيري هــا دخالت داده 
نمي شوند. در حالي مشكالت بازار لوازم خانگي و 
تأخير در تحویل روزبه روز بيشتر مي شود كه لوازم 
خانگي قاچاق با تبليغات پيامكــي از طریق یك 
سيم كارت در منزل به مشــتري تحویل مي شود. 
كاسبي كه باید جواز و... داشــته باشد، نمي تواند 
كاالي قاچاق بفروشد. عالوه بر آن بخشي از لوازم 
خانگي توليد داخل آزادانــه در فضاي مجازي با 
چند برابر قيمت و بدون كنترل عرضه مي شــود 
و حتي شــركت هاي توليد كننده نيز براي عرضه 
محصوالتشان، فروشگاه مجازي و سایت تاسيس 

كرده اند.
يعنياكنونعرضــهلوازمخانگي

داخليبهفروشندگانمتوقفشدهاست؟
بله، برخي شــركت هاي توليد كننده لوازم خانگي 
از عرضه كاال به فروشندگان و بنكداران خودداري 
مي  كنند و با ایجاد شــبكه هاي عرضه مستقيم و 
فــروش ليزینگي و اقســاطي 70درصد كاالهاي 
توليدي خود را در فروشگاه هاي زنجيره اي عرضه 
مي كننــد و به دنبال آن هســتند كــه 30درصد 
باقيمانده از محصوالتشان را نيز به شكل انحصاري 
و مستقيم عرضه كنند. اینگونه فروشندگان لوازم 
خانگي با دریافت پيش پرداخت، محصوالتشــان 
را به شــيوه ليزینگي  اما با تأخيــر 2 تا 4ماهه، در 
فروشــگاه هاي مذكور عرضه مي كنند. با گذشت 
4سال از ممنوعيت واردات، دوباره توليد كنندگان 
لوازم خانگي به دنبال مهلت 5ساله هستند، اگر قرار 
است توليد به نفع كشــور كار كند، نباید انحصار 

ایجاد شود.
آثاراينشــيوهعرضهمستقيمدر

بازارچيست؟
متأسفانه برخي شــركت هاي توليد كننده لوازم 
خانگي در شهرهاي كوچك و بزرگ فروشگاه ها را 
با چندین برابر قيمت واقعي اجاره كرده اند و صنف 
فروشــندگان لوازم خانگي را به حق العمل كاري 
واداشته اند تا كاال را مســتقيم به صورت ليزینگي 
و با تأخيــر به مشــتري تحویل دهنــد. این امر 
موجب مي شود مصرف كنندگان به سمت خرید 
محصوالت قاچاق بروند. مشــخص نيست چگونه 
توليد كنندگان لوازم خانگي با دریافت تسهيالت 
بانكي به نرخ 18درصد، محصوالت ليزینگي را با 
سود 4درصد عرضه مي كنند. این امر بيانگر خلئي 
است كه توليد كنندگان در پشت پرده از آن استفاده 
و این زیان را از طریق افزایش قيمت محصوالتشان 
جبران مي كنند. در واقع لوازم خانگي با نرخ سود 

 24درصدي به مشتریان عرضه مي شود.

چرا وعده وام هاي 480ميليوني و یك ميلياردي به مذاق افكار عمومي خوش نيامد؟
همشهري در گفت وگو با رئيس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگي، پدیده 

عرضه انحصاري لوازم خانگي را بررسي مي كند

اينروزهادربــازارلوازمخانگي،
بسياريازتوليدكنندگانخودبه
عرصهپيشفروشمحصوالتشان،آنهمبادريافتپيشپرداختاز
عمدهفروشان،درفروشگاههايزنجيرهايومجازيرويآوردهاند.با
اكبرپازوكي،رئيساتحاديهفروشندگانلوازمخانگيدرموردرواج
اينشيوهنوظهوردربازارپيشفروشلوازمخانگيگفتوگوكردهايم.

عرضهلوازمخانگيگرانچرا وام هاي مسكن جذاب نيست؟
باروشپيشفروش

كاهشقيمت8قلمميوهوصيفي
درميادين

انواع سيب، انگور و موز ارزان شد

قيمت 8قلم ميوه و صيفي در ميادین ميوه و تره بار تهران  تره  بار
كاهش یافت. به گزارش همشــهري، نرخنامه جدید 
ســازمان ميادین ميوه و تره بار شهرداري تهران نشان 
مي دهد، قيمت بيشتر اقالم عرضه شده از نوع ميوه و صيفي بدون تغيير 
مانده، اما بعضي از اقالم نســبت به هفته هاي قبــل كاهش قيمت 
داشته اند. بر این اساس، قيمت ميوه هایي همچون سيب، انگور بي دانه 
سفيد، موز و همچنين قيمت صيفي هایي همچون كلم سفيد، كدوي 
حلوایي و بادمجان قلمي در ميادین ميوه و تره بار كاهش یافته  است. در 
نرخنامه جدید قيمت چند محصول نيز افزایش نشان مي دهد؛ انجير 
زرد، ليموترش و باميه ازجمله این محصوالت هستند. جزئيات تغيير 

قيمت محصوالتي كه كاهش نرخ داشته اند به این شرح است:
ســيب گالب و عروس با 1500تومان كاهش قيمــت؛ هر كيلوگرم 
11هزار تومان، سيب دورنگ با 800تومان كاهش قيمت؛ هر كيلوگرم 
14هزار تومان، كلم سفيد با 700تومان كاهش قيمت؛ هر كيلوگرم 
14هزار تومان، انگور بي دانه ســفيد با 600تومــان كاهش قيمت؛ 
هر كيلوگــرم 15300تومان، موز با 500تومــان كاهش قيمت؛ هر 
كيلوگرم 23800تومان، جانا با 400تومان كاهش قيمت؛ هر كيلوگرم 
6500تومان، كدو حلوایي با 400تومان كاهش قيمت؛ هر كيلوگرم 
8500تومان، بادمجان قلمي با 300تومان كاهش قيمت؛ هر كيلوگرم 

5500تومان.

قيمت انواع ميوه در ميادين ميوه و تره بار تهران
كيلو - توماننام محصولكيلو - توماننام محصول

7.900خربزه و ملون13.000انار
8.900گرمك11.500سيب زرد و قرمز

5.800هندوانه13.400ليمو شيرين
23.800موز9.800گريپ فروت

39.800انبه19.800شليل و شبرنگ
22.000عناب تازه18.500انواع هلو
15.300انگور سفيد17.800انواع آلو

18.900انگور سياه16.900انجير سياه
45.000بادام تازه با پوست سبز25.000انجير زرد

25.000گردو با پوست سبز27.000گالبي شاه ميوه
98.000پسته تازه17.900هلو انجيري

قيمت انواع سبزي و صيفي  در ميادين ميوه و تره بار تهران
كيلو - توماننام محصولكيلو - توماننام محصول

3.900ترب سفيد4.900بادمجان دلمه
3.900ترب سياه5.500بادمجان قلمي
8.900سبزي جور9.500خيار گلخانه اي
14.500سبزي پاك كرده6.400گوجه فرنگي

3.500خيار ساالدي5.300پياز سفيد صدفي
9.800كاهو رسمي 5.100سيب زميني

11.000كاهو پيچ7.500فلفل دلمه سبز
12.000كاهو فرانسوي11.000فلفل دلمه رنگي

11.000كدو مسمايي15.000باميه
6.500كدو حلوايي15.800ليمو ترش

هويج فرنگي و 
7.200كلم سفيد13.500ايراني

7.200كرفس11.000لوبيا سبز

قيمتپنيرپيتزا
از۱۰۰هزارتومانگذشت

 مشاهدات ميداني خبرنگاران همشهري نشان مي دهد
قيمت پنيرهاي آشپزي به مرز هاي عجيب و غریبي رسيده است

قيمت پنيرهاي آشــپزي به طور سرسام آوري افزایش  سوپرماركت
یافته اســت. به گزارش همشــهري، نگاهي به قيمت 
محصوالت لبني مخصوص آشپزي، به ویژه پنيرهاي 
غيرصبحانه، نشان مي دهد كه قيمت انواع این پنيرها به شدت باال رفته 
و به طور مثال؛ هر كيلو پنير پيتزا )موزارال( كه پرمصرف ترین نوع این 
پنيرهاست، از 100هزار تومان فراتر رفته است. مشاهدات ميداني و 
مقایسه قيمت برندهاي مختلف، قيمت این محصول را بين 106 تا 
160هزار تومان در هر كيلو نشــان مي دهد و این در حالي است كه 
پنيرهاي تخصصي تر از این هم گران تر هستند. قيمت پنير بلوچيز، 
یكي از برندهاي معروف توليدكننده محصوالت لبني، 72هزار تومان 
براي یك بسته 250گرمي است و پنيرگوداي همين برند هم با وزن 
مشابه، 50هزار تومان قيمت خورده است. اگرچه تقاضا و ميزان مصرف 
پنيرهاي آشپزي به اندازه اقالم لبني پرمصرف مثل شير، پنير صبحانه 
و ماست، باال نيست اما در یك  دهه اخير، مصرف این محصوالت افزایش 
یافته و بسياري از خانواده ها با استفاده از این محصوالت، تنوع غذایي 
خود را افزایش داده اند. رشــد قيمت این محصوالت عالوه بر افزایش 
هزینه حفظ این تنوع غذایي، قيمت فست فودهایي مثل پيتزا و حتي 
اسنك را افزایش داده اســت. قيمت لبنيات كم مصرف و طعم دار در 

یك سال اخير بيش از 150درصد باال رفته است. 

قيمت بعضي از انواع پنير آشپزي در سوپرماركت هاي تهران
قيمت - تومانمشخصاتبرند
78.000موزارال رنده شده كم چرب - 500 گرميداليا
50.000ورقه اي گودا - 250گرميكاله
26.500ورقه اي پارمسان - 180 گرميكاله
71.650بلوچيز - 250 گرميكاله
103.000موزارال رنده شده - يك كيلوگرمي202
23.500پروسس ورقه اي - 180 گرميپگاه

26.000موزارالي رنده شده - 180 گرميسيرت
12.000ديپ گودا - 100 گرميكالين
26.500ورقه اي چدار - 180 گرميآليما
66.300پنير پيتزا پروسس - 500 گرميمطهر
27.000تست ورقه اي - 180 گرميرامك
229.200موزارال - 2كيلويي206
214.200پيتزا پروسس رنده شده - 2كيلويي206

195.000پيتزا رنده شده - 2كيلوگرميبرازنده
109.000پيتزا رنده شده چدار - يك كيلويي9595

امسال با آغاز معامالت گواهي سپرده برنج در بورس كاال،  بورس كاال
امكان مبادله برنج براي خریداران خرد هم در این بازار 
فراهم شده است. این بازار به شاليكاران اجازه مي دهد 
برخالف گذشته، بدون حضور واسطه ها، برنج خود را، به قيمت رقابتي، 

با استفاده از ابزاري به نام گواهي سپرده، در بورس كاال بفروشند.

به گزارش همشــهري، اطالعات ميداني نشــان مي دهد هر سال در 
آخر تابستان و بعد از فصل برداشــت، بسياري از شاليكاران با چالش 
قيمت گذاري محصولشان مواجه اند. از یك طرف واسطه ها قيمت هایي 
را به كشاورزان تحميل مي كنند كه با قيمت بازار فاصله زیادي دارد ، از 
طرف دیگر به دليل مضيقه هاي مالي، بسياري از كشاورزان مجبورند 

عليابراهيمي
خبرنگار

همشهري به پرسش ها پاسخ مي دهد

همه دارندگان كد سهامداري   مي توانند، برنج مورد نيازشان را از بورس كاال بخرند، البته 
متقاضيان دریافت برنج از انبار باید حداقل 100كيلوگرم برنج را خریده باشند

چگونگيخريدبرنجازبورسكاال
محصول خود را، حتي قبل از فصل برداشت، به نرخ هاي بسيار پایين 
به واسطه ها بفروشــند. حاال اما ماجرا فرق كرده است. با تغيير روش 
معامالتي در بورس كاال حضور واسطه ها در بازار برنج به حداقل خواهد 
رسيد و خود كشــاورزان مي توانند به طور مســتقيم و بدون حضور 
واسطه ها محصوالتشان را در بورس كاال به نرخ هاي رقابتي بفروشند. 
معامالت گواهي سپرده كاالیي شرایطي را فراهم مي كند كه قيمت 

برنج در بازارهاي مصرفي هم كاهش پيدا كند.

روشفروشبرنجتوسطكشاورزان
طبق اعالم بورس كاال؛ همه كشــاورزان مي توانند با استفاده از اوراق 
گواهي سپرده برنج محصوالتشان را در بورس كاال عرضه كنند؛ یعني 
كشاورزان مي توانند بعد از فصل برداشت، محصول خود را به انبار هاي 
مورد تأیيد بورس كاال تحویل بدهند و بعد از بررســي  كيفي و تامين 
استاندارهاي مشخص شــده در بورس، قبض انبار دریافت كنند. در 
روز كاري بعد، قبض انباري كه تحویل كشــاورز شده است، مطابق 
مقررات معامالتي بورس كاال به گواهي سپرده كاالیي تبدیل مي شود 
و كشاورز مي تواند در بازار، برنج خود را بفروشد و یك روز بعد وجه آن 
را به صورت نقد دریافت كند. عليرضــا ناصرپور، معاون بورس كاالي 
ایران در این باره گفت: نخستين انبار در استان مازندران به عنوان یكي 
از قطب هاي توليد برنج پذیرش شده است. جواد فالح، مدیر توسعه 
بازار فيزیكي بورس كاال هم تأكيد كرد: قيمت ها در بورس براســاس 
مكانيسم عرضه و تقاضا تعيين مي شوند و بورس در مكانيسم كشف 

نرخ هيچ دخالتي ندارد.

چگونهبرنجبخريم؟
طبق اعالم بورس كاال همه افرادي كه كد سهامداري دارند مي توانند با 

استفاده از این كد، برنج مورد نيازشان را از بورس كاال بخرند. معامالت 
به صورت كيلوگرم است و هر فرد مي تواند حداقل یك كيلوگرم برنج 
بخرد. اما اگر كســي بخواهد برنج را از انبار تحویل بگيرد باید حداقل 
100كيلوگرم برنج را خریداري كرده باشد تا بتواند درخواست ترخيص 

كاال را اعالم و برنج خود را دریافت كند.
 برنجي كه در بورس كاال معامله مي شــود برنج بعد از شــالي كوبي، 
در كيســه هاي 70 تا 80كيلوگرمي، با 14درصد شكستگي و قبل از 
سورت است. انبار بورس كاال قبول كرده است كه اگر مشتري خواست، 
برنج را مطابق با استاندارد ملي شــماره127 سورت و در بسته بندي 
10كيلوگرمي به او تحویل دهد. اگر مشتري چنين درخواستي داشته 
باشد، 16درصد به قيمت تابلو اضافه مي شود. یا به جاي 100كيلوگرم، 

86كيلوگرم برنج را مي تواند از انبار تحویل بگيرد.

پوششيكسالمصرفخانوار
باتوجه به اینكه حداقل تحویل 100كيلوگرم یعني معادل مصرف یك 
خانواده 4نفره براساس ميانگين مصرف كشور در طول یك سال است، 
بستر معامالتي بورس كاال مي تواند محلي باشد كه خانوارها و مصرف 
كنندگان، برنج مصرفي خودشان را به طور مستقيم و بدون واسطه از 

طریق بورس كاال و مستقيم از كشاورز خریداري كنند.
  ناصرپور در این بــاره توضيح داد: خرید و فروش در این ســازوكار و 
براساس مكانيسم تعيين شده محدودیتي ندارد زیرا امكان خریدهاي 
خرد نيز پيش بيني و فراهم شده است. در این سازوكار امكان نظارت بر 
بازار فراهم است به گونه اي كه خریداران از فروشندگان واقعي محصول 
را خریداري كنند. ناصرپور افزود: از طرف دیگر شكاف قيمت از توليد 
تا مصرف به ميزان زیادي در این روش قابل كاهش است به نحوي كه 

محصول با قيمت مناسب تري به دست مصرف كننده برسد.
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شایعه هجوم سامانه هاي بارشي سيل آسا و  
تصاویرماهواره ای از پيش بينی كاهش دماي اقليم

شدید هوا در روزهاي آخر شهریور در فضاي 
مجازي، این روزها دســت به دست می شــود؛ خبري كه 
روزهاي آتي را با نيمه پایيز یكــي مي كرد و حاكي از این 
مفهوم بود كه آبان دارد پيش از مهر از راه مي رسد؛ آن هم 
به ویــژه در 3  اســتان شــمالي؛ موضوعي كه ســازمان 

هواشناسي كشور آن را به تمامي رد مي كند.

شايعات را باور نكنيد 
رئيس مركــز خشكســالی و مدیریت بحران ســازمان 
هواشناسي كشور در گفت وگو با همشهري این خبر را یك 
شایعه عنوان مي كند و مي گوید: درباره اخبار هواشناسي 
هميشه شــایعه بســيار زیاد اســت، اما مبنا باید تحليل 
كارشناسان سازمان هواشناسي كشور باشد. احد وظيفه 
با بيان اینكه هيچ داده اي مبني بر وقوع چنين تغيير آب و 
هوایي شدیدي وجود ندارد، مي افزاید: بارش هایي كه در 
آخر شهریور در انتظار آن هستيم نيز تهدیدي به حساب 

نمي آید و سيل آسا نخواهد بود.

هشداري نداريم 
مدیران كل بحران هاي 3 استان شمالي كشور نيز مي گویند 
كه از سوي سازمان هواشناسي استان ها هيچ گونه هشداري 
مبني بر مواجهه با ســيالب و آبگرفتگي سنگين در معابر 
ندارند. رسول حسان، مدیركل بحران استانداري گلستان 
مي گوید: براساس قانون، مدیریت بحران موظف است تا 
براساس هشدارهاي سازمان هواشناسي استان اقدام كند. 
تا این لحظه كه با هم گفت وگو مي كنيم هيچ هشــدار یا 

حتي توصيه اي از سوي این دستگاه به ما نرسيده است. 
علي اصغر احمدي، مدیركل بحران مازندران نيز این موضوع 
را تأیيد مي كند و مي گوید: سازمان هواشناسي مازندران 
بارش هاي سنگين همراه با احتمال سيالب و آبگرفتگي یا 
طغيان رودخانه ها را پيش بيني نكرده است؛ بنابراین جاي 
نگراني براي شهروندان مازندراني وجود ندارد. توصيه هاي 
ایمني در سواحل خزر هم به دســتگاه هاي متولي نظير 
شــيالت ابالغ خواهد شــد. مدیركل بحــران گيالن نيز 

گفته هاي 2مدیر دیگر هم رده خودش را تأیيد مي كند.

آب و هوا چگونه است؟
كارشناس سازمان هواشناسي كشور در این باره مي گوید: 
روز جمعه بــا تقویت جریان هاي جوي خــزر بارش هاي 
شدیدتري در 3 استان گيالن، مازندران و گلستان داشتيم 
و از امروز، شــنبه عالوه بر این مناطق، بارش ها به استان 

خراسان شمالي نيز مي رسد و تا اواسط هفته آینده به همين 
صورت ادامه دارد.

فریبا گــودرزي ادامــه مي دهد: همچنين اســتان هاي 
آذربایجان شرقي و غربي از روز جمعه تا یكشنبه، پراكنش 
رگبارها و رعد برق را در ساعات عصر و شب خواهند داشت؛ 
ضمن اینكه از روز جمعه كاهش دما در نوار شمالي كشور 

احساس شد كه این كاهش دما شدید نخواهد بود.

خزر مواج مي شود
كارشناس سازمان هواشناسي كشــور با بيان اینكه خزر 
از جمعه بعدازظهر تا صبح دوشنبه مواج است، مي گوید: 
احتمال غرق شدگي شــناگرها و شناورهاي سبك وجود 
دارد. در توصيه هاي منتشر شده نيز این احتمال قيد شده 
است. به گفته وي، در این روزها پایتخت هم آسماني صاف 
خواهد داشــت. گودرزي نيز یك بار دیگر موضوع كاهش 
شدید دماي هوا را رد مي كند و مي افزاید: همانطور كه گفتم 
در روزهاي جمعه و شــنبه ریزش هواي خنك و افزایش 
بارندگي در نوار شمالي كشور به دليل رطوبت موجود در 
منطقه را شــاهد خواهيم بود، اما این كاهش دما چندان 
زیاد نيســت و همچنين بارندگي ها منجر به آبگرفتگي با 

سيالب نخواهد شد.

كاهش باران هاي پاييزي
درحالي كه چشم اميد كشور براي كاهش تنش هاي آبي 
در 6 ماه دوم 1400 و نيمه اول 1401 به آســمان پایيزي 
دوخته شده است، براساس پيش بيني هاي انجام شده از 
سوي سازمان هواشناسي درباره بارش هاي پایيز1400، 
كاهش بارندگي در 3 ماه آتي دیده مي شــود.  پيش بيني 
فصلي این ســازمان كــه معموال با صحــت 70درصدي 
سنجيده مي شود، حاكي از این اســت كه بارش در فصل 
پایيز در اكثر مناطق كشور به جز سواحل دریاي خزر كمتر 
از نرمال یا همان ميانگين بلندمدت آماري خواهد بود. سهم 
ماه هاي مهر و آبان در این كم بارشي بيشتر است. از نيمه 
دوم آذر1400، شرایط بارشي در كشور مقداري متعادل 
شده و انتظار مي رود بارش در اكثر مناطق كشور به نرمال 

گرایش پيدا كند. 

پایان تابستان براي خيلي ها آخرین مهلت سفر چند روزه 
در سال محسوب مي شود. رسمي هميشگي در سفرها گزارش

به ویژه سفر به استان هاي شــمالي ازجمله مازندران كه 
معموال طي سال هاي اخير سبب مي شــد همواره یك موج از سفرها 
متعلق به هفته پایاني تابستان باشد؛ یعني همين هفته اي كه از امروز 
آغاز شده است. مازندران كه به تازگي از موج عجيب و سنگين دلتاكرونا 
خارج شد این روزها به بهانه آخرین روزهاي سفرهاي تابستاني با یك 
تهدید جدي ناشي از موج سفرهاي پایان تابستان مواجه است؛ موجي 
كه در 3روز اخير نيز با بازشدن جاده هاي مازندران و برداشتن ممنوعيت 
تردد و همچنين با توجه به روند كاهشي آمارهاي كرونا در سراسر كشور 
آغاز شد و به نظر مي رســد در هفته پایاني تابستان بيشتر از هفته هاي 

اخير به چشم بياید.

ترافيك در مبادي ورودي
مشاهدات ميداني و آمارهاي رسمي نشان مي دهد كه حجم سفرها به 
مازندران در چند روز اخير بيشتر شده و مي توان از حاال پيش بيني كرد 
كه مازندران در روزهاي آتي و تا پایان این هفته باید منتظر مســافران 
بيشتري باشد. سرهنگ هادي عبادي، سرپرست پليس راه مازندران 
به همشــهري مي گوید: »پنجشنبه گذشــته ترافيك پرحجمي را در 
مسيرهاي ورودي مازندران شاهد بودیم و دیروز نيز ترافيك بازگشت 
مسافران از مازندران به سمت تهران پرحجم بود و حتي در برخي نقاط 
ترافيك به صورت مقطعي منجر به توقف خودروها مي شد. در 24ساعت 
منتهي به صبح جمعه 1514خودرو در مبادي ورودي مازندران به دليل 
ورود غيرمجاز به این اســتان كه در وضعيت نارنجي قرار دارد جریمه 

شدند و 220خودرو نيز تمكين كردند و به مقصد بازگشتند.«

تجربه هاي تكراري
این اظهارات نشان مي دهد  كه ميل به سفر به مازندران با وجود شرایط 
حادي كه در این استان وجود داشت و احتمال بازگشت موج كرونایي 
همچنان زیاد اســت و همين موضوع نيز سبب بروز نگراني هایي براي 

مازندراني ها و مسئوالن این استان شده است.
تجربه مردم و مسئوالن اســتان از اثرگذاري حضور پرتعداد مسافران 
در این استان بر شكل گيري یا تشــدید موج هاي كرونایي اثبات كرده 
كه این حضور پایان تابستاني مسافران در مازندران مي تواند تهدیدي 
جدي محســوب شــود. موج پنجم كرونا از 29خــرداد یعني 2هفته 
پس از تعطيالت ميانه خرداد كه مســافران به این اســتان سفر كرده 
بودند، آغاز شد. در شــرایطي كه پيش بيني مي شد با رسيدن مجموع 
بستري شدگان كرونایي استان به بيش از 2100نفر در پایان تير به مرور 
روند كاهشي آمارها آغاز شود، تعطيلي 6روزه البرز و تهران سبب شد 
با وجود ممنوعيت ورود به مازندران، صدهاهزار مسافر وارد این استان 
شوند. بالفاصله پس از آن نيز آمارهاي كرونایي افزایشي تصاعدي یافت 
و تعداد مرگ هاي كرونایي استان نيز كمتر از 2هفته بعد به 50نفر در 
هر شبانه روز رسيد.این تجربه ها پيش تر نيز براي مازندران رقم خورده 
است. این استان كه پس از حدود 2 ماه جدال سخت با این سویه از كرونا 
و جان باختن بيــش از 1750نفر در موج پنجــم اكنون حدود یك ماه 
است در مدار كاهشــي آمارهاي كرونایي قرار گرفته و تعداد مجموع 
بستري شدگان آن از 4076نفر در 22مرداد به كمتر از 700نفر رسيده 
است. به گفته مسئوالن و كارشناسان حوزه بهداشت و درمان با توجه به 
عادي انگاري هاي اجتماعي نسبت به كرونا و حضور پرتعداد مسافران در 
استان، مازندران این استعداد را دارد كه یك بار دیگر در شرایط بحراني 

كرونایي قرار بگيرد.

احتمال آغاز موج ششم
دكتر قاسم اویس، معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران به 
همشهري مي گوید: »هرچند وضعيت استان نسبت به ماه قبل بهتر شده 
و آمارها همچنان رو به كاهش است، اما با توجه به اینكه شيوع گونه هاي 
جهش یافته ویروس مثل الندا در برخي كشــورها اعالم شده، هرگونه 
كم توجهي به پروتكل ها مي تواند یك بار دیگر ما را در شــرایط بحراني 

قرار دهد. متأسفانه رعایت پروتكل ها كمتر از 50درصد است و این خطر 
وجود دارد كه وضعيت بدتر شود. یادمان نرود واكسيناسيون آخر خط 
نيست و به رعایت پروتكل ها نياز داریم. باید بيش از 75درصد جامعه 

واكسينه شوند تا وضعيت پایدار شود.«
هفته اي كه از امروز آغاز مي شــود براي مازنــدران مي تواند درصورت 
حضور غيرمسئوالنه و تكراري مسافران هفته اي خطرساز باشد. یكي 
از پيامدهاي اجتماعي و رواني انجام سفر در دوران كرونا براي جامعه 
ميزبان، معمــوال افزایش ضریــب عادي انگاري اجتماعي نســبت به 
پروتكل هاي بهداشتي است؛ موضوعي كه بارها در مازندران مشاهده 
شده است. حضور مســافران معموال سبب مي شــود جامعه بومي در 
مواجهه با عادي بودن حضــور غيربومي ها در محل زندگي خود به طور 
ناخودآگاه شــرایط را عادي تر تصور كند و همين موضــوع بر ميزان 

عادي انگاري اجتماعي مي افزاید.
دكتر تورج اسدي، معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي مازندران نيز این 
هشدار را مطرح مي كند كه با فاصله گرفتن از پروتكل هاي بهداشتي، 
موج جدید بيماري را براي مازندران به همراه خواهد داشت مي افزاید: 
»هنوز از نظر رعایت پروتكل هاي بهداشتي در استان به وضع مطلوب 
نرسيده ایم، اما اميدواریم این روند افزایش یابد و تا پایان واكسيناسيون 

در جامعه ادامه داشته باشد.«

    
مازندراني ها امسال یك تجربه مشابه از بازگشت زودهنگام موج كرونا 
داشتند. پس از اینكه موج چهارم كرونا در این استان در روزهاي پایاني 
اردیبهشــت تمام شــد، حدود یك ماه بعد یعني از 29خرداد به دليل 
حضور هميشگي مسافران و كم توجهي به پروتكل هاي بهداشتي موج 
پنجم كرونا آغاز شد و مازندران در شرایطي فوق حاد قرار گرفت. اكنون 
نيز شرایط كامال مشــابه همان روزهاي پس از موج چهارم كروناست؛ 

عادي انگاري، حضور مسافران و سویه هاي جدید كرونا.

»نگاهي به پيرامون« در گالري ريم اهواز
نمایشگاه گروهي نقاشي »نگاهي به پيرامون« با آثاري از 8نقاش در گالري ریم اهواز 
تا 31شهریور برپا است. به گزارش همشــهري، فاطمه غالميان خواه، سعيده كرامت، 
نســرین مزارعيان، آرزو موسيوند، فاطمه بيدمال، مينا حســين پور، احالم خنيفر و 
حسين صالح، 8هنرمندي هستند كه آثار خود را در این گالري به نمایش گذاشته اند.

عضو هيأت علمي دانشگاه شــهيد چمران اهواز درباره این نمایشگاه مي گوید: رابطه 
اشيا با انسان و بازنمایي آن در طول تاریخ مسيري متنوع داشته است. اگرچه استقالل 
و تبلور این ژانر به عنوان یك بيان ویژه از قرن هفدهم به بعد رشد كرد ولي قدمت آن را 

مي توان تا نقاشي هاي دیواري روم باستان هم ردیابي كرد.
حجت سعادت فر مي افزاید: اگر ژانر را یك فرم هنري یا بيان فرهنگي تلقي كنيم، در 
دوره هاي تاریخي خاص مسائل و چالش هاي بشري را به صورت بياني نمادین عرضه 
كرده كه در واقعيت امكان پذیر نيست. این هنرمند نقاش با بيان اینكه طبيعت بي جان 
در زمانه ما و محدودیت هاي حاكم بر آن این كاركرد را به خوبي بر دوش مي كشــد، 
می گوید: زماني كه هنرمند اشــيای روزمره را مورد مطالعــه و تعمق قرار مي دهد از 
كيفيت كاركردي آن فاصله گرفته و نمودي دگرگون شــده از هستي اشيا را عرضه 

مي كند.  این نمایشگاه تا 31شهریور  ماه هر روز از 18:30 تا 22 آماده بازدید است.

موج ششم کرونا در کمین مازندران
موج سفرها به مازندران در هفته پایاني تابستان مي تواند آغازكننده موج ششم كرونا در این استان باشد

شايعه هواي پاييزي در تابستان
بررسي هاي همشهري نشان مي دهد بارش هاي سيل آسا و آب و هواي پایيزي آخر شهریور یك شایعه است و این 

روزها شاهد بارندگي هاي معمول در شمال كشور خواهيم بود

اشكان جهان آراي
خبرنگار

خبر روز

فاطمه ميرزايي
خبرنگار

لب های خشک جنوب شرق ایران
استان هاي  سيستان و بلوچستان و كرمان بعد از 2دهه خشكسالي و مبارزه با تنش آبي پایيز امسال هم كم بارشي را تجربه خواهند كرد

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران: 
 هرچند وضعيت استان نســبت به ماه قبل بهتر 
شــده و آمارها همچنان رو به كاهش است، اما 
با توجه به اینكه شــيوع گونه هاي جهش یافته 
ویروس مثل الندا در برخي كشورها اعالم شده، 
هرگونه كم توجهي به پروتكل ها مي تواند یك بار 

دیگر ما را در شرایط بحراني قرار دهد

ادامه سفرها به مازندران می تواند موجب شيوع دوباره كرونا شود    عكس:  اعتماد آنالين

 با پایان شهریور و شروع مهر و سال آبي جدید 
انتظار مي رود بســياري از مشــكالت آبي گزارش 2

استان ها حل شود، اما گویي خشكسالي در 
پایيز كم بارش پيش رو نيز ادامه خواهد داشت. استان هاي 
 سيستان و بلوچستان و كرمان كه بيش از 2دهه است در 
وضعيت تنش آبي قرار دارند نيز پایيزي كم بارش و خشك 

را تجربه مي كنند.

    اعداد تكان دهنده سيستان و بلوچستان

در ســال هاي اخير، هم شــرایط اقليمي با سيســتان و 
بلوچستان نامهربان بوده و هم كشــور همسایه و از سوي 
دیگر، كم برخورداري این استان موانع زیادي بر راه تامين 
منابع پایدار آب ایجاد كرده اســت. با این حال مدیرعامل 
شركت آب و فاضالب اســتان از روند روبه بهبود آبرساني 

به ویژه در حوزه روستایي خبر مي دهد.
عليرضا قاسمي با بيان اینكه با تخصيص 50درصدي اعتبار 
بخش روستایي در سال گذشته عالوه  بر حذف 333روستا 
از آبرساني سيار 430روستا نيز از تنش آبي خارج شدند به 
همشهري مي گوید: شرایط سيستان و بلوچستان با سایر 
استان ها متفاوت است. سيســتان و بلوچستان سال هاي 
متمادي درگير خشكســالي بود و حتي در پربارش ترین 
سال هاي آبي، متوسط 20ساله آن به بيش از 100ميلي متر 
نرســيده اســت. او با تأكيد بر اینكه خشكسالي و كاهش 
76درصدي بارندگي سال آبی سختی را براي این استان 
رقم زده است، مي افزاید: بســياري از چاه ها در سيستان 
و بلوچســتان دچار مشــكل شــدند، به طوري كه طبق 
نيازسنجي انجام شده 50چاه نياز به حفر و 200حلقه نياز 
به كف شكني و الیروبي دارند كه مجموع حفر چاه، اجراي 
خطوط چاه هاي جدید و كف شــكني نيازمند 70ميليارد 
تومان اعتبار است. عالوه  بر چالش هاي خشكسالي و كم آبي 
عامل دیگري كه خدمات رســاني را ســخت كرده پهناور 
بودن اســتان با 4.11درصد از مساحت كشور و همچنين 
پراكندگي جمعيت است. پهنه گسترده استان، پراكندگي 
جمعيت، بعد مسافت و هزینه باالي اجرا از عواملي ا ست 
كه باعث شده ما امروز شاخص بهره مندي از آب روستایي 
استان مان 10درصد با شاخص كشور فاصله داشته باشد 
در شــرایطي كه هزینه هاي صرف شــده با 4استان دیگر 
برابري مي كند. قاســمي بــا بيان اینكه موضــوع آب در 

سيستان و بلوچستان موضوعي با اهميت نگاه ملي است، 
اضافه مي كند: طرح هاي ملي در حوزه آبرساني روستایي از 
سال94 مورد توجه ویژه قرار گرفت و با دستور رهبر معظم 
انقالب در این سال اجازه برداشت بودجه از ردیف صندوق 
توسعه ملي براي آبرساني به روســتاها داده شد و بودجه 
ساالنه 10برابر رشد داشت. طي این سال ها 840روستا با 
جمعيت 237هزار نفر از آب آشاميدني و بهداشتي پایدار 

بهره مند شدند. همچنين از ســال99 تاكنون شاهد رشد 
چشمگير 4.1درصدي شاخص بهره مندي روستاها از آب 
بودیم. این اعداد درحالي از ســویي شركت آب و فاضالب 
این استان اعالم مي شود كه برخي از نمایندگان سيستان و 
بلوچستان در مجلس شوراي اسالمي به آن انتقاد دارند و 
آن را غيرواقعي مي خوانند و بيش از 6هزار روستاي استان 

را نيازمند آب رساني سيار معرفي مي كنند.

    آبرساني سيار به هزار روستاي كرمان 

كرمان نيز در شرایطي تابســتان خشك را به سمت پایيزي 
كم باران سپري مي كند كه بنا بر اعالم شركت آب و فاضالب 
استان كاهش 70درصدي بارش، افت شدید سفره هاي آب 
زیرزميني، چاه ها و منابع تامين آب اســتان را ایجاد كرده 
است. همچنين بنا به اعالم این شركت فقط در شهر كرمان 
به عنوان مركز استان، روزانه 1400ليتر بر ثانيه كمبود آب 
وجود دارد و استان قادر به تامين 40درصد آب مورد نياز خود 
نيست. مدیرعامل آب و فاضالب كرمان با بيان اینكه چالش 
آب در این استان از سطح دشت ها فراتر رفته و به دليل خشك 
شدن چشمه ها، حاال همه مناطق كوهستاني نيز دچار چالش 
آب هستند، مي گوید: 14شهر استان در وضعيت فوق العاده 
بحراني از نظر آب آشــاميدني قرار دارنــد. ميزان بارندگي 
استان حدود 35ميليمتر بوده و امسال پرچالش ترین سال 
را در حوزه آب آشاميدني را تجربه كردیم. محمد طاهري با 
بيان اینكه 93درصد آب آشاميدني استان از چاه ها و منابع 
زیرزميني تامين مي شــود، مي افزاید: كرمان از نظر تامين 
آب آشاميدني بدترین شرایط را در كشــور دارد زیرا سایر 
استان ها به منابع آب پایدار متصل هستند، اما ما داراي این 
شرایط نيستيم. متأسفانه عمق چاه هاي ما از 150به270متر 
افزایش یافته و در برخي از چاه هــا هزینه انرژي مصرفي به 
حدي زیاد است كه بهره برداري از آنها اقتصادي نيست. وي 
درباره بحران در مركز این اســتان نيز توضيح مي دهد: آب 
آشــاميدني كرمان از 100كيلومتري تامين مي شود، زیرا 
منابع نزدیك تامين آب آشاميدني شهر خشك شده اند كه 
ما را ناچار به استفاده از طرح هاي اضطراري آبرساني مانند 
حفر چاه جدید براي كرمان كرده اســت. ولي این طرح ها 
فقط مسكن هســتند نه عالج. تصفيه خانه 9شهر ازجمله 
شــهر بابك، خرســند، جيرفت، ریگان، فهرج اجرا شده یا 
درحال اجراست تا كيفيت آب آشاميدني آنها افزایش پيدا 
كند. طاهري همچنين درباره سایر اقدامات ضروري توضيح 
مي دهد: حاشيه نشيني باید ســاماندهي شود، زیرا مشكل 
بزرگي درباره تامين آب كســاني كه انشــعاب آب ندارند و 
 غيرمجاز انشعاب كشيده اند داریم. تقاضا داریم به این موضوع

 رسيدگي شــود. او با بيان اینكه 14شهر استان در وضعيت 
فوق العــاده بحراني آب آشــاميدني قرار دارنــد، مي گوید: 
این شــهرها ازجمله كرمان، زرند، راور، سيرجان، جيرفت 
66درصد جمعيت استان را در خود جاي داده اند. همچنين 
در بخش روستایي، تابستان امســال به بيش از هزار روستا 

آبرساني سيار داشتيم كه هنوز ادامه دارد.

ستاره حجتي
خبرنگار

يم
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۸۲۵ روستاي فارس درگیر بحران آب 

مديرعامل شركت آبفاي فارس درباره آخرين تحوالت آبي استان مي گويد: ۸2۵روستا از 2320روستاي تحت پوشش و 
33شهر از ۱0۹شهر تحت پوشش همچنان در حالت بحران و تنش آبي قرار دارند. علي بوستاني مهم ترين راهكار در شرايط 
فعلي را صرفه جويي مي داند و مي افزايد: متأسفانه كمبود بارش بلندمدت طي ۵0سال گذشته بي سابقه بوده و تأثير عميقي 
بر منابع آب گذاشته است. در كوتاه مدت نيز نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۶۶درصد با كاهش بارندگي مواجه 
هستيم. در واقع قرار گرفتن كشور ايران در منطقه اي خشك و نيمه خشك از كره زمين و كمبود بارش ها طي سال هاي 
متوالي و از طرفي همگن نبودن نزوالت از نظر زماني و مكاني و ميزان تبخيرها، عمال دستيابي به منابع آبي پايدار را بسيار 
دشوار و گاه غيرممكن كرده است. اگر امكان آبرساني از فواصل دور هم مقدور باشد از ابعاد مختلف اقتصادي و اجتماعي 
خود يك چالش است و عمال دستيابي به آن با مشكالت فراواني روبه رو خواهد شد. در اين شرايط ما دچار افت چاه هاي آب 
در شهرها و روستاها شده ايم و مشاركت همگاني براي حفظ منابع موجود الزامي است. به گفته او، شركت آب و فاضالب 
استان فارس از ماه هاي گذشته با تشكيل كميته بحران و برگزاري جلسات متعدد، برنامه هايي در 3بازه زماني كوتاه مدت 
يك ساله، ميان مدت ۵ساله و درازمدت بيش از ۵سال تدوين و خود را براي شرايط مختلف آماده كرده است. پوشش برخي 
روستاها از طريق سامانه آب شيرين كن، اجاره چاه آب كشاورزي با كيفيت، سامانه آبرساني سيار و زون بندي و مديريت 
فشار شبكه، برخي از اقداماتي است كه براي رفع مشكل انجام شده. او با بيان اينكه با صرف اعتبار بيش از ۴۷2ميليارد 
ريال، ۱3طرح آبرساني در فارس به بهره برداري رسيده است، مي گويد: اين طرح ها در ۸شهرستان استان با صرف اعتبار 
حدود ۴۷2ميليارد ريال به سرانجام رسيد كه با بهره برداري از اين طرح ها شاهد وضعيت مطلوب آبرساني در شهرها 
و روستاهاي استان هستيم.  استان فارس در حالي پا به فصل جديد آبي مي گذارد كه بنابر اعالم استانداري هم اكنون 

۵00روستا با تانكر آبرساني مي شود و متوليان عالي استان پيگير طرح انتقال آب از خليج فارس هستند.

ث
مك



7 زيستبوم شنبه 27 شهریور 1400    شماره  8317  2 3 0 2 3 6 1 3

وزش باد شدید، صخره اي بودن منطقه، 
منابع
شيب تند، پوشش مرتعي غني و وجود طبيعي

علوفــه و درختــان خشــك، آتــش 
جنگل هاي »كوه نير« در بویراحمد را وارد روز چهارم 
كرد. برآوردها نشان مي دهد تاكنون 200هكتار مرتع 
و جنگل نير در آتش ســوخته اســت و یك بالگرد و 
400نيروي انساني هنوز نتوانسته اند از پس این آتش 

بزرگ بر آیند و شعله هاي كوه نير را خاموش كنند.
آتش ســوزي كوه نيــر از ســاعت17:30 دقيقه روز 
سه شنبه در جنگل هاي بخش لوداب از توابع شهرستان 
بویراحمد آغاز شد، اما گزارش ها نشان مي دهد تا عصر 

دیروز نيز این آتش به طور كامل مهار نشده است.
آتش سوزي اگرچه در روزهاي گذشته در چند مرحله 
مهار شده، اما وزش باد و پوشش علوفه حدود 2متري 
به اعالم مســئوالن محلي، اجازه نمي دهد زبانه هاي 
آتش دست از سر مراتع و درختان كوه نير بردارند. این 
شرایط موجب شد دیروز عباس حسن زاده، رئيس اداره 
منابع طبيعي شهرستان بویراحمد از مردم و طبيعت 
دوستان درخواســت كمك كند. البته به گفته وي، تا 
عصر جمعه 4سورتي پرواز براي انتقال نيرو انجام شد. 
اما آتش، جنگل هاي مشرف بر آبشــار یاسوج، تنگ 
چيتاوه بخش چيتاب، پشت ســد جوزار و همچنين 
جنگل هاي لــوداب را درگير كرد و شــرایط منطقه 
به گونه اي است كه اســتفاده از هواپيماي آتش نشان 
و آبپاش هم براي مهار آتش جوابگو نيســت و تنها به 

حضور نيروي انساني بيشتر نياز است.

مشاركت۴۰۰نيرو
از روز سه شنبه و همزمان با آغاز آتش سوزي، نيروهاي 
مردمي و نيروهاي عملياتي و امدادی، عمليات اطفا را 
آغاز كردند و تعداد آنها روز پنجشنبه به 400نفر رسيد. 
حسين كالنتري، اســتاندار كهگيلویه و بویراحمد در 
این باره به ایرنا گفت: عالوه بر وجود نيروهاي پرشمار 
مردمي و امدادي، بالگرد آبپاش براي مهار كامل آتش 
اعزام شد. به گفته وي، سخت گذر بودن منطقه و وزش 
شدید باد، كار مهار آتش را دشوار كرده ولي اميد است 

با ورود بالگرد آبپاش، عمليات اطفا پایان یابد.
وسعتوعلتآتش

اگرچه دریافت جزئيات آتش ســوزي منابع طبيعي 
به زمــان و ارزیابي هاي دقيق كارشناســي نياز دارد، 

اما بخشــدار لوداب مي گوید در روزهاي اخير، حدود 
200هكتار در جنگل هاي این منطقه ســوخته است. 
به گفته كورش بي نياز، هنوز به صــورت دقيق ميزان 
خســارات وارده ناشي از این آتش ســوزي مشخص 
نيست و پس از مهار كامل آتش سوزي ميزان خسارات، 
ارزیابي و مشخص مي شــود، اما براساس برآورد اوليه 
تاكنون بيش از 200 هكتار جنگل و مرتع كوه نير در 
آتش سوخته است و آتش سوزي همچنان ادامه دارد. 
وي درخصوص علت آتش سوزي جنگل هاي كوه نير 
تأكيد كرد: طبق گفته شاهدان عيني برخي روستاها 
حدود ساعت17:30 روز سه شنبه آتش سوزي در یك 
نقطه شروع شد و با فاصله زماني كمي در ۵نقطه دیگر 
نيز آتش سوزي رخ داده است كه نشان مي دهد عامل 

انساني عمدي علت این آتش سوزي است.

2۰درصدكلجنگلهايزاگرس
اســتان كهگيلویــه و بویراحمــد 1.۵ميليــون 
ایــن ميــزان  از  هكتــار مســاحت دارد كــه 
یك ميليون و426هــزارو300 هكتــار یعنــي حدود 
۹0درصــد آن، اراضي ملي بوده كــه 873هزارو600 
هكتار آن را جنــگل و ۵۵2هــزارو700 هكتار آن را 
مرتع تشكيل مي دهد و در واقع 20درصد جنگل هاي 
زاگرس در كهگيلویه و بویراحمد واقع شــده است. در 
عين حال این منطقه در سال جاري با انواع حریق هاي 
جنگلي مواجه شــده؛ به طوري كه به گــزارش منابع 
طبيعي استان، از ابتداي سال جاري تاكنون 38 فقره 
آتش سوزي در عرصه هاي طبيعي این استان خاموش 
شده كه براي اطفاي حریق 10مورد آن از بالگرد كمك 
گرفته شده است. از سویي امسال ۵آتش سوزي گسترده 
در جنگل ها و مراتع شهرستان كهگيلویه رخ داد كه در 
آن جنگل هاي گچساران، بهمئي و بویراحمد هر كدام 
4بار شاهد آتش سوزي گسترده بودند. در همين مدت 
در شهرســتان چرام 2فقره و در شهرستان هاي لنده 
و باشــت هر كدام، یك آتش سوزي گسترده مهار شد. 
كارشناسان منابع طبيعي ميزان خسارت آتش سوزي بر 

عرصه هاي طبيعي كهگيلویه و بویراحمد در سال جاري 
را 2۵0ميليارد ریال برآورد كرده اند.

حريقهايسريالي
امســال عرصه هاي جنگلــي و مرتعــي كهگيلویه و 
بویراحمد بارها دستخوش حریق شده و هر بار وسعت 
آتش چنان زیاد بوده كه خســارت بزرگي به درختان 

زاگرسي وارد كرده است.
24خرداد امســال آتــش جنگل هاي »كــوه حاتم« 
در گچســاران شــروع شــد و 8روز ادامه یافت. این 
آتش سوزي مرحله به مرحله شــكل گرفت تا انساني 
بودن عامل آن براي تيم هاي كارشناســي به وضوح 
مشخص باشــد. 18مرداد آتش سوزي در جنگل هاي 
»كوه شره« كهگيلویه آغاز شد و ۵روز به طول انجاميد 
و ارزیابي ها نشــان داد عامل انساني دارد. نمونه دیگر 
2۹مرداد رخ داد و آتش سوزي زنجيره اي در جنگل هاي 
»سرفاریاب«، »شرآبگروه«، »مور ميخي«، »جخونه« و 
»كَرك بناري« شروع شد كه همزماني شروع آن نشان 
مي داد به وضوح عمدي اســت. آتش سوزي هاي اخير 
كوه نير نيز همزمان در چند نقطه رخ داده تا نشان دهد 

به احتمال قوي عمدي در كار است.

كاهشحريقدرعرصههايطبيعي
دیروز فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخيزداري كشــور اعالم كرد كــه 100هزار فقره 
تجهيزات مهار آتش طي 2ســال گذشــته در اختيار 
اســتان ها قرار گرفته كه باعث كاهــش 30درصدي 
مســاحت و كاهش 44درصدي تعداد آتش سوزي ها 
شده است. به گزارش پایگاه اطالع رساني این سازمان، 
ســرهنگ رضا اكبري گفت:  مهار آتش سوزي ها فقط 
محدود به زمان حریق نيســت، بلكه داراي 4مرحله 
پيش بيني، پيشگيري، كشــف و اطفا است. در بحث 
پيش بيني، نقشه ریسك و ظرفيت حریق به استان ها 
ارائه مي شــود كه احتمال وقوع حریق در 24ساعت 
آینده را اطالع رســاني مي كند. در زمينه پيشگيري 
نيز 1100بلوك براي اسقرار یگان هاي حفاظت تعبيه 
شده كه با حضور نيروها آتش سوزي بي درنگ خنثي 
مي شود. وي تأكيد كرد: ناوگان هوایي اطفای حریق 
نيز با 2۹بالگرد و 2هواپيمــا در اختيار یگان حفاظت 
سازمان جنگل هاست. كاهش حریق ها به دليل حضور 
و گسترش فعاليت اطفاي حریق اســت و در 20روز 
گذشــته تجهيزات انفرادي اطفاي حریق در اختيار 

استان ها ازجمله استان سمنان قرار گرفته است.

  حضور 400نيروي آموزش دیده و یك بالگرد هنوز نتوانسته شعله هاي آتش در لوداب بویراحمد را خاموش كند
  فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها: نقشه ریسك حریق، احتمال وقوع حریق در 24ساعت آینده را اطالع مي دهد

200هكتار از جنگل های کوه نير خاکستر شد خبرهای كوتاه

رونماييازنقاشيهايناصرالدينشاهدركاخگلستان 

نقاشي ها و طراحي هاي ناصرالدین شاه در نمایشگاه مجازي كاخ 
گلستان رونمایي شد. به گزارش ایسنا، 13اثر انتخابي از طراحي ها 
و نقاشــي هاي ناصرالدین شــاه، در حوضخانه ميــراث جهاني 
كاخ گلســتان به صورت مجازي به نمایش گذاشته شده است. 
براســاس این خبر، برخي از این آثار براي نخســتين بار نمایش 
داده مي شوند. بيشــتر طراحي ها، سياه قلم هســتند و در ميان 
آنها، تابلوهاي رنگ روغن و آبرنگ هم مشــاهده مي شود. پرتره 
درباریان، زنان حرمسرا، شكار و طبيعت، ازجمله مشق و طرح هاي 
به جامانده از ناصرالدین شاه است. ویژگي این تصاویر، جدای از 
هنر و استعداد شاه قاجار، حاشيه نگاري و دستخطي است كه در 
كنار هر اثر به جا گذاشته و دركل وضعيتي از شرایط آن طراحي، 
تاریخ و موقعيت جغرافياي آن را ثبت كرده است. مثال در حاشيه 
نقاشي یكي از خادمان دربار، به دستخط ناصرالدین شاه نوشته 
شــده كه در ۵دقيقه مشق شده كه گویاي ســرعت عمل او در 
طراحي بوده اســت. در مجموعه به نمایش گذاشته شده، 2تابلو 
رنگ روغن در ســال هاي پایاني زندگي ناصرالدین شاه كشيده 
شده كه یكي از آنها، ناتمام مانده و دســت نوشته اي روي اثر به 
این شرح مشاهده مي شود: »این پرده را در سنه 1313 هجري 
قمري، شاه شهيد به دست مبارك ساخته و ناتمام مانده است.« 

در همان سال، ناصرالدین شاه ترور شد.

زمزمهانتخابمعاونســابقصداوسيمابهسمت
معاونتميراثفرهنگي

زمزمه انتخــاب علي دارابي، از مدیران ســابق صداوســيماي 
جمهوري اســالمي ایران به ســمت قائم مقامــی وزیر ميراث 
فرهنگي و معاونت ميراث فرهنگي این وزارتخانه توســط سيد 
عزت اهلل ضرغامي جدي شــده و این موضوع بــا واكنش فعاالن 
ميراث فرهنگي و تشكل هاي این حوزه مواجه شده است. شوراي 
هماهنگي سازمان هاي غيردولتي ميراث فرهنگي، صنایع دستي 
و گردشــگري در نامه اي به وزیر ميراث فرهنگي، گردشگري و 
صنایع دستي نوشت: درعرصه ميراث فرهنگي اميدواریم شاهد 
انتصاب معاون متخصص و با تجربه ای در عرصه ميراث فرهنگي 
باشيم. در این نامه آمده اســت: منصوب  نشدن فردي با آگاهي 
تخصصي و تجربه به ایجاد بحران هاي جدي در عرصه حفاظت از 

ميراث فرهنگي مي انجامد.

وزارتخارجه:زائراناربعين،هواييبهعراقسفر
كنند

 وزارت امــور خارجه با صدور اطالعيه اي هشــدار داد: مرزهاي 
زميني ایران و عراق بسته اســت و زائران اربعين حسيني صرفا 
مي تواننــد از طریق هوایي و با دارا بــودن روادید معتبر به قصد 
زیارت و انجام راهپيمایي اربعين، به آن كشــور عزیمت كنند. 
وزارت خارجه افزود: توافقنامه لغو روادید، بين ایران و عراق در 
حال طي نمودن مراحل قانوني و اداري و نيازمند مذاكرات آتي 
مسئوالن 2 كشور است؛ لذا تا زمان اعالم رسمي 2 دولت، عزیمت 
به عراق نيازمند اخذ و دارا بودن روادید رسمي آن كشور است. 
از این رو به زائــرن محترم و كاروان ها، موكب ها و شــركت هاي 
هواپيمایي تأكيد مي شــود بدون اخذ و دارا بودن روادید معتبر 

عراق، اقدام به انجام سفر یا جابه جایي مسافر نكنند.

رگبارباراندر7استان
مدیركل پيش بيني و هشدار سریع سازمان هواشناسي از وزش 
باد شــدید موقتي، رگبار پراكنده، گاهي همــراه با رعدوبرق تا 
روز یكشنبه در شمال استان هاي آذربایجان غربي و آذربایجان 
شــرقي، برخي مناطق اســتان هاي اردبيل، گيالن، مازندران، 
گلســتان و خراسان شــمالي خبر داد. به گزارش ایسنا، صادق 
ضيائيان گفت: براساس نقشــه هاي پيشيابي هواشناسي تا فردا 
یكشنبه 28شــهریور، در شمال اســتان هاي آذربایجان غربي و 
آذربایجان شــرقي، برخي مناطق اســتان هاي اردبيل، گيالن، 
مازندران، گلستان و خراسان شــمالي، وزش باد شدید موقتي، 
رگبار پراكنده، گاهي همراه با رعدوبرق رخ مي دهد. وي افزود: 
همچنين از روز یكشــنبه تا سه شــنبه در ارتفاعات استان هاي 
هرمــزگان، جنوب سيستان وبلوچســتان و جنــوب كرمان در 
ساعات بعدازظهر رشد ابر، بارش پراكنده و خفيف، گاهي وزش 
باد پيش بيني مي شود. به گفته مدیركل پيش بيني و هشدار سریع 
سازمان هواشناســي، امروز به سبب نفوذ پرفشار و شمالي شدن 
جریانات براي نوار شمالي كشور كاهش نسبي دما انتظار مي رود 
و دریاي خزر تا صبح یكشــنبه مواج خواهد بود. ضيائيان درباره 
وضعيت جوي تهران نيز بيان كرد: آسمان تهران امروز 27شهریور 
صاف، گاهي وزش باد با حداقل دماي 22درجه و حداكثر دماي 
32درجه سانتي گراد و در روز یكشنبه 28شهریور صاف، گاهي 
وزش باد با حداقل دماي 21درجــه و حداكثر دماي 31درجه 

سانتي گراد پيش بيني مي شود.

وجود۳۵ميليونهكتاراراضيغبارخيزدركشور
براســاس مطالعات انجام شــده حدود 3۵ميليون هكتار اراضي 
غبارخيز در كشور وجود دارد كه با برنامه هاي گوناگون درصدد 
مدیریت و كنترل این مناطق هســتيم. به گزارش همشــهري، 
علي محمد طهماسبي، دبير ســتاد ملي هماهنگي، مدیریت و 
مقابله با گردوغبار سازمان حفاظت محيط زیست گفت: این مقدار 
هكتار اراضي غبارخيز در 23استان كشور وجود دارد كه شدت 
و ضعف گوناگون دارد. او گفت: تاكنون چندین كار جدي انجام 
شــده كه در ابتدایي ترین قدم شناخت وضع موجود غبارخيزي 
در داخل و اطراف كشور است و 120هزار هكتار مناطق غبارخيز 
نيز در استان ها شناسایي شده اســت. وي افزود: در كشورهاي 
تركمنستان و ازبكستان یكســري جریانات غبارخيز شناسایي 

شده كه وضع موجود استان گلستان را تشدید مي كند.

امسال عرصه هاي جنگلي و مرتعي كهگيلویه 
و بویراحمد بارها دستخوش حریق شده و هر 
بار وسعت آتش چنان زیاد بوده كه خسارت 

بزرگي به درختان زاگرسي وارد كرده است

سيدمحمدفخار
خبر نگار

محمدباريكانی
دبير گروه زیست بوم

 طالبان: گنجينه باختر 
محفوظ است

كميسيون فرهنگي طالبان: دستبرد به گنجينه باختر صحت 
ندارد و مكان این گنجينه در خزانه دولت افغانستان امن است

طالبان خبر دســتبرد به گنجينه بزرگ 
باختر را رد كرده است و احمداهلل وثيق، 
معاون فرهنگي طالبان گفته اســت كه 
گنجينه باختر در خزانه دولت افغانستان تحت نظارت این گروه و در مكان امن است. او تأكيد كرده است 

كه طالبان به حفظ و نگهداري این گنجينه توجه زیادي دارد.
اما گنجينه باختر چيست و چرا طالبان براي نخستين بار به صورت رسمي موضوع حفاظت از این گنجينه 

را مطرح كرده است؟
گنجينه باختر پایيز سال13۵7 توسط باستان شناسان افغانســتان و روس در منطقه طال تپه والیت 
جوزجان در شمال افغانستان كشف شد. آثار به دست آمده حاصل از این كاوش شامل زیورآالت و ظروف 
زرین بود كه پشتوانه پولي افغانستان نيز محسوب مي شد. از زمان كشف گنجينه بزرگ باختر كه قدمت 
آن به دوره كوشانيان در افغانستان و اشكانيان در ایران مي رسد، افغانستان، جنگ ها و كودتاهاي متعدد 

را پشت سر گذاشت و در هر دوره اي سرنوشت گنجينه باختر نقل محافل شد.
در افغانستان یك شــایعه آن اســت كه نجيب اهلل رئيس جمهور وقت چپگراي افغانستان گاوصندوق 
محكمي براي نگهداري از این آثار در خزانه بانك مركزي افغانســتان ساخت و 7كليد آن را در اختيار 
7چهره مختلف قرار داد و آنها را در جهان پراكند تا گزندي به این آثار نرسد. حاال برخي از آن چهره ها 

مرده اند و آن 7كليد در جهان پراكنده است.
در دوران هجوم شوروي به افغانســتان و حتي حمله آمریكا به افغانستان پس از 11سپتامبر و ظهور و 
سقوط طالبان در 20سال قبل و حاال هم ظهور مجدد این گروه، گنجينه باختر مصون از تمامي گزندها 

مانده است.
عمراخان مسعودي، رئيس پيشين موزه ملي افغانســتان درباره سرنوشت آن  روزهاي گنجينه باختر 
گفته است كه در سال1367 نيروهاي شوروي از افغانستان خارج شدند. در سال1368 كارمندان و انور 
كتوازي، رئيس آن زمان موزه ملي افغانستان نگران بودند كه با خروج نيروهاي شوروي اگر خأل قدرت در 
كشور پيش بياید، چه بر سر آثار باستاني افغانستان خواهد آمد؟ به گفته او، رئيس موزه ملي افغانستان 
به این فكر افتاد كه تعدادي از آثار موزه ملي افغانستان را به یك مكان امن منتقل كند. موضوع با بشير 
رویگر، وزیر وقت اطالعات و فرهنگ افغانســتان در ميان گذاشته شــد و او هم موضوع را با نجيب اهلل، 
رئيس جمهور وقت مطــرح كرد و او نيز با انتقــال آن از موزه موافقت كرد. بــا موافقت رئيس جمهور، 
مسئوالن موزه ملي افغانستان به دنبال جست وجوي مكان امن بودند كه بانك مركزي به عنوان یكي از 
گزینه ها مطرح  شد و این آثار كه در زیرزمين ارگ ریاست جمهوري افغانستان حفاظت مي شد به بانك 

مركزي رفت.
رئيس سابق موزه ملي افغانستان حتي گفته است كه با ادامه جنگ  ميان گروه هاي مختلف در افغانستان 
آثار موزه ملي آن كشور تخریب و غارت شد. اما 30هزار قطعه آثار طالیي به همراه گنجينه باختر و 8هزار 
آثار غيرزرین مصون ماندند. بدین ترتيب طالي باختر در بانك مركزي و 8هزار اثر دیگر در ساختمان 

وزارت اطالعات فرهنگ جا داده شد.
از انتقال گنجينه زرین باختر به بانك مركزي، تنها تعدادي از كاركنان موزه ملي افغانستان و چند نفر 
از كارمندان ارشد وزارت اطالعات و فرهنگ و بانك مركزي آن كشور خبر داشتند تا آنكه سال2003 
مكان نگهداري گنجينه باختر به اطالع حامد كرزاي، رئيس جمهوري پيشين افغانستان رسيد و او فرمان 

رونمایي از گنج پنهان افغانستان را صادر كرد.
از آن زمان تاكنون گنجينه باختر ميلياردها دالر درآمد براي افغانســتان تنها از محل نمایش این آثار 
در كشورهاي مختلف جهان داشته است. این گنجينه همچنين به عنوان پشتوانه پولي افغانستان نيز 

شناخته مي شود.

ظهور مجدد طالبان در افغانستان از چند ماه قبل و سرانجام سقوط كابل به دست این گروه و فرار اشرف 
غني، رئيس جمهور وقت افغانستان از این كشور در یك ماه قبل بار دیگر نگراني ها از سرنوشت یكي از 

مهم ترین گنجينه هاي باستاني جهان را افزایش داد. 
چهارشنبه گذشته خبري از بازار زیرزميني خریدوفروش آثار تاریخي در ایران منتشر شد كه براساس 
آن محموله اي حدود 12كيلوگرم از آثار تاریخي، شــبيه به آثار به دســت آمــده از محوطه طالتپه 
افغانســتان كه گنجينه بزرگ باختر را در خود جاي داده بود، در بازار ســياه عتيقه در ایران در حال 

معامله است.
براساس این خبر كه طالبان را ناگزیر به موضعگيري درباره گنجينه بزرگ باختر كرد و در رسانه ها و 
شبكه هاي اجتماعي افغانستان به سرعت چرخيد، فعاالن بازار زیرزميني اشياي تاریخي اعالم كرده اند 
كه حدود 2كيلو  و170گرم از آثار زرین این محموله شامل چند جفت گوشواره زرین، كمربند طالیي، 

دكمه و آویزهاي زرین لباس حدود ۵ميليارد تومان در این بازار معامله شده است.
براساس آنچه فعاالن بازار زیرزميني اشياي تاریخي گفته بودند این محموله از مرزهاي شرقي به استان 
مازندران منتقل شده است و چون دیگر امكان خریدوفروش آثار و اشياي تاریخي در تهران وجود ندارد، 
این آثار به شهر ساري رسيده اســت و آنجا به نام آثار ایراني عرضه شده است. فعاالن بازار زیرزميني 
خریدوفروش آثار تاریخي گفته اند كه آثار عرضه شــده شــبيه به آثار طالتپه در افغانستان هستند و 
خریداران بخشي از این آثار در تالش براي فروش آنها به مجموعه داراني در لندن به قيمت 20ميليارد 
تومان بودند كه با پاسخ منفي آنها مواجه شده و حاال در جست وجوي خریداران چيني هستند. آثاري 
كه گفته مي شود توسط قاچاقچيان اشياي تاریخي از افغانستان به ایران قاچاق شده است داراي نقوش 

حيواني و نقش اژدها هستند كه با سنگ هاي قيمتي همچون فيروزه تزئين شده اند.
طالبان اما در هفته هاي اوليه سقوط كابل در بيانيه اي اعالم كرده بود كه قاچاق دالر و اشياي تاریخي 
از افغانستان از مرزهاي زميني و هوایي ممنوع است و با مرتكبين به این موارد برخورد قانوني صورت 

مي گيرد.
محمدقاسم وفایي زاده، وزیر پيشين فرهنگ و اطالعات افغانســتان نيز چند روز قبل در گفت وگو با 
یك سایت خبری گفت كه شبكه مافيایي قاچاق اشياي تاریخي از افغانستان به خارج از آن كشور در 
شرایط فعلي فعال تر شده و طالبان نيز هنوز قادر به جلوگيري از حفاري هاي غيرمجاز و قاچاق اشياي 
تاریخي در آن كشور نشده اســت. به گفته او، در ماه هاي اخير محوطه باستاني طالتپه در افغانستان 
نيز با حفاري هاي غيرمجاز مواجه بوده و از آنجا كه این محوطه باســتاني همچنان بكر مانده، امكان 

دست یافتن به اشياي زرین در آن وجود دارد.
وزیر پيشين فرهنگ و اطالعات افغانستان همچنين خبر داده است كه ارزش مادي گنجينه باختر بيش 
از ۵00ميليون دالر است كه دولت قبلي افغانستان، این گنجينه را در نقطه اي امن پنهان كرده و حتي 

با روي كارآمدن دولت جدید طالبان در افغانستان این گنجينه محفوظ است.
انتشار خبر خرید و فروش آثار زرین شبيه به اشــياي تاریخي طالتپه افغانستان در ایران اما بار دیگر 
موضوع گنجينه باختر را بر سر زبان ها انداخت و صبح دیروز طالبان هرگونه دستبرد به این گنجينه را 

رد و اعالم كرد سياست این گروه، حفاظت از این گنجينه باارزش است.
احمداهلل وثيق، عضو كميته فرهنگي طالبان اعالم كرد: گنجينه باختر در خزانه دولت افغانستان و در 
مكان امن است و طالبان توجه ویژه اي به حفظ این گنجينه دارد. براین اساس شایعات مطرح شده در 

رسانه ها درخصوص دستبرد به گنجينه باختر افغانستان بي اساس است.
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گزارش

شفافيت آراي نمايندگان؛ وعده اي كه 
معطل ماند

طرح شــفافيت آراي نمایندگان مجلس که از خرداد سال گذشته توسط 
نمایندگان تدوین شــد و جلســات متعددي براي بررســي آن در مرکز 
پژوهش ها و کميسيون آیين نامه برگزارشــد در انتظار رسيدگی معطل 
مانده است.  این طرح یكي از نخستين وعده ها و پيگيري هاي مجلس یازدهم 
است که حتي پيش از استقرار آن و در کارزار انتخاباتي زمستان 98مكرر از 
نامزدها مورد تأکيد و اشاره قرار مي گرفت، به رغم این تأکيد ها و با گذشت 
15 ماه از عمر این مجلس هنوز به ثمر نرســيده و همچنان روال شفافيت 
تغييري نسبت به مجالس گذشته نكرده است.  اگرچه مجلس یازدهمي ها 
از همان ابتدا با توجه به تجربه ناموفق مجلس دهم در به ثمررساندن طرح 
شفافيت آرا و در پاسخ به مطالبه افكارعمومي در این زمينه به عنوان یكي 
از نخستين طرح ها، شــفافيت آراي نمایندگان را به صورت پيش نویس 
آماده و با 17۶امضا راهي صحن علني کردند، ایــن طرح پس از چند ماه 
بررسي در مرکز پژوهش هاي مجلس و کميسيون تدوین آیين نامه داخلي 
مجلس 15بهمن ماه سال گذشته در مجلس به رأي گذاشته شد اما تصویب 
نشد. این طرح در همان زمان 153رأي موافق داشت اما از آنجا که اصالح 
آیين نامه داخلي مجلس بود و نياز به دوسوم آراي نمایندگان داشت، 3 رأي 

مثبت تا تصویب شدن فاصله داشته و رد شد.

اصرار نمايندگان بر شفافيت 
بعد از رد این طرح بيش از 50 نماینده مجلس به هيأت رئيسه مجلس براي 
بررسي مجدد طرح شفافيت آرای نمایندگان نامه زدند چرا که معتقد بودند 
شــفافيت آراي نمایندگان مبحث قابل توجهي در مجلس است و عمده 
نمایندگان به آن حساسيت الزم را دارند اما برخي معتقد بودند که طرح 
موجود نمي تواند جوابگوي اهداف شــفافيت آرا باشد. مخالفت مجلس با 
کليات طرح شفافيت آرا البته با فصل بررسي بودجه در مجلس همزمان 
شد و با فوریت به صحن بازنگشت. 28بهمن ماه سال گذشته درخواست 
بررسي مجدد طرح شفافيت در صحن علني مطرح شد. در همان نشست 
رئيس مجلس اعالم کرد که ضعف هایي در طرح شفافيت آرا وجود دارد، 
اما با رأي نمایندگان و در مدار بررسي مجدد قرارگرفتن آن، مشكالت آن 
را رفع خواهيم کرد.  در آخرین پيگيري ها از وضعيت این طرح حسينعلي 
حاجي دليگاني، عضو هيأت رئيسه مجلس به فارس گفته است که طرح 
شفافيت آرای نمایندگان در کميسيون آیين نامه داخلي مجلس تصویب 
و جمع بندي شده اما هنوز در ســامانه مجلس بارگذاري نشده است و به 
خاطرعدم بارگذاري گزارش کميســيون آیين نامه درباره طرح شفافيت 
آرای نمایندگان در ســامانه مجلس در دستورکار جلسات علني مجلس 

قرار نگرفته است. 
 براساس ماده100 آیين نامه مي توان درخواست رسيدگي خارج از نوبت 
به طرح شفافيت را مطرح کرد. طبق این اصل هرگاه 50 نفر از نمایندگان 
چنين درخواستي را در مورد رسيدگي به طرحي داشته باشند، چنانچه 
نمایندگان در صحن موافقت کنند، طرح مورد نظر خارج از نوبت در صحن 

مورد رسيدگي قرار مي گيرد.

   1۶طرح تحقيق و تفحص تا 
امــروز در مجلــس یازدهم مجلس

تصویب شده است. آماري که 
نشــان از تأکيد نمایندگان بر اســتفاده از 
مهم ترین ابزار نظارتي مجلس یعني تحقيق 
و تفحص دارد. غيــر از 1۶تحقيق و تفحص 
تصویب شــده در صحن، طبق آمار بيش از 
189درخواست تحقيق و تفحص نيز به هيأت 
رئيسه مجلس داده شده است. البته ممكن 
است بســياري از این درخواست ها از سوي 
نماینده یــا نماینــدگان متقاضي پيگيري 
نشــود. همانطور که در مجلس دهم نيز از 
مجموع 208تحقيق و تفحص ارائه شده فقط 
9تحقيق و تفحص در صحن علني مجلس 
قرائت شــد و 199تقاضا به نتيجه نرسيد. با 
این همه آمــار درخواســت هاي تحقيق و 
تفحص در سال نخست مجلس یازدهم نشان 
از افزایش محســوس آن نسبت به مجلس 
دهم دارد. در جدیدترین موارد آن درخواست 

تحقيق و تفحص از نهاد ریاست جمهوري در 
کميسيون شوراها مورد موافقت نمایندگان 
قرار گرفته و تفحص از عملكرد شهرداري ها 
و دهياري ها از سال 92نيز در جلسات آتي 
کميسيون بررسي خواهد شد. چند روز پيش 
نيز نمایندگان با طــرح تحقيق و تفحص از 
عملكرد ســازمان بنــادر و دریانــوردي با 
180رأي موافــق، 30رأي مخالف و 8رأي 
ممتنع موافقت کردند. اما نكته اینجاست که 
درخواست و تصویب تحقيق و تفحص تنها 
گام نخست نمایندگان براي نور انداختن بر 
فســادها و ســوءمدیریت هایي است که در 
تاریكخانه هاي نهادها و سازمان ها جا خوش 
کرده اســت. نكتــه مهم تــر در تحقيق و 
تفحص هاي مجلس نتيجه و دستاوردهاي آن 
است. آن هم در شــرایطي که پيگيري  این 
تفحص ها زمان و انرژي زیادي از نمایندگان 
مي گيرد و نمي توان درخواست ها و آمار باالي 
تحقيق و تفحص در مجلس را بدون نتيجه 

ملموس دستاورد تلقي کرد. در این گزارش 
بررسی می کنيم که مجلس یازدهم تا اینجا 
چند تحقيق و تفحــص و در چه موضوعاتي 
تصویب کــرده و اصال روند ایــن تحقيق و 
تفحص در مجلس چگونه است و چرا تحقيق 
و تفحص هاي بســياري بــدون پيگيري یا 

نتيجه اي مشخص رها مي شوند.

تحقيق و تفحص چگونه انجام مي شود؟
طبق اصل 7۶قانون اساسي »مجلس شوراي 
اســالمي حق تحقيق و تفحص در تمام امور 
کشــور را دارد.« بر این اساس هر نماینده اي 
در مجلــس مي تواند درخواســت تحقيق و 
تفحص در هر موضوعي را به هيأت رئيســه 
مجلس تقدیم کند. اما روند تحقيق و تفحص 
براي تصویب نهایي چندان ســاده نيســت. 
هيأت رئيسه مجلس نيز باید ظرف 48ساعت 
درخواست را به کميسيون تخصصي مرتبط 
ارجاع دهــد. پس از این کميســيون موظف 

اســت حداکثر ظرف 2 هفته از تاریخ وصول، 
اطالعاتي را که در این زمينه کســب مي کند 
در اختيار متقاضي یا متقاضيــان قرار دهد. 
ســپس اگر متقاضيــان تحقيــق و تفحص 
اطالعات کميسيون را کافي تشخيص ندهند، 
کميســيون باید در یك هفته از متقاضي یا 
متقاضيان و باالترین مقام دســتگاه اجرایي 
ذیربط دعوت کنــد و دالیل ضرورت تحقيق 
و تفحص و نظرات مقام فوق الذکر را استماع 
کند. بعد از این مرحله کميســيون تخصصي 
تا مــدت 10 روز گــزارش خــود را مبني بر 
تصویب یا رد تقاضاي تحقيــق و تفحص به 
هيأت رئيســه مجلس ارائه مي کند و سپس 
نمایندگان در صحن علنــي با طرح موافقت 
یا مخالفــت مي کنند. درصــورت موافقت با 
تحقيق و تفحص، طرح بار دیگر به کميسيون 
برمي گردد و ایــن بار باید هيــأت تحقيق و 
تفحص که حداقــل 11 و حداکثــر 15 نفر 
خواهند بود از بين نمایندگان تعيين شــوند. 
این هيأت یك رئيس، 2 نایب رئيس و یك دبير 
خواهد داشت و با حكم رئيس مجلس به شكل 
رسمي کار خود را براي ۶ ماه آغاز مي کند. البته 
این مدت با رأي مجلــس به مدت ۶  ماه دیگر 
قابل تمدید است. با پایان کار هيأت گزارش 
نهایي در صحن مجلس قرائت مي شــود و به 

دستگاه هاي نظارتي ارسال خواهد شد.

مجلس و تفحص هاي بي سرانجام
بعد نظارتي مجلس همواره از اهميت بسياري 
برخوردار بوده اســت و نمایندگان ابزارهاي 
زیادي براي آن در اختيار دارند؛ از ســؤال از 
وزرا و رئيس جمهوري گرفته تا استيضاح آنها 
و تقاضاي تحقيق و تفحص. دیوان محاسبات 
نيز به عنــوان بازوي نظارتــي مجلس براي 
تقویت این وظيفه قانوني درنظر گرفته شده 
است. با این همه در مسير اقدامات نظارتي 
نمایندگان همواره موانع زیادي وجود داشته 
است. فشار گروه هاي ذي قدرت و ذي نفوذ به 
هيأت هاي تحقيق و تفحص و سنگ اندازي 
در راه دســتيابي به حقيقت یكــي از این 
موانع اســت. به طور مثال تحقيق و تفحص 
از شرکت هاي خودروسازي در مجلس دهم 
نيز پيگيري شــد و پس از فراز و نشيب ها و 
تالش هاي بسيار محمدرضا نجفي، نماینده 

تهران در مجلس دهم بخشي از گزارش در 
صحن علني نيز قرائت شــد. امــا حتي این 
گزارش که ابعاد بسياري از چگونگي عملكرد 
شرکت هاي خودروســازي و زیان دهي آنها 
را روشــن مي کرد چندان مورد توجه قرار 
نگرفت. چرا که رسانه ها نيز به عنوان حلقه اي 
از زنجيره مبارزه با فســاد از بسترهاي الزم 
براي توجه به این دست گزارش ها برخوردار 
نيستند. غير از این، دالیل دیگري نيز براي 
به نتيجه یا نتایج ملموس نرسيدن تحقيق و 
تفحص ها وجود دارد. به همين دليل با وجود 
بيــش از 200درخواســت در مجلس دهم 
فقط طرح به مرحله نهایي و قرائت گزارش 
در صحن رسيد. در مجلس نهم نيز مجموعا 
55 طــرح تحقيق و تفحص وجود داشــت 
که هيچ یك به سرانجام نرسيد. در مجلس 
هشــتم نيز 50طرح تحقيق و تفحص کليد 
خورد که 11مورد آن به نتيجه نرســيد. در 
چنين شرایطي باید دید که مجلس یازدهم 
تا چه ميزان عملكرد متفاوتي در این زمينه 
خواهد داشت. مســئله اي که البته یكي از 

ارکان مهم پيشرفت آن شفافيت است.

همه تحقيق و تفحص هاي مجلس يازدهم 
تا امروز

آخرین تحقيق و تفحص تصویب شــده در 
مجلس یازدهــم درباره عملكرد ســازمان 
بنادر و دریانوردي است. این طرح 13محور 
دارد که شامل بررسي احتمال سوءمدیریت 

و سوءاستفاده هایي در این سازمان مي شود. 
این تحقيق و تفحص باید مراحل تشــكيل 
هيأت را طي کنــد تا کار خود را به شــكل 
رســمي شــروع کند. پيش از این مجلس 
یازدهمي هــا تحقيق و تفحص از شــرکت 
آب و فاضالب خوزســتان را تصویب کرده 
بودند؛ طرحي که در واکنش به ناآرامي هاي 
خوزستان به دليل مشكالت مرتبط با بي آبي 
و کم آبي در این استان تصویب شد. محمد 
مولوي، نماینده آبادان و متقاضي تحقيق و 
تفحص در جلسه بررسي، اتهاماتي را درباره 
فساد و گم شدن منابع مالي تخصيص داده 
شده به شــرکت آب و فاضالب خوزستان و 
مدیران آن وارد کرد. تحقيــق و تفحص از 
پرداخت  حقوق هاي نجومــي نيز 19مرداد 
یعني همزمان با طــرح تحقيق و تفحص از 
شرکت آب و فاضالب خوزستان تصویب شد. 
رضا ميرتاج الدیني، نماینده تبریز عدم تعيين 
و مشخص کردن سقف حقوق براي مدیران 
دولت و شــرکت هاي وابســته و نهادهاي 
عمومي ، دالیل و مستندات پرداخت و تعيين 
مشــخصات دریافت کنندگان حقوق هاي 
نامتعارف و همچنين تعيين آخرین وضعيت 
دریافت کنندگان در مناصب دولتي و وابسته 
به دولت، شــرکت ها و نهادهاي عمومي را 
از مهم تریــن دالیل ایــن تحقيق و تفحص 
دانست. اعضاي هيأت این تحقيق و تفحص 
در آخرین جلسه کميسيون برنامه و بودجه 

تعيين شدند.

 مرور عملكرد دوره های مختلف مجلس تحقیق و تفحص ؛ درخواست های بسیار، نتایج اندک
در زمينه درخواست های تحقيق و تفحص

رديف عنوان تحقيق و تفحص وضعيت

تصويب در صحن مجلس، ۱۴ شهريور ۱۴۰۰ تحقيق و تفحص از سازمان بنادر و دريانوردي ۱

تصويب در صحن مجلس، ۱9مرداد ۱۴۰۰ تحقيق و تفحص از شركت آب و فاضالب استان خوزستان 2

تصويب شده در صحن مجلس، ۱9مرداد ۱۴۰۰ تحقيق و تفحص از پرداخت حقوق هاي نجومي 3

 تصويب شده در كميسيون شوراها و امور داخلي، ۱۴شهريور
۱۴۰۰ تحقيق و تفحص از نهاد رياست جمهوري ۴

بالتكليف، تصويب شده در صحن مجلس، ششم آبان ماه 99  تحقيق و تفحص از نحوه واگذاري انبارهاي شهيد شاهوي شهرستان
بهارستان 5

اتمام مهلت شش ماهه قانوني در ۷ تير و تمديد شش ماهه آن تحقيق و تفحص از عملكرد منطقه آزاد قشم 6

آغاز رسيدگي از 29 خرداد ۱۴۰۰  تحقيق و تفحص از نحوه واگذاري هلدينگ پتروشيمي باختر به بخش
خصوصي ۷

مراحل آخر رسيدگي )در آستانه پايان مهلت شش ماهه) تحقيق و تفحص از عملكرد شركت هاي خودروسازي 8

مراحل آخر رسيدگي )در آستانه پايان مهلت شش ماهه) تحقيق و تفحص از فوالد مباركه اصفهان 9

آغاز رسيدگي از 3۰ فروردين ۱۴۰۰ تحقيق و تفحص از بانك هاي خصوصي ۱۰

آغاز رسيدگي از 5 ارديبهشت ۱۴۰۰ تحقيق و تفحص از شركت دخانيات ايران ۱۱

تشكيل هيأت تحقيق و تفحص در ۴مرداد ۱۴۰۰  تحقيق و تفحص از كفش ملي و نحوه مديريت شركت ها و اموال
بازنشستگان در مجموعه شركت آتيه صبا ۱2

تشكيل هيأت تحقيق و تفحص در 9 خرداد ۱۴۰۰ تحقيق و تفحص از استانداري كرمانشاه ۱3

تصويب در 6 تير ۱۴۰۰ در صحن مجلس تحقيق و تفحص از نحوه احداث پتروشيمي الوند ۱۴

تصويب در 8 تير ۱۴۰۰ در صحن علني مجلس تحقيق و تفحص از سازمان ملي استاندارد ۱5

تصويب در 28 تير ۱۴۰۰ در صحن علني مجلس تحقيق و تفحص از سازمان سنجش و آموزش كشور ۱6

در اين جدول ۱6 تحقيق و تفحص تصويب شده در مجلس يازدهم و وضعيت فعلي آنها گردآوري شده است 
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   در انتظار بوجانگلز 
»در انتظــار بوجانگلز« اثــر اوليویه 
بوردو، یك داستان عجيب و شگفت 
و در عين حــال ســرگرم كننده و 
خنده دار اســت. همچنين داستاني 
صریح، شــيرین و دوست داشتني، 
چيزي متفاوت و واقعا در برخي جاها 

بســيار ناراحت كننده است. داستاني پر از عشــق؛ عشق بي قيد و شرط 
شــخصيت ها به یكدیگر قلب داستان است. پســر جواني  كه هرگز نام 
او را نمي دانيم، به زندگي پرمشــقت خود با مادر و پــدرش مي پردازد. 
اوليویه بوردو،  متولد سال1980. به لطف نبود تلویزیون روشن در خانه 
مي توانست زیاد بخواند و خيلي  رؤیا پردازي كند. همين امر نقطه عطفي 
در زندگي او بود كه باعث شد بتواند آثاري با كيفيت خلق كند. نشر ماهي 
این كتاب 168صفحه اي را با شــمارگان 1500نسخه به بهاي 18هزار 

تومان منتشر كرده است.

   موش ها و آدم ها
»موش ها و آدم ها« اثر جان اشــتاین بك با 

ترجمه سروش حبيبي، فالكت كارگران را 
در برابر بي رحمي  ارباب ها نشان مي دهد. 
عنوان این كتــاب، كه نخســتين بار در 
1937 منتشر شــده، برگرفته از شعري از 

رابرت برنز است. جورج و لني، شخصيت هاي 
داستان، كارگراني هستند كه مجال ریشه گيرشدن 

در جایي و داشتن خانه و خانواده را نيافته اند و به دنبال كار از این مزرعه 
به آن مزرعه مي روند. اما این دو دوســت رؤیاي گوشــه اي امن و آزاد از 
بكن نكن اربابي را در ســر مي پرورانند. لني، برخالف جورج، سبك مغز 
است اما نيروي جسمي زیادي دارد كه اغلب این نيرو وجهي خطرناك 
به خود مي گيرد. نشر ماهي چاپ جدید این رمان جمع و جور و خواندني 
را در 16صفحه با شمارگان هزار و 500نســخه به بهاي 20هزار تومان 

منتشر كرده است.

  ماه پنهان است
»ماه پنهان اســت« نوشته جان اشتاین بك 
را شهرزاد بيات موحد به فارسي برگردانده 
و چاپ جدید آن اخيرا از سوي نشر ماهي 
منتشر شده است. این رمان نخستين بار 
سال 1942 منتشر شد. داستان در شهري 
كوچك و آرام مي گذرد كــه در محاصره 

نيروهاي دشمن قرار گرفته و باید با شــرارت هاي تحميل شده از دنياي 
بيرون و خيانت هاي  زاده شده در دنياي درون خود رودررو شود. اشتاین بك 
در این داستان درخشان كه در نروژ در زمان جنگ جهاني دوم مي گذرد، 
به تحليل و بررسي تأثيرات تهاجم نظامي، چه بر شكست خورده ها و چه 
بر فاتحان، مي پردازد. نشــر ماهي این رمان خواندني 160صفحه اي را با 

شمارگان هزار و 500نسخه به بهاي 17هزار تومان منتشر كرده است.

متأسفانه عطوفت و مهرباني 
در جامعــه مــا كم شــده 
اســت. مردم در یك جامعه 
بافرهنگ و كتابخوان چنين 
رفتارهایــي ندارنــد كه با 
یكدیگر نامهربان باشند و در 
مواجهه با هم رحم و مروت 

نداشته باشند

 سعيده مراديتازه هاي نشر
خبرنگار

سعيد بيابانكي، شــاعر و منتقد ادبي با خلق آثاري چون 
»سنگچين « و » نامه هاي كوفي« در عرصه شعر آييني و طنز 
و پژوهش هايي در باب ادبيات فارسي، چهره اي شناخته 
شده در حوزه شعر و ادبيات محسوب مي شود. بيابانكي كه 
بسياري از چهارپاره هايش مورد توجه و تحسين منتقدان 
ادبي و شعراي معاصر قرار گرفته، جوايز متعددي دريافت 
كرده اســت كه از جمله آنها مي توان به برگزيده شــدن 
درسومين جشنواره شعر فجر اشاره كرد. او مي گويد حال 
و روز كتاب، اين روزها اصال خوب نيست و اگر مسئوالن 
امر راه و عالجي براي آن پيدا نكنند و  كاري اساسي در اين 
زمينه صورت نگيرد، تأثيرات مخرب آن را در سال هاي نه 
چندان دور بر پيكره جامعه و نسل جوان و نوجوان شاهد 

خواهيم بود.

ناشران از وضعيت كاغذ، انتقادات زيادي 
دارند. نويسندگان هم مي گويند حال و روز كتاب 
اصال خوب نيست و حتي اوضاع به گونه اي شده 
است كه نمي توان كتاب تازه اي روانه بازار كرد كه 
مخاطب بخواهد خريداري و مطالعه كند. به  نظر 

شما وضعيت موجود صرفا ناشي از گراني كاغذ 
و چاپ و شــيوع كروناست يا بحران 

كتاب به موارد ديگر هم مربوط 
مي شود؟ 

یكي از اتفاقاتي كه هر ســال در 
كشــور ما رقم مي خــورد و بازار 
كتاب و كتابخواني را رونق مي داد 
برگــزاري نمایشــگاه بين المللي 

كتاب تهران بود كه اكنون نزدیك به 
2سال است برگزار نمي شود. بسياري 

در همــان زمان برگزاري نمایشــگاه 
انتقاد مي كردند كه این یك نمایشگاه 
نيســت و به نوعي یك فروشگاه بزرگ 
كتاب محسوب مي شــود و این برنامه 
باید شــاخصه هاي دیگري داشــته 
باشــد تا بتوان اســم نمایشگاه روي 
آن گذاشــت. با وجــود انتقاد هایي 
كــه مطــرح مي شــد، امــا همان 
نمایشــگاه یا به تعبيــر منتقدان، 
فروشــگاه بزرگ كتاب در حوزه 
كتاب بسيار جریان ســاز و مؤثر 

بود. به دليل اینكه ناشران مختلف 
از سراسر كشــور در آن حضور پيدا 

مي كردند و معمــوال آثار جدید خــود را به این نمایشــگاه 
مي آوردند و مخاطبان هم از سراسر كشور عاشقانه پا به این 
فضا مي گذاشتند و در مجموع شور و هيجان زیادي را شاهد 
بودیم. در آن نمایشگاه، عالوه بر بحث تخفيف و خرید و فروش 
كتاب، نشســت هاي جانبي، برنامه هاي شــعرخواني و نقد و 
بررسي ادبي با حضور مؤلفان، ناشران، شاعران، نویسندگان 
و چهره هاي فرهنگي و هنري و همچنيــن برنامه هاي زنده 
تلویزیوني برگزار مي شد. در مجموع یك موج گسترده كتاب 
خریدن و كتابخواني در كشور به راه مي افتاد و خيلي ها حتي 
از سر كنجكاوي هم كه شــده به این فضا مي آمدند تا 
ببينند در نمایشــگاه كتاب چه خبر است. خودم 
هر سال در نمایشگاه حضور داشتم و اثر جدیدي 
هم عرضه مي كردم. در آنجا شاهد بودم كه مردم 
چقدر دوســت دارند شــاعران و نویسندگان را 
از نزدیك ببينند و با آنها صحبــت كنند. حاال با 
تعطيلي نمایشگاه، این جاذبه ها به ميزان زیادي از 
بين رفته است. در واقع تعطيلي نمایشگاه كتاب 
تأثير بســزایي در كاهش توليد و خرید و 
فروش كتاب داشته است. حاال مسئله 
كاغذ هم یك مشكل مضاعف است 
كه در حوزه كتاب ایجاد شده است. 
اگر دولت بخواهد صنعت نشــر 
و به تبــع آن، فرهنگ مكتوب، 
مطالعه، فضل و آگاهي در كشور 
افزایش یابد الزم اســت كه از 
این صنعت حمایت كند و آن را 

به امان خدا رها نكند.
و  سياســت ها 
برنامه هايي كه دولــت در حوزه 
چاپ و نشــر اجرا مي كند، در بحث 

رونق كتاب چقدر مؤثر بوده است؟ 
به نظر من این صنعت رها شــده است. 
همانطور كه براي نان، گندم، ســوخت 
و خيلي چيزهاي دیگر یارانه اختصاص 
داده مي شــود، به كاغذ هم باید یارانه 
اختصــاص داده شــود. كاغــذ آنقدر 
گران شده است كه دیگر چاپ كتاب به 
صرفه نيست. البته یك مدت براي ناشران 

سامانه اي راه اندازي شد كه بعد از اخذ مجوز مشخصات خود را 
در این سامانه ثبت مي كردند كه این سایت نيز اكنون رها شده 
است. اگر اوضاع موجود اصالح نشود وضعيت نشر و چاپ و در 

پي آن بازار كتاب از این بدتر هم خواهد شد.
درباره لزوم فرهنگســازي و  ترويج كتابخواني 
در جامعه زياد صحبت مي شود، اما منظور از فرهنگسازي 
چيست و چه كارهايي بايد انجام شود كه امروزه جاي آن 

خالي است؟ 
بسيار واضح اســت كه مشــكالت فعلي كتاب بر جامعه، چه 
در زمان حال و چــه آینده تأثير گــذار خواهد بــود. یكي از 

فضاهایي كه فرهنگ كتاب را گسترش 
مي داد نمایشــگاه كتاب بود. همچنين 
كافه كتاب ها، فرهنگسراها و كتابخانه ها 
كه تمام اینها كم و بيش به موضوع كتاب 
مي پرداختند. در یك كافه كتاب ممكن 
بود 40 یا 50نفر برونــد و ممكن بود از 
این تعداد 10نفر به مطالعه و بحث كتاب 
عالقه مند شوند كه این تعداد در مجموع 
تبدیل به آمار قابل توجهــي كتابخوان 
مي شد. باوجود اینكه اغلب كافه كتاب ها 
بخش خصوصــي هســتند و از جایي 
حمایت نمي شــوند. عمده عالقه مند ي 
به كتابخواني در دورهمي ها، نشست ها 
و فضاهایي از این دست شكل مي گيرد. 
این را كه برنامه هــاي تلویزیوني با رنگ 
و لعاب آنچناني ساخته شود، نمي توان 

فرهنگســازي ناميد. اميدواریم شــرایط كرونا بهتر شــود و 
تاحدودي به وضعيت قبلي بازگردیم. اگر به همين شكل پيش 

برود اوضاع كتاب از این هم بدتر مي شود.
حال و روز ناخوش كتاب چــه پيامدهايي براي 

جامعه ما به دنبال خواهد داشت؟ 
تأثير این موضوع را اكنون هم در جامعه مي بينيم. مردم خيلي 
عصبي هستند و نسبت به هم نامهرباني مي كنند. مشكالت 
كتاب و در نتيجه فقر مطالعه به طور غير مستقيم تأثير خود را 
بر جامعه ما گذاشته است. آدمي كه واقعا اهل مطالعه كتاب و 
به اصطالح فرهنگي باشد رفتار مشخص و درخور شخصيتش 
را از خود بروز مي دهد. متأسفانه عطوفت و مهرباني در جامعه 
ما كم شده است. مردم در یك جامعه بافرهنگ و كتابخوان 

چنين رفتارهایي ندارنــد كه با یكدیگر نامهربان باشــند و 
در مواجهه با هم رحم و مروت نداشــته باشند. متأسفانه در 
جامعه امروز اغلب ما به نوعي تبدیل به انسان هاي كاسب كار 
شده ایم. اینكه همه براي مال دنيا حرص مي زنيم خودش از 
تأثيرات كتاب نخواندن است. كتاب نخواندن آثار مخربي هم 
بر روح و روان انسان ها دارد. این موضوع به ویژه در نسل هاي 
آینده بيشــتر بروز مي كند. جوان هاي بدون مطالعه اي كه 
هيچ دانشي ندارند چگونه مي توانند در آینده، كشور را اداره 
كنند؟ خب، در این شرایط، كشــور ما تبدیل به یك جامعه 
بي دانش و بي فرهنگ مي شود. یعني كتاب نخواندن فقط یك 
پدیده صرفا اقتصادي نيست كه بگویيم در این وضعيت فقط 
ناشران، كتابفروش ها و نویسندگان متضرر خواهند شد. بلكه 
یك پدیده خسارت بار فرهنگي و اجتماعي را شاهد خواهيم 
بود. نياز است كه مسئوالن امر و متوليان به این موضوع بيشتر 
فكر كنند و برنامه ریزي بهتر و مؤثر تري در این راستا داشته 

باشند.
برخي منتقــدان ادبي معتقدند كــه ما ديگر 
نويسنده و شــاعر جاودانه و در پي 
آن آثار جاودانــه نداريم و به نوعي 
كتاب هم مانند ديگر كاالها و كارهاي 
امروزي، تاريخ مصــرف پيدا كرده 
است و تمام آثار توليد شده، تاريخ 
مصرف محدود دارند و بعد از مدتی 
به فراموشي سپرده مي شوند و نوبت 
به آثار جديد و به روز شده مي رسد. 
شما به عنوان يك نويسنده و منتقد 
چنين سيســتمي را مي  پسنديد و 
اصال چنين ديدگاهي را قبول داريد؟ 
این موضوع قابل تعميم نيســت چون 
آینــده را نمي تــوان پيش بيني كرد. 
البته كتاب هاي بــازاري و كتاب هایي 
كه مخاطبان فراوان دارند، اما به لحاظ 
ادبيات چندان قابل اعتنا و ارزشــمند 
نيستند، هميشه وجود داشته و دارند. همانطور كه ما در سينما 
مي گفتيم كه دیگر آدم شاخصي نيســت و ناگهان دیدیم كه 
اصغر فرهادي و خيلي هاي دیگر ظهور كردند؛ بنابراین معتقدم 
كه درباره كتاب و ادبيات هم، چنين نظر و دیدگاهي درســت 
نيست. البته باید توجه داشت كه هميشه نوابغ در یك جامعه 

محدود هستند.
اخيرا كتابي مطالعه كرده ايد كــه بخواهيد به 

ديگران هم توصيه كنيد آن را بخوانند؟ 
به تازگي  2رمان مطالعه كرده ام به نام هاي »دژاوو« از »مهرداد 
صدقي« و دیگري رمــان »كوري« از »ژوزه ســاراماگو« كه 
كتاب هاي بســيار خوبي بودند و از خواندن آنها بسيار لذت 

بردم.

دیدار با سعيد بيابانكي، شاعر و پژوهشگر ادبي

کاسبکارشدهایم

عكس: همشهري/ محمد عباس نژاد
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بليت پرواز اربعين 8 تا 9ميليون تومان
خبرگزاري تسنيم نوشته است: »درحالي كه طبق اعالم مسئوالن، سقف 
قيمت مصوب بليت پرواز اربعين ۵ميليون تومان است، اما بررسي هاي 
ميداني به عمل آمده حاكي از فروش بليت با قيمت هاي 8 تا ۹ميليون 
تومان اســت كه علت آن را باید در نداشــتن نظارت كافي و بازدارنده 
جست وجو كرد.« حرمت اهلل رفيعي، رئيس هيأت مدیره انجمن صنفي 
دفاتر خدمات مسافرت هوایي و جهانگردي كشور هم درباره افزایش 
قيمت بليت هواپيماي سفر اربعين گفت: مانند ادوار گذشته، این اتفاق 
نتيجه انجام قيمت گذاري دستوري و به دنبال آن عدم نظارت كافي است. 

فعاالن بازار خودرو هم »برگ سبز« را 
كافي دانستند

سعيد مؤتمني، رئيس اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه ها و فروشندگان 
خودروی تهران با ابالغ نامه اي به اعضاي این صنف، حضور متعاملين 
خودرو در دفاتر اسناد رسمي براي ثبت سند رسمي خودرو را غيرضروری 
عنوان كرد. به گزارش ایسنا، متن نامه رئيس اتحادیه صنف دارندگان 
نمایشگاه ها و فروشندگان خودروی تهران به این شرح است: »براساس 
دستور دادستان كل كشــور و با توجه به دادنامه هيأت عمومي دیوان 
عدالت اداري مبني بر الزامي نبودن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر 
اسناد رسمي، كليه نقل و انتقاالت خودرو با ثبت مشخصات متعاملين 
از تاریخ دوازدهم شهریور1400 به بعد صرفاً توسط ادارات راهنمایي و 
رانندگي انجام مي شود و از آن تاریخ به بعد، ضرورتي جهت مراجعه به 
دفاتر اسناد رسمي وجود ندارد و معامالتي كه قبل از این تاریخ انجام شده، 
درصورت خواهان متعاملين، مي بایست طبق روال گذشته انجام شود.«

آموزش كدام مدارس حضوري مي شود؟
مدیركل ارزیابي عملكرد و پاســخگویي به شكایات وزارت آموزش 
و پرورش با اشــاره به اینكه آموزش از اول مهر ماه در فضاي شــاد، 
آغاز خواهد شــد، گفت: در مناطق روستایي و عشایري كه جمعيت 
كمتر است، تدریس به صورت حضوري خواهد بود. به گزارش فارس، 
محمدحسين كفراشــي افزود: با افزایش واكسيناسيون در ماه آبان 
و ایجاد امنيت بيشــتر، با نظر ســتاد ملي مقابله با كرونا، به صورت 
تدریجي امكان آموزش در مدارس زیر 1۵0نفر به شــيوه حضوري 
وجود خواهد داشت. او ادامه داد: در مدارسي كه جمعيت زیاد است 
با نظر شوراي مدرســه و تصميم مدیر نسبت به آموزش حضوري یا 
مجازي، تصميم گيري خواهد شــد.درصورت روبه رو شــدن با موج 
ششم شيوع كرونا، آموزش از طریق فضاي مجازي ادامه خواهد یافت.

  افزایش ناگهاني شــهریه بسياري از 
رشته هاي دانشــگاه آزاد اسالمي در گزارش

مقاطــع تحصيلي مختلــف، صداي 
دانشجویان این دانشگاه را درآورده؛ شهریه هایي كه 
براي ترم جدید بيــن 40تا7۵درصد افزایش یافته 
است و حتي در بعضي رشته ها روي شهریه ترم هاي 
قبل دانشجویان نيز اعمال شده و براي آنها بدهي 
صادر كرده اند. حاال 40هزار دانشجوي این دانشگاه 
در كارزاري اینترنتــي از رئيس مجلس شــوراي 
اسالمي خواسته اند نسبت به این تخلف رسيدگي 

كند.
در این نامه آمده است: »طبق مصوبه هيأت مؤسس 
دانشگاه آزاد اسالمي، شهریه باید به صورت ساالنه 
افزایش پيدا كند اما در سال تحصيلي جاري تا كنون 
دوبار شاهد افزایش شهریه بودیم كه آن در هر ترم 
20الي2۵درصد افزایش یافته. این درحالي است 
كه كيفيت آموزش و نيز هزینه هاي دانشگاه به دليل 
برگزارنشدن كالس حضوري كاهش چشمگيري 
داشته است. متأسفانه در شــرایط شيوع ویروس 
كرونا، دانشگاه آزاد نه تنها حمایتي از قشر دانشجو 
نكرده، بلكه فشارهاي نامعقولي هم مبني بر واریز 
وجه هاي مكرر شهریه در ســایت آموزشيار بدون 
حتي كمي فرصت و بعضا با چاشــني تهدید وارد 

كرده است.«
به غيــر از جمــع آوري امضــا در كارزار اینترنتي، 
دانشــجویان برخي دانشــكده ها تجمع كرده و از 
مدیران خواســته اند كه در این باره توضيح دهند. 
به طور نمونه دانشجویان پزشكي دانشگاه آزاد واحد 
مشهد 22شهریور ماه در محوطه این دانشگاه تجمع 
كرده و با دردست داشتن پالكاردهایي كه روي آنها 
نوشــته شــده بود »آقاي رئيس جمهور؛ با شهریه 
نجومي و غيرقانوني دانشــگاه پزشكي آزاد مقابله 
كنيد«، »دوسال آموزش مجازي و بدون امكانات؛ 
افزایش شــهریه 7۵درصدي!« و »ما دانشجویان 
پزشكي، افزایش شهریه را تنها تا 20درصد پرداخت 
مي كنيم« اعتراضات خود را نســبت به این اقدام 

دانشگاه آزاد نشان دادند.

جلوي ثبت نام ترم جديد را گرفته اند
همچنين دانشجویان فني-مهندسي تهران جنوب 
و دانشجویان واحد تهران مركز هم طي اعتراضي 
هماهنگ، خواســتار لغو افزایش نامتعارف شهریه 
دانشگاه آزاد شدند. مهســا.ف یكي از دانشجویان 
كارشناســي واحد تهــران جنــوب در این باره به 
همشهري گفت: »مدیریت دانشگاه اقدام به افزایش 
44درصدي شهریه ثابت كرده و معوقه این مبلغ را 
به عنوان بدهي براي دانشجویان ثبت كرده اند. اما 

طبق قانون نباید شهریه ثابت تغيير پيدا كند، ضمن 
اینكه كالس ها هم چند ترم آنالین بوده است. حاال 
هم گفته انــد اگر بدهي را پرداخــت نكنيد امكان 
ثبت نام در ترم جدید را نخواهيد داشت. این موضوع 
باعث خشم و عصبانيت همه ما دانشجویان شده و 
حتي به طور قانوني و صلح آميز مواضعمان را مطرح 

كرده ایم اما فعال كه راه به جایي نبرده ایم.«
فرزاد.ج دانشجوي دانشگاه آزاد اراك هم در این باره 
به همشهري گفت: »دانشگاه آزاد بدون اطالع قبلي 
و بدون هيچ ضابطه اي به یكباره شهریه ها را افزایش 
داده و حتي ما را بابت ترم هاي پيش بدهكار كرده 
اســت. به رغم اعتراض سراســري ما به این ظلم 
و جمع آوري 40هــزار امضــا در كارزار اینترنتي 
هنوز هيچ یك از مسئوالن این موضوع را پيگيري 
نكرده اند و مدیران دانشگاه آزاد هم بدون توجه به 
خواسته دانشــجویان، اعمال غيرقانوني شهریه را 

دنبال مي كنند.«

هيچ افزايش شهريه غيرمعمولي نداشته ايم 
محســن نفر، معاون علوم پزشــكي دانشگاه آزاد 
اسالمي در گفت وگو با همشــهري درباره افزایش 
7۵درصدي شهریه  رشته هاي علوم پزشكي گفت: 
»اعتراضي به من نرسيده است. اما تغيير شهریه ها 
در دانشــگاه آزاد همواره معمول بــوده و یكدفعه 
افزایش خــاص و غيرمعمولي نداشــته ایم. ميزان 
افزایش ســنواتي مانند قبل اســت و هيچ تفاوت 
معناداري نداریم. البته هرگونه افزایش شهریه اي را 

باید هيأت امناي دانشگاه اعالم كند.«
احمد حيدري، ســخنگوي دانشــگاه آزاد هم در 
گفت وگو با همشهري با ابراز بي اطالعي از اعتراض 
دانشجویان نســبت به افزایش شهریه توضيح داد: 
» ميزان افزایش شهریه در آغاز هر سال تحصيلي 
از سوي هيأت امناي دانشگاه اعالم مي شود به این 
شكل كه هيأت امنا باید جلسه بگذارد - كه امسال 
اواخر شهریور خواهد بود - و در آنجا تعيين مي شود 

كه رشد شهریه در ســال تحصيلي جدید چگونه 
باشد.«

ماجراي »2بار افزايش شــهريه در يك سال« 
چيست؟

وحيد چگيني، رئيس واحد تهران جنوب دانشگاه 
آزاد اســالمي، در گفت وگو با همشــهري هرگونه 
افزایش چندباره در ميزان شهریه ثابت دانشجویان 
این دانشگاه را رد كرد و گفت: »اتفاقي كه در واحد 
تهران جنوب افتاده، این اســت كه افزایش شهریه 
سال پيش را به موقع اعمال نكرده بودند؛ یعني باید 
در سال تحصيلي گذشــته، براي هر ترم 20درصد 
افزایش شــهریه )براي شــهریه متغير( را اعمال 
مي كردند امــا در دوره مدیریت ســابق این واحد 
دانشــگاهي، این اتفاق رخ نداده بود كه ما مجبور 
شــدیم این ترم این كار را انجام دهيــم. بنابراین 
افزایش 20درصدي شهریه متغير براي دوترم، برابر 

40درصد افزایش شد كه دانشجویان آن را پرداخت 
نكرده اند و به دانشگاه بدهكار هستند.«

چگيني افزود: »به دانشجویان اعالم شده است كه 
این بدهي را تا قبل از فارغ التحصيلي شان به صورت 

اقساط مي توانند پرداخت كنند.«

مطالبه تكراري دانشجويان درباره شهريه  در 
دوران كرونا

مطالبه دیگر دانشــجویان دانشــگاه آزاد اسالمي 
جلوگيــري از افزایــش شــهریه در دوره آموزش 
مجازي است. آنها مي گویند كه چرا با وجود كالس 
مجازي و كاهــش كيفيت آموزش باید هر ســال 
شــاهد افزایش شهریه متغير باشــند، به خصوص 
براي واحد هاي عملي كه دانشــگاه هيچ امكاناتي 
را در اختيار دانشــجویان نمي گذارد. محســن. خ 
دانشــجوي مهندســي تهران جنوب در این باره 
مي گوید: »بيشتر واحد هاي درسي ما عملي است، 
درحالي كه در دوترم قبل كالس ها كامال به صورت 
مجازي برگزار شد؛ جالب آنكه پول شهریه عملي 
كه گران تر است را از ما گرفتند. توضيح خواستيم 
كه چرا؟ گفتند همين است كه هست. ما پول واحد 
عملي را مي گيریــم و اگر نمي خواهيــد ثبت نام 
نكنيد. درنهایت مجبور شــدیم كه این واحد ها را 
بگيریم چون اغلب پيش نيــاز درس هاي دیگري 
بودند و از طــرف دیگر معلوم نبــود كه چه زماني 
كرونا تمام مي شــود و آموزش ها دوباره حضوري 
خواهد شد. دانشجویان رشته هاي دیگر نيز چنين 
وضعيتي داشتند و همه از اینكه باید شهریه اضافي 
بابت امكاناتي را كه در اختيارشان گذاشته نشده، 

بپردازند عصباني و ناراحت شدند.« 
حيدري، سخنگوي دانشــگاه آزاد در این باره نيز 
توضيح داد: »پرداخت حقوق و دســتمزد اعضاي 
هيأت علمي و كاركنان دانشــگاه آزاد در آموزش 
مجازي و آموزش حضوري، تفاوتي با یكدیگر ندارد؛ 
ضمن اینكه وقتي آموزش در تمامي دانشــگاه ها 
مجازي شد، دانشــگاه آزاد پهناي باند خریداري و 
زیرساخت هاي اینترنتش را تقویت كرد. تمام این 
اقدامات در هر استان باعث صرف اعتبارات زیادي 

در دانشگاه آزاد شد.« 
مسئوالن ارشد دانشگاه آزاد و اعضاي هيأت امناي 
مركزي تاكنون حاضر به پاسخگویي درباره افزایش 
شهریه این دانشــگاه نشده  و نســبت به اعتراض 
دانشجویان ســكوت كرده اند. از طرف دیگر معلوم 
نيســت كه چرا تا االن جلســه هيأت امناي این 
دانشگاه براي تعيين تكليف ميزان شهریه ها برگزار 
نشده، درحالي كه ثبت نام دانشــجویان براي ترم 

جدید رو به پایان است.

تورم به شهریه دانشگاه آزاد رسید 
 افزایش 40 تا 7۵ درصدي شهریه دانشگاه آزاد در ترم جدید صداي دانشجویان را در آورده است، در مقابل 

مسئوالن این دانشگاه به همشهري مي گویند شهریه هاي جدید كامال قانوني است

دیگه چه خبر؟

اعتراض دانشجويان دانشگاه آزاد مشهد
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   گردش مالی سنگين 
در  ایران 

براســاس گــزارش مجلس 
و براســاس برآوردهــا از 
صرافي هاي آنالين داخلي در 
ايران به صورت روزانه 700بيت 
كوين معادل حدود 40ميليون 
دالر )معادل حدود 1000ميليارد 
تومان(، به صورت غيررسمي 

خريد و فروش مي شود.
در اين گزارش تأكيد شــده كه 
عالقه وافر عمــوم مردم براي 
بهره منــدي از رشــد قيمت 
رمزارزها مسئله اي غيرقابل انكار 
است. واقعيت اما اين است كه 
بسياري از مردم با دانش اندك 
و بدون شــناخت تخصصي از 
حوزه رمزارزهــا وارد اين بازار 
مي شــوند. درحالي كه ورود به 
اين حوزه نيازمند آگاهي و دانش 
است. شناسايي كالهبردارهاي 
پانزي )اغواي سرمايه گذاران با 
ســودهاي كالن(و صرافي هاي 
غيرمعتبر از چالش هايي است 
كه مردم با آن روبه رو هستند.  
كارشناســان عقيــده دارند 
طرح مجلس با مطرح شدن در 
كميســيون اقتصادي و كسب 
نظر صاحب نظران و دستگاه ها 
مي توانــد به مرحلــه پختگي 

برسد.
عضــو هيأت مديــره انجمن 
بالكچين معتقد اســت: »اگر 
چنين اتفاقــي رخ دهد، اين 
طرح مي تواند عموم جامعه را 
پوشش دهد. اكنون 12ميليون 
ايراني داراي رمزارز هســتند 
كه آمار قابل توجهي محسوب 
مي شود. بنابراين، وجود قانوني 
كه بتواند از اين افراد حمايت 

كند ضروري است.« 

 پس از چند ماه انتظار، گزارش كميسيون 
اقتصادي مجلس درباره حوزه رمزارزها، رمزارز

هفته گذشته در صحن علني قرائت شد. 
بسياري، ازجمله پژوهشگران، ماینرها و متعاملين این 
حوزه منتظر بودند تا نتایج بررسي هاي نمایندگان، آنها 

را از بالتكليفي خارج كند.
رمزارزها با همه ریسك هایي كه دارند به تدریج در حال 
پذیرفته شدن به عنوان یك واقعيت هستند و این مسئله 
كشورها را وادار مي كند تا نوع نگاه خود را بر بهره بردن 
از منافع آن و محدود كردن ریسك هایش متمركز كنند.
اكثریت قریب به اتفاق كارشناســان، پژوهشــگران و 
فعاالن حوزه رمزارزها و بالكچين، این گزارش را مثبت 
ارزیابي و عنوان كردند كه مجلس با نگاه دقيق و درك 
درســت از پدیده رمزارزها، چنين گزارشــي را تدوین 
كرده است. این گزارش شــامل مقدمه، نتایج بررسي، 
نكات احصاشــده، فرصت ها و چالش ها و درنهایت یك 
طرح پيشنهادي 4ماده اي اســت. بنابراین، مجلس در 
یك برخورد منطقي این بار به جاي برخورد ســلبي با 
پدیده رمزارزها، آن را به عنوان یك واقعيت پذیرفته و 
با نگاهي ایجابي، گزارش را تدوین كرده اســت. با این 
حال، موضوعي كه نگراني برخي از كارشناســان را در 
پي داشــته، واگذاري احتمالي تصميم گيري در حوزه 

مبادالت رمزارزها به بانك مركزي است. این در حالي 
است كه بانك مركزي یك روز پس از قرائت این گزارش، 
از مجلس درخواســت كرده كه در مورد طرح رمزارزها 
دست نگه دارد تا الیحه اي از ســوي دولت به مجلس 

تقدیم شود.

نگاه دقيق به حوزه رمزارزها
اميد علوي، كارشــناس حوزه رمــزارز و بالكچين، در 
گفت وگو با همشهري، گزارش مجلس را مثبت ارزیابي 
مي كند. به گفته او »محتواي ایــن گزارش نتيجه نگاه 

دقيق و عميق نمایندگان به این موضوع است«.
علوي با اشاره به اینكه در كل دنيا به رمزارزها به عنوان 
رمزدارایي و یك كالس جدید از دارایي نگاه مي شــود، 
تأكيد مي كند كــه این گزارش، رمزارزهــا را به عنوان 
دارایي دیجيتال و رمزدارایي به رسميت شناخته است.

علوي نتيجه این نــگاه را هدایت قانونگذار به ســمت 
قوانين جدید مي داند »چراكه قوانين ســنتي توانایي 

پوشش این حوزه را ندارند«.

تمركز طرح پيشنهادي بر حوزه استخراج
در بخش پایاني این گزارش، طرحي 4ماده اي پيشنهاد 
شده اســت كه جز یك ماده، 3ماده دیگر آن مربوط به 

حوزه استخراج رمزارزهاست.
عضو هيــأت مدیره انجمــن فناوران زنجيــره بلوك 
)انجمن بالكچين( معتقد است كه مجلس، با توجه به 

حساسيت ها و عدم شناختي كه نسبت 
به حوزه مبادله و بقيه حوزه هاي این پدیده 

وجود دارد، تمركز خود را در طرح پيشــنهادي بر 
حوزه استخراج گذاشــته كه این اقدام هم مثبت تلقي 

مي شود.
علوي یادآوري مي كند كه »بسياري از كشورها هنوز با 
این پدیده جدید به صورت شناختي و یادگيرانه برخورد 

مي كنند و درحال بررسي آن هستند«.
این كارشــناس به همين خاطر پيشــنهاد مي كند كه 
بهتر است دولت و مجلس نسبت به این موضوع مطالعه 
بيشتري كنند تا با اشراف بيشتر بر حوزه هاي دیگر این 

پدیده، بتوانيم قانونگذاري جامع تري داشته باشيم.
او اگرچه این گزارش را به فال نيــك مي گيرد و طرح 
پيشــنهادي را مناســب ارزیابي مي كند امــا معتقد 
اســت كه این طرح ضعف هایي هم دارد و احتماال در 
كميسيون هاي تخصصي با همكاري بخش خصوصي 

تكميل خواهد شد.

ورود بانك مركزي؟
در ماده یك طرح پيشــنهادي مطروح در گزارش، به 
ساماندهي بازار مبادالت داخلي رمزارزها از سوي دولت 
اشاره شده است. اگرچه در این ماده، مستقيما اشاره اي 
به نام بانك مركزي نشده و تنها از دولت نام برده شده 
اســت اما درخواســت بانك مركزي از مجلس براي 
متوقف ماندن این طرح و ارائه الیحه از ســوي دولت، 

ایــن گمــان را تقویت 
مي كند كه احتماال بانك 
مركزي در مورد حــوزه مبادالت 

تصميم گيري خواهد كرد.
كارشــناس حوزه رمزارز و بالكچين معتقد است كه 
ماهيت تبادل رمزارزها به گونه اي اســت كه ســایر 
دســتگاه ها هم باید به آن ورود كنند. علوي با اشاره 
به اینكه تصميم گيــري درباره رمزارزهــا با توجه به 
ماهيت »دارایي« خود باید به وزارت اقتصاد و دارایي 
واگذار شــود، مي گوید: »وزارت اقتصاد و دارایي باید 
وظایف را بين دســتگاه هاي مختلــف ازجمله بانك 
مركزي، شوراي پول، ســازمان امور مالياتي و بورس 

تقسيم كند.« 
این كارشــناس به ماهيت بانكي و پولي بانك مركزي 
اشــاره مي كند و واگذاري حوزه مبادلــه رمزارزها به 
این بانك را خطا مي دانــد. او توضيح مي دهد: »وقتي 
تصميم گيري درباره حوزه مبادلــه رمزدارایي ها را در 
اختيار بانك مركزي بگذاریم، این بانك نسبت به این 
پدیده، نگاه پولــي خواهد داشــت، درحالي كه حتي 
بيت كوین هنوز نتوانســته نقش پول را ایفا كند و یك 
دارایي دیجيتال)digital asset( محسوب مي شود و 

نقش آن »ذخيره كننده ارزش« است.« 
او پيش بيني مي كند كه »اگر بانك مركزي با این پدیده 
به عنوان »پول« برخورد كند، شاهد همان برخوردهاي 

سلبي و مبهم 3 تا 4سال گذشته خواهيم بود«.

فایزر و مدرنا با توليد بسيار 
زیاد واكســن هاي كرونا با دانش

سرعتي بي سابقه در توليد و 
تســلط بر بازارهاي جهاني، قيمت سهام 
خود را بــه باالترین حد رســانده اند. به 
گزارش روزنامــه فایننشــال  تایمز، اما 
تحليلگران وال استریت می گویند با تغيير 
وضعيت بيمــاري از همه گيــري به یك 
بيماري محلي در كشورهاي توسعه یافته،   
توليدكننــدگان دارو بایــد انتظــارات 
سرمایه گذاران از فروش آتي واكسن هاي 
خود و همچنين كاهش قيمت سهام آنها را 
مدیریت كنند. سهام فایزر كه واكسن خود 
را با همكاري شركت بيون تك توليد كرد، 
تابستان امسال به باالترین حد خود رسيد، 
زیرا بحث بر ســر نياز به دوز سوم شدت 
گرفت و كشــورهایي از جملــه آمریكا و 
انگليس برنامه دارند تــا تزریق این دوز را 
به صورت عمومي در پایيز انجام دهند. این 
درحالي است كه بسياري از كارشناسان 
ازجمله مقامات سازمان جهاني بهداشت 
اصرار دارنــد كــه تزریــق دوز تقویتي 
هم اكنون براي عموم مردم نياز نيســت و 
تنها كادر درمان و كســاني كه بيشترین 

ریســك را براي قرار گرفتــن در معرض 
ویروس كرونا دارند، الزم است دوز تقویتي 
را تزریق كنند. مقام هاي سازمان بهداشت 
جهاني مي گویند درحالي كه بخش زیادي 
از مــردم جهان هنــوز 2دوز واكســن     
كوویــد-19 را دریافــت نكرده انــد، 
واكسيناســيون عمومي برخي كشورها 
براي دوز ســوم یك بي انصافي به حساب 

مي آید.

رأي  گيري مهم درباره دوز سوم
كارشناسان پزشكي آمریكا بامداد امروز 
)شــنبه( براي بحث و رأي گيري در مورد 
موضــوع بحث برانگيز تزریــق دوزهاي 
تقویت كننده واكســن كووید-19 فایزر 
به عموم مردم نشســتي را برگزار كردند. 
وب سایت »ماني كنترل« در این خصوص 
نوشــته اســت كه دولت جــو بایدن در 
 ماه آگوســت برنامه اي را براي اســتفاده 
از واكسن هاي دوز ســوم براي همه و نه 
فقط براي گروه هاي خاص از 20سپتامبر 
اعالم كرده بود. با این حال، كارشناســان 
درخصوص عوارض جانبي تزریق دوز دوم 
هشــدارهایي را داده اند و اعالم كرده اند 
كه چنين چيــزي هم اكنون یــك نياز 
ضروري نيست. از ســوي دیگر سازمان 
جهاني بهداشــت نيز اعالم كرده تا زماني 

كه بســياري از كشــورها به دليل كمبود 
واكسن نتوانسته اند واكسيناسيون عمومي 
را تكميل كنند، تزریــق دوز تقویتي در 

كشورهاي پيشرفته امري اشتباه است.

كاهش ارزش سهام فايزر
فایننشــال تایمز در ادامــه مطلب خود 
نوشته است كه برخي تحليلگران هشدار 
مي دهند، فایزر كــه بيش از 250ميليارد 
دالر ارزش دارد، دیگــر نمي تواند ركورد 
واكســن هاي پرفــروش امســال خود 
را تكــرار كند و این شــركت باید كاهش 
قيمت ســهام را تا ســال2023 مدیریت 
كند. انتظار مي رود، مردم در كشــورهاي 
توســعه یافته، ســومين دوز را در نهایت 
به زودي دریافت كنند. كوري كاسيموف، 
تحليلگر بيوتكنولوژي در مؤسسه جي پي 

مــورگان مي گویــد: »بــازار به گونه اي 
قيمت گذاري مي شــود كــه گویي این 
شركت ها ســاالنه تقریباً به طور نامحدود 
20ميليارد دالر سود خواهند كرد. قيمت 
سهام این شركت هاي واكسن ساز بيشتر 
تحت تأثيــر حركت و عناویــن مرتبط با 
انواع آنهــا، تقویت كننده ها و تأیيد كامل 
است، نه براساس مســائل اصولي.« بعيد 
به نظر مي رسد كه فروش واكسن كروناي 
فایزر در بلندمدت به سطوح كنوني برسد. 
از ســوي دیگر تحليلگران مؤسسه مالي 
و تحقيقاتــي اس وي بي ليرینــك نيز بر 
این عقيده هســتند كه به دليل فشارهاي 
رقابتي محدودیت هایي در چشم انداز رشد 
فایزر مي بينند. تعداد كمي از تحليلگران 
انتظار دارند كه واكسيناسيون ساالنه براي 
همه موارد نياز باشد. در عوض پيش بيني 

مي كنند كه تنها افراد مسن یا كساني كه 
سيستم ایمني ضعيفي دارند، احتماال به 
دوزهاي ســاالنه بعد از ســال2022 نياز 

دارند.

جدال بر سر دوز سوم و تقويتی
دي ميــن كان ِور، مدیــر اســتراتژي 
حقوق صاحبان ســهام در مؤسسه مالي 
مورنينگ استار مي گوید: »به احتمال زیاد 
گروه وسيعي از افراد در كوتاه مدت، یعني 
8تا12ماه آینده، سومين دوز را هم دریافت 
مي كنند. روشن نيست كه آیا همه به دوز 
سوم در آینده نياز دارند یا خير. البته تمایز 
مهمي بين دوز سوم و تقویت كننده ساالنه 
وجود دارد.« »واميل دیــوان«، تحليلگر 
ارشد مراقبت هاي بهداشتي در بانك ژاپني 
ميزوهو مي گوید: »واكســن آنفلوآنزا هر 

پايان روزهاي پولساز فايزر
افزایش توليد و پایان همه گيری جهانی  كووید-19 باعث 

خواهد شد تا شركت هاي سازنده واكسن هاي كرونا به زودي با 
كاهش درآمد و كاهش ارزش سهام روبه رو شوند

 گره گشایی پرونده 
رمزارزها در ایران

به سوی آینده

نخستين پرواز توريست هاي فضايي با 
اسپيس ايكس

یك مدیر ميليــاردر در حوزه تجارت الكترونيك و 3شــهروند 
نه چندان ثروتمند كه براي پيوســتن به او انتخاب شده بودند، 
چهارشنبه از فلوریدا با فضاپيماي استارت آپ »اسپيس ایكس« 
به مدار رفتند و تبدیل به نخســتين شــهروندان عادي شدند 
كه توانســته اند زمين را از طریق مدار دور بزننــد. به گزارش 
خبرگزاري رویترز، این 4شــهروند غيرفضانورد در ماموریتي با 
نام »الهامInspiration4( »4( شــركت اســپيس  ایكس، سفر 
فضایي 3روزه خود را با موشك فالكن9 انجام داده اند. هدف از این 
ماموریت، ایجاد دسترسي عمومي به فضا و به نوعي فراهم سازي 
زیرســاخت هاي الزم به منظور انجام ســفرهاي شهروندي به 

خارج از كره زمين بوده است. در این پرواز، اطالعات بيولوژیكي 
سرنشــينان مانند ضربان قلب، فشار خون و همچنين وضعيت 
خواب آنها در كنــار عوامل دیگري مورد تجزیــه و تحليل قرار 
Shift4Pay� 38ســاله، مؤســس  مي گيرد. »ِجِرد آیزاكمن«

ments، »هيلي آرسنو« 29ســاله، پزشــكيار نجات یافته از 
بيماري ســرطان، »كریس سمبروسكي« 42ســاله، كارمند 
پيشين نيروي هوایي آمریكا و »سيان پراكتر« 51ساله، استاد 
زمين شناسي، مسافران این ماموریت هيجان انگيز اسپيس ایكس 

هستند. 
درحالي كه كپسول در آسمان تاریك و روي یكي از موشك  هاي 
دو مرحله اي فالكن9 اسپيس ایكس قرار گرفته بود، همه  چيز در 
اوج به نظر مي رسيد.  »كپسول دراگون« مجهز به گنبد مشاهده 
مخصوص به جاي دریچه متصل معمولي، تقریبا 10دقيقه پس 
از پرتاب در ســاعت 20:03 به مدار زمين رسيد. موتور مرحله 
اول موشك، پس از جدا شدن از فضاپيما به سمت زمين حركت 
كرد و با خيالي راحت روي ســكوي فرود كه یك كشتي بدون 
سرنشــين در اقيانوس اطلس شــناور بود، فرود آمد. به گفته 
شركت »اسپيس ایكس«، قرار است مسافران این ماموریت در 
طول مدت اقامت شان در فضا آزمایش  هاي تحقيقاتي مختلفي 
را با موضوع وضعيت سالمت انســان در فضا به انجام برسانند. 
این آزمایش  ها نقش بســيار مهمي در آینده سفرهاي فضایي 
شركت »اسپيس ایكس« خواهد داشــت؛ چراكه مي تواند راه را 
براي سایر مسافران فضایي در آینده هموار كند. درحالي كه در 
مركز كنترل ماموریت اســپيس ایكس همه در حال خوشحالي 
و برپایي یك جشن كوچك بودند، زماني كه فضاپيما به ارتفاع 
200كيلومتري از سطح زمين رسيده بود، آیزاكمن بيانيه اي را 
خواند و از كساني كه این سفر را ممكن كردند، »درست در آستانه 
مرزهاي هيجان انگيز و ناشناخته« تشــكر كرد. او گفت: »حاال 
درها باز و همه  چيز بســيار باورنكردني است.« ظرف 3ساعت، 
این كپســول به ارتفاع مداري نهایي خــود یعني كمي بيش از 
585كيلومتر باالتر از سطح زمين رســيد. این باالتر از ایستگاه 
فضایي بين المللي یا تلسكوپ فضایي هابل است؛ دورترین فاصله 
از زمين كه هر انساني از زمان فرود آپولو به  ماه در سال1972 در 
آن قرار گرفته است. در آن ارتفاع، كپسول دراگون هر 90دقيقه 
یك بار با ســرعت 27360كيلومتر در ســاعت، تقریبا 22برابر 
ســرعت صوت به دور كره زمين مي چرخد. این نخستين پرواز 
تجاري گردشگري مداري شركت ایالن ماسك و جهشي پيش 
از رقبا به حســاب مي  آید.  آیزاكمن مبلغ نامعلومي را به ماسك 
پرداخت تا خود و 3همراهش را بــه فضا ببرد. مجله تایم قيمت 
بليت 4صندلي این پرواز را 200ميليون دالر اعالم كرده است كه 
در مقایسه با خدمات گردشگري شركت هاي دیگر، رقم بسيار 
سنگين تري به حساب مي آید، اما طول مسافرت و تجربياتي كه 
سرنشينان به دست مي آورند، به طور كامل با خدمات شركت هاي 

فضایي دیگر متفاوت است.

تعليق فعاليت ۶0صرافي ارز ديجيتال
بيش از 60صرافــي 

ارز دیجيتــــــال در فناوري
كــره جنوبـــي تــا 
نيمه شــب جمعه )دیروز( به وقت 
محلــي، یعني یك هفتــه پيش از 
اعمال مقررات جدید، مشــتریان 
خــود را از تعليق جزئــي یا كامل 
معامالت مطلــع كردند. به گزارش 

رویترز، براي ادامه فعاليت، این صرافي ها باید تا 24سپتامبر )2مهر( در واحد 
اطالعات مالي ثبت نام كرده و گواهي امنيتي از آژانس امنيت اینترنت اخذ كرده 
و ارائه دهند. آنها همچنين باید براي اطمينان از تشــكيل حساب هاي واقعي 

توسط یك كاربر با بانك ها همكاري كنند. 
صرافي هایي كه ثبت نــام نكرده اند باید خدمات خود را پــس از دوم مهرماه 
تعطيل كنند. این در حالي اســت كه آن دســته از صرافي هاي دیجيتال كه 
ثبت نام كرده اند، اما موفق به مشاركت با بانك ها نشده  اند از معامله با وون )واحد 
پول كره( منع مي شوند. كميســيون خدمات مالي چند روز پيش اعالم كرده 
بود كه درصورت نياز به تعطيلي برخي خدمات یا كليه خدمات، صرافي هاي 
ارزدیجيتال باید تاریخ بسته شــدن مراحل و روش هاي خروج مشــتریان را 
دســت كم تا 7روز قبل از تعطيلي یعني نيمه شب دیشــب )جمعه( به وقت 
سئول به اطالع مشتریان مي رساندند. از كل صرافي هاي ارز دیجيتال، نزدیك 
به 40صرافي قرار اســت تمام خدمات خود را متوقف كنند. 28صرافي دیگر 
هم اكنون داراي گواهي امنيتي هستند، اما مشاركت بانكي ندارند. در این ميان 
تنها 4صرافي دیجيتال توانسته اند تمامي مراحل قانوني را طي كرده و مجوز 

فعاليت كامل را دریافت كنند.

گزارش كميسيون اقتصادي مجلس و طرح پيوست آن بعد از تكميل شدن مي تواند با برطرف كردن 
سردرگمي هاي داخلي بسياري از موانع موجود در حوزه ارزهاي دیجيتال را برطرف كند

سال در دسترس اســت، اما تنها اقليتي 
از بيماران به آن مبتال مي شــوند. درصد 
خوبي از كشور هنوز واكسينه نشده است؛ 
بنابراین وقتي بومي شــود، فروش حتي 
كمتر هم خواهد بود. به طور كلي فروش 
هرگز به جایي كه امسال شاهد آن بودیم، 
نخواهد رسيد.« او پيش بيني مي كند كه 
فروش واكسن كروناي فایزر در سال آینده 
ميالدي بــه 16ميليــارد و 300ميليون 
دالر برسد، اما این رقم در سال2023 به 
نصف كاهش خواهد یافت و به 8ميليارد 
و300ميليون دالر و در ســال2024 به 
2ميليــارد دالر خواهد رســيد. فایزر در 
كل محاســبات خود انتظار دارد، به طور 
متوسط دســت كم 6درصد رشد ساالنه 
درآمد ساالنه تا سال2025 را داشته باشد. 
این شــركت در این خصوص اعالم كرده 
اســت: »درحالي كه تالش هاي ما در راه 
توسعه واكســن كرونا ممكن است نقش 
بلندمدتي در رشد شــركت فایزر داشته 
باشد، این شركت همچنان بر ارائه نتایج 
مثبت كارآزمایي باليني براي فرصت هاي 

پایاني خط توليد خود متمركز است.«

داستان متفاوت مدرنا
براي شركت مدرنا، شرایط كمي متفاوت تر 
از سایر داروسازان و توليدكنندگان واكسن 
كروناست. اینگونه به نظر مي رسد كه صعود 
درآمد آینده این شــركت حتي بيشــتر 
نمود پيــدا خواهد كرد، چراكه واكســن 
كووید-19 آنها، تنها داروي تأیيدشــده 
شركت محسوب مي شود و موفقيت این 
تك محصــول، این گــروه بيوتكنولوژي 
را به ســرمایه 175ميليــارد دالري بازار 

رسانده است.

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار

عمادالدين قاسمی پناه
خبر نگار
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مدیــرکل دارو و مواد تحــت کنترل 
ســازمان غــذا و دارو: واکســن هاي 
سينوفارم و واکسن »سوبرانا2« هنوز 
تایيدیه قطعــی از ســازمان دریافت 
نکرده انــد؛ تاکنــون مجــوزی برای 
واکســن های داخلی برای گروه سنی 

کودکان و نوجوانان صادر نشده است

آمــار مبتالیــان  دیروز

22329
واکسن های تزریق شده)دوز(

37866551
آمــار جان باختگان دیروز

364
کل آمــار جان باختگان

115167

 واکسيناسيون زیر 18ساله ها با ورود 2واکسن خارجي 
و صدور مجوز از سوي سازمان غذا و دارو احتماال از نيمه 
دوم مهر آغاز مي شــود. هرچند که هنوز دستورالعمل 
مشــخصي براي آن تعيين نشــده اما به نظر مي رسد 
پشــت کنکوري ها در اولویت واکسيناسيون قرار دارند 
و پس از آن افراد 12ســال به باال واکســينه خواهند 
شد. براساس اعالم عليرضا رئيســي، سخنگوي ستاد 
ملي مقابله با کرونا، واکسيناســيون زیر 18ساله ها در 
نخســتين مرحله با ورود 10ميليون واکســن چيني 
سينوفارم از مهر آغاز مي شود و قرار است واکسن کوبایي 
سوبرانا2 هم به سبد واکسيناسيون این گروه سني اضافه 
شــود، تا هم ایمني آنها باال برود و هم مدارس باز شود. 
به گفته او، براي واکسينه کردن 13ميليون دانش آموز، 
26ميليــون واکســن کوبایي و چيني وارد مي شــود؛ 
واکسن هایي که به گفته سيدحيدر محمدي، مدیرکل 
دارو و مواد تحت کنترل ســازمان غذا و دارو، تاکنون 
مجوز مصرف براي این گروه نگرفته اند و پس از بررسي 
مدارك و تأیيد سازمان وارد سبد واکسيناسيون کشور 
مي شوند. البته درصورت محقق شدن واکسيناسيون، 

بازگشــایي مدارس براســاس اعالم عليرضا کاظمي، 
سرپرســت وزارت آموزش وپرورش با اســتاندارهاي 
تعيين شــده صورت خواهد گرفــت؛ 2.25 مترمربع 
فضا براي هر دانش آموز و فاصله 1.5 مترمربع براي هر 
دانش آموز از طرفين. همچنين درصورتي که وضعيت 
کرونا در منطقه اي قرمز اعالم شــود براساس تصميم 
ســتاد ملي مقابله با کرونا تمام فعاليت هاي حضوري 
آموزشي آن منطقه تعطيل خواهد شــد. پيش از این 
استاندار تهران هم اعالم کرده بود که امسال کالس هاي 
درس با کمتر از 10نفر به صورت آزمایشــي بازگشایي 

مي شود.

واكســن هاي داخلي مجوز تزريق براي كودكان 
ندارند

در ایران، ســينوفارم تك دوز براي تزریق به گروه سني 
نوجوان، تنها واکسني است که براساس اعالم جمعيت 
هالل احمر قرار اســت از اوایل مهر وارد کشــور شود و 
واکسيناسيون دانش آموزان را محقق کند. محمدحسن 
قوسيان مقدم، دبيرکل جمعيت هالل احمر در این باره به 

همشهري مي گوید: »این واکسن تك دوز براي کودکان 
نيســت ،بلکه براي افــراد زیر 20ســال درنظر گرفته 
شــده که با همان یك بار تزریق ایمني ایجاد مي کند.« 
به گفته قوسيان در دنيا 3واکسن )ســينوفارم، فایزر و 
ســوبرانا2( چنين کارایي دارند که یکي از آنها هم در 
ایران توليد مي شود؛ پاستوکووك ایراني -کوبایي. این 
مسئول از تزریق واکســن تك دوز سينوفارم به بيش از 
100ميليون دانش آموز چيني خبر مي دهد و مي گوید: 
»ما هم براســاس توافق قبلي که با سينوفارم داشتيم 
و مذاکراتي که انجام دادیم، مســتندات را به سازمان 
غــذا و دارو ارائه دادیم و پس از تأیيــد و هماهنگي ها، 
اميدواریــم 10ميليون دوز از این واکســن تا مهر وارد 
کشور شــود.« مجوز مصرف اورژانسي واکسن کروناي 
»ســوبرانا2« براي کودکان و نوجوانان 2 تا 18ســاله 
هم اواسط شهریور در کشــور کوبا صادر شد و براساس 
اعالم انســتيتو فينالي کوبا از نظر ایمني و اثربخشي 
مؤثر بوده اســت. قرار اســت مدارك این واکسن براي 
سازمان غذا و داروي ایران ارسال و مجوز مصرف آن هم 
پس از بررسي هاي الزم صادر شود. درباره صدور مجوز 
براي این دو واکسن ســيدحيدري محمدي، مدیرکل 
دارو و مواد تحت کنترل ســازمان غذا و دارو در پاسخ 
به همشــهري مي گوید: »این دو واکسن هنوز تأیيدیه 
قطعي از سازمان دریافت نکرده اند. ما از آنها درخواست 
مدرك کرده ایم و باید بررســي شــود. احتماال تا مهر ، 
مجوز مصرف صادر مي شود.« او همچنين درباره صدور 
مجوز براي دیگر واکسن هاي ایراني ازجمله نورا و فخرا  
که گفته مي شــود امکان تزریق به گروه ســني 12 تا 
20سال را دارد هم توضيح مي دهد: »تا کنون مجوزي 
براي واکســن هاي داخلي براي گروه سني کودکان و 

نوجوانان صادر نشده است.«  

اولويت  واكسيناسيون با زير 18ساله ها
تزریق واکسن کرونا به گروه  ســني زیر 18سال مورد 
موافقت وزارت بهداشــت قرار گرفته و عليرضا رئيسي، 
ســخنگوي ســتاد ملي مقابله با کرونا هدف از تزریق 
واکســن به این گروه ســني را اول ایمن ســازي و در 
مرحله بعدي بازگشــایي مــدارس عنوان کــرده و به 
همشهري مي گوید: »ایمن ســازي باید در تمام جامعه 
صورت بگيرد و اگر 70درصد جمعيت واکسينه شوند، 
زنجيره انتقال ویروس قطع مي شود. این مسئله شامل 
گروه سني پایين تر هم مي شــود چراکه ما 13ميليون 
دانش آموز زیر 18ســال داریم و این عدد قابل توجهي 
اســت. واکسيناســيون این افراد با تامين 26ميليون 
واکســن از چين و کوبا به زودي آغاز مي شود.« به گفته 
او، با این حال واکسيناسيون دانش آموزان به این معني 
نيست که مدارس مثل قبل بازگشایي مي شوند. اگر این 

افراد واکسينه شوند اما بعدا مستنداتي منتشر شود که 
نشان دهد بازگشایي مدارس باید با پروتکل هاي خاص 
انجام شود، قطعا این موضوع لحاظ مي شود. سخنگوي 
ستاد ملي مقابله با کرونا درباره واکسيناسيون کودکان 
با واکسن هاي داخلي هم با اعالم اینکه کارآزمایي هاي 
باليني براي واکســن هاي داخلي شــروع شده، درباره 
اولویت واکسيناسيون کودکان مي گوید: »سال گذشته 
به دليل شــيوع کرونا و آمــوزش مجازي، ما آســيب 
جدي ای در ارتباط با آمــوزش کالس دوازدهمي ها و 
به اصطالح پشت  کنکوري ها  داشتيم، بر این اساس شاید 
نخستين گروهي که واکسينه شوند، این افراد باشند که 
یك ســال منتهي به کنکور را پيش رو دارند. جمعيت 
این گروه حدود 700هزار نفر است و احتماال از 10روز 
تا 2هفته آینده واکسيناســيون آنها آغاز خواهد شد.« 
براساس اعالم او، رایزني  با کشورهاي دیگر براي تامين 
واکسن، انجام شــده تا ابتدا گروه سني 12تا 18سال و 
پس از آن گروه هاي سني پایين تر یعني 6تا 12ساله ها 
واکسينه  شوند. البته 2واکسن ســوبرانا2و سينوفارم 
تأیيدیه براي 3سال به باال را دارند اما فعال دانش آموزان 

به عنوان گروه هدف درنظر گرفته شده اند.

والدين جامانده هم واكسينه مي شوند
این مســئول از واکسيناســيون والدین دانش آموزان 
همزمان با اجراي طرح واکسيناسيون این گروه سني خبر 
مي دهد و مي گوید: »با توجه به کاهش گروه هاي سني 
اعالم شده از سوي وزارت بهداشت، بخش قابل توجهي از 
والدین دانش آموزان تا نيمه هاي مهر واکسينه مي شوند 
اما اگر کســانی جا مانده یا مشمول سن واکسيناسيون 
نباشــند، واکسيناســيون همزمان آنها با فرزندانشان 
انجام خواهد شــد.« رئيســي درباره نحوه نوبت دهي 
و واکسيناســيون دانش آموزان هــم توضيح مي دهد: 
»پيشــنهاد اول ما این اســت که درصــورت امکان در 
پایگاه هاي تعيين شده از سوي وزارت آموزش وپرورش 
واکسيناســيون انجام شــود و دانش آموزان به صورت 
مدرسه محور واکسينه شوند. پيشنهاد دیگر هم اینکه ما 
سالن هاي جداگانه اي براي دانش آموزان درنظر بگيریم تا 
این افراد جدا از سایر گروه هاي سني جامعه در این نقاط 
واکسينه شوند. درباره واکسيناسيون این گروه سني قطعا 
صف و معطلي وجود نخواهد داشت و مدیریت نوبت دهي 
را برعهده وزارت آموزش و پرورش و مدیران شهرستاني 
خواهيم گذاشت که با رؤساي شــبکه هاي بهداشت ما 
هماهنگ شــده و در یك فضاي آرام واکسيناسيون زیر 

18ساله ها انجام شود.« 

واكسيناسيون كودكان در كشورهاي ديگر
نگاهي به وضعيت واکسيناسيون کودکان در کشورهاي 

مختلف نشــان مي دهد که تعداد کشورهایي که اقدام 
به واکســينه کردن کودکان و نوجوانان شان کرده اند، 
باال نيســت. چين یکي از کشــورهایي است که اعالم 
کرده 100هزار دانش آموزش کشــورش را با واکســن 
ســينوفارم و ســينوواك واکســينه کرده است. گفته 
مي شود در آمریکا و کانادا هم نزدیك به نيمي از جمعيت 
دانش آموزي حداقل یك دوز واکســن فایزر را دریافت 
کرده اند و قرار اســت دوز دوم هم برایشان تزریق  شود. 
در فرانسه، دانمارك، آلمان، نروژ، اســپانيا و انگليس 
براي گروه هاي سني 12تا18سال تزریق یك دوز فایزر 
در حال انجام است. در آســيا، دانش آموزان عربستاني 
و عماني باالي 12ســال هم با واکســن فایزر، به جمع 
واکسينه ها پيوسته اند و کشــورهاي بحرین و امارات با 
واکسن سينوفارم براي سنين 3تا17سال و فایزر براي 
افراد باالي 12سال، مشغول واکسيناسيون اند. کودکان 
12تا15ســاله  در قطر و کویت هم در حــال دریافت 
واکســن فایزرند. در این ميان، هندي ها برخالف دیگر 
کشورهاي جهان، واکسيناسيون 12 تا 18ساله هایشان 
را با واکسني به نام Zydus Cadila انجام مي دهند. در 
کشور شيلي هم سينوواك به عنوان واکسن گروه سني 

6  ماه تا 17سال مجوز گرفته است.

كودكان ميزبانان احتمالي كوويد-19 در آينده 
با نزدیك شــدن به زمان واکسيناسيون دانش آموزان، 
حميد ســوري، رئيس کميته کشــوري اپيدميولوژي 
کووید-19درباره ضرورت تزریق واکســن به این گروه 
توضيح مي دهد و به همشــهري مي گویــد: »کودکان 
از ابتدا یکــي از گروه هایي بودند کــه احتمال ابتال به 
کووید-19 در آنها وجود داشت. البته شدت و وخامت 
ناشــي از بيماري و مرگ ناشــي از ابتــال در این گروه 
کمتر از بزرگســاالن بود. اما با توجه به اینکه پوشــش 
واکسيناسيون بزرگســاالن در تمام دنيا افزایش یافته، 
ویروس براي حفظ بقاي خود به دنبال ميزبان  دیگري 
خواهد بود. بر این اساس کودکان و نوجوانان ميزبان هاي 

حســاس در آینده خواهند بود که اگر واکسينه نشوند 
به مخزن عامل بيماري زا بدل خواهند شــد.« به گفته 
ســوري، یکي از فرضيات مطرح شــده درباره بيماري 
کووید-19، تبدیل شــدن آن به یکــي از بيماري هاي 
دوره کودکي است: »همه مي دانند که سرخك در ابتدا 
یك بيماري براي بزرگساالن بود اما هم اکنون به عنوان 
بيماري دوره کودکي شــناخته مي شود و این احتمال 
درباره کرونا هم مطرح اســت. بر این اســاس ضرورت 
دارد که ميزان ایمني در کودکان با واکسينه شدن آنها 
افزایش پيدا کند. از سوي دیگر کودکان درصورت ابتالي 
خفيف و بدون عالمت مي توانند موجب ایجاد بيماري به 
شکل شدید در گروه هاي سني بزرگسال شوند. بنابراین 
کشورهاي مختلف پوشــش واکسيناسيون کودکان را 
به عنوان ضرورت برنامه ریزي کرده اند و در کشور ما هم 
اقداماتي براي واردات واکسن هاي خارجي براي تزریق 
به کودکان آغاز شــده اســت.« رئيس کميته کشوري 
اپيدميولوژي درباره اولویت بندي سني تزریق واکسن 
به نوجوانان مي گوید: »این مسئله به ترکيب و فراواني 
جمعيت در گروه هاي سني بستگي دارد. همان طور که 
با افزایش سن در گروه هاي بالغ شانس شدت بيماري 
و مرگ باالتر مي رود در کودکان هم الگوي سني تأثير 
دارد. اما هنوز اطالعــات دقيقي در این باره وجود ندارد 
که در این توزیع ســني ابتال و مرگ ومير به چه صورت 
اســت. برخي مطالعات در دنيا حاکي از آن اســت که 
کودکان با سنين کمتر، آسيب پذیري بيشتري نسبت به 
کووید-19 دارند و برخي دیگر هم این آسيب ها را بيشتر 
متوجه گروه هاي ســني باالتر عنوان کرده اند. به طور 
کلي در کشور ما هرقدر که سن پایين تر آمده، کاهش 
مرگ ومير و ابتال هم وجود داشته است.« به گفته سوري؛ 
هم اکنون هيچ نتيجه گيري قطعي ای درباره اینکه چه 
گروه هاي سني در اولویت واکسيناسيون باشند، وجود 
ندارد: »البته اثربخشــي واکسن درباره سنين کمتر در 
کودکان ممکن اســت عوارض جانبــي خطرناك تري 
داشته باشد؛ به همين دليل بسياري از کشورها ریسك 
واکسيناسيون کودکان را نپذیرفته اند. حتي در برخي 
کشورها تنها گروه هاي سني 16تا18یا 13تا18سال را 
براي کارآزمایي و واکسيناسيون در اولویت قرار داده اند 

و به تدریج سن واکسيناسيون را کاهش مي دهند.« 

انجام واكسيناســيون كودكان با اولويت مبتاليان 
به ديابت

رئيس کميته کشوري اپيدميولوژي کووید-19، درباره 
واکسيناسيون کودکان و نوجوانان در کشور هم مي گوید: 
»همان طور که درباره بزرگساالن گروه هاي سني باالتر 
و داراي بيمــاري زمينه اي در اولویت واکسيناســيون 
قرار داشــتند درباره کودکان هم مبتالیــان به دیابت 
نوع یــك یا دیگــر بيماري هایي که منجر به ســرکوب 
سيستم ایمني در بدن آنها مي شود باید هرچه سریع تر 
شناسایي و واکسينه شوند. از سوي دیگر با توجه به اینکه 
مدارس و مهدهــاي کودك از شــروع پاندمي کرونا در 
کشــور تعطيل بوده اند و این گروه سني بيشتر در منزل 
حضور داشــته اند، هم اکنون تصویر واضحي از وضعيت 
بيماري و مواجهه کودکان در شرایط بيماري با ورود به 
محيط هاي اجتماعي و شــرایط عادي نداریم. به همين 
دليل در بازگشــایي مدارس باید به این نکته توجه شود 
که اگر کودکان در شرایط عادي زندگي قرار بگيرند آیا 
طغيان هاي اپيدمي در این گروه سني رقم نخواهد خورد؟ 
همچنين اگر سویه هاي جدید وارد کشور شود آیا تأثير 
خاصي بر کودکان و نوجوانان نخواهد گذاشت؟« براساس 
اعالم سوري، اطالعات خوبي درباره ابتال به کرونا در این 
گروه سني وجود ندارد اما مشخص است که هرقدر گروه 
سني بالغ در برابر ویروس مقاوم تر شوند، ویروس به سراغ 
ميزبان هاي جدید با گروه ســني کمتر مــي رود. بر این 
اســاس با رویکرد آینده نگر مي توان این احتمال را داد 
که شانس ابتال و عوارض ناشي از کووید-19 در کودکان 
بسيار بيشــتر خواهد بود. این هشــداري است که باید 

تيم هاي بهداشتي کشورمان به آن توجه کنند. 

يكتا فراهاني 
خبرنگار

 تأثير ویروس کرونا بر عملکرد مغز و دستگاه عصبي افراد از سوي گروهي از محققان، 
موضوعي ثابت شده است. آنها متوجه شــدند در کنار تب، سرفه، بدن درد و تنگي 
نفس، مغز و سيستم عصبي بيماران هم به نوعي درگير این بيماري مي شود. نتایج 
تحقيق دیگري هم در مجله انجمن پزشکان آمریکا منتشر شده بود که نشان مي داد 
در 36درصد از 214بيماران چيني مبتال به کرونا، نشانه هایي از درگيرشدن سيستم 
عصبي مشاهده شده است. ماجرا اما تنها به اینها محدود نمي شود، متخصصان حاال 
مي گویند که بســياري از بيماران خاص و بيماراني که نيــاز به معالجات و ویزیت 
دوره اي و منظم دارند در دوران شــيوع بيماري کرونا از ترس ابتال به این بيماري، 
معاینات خود را به تعویــق انداخته اند که در برخي موارد منجر به شــدت گرفتن 
بيماري شان شده است. یکي از بيماري هایي که نياز به معاینات منظم دوره اي دارد، 
صرع اســت. متخصصان این حوزه تأکيد مي کنند که ابتال به صرع نمي تواند خطر 
درگيرشدن با کرونا را افزایش دهد، اما ممکن است کرونا به روش دیگري بيماري 
آنها را تحت تأثير قرار دهد. مطالعه اي که در سال2020 بر 1537فرد مبتال به کرونا 
انجام شد، نشان داد 21نفر یعني حدود 1.3درصد از آنها، قبال مبتال به صرع و تحت 
نظر پزشك بوده اند و دارو مصرف مي کردند. در این مطالعه برخي ها گزارش دادند 

که در یك سال گذشته تنها یك مورد تشنج داشته اند. نظرسنجي دیگري هم در 
سال2021 از 358نفر انجام شد که نشــان داد از این تعداد 154نفر بيماري صرع 
داشتند. اما مشخص نشد بيماري صرع با افزایش خطر ابتال به کرونا در ارتباط است 
یا خير. تحقيقات دیگري هم بر شدت بيماري کرونا در افراد مبتال به صرع، انجام 
شده که نشان مي دهد، هيچ تفاوتي ميان ميزان مرگ بر اثر ابتال به کرونا در بيماران 

مبتال به صرع نسبت به سایر بيماران، وجود ندارد.

احتمال تشنج با ابتال به كرونا
سيد جواد حسيني نژاد، متخصص مغز و اعصاب و عضو هيأت علمي دانشگاه بقيه اهلل 
به ارتباط کرونا با اختالالت مغزي اشاره مي کند و به همشهري مي گوید: »ویروس 
کرونا همانطور که روي تمام ارگان هاي بدن تأثيــر مي گذارد، مي تواند مغز را هم 
درگير کند، در مواردي دیده شده که ابتال به این ویروس، عوارض مغزي از سکته 
مغزي تا التهاب در مغز و نشــانه هاي دیگري که مربوط به سيستم مغز و اعصاب 
است، ایجاد کرده است.« به گفته این متخصص، یکي از عوارض مغزي ابتال به کرونا 
مي تواند تشنج باشد و این نشــانه، به عنوان یکي از عالئم ابتال به کرونا در کودکان 
شناخته مي شود؛ »ابتال به کرونا، احتمال ایجاد تشنج را زیاد مي کند، البته ميزان 
آن باال نيست؛ یعني مردم نباید درصورت ابتال به بيماري کرونا نگران بروز حمالت 
تشنجي هم باشند چون نمي توان گفت تشنج یکي از عوارض بيماري کروناست.« 
براساس اعالم او، شــيوع تشــنج در مبتالیان به کرونا که قبال سابقه این بيماري 

را نداشتند، 2تا3درصد اســت؛ یعني افراد پس از ابتال به کرونا، دچار مشکالت و 
التهابات مغزي شوند که یکي از آنها هم تشنج باشد. اما اگر این تشنج حتي بعد از 
پایان بيماري کرونا، تکرار شود، بيمار باید 2تا4سال تحت مداوا قرار بگيرد. چون 
بعضي افراد پس از ابتال به بيماري کرونا متوجه بيماري صرع هم خواهند شد. اگر 
بيماري کرونا با تشنج شروع شــود، معموال روند درمان آن هم سخت تر مي شود 
و اگر درمان مناسبي درنظر گرفته نشــود، مي تواند خطرناك باشد.« با این حال 
حسيني نژاد با استناد به مطالعه اي که سال گذشته روي هزار بيمار مبتال به کرونا 
انجام شد و مشخص کرد که تشــنج، نشانه شــایع بيماران کرونایي نبوده است، 
مي گوید: »نتيجه این تحقيق نشــان مي دهد که هر شــخصي که مبتال به کرونا 
مي شود، لزوما دچار تشنج نمي شود. هر چند که احتمال تشنج در ميان مبتالیان 
به کرونا نســبت به جمعيت ســالم کمي بيشتر اســت، اما ميزانش نگران کننده 
نيست.« این متخصص مغز و اعصاب توضيح بيشتري مي دهد و مي گوید: »ممکن 
اســت بعضي افراد تنش هاي عصبي، بي قراري یا ضعف و غش و حمالت ناشي از 
وحشت زدگي و اضطراب شدید یا همان پنيك را به عنوان تشنج بدانند، درحالي که 
اینطور نيست. البته تشــنج هم گونه هاي مختلف زیادي دارد، اما تشنج شایع در 
بيماري صرع، با نشانه هاي اسپاسم و حرکات انقباضي اندام ها، باال آمدن سفيدي 
کره چشم، کبودي در صورت و کاهش سطح هوشياري یا خروج کف از دهان همراه 
است که اگر تکرار شوند، مي توان گفت که شخص به بيماري صرع دچار شده است. 
البته تشنج گاهي مي تواند بر اثر عفونت هاي مغزي رخ داده باشد و هميشه ناشي 

از ابتال به صرع نيست.

تأثير آموزش مجازي بر عملكرد مغز
حسيني نژاد به نکته دیگري اشــاره مي کند و آن هم تأثير آموزش از راه دور و ابتال 
به اختالل هاي مغزي است. به گفته او، آموزش مجازي و اینترنتي به خصوص براي 
کودکان، با روش فعلي بسيار خطرناك است، چرا که ثابت شده نورهاي جرقه زننده 
مثل صفحه گوشــي تلفن همراه، تلویزیون، لپ تاپ یا تبلت مي تواند باعث ایجاد، 
افزایش و عود حمالت ميگرني شود. همچنين بر اثر کاهش آستانه تحمل سلول هاي 
عصبي، خطر تشدید تشــنج براي افرادي که مبتال به صرع هســتند،  را باال ببرد. 
به گفته این متخصص مغز و اعصاب، هنگام کار زیاد با وســایل الکترونيك، ممکن 
است تحریکات نوري براي مغز اتفاق بيفتد. به همين دليل تداوم کالس هاي مجازي 
به دليل شــيوع بيماري کرونا و اســتفاده مداوم و طوالني مدت از چنين وسایلي 
به ویژه براي کســاني که صرع دارند یا زمينه ژنتيك ابتال به تشنج دارند، مي تواند 

زمينه  ساز تحریك ســلول هاي مغزي و افزایش ایجاد تشنج در فرد شود. او تأکيد 
مي کند: »والدیني که فرزند مبتال به صرع دارند یا زمينه ژنتيك چنين ابتالیي را در 
خانواده دارند، باید به ميزان استفاده کودکان از فضاها و کالس هاي مجازي توجه 
داشته باشند تا فرزندان شان براي طوالني مدت به صفحه هاي چشمك زن موبایل 
یا لپ تاپ خيره نشوند.« حسيني نژاد مي گوید که بهترین روش تدریس، حضوري 
است. بنابراین دولت هر چه زودتر باید با تسریع در روند واکسيناسيون، مقدمات 
آغاز آموزش حضوري را فراهم کند، در غيراین صورت پيشنهاد مي شود مدت زمان 
کالس ها تا حد امکان کوتاه تر شود تا مغز فرصت استراحت داشته باشد. این موضوع 

براي افرادي که سابقه بيماري صرع دارند، بسيار اهميت دارد.

خطر مراجعه نكردن به پزشك در دوران كرونا
حسيني نژاد، در همين جا به نکته مهمي اشاره مي کند. او مي گوید در ماه هاي اخير 
که ميزان ابتال به کرونا باال رفته، گروهي از بيماران مبتال به صرع و تشنج، از ترس 
ابتال به کرونا، در زمان مناسب به پزشك مراجعه نکرده  و درمان مناسبي نگرفته اند. 
درحالي که شایع  ترین علت عود تشــنج، قطع ناگهاني داروي این بيماران است. او 
تأکيد مي کند که اگر بيماري وارد فاز تشنج هاي پایدار شود، حدود 25درصد منجر 
به مرگ بيمار مي شود که عدد باالیي اســت. به گفته این متخصص مغز و اعصاب، 
حدود یك درصد جمعيت کشور مبتال به درجاتي از صرع اند؛ این عدد کم نيست، 
با این حال اطالع رساني و آموزش درستي براي کنترل بيماري به افراد داده نشده 
است، در شرایطي که هرگونه قطع و کاهش دارو عوارض سنگيني به دنبال دارد. با 
این همه او تأکيد مي کند که ابتال به صرع، خطر درگير شدن با کرونا را باال نمي برد 
و شــدت بيماري کرونا در این بيماران را هم افزایش نمي دهد، بنابراین مي توان 
گفت بروز بيماري کرونا در افرادي که صرع فعال دارند، بيشتر از جمعيت عمومي 
نيست چون اصوال زمينه هاي بروز بيماري صرع و کرونا با یکدیگر متفاوت اند، اما 
نکته اینجاست که ترس، استرس، اضطراب و مشکالت مربوط به روان و همچنين 
اختالالت روانپزشکي مثل افسردگي و اختالالت تکانه اي مي تواند در کساني که 

صرع دارند بيشتر از دیگر افراد جامعه باشد. 
به گفته حسيني نژاد، مشکالت خلقي و اختالالت روانپزشکي افراد مبتال به صرع 
هم ممکن است به دليل نگراني و اضطراب خود بيماري تشدید شود؛ »شخصي که 
از قبل مشکالت اعصاب و روان داشته، درصورت ابتال به کرونا، ممکن است شدت 
بيماري اش باال رود، به عالوه در مــواردي هم مي تواند با تأثير بر سيســتم مغز و 

عملکرد آن، باعث بروز چنين مشکالتي شود.«

بر اساس اعالم ســخنگوي ستاد ملي مقابله با 
کرونا به همشهري، قرار است ابتدا گروه سنی 
12 تا 18 ســال و پس از آن گروه های سنی 
پایين تر یعنی 6 تا 12 ســال واکسينه  شوند 

سخنگوي ســتاد ملي مقابله با کرونا و مدیرکل داروي 
سازمان غذا و دارو در گفت وگو با همشهري اعالم کردند

جزئيات  واكسيناسيون 
دانش آموزان

مريم سرخوش
خبرنگار

   افزايش ابتال به »كروناي ادامه دار« در كودكان
ماجراي افزايش ابتالي كودكان به كرونا آن هم به  سويه جديد دلتا، موضوعي است كه از سوي مهدي ويسي، مسئول اجرايي ستاد 
بحران كرونا در شمال و مركز لندن هم مطرح مي شود. او درباره ضرورت تزريق واكسن به كودكان با وجود برخورداري از سيستم 
ايمني قوي تر نسبت به گروه هاي سني باالتر به همشهري مي گويد: »در ابتدا برخي كشورها ازجمله آلمان تزريق واكسن به نوجوانان 
داراي بيماري زمينه اي را توصيه كرده بود اما در نهايت اين دستورالعمل تغيير كرده و شامل همه افراد اين گروه سني شده است. 
اين را بايد مدنظر قرار دارد كه كوويد-19 تاكنون مرگ ومير بااليي در كودكان نداشته است اما در نوع دلتا  نشان داد كودكان هم 
خيلي مصون نيستند و آمار بيمارستاني شدن آنها با اين سويه به شدت افزايشي بوده است.«  به گفته اين متخصص، با وجود ابتالي 
كودكان به      كوويد-19،  بيماري در جامعه چرخش آزاد دارد و افراد بالغ و مسن را درگير اين ويروس خواهد كرد. از سوي ديگر اگر 
كشورها مي خواهند چرخه پاندمي قطع شود، بايد اين گروه سني هم واكسينه شوند؛ »آمار بيماري long COVID  يا »كروناي 
ادامه دار« در كودكان در دنيا افزايش يافته و طبق آمارهاي اعالم شده از كشورهاي مختلف، ۷تا12درصد نوجوانان را درگير كرده 
است؛ اتفاقي كه منجر به بروز مشكالت حاد در اين گروه سني شده و عالوه بر دوري از آموزش و آسيب هاي سالمت روان به كودكان، 
هزينه هاي درماني قابل توجهي هم براي سيستم بهداشت و درمان يك كشور دارد.« به گفته ويسي، كودكان، حدود 2سال است كه 

از حضور در مراكز آموزشي محروم هستند و واكسيناسيون مجوز برگشت آنها به مدرسه خواهد بود.

گفت وگوي همشهري با یك متخصص مغز و اعصاب درباره ارتباط ميان بيماران درگير کووید -19و 
ایجاد اختالالت مغزي 

خطر ايجاد تشنج در مبتاليان به كرونا
ابتال به صرع، خطر درگيرشدن با کرونا را باال نمي برد و شدت بيماري کرونا در این بيماران را هم افزایش 
نمي دهد اما ترس، استرس، اضطراب و مشکالت مربوط به روان و همچنين اختالالت روانپزشکي مثل 

افسردگي و اختالالت تکانه اي مي تواند در کساني که صرع دارند بيشتر از دیگر افراد جامعه باشد
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زايش شادي از دل غم 
 چگونه مردم شهرهاي مختلف جهان روحيه خود را 

در دوران كرونا حفظ كردند؟
صحبت كردن از شادي در دوره هاي پراضطراب مرگ و زندگي، سرخوشانه و دور 
از واقعيت به نظر مي آيد. دستيابي به شادي در لحظاتي از زندگي كه تا پيش از آغاز 
همه گيري كرونا عادي تلقي مي شد هم كار دشواري بود. حال تصور شادماندن 
در وضعيتي كه مجبور باشيم چندين هفته يا  ماه در انزواي قرنطينه باقي بمانيم، 
دائم نگران سالمت خود و عزيزانمان باشيم و نيز مقايسه وضعيت بحراني كشور 
با وضعيت رو به بهبود ديگر نقاط جهان چيزي جز نااميدي و يأس به دست مان 
ندهد، كامال غيرممكن و محال به نظر مي رسد. با اين همه، هراندازه كه ايده شاد 
باقي ماندن در اين وضعيت خنده دار به نظر بيايد، واقعيت اين اســت كه بشر در 

دوران بحران بيش از هر زمان ديگري به شادي نياز دارد. 

يوگا  عليه كرونا
يوگا مي تواند نقش بسزايي در مراقبت هاي رواني-اجتماعي و توانبخشي 
بيماران كوويد-۱۹ داشته باشد. به ويژه مي تواند در از بين بردن ترس و 

اضطراب بيمار مفيد باشد
فوايد بي شــمار يوگا آن را به فعاليتي رايج در بين مردم دنيا تبديل كرده اســت، 
مخصوصا در دوران شيوع بيماري همه گير كرونا كه سالمت روحي و جسمي تحت 
فشار قرار گرفته است. يوگا از كلمه يوج به معناي پيوستن و يكي شدن مي آيد؛ يعني 
اتحاد جسم، ذهن و روح. در اين وضعيت نه فقط با خودمان بلكه با فضاي پيرامونمان، 
اجتماع و طبيعت نيز هماهنگ مي شويم. اثرهاي تمرين يوگا در مدت انجام و پس 
از آن هم اكنون در دست پژوهش دانشمندان و پزشكان سراسر جهان است. نتايج 
پژوهش ها نشان مي دهند كه آساناها، پراناياماها، مودراها و بانداها شيوه هايي مؤثر 

براي احيا و حفظ سالمت جسمي و ذهني هستند.

خنده سيستم تنفسی را تقويت می كند
دكتر فروتن، محقق علوم رفتاري: افزايش هورمون هاي سرخوش كننده 

مانند اندورفين و كاهش هورمون كورتيزول باعث تنظيم وضعيت 
اضطراب، فشارها و انقباضات روانشناختي مي شود

زندگي آميخته اي از نوسانات رفتاري، وقايع و حوادثي است كه باعث به هم ريختگي 
اوضاع روانشــناختي و فيزيكي ارگانيســم هوشمند يا همان انســان مي شود. با 
رويكردهاي مختلفي كه در زندگي ما وجود دارد ارگانيسم هوشمند سعي مي كند 
به هر شكل ممكن خودش را در برابر اين ناكامي ها، تعارضات و به هم ريختگي ها و 
آريتمي هاي اجتماعي و فردي سازگار كند و از آنجا كه خيلي از واكنش ها به صورت 
غيرارادي است، گاهي ما شــاهد تفاوت هايي در عملكرد افراد نسبت به يكديگر 
مي شويم. از طرف ديگر تركيب ابعاد مختلف وجود آدم اين وضعيت را به بار مي آورد 

كه گاهي شما با عبارتي به نام سايكوسوماتيك روبه رو مي شويد.
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وح از دست رفته بازسازی يك ر
وقتي احساس مي كنيم همه  چيز بد است چگونه شاد باشيم؟ 
چه شيوه هایي براي دستيابي به شادي وجود دارد؟ درباره 
شادي و شاد بودن از یك روانشناس مشاوره گرفته ایم

دلمان براي شادي تنگ شده، خصوصا اين روزها 
كه انگار در ملحفه هايي از غم پيچيده و ســر در 
سياه فرو كرده ايم. شايد يادمان رفته چطور بايد 

شاد بود؟ شايد يكي آن را از ما دزديده؟ واقعا شادي كجاست؟
افالطون مي گويد آنها كه پيرو اصول اخالقي هستند، مي توانند شاد باشند. به 
همين دليل هم اين دسته افراد بايد فضايل اصلي اخالقي، مخصوصاً عدالت 
را درك كنند. ارسطو هم فضيلت را الزمه شادي مي داند و معتقد است بدون 
فضيلت، حداكثر بتوان به رضايت خاطر رسيد، نه بيشتر. از نظر ارسطو، رسيدن 
به فضيلت اينگونه به دست مي آيد كه انسان از خودش بپرسد:»من چطور بايد 
باشم« نه اينكه بگويد:»من چه كار بايد بكنم«. اما شادي در فلسفه بسيار در 
اپيكوريان قابل رصد است. اپيكور رهبانيت، دوستي واقعي و دوري از سياست 
را براي شاد زيستن پيشنهاد مي كند و رواقيون بر بي تفاوتي در برابر امور منفي 
تأكيد مي كنند. سنت آگوستين نيز بر اين باور است كه همه فعاليت هاي انسان 
حول عشق مي چرخد و مشكل اصلي انســان ها اين است كه عشق را جابه جا 
استفاده مي كنند. او مي گويد تنها در خدا مي توان به شادي دست يافت و اوست 
كه سرمنشأ شادي است. از منظر ابن سينا هم شادي غايت انسان است و شادي 
حقيقي، خالص و دور از عاليق دنيوي است؛»در غايت، شادي حقيقي از اتصال 
عقل انسان به عقل كل حاصل مي شود.« از نظر غزالي نيز شادي بر پايه  چهار 
ركن است؛»خودشناسي، خداشناسي، شناخت حاق واقع دنيا و شناخت حاق 

واقع عقبي.«
  

اما چرا اين پرونده سراغ شادي را گرفته و كاركردهاي آن را بررسي كرده  است؟ 
همه ما خوب مي دانيم كه چقدر در اين روزهاي سخت، براي ادامه، نيازمند شاد 
زيستن ايم. همين هم باعث شد راه ها و مفاهيم مختلفي را براي رسيدن به آن 
جست وجو كنيم. شادي را شايد نتوان در يك چيز جست. مثال وقتي صبح از 
خواب بيدار مي شويم و زندگي را دوباره آغاز مي كنيم، براساس مفاهيم پيشيني 
ممكن است صداي يك پرنده روزمان را بسازد. شايد يك خبر خوب ما را از انبوه 
نااميدي نجات دهد و شادي مثل خون تا صورت مان خود را بكشاند و عضالت 
گونه هاي عبوس شده مان را كمي تحريك كند. شادي يك صدا، شادي يك بو، 
شادي يك مزه، رنگ، لباس، هوا و به قول شاعر، هوشنگ ابتهاج: شادي آزادي، 
وقتي كه مي گويد: »... اي شادي آزادي/ روزي كه تو بازآيي/ با اين دل غم پرورد/ 

من با تو چه خواهم كرد؟...«
  

اما انگار شادي بايد با نوعي احساس رضايت هم همراه شود، اگر نه كامل نيست. 
مثال چطور مي تواني وقتي از چند جهت بدن و اعضا و جوارح ات درد مي كند 
شاد باشي؟ يا چطور با جيب خالي بايد شاد بود؟ چطور وقتي دو دستي بايد 
به زندگي بچسبي مي خواهي شــاد هم زندگي كني؟ انگار بويي از رضايت به 
مشام ما كه هر روز يك ايراد در آينه بهمان وارد است، نمي رسد و راه محتوم، 
جز غم نيست. همين زمان كه از جهات مختلفي روان خود را گزيده ايم، درست 
در آن لحظه كه حس مي كنيم لعنت به اين زندگي غم انگيز، روانشناسان وارد 
مي شوند. شــايد با اين بيت از غزل حافظ كه »اگر غم لشكر انگيزد كه خون 

عاشقان ريزد/ من و ساقي بهم سازيم و بنيادش براندازيم«.
همين زمان است كه شــادي ها با دوزهاي پايين تجويز مي شــوند و ما ياد 
مي گيريم با مفهوم عجيب و غريبي طرف نيستيم. مثال مي توان با يك نوع غذا 
شاد بود يا يوگا كرد و به آرامش نسبي رسيد و در عين آرامش، رضايت خاطري 
هم از آن تحرك اندك به دست آورد. حتي پيشنهاد مي دهند موسيقي هاي 
شادتري گوش كنيد. فيلم هاي شــاد و كمدي ببينيد و اهداف كوتاه مدت و 
بلندمدتي تعيين كنيد. آنها معتقدند معنويت مهم ترين راه گريز از اين لشكر 

غم است، پس از آن هم غافل نباشيد.
  

حاال كه تا اين اندازه نيازمند شاد زيستن هســتيم، به نظر دسته بندي آن در 
اين وضعيت چندان مناسب نباشد؛ دسته بندي شادي به تجويزي و حقيقي. 
به نظر مي رســد ما در شــرايطي نيســتيم كه قدرت انتخاب داشته باشيم. 
پس به هر شــادي اي كه مي توانيد بياويزيد كه اين ريســمان در گريز است. 
سونجا ليوبوميرسكي، فارغ التحصيل از دانشــگاه هاي هاروارد و استنفورد و 
استاد دانشگاه كاليفرنياســت كه واحد هاي مربوط به روانشناسي اجتماعي 
و روانشناســي مثبت نگر را تدريس مي كند. او و همكارانش نظريه شادكامي 
پايدار را فرمول بندي كرده اند. آنها معتقدند ميزان شادكامي ما را يك خروجي 
از مجموع عواملي نشان می دهد كه بخشــي از آن قابل كنترل و بخش ديگر 
غيرقابل كنترل است: »سطح پايه« كه ناشي از عوامل وضعي، ژنتيك و ارثي 
است. »محيطي« كه شامل همه مسائل اجتماعي است و »ارادي و اختياري« 
كه كاماًل در كنترل ماست. او به ترتيب تأثير عددي هر يك از اين عوامل روي 

شادي را ۵۰ درصد ارثي، ۱۰ درصد محيطي و ۴۰ درصد ارادي مي داند.
اينطور كه پيداست ما در شادكامي خود بي تأثير نيستيم. مثال چه اشكال دارد 
وقتي از شادي حقيقي دوريم راه شاد شدن از تماشاي يك تصوير در شهر را 
بر خود نبنديم. كشورهاي مختلف راه هاي گوناگوني را براي رسيدن به شهر 
شاد داشتن پيموده اند. ما هم بايد چنين كنيم. هرچند اصال منظورمان در اين 
پرونده خوشي الكي و فراموشي و بي تفاوتي نيست. ما قرار است مفاهيم شادي را 
گسترش داده و درك نو تري از آن پيدا كنيم. مثال اجازه دهيم صداي يك پرنده 
حال مان را خوب كند يا روي نيمكتي در خيابان كه بسيار دنج است بنشينيم 
و كمي به دور و برمان نگاه كنيم. اين به معناي آن نيست كه دردهاي خود را 
فراموش كرده ايم، بلكه راهي است براي گشــودن افق هاي ذهني در تحمل 

دردهاي گذشته و نو و مهم تر از آن ادامه زندگي.

يادداشت يك

اگر غم لشكر انگيزد
نگار حسينخاني

خبرنگار

شادی در
زمانه کرونا

این شماره

چطور باید به شادي رسيد؟
شــادي احساســي گذرا و ناپايدار اســت. كسي 
نمي تواند قول دهد كه با تغييري جزئي در زندگي 
مي توان براي هميشه شاد بود و شاد ماند. هرچند 
راه هاي بســياري وجــود دارد كه بــه كمك آنها 
مي توان از نگراني و نااميدي خارج شد و به شادي 
نزديك تر. مثال توصيه مي شود زياد بخنديد. فقط 
اتفاقات خوشايند و شادي و سرور است كه مي تواند 
سطح اندورفين و ديگر هورمون هاي نشاط آور را باال 
ببرد و هورمون استرس را كاهش دهد. يا پيشنهاد 
مي شــود خوب بخوابيد، زيرا بيشــتر ما از خواب 
راحت و كافي محروميم. گاهي براي حفظ شادي 
الزم اســت »نه« بگوييد و كارهايي را كه ضروري 
نيســت و از انجام آن لذت نمي بريد كنار بگذاريد. 
پيشنهاد ديگر آن است كه فهرســتی از كارهاي 
روزانه تهيه كنيد، زيرا نوشــتن آن باعث مي شود 
فكرتان منظم شود و نگراني از شما دور بماند. دنبال 
انجام چند كار به شــكل همزمان نباشــيد. چون 
افرادی كه همزمان چند كار را با هم پيش مي برند، 
فشارخون باالتري نسبت به ديگراني كه روي يك 
كار متمركزند دارند. پيشنهاد ديگر توجه به باغچه 
اســت، چون فقط استشــمام هواي تازه و ورزش 
كردن نيست كه استرس را كاهش مي دهد، بلكه 
تميز كردن باغچه از علف هاي هرز، ديدن رويش و 
جوانه زدن گياهان و هرس درخت ها هم با شادي 
همراه است. مورد ديگر آنكه هوا را معطر كنيد. براي 
كمك به ديگران داوطلب شــويد، چون كمك به 
ديگران باعث مي شود از مشكالت خود دور شويد 
و به بهبود شــرايط اجتماعي تان كمك مي كند. 
بررسي ها نشان مي دهد كمك كردن باعث تقويت 
شادي، احساس رضايت از زندگي، اعتماد به نفس، 
سالمت جسم و كاهش افسردگي خواهد شد. گرچه 
حضور در جمع و ارتباط با ديگران يكي از عوامل 
كاهش دهنده استرس اســت، اما گاهي براي فكر 

كردن و تجديد قوا نياز است تنها باشيد.

چگونه بر افسردگي غلبه كنيم؟
افسردگي در انواع و اشكال متفاوتي بروز مي كند؛ 
افسردگي شديد، آتيپيك و افسردگي خويي)ديس 
تايمي(. از اين رو با توجه به نوع افسردگي روش هاي 
متفاوتي براي درمان آن درنظر گرفته شده؛ بدون 
دارو، مراجعــه به روانشــناس و بــا دارو. ازجمله 
كارهايي كه براي درمان افسردگي مي توان انجام 
داد، تغيير سبك زندگي است. اما براي تغيير سبك 
زندگي بايد چه كرد؟ در اين مورد توصيه مي شود 

كه پرجنب وجوش باشيد، زيرا با قدم زدن در خانه 
و غصه خوردن افسرده تر خواهيد شد. پس بايد از 
خانه خارج شويد و كاري را كه دوست داريد انجام 
دهيد. به اين فكر كنيد كه چه كاري ســرگرم تان 
مي كند. مسئله مهم اين است كه زمان افسردگي 
هيچ كاري لذتبخش نيست. فهرستي از كارهايي 
كه قبال از آنها لذت مي برديــد تهيه كنيد، يكي را 
انتخاب كنيد و انجام دهيد. دوستاني انتخاب كنيد 
كه خوش صحبت باشند و به حرف هاي شما گوش 
كنند. با آنها درددل كنيد و منشأ افسردگي تان را 
پيدا كنيد. در بسياري از مواقع اگر منشأ افسردگي 
خود را درست حدس بزنيد احساس بهتري خواهيد 
داشت. از سوي ديگر تالش كنيد واقع بين باشيد. 
اگر تالش كرديد و نتيجه نداد دنبال كار ديگري را 
بگيريد. ورزش كنيد. تحقيقات بي شماري نشان 
مي دهد كــه ورزش مي تواند بر افســردگي غلبه 
كند. توصيه ديگر آن اســت كه مشغله خود را كم 
كنيد. مثال گاهي ممكن است حس كنيد احساس 
افسردگي شــما به علت زمانبندي كردن بيش از 
حد امور است، بهتر اســت استراحت كنيد. وقتي 
افســرده ايد تصميم مهمي نگيريــد چون در اين 
زمان نمي توان قدرت تشخيص درستي نسبت به 
امور داشــت. تصميم هاي مهم زندگي بماند براي 
زماني كه حال تان بهتر شد. نزديك فروشگاه هاي 
بزرگ نشويد. ولخرجي  هم مثل پرخاش كردن به 
ديگران نتيجه عكس مي دهد. ســراغ يخچال هم 
نرويد، چون خوردن زياد هــم نتيجه عكس دارد. 
شايد در زمان خوردن حس بهتري داشته باشيد، 
اما وقتي دچار اضافه وزن شــويد افســردگي تان 
بيشتر مي شــود. بنابراين مناســب تغذيه كنيد، 
زيرا كليد ســالمت فيزيكي و رواني غذاي ســالم 
است. بنابراين بهتر اســت در طول روز وعده هاي 
متعــدد و كوچكي مصرف كنيد تــا انرژي تان در 
روز كاهش پيدا نكند. مطمئن شويد كه در طول 
شبانه روز 8ساعت خوابيده ايد. درباره نوع افسردگي 
خود بايد اطالعاتي داشــته باشيد. فاكتور مهم در 
درمان افســردگي شدت آن اســت. هرچه شدت 
بيشــتر باشــد، درمان قوي تری مورد نياز است. 
سعي كنيد تغييراتي ايجاد كنيد كه به شما كمك 
كند، استرس مديريت و از حجم آن كم شود، زيرا 
استرس زياد منجر به افسردگي می شود و شما را 

در معرض آسيب قرار مي دهد.

شاد باشيم، وقتي همه  چيز بد است، اما چگونه؟
برخی آمارها، نشــان مي دهد كه ايران از دســته  

ناشادترين كشورهاي جهان است. پيش بيني ناپذير 
بودن آينده و كنترل نداشتن بر مسائل استرس زاي 
زندگي از مهم ترين عوامل افت ســطح نشاط در 
جوامع مختلف است. شايد تصور كنيد حرف زدن 
از شادي در شرايط سخت واقع بينانه نباشد، اما بايد 
بدانيد منظور اين نيست كه با عينك خوش بيني به 
دنيا نگاه كنيد و حوادث و رويدادهاي تلخي را كه 
در اطراف تان رخ مي دهد، ناديده بگيريد. قصد اين 
است كه در شرايط سخت نيز شادي بيشتري را در 
زندگي احساس كنيم. كاری كه بسياري از مردم 
در نقاط مختلف دنيا به رغم كمبودها و مشكالت 

انجام مي دهند.
شادي يك حالت رواني و از نيازهاي اساسي انسان 
اســت كه به زندگي معنا مي دهد. هرچه به بخش 
بيشتري از شــادي در زندگي دســت پيدا كنيد 
آرامش بيشتري در خود حس خواهيد كرد. شادي 
به اين معنا نيست كه همه  چيز داشته باشيد و به 
همه آرزوهاي خود برسيد، بلكه معناي عميق تري 
دارد. بعضــي تصــور مي كننــد پــول، موقعيت 
اجتماعي، عشــق يا چيزهايي از اين قبيل دليل 
خوشحالي ديگران است و اگر آنها نيز اين چيزها 
را داشتند خوشحال بودند. اما بايد بدانيد كه همه 
اين موارد كه نكات مهمي در زندگي است، باعث 
شادي هميشگي نخواهد بود و مفهوم شادي واقعي 
با داشــتن اين امتيازات متفاوت است. تحقيقات 
نشان داده كه تقريبا ۵۰درصد از ميزان شادي ای 
كه هر فرد در زندگي تجربه مي كند، ژنتيك است. 
اما ۵۰درصد ديگر با آموزش محقق خواهد شد. از 
اين سهم ۵۰درصدي نيز فقط ۱۰درصد مربوط به 
موقعيت هاي اجتماعي، ثروت و شغل است. يعني 
نيمي از ميزان شادي وابسته به درك و باورهايي 
است كه در طول زندگي آموخته ايد، خالف آنچه 
گمان مي كنيم خوشــحالي و شاد زيستن اموري 
است كه بايد دنبال آن بگرديم. بنابراين به هرآنچه 
تصور مي كنيم به دست آوردنش باعث خوشبختي 
مي شــود چنگ مي اندازيم. درحالي كه احساس 
شادي مقوله اي اســت كه نيازمند تمرين كردن 
است تا تبديل به عادت شود. بعضي ها با وجود هر 
اتفاقي از زندگي لذت مي برند درحالي كه عده اي 
با هيچ چيز خوشحال نمي شــوند. اما بيشترمان 
بين اين دو حالت قرار گرفته ايم. طبيعي است كه 
به دليل مشكالت روزمره هر لحظه در يك حالت 
ثابت و پايدار نباشــيم. اما اگر مــدت طوالني ای 
است كه دچار احساسات منفي مانند غم هستيم، 
و نتوانسته ايم وضعيت خود را بهبود دهيم، نياز به 

تجديد نظري اساسي در باورها و افكار داريم. زيرا 
شادي يكي از مهم ترين نيازهاي زندگي در ميان 

مردم جهان است.

نقش هدف گذاري در بهبود وضعيت رواني 
احساســات را مي توان به دو دسته منفي و مثبت 
تقســيم كرد. وقتي عصبانيت، ترس، ناراحتي و 
حســادت و به طور كلي احساسات منفي را تجربه 
مي كنيد، ماهيچه ها منقبض و سطح هورمون هاي 
اســترس زا در بدن تان افزايش پيدا مي كند. اين 
مســئله دســتگاه ايمني بدن را از هم می پاشد و 
خطر ابتال به بيماري و عفونت را افزايش مي دهد. 
در مقابل عشق، خوشحالي، خوش بيني، پذيرش و 
همه احساسات مثبت باعث انبساط خاطر مي شود 
و آرامش و راحتي بيشــتري را در فــرد به وجود 
مي آورد. شاد بودن كار سختي نيست، فقط احتياج 
به تمرين دارد و بايد مدتي بيشــتر مراقب افكار، 
عادات و رفتارهايمان باشيم تا مواردي كه شادي 
ما را مي دزدد و ناآرام مان مي كند شناسايي كنيم. 
دو عقيده فراگير كه ســطح احساســات منفي را 
افزايــش مي دهند، »زياده خواهي« و اين شــرط 
است كه »من زماني خوشحال خواهم بود كه...«، 
و اين مخصوص آن دسته است كه تصور مي كنند 
هر چه بيشتر داشته باشند احساس بهتري خواهند 
داشــت، درحالي كه اگر چنين بود ثروتمندترين 
افراد دنيا خوشــحال ترين هم بودند. درست است 
كه هر يك از ما به ســطحي از درآمــد نيازمنديم 
تا احتياجات خود را برآورده كنيم، اما بيشــتر ما 
قرباني زياده خواهي خود هستيم. از نكات مهمي 
كه مي تواند احساس بهتري به زندگي افراد بدهد، 
هدف گذاري و مشخص كردن كار و فعاليت است. 
ســعي كنيم روي راه حل ها تمركــز كنيم چون 
نگراني بيش از حد انرژي   را هدر مي دهد. ســعي 
كنيم تمركز خود را معطوف بــه چيزي كنيم كه 
باعث بهبود زندگي مان مي شــود. وقتي كارها به 
آن شكل كه دلخواه است، پيش نمي رود، به جاي 
سرزنش ديگران و عذر و بهانه آوردن از خود سؤال 
كنيم اين موضوع چه درســي برای من داشته. با 
خودمان آشــتي كنيم چون تا اين آشــتي انجام 
نشود نمي توان با دنياي بيرون به سازگاري رسيد. 
با پذيرش گذشته و قدم به ســوي آينده بارمان را 
سبك كنيم. درست است كه نمي توان گذشته را 
تغيير داد، اما حتما مي تــوان راهي براي جبران يا 
جلوگيري از وقوع دوباره آن پيدا كرد. الزم اســت 
افكار را بازبيني كنيم چون هميشه درست نيستند 
و گاهي الزم است آنها را بررســي كنيم تا به اين 
نتيجه برسيم ذهن مان حقيقت را به ما گفته. يكي 
از احساسات مشكل آفرين اين است كه افكار منفي 
مشكل آفرين ناخواسته به ذهن مي چسبند. براي 
اينكه بتوانيم خود را از زير بار افكار و احساســات 
منفي نجات دهيم، سعي كنيم با آن ارتباط برقرار 
كرده يا درك شان كنيم. خواهيم ديد كه راحت تر 

رها مي شوند.

شادي یك حالت 
رواني و از نيازهاي 

اساسي انسان 
است كه به زندگي 

معنا مي دهد. 
هرچه به بخش 

بيشتري از شادي 
در زندگي دست 

پيدا كنيد آرامش 
بيشتري در خود 

حس خواهيد كرد. 
شادي به این معنا 

نيست كه همه  چيز 
داشته باشيد و 

به همه آرزوهاي 
خود برسيد، بلكه 
معناي عميق تري 
دارد. بعضي تصور 

مي كنند پول، 
موقعيت اجتماعي، 
عشق یا چيزهایي 
از این قبيل دليل 

خوشحالي دیگران 
است و اگر آنها 

نيز این چيزها را 
داشتند خوشحال 

بودند

»باید شــاد باشــيم، اما چگونه؟« این 
مهم ترین پرسشي است كه در این روزها 
گریبان مان را مي گيرد. كمپين هایي براي 
شاد بودن تشكيل مي شود، سيمنار و همایش هایي با عنوان شادكامي عضو 
مي پذیرند و آدم ها بدون آنكه بخواهند، بي لبخند از كنار هم مي گذرند. 

درحالي كه شــادي به عنوان یكي از نيازهاي اساســي انسان هر روز از 
زندگي مان دور و دورتر مي شــود. اما اگر بخواهيم شاد زندگي كنيم باید 
به چه ابزار و لوازمي مجهز شویم؟ در این باره و بيشتر با مهناز اسماعيلي، 
روانشناس صحبت كرده و از او خواســته ایم براي غلبه بر افسردگي و 

رسيدن به شادي در روزهایي آلوده به غم، راهنمایي مان كند.

زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار
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این شماره

خنده هاي امتيازآور
IMDB مروري بر شادي آورترین فيلم ها به انتخاب

سالي
  محصول سال2016    تهيه كننده و كارگردان: كلينت ايستوود    نويسنده: 

تاد كومارنيكي    بازيگران: تام هنكس، آرون اكهارت و الرا ليني
فيلم براساس داستان واقعي فرود اضطراري پرواز 1549یواس ایرویز روي 
رودخانه هادسون توسط كاپيتان چزلي سالي شولنبرگ و كمك خلبان 
جف اسكيلز است كه منجر به نجات جان تمامي مسافران و خدمه هواپيما 
مي شود. پس از این اقدام، سالي به قهرمان تبدیل مي شود اما آسيب هاي 
رواني حادثه با او باقــي مي ماند و او را درگير اعتياد به الكل مي ســازد و 
همزمان راه نجاتي براي فرار از توجه رسانه ها براي خود و خانواده اش پيدا 
نمي كند و همچنين باید دليل فرود اضطراري اش بر رودخانه را براي هيأت 

ملي امنيت حمل ونقل آمریكا توجيه كند.

جري مگواير
  محصول سال1996    نويســنده، تهيه كننده و كارگردان: كامرون كرو  

  بازيگران: تام كروز، كوبا گودينگ جونيور، رنه زلوگر و رجينا كينگ
فيلم الهــام گرفته از داســتان واقعي زندگي مدیر برنامه ورزشــي ليگ 
استاینبرگ و ورزشكاري به نام تيم مك دونالد طي رقابت هاي فوتبال ملي 
سال1993 آمریكاست. در شرح داستان فيلم نوشته شده است زماني كه 
یك مدیر ورزشي درگير یك افشاگري اخالقي و به خاطر این افشاگري، از 
كار بيكار مي شود، تصميم مي گيرد فلسفه جدیدي را براي ادامه فعاليت 
به عنوان مدیر ورزشــي مســتقل در پيش بگيــرد، درحالي كه تنها یك 

ورزشكار و یكي از همكارانش مي پذیرند با او همكاري كنند.

در جست و جوي شادي
  محصول سال2006    كارگردان: گابريل موچينو    نويسنده: استيون كونراد    
تهيه كننده: ويل اسميت    بازيگران: ويل اسميت، تاندي نيوتون و جادن اسميت

فيلم براساس داستان زندگي حقيقي فروشنده اي موفق به نام كریس گاردنر 
است كه به مدت یك سال به همراه فرزند خردسال خود با بي خانماني و بي پولي 
دست و پنجه نرم مي كند. گاردنر در طول این یك سال عالوه بر تقال براي نجات 
از بي خانماني، باید براي حفظ حضانت پسرش و تالش براي نجات حرفه اي 
كه به تازگي تمامي زندگي اش را روي آن سرمایه گذاري كرده هم تالش كند.

ويل هانتينگ خوب
  محصول سال 1997    كارگردان: گاس ون سنت    نويسندگان: بن افلك و 
مت ديمن    تهيه كننده: الرنس بندر    بازيگران: رابين ويليامز، مت ديمن، 

بن افلك، استالن اسكاشگورد و ميني درايور
سرایدار و نظافت چي بيست ساله دانشــگاه  ام اي تي از نبوغ باال و مهارت 
خودآموز ریاضي برخوردار است. نبوغ او توسط یكي از استادان دانشگاه 
كشف مي شود اما ویل براي یافتن مسير درست و نجات از مشكالت زندگي 
به كمك نياز دارد. استاد دانشــگاه با نجات او از بازداشتگاه پليس براي او 
شرط مي گذارد كه از زندان رفتنش جلوگيري خواهد كرد اگر زیرنظر او 

ریاضي بخواند و در جلسات روانشناسي شركت كند.

روح
  محصول سال2020    كارگردان: پيت داكتر    تهيه كننده: استوديوي پيكسار  
  صداپيشگان: جيمي فاكس، تينا في، گراهام نورتون، ريچل هاوس و آليس براگا 
جو گاردنر، یك معلم موسيقي دبيرستان و نوازنده پيانوي سبك َجز پس از 
یافتن بزرگ ترین فرصت زندگي اش براي مشهورشدن و موفقيت، ناگهان 
با سانحه اي مواجه مي شود كه او را در سرزميني عجيب، جایي ميان زمين و 
زندگي پس از مرگ به دام مي اندازد و او در مسير رهایي از آن و بازگشت به 
زندگي، نگاهش به زندگي، شادي و مرگ به كلي دستخوش تحول مي شود.

ادي عقاب
  محصول سال2016    كارگردان: دكستر فلچر    تهيه كننده: آدام بولينگ

  نويسندگان:  شان مك كاالي و سايمون كلتون    بازيگران: تارون اگرتون، 
هيو جكمن، كريستوفر واكن، آيريس بربن، جيم برادبنت

فيلمي دیگر براساس داستان واقعي زندگي ورزشكاري به نام ادي ادواردز كه 
توانست در المپيك زمستاني سال1988 جهان را بهت زده كند. فيلم درباره 
چالش هاي زندگي این ورزشــكار از دوران نوجواني تا زمان درخشش در 
المپيك زمستاني1988 است. او از دوران نوجواني درگير آسيب هاي فيزیكي 
و عشق و عالقه شدیدش به ورزش، به ویژه اسكي است و پافشاري اش براي 

شركت در مسابقات جهاني مسير زندگي او را تغيير مي دهد.

مثل ستاره ها روي زمين
  محصول سال2007 هندوستان    تهيه كننده و كارگردان: عامرخان    نويسنده: 
امول گوپته    بازيگران: دارشيل سفري، عامرخان، تيسكا چوپرا، ويپين شارما، 

ساشت انجينير و تانيا چدا
نگاه متفاوت یك محصول باليوودي به مشكالت، زندگي و جهان خيالي 
»ایشان«، پسربچه اي هشت ساله و مبتال به خوانش پریشي، جذابيت آن 
را دوچندان مي كند. ایشان اگرچه در هنر مهارت باالیي دارد اما به دليل 
ابتال به اختاللي كه نه معلم ها و نه والدینش چيــزي از آن نمي دانند، در 
درس هاي مدرسه با مشكالت جدي مواجه مي شود. درنهایت این مشكالت 
مسير زندگي این كودك را به مدرسه شبانه روزي مي اندازد؛ جایي كه معلم 

هنر او به تدریج متوجه ریشه مشكالت ایشان مي شود.

دست نيافتني ها
  محصول ســال2011    نويســنده و كارگردان: اوليويه ناكاش و اريك تولدانو
  تهيه كننده: نيكالس دووال آداسووسكي    بازيگران: فرانسواز كلوزه و عمر سي

فيليپ نویســنده اي ثروتمند، پس از آسيب دیدگي شــدید در سانحه 
پاراگالیدر، از گردن به پایين فلج مي شود. دســتيار او براي نگهداري از 
فيليپ به دنبال استخدام پرستار است و دریس، فرد سابقه داري است كه 
براي دریافت حقوق بيكاري نياز دارد گواهي مصاحبه كاري و ردشدن در 
مصاحبه را به مأموران دولت تحویل دهد. اما مصاحبه او خوب پيش مي رود 
و به عنوان پرستار فيليپ استخدام مي شود و ورود این پرستار به زندگي 

نویسنده، همه چيز را متحول مي سازد.

بخور، عبادت كن، عشق بورز
  محصول سال 2010    نويسنده و كارگردان: رايان مورفي   تهيه كننده: ديدي 
گاردنر   بازيگران: جوليا رابرتز، جيمز فرانكو، ريچارد جنكينز، ويوال ديويس، بيلي 

كردوپ و خاوير باردم
اليزابت گيلبرت، زني مدرن و توانمند است كه زندگي اي رؤیایي دارد اما 
همزمان احساس سرگشتگي و ناخشــنودي اش باعث مي شود زندگي و 
خانه را رها كرده و به دنبال چيزي كه حقيقتا در زندگي مي خواهد بگردد. 
این سفر دروني و بيروني گيلبرت را از حریم امنش بيرون مي راند تا هرچه 

در زندگي دارد را فداي تغيير كند.

مرضيه ثمره حسيني
روزنامه نگار

غذاهايشاديبخش
دكتر فریبا كوهداني، متخصص تغذیه و رژیم درماني، مي گوید 
توجه به اصل تنوع و تعادل در مصرف موادغذایي در سالمت و 

ایجاد احساس شادي و رضایت در افراد مؤثر است
اين نقل قول منتسب به لودويگ فويرباخ، فيلسوف آلماني، 
را شنيده ايد كه گفته »انسان آن چيزي است كه مي خورد!« 
به راستي چقدر رژيم غذايي بر اخالق آدمي اثرگذار است؟ و 
چقدر مي شود با غذاخوردن شاد شد؟ دكتر فريبا كوهداني، متخصص تغذيه و رژيم درماني و استاد 
دانشگاه علوم پزشكي تهران، مي گويد در سال 2019مقاله اي با موضوع اثر تغذيه بر خلق وخوي 

انسان منتشر شد كه به بررسي مجموعه مقاالت مرتبط با اثر مواد غذايي 
بر خلق وخو و ايجاد حس نشاط و شادي در انسان پرداخت. نتايج اين 
مقاله نشان داد كه بدون توجه به زمان و مكان جغرافيايي، تغذيه سالم 
تا ميزان زيادي روي ايجاد حس شادي اثرگذار است. درباره تغذيه سالم 
و موادغذايي اي كه بر ايجاد حس نشاط و شادي اثربخش اند، گفت وگوي 

كوتاهي با دكتر كوهداني داشته ايم كه در ادامه مي خوانيد.
 

تغذيه سالمي كه نشاط آور باشد، 
چه ويژگي هايي دارد؟

اصل مهم در تغذیه ســالم، تنوع است. یعني 
افراد از همه گروه هاي غذایــي )نان و غالت، 
سبزي ها، ميوه ها، گوشــت و حبوبات، شير و 
لبنيات و چربي ها( در رژیم خود مصرف كنند. 
اصل مهم بعدي این اســت كه در هركدام از 
این گروه هــاي غذایي نيز اصــل تنوع لحاظ 
شــود، یعني مثاًل از گروه ميوه ها فقط سيب 
را مصرف نكنيم، بلكه ميوه هایي به رنگ هاي 
مختلــف را بخوریم. این اصل بایــد در مورد 
همه گروه هاي غذایي رعایت شــود. سومين 
موضوع، مصرف متعادل موادي مانند روغن، 
شكر و نمك است. باید سعي شود مصرف این 
مواد را نسبت به مصرف معمولي كه در جامعه 
ماست، كمتر كنيم. همچنين استفاده كمتر 
از گوشت هاي فراوري شــده مثل سوسيس و 
كالباس، انواع فســت فود و نوشابه هاي گازدار 

توصيه مي شــود. اصل چهارم، به مقدار كافي 
غذاخوردن است، یعني نه اضافه تر و نه كمتر از 
نيازمان. درمجموع تاكنون ثابت شده كه رژیم 
غذایي مدیترانــه اي نمونه اي از الگوي غذایي 
سالم اســت. در این رژیم غذایي مصرف ميوه 
و سبزي بسيار باالســت، بر مصرف غذاهاي 
دریایي، مغزها و روغن زیتون تأكيد شده كه 
بسيار در سالمت انسان مؤثر است و همچنين 

مصرف گوشت قرمز كمتر است.
 مشــخصًا چه مواد غذايي اي 

مي تواند روي احساس شادي اثر بگذارد؟
در تحقيقاتي كه در این زمينه صورت گرفته 
است هنوز در زمينه نوع ميوه و سبزي و دیگر 
مواد غذایي به صــورت جداگانــه تحقيقات 
كامل نشده، اما توصيه بر تنوع و تعادل است. 
براي مثال، عالوه بر انــواع ویتامين و امالحي 
كه در هر كــدام از ميوه ها و سبزي هاســت 
كه به طورمســتقيم روي احســاس شــادي 

اثربخش اند، آنتي اكســيدان هاي موجود در 
ميوه ها و سبزي ها ضمن تقویت سالمت بدن، 
ممكن است نشاط آور باشند. بنابراین، در این 
تحقيقات اثر مواد غذایي به  صورت كلي بررسي 
و اثبات شده اســت. رژیم غذایي اي كه حاوي 
ميوه و سبزي بيشــتري باشد شادي بخش تر 
اســت. در این تحقيقــات توصيه شــده كه 
حدود 3تا 5ســهم ميوه و ســبزي به صورت 
روزانه در برنامه غذایي افراد گنجانده شــود. 
مطالعات نشــان مي دهد كســاني كه در هر 
وعده غذایي شان ميوه و ســبزي وجود دارد 
نسبت به آنهایي كه بعضي روزها ميوه و سبزي 
مصرف مي كنند ســالم ترند. بين ســالمت و 
احســاس نشــاط و رضایت از زندگي نيز اثر 
مســتقيمي وجود دارد. انســان هاي سالم تر 
معموالً باهوش ترند و ازآنجــا كه تصميمات 
درستي مي گيرند این روند روي حس نشاط 

و رضایت آنها از زندگي اثر دارد.
در مورد اثر موادي مانند شكالت 
يا چاي سبز بر ايجاد نشــاط و شادي هم 

نمي توان نظر قطعي داد؟
چاي ســبز حالت آرامبخش دارد و فالونوئيد 
موجود در شكالت تلخ نيز مي تواند در ایجاد 

حس شادي مؤثر باشد اما درصورتي كه متعادل 
مصرف شــوند. در مورد چاي ســبز به  دليل 
خاصيت چربي ســوزي آن شــاهد افراط در 
مصرف آن هســتيم كه مي تواند مضر باشد. 
مصرف روزانه یك ليوان چاي سبز مفيد است، 
البته براي تهيه چاي استفاده از برگ چاي به 
جاي چاي كيسه اي توصيه مي شود. در مورد 
شكالت تلخ نيز مصرف یك تكه 2در 2سانت 

در طول روز مي تواند مفيد باشد.
توصيه شما براي وعده هاي اصلي 

غذايي چيست؟
توصيه همچنان بر تنوع و استفاده از گروه هاي 
مختلف غذایي در هر وعده است. براي مثال، 
در وعده صبحانه فقط كره و مربا مصرف نشود. 
كره و مربا به علــت چربي و شــيریني زیاد، 
صبحانه چندان ســالمي نيست، براي رعایت 
اصل ســالمت و تنوع بهتر اســت با توجه به 
شرایط فردي، صبحانه هاي دیگري جایگزین 
شود. البته هيچ اشكالي ندارد كه بعضي روزها 
هم كره و مربا مصرف شــود اما نه هر روز! اگر 
خانواده اي داراي كودك و نوجوان است لبنيات 
كم چرب و استفاده از گروه سبزي ها در كنار 
نان و گروه پروتئين مثل نان و پنير و سبزي یا 

نان و تخم مرغ و خيار و گوجه گزینه مناسبي 
است. به جاي چربي كره مي شود از چربي هاي 
خوبي مانند گردو در ســفره صبحانه استفاده 
كرد و نــان و پنير و گــردو صبحانه مقوي اي 
است. یا تخم مرغ عالوه بر اینكه یك پروتئين 
خوب است چربي به نسبت كمتري نسبت به 
برخي پنيرها و خامــه و... دارد. در وعده ناهار 
و شام هم حتما ساالد و سبزي و روغن زیتون 
مصرف شود. در فرهنگ غذایي ما انواع خورش  
حاوي سبزي و حبوبات وجود دارد، البته تأكيد 
مي شود كه خورش چرب نشــود تا اثر مثبت 

مواد غذایي آن حفظ شود.
 اين روزها مصرف دمنوش رواج 
يافته. دمنوش هاي شادي بخش هم داريم؟ 

شما چه توصيه اي در اين زمينه داريد؟
اینجا هم بر اصل تعادل تأكيد مي كنم. متأسفانه 
اســتفاده افراطــي از دمنــوش، به خصوص 
دمنوش هاي آماده كه حاوي چند ماده مختلف 
هستند، اثرات ناگواري بر سالمت دارد. براي 
حفظ ســالمت و انرژي بخشــي مي تــوان از 
دمنوش هاي ســنتي كه در فرهنگ غذایي ما 
وجود دارد اســتفاده كرد مثاًل چاي زعفران یا 
انواع شربت سنتي مانند شربت گالب و زعفران 
به جاي نوشــيدني هاي گازدار. البته باید در 

مورد مصرف متعادل شكر مراقب بود.
 مكمل هاي دارويــي چقدر در 

ايجاد حس سالمت و نشاط مؤثرند؟
تنها مكملي كه درحال حاضر مصرف آن توصيه 
مي شود مكمل ویتامين دي است. باید توجه 
داشت كه مصرف خودسرانه مكمل ها ممكن 
است عوارض خطرناكي مثاًل براي كبد یا كليه 
داشته باشــد. افرادي كه رژیم غذایي سالمي 
دارند نيازي به مصرف مكمل ندارند مگر بنا به 
توصيه پزشك باشد. یك رژیم غذایي متنوع و 
متعادل در كنار سبك زندگي سالم كه در آن 
ورزش و خواب كافي وجــود دارد و از مصرف 
دخانيات و الكل پرهيز می شود، براي بانشاط 

كردن فرد مفيد است.

فوايد بي شــمار يوگا آن را به فعاليتي رايج در بين مردم دنيا 
تبديل كرده است، مخصوصا در دوران شيوع بيماري همه گير 
كرونا كه سالمت روحي و جسمي تحت فشار قرار گرفته است. 

يوگا از كلمه يوج به معناي پيوستن و يكي شدن مي آيد؛ يعني 
اتحاد جسم، ذهن و روح. در اين وضعيت نه فقط با خودمان بلكه با 

فضاي پيرامونمان، اجتماع و طبيعت نيز هماهنگ مي شويم. اثرهاي 
تمرين يوگا در مدت انجام و پس از آن هم اكنون در دست پژوهش 
دانشمندان و پزشكان سراسر جهان است. نتايج پژوهش ها نشان 
مي دهند كه آســاناها، پراناياماها، مودراها و بانداها شيوه هايي 
مؤثر براي احيا و حفظ سالمت جسمي و ذهني هستند. در ادامه 
به پرفروش تريــن كتاب هاي موجود در بــازار درخصوص يوگا، 
كالس هاي آنالين، شهريه ها و اثرات يوگا بر جسم و روان در دوران 

كرونا اشاره مي كنيم.

تأثير يوگا در دوران كرونا
تمرينات جسمي و تنفسي يوگا، انعطاف پذيري و قدرت 
عضالني را افزايش مي دهد، گردش خون و جذب اكسيژن 
و عملكرد سيستم هورموني را بهبود مي بخشد، عالوه بر 
اين تمرينات يوگا، با افزايش مقاومت عضالت تنفسي در 
برابر خستگي، كارايي آن را افزايش مي دهد. تكنيك هاي 
يوگا باعث كاهش هيجانات روحي مانند ترس و اضطراب 
می شود و اين عامل باعث گشاد شدن برونش ها و كاهش 
حساســيت در آنها شــده و در نتيجه باعث افزايش 
ظرفيت هاي ريوي مي شود. اين ورزش براي سالمندان كه 
با محدوديت هاي حركتي زيادي مواجهند نيز بسيار مفيد 
است. يوگا كمك مي كند بدن متناسب تر، ذهن آرام تر و 
روان متمركز تر شــود و كمك مي كند با پذيرش و درك 
شرايطي كه در آن قرار داريد رويكردي مثبت به زندگي 
داشته باشــيد. اين ورزش براي كساني كه بعد از بهبود 
بيماری كرونا ممكن اســت دچار افسردگي، اضطراب و 
رنج هاي رواني اند نيز بسيار ياريگر است. همچنين براي 
كساني كه عزيزی را از دست داده اند و با بحران شديد 

روحي و رواني روبه رو هستند.

كالس هاي آنالين از ۱۷۰هزار 
تا يك ميليون تومان

اين روزها كه امكان تمرين سركالس و به شكل حضوري 
در سالن هاي ورزشي وجود ندارد تمام كالس ها به صورت 
ويدئو كال و همراه با اصالح توسط مربي برگزار مي شود 
و پرتوجو )دانش آموخته يوگا( همزمان شــاهد انجام 
حركات تمريني مربي و ديگر پرتوجويان است. آيين نامه 
كالس هاي آنالين ثبت نام فرقي با كالس هاي حضوري 
ندارد، مدت زمان كالس ها 7۵دقيقه است و آموزش ها 
معموال از طريق پلتفرم گوگل دوو، اسكايپ، اينستاگرام 
و واتساپ داده مي شــود. كالس ها در سطوح مبتدي 
معموال براي ۸جلســه عمومي در ســطوح مبتدي، 
نيمه مبتدي و متوسط بين 170 تا 400هزار تومان است. 
البته به شــكل نيمه خصوصي براي همين تعداد جلسه 
شهريه هاي ارزان تري مانند 60هزار تومان سطح مبتدي 
نيمه خصوصي و شهريه هاي گران تري مثال ۵60هزار تومان 
نيمه خصوصی گرفته مي شود و براي جلسات خصوصي هم 
يك ميليون تومان. كالس هاي پيشرفته هم براي ۸ جلسه 
عمومي ۳00هزار تومان، تخصصي براي خانم هاي باردار 
12جلسه 420هزار تومان و يوگا درماني ۸جلسه ۳00هزار 
تومان برگزار مي شود. در اين كالس ها بستگي به سطوح 
مختلف و خواسته پرتوجو سبك هايي از قبيل آشتانگا، 
وينياسافلو، ساتياناندا، شيواناندا، هاتايوگا، پاوريوگا و 

يوگا بال تدريس مي شود.

كدام كالس ها مفيدترند؟
براي بهره بردن مفيد از كالس هاي يوگا بايد نخســت 
هدف خود را از اين كالس ها مشخص كنيد. اگر به دنبال 
تمرينات متعادل يوگا همراه با ريلكسيشن هستيد بايد 
به دنبال آموزش سبك ساتيناندا باشيد و اگر روی اين 
هدف خيلي تمركز نداريد مي توانيد ســبك 
شيواناندا را دنبال كنيد. ممكن است عده اي 
از شما به دنبال تمرينات قوي يوگا باشيد و 
دلتان بخواهد بعد از تمرين عرق كنيد، 
در اين صورت بايد ســبك آشتانگا را 
پي بگيريد و اگر شدت اين هدف خيلي 
قوي نيست مي توانيد سبك وينياسافلو 
را آموزش ببينيد. برخي از شما هم ممكن 
است به دنبال انجام حركات و تنوع هاي يوگا 
باشيد كه در اين صورت اگر بخواهيد يوگاي شما 
همراه با تنفس هاي يوگا همراه با حركات كششي، 
قدرتي و تعادلي باشد بايد ســبك پاوريوگا و اگر 
به دنبال تقويت عضالت شكم، پهلوها و باسن باشيد 
بايد سبك يوگا بال را آموزش ببينيد. تطابق دادن 
نوع آموزش با اهدافي كه مدنظرتان هست مي تواند 
احساس رضايت در شما از حضور در كالس مورد نظر 
را به وجود آورد و با رساندن شما به اهدافتان آرامش 

نصيبتان شود.

خديجه نوروزی
روزنامه نگار
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شــرح كامل هر حركت همراه با 
وضعيت آناتومي اندام ها به هنگام 
انجام آساناها، فلسفه يوگا پراناياما، 
سيكل هاي  تمركز،  تكنيك هاي 
انجام حركات يوگا و ده ها مطلب 
مرتبط بــا آموزه هــا و تمرينات 
يوگا كه مي تواند بــراي مربيان و 
شركت كنندگان در همه سبك هاي 
يوگا قابل استفاده باشد، ازجمله 
موضوعات اصلي اين كتاب است. 
كتاب »دايره المعارف آشــتانگا 
وينياسا يوگا« نوشــته مسعود 
موحدي، مربي يوگا در ايران، هند 
و چين، نخســتين كتاب به زبان 
فارسي است كه نويسنده آن ۵02 
آسانا را خود با استادي هرچه تمام 
شرح داده و به آناتومي اندام ها در 

هر حركت پرداخته است.
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نوشته سوامي ويشنودواناندا از 
شاگردان دكتر سوامي شيواناندا 
معروف ترين استاد يوگاي قرن 
بيستم جهان است. كامل ترين، 
جامع ترين و پرمحتوا ترين كتاب 
مرتبط با آساناها، فلسفه يوگا، 
تمركز فكر )مديتيشن(، پاكسازي 
اندام هاي داخلي بــدن با يوگا 
)شات كارما(، تمرينات تنفسي 
يوگا »پرانايام«، وانهادگي كامل 
بدن )شاواسان(، تغذيه مناسب 
رژيم غذايي يوگا و ده ها مطلب 
مرتبط با يوگا است كه مطالعه آن 
براي همه عالقه مندان به سالمت 
و جسم مي تواند مفيد باشد. اين 
كتاب اطالعــات جامع و كامل و 
تمريناتی كاربردي برای بدن و 

ذهن ارائه می كند.

 پراناياما
 )انرژي حياتي در يوگا(

  مؤلف: مايا ماچوه
  مترجم: ساعد احمدي

  تاريخ نشر: 1۳96
  قيمت: 70000 تومان

برجسته ترين آموزش هاي عملي 
يوگا به بخش  ورزشــي آسانا و 
تمرينات تنفسي پراناياما مربوط 
مي شود كه هر دو در سالم سازي 
جسم و روان انسان نقش مهمي 

ايفا مي كنند.
اين كتاب شــامل شش بخش: 
تنفس از ديــدگاه يوگا، تنفس 
از نگاه دانش امــروز، آمادگي 
براي پراناياما، شيوه هاي سنتي 
پرانايامــا، برنامه هاي تمريني 
و كاربرد هــاي درماني پراناياما 

است.

 آموزش يوگا
براي كودكان

  مولف: سوامي نيرانجان آناندا 
ساراسواتي

  مترجم: غزاله آدم پور
  تاريخ نشر: 1۳99 

  قيمت: 70000 تومان
امروز فعاليــت در حوزه يوگاي 
كودكان در بسياري از كشورهاي 
غربي تبديل به تجارت بزرگی 
شده اســت. هدف اصلي اين 
كتاب راهنمايي كردن كساني 
است كه به نوعي با كودكان در 
ارتباط هستند و مي خواهند در 
انجام تمرينات يوگا با كودكان، 
خالقانه عمل كننــد و در عين 
حال كــودكان را از مزاياي يوگا 
بر جسم و ذهن بهره مند كنند، 
باعث بروز خالقيت در كودكان 
شوند و كمك كنند كه كودكان 
در آينــده شــهرونداني قابل 

اعتماد شوند.

يوگا، ذهن، بدن
  نويسنده: منوچهر البرزي

  مترجم: مريم باقرلباف
  تاريخ نشر: 1۳۸۳

  قيمت: 100000 تومان
كتابي جامــع، كامل و پرفروش با 
قطع بــزرگ، تمام رنگي با كاغذ 
گالسه به نويســندگي منوچهر 
البرزي كه به شرح كامل تمرينات 
يوگا ازجمله آســاناها، پراناياما، 
مديتيشن، وانهادگي كامل بدن، 
رژيــم غذايي يوگا، يــوگا براي 
كودكان، يوگا براي ســالمندان و 
يوگا براي زنان باردار پرداخته و 
تا كنون دوبار به چاپ رسيده است.

روش طراحي تمرين يوگا 
  نويسنده: مارك استفنز
  مترجم: سارا وطن آبادي

  تاريخ نشر: 1۳97
  قيمت: 110000 تومان

اين كتاب ازجملــه معتبرترين 
كتاب هاي مرتبط با شيوه طراحي 
كالس هاي يوگاست كه نحوه انجام 
حركات و چيدمان تمرينات را به 
سمع و نظر خواننده مي رساند. اين 
كتاب مورد نياز هر مربي و پرتوجو 
يوگاست كه قصد دارد دانش يوگا 

را به عالقه مندان آن انتقال دهد.

یوگا مي تواند نقش بسزایي در يوگاعليه كرونا
مراقبت هاي رواني- اجتماعي و توانبخشي

 بيماران كووید-19 داشته باشد. به ویژه مي تواند در 
از بين بردن ترس و اضطراب بيمار مفيد باشد

سميرا رحيمی
روزنامه نگار
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شادی در
زمانه کرونا

این شماره

بگذار كودك درونت بخندد
نگاهي به كاركرد و ایده هایي كه باشگاه هاي خنده براي 

ترویج شادي اجرا مي كنند

بحــران كرونــا تبعــات ویرانگر و 
چند وجهــي اي بــر زندگــي افراد 
در سراســر جهان داشــته. در كنار 
پيامدهاي اقتصادي و سياسي شــيوع این بيماري، زیستن در جهان 
كرونایي، زندگي روزمره افراد و گروه هاي اجتماعي را متاثر كرده است. 
ترس از بيماري و مرگ، افســردگي ناشــي از خانه نشيني، سوگواري 
براي مرگ عزیزان، ازدســت رفتن امكان تفریح و مســافرت، ناراحتي 
ازدست دادن شغل و كسب وكار و... شــادي را به امري سخت دسترس 
براي افراد تبدیل كرده اســت. جامعه ایراني نيز در طول دو سال اخير 
متاثر از شرایط ایجادشده از كرونا، در غم و اندوه فرو رفته. كارشناسان بر 
این باورند كه تالش براي شادبودن در كنار همبستگي انساني، عواملي 
هستند كه تحمل دشــواري هاي جهان كرونایي را براي افراد تسهيل 
مي كنند. كالس هاي »باشگاه هاي خنده« كه از آنها به یوگاي خنده نيز 
تعبير مي شود، در طول چند ســال اخير از گزینه هایي بوده كه افراد با 
هدف شادبودن و خندیدن در آن شركت مي كنند. این گزارش، نگاهي 

به كاركرد این باشگاه ها قبل و بعد از شيوع كرونا دارد.

خنده و تاب آوري كرونا
شــادي و خنده در كنار كنش ها، احساسات بشردوســتانه و همپنين 
حس همبستگي در ميان انسان ها به شكل مستقيم و غيرمستقيم در 
شرایطي كه همه افراد تجربه مشتركي از یك رنج یا بحران دارند مانند 
آنچه درخصوص كرونــا رخ داده، مي تواند تــاب آوري افراد را تا حدي 
افزایش دهد؛ زیرا خنده و حس همدلي، نوعي فاصله عاطفي با فاجعه 
رخ داده ایجاد كرده و سبب مي شود كه افراد راحت تر با ترس و اندوه شان 
كنار بيایند. این امر مهم سبب شده كه در بعضي از كشورهاي اروپایي، 
شركت هاي تجاري به فكر ساختن اَشكال جدید و متنوعي از شوخي ها 
با هدف ایجاد خنده و تفریح در مردم باشند. تبليغات طنز روي كاالها 
مخصوصا كاالهایي كه به كرونا مربوط مي شــود یا ساخت برنامه هاي 
مختلف طنز از این راهكارهاست. ازآنجاكه بسياري از مردم در جریان 
بحران كرونا احساس استيصال مي كنند، ایجاد امكاني براي خندیدن 
حتي براي زماني كوتاه مي تواند تحمل مشكالت را آسان كند. ساخت 
برنامه هاي طنز تلویزیوني و سایر محصوالت فرهنگي طنزآميز، از دیگر 
راهكارهایي است كه بسياري از كشــورها براي مواجهه با كرونا به كار 

مي گيرند.

باشگاه هاي خنده، حضوري و آنالين
باشــگاه خنده یا یوگاي خنده در ســال 1995 توســط دكتر »مادان 
كاترینا« تاسيس شد. این تكنيك براي خنده، تركيبي از یوگاي تنفس، 
حركات كششي و خنده هاي بي قيد و بدون دليل است كه وقتي به صورت 
جمعي انجام شــود خنده ها نيز واقعي مي شوند. باشگاه خنده ادعایش 
این است كه با آموختن بي دليل خندیدن، به افراد كمك مي كند سخت 
نگيرند و به جنبه هاي شــاد زندگي نيز توجه كنند. این باشگاه ها چند 
سالي است در ایران مورد توجه كساني كه توان پرداخت شهریه آن را 
دارند قرار گرفته است. شهریه باشــگاه خنده براي 5جلسه در  ماه بين 
500تا 700هزار تومان اســت. این كالس ها پيش از شيوع كرونا بين 
15 تا 30شركت كننده داشتند. شركت كنندگان این باشگاه ها از همه 
رده هاي سني و طبقات اجتماعي هســتند، البته استقبال زنان از این 

قبيل كالس ها بيشتر است.
ایده مركزي باشــگاه خنده، بيداركردن كودك درون اســت، به این 
معنا كه مربيان باشــگاه به افراد یاد مي دهند چگونه به كمك تكنيك 
خنده بي مقدمه، به كودكي كــه بي دليل مي خنــدد و حتي از دیدن 
شــكلك و ادا ذوق زده مي شود، بدل شوند. بخشــي از تمرین هاي این 
باشگاه در كنار موســيقي و حركات كششي و تنفســي، انجام كارها و 
اداهاي مختص كودكان و نوزادان به صورت دو به دو یا گروه هاي سه یا 
چهارنفري است. حين انجام این حركات، افراد اصواتي شبيه »هاهاها« 
و »هوهوهو« از خود درمی آورند و درحالي كه مثال دست هایشان را به 
باال تكان مي دهند یا زبان شان را درآورده اند، براي چند دقيقه بي وقفه 
مي خندند. باور معتقدین به اثرگذاري این سبك از خنده این است كه 
افراد زندگي را زیادي جدي مي گيرند، عقالنيت و منطق در كنار الزامات 
كنترل كننده زندگي مدرن و همچنين دشواري ها و سختي هایي كه هر 
كسي به نوبه خود با آن مواجه است، سبب شده كه كودك درون افراد 
كه بي دليل مي خندیده، بميرد، بنابراین تكنيك ها و آموزش باشگاه یا 
یوگاي خنده به افراد مي آموزد براي شــادبودن و خندیدن الزم نيست 
حتما دليل ویژه اي داشته باشــند. افرادي كه در این باشگاه ها شركت 
كرده اند مدعي اند كه به طورمتوســط تأثيرات مثبــت یوگاي خنده تا 
45دقيقه بعد از انجام آن ادامه دارد. همچنين، تكنيك هاي انجام شده 
براي سيســتم قلبي و عروقي بدن مناسب است و فشار خون را كاهش 
مي دهد و مبليغين باشــگاه خنده بر این باورند كه این شــيوه ها حتي 
مي تواند در بهبود حــال بيماران قلبي و عروقي مؤثر باشــد. رهایي از 
اســترس و مجهزكردن افراد به نگــرش مثبت از دیگــر كاركردهاي 

باشگاه هاي خنده است.
كمی پس از شيوع كرونا باشــگاه هاي خنده تعطيل شد و مدتي بعد، 
بعضي از آنها به صــورت خصوصي با هزینه ماهانــه یك ميليون تومان 
شروع به كار كردند. بسياري از باشــگاه هاي خنده اما به صورت آنالین 
فعاليت خود را ادامه دادند و صدها نفر به عنوان مربي یا آموزش دهنده 
یوگاي خنده در پلتفرم هاي مختلف شــبكه هاي مجازي شروع به كار 
كردند. این كالس ها به افراد مي آموزند كه چطور حتي به صورت انفرادي 
بخندند و حركات را انجام دهند. خندیدن با صداي بلند در جلوي آینه 
به تقليد از حركات حيواناتي مانند شيِر هنگام غرش، از تمرینات باشگاه 
خنده به صورت آنالین است. شل و ریلكس كردن عضالت بدن به كمك 
خنده هاي زیاد یا كم، از دیگر تكنيك هاي یوگاي خنده است كه افراد 

به صورت انفرادي یا خانوادگي مي توانند در منزل انجام دهند.

خنده هاي سخيف به بهانه كرونا
با شيوع كرونا و عارض شــدن تبعات روحي آن، شاهد رشد چشمگير 
كانال هاي طنــز در فضاي مجازي بــه بهانه خنداندن مــردم در ایام 
كرونایي هســتيم. اما محتواي اغلب این كانال ها و به ویژه پيج هایي كه 
هر كدام هزاران فالوئر دارند، بسيار سخيف، زرد و به ویژه جنسيت زده 
است. متأسفانه گردانندگان این پيج ها با شوخي هاي جنسي و جوك 
و كليپ هاي جنسيت زده كه موضوع محوري شان مسخره كردن زنان 
و دختران است، سعي در خنداندن دیگران دارند. در غياب برنامه هاي 
شادي كه ساخت آن وظيفه رادیوتلویزیون و رسانه های رسمی است و 
در نبود طرح و برنامه اي جدي براي شادكردن فضاي عمومي شهرها و از 
طرفي به دليل فقدان مهارت شادزیستن نزد بسياري از ما ایرانيان، به نظر 
مي آید همه در ميانه تجربه مشتركي از درد و رنج و ازدست دادن هاي 
هر روزه گرفتار آمده ایم. تجربه بحران هاي جهاني نشان مي دهد جهان 
پساكرونا براي كشــورهایي كه فكري به حال روان رنجور مردمان شان 

نكنند، جهاني اندوهبار و ترسناك خواهد بود! 

موســيقي از عجيب ترين پديده هاي جهان 
است. از آن دست پديده ها كه دردسترس بودن 
آن باعث شــده تا غلظت شگفتي هايش براي 
بيشتر مردم كاسته شود. اما كمي دقيق تر و موشكافانه تر اگر به آن نگاه 
كنيم، تمامي مراحل خلق آن، از اتصاالت غريب مغزي و مهارت هاي 
شگفت انگيز يك آهنگساز گرفته تا ايجاد اصوات دلنشين از توده اي 
فلز و چوب و درنهايت تأثيري كه اين اصوات بر روح و روان انســان 
مي گذارند شبيه به معجزه هستند.  اگر هنوز اين شگفتي را باور نداريد، 
به آهنگ هايي فكر كنيد كه اشعار خوانده شده در آنها را نفهميده ايد، 
اما شــما را به گريه انداخته و آرام، شــاد يا غمگين ساخته اند. يا به 
صحنه هايي از فيلم هاي ژانر وحشت كه با قطع كردن صداي موسيقي 
متن، به صحنه هايي خنده دار تبديل مي شوند. با اين همه تأثيرگذاري 
عميق موسيقي قطعا فراتر از حس هايي است كه در لحظه در انسان 

ايجاد مي كند.

يافته هاي علمي درباره اثربخشي موسيقي
دانشمندان سال هاست كه درحال پژوهش روي تأثيرات موسيقي بر روان و 
بدن انسان هستند و مداركي تا این حد قابل اثبات از این اثرگذاري به دست 
آورده اند كه براساس آن دوره هاي موسيقي درماني در گوشه و كنار جهان 
به راه بيندازند. براي مثال براســاس مقاله اي كه در سال2015 در نشریه 
لنست منتشر شد، افرادي كه پيش، حين و پس از عمل جراحي به موسيقي 
گوش مي كنند درد و اضطراب كمتري را به نســبت دیگر بيماران تحمل 
مي كنند، درحدي كه نيازي به دریافت مسكن ندارند. این نتایج از بازبيني 
آزمایش هایي كه روي 7000بيمار مختلف انجام شــده بود به دست آمده 
است. براساس این نتایج افرادي كه اجازه داشتند نوع موسيقي را خودشان 
انتخاب كنند، نسبت به دیگر بيماران درد كمتري احساس كرده و ُمسكن 
كمتري هم دریافت مي كردند. محققان دانشــگاه پاویــا در ایتاليا هم در 
سال2015 دریافتند موسيقي درماني مي تواند در درمان و بهبود وضعيت 
روحي افراد مبتال به بيماري هاي اعصاب مانند پاركينســون، زوال عقل، 

سكته مغزي و  ام اس تأثيرگذاري باالیي داشته باشد.
در سال2017 محققان دانشگاه دارهام و زوریخ در پژوهشي به این نتيجه 
رسيدند كه حتي موسيقي غمگين مي تواند در بهبود روحيه افراد تأثيرگذار 
باشد و در آنها احســاس آرامش و خوشــي ایجاد كند؛ اگرچه تعدادي از 
شركت كنندگان در این پژوهش احساس غم و اندوه را با شنيدن موسيقي 
غمگين گزارش كرده اند. نتایج چنين مطالعاتي مي تواند چگونگي تنظيم 

احساسات انسان با استفاده از موسيقي را توضيح دهد و در موسيقي درماني 
و بازتواني با استفاده از موسيقي كاربرد داشته باشد. 

محققان دانشگاه آكسفورد هم در ســال2013 این پدیده فراگير را تأیيد 
كردند كه افراد در لحظات غمگين زندگي، مانند از دســت دادن افراد یا 
روابط، براي احساس آرامش به موســيقي غمگين رو مي آورند. به گفته 
محققان، موســيقي غمگين در چنين شــرایطي جایگزین فرد یا رابطه 
ازدست رفته مي شود، درست مانند دوســتي كه عميقا فرد را مي شناسد 

و درك مي كند.
اما چه نوع موســيقي اي افراد را شــاد مي كند؟ پژوهشي كه در2013 در 
نشریه Positive psychology منتشر شد نشــان داد افرادي كه براي 
بهبود روحيه خود به موســيقي شــاد گوش مي كنند، در عرض دوهفته 
مي توانند روحيه خود را باال ببرند و شادي را در خود تقویت كنند؛ بر كسي 
پوشيده نيست كه شادي كليد بهبود عملكرد مغز در تفكر و تصميم گيري 
است. محققان دانشگاه ميســوري معتقدند روحيه باال و ایجاد شادي در 
انسان در ایجاد سالمت فيزیكي باالتر، افزایش درآمد و ایجاد رضایت بيشتر 

در روابط اجتماعي تأثيري قابل توجه دارد.

موسيقي هاي شادي بخش
روانشناســي هلندي در ســال2015 به درخواســت یك گروه موسيقي 
الكترونيك بریتانيایي به نام آلبا فهرســتي از قطعات موســيقي را كه از 
توانایي شاد كردن اكثریت مردم برخوردار است تهيه كرد. جيكوب جوليچ 
با توجه به این موضوع كه موسيقي موضوعي كامال سليقه اي است، عالقه 
به موسيقي موضوعي كامال شخصي و وابســته به بستر اجتماعي و روابط 
انساني است و بر این اساس نوشتن فرمولي موســيقایي براي شادكردن 
انسان ها كاري عجيب و غریب اســت، پژوهشي عمومي به راه انداخت و از 
مردم درخواســت كرد نمونه اي از آهنگ هایي كه در آنها احساس خوب 

ایجاد مي كند را معرفي كنند.
 او سپس نمونه هاي معرفي شــده را مورد بررســي قرار داد تا دریابد چه 
ویژگي هایي از موســيقي با شــادي در ارتباط اســت. جوليــچ دریافت 
آهنگ هایي كه ریتمــي ســریع تر از آهنگ هایي بــا ضرباهنگ 140 تا 
150بيت در دقيقه دارند، براساس یكي از كليد هاي اصلي موسيقي نوشته 
شده اند و اشعار آنها درباره رویدادهاي شــادي بخش است، براي اكثریت 
مردم شادترین نوع موسيقي هستند. او این شاخصه ها را در قالب معادله اي 
گنجاند و فهرستي از قطعات موسيقي را تهيه كرد كه آثار برخی گروه هاي 

مشهور موسيقی در آن جا گرفته اند.

دكتر فروتن، محقق علوم رفتاري: افزایش هورمون هاي 
سرخوش كننده مانند اندروفين و كاهش هورمون كورتيزول باعث 
تنظيم وضعيت اضطراب، فشارها و انقباضات روانشناختي مي شود

خندهسيستمتنفسیراتقويتمیكند

زندگي آميخته اي از نوسانات رفتاري، وقايع و حوادثي است كه 
باعث به هم ريختگي اوضاع روانشــناختي و فيزيكي ارگانيسم 
هوشمند يا همان انسان مي شــود. با رويكردهاي مختلفي كه 
در زندگي ما وجود دارد ارگانيسم هوشمند سعي مي كند به هر شكل ممكن خودش را در برابر اين 
ناكامي ها، تعارضات و به هم ريختگي ها و آريتمي هاي اجتماعي و فردي ســازگار كند و از آنجا كه 
خيلي از واكنش ها به صورت غيرارادي است، گاهي ما شاهد تفاوت هايي در عملكرد افراد نسبت به 
يكديگر مي شويم. از طرف ديگر تركيب ابعاد مختلف وجود آدم اين وضعيت را به بار مي آورد كه گاهي 
شما با عبارتي به نام سايكوسوماتيك روبه رو مي شــويد. سايكوسوماتيك تأثير آالم روانپزشكي 
و روانشناختي روي فيزيك است. يعني شــما به متخصصي براي سردرد، مشكالت گوارشي يا هر 
درد ديگري مراجعه مي كنيد و آنجا مي شــنويد كه اتفاق خاصي نيفتاده و شما از اعصاب به اين روز 
افتاده ايد. اما بسياري از شما درك علمي و پزشكي نداريد كه اين موضوع چقدر مسئله مهمي است و 
شايد در برخي موارد خوشحال هم باشيد كه آن ارگان خاص دچار بيماري نشده و فقط اعصاب درگير 
شده كه آن هم شايد مهم جلوه نكند. درصورتي كه اختالالت عصبي مي تواند عملكرد مغز و نخاع را 
تحت تأثير قرار دهد و ما به مرور شاهد اختالالت عملكردي و آسيب رسيدن به اندام ها باشيم. با اين 
مقدمه در گفت وگو با دكتر مصطفي فروتن، روانشناس، مدرس و محقق علوم رفتاري، به اين موضوع 

اشاره مي كنيم كه چرا بايد شاد باشيم و شادي و شادكامي چه فوايدي دارد؟

اختالل در عملكرد هورمون ها
یكــي از هيجاناتي كه 
ارگانيســم هوشــمند 
تجربه مي كنــد تجربه 
شادي در برابر غم است. 
انسان به دنبال كاميابي 
و رســيدن بــه اهداف 
خود داراي یك حس بهتري مي شــود و اصطالحا 
كاميابي باعث ایجاد حس اميدواري و شــادكامي 
در افراد مي شــود. اما باید دید ایــن حس از نظر 
علمي و تركيب فيزیكي و روانشناختي با ارگانيسم 
هوشمند چه مي كند. قبل از اینكه بدانيم چرا باید 
شاد باشيم باید از این بُعد به موضوع نگاه كنيم كه 
چرا نباید ناشاد باشيم. افراد ناشــاد به مرور دچار 
درگيري هاي روانشــناختي و روانپزشــكي مانند 
اســترس، افســردگي، ترس هاي مدام و متوالي 
مي شوند. بدن این افراد به عالوه كساني كه داروهاي 
ضدبارداري اســتفاده مي كننــد و تحت مباحث 
هورمون درماني هستند، بعد از مدت كوتاهي دچار 
اختالل در عملكرد هورمون ها مي شود. هورمون ها 
غدد دروني هستند كه درون موجودات زنده وجود 
دارند و ترشحات خود را درون خون مي ریزند و این 
مواد شيميایي به اندام هاي هدف منتقل مي شود و 
تجربه هيجاني را به نوعي به فرد مي رساند. وقتي مغز 
پيامي را درك مي كند و متوجه مي شود كه محتوا و 
تفسير آن چيست، یك اتصال فرمان كه باعث ایجاد 
ترشح یا كاهش ترشح در سطح سلولي مي شود را 
به وجود مي آورد و به طور كلي كنترل عمومي بدن 
درگير مي شود. ميزان ترشــح هورمون ها به طور 
كلي به وسيله دســتگاه عصبي كنترل مي شود و 
اساسا تنظيم ميزان ترشح هورمون ها با مقدار خود 

هورمون به دو شكل مثبت و منفي انجام مي شود. 
وقتي ما خسته هستيم بنا به دليلي احساس كمبود 
قند در وجود ما هســت كه باعث مي شــود تعادل 
اعصاب مان را از دست بدهيم كه یك محرك منفي 
باعث ایجاد پيامد منفي مي شود. از این روست كه 
ناشــاد بودن براي بدن مخرب اســت چراكه انواع 
مختلفي از هورمون ها به صورت مداوم و شبانه روزي 
بر عملكردهاي مختلف بدن ما، چه از نظر فيزیكي و 
چه منتالي تأثير مي گذارند و بعضي مستقيما روي 
رفتار ما و بعضي روي خلق و خوي ما اثر مي گذارند.

هورمون هاي شادي
مهم ترین دليلي كه محركي براي شادبودن ما در 
بيشترین ساعات شبانه روز است این است كه بدن را 
تحریك كنيم تا انواع مختلف هورمون هاي شادي را 
ترشح كند كه از طریق فعاليت هاي مختلفي نه فقط 
لبخند زدن ترشــح مي شــوند. چراكه ترشح این 
هورمون ها باعث افزایش بهبود عملكرد ارگانيسم 
مي شــود. دوپامين یكي از هورمون هاي شــادي 
است. وقتي احساس خوبي را تجربه مي كنيم باعث 
مي شود كه یك رفتار خوشایند داشته باشيم و این 
انتقال  دهنده عصبي، سيســتم مربوط به دریافت 
پاداش را در مغز ما هدایت مي كند. به عنوان مثال 
هنگامي  كه در محل كارتان مورد ستایش مدیر یا 
همكاران خود قرار مي گيرید، مغز درواقع دوپامين 
خو شمزه اي به سمت شــما پرتاب مي كند و بعد از 
آن، لبریز از احساس جذاب سرخوشي مي شوید؛ 
این احســاس نيز باعث مي شود رفتار خوشایندي 

داشته باشيد.
   سروتونين نيز یكي دیگــر از هورمون هاي 
شــادي زاســت كه باعث ایجــاد خلــق و خوي 

معجزه موسيقي شاد
كدام سبك موسيقي شادي بخش است؟

ضد افســردگي مي شــود و تقویت كننــده خلق 
و خوســت. یكي از عللي كه پيــاده روي یا ورزش 
حال تان را بهتر مي كند، وجود همين انتقال دهنده  

عصبي شگفت انگيز است.
   اكسي توســين هم یكي از هورمون هاي 
شــادي بخش اســت. كاركــرد ایــن هورمون و 
انتقال دهنده  عصبي با سطح رضایت فرد در زندگي 
ارتباط مؤثري دارد. این هورمــون در فيزیولوژي 
و شادي زنان نســبت به مردان نقش مهم تري ایفا 
مي كند. به خاطر داشته باشــيد كه وقت گذراندن 
با دیگران، خانواده و دوســتان نزدیــك و بودن با 
عزیزان تان باعث تحریك ترشــح اكسي توســين 

مي شود.
   اســتروژن هم به عنــوان یكــي دیگر از 
هورمون هاي شادي به شكل گيري سروتونين كمك 
مي كند، از شما دربرابر تحریك پذیري و اضطراب 
محافظت مي كنــد و باعث مي شــود خلق وخوي 

پایدارتري داشته باشيد.
اما اگر ما به هر شكل ممكن استرس و ناشادكامي 
را در زندگــي تجربه كنيم ترشــح این هورمون ها 
به شدت تحت الشعاع قرار مي گيرند و اتفاقات بدي 

را به بار خواهد آورند.

تقويت سيستم ايمني بدن
شادكامي و شــادي حالتي را براساس ترشح هاي 
هورموني شادي آور به بار مي آورد كه باعث تقویت 
سيستم ایمني بدن مي شود. از آنجا كه ارگانيسم 
هوشمند به دنبال افزایش كارایي خود است و ميل 
به بقا دارد به دنبال این اســت كه ســطح عملكرد 

مغزي خودش را در باالترین حالت ممكن قرار دهد 
لذا احساس شادكامي و شادي باعث افزایش توان 
ایمني فرد در برابر مشكالت پيش روي فرد مانند 
اجتماعــي، اقتصادي یا فردي-عاطفي مي شــود. 
خندیدن یا داشتن احساس شادي موجب كاهش 
انواع بيماري ها و حتــي موجب ایجاد تغييراتي در 
سيستم تنفسي ما مي شود و به همين ترتيب مغز 

عملكرد بهتري خواهد داشت.
هر قدر ترشــحاتي كه درباره آن صحبت كردیم به 
ســمت مثبت برود باعث كنترل استرس مي شود 
و ســطح آن را كاهش مي دهد. به لحاظ علمي هم 
اثبات شده افرادي كه مي توانند خود را با خندیدن 
تخليه كنند مغز را فریب مي دهنــد. درواقع مغز 
نمي تواند تشخيص دهد كه دليل خندیدن واقعي 

است یا غيرواقعي. گویي به دنبال دليل نيست.
افزایــش هورمون هــاي ســرخوش كننده مانند 
اندروفين و كاهش هورمون كورتيزول باعث تنظيم 
وضعيت اضطراب و فشارها و انقباضات روانشناختي 

است.
وقتي در مورد ضرورت و چرایي شــادي صحبت 
مي كنيم یا ضرورت پرهيز از مشكالتي كه منتج به 
ایجاد افسردگي ها و اختالالت خلقي پایدار مي شود 
صحبت از عملكرد مغز است كه تحت تأثير همين 
واكنش هاست. بدن انسان ســرزميني است كه تا 
روزي زنده ایــم در آن زندگــي خواهيم كرد. پس 
هركدام از ما با شــناخت بهتري كــه مي توانيم از 
خود داشته باشيم درنهایت مي توانيم باعث شویم 
كه وضعيت پایداري سالمتي مان تا روزي كه زنده 

هستيم در حالت تضمين شده تري قرار گيرد.

شادترين طرفداران موسيقي
 Onbuy نتایج یك نظرسنجي كه در سال2021 توسط وب سایت موسيقي
انجام گرفته است اما طرفداران موسيقي َجز را شادترین طرفداران موسيقي 
معرفي مي كند. در این نظرسنجي نظرات دو ميليون كاربر وب سایت ردایت 
درباره 27ژانر مختلف موسيقي مورد بررسي قرار گرفتند تا تعداد نظراتي 
كه بار حسي مثبت و شاد داشــتند مشخص شــود. نتایج این بررسي ها 
نشان داد طرفداران موسيقي َجز شادترین افراد در ميان طرفداران دیگر 
ژانرهاي موسيقي هستند. ميزان شــادي و رضایت از زندگي این افراد دو 
برابر طرفداران موسيقي پاپ برآورد شــده است، در حدي كه در ازاي هر 
100نظر، 77نظر حاوي كلماتي با بار مثبت و شاد بوده است. پس از َجز، 
طرفداران موســيقي متال در رتبه دوم و طرفداران اوپرا در رتبه سوم قرار 
گرفته اند و در نهایت طرفداران موســيقي فولكلور چهارمين و طرفداران 
موسيقي كالسيك دهمين افراد شاد در جهان دسته بندي شده اند. شيرین 
آتچكن، روانشناس، درباره نتایج این نظرســنجي مي گوید كه موسيقي 
َجز تأثيرات مثبتي بر روان انسان دارد و كامال استرس زداست. این سبك 
موسيقي به صورت فيزیكي بر بدن تأثير مي گذارد، ضربان قلب را كاهش 
مي دهد و در فرد احســاس آرامش ایجاد مي كنــد. پژوهش هاي دیگري 
كه روي موسيقي َجز انجام گرفته اند هم نشــان از آن دارند كه این سبك 
موسيقي بر انسان تأثيري درمانگر داشته و حافظه المي، تمركز و روحيه 
افراد را بهبود مي بخشد. به گفته این روانشناس، دو سبك َجز و متال و دركل 
عالقه مندي به هر سبك موسيقي در رونق بخشيدن به جوامع هم اثرگذارند 
زیرا افراد بستري مشترك براي گفت وگو و برقراري ارتباط با یكدیگر پيدا 
مي كنند و احساســات خود را بيشتر با یكدیگر به اشــتراك مي گذارند؛ 
رفتاري كه در مجموع به واسطه ایجاد حس پذیرش و دریافت عشق، باعث 

افزایش شادي و روحيه مثبت در انسان خواهد شد.

شيوا نوروزي
روزنامه نگار

مرضيه ثمره حسينی
روزنامه نگار

سبا ثروتی
روزنامه نگار

شادكامي و شادي 
حالتي را براساس 

ترشح هاي هورموني 
شادي آور به بار 

مي آورد كه باعث 
تقويت سيستم 

ايمني بدن مي شود. 
از آنجا كه ارگانيسم 

هوشمند به دنبال 
افزايش كارايي خود 

است و ميل به بقا دارد 
به دنبال اين است كه 
سطح عملكرد مغزي 
خودش را در باالترين 
حالت ممكن قرار دهد 
لذا احساس شادكامي 
و شادي باعث افزايش 

توان ايمني فرد 
در برابر مشكالت 

پيش روي فرد مانند 
اجتماعي، اقتصادي 

يا فردي-عاطفي 
مي شود

در سال2017 محققان 
دانشگاه دارهام و 

زوريخ در پژوهشي به 
اين نتيجه رسيدند كه 
حتي موسيقي غمگين 

مي تواند در بهبود 
روحيه افراد تأثيرگذار 
باشد و در آنها احساس 
آرامش و خوشي ايجاد 

كند؛ اگرچه تعدادي 
از شركت كنندگان در 
اين پژوهش احساس 

غم و اندوه را با شنيدن 
موسيقي غمگين 

گزارش كرده اند
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شادی در
زمانه کرونا

این شماره

چرا بعضي افراد شادتر هستند؟

»شادي یك احســاس دروني اســت نه بيروني 
بنابراین به آنچه هستيم بســتگي دارد نه آنچه 
داریم.« این جمله از نویسنده اي به نام هنري ون 
دایك است. در قرآن نيز بر شادي تأكيد شده و در آیه 58سوره یونس خطاب 
به پيامبر گفته شده است:» بگو به فضل و رحمت خدا باید خوشحال شوند؛ 

كه این، از تمام آنچه گردآوري كرده اند، بهتر است.«
بنابراین باید قبول كنيم كه شادي واقعي از درون افراد نشأت مي گيرد و ناشي 
از نگاه آنها به زندگي است. افراد براي شاد بودن باید مهارت خودآگاهي را در 
خود تقویت كنند و بدانند كه چه كسي هستند؟براي چه مأموریتي قدم در 
این دنيا گذاشته اند؟ زماني كه افراد نسبت به جایگاه خود در دنيا آگاه شوند، 
بهتر مي توانند حس شادي را در خود پرورش دهند. فراموش نشود كه منظور 

ما از شادي، حسي مستمر و دروني است.
توجه به داشــته ها و موهبت هاي الهي مســيري براي شاد زیستن است كه 
ميان افراد شــاد و غمگين مرزبندي ایجاد مي كند، زمانــي كه افراد هر روز 
به موهبت هاي الهي توجــه كنند و هر روز نعمت هــاي دروني و بيروني كه 
خداوند به آنها داده اســت را برشــمردند و حتي روي كاغذ ثبت كنند، این 
روحيه قدرداني مي تواند منجر به شادي شود. در همين راستاست كه ما در 
جامعه با افرادي روبه رو مي شویم كه شادتر هستند چرا كه این افراد نسبت به 

داشته هاي خود آگاهي دارند.
خوش بيني مهارتي اســت كه موجب شادي مي شــود، زماني كه با وجود 
مشكالت بســيار، افراد نگاهشان را نســبت به زندگي مثبت كنند، كمتر به 
نداشته ها مي پردازند تا روحيه خوش بيني را تقویت كنند و شادتر شوند. افكار 
مثبت و قرار گرفتن در جمع افراد مثبت اندیش بر حس شادي اثر گذار است و 
باید قبول كنيم كه خوش بيني، درست همانند بدبيني، واگيردار است. تكرار 
واژه هاي مثبت نيز به عنوان یك راهكار براي شادتر زیستن معرفي مي شود، 

این تكرار موجب مي شود تا حس شاد بودن به افراد القاء شود.
در این ميان نباید فراموش كرد كه ورزش به عنوان یك اصل مهم براي شادتر 
زیستن شناخته مي شود و یكي از دالیل شادتر بودن افراد این است كه با تكيه 
بر ورزش شرایط را براي داشتن انرژي بيشــتر مهيا مي كنند. افرادي كه به 
شكل روزانه ورزش را انجام مي دهند، خون بيشتري به سمت مغزشان پمپاژ 
می شود و اكسيژن بيشتري مصرف مي كنند، ازاین طریق با دنيای اطرافشان 
بيشتر در صلح هســتند و در تصميم گيري هایشان به شكلي عمل مي كنند 
كه شادي بيشــتري را براي خود و اطرافيانشان رقم بزنند. با ورزش ميزان و 
ترشح هورموني به نام آندروفين باال مي رود و این هورمون در بدن موجب حس 

خوشحالي و شادي مي شود.
كمك كردن به دیگران و مشــاركت در امور خيریه حتي براي مدت زماني 
كوتاه به افراد كمك مي كند به واسطه كمك به همنوع حس شادي و رضایت 
را در خود ایجاد كننــد. در واقع افرادي كه روحيه كمــك به همنوع دارند، 
زندگي شادتري را تجربه مي كنند. افرادي كه سخاوتمندانه رفتار مي كنند، 

نسبت به افرادي كه تصميمات خودخواهانه مي گيرند، شادتر هستند.
مصرف صحيح موادغذایي موجب مي شــود تا ســطح حس شادي در افراد 
متفاوت باشــد، در جامعه امروز بسياري دســت به حذف مواد غذایي سالم 
زده اند و فست فودها را در سبك زندگي جدید خود جاي داده اند. فست فودها 
و غذاهایي كه مواد افزودني دارند عالوه بر آنكه بر ســالمت جسم اثر منفي 
مي گذارند، موجب اختالالت روحي نيز مي شــوند. مطالعه اي نشان داد كه 
مصرف فست فود با نرخ باالتر افسردگي مرتبط است و هرچه ميزان مصرف 
فست فود شما بيشتر باشــد، این خطر نيز افزایش مي یابد. مطالعه اي دیگر 
كه در نشریه Brain، Behavior، and Immunity منتشر شد، نشان داد 
زناني كه یك رژیم غذایي سرشــار از غذاهایي كه موجب التهاب مي شوند، 
مانند نوشابه ها، كربوهيدرات هاي پاالیش شده، گوشت قرمز و مارگارین را 
مصرف مي كردند در مقایسه با زناني كه یك رژیم غذایي سرشار از مواد غذایي 
ضد التهاب مانند چربي هاي سالم، سبزیجات و ميوه ها را مصرف مي كردند، با 
41 درصد خطر بيشتر براي ابتال به افسردگي مواجه بودند. بسياري از افرادي 
كه سوءتغذیه یا تغذیه نادرست دارند، به سرعت ناراحت، عصباني و غمگين 
مي شوند و نمي توانند زندگي شادي را براي خود رقم بزنند چرا كه از جانب 

بيماري هاي روحي و جسمي محاصره خواهند شد.
بنابراین مشــخص شــد كه چرا برخي افراد شــادتر هســتند، افرادي كه 
مهارت هاي ذكر شــده را در زندگي فرا گرفته باشــند و به آن عمل كنند، 
زندگي شادتري نسبت به دیگران خواهند داشت البته در این ميان نمي توان 
به طور كامل از متغيرهاي بيروني مانند شــرایطي كه افــراد در آن زندگي 
مي كنند، چشم پوشيد. برخي فرهنگ ها مروج شــادي و برخي مروج غم و 
اندوه هستند، نكته اي كه مي تواند در ســبك زندگي افراد و قرار گرفتن آنها 
در جایگاه شادترین یا افسرده ترین افراد تأثير داشته باشد. شرایط مدیریتي 
و اقتصادي كشورهاي مختلف بر ایجاد حس شــادي افراد مؤثر است و اگر 
بخواهيم آمارهاي جهاني را مالك قرار دهيم باید با تكيه بر آمار سازمان ملل 
گفت كه در سال گذشته و همزمان با شيوع كرونا، كشورهایي همچون فنالند،  
ایسلند، دانمارك، ســوئيس، هلند، ســوئد، آلمان، نروژ، نيوزیلند و اتریش 
به عنوان 10كشور شاد دنيا معرفي شدند و كشوري مانند افغانستان به دليل 
درگيري هاي داخلي در رتبه غمگين ترین كشــور قــرار گرفته بود. در این 
ارزیابي مالك هایي همچون وضعيت كلي سالمت رواني و نقش همبستگي 
اجتماعي و اثرگيري آن از دستورهاي خانه ماني و رعایت فاصله گيري فيزیكي 
بررسي شده بود. بنابراین در رابطه با بررسي دالیل شادتر بودن برخي از افراد 
نمي توان شرایط بيروني را به طور كامل حذف كرد و تنها به تغييرات روحي و 
رواني افراد چشم دوخت. همانطور كه آموختن مهارت هاي الزم براي داشتن 
یك زندگي شــاد مي تواند زمينه را براي حفظ تعادل روحي و رواني و ایجاد 
حس شادي دروني مهيا كند، فشــارهاي بيروني متعدد مي تواند در مسير 

رسيدن به این شادي مستمر مانع هاي بسياري ایجاد كند.

محمدحسين توانايي
مدرس سبک و مهارت های زندگی

برگ آخر

به محض تعطيلي 
شهرهاي ايتاليا 

به دليل جلوگيري 
از شيوع بيماري، در 
دوراني كه ايتاليا در 

ميان كشورهايي 
با باالترين ميزان 

مرگ ومير قرار 
گرفته بود، 

فرهنگ جديدي 
برگرفته از فرهنگ 

پرجنب وجوش 
ايتاليايي در 

خيابان هاي شهرها 
و روستاهاي مختلف 

ايتاليا ظهور پيدا 
كرد

چگونه مردم شهرهاي مختلف جهان روحيه خود را در دوران كرونا حفظ كردند؟

زايش شادی از دل غم 

واكنش هاي اميدبخش به نوعي هویت فرهنگي 
هر كشور را در شــرایط بحران آشكار می كند. 
در زمانه كرونا  هر شــهر براي مقابله با انزوا در 
قرنطينه، فرهنگ قرنطينه مختص خود را خلق 
كرد. اگر فریاد هــاي اميدبخش »ووهان نجات 
مي یابد« در تاریكي و ســكوت مرگبار ماه هاي 
اول آغاز همه گيري و ممنوعيت كامل تردد در 
شهر ووهان چين، آوازخواني و  ساززدن از بالكن 
خانه ها در شهرهاي اســپانيا، آمریكا و ایتاليا را 
به یاد دارید، این یكي از نخســتين جنبش هاي 
مردمــي در باالبــردن روحيه شــهر در دوران 
قرنطينه بود. اگرچه دولت هاي محلي و ملي هم 
در تصميم گيري هایي كه براي اجراي پروتكل ها 
داشتند، بر حفظ روحيه شهروندان خود بي تأثير 
نبودند. با این همه اقدامات خودجوش مردمي، 
مانند نوشتن پيام هاي اميدبخش پشت پنجره 
خانه ها، خرید اقالم خوراكي براي سالمندان و 
نيازمندان، برگزاري جشن تولد براي كودكان 
جلوي در خانه ها، نوشتن پيام هاي اميدبخش 
در پياده روها یا گذاشــتن دسته هاي گل پشت 
در خانه ها، اصلي تریــن جنبش هایي بودند كه 
توانستند جریان اميد و شادي را در ميان مردم 
حفظ كنند و مردمان ایتاليا در این حوزه، یعني 

ایجاد خودجوش شادي پيشگام جهان بودند.

شادي خودجوش
به محض تعطيلــي شــهرهاي ایتاليا به دليل 
جلوگيري از شــيوع بيمــاري، در دوراني كه 

ایتاليا در ميان كشــورهایي با باالترین ميزان 
مرگ ومير قرار گرفته بــود، فرهنگ جدیدي 
برگرفته از فرهنگ پرجنب وجوش ایتاليایي در 
خيابان هاي شهرها و روستاهاي مختلف ایتاليا 

ظهور پيدا كرد.
 پنجــره و بالكــن خانه ها به مركــز جهان هر 
خانواده ایتاليایي تبدیل شــد. هــرروز تعداد 
زیادي از افراد پيام هایي مانند »همه  چيز درست 
خواهد شــد« را پشــت پنجره یا به ميله هاي 
بالكن خانه هاي خود نصــب مي كردند، براي 
همســایه هاي خود دســت تكان مي دادند و 
با یكدیگر احوالپرســي مي كردنــد و در ادامه 
روز كنســرت هاي محلي از پشــت پنجره ها 
و روي بالكن ها بــه رایگان به اجرا گذاشــته 
شــده یا موســيقي با بلندگو با صــداي بلند 
براي همســایه ها پخش مي شــد. این سبك 
زندگي در كمتر از دو هفته در ایتاليا شــایع و 
به بخشي حياتي از زندگي ایتاليایي ها تبدیل 
شد و از شهري به شــهر دیر منتقل شد تا اميد 
و شادي در سرتاسر كشور پخش شود. خواندن 
گروهي سرود ملي ایتاليا در روستاها و شهرها 
از پشــت پنجره خانه هــا، اوپراخواني از روي 
بالكن خانه ها، نواختن انواع ســازها و خواندن 
ترانه هاي اميدبخش حتي در تاریكي شــب ها 
همگي به نماد روحيه ایتاليایي در سخت ترین 
لحظات قرنطينه تبدیل شــدند. در این دوران 
ایتاليایي هــا به صورت همزمان راس ســاعت 
12ظهر پشت پنجره ها یا بالكن ها مي رفتند و 

كادر درماني كشور خود را تشویق مي كردند؛ 
رسمي كه انتشار ویدئوهاي آن در شبكه هاي 
اجتماعي باعث شد در فرانسه، اسپانيا و دیگر 
كشورهاي جهان هم باب شــود. روزنامه ها و 
چهره هاي شناخته شده ایتاليا انگيزه آشپزي 
در خانه را براي شــهروندان این كشور تقویت 
كردند و با چاپ دســتورهاي غذا یا برگزاري 
الیو هاي اینستاگرامي، افراد بيشتري را تشویق 
كردند تا آشــپزي را بار دیگر به بخشي جذاب 
از زندگي خــود تبدیل كننــد. جوان ترها هم 
در ایــن دوران در ایتاليا بيكار ننشســتند و با 
ایجاد گروه هایي محلي، اقــدام به انجام خرید 
و پرداخت قبض هــاي ســالمندان و ناتوانان 

محله كردند.

عطر خوش نان
دولت فرانسه در دوره اي مجبور شد محدودیت 
شدید تردد در شهرها را به اجرا بگذارد و تمامي 
كســب وكارهاي غيرضروري را تعطيل سازد. 
اما این تعطيلي شامل حال كسب وكارهایي كه 
به گفته دولت »وجودشــان براي حيات مردم 
فرانسه ضروري بود« نمي شد و نانوایي ها یكي از 
این كسب وكارها بودند. نانوایي در فرانسه مانند 
ایران و بســياري از دیگر كشورها جزئي حياتي 
از زندگي اجتماعي شهروندان هستند و دولت 
فرانسه با باز نگه داشــتن این مراكز تالش كرد 
حس زندگي را در خيابان هاي خالي و ســاكت 
شهرهاي فرانسه جاري نگه دارد. فروشگاه هاي 

پنيــر، ســيگار و شــيریني پزي ها از دیگــر 
كســب وكارهاي ضروري در فرانسه بودند. به 
این ترتيب 33هزار نانوایي در فرانسه به فعاليت 
خود ادامه دادند تا هــرروز صبح بوي نان تازه 
باگت فرانســوي ها را با رعایــت پروتكل ها به 
نزدیك ترین نانوایي محل برسانند. فرانسوي ها 
معتقدند نخستين فروشگاهي كه یك كودك 
فرانســوي از آن خرید مي كند، نانوایي و تنها 
مكانــي كه ســالمندان محلــه مي توانند در 
طول روز در آن ارتبــاط اجتماعي نزدیكي با 
همسایه هاي خود داشته باشــند هم نانوایي 
است. نان باگت یكي از نمادهاي مهم فرانسه 
است، پس نانوایي تحت هيچ شرایطي نباید از 

زندگي فرانسوي ها حذف شود.

مهماني آنالين
زندگي شــبانه و حضور گروهــي در كافه ها، 
رستوران ها یا كنســرت ها در آلمان و به ویژه 
در شهر برلين ســنتی قدیمی است كه با آغاز 
محدودیت هــاي كرونا، به كلي متوقف شــد. 
دولت آلمان رسما به شــهروندان برلين اعالم 
كرد مهماني ها و دورهمي هاي هرشب خود را 
به صورت تنها و در خانه برگزار كنند. با این همه 
طرحي دولتي به نام UWS نجات بخش صنعت 
سرگرمي و روحيه عالقه مندان به خوشگذراني 
و مهماني هاي شــبانه شــد. در این طرح كه 
با همكاري 245مركز و ســالن كنسرت اجرا 
شــد، برنامه هاي موســيقي به صورت زنده و 
آنالین براي شــهروندان برلين پخش مي شد 
تا عالقه منــدان بتوانند به صــورت آنالین در 
مهماني هاي شــبانه یا كنسرت ها حضور پيدا 
كنند، هنرمندان مورد عالقــه خود را ببينند 
و درصورت تمایل، بــراي حفظ این صنعت یا 
پشــتيباني از هنرمندان، مبالغــي را هم اهدا 
كنند. این راهكار شــيوه اي بود براي تشكيل 
دورهمي هاي آنالین و حفظ شــادي و روحيه 

شهروندان برليني در دوران قرنطينه.

كمپ در حياط پشتي و سفر به جنوبگان
قرنطينه در استراليا و نيوزیلند چهره اي متفاوت 
از تمامي دیگر كشورهاي جهان داشت. در این 
حد متفاوت كه هزاران اســتراليایي به دليل 
قرنطينه سفت و سختي كه دولت استراليا وضع 
و اجرا كرد براي ماه هایي طوالني نتوانســتند 
به خانه هاي خود بازگردند. همزمان، بسياري 
از فعاليت هــاي خــارج از خانه شــهروندان 
استراليا عمال متوقف شــد و استراليایي هاي 
عاشــق كمپينگ و طبيعت گردي محكوم به 
خانه نشيني شدند. با این همه صنعت كمپينگ 
اســتراليا براي حفظ روحيه شــهروندان این 
كشــور برنامه اي بــه اجرا گذاشــت تا صدها 
هزار نفر را تشــویق كند در طــول تعطيالت 
عيد پاك به كمپ بروند، البته در حياط خانه 
یا روي پشــت بام، چادر و آتــش به پا كنند و 
از حيات وحــش زیباي اســتراليا لذت ببرند؛ 
البته به صورت آنالین و زنــده. تصاویري زنده 
از حيات وحش اســتراليا توسط دوربين هاي 
مداربسته مناطق محافظت شده براي افرادي 
كه به این طرح پيوســته بودند پخش مي شد 
تا حس حضور در طبيعت بــراي آنها تداعي 
شود. همچنين در بازه اي از زمان كه همچنان 
مرزهاي بين المللي اســتراليا بسته شده بود، 
توري ویژه بازدید هوایي از جنوبگان در استراليا 
به راه افتاد. پرواز به جنوبگان در استراليا پروازي 
داخلي محسوب مي شود و افرادي كه به دليل 
محدودیت ها قادر به سفر نبودند مي توانستند 
در این پرواز یك روزه مناطق مختلف جنوبگان 
را از داخل هواپيما مشاهده كنند و اطالعاتي از 
اكتشافات كاشفان و محققان درباره جنوبگان 

به دست بياورند.

صحبت كردن از شادي در دوره هاي پراضطراب مرگ و زندگي، سرخوشانه و دور از واقعيت به نظر مي آيد. دستيابي 
به شادي در لحظاتي از زندگي كه تا پيش از آغاز همه گيري كرونا عادي تلقي مي شد هم كار دشواري بود. حال تصور 
شادماندن در وضعيتي كه مجبور باشيم چندين هفته يا  ماه در انزواي قرنطينه باقي بمانيم، دائم نگران سالمت خود و 
عزيزانمان باشيم و نيز مقايسه وضعيت بحراني كشور با وضعيت رو به بهبود ديگر نقاط جهان چيزي جز نااميدي و يأس به دست مان ندهد، كامال غيرممكن و 
محال به نظر مي رسد. با اين همه، هراندازه كه ايده شاد باقي ماندن در اين وضعيت خنده دار به نظر بيايد، واقعيت اين است كه بشر در دوران بحران بيش از هر 
زمان ديگري به شادي نياز دارد. انسان ها براي بقا مجبورند به هر شكل ممكني روحيه خود را حفظ كنند. اين تفكري است كه گروه هاي كوچكي از شهروندان 
در شهرها و جوامع مختلف جهان به آن پايبند مانده اند و چه بســا با اقدامات كوچك و خيرخواهانه خود جان بسياري را از غرق شدن در تاريكي يأس و 
نااميدي نجات داده اند. اين اقدامات معموال خودجوش و مردمي بوده اند زيرا مقامات شهرها و جوامع از ابتداي همه گيري تا به امروز كه بيشتر نقاط جهان با 
واكسيناسيون گسترده، اكثر محدوديت ها را برداشته اند، بر اجراي محدوديت هاي اجتماعي و پروتكل ها متمركز بوده اند تا ايجاد روحيه و شادي در جوامع.

 بيش از یك ســال و نيم 
اســت كه همه ما به نوعي 
خانه نشين شده ایم یا بين 
مســير خانه و محل كارمان - نهایتا- در رفت وآمدیم. 
شــادكردن شــهري كه این روزها ميزبــان زندگي 
كرونازده ما شده، شــهري كه پيش از این هم چندان 
سياست هاي شــاد كردن آن در دستور كار نبوده، كار 
آســاني نيســت. اما شــاید بشــود با درنظرگرفتن 
تمهيداتي، ضمن رعایت پروتكل هــا،  كار مؤثري در 
همين شــرایط هم كرد. براي این منظور، مي توانيم 
از تجربه همســایگان خود هم استفاده كنيم. مثال در 
وین، روزهاي یكشنبه جلوي كاخ شهرداري این شهر، 
فيلم هایي در فضاي باز به نمایش گذاشته مي شود یا 

برنامه و نمایش زنده اجرا مي شود.
موســيقي هاي خياباني و اجراي كنسرت در فضاي 
زنده، با رعایت فاصله و ماسك، مي تواند جان تازه اي 

به شهرها ببخشــد. اجراي نمایش هاي خياباني هم 
صدالبته مي تواند روح در خيابان هاي شهر بدمد. چرا 
از خودمان این چيزها را دریغ كرده ایم؟ شــهر به این 

اتفاق ها زنده است.
تهران از نظر رنگ،  مرده است. مي توان نماهاي مختلف 
ســاختمان ها در شــهر را رنگ آميزي شاد و مالیمي 
كرد. رنگ در بهبود روحيه افراد بســيار مؤثر اســت. 
نقاشــي و رنگ به دیوارها و فضاهاي مــرده زندگي 
تازه اي مي بخشد. مي توان شــهروندان را تشویق به 
پوشــيدن لباس هاي رنگي كرد و آنها را از پوشيدن 
مدام رنگ هاي تيره با فرهنگســازي برحذر داشت. 
صداوســيما مي تواند بــا حركت در چنيــن جهتي، 
با آگاهي بخشــي و فرهنگســازي، مردم را به سمت 
شاد بودن سوق دهد. شــهر و مردم در تعامل مداوم با 
یكدیگرند و شــادكردن آنها به یكدیگر بستگي دارد. 
شهروندان اميدوار مي توانند چهره شهر را زیباتر كنند 
و شهر رنگي و سرسبز مي تواند مردم را سر ذوق بياورد. 
متأسفانه صدا و سيما هرگز در این راستا حركت نكرده 
است. در شــرایطي كه همچنان طيف گسترده اي از 

مردم در خانه هاي خود حتمــا تلویزیون دارند نقش 
این رســانه پررنگ تر از هميشه است و مي تواند تأثير 
بزرگي در آحاد مــردم و درنهایت شــهرهاي محل 

زندگي شان بگذارد.
در چنين شــرایطي نقش ان جي اوها و شــبكه هاي 
مجازي اطالع رســاني اهميت ویژه اي پيدا مي كند. 
آنها مي توانند از تریبون هــاي خود به ترویج فرهنگ 
اميدواري بپردازند. به كمك رسانه ها مي توان مردم، 
دانشــجوها، حرفه مندان و مهندســان را به ساختن 
نماهایي كه شادي را تزریق مي كنند و توسعه فضاهاي 
سبز ساختماني و... تشویق كرد و آنها را به این سمت 
ســوق داد كه براي زنده كردن نماهاي شهري، ارزش 

ویژه اي قائل شوند.
رسانه ها و ان جي اوها مي توانند شــهرهاي موفق در 
این حوزه را معرفي كنند و نتایج و بازخورد استفاده از 
معماري هاي درست و اصولي در آنها را تحليل كرده و 
بازنشر دهند. حرفه مندان،  معماران و دست اندكاران 
هم باید بدانند كــه همه ارزش بناها به اســتحكام و 
فضاي داخلي آنها نيســت، بلكه فضاهــاي بيروني و 

نما هم مي توانند حائز ارزش جمعي باشند. شهرهاي 
زیبایي مثل وین، پراگ و... مي توانند نمونه هاي مورد 
بررسي باشــند. فراموش نكنيم كه فضاهاي شهري 
ما - نه فقط تهران- جاي بســياري براي كار دارند و 
مي توانند ميزبان تغييرات قابل توجهي باشــند. مثال 
ميدان نقش جهان ميراث ارزنده اي براي ایران است. 
نمونه آن در دنيا كم است و پر بيراه نيست اگر بگویيم 
مردم اصفهــان مي توانند با حضــور در آن به آرامش 
برســند. این ميراث به اصفهان ختم نمي شود، یزد، 
اردبيل،  تبریز، شــيراز و... همه مي توانند نمونه هاي 
مناسبي باشــند كه نياز به كار بيشتر و توسعه بيشتر 
دارند اما به خودي خود داراي فضاهاي منحصر به فردي 

هستند.
در مقابل، تهران پر شــده از نماهاي شــلخته، معابر 
تنگ، كوچه هاي بدون هویت و... تبدیل به شــهري 
شده كه ميان برج هاي بدریخت محاصره شده است. 
اگر مي خواهيم از تهران، شهر شادي بسازیم باید این 
روند ساخت وساز را كنترل كنيم و به مناظر شهري و 

زیبایي آنها فكر كنيم.

گيتي اعتماد
معمار و شهرساز

راهكار هايي براي زندگي در شهر شادي  
رسانه ها و ان جي اوها مي توانند شهرهاي موفق در این حوزه را معرفي كنند و نتایج و بازخورد استفاده از معماري هاي درست و اصولي در آنها را 

تحليل كنند

سميرا مصطفي نژاد
روزنامه نگار
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سروش رفيعی در گفت وگوی اختصاصی با همشهری از شرايط سپاهان، پرسپوليس و تيم ملی می گويد. او با اطمينان از صعود ايران 
به جام جهانی حرف می زند و البته از دعوت دوباره خودش به تيم ملی هم نااميد نيست

نبردقاتالناستقالل

ايران-چین؛بازيجديشد
تيم ملي فوتبال زنان براي نخستين بار لباس 

رسمي يكد ست پوشيد و با پرواز اختصاصي به 
مسابقات مقدماتي آسيا رفت؛  آنها مي توانند 
براي نخستين بار به جام ملت ها صعود كنند؟ 

پرسپوليس در يك چهارم آسيا به الهالل خورد؛ اين دو تيم كه دو 
استقالل را حذف كرده اند 24مهر مقابل هم قرار مي گيرند

تيم ملي واليبال ايران امروز در نيمه نهايي مسابقات قهرماني آسيا 
با چين بازي مي كند؛ نتايج قبلي دو تيم، شانس پيروزي را به ايران 
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قرعه كشي مرحله يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان آسيا ديروز )جمعه( در 
كواالالمپور مالزي برگزار شد. در اين مراسم كه به  شكل ويدئوكنفرانس 
انجام شد، 4تيم منطقه غرب آسيا و 4تيم منطقه شرق براي بازي هاي 
مرحله يك چهارم قرعه كشي شدند كه تيم پرسپوليس در اين مرحله با 
الهالل عربســتان برخورد كرد. ديگر بازي منطقه غرب را 2 تيم النصر 
عربستان و الوحده امارات انجام خواهند داد كه ميزبان هر دو بازي كشور 
عربستان است. اين دو بازي در تاريخ 24مهر1400 انجام مي شود و برنده 
اين دو مسابقه، 27مهر براي صعود به فينال بازي مي كنند كه اين مسابقه 
هم در عربستان انجام خواهد شد. در منطقه شرق آسيا نيز 3تيم كره اي به 
همراه يك تيم از ژاپن حاضر بودند كه چونبوك موتورز و اولسان هيونداي 
با يكديگر برخورد كردند و ديگر تيم كره اي يعني پوهانگ استيلرز نيز با 

تيم ژاپني ناگويا گرامپوس روبه رو خواهد شد.

  عامالن حذف 2 استقالل
الهالل در مرحله قبل تيم ايراني استقالل را حذف كرد و حاال بالفاصله 
بايد با نماينده ديگري از ايران روبه رو شود. اين اتفاق در سال2018 نيز 
براي السد قطر رخ داده بود. در آن سال السد در مرحله يك چهارم نهايي 
اســتقالل را حذف كرد و در مرحله بعدي به پرسپوليس خورد كه در 

مجموع 2 بر يك باخت و شاهد صعود پرسپوليس به فينال بود. الهالل 
امسال در گروهA رقابت ها با استقالل تاجيكستان، شباب االهلي امارات و 
آلماليق قزاقستان همگروه بود كه در پايان بعد از استقالل تاجيكستان در 
رتبه دوم گروهش قرار گرفت و به سختي به مرحله بعدي رسيد. در پايان 
بازي هاي آن گروه هر دو تيم الهالل و استقالل تاجيكستان 10امتيازي 
بودند كه استقالل به خاطر برتري در بازي مستقيم سرگروه شد و الهالل 
در رتبه دوم قرار گرفت. در تقابل مستقيم، 2تيم هركدام يك بار برنده 
شده بودند كه برد الهالل 3 بر يك و برد استقالل تاجيكستان 4 بر يك  
بود. استقالل به عنوان سرگروه به پرسپوليس خورد و در زمين خودش 
يك بر صفر باخت و حاال دومين تيم گروهA هم به پرسپوليس برخورد 
كرده اســت. در ميان 4تيمي كه از غرب آسيا به يك چهارم رسيده اند، 
2تيم از گروهE هستند )پرسپوليس و الوحده( و از گروه هاي B )گروه 

تراكتور( و C )گروه استقالل( هيچ تيمي به اين مرحله نرسيده است.

  4-4 مساوي؛ برد پنجم مال كيست؟
پرسپوليس و الهالل 24مهر در حالي براي صعود به نيمه نهايي مقابل 
هم قرار مي گيرند كه آخرين تقابل آنها در آسيا در مرحله نيمه نهايي 
بوده است. سال2017 پرســپوليس با عبور از لخويای قطر و االهلي 

عربستان به نيمه نهايي رسيد و در اين مرحله با الهالل روبه رو شد. قبل 
از مسابقه رفت 2 تيم، ماجراي محروميت مهدي طارمي و اتفاقات بعد 
از آن پيش آمد و پرسپوليس بدون ستاره اش و البته بدون سيدجالل 
حســيني با نتيجه 4 بر صفر به الهالل باخت. بازي برگشت 2 تيم نيز 
با تساوي 2-2 به پايان رســيد تا الهالل راهي فينال و پرسپوليس از 
دور مسابقات حذف شود. آخرين بار كه پرســپوليس الهالل را برده 
2سال قبل از اين مسابقه يعني در سال1394 شمسي بود كه 2 تيم 
در مرحله يك هشتم نهايي بازي كردند. پرسپوليس بازي رفت را در 
تهران يك بر صفر برد اما بازي برگشــت را در زمين حريف 3 بر صفر 
باخت و حذف شد. سال بعد هم 2 تيم در مرحله گروهي همگروه بودند 
كه در هر دو بازي رفت و برگشت مساوي شدند. پرسپوليس و الهالل 
در مجموع 14بار با هم روبه رو شــده اند كه هر تيم 4بار پيروز شده و 
6بازي هم مساوي شده است. اما در تعداد گل ها تيم عربستاني برتري 
مطلقي دارد و 17 بر 11  از پرسپوليس پيش است. البته تفاضل گل، 
هم در تاريخ بازي ها و هم در بــازي آينده كمترين اهميت را دارد. در 
بازي 24مهرماه فقط نام تيم برنده مهم است؛ حتي اگر اين پيروزي 
را در ضربات پنالتي به دست بياورد و تعداد بردهاي تاريخ روي همان 

مساوي 4-4 باقي بماند.

در اين ســال ها بسياري از ســتاره هاي كليدي پرســپوليس با جدايي از اين 
تيم، به دنبال كســب درآمد بيشتر راهي باشــگاه هاي خارجي شدند. تقريبا 
تمام اين بازيكنان در زمان اخذ اين تصميم با انتقــادات تند هواداران مواجه 
شدند، اما گذشــت زمان اين فرصت را به برخي از آنها داد كه برگردند و جبران 
كنند. در تيم فعلي، دســت كم 3 بازيكن داريم كه با تالش و تأثيرگذاري خود، 
 به طور كامل تصوير مربوط به جدايي بدهنگام شــان را از ذهن هواداران پاك 

كرده اند.

  مهدي ترابي
زننده گل استثنايي و گره گشاي پرسپوليس برابر استقالل تاجيكستان، ازجمله بازيكناني است 
كه چنين سابقه اي دارد. ترابي فصل گذشته با ترك پرسپوليس به عضويت العربي قطر درآمد؛ 
انتقالي كه به داليل نامشخص اصال موفقيت آميز از كار در نيامد و باعث شد مهدي بعد از نيم فصل 
به پرسپوليس برگردد. او از زمان بازگشت به جمع سرخ ها عملكرد بسيار خوبي داشته و بارها گره 
كار تيمش را باز كرده است. ترابي بدون حاشيه و مؤثر فوتبال بازي مي كند، تكنيك و سرعت 
بااليي دارد و خيال قرمزها را هم از بابت پنالتي زن اول راحت كرده است. امروز كمتر هواداري 

بابت ترك پرسپوليس از اين بازيكن گاليه دارد.

  وحيد اميري
او هم يك دوره پرسپوليس را رها كرد و راهي ترابوزان اسپور در ليگ تركيه شد. انتقال وحيد هم 
چندان موفقيت آميز نبود و او كه جزو مهره هاي كليدي پرسپوليس و تيم ملي به شمار مي رفت، 
در تركيه نتوانست ارزش هايش را نشان بدهد. بعد از آن اتفاق، اميري با كمترين چك و چانه 

به پرسپوليس برگشت و در پست هاي مختلف به ستاره مؤثر اين تيم تبديل شد. وحيد كه از 
محبوبيت زيادي هم نزد هواداران بهره مي برد، بعد از بازگشت به تيم هميشه با شرايط آسان 
قراردادش را امضا كرده و امسال هم براي 3 فصل ديگر دوران حضورش در اين تيم را تمديد كرد.

  جالل حسيني
كاپيتان پرسپوليس هم جزو بخشوده شده هاست. جالل حسيني كه ابتداي ليگ چهاردهم با 
جدايي از پرسپوليس به االهلي قطر پيوست، خيلي زود پشيمان شد و خواست به پرسپوليس 
برگردد، هرچند مخالفت برانكو ايوانكوويچ منجر به يك فصل حضور او در نفت تهران شــد. 
حسيني از ابتداي ليگ شانزدهم به پرسپوليس برگشته و هر فصل هم جام قهرماني را باالي 
سر برده است. او ازجمله اركان كليدي تيم در بحث فني، انضباطي و مديريتي است و مهره اي 
بي جانشين به شمار مي رود. در نتيجه عجيب نيست كه خيلي از هواداران جدايي جنجالي اين 
بازيكن را از ياد برده باشند؛ انتقالي كه از قضا خيلي هم بدموقع رخ داد و دست علي دايي را الي 

پوست گردو گذاشت.

بخشودهشدگان
   3ستاره پرسپوليس، به طور كامل تصوير جدايي شان 

از اين تيم را پاك كردند

نكته بازي

آماربازي

از داور شانس نياورد

ماموريت سخت

فارسي را درست بنويس

در جريان مســابقه پورتو و اتلتيكو 
مادريد، مهدي طارمــي موفق به 
گشودن دروازه حريف اسپانيايي 
شد، اما داور اين گل را مردود اعالم 
كرد. برخورد جزئي توپ با دســت 
طارمي، باعث شد گل در بازبيني ويدئويي 
مردود اعالم شود. اغلب كارشناسان داوري از اين منظر تصميم 
گرفته شــده را تأييد كرده اند، اما بعضا به اين نكته هم اشــاره 
شــده كه بايد خطاي پنالتي دروازه بان اتلتيكــو روي طارمي 
اعالم مي شــد. در مجموع اگر مهدي در همان نخستين بازي 
فصل جديد ليگ قهرمانان موفق به گلزني مي شد، خيلي اتفاق 
شيريني رخ داده بود. اگرچه طارمي ركورددار پنالتي گيري است، 
اما خيلي هم از ناحيه تصميمات داوري شــانس و اقبال ندارد. 
يادش به خير؛ يك دوره در ايران هيچ خطايي روي او را پنالتي 
اعالم نمي كردند، چون معتقد بودند چوب خطش پر شده است!

جعفر سلماني در يك سال گذشته 
اتفاقات عجيبــي را تجربه كرده. 
بازيكن نسبتا ناشــناخته نفت 
آبــادان، ناگهــان بــه عضويت 
پورتيموننزه درآمد، بعد ملي پوش 
شد و حتي به تركيب اصلي هم رسيد، 
نهايتا هم سر از تيم بزرگ استقالل در آورد. همه اينها در حالي 
است كه هنوز افكار عمومي هنرنمايي خاصي از سلماني نديده 
است. نمايش او برابر سوريه با پيراهن تيم ملي نااميدكننده 
بود و باعث شد جعفر به نخستين بازيكن تعويضي آن بازي 
تبديل شود. سلماني كه در آن مسابقه در جناح راست به بازي 
گرفته شده بود، در بازي استقالل و الهالل در پست وينگر چپ 
به ميدان رفت و باز به همان اندازه نااميدكننده ظاهر شد. در 
مجموع در اين مدت اسم سلماني را زياد شنيده ايم؛ االن وقت 
تماشاي »فوتبال« اوست. فعال كه چيزي دست مان را نگرفته.

احمد مددي در تلويزيون عليه فرهاد 
مجيدي موضع گرفته و اين مسئله 
باعث شــده دســتيار ســرمربي 
استقالل واكنش نشان بدهد. صالح 
مصطفوي، روي صفحه شخصي اش 
خطاب به مديرعامل استقالل عينا اين 
پيام را منتشر كرده: »صداقت، شرافت و مردانگي الماسه كميابه 
فوتبال ما.« بعد هم آقاي مصطفوي براي اينكه آحاد مخاطبانش از 
كشورهاي ديگر در جريان ديدگاه او قرار بگيرند، ترجمه انگليسي 
همين 2 خط را هم پاي پســت درج كرده است. واقعا حيف بود 
مخاطبان بين المللي دســتيار مجيدي هاج و واج باقي بمانند و 
به مترجم گوگل پناه ببرند. فقط خواستيم خدمت ايشان عرض 
كنيم كاش به جاي ترجمه انگليسي، همين 2خط فارسي را درست 
مي نوشت و 2 مرتبه غلط رايج »ه كسره« را تكرار نمي كرد. فارسي 

را درست نوشتن، مهم تر از نمايش تسلط به انگليسي است.

متریكا

بازي تراكتور با النصر، زير سايه بازي هاي 

2 تيم پرســپوليس و استقالل گم شد و 47
رسانه ها كمتر به اين مسابقه پرداختند. 
تيم تراكتور در حالي بازي اش را در مرحله 
يك هشتم نهايي ليگ قهرمانان به النصر باخت كه از لحاظ مالكيت توپ 
و شوت به چارچوب، تقريبا بازي برابري مقابل حريف داشت. تراكتور 
كه با كمبود بازيكن مواجه بود و فقط با 16بازيكن به قطر رفت، در اين 
بازي از 13بازيكن استفاده كرد و تنها 2 تعويض در طول بازي داشت. 
آمارهاي اين بازي در سايت متريكا نشــان مي دهد تراكتوري ها در 
47درصد زمان بازي صاحب توپ بودند و در 53درصد بازي مالكيت 
توپ را به حريف عربستاني سپردند. تعداد پاس هاي 2 تيم هم 575 به 

496 به سود النصر بود و تفاوت فاحشي در آن ديده نمي شد.

دقت پاس بازيكنان النصر در اين مسابقه 

84درصد بــود و تراكتوري ها هم در اين 83
زمينه اختالف فاحشي با حريف نداشتند. 
83درصد پاس هاي بازيكنان تراكتور هم 
درست به مقصد رســيد تا در تعداد پاس هاي صحيح 412 به 483 از 
حريف عربستاني عقب بيفتند. با اين اختالف ناچيز در مالكيت توپ و 
تعداد پاس، النصر توانست 2برابر تراكتور شوت بزند اما در شوت هاي 
داخل چارچوب باز هم 2 تيم آمار بسيار نزديكي به جا گذاشتند. النصر 
در اين بازي 16بار شوت زد و تراكتور فقط 8بار توانست شوت بزند اما 
تعداد شــوت هاي داخل چارچوب 5 بر 4 به سود النصر بود. درنهايت 
النصر به اميد گل1/72رسيد و اميد گل تراكتور از 0/18 فراتر نرفت. اما 
با همين آمار تراكتور شكســت آبرومندانه اي را بــا اختالف يك گل 

پذيرفت.

براســاس آمارهاي ثبت شــده از بازي 

تراكتور و النصر، بهترين بازيكن تراكتور 7/09
در اين ميدان محمد مسلمي پور بود كه 
نمره اش در ســايت متريكا 7/09از 10 
به ثبت رسيده است. مسلمي پور در اين بازي 9نبرد موفق و 7دفع توپ 
داشــت. 4بار در نبردهاي هوايي موفق بود و 3بار هم با تكل صحيح 
موفق به دفع توپ شد. او 12بار در بازپس گيري توپ به تراكتور كمك 
كرد و درنهايت با همين آمارها به نمره7/09 رسيد. البته سعيد واسعي 
هم به نمره7/09رسيد و با اختالفي ناچيز بعد از مسلمي پور دومين 
بازيكن موفــق تراكتور در اين ميــدان بود. محمدرضــا اخباري با 
نمره6/93 و بهزاد سالمي با نمره6/89 نيز بازيكنان بعدي تراكتور در 

اين مسابقه بودند.

برنامه بازی ها

۱۵ مهر ۱4۰۰

2۰ مهر ۱4۰۰

2۰ آبان ۱4۰۰ 

2۵ آبان ۱4۰۰ 

۷ بهمن ۱4۰۰

۱2 بهمن ۱4۰۰ 

4 فروردين ۱4۰۱ 

۹ فروردين ۱4۰۱

امارات - ایران

ایران - کره جنوبی

لبنان - ایران

سوریه - ایران

ایران - عراق

ایران - امارات

کره جنوبی - ایران

ایران - لبنان

مقدماتي جام جهاني - مرحله نهايي

نبرد قاتالن استقالل
پرسپوليس در يك چهارم آسيا به الهالل خورد؛ اين دو تيم كه 2 استقالل را حذف كرده اند 24مهر مقابل هم قرار مي گيرند

نمكرويزخم
يك سؤال از محمود فكري؛ چرا تمامش نمي كني؟

بهروز رســايلي| البه الي همه بحران ها و تلخكامي هاي استقالل و 
در شرايطي كه بار ديگر صف بندي آشــكار بين مديران و كادرفني 
به وجود آمده، مصاحبه هاي رگباري محمود فكري هم رسما به نمك 
روي زخم هواداران تبديل شده است. سرمربي پيشين آبي ها تقريبا 
هر روز مصاحبه مي كند و حرف هاي بسيار تندي عليه فرهاد مجيدي 
و كادرش به زبان مي آورد. دور جديد اين مصاحبه ها بعد از شكست 
استقالل برابر الهالل شروع شــده و فكري آرام و قرار ندارد. او كه 
گمان مي كند رد پاي كادرفني فعلي استقالل در بركناري اش از اين 
تيم وجود دارد، ضمن تكرار اتهامات قبلي مطالب متنوعي در مورد 
بي صداقتي و بي دانشي مربيان استقالل به زبان آورده و حتي مدعي 
شده سرمربي آبي ها در اردوي دوبي براي بازي با الهالل، شب ها كنار 
تيم نبوده اســت! خالصه اينكه فكري بي خيال نمي شود و به خيال 
خودش همچنان به روشنگري ادامه مي دهد، اما وجه غم انگيز داستان 
براي او اين اســت كه اظهاراتش با كمترين همدلي ممكن از سوي 
هواداران استقالل همراه مي شــود. يعني حتي آنهايي كه نسبت به 

فرهاد مجيدي انتقادات تند دارند هم فكري را باور نمي كنند.

  از توانايي فني حرف نزن
محمود فكري مدام از سوختن فرصت كسب 3جام توسط كادرفني كنوني 
استقالل حرف مي زند. او آشكارا پاي مسايل فني را وسط مي كشد و دانش 
فرهاد مجيدي را زير سؤال مي برد. در مورد توانايي هاي فرهاد بحثي نداريم 
و اين يك موضوع مفصل ديگر است، اما دســت كم محمود فكري آدمي 
نيست كه حق داشته باشد پاي مســايل فني را وسط بكشد. نمايش هاي 
سردرگم استقالل او هنوز از حافظه مخاطبان پاك نشده و حتي اگر فرض 
كنيم در چند مســابقه بازيكنان اســتقالل براي فكري »كم« گذاشتند، 
اوضاع خراب تر از آن است كه بشود سرمربي پيشين آبي ها را تبرئه كرد. 
شايد نماد فراموش نشدني از كيفيت فني فاجعه بار استقالل او، داربي رفت 
بوده باشد؛ جايي كه آبي ها خوش اقبال بودند با چند گل اختالف به حريف 

سنتي نباختند. در چنين شرايطي حتي تصور اينكه استقالل با فكري به 
مصاف رقيبي همچــون الهالل مي رفت، براي هواداران عذاب آور اســت. 

بي خيال استاد!

 از بي نظمي حرف نزن
اگر واقعا فرهاد مجيدي شــب ها در اردوي دوبي غيبش مي زده، اين يك 
فاجعه تمام عيار است. با اين حال اوضاع استقالل فكري هم از نظر انضباطي 
طوري نبود كه قابل دفاع باشــد. باز فرهاد با همه كم وكاســتي هايش با 
بازيكني مثل محمد دانشــگر برخورد كرد، اما هنوز يادمان نرفته در تيم 
فكري همه آزاد بودند هر كاري دوست دارند انجام بدهند؛ مهدي قائدي 
مي توانست مدت ها جواب باشــگاه را ندهد و بالفاصله بعد از بازگشت به 
تمرينات فيكس شــود، وريا غفوري هم قادر بود در اعتراض به تعويض از 

ورزشگاه بيرون برود و هيچ مجازاتي هم متوجه او نشود.

  از ارتش فحاش هم حرف نزن
بله؛ محمود فكري »باند مجازي« نداشــت و حتي بعد از بردها هم مورد 
انتقاد قرار مي گرفــت. در نقطه مقابل ممكن اســت ادعاهاي متعدد در 
مورد پشــتيباني باندهاي مجازي از فرهاد مجيدي صحت داشته باشد. 
اين چيزي نيست كه راحت بشــود در موردش اظهارنظر كرد. با اين حال 
روزي 3 بار تكرار عبارت »ارتش فحاش« از ســوي فكري هم آزاردهنده 
است. كاربران مجازي قطعا كار بدي مي كنند كه به منتقدان فرهاد يورش 
مي برند، اما هنوز فراموش نكرده ايم بدترين فحش يك سال اخير فوتبال 
ايران را مقابل دوربين هاي تلويزيوني، خود فكري به جواد نكونام داد. تازه 
سرمربي پيشين استقالل به اين راحتي هم حاضر نبود عذرخواهي كند و 
وقتي مجبور به اين كار شد، در جمله اي عجيب گفت: »كساني را كه مرا 
وادار كردند آن كلمه را بگويم به خدا واگذار مي كنم.« محمود خان اجازه 
بده كساني در مذمت فحاشي حرف بزنند كه حداقل فيلم ركيك گويي شان 

موجود نباشد! 
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روز بدون مسابقه جذاب
ليگ هاي اروپايي دست كم 
امروز هيجان زيادي براي 

فوتبال دوستان ندارند
بعد از مســابقات جــذاب هفته اول 
ليگ قهرمانان اروپــا، در برنامه اين 
هفته ليگ هاي اروپايــي، بازي هاي 
هيجان انگيز چنداني ديده نمي شود؛ 

به ويژه در برنامه امروز.

  ليگ برتر
هفته پنجم ليگ برتر از ديشــب با بازي 
نيوكاســل و ليدز آغاز شــد. در انگليس 
مهم تريــن ديــدار هفته فرداشــب بين 
چلسي و تاتنهام برگزار مي شود كه داربي 
جذابي بايد باشد، با 2 قدرت دفاعي ليگ. 
رونالدوفن ها و هواداران منچستريونايتد 
بايد تا ســاعت17:30 فردا براي تماشاي 
بازي اين تيــم برابر وســتهم صبر كنند. 
ساعت16 امروز سامان قدوس با برنتفورد 
كه با يك برد، 2 تســاوي و يــك باخت در 
كمركش جدول به ســر مي برد، در زمين 
ولوز بازي دارد. بازي ساعت21 هم چنگي 
به دل نمي زند و مصاف استون ويال و اورتون 
نبايد مخاطب زيادي داشته باشد. ليورپول 
و كريســتال پاالس، منچستر ســيتي و 
ســاوتهمپتون و نوريــچ و واتفــورد كه 
كم بيننده ترين بازي اين هفته به حســاب 
مي آيد، بازي هاي 18:30 امروز هســتند. 
گوارديوال در برد 6 بر 3 من ســيتي مقابل 
اليپزيش براي سيصدمين  بار روي نيمكت 
اين تيم نشســت؛ 21۹ برد، ۴۵ شكست، 
36 تساوي، 731 گل زده، 2۴۵ گل خورده، 
3 قهرماني ليگ برتر، يك جام حذفي، ۴ جام 
اتحاديــه و 2 جام خيريــه كارنامه پپ در 
سيتي بوده است. اين هفتصدوپنجاهمين 
مسابقه اي بود كه او روي نيمكت يك تيم 
مي نشست؛ كسب ۵۴6برد )72.8 درصد( 
آمــار رؤيايــي او در دوران مربيگري اش 

بوده است.

  الليگا
در الليگا هم امروز خبري نيست. اتلتيكو با 
بيلبائو در ساعت18:30 شايد بازي خوبي 
از آب در بيايد. هواداران اتلتيكو مادريد در 
بازي اين تيم مقابل پورتو آنتوان گريزمان 
را هو كردند و نشــان دادند كــه از رفتن 
ناگهاني اش 2ســال قبل به بارسلونا هنوز 
دلخورند. رئال فرداشب در زمين والنسيا به 
ميدان مي  رود و بارسلونا 2۴ساعت ديرتر 
و دوشنبه شب از گرانادا پذيرايي مي كند 
تا بلكه بتواند طعم تلخ شكســت خانگي 
تحقيرآميز از بايرن مونيخ را بشويد و ببرد. 
بارســا به خاطر تعويق بازي مقابل ســويا 
يك مسابقه كمتر از صدرنشــينان دارد. 
وضعيت بارسا خيلي خوب بود، پدري و آلبا 
را هم ســه چهار هفته به دليل مصدوميت 

از دست داد.

  سري آ
هفته چهــارم ســري آ هم از ديشــب با 
بازي ساســولو و تورينو آغاز شــد. امروز 
ساعت20:30 اينتر ميزبان بولونيا خواهد 
بود و 2بــازي ديگر اهميتي نــدارد. گل 
بازي هاي اين هفته فرداشب ساعت23:1۵ 
بين يوونتوس و ميــالن در تورين خواهد 
بود. يووه تنها يك امتياز دارد و ميالن براي 
دومين فصل پياپي و اولين بــار در تاريخ 
خود هر 3بازي ابتدايي فصل را برده است.

  بوندس ليگا
آلماني ها هــم انتظــار بــازي بزرگي را 
نمي كشــند. بايرن مونيخ طبــق معمول 
ســاعت18 بازي مي كند و ميزبان بوخوم 
است. دورتموند فردا مقابل يونيون برلين 
و ولفسبورگ صدرنشين برابر فرانكفورت 

قرار مي گيرند؛ همين!

  ليگ يك
آنهايي كه فوتبال را در چند ســال اخير 
پيگيري مي كنند و مسي فن ها چشم شان 
دنبال نتايج اين ليگ است. پاري سن  ژرمن 
كــه محبــوب پلي استيشن بازهاســت، 
فرداشــب در يك ديدار حساس به مصاف 
ليون مي رود. پي اس جي در ليگ قهرمانان 
خيلي بد شروع كرد و مقابل كالب بروخه 
بلژيك به دردسر افتاد و تن به تساوي داد. 
بالفاصله پس از ســوت پايان آن مسابقه 
شــايعه هايي درباره بركنــاري پوچتينو 
از سمت ســرمربيگري اين تيم راه افتاد 
و محمد الكعبي كه خبرنــگار نزديك به 
باشگاه است، عكســي از زيدان را توييت 
كرد. معموال پيش بيني هاي او درســت از 
كار درمي آيد. هواداران هم در شبكه هاي 
اجتماعي از اين شــايعه و آمــدن زيدان 
اســتقبال كرده اند. اگر زيدان بيايد، شايد 
امباپه هم به تمديد قرارداد رضايت بدهد. 
تركيب راموس، مســي، امباپــه، نيمار و 

زيدان تركيبي رؤيايي خواهد شد.
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تيم ملي واليبال بدون هيچ دردســري بــه نيمه نهايي 
مســابقات قهرماني آسيا رســيد و امروز براي رسيدن 
به فينال بايد با چين بازي كند. ايــران تا به امروز بازي 
سختي در مســابقات انجام نداده اســت. 3بازي دوره 
مقدماتي را 3 بر صفر برد ولي انتظار مي رفت در مرحله 
بعد بازي ها جدي تر شود، اما كره جنوبي و چين تايپه هم 
حريفاني نبودند كه تيم ايران  را به چالش بكشند. ايران 
اين دو تيم را هم شكست داد و باز هم 3 بر صفر و بدون از 
دست دادن يك ست. اما اين نتايج به خاطر كيفيت باالي 
تيم ايران است يا اينكه حريفان از حد و اندازه خودشان 
و آسيا فاصله گرفته اند؟ كارشناسان و نتايج، مورد دوم را 

بيشتر تأييد مي كنند.
در مرحله دوم ايران با كره جنوبي، پاكستان و چين تايپه 
همگروه شد. ايران در مرحله اول پاكستان را برد و 3امتياز 
آن بازي براي مرحله دوم هم حســاب شد. هرچند كره 
در مرحله اول به چين تايپــه باخت ولی انتظار مي رفت 
بازي با آنها براي ايران سخت تر از ديگر بازي ها باشد، اما 
كره كه با يكــي از ضعيف ترين تيم هاي تاريخ واليبالش 
به چيباي ژاپن آمده، در مقابل ايران حرفي براي گفتن 
نداشــت. 2۵-1۹، 2۵-18 و 2۵-20 نتايج ســت ها و 
اختالف ايران و كره را نشــان مي دهــد. بهروز عطايي، 
ســرمربي ايران از ضعف كره استفاده كرد و به بازيكنان 

ذخيره هم بازي داد.
چين تايپه از كره هم ضعيف تر بود. آنها كه در اين مرحله 
به پاكستان باخته بودند، ديروز هم مقابل ايران شكست 
خوردند. 2۵-10، 2۵-23 و 2۵-11 نتيجه ســت هاي 

بازي ديروز بود. شرايط بازي ديروز نيز به عطايي اجازه 
داد تا ذخيره ها را هم به ميدان بفرستد. ايران با 2پيروزي 
به عنوان صدرنشين به مرحله بعد صعود كرد و به همراه 

چين تايپه در نيمه نهايي بازي مي كند.
در گروه ديگر 2 اتفاق مهم افتاد؛ قطر اســتراليا را 3 بر 
صفر برد و چين 3 بر يك ژاپن ميزبان را شكســت داد. 
چيني ها كه ديروز قطر را شكست دادند، صعودشان را 
قطعي كردند. بازي ژاپن و استراليا تكليف تيم چهارم را 
مشخص مي كرد كه اين بازي را هم ژاپن 3 بر صفر برد 
و به عنوان صدرنشين صعود كرد. ايران امروز با تيم دوم 
گروه يعني چين بازي مي كند. اين بازي ساعت13:30 
برگزار مي شود و تيم برنده بايد به فينال برود. در ديگر 
بازي اين مرحله ژاپــن با چين تايپه روبه رو مي شــود. 
چيني ها با شكست ژاپن مدعي شده اند و نشان داده اند 
تيم بهتري نســبت به بقيه حريفان ايران تــا به امروز 
هستند. با اين حال با نتايجي كه ايران گرفته و بازي هايي 
كه به نمايش گذاشته، نه تنها توقع اين است كه به فينال 
برسد بلكه انتظار قهرماني از تيم بيش از قبل شده است.

  صابر؛ ستاره
با اينكه عطايي ســعي مي كند از همه بازيكنانش بازي 
بگيرد، با اين حال صابر كاظمي چهره اول تيم است. او در 
بازي با چين تايپه با 1۵امتياز بهترين بازيكن بود. در بازي 
با كره هم با 13امتياز امتيازآورترين بازيكن ميدان بود. 
صابر در مقابل پاكستان با 18امتياز و در بازي با تايلند با 

1۵امتياز بيشتر از همه بازيكنان امتياز گرفت.

ايران - چين؛ بازي جدي شد
تيم ملي واليبال ايران امروز در نيمه نهايي مسابقات قهرماني آسيا با چين بازي 

مي كند؛ نتايج قبلي 2 تيم، شانس پيروزي را به ايران مي دهد

جهان

فرار رونالدو از گوسفندها

كريستيانو رونالدو به خاطر يك مشت گوسفند مجبور شد 
خانه اش را در منچستر عوض كند! كاخ مجلل هفت خوابه، 
داراي استخر، سالن بدنسازي و ســينما به اين دليل كه 
در نزديكي آن ســروصداي گوسفندان به گوش مي رسد، 
نتوانســته رونالدو را براي اقامت در اين مكان راضي نگه 
دارد. او تصميم دارد در يك خانه ديگر در چشاير به ارزش 

3 ميليون پوند زندگي كند.

دزدهاي فوتبال دوست

وقتي ريس جيمز ســرگرم بازي با زنيــت در ليگ قهرمانان 
بود، دزدها مدال هايش را از خانه اش به ســرقت بردند. همه 
مدال هايي كه ظرف 3ماه از ليگ قهرمانان، سوپرجام انگليس 
با چلسي و مدال نقره يورو2020 با تيم ملي انگليس به دست 
آورده بود، نصيب ســارقان شــد. بالفاصله پس از اين اتفاق 
تصاوير دوربين هاي مداربسته منتشر شده اند تا مردم دزدها 

را شناسايي و به پليس معرفي كنند.

انتقاد مورينيو از بازي كثيف!

مورينيو كه خودش استاد ضدفوتبال است و براي پيروزي به هر 
كاري دست مي زند، از سبك بازي تيمش در برد ۵ بر يك ليگ 
اروپا مقابل زسكا صوفيه راضي نيست. سرمربي آاس رم اعتراف 
كرده كه تيمش به اندازه ۵گل در اين بازي خوب نبوده. او پس از 
كسب ششمين برد متوالي اش با رم گفت: »بازي باكيفيتي ارائه 
نكرديم. فقط گاهي اوقات خوب بــازي مي كرديم. 2 روز پيش 
خودمان را براي سبك بازي كه مدنظرم بود، آماده كرده بوديم 
اما مدفعان كناري مان در اين بازي به اندازه كافي فشار نياوردند 
و بازي مان انسجام نداشت. پر از اشتباهات دفاعي در نبردهاي 
نفر به نفر بوديم. يك روز در يك بازي داخلي ميان بازيكنان تيم، 
يك بازيكن كه تيمش داشت برنده مي شد به سمت توپ رفت 
تا پرتاب دستي انجام دهد )با اتالف وقت(. از او پرسيدم چه كار 
مي كني كه گفت مي خواهم از بازي ام لــذت ببرم. من هم با او 

برخورد كردم و گفتم كه دست از كثيف كاري بردارد.«

وقتي زالتان را دست انداختند

زالتــان ايبراهيموويچ مصدوم بود و نتوانســت با پيراهن 
ميالن در زمين ليورپول بازي كند. در غياب او، ميالني ها 
بازي 2بر يك برده را 3بر 2باختند. ستاره ۴0ساله ميالن 
اعتراف مي كند كــه وقتي فهميــد همبازيانش چقدر يا 
در واقع هيچ چيز در ليگ قهرمانان اروپــا تجربه ندارند، 
ابتدا تصور كرد با او شــوخي مي كنند. او در اين باره گفته: 
»چهارشــنبه براي بســياري از بازيكنان ما نخســتين 
بازي شان در ليگ قهرمانان بود، اما االن آنها ديگر مي دانند 
كه ليگ قهرمانان چيست و آنجا بايد چگونه بازي كنند. من 
براي هم تيمي هايم خوشحالم. يادم هست در پايان فصل 
گذشته از آنها پرسيدم كه چند نفرشان در ليگ قهرمانان 
بازي كرده اند و فقط دو سه نفر دست هاي شان را باال بردند. 
فكر كردم اين يك شوخي اســت، اما حقيقت داشت.« او 
درباره وضعيت مصدوميتش هم توضيــح داد: »هنوز در 
تاندون مشــكل دارم. مي خواهم در تمام طول فصل بازي 
كنم، اما سوپرمن نيستم. مشكلم اين است كه بيش از اندازه 
كار مي كنم. اما اين بار مجبورم به حرف بدنم گوش كنم.«

در حق اسکوچیچ 
کم لطفی می شود

اميرحســين اعظمي| ســروش رفيعي يكي از چهره هاي فصل 
نقل و انتقاالت به حساب مي آمد، آقاي پاس گل فصل قبل كه درنهايت 
تصميم گرفت قراردادش را با سپاهاني ها تمديد كند و در اين تيم بماند. 
او از اينكه هواداران 3 تيم سپاهان، پرسپوليس و استقالل دوست 
داشتند او در تيم هايشان بازي كند، احســاس خوبي دارد. رفيعي 
در گفت و گوي اختصاصي با همشهري ورزشي درخصوص آخرين 
وضعيت سپاهان، شانس قهرماني اين تيم در فصل جديد و از همه 
مهم تر انگيزه هايش براي دعوت شدن به تيم ملي صحبت كرده است.

 شرايط سپاهان را چطور ارزيابي مي كني؟
من چند روز در سفر بودم و دير به تيم اضافه شدم. البته االن چند روزي است 
كه با سپاهان تمرين مي كنم و مسئله مهم اين است كه جو بسيار خوبي در 
تيم وجود دارد و همه بازيكنان مثل هميشه ارتباطي دوستانه و صميمي با 
هم دارند. بازيكنان جديدي كه به تيم اضافه شدند نيز توانسته اند خودشان 

را با شرايط سپاهان وفق بدهند و بازيكنان قديمي هم آنها را پذيرفته اند.

 محرم نويدكيا هفته گذشته در مصاحبه اي به اين موضوع 
اشاره كرده كه سپاهان ريخت و پاش نكرده است ولي همه مي دانند كه 
جذب بازيكن سطح باال هميشه با هزينه هاي زيادي همراه است. قبول داري 
كه سپاهان هم مثل بسياري از مدعيان قهرماني خوب هزينه كرده است؟

من در جريان ريز مسائل باشگاه نيســتم كه بازيكنان با چه عدد و رقمي 
آمده اند و چه پيشنهادهايي داشته اند ولي يك سال با محرم نويدكيا كار كردم 
و مي دانم كه اگر مي خواهد حرفي بزند حتما براي خودش دليل و منطق دارد. 
طبيعتا او به آمار و ارقام هايي كه در بازار وجود دارد نگاه كرده و اين صحبت ها 
را انجام داده است. درضمن هميشه وقتي هر فردي صحبت مي كند ممكن 
است موافقان و مخالفان خودش را داشته باشد. نويدكيا هميشه سعي مي كند 
حقيقت را بگويد و شايد چندان برايش اهميت ندارد كه برخي بخواهند آن 

را نپذيرند يا برداشت منفي خودشان را داشته باشند.

 به نظر تو سپاهان در فصل آينده تيم قوي تري خواهد بود؟
ما يكسري از بازيكنان تأثيرگذار و قديمي را از دست داديم و آنها تصميم به 
جدايي گرفتند و يكسري بازيكن جديد به تيم اضافه شدند كه اين موضوع 
در فصل نقل و انتقاالت طبيعي است. من فكر مي كنم بايد منتظر شروع 
ليگ و پشت سر گذاشتن بازي ها باشيم و نمي توان با اطمينان از حاال گفت 
كه تيم امسال قوي تر از تيم پارسال است. با وجود اين چون اكثر بازيكنان 
حفظ شده اند و خريدهاي باكيفيتي هم داشته ايم، مي توانم بگويم امسال 

تيم خوبي داريم.

 خيلي ها سپاهان را شانس اول قهرماني مي دانند. خودت 
اين موضوع را قبول داري؟

من نمي توانم چنين ادعايي داشــته باشم و هيچ تيمي نمي تواند قبل از 
شروع ليگ چنين ادعايي داشته باشد چون اين حرف اصال منطقي نيست. 
اگر مي خواهيم حرفي بزنيم بايد در زمين مسابقه باشد ولي طبيعتا سپاهان 
مدعي اين است كه مي خواهد يك فوتبال خوب را به نمايش بگذارد. من 
اهل كري خواندن نيستم و نمي خواهم با برخي صحبت ها خودم و تيمم 

را تحت فشار قرار دهم.

 حتما مي داني كه شهريار مغانلو بعد از حضور در سپاهان 
عكس هايي كه مربوط به دوران حضورش در پرســپوليس بود را از 
اينستاگرام حذف كرده است. فكر نمي كني اين اقدام غيرمنطقي بود؟

من نمي توانم نظري در اين زمينه داشته باشم و فكر مي كنم هيچ كس هم 
نمي تواند اين موضوع را قضاوت كند. من چند روز است كه كنار تيم هستم 
و اين براي نخستين بار است كه با شهريار هم تيمي شده ام. او فوتباليست 
خوبي است و پسر با شخصيتي است ولي بحثي كه مطرح كرديد فقط يك 
موضوع شخصي است و به من ارتباط پيدا نمي كند. ما نمي توانيم مغانلو را 
قضاوت كنيم و باز هم مي گويم كه نمي توانم به خودم اجازه بدهم در اين 
زمينه نظري بدهم. به هر حال اين اتفاقــات در همه جاي دنيا مي تواند 
طبيعي باشد چون وقتي يك بازيكن از تيمي جدا مي شود ممكن است 

حرف و حديث يا حاشيه به وجود بيايد.

 مدتي پيش به طور مفصل توضيح دادي كه از پرسپوليس 
پيشنهاد نداري ولي بسياري از هواداران اين تيم منتظر هستند تا 
دوباره برگردي. حتما خيلي از هواداران پرسپوليس در اين زمينه به 

تو پيغام داده اند، درست است؟
من در آن صحبت ها گفتم كه در فصل نقل و انتقاالت اين مسائل طبيعي 
است ولي گاهي اوقات هواداران در جريان تمامي اتفاقات نيستند. خيلي 
از هواداران با محبت و با صداقت هستند ولي شايد بعضي از آنها نيز دنبال 
ايجاد حاشيه يا برهم زدن آرامش باشــند. اول در مورد من اين شايعه 
درست شد كه مي خواهم بازيكنان پرسپوليس را به سپاهان بياورم، بعدا 
اين شايعه درست شد كه خودم با گل محمدي تماس گرفته ام و گفته ام كه 
دوست دارم به پرسپوليس بروم. مدتي بعد هم اين شايعه درست شد كه 
گل محمدي و پرسپوليس به من پيشنهاد داده اند و من آن را قبول نكرده ام. 
ممكن است شايعات مختلف ديگري هم ايجاد شود ولي من صحبت هايم 
را صريح انجام دادم چون يكسري هوادار هستند كه عاشقانه تيمشان را 
دوست دارند و مي خواهند اخبار را به طور دقيق پيگيري كنند. من سعي 
كردم همه  چيز را به صورت شفاف بگويم چون فوتبال تنها دلخوشي خيلي 
از آدم ها در اين مملكت است ولي متأسفانه در فوتبال ما براي هواداران 
آنطور كه بايد و شايد ارزش قائل نمي شوند. من گفتم كه پيشنهادي از 
پرسپوليس به من نرسيده بود و دوست داشتم حقيقت را بگويم و البته 
هيچ وقت هم به دنبال بازارگرمي نبودم. خيلي ها از من تشــكر كردند و 

برخي هم ناسزا گفتند. به هر حال باز هم مي گويم كه ممكن است نظرها 
متفاوت باشد.

 
  فكر مي كني يك روز به پرسپوليس برگردي؟

هيچ وقت نمي توان آينده را پيش بيني كرد. من يك روز به قطر رفتم و 
دوباره برگشتم ولي در تفكرات كالدرون جا نداشتم و درنهايت جدا شدم. 
امسال هم پيشنهادي نداشتم ولي يك موضوع براي من بسيار باارزش بود.

 چه موضوعي؟
اينكه در يك مقطع خاص در فصل نقل و انتقاالت هواداران 3 تيم استقالل، 
پرسپوليس و سپاهان به من لطف داشتند و دوست داشتند من در تيم هاي 
مورد عالقه شان بازي كنم. من دنبال بحث فني نيستم و نقطه ضعف زياد 
دارم و اين موضوع از لحاظ شخصيتي و اخالقي برايم مهم بود. من هميشه 
سعي كردم طوري برخورد كنم كه به كسي بي احترامي نشود و اين برايم 
باارزش بود كه هواداران 3 تيم كه هر كدام به نوعي رقيب هم هســتند 
دوست داشتند كه برايشان بازي كنم. من در مورد پيشنهاد استقالل هم با 
صراحت صحبت كردم و گفتم كه اگر به اين تيم بروم به خودم و هواداران 

استقالل خيانت كرده ام.

 در مورد عملكرد تيم ملي و دراگان اســكوچيچ چه 
صحبتي داري؟

من از ابتدا ذهنيت مثبتي روي دراگان داشــتم چون با ايشان كار كرده 
بودم و مي دانستم كه از لحاظ فني و مديريتي از پس اين كار برمي آيد. يك 
مقدار در حق اسكوچيچ كم لطفي شد و هنوز هم مي شود و شايد بعضي ها 
دنبال كارشكني باشند ولي تيم ملي خوشبختانه عملكرد خوبي داشته 
است. من با اينكه دعوت نشدم ولي براي ايران و اسكوچيچ آرزوي موفقيت 
دارم و اعتقادم اين است كه بازيكنان تيم ملي هم عملكردي عالي داشتند. 
خدا را شكر بهترين اتفاقات براي تيم ملي رخ داد و من اميدوارم با پيروزي 
صددرصدي در تمامي بازي ها به جام جهاني برويم. من مطمئن هستم 

كه به جام جهاني صعود مي كنيم.

 حتما به اين فكرمي كني كه دوباره به تيم ملي دعوت 
شوي؟

قطعا همينطور است. حداقل پارسال شرايط من بد نبود و نسبت به 2سال 
قبل عملكرد خوبي داشتم و االن هم انگيزه هاي بااليي دارم تا بتوانم خودم 
را نشان دهم. من به خوبي مي دانم كه اسكوچيچ حواسش به ليگ هست 
و مطمئنا اگر قرار است دعوت شوم بايد بيشتر از گذشته تالش كنم. شايد 
برخي به داليل مختلف به تيم ملي فكر نكنند ولي اعتقاد من اين است 
كه اگر فوتباليستي به تيم ملي فكر نكند شانسي براي پيشرفت نخواهد 

داشت. مطمئنا تالش مي كنم تا به تيم ملي دعوت شوم.

    سروش رفيعی در گفت وگوی اختصاصی با همشهری از شرايط سپاهان، پرسپوليس و تيم ملی می گويد.
    او با اطمينان از صعود ايران به جام جهانی حرف می زند و البته از دعوت دوباره خودش به تيم ملی هم نااميد نيست

مهدي طارمي در نخستين حضورش در گروه مرگ ليگ 
قهرمانان اروپا به اتلتيكو مادريد در زميــن اين تيم و در 
ورزشگاه مترو پوليتانو گل زد، اما كمك داور ويدئويي گلش 
را مردود اعالم كرد چون معتقد بــود وقتي در برخورد با 
اوبالك به زمين افتاده بود، توپ به دستش برخورد كرده. 
در ديدار پورتو مقابل حريف اسپانيايي و در دقيقه 80، روي 
پاس رو به عقب و اشتباه رنان لودي، بازيكن اتلتيكومادريد، 
مهدي طارمي توپ را به دست آورد و به سمت دروازه زد ولي 
اوبالك آن را گرفت و توپ در حال ريباند به دست مهدي 
برخورد كرد و وارد دروازه شد. ابتدا داور در لحظات ابتدايي 
گل را پذيرفت ولي پس از مشورت با ويدئوچك آن را مردود 
اعالم كرد. با اينكه برخورد توپ به دست غيرعمدي بود، باز 
هم گل مردود شد. عادت شيرجه زدن مهدي اين بار هم كار 
دســتش داد و يك گل با ارزش را از او گرفت. روزنامه هاي 
پرتغالي مدعي هستند كه مردود اعالم شدن گل طارمي 
سختگيرانه بوده است. سرجيو كونسيسائو، سرمربي پورتو 

هم به همين اعتراض داشــت و گفت: »داور بازي ديشب 
ضعيف ترين مرد زمين بود.«

با اين تساوي شمار روزهاي بدون باخت پورتو به 163روز 
رسيد. مهاجم ايراني پورتو در كنار كاراسكو، وينگر اتلتيكو 
با 13.۴كيلومتر دوندگي، دونده ترين بازيكنان اين هفته 
ليگ قهرمانان بودند. بعيد است هيچ بازيكني در ليگ برتر 
ايران آماري نزديك به اين ميزان دوندگي ثبت كرده باشد. 
كوندوگبيا از اتلتيكو و اوتاويــو از پورتو هم تنها 100متر 
كمتر از اين دو بازيكن دويدند و اين نشان مي  دهد ديدار 
اتلتيكو- پورتو بيشتر از فوتبال شبيه مسابقه دو بوده است. 
نزديك ترين ميزان دوندگي به بازيكنان اتلتيكو و پورتو از 
آن كيميش بود كه براي بايرن مونيخ در بازي با بارســلونا 
12.۵كيلومتر دويد؛ اندازه داهود از دورتموند. اين را مقايسه 
كنيد با آمار دوندگي بازيكنان پاري سن ژرمن در بازي با 
بروخه كه اره را با 11.۵ و نيمار با 10.2كيلومتربيشترين 
ميزان دوندگي را بين همه بازيكنان تيم داشتند. مهاجم 

ايراني پورتو و زوجش - مارتينس - در خط حمله پورتو 
نمره 6.۵ گرفتند. كاســتا، دروازه بان اين تيم و كرونا كه 
در پست دفاع راست بازي مي كرد، بهترين بازيكنان تيم 
پرتغالي در اين ديدار بودند. يك صحنه مهم ديگر هم اين 
بازي داشت كه ژائو فليكس، ستاره گران قيمت اتلتيكو 
با دست محكم به صورت طارمي زد و چون عمدي نبود، 

كارت زرد گرفت  اما امبمبا به راحتي اخراج شد.
مهدي طارمي پيش از بازي بعدي تيمش در گروه مرگ 
ليگ قهرمانان مقابل ليورپول 2  بازي ديگر در پيش دارد؛ 
اولي فردا مقابل موريرنزه و بعدي ۵روز بعدتر در برابر ژيل 
ويسنته. او براي بازي برگشت در زمين ليورپول هم مشكلي 
ندارد. طارمي، امبمبا، زيدو، اوريبه و دياز بازيكنان پورتو در 
شهر مادريد ماندند تا موارد بروكراتيك سفر به انگلستان 
در تاريخ 2۴نوامبر )3 آذر( را برطرف كنند. آنها بعد از انجام 
اين امور در سفارتخانه ، به پورتو بازگشتند و حاال مشكلي 

براي بازي ليورپول ندارند.

VAR عليه طارمي
كمك داور ويدئويي، به سختگيرانه ترين شكل ممكن، گل مهاجم ايراني پورتو را مردود اعالم كرد



20
2 3 0 2 3 6 0     شنبه  27 شهریور 1400    شماره  8317  2

قهرخانمكلينشيت

براي حضور در آخرين مرحله از اردوي تيم ملي ، زهرا خواجوي 
دعوت مريم ايراندوســت را نپذيرفت و به اردو نرفت. خواجوي 
سال ها دروازه بان شــماره يك تيم ملي بود و هشتگ ركورد دار 
كلين شــيت را همچنان زير پست هاي اينســتاگرامش درج 
مي كند. اما چرا او به اردو نرفت؟ مي گويند چون مريم يكتايي از 
بشيكتاش تركيه دعوت شده، خواجوي ترجيح داده است نباشد. 
بايد ديد فدراسيون چگونه با بازيكن  ساالري برخورد مي كند. 
اگر خواجوي به هشــتگ خودش اطمينان دارد، بايد از دعوت 
دروازه بان سابق تيم ملي و رقابت ســالم با او استقبال مي كرد. 
پيراهن تيم ملي امانت است، ســند ندارد و جزو اموال شخصي 

هيچ ستاره اي نيست.

نامهفرشتهبهفيفا

چرا جام  جهاني فوتســال زنــان برگزار نمي شــود؟ جام جهاني 
فوتســال مردان در حال برگزاري اســت و زنان فوتساليست از 
سراسر دنيا به رفتار تبعيض آميز فيفا معترضند. فرشته كريمي از 
بهترين بازيكنان دنيا نيز همراه با سايرين، در معيت رئيس انجمن 
فوتسال زنان اسپانيا نامه اي به اينفانتينو نوشته اند. انتظار آنها اين 
است كه فيفا در رفتاري عادالنه، برابري را به اجرا بگذارد. برخالف 
جام جهاني فوتســال مردان، آخرين جام جهاني فوتســال زنان 
سال۲۰۱۵ برگزار شد. در كنار نوشتن اين نامه، جاي خوشحالي 
دارد كه يك بازيكن در حركت هاي دست جمعي جهاني هم خودي 

نشان مي دهد و از رشته اش دفاع مي كند.

فراتر از  رؤيا 
 تيم ملي فوتبال زنان براي نخستين بار لباس رسمي يكد ست پوشيد و با پرواز اختصاصي به مسابقات مقدماتي آسيا رفت 

آنها مي توانند براي نخستين بار به جام ملت ها صعود كنند؟ 

گل زن

تيم ملي فوتبال زنان براي حضور در دور مقدماتي جام ملت هاي آسيا 
با پرواز اختصاصي )براي نخســتين بار در تاريخ فوتبال زنان ايران( 
عازم تاشكند شد و در عكس هايي كه از اين پرواز ديده مي شود، يك 
مورد عجيب وجود دارد. دبير كميته زنان فدراسيون هم همراه تيم به 
ازبكستان رفته است. دليل اعزام را پيگير شديم گفتند نادره دروديان 
در تيم اعزامي نقش روانشــناس را دارد. خيلي خوب است كه تيم 
روانشناس داشته باشد اما چرا پيشكسوت داوري و دبير كميته، ناگهان 
روانشناس شد؟ البته ما خبري از مدرك تحصيلي دروديان نداريم. 
همانطور كه هنوز دقيقاً نمي دانيم مدرك تحصيلي رئيس فدراسيون 

در چه زمينه اي است اما همه او را آقاي دكتر صدا مي زنند.

روانشناسناگهاني

تيم ملي فوتبال زنان قبل از اينكه به ازبكســتان برســد و بازي هــاي مقدماتي جام 
ملت هاي آسيا را آغاز كند به پيروزي رسيد؛ در لحظه هايي كه بازيكنان كت وشلوارهاي 
نوك مدادي را به تن كردند و جلوي دوربين ها ژســت گرفتند يــا وقتي كه از پله هاي 
هواپيماي اختصاصي باال رفتند برنده بودند. تيم ملي فوتبال زنان ۲ سال تعطيل بود و 
تا 6ماه پيش وجود خارجي نداشت و حتي حذف از رده بندي فيفا را هم تجربه كرد. تا 
قبل از روزهاي آخر ارديبهشت كه نخستين اردو تشكيل شود، تنها آرزوي بازيكنان اين 
بود كه براي يك بار ديگر با پيراهن تيم ملي وارد زمين چمن شوند اما در اين چند ماه 
گذشته آنها چيزهايي را تجربه كرده اند كه حتي تصور كردنشان هم محال بود. انتقادات 
از فدراسيون شهاب الدين عزيزي خادم كم نيست اما از زماني كه او مديريت فدراسيون 
را به دست گرفته، نگاه ويژه اي به زنان شده است. شايد اين توجه از نظر بعضي ها جنبه 
تبليغاتي داشته باشد اما هر چه باشد به نفع زنان شده است، چه زنان فوتباليست و چه 

زنان رشته هاي ديگر.
تيم ملي براي حضور در مســابقات مقدماتي جــام ملت هاي آســيا از روزهاي آخر 
ارديبهشت تا روزهاي آخر شــهريور در اردوهاي پيوسته بود. در اين چند ماه تيم ملي 
4بازي دوستانه انجام داد، در اردوها بازيكنان لباس هاي يك شكل به تن كردند، محل 
اقامتشان هتل بود، غذاي تيم بهترين غذايي بود كه در همه سال ها در اردوها خورده 
بودند، موقع اعزام به ازبكســتان محل برگزاري مســابقات لباس رســمي يك شكل 
پوشيدند، با پرواز اختصاصي از تهران به تاشكند رفتند، پروازي كه از خلبان تا خدمه 
همه زن بودند تا كار ويژه اي كه شــده بود بيشتر به چشــم بيايد و حاال عزيزي خادم 

از تالش براي برابر شدن دستمزد زنان و مردان مي گويد. شــايد مورد آخر تا سال ها 
شدني نباشد كه در كشورهاي بزرگ هم هنوز اين اتفاق نيفتاده است، اما همه موارد 
قبل خواسته ابتدايي زنان در همه رشته هاســت كه كمتر كسي به آنها توجه كرده و 
حتي مطالبه كرده است. شايد فدراســيون عزيزي خادم براي تبليغات، بيشتر از هر 
فدراسيون ديگري به زنان توجه مي كند اما نمي شود پيامدهاي مثبتي را كه براي زنان 
دارد، نديد. قبل از تيم فوتبال، تيم ملي هندبال به مسابقات آسيايي اعزام شد. بعد از 
انتشار عكس هاي تيم ملي فوتبال با لباس رسمي يكي از ســؤاالت زنان اين بود چرا 
هندباليست ها لباس رسمي يكدست نداشتند. چرا؟ اين چراهاست كه مي تواند زنان را 
به خواسته هاي اوليه برساند و مقدمه پيشرفت شان شود. براي هندباليست ها مهم ترين 
اتفاق حضور در مسابقه بود و حتي دغدغه اين را نداشتند كه چرا بازي تداركاتي انجام 
نداده اند. تيمي كه رفتن به مسابقه برايش آرزو است، پوشيدن لباس يكدست و داشتن 

پرواز اختصاصي چه اهميتي برايش دارد؟ 
كاري كه فدراسيون فوتبال انجام داد، بعيد است با پسند فدراسيون هاي ديگر روبه رو 
شده باشد. به هرحال توجه با هزينه همراه اســت اما فدراسيون فوتبال راه كم كردن 
هزينه ها را هم بلد است. در چند دهه گذشته دغدغه ورزش زنان ديده نشدن است اما 
فضاي مجازي در چند سال اخير بيشــترين كمك را به آنها كرده است. در دو سه روز 
گذشته عكس هاي تيم ملي فوتبال فضاي مجازي، خبرگزاري ها و سايت هاي خبري را 
تحت تأثير خودش قرار داد. تعريف هايي كه از لباس هاي دختران شد يا تمجيدي كه از 
شركت هواپيمايي كردند، هر توليدكننده و صاحب صنعتي را ترغيب مي كند كه ديده 

شوند، فقط نياز است مديريت هاي فدراسيون ها از اين موقعيت ها استفاده كنند. در اين 
ديده شدن نمي شود نقش مريم ايراندوست، سرمربي تيم ملي را هم ناديده گرفت. او 
چه زماني كه در ملوان مربيگري مي كرد و چه حاال كه سرمربي تيم ملي است، بلد است 
كه چطور و چه موقع فعاليت هاي تيمش را به تصوير بكشد و از مزاياي فضاي مجازي 
استفاده كند. شايد بخشي از داشته هاي تيم را هم بايد به حضور او در تيم ملي ربط داد؛ 

پافشاري سر اينكه نگاه فدراسيون بايد به زنان و مردان برابر باشد.
در تيم زنان هم ايراد كم نيست و اين تيم شــايد مسائل حاشيه اي هم داشته باشد اما 
مهم مسيري است كه آغاز شده. در همه اين سال ها در فدراسيون هايي مثل واليبال، 
فوتبال و... پول كم نبوده اما مهم توجهي است كه بايد به زنان مي شده و از آنها دريغ شده 
است. تيم ملي فوتبال با بنگالدش و اردن ۲ بازي در مقدماتي آسيا دارد و مي شود انتظار 
بازي هاي متفاوتي از تيم داشت. بازي هاي دوستانه روي كيفيت بازي آنها تأثير مثبت 
گذاشته است اما بازيكنان براي اين دو بازي، صدرنشيني و صعود به جمع ۱۲تيم جام 
ملت هاي آسيا بيشتر از هر زمان ديگري انگيزه دارند. آنها در حدي كه حقشان هست و 
انتظارش را داشته اند، احترام ديده اند و براي جبران اين احترام و ديده شدن بيشتر، بيش 

از توانشان بازي مي كنند. ايراندوست و بازيكنان وعده روزها و نتايج خوبي را داده اند.

  برنامه بازي هاي ايران:
   ايران- بنگالدش؛ سه شنبه 3۰شهريور/ ساعت ۱۵:3۰

    ايران - اردن؛ شنبه 3مهر / ساعت ۱۵:3۰
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ركوردداران ركورد زدند
ركوردزني در ۵ماده مهم ترين اتفاق مرحله دوم ليگ دووميداني زنان 
بود. ريحانه مبيني دوباره در پرش طول ركورد شكست. او كه با پرش 
6متر و ۲6ســانتي متر ركورددار اين ماده بود، ركوردش را به 6متر و 
4۰سانتي متر رساند. مبيني با اين ركورد دووميداني را به مدال آسيايي 
اين ماده اميدوار كرد. مهال محروقي هم كه در پرتاب ديسك ركورددار 
اســت، اين بار با پرتاب ۵۰متر و 87ســانتي متري به ركورد تازه اي 
رسيد. او در مقايسه با ركورد قبلي اش ۲7سانتي متر بيشتر ديسكش 
را پرتاب كرد. صبا فرمانپور ركورد سني جوانان ۱۰كيلومتر پياده روي 
را بهتر كرد. او با زمان ۵6دقيقه و ۱6ثانيه و ۵صدم ثانيه به خط پايان 
رسيد و 38ثانيه ركورد زد. مهسا ميرزاطيبي هم در پرش با نيزه 4متر 
و 3سانتي متر پريد و يك سانتي متر ركوردش را ارتقا داد. تيم دانشگاه 
آزاد در دوي 4 در 4۰۰متر ركوردشكني كرد. شهال محمودي، الهام 
كاكلي، هانيه ثمري و مريم محمودي با زمــان 3دقيقه و 3۵ثانيه و 

4صدم ثانيه دويدند و ركورد زدند.

منهای فوتبال
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افقي:
 ۱- عفو كــردن- گرفتاري و 

مزاحمت- اندك
۲- نســبت دو زن بــا يك 
شوهر- بانوي معمار ايراني و 

طراح پل طبيعت تهران
3- نوعي پارچه پنبه اي- ابزار 

درو كردن- بلندترين نقطه
4- برنج گيالني- جمع روح- 

ظالم و ستمگر
۵- شيوه انجام كار- طايفه اي 

از مغوالن- جبران كردن
6- برمال- شهري در استان 

يزد- ضمير متكلم وحده
7- لگدكوب شــده- معادل 

فارسي خروج- پيمودن
8- درخت تسبيح- دلپسند- 

برادر پدر
9- خميدگي كاغذ- آخور- 

ابزاري براي شخم زدن زمين
۱۰- محرمانه- نخستين مرد 

شهيد اسالم- پيامبران
۱۱- دريغ- نان شب مانده- 

برقرار كردن ارتباط تلفني
۱۲- مخلوطي از شن و ماسه 
و سيمان و آب- اسب تند رو- 

تيره و كدر
۱3- اميــدواري- مســتي- 
گوشه اي در دستگاه همايون

۱4- نويسنده علمي تخيلي 
انگليسي و خالق داستان شهر 

طال و سرب- پرهيزكاري
۱۵- طرف- مكر و حيله- نفر 

اول مسابقه
  

عمودي:
۱- ميوه نيكــو- بازيگر مرد 
فيلم باشــگاه مشــت زني- 

محصل هنرستان
۲- زيباتريــن پــل تاريخي 

ايران- بنيادين- همسايه
3- خواستاري- فرياد- زاهد 

گوشه نشين
4- ميــوه اي روغنــي- نماز 
وحشت- از جشــنواره هاي 

باشكوه سينما
۵- واحد پــول بين المللي- 
برجســته و ممتاز- ســخن 

تحقيرآميز
6- استاني در شمال عراق- 
جوانمرد- فرشــته شب اول 

قبر
7- وسايل مورد نياز- جواني- 

ريسمان
8- مادر لر- كتابي ارزنده از 
ميرخواند، مــورخ قرن نهم- 

دويدن
9- تندر- نوعي مار سمي- راه 

باريك و سرپوشيده
۱۰- پرنده اي شبيه كبك- 

پول ويتنام- سازگاري
۱۱- دريچه كنــار كاربراتور 

خــودرو- بي چيز- در كبــد توليد 
مي شود

۱۲- بندگــي- نــام چندتــن از 
پادشاهان اشكاني بود- فيلم كابويي

۱3- دوســتان- دانشــمند- رتبه 
نايب قهرمان

۱4- مقعر- از بهترين زنان بهشت 
است- به تازگي

۱۵- جلوه گر- صندوق بين المللي 
براي كمك به كودكان- حرف جر 

عربي

تدابعيسيپمركم
رابگريبالگتخرد
گنهقاليييرواد
اتنگملسنروتج
لرييرمهيوپبو

ارسريازلدلها
اهنتهلوزيانلا
نبگيبيابرادار
هريرسهريخهسبا

دنباوهداتسيا
تيهنتفهشوتنپ
عرادياپارهزژ
راوناكياكيافو
يرامزرهچبسايلا
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 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 4026
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

629147835
158623497
473859621
345972168
862431759
917586342
791264583
534798216
286315974

متوسط

 1   5  2   
7     9    
6 3      8  
  9  3  4   
   9  7    
  6  2  5   
 5      6 3
   7     2
  2  8   1  216754839

984213756
357968241
139547628
475682913
862139475
648371592
591426387
723895164

ساده

متوسط

914856237
728319654
635274189
289531476
541967328
376428591
857142963
163795842
492683715

سخت

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

ساده

         
 8 4    7 5  
3  7  6  2  1
 3  5  7  2  
  5    9   
 6  1  9  7  
6  8  7  5  2
 9 1    3 8  
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نظارتهااگردقيقباشدگرانفروشجسارتنميكند
وقتي هر مغازه داري اجناس را به قيمت دلخواه خودش مي فروشد و 
در جواب اعتراض خریدار مي گوید: برو هر دیواري سخت است خراب 
و هرجا خواستي شــكایت كن، معنایش این است كه نظارتي در كار 
نيست و اگر هم اندك نظارتي هســت جدي نيست و جریمه ها اصال 

بازدارنده نيست.
يعقوبيازساري

جايگاهسوختگازبزرگراهشهيدآوينيبازگشاييشود
مدتي است كه جایگاه سوخت گاز در بزرگراه شهيد آویني بسته شده 
و همين موضوع شهرونداني را كه از ســوخت گاز براي خودرویشان 
استفاده و از این مسير تردد مي كنند به دردسر انداخته است. مسئوالن 
درخصوص علت تعطيلي اطالع رساني و نسبت به بازگشایي این جایگاه 

اقدام كنند.
داروغهازتهران

شفافسازيدرصادرات،شبهههارابرطرفميكند
اینكه ما توان صادرات داشته باشيم و به برخي كشورها نيز بالعوض 
یا هر مدلي دیگر كمك كنيم خوب اســت به شرطي كه مابه ازاي آن 
را دریافت كنيم؛ حاال چه مالي باشــد چه حمایتــي. صادرات نفت، 
سوخت، برق، آب یا واكسن یا هر چيز دیگري شفاف باشد و ارقام آن 
اطالع رساني شود تا برخي افراد نتوانند از آنها اخبار جعلي و غيرواقعي 

براي ضربه زدن به كشور استخراج كنند.
هدايتيازنيشابور

4لقمهنان500تومانباتوانكدامكارگريسازگاراست
قيمت مواد غذایي و آشاميدني هيچ ثباتي ندارد و بدتر از همه گراني ها، 
گراني نان است. براي یك قرص نان لواش كه نازك است و چهارلقمه، 
یك كارگر باید 500تومان بدهد كه بــراي یك كارگر عائله مند واقعا 

غيرقابل تحمل است.
شيخيازانديشهشهريار

استادانحقالتدريسدانشگاهبرايواكسيناسيونثبتنامنشدند
استادان حق التدریســي دانشــگاه پپام نور واحد شهرري در ليست 
ارسالي دانشــگاه ثبت نام نشــدند. به ما گفتند موضوع را از سازمان 
مركزي پيگيري كنيد. سازمان مركزي هم اعالم كرد كه دانشگاه باید 
اقدام مي كرد. دانشگاه هم مي گوید كارتابل اداري دانشگاه مخصوص 
استادان عضو هيأت علمي و كادر اداري است و شامل حق التدریسي ها 

نيست و ما استادان حق التدریسي بالتكليف مانده ایم.
آيهعطاپورازشهرري

جادهديباجبهگلوگاهپرازچالهودستاندازاست
روستاي تویه رودبار از توابع شهر دیباج از شهرستان دامغان در استان 
ســمنان یك راه خروجي از دیباج به سمت گلوگاه دارد كه آن هم پر 
از دســت انداز و چاله و حتي تپه است. همه ساله در این جاده پرخطر 
تعدادی ماشين واژگون مي شود. بارها از مسئوالن راهداري و شهري 
خواسته ایم نســبت به مرمت این راه اقدام كنند ولي تاكنون اتفاقي 

نيفتاده است جز واژگوني مكرر ماشين ها و خسارات جبران ناپذیر.
اهاليروستايتويهرودباردامغان

ميدانميوهوترهباردرحواليپاسگاهنعمتآباددايرشود
اهالي خيابان سهيل در حوالي پاسگاه نعمت آباد و اقع در منطقه19 
خيلي دلشان مي خواهد كه ميدان ميوه و تره بار شهرداري تهران در 
منطقه زندگي شان دایر شود تا آنها كه اغلب از اقشار ضعيف و كم درآمد 
جامعه هستند و به دليل گراني ها مدت هاســت قادر به خرید ميوه و 
سبزیجات نيستند بتوانند ميوه و تره بار خود را با قيمت مناسب تهيه 
كنند. از شهرداري و سازمان ميادین و تره بار شهرداري تقاضا داریم 
نســبت به این موضوع اهتمام داشته باشــند تا همه اهالي دعاگوي 

مسئوالن شهري باشند.
سليمانيازتهران

 
مسيرريليتهران-تبريزدرشهرقدسنيازمندحفاظاست

مسير ریلي تهران - تبریز در محدوده شهرقدس و برعكس فاقد حفاظ 
است و متأسفانه شهروندان، این حریم ریلي را مكاني براي نشستن و 
گاهي گرفتن عكس سلفي انتخاب مي كنند كه بسيار خطرساز است 
و بسيار پيش آمده كه عابران در اثر تصادف با قطارهاي عبوري فوت 
كرده یا مصدوم شده اند. ازمسئوالن راه آهن و شهرداري قدس تقاضا 
داریم نسبت به گذاشتن توري فلزي )مانند متروي تهران -كرج( یا 
هر نوع حفاظ دیگري كه مناسب مي بينند اقدام كنند تا جلوي تكرار 

حوادث ناگوار گرفته شود.
جعفريازشهرقدس

افرادمحرومطرحشهيدسليمانيحمايتشوند
حاال كه طرحي به نام شهيد عالي مقام سردار سليماني اجرایي شده و 
محرومان بسياري شناخته شده اند چه خوب است كه طرح حمایتي از 

آنها اجرا شود تا این افراد آبرومندانه تر زندگي كنند.
شهرفرديازرشت

قطعيارانههابرايبسياريازخانوادههاناگواراست
به تازگي خبرهایي منتشــر مي شــود كه اعالم مي كنند قرار است 
یارانه هاي نقدي قطع شود، با قطع یارانه ها هرچند مختصر و جزئي، 
بسياري از خانواده ها مخصوصا روستایيان كه شغل و درآمد مناسبي 
ندارند، بسيار دچار مشكل مي شوند زیرا در خشكسالي و هزینه هاي 
سنگين كشــت و نبود شــغل و درآمد، چشم اميدشــان به همين 

است. یارانه 
ابراهيميازتهران

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

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

با مردم

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

پاسخ مسئوالن

عرفان غرق نشده بود، به قتل رسيده بود

پســر 18ســاله كه پــس از قتل پســردایي 
11ساله اش مدعي شده بود او در كانال آب غرق داخلي

شده است، اسرار جنایت هولناك خود را فاش 
كرد.

به گزارش همشــهري، 19شــهریور امســال به هالل احمر 
شهرستان پارس آباد در اســتان اردبيل خبر رسيد كه پسر 
11ســاله اي به نام عرفان در كانال آبي در حوالي این شــهر 
غرق شده اســت. بعدازظهر آن روز عرفان به همراه پسرعمه 
18ســاله اش براي ماهيگيري به حوالــي كانال آب فتحعلي 
قشالقي در اطراف روستاي خليل لو رفته بودند كه حوالي عصر، 
پسرعمه عرفان درحالي كه وحشت زده بود خود را به خانه آنها 
رساند و مدعي شد كه عرفان به داخل كانال آب سقوط كرده 
است. او مي گفت كه سرگرم ماهيگيري در كنار كانال بودند كه 
ناگهان پاي عرفان سر خورد و به داخل كانال افتاد و وي هرچه 

تالش كرد نتوانست او را نجات دهد.
از همان زمان تيم هاي هالل احمر براي پيدا كردن پســربچه 
غرق شده راهي كانال آب شدند و جست وجوي غواصان براي 
یافتن عرفان شروع شد. هر چند هوا تاریك شده بود اما غواصان 
و مردم محلي دست به دســت هم داده بودند تا شاید بتوانند 
پسربچه غرق شــده را از داخل كانال بيرون بكشند اما تالش 
آنها نتيجه اي نداشت. جست وجوي غواصان هالل احمر تا 6روز 

دیگر هم ادامه داشت تا اینكه اتفاق عجيبي افتاد.

جسديدرگودال
پنجشنبه گذشته بود كه به مأموران پليس پارس آباد خبر رسيد 
جسد پسربچه اي در گودالي حوالي روستاي خليل لو پيدا شده 
است. جسد داخل گودالي در نزدیكي روستا و نرسيده به كانال 
آب فتحعلي قشالقي و در یك گودال دفن شده بود اما با گذشت 

زمان، حيوانات آن را از داخل گودال بيرون كشيده بودند و یكي 
از رهگذران كه در حال عبور از آن حوالي بود با دیدن جســد 
پليس را خبر كرده بود. با حضور مأموران در محل معلوم شد 
كه جسد متعلق به عرفان 11ساله است. همان پسربچه اي كه 
تا آن زمان تصور مي شد داخل كانال آب غرق شده و غواصان 
در جست وجوي او بودند. او اما غرق نشده بود و بررسي ها نشان 
مي داد كه به طــرز هولناكي با چاقو به قتل رســيده و عامل 

جنایت جسد وي را داخل گودال دفن كرده است.

پسرعمهقاتل
سرنوشــت هولناك عرفان، دل مردم روســتاي خليل لو كه 
عرفان و خانواده اش در آنجــا زندگي مي كنند را به درد آورده 
بود. بي شك پسرعمه  او كه پيش از این مدعي شده بود عرفان 
هنگام ماهيگيري به داخل كانال آب سقوط كرده و غرق شده 
اسرار این جنایت را مي دانست. دستور بازداشت وي صادر شد 
اما پسر 18ساله كه در جریان پيدا شدن جسد پسردایي اش قرار 
گرفته بود، فراري شده بود. فرار متهم زمان زیادي طول نكشيد 
و مأموران پليس در جریان بررسي هاي تخصصي مخفيگاه او 
را شناسایي و وي را دستگير كردند. سيدعبداهلل طباطبایي، 
دادســتان اردبيل گفت: متهم پس از دســتگيري به ارتكاب 
جنایت اعتراف كرد و گفت كه پس از قتل پسردایي اش، براي 
اینكه تحقيقات پليس را منحرف كند، به دروغ مدعي شده كه 

وي هنگام ماهيگيري در كانال آب غرق شده است.
وي ادامه داد: بررسي ها نشان مي دهد كه متأسفانه اختالفات 
خانوادگي و كري خواني هاي بيــن جوانان و نوجوانان، انگيزه 
اصلي او از قتل پســربچه 11ساله بوده اســت. براساس این 
گزارش، تحقيقات در این پرونده از ســوي كارآگاهان پليس 

آگاهي استان اردبيل ادامه دارد.

مقتول پيش از مرگ قاتلش را لو داد
متهمبهتيراندازيمرگباردرپروژهساختمانياتهامقتلراانكاركرد

ازمرگ برگشته
»اميــد چنداني به زنــده ماندن 

نداشتم و در لحظات آخر چند پيام پيگيري
صوتي براي همسرم ضبط كردم و 
حالليت طلبيــدم.« این بخشــي از حرف هاي 
شنيدني خلبان پاراگالیدري است كه چند روز 
قبل هنگام پرواز بر فراز جنگل هاي ســوادكوه 
سقوط كرد و تا یك قدمي مرگ پيش رفت. او كه 
آسيب شدیدي دیده بود 2شبانه روز را بدون غذا 
و در نزدیكــي خرس، گــرگ و حيوانات جنگل 
گذراند و درحالي كه اميدي به زنده ماندن نداشت 
توسط گروه هاي امدادي از مرگ نجات پيدا كرد.

احمد حسنوند، همان خلبان 42ساله پاراگالیدر 
است كه 2شبانه روز را در جنگل هاي سوادكوه 
گذراند. او كه 22سال سابقه پرواز دارد این حادثه 
را همراه با نجات معجزه آســایش اینطور براي 
همشهري تعریف كرد: »آن روز همراه تعدادي 
از هنرجویانم براي پرواز به سوادكوه رفته بودیم. 
آنجا هم زیباست وهم خوب مي شود پرواز كرد. با 
ماشين و تجهيزات وارد جنگل شدیم و به ارتفاع 
باالیي در نزدیكي روســتاي گردنه سر آالشت 
رفتيم. آنجا تقریبا باالي ابرها بود. منتظر شدیم 
تا شرایط پروازي فراهم شود، اما نشد. تا ساعت 
4منتظر شــدیم و با اطالعاتي كه از ارتفاع ابرها 
گرفتيم متوجه شــدم قطر ابرها كم است و بعد 
از چند دقيقه پــرواز به زیر ابرها مي رســم و در 
ادامه روي جنگل پــرواز مي كنم. قــرار بود در 
كنار دریاچه لفور فرود بيایيم. مسافت زميني تا 
آنجا حدود 2ســاعت و نيم بود اما فاصله پروازي 
حدود 30دقيقه مي شد. ارتفاع پرواز هم 2هزار و 
300متر بود. تصميم گرفتم خودم پرواز كنم اما 

به هنرجویانم اجازه ندادم. «

حادثهدرميانابرها
او فكر مي كرد همه  چيز طبق برنامه پيش مي رود 
امــا درحالي كه بيــن ابرها بود یكباره شــرایط 
دگرگون شــد:» درحالي كه چند شكالت و چند 
تكه بيسكویيت در جيبم بود پرواز كردم. حدود 
5دقيقه براساس مسيریاب روي ابرها پرواز كردم 
و هيچ مشكلي وجود نداشت. بعد وارد ابرها شدم. 
دیدم ابرها بارشي هستند. باران شروع شد و مي زد 
توي صورتم. چتر خيس شــده بود. مي خواستم 
مسير را از توي گوشي ام با گوگل مپ كنترل كنم 
اما چون دست هایم خيس شده بود تاِچ گوشي كار 
نمي كرد. صفحه باز نمي شد. قطب نما هم به خاطر 

بودم كه آنجا خرس، گرگ و حيوانات وحشــي 
دارد. نااميد شده بودم و احســاس مي كردم به 
آخر خط رســيده ام. در همان لحظات شــروع 
كردم با گوشي ام كه مقدار كمي شارژ داشت صدا 
فرستادن براي همسرم. با خودم گفتم یك زماني 
شاید این صداها را شنيد. حرف هاي آخر زندگي ام 
را زدم. بعد گفتم از چند نفر از هنرجویانم براي 
آموزش پول گرفته ام اما هنوز دوره شان تكميل 
نشده و پول هاي شــان را پس بدهيد. از چند نفر 
هم چند وســيله پروازي گرفته ام كه آنها را هم 
برگردانيد تا مدیون نباشم. شارژ بيسيم داشت 
تمام مي شــد كه به بچه ها گفتم اگر هم پيدایم 
نكردید مهم نيســت. نمي خواستم آنها به خاطر 
من خودشان را به خطر بيندازند. تاریكي مطلق 
بود. یك صفحه سياه در همه زوایا. نمي دانستم 
بيدار هستم یا خواب. چند مرتبه داد زدم و كمك 
خواستم. گفتم اگر شانس كمي هم وجود داشته 
باشد از آن اســتفاده كنم؛ اما هيچ كس نبود كه 

صدایم را بشنود.« 

گرسنگيدرجنگل
این حادثه در شــرایطي اتفاق افتــاد كه او هيچ 
آذوقــه اي همراهش نبــود و حاال با گذشــت 
یــك روز، گرســنگي به ســراغش آمــده بود: 
» خيلي طول كشــيد تا باالخره روز شد. دست 
و پاهایم را مي دیدم. مي خواســتم حركت كنم 
اما نمي توانســتم. اميــدوار بودم كه با روشــن 
شــدن هوا من را پيــدا كنند امــا هيچ خبري 
نبود. به شــدت گرســنه بودم. در جيبم دنبال 
بيســكویيت و شــكالت ها بودم. هرچه گشتم 
خبري از بيســكویيت نبود. خوب كه نگاه كردم 
دیدم بيســكویيت ها خمير شــده و بين 2 تكه 
سنگ افتاده اســت. این شانس آخرم بود. با یك 
تكه چوب بيسكویيت خمير شــده كه با خاك 
مخلوط شده بود را از بين سنگ ها بيرون كشيدم 
و خوردم. حالم داشت بد مي شد اما چاره اي نبود. 
شكالت ها هم آب شده بود اما باقيمانده اش را با 

پوستش خوردم تا انرژي بگيرم.«

دريكقدميمرگ
او مي گوید شرایطش آنچنان سخت بود كه بارها 
خودش را در یك قدمي مرگ دید و زنده ماندنش 
چيزي شبيه معجزه اســت:» آن لحظات توهم 
زده بودم و همه  چيز را به شكل آدم مي دیدم. فكر 
مي كردم یك نفر در آن اطراف است اما هرچه نگاه 
مي كردم مي دیدم كه حركت نمي كند. عصر شد 
و هنوز خبري از كمك نبود تا اینكه باران گرفت. 
خيس شدم و سردم شــده بود. داد مي زدم و از 
خدا كمك مي خواســتم. دیگر غروب شده بود 
و باز هم هوا داشــت تاریك مي شد. من 22سال 
آرتيســت بازي و كارهاي خطرناك انجام داده 
بودم اما ضعيف و ناتوان شده بودم. مدام در حال 
جنگ با خودم بودم. كمي اميدوار مي شدم و باز 
نااميدي سراغم مي آمد. وقتي هوا كامل تاریك 
شد بغض كردم و از ته دل از خدا كمك خواستم. 
در آن شرایط زندگي ام را مرور مي كردم. با مادر 
مرحومم حرف مي زدم كه برایم دعا كند تا نجات 
پيدا كنم. هيچ وقت مرگ را آنقدر نزدیك به خودم 
ندیده بودم. دیگر نگران خرس و گرگ هم نبودم. 
یك لحظه بيسيم را روشن كردم. شروع كردم به 
صحبت كردن اما آنها صدایم را نمي شــنيدند تا 
اینكه شارژ بيسيم هم تمام شد. دوست نداشتم 
اینطوري بميرم اما داشــتم قبول مي كردم كه 
هركس سرنوشــتي دارد. بي حال شده بودم كه 

متوجه شدم هوا روشن شده است.«

فرشتهنجات
آنطور كه خلبان حادثه دیده مي گوید در دومين 
روز از حادثــه دیگر اميد چندانــي برایش باقي 
نمانده بود اما مردي روستایي فرشته نجاتش شد. 
او مي گوید: »چشــمانم را كه باز كردم به دنبال 
یك معجزه بودم. ناگهان یك نفر را دیدم كه تبر 
به دست داشت و از آنجا رد مي شد. فكر كردم باز 
هم توهم است اما وقتي صدا زدم او برگشت و به 
طرفم آمد. انگار یك فرشــته بود. او یكي از افراد 
محلي بود كه براي پيدا كردن من آمده بود. وقتي 
به من رسيد بغلش كردم و گریه ام گرفت. چند 

   من قاتل نيستم!
متهمبهقتل42سالهاســتواصراربربيگناهيدارد.اومدعياستكه

بدشانسيباعثشدههمهتصوركنندكهقاتلاست.

گفتيبدشانسيباعثشدهكهبهاتهامقتلدستگيرشوي.چرا
بدشانسي؟

چون من دســت به طال كه مي زنم تبدیل به زغال مي شــود. سال هاست كه در كار 
ساخت وســاز و خرید و فروش ملك فعال هستم، اما از ســال 90بدشانسي آوردم و 
ورشكست شدم. در آن زمان در شهرســتان كار مي كردم و به خاطر 3ميليارد تومان 
بدهي، 4سال زنداني شدم. بخشي از بدهي هایم را پرداخت كردم و آزاد شدم، اما همسر 
اولم با وجود داشتن یك فرزند از من جدا شد. بعد از آن تصميم گرفتم گذشته ام را جبران 
كنم اما مدام بدشانسي مي آوردم و حاال به نقطه اي رسيده ام كه همه مرا قاتل مي دانند.

اختالفتبامديرپروژهساختمانيبرسرچهبود؟
او شریكم بود. سرمایه ام را در اختيارش قرار داده بودم براي شراكت و سرمایه گذاري 
در پروژه. اما او سرم كاله گذاشت و ســهمم را نداد. قرار بود آپارتمان به جاي طلبش 
بدهد، اما بدقولي كرد. هر وقت سراغش مي رفتم پيدایش نمي كردم و این اواخر اصال 

در پروژه آفتابي نمي شد.
بههميندليلبااسلحهسراغشرفتي؟

من پولم را مي خواستم بگيرم نه جان او را. شب حادثه دوستم خبر داد كه او سر پروژه 
حاضر شده است. همراه برادرانم سراغش رفتم  تا هر طور شده طلبم را بگيرم. وقتي به 
آنجا رسيدیم ناگهان صداي تيراندازي آمد و ما از ترسمان فرار كردیم. در آن تاریكي 
اصال نفهميدیم چه شد و چه كسي اقدام به تيراندازي كرد.  من بدشانسي آوردم و درست 
شبي كه سراغ مالك پروژه رفتم در همان شب تيراندازي رخ داد و یك نفر كشته شد 

و یك نفر زخمي.
پسچراپسازاينحادثهفراريشدي؟

پس از آنكه صداي تير شنيدم از ترسم فرار كردم، اما یكي، دو روز بعد از دوستانم شنيدم 
كه یكي از كاركنان پروژه كه به تازگي از شهرســتان براي انجام كار به آنجا آمده بود، 
تيرخورده و فوت شده و قبل از مرگ مرا به عنوان قاتل معرفي كرده است. همين باعث 

شد كه از ترسم فراري شوم و زندگي پنهاني در پيش بگيرم.
امابهغيرازمقتول،فردديگريكهمجروحشدهبودهممشخصاتتو

رابهعنوانتيراندازاعالمكردهاست؟
آنها آن شــب مرا در پروژه دیده بودند كه به دنبال مدیر پــروژه بودم و فكر كردند من 

تيراندازي كرده ام. 
بعدازفراركجارفتي؟

به روستایي در همدان رفتم و در آنجا با زني كه به تازگي از شوهرش جدا شده بود، آشنا 
شدم و مدتي بعد هم ازدواج كردیم و زندگي جدیدم شروع شد تا اینكه دستگير شدم.

برادرانتكجامخفيشدهاند؟
از آنها خبري ندارم. یك سال قبل وقتي این اتفاق افتاد، تصميم گرفتيم دیگر همدیگر 

را نبينيم و در این مدت از هم بي خبریم.

يكهدرجنگلهايسوادكوه
خلبانپاراگاليدر

قوطكردهاز2شبانهروزجدالشبامرگميگويد
س

تفكيكمسافراناتوبوسومترو
روابط عمومي شركت بهره برداري متروي تهران پيرو چاپ پيام مردمي 
با عنوان »اتوبوس و مترو را زوج و فرد كنند« در ســتون با مردم روز 
14شهریور ماه پاسخ داده است: احتراما ضمن تشكر از مسافر گرامي، 
به اطالع مي رساند امكان تفكيك مسافران براساس كدملي یا هر نوع 
دسته بندي دیگر، خارج از اختيار شركت بهره برداري مترو بوده، ضمن 

اینكه امكان اجراي آن نيز به سادگي وجود ندارد.

اینكه بين ابرها بودم دچار مشكل مغناطيسي شده 
بود و كار نمي كرد. در این شرایط نمي دانستم كجا 

هستم و مسير را گم كرده بودم.« 

فروداضطراري
این ورزشكار با وجود تجربه اي كه داشت اما دچار 
سردرگمي شده بود و به درستي نمي دانست باید 
چه كار كند اما درنهایــت تصميم گرفت با فرود 
اضطراري خــودش را نجات دهــد. او مي گوید: 
» براساس تجربه، از ابرها خارج شدم. جنگل را زیر 
پایم مي دیدم. از طریق بيسيم با دوستانم ارتباط 
داشتم. از آن ارتفاع محلي را در جنگل دیدم كه 
به نظر مي رسيد براي فرود مناسب است. گفتم كه 
مي خواهم فرود بيایم. همه تالشم را كردم كه از 
حفره اي كه بين درختان بود رد شوم. با زحمت 
چترم را به سمت آنجا هدایت كردم و خودم از آن 
عبور كردم اما چتربه درختان گير كرد و آویزان 
شدم اما چون وزنم زیاد بود شاخه هاي درختان 
چند مرتبه شكســت و درنهایت از ارتفاع حدود 
5متري ســقوط كردم و داخل آب افتادم و پا و 
كمرم بر اثر اصابت به تخته سنگ ها درد زیادي 

گرفت. شوكه شده بودم.« 

سقوطدرناكجاآباد
خلبان وقتي سقوط كرد تا چند لحظه نمي دانست 
چه بالیي بر سرش آمده اما وقتي به خودش آمد 
با واقعيت روبه رو شد. او مي گوید:»در بيسيم به 
دوستانم گفتم كه فرود اضطراري كرده ام. گفتند 
تجهيزاتت را جمع كن تا بيایيم دنبالت. خواستم 
مختصات را بفرســتم اما گوشي ام آنتن نداشت. 
وقتي نتيجه نگرفتم در بي سيم مختصات را گفتم 
اما صدا به خوبي نمي رفت و آنها درست متوجه 
نمي شدند. به یك تخته سنگ تكيه داده بودم و 
منتظر بودم تا كسي بياید من را پيدا كند. كمر و 
پایم به شدت درد مي كرد و نمي توانستم حركت 
كنم. به دوستانم گفتم كنار یك رودخانه هستم 
اما خب در شمال پر است از رودخانه و این نشاني 

دقيقي نبود و باز هم منتظر شدم.«

وحشتشبانهدرجنگل
خلبان گزارش ما اميدوار بود كه دوستانش هرچه 
سریع تر او را پيدا كنند اما هرچه گذشت نااميدي 
بيشتر به سراغش آمد: »كم كم هوا تاریك شد و 
دیگر هيچ جا را نمي دیدم. نمي دانستم خونریزي 
دارم یا نه. چند ساعت بعد آنقدر همه جا تاریك 
شده بود كه حتي دست و پاهایم را هم نمي دیدم 
و فقط مي توانســتم خودم را لمس كنم. شنيده 

دقيقه اي پيشم بود اما گفت بروم كه كمك بياورم. 
آنقدر به من سخت گذشته بود كه نمي خواستم 
از من جدا شود. او اما رفت و حدود 20دقيقه بعد 
با چند نفر دیگر برگشــت. از طریق بيسيم خبر 
دادند كه من را پيدا كرده اند. فهميدم كه در این 
2روز تيم هاي زیادي براي پيدا كردن من تالش 
كرده اند. آنها با بریدن شاخه چند درخت برانكارد 
درست كردند و من را روي آن بستند و حدود یك 
ساعت از مسيرهاي سخت گذر عبور دادند. آنها 
مي گفتند در محلي كه من را پيدا كرده اند پر از 
خرس وگرگ اســت و چون خونریزي نداشتم 
حيواني به سراغم نيامده اســت. قرار بود بالگرد 
دنبال مان بياید اما جایي كه بودیم مناسب نبود. 
به همين دليل چند نفر دیگر هم آمدند و به محل 
دیگري رفتيم و درنهایت چون باز هم شرایط براي 
فرود بالگرد فراهم نبود نيروهاي داخل بالگرد من 
را باال كشيدند و از آنجا به بيمارستان ميالد تهران 

منتقل كردند. من در حقيقت از گور برگشتم.«

درسهاييكحادثه
احمد حسنوند پس از یك روز بستري شدن در 
بيمارستان حاال در خانه اش استراحت مي كند و 
احتماال تا مدت ها نمي تواند پرواز كند. او مي گوید 
از این حادثه تجربيات خوبي كسب كرده است: 
در بيمارستان فهميدم كه دوستان زیادي وقتي 
از حادثه با خبر شده بودند براي پيدا كردن من 
به جنگل هاي ســوادكوه آمده بودند. نيروهاي 
محلي و هالل احمــر و... به خاطر من به زحمت 
افتاده بودند كه من شرمنده همه شان شدم. در 
بيمارستان گفتند كه شكستگي ندارم اما دچار 
كوفتگي شدیدي شده ام كه باید استراحت كنم. 
در این دو روز كه در جنگل با مرگ دست و پنجه 
نرم مي كردم خيلي دوست داشتم فقط یك آدم 
با هر قيافه و عقيده و جایــگاه اجتماعي ببينم. 
قدر یك تكه نان، یك كبریت و وســایلي كه در 
زندگي روزمره مــان پيش پا افتاده هســتند را 

بيشتر دانستم. 
مرگ خيلي از آنچه فكر مي كنيم به ما نزدیك تر 
است و باید قدر لحظه هاي زندگي مان را بدانيم. 
در این حادثه افراد زیادي براي نجات من زحمت 

كشيدند كه از همه شان ممنونم.

مردي كه متهم است در جریان تيراندازي در 
یك پروژه ساختماني، جواني را به قتل رسانده پيگيري

و مرد دیگري را زخمي كرده، پس از یك سال 
فرار دســتگير شــد، اما مي گوید كه بي گناه است و به دليل 

بدشناسي، متهم به قتل شده است.
به گزارش همشــهري، هفدهم مرداد سال گذشته تيراندازي 
مرگباري در یك پروژه ساختماني در فاز چهارم شهرستان پرند 
رخ داد كه در جریان آن 2مرد به شدت مجروح و در بيمارستان 
بســتري شــدند. با گزارش ماجرا به پليس، تحقيقات آغاز و 
مشخص شد كه چند نفر شبانه وارد پروژه در حال ساخت شده 
و شروع به تيراندازي كرده بودند كه در جریان این تيراندازي، 
یكي از افرادي كه در آنجا كار مي كرد و فردي كه رهگذر بود، تير 
خورده بودند. ماموران با حضور در بيمارستان به تحقيق از 2مرد 
مجروح پرداختند. مردي كه در پروژه ساختماني مشغول به كار 
بود، گفت: براي انجام كار ساختمان در حال ساخت رفته بودم 
كه مردي به نام حسام با برادرانش به آنجا آمدند. حسام مدت ها 
با مدیر پروژه كار مي كرد، اما با یكدیگر دچار مشكل شده بودند 
و اختالف داشتند. آن شب حسام همراه برادرانش مقابل پروژه 
ساختماني آمد و سراغ مدیر پروژه را گرفت. او به شدت عصباني 
بود و اسلحه داشت. ناگهان شروع به تيراندازي كرد كه گلوله ها 
به من و فردي كه در حال گذر از مقابل ساختمان بود، اصابت 

كرد و مجروح شدیم و آنها فرار كردند. 

گزارشمرگ
مرد جوان این اطالعات را در اختيار پليس قرار داد و یك روز 
بعد به دليل شدت جراحات جانش را از دست داد؛ این در حالي 
بود كه مجروح دیگر كه از خطر مرگ گریخته بود، همچنان 
در بيمارستان بستري بود. با دستور قاضي مصطفي واحدي، 
كشيك جنایي تهران تحقيقات براي دستگيري قاتل فراري 
آغاز شد. یك ســال از این ماجرا گذشته بود تا اینكه چند روز 
قبل سرنخي به دست آمد كه نشان مي داد متهم تحت تعقيب 
در یكي از روستاهاي همدان پنهان شده و زندگي مخفيانه اي 
در پيش گرفته است. وي در آنجا ازدواج كرده و زندگي تازه اي 
تشــكيل داده بود كه با این اطالعات، مأمــوران راهي خانه 
روستایي شــدند و در اقدامي غافلگيرانه حســام را بازداشت 
كردند. وي اما پس از انتقال به شعبه یازدهم دادسراي جنایي 
تهران، تيراندازي و قتل را انكار كرد. این در حالي بود كه شواهد 
به دست آمده از سوي پليس و حتي اظهارات مردي كه از این 
تيراندازي جان سالم به در برده بود، نشــان مي داد كه عامل 
تيراندازي كسي جز او نيست. در این شرایط، متهم به قتل با 
دستور قاضي مصطفي واحدي، بازپرس جنایي تهران بازداشت 
شد و براي انجام تحقيقات بيشتر در اختيار مأموران اداره دهم 
پليس آگاهي تهران قرار گرفت و جســت وجو براي بازداشت 

برادران وي نيز ادامه دارد.

محمدجعفري
زیخبرنگار
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كتابي كه عادت هاي فكري ما را  زیر سؤال مي برد 
بهجوابتشككن!

شما جزو آن دســته از افرادي 
هستيد كه وقتي با سؤالي مواجه 
مي شوید، فكر مي كنيد نخستين پاسخي كه به ذهنتان 
مي رسد درست ترین پاسخ است یا سایر جواب هاي ممكن 
را نيز مي سنجيد و بعد بهترین جواب را از ميان پاسخ هاي 
متعدد انتخاب مي كنيد؟ اصوال ما چه زماني به درســتي 
جوابمان شك مي كنيم؟ آیا اساسا به شك افتادن درباره 
چيزي كه خيال مي كنيم درباره اش مطمئن هستيم كار 
درستي است؟ چرا وقتي به درســتي جوابمان اطمينان 
داریم، باید تردید كنيم؟ اصال چرا بایــد اجازه دهيم كه 
تردید و دودلي مثل بختك به جانمان بيفتد و آرامشمان را 
سلب كند؟ آدام گرنت، در كتاب »دوباره فكر كن؛ قدرت 
دانســتن آنچه نمي دانيد«، با بياني ســاده و روان، اثرات 
مثبت توانایي تجدیدنظر و ترك آموخته هاي قبلي را به 

ما مي شناساند.
آدام گَرنــت در كتاب »دوباره فكر كن« واقعيتي ســاده 
اما مهــم را بــا خوانندگانش در ميان مي گــذارد. گرنت 
معتقد است: »ما براي تجدیدنظر در پاسخ هایمان مردد 
نمي شویم. كال براي تجدیدنظر تردید داریم.« این گزاره 
ســاده توضيح دهنده بســياري از واقعيت هــاي زندگي 
ماست. هریك از ما این تجربه را در زندگي داشته ایم كه 
مسئله اي براي مدت هاي مدیدي ما را مي آزرده اما ماـ با 
وجود اینكه جانمان به لبمان رسيدهـ  نحوه مواجهه مان 
را تغيير نداده ایم و هميشــه به یك شــكل با آن مسئله 
برخورد كرده ایم. درحالي كه اگر ما قدرت تجدیدنظر در 
افكار و تصميمات و اعمالمان را داشــتيم، خيلي زودتر و 
راحت تر مي توانستيم بر مشكالت فائق آیيم. اما واقعيت 
این است كه تغيير تفكر اصال كار آســاني نيست. گرنت 
دراین باره مي گوید: »بخشي از مشكل به تنبلي شناختي 
برمي گردد. بعضي روانشناسان مي گویند ما بخيل ذهني 
هستيم، یعني اغلب براي راحتي خودمان ترجيح مي دهيم 
دیدگاه هاي قدیمي مان را حفظ كنيم و براي دست و پنجه 
نرم كردن با نظرات جدید به ســختي نيفتيم. با این حال 
نيروهاي ژرف تري در مقاومت در برابر بازاندیشــي نقش 
دارند. با تحقيق و بررســي، دنيا برایمــان بيش از پيش 
غيرقابل پيش بيني مي شــود. باید قبــول كنيم حقایق 
عوض مي شوند و آنچه زماني درست بود، شاید حاال غلط 
باشــد. با تجدیدنظر در باورهاي عميق مان، هویتمان به 
خطر مي افتد و حس مي كنيم داریم بخشي از وجودمان 
را از دســت مي دهيم.« گرنت دست روي نقطه حساسي 
گذاشته كه از فرط بدیهي بودن شاید به اندازه كافي مورد 
توجه قرار نگرفته اســت. اغلب ما به طور وسواس گونه اي 
به افكار و عقایدمان وابســته ایم و كمتر پيش مي آید كه 
تمایلي به تغييرشان داشته باشيم. البته وقتي پاي تغيير 
دكوراسيون منزل، لباس، گوشي موبایل و اتومبيل وسط 
مي آید، معموال از تغيير اســتقبال مي كنيم، اما تغيير در 
عقاید و نظراتمان را برنمي تابيم. گرنت در كتابش ارزش 
بازاندیشي و انعطاف ذهني را به ما یادآوري مي كند و به ما 
مي آموزد كه از اتخاذ موضع تدافعي براي تغيير افكارمان 

دست برداریم.
»دوباره فكر كن« اوایل سال2021 به بازار آمد و بالفاصله با 
استقبال زیاد مخاطبان روبه رو شد. نویسنده  كتاب، با طرح 
جذاب موضوعات اساســي، همه  ما را دعوت مي كند كه 
بسياري از رفتارها و نگرش هاي مان را دوباره ارزیابي كنيم. 
او با لحني طنازانه و لبریز از مثال هاي ریز و درشت جدید، 
از كرونا گرفتــه تا اتفاقات و شــخصيت هاي  مهم جهان 
نظير اســتيو جابز، جف بزوس و دیگران، نشان مي دهد 
كه بازاندیشي  چقدر براي زندگي ضروري است. مباحث 
گرنت كامال علمي هستند اما او با طرح شوخ طبعانه آنها، 
كتابش را به متني تبدیل كرده كه براي عموم خوانندگان 
مفيد و قابل فهم است. اســتفاده از جدول ها و نمودارها و 
شكل هایي كه به متن كمك مي كنند نيز این ویژگي كتاب 

را تقویت كرده است.
آدام گرنِت 40ساله دكتراي روانشناسي سازمان از دانشگاه 
ميشيگان دارد و جوایز مختلفي براي تحقيق، سخنراني، 
آموزش و نویسندگي به دســت آورده است. از ویدئوهاي 
ســخنراني هایش تا كنون بيش از 2۵ميليون بار بازدید 
شده كه محبوبيت او را به عنوان یك روانشناس جوان نشان 
مي دهد. گرنت یكي از 10متفكر تأثيرگذار دنيا در زمينه  
مدیریت است و نامش در فهرست 40متفكر زیر 40سال 

مجله فورچون نيز آمده است.
كتاب »دوباره فكر كن« در 4بخش تنظيم شــده است: 
بخش نخست: بازاندیشــي فردي؛ بخش دوم: بازاندیشي 
ميان فردي؛ بخش ســوم: بازاندیشــي جمعي؛ در بخش 
چهارم كتــاب نيز گرنــت از مجموع مطالــب كتاب به 
نتيجه گيري مي پردازد و 30راهكار عملي براي بازاندیشي 
در روابط انسان ارائه مي دهد. راهكارهاي گرنت، ساده و در 

عين بسيار مؤثرند و انگيزه تغيير را در ما ایجاد مي كنند.
»دوباره فكر كن« را »نشــر ســنگ« بــا ترجمه  محدثه 
احمدي، در 230صفحه و با قيمت 60هزار تومان منتشر 

كرده است.

ندازندي
روزنامه نگار

كلينتايستوود91سالهكه
كارنامهدرخشانيازبازيگريوكارگردانيدر
عرصهسينمايوسترندارد،اينبارودرنهميندههزندگي
خودباوسترنيجديدكهبسياريدرانتظاراكرانشبودند،به
سينمابازگشتهاست؛وسترنيآرامكهدرجريانآنكلينت
ايستوودهمراهباپسرنوجوانيكهاورابرايگرفتن50هزار
دالرازپدرومادرشربودهويكخروسجنگيكهاينپســر
راهمراهيميكند،باخونســرديكاملوگوييحادثهاياتفاق
نيفتادهوحوادثينيزدرپيشنخواهدبود،باخودرويشجادههاي
سراسرمكزيكرادرمينوردد.بهگزارشنيويوركتايمز،»گريه
كنماچو«روز17سپتامبر)26شهريور(براينخستينباردرسالن
سينماهايآمريكانمايشدادهشد.كلينتايستووددر
اينفيلمدرقالبشخصيتيكپدرعصباني،
خودرامتعهدبهساختاثريدرژانر»انتقام
-نجات«ميداند.فيلمگريهكنماچو
بااقتباسازرمانياز»ريچاردنش«
وبااســتفادهازفيلمنامه»نش«و
»نيكاشنك«ساختهشدهاست.
طرحساخت»گريهكنماچو«
مربوطبهسالهاقبلاست
وآرنولدشوارتزنگرقرار
نقششــخصيت بود
اصليرادراينفيلم
ايفاكندكهپروژه
بنا فيلم ساخت
بهداليليمنتفي
شد.امادرپروژه

نهاييساختاينفيلمكلينتايستوودخودتصميمگرفتنقش
شخصيتاصليراايفاكند.گريهكنماچوازفيلمهايياستكه

درميانهشيوعكروناساختهشد.
ايستوودضمنكارگرداني،دراينفيلمدرنقششخصيتاصليبه
نام»مايكميلو«نيزبازيكردهاست.»مايك«يكگاوچرانويك
مربيسابقاسبسواريوپيرمرديبدعنقولجبازباگذشتهاي
پيچيدهاســت،بااينحالاورفتارنرمومنعطفيباكودكانو
حيواناتدارد.بااينكهاومردياستغروغروامادركاراستادانهو
ماننديكحرفهايعملميكندوتاحدزياديبهكارشميبالدو
افتخارميكند.ايستوود،گريهكنماچورابهشيوهمنحصربهفرد
وباريتمولحنيآرامكارگردانيكردهكهكامالاينشيوهبانگاهو

رويكردمايكميلو،شخصيتاصليفيلمانطباقدارد.
مايكدرحالانجاميكماموريتپرخطروزمانبهسرعتبهضرر
ويدرحالگذراستومردانمكزيكيخطرناكيدرتعقيبوي
هستندامااوعجلهايازخودنشاننميدهدوترجيحميدهدبه
گشتوگذردرطبيعتزيبايمكزيكبپردازد،كلينتايستوود،
نهايتآرامشمايكرادرسكانسنزديكشدنويبهيكشهر
كوچكوآنجاكهويدرميانهاينسفرپرخطردرنهايتخونسردي
روبههمراهانخودميگويد»شــهرجالبيبهنظرميرســد
برويمونظريبهاينشــهربيندازيم«رابــهمخاطبانفيلمش

نشانميدهد.
همراهانيكهمايكميلودراينسفربهآنهااشارهدارد؛پسري
13سالهبهنام»رافو«بابازيادواردومينتو»ماچو«خروسجنگي
رافوكهازچندينمســابقهجنگيميانخروسهاپيروزبيرون
آمده،هستند.ماچوكهفيلمنامخودراازويگرفتهوتداعيگر
موضوعمردانهاينفيلماست،درواقعيكپرندهمعمولينيستو

ازظاهرورفتارشنجابتونجيبزادگيميبارد.
رافوامانوجوانياســتباگذشــتهايتلخوناخوشايند؛پدر
تگزاسياشاورادرخردساليرهاكردهومادرشهمدركودكياو
رابسيارآزاردادهاست.اينگذشتهناخوشايندرافورابهماچوواز
قضابهربايندهاشمايكنزديككردهچراكهبهنظرميرسداين

تنهامايكاستكهميتواندبهآرزويديرينهرافو،يعنيمردشدن
جامهعملبپوشاند.رافوآرزويتبديلشدنبهمرديقويوخشن
رادرسرميپروراند؛آرزوييكهيكيازالگوهاومرّوجانآنخود
مايكاست،منتهااودرظاهريآرام،مردياستبسياريقويو
خشن.كلينتايستووددراينفيلمهمچنانمرديخشناست
كهازماليمتوعواطفانسانيچندانبويينبرده،بااينحالاو
نسبتبهشخصيتهايوسترنيكهدرگذشتهنقششانرابازي

ميكرد،صبورتراستورويكرديماليمتربهزندگيدارد.
منتقداننظراتمتفاوتيدربارهاينفيلمارائهدادهاندوگريهكن
ماچواگرچهدرسايتهاي»روتنتوميتوز«و»متاكريتيك«نمره
قبوليگرفتهامانتوانستهامتيازهاييراكهانتظارميرفتازسوي
منتقداندراينسايتهابهخوداختصاصدهد.شايدريتمفيلمو
آرامششخصيتاولفيلمكهتضادآشكاريباموضوعپرهيجان
وخطيرآندارد،درارائهايننظراتمتفاوتبيتأثيرنبودهاست.
اوئنگليبرمندرورايتي،كارگردانيكلينتايستوودراستوده
وبهاينمسئلهاشارهميكندكهكارگرداندراينفيلمباحفظ
ريتمماليمواتكابهموضوعسادهداستانازآشكاركردنتضادها
وشكافهاخودداريكردهاست.اواينفيلمرابهشيوهايطبيعي
وبالحنيغيرتهاجميساختهاست.گلنكنديدرسايتراجر
ابرتبهاينفيلمسهستارهونيمازچهارستارهدادهوفيلمبرداري
وبازيشخصيتدوماينفيلمراســتودهوبراينباوراستكه
رويدادهايكوچكنهچندانبااهميتدراينفيلمتوسطدوربين
بهخوبيبهتصويركشيدهشدهاست.منتقدهاليوودريپورترنيز
براينباوراستكهدراينفيلمچگونگيروندتدريجيشكلگيري
دركمتقابلمياندونفر،اززبانكلينتايستوودبيانشدهاست.
جاستينچانگدرلسآنجلستايمزنوشتهاست:بازيگراننقش
شــخصيتهاياولاينفيلمتوانســتهانددرتمامصحنههاي
فيلمگريهكنماچوبهطوراســتادانهايدرنقششخصيتهاي
»مردانهقوي«،بازيكننداماموضوعداستانفيلمتكرارياست
وتداعيگرموضوعيكيديگرازفيلمهايكلينتايستوودبهنام

»گرنتورينو«است.

بازگشت آرام كابوي پير

محاكمه نوكيسه ها بدون حضورمتهم 
مستند»نوكيسهها«تالشمیكندطبقهتازهایرادرجامعهايراننشاندهد
اماپرداختيكطرفهبهموضوعمستندراازحالتمنصفانهخارجكردهاست

مهردادطبرسی
روزنامه نگار

نمايشآنالينمستندهاسبب
شدهاســتكهبســياریازفرهنگ

مستندهابههاشور،وبسايت
ويژهاكرانمســتندها،بيايند.دراينميان
میتوانانبوهمستندهايیراتماشاكردكهدر
ازدحاممستندهادرجشنوارهحقيقتسالهای
گذشتهوتوليدهایانبوهحوزهمستندزيرسايه
مستندهاینامدارقرارگرفتهبودندومستند
»نوكيسهها«ساختهعليرضاخوشنويسيكی
ازآنهاســتكهبه»تحليلاقتصاددرحالو
گذشتهتوسطپژوهشــگرانواقتصاددانانو
جامعهشناسان،شــرايطرفتارینوكيسههاو
قشــرضعيفومتوســطدرحالوگذشته«

پرداختهاست.
پيشازورودبهبحثدربارهمستندنوكيسهها
تذكريكیدونكتهكلیضروریبهنظرمیرسد.
مستندبايدچيزیبيشترازاطالعاتموجود
وباورهایرايجدراختيارتماشــاگربگذارديا
دستكمتحليلیتازهازوضعيتیكهقراراست
روايتكند،بهدستدهديااطالعاتتاريخی
بهشــكلیتازهصورتبندیكند.درحقيقت
مستندبايدچيزیبهدانستههایعمومیاضافه
كند،اگرنهنيازیبهصرفهزينهوســاختن

فيلمنيست.
ديگراينكهحضورآدمهاجلویدوربينوبيان
ديدگاههایشخصیمستندرانمیسازد.بايد
حرفهاوادعاهابهتعبيرامروزمستندسازی
شوندوشواهدآنهاازدلفيلمهاومطبوعات
واظهارنظرهایگوناگــونبيرونبيايد.اگرنه
هركسیمیتواندمجموعهایازاظهارنظرهای
گوناگونراحولمحوریبهعنوانمســتند

ارائهكند.
وامابعد،مســتندنوكيســههاقراراستبه
شــكلگيریطبقهنوكيســهدرايرانامروز
بپردازدامامسئلهمحوریمستندمعلومنيست.
قراراستتاريخنوكيسههایامروزراروايتكند
يابهتبارشناسیآنهابپردازديابهزمينههای

اقتصادیاجتماعیشكلگيریايشانبپردازد
يابهبروزوظهورآنهــادرحوزههایگوناگون
راپيشچشــمبگذارد...نوكيسههاهمهاينها
هستوهيچكدامنيست؛يعنیهيچكدامرابه
طوركاملبررسینمیكندوحقمطلبرادرباره

هيچكدامازاينجنبههاادانمیكند.
مستندنوكيســههانگاهیچپگرايانهداردو
درحقيقتبراســاسديدگاههایباورمندان
بهاقتصادچپشكلگرفتهاســت.دوتناز
شاخصترينچهرههایچپگرافرشادمومنی
ومحمدمالميركههركدامطيفیازباورمندان
بهديدگاههایچپرادرحوزهاقتصادنمايندگی
میكنندجلویدوربينمینشينندوازتبعات
ناخوشــاينداقتصادآزادمیگويند،اماكسی
ازطرفداراناقتصادآزاددرمســتندحاضر
نيستكهدرمقابلايشانوديگركارشناسان
مستندمثلعمادافروغوكميلقيدرلودفاع
كند.فقدانديدگاههایرقيبنوكيسههارابه

مستندیيكطرفهتبديلكردهاست.
روايتنوكيســههاازتاريخگزينشیبهنظر
میرسدوانگاركهنمیتوانديانمیخواهدبه
دنبالريشههایتعارضدوديدگاهاقتصادیو

زمينههایاجتماعیشانباشد.
اينمستندبهسراغزندهيادآيتاهللهاشمی
رفسنجانیمیرودواورامقصراصلیمیداند
اماچيزیازشكستاقتصادسالهایجنگ
ياداليلانتخــاباقتصــادآزادوموافقت
عمومیمســئوالنومديرانوكارشناسانبا

آننمیگويد.
مصائباقتصادآزادرادرافراطیترينشــكل
ممكننشانمیدهدودرمقابل،بهدرستی،از
كاهشاختالفهایطبقاتیدردهه60وافزايش
اختالفهادردهههایبعدمیگويدامابههيچ
وجهازمصائباقتصــادكوپنیوتصدیگری
دولت/حاكميتدراقتصادنمیگويد.اعتراض
كارگرانرادرسالهایاخيرنشانمیدهداما
شكستكارخانههايیراكههمهدردهه60تحت
تصدیدولتدرآمدهبودندنشاننمیدهد.صف
درازمردمرامقابليكیازشعبههایمكدونالد
نشــانمیدهداماازصفهایطويلمردمرا

درانتظاررسيدنروغنوشكروپنيركوپنی
نشاننمیدهد.

يكیازكليدواژههاینوكيسههارانتاستاما
كارشناسانفراموشكردهاندكهيكیازعوارض
اجتنابناپذيراقتصاددولتیدرهمهدنيارانت
بودهاســت؛رانتیكهازطريقدولتبهافراد

خاصیتعلقمیگيرد.
مستندنوكيســههاآنجاكهبهتناسبنامیاز
شــخصيتهایتاريخاقتصادايرانبهميان
میآيدبهسراغشانمیرودوذكریازايشان
میكندازجملهحاجامينالضربياميرمصطفی
عالینســباماآياذكريكنكتهازخصائلو
نيكیهايیشــخصيتهايیمثلامينالضرب
ياعالینسببرایاثباتكفايتمیكند؟چرا
ذكرنمیكندكهحــاجامينالضربمتهمبه
پرداخترشــوهبهوزيرماليهشدوبههمين
اتهامبازداشــتواموالاوتوقيفشدند؟يا
وقتینامفرامرزرفيعپوربهميانمیآيدبرای
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آنهاناموفقبودهاست.

    وزارت ارشاد شكل كاریكاتوري به خودش گرفته 
و ما در تهران با تورم نيــرو مواجه ایم، اما هرقدر به فرهنگ

پيرامون و مناطق محروم كشور مي رویم، با وضعيت 
ضعيفي مواجه مي شــویم. مثال، یك شهرستان بسيار مهمي در 
غرب كشور هست كه در معرض انواع آسيب هاست، ولي فقط یك 
نفر مسئول اداره و یك كارمند دارد؛ حتي ماشين هم ندارد! خيلي 
از ادارات ارشاد ما با مشكالت پشــتيباني حداقلي مواجه اند؛ اما 
براساس چه منطقي باید در اســتان هاي دیگر اداره  ارشاد ایجاد 
كرد؟! نظام شــكل دهي ما جوري اتفاق  افتاده كه امروز نزدیك 
90درصد كارهاي نمایشــي در تهران توليد مي شود. آیا نباید از 
استعدادها و سابقه تمدني چند هزارساله  سایر مناطق این كشور 
استفاده كرد؟ چرا از فرهنگ ها، لهجه ها، قوميت ها و گویش هایي 

كه داریم هيچ اســتفاده اي نمي كنيم؟ چون سياستگذاري هاي 
غلط است.

   وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمي 3وظيفه حمایتي، نظارتي 
و هدایتي دارد. نقش حمایتي و نظارتي 2ابزار مهم است. ما هم 
قدرت حمایت از جریانات مختلف را داریــم، هم قدرت نظارت 
و مجوز. این دو باید مقدمه هدایت در امر فرهنگي شــود؛ یعني 
وقتي وزارت ارشــاد در دوره تحولي جدید مي خواهد اقدام كند، 
باید تمام ظرفيت هاي حمایتي و نظارتي اش را پاي كاري بياورد 
كه خروجي اش در سبد انقالب اسالمي باشد. مثال، بنياد فارابي 
به عنوان مجموعه كنشــگر ما در حوزه سينما باید از محصوالتي 
حمایت كند كه دقيقا مطابق با اهداف فرهنگي انقالب باشــد. 

كدام بخش در جریان عمومي نماینده توليد ماست؟ جریان جوان 
انقالبي. البته این به معناي ایجاد حصار نيست، بلكه به معناي اعالم 
اولویت است؛ اولویتي كه در آن جریان سينمایي كشور باید پشت 

سر حوزه اولویت هاي فرهنگي قرار بگيرد.

   دولت مردمي، به همه اهالي فرهنگ و هنر و رســانه كشور 
براي نظام تحولي در پيش رو نياز دارد. به همه آنها با هر گرایش 

و ســليقه اي احترام مي گذارد. من فكر مي كنــم این قدر حرف 
مشــترك وجود دارد و درباره آنها كار نكرده داریم كه همه این 
اهالي فرهنگ و هنر را مي توانيم زیر این چتر جمع كنيم. برخالف 
نوع القائاتي كه دارد صــورت مي گيرد، دولت مردمي دولت همه 
مردم است. نباید فرهنگ و هنر را به یك سري برنامه هاي نمایشي 
آن هم از جنس خاص تقليل دهيم. همين االن بدنه ا ي عمومي 
از اهالي هنر گله مندند كه اصال دیده نمي شــوند. دولت مردمي 
مي  خواهد چترش را باالي سر همه  نخبگان، نه عده اي خاص باز 
كند. ما با كار ویتریني نســبتي نداریم. كار ویتریني مال كساني 
است كه مي خواهند كار نمایشــي انجام بدهند. ما كار مردمي و 
عميق مي خواهيم. همه  بخش هاي فرهنگــي -هنري اي كه در 
معرض نابودي هستند، در این زمره قرار مي گيرند. جزو نخستين 
برنامه هایم این خواهد بود كه با هنرمندان تجسمي كشور صحبت 
كنم. یا با اهالــي تئاتر كه در قضيه  كرونا آســيب زیادي دیدند، 
صحبت كنم؛ چراكه تئاتر ما در مصاف با حوزه هاي تصویري  مثل 
سينما كه قدرت رسانه اي دارد، اغلب كمتر دیده مي شود. اولویت 
ما این است كه سراغ شــاخه هاي مختلف و افراد برجسته دیگر 

حوزه ها هم برویم كه در رسانه ها كمتر دیده مي شوند.

بههمهاهاليفرهنگوهنرنيازداريم
 گزیده اي از اظهارات تازه محمدمهدي اسماعيلي درباره وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

و برنامه هاي تازه اش براي اصالح ساختار وزارتخانه

نگاهي به فيلم»گریه كن ماچو« 
آخرین ساخته كلينت ایستوود

آرشنهاوندي
روزنامه نگار

Clint Eastw
ood
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كيوسك

 تشــكيل دولت لبنان پــس از 13 ماه 
مجادله سياسي، اميدها به پایان بحران گزارش1

اقتصادي این كشور را زنده كرده است. 
بدون شك مهم ترین نشانه این امر نيز كاهش ناگهاني 
ارزش دالر از حدود 20هزار لير به كمتر از 15هزار لير 
ظرف روزهاي گذشته است. اما آیا به راستي همه  چيز 
به این سادگي اســت و معضل اقتصادي بي سابقه در 
طول تاریخ لبنان صرفا با تشكيل دولت خاتمه خواهد 

یافت؟ 
نگاهي به شــرایط فعلي لبنان نشــان مي دهد پاسخ 
این سؤال قطعا منفي اســت. بانك جهاني در گزارش 
اخير خود، بحران اقتصادي لبنان را كه طي 2ســال 
گذشــته عمال از كنترل دولت خارج شــده، سومين 
بحران اقتصادي وخيم دنيا پــس از آرژانتين و یونان 
ارزیابي كرده است. براساس این گزارش، اقتصاد لبنان 
درصورت اجراي دقيــق اصالحات مطلوب به فرصتي 
15الي 20ســاله براي بازیابي توان پيشين خود نياز 
دارد. هم اكنون پول ملي این كشور بيش از 80درصد 
ارزش خود را در مقابل دالر از دست داده است. ارزش 
حقوق یك كارمند در گذشته معادل حدود 100دالر 
بوده كه اكنون به معادل كمتر از 10دالر كاهش پيدا 

كرده است.
همزمان با كاهش قدرت خرید مردم، بحران بيكاري 
نيز به دليــل تعطيلي واحدهاي توليــدي، ركود بازار 
گردشــگري و البته بحران كرونا روزبــه روز در حال 
افزایش است. بدهي هاي دولت لبنان از مرز 90ميليارد 
دالر عبور كرده كه فقط 39ميليارد دالر آن مربوط به 
پرونده یوروپوند است. این پرونده مربوط به وام سنگين 
صنــدوق مالي اروپاســت كه به دليل عدم شــفافيت 
نظام بانكي و فســاد گســترده، بدون هيچ نتيجه اي 
براي اقتصاد لبنان مفقود شــده اســت. تمام اینها در 
حالي است كه بسياري از كاالهاي اساسي نظير مواد 
خوراكي، دارو و سوخت در ســایه كمبود منابع ارزي 
براي واردات، قاچاق و پدیده احتكار از دسترس مردم 
خارج شده و فشارهاي معيشتي بر آنان را دو چندان 

كرده است.
در این ميان، مســير پيش روي دولت ميقاتي روشن 
است؛ مذاكره با صندوق بين المللي پول براي معافيت 
از بازپرداخت وام هــاي قبلــي و دریافت كمك هاي 
جدید. هزینه این كمك هاي حياتي براي اقتصاد لبنان، 
پذیرش شروط صندوق بين المللي پول است؛ از اعمال 
شــفافيت در نظام بانكي مملو از فساد لبنان گرفته تا 

اجراي اصالحات گســترده مورد نظر صندوق كه در 
حقيقت به معناي ریاضت اقتصادي است.

نظام بانکی و بحران تأمین اجتماعی
نظام مالي لبنان از دهــه 1990ميالدي با زمامداري 
رفيــق حریري بر پایه اســتقراض و ســرمایه گذاري 
خارجي بنا شــده اســت. ازجمله اصــول اوليه براي 
اجراي چنيــن نظام مالي در هر كشــور، برخورداري 
از شــفافيت مالي باال و مقابله با فساد اقتصادي است؛ 
اصولي كه از قضا طي 3دهه گذشــته هيچ جایگاهي 
در لبنان نداشته اســت. به این ترتيب مي توان گفت 
نقطه ثقل برنامه اصالحات اقتصادي كه باید توســط 
دولت ميقاتي انجام شود مربوط به نظام بانكي لبنان 
و مشخصا سياست هاي بانك مركزي این كشور است؛ 
از اجراي سياست هاي شفافيت و نظارت شدید گرفته 
تا لغو فوري یارانه هاي عمومــي و افزایش ماليات. اما 

مشــكالت دقيقا از همين نقطه آغاز مي شود. پيش از 
هر چيز جریان هاي مافيایي كه از نفوذ بســيار باالیي 
در احزاب سياسي و نهادهاي حاكميتي لبنان )نظير 
دستگاه قضایي( برخوردار هستند بدون شك با اجراي 
سياست هاي شفافيت مالي همراهي نكرده و در مسير 
آن ســنگ اندازي خواهند كرد. از سوي دیگر، اجراي 
برنامه هاي موسوم به ریاضت اقتصادي كه شرط دوم 
صندوق بين المللي پول براي حمایت از لبنان به شمار 
مي روند، بدون شــك واكنش شــدید مردم معترض 
این كشور را به دنبال خواهد داشت؛ مردمي كه ظرف 
2سال گذشته سفره شان كوچك تر شده و براي گذران 
زندگي روزمره با مشــكالت متعددي دســت و پنجه 

نرم مي كنند.
دولت ميقاتي متعهد شــده از محل منابــع ویژه این 
كشــور در صندوق بين المللي پــول، كارت حمایتي 
معادل ماهانه 25دالر را به عنوان شبكه موقت تامين 

اجتماعي در اختيار نيم ميليون نفر از شهروندان لبناني 
قرار دهد. این در حالي اســت كه به گفته كارشناسان 
اقتصادي، نه تنها مبلغ 25دالر در  مــاه درد چنداني 
را از مــردم دوا نمي كند بلكه اعطاي مســتقيم آن به 
شهروندان بر فشار تورمي موجود نيز خواهد افزود. به 
این ترتيب از هم اكنون قابل پيش بيني است كه حتي 
اگر دولت لبنان شــروط صندوق بين المللي پول را به 
درستي اجرا كند، با موج تازه اي از اعتراضات، بحران ها 
و حتي ناامني ها در داخل این كشــور از سوي طبقه 
محروم خشمگين روبه رو شود. به عبارت دیگر، حتي 
بهترین سناریوي پيش روي لبنان نيز تصویر چندان 

اميدبخشي به حساب نمي آید.

پیام مثبت صنــدوق بین المللی پــول و نگاه به 
کشورهاي عربی

اگرچه مســير پيــش روي دولت لبنــان از هر منظر 
بحراني است، اما دســت كم عبور از مجادالت سياسي 
13ماهه و روي كار آمدن دولتي مــورد قبول جامعه 
جهاني و منطقه اي با اميدهایي براي این كشور همراه 
بوده است. در این زمينه، موافقت صندوق بين المللي 
پول با اعطاي وام یك ميليارد و 100ميليون دالري به 
لبنان، به فاصله كوتاهي پس از تشكيل دولت ميقاتي، 
نشانه اي معنادار به شــمار مي رود؛ آن هم درحالي كه 
مذاكرات این نهاد بين المللي با دولت ســابق لبنان به 
ریاســت حســان دیاب به كلي متوقف شده و تمامي 
درخواســت هاي آن دولت براي دریافت وام بي پاسخ 
مانده بود. شبكه الجدید این تصميم صندوق بين المللي 
پول را پيامي مثبت براي همكاري بــا دولت ميقاتي 

توصيف كرده است.
در ســوي دیگر به نظر مي رسد نخســت وزیر جدید 
لبنان برنامه اي گسترده براي از سرگيري روابط مالي 
و اقتصادي با كشورهاي عربي خليج فارس و در رأس 
آنها، عربستان سعودي دارد. روزنامه النهار در این باره 
به نقل از منابع آگاه مي نویســد: ميقاتــي قصد دارد 
نخســتين ســفر خارجي خود پس از نخست وزیري 
را به مقصد ریاض و براي مالقات با وليعهد ســعودي 
تنظيم كند. او در این زمينه مذاكرات فشــرده اي را با 
خالد البخاري، سفير سعودي در بيروت آغاز كرده، اما 
تا كنون پاسخي از سوي عربستان دریافت نكرده است. 
به نوشته النهار، ميقاتي اميدوار است در كنار همكاري 
با صندوق بين المللي پول، رضایت كشــورهاي عربي 
شــوراي همكاري خليج فارس را  براي سرمایه گذاري 
مجدد در لبنان جلب كند و به این ترتيب، از فشارهاي 
اقتصادي بر این كشــور در دوران اجراي برنامه هاي 

ریاضتي بكاهد.

دولت جدید لبنان براي جلب رضایت صندوق بين المللی پول و خاتمه دادن به بحران اقتصادي این كشور با چالش هاي متعددي روبه روست

بیم و امیدهاي لبنان براي عبور از بحران

از روز گذشــته هیأتي به نمايندگي از رياست 
سازمان ملل براي مذاکره و رايزني با گروه طالبان 
وارد کابل شده است. همزمان با اين مذاکرات، 
دبیرکل سازمان ملل از جامعه جهاني خواسته 
درباره توانايي هاي خارجــي براي تأثیرگذاري 
در تحوالت داخلي افغانستان، توهمات را کنار 
گذاشته و واقع گرا باشند. مواضع سازمان ملل 
پس از آمريکا و اروپا، نشانه اي معنادار براي تعامل 

واقع گرايانه با طالبان است.

روزنامه فايننشال تايمز ]انگلیس[

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

سختگیري کرونايي ايتالیا

واقع  گرايي سازمان ملل در افغانستان

دولت ايتالیا اعالم کرد به همراه داشــتن کارت 
واکسن براي همه شاغالن در اين کشور اجباري 
است. ايتالیا نخستین کشور اروپايي است که 
چنین قانوني را اجرا مي کند. حدود 74درصد از 
مردم ايتالیا واکسینه شده اند اما دولت اعالم کرده 
براي جلوگیري از موج تازه شیوع ويروس، چاره اي 
جز اجراي اين طرح ندارد. هر کارگر يا کارمندي 
که بدون کارت واکسن در محل کار خود حاضر 

شود، اخراج خواهد شد.

جهان نما

بي توجهي آمريکا به پرونده خاشقجي 
در امضاي قرارداد نظامي با عربستان

وزارت امور خارجه آمریكا از تأیيد قرارداد 500ميليون دالري خدمات 
پشتيباني ناوگان هلي كوپتري عربستان خبر داد. این نخستين قرارداد 

نظامي ميان آمریكا و عربستان در دولت جو بایدن است.
به گزارش خبرگزاري فرانســه، وزارت دفاع آمریكا اعالم كرده كه با 
تأیيدیه ارسال شده از ســوي وزارت خارجه، اكنون قرارداد یادشده 
براي تأیيــد نهایي بــه كنگره ارســال مي شــود. در چارچوب این 
قرارداد، 350نيروي پيمانــكار آمریكایي در زمينه نگهداري و تعمير 
هلي كوپترهاي آپاچي و بلك هاوك و همچنين ناوگان هلي كوپتري 
شينوك كه قرار است در آینده در اختيار عربستان قرار گيرد، به این 

كشور اعزام خواهند شد.
ارزش قرارداد 500ميليون دالري یادشده در برابر قرارداد 110ميليارد 
دالري كه در دوران دونالد ترامپ ميان واشنگتن و ریاض بسته شده 
بود ناچيز است اما منتقدان رئيس جمهور این اقدام را برخالف وعده ها 
و ســخنان گذشــته او مي دانند. بایدن بالفاصله پس از ورود به كاخ 
سفيد، دستور تعليق قراردادهاي نظامي امضا شده در دوره ترامپ با 
عربستان و امارات را صادر كرد. دليل این تصميم، اقدامات ضدحقوق 
بشري دولت عربستان به خصوص در مورد قتل جمال خاشقجي اعالم 
شد. بایدن گفته بود كه رهبران عربستان باید بهاي نقش شان در قتل 
جمال خاشقجي را بپردازند. بایدن از عربستان به خاطر اقداماتش در 

جنگ یمن هم بارها انتقاد كرده است.

امضاي قرارداد جدید در سایه سرد شدن روابط ميان آمریكا و عربستان 
هم عجيب بوده است. طي روزهاي اخير، دوره جدید خروج سامانه هاي 
دفاع موشــكي آمریكا از عربستان آغاز شده اســت؛ سامانه هایي كه 
عربستان به شــدت براي امنيت هوایي خود به آنها وابسته است. این 
سامانه ها پس از حمله پهپادي به تاسيسات نفتي عربستان، به دستور 
دونالد ترامپ در این كشور مستقر شده بودند. هفته گذشته نيز لوید 
آستين، وزیر دفاع آمریكا، سفرش به عربستان را لغو كرد. این تصميم 
براي جلوگيري از دیدار آستين با محمد بن سلمان، وليعهد سعودي 

اتخاذ شد.
سردي روابط ميان آمریكا و عربستان باعث چرخش ریاض به سمت 
مسكو شــده اســت. دوطرف یادداشــت تفاهمي امضا كرده اند كه 
فعال مفاد آن اعالم نشده اما به نظر مي رســد در زمينه خرید سامانه 
ضدموشــكي اس-400 روسي باشــد. اگر این روند به خرید سامانه 
اس-400 از روسيه منتهي شود، باید منتظر تشدید بحران در روابط 

ریاض-واشنگتن بود.

بيش از 10هزار مهاجر غيرقانوني پس از عبور از 
یــك رودخانه مــرزي در جنــوب آمریكا، در آمريکا

نزدیكي یكي از شهرهاي ایالت تگزاس تجمع 
كرده اند و منتظر انجام تشــریفات قانوني بــراي انتقال به 

كمپ هاي مهاجران در خاك آمریكا هستند.
این مهاجران با عبور از رودخانه مــرزي ریوگراند وارد ایالت 
تگزاس در جنوب آمریكا شده اند. به گزارش رویترز، اكثر این 
افراد اتباع كشــور هائيتي در آمریكا مركزي هستند كه پس 
از عبور از مكزیك، خود را به مرز با آمریكا رســانده اند. طي 
هفته گذشته، روزانه بين 100 تا 150نفر با عبور از رودخانه 
ریوگراند وارد آمریكا مي شــده اند اما طبــق اعالم مقام هاي 
مرزي در تگزاس، شمار این افراد اكنون به روزانه تا 2هزار و 
500نفر رسيده  است. وضعيت در مرز به همين دليل، غيرقابل 
كنترل شده و مسئوالن از مقام هاي ایالتي درخواست كمك 
كرده اند. قرار است نيروهاي پليس ایالتي نظاميان گارد ملي 

براي كنترل وضعيت به مرز اعزام شوند.
غير از اتباع هائيتي، اتباع كشورهاي ونزوئال، كوبا و نيكاراگوئه 
نيز در ميان مهاجران دیده مي شوند. روزنامه نيویورك تایمز 
نوشته كه به  نظر مي رسد این موج جدیدي از هجوم مهاجران 

و پناهجویان به سمت مرزهاي آمریكا باشد.
افرادي كه موفق شده اند وارد خاك آمریكا شوند، چندین روز 
است كه در شرایط بد بهداشتي و غذایي به سر می برند و براي 
فرار از گرماي 37درجه منطقه، زیر پل مرزي كه شهر دل ریو 
در تگزاس را به شهر سيوداد آكونا در مكزیك متصل مي كند، 
پناه گرفته اند. انتشار تصاویر این افراد طي روزهاي اخير در 

رسانه هاي آمریكا و جهان، بازتاب هاي بسيار داشته است.
گرگ ابوت، فرماندار ایالت تگزاس، بي توجهي دولت مركزي 
به وضعيت مهاجران در جنوب ایــن ایالت را محكوم كرده و 
از دولت فدرال خواسته هرچه ســریع تر براي مدیریت این 
وضعيت نيروهاي بيشتري به این منطقه اعزام كند. مهاجراني 

كه از مرز رد شــده اند طبق قانون باید به كمپ هاي مختص 
به آنها منتقل شــوند تا دادگاه تكليف شان را مشخص كند. 
مهاجران درواقع در این كمپ ها بازداشــت خواهند بود. اما 
مسئوالن مرزي نيروي كافي براي ثبت نام و رسيدگي به موج 
تازه ورود مهاجران ندارند و همين باعث ایجاد یك بحران تازه 
شده  اســت؛ وضعيتي كه انتقادها از سياست هاي مهاجرتي 
دولت جو بایدن را افزایش داده اســت. فرماندار تگزاس كه 

عضو حزب جمهوریخواه اســت دیروز به خبرنگاران گفت: 
»دولت بایدن كامال آشفته است و مدیریتش در مورد بحران 
اخير در مرز، درست مثل رفتارش در فرودگاه كابل و ماجر اي 

پایان دادن به جنگ در افغانستان بوده است.«
بحران مهاجــران غيرقانوني پس از اتمــام كار دولت دونالد 
ترامپ، وخيم تر شده است چراكه بایدن از همان ابتدا اعالم 
كرد با سياســت هاي مهاجرتي دولت ترامپ مخالف است. 
بایدن همچنين كار ساخت دیوار مرزي در مرز با مكزیك كه 
در دولت ترامپ آغاز شده بود را متوقف كرد. همين باعث شد 
تا روند تالش مهاجران براي ورود به خاك آمریكا تشدید شود.

طي ماه هــاي اخير، وضعيت در مرزهــاي ایالت تگزاس، در 
جنوب غرب آمریكا، بحراني تر از دیگر نقاط بوده اســت. به 
گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، در  ماه ميالدي گذشته 
دست كم 200هزار نفر از مرز عبور كرده و وارد ایالت تگزاس 
شده اند. آمار در  ماه قبل از آن 195هزار نفر اعالم شده است. 
وضعيت كنوني در2دهه گذشته بي ســابقه بوده است. آمار 
دولتي نشان مي دهد طي 9 ماه اخير، دست كم 1.5ميليون 

مهاجر غيرقانوني از مرزهاي این منطقه وارد آمریكا شده اند.

پيمان همكاري هاي دریایــي آمریكا و 
انگليس با استراليا كه هدفش در نهایت گزارش2

مهار نفوذ پكن اســت، بيشــتر از اینكه 
چين را ناراحت كند، فرانسه را خشمگين كرده است.

به گزارش الجزیره، استراليا آخر هفته گذشته از توافقي 
ســه جانبه با آمریكا و انگليس خبر داد كه براســاس 
آن این دو متحد غربي، به اســتراليا كمك مي كنند تا 

زیردریایي هاي نظامي هسته اي توليد كند.
استراليا در راه بستن این توافق، فرانسه را قرباني كرده 
و توافق پيشــين خود با پاریس در همين زمينه را لغو 
كرده است. این كار باعث شد كه فرانسه یك روز بعد 
از توافق ســه جانبه، به شدت به اســتراليا و بيشتر از 
 آن، به آمریكا به خاطر اینكــه پاریس را دور زده حمله

 كند.
خبر توقف همكاري اســتراليا با فرانسه را نخست وزیر 
استراليا روز پنجشنبه اعالم كرد. همكاري 2كشور در 
زمينه زیردریایي هاي دیزلي بود. اسكات موریسن گفته 
است كه زیردریایي هاي متعارف با نيازهاي عملياتي 
این كشــور همخواني ندارد، چرا كه تغييرات شتاباني 

در امنيت منطقه  در جریان است.
اعتراض فرانســه به توافق سه جانبه چنان شدید بوده 
است كه آمریكا عمال سعي كرده از این كشور دلجویي 
كند و گفته اســت كه از هرگونه مشاركت پاریس در 

منطقه هند و اقيانوسيه استقبال مي كند.
آنتوني بلينكن، وزیــر خارجه آمریــكا در كنفرانس 
مشترك با مقامات استراليایي گفته است كه آمریكا از 
هر فرصتي استفاده مي كند تا روابط خود با فرانسه را 
تقویت كند، به خصوص در منطقه هند و اقيانوسيه. او 
گفته است: »ما قویا از ایفاي نقش كشورهاي اروپایي 
در هند و اقيانوسيه استقبال مي كنيم. ما چشم انتظار 
همكاري هاي نزدیك بــا ناتو، اتحادیــه اروپا و دیگر 
كشورها هستيم. فرانسه شریك حياتي ما در این مسئله 
و چيزهاي دیگر است. این همكاري سابقه زیادي دارد 
و به گذشــته برمي گردد و مي خواهيم بــه آینده هم 

كشيده شود.«

خشم پاريس
واكنش بلينكن به موضع گيري خشــمگينانه فرانسه 
است كه حتي در دوران بي اعتنایي و بي احترامي دونالد 
ترامپ، رئيس جمهور پيشين آمریكا به متحدان اروپایي 

این كشور هم كم سابقه بوه است.
ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانســه و فلوران پارلي، 
وزیر دفاع این كشور در بيانيه اي مشترك گفته اند كه 
ماجراي استراليا، ضرورت استقالل استراتژیك اروپا را 

بار دیگر مطرح كرده است.
مخاطب اصلي این بيانيه اما نه استراليا كه آمریكا بوده 

است. در این بيانيه آمده است: »تصميم آمریكایي ها ، 
كه در نهایت به بيرون گذاشته شدن یك متحد اروپایي 
مثل فرانسه از یك شراكت حياتي منجر مي شود، آن 
هم در دوره اي كه با چالش هاي بي سابقه اي در منطقه 
هند و اقيانوسيه مواجه هستيم، نشانه اي از نبود ثبات 
است و فرانسه فقط مي تواند شاهد این وضعيت باشد و 

ابراز ناراحتي كند.«

حمالت به آمریكا به اینجا ختم نشــد و لودریان بعدا 
در مصاحبه با یك رادیو در فرانســه، دولت بایدن را با 
دولت ترامپ مقایسه كرده است. او گفت: »این تصميم 
یكجانبه، بي رحمانه و غيرقابل پيش بيني من را تا حد 
زیادي یاد كارهایي كه آقــاي ترامپ مي كرد انداخته 
است. این رفتاري نيست كه بين متحدان باید برقرار 

باشد.«

هدف، مهار چین 
در جایي كه فرانســه به خاطر بيــرون ماندن از توافق 
سه جانبه اینچنين خشمگين شده است، چين دالیل 
متفاوت و عميق تري براي نگران شدن از این همكاري 
دارد. هرچند آمریكا گفته است هدف این توافق مهار 
چين نيســت اما هيچ تردیدي وجود نــدارد كه این 
كشــورها، تنها بعد از افزایش نفوذ چين در منطقه به 

فكر این كار افتاده اند.
چين از این توافق انتقاد كرده و ژائو ليجيان، سخنگوي 
وزارت خارجــه این كشــور در این باره گفته اســت: 
»همكاري در زمينه توليد زیردریایي هســته اي بين 
آمریكا، انگليس و اســتراليا به صورتــي جدي صلح و 
ثبات را نادیــده گرفته، رقابت تســليحاتي را افزایش 
 داده و تالش ها براي عدم اشــاعه را زیر ســؤال برده

 است.« 
او این توافق سه جانبه را به شدت غيرمسئوالنه خوانده 
است. این در حالي است كه آمریكا تالش كرده اینطور 
وانمود كند كه هدف این همكاري، چين نيست. لوید 
آســتين، وزیر دفاع آمریكا در كنفرانس مشــترك با 
مقامات اســتراليایي به این مسئله اشاره كرده و گفته 
است: »در مســئله چين، بگذارید تأكيد كنم كه این 
توافق، این رابطه، عليه هيچ كس و هيچ چيزي نيست.«

با این حال مقامات اســتراليایي چندان دیپلماتيك 
درباره تهدیدهاي چين صحبت نكرده اند. پيتر دوتن، 
وزیر دفاع استراليا در واكنش به انتقادهاي پكن از این 
توافق گفته است: »این نخســتين باري نيست كه ما 
شاهد چنين واكنش هایي از چين در رابطه با استراليا 
هستيم. ما در كنار همســایگان خود در منطقه هند و 
اقيانوسيه هستيم و مي خواهيم تداوم صلح را تضمين 

كنيم. این همكاري، منطقه را امن تر مي كند.«

همکاري بیشتر با آمريکا
توليد زیردریایي هاي هســته اي  كه البته فقط نيروي 
پيشران آنها هسته اي است و ســالح هسته اي حمل 
نمي كند، تنها بخشــي از همكاري هاي نظامي جدید 
استراليا با آمریكاست. اســتراليا گفته است كه نه تنها 
نيروهاي آمریكایي بيشــتري به این كشــور خواهند 
آمد، كه همكاري هاي موشــكي بين 2كشور افزایش 

خواهد یافت.
وزیر دفاع استراليا كه براي امضاي همكاري با آمریكا 
به واشــنگتن ســفر كرده، گفته اســت كه كشورش 
مي خواهــد نيروهاي آمریكایي بيشــتري در شــهر 
شمالي داروین، در 10ســال آینده مستقر شوند. قرار 
اســت به زودي 2هزار و200نيروي آمریكایي به این 
شــهر بروند. پيش از این، نخست وزیر اســتراليا هم 
گفته بود كه كشــورش از آمریكا موشــك هاي كروز 
دوربرد تاماهاوك خواهد خرید. لوید آستين هم تأیيد 
كرده اســت كه آمریكا حضور و نفراتش در استراليا را 
تقویت خواهد كرد. در جلســه مشــترك بين وزراي 
دفاع و وزراي خارجه 2كشور، به صورت مفصل درباره 
تهدیدهاي چين بحث شده است و شكي باقي نمي ماند 
كه افزایش همكاري هاي نظامي، در راستاي مهار چين 
در منطقه هند و اقيانوسيه اســت. مهار چين، یكي از 
سياست هاي كالن دولت آمریكاست و بيرون كشيدن 
نيروهاي آمریكایي از افغانســتان به دستور جو بایدن 

هم درهمين راستا بوده است.
در روزهاي آینده، موریســون، بایدن، نارندرا مودي 
نخست وزیر هند و یوشيهيده سوگا نخست وزیر ژاپن 
در نشســتي چهارجانبه با هم مالقات خواهند كرد و 
راهكارهاي مقابله با چين را در هند و اقيانوسيه بررسي 

خواهند كرد.

بحران مهاجران در مرزهاي آمريکا

   پیام امید از تهران به بیروت؛ شكست محاصره اقتصادي
در سايه تمامي بحران هاي اقتصادي و معیشتي که زندگي را براي شهروندان لبناني روزبه روز سخت تر کرده 
است، ورود تانکرهاي حامل مازوت ايران به اين کشور روزنه اي امیدبخش به حساب مي آيد. روز گذشته ده ها 
تانکر حامل مازوت ايراني از مرزهاي جنوبي شــرقي لبنان وارد اين کشور شدند تا به بحران قحطي سوخت 
پايان داده و حداقلي از ثبات را به خیابان هاي بیروت و ساير شهرهاي لبنان بازگردانند. اين منابع سوخت به 
درخواست دبیرکل حزب اهلل، توسط تجار لبناني خريداري شــده، از راه دريايي به سوي بندر بانیاس سوريه 
حرکت کرده و از آنجا به صورت زمیني وارد خاك لبنان شده  است. اســتقبال پرشور مردم لبنان از کاروان 
تانکرهاي حامل سوخت ايراني بازتاب گسترده اي در رسانه ها و شبکه هاي اجتماعي اين کشور داشته است. 
جالب آنکه اين استقبال محدود به شیعیان نبوده و تمامي شهرونداني را که از بحران قحطي سوخت در عذاب 
بودند، شامل مي شود. روزنامه نیويورك تايمز روز گذشته در گزارشي اين رخداد را پیروزي حزب اهلل در مقابل 
محور آمريکا-اسرائیل توصیف کرده و نوشت: سیدحسن نصراهلل با به چالش کشیدن سیاست هاي آمريکا از 

طريق واردات سوخت ايران، عمال محاصره اقتصادي لبنان و سوريه را شکست.

دعواي غربي در شرق دور 
فرانسه از اینكه از توافق همكاري آمریكا و انگليس با استراليا بيرون گذاشته 

شده به شدت خشمگين است 

سیاوش فالح پور
روزنامه نگار
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عدد خبر

 حضرت امير المؤمنين علي ع: 
شتاب بسيار، انسان را مي لغزاند.

وقتــي جامعــه دوپاره و  دوقطبــي مي شــود، هر ميثم قاسمي
موضوعي مي تواند به محل نــزاع بي منطق و بي حاصل 
دوطرف تبديل شود؛ چيزي شبيه دعواهاي استاديومي 
ميان طرفداران تيفوسي تيم هاي فوتبال. در اين دعواها، 
آنچه ديده نمي شود، اندكي انصاف است و دوطرف تنها 
تالش مي كنند با فريادهايي بلندتر، نظر خود را به اثبات 
برسانند و متأسفانه كم كم هرگونه تهمت و دروغي براي 
پيروزي در ميدان نبرد، مجاز شمرده مي شود. در ميانه 
اين دعواها فقط كافي است كسي بيايد و نشان دهد فالن 
موضوعي كه يك گروه مي گويند، واقعيت ندارد يا اغراق 
شده است. اينجا گوينده خيلي ســريع به انواع و اقسام 
صفت ها آراسته مي شود. صفت هايي كه اين روزها مثل 
نقل و نبات در دهان آدم ها مي چرخند و من به عمد آنها را 
تكرار نمي كنم. حمله طرفداران هر قطب به كساني كه 

برخالف نظرشان سخن گفته اند آنچنان وسيع و شديد 
است كه گوينده ابتدا در موضع دفاعي قرار گرفته و كم كم 
وادار به سكوت مي شود. در حقيقت ما با يك لشگركشي 
روبه رو هســتيم. گوينده ســكوت مي كند و از آن پس 
نظراتش را براي خودش نگه مي دارد يا حداكثر در جمعي 
دوســتانه آنها را به زبان مــي آورد. حمله كنندگان هم 
خوشحال از اينكه توانسته اند سر يك مخالف ديگر را به 
طاق بكوبند، مي روند سراغ نفر بعدي. غافل از اينكه بر اثر 
اين حمله همه جانبه، كســي نظرش تغيير نكرده و تنها 
وادار به سكوت شده و بين اين دو تفاوت فاحشي وجود 
دارد. خالصه كه اين روزها بسياري از آدم ها را مي بينيم 
كه نظر متفاوتي با جريان هاي غالــب دارند؛ اما ترجيح 
مي دهند سكوت كنند. نتيجه اين سكوت چيست؟ توهم 
اكثريت بودن. توهم اكثريت بودن يعني آدم ها وقتي هيچ 
صداي مخالفي نمي شنوند، تصور مي كنند واقعا مخالفي 

وجود ندارد و نظرشان تمام و كمال در جمع پذيرفته شده 
اســت؛ اما اين توهم به زودي با ديــوار واقعيت برخورد 
مي كند و آدم ها ناگهان متوجه مي شوند نه تنها اكثريت 
نداشته اند كه تنهاي تنها هستند. آن وقت است كه معموال 
شروع مي كنند به فحش دادن به ديگران و آنها را متهم به 
صفت هاي جديدي مانند دورويي مي كنند.اگر بخواهم 
درباره اين رونــد، مثالي بزنم، حتما از ســوي لشــگر 
طرفداران يك قطب مورد نوازش قــرار مي گيرم و براي 
همين ترجيح مي دهم پيداكردن مصداق ها را به خواننده 
بسپارم كه در ذهن خود و بدون بر زبان آوردن شان به آنها 
فكر كند و تنها به ذكر اين نكته اكتفا مي كنم كه جامعه 
دوقطبي تحمل شنيدن هيچ صدايي از سمت مخالف را 
ندارد و بدتر، نمي تواند هيچ انتقادي را از ســمت قطب 
خودي تحمل كند. پس سكوت كنيد؛ به خصوص وقتي 

نسبت به  خودي ها انتقادي داريد.

سكوت بايد كرد

اگر اين روز ها در حال گشت زني در شهر چامبري فرانسه )جنوب شرقي فرانسه( 
ناگهان مردي را ديديد كه تختخوابش يا ميز ناهارخوري اش از ديوار خانه اي بيرون 
زده، بهتر است از او عكسي به يادگار بگيريد. او هنرمند فرانسوي تي يري ماندون 
است و اين تختخواب بيرون زده هم بخشي از اثر هنري اوست. اثر هنري او با عنوان 
درون و بيرون »Inside–Outside« يك اينستاليشن يا چيدمان هنري است 
كه حرف هاي بســياري در خود دارد. روي ديوار خانه اي مخروبه، تنها چيزي كه 
باقي مانده آدميزادي است كه هيچ اعتنايي به خراب شدن اين آپارتمان ندارد. او 
در خانه اي كه وجود ندارد، زندگي مي كند. گويا يك چاقوي كيك بري بزرگ، اين 
خانه را مانند كيك تولدي بريده و يك انسان مانند ميوه اي برش نخورده، البه الي 
آن باقي مانده است. در مثل ها داريم كه از قديم گفته اند: »شرف المكان بالمكين« 
يعني ارزش هر مكاني به پديده  با ارزشي است كه در آن است و نه خود آن مكان. 
ماندون به خوبي از پس بيان اين معني بر آمده اســت. اومانيسم يا اصالت انسان 
پنهان در آثار او به مخاطب گوشزد مي كند كه اگر خانه اي را خراب مي كنيد، ياد و 
خاطره انسان هايي كه در آن محيط زندگي  كرده و چاي نوشيده  اند، تلويزيون نگاه 
كرده  و كتاب خوانده اند، باقي مي ماند. چه خانه سر جايش باشد و چه از آن حجم، 
هيچ بر جاي نمانده باشد، هاله  و مفهومي مشخص يا نامشخص در آن محيط باقي 
مي ماند. سخت است اگر تُنگي را نگاه كنيم و تصويري از ماهي قرمزي كه در آن 

نيست، در ذهنمان نقش نبندد.
ماندون، هنرمند فرانسوي تا به حال نمايشــگاه ها و چيدمان هاي بسياري را در 
دنياي هنر عرضه كرده كه آنها به دليل اشــاره هاي زيست محيطي، مورد توجه 
جهانيان و منتقدان قرار گرفته است. او ازجمله هنرمندان پيرو جريان هنر براي 

هنر است كه از جنبه كسب درآمد به وسيله خلق هنر چندان استقبال نمي كند.

برشي از يك خانه

مركز
فرمانده ستاد مقابله با 
كرونا در كالنشهر تهران 
گفته: حفظ سالمتي مردم 
در هنگام تزريق واكسن 
جزو اولويت هاي ستاد 

كرونا است و براي جلوگيري 
از ازدحام و شلوغي در 
مراكز تلقيح واكسن 

و براي تسريع فرايند 
واكسيناسيون تهران بايد 

در روزهاي آتي حداقل 
۹۵مركز واكسيناسيون 
ديگر را راه اندازي كنيم.
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مركز
اكنون بيش از ۲۱٠ مركز 
تجميعي و غيرتجميعي در 
تهران راه اندازي شده 

و به صورت ۲ شيفت و 3 
شيفت در حال خدمت رساني 

به شهروندان هستند.
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درصد
عليرضا زالي همچنين از 

بستري ۱٠۵٠بيمار جديد 
در بيمارستان ها، بستري 
۱۴3بيمار جديد در بخش 
مراقبت هاي ويژه و كاهش 
۶درصدي ميزان مرگ ومير 
خبر داده و گفته: هم اكنون 

۱۷٠٠بيمار در بخش 
مراقبت هاي ويژه، بستري 

 هستند و اين آمار نيز 
رو به كاهش است.
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ضدواكسن هاي آمريكايي از سال 1800 )واكسن آبله( تا به حال پايشان را در يك كفش كرده اند كه واكسن نمي زنند. عكس: گاردين اول آخر

عدد خبر

حافظ

باغ بهشت و سايه طوبي و قصر و حور
با خاك كوي دوست برابر نمي كنم

  اذان ظهر:  12:58  غروب آفتاب:19:07
 اذان مغرب: 19:25  نيمه شب شرعی: 00:16

 اذان صبح: 5:26  طلوع آفتاب: 6:50

فروش غار بوميان

گرينويچ

غاري در ايالت ميســوري آمريكا كه در 
واقع مكان مقدس بوميان اين كشور بود 
زير چكش حراج رفت. جالب اينكه خود 
بومي ها هم براي خريد ايــن غار را اقدام 
كرده بودند تا به قول معروف، دست اجنبي 
نيفتد كه البته افتاد. خريــداري، پول از 
پارو باال رفته از راه رســيد و ســند غاري 
كه آثاري بيــش از هزار ســال دارد را به 
قيمت 2ميليون و 200هــزار دالر به نام 
 خود كرد. رهبران گروه »اوسيج نيشن«
)Osage Nation( از رهبران بوميان 
اياالت متحده، اميدوار بودند تا بتوانند با 
خريد اين غار از آنچه »مقدس ترين مكان« 
براي خود توصيف مي كننــد محافظت 
كنند. آنها در اين امــر ناكام ماندند. بنگاه 
حراجي كه اين غار در آن به فروش رسيده، 
اعالم كرده است كه خريدار »غار تصوير« 
مايل به افشاي هويت خود نيست. اين غار 
به همراه زمين اطراف آن، از سال 1953 
در اختيار خانواده اي بود كه به شــكار در 
اين منطقه عالقه منــد بودند. به گزارش 
يورونيوز،  بوميان »اوسيج نيشن« در اين 
غار آيين هاي ســنتي و مناسك تدفين 
مردگان را بــه جاي مي آوردنــد. كارول 
داياز گرانادوس،  استاد انسان شناسي در 
دانشگاه واشنگتن در شهر »سنت لوئيز« 
درباره فروش اين غار مي گويد: »به حراج 
گذاشــتن مكان مقدس بوميان آمريكا، 
پيام اشتباهی مي فرستد و مانند اين است 
كه كليساي سيستين ]در واتيكان[ را به 

حراج بگذاريد.« 

بابا گوريو

افرادي هستند  اونوره دو بالزاك
كه مزدورصفت 
بــه دنيا آمده انــد و هيچ خوبــي اي در حق 
دوستان و نزديكان شان نمي كنند، چون اين 
وظيفه شان اســت؛ درحالي كه با خدمت به 
غريبه ها خودستايي شــان ارضا مي شود: هر 
چقدر كانون عواطف شان به ايشان نزديك تر 
باشد كمتر محبت مي كنند؛ هرچقدر دورتر 

باشد عالقه و توجه بيشتري نشان مي دهند.

بوك مارك

شام آخر 

تو نخستين كسي  فريدون جيراني
نيستي كه فرصت 
سخن گفتن را از من گرفتي!... فرصت از عشق 
گفتن را، فرصــت بودن را، پيــش از تو هم 
نزديك تريــن كســانم مــرا بي عشــق 
مي خواستند!...آنها هم مانند تو نمي دانستند 
كه هر گاه درون زني از باور عشق خالي شد، 
جايگاه كينه و نفرت و خودخواهي مي شود... 
تو از من مي خواهي، همه  چيزهاي زميني را 
باور كنم... تو از مــن مي خواهي روي زمين 

بايستم... اما از عشق زميني بگريزم!... .

ديالوگ

»شعر« ركن ركين و اصل اصيل زندگي ايرانيان است. اصال  زيست همه اهل اين سرزمين گره خورده با ادبيات است؛ حميدرضا محمدي
خواه متون منظوم، خواه متون منثور.

براي فرزند تازه زاده شده چامه مي خوانند و تا خوابش ببرد، برايش چند خطي آهنگين 
مي خوانند كه همان الاليي اســت. در محافل جشن و مجالس سوگ، چكامه اگر نباشد 
گويي چيزي كم اســت. در دورهمي هايي چون نوروز و يلدا شعرخواني حتما بايد باشد. 

حتي ضرب المثل هاي فارسي با شعر عجين و قرين است.
و عجيب آنكه در ميان مردم اين سرزمين، طي قرون و اعصار، هم فلسفه جايگاه داشته و 
هم شعر، پايگاه. هم عقل صاحب جايي بوده و هم عشق فضايي براي خود دست وپا كرده 
است. اما تفاوت در اين است كه شعر تا كنه جامعه ايراني رسوخ و نفوذ كرده و در زندگي 
شخصي  و جمعي  همه جاي گرفته و تفارق و تفاوتي ميان پير و جوان، زن و مرد، عالم و 
عامي در ميان نيست. اگر پيشينه و پشتوانه فرهنگ شعري مردم ايران را بنگريم هويدا 
مي شود كه اگر چنين روحيه اي در زادگان ايران نبود، شعر فارسي تنها در سده هاي پس 
از اسالم، عقبه اي هزارساله نمي داشت. حتي در البه الي سطور متون كهن مي توان يافت 
كه شعر فارســي از اقصاي چين تا منتهي اليه قفقاز و از شمال بالكان تا جنوب شبه قاره 
هند مخاطب داشته و متكلمان به زبان فارســي با آن ارتباط برقرار مي كند؛ چه آنكه در 
سفرنامه ابن بَطوطه روايت شده است كه او دريانوردي را در چين ديده كه روي قايق خود، 
اشعار سعدي شيرازي را زمزمه مي كرده اســت. افزون بر اين، عميق ترين و دقيق ترين 
مفاهيم در شعر فارسي راه يافته است كه كم از انگاره هاي فلسفه ورزانه اين فرهنگ ندارد 
و به همين سبب هم هست كه سروده هاي شعراي فارسي زبان، حتي اگر به ديگر زبان ها هم 
ترجمه شده، گويندگان به ديگر ملل و نحل را هم با خود همراه و همساز كرده و برايشان 
شوق انگيز بوده است. فرقي هم ندارد چه باشد؛ اگر عاشقانه و عارفانه باشد، مخاطبان خود 
را دارد و اگر قرار باشد در آن، موضوعات سياسي و اجتماعي مطرح شود هم كساني هستند 
كه به آن دل سپرند. وقتي شعر فارسي نو شد نه فقط پس زده نشد كه نم نم به ميان مردم 
هم راه خود را باز كرد؛ تحولي كه البته نشان از آن داشت كه شعر فارسي بسان موجودي 
زنده و زاياست و در حال تطور مدام و مداوم. اما شعر تنها براي بيان چنين مسائلي به كار 
ايراني ها نيامده و مي توان گفته هاي شعرگونه اي در قالب هايی چون سرود و ترانه، طنز و 
فكاهي و حتي كوچه بازاري سراغ گرفت كه ابيات شان گاهي بداهه بر زبان جاري مي شود.

آنچه در باب نسبت جامعه ايراني با شعر - كه امروز، هنگامه پاسداشت آن است - بيان شد، 
چنين به ذهن متبادر مي سازد كه سخن موزون و مقفا براي ساكنان اين كهن سرزمين، 
به مراتب از ديگر جوامع، دلرباتر رخ نمون كرده اســت. نشــان و نشــانه اين مدعا را در 

جاي جاي فرهنگ مردم ايران مي توان گشت و يافت.

فرهنگ و زندگي

زنده و زايا به روزگاران

فيلم ببين، داوري كن
عشق به سينما از همان دوران بچگي مي افتد 
در دل آدم. براي همين هم هســت كه پدر 
 و مادرهــا مي توانند به راحتي تشــخيص
  بدهنــد كــه فرزندشــان از آن عشــق

فيلم هاست يا نه. 
جشنواره فيلم كودك و نوجوان كه هر سال و 
معموال در شهر اصفهان برگزار مي شود، اين 
امكان را براي كودكان و نوجوانان عالقه مند 
به ســينما فراهم مي كند كه فيلم ببينند و 

حتي در اين جشنواره مشاركت كنند. 
حاال در آستانه ســي و چهارمين جشنواره 
بين المللــي فيلم كــودك و نوجــوان هم 
مســئوالن ايــن جشــنواره از بچه هــاي 
6تا16ســاله مي خواهند كه بــراي داوري 
فيلم ها داوطلب شــوند. جشــنواره امسال 
به صورت تركيبــي، در 2 بخش حضوري و 

آنالين برگزار مي شود.
به همين دليل در شــهرهايي كــه ميزبان 
جشنواره هستند، داوران كودك و نوجوان 
مي تواننــد به صــورت فيزيكي بــا رعايت 
دســتورالعمل هاي بهداشتي، در سالن هاي 
نمايــش آثار حضــور پيدا كننــد و پس از 
تماشاي فيلم ها در سالن جشنواره، بهترين 

فيلم از نگاه خود را انتخاب كنند. 
جالب است بدانيد كه برخي از كارگردانان و 
بازيگران  مطرح امروز، كودكان و نوجواناني 
بودند كه در سال هاي گذشــته داوري اين 

جشنواره را برعهده داشتند. 
پس اگر فرزند يا نوجوانــان اطرافتان جزو 
عالقه مندان هستند، تا ســاعت 12امشب 
فرصت داريد كه در ســامانه جشــنواره به 
نشاني www.portal.icff.ir ثبت نام شان 

كنيد تا داور جشنواره فيلم شوند.

انجامش بده بي رحمي
سالم سالمم. عكسی كه از پيام بهاري اوس كريــم: »ببين من 
ريه انداختند ديدي كه هيچ چيزش نبود. من كه گفتم 
بادمجون بم آفت نداره. هر چيزي قديميش خوبه. بابا ما با 
كره محلي بزرگ شديم. دخترم چند روزي كركره مغازه 
را پايين دادم. گاراژم! ماشين هاي مردم!« ماسك را كنار 
مي زند و بعد مثل قرقي باال و پايين مي پرد و دور افتخار در 
خانه مي زند تا ريه ســالم خود را به رخ دخترش بكشد. 
سپس در رختخوابش به آرامي پهلو مي گيرد و پنهاني زير 

پتو  نفس زنان سرفه اي خشك مي كند. 
دخترش ســتاره، كار و زندگي را تا مدتي كنار گذاشته، 
روسري اش را به پشت مي بندد و آســتين هايش را باال 
مي دهد و به پرســتاري پدرش مشغول مي شود. ستاره، 
دختري جوان، مهربان و آگاه اســت با چشماني به رنگ 
آسمان. او مي داند بايد با لجبازي پدرش كه خاصه سنش 

است، كنار بيايد؛ چون ويروس كرونا نه لجبازي سرش 
مي شود و نه شوخي. الكردار طوري به جان مردم افتاده 
كه انگار ارث پــدري اش را خورده اند. لجبازي تا آنجايي 
پيش رفت كه، حتي زماني كــه براي معاينه پيش دكتر 
بردنش به عجز درآمد و داد و قال كرد و گفت: »ايها الناس 
اينها مي خواهند من رو بكشند.« اما ستاره با اراده فوالدين 
كمر همت بسته بود و از صبح دمنوش هاي پونه و آويشن، 
آب ســيب و هويج و رنده سيب و عســل به اوس كريم 
مي داد تا پدرش كمي جان بگيــرد. روز هفتم بيماري، 
اوس كريم كمي جان گرفت و از خانه فرار كرد و كركره 
مغازه را باال داد، اما موضوع به اين سادگي ها تمام نشد. به 
يكباره سردرد و بدن درد شديدي سراغ ستاره آمد. طلعت 
خانم، همســايه اوس كريم، از حال نزار ستاره به او خبر 
مي دهد. اوس كريم همه كار و بارش را رها كرد و به سمت 
خانه روانه شد. چشمش به ستاره افتاد. با ترس دست به 

پيشاني اش مي زند. آنقدر داغ اســت كه اگر هيزم هاي 
خورشيد روزي تمام و آن خاموش شود، ستاره مي تواند 
گرمابخش دنيا باشــد. با عجله ماشيني اجاره مي كند و 
ستاره را به بيمارستان مي برد. به دستور دكتر، ستاره در 
بخش آي سي يو بستري مي شود. 3شب و 4روز مي گذرد. 
اوس كريم تمام اين مدت مثل سرباز در حال رژه، جلوي 

آي سي يو راه مي رفت و مناجات مي كرد. 
او زنش را 5سال پيش بر اثر سرطان از دست داد و ستاره، 
تنها ستاره اميد بخش زندگي اش است. نگران و دلمرده 
مي شود. اشك از پلك هاي پيرش جاري مي شود تا هم 
او را آرام كند و هم ســياهي و روغن زدگي لباســش را 
شمايلي ديگر ببخشد. حاِل ســتاره لحظه به لحظه بدتر 
مي شود. تا اينكه دكتر به اوس كريم خبر مي دهد ستاره 
خاموش شد. حاال اوس كريم ماند و داغ فرزند، كه تا ابد 

با او همراه است... .
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قابل توجه کسانی که واکسن نمی زنند !

سي  روز شعر و ادب افر

شرح شهر

دغدغه



شهریار ملک شعر
به مناسبت گرامیداشت شاعر بزرگ دیار آذربایجان 

  شهریار را در کنار اشعار بی بدیلش باید
 از منظر عرفان و  مردم داری  هم شناخت
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سید مرتضی احمدپور
خبرنگار

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را
که به ماسوا فکندی همه سایه هما را

دل اگر خداشناسی همه در رخ علی)ع( بین
به علی )ع( شناختم من به خدا قسم خدا را

27شهریورماه، ســالروز درگذشت شــهریار با تصویب شورای 
عالی انقالب فرهنگی، روز ملی شعر و ادب فارسی، نامیده شده 
است. شاعری که اشعارش به 80 زبان زنده دنیا ترجمه شده و از 
معدود شعرای بنامی بود که در زمان حیاتش شناخته شد و قدر 
و منزلتی خاص پیدا کرد. ســید محمدحسین بهجت تبریزی، 
متخلص به شهریار سال ۱28۵ هجری شمسی به دنیا آمد. او اهل 
تبریز بود و به زبان های ترکی آذربایجانی و فارسی شعر سروده 
است. شهریار چند دهه آخر عمر خود را در همان خانه ای زندگی 
کرد که اکنون به موزه ادبی شهریار مشهور است، خانه ای با یک 
طبقه و یک زیر زمین به رسم خانه های قدیمی تبریز و حیاطی 
که مشرف به اتاق پذیرایی شهریار از میهمانان بود. خانه در محله 
قدیمی مقصودیه تبریز قرار دارد و کوچه آن پس از چند ســال 
نابسامانی و چاله های فراوان، اکنون به وضعیت بهتری رسیده و 

سنگفرش شده است.
درباره استاد شهریار، زندگی و اشعار وی مطالب متعددی منتشر 
شــده و هریک از بزرگان از زوایای مختلف به آن پرداخته اند اما 
بسیاری از شاگردان و همسایه های استاد معتقدند بخش زندگی 
عرفانی و همزیستی شــهریار با دوستان و همسایه ها ناشناخته 

مانده است و عده ای نیز می گویند شهریاردر سال های آخر عمر 
خلوت  گزیده بود و در احوال عرفانی خویش سیر می کرد.

بی میلی به ديدارهای رسمی 
یکی از همسایگان قدیمی شهریار در همان محله مقصودیه تبریز 
در گفت و گو با همشهری به سال های پایانی زندگی استاد اشاره 
می کند و می گوید: ایشان آن ســال ها دیگر مانند سابق مایل به 
رفت و آمد و حضور در محافل ادبــی نبود. حتی در برخی موارد 

پذیرای میهمانان هرچند مهم هم نبود.
محمد قنبرپور که خود اکنون بیش از 70سال دارد به خاطره ای 
در همین زمینه اشاره می کند و می گوید: یکبار چند نفر از شعرای 
بنام و مسئوالنی که اکنون هم در رده های کشوری حضور دارند به 
خانه شهریار مراجعه کردند تا دیداری با وی داشته باشند. چند بار 
در زدند اما پاسخی نشنیدند. پس از چند دقیقه معطلی، شهریار 
پنچره را گشــود و گفت که تمایلی به مالقات ندارد و میهمانان 
برگشتند.وی عنوان می کند: همسایه ها شاهد تغییر رفتار شهریار 
بودند. گویی که این استاد بزرگ از تمجیدهای دنیوی و رفت و 
آمدها خســته بود و در خلوت های عارفانه اش مشغول تدارک 

دیدار با یار بود.
وی خاطر نشان می کند: همســایه ها استاد را ماه های آخر عمر 
خود که در بیمارستان امام خمینی )ره( سابق و شهیدمدنی فعلی 
بستری بودند، کمتر می دیدند. مالقات ها به علت کثرت مراجعه 
کننده ها زیاد بود اما همواره یکی از شاگردان و عروسشان همراه 
ایشان بودند و برای همسایه هایی که مایل به دیدن استاد بودند، 

شرایط را مهیا می کردند. 
کلید دار خانه استاد

میرحسین زنوزی، خوشنویس برجسته تبریزی است که ۵سال 
آخر عمر استاد شهریار با وی مالزمت زیادی داشته است. وی از 
جمله افرادی است که توانست اعتماد استاد را به خود جلب کند 

و به گفته خودش کلیددار خانه شهریار هم شد. 
وی با بیان اینکه از عنفوان جوانی عالقه خاصی به شهریار داشته، 
می گوید: سال 6۱  بود و با وجود آنکه استاد حال چندان مساعدی 
هم نداشــتند، مرا به حضور پذیرفتند. پس از چند بار رفت و آمد، 
مراوده خاصی با ایشــان پیدا کردم که تا ســال ها ادامه پیدا کرد. 
از آن زمان به بعد، هر روز اســتاد را زیارت می کردم. زنوزی که از 
اســاتید به نام خوشنویسی استان اســت، ادامه می دهد: استاد به 
واسطه فعالیت های هنری ام مرا از قبل می شناخت و پس از آشنایی 
حضوری، دوباره به خوشنویسی تمایل نشان دادند و آثاری نیز پس 
از این آشــنایی دارند. وی با بیان اینکه شهریار را باید از جنبه های 
فردی و اجتماعی بهتر شناخت، می گوید: متاسفانه در سریالی که به 
نام شهریار ساخته شد، بی مهری  و تحریف زیادی صورت گرفت که 
البته به سازنده فیلم هم منتقل کردیم. از جمله تحریفات این بود که 
شهریار رشته پزشکی را نه به میل خود بلکه به اجبار دستگاه حاکمه 
رها کرد و سال ها اصرار داشت تا این رشته را حتی شده در شهرهای 
دیگر ادامه دهد اما حاکمیت استبدادی اجازه این کار را نداد. وی 
ادامه می دهد: شهریار با انقالب اســالمی همراه بود و حتی قبل از 
انقالب هم در یکی از محافل شــعرخوانی حاضر به بوسیدن دست 

فرح پهلوی نشد و رفتاری همانند سایر شاعران درباری نداشت.

شهريار و بذله گويی های دوستانه 
هوشنگ صباغ، عکاس باســابقه تبریزی و از دبیران بازنشسته 
آموزش پرورش که حــدود 7 دهه از عمرش را ســپری کرده، 

شهریار را شاعری برجسته و در عین حال عاشق اهل بیت به ویژه 
امیر مومنان علی )ع( معرفی می کند.

او می گوید: برجسته ترین خاطره ای که اغلب شهروندان تبریزی 
و دوستداران شهریار دارند، مربوط به شعری است که استاد در 
وصف امیر مومنان )ع( سرود و رویایی که آیت اهلل مرعشی نجفی 

در مورد ایشان دیده بود که بسیار مشهور و زبانزد است.
صباغ ادامه می دهد: شــهریار در عین صالبت در شعر و قدرت 
اشعارش، گاهی با شاگردانش شوخی هایی هم می کرد. در بین 
آنها  شاعری بود که در تبریز شهرت بسیاری داشت و مرید استاد 
بود اما شهریار با وی شوخی می کرد و می گفت: »فالنی خودت 

را هم بکشی مثل شهریار نمی شوی.«
وی ادامه می دهد: اشعار شهریار واقعا بی نظیر است. به عنوان مثال 
شهریار شعری در مورد کوه سهند دارد، بدون اینکه این کوه و قله 
آن را دیده باشــد. اما چنان آن را حماسی وصف کرده که گویی 
در مقابل قله سهند ایستاده است. این میزان از قدرت به تصویر 
کشیدن به گونه ای است که حتی اگر زبان ترکی را هم ندانید، با 

شنیدن شعر حسی بی نظیر و حماسی پیدا می کنید.
آنچه امروز از شــهریار برجا مانده؛ مجموعه ۵ جلدی »کلیات 
دیوان شهریار«، منظومه »حیدربابایه سالم« )سالم بر حیدربابا(، 
روح پروانه )نخستین منظومه استاد(، مکتب شهریار )چاپ اول 
دیوان( و قسمتی از اشعار اوست که دو بار و با مقدمه اساتید ملک 

الشعرای بهار و سعید نفیسی در سال  ۱۳۱0 انتشار یافت.
شهریار به زبان فارسی و ترکی اشــعاری ماندگار در حوزه های 
متفاوت چون وطن، مضامین اجتماعی، تاریخی، مذهبی و گاه 
وقایع روزمره از خود به جای گذاشته است. او در گونه های غزل، 
قصیده، قطعه، مثنوی، رباعی و نیمایی شعر سروده و از حافظ و 

نیما تأثیر پذیرفته است.
»علی ای همای رحمت« از مشهورترین اشعار او در وصف امام 
علی)ع( است. »حیدربابایه ســالم«، »آمدی جانم به قربانت« 
و »یار و همســر نگرفتم« و... از جمله معروف ترین سروده های 

استاد شهریار است.
شهریار 27 شهریور سال ۱۳67 در تهران درگذشت و پیکرش 

برای دفن در مقبرة الشعرا به تبریز منتقل شد. 

4

 مصائب کارگران قزوین
  در دوران خاموشی

 و کرونا
3,2

واکسیناسیون 
کرونا در استان ها 

شتاب می گیرد

اين روزها روند واکسیناسیون کرونا در کشور با حساسیت ويژه ای ازسوی افکارعمومی دنبال می شود و بازتاب 
گسترده ای هم در شــبکه های اجتماعی دارد؛ موضوعی که به اولويت اصلی دولت سیزدهم نیز تبديل شده و 
براساس اعالم مسئوالن تأمین واکسن و شتاب دادن به روند تزريق، از مهم ترين برنامه هايی است که دولت در 
دستورکار دارد. براين اساس هم بود که مسئوالن دولتی وعده هايی مبنی بر تکمیل واکسیناسیون جامعه هدف 
علیه ويروس کرونا  تا بهمن ماه سال جاری دادند و به دنبال انجام اقدام های گسترده برای مهار کرونا هستند. با 

توجه به اين موضوع همشهری با بررسی دقیق همه استان های کشور، برنامه های اساسی استان ها برای مهار 
کرونا و تسريع واکسیناسیون در کشور و مشکالت موجود برسر راه اين طرح را مورد بررسی قرار داده است. 

آمدی، جانم به قربانت، ولی حاال چرا؟
بی وفا، حاال که من افتاده ام از پا چرا؟

نوشدارویّی و بعد از مرگ سهراب آمدی  
سنگدل، این زودتر می خواستی، حاال چرا؟

عمر ما را مهلت امروز و فردای تو نیست 
من که یک امروز مهمان توأم، فردا چرا؟

نازنینا، ما به ناز تو جوانی داده ایم
دیگر اکنون با جوانان ناز کن، با ما چرا؟

وه که با این عمرهای کوته بی اعتبار
اینهمه غافل شدن از چون منی شیدا چرا؟
شور فرهادم به پرسش سر به زیر افکنده بود  

ای لب شیرین، جواب تلخ سرباال چرا؟
ای شب هجران که یک دم در تو چشم من نخفت  

اینقدر با بخت خواب آلود من الال چرا؟
آسمان چون جمع مشتاقان پریشان می کند  

در شگفتم من نمی پاشد ز هم دنیا چرا؟
در خزان هجر گل، ای بلبل طبع حزین

خامشی شرط وفاداری بود، غوغا چرا؟



22 3 0 2 3 4 4 2
   شنبه 27 شهريور 1400    شماره 8316 

اردبیل
باتوجه به پوشش حدود 20درصدی واکسیناسیون در استان اردبیل تا این لحظه، 
مردم این استان معتقدند میزان واکسیناسیون مطلوب نیست و فاصله زیادی با 
روند قابل قبول دارد. براساس آمار دانشــگاه علوم پزشکی استان، تاکنون بیش از 
354هزارنفر دوز اول و حدود 175هزار نفر هم دوز دوم واکســن کرونا را تزریق 
کرده اند. هرچند واکسیناســیون گروه های هدف براســاس ابالغیه های وزارت 
بهداشت، در استان درحال انجام است، اما بررسی های میدانی خبرنگارهمشهری 
از ازدحام جمعیت در برخی مراکز تزریق واکسن با وجود نوبت دهی حکایت دارد؛ 
موضوعی که مردم نسبت به آن انتقاد دارند. گاهی هم نبود واکسن به ویژه دوز دوم 
گالیه های شــهروندان را به دنبال داشته است. مسئوالن می گویند تنها واکسنی 
که فعال برای تزریق دوز دوم تأمین نشده، اسپوتنیک است که این، یک مشکل 
کشوری است. مسئوالن اظهار می کنند سهمیه واکســن اختصاصی به استان، 
به محض دریافت در پایگاه ها به گروه های هدف تزریق می شــود و اگر رایزنی ها 
برای اختصاص سهمیه بیشتر در سطح کشوری انجام شود، روند واکسیناسیون 
تسریع خواهد شــد. درحال حاضر نســبت به روزهای پایانی مردادماه، وضعیت 
همه گیری ویروس کرونا، روند نزولی نشان می دهد و اگر مردم با حساسیت بیشتر 

پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند، اردبیل از پیک پنجم عبور می کند.

خراسانرضوی

 با افزایش تعداد مبتالیان به کرونا در خراسان رضوی درماه اخیر، انجام واکسیناسیون 
برای گروه های هدف در کنار اقدام های کنترل بحران نظیر تأمین تجهیزات پزشکی 
و دارویی به منظور پیشگیری از مرگ ومیر بیماران کرونایی، در دستورکار مدیریت 
اســتان قرارگرفت. اگرچه خراســان رضوی پنجمین اوج گیری کرونا را پشت سر 
گذاشته اســت، اما درنگاهی بدبینانه، ممکن اســت در آینده با موج ششم و بسیار 
شــدید کرونا نیز مواجه شود. با سازوکار علمی، ســن واکسیناسیون برای حاشیه 
شهر مشهد پایین آورده شد، به همین دلیل خراسان رضوی چند روزی به شدت با 
کمبود واکسن مواجه شد، اما با وارد شدن محموله جدید واکسن کرونا برنامه دوز 
دوم واکسیناسیون گروه های هدف از 14شهریورماه دوباره آغاز شده است. براساس 
آخرین آمارها، تاکنون 31درصد از جمعیت هدف باالی 1۸سال این استان واکسینه 
شده اند که از میانگین کشوری هم باالتر است. درحال حاضر روزانه حدود 45هزارنفر 
در ۶5مرکز تجمیعی واکسیناسیون و مراکزغیرتجمیعی استان واکسینه می شوند. 
بخشی از ظرفیت های استان اعم از دانشگاه ها، هالل احمر، نیروی زمینی ارتش، سپاه 
و نیروهای مسلح و بخش خصوصی به کار گرفته شده است تا ظرفیت واکسیناسیون 

استان به روزانه 100هزارنفر افزایش یابد.

کرمانشاه 

در استان کرمانشاه طی روزهای اخیر با همکاری دانشگاه های رازی، آزاد، ارتش، 
سازمان تاکسیرانی و... تعداد پایگاه های واکسیناسیون تجمیعی از 34پایگاه به 
41پایگاه افزایش پیدا کرده است. یکی دیگر از اقدام های مرکز بهداشت دانشگاه 
علوم پزشکی اســتان، فعال کردن تعدادی از پایگاه های واکسیناسیون در نوبت 
بعدازظهر وافزایش تعداد تیم های واکسیناسیون با استفاده از ظرفیت بسیجیان، 
دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی، بســیج دانشجویی، بسیج جامعه پزشکی و... 
است تا جایی  که دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در شاخص نسبت تعداد تیم ها 
به تعداد پایگاه های تجمیعی، رتبه نخست کشور را دارد. همچنین برای تحویل و 
توزیع سریع واکسن ها در کوتاه ترین زمان ممکن برنامه ریزی شده است. آموزش و 
تبلیغات گسترده ازطریق رسانه های محلی و فضای مجازی برای تشویق گروه های 
هدف به واکسیناسیون و درنظرگرفتن پایگاه های اختصاصی برای مشاغل معرفی 
شــده نیز از دیگر اقدام ها برای تسریع در روند واکسیناســیون است. اقدام های 
پیشگیرانه در مرزهای ورودی استان شامل حساس سازی کارکنان مراقبت مرزی، 
آموزش کارکنان مســتقر در پایانه مرزی و تحویل تجهیــزات موردنیاز ازجمله 
ماسک N95، سواپ نمونه گیری، محیط ترانسپورت، کیت حفاظت فردی و... به 
پایگاه های بهداشتی مرزی از دیگر اقدام های انجام شده بوده است. امید به کاهش 

موارد بستری و سرپایی در روزها و هفته های آینده در استان باالست.

خراسانجنوبی

میزان مراجعه سرپایی افراد مشکوک به کرونا و تست های مثبت از اوایل تیرماه 
سال جاری افزایش یافت و شهرستان های استان خراسان جنوبی به تدریج تغییر 
رنگ دادند تا جایی که از 11شهرســتان استان، ۶شهرســتان در وضعیت قرمز 
)خیلی پرخطر(، 3شهرستان در وضعیت نارنجی )پرخطر( و 2شهرستان نیز در 
وضعیت زرد )متوســط خطر( قرار گرفتند. این درحالی است که تاکنون بیش از 
330هزار دز واکسن کرونا وارد خراسان جنوبی شــده و 90درصد واکسن ها به 
گروه های هدف تزریق شده اســت. اگر روند توزیع واکســن مانند 2هفته اخیر 
باشد، تا 40روز دیگر واکسیناســیون برای جامعه هدف کامل می شود، اما این 
مهم نیازمند ورود محموله های واکسن موردنیاز به استان است. براساس آخرین 
آمارهای ارائه شده ازسوی مسئوالن اســتان، روزانه ۸هزار دوز واکسن در استان 
خراســان جنوبی تزریق می شود که درصورت تأمین واکســن، ظرفیت افزایش 
2برابری واکسیناسیون نیز وجود دارد. با توجه به افزایش قابل توجه واکسن های 
دریافتی و ورود ۶۸هزار دوز واکسن جدید به استان، ساعت کار مراکز تجمیعی 
واکسیناسیون در خراسان جنوبی از ساعت ۸ صبح تا 9 شب افزایش پیدا خواهد 

کرد و به صورت مداوم این مراکز دراین ساعت ها فعالیت می کنند.

گلستان 

براســاس اعالم دانشــگاه علوم پزشــکی گلســتان، از جمعیت یک میلیون و 
900هزارنفری اســتان، حدود یک میلیون و 200هزارنفر واجد شرایط دریافت 
واکسن هســتند و تا پایان هفته نخست شــهریور، 4۶0هزارو 921دوز واکسن 
به افراد واجد شرایط تزریق شده است. درمجموع در گلستان 32مرکز تجمیعی 
واکسیناسیون با همکاری ســه جانبه دولت، ارتش و ســپاه نینوا ایجاد شده و 
یک ششم افراد از واکســن کووایران برکت اســتفاده کرده اند. در برخی مناطق 
استان به دلیل استقبال اندک از واکسیناسیون، سن تزریق با مجوز رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی، تا متولدان سال 13۶5 نیز پایین آمده است. اما برخالف این مناطق، 
شاهد ازدحام متقاضیان واکســن در سایر مراکز تزریق واکســن و نگرانی های 
شهروندان هستیم. اگرچه به نظرمی رسد گلســتان در مسیر نزولی ازنظر تعداد 
مبتالیان به کرونا قراردارد، اما بستری شدن 794بیمار که 112نفر آنان در بخش 
آی.سی.یو بستری هستند و 32نفر از دستگاه ونتیالتور استفاده می کنند همچنان 
اعداد باالیی برای استانی با کم تر از 2میلیون نفر جمعیت به حساب می آید. برای 
پیشگیری از صعودی شدن آمار مبتالیان، محدودیت ترددهای شبانه از ساعت 

22شب همچنان برقرار و محدودیت های صنفی نیز به قوت خود باقی است. 

آذربایجانشرقی  

دراســتان آذربایجان شــرقی پس از چند روز کمبــود واکســن، بازهم امکان 
واکسیناسیون گسترده فراهم و تزریق دوز دوم واکســن آسترازنکا و سینوفارم 
آغاز شده است. محموله جدید واکسن کرونا چندروز قبل از تهران وارد شده و قرار 
است محموله های دیگر نیز به زودی از راه برسد. بنابراعالم مسئوالن، برای روزهای 
آینده به اندازه کافی واکسن وجود دارد و سرعت واکسیناسیون باالتر خواهد رفت. 
تاکنون 35درصد از جمعیت باالی 1۸سال استان واکسینه شده اند و پیش بینی 
می شود این میزان تا حدود 2هفته آینده، تا 40درصد هم برسد. براساس اعالم 
مسئوالن، روند کاهشــی همه گیری ویروس کرونا در اســتان با افزایش سرعت 
واکسیناسیون و رعایت بیشتر پروتکل های بهداشتی ازسوی شهروندان ممکن 
خواهد بود و با توجه به افزایش موارد ابتال در چند هفته  گذشته، احتمال افزایش 

فوتی ها و بستری در بخش های مراقبت های ویژه هم محتمل است.

سمنان

سرعت واکسیناسیون در ســمنان در مقایسه با جمعیت این اســتان نسبت به سایر 
استان ها روند تقریبا مطلوبی دارد. دراین استان 720هزارنفری، تاکنون بیش از 2۸0هزار 
دوز واکسن تزریق شده است. روند واکسیناســیون دراین استان درصورت دردسترس 
بودن واکسن مناسب است، به طوری که آمار تزریق روزانه بیش از 5هزارو400دوز واکسن 
نیز دراین استان ثبت شده است. اما کمبود واکسن سبب شده سرعت واکسیناسیون در 
ســمنان نیز کاهش یابد. دراین میان باید اذعان کرد که سمنان نیز از پیک موج پنجم 
کرونا عبور کرده است، با این حال همچنان شهرستان های آرادان، مهدیشهر، سمنان، 
شاهرود و گرمسار در وضعیت بی ثبات کرونایی قراردارند. به همین دلیل کارشناسان و 
مسئوالن حوزه بهداشت و درمان سمنان معتقدند ساده انگاری کرونا دراین روند نزولی 
آمارها، می تواند بازهم آمارها را دراین اســتان افزایش دهد. برهمین اساس مهم ترین 
اولویت مسئوالن در کنار تأمین واکسن، افزایش میزان توجه جامعه نسبت به رعایت 

پروتکل های بهداشتی دوران همه گیری ویروس کرونا به ویژه در آستانه پاییز است.

مازندران

آمارهای کرونایی مازندران طی 3هفته اخیر پس از چند هفته فوق بحرانی، سرانجام 
روندی نزولی به خود گرفته و براســاس آخرین بررســی ها، فقط یک شهرستان 
مازنــدران در وضعیت قرمز قــرار دارد. اما درحالی که انتظــار می رفت با کاهش 
شرایط بحرانی دراین استان، بستر تســریع واکسیناسیون در 35مرکز تجمیعی 
واکسیناســیون و ده ها مرکز بهداشت روستایی فراهم  شــود، کمبود واکسن در 
کشور سبب شد مازندرانی ها نیز چشم انتظار دریافت واکسن بمانند. تاکنون حدود 
یک میلیون و 550هزار دوز واکســن کرونا در مازندران تزریق شده که حدود یک 
میلیون از آن دوز نخست اســت و نزدیک به 550هزارنفر نیز هردو دوز را دریافت 
کرده اند. بنابراین حدود یک میلیون نفر دراین استان منتظر دریافت دوز دوم واکسن 
کرونا هستند که بسیاری از آنان نوبت دریافت دوز دوم شان نیز گذشته و هنوز منتظر 
دریافت پیام برای تزریق هســتند. با توجه به اینکه موج پنجم کرونا در مازندران 
به دالیل مختلف ازجمله عادی انگاری اجتماعی به باالترین حد ضریب ابتال رسیده 
بود، کارشناسان بر این باورند احتماال فعال روند کاهشی ادامه خواهد داشت، مگر 

اینکه با عادی انگاری مردم، سویه »لمبدا« موج ششم را دراین استان آغاز کند.

اصفهان 

در اصفهان روند واکسیناسیون پس از وقفه ای چندروزه در هفته گذشته، با ورود 
محموله جدید که شــامل حدود 70هزار دوز واکسن آســترازنکا و 30هزار دوز 
واکسن کووایران برکت بود، ازسر گرفته شد. این 2نوع واکسن فقط برای افرادی 
که دوز اول را تزریق کرده اند و منتظر دوز دوم هستند، استفاده می شود. بررسی ها 
نشان می دهد سرعت واکسیناسیون در استان باالســت و ظرفیت 50هزار دوز 
واکســن روزانه وجود دارد و پیش بینی می شــود در محموله های بعدی حدود 
100هزار دوز واکسن دریافت شود. دراین میان باید اشاره کرد که آمار ابتال به کرونا 
در اصفهان، روند کاهشی دارد. البته هرچند تعداد مراجعه کنندگان و تست های 
مثبت کرونا کاهش یافته، اما تعداد افراد بستری و فوتی روزانه ناشی از کرونا در 
اصفهان همچنان افزایشی است که انتظار می رود با افزایش سرعت واکسیناسیون 
در هفته های پیش رو، سیر نزولی پیدا کند. تاکنون حدود 29درصد از جمعیت 
استان نوبت نخست واکســن کرونا و بیش از 1۶درصد نیز هردو نوبت واکسن را 
دریافت کرده اند. هرچند آمار واکسیناســیون اصفهان از متوسط کشوری باالتر 
است، اما تا میزان هدف که واکسینه کردن 70درصد جمعیت است، فاصله دارد. 

همدان

میزان واکسیناسیون دراســتان همدان در هفته های گذشته روند روبه رشدی 
داشته و تعداد بیشتری از مردم استان واکسن کرونا دریافت کرده اند که علت آن، 
افزایش واردات واکســن های خارجی و افزایش تولید واکسن های داخلی است. 
آخرین آمارها نشان می دهد که تاکنون بیش از 4۸0هزار دوز واکسن در همدان 
تزریق شده است. به نظر می رسد مهم ترین برنامه برای مهار کرونا، تصمیم گیری 
برای بازگشایی مدارس باشد. اگر واکسیناسیون انجام شود و بر روند ورود و خروج 
دانش آموزان کنترل وجود داشته باشد، شاید بتوان شاهد حضور درصد محدودی 
از دانش آموزان در مدارس بود. مسئله مهم دیگر همه گیری ویروس آنفلوانزاست 
که تلفیق این ویروس با ویروس کرونا می تواند مشکالت زیادی ایجادکند و هم 

تشخیص را دچار مشکل و هم امکان ابتال به عفونت همزمانی را بیشتر کند.

یزد

برای هفته های آینده به منظور مهار ویروس کرونا در استان یزد چندین برنامه 
تدوین شده است که تداوم اجرای طرح »شــهید سلیمانی« برای شناسایی 

زودهنگام افراد مبتال و انجام اقدام های پیگیرانه برای درمان، یکی از آنهاست. 
افزایش واکسیناسیون هم به سرعت دنبال می شود و برای تسریع در این امر 
نسبت به شناسایی گروه های جدید شغلی اقدام خواهد شد، اما موفقیت 
در واکسیناسیون به افزایش استقبال و مراجعه مردم بستگی دارد. دراین 
میان مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد معتقدند روند 
شیوع بیماری کرونا در استان روبه کاهش است و چند روز پیش در ستاد 
ملی کرونا از عملکرد استان یزد دراین حوزه قدردانی شده است. براین 
اســاس انتظار می رود در هفته های پیش رو نیز این روند ادامه یابد، اما 
در اوایل فصل سرما ممکن است با روند افزایشی مواجه شویم. همچنین 
حدود 42درصد از جمعیت هدف استان )افراد 1۸ سال به باال( نوبت اول 
واکسن کرونا را دریافت کرده اند و 20درصد هم به صورت کامل واکسینه 

شده اند که این درصدها باالتر از میانگین کشوری است. تنها مشکل کنونی 
دراین زمینه به دیر ارسال شدن واکسن به استان مربوط می شود.

کردستان

براساس آخرین آمارها در هفته های اخیر میزان مرگ ومیر بیماران کرونایی در 
کردستان که تا پیش از ان زیر 10نفر بود، تاحدودی روند افزایشی نشان می دهد. 
البته تعداد مبتالیان شناسایی شده نیز باالســت و این موضوع به رعایت نکردن 
پروتکل های بهداشــتی ازســوی مردم بازمی گردد. به گفته مسئوالن دانشگاه 
علوم پزشــکی کردســتان، با وجود آموزش های فراوان، اما برخی از مردم مقید 
به رعایت این نکات بهداشــتی نیســتند. حتی در برخی اداره ها میزان رعایت 
پروتکل های بهداشتی پایین است و با توجه به شرایط کنونی، نمی توان به بهتر 
شدن وضعیت کرونا در کردســتان چندان امید بست. دانشــگاه علوم پزشکی 
کردســتان پیش بینی می کند با این وضعیت، درهفته های آینده شاهد افزایش 
نسبی میزان مرگ ومیر بیماران کرونایی در اســتان باشیم. اینها درحالی است 
که 17مرکز واکسیناسیون تجمیعی در کردســتان وجود دارد که روزانه حدود 
12هزارنفر را واکسینه می کنند. البته کردســتان ظرفیت تزریق روزانه بیش از 
25هزارنفر را دارد، اما به دلیل محدودیت و کمبود واکسن، این عدد نصف می شود. 
قول هایی برای افزایش سهم واکسن به استان داده شده است که درصورت عملی 

شدن، ظرفیت تزریق باال می رود. 

مرکزی

تاکنون 4۶3هزارو 493دوز واکســن در اســتان مرکزی تزریق شده اســت که 
29۸هزارو ۸91دوز آن در نوبت اول و 1۶4هزارو۶02دوز هم در نوبت دوم تزریق 
شده است. واکسیناسیون در اســتان مرکزی روند خوبی دارد و با توجه به وجود 
۶مرکز تجمیعی تزریق واکسن در شهر اراک که با همکاری دستگاه های اجرایی 
درحال فعالیت هستند، مسئوالن بهداشتی این استان امیدوارند بتوانند سرعت 
واکسیناسیون را افزایش دهند. درحال حاضر مشکلی در واکسیناسیون گروه سنی 
باال وجود ندارد، به طوری که ۸4درصد از افراد باالی ۸0ســال، ۸9درصد از افراد 
75 تا 79سال، 91درصد از افراد 70 تا 74سال، 93درصد از افراد ۶5 تا ۶9سال، 
91درصد از افراد ۶0 تا ۶4سال و ۸۶درصد از افراد 50 تا 59سال واکسینه شده اند. 
هرچه گروه سنی هدف واکسیناســیون کاهش می یابد، درصد مشارکت پایین 
می آید، به گونه ای که تنها40درصد از افراد 45 تا 49سال و 70درصد از افراد 50 
تا 54سال برای تزریق واکسن مراجعه کرده اند و تأثیر این مسأله در بیمارستان ها 
کامال قابل مشاهده است و بیشتر افراد بستری شده و فوتی ها براثر بیماری کرونا 

از گروه های سنی پایین تر هستند.

هرمزگان 

براساس اعالم دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، از زمان آغاز واکسیناسیون عمومی 
کشور دراین اســتان تاکنون،21مرکز تجمیعی واکسیناسیون ایجاد شده است 
که با توجه به اســتقبال عمومی، به زودی یک مرکز دیگر هم به این تعداد اضافه 
خواهدشد تا واکسیناسیون با شتاب بیشــتری انجام و برخی مشکالت ازجمله 
ازدحام مردم رفع شــود. همچنین تاکنون 3۸درصد از افراد واجد شرایط باالی 
1۸سال دوز اول واکســن و 20درصد هم هر دو دوز واکسن را دریافت کرده اند. 
از 25مردادماه نیز این دانشگاه اعالم کرده اســت که همه متولدان زیر 13۶0در 
شــهرهایی با کم تر از 200هزارنفر جمعیت می توانند واکســن دریافت کنند.  
بررسی ها نشان می دهد میزان اســتقبال مردمی از واکسیناسیون در هرمزگان 
بســیار خوب بوده اســت، به طوری که 90درصد از افراد باالی ۶0ســال استان 
هرمــزگان واکســن دریافت 

کرده اند.

 واکسیناسیون کرونا 
در استان ها شتاب می گیرد

این روزها روند واکسیناسیون کرونا در کشور با حساسیت ویژه ای ازسوی افکارعمومی دنبال می شود 
و بازتاب گسترده ای هم در شبکه های اجتماعی دارد؛ موضوعی که به اولویت اصلی دولت سیزدهم نیز 

تبدیل شده و براساس اعالم مسئوالن تأمین واکسن و شتاب دادن به روند تزریق، از مهم ترین برنامه هایی 
است که دولت در دستورکار دارد. براین اساس هم بود که مسئوالن دولتی وعده هایی مبنی بر تکمیل 

واکسیناسیون جامعه هدف علیه ویروس کرونا  تا بهمن ماه سال جاری دادند و به دنبال انجام اقدام های 
گسترده برای مهار کرونا هســتند. با توجه به این موضوع همشهری با بررسی دقیق همه استان های 

کشور، برنامه های اساسی استان ها برای مهار کرونا و تسریع واکسیناسیون در کشور و مشکالت 
موجود برسر راه این طرح را مورد بررسی قرار داده اســت. همچنین با توجه به برنامه ها و 

اقدام های درحال اجرا، به بررسی پیش بینی مسئوالن بهداشتی استان ها درباره وضعیت 
همه گیری کرونا و میزان امید به بهبود شــرایط در هفته های آینده پرداخته ایم که در 

ادامه می خوانید.

 همشهری در پرونده ویژه ای روند واکسیناسیون کرونا
      در استان ها و اقدام های انجام شده  دراین بخش را 

             بررسی کرده است
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قم

با وجود افزایــش مراکز تجمیعی 
واکسیناســیون قم از 3 بــه 18مرکز 
و کاهــش ســن گروه هــای هــدف 
واکسیناسیون به 37ســال، همچنان این 
اســتان در رده پایین جدول واکسیناسیون 
کشــور قراردارد. تا 14شــهریورماه 264هزارو 
557دوز واکســن در قم تزریق شــده کــه از این 
تعداد 347هــزارو 468دوز مربوط بــه نوبت اول و 
117هزارو 809دوز برای نوبت دوم اســت. پوشــش 
واکسیناسیون گروه های هدف در قم حدود 34درصد است 
و برخی شــهروندان رغبت چندانی به تزریق واکسن ندارند 
که مهم ترین دلیل این موضوع نیز واکسن هراســی ازســوی 
برخی در شبکه های اجتماعی است. اســتان قم با توجه به 
افزایش مراکز واکسیناسیون ظرفیت تزریق روزانه 30هزار 
دوز واکســن را دارد، اما درحال حاضر ازحدود 10درصد 
این ظرفیت استفاده می شود. این استان برای توسعه طرح 
واکسیناسیون آمادگی الزم را دارد، اما برخی شایعات در زمینه 

واکسن هراسی، مهم ترین مانع توسعه واکسیناسیون است. 

کرمان

در روزهای اخیر به دلیل کمبود واکســن، افراد واجد شرایط برای دریافت 
واکســن کرونا به ویژه در شــهر کرمان امکان ثبت نام نداشــتند و مسئوالن 
علوم پزشکی گفته اند به محض دریافت سهمیه واکسن، ظرفیت به تعداد سهمیه 
مراکز تجمیعی و ایســتگاه های تزریق واکسن باز می شود. سهمیه واکسن کرونا 
طی 2هفته گذشته بیشتر صرف نوبت دوم شد و نوبت اولي ها با کاهش سهمیه 
مواجه شدند. تا لحظه تنظیم این گزارش، حدود یک میلیون و 220هزار دوز واکسن 
به استان کرمان وارد شــده و حدود 720هزارنفر دوز اول و 360هزارنفر هم دوز 
دوم را دریافت کرده اند. روند واکسیناســیون در استان با توجه به افزایش تعداد 
مراکز و همچنین افزایش ساعات کار، روبه افزایش است. همچنین واکسیناسیون 
خودرویی نیز با همکاری نیروی انتظامی در دســتورکار قرار دارد. دراین میان 
مسئوالن دانشــگاه علوم پزشــکي کرمان از روند نزولی ابتال در این استان خبر 
می دهند ومعتقدند تعداد بیماران بستری در بیمارســتان نسبت به هفته های 
قبل، بیش از 20درصد کم تر شده و از تعداد بیماران سرپایی نیز به همین میزان 
کاسته شده است. همچنین تاکنون بیش از 80درصد از اساتید و معلمان واکسینه 
شده اند و واکسیناسیون معلمان مدارس غیرانتفاعی نیز درحال کامل شدن است. 

سیستانوبلوچستان

از آنجا که سیستان وبلوچستان از اولین استان های کشــور بود که با سویه دلتا 
مواجه شد، واکسیناسیون جمعیت های سنی بیشتری در دستورکار قرارگرفت 
و هم اینک متولدان 1365و قبل از آن، می توانند برای دریافت واکسن به مراکز 
تجمیعی مراجعه کنند. با توجه به اینکه فصل سرما پیش روست، از همه افراد و 
گروه های هدف خواسته شده به مراکز معرفی شــده مراجعه کنند تا کنترل این 
بیماری با سرعت بیشتری انجام شود. هرچند در ابتدا رواج شایعات و باورهای غلط 
و واکسن هراسی موجب استقبال کم از واکسیناسیون شد، اما با گذشت بیش از 
4ماه از آغاز واکسیناســیون کرونا، تا این لحظه بیش از 200هزار دوز واکسن به 
مردم سیستان وبلوچستان تزریق شده است. کمبود واکسن برکت از چالش های 
استان محسوب می شود که پیگیری های الزم برای تأمین آن درحال انجام است و 
به محض تهیه، اطالع رسانی می شود. دراین میان مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی 
زاهدان می گویند افرادی که نوبت اول واکسن برکت را زده اند، نگران تأخیر در دوز 
دوم نباشند، چراکه تأخیر 2هفته ای، تأثیری در اثربخشی واکسن ندارد. گفتنی 
است با در پیش بودن سال تحصیلی جدید، واکسیناسیون فرهنگیان استان نیز 

درحال انجام است. 

لرستان

آخرین آمارها نشان می دهد تاکنون 789هزارو 784دوز واکسن به استان لرستان 
واردشــده که از این تعداد، 628هزارو 87دوز به شــهروندان تزریق شده است. 
ازاین رقم، 202هزار و 727نفر هر 2دوز را دریافــت کرده اند و البته 425هزار و 
360نفر نیز تنها یک دوز واکســن دریافت کرده اند. با این شرایط تاکنون درصد 
تزریق واکسن به گروه هدف)افراد باالی 18سال(، 8/32 درصد بوده است. برای 
تسریع در روند واکسیناسیون در اســتان، تعداد مراکز تجمیعی واکسیناسیون 
افزایش پیدا کرده   و واکسیناســیون کارکنان اداره ها و سایر نهادها درصورتی که 
تعداد نیرو کم باشد، به ساختمان ســتاد مرکز فوریت های پزشکی استان ارجاع 
داده شده و درصورت تعداد باالی کارکنان، تکنسین های فوریت پزشکی به همراه 
کارشناســان مرکز بهداشــت با حضور در همان اداره ها واکسیناسیون را انجام 
می دهند. براساس پیش بینی ها اگر روند ورود واکسیناسیون مانند هفته گذشته 
باشد، می توان امیدوار بود که تا بهمن ماه واکسیناسیون به صورت کامل برای گروه 
هدف در استان لرستان انجام شود. اینها درحالی است که براساس اعالم مسئوالن 
دانشگاه علوم پزشکی لرستان مجموع مبتالیان شناسایی شده در استان از رقم 
175هزارو480 نیز عبور کرده  و تعداد قربانیان نیز بــه حدود 2هزار و 400 نفر 

رسیده است.

چهارمحالوبختیاری

چهارمحال وبختیاری 688هزارنفــر جمعیت باالی 18ســال دارد که به گفته 
مسئوالن تاکنون 30درصد جمعیت، دوز اول و 15درصد هم دوز دوم را دریافت 
کرده اند. تا 15شهریورماه، 371هزار دوز واکسن کرونا در قالب 30محموله وارد 
استان شده است که از این تعداد 310هزار دوز تزریق شده است. همچنین 
روزانه 6هزار دوز واکسن کرونا در استان تزریق می شود که شتاب بهتری 
نســبت به گذشته پیدا کرده اســت، چراکه در 
هفته های گذشــته روزانه 3هزارو 500 دوز 
واکسن تزریق می شد. هم اکنون  110مرکز 
واکسیناســیون و 16پایگاه تجمیعی در 
اســتان فعال شده اســت و بررســی های 
میدانی خبرنگارهمشهری حاکی از آن است 
که واکسیناســیون در بســیاری از روزها بدون 
تجمع و متناسب با برنامه زمان بندی شده انجام می شود. 
موج پنجم شیوع کرونا در استان از 20تیرماه آغاز شد و 
پس از ماندگاری این استان به مدت چند هفته در قله این 
موج، روند نزولی همه گیری ویروس کرونا از 13شهریورماه 

آغاز شده است.

قزوین

11مرکز تجمیعی و حدود 75مرکز خدمات جامع ســالمت شهری و روستایی 
عملیات واکسیناسیون را در قزوین برعهده دارند و این استان با جمعیت حدود 
یک میلیون و 300هزارنفری، تاکنون موفق شده است 2/34درصد از افراد باالی 
18سال را برعلیه ویروس کرونا واکسینه کند. با این حال کمبود واکسن در 2هفته 
اخیر محرز بود و بسیاری از شهروندان از مدت ها پیش با توجه به فرارسیدن نوبت 
دوم دریافت واکســن، در انتظارتأمین آن بودند. براساس اعالم وزارت بهداشت، 
در روزهای اخیر وضعیت ارســال و تزریق واکسن در اســتان ها بهتر شده است. 
درحال حاضر حدود 400هزار دوز واکســن به استان وارد شده است و هم اکنون 
روزانه هزارو400 تا هزارو500نفر در شــهر قزوین و هزارو200نفر نیز در دیگر 
شهرستان های استان واکسینه می شوند. دراین میان آمارهای اعالم شده نشان 
می دهد به ازای هر 100هزارنفر جمعیت قزویــن، 50/6درصد به ویروس کرونا 
مبتال شده اند و در مردادماه 5هزارو 952بیمار مشکوک به کرونا وجود داشت که 
این تعداد در شهریورماه با کاهشی محسوس، به 2هزارو 724بیمار رسیده است. 
این درحالی است که در 2هفته پیک پنجم کرونا، رکورد ورودی بستری بیماران و 

همچنین میزان فوتی های این استان شکسته شد. 

آذربایجانغربی

اســتان آذربایجان غربی در هفته هــای اخیر وضعیت نامناســبی ازنظر ابتال به 
ویروس کرونا نسبت به استان های همجوار داشت و حتی روزانه بین هزارو500 تا 
2هزارنفر به کرونا مبتال شدند. تعداد فوتی ها نیز به روزانه بیش از 30نفر هم رسید 
و اصلی ترین علت افزایش همه گیری ویروس کرونا در استان هم نزدن ماسک و 
بی اعتنایی به پروتکل های بهداشتی اعالم شده اســت. با توجه به اینکه بیش از 
30درصد جمعیت باالی 18 سال استان واکسینه شده اند و محموله های جدید 
سینوفارم، آسترازنکا و دیگر واکسن ها به استان رسیده، سرعت واکسیناسیون 
نیز بیشتر خواهدشد. مســئوالن امیدوارند با تزریق روزانه 50هزار دوز واکسن 
در هفته های آینده، اســتان از پیک پنجم کرونا عبورکند و شاهد روند کاهشی 
بیماری در استان باشیم. درحال حاضر نیز برای بهبود وضعیت، افزایش رعایت 
پروتکل های بهداشتی در استان در اولویت قرار دارد، اما بررسی ها نشان می دهد 
کم تر از 40درصد شهروندان از ماسک اســتفاده می کنند و رستوران ها و مراکز 
تفریحی نیز همچنان فعالند. یکی از دغدغه های اصلی درباره کنترل همه گیری 
ویروس کرونا در استان، ورود و خروج مسافرانی است که برای سفر زمینی به ترکیه 
و اروپا، از مرزهای استان استفاده می کنند. برای این منظور مسئوالن بهداشتی و 

درمانی کنترل بیشتر مرز به ویژه مرز بازرگان را تشدید کرده اند.

البرز

بررسی ها نشان می دهد البرز هفتمین استان ازنظر میزان پوشش واکسیناسیون 
در کشور است و تا این لحظه حدود 900هزار دوز واکسن در استان تزریق شده که 
40درصد از جمعیت این اســتان 3میلیون نفری را دربر می گیرد. در استان البرز 
27مرکز واکسیناسیون فعال است که این آمار از استانداردهای کشور 7مرکز بیشتر 
است و البته راه اندازی 7 مرکز دیگر نیز در دستورکار قرار دارد. روزانه 20هزار دوز 
واکسن در البرز تزریق می شــود و هیچ کمبودی دراین زمینه وجود ندارد، اما با 
این وجود، برخی کمبودها در حوزه های تزریق واکسن مانع از شتاب گرفتن روند 
واکسیناسیون می شود. درمجموع، روند همه گیری ویروس کرونا در استان البرز 
ثابت و با یک شیب مالیم رو به کاهش است، در نتیجه باید شیوه نامه های بهداشتی 
رعایت شود. تعداد فوتی های ناشــی از کرونا هم در برخی روزها 36نفر بوده، اما 

درحال حاضر به 18نفر رسیده و مقایسه ها کاهش 50درصدی میزان مرگ 
و میر را دراین اســتان نشان می دهد. با ســرعت گرفتن واکسیناسیون 

در استان و رعایت محدودیت های کرونا وشــیوه نامه های بهداشتی 
که دراســتان البرز از زیر40درصد به باالی 65درصد رسیده است، 
می توان امیدوار بود آمار بیماران کرونایی دراین استان کاهش یابد.

زنجان

بنا به گفته مســئوالن زنجان، واکسیناسیون رده سنی باالی 40سال 
دراین اســتان آغاز شده اســت. هرچند واکسیناســیون در برخی 

مناطق اســتان، پوشــش کم تر از 50درصدی دارد، اما در خود 
شــهر زنجان این میزان حدود 60درصد است. میزان پوشش 

واکسیناسیون باالی 40سال در مناطقی از شهر زنجان مانند 
»پونک«، »اسالم آباد«، »کوی فرهنگ« و »بی سیم« کم تر 
از 50درصد است که پیش بینی ها از افزایش آن در روزهای 
آینده حکایت دارد، اما برخــی مناطق مانند خرمدره، ابهر 
و ســلطانیه همچنان دراین زمینه با مشــکالتی مواجه 
هستند. میزان واکسیناســیون باالی 70سال نیز دراین 
استان در مناطقی از شــهر زنجان کم تر از 60درصد بوده 
و همین میزان در مناطق مختلف شــهرهای استان نمود 
دارد، اما آمار نشــان می دهد شهرستان خدابنده عملکرد 
بسیار خوبی دراین بخش داشته است. به گفته مسئوالن، 
در شهرســتان  زنجان با توجه به جمعیت باالی گروه های 
هدف که در اولویت واکسیناسیون قرار دارند و با توجه به 
جمعیت کم روستاها، مشکل واکسیناسیون در کوتاه ترین 
زمان ممکن رفع می شود. در مورد روند همه گیری ویروس 
کرونا در استان هم مسئوالن می گویند زنجان همچنان در 
پیک پنجم قرار دارد، اما با توجه به محدودیت های اعمال 
شده و افزایش واکسیناسیون در روزهای اینده، پیش بینی 

می شود روند ابتال به ویروس کرونا نزولی شود.

بوشهر  

استان بوشــهر نیز مانند سایر نقاط کشــور برای افزایش 
سرعت واکسیناســیون کرونا برنامه های ویژه ای تدارک 
دیده اســت. افزایش تعداد ســالن ها، نفرات و اختصاص 
سهمیه واکسن از مهم ترین برنامه های دانشگاه علوم پزشکی 
استان بوشهر برای افزایش سرعت واکسیناسیون تا 2برابر 
اســت. درحال حاضر روزانه 10هزارنفر واکســن دریافت 

می کنند که این تعداد با اجرایی شدن  تمهیدهای پیش بینی 
شــده، به 20هزارنفــر در روز خواهدرســید. در 45روز آینده 

همه افراد باالی 18سال واکســن دریافت خواهند کرد و در ادامه 
کار دوز دوم را خواهند گرفت. وضعیت همه گیری کرونا در اســتان با 

روند کاهشی مواجه است و هر روز شاهد کاهش وسعت و شدت بیماری 
هستیم. انتظار می رود در هفته های آینده، وضعیت بهتر از روزهای قبل شود، 

به طوری که اکنون به نظر می رسد از پیک پنجم خارج شده ایم. 

ایالم

در اســتان ایالم تعداد واکســن دریافتی تاکنون بیــش از 316هزار دوز 
و کل واکسیناســیون انجام شــده تعداد 258هزارو165 دوز 
است، همچنین واکسیناســیون نوبت اول انجام شده تعداد 
180هــزارو190دوز و واکسیناســیون نوبــت دوم انجام 
شــده 77هزارو975دوز اســت. درحال حاضر در استان 
جمعیت باالی 18ســال اســتان تعداد 417هزارو913 
نفر اســت که تعداد 180هزارو193 نفر از آنان معادل 

دوز اول واکسیناســیون را دریافت کرده اند. به گفته 43/1درصــد، 
ن  ال دانشــگاه علوم پزشــکی ایالم، تزریق واکسن کرونا مســئو

جامعه هدف دراین اســتان به روزانه 10هزار دوز بــرای گروه های 
براین اساس درحال حاضر روند انجام واکسیناسیون افزایــش می یابد. 

سطح استان مطلوب است و همه تالش مسئوالن جامعــه هــدف در 
آمارهای واکسیناســیون معطوف شده اســت. مربــوط بــه ارتقای 

بستری در اســتان روندی کاهشــی دارد، اما اکنون میــزان ابتال و 
تفاوتی نکــرده و مدتی بعــد از کاهش آمار همچنان آمــار متوفیان 

آمار متوفیان نیز کاهش خواهد یافت.مبتالیان و بســتری ها؛ 

فارس

خبرهــا در اســتان فــارس از 
ســرعت گرفتن واکسیناســیون 

حکایت دارد و مســئوالن دانشگاه 
علوم پزشکی شــیراز نیز از واکسینه 

شــدن 50درصــد از جمعیت هدف 
اســتان فــارس خبــر می دهنــد که 

این افــراد دوز اول واکســن را دریافت 
کرده اند. استان فارس در روزهای اخیر 
با تزریق بیش از 100هــزار دوز در روز، 
در زمینه تزریق واکســن رکوردشکنی 
کرده است. آن گونه که مسئوالن مربوط 
می گویند درصــورت ورود محموله های 
جدید واکسن ازسوی وزارت بهداشت، همه 
مردم استان فارس هرچه زودتر بر علیه این 
بیماری ایمن می شــوند. اینها درحالی است 
که براساس بررســی های انجام شده، نه تنها 
مراجعان روزانــه به مراکــز درمانی کاهش 
داشــته که تعــداد شهرســتان های پرخطر 
استان نیز به 9شهرستان رســیده همچنین 
درحال حاضــر 22شهرســتان در وضعیــت 

نارنجی و 5شهرستان در وضعیت زرد قرار 
دارند. تاکنون به همــت تیم های اجرایی 
واکسیناسیون دانشــگاه علوم پزشکی و 
با همکاری نیروهــای نظامی و انتظامی و 
سپاه فجر فارس و به ویژه مشارکت مردم، 

حدود 2میلیون و 56هزارو 989دوز واکسن 
به مردم فارس تزریق شــده و واکسیناسیون 

به سرعت درحال انجام است. 

گیالن 

در استان 2میلیون و 500هزارنفری گیالن، تاکنون یک میلیون و 158هزار دوز 
واکسن برای تزریق به گروه های هدف وارد شده است و مراحل تحویل به صورت 
مستمر جریان دارد. براساس آمارهای منتشر شده ازسوی دانشگاه علوم پزشکی 
گیالن تا این لحظه، پوشــش واکســن دوز اول گیالن 3/18درصــد و دوز دوم 
32درصد اســت. گیالن جزو 10استان نخست کشــور در انجام واکسیناسیون 
است، با این حال در 2هفته گذشته بسیاری از مراکز واکسیناسیون گیالن تعطیل 
بودند و بقیه مراکز هم به صورت محدود و با تمرکز بر واکسیناســیون دوز دوم به 
کار ادامه دادند. بسیاری از افرادی که در سامانه واکسیناسیون ثبت نام کرده بودند 
نیز با وجود دریافت پیامک، موفق به تزریق واکسن نشدند که این موضوع گالیه 
شهروندان را به دنبال داشت. طی 2هفته اخیر از 67مرکز واکسیناسیون استان، 
حدود نیمی از آنها به دلیل اختصاص نیافتن ســهمیه تعطیل شدند. در روزهای 
گذشــته در رشــت نیز از 23مرکز، تنها نیمی از مراکز واکسیناسیون با تعداد 
محدودی از سهمیه فعال بودند که گفته می شود با رسیدن محموله های جدید 
واکسن، روند واکسیناسیون سرعت می گیرد. در ایام پیک پنجم همه گیری ویروس 
کرونا، بیماران بستری در بیمارستان های گیالن به بیش از 2هزارنفر  هم رسید، 
اما براســاس آخرین آمارها حدود هزار بیمار کرونایی در بیمارستان های استان 
بستری هستند و در روزهای اخیر شاهد روند کاهشی در تعداد بستری ها بوده ایم.

خراسانشمالی

تزریق روزانه واکسن کرونا در خراسان شمالی از مرز 7هزار دوز گذشت و 
در برخی روزها به 10هزار مورد هم رسیده است. به گفته مسئوالن دانشگاه 
علوم پزشکی استان، با توجه به ظرفیت های موجود و اعالم آمادگی مجتمع 
الله سپاه استان برای راه اندازی مرکز تجمیعی واکسیناسیون در بجنورد، 
خراسان شــمالی ظرفیت تزریق روزانه 20هزار دوز واکســن را نیز دارد. 
تاکنون چیزی درحدود 36درصد از جمعیت هدف در اســتان واکسینه 
شده اند و اگرچه در برخی از شهرســتان ها و روستاها روند واکسیناسیون 
کند است، اما پوشــش واکسیناسیون در شهرســتان گرمه به 50درصد 
رسیده اســت. دراین میان با وجود اینکه روند همه گیــری ویروس کرونا 
در استان ســیر نزولی خود را طی می کند، اما نباید این موضوع به معنای 
عادی انگاری تلقی شــود. از ابتــدای آغاز طرح ملی واکسیناســیون در 
خراسان شمالی همزمان با سراسرکشور، تاکنون 304هزارو 745واکسن 

کرونا به استان وارد و 274هزار دوز تزریق شده است.

خوزستان

با توجه به ماه هــا درگیری خوزســتان با ســویه های جهش یافته کرونا 
از اســفندماه سال گذشته، این اســتان هم ازجمله اســتان هایی بود که 
واکسیناســیون گروه های سنی را زودتر از بقیه شــهرها در پیش گرفت. 
درحال حاضر گروه سنی واکسیناســیون دراین استان مربوط به دهه60 
اســت و با دریافت محموله جدید، شــامل 530هزار دوز واکسن، سرعت 
واکسیناسیون افزایش قابل توجهی یافته است. براساس اعالم مسئوالن این 
استان، با توجه به محموله قبلی و این محموله و همچنین محموله های 
آتی، سرعت واکسیناسیون با کمک نیروهای جهادی 3برابر شده است 
و به این طریق بــه زودی می توان افراد متولد دهــه70 به باال را برای 
دریافت واکسن جزو گروه های هدف قرار داد. سرعت واکسیناسیون 
در خوزســتان از 35هزار دوز در روز به 73هزار دوز افزایش یافته و 
شبانه روزی درحال انجام است. این اســتان به دلیل مرزی بودن 
و پیش بینی پیک بعدی در پاییز، به تازگــی طی نامه ای از وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخواســت کرده است تا 
در مناطق مرزی و روستایی سن واکسیناسیون تا 18سالگی 

کاهش یابد.

کهگیلویهوبویراحمد

کهگیلویه وبویراحمــد همان طــور کــه ماه هــا بعــد 
از همه گیری ویــروس کرونا اوضاع خوبی را ســپری 
می کرد و به شــرایط بحرانی نرســیده بود، حاال هم 
شرایط خوبی در زمینه واکسیناسیون دارد. براساس 
اعالم دانشــگاه علوم پزشــکی یاســوج، از ابتدای 
طرح واکسیناســیون 435هزار دوز واکسن وارد 
کهگیلویه وبویراحمد شــده کــه از این تعداد، 
بیــش از 300هزار دوز تزریق شــده و با توجه 
به شــاخص های جمعیتی، این استان رتبه 
نخســت کشــور را دراین زمینه کســب 
کرده است. گفته می شود از ابتدای آغاز 
واکسیناسیون در کهگیلویه وبویراحمد 
تاکنون، 42درصد از گروه های هدف 
واکســن دریافت کرده اند که این 
میزان در کشور 32درصد است. 
مسئوالن استان پیش بینی 
می کنند در کم تر از یک 
ماه آینده، دوز اول همه 
گروه های هدف و تا 2ماه 
آینده تزریق دوز دوم در 
کهگیلویه وبویراحمد به 

پایان برسد.
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رسیدگیهرچهسریعتربهوضعیتیکجادهحادثهخیز
جاده اصلی »سورشچان« به »سورجان« در استان چهارمحال و بختیاری که روستاهای این بخش 
را متصل و یک جاده گردشگری نیز به حساب می آید، بسیار خطرناک و حادثه خیز است. در شب 
هنگام خطر بیشتری به وجود می آید و دلیل اصلی بسیاری از تصادف هایی که دراین جاده به وقوع 
می پیوندد، دید ناکافی رانندگان است. با ایجاد روشنایی مناسب می توان حجم تصادف ها را به صورت 

چشمگیری کاهش داد. از مسئوالن مربوط دراستان تقاضا داریم به این مشکل رسیدگی کنند.
یکشهروندازشهرکرددراستانچهارمحالوبختیاری

صدای همشهری
021-23023405   

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

9 تا 17با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

فرشتهرضایی
خبرنگار

کارگران همیشه مشغول کار نیستند. کارگر که 
باشــی، گاهی حادثه  ای یا رخدادی پیش بینی 
نشده می تواند ساعت ها و ســال ها سابقه ات را 
نادیده بگیرد و تو را از کار بیکار کند. این رخداد در کشوری که 
سایه تحریم بر آن است، می تواند تشدید هم شود. اما این روزها 
کرونا و خاموشی های گسترده برق صنایع، مزید بر علت شده 
و بیشتر از قبل بر معیشت و ســفره کارگران چنگ انداخته 

است. 
بر اساس آمار در کارخانه ها و صنایع قزوین حدود 1۶۰ هزار 
کارگر و در اصناف و واحدهای خدماتی اســتان حدود 11۰ 
هزار کارگر فعالیت دارند. استان قزوین 7۴ هزار بازنشسته و 
۲7۰ هزار کارگر بیمه شده تامین اجتماعی دارد که از تعداد 

کارگران بیمه نشده، آمار دقیقی نیست.

رنجمعیشتبردوشکارگران
»حســام مومنی« تا دو ماه پیش کارگر یــک واحد کوچک 
تولیدی در شهر صنعتی الوند بود اما اکنون بیکار شده است. 
او به همشهری می گوید: بعد از سه سال سابقه به دلیل اینکه 
کارفرما دیگر نتوانست مانند قبل ادامه کار دهد، من و بسیاری 
دیگر تعدیل شدیم و اکنون برای بیمه بیکاری اقدام کرده ایم.

این کارگر ادامه می دهد: با این سن و وضعیت نمی دانیم کجا 
مشغول به کار شــویم و هر روز منتظریم به ما زنگ بزنند تا 
دوباره به کار برگردیم. اغلب بچه ها کرونا گرفته اند و کارخانه ها 

نیز با تعطیلی های متعدد تا مرز ورشکستگی پیش رفته اند. 
»سمیه بی نیاز« دیگر کارگر خط تولید یک واحد بسته بندی 
است که درباره شرایط کار در ایام کرونا بیان می کند: چندی 
پیش مدیر کارخانه ای کــه در آن کار می کردم به دلیل ضرر 
مالی، چند بخــش از خطوط تولید را تعطیــل کرد و بخش 
زیادی از کارگران مانند من که کمتر ســابقه داشتیم از کار 

بیکار شدیم.
او ادامه می دهد: حاال شش ماه است با بیمه بیکاری سر می کنم 
در حالیکه این مبلغ کفاف زندگی ام را نمی دهد. من سرپرست 
خانوار هستم و در این شــرایط مشکالت معیشتی خانواده ام 
چند برابر شده است. یارانه و بسته کمک معیشتی دولت که 

حدود ۳۰۰ هزارتومان اســت هم گره ای از مشــکالت ما باز 
نمی کند. از طرفی شرایط به گونه ای است که نمی توان یک 

شغل ثابت با درآمد حداقلی و حاشیه امن پیدا کرد.

افزایشبیکاریکارگران
بنا بر آمار تامین اجتماعی قزوین ســال گذشته بیش از 1۲ 
هزار کارگر برای بیمه بیکاری اقدام کردند که این تعداد جزو 
کارگران بیمه شده بیکار بودند و از آمار بیکاری کارگران بدون 
بیمه، اطالعی در دست نیســت. بر اساس آمار این سازمان ۶ 
هزار و ۳17 کارگر در بخش های مختلف کشاورزی، صنعتی 
و خدماتی تحت پوشــش بیمه بیکاری قرار گرفته اند. از این 
تعداد ۲ هزار و ۶۴۰ نفر در قزوین، یک هزار و ۶77 نفر در البرز، 
7۶۰ نفر در تاکســتان و ۴۶۰ نفر در بویین زهرا درخواست 
بهره مندی از مزایای بیمه بیــکاری را در ادارات تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی ثبت کرده اند.
رئیس کانون شوراهای اســالمی کار قزوین در این زمینه به 
همشهری می گوید: صنایع ما به چند دسته تقسیم می شوند. 
آنها که با تولیدات مختص کرونا سر و کار دارند مانند یکسری 
از واحدهای تولیدی الکل، ماسک، مواد بهداشتی و شوینده که 
وضعیت به مراتب بهتری دارند و کارگرانشان را افزایش داده 
و موجب رونق اشتغال شده اند. اما بخش زیادی از کارخانه ها 
پس از کرونا و تعطیلی های مداوم دچار آســیب شدند. چون 
تولیداتشان به فروش نرفت، کارفرما متضرر و در نهایت کسب 

و کار تعطیل شد.
محمد امانــی ادامــه می دهد: در حــال حاضر نیــز به جز  
کرونا، خاموشــی های مکرر برق اصلی ترین مشکل ماست. 
شرکت هایی مثل تولید مواد غذایی و یا نساجی متاسفانه به 
دلیل قطعی برق دچار معضالت اساسی شده اند. به گونه ای که 
هم کارگران و هم کارفرمایان آسیب دیدند. عالوه بر خاموشی 
مکرر برق حتی بی نظمی در قطع برق بر خالف ساعت اعالم 

شده نیز واحدهای صنعتی را دچار بحران کرده است. 
وی اضافه می کند: این مسایل باعث شده برخی واحدها تعطیل 
و کارگران به مدت یک تا چندماه بیکار شوند. اغلب کارگران 
هم چون قراردادی هستند و قراردادشان دائم نیست، ماه تا 

ماه بیکار می مانند و درآمدی ندارند. 
امانی می گوید: مشــکل دیگر کارگران واکسیناسیون است. 
چون بخش تولید و نیروی انسانی آن در شیفت های مختلف 

مشــغول فعالیت  هستند، عدم واکسیناســیون آنها موجب 
می شود تعداد بیشتری دچار کرونا شــوند. الزم است که در 
این زمینه دولت توجه بیشــتری به این قشــر آسیب  پذیر 

داشته باشد.
وی می افزاید: از سوی دیگر متاسفانه بیمه بیکاری به بسیاری 
از کارگرانی که طی چند ماه گذشته هیچ درآمدی نداشتند، 
تعلق نمی گیرد. طبق قانون به شش ماه سابقه کار بیمه بیکاری 
تعلق می گیرد اما این میزان را به یک ســال افزایش داده اند. 
در همین راســتا از دیوان عدالت اداری نیز رای گرفته ایم که 

تاکنون اجرا نشده است.

فشاربرتولیدکنندگانعاملتعدیلکارگران
اما کارفرمایان در این ایام چه مشکالتی دارند که 

موجب تعدیل نیرو و تشدید بیکاری کارگران 
شده است؟ 

دبیر کانون انجمن های صنفــی کارفرمایی 
قزوین در ایــن باره به همشــهری می گوید: 
یکی از مهم ترین مشکالت جامعه کارگری و 
کارفرمایی واکسیناسیون است که اگر این مهم 
زودتر انجام می گرفت، بخش زیادی از جامعه 

تولید دچار مشــکل یا تعطیلی نمی شــد. اما به 
طور کلی انتظار ما کمک دولت در سیاستگذاری و 

نیز فراهم کردن تسهیالت با وام های کم بهره برای 
رونق تولید است. 

حســن زارع نژاد می افزاید: بخش زیادی از واحدهای 
تولید از تسهیالتی استفاده می کنند که حتی بهره آن 

از نرخ مصوب بانک مرکزی هم بیشتر است. در بسیاری 
موارد بهره این وام ها تا ۳۰ درصد هم می رســد که این در 
نهایت به ضرر تولید است. به عنوان مثال  ۴۶ درصد از درآمد 

صنایع قطعه سازی خودرو به جیب بانک ها می رود و در نهایت 
همه بخش ها از تولید کننده تا مصرف کننده ضرر می کنند.

وی تاکید می کند: وضع قوانین مشخص حرکت های اقتصادی 
به سمت تولید می چرخد نه ارزش های افزوده غیر واقعی. در 
دیگر کشورها بهره بانک ها تا ۳ درصد است اما در بانک های 
خودمان به روش های مختلف همان نرخ سود 1۸ درصد را هم 
رعایت نمی کنند و در نهایت بهره ها باالی ۳۰ درصد است که 

این مسایل به ضرر تولید تمام می شود. 

زارع نژاد ادامه می دهد: تولید کننــدگان نیاز دارند هم خط 
تولید را نوســازی کنند و هم موجب اشتغال بیشتر کارگران 
شوند ، آن هم در شرایط تحریم که باید بیشتر مورد حمایت 

باشند تا جامعه کارگری نیز دچارآسیب و بحران نشود.
وی می گویــد: در قزوین ۸۰ واحد تولیــدی خودرو وجود 
دارد که از این تعداد ۲۶ واحد مجموعه ساز هستند. یعنی 
هر مجموعه ساز بین ۴ تا 1۲ واحد تامین کننده دارند. الزم 

است دولت با تدابیر خاص، موجب رونق تولید شود. 
بسیاری از مشــکالت ما کشوری 

اســت نه استانی و 

بوروکراسی  های اداری همه جا هســتند. ولی امیدواریم با 
همکاری استاندار بسیاری از مشکالت کارخانه ها از جمله 

واکسیناسیون کارگران بخش تولید حل و رفع شود.
اســتان قزوین چهار هزار واحد تولیدی، 1۵ شهرک و ناحیه 

صنعتی و یک شهر صنعتی دارد.

کرونا در کنار خاموشی های متعدد برق، واحدهای تولیدی قزوین و به تبع کارگران آنها را با بیکاری و مشکالت معیشتی مواجه کرده است
مصائب کارگران قزوین در دوران خاموشی و کرونا

حسنیهساداتمهدوی
خبرنگار

صدور قبض هــای چند صــد هزارتومانی و میلیونــی آب برای برخی 
مشترکین در روستاهای کاشــان، باعث نارضایتی و اعتراض آنها شده 
است. کاربری این مشترکین در قبض، اقامتگاه خانگی تعریف شده که 
منظور همان اقامتگاه غیر دائم است و تعرفه مصرف آب آن در سال 1۴۰۰ تغییر کرد. 
به این ترتیب مصرف آب بیش از میزان تعیین شــده برای ایــن کاربری به نرخ آزاد 
محاسبه می شود. اطالع رســانی ضعیف آبفا از یک سو و سهل انگاری مشترکین در 
مدیریت مصرف آب آشامیدنی از سوی دیگر، ســبب صدور چنین قبض هایی شده 

است.
استفاده از آب آشامیدنی برای آبیاری فضای ســبز و دیگر مصارف غیر شرب و غیر 
بهداشتی و همچنین در برخی موارد شکستگی تاسیسات داخلی ملک، از مهمترین 

عوامل افزایش مصرف آب ذکر شده است. 

طبقهبندیمشترکین
برای مشترکین خانگی 1۰ طبقه مصرف تعریف شده که هر طبقه نرخ خاص خودش 
را دارد. در تعرفه خانگی تا مصرف ۵ متر مکعب آب در ماه رایگان محسوب می شود. از 
۵ تا ۲۵ متر دارای تعرفه معمولی و از ۲۵ متر به باال بد مصرف ها یا پرمصرف ها هستند. 

در این شرایط هر چقدر مصرف آب باالتر باشد، مبلغ قبض هم سنگین تر است.
معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفای کاشــان در گفت و گو با همشهری در این 
باره می گوید: صدور قبض میلیونی برای مشترک خانگی در موارد خاص اتفاق افتاده 

است؛ برای کســانی که شکســتگی یا هرز آب در خانه دارند یا 
مشترکین وسواسی هستند که باالی 7۰ یا ۸۰ متر مکعب آب در 

ماه استفاده می کنند.

اقامتگاههایغیردائم
مشترک خانگی همان اقامتگاه دائم است که در ماده 1۰۰۲ قانون 

مدنی برای اقامتگاه دائم ۲ چرخه را مشخص کرده است؛
1.شخص در آنجا سکونت داشته باشــد ۲. مرکز اداره امور مهم، 

مثل اینکه کسب و کار یا شغل فرد در آنجا قرار داشته باشد. 
اما برخی از خانه های شهری و روستایی که شخص در آنها اقامت 
دائم ندارد و آخر هفته ها یا ایام تعطیل به آنجا می رود، اقامتگاه 
غیر دائم محسوب می شــوند. مانند خانه باغ ها و ویالها یا حتی 

خانه های روستایی.
محمد حسین خامه چیان با بیان اینکه در سال 9۴ برای اقامتگاه غیر دائم تعرفه ای 
مجزا در نظر گرفته شد، می گوید: پس از پایش مشــترکین، کاربری برخی خانه ها 
در همان ایام به اقامتگاه های غیر دائم تغییر کرد. این نوع کاربری در قبض با عنوان 

اقامتگاه خانگی تعریف شد که مشترکان آن را کاربری خانگی می دانند در حالیکه 
عنوان اقامتگاه، نشان دهنده همان اقامتگاه غیر دائم است.

تعریفتعرفه
تا ســال 1۴۰۰ تعرفه اقامتگاه های غیردائم برای مصرف هــر متر مکعب آب، 9۵۰ 
تومان بود و این اواخر به متری 11۰۰ تومان رسید در حالی که تعرفه خانگی متری 

۵۰۰ تومان بود. 
خامه چیان در این باره نیز اظهار می کند: در ســال 1۴۰۰ دستورالعمل تغییر کرد. 
ســقف ظرفیت مصرف آب برای یک اقامتگاه، 7متر مکعب در ماه در نظر گرفته شد 
که به ازای هر واحد تا مصرف 7 متر مکعب آب، قیمت 11۰۰ تومان منظور می شود. 
استفاده بیشتر از این مقدار به نرخ آزاد، یعنی هر متر مکعب 1۳۳۰۰ تومان حساب 
می شود. این افزایش موجب صدور قبض هایی با ارقام باالتر برای مشترکین پر مصرف 
شــد. اما قبض  میلیونی فقط برای یکی از مشترکین در روســتای ساز صادر شد که 
ملک او دچار نشتی تأسیســات داخلی بود و در دو دوره متوالی ۴۲۰ مترمکعب آب 

مصرف کرد.

افزایشتعرفهبرایهمه
اما افزایش قیمت تنها مربوط به اقامتگاه ها نیست. بلکه یک افزایش 7 درصدی برای 
تمامی مشترکان اعمال شده است و یک افزایش 1۶ درصدی برای مشترکانی که باالتر 

از الگوی مصرف، آب مصرف کرده اند. 
محمدرضا اسدی، مدیرعامل آبفا شهرستان کاشــان با اشاره به این موارد می گوید: 
تعرفه اقامتگاه دائم در سال جاری نسبت به سال گذشته سه برابر شده و این تعرفه ها 

از ۲۵ خرداد سال جاری ابالغ شده است.
وی با بیان اینکه اگر فردی اقامت دائم خــود در آن منطقه را ثابت کند، نوع کاربری 
مشترک را تغییر می دهیم، اظهار می کند: اکنون قیمت ها به جز اقامتگاه ها دائم برای 

مابقی با همان افزایش هفت درصدی اعمال شده است.

کاهشمصرفتنهاراهحلپیشرو
معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفای کاشان در پایان 
با بیان اینکه هیچ چاره ای جز کاهش مصرف آب نیســت؛ 
صرفه جویی، بازچرخانی یا استفاده مجدد از آب، استفاده از 
سایر منابع غیر آشامیدنی مثل آب چاه یا قنات برای فضای 
سبز و اســتخر را به عنوان اصلی ترین راهکار صرفه جویی 

عنوان می کند.
خامه چیان می گوید: با وجود اقدامات فرهنگی و آموزش در 
زمینه مصرف آب، هنوز نتوانسته ایم تاثیر قابل مالحظه ای 
بر کاهش مصرف آب داشته باشیم. اما بازدارندگی از طریق 
افزایش نرخ تعرفه ها بیشتر جواب داده است. به نحوی که 
مصرف آب کاربری های غیرآشامیدنی در تابستان امسال 

1۰ تا1۲ درصد کاهش داشته است. 
کاشان 1۸۰ هزار مشترک دارد که حدود 9 درصد از این تعداد یعنی 1۵ تا 1۶ هزار 

اقامتگاه غیر دائم هستند. حدود ۸۰۰۰  از این اقامتگاه ها در روستاها واقع شده اند.

قبوض آب در روستاهای کاشان جنجال به پا کرد
افزایش مصرف و تغییر تعرفه ها، قبوض سنگین آب را روی دست برخی روستاییان کاشان گذاشت 

جای تان در کنار ما خالی است. شما می توانید سهمی بزرگ در دیده شدن استان، شهر، روستا و محله خود داشته باشید. فقط کافی است موبایل   را بردارید و با ارسال یک پیام صوتی یا متن، حتی عکس و فیلم در تلگرام، 
ما را در جریان رویدادها، محرومیت ها و دیدنی های محل زندگی تان قرار دهید.

صدای شما در همشهری شنیده می شود
برایمان بگویید... برایتان می نویسیم

 #همراه »همشهری« 
در استان ها باشید

ارتباط با ادمين

hamshahriostanha_admin
 #همشهری_استانها

@hamshahriostanha
اینستاگرام

Instagram.com/hamshahriostanha

خطمستقیم
021-23023442
021-23023432
پیامگیر
021-23023405

آرامگاه بایزید بسطامی در بسطام در استان سمنان 
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