
سدهاي تشنه

 روايت  خاطرات دفاع مقدس  
در شهر 

شهرزندهميشود
 شهرداري تهران پيشنهاد تشكيل قرارگاه كرونا  را 

به رئيس جمهور و 2وزارتخانه مربوطه ارائه داد

عليرضا زاكاني: زنده نگه داشتن شهر، حفظ فاصله اجتماعي، 
 ايجاد پروتكل ها  و تعيين چارچوب هاي رفتاري

از مأموريت هاي قرارگاه كروناست 

 آمارها از خالي ماندن 61درصد مخازن سدهاي كشور 
در روزهاي پاياني سال آبي  1400- 1399 حكايت دارد

 معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري: رزم نمايش 
هفته دفاع مقدس، سبك خاصي براي انتقال پيام جنگ به مخاطبان  

است كه صحنه   هاي آن توسط هنرمندان  ساخته مي شود

كاهش شديد بارندگي، مخازن سدهاي كشور را خالي تر كرده و حاال فقط 39درصد 
از ظرفيت مخازن، آب دارد؛ اين در حالي است كه سال قبل 55درصد مخازن سدها 
پر آب بود. بارش هاي جوي از ابتداي سال آبي 1400–1399 تاكنون نسبت به مدت 

مشابه در سال آبي قبل 50درصد كاهش پيدا كرده  است. صفحه4 را بخوانيد.
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آسیبهای
روانیکرونا

خداحافظیبامجمع
بعداز24سال

روحیکجوانرا
دارم

تاثيرات روان شناختی بر بيماران 
بهبوديافته از كرونا چگونه است؟

محسن رضايي از دبيري 
مجمع تشخيص مصلحت استعفا داد 
و محمدباقر ذوالقدر به جاي او نشست

 محســن رضايي پس از 24ســال 
مجمع تشــخيص مصلحت را ترك 
كرد. او حاال تمام وقــت به عنوان به 
معــاون اقتصــادي رئيس جمهور و 
دبير شــوراي عالي هماهنگي سران 
قوا و دبير ســتاد اقتصادي دولت در 
پاستور مشــغول به كار خواهد بود. 
او اخيرا از دبيري مجمع تشــخيص 
مصلحت نظــام اســتعفا داده بود و 
ديروز اين استعفا مورد موافقت مقام 
معظم رهبري قرار گرفت. رضايي در 
ســال76 و پس از فرماندهي سپاه با 
حكم مقام معظــم رهبري به مجمع 

رفته بود.  صفحه2 را بخوانيد.

گاهییکتلفنمیتواند
نجاتبخشباشد

نگاهی به خدمات مشاوره تلفنی و 
آنالين در دوران شيوع كرونا

ويروسیبرای
كاهشسالمتروان
بهداشت جهاني چه ديدگاهي 

درباره تاثيرات رواني كرونا دارد؟ 

فضایلذتفرزندانخود
راگسترشدهید

راهكارهای كاهش تبعات منفی 
كرونا بر كودكان و نوجوانان 

  گفت وگو با »بدرالملوك امام« 
بانوی 96ساله كه نامش در فهرست 

100زن نامدار قرن قرارگرفت

  بيش از 6هزار دانش آموز
موردحمايت  او  هستند

يادداشت

طي 46ســال تــالش در عرصه نشــر، حــدود 3هزار و 
800عنوان كتاب منتشــر كرده ام. از اين ميان 20كتاب 
پرفروش دارم كه قاچاقچيان كتاب، درســت همين كتاب هاي پرفروش را هدف قرار 
داده اند. براي مثال، كتاب »چشــم هايش« را در 270صفحه با قيمت 62هزار تومان 
مي فروشــيم، اما همين كتاب را زير زميني چاپ مي كنند و با 90هزار تومان قيمت به 
عالوه تخفيف باالي30 تا 50درصد مي فروشند و به خريدار القا مي كنند كه كتاب ناشر 
سانسور شده است. پس اين كتاب را بدون سانسور بخريد! مخاطب هم در نگاه اول پس 
از تخفيف باال و پرداخت نيم بها اين كتاب را خريداري مي كند؛ درحالي كه بخشــي از 
كتاب را هم براي صرفه جويي در هزينه ها كم كرده اند و اثر را به شكل ناقص به خريدار 

ارائه داده اند؛ گرچه در شماره صفحات كتاب هم به ظاهر  ِخللي نيست.
اين اتفاقــات در حالي رخ مي دهد كــه كتاب هاي مجوز دار كه قاچاق مي شــوند 15 تا 
20درصد كل نشر هستند، اما اين ميزان، تمام درآمد يك ناشر را تشكيل مي دهد. در اصل 
ناشر زندگي اش را بر آن مبنا بنا كرده است و وقتي كتاب قاچاق مي شود، نمي تواند همان 
پرفروش ها را دوباره چاپ كند؛ اتفاقي كه براي ناشري چون من افتاده و امروز نمي توانم 
پرفروش هايم را چاپ و عرضه كنم. از اينها كه بگذريم، درنظر داشته باشيد كه در اين عرصه 
مجرمي در حوزه قاچاق كتاب با چند ميليارد كتاب قاچاق و يك انبار دستگير اما بالفاصله 
با پرداخت 50ميليون تومان آزاد مي شــود. آيا اين روش برخورد با جرمي به اين بزرگي 

صحيح است؟ گاليه همين است كه جرم با مجازات برابر نيست و بايد در دادگاه بيشتر به 
اين مسئله اهميت داد. همچنين از آنجا كه قاچاق كتاب و كتاب سازي بسيار گسترده است 
و منافع زيادي دارد، مقابله با آن ابعاد پيچيده و در عين حال گسترده اي دارد. نكته قابل 
اهميت اينكه كتاب هاي قاچاق در مترو، ادارات، كنار خيابان، كتابفروشي هاي شهرستان ها 
با تخفيف 50 يا 60 درصد به فروش مي رسد و اين در حالي است كه از ابتدا براي كتاب، 
قيمت بااليي درنظر گرفته شده و قيمت تمام شده براي خريدار، پس از تخفيف، بيش از 
قيمت كتابي است كه توسط ناشر اصلي اعالم شده اســت، اما به دليل بار رواني تخفيف 
باال، مردم از آنها خريد مي كنند و همچنان اين ناشــران در جامعه موفق هستند. براي 
مثال، كتاب »شازده كوچولو« با ترجمه احمد شاملو كه توسط انتشارات نگاه چاپ شده 
و چاپ جديد آن 30هزار تومان قيمت دارد، در  يكي از ســايت هاي فروش آنالين براي 
آن تخفيف 10 درصدي درنظر گرفته شده است اما همين كتاب، با نام مترجمي ديگر، در 
فروشگاه اينترنتي پرمراجعه و معتبري، 65هزار تومان قيمت دارد و با تخفيف 50 درصد 
به فروش مي رسد. از طرفي بايد اين موضوع را براي مردم تبيين كرد كه كتاب هاي قاچاق 
و كتاب هايي كه كتاب سازي شده اند، پر از اشكاالت چاپي و محتوايي هستند تا جايي كه 
برخي ناشران با كمك ابزار ترجمه گوگل، در مدت كمي پس از انتشار يك كتاب، آن را 

ترجمه مي كنند، درحالي كه پر از اشتباه است و همانطور هم منتشرش مي كنند.
به عنوان مثال، عنوان كتاب »جزء از كل« از طرف ناشــر انتخاب شده است و ترجمه 
عنوان اصلي كتاب »كلك مرغابي« اســت. اين در حالي است كه ده ها ناشر ديگر، اين 
كتاب را با عنوان جزء از كل منتشر كرده اند؛ عنواني كه خاص ناشر اصلي است. البته اين 
اقدامات مي تواند از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد شناسايي و منع شود. در واقع ناشراني 
كه كتاب سازي مي كنند، در حال ارتكاب خيانتي جبران ناپذير در حق ديگر ناشران و 
مردم هستند. در واقع اگر وزارت ارشاد از ناشران حمايت كند و در اعطاي مجوز كتاِب 
نويسندگان و مترجمان سختگيري نكند، شايد بتوان مانع رشد كتاب سازي و قاچاق 
كتاب در جامعه شد. گرچه اگر قانون كپي رايت جهاني را بپذيريم، مي توان انتظار داشت 

كه 90 درصد مشكالت اين چنيني حل خواهد شد.

 جرم قاچاق كتاب
با مجازاتش برابر نیست

علیرضا رئیس دانا ؛ مدير انتشارات نگاه
 ساكنان استان هاي يزد، قم و قزوين 

پیشتاز مطالعه در كشور
طرح »آمارگيري از فرهنگ رفتاري خانوار« كه از ســوي مركز آمار 

انجام شده، نشان مي دهد مردم استان هاي يزد با 15ساعت و16دقيقه، فرهنگ
قم با 15ســاعت و12دقيقه، قزوين با 12ســاعت و58دقيقه در ماه 
بيشترين و استان هاي كرمانشاه با 3ســاعت و40دقيقه، كهگيلويه و بويراحمد با 
3ساعت و بوشهر با 2ساعت و40دقيقه در  ماه كمترين سرانه مطالعه را در سال99 
داشته اند. طبق اين گزارش در سال1399 ســرانه مطالعه افراد 15ساله و بيشتر 
باسواد در  ماه به  طور متوسط 8ســاعت و 18دقيقه برآورده شد يعني 16دقيقه و 
36ثانيه در روز. از اين مقدار 6ســاعت و 32دقيقه سرانه مطالعه كتاب غيردرسي، 
يك ساعت و 23دقيقه سرانه مطالعه روزنامه و 23دقيقه سرانه مطالعه نشريات بوده 
است. به طور كلي 62.9درصد افراد 15ساله و بيشتر در سال1399 يك نوع مطالعه 
اعم از كتاب غيردرســي، روزنامه يا نشريه داشــته اند. 54.5درصد از افراد باسواد 
15ساله و بيشتر در يك سال قبل از آمارگيري، مطالعه كتاب غيردرسي اعم از چاپي 
يا الكترونيكي داشته اند. 22.4درصد از افراد باسواد 15ساله و بيشتر، در  ماه قبل از 
آمارگيري، روزنامه اعم از چاپي يا الكترونيكي مطالعه كرده اند. 8.9درصد از افراد 
باسواد 15ساله و بيشتر، در  ماه قبل از آمارگيري نشريه)چاپي و الكترونيكي( مطالعه 
كرده انــد. از 6ســاعت و32دقيقه ســرانه مطالعــه كتــاب غيردرســي در ماه، 
2ساعت و32دقيقه سرانه مطالعه قرآن و ادعيه و 4ساعت سرانه مطالعه ساير كتب 
درسي و غيردرسي بوده است. نتايج آمارگيري نشان مي دهد اولويت مطالعه افراد 
به ترتيب قرآن و ادعيه با 33.2درصد، رمان و داســتان هاي كوتاه بزرگســاالن با 
16.3درصد، روانشناســي و تربيتي با 8.8درصد و موضوعات ديني)به جز ادعيه و 

قرآن( با 8.8درصد بوده است.

معماي واكسيناسيون دانش آموزان
قرار بود تزريق واكسن با اولويت 17 و 18ساله ها از مهرماه و با واكسن تك دوز ويژه كودكان آغاز شود، اما با اعالم ناگهانی 

خبر واكسيناسيون 12 تا 18ساله ها، مراكز واكسيناسيون و والدين دچار سرگرداني شدند

صفحه3

صفحه هاي 3 و4 

طالیتمامايرانی
تیم ملي والیبال با چندين چهره جديد و جوان و  براي نخستین بار با يك سرمربي ايراني قهرمان آسیا شد

 نايب رئيس اتاق اصناف تهران در گفت وگو با همشهري : 
 همه مشاغل با پايان واكسيناسيون و اجراي هوشمند 

پروتكل هاي بهداشتي بازگشايي مي شوند

احتمالبازگشايیهمهمشاغلتاهفتهآينده

صفحه 176

صفحه  هاي 13 تا 16

صفحه هاي 11 و 12
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رهبری

 غالمحســين محســني اژه اي، رئيس قوه 
قضایيه در ادامه دستورات و اقدامات خود قضایی

براي ایجــاد تحول در این قوه بــا تأكيد بر 
تســریع در روند هوشمندســازي نظام قضایــي و ارائه 
دستوراتي براي بهبود عملكرد دفاتر خدمات الكترونيك 
قضایي گفت: باید خدمات قضایي بــا ارزان ترین قيمت 

ممكن به مردم ارائه شود.
»توجه ویژه به ایرانيان مقيم خارج كشور در ارائه خدمات 
الكترونيك قضایي به منظور دسترســي ســریع و آسان 
هموطنانمان به عدالت«، »نــوآوري در ارائه خدمات« و 
»توسعه خدمات الكترونيك از دادگستري ها به خدمات 
ســازمان هاي تابعه« از دســتورات ویژه رئيس دستگاه 
قضا براي بهبود خدمت رساني دفاتر خدمات الكترونيك 
قضایي بود كه در نهمين جلسه ستاد راهبري اجراي سند 

تحول قضایي عنوان شد.
به گزارش مركز رســانه قوه قضایيه، محســني اژه اي در 
این نشست بر تسریع در اجراي طرح هاي فناوري محور 
در دســتگاه قضا براي افزایش كارآمدي و بهبود عملكرد 
بخش هاي مختلف قضایي تأكيد كرد و متذكر شد: تحول 
و تعالي در قوه قضایيه بدون هوشمندســازي غيرممكن 

است.

رئيس عدليه با تأكيد بر اینكه باید متناســب با ســرعت 
پيشرفت تكنولوژي در جهت به روزرساني و كارآمدسازي 
فرایندها گام برداریــم، اظهار كرد : با توجه به ســرعت 
باالي تكنولوژي شاید ضروري باشد نه تنها بخشنامه ها و 
ابالغيه هاي سال هاي گذشته كه حتي دستورالعمل هایي 
كه طي یك ســال اخير صادر و ابالغ شده اند، متناسب با 

شرایط روز و نياز جامعه اصالح و به روزرساني شوند.
در این جلســه محمدرضا صارمي، رئيس حوزه ریاست 
قوه قضایيه با اشاره به دستور حجت االسالم والمسلمين 
محسني اژه اي به دفتر بازرسي دستگاه قضا در نخستين 
جلسه شــوراي عالي قضایي در دوره تحول و تعالي براي 
بررسي مشكالت مردم در مراجع قضایي گفت كه براساس 
آسيب شناسي انجام شده، مشكالت مردم مربوط به نحوه 
فعاليت دفاتر خدمات الكترونيك احصا و در جهت حل آن 

در این جلسه راهكار ارائه مي شود.
رئيس قوه قضایيــه در واكنش به این گــزارش با صدور 
دستوراتي ویژه براي اصالح و ارتقاي عملكرد دفاتر خدمات 
الكترونيك قضایــي تأكيد كرد كه نــگاه دفاتر خدمات 
الكترونيك قضایي باید خدمت محور باشد؛ نه تعرفه محور.

محسني اژه اي بر همين اساس دستور داد: »تا جایي كه 
ممكن اســت باید هزینه هاي مردم براي خدمات قضایي 

كاهش یابد و این خدمات بــا ارزان ترین نرخ ممكن ارائه 
شود.«

رئيس قوه قضایيــه با بيــان اینكه دســتگاه قضا قصد 
تصدي گري در دفاتر خدمــات الكترونيك قضایي ندارد، 
در عين حال بر لزوم گســترش بازرسي ها و نظارت هاي 

هوشمند و قوي بر فعاليت این دفاتر تأكيد كرد.
وي همچنين متذكر شد كه در كنار توسعه دفاتر خدمات 
الكترونيــك قضایي در شــهرها، باید توجــه ویژه اي به 
بسترســازي براي ارائه این خدمــات در مناطق محروم 
و روســتاها صورت گيرد. رئيس عدليه گفت: هم اكنون 
ایرانيان خارج از كشــور براي دریافت خدمات قضایي با 
مشكالتي مواجه هستند كه باید این مسئله برطرف شود.

محســني اژه اي در ادامه به معاونان راهبردي و حقوقي و 
همچنين رئيس مركز آمار و فناوري اطالعات قوه قضایيه 
مأموریت داد به سرعت بخشــنامه و دستورالعمل الزم را 

براي اجراي این دستورات تدوین كنند.
»چالش ها و راهكارهاي تســهيل رســيدگي به دعاوي 
پرتكرار در حوزه انحصار وراثــت و تحریر تركه« از دیگر 
دستوركارهاي نهمين نشست ستاد راهبري اجراي سند 
تحول قوه قضایيه بود كه دربــاره آن بحث و تبادل نظر و 
به منظور صرفه جویي در وقت مــردم و حمایت از حقوق 
خصوصي و اجراي بهتر تكاليف مدعي العموم تصميماتي 
در این خصوص اتخاذ شد. محسني اژه اي با اشاره به سهم 
هوشمندســازي در كاهش اطاله  دادرســي متذكر شد: 
»هر چه بيشــتر در جهت شفاف سازي  و هوشمندسازي 
فرایندها و كاهش خطاها گام برداریم به توفيقات بيشتري 

در كاهش اطاله دادرسي دست مي یابيم.«

   واكنش به گزارش نيويورك تايمز و ادعاهاي منتشرشده در آن
گزارش روزنامه نيویورك تایمز درباره جزئيات ترور شهيد محسن فخري زاده   در نشست خبري 
واكنش  سخنگوی وزارت امور خارجه را در پي داشت. خطيب زاده در این زمينه و درباره ادعاهاي 
مطرح شده در گزارش یادشده گفت: »ما هم این گزارش را دیدیم، این یك گزارش روزنامه اي است 
و به اندازه یك روزنامه باید به آن توجه كرد. نهادهاي اطالعاتي و امنيتي در كشور موضوعاتي 
اینگونه را به صورت دقيق پيگيري كرده و مي كنند و جزئيات ایــن اقدام براي این نهادهاي 
اطالعاتي و امنيتي روشن است.« او با محكوم كردن ترور دانشمندان هسته اي ایران تأكيد كرد: 

»اجازه دهيم گزارش روزنامه اي در بستر روزنامه اي پيگيري شود.«

 رایزني هــا دوبــاره از 
نيویورك تا وین به جریان دیپلماسی

افتاده؛ وزیرخارجه امروز 
به نيویورك مي رود و رئيس ســازمان 
انرژي اتمي دیروز عازم وین شده است. 
از یك ســو مذاكرات ایــران و آژانس 
بين المللي انرژي اتمي از ســر گرفته 
مي شود و از ســوي دیگر طبق اعالم 
ســخنگوي وزارت خارجه حســين 
اميرعبداللهيان با وزراي خارجه 4+1 
به صورت جداگانــه دیــدار و رایزني 
مي كند. البتــه هنوز برنامــه اي براي 
نشست وزراي خارجه1+4 در نيویورك 
اعالم نشده اما سخنگوي وزارت خارجه 
احتمال آن را منتفي ندانسته و گفته كه 
»اگر ببينيم این مالقــات مي تواند در 
مســير آنچه گفتيم یعنــي مذاكره، 
سودمند باشــد در مورد این موضوع 
تصميم مي گيریم«.  همچنين تأكيد 
شده كه مالقاتي بين هيأت هاي ایران و 
آمریكا در نيویــورك اتفاق نمي افتد و 

برنامه اي براي آن وجود ندارد.
 آمریكایي هــا پس از پایان دور ششــم 
تالش كردند تا ایران را مســئول تعویق 

در مذاكرات نشــان دهند و پس از روي 
كار آمدن دولت ســيزدهم نيز اعضاي 
برجام تاكنون در تماس هاي تلفني با وزیر 
خارجه كشــورمان خواستار ازسرگيري 
مذاكرات وین شــده اند. ســيدابراهيم 
رئيسي، رئيس جمهوري نيز كه به صورت 
آنالین در مجمع عمومي ســازمان ملل 
سخنراني مي كند پيش از این تأكيد كرده 
كه ایران از هرگونه مذاكره اي كه منجر به 
لغو همه تحریم ها شود استقبال مي كند. 
در این بين باید بــه رایزني هاي محمد 
اسالمي، رئيس سازمان انرژي اتمي در 
وین نيز توجه داشت، چراكه چالش هاي 
ایران و آژانــس براي دسترســي هاي 
نظارتي بر تاسيسات هسته اي   در روند 
احياي برجام و مذاكرات وین تأثيرگذار 
خواهد بود. پيش از این رافائل گروســي 
مدیركل آژانس نخســتين سفر خود  به 
تهران و دیدار با اســالمي را »سازنده و 

مثبت«  دانسته بود.

 در نيویورك چه خواهد گذشت 
به گفتــه ســخنگوي وزارت خارجه 
حسين اميرعبداللهيان در جریان سفر 

چندروزه به نيویورك حدود 45مالقات 
با وزرای خارجه دیگر كشورها خواهد 
داشــت. برنامه هاي جانبي نيز در این 
سفر در نظر گرفته شــده كه نشست 
خبري با رسانه هاي خارجي هم جزئي 
از آنهاســت. رئيس جمهوري احتماال 
سه شنبه ســخنراني تصویري آنالین 

خود را انجام مي دهد.
 سعيد خطيب زاده درباره علت غيبت 
رئيسي در این مجمع عمومي سازمان 
ملل گفتــه: »به خاطر شــرایط ویژه 
كرونایي و پروتكل هایي كه قبل و بعد 
از سفر باید انجام مي شد ایشان ترجيح 
دادند كه وزیر امور خارجه به نيویورك 
سفر كند و خود ایشان مواضع ایران را 
در موضوعات مختلف مانند بســياري 
از روساي جمهور كشــورها به صورت 
آنالین مطــرح مي كنــد و در مجمع 
عمومي ســازمان ملــل از این طریق 

سخنراني خواهد كرد.« 
نكته دیگر اینجاســت كــه در صورت 
تصميم بر ادامــه مذاكــرات نيز تيم 
مذاكره كننده ایران نســبت به 6دور 
پيشين دگرگون خواهد بود. پيش بيني 
مي شــود كه علي باقري كني، معاون 
سياســي جدیــد وزارت خارجه جاي 

سيدعباس عراقچي را بگيرد.
 بــا این حــال خطيــب زاده گفته كه 
»تركيب تيــم مذاكره كننده در حال 
بررسي اســت و وقتي شكل و شمایل 
این تغييــرات نهایي شــود به اطالع 
عموم خواهد رسيد«. به گزارش ایسنا 

خطيب زاده همچنين بار دیگر درباره 
موضع ایران بــراي ادامه مذاكرات نيز 
گفت: »ایران بارها تأكيد كرده آمریكا 
متهم اصلي وضعيت فعلي است كه در 
برجام شاهد آن هستيم. آنها همچنان 
فشارهاي یكجانبه و ظالمانه عليه ایران 
را ادامه مي دهند و اگر این رویكرد در 
عمل كنار گذاشته شود و ما اطمينان 
حاصل كنيم كــه آمریكا بر اســاس 
راستي آزمایي هاي صورت گرفته قابل 
اعتماد است، آن وقت مسير وین قطعا 

مسيری جداگانه خواهد بود.« 
ســخنگوي وزارت خارجه تأكيد كرد: 
»همانطور كه پيش از این گفته ایم ما 
نه بيش از برجام تعهدي مي دهيم و نه 
كمتر از برجام انتفاعي از برجام را قبول 
مي كنيم. آمریكا باید با رویكرد متفاوتي 
به وین بياید، چراكه همانطور كه گفتم 
ما تأكيد داریم كه آمریكا متهم وضعيت 

فعلي برجام است و این كشور بوده كه 
برجام و قطعنامه2231 ســازمان ملل 
را نقض كرده و فشــارهاي یكجانبه و 

ظالمانه عليه ایران اعمال مي كند.«
با این همه هنوز احتماالت بســياري 
درباره آینده برجام و مذاكرات ایران و 
1+4 وجود دارد كه براي پاسخ آنها باید 

كمي منتظر ماند.

پيگيــري حقوقي پرونــده ترور 
سردارسليماني به كجا رسيد

ســخنگوي وزارت خارجــه در بخش 
دیگــري از نشســت خبري خــود به 
پيگيري حقوقي پرونده ترور ســردار 
شهيد قاسم ســليماني اشــاره كرد. 
تاكنون یك جلســه با حضور خانواده 
شهيد و مســئوالن مرتبط در وزارت 
خارجه برگزار شده و وزیر خارجه نيز بر 
پيگيري این پرونده تأكيد كرده است. 

خطيب زاده درباره جزئيات این پيگيري 
توضيــح داد: »در مــورد متهمان این 
پرونده چه آنهایي كه در دولت آمریكا 
بودند و یا ســایر كشورها بودند و حتي 
پایگاه هایــي كه به صــورت اطالعاتي 
به این عمليــات بزدالنه كمك كردند 
در جلســات قبلي و این جلسه بحث 
و گفت وگو شــد و قرار شــد كه عليه 
آنها دادخواســت هایي تنظيم شــود.  
همچنين در حــوزه بين الملل و اینكه 
از چه مســيرهایي مي تــوان مقامات 
ســابق آمریكا را در ارتباط با این ترور 
مورد ســؤال قرار داد و متوجه عدالت 
كرد بحث و گفت وگو شــد.« او افزود: 
»وزارت خارجــه نيز تمامــي آنچه را 
كه باید انجام مــي داده پيگيري كرده 
و اميدوارم تا قبل از دومين ســالگرد 
شهادت سردارسليماني شــاهد آغاز 

دادگاه مورد اشاره باشيم.« 

مذاكره به شرط سودمندي
  قرار است امير عبداللهيان در سفرش به نيویورك 

به صورت دو یا چندجانبه با وزراي خارجه 1+4دیدار و رایزني كند

 هيأت دیپلماتيك ایراني بــا یكي از كم تعدادتریــن نفرات دوره هاي 
حضور خود، امروز راهي هفتاد و ششمين اجالس مجمع عمومي 
سازمان ملل مي شود. سفر امير عبداللهيان، وزیر امور خارجه 
یك روز قبل از آغاز به كار رســمي اجالس انجام مي شود و 
براي نخستين بار به عنوان وزیر امور خارجه دولت سيزدهم 
در جریان اجالس و مذاكرات دیپلماتيك حاشيه اجالس 
شــركت مي كند. او عالي ترین مقام عالــي ایران در 
ســفر امســال نيویورك خواهد بود. ســيدابراهيم 
رئيســي، رئيس جمهور، ترجيح داده در شــرایط 
كرونا مهمان این دوره از اجالس در نخستين سال 
ریاست جمهوري خود نباشــد. او سخنراني خود 
را همانند برخي مقامات ســایر كشورها به صورت 
مجازي در اجالس ارائه خواهد داد. رئيسي صبح فردا 
به وقت نيویورك در اجالس هفتاد و ششم سخنراني 

مي كند.
ســال گذشــته نيز پاندمي كرونا، حســن روحاني، 
رئيس جمهور ســابق را از تكميل حضور 8دوره شركت 
در اجالس بازداشت. ســخنراني او مهرماه سال گذشته 
از طریق ویدئوكنفرانس و به صورت ضبط شده در مجمع 
عمومي سازمان ملل پخش شد. او هر 7سال گذشته را 

به نيویورك سفر كرده بود.
پيش از این روساي جمهور در نخستين سخنراني هاي 
خود برخي پيشــنهادها را در صحن اجالس مجمع 

عمومي ســازمان ملل مطرح كرده  بودند كه مورد اقبال بين المللی قرار 
گرفته بود. حسن روحاني در سفر مهرماه1392خود به نيویورك طرح 
جهان بدون خشونت و افراطي را به مقامات و روساي شركت كننده در 
اجالس ارائه كرده بود. این پيشنهاد با نظر مثبت اعضا و اجماع به دست 
آمده، مصوبه قطعنامه را هــم گرفت.   تماس تلفني كوتــاه روحاني با 
باراك اوباما، رئيس جمهور اســبق آمریكا نيز یكي از شاخص هاي سفر 
سال1392روحاني به نيویورك بود. رفع تحریم ها و توافق هسته اي موقت 
محور دیپلماسي روحاني و هيأت همراه او در نخستين سفر نيویورك بود.

محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور پيشين نيز حضور ثابت و همه ساله اي 
در جریان برگزاري اجالسيه هاي مجمع عمومي سازمان ملل داشت. او 
در غالب سخنراني هاي خود در اجالس خواهان تغيير مدیریت جهاني و 
ساختار مجمع عمومي سازمان ملل شده بود. او حضور گاه و بيگاه روساي 
جمهور سابق در اجالس سازمان ملل را تبدیل به یك حضور دائمي در 

8سال كرد.
 احمدي نــژاد ركورددار ســفر بــه نيویورك باقــي مانــد و در دوران 
ریاست جمهوري اش هر سال در مجمع عمومي سازمان ملل حاضر شد. او 
در سفر اولش موضوع خلع سالح، مبارزه با تروریسم و مسئله فلسطين را 
مطرح كرد.  سخنراني آخر احمدي نژاد در مجمع عمومي سازمان ملل هم 
با شعار معروف در سال آخر ریاست جمهوري  او تمام شد: »زنده باد بهار!«؛ 

شعاري كه از تریبون سازمان ملل براي رقبایش در داخل مطرح شد.
طرح این اظهارات، حواشي و واكنش هاي زیادي نيز در رسانه هاي داخلي 
و خارجي به همراه داشت. قبل از او رئيس دولت اصالحات با طرح موضوع 
گفت وگوي تمدن ها در اجالسيه هاي مجمع عمومي سازمان ملل توانسته 

بود اجماع اعضا را به دست بياورد و طرح پيشــنهادي خود را در صحن 
مجمع عمومي به تصویب برســاند. ســخنراني های او در جهت كاهش 
تنش هاي منطقه خاورميانه بود و حمالت سال ها بعد آمریكا به افغانستان 
و عراق اهميت این طرح را آشكار مي كرد؛ شرایطي كه به نظر مي رسد در 
دوره رئيسي یك بار دیگر با اوضاع سياسي بحران زده در افغانستان پررنگ 
شده است و بعيد نيســت جزو محورهاي اصلي سخنراني رئيسي باشد. 

محمد خاتمي 2بار در اجالس سازمان ملل شركت كرد. 
قبل از او آیت اهلل خامنه اي و شهيد محمدعلي رجایي، نخست وزیر سابق 
نيز به صورت محدود در اجالســيه ها شــركت كرده بودند. آغاز جنگ 
عراق عليه ایران هم یكي از مهم ترین موضوعاتي بود كه شــهيد رجایي 
در ســخنراني خود به آن اشــاره كرد. آیت اهلل هاشمي رفسنجاني تنها 

رئيس جمهور غایب در تمام ادوار مجمع هاي عمومي سازمان ملل بود.
با حضور مجازی رئيس جمهور رایزني هاي اصلي دیپلماتيك ســفر 
نيویورك1400را هيأت ایراني به سرپرستي حسين اميرعبداللهيان 
آغاز خواهند كرد. اميرعبداللهيان قرار است در جلسات حاشيه اي این 
اجالس با موضوعات انرژي، غذا، تبعيض نژادي و امحاي ســالح هاي 
كشــتار جمعي شــركت كند. در عين حال یك هفته برنامه اجالس 
نيویورك احياي مذاكرات برجام در قالب رایزني ها با 1+4را به همراه 
خواهد داشت؛ خبري كه هنوز تأیيد نشده ولي گمانه زني هاي متعددي 
درباره آن صورت گرفته است. ســعيد خطيب زاده ، سخنگوي وزارت 
امور خارجه گفته حســين اميرعبداللهيان در این ســفر 45مالقات 
خواهد داشت. در عين حال هيچ كدام از این مالقات ها با حضور هيأت 

آمریكایي نخواهد بود.

برگزاری هفتاد و ششمین مجمع در غیاب سران
سيد ابراهيم رئيسي فردا به صورت مجازي در مجمع عمومي سازمان ملل سخنراني مي كند

خدمات قضایي ارزان مي شود
محسني  اژه اي براي تسریع در روند هوشمندسازي نظام قضایي 5دستور ویژه صادر كرد

انتصاب

روی خط خبر

خداحافظي با مجمع بعد از 24 سال
محسن رضایي بعد از 24سال از دبيري مجمع تشخيص 

مصلحت استعفا داد و محمدباقر ذوالقدر به جاي او نشست

 محسن رضایي پس از 24سال مجمع تشخيص مصلحت را ترك 
كرد. او حاال تمام وقت به عنــوان معاون اقتصادي رئيس جمهور و 
دبير شوراي عالي هماهنگي سران قوا و دبير ستاد اقتصادي دولت 
در پاســتور مشــغول به كار خواهد بود. او اخيرا از دبيري مجمع 
تشخيص مصلحت نظام استعفا داده بود و دیروز این استعفا مورد 
موافقت مقام معظم رهبري قرار گرفت. رضایي پس از فرماندهي 
ســپاه با حكم مقام معظم رهبري به مجمع رفته بود. او در طول 
بيش از دو دهــه فعاليت در مجمع تشــخيص در مقطع دكتراي 
اقتصاد دانشــگاه تهران تحصيل و مطالعات اوليه را براي تنظيم 
سند چشم انداز 20 ســاله ایران آغاز كرد. مقام معظم رهبري در 
ســال 1376 و پس از كناره گيري محســن رضایي از فرماندهي 
ســپاه، در حكم دبيــري او در مجمع تشــخيص مصلحت نظام 
نوشته بودند: »شــما حقاً در این مدت همه استعداد هاي خود را 
به كار انداختيد تا ســازماني را كه عظمت و كارایي و فداكاري و 
نشاط انقالبي آن، چشــم تحليلگران جهان را هم به خود متوجه 
ساخته اســت، از مجموعه اي از جوانان ایثارگر و عاشــق اسالم و 
انقالب و امام پدیدآورید و به رشــد و بالندگي برســانيد.« به این 
ترتيــب رضایي عالوه بر دبيــري مجمع، مشــغول فعاليت هاي 
پژوهشي و عهده دار مسئوليت اداره كميسيون اقتصاد كالن مجمع 
تشخيص و هيأت نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام 
در مجمع تشــخيص بود. با این همه برجسته شدن نقش رضایي 
در مجمع بعد از درگذشت اكبر هاشمي رفســنجاني رخ داد و او 
از سال 95رفته رفته مسئوليت هاي بيشتري در این نهاد به عهده 
گرفت و نامش بيشتر در رسانه ها مطرح شــد. تا جایي كه هيأت 
نظارت مجمع و نقش او در ورود این نهاد بــه فرایند قانونگذاري 
و نظارت بــر قوانين مجلس انتقاداتــي را در مجلس دهم و حتي 
یازدهم برانگيخت. محســن رضایي پيش از دبيري مجمع نيز در 
فاصله سال هاي 1360 تا 1376 یعني به مدت 16 سال فرماندهي 

 كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي را بر عهده 
داشــت. او از ســال 84تــا 1400نيز در 
چهــار انتخابــات ریاســت جمهوري 
به عنــوان كاندیدا حضور پيــدا كرد اما 
نتوانســت به عنوان رئيس جمهور راهي 

پاستور شــود.  حاال باید دید كه 
او به عنوان معاون اقتصادي 

چــه  رئيس جمهــور 
عملكــردي در تغييــر 
وضعيت اقتصاد كشور 

خواهد داشت.

  توضيح قوه قضایيه درباره فوت متهم ميثم رضایی
مركز رسانه قوه قضایيه درباره علت فوت متهم ردیف اول شركت 
مفتاح خودرو توضيحاتي داد. در پي انتشار خبري مبني بر فوت 
»ميثم رضایي« متهم ردیف اول شركت مفتاح خودرو، مركز رسانه 
قوه قضایيه به اطالع مي رساند: نامبرده كه سابقه طوالني اعتياد و 
مصرف مواد مخدر داشته، قبل از اعزام به زندان، حتي در مرحله 
رسيدگي بدوي به پرونده به علت سابقه بيماري به مراكز درماني 
اعزام شده بود و از مراقبت هاي ویژه پزشكي بهره مند بوده است و 

در بيمارستان لقمان تهران هم فوت كرده است.
 بنابر این گزارش، پرونده شركت مفتاح خودرو ازجمله پرونده هاي 
كثيرالشاكي محســوب مي شــود كه با فوت متهم ردیف اول آن 
رســيدگي به این پرونده مختومه نخواهد شد بلكه بخشي از این 
پرونده در دست رسيدگي قضایي است و درخصوص بخش دیگر از 

آن نيز رأي صادر شده است.
 شایان ذكر است اموال متهم متوفي كفاف رد مال وي را درصورت 

قطعيت محكوميت خواهد داد.

  موافقت رهبر انقالب
 با استعفاي محسن رضایي 

حضرت آیت اهلل خامنه اي با درخواست اســتعفاي محسن رضایي از 
دبيري مجمع تشخيص مصلحت نظام موافقت كردند. به گزارش فارس، 
متن پي نوشــت رهبر معظم انقالب بر هامش نامه استعفاي محسن 

رضایي به این شرح است:
»بسمه تعالي

جناب آقاي دكتر محسن رضایي
تالش ها و زحمات شما در ساليان متمادي در دبيرخانه مجمع تشخيص 
مصلحت فراموش نشدني اســت. ضمن پذیرش استعفاي جنابعالي، 
موفقيتتان در مسئوليت جدید را از خداوند متعال مسئلت مي كنم. 

والسالم عليكم و رحمت اهلل.«
سيد علي خامنه اي
28 شهریور 1400

انتصاب فرمانده نيروی هوایی ارتش با حكم فرمانده معظم 
كل قوا

 همچنين حضرت آیت اهلل خامنــه ای فرمانده معظم كل قوا با صدور 
حكمی امير سرتيپ خلبان حميد واحدی را به فرماندهی نيروی هوایی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران منصوب كردند.  متن حكم فرمانده معظم 

كل قوا به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

امير سرتيپ خلبان حميد واحدی
نظر به تعهد و شایستگی و پيشنهاد فرمانده كل آجا، شما را به سمت فرمانده 
نيروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران منصوب می كنم. اهتمام به 
ارتقای توان و آمادگی های رزم در پاسخگویی هوشمندانه به هر سطح و 
نوع از تهدید هوایی و رشد سرمایه انسانی با رویكرد ساخت نيروی هوایی 
دانشمنِد تراز نظام اسالمی، در تعامل اثربخش و هم افزا با مجموعه بزرگ 
ارتش جمهوری اسالمی ایران و بخش های ذیربط لشكری و كشوری، مورد 
انتظار است.از تالش ها و خدمات ارزنده ی امير سرتيپ عزیز نصيرزاده در 
دوره مسئوليت تشكر می كنم.سعادت همگان را از خداوند متعال خواهانم.

سّيد علی خامنه ای
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2روز مانــده تــا آغــاز هفته 
دفاع مقدس؛ از این رو مدیریت گزارش

شــهري برنامه هاي ویژه اي را 
براي این هفته تدارك دیده است كه به گفته 
معاون اجتماعي و فرهنگي شــهردار تهران 
اجــراي رزم نمایــش یكــي از مهم تریــن 
برنامه هاســت. درواقع هفتــه دفاع مقدس 
فرصتي براي یاد كردن از كســاني است كه 
جانشان را فداي آرمان ها و اعتقاداتشان كردند 
و خونشــان را پاي درخت انقالب ریختند و 
سبكبال پركشيدند و آسماني شدند. همچنين 
در این هفته باید یادي شود از شهيدان زنده 
كه ماندند تا براي آشنایي نسل نوجوان و جوان 
با مفهوم ایثار و رشادت، وقایع 8سال دفاع از 
وطن و خاك را بازگو كنند. این هفته فرصتي 
است تا مسئوالن فرهنگي پا را فراتر بگذارند و 
با اجــراي رزمایش و تئاتــر و... فضاي درك 
فــداكاري رزمنــدگان را براي شــهروندان 
ملموس تر كنند. مانند برنامه رزم نمایشي كه 
امسال با مشاركت مجموعه سپاه و بسيج در 
4نقطه )بوستان والیت، جنب دریاچه شهداي 

خليج فارس، منطقه4و 15( برگزار مي شود و 
به گفته امين توكلي زاده، معاون شهردار تهران 
رخداد بسيار مهمي است از روایتگري تاریخ 
دفاع مقدس كه در سبك نمایشي جدید، انجام 
مي شود: »در این رزم نمایش، مخاطبان نقش 
دارنــد و به طور زنده در فضا ســازي  فيزیكي 
موقعيت قرار مي گيرند و آن را حس مي كنند. 
در یك كالم سبك خاصي براي انتقال مفهوم 
و پيــام جنــگ و دفاع مقــدس اســت كه 
صحنه ســازي  ها توســط كارگردانــان، 
نویســندگان و طراحان مجرب، انجام شده و 
شــهرداري هم با فراهم كردن امكانات براي 
انتقال درســت و بهتر ایــن مفاهيم تالش 

مي كند.«

خدمت رساني به مهمانان حاج قاسم
پویش »مهمان حاج قاســم« عنوان برنامه 
دیگري است كه معاون معاون امور اجتماعي  
و فرهنگی شــهردار تهــران در گفت وگو با 
همشهري در تشریح آن مي گوید: »براساس 
برنامه ریزي هــاي انجام شــده همه مناطق 
مكلف شدند تا 31شهریور از طریق راه اندازي 
پویش »مهمان حاج قاســم« بــا محوریت 
ســالمت نمایشــگاه برگزار كنند و خدمات 

بهتر و با كيفيت تر و در برخي از موارد رایگان 
به شــهروندان ارائه دهند. همچنين در این 
نمایشگاه ها غرفه هدایا پيش بيني شده تا اقالم 
بهداشتي تقدیم شــهروندان شود.« توجه به 
اقشار سالمند و معلول هم نكته دیگري است 
كه توكلي زاده به آن اشــاره و عنوان مي كند: 
»ســالمندان و معلوالن به دليل بحران كرونا 
مدت طوالني در منزل بودند و فشارهاي روحي 
تحمل كردند و از این رو تسهيالتي پيش بيني 
شده تا عالوه بر دریافت خدمات بهداشتي و 
سالمتي، در راستاي نشاط آفریني خدماتي 

هم در حوزه هاي فرهنگي ارائه شود.«
 

نوسازي تصاوير شهدا
روي ديوارهاي شهر

نقاشي تصاویر شهدا روي دیوارها زینت بخش 
شهر اســت اما برخي از تصاویر در گذر زمان 
دچار فرسودگي و تخریب شده اند كه به گفته 
معاون اجتماعي و فرهنگي شــهردار تهران 
مرمت و نوســازي آنها در هفته دفاع مقدس 
توسط ســازمان زیباســازي انجام مي شود. 
توكلــي زاده مي گویــد: »تصاویر شــهدا در 
42نقطه از شهر شناســایي شده است كه در 
گذر زمان و البته بي توجهي مخدوش شده اند 

و سازمان زیباسازي تصميم دارد به مناسبت 
هفته دفاع مقدس با كمــك هنرمندان آنها 
را مرمت و نوســازي كند.« به گفته این مقام 
مسئول در پایان كار شــهروندان مي توانند 
شــاهد طرحي نو، جدیدتر و زیباتر از تصاویر 

شهدا كه افتخار ملت و كشور هستند، باشند.

تكريم هفته دفاع مقدس 
با خدمت رساني مطلوب

قــرار اســت همــه بخش هــا و معاونت ها 
خدمت رساني مطلوبي در هفته دفاع مقدس 
داشته باشــند. امين توكلي زاده با بيان این 
مطلب مي گویــد: »همانطور كــه در نوروز 

نظافت شهر تشدید مي شــود و براي زیبایي 
شــهر تالش مي كنيــم، امســال در هفته 
دفاع مقدس همه بخش هــا و معاونت ها اعم 
از حمل ونقــل، خدمات شــهري و... موظف 
شــده اند خدمات را بيشــتر و با كيفيت به 
مردم ارائه دهند؛ چراكه همين خدمتگزاري 
 بــه شــهروندان بــه نوعــي تكریــم هفته 

دفاع مقدس است.«

رونمايي از اسناد جديد 
»در لباس سربازي« عنوان ویژه برنامه دیگري 
اســت كه به گفته توكلي زاده با مشــاركت 
باغ موزه دفاع مقدس اجرا مي شــود: »در این 

برنامه از اسناد جدید دفاع مقدس با محوریت 
رهبر معظــم انقالب رونمایي خواهد شــد و 
شهروندان با شركت در این برنامه مي توانند 
شــنونده روایت هاي جدیدي از واقعه 8ساله 
ایثار رزمندگان باشند. درحقيقت از این طریق 
تالش مي كنيم تا دستاوردهاي دفاع مقدس در 

دسترس عموم قرار گيرد.«

ديدار با خانواده شهداي اقليت
بازخواني ایثار و زندگينامه شــهداي اقليت، 
برنامــه دیگــر هفتــه دفاع مقدس اســت 
كه با مشــاركت ســازمان فرهنگي- هنري 
شــهرداري تهران اجــرا مي شــود. به گفته 
توكلي زاده در این برنامه مسئوالن فرهنگي 
به دیدار خانواده شــهداي اقليت مي روند و 
 تصویر هــر یك از شــهيدان در منزلشــان

 نصب مي شود.
او مي گویــد: »بازخوانــي زندگي شــهداي 
اقليت هاي مذهبي، نسل هاي بعدي را متوجه 
این موضوع مي كند كــه دفاع مقدس فراگير 
بوده و همه اقشــار، اقوام، اقليت ها و مذاهب 
دینــي در آن نقش داشــتند و از آب و خاك 
دفاع كردند.« به گفته معــاون امور اجتماعي  
و فرهنگی شهردار تهران، مجموعه نوسازي 
عباس آبــاد متعهد شــده پيام ویــژه اي از 
دفاع مقــدس و تاریــخ دفاع مقــدس براي 
سفارتخانه ها و حوزه بين الملل آماده كند كه 
كار جدید و نویي در هفته دفاع مقدس است. 

 شهردار تهران روز گذشته 
بــا جمعــي از قهرمانــان تجليل

پارالمپيــك 2020توكيو 
دیدار كــرد. در این مراســم كه رئيس 
شوراي شــهر تهران، معاون اجتماعي و 
فرهنگي شــهردار تهران و تعــدادي از 
اعضاي شوراي شــهر تهران هم حضور 

داشــتند، عليرضا زاكاني بــا بيان اینكه 
مزین شــدن كاروان ورزشي ایران به نام 
شهيد سردار حاج قاسم سليماني تبلور 
فرهنــگ پهلواني در توكيــو بود، گفت: 
»نظام مقدس جمهوري اسالمي امروز در 
یــك رویارویي تمدني قــرار دارد و باید 
بدانيم كه نقش نمایندگان ایران اسالمي 

و افتخارآفرینــي آنها در همــه حوزه ها 
كليدي و ارزشمند اســت. آنچه در این 
رویارویي ها باعث پيروزي و ســربلندي 
ملت ها مي شود پيشرفت در زمينه هاي 
مختلف ورزشي، علمي و فرهنگي است و 
قهرمانــان كاروان پارالمپيــك حصــار 
تبليغي ظالمانه اي كه دور ملت و كشور ما 
كشيده و آن چهره نادرستي كه از ملت ما 

ترسيم شده بود را شكستند.«
به گزارش همشهري، شانزدهمين دوره 
پارالمپيك 2020توكيو به پایان رسيد و 
كاروان كشورمان با كسب 12مدال طال، 
11مدال نقره و یك مدال برنز موفق شد 
در این دوره از رقابت ها جایگاه سيزدهم 
جدول را از آن خود كند. به گفته شهردار 
تهران افتخارآفرینــي كاروان پارالمپيك 
دل ملت و رهبر انقالب را شاد كرد و لبخند 
بر لبان مردم و رهبري نشــاند و ســبب 
سربلندي ملت شــد. عليرضا زاكاني روز 
گذشته در دیدار با قهرمانان پارالمپيك 
به ویژگي هاي كاروان ورزشي كشورمان 
اشــاره كرد و گفت: »كاروان كشورمان 
در مســابقات 2020توكيــو 3ویژگــي 
شاخص داشــت؛ اول كارواني ارزشي بود 

كه مي شود این ارزشــمندي را در رفتار 
تك تــك ورزشــكاران كاروان دید، دوم 
كاروانــي بود كــه در اوج غيــرت رفتار 
كرد و نشــان داد غيرتمنــدي تا چه حد 
مي تواند پيشــينه هاي یك ملت را زنده 
كند و سوم یك كاروان كيفي و فني بود؛ 
چراكه تعداد زیادي نداشت، اما از كيفيت 
باالیي برخــوردار بــود.« او همچنين به 
دستاوردهاي كاروان پارالمپيك هم اشاره 
و خطاب به ورزشكاران عنوان كرد: »اوالً 
قهرماناني چون شما با حضور در رقابت ها، 
حصار تبليغــي ظالمانه اي كه دور ملت و 
كشور ما كشيده و آن چهره نادرستي كه 
از ملت ما ترســيم شده است را شكستيد 
كه كار بزرگي بود، دوم نشان دادید روح 
آدمي آنقدر بزرگ اســت كه هر اتفاقي 
براي جسم رخ بدهد روح بزرگ مي تواند 
آن جسم به نظر ناقص را به جاهاي بزرگي 
برساند و در نهایت ملت ما كه این روزها 
تحت یك فشار معيشتي دل آزرده اند، با 

افتخارآفریني شما شاد شدند.«

گره قهرماني با پهلواني
شهردار تهران در این دیدار به ورزشكاران 

گفت كه دالیل زیادي بــراي این دیدار 
وجود داشت: »نكته اول این است كه باید 
بزرگي و مردانگي شما را گرامي داشت. 
ما غبطه مي خوریم بــه بزرگي و عظمت 
شــما و این دیدار باعث افتخار ماســت. 
نكته دوم، گراميداشت ارزش هاي دیني 
اســت كه شــما این ارزش ها را در همه 
شــئون رفتاري تان زنــده كردید، نكته 
سوم، گراميداشت اسوه است كه شما این 
اســوه را در دل جوانان زنده نگه داشتيد 
و نكته چهــارم گراميداشــت زحمت و 
مجاهدت هاي شماست.« زاكاني افزود: 
»در شــهرداري تهران تــالش خواهيم 
كرد با توسعه ورزش همگاني و هدفمند 
كردن این ورزش زمينه نخبه یابي و زمينه 
سرمایه گذاري بر اســتعدادها را فراهم 
كنيم كه منجر به توسعه ورزش قهرماني 
مي شــود و این ورزش قهرماني را باید با 

ورزش پهلواني گره بزنيم.« 

قهرمانان پارالمپيــك اميد را در دل 
مردم زنده كردند

رئيس شــوراي شــهر تهران هم در این 
دیدار بــا بيــان اینكــه افتخار آفریني 
كاروان پارالمپيك اميــد را در دل مردم 
زنده كرد، گفت: »رهبــر معظم انقالب، 
روح حضــرت امام و همه ملــت حتي از 
یك دانش آموز گرفته تا یك فرد مســن 
همه از این قهرماني خوشــحال شدند و 
به این شادي افتخار مي كنند. دشمنان 
انقالب همواره درصدد این هســتند كه 
اميــد را در دل مردم بخشــكانند؛ لذا ما 
باید همواره در جهت عكــس این رویه 
عمل كنيم. شــما با این پيــروزي اميد 
را در دل مــردم زنده كردید. مــا با اميد 
زنده هستيم و باید به آینده اميد داشته 
باشــيم و اميدواریم بتوانيم در كنار شما 
خدمتگزار كوچكي براي مردم باشيم.« 
مهدي چمــران همچنين با اشــاره به 
ســخنان یكي از مدال آوران پارالمپيك 
مبني بر اینكه تهراني ها مظلوم  هستند، 
عنوان كرد: »من هــم معتقدم تهراني ها 
مظلوم واقع مي شــوند و اميــدوارم این 
مظلوميت در عرصه هاي مختلف به ویژه 
 حوزه هــاي ورزشــي رخــت بربندد.« 

توسعه ورزش همگاني در اولويت كاری 
شهرداري

معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهردار 
تهران هــم در جریــان این مراســم از 
بازگرداندن نشاط و ســرزندگي به شهر 
خبر داد و گفت: »این كار با توسعه ورزش 
همگاني محقق مي شود و به همين دليل 
در اولویت كارهاي شهرداري قرار دارد.« 
امين توكلي زاده عنوان كرد كه شهردار 
تهران تأكيد ویژه اي به روح شهر در كنار 

كالبد شهر دارد و توسعه ورزش همگاني 
قطعاً سبب ایجاد زیست بهتر شهروندان 
در شهر تهران مي شود؛ بنابراین همانطور 
كه براي كالبد شهر به صورت مينياتوري 
برنامه ریــزي و طرح ریــزي مي كنيم و 
تمام ابعادش زیــر ذره بين ها خواهد بود، 
تالش خواهيــم كرد تا براي روح شــهر 
هم برنامه ریزي و طرح ریزي ویژه داشته 
باشيم. او ادامه داد: »شهردار تهران تأكيد 
دارد كه فعاليت هاي ورزشــي به صورت 
مردمي باشــد و نه تنهــا در این بخش 
بلكه در تمام ابعاد مــردم را اولویت قرار 
دهيم و در این راه از افراد نخبه استفاده 
كنيــم. در ایــن دوره ورزش همگاني را 
توسعه خواهيم داد تا نشاط و سرزندگي 
به شــهر بازگردد و این دو الزم و ملزوم 
یكدیگرنــد؛ چراكه اگر ما نــگاه ویژه به 
ورزش مردم داشته باشــيم، مي توانيم 
روي فعاليت هاي مردم و در مسير كارآمد 
بودن آنها تأثير بگذاریــم.« معاون امور 
اجتماعي و فرهنگي شهردار تهران با بيان 
اینكه در دنيا ورزش به عنوان یك صنعت 
محسوب مي شود، تأكيد كرد: »نگاه ما به 
ورزش نگاهي صنعتي نخواهد بود و سعي 
مي كنيم كه ورزش تبدیل به بخشــي از 
فرهنگ مردم شود كه در نهایت این امر، 
منجر به باال رفتن نشاط شهروندان و شهر 
تهران خواهد شــد.« به گفته توكلي زاده 
ورزش یك رسانه و یك ابزار فرهنگي براي 
انتقال پيام است و ما هرچه در این بخش 
فعال تر و پویاتر باشــيم درآینده همين 
ورزش به مــا كمك مي كند تا زیســت 

بهتري در شهر تهران به وجود آوریم.

اجراي بازي هاي محلي و شــهري به 
همت شهرداري

رئيس كميســيون فرهنگي و اجتماعي 
شــوراي شــهر تهران هم كــه در این 
مراســم حضور داشــت، ضمن تقدیر از 
تالش كاروان ورزشي گفت كه مدیریت 
شــهري آمادگي دارد تا بازي هاي محلي 
و شهري براي كم توانان و معلوالن برگزار 
كنــد. به گفته نرگس معدني پور كســب 
مدال هاي خوش رنگ و رتبه ســيزدهم 
پيامي غرورانگيز از توانایي مردان و زنان 
ایران زمين به جهان مخابره كرد. او ادامه 
داد: »تحقق كار نشدني نكته مهمي است 
كه رهبر معظم انقالب اسالمي به آن اشاره 
فرمودند. شــما ورزشــكاران پارالمپيك 
نشــان دادید كه بســياري از كارها كه 
در وراي تصور اســت، قابل انجام است. 
افتخارآفریني شما ورزشكاران مي تواند 
خيل عظيمــي از كــودكان، نوجوانان، 
جوانان و بانوان را به ورزش سوق دهد كه 
این امر باعث ایجاد اميد، نشاط، تحرك و 

پویایي خواهد شد.«  

   8هزار كيلومتر از معابر تهران پياده رو ندارد
شهردار تهران در پايان مراسم با حضور در جمع خبرنگاران گفت كه مناسب سازي  شهر، ايجاد زمينه 
تالش و فعاليت معلوالن و جانبازان و ايجاد تسهيالت براي آنها و... موضوعات و دغدغه هايي بود كه 
افتخارآفرينان پارالمپيك مطرح كردند. عليرضا زاكاني قول داد در راستاي تحقق مطالبات قهرمانان 
پارالمپيك، معابر شهر مناسب سازي شود: »12هزار كيلومتر پياده رو داريم كه بايد مناسب سازي 
شوند و 8هزار كيلومتر از معابر تهران هم پياده رو ندارد؛ بنابراين پياده رو سازي  در 8هزار كيلومتر 
اولويت كارهاست كه به زودي شهروندان شاهد تحوالتي در معابر خواهند بود. اگر به زيرساخت هاي 
شهر توجه مي كنيم براي رفاه و آسايش بهتر مردم اســت و از اين رو بهسازي شهر براي معلوالن و 
جانبازان را از اولويت هاي خودمان مي دانيم. تمام تالش خودمان را خواهيم كرد تا با همكاري شوراي 
شهر تهران دغدغه هاي خدماتي و رفاهي شما را كه دغدغه هاي بحقي هم محسوب مي شود، برآورده 
 سازيم.« به گفته او، رويكرد جديدي در شهرداري تهران حاكم است و يكي از ويژگي هاي اين رويكرد 
ميدانداري مردم در عرصه هاي شهر بر مدار نخبگان است. زاكاني همچنين با بيان اينكه ورزش يكي 
از وجوه بارز ايجاد نشاط، تندرستي و زمينه ورزش قهرماني و اعتالي ايران اسالمي است، تأكيد كرد: 
»تالش خواهيم كرد تا در محالت ظرفيت هايي را مهيا كنيم كه بر محور نخبگان و اسطوره هاي ورزشي 
باشد و بتوانيم شبكه جديدي را در شهر ايجاد كنيم كه در اين مدار هم اصالت و اصليت با مردم است و 
هم نخبگان محور اين تغيير و تحول خواهند بود و كار به دست آنها ايجاد خواهد شد.« شهردار تهران 
در ادامه گفت وقتي ملت به ميدان بيايند، كارهاي زيادي انجام مي دهند و وقتي بر مدار انديشه و فكر، 

نخبگي و پيشتازي قهرمانان باشد، جهت و مسير آن مايه افتخار خواهد شد.

شهردار تهران در جمع افتخارآفرینان پارالمپيك 2020:

توسعه ورزش همگانی اولویت مدیریت شهری
  عليرضا زاكاني: 12 هزار كيلومتر  پياده رو مناسب سازی می شود

برنامه های ویژه شهرداری برای گراميداشت هفته دفاع مقدس

روايتخاطراتدفاعمقدسدرشهر

مدیریت بحران

پيشنهاد تشكيل قرارگاه كرونا توسط شهرداری تهران مطرح شد:
شهر زنده مي شود

»برنامه هاي ویژه اي براي مقابله بــا كرونا و همزمان برقراري پویایي و 
نشاط در شــهر تهران به اجرا درمي آید؛ برنامه هایي كه شهر را همراه 
با پروتكل هاي بهداشتي زنده نگه مي دارد«. به گزارش همشهري، این 
مطلبي بود كه عليرضا زاكاني دیروز در نشست ستاد مدیریت بحران 
كروناي شهر تهران اعالم كر د و از تشكيل قرارگاه  كرونا خبر داد.  اشاره 
شهردار پایتخت به این بود كه باید به گونه اي رفتار و اقدام كرد كه هم 
جریانات حياتي و عادي زندگي در شهر برقرار باشد و هم سالمت جسم 
و روان شهروندان حفظ شود. به گونه اي كه چه در وسایل حمل ونقل 
همگاني، چه در محيط هاي كسب وكار، چه فضاهاي اداري و آموزشي، 
افراد بــا رعایت فاصله گــذاري اجتماعي بتوانند حضــور پيدا كنند. 
هدفي كه با روش هاي علمي مي توان به آن دســت پيدا كرد. به طور 
نمونه در عين حالي كه باید براي حضــور در یك فضاي 12مترمربعي 
مقررات خاص بهداشــتي درنظر گرفــت، باید بــراي آنكه زندگي 
 طبيعي شهروندي جریان داشته باشد نيز بسترهاي الزم آماده باشد.

البته به گفته زاكاني، پيشنهاد شهرداري دراین رابطه به  رئيس جمهوري 
ارسال شده و محقق شــدن خدمات نياز به تدبير دولت دارد كه اصال 

شهرداري در كار قرارگاهي قرار بگيرد یا نه. 
 نشست ستاد مدیریت بحران كرونای شهر تهران با حضور شهردار، مدیران 
شهرداري و اعضاي شوراي شهر تهران برگزار شد. به گفته شهردار تهران، 
امروز با همت ویژه اي كه در دولت ســيد ابراهيم رئيسي و به خصوص در 
وزارت بهداشت و درمان صورت گرفته است، یك گره از گره هاي مختلف 
موضوع كرونا باز شد و موضوع واردات و تزریق واكسن در مسيري قرار گرفت 
كه شيب استفاده از آن تضمين مشــخصي را براي آینده خواهد داشت.  
زاكاني در این نشست با اشاره به اینكه كرونا همه عرصه ها و صحنه هاي 
زندگي را تحت تأثير قرار داده است، گفت: »آســيب هاي ناشي از كرونا 
فقط به یك ساحت خاص نيست و اثرات جدي بر زندگي مردم گذاشته 
و خواهد گذاشت. ویروس كرونا موضوعي نيست كه یك یا دوشبه از بين 
برود؛ اما مهار آن مسيري كامال علمي و مشخص دارد.« او ادامه داد: »فراتر 
از بهداشت و درمان، توجه به خدمات اجتماعي، توجه به زنده نگه داشتن 
شهر و حفظ فاصله اجتماعي و همچنين ایجاد پروتكل ها و چارچوب هاي 
رفتاري، اقداماتي است كه امكان این را فراهم مي كند تا بتوانيم این بيماري 

را روزبه روز محدودتر كرده و با یك شرایط ویژه زندگي طبيعي را به جامعه 
بازگردانيم.«  او با بيان اینكه باید درنظر بگيریم همه  چيز تزریق واكسن 
نيست و همه  چيز هم بهداشت و درمان نيست، توضيح داد: »شهرداري 
تهران جلسات مختلفي را با استادان مختلف برگزار كرده و در نهایت به 
مدلي براي مواجهه و توجه به كرونا رسيده است. مدل طراحي شده مدلي 
است كه مي خواهد هم ابعاد و پيچيدگي هاي این بيماري را ببيند و هم از 
ظرفيت هاي حاكميتي و حكومتي و فراتر از آنها از ظرفيت هاي مردمي بر 
محور متخصصان استفاده كند تا گره اي كه بر زندگي مردم و جان و حيات 
آنان افتاده باز شود.«  شهردار تهران در نشست دیروز گفت: »این پيشنهاد 
سبب شد سندي تنظيم و تقدیم وزرای كشور و بهداشت و درمان و آموزش 
پزشكي شــود. پيش از آن هم وزیر بهداشــت و درمان در شهرداري در 
نشستي اعالم كرد كه این مسير پيشنهادي منطقي است و هفته گذشته 
هم این سند به رئيس جمهوري تقدیم شد.«  او با اشاره به برخي از جزئيات 
این پيشنهاد گفت: »شهرداري تهران به اقتضاي تاریخ و اسناد باالدستي 
نقش ویژه اي در بحران ها داشته و دارد. بنابر این پيشنهاد، قرارگاه كرونا 
در تهران متشكل از همه دستگاه ها و نهادها راه اندازي مي شود كه البته 
سرفصل هاي مختلف وظایف و شرایط آن مشخص است و از این به بعد 

مقابله با این بيماري براساس این نقشه جامع انجام خواهد شد.« 
زاكاني افزود: »درخواست و پيشــنهاد یك كف حداقلي هم دارد كه كل 
ظرفيت هاي شهرداري تهران فارغ از قرارگاه را به ميدان مي آورد و در قالب 
خدمات جدید به مردم ارائه مي شود.در نشست هاي مختلفي با سازمان 
مدیریت بحران شهر تهران، مقرر شد همه ظرفيت ها را براي مهار كرونا 
به عنوان مهلك ترین بيماري كه حيات جامعه را تهدید مي كند به صحنه 
بياوریم.« شهردار تهران اضافه كرد:  » به همين دليل در شهرداري ستادي 
را سامان دادیم كه ابعاد مختلف كار را در دستور كار قرار دهد و با ميدانداري 
مردم و كمك شهرداري بتوانيم 3وظيفه در حوزه هاي بهداشت و درمان، 
خدمات اجتماعي و مسائل پيرامون فاصله گذاري اجتماعي و ایجاد نشاط و 
زندگي در شهر را به اقتضاي خدمات بر عهده بگيریم.«  زاكاني تأكيد كرد: 
»اگر آن تدبير از سوي دولت انجام و با درخواست شهرداري تهران موافقت 
شد، پا فراتر گذاشته مي شود و ســایر دستگاه ها در یك قرارگاه مشترك 
فعاليت خود را آغاز مي كنند؛ اما اگر انجام نشد، این بخش بر ما فرض واجب 

است كه سایر امكانات را در مقابله با كرونا به كار بگيریم.« 

برنامه ها   در 3 محور بهداشت، حمايت و فاصله گذاري
 سرپرست ســازمان پيشگيري و مدیریت بحران شــهر تهران نيز در 
این نشست گفت:»شــهردار تهران از ابتداي تشكيل ستاد همواره در 
حال حمایت هستند. اگر این ســتاد به عنوان مركزیت بتواند جایگاه 
واقعي خود را داشته باشد، جایگاه ما هم صرفا جایگاه هماهنگ كننده 
و سياستگذار است. قرار نيست در امور دســتگاه هاي دیگر دخالتي 
صورت گيرد و همه دستگاه ها امور تخصصي خود را انجام مي دهند.« 
علی نصيری یادآور شــد: »این برنامه در 3محور بهداشــت و درمان، 
فاصله گذاري اجتماعي و خدمات و حمایت هاي اجتماعي تدوین شده 
است كه شامل ابعاد واكسيناســيون، بيمار  یابي، ایجاد محدودیت و 
قرنطينه، درمان سرپایي و بستري، مراقبت نقاهتگاهي، مشاركت هاي 
مردمي، آموزش، فرهنگســازي  و اطالع رســاني، ارتباطات و فناوري 
اطالعات، حمل ونقل، گروه هاي آسيب پذیر، سرمایه انساني، سالمت 
محيط زیست و مدیریت متوفيان، بازرسي امنيتي و قضایي و بازیابي 
است. باید بين همه این موارد و 3محور اصلي برنامه یك بررسي و ارتباط 
درست وجود داشته باشد. به عنوان مثال در فرایند واكسيناسيون در 
قسمت بهداشت و درمان، تزریق واكسن است و تأثيرگذاري اجتماعي 
آن اینگونه است كه در صنوف نوعي واكســن تزریق نشود كه مانند 
بيمارستان افراد به كرونا مبتال شــوند. در قسمت حمایت اجتماعي 
نيز در گروه هاي آسيب پذیري مانند معتادان و كارتن خواب ها و اتباع 
بيگانه كه هویت ندارند و امكان مراجعه به مراكز واكسيناسيون ندارند، 
از سوی ستاد براي واكسيناسيون این گروه ها اقداماتي صورت گيرد تا 

آنها واكسينه شوند.«

باغ موزه قصر به عنوان يكي از پايگاه هاي تاريخي انقالب اسالمي محسوب مي شود و مسئوالن 
تالش كردند در مناسبت هاي مختلف ملي و مذهبي با برگزاري برنامه هاي متنوع نسل نوجوان و 
جوان را با الگوهاي مقاومت و ايثار آشنا كنند. در آستانه شروع هفته دفاع مقدس هستيم و از اين رو 
ويژه برنامه اي با عنوان »ياد ياران« تدارك ديده شده كه در اين باغ  موزه به مدت يك هفته اجرا 
مي شود. به گفته رئيس باغ موزه قصر، اين مكان ظرفيت هايي دارد كه مي توان از آن براي انتقال 
ارزش هاي ايثار و شهادت استفاده كرد. محمدرضا جمالي گفت كه حركت كاروان نمادين اعزام 
رزمندگان به جبهه، روايتگري رزمندگان دفاع مقدس، اجراي سرودهاي دانش آموزي، سخنراني 
و جريان شناسي دفاع مقدس و همچنين برپايي غرفه هاي فرهنگي، هنري و ايستگاه مشاوره 
سالمت، بخش هاي پيش بيني شده در برنامه ياد ياران هستند. براساس برنامه ريزي هاي انجام 
شده قرار است رزمندگاني چون حاج كاظم سليماني، حاج جبار جوادي و حاج مهدي نايب زاده 
با حضور در باغ موزه صحنه هايي از دفاع مقدس را روايت كنند. اجراي سرود توسط گروه نسيم 
رحمت و زينبيون كه متشكل از فرزندان شهداي مدافع حرم فاطميون هستند هم بخش ديگري 
از برنامه هفته دفاع مقدس است. به گفته رئيس باغ موزه قصر برنامه ها از 30شهريور تا 6مهرماه از 

ساعت 17تا 19:30در ضلع شرقي اجرا مي شود.

يادي از ياران در باغ موزه قصر

نايب رئيس هيأت مديره و مديرعامل شــركت بهره برداري متروي تهران و حومه از اجراي 
ويژه برنامه هاي فرهنگي و هنري به مناسبت فرارســيدن هفته دفاع مقدس خبر داد. به 
گزارش همشهري، علي عبداهلل پور ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهداي واالمقام 8سال 
دفاع مقدس و تقارن اين هفته با اربعين حســيني گفت: »بهره گيري از سيره، رشادت ها و 
آموزه هاي حماسي امام حسين)ع( و ياران باوفايش در اجراي برنامه هاي هفته دفاع مقدس، 
تبيين دستاوردهاي ايثار، فداكاري و واليتمداري دالور مردان 8سال دفاع مقدس است.« او 
به خانواده معظم شهدا، ايثارگران و جانبازان شاغل در شركت بهره برداري متروي تهران 
و حومه اين هفته را تبريك گفت و ادامه داد:  »به منظور ايجاد فضاي بصري مناسب تمامي 
ايستگاه ها و قطارهاي مترو با كتيبه هاي فرهنگي »روايت عاشقي« شامل تصاوير رزمندگان 
اسالم و بخشي از وصيت نامه شهداي گرانقدر فضاســازي مي شود تا نسل جوان نيز از اين 
دالوران الگو بگيرند.« مديرعامل شركت بهره برداري مترو عنوان كرد: »استفاده از فضاي 
ايســتگاه ها براي تبيين سبك زندگي رزمندگان و شــهداي مدافع حرم براي حفظ ياد و 
خاطره اين عزيزان مورد توجه قرار گرفته است.«  در ادامه معاون فرهنگي اجتماعي شركت 
بهره برداري متروي تهران و حومه از ويژه برنامه هاي هفته دفاع مقدس در ايســتگاه هاي 

منتخب متروي تهران خبر داد و گفت: »با هدف گراميداشت ياد و خاطره شهداي واالمقام 
8سال دفاع مقدس، برنامه هاي فرهنگي و هنري در ايستگاه هاي منتخب متروي تهران اجرا 
مي شود.« سيدمجتبي تقوي نژاد اضافه كرد: »نمايشگاه هاي عكس و پوستر »گنج و جنگ«، 
»صحيفه« و نيز»ايستاده در باد« با موضوع نقش زنان در دفاع مقدس در ايستگاه هاي ميدان 
حضرت وليعصر)عج(، پيروزي، تئاتر شــهر و ميدان انقالب اسالمي ميزبان مسافران شهر 
زيرزميني است.« او با اشاره به اينكه نمايش محيطي راويان مقاومت با موضوع دفاع مقدس 
از 31 شــهريور تا 6 مهر ماه با حضور گروه هاي هنري و همكاري سازمان فرهنگي و هنري 
شــهرداري تهران در ايوان انتظار ميدان حضرت ولي عصر)عج( اجرا مي شود، تأكيد كرد: 
»برنامه هاي توليد شده در قالب موشــن گرافي با عناوين »كجايند مردان بي ادعا«، »نقش 
زنان در دفاع مقدس«، »ما قوي هستيم « و »ارتش قهرمان« به منظور ترويج فرهنگ ايثار و 
شهادت از طريق نمايشگرهاي ايستگاه ها و همچنين پادكست راديويي متناسب با اين هفته 
در تمامي ايستگاه هاي متروي تهران پخش مي شود.« ويژه برنامه هاي هفته دفاع مقدس در 
ايستگاه هاي منتخب متروي تهران از چهارشنبه 31شهريورماه تا سه شنبه 6مهر ماه 1۴00 

برگزار مي شود.

ويژه برنامه هاي شهر زيرزميني
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   سدها خالي تر شدند
بررسي آمارهاي مربوط به حجم ذخيره آب در مخازن سدهاي 
كشور نشانگر آن اســت كه باوجود افزايش ضريب منابع برفي 
موجود در ارتفاعات مشــرف  به سدهاي كشور به دليل افزايش 
دماي هوا، بازهم تراز منفي ورود و خروج آب از مخازن به كاهش 
ميزان ذخاير آب منجر شده اســت. براساس آخرين آمارهاي 
وزارت نيرو، فعــا ميزان ذخيره آب در مخازن ســدها حدود 
19ميليارد و 630ميليون مترمكعب آب در مخازن سدها وجود 
دارد كه اين ميزان در مقايسه با ذخيره 27ميليارد و 750ميليون 
مترمكعبي مدت مشابه ســال قبل 29.2درصد كاهش نشان 
مي دهد. اطاعات منتشر شده از ســوي وزارت نيرو از وضعيت 
سدهاي مهم شرب و كشاورزي كشــور تا 26 شهريور امسال 
نشان مي دهد كه وضعيت مخازن سدها در استان هاي خراسان 
رضوي و شــمالي، خوزســتان، هرمزگان، تهران، سيستان و 
بلوچســتان، گيان، مركزي و همچنين وضعيت مخزن ســد 
كوچري گلپايگان نامناسب است و فقط سد رئيس علي دلواري 
بوشهر، سد زاينده رود اصفهان و سد يامچي اردبيل با افزايش 
ذخيره مخازن نسبت به سال قبل مواجه بوده اند. البته براساس 
آخرين گزارش ها، باوجود بهبود ذخاير سد زاينده رود اصفهان، 
اين سد فقط 241 ميليون مترمكعب آب دارد و 16.6 درصد مخزن 

آن پر است.

آب

گزارش

اصناف

چهره روز

نقد خبر

كم كم صداها بلند مي شود
مي گوید استراتژي سازمان برنامه و بودجه 
آن اســت كه بر مســائل كالن، ملي و با 
اهميت كشور متمركز شود و از این پس، 
هركس كه از این ســازمان چكي دریافت 
كند، باید پاسخ بدهد كه آن را چگونه نقد 
و به چه شــيوه اي خرج كرده و فایده اش 

چه بوده است. این روایت و سخني است كه مسعود ميركاظمي، رئيس 
ســازمان برنامه و بودجه آن را بيان كرده. بدیهي است، آنچه اكنون او 
به صراحت یا كنایه مي گوید، در ماه هاي آینده بدون پاســخ و واكنش 
نمي ماند و صداها بلند خواهد شــد؛ زیرا در نظام بودجــه  بگيري و نه 
بودجه ریزي فعلــي ایران، مالك تصميم گيري رایزني، البي و فشــار و 
البته اولویت داشــتن مطالبات محلي و منطقه اي و حتي قومي است تا 

جهت گيري هاي كالن و ملي.
ميركاظمي به درســتي مي گوید كه به اذعان همگان، ادامه روند فعلي 
بودجه و برنامه به نفع كشــور نيست؛ اما باید پرســيد تا چه اندازه در 
ســاختار و تركيب تيم اقتصادي دولت و هماهنگي با مجلس این نگاه 
اصالح ساختار در عمل، قابل اجرایي شدن است كه همه از خودخواهي 
و بيش خواهي بودجه دســت بردارند و اجازه دهند تا نگاه كارشناسي و 
علمي حاكم شود. یادآوري چند نكته به رئيس سازمان برنامه و بودجه 

در ماه دوم مسئوليت اش، به  نظر ضروری می رسد.
اول: اقتدار سازمان برنامه و بودجه در ایجاد نظم مالي در دخل و خرج 
دولت چقدر خواهد بود؛ زیرا اگر این نهاد تنها صادركننده چك دولت 
باشد و خزانه خالي از بودجه، دیگر سازمان تحت مسئوليت ميركاظمي 

سازمان برنامه نخواهد بود.
دوم: اصالح ســاختار برنامــه و بودجه در پشــت درهاي بســته و با 
یكجانبه گرایي ممكن نيســت؛ زیرا در پشت پرده، خيلي ها هستند كه 
در حال ســوراخ كردن خزانه اند و بودجه را از مسير اصلي به جاده هاي 
انحرافي مي برند. پس شرط اصالح ســاختار بودجه، در پاورپوینت ها و 
گرافيك هاي جذاب سازمان برنامه و بودجه نيست؛ زیرا پيش شرط آن 
برخورداري از یك نظام اطالع رساني شفاف و گفت وگو با كارشناسان، 
خبرگان و مردم است. تجربه نشــان داده، بسته نگه داشتن و ضعف در 
نظام اطالع رساني این سازمان، موجب مرگ خواسته ها و پایان آرزوها 
و رویاها خواهد شــد و بر مزار آن، بودجه خــواران در ظاهر گریه و در 

درونشان می خندند.
ســوم: مســعود ميركاظمي، اكنون خوب مي داند كه هر وزیري چه 
مي خواهد و بودجه را بــراي چه طلب مي كند، ایســتادگي او در برابر 
بودجه خواهي هاي مبتني بر اهداف كوتاه مدت، بدون نگاه به بلندمدت 
یك ضرورت است. اشــكالي ندارد برخي از ســختگيري های او گالیه 
كنند و ِشكوه نزد رئيس جمهور ببرند، بلكه مهم این است كه او جلوي 
بودجه هاي غيرشفاف را بگيرد و بگوید تا نگویيد این بيت المال را براي 

چه مي خواهيد، از پول خبري نيست كه نيست.
نتيجه اینكه ميركاظمي قبل از اینكه چكي در وجه دیگران بكشد، باید 
از آنها بخواهد یك تماس با احسان خاندوزي بگيرند و مطمئن شوند كه 
پولي در خزانه وجود دارد یا نه و آنگاه دست به امضا شود. راه درست این 
است كه چك بالوجه صادر نشود كه بانك مركزي ناچار به چاپ اسكناس 
و پاس كردن چك ها شود. بهتر است قبل از اینكه صداهاي مخالفت بلند 
شود، گفت وگوهاي ملي بر ســر ضرورت اصالح نظام برنامه و بودجه به 

نفع مردم شروع شود.

برخورد با كارت هاي زيرميزي
خبر: بانك مركزي دستورالعمل صدور كارت هدیه و بن كارت ریالي 
را بازنگري و به بانك ها ابالغ كــرد. به این ترتيب صدور كارت هاي 
هدیه و ســایر كارت هاي نقدي بانك ها مشروط به افتتاح حساب 
ســپرده فرد متقاضي نزد بانك ها خواهد بود. این تغيير كه ممكن 
است در هفته هاي نخست اجرا با واكنش ها و حتي گالیه هاي مردم 
مواجه شــود، در اجراي آیين نامه اجرایي مــاده 14الحاقي قانون 

مبارزه با پولشویي صورت گرفته است.
نقد خبر: اگر در روزهاي آینده به بانك رفتيد و خواســتيد یك 
كارت هدیه براي دوست تان یا فرزندان به مناسبت سالگرد آشنایي 
و تولد یا هر بهانه دیگر بگيرید، ممكن است كارمند بانك بگوید باید 
حساب بانكي داشته باشيد تا بتوانيد كارت هدیه بگيرید و به این 
ترتيب انگيزه شما براي ثبت یك خاطره شيرین، طعم تلخ مي گيرد 
و شاید عصباني شوید، اما كمي صبور باشيد؛ زیرا نه كارمند بانك 
مقصر است و نه بانك مي خواهد شــما را اذیت كند. یك قانون در 
كشور داریم به نام قانون مبارزه با پولشــویي و یكي از مواد مهم 
این قانون ماده 14اســت كه آیين نامه آن را دولت به پيشــنهاد 
شوراي عالي مقابله و پيشــگيري از جرایم پولشویي و تامين مالي 
تروریســم با تأیيد رئيس قوه قضایيه 22مهــر 1398تصویب و 
ابالغ كرده است. این آیين نامه بلند در ماده 101خود به صراحت 
مي گوید: مؤسســات مالي و اعتباري یعني همين بانك ها مكلف 
هســتند از صدور كارت هاي هدیــه، كارت هاي خریــد بي نام و 
كارت هاي مشابه براي ارباب رجوع فاقد حساب نزد بانك خودداري 
كنند و ارتباط بين كارت هاي پرداخت با حساب مشتري باید در 

سامانه ها ثبت شود.
حاال بهتر است كمي دقيق تر شویم؛ در سال هاي دور یادتان هست 
كه رشوه دادن یا پول زیرميزي صورت مي گرفت؟ حاال اگر به اخبار 
محاكمه برخي متهمان پرونده هاي اقتصادي گوش كنيد، متوجه 
مي شوید كه چه پول هاي كالن و كثيفي در قالب كارت هدیه، كارت 
خرید و... بين افراد و مدیران بخش هاي مختلف رد و بدل شده است. 
در دنياي امروز جابه جایي هر پول بدون شناسنامه نه تنها ممنوع كه 
جرم است؛ چراكه باعث اختالف در نظام اداري و اقتصادي كشور و 
البته فساد و رانت مي شود. پس اگر به دنبال سالم سازي اقتصاد ایران 
از باتالق پول هاي كثيف هستيم، بهتر است خودمان كمك كنيم 
تا این پول هاي كثيف شسته و دوباره به اقتصاد تزریق نشوند. البته 
خوب است كه بانك مركزي به دنبال جلوگيري از رد و بدل شدن 
كارت هاي زیرميزي اســت، اما چه بهتر خواهد شد كه اجازه داده 
شود تا در مسير هر نقل و انتقال پول و تراكنشي، آژیر خطر نصب 
شود تا پاسبان هاي پولي و بانكي بتوانند جلوي نفوذ دزدان اقتصادي 
را ســد كنند. ما مردم هم مي توانيم یك مطالبه شفاف از دولت، 
مجلس و قوه قضایيه داشته باشيم. هيچ پول بدون شناسنامه اي كه 
مبدا و مقصد آن مشخص و معلوم نباشد كه این پول از چه محلي 
به حساب افراد واریز شده، نباید در اقتصاد جریان داشته باشد. البته 
به شرطي كه قانونگذاران به بهانه هاي مختلف قانون شناسنامه دار 

شدن پول هاي مشكوك و تولد آنها را ندهند.

در گفت وگوي همشهري با نایب رئيس اتاق اصناف 
تهران تشریح شد

احتمال بازگشايي همه مشاغل 
تا هفته آينده

همه مشاغل با پایان واكسيناسيون و اجراي هوشمند 
پروتكل هاي بهداشتي بازگشایي مي شوند

با افزايش واكسيناسيون و فروكش كردن نسبي تب شيوع كرونا، متوليان 
بخش بهداشت و درمان و تشكل هاي صنفي از بازنگري در اجراي پروتكل هاي 
بهداشتي و بازگشايي مشاغل خبر مي دهند؛ موضوعي كه محسن فرهادي، 
معاون فني مركز سامت محيط و كار وزارت بهداشت با اشاره به آن، اعام كرد: با توجه به 

سرعت گرفتن روند واكسيناسيون و افزايش پوشش آن، تاش 
مي كنيم پس از واكسيناسيون مشاغل و گروه هاي حساس، 
پروتكل هاي بهداشتي بازنگري شــوند. با ابراهيم درستي، 
نماينده ويژه وزير صنعت در اتاق اصناف كشور و نايب رئيس 

اتاق اصناف تهران گفت وگو كرده ايم.

بازنگري در پروتكل هاي بهداشتي مشاغل و كسب وكارها چگونه خواهد بود؟
از ابتداي شيوع همه گيري كرونا، مسئوالن اتاق اصناف تأكيد داشتند ضمن حفظ سالمتي مردم، 
چراغ واحدهاي صنفي نيز خاموش نشود. اكنون با پشت سر گذاشتن پيك پنجم كرونا و سرعت 
گرفتن واكسيناسيون، شرایط براي اجراي این درخواست اصناف فراهم شده است. هدف آن است 
كه در كنار اجراي سختگيرانه پروتكل ها در واحدهاي صنفي، مشاغل نيز به فعاليت خود ادامه دهند.
اما مدت هاست عاوه بر مشاغل گروه يك و دو اغلب مشاغل گروه 3و برخي 

مشاغل گروه 4شغلي باز هستند. چه تغييري در اين روند صورت مي گيرد؟
اگرچه در پيك پنجم همه گيري كرونا نسبت به قبل از آن تعداد بيشتري از مشاغل و كسب وكارها 
بازگشایي شده و مي توان گفت اكنون اكثریت صنوف باز هستند، اما باید بپذیریم رعایت پروتكل ها در 
واحدهاي صنفي نيز نسبت به قبل بيشتر شده است. راهكار بازگشت مشاغل به عرصه كسب وكارها 
نيز افزایش واكسيناسيون و اجراي دقيق تر پروتكل هاي بهداشتي است. بر این اساس واكسيناسيون 
اصناف به طور جدي در دستور كار قرار گرفته و اكنون براي واكسيناسيون اتحادیه هاي ذیربط در 

شهر تهران روزهاي خاصي مشخص شده و واكسيناسيون در حال انجام است.
با اين روند، واكسيناسيون اصناف تا چه زماني انجام خواهد شد؟

با افزایش تامين و توزیع واكسن، كار واكسيناسيون مشاغل نيز با جدیت بيشتري دنبال شده و 
به مراحل پایاني خود رسيده است. تا چهارشنبه هفته جاري همه اتحادیه ها واكسينه خواهند 
شد. چهارشنبه هفته جاري مهلت آخر واكسيناسيون اصناف است، اما درصورتي كه اتحادیه اي 
جا مانده باشد، امكان واكسيناســيون اعضاي آن در 2روز نخســت هفته آینده نيز در مركز 
واكسيناســيون اختصاصي اصناف وجود دارد. با پایان واكسيناسيون مشاغل در هفته جاري 
و روزهاي نخســت هفته آینده، امكان فعاليت همه صنوف فراهم خواهد شد؛ موضوعي كه از 
اسفند ماه سال گذشــته نيز اصناف به دنبال آن بوده و بارها اعالم كرده اند باید واكسيناسيون 
اصناف سرعت بگيرد تا امكان فعاليت مشاغل با رعایت دقيق پروتكل هاي بهداشتي فراهم شود.
منظور از اجراي هوشمند پروتكل هاي بهداشتي در واحدهاي صنفي چيست؟

 اجراي هوشمند پروتكل هاي بهداشتي به معناي قرنطينه هوشمند است. ستاد ملي مقابله با 
كرونا در ایام همه گيري بارها اعالم كرده افرادي كه تست كروناي مثبت داشته  یا مشكوك به 
بيماري هستند باید قرنطينه شوند، اما برخي به جاي قرنطينه به سفر رفتند. با اجراي هوشمند 
پروتكل ها حتي افرادي كه مشكوك به كرونا هستند از طریق اطالعات ثبت شده در سامانه و با 
كد ملي رصد مي شوند. با گسترش تجارت الكترونيك مي توان نحوه عملكرد اصناف در اجراي 
این پروتكل ها را رصد كرد و شاغالن واحدهاي صنفي كه مشكلي در زمينه ابتال به كرونا دارند 
از طریق كد ملي در سامانه رصد شده و از شيوع بيماري به این شيوه جلوگيري مي شود. با این 
روند درصورتي كه واكسيناسيون انجام و پروتكل هاي بهداشتي رعایت شود، امكان بازگشایي 
مشــاغل گروه 4نيز وجود دارد؛ فقط باید به گونه اي عمل كنيم كه كسب وكارها با كرونا كنار 
بيایند نه اینكه با تعطيلي طوالني مدت براي تامين هزینه هاي جاري خود دچار مشكل شوند.

با توجه به اســتقبال نكردن اصناف از دور نخست تسهيات كرونايي، دور 
جديد پرداخت اين تسهيات تا چه حد راهگشاي مشاغل ذيربط خواهد بود؟

در دولت گذشته و براي نخستين مرحله پرداخت تسهيالت به صنوف آسيب دیده از شيوع كرونا 
از 40هزار ميليارد تومان تســهيالت مصوب مبلغ 20هزار ميليارد تومان به بخش گردشگري 
تخصيص یافت. از 20هزار ميليارد باقيمانده نيز به دليل دیوان ســاالري پيچيده اداري، شيوه 
پرداخت و وثایق و تضامين متفاوتي كه در بانك هاي عامل اعمال مي شد، اصناف استقبال چنداني 
نكردند و تنها درصد ناچيزي از این مشاغل تســهيالت مذكور را دریافت كردند، اما اميدواریم 
مشكالت بانكي و اداري پرداخت تسهيالت جدید به مشــاغل رفع شود. رقم تسهيالت جدید 
كرونایي پرداختي به برخي صنوف مشمول گروه 4شغلي مانند تاالرهاي پذیرایي و باغ تاالرها 
براساس متراژ این واحدهاي صنفي از 150تا 400ميليون تومان تعيين شده است. اتحادیه هاي 
صنفي ذیربط در تهران و شهرستان ها تا پایان مهر ماه فرصت دارند تا فهرست تاالرهاي متقاضي 
دریافت این تسهيالت را اعالم كنند.  در این طرح براي تاالرهاي به مساحت 200تا 400مترمربع 
تسهيالت 150ميليون توماني بنابر متراژ و براي باغ تاالرهاي تا مساحت 400مترمربع، مبلغ 
300ميليون تومان و براي تاالرهاي به مســاحت 200تا 500مترمربع فضاي سالن و مساحت 
400تا هزار مترمربع باغ تاالر و براي تاالرهاي داراي مســاحت 500مترمربع فضاي ســالن یا 
مساحت هزار مترمربع و بيشتر باغ تاالر حداكثر 450ميليون تومان تسهيالت پرداخت خواهد 
شد و براي پرداخت تســهيالت مذكور، صرفا یكي از 2ویژگي مساحت فضاي سالن یا باغ تاالر 
مالك محاسبه خواهد بود. این تسهيالت طي عقد مرابحه عام و به صورت یك مرحله اي با نرخ 
سود 12درصد و اقساط 20ماهه پرداخت مي شود و مدت 3ماه نيز براي بازپرداخت قسط اول این 
تسهيالت تنفس محاسبه اعمال خواهد شد كه با این روند مجموع دوره بازپرداخت این تسهيالت 

را به 27 ماه افزایش خواهد داد.

سدهاي تشنه
كاهش شــدید بارندگي، مخازن سدهاي كشور 
را خالي تر كرده و حاال فقط 39درصد از ظرفيت 
مخازن، آب دارد؛ این در حالي است كه سال قبل 

55درصد مخازن سدها پر آب بود.
به گزارش همشهري، براساس آمارهاي وزارت نيرو، بارش هاي 
جوي از ابتداي سال آبي 1400–1399 تاكنون )اول مهر 1399 
تا شامگاه 27شــهریور 1400( نســبت به مدت مشابه در سال 
آبي قبل 50درصد كاهش پيدا كرده و در ســایه این كم بارشي 
قابل توجه، حجم ذخيره آب در مخازن ســدهاي كشــور نيز با 
كاهش 29درصدي، از 27.7ميليارد مترمكعب در ســال  قبل به 

19.6ميليارد مترمكعب در سال جاري رسيده است.

بارندگي به روايت آمار
آخرین اطالعات شــركت مدیریت منابع آب ایــران از وضعيت 
بارندگي كشور حاكي از این اســت كه در 362روز سپري شده از 
سال آبي 1400– 1399، ميانگين ارتفاع ریزش هاي جوي ایران 
به 156ميلي متر رسيده كه نسبت به مدت مشابه در سال آبي قبل 
50درصد و نسبت به ميانگين بارندگي در دوره هاي مشابه 52سال 
اخير 34درصد كاهش نشان مي دهد. براساس این آمارها، در این 
بازه زماني وخيم ترین وضعيــت بارندگي در حوضه آبریز »مرزي 
شرق« واقع در حاشيه شــرقي استان هاي سيستان و بلوچستان 
و خراسان جنوبي تجربه شــده كه 70درصد كمتر از سال قبل و 
57درصد كمتر از ميانگين 50ســال اخير بوده است. همچنين 
حوضه آبریز »قره قوم« واقع در شرق استان خراسان رضوي نيز با 
كاهش 65درصد بارندگي نسبت به سال قبل و افت 53درصدي 
بارش ها   نسبت به ميانگين بلندمدت شرایط بسيار نامساعدي را 
تجربه كرده است. رتبه سوم بيشترین كاهش بارندگي نيز به حوضه 
آبریز »فالت مركزي« تعلق داشته كه بارندگي هاي آن 57درصد 
نسبت به سال قبل و 35درصد نسبت به ميانگين بلندمدت كاهش 

پيدا كرده اســت. از نكات قابل توجه این اســت كه در سال آبي 
1400– 1399 ميزان بارندگي هاي حوضه آبریز »خليج فارس و 
دریاي عمان« به عنوان دومين حوضه پرباران كشــور نيز شرایط 
بدي را تجربه كرده و بارندگي هاي آن 53درصد نسبت به سال قبل 
و 41درصد نسبت به ميانگين بلندمدت كمتر شده است. این حوضه 
آبریز نوار غربي و جنوبي كشور از استان كرمانشاه و ارتفاعات زاگرس 
جنوبي تا جنوب سيستان و بلوچستان را شامل مي شود. در این 
ميان حوضه هاي آبریز »دریاي خزر« و »دریاچه اروميه« نسبت به 
ميانگين كشور شرایط مساعدتري را تجربه كرده اند اما بارندگي هاي 

این دو حوضه نيز نسبت به سال قبل و دوره هاي بلندمدت كاهش 
ملموسي داشته است. براساس آمارها، بارش هاي حوضه دریاي 
خزر به ترتيب 31 و 20درصد و بارش هاي حوضه دریاچه اروميه 
17 و 12درصد نسبت به سال قبل و ميانگين دوره هاي بلندمدت 

كاهش پيدا كرده است.

تراز منفي سدهاي كشور
در شرایطي كه ميزان بارش هاي جوي نسبت به سال قبل نصف 
شــده، وضعيت ذخيره آب در مخازن ســدها نيز با وجود همه 
تدابير سختگيرانه رهاسازي آب كاهش قابل توجهي پيدا كرده 
است. براساس آخرین آمارهاي وزارت نيرو، از مجموع ظرفيت 
50.5ميليارد مترمكعبي سدهاي كشــور، فقط 39 درصد آب 
دارد و ورود هفتگي آب به سدها نيز نسبت به مدت مشابه سال 
قبل نصف شده است. بررسي ها نشان مي دهد مجموع ورودي 
آب به سدهاي كشور در هفته گذشته 200ميليون مترمكعب 
بوده كه 50درصد كمتــر از ورودي 300ميليون مترمكعبي در 
هفته مشابه سال قبل است. در مقابل خروجي آب از سدها نيز 
در سایه سياست هاي انقباضي رهاسازي آب، در هفته گذشته به 
590ميليون مترمكعب رسيده كه 42.7درصد كمتر از خروجي 
یك ميليارد و 30ميليون مترمكعبي هفته مشابه در سال قبل 
است. به گزارش همشهري، اطالعات وزارت نيرو حاكي از این 
است كه كل ورودي آب به سدهاي كشور از ابتداي مهر 1399 
تا 26شهریور امسال 29ميليارد و 350ميليون مترمكعب بوده 
كه نسبت به ورودي 55ميليارد و 610ميليون مترمكعبي سال 
قبل 47.2درصد كاهش نشان مي دهد. همچنين ميزان خروجي 
آب از مخازن سدهاي كشور در این بازه زماني، به 36ميليارد و 
830ميليون مترمكعب رسيده اســت درحالي كه این شاخص 
در مدت مشــابه ســال قبل معادل 56ميليارد و 100ميليون 

مترمكعب بوده و امسال 34.3درصد كمتر شده است.

 آمارها از خالي ماندن 61درصد مخازن سدهاي كشور در روزهاي پایاني سال آبي
 1400– 1399 حكایت دارد

ایــران و چين، دوســت هاي 
قدیمــي یا شــركاي تجاري؟ 
رابطه راهبردي یا مصلحت هاي 
سياسي؟ كدام  گزینه باعث مي شود تا چشم انداز 
آینده روابط تهران – پكن شــفاف تر شود و در 
پس توافق همكاري 25ساله بين 2كشور چه 
عایدي  نصيــب ایران خواهد شــد؟ اتاق ایران 
به تازگي به ارزیابي چشــم انداز آینده اقتصاد 
ایران و حركت پشــت دیوار چيــن پرداخته و 
فرصت ها و تهدیدهاي احتمالي را رصد كرده 
است. در گزارش اتاق ایران، یكي از مولفه هاي 
شــكل دهنده و تقویت كننده قدرت ایران در 
دیپلماســي اقتصادي چين، انرژي فرض شده 
اســت. به ویژه اینكه ایران همواره 13درصد از 
نفت خام مورد نياز چيــن را تا قبل از تحریم ها 
تامين می كرد اما اكنون ميزان صادرات طالي 
سياه ایران به این كشور به شدت كاهش یافته 
است. قرار گرفتن مسير صادرات نفت ایران در 
یك تنگناي تحریمي البته باعث برتري و دست 
باالي چيني ها هم شده زیرا آنها مي دانند فعال 
تنها پاالیشگاه هاي چيني نفت ایران را مي خرند. 
پس چالش اصلي برقــراري موازنه قدرت بين 
یكــي از داراترین كشــورهاي دنيــا از حيث 
ذخایر انرژي فســيلي و یكي از پرمصرف ترین 
كشورهاي دنياســت. البته چين در یك دهه 
گذشته اســتراتژي امنيت انرژي خود را تغيير 
داده تا بتواند در پاي ميز مذاكره با نفت فروشان 

دست بازتري داشته باشد.

روسيه و عراق، به جاي ايران
مركز پژوهش های اتاق ایران می گوید: تحوالت 
در زمينه تجارت انرژي بين ایران و چين به نفع 
كشــورمان نبوده و نتيجه افزایش تحریم ها از 
یك سو و تغيير استراتژي انرژي چين از سوي 
دیگر باعث شده تا ایران جایگاه یكي از 3كشور 
اصلي تامين كننده نفت مورد احتياج چين را از 
دست بدهد و به فروشنده فرعي تبدیل شده و 
جاي خود را به روســيه و عراق بدهد. بر اساس 
روایت هاي مختلــف، صادرات نفــت ایران به 
چين در ماه هاي گذشته بين 100تا 500هزار 
بشكه نوسان داشــته و صادرات رسمي صورت 
نمي گيرد و آنچه صادر مي شود هم غيررسمي 
است.  نویسندگان این پژوهش نسبت به خطر 

تداوم تحریم ها و ممنوعيت صادرات نفت ایران 
هشدار داده و مي گویند: در دیپلماسي اقتصادي 
بين تهران و پكن این روند به نفع ما تمام نخواهد 
شد به ویژه اینكه نه تنها چيني ها نفت كمتري 
از ایــران مي خرند بلكه ســرمایه گذاري خود 
در طرح هاي نفــت و گاز ایــران را هم متوقف 
كرده اند. تا جایي كه پس از خروج توتال فرانسه 
از كنسرســيوم توســعه فاز11 پارس جنوبي، 
شركت سي ان پي ســي چين هم كناره گيري 
خود را اعالم كرد. این در حالي اســت كه چين 
در صنعت نفت عراق یك قرارداد سرمایه گذاري 
20ميليارد دالري دارد و با روسيه هم قراردادي 
به ارزش 400ميليارد دالر در حوزه صادرات گاز 
امضا و اجرا كرده و جمع سرمایه گذاري چيني ها 
در كشورهاي حاشيه خليج فارس هم 30ميليارد 

دالر برآورد شده است.

آينده تجارت و سرمايه گذاري
غرب آســيا در اولویت چهارم تجارت خارجي 
چين قرار دارد و باالترین ســطح روابط تجاري 
چين بــه كشــورهاي عضو شــوراي همكاري 
خليج فارس اختصاص دارد و روابط این كشور با 
قزاقستان، پاكستان و تركيه هم پرشتاب شده 
اســت. این گزارش مي گوید: ایــران هرچند در 
كانون دیپلماسي چين قرار دارد اما در یك دهه 
گذشته شرایط به گونه اي پيش رفته كه موقعيت 
ایران در این حوزه تقویت نشده و حتي تضعيف 
هم شــده اســت، تا جایي كه حجم مبادالت 
تجاري بين ایران و چيــن فقط 28صدم درصد 

از كل تجارت چين را شامل مي شود، درحالي كه 
قزاقستان به هاب لجستيك و انرژي در دیپلماسي 
اقتصادي چين در آســياي ميانه و امارات هم به 
هاب لجستيك چين در خاورميانه بدل شده است.

در مسير جاده ابريشم
ایده و استراتژي چين اكنون بر ایده بلندپروازانه 
»یك كمربند یك جاده« قــرار گرفته و هنوز 
مشخص نيست ایران در این زمينه چه جایگاهي 
براي خود تعریف كرده و آیا مي تواند در نهایت 
با چين به توافق برســد؟ از ابتدا قرار بود ایران 
به عنوان تنها كریدور این جاده خاكي، قلب راه 
ابریشم باشد اما بعدا چين 4كریدور را براي خود 
تعریف كرد كه یكي از آنها یعني كریدور چين - 
آسياي مركزي - غرب آسيا - دریاي مدیترانه از 
ایران عبور مي كند. گفت وگوهاي تهران و پكن 
به ویژه پس از عضویت ایران در پيمان امنيتي و 
دفاعي شانگهاي به عنوان عضو دائم در ماه هاي 
آینده تعيين كننده اســت و از این منظر ایران 
مي تواند دست برتر را داشته باشد. چين طرح 
كمربند  یك جاده را به نماد دیپلماسي اقتصادي 
خود تبدیل كرده و با هر كشوري متفاوت عمل 
مي كند. اتاق ایران در گزارش خود با بررســي 
رفتار مقامات پكن با كشورهاي مختلف به ویژه 
كشورهایي كه داراي اختالفات جدي با آمریكا 
هســتند، مي گوید: متغير سياســي در روابط 
ایران و چين در تداوم روابط تجاري حداقلي و 
بازبودن حاشيه اقتصاد چين به روي ایران مؤثر 
بوده اما زمينه را براي كنش سرمایه گذارانه در 

اقتصاد ایران فراهم نياورده اســت. با این حال 
امضاي سند همكاري جامع راهبردي ایران و 
چين شرایط را تغيير داده و مي توان امضاي این 
سند را نماد ارتقاي موقعيت چين از »فشارشكن 
تحریم« به »كليدي ترین شــریك توسعه اي« 
قلمداد كرد؛ البته توافق هســته اي مهم ترین 
متغيري است كه مي تواند چشم انداز روابط ایران 

و چين را تحت تأثير قرار دهد. 

3سناريو پيش روي اقتصاد ايران و چين
ســناریوي نخســت احياي توافق هسته اي 
است كه در این صورت چين به عنوان شریك 
اول تجاري، اقتصادي و فناورانه ایران یكي از 
برندگان كليدي خواهد بود؛ زیرا در شــرایط 
جدید اهرم سياسي شــركت هاي چيني در 
ایران بســيار قوي تر از همتایان غربي است. 
افزون بر این صادرات رســمي نفت بيشــتر 
خواهد شــد و انرژي در كانون روابط 2كشور 
نقش برجســته ای خواهد داشــت ولي این 
احتمــال هم وجــود دارد كه شــركت هاي 
چيني كوچك و متوسط آرام و به تدریج وارد 
سرمایه گذاري در ایران شــوند ولي احتماال 
شــركت هاي بزرگ با تأخير تصميم خواهند 

گرفت. 
ســناریوي دوم شكســت یــا به بن بســت 
كشيده شــدن مذاكرات هســته اي اســت، 
پيش بيني رفتار چين در چنين شرایطي دشوار 
است. گزارش اتاق ایران این احتمال را مطرح 
كرده كه درصورت فروپاشــي برجــام، روابط 
تهران و پكن دستخوش نوســان شود و شاید 
استراتژي چيني ها به الگوي تعادل گزینشي، 
نظير مدل رابطه با كره شمالي تغيير یابد؛ یعني 
خرید حداقلي نفت از ایران و حمایت سياسي از 
تهران در نهادهاي بين المللي. در چنين شرایطي 
احتمال دارد كه سند همكاري راهبردي اجرایي 

هم نشود.
سناریوی ســوم معطوف به شكل گيري توافق 
جدید خواهد بود. چين تاكنون از احياي برجام 
و نه توافق جدید، حمایت كرده اما اگر سناریوي 
توافق جدید هم مطرح شــود، چين خود را در 
كانون مذاكرات قرار نخواهد داد و در سياست با 
هماهنگي روسيه و در اقتصاد به راهبرد تعامل 

گزینشي روي خواهد آورد.

ارزیابی اتاق ایران از اهداف دیپلماسی اقتصادی تهران و پكن

حركت اقتصاد ايران پشت ديوار چين 
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نرخ بهــره بيــن بانكي  گزارش
آرام آرام در حال رشــد 
اســت. این موضوع به 
آهستگي بر بازار ســهام تأثير گذاشته 
است؛ به طوري كه همزمان با رشد نرخ 
بهره، شاخص بورس نيز شروع به نزول 
كرده و از هفته دوم شــهریور تاكنون 

بيش از 10درصد افت كرده است.
به گــزارش همشــهري، نــرخ بهره 
متغيري مهم در اقتصاد است كه جهت 
سياست هاي كالن را نشان مي دهد. در 
این ميان نرخ بهره بيــن بانكي و اوراق 
بدهي به نرخ بهره ســایر بازار ها جهت 
مي دهد و ســایر بازارها در بلندمدت 
نرخ خود را با آنها تطبيق مي دهند. در 
چنين شــرایطي بانك هاي مركزي از 
نرخ بهره به عنوان یك ابزار براي كنترل 
تورم در كوتاه مدت استفاده مي كنند. 
در زمان هایي كه نرخ تورم افزایش پيدا 
مي كند سياستگذار با افزایش نرخ بهره 
تالش مي كند تا مانع رشد بيش از حد 
تورم شود. در ایران نيز با افزایش بيش از 
حد تورم در چند سال گذشته، فشار ها 
به دولت براي كاهش تورم بيشتر شده 
اســت به ویژه آنكه دولت سيد ابراهيم 
رئيســي، تازه فعاليتــش را آغاز كرده 
و نخســتين انتظار مردم از او كاهش 
تورم است. به نظر مي رسد مهار تورم از 
مسير افزایش نرخ بهره در دستور كار 
قرار دارد؛ چنان كه اكنون نخســتين 
عالمت هاي آن در رشــد نرخ بهره بين 

بانكي نمایان شده است.

رشد نرخ بهره بين بانكي 
آمار ها نشــان مي دهد نــرخ بهره بين 
بانكي از اواســط تيرماه تاكنون به طور 
مــداوم افزایش یافتــه و در این مدت 

1.15درصد رشد كرده است.
آمار هاي بانك مركزي نشــان مي دهد 
نرخ ســود بيــن بانكي كــه در تاریخ 
1۷تير ماه امســال بــه 1۷.59درصد 
رسيده بود هم اكنون به 18.۷4درصد 
رسيده است. نرخ ســود بين بانكي از 

اواسط تير ماه تاكنون به طور مداوم رشد 
كرده و رویه اي خالف جهت فصل بهار 
را در پيش گرفته است. از ابتداي بهار 
امسال تا اواسط تير ماه نرخ بهره روندي 
نزولي داشت و در این مدت با 2.3درصد 
افــت از 19.9درصد بــه 1۷.5درصد 
رسيد. به زعم كارشناسان همين عامل 
یكي از دالیل تزریق نقدینگي به بازار 
سهام و رشد شــاخص هاي بورس بود 
و موجب شد شاخص بورس از ابتداي 
خرداد ماه تا هفته نخست شهریور بيش 
از 40درصد رشــد كند اما از اواســط 
تيرماه و به ویژه بعد از آغاز به كار دولت 
جدید نرخ بهره بين بانكي وارد روندي 

صعودي شده است.
پيش از این اكبر كميجاني، رئيس كل 
بانك مركــزي حتي از انتشــار اوراق 
ودیعه، با نرخي متناسب با تورم، سخن 
گفته بود هرچند بعد از آن بانك مركزي 
از مواضع خود عقب نشــيني كرد اما 
برخي اخبار غيررسمي نشان مي دهد 
برخي سياستگذاران در تالش هستند 
موافقــت دســتگاه هاي تصميم گير 
را براي انتشــار اوراق بدهــي با نرخ 
24درصد جلب كننــد. گمانه زني ها 
در مورد افزایش نرخ بهره ظرف 2روز 
گذشته و بعد از انتشار گزارش تحليلي 
تحوالت اقتصــاد كالن بانك مركزي 
تقویت شــده و بانك مركــزي اعالم 

كرده فعال ضرورتي بــراي تغيير نرخ 
سود سياستي ندیده است اما چنانچه 
تحوالت قيمت دارایي ها نشــانه اي از 
افزایش انتظارات تورمي باشد، ممكن 
است اعمال برخي تغييرات در داالن 
نرخ ســود ضرورت یابــد. هم اكنون 
داالن نرخ ســود در بــازار بين بانكي 
14تا22درصد است، بنابراین اگر قرار 
باشد در نتيجه افزایش انتظارات تورمي 
تغييراتي در داالن نرخ سود ایجاد شود، 
باید سقف این داالن تغيير كند و نرخ 
سود از 22درصد به سمت ارقام باالتر 

حركت كند.

افزايش تقاضا براي اوراق بدهي
به گزارش همشهري، همگام با افزایش 
نرخ بهره و نزول شــاخص هاي بورس، 
حجم معامالت بــازار اوراق بدهي هم 
در حال افزایش اســت. آمارها نشــان 
مي دهد فقــط ظرف دو روز گذشــته 
كه روند نزولي شــاخص بورس شتاب 
بيشتري گرفته، 1۷00ميليارد تومان 
نقدینگي ســهامداران حقيقي از بازار 
سهام خارج شــده اما در مقابل حجم 
سرمایه گذاري سهامداران حقيقي در 
بازار اوراق بدهي تا 250ميليارد تومان 

افزایش یافته است.
بر اســاس آمار هــا، دقيقــا از هفتم 
شــهریور ماه كه دور تــازه اي از روند 

قيمت برنج در ميادین ميوه و تره بار  سوپرماركت
هم به نزدیكي 50هزار تومان رسيد. 
به گزارش همشهري، درحالي كه در 
بازار قيمت هر كيلو برنج ایراني یكي دو ماهي هست 
كه از 45هزار تومان فراتر رفته و به حدود 60هزار 
تومان رسيده، نرخ این محصول در ميادین نيز در 
حال نزدیك شــدن به محدوده قيمت بازار است. 
براســاس آخریــن نرخنامــه ســازمان ميادین 
ميوه وتره بار شهرداري تهران كه روز گذشته منتشر 
شــد، قيمت برنج هاي ایراني درجه یــك از ارقام 
دم سياه، هاشــمي و طارم با 20.8درصد افزایش 
نسبت به مردادماه، به 4۷هزار تومان رسيد تا یك 
گام بيشــتر تا 50 هزار توماني شدن فاصله نداشته 
باشد. مقایسه قيمت  جدید برنج در ميادین ميوه و 
تره بار با قيمت هاي فروردین ماه نشان مي دهد انواع 
برنج ایراني در این مدت بين 25 تا 43درصد افزایش 
قيمت داشته كه بيشترین درصد رشد قيمت مربوط 
به ارقام مرغوب شامل دم سياه، طارم و هاشمي بوده 
است. با این حال، روند افزایش قيمت این محصول از 
ابتداي سال هرگز به شتاب یك  ماه اخير نبوده است. 
در یك  ماه گذشــته قيمت انواع برنــج ایراني در 
ميادیــن همپاي رشــد قيمت ایــن محصول در 
فروشگاه هاي سطح شهر با شيبي تند افزایش یافت 
و این رشــد رقمي بين 10 تا 20.8درصد را نشان 
مي دهد. برنج هاشمي كه از پرتقاضاترین ارقام برنج 
اســت، مردادماه در ميادین ميوه و تره بار با قيمت 
38.900تومان به فروش مي رسيد اما در نرخنامه 
جدید با 20.8درصد رشد قيمت به 4۷هزار تومان 
رسيده و براي طارم و دم سياه هم همين قيمت در 
نرخنامه تعيين شده اســت. انواع دیگر برنج معطر 
ایرانــي از 25.500تومــان در فروردیــن، بــه 

28.900تومان در مردادمــاه و 32هزار تومان در 
شهریورماه رســيده اند. هم اكنون ارزان ترین برنج 
ایراني یعنــي نيم دانــه پرمحصــول در ميادین 
ميوه وتره بار 23هزار تومان قيمت خورده و عمال در 
به صرفه ترین مراكز خرید نيز شهروندان هيچ برنجي 

با قيمت كمتر از 23هزار تومان پيدا نمي كنند.
اعالم خبر كاهــش بيش از 18درصــدي توليد و 
برداشــت برنج به دليل خشكســالي و كم بارشي 
امسال، با ایجاد جو رواني در بازار برنج، قيمت این 
محصول را در یك  ماه اخير به شدت باال برده است. 
شــركت بازرگاني دولتي در هفته هاي اخير براي 
جلوگيري از رشد بيشتر قيمت ها، بيش از 100هزار 
تن برنج وارداتي را از محل ذخایر استراتژیك در بازار 
توزیع و اعالم كرده است  توزیع برنج از محل ذخایر 
را تا ایجاد تعادل در بازار ادامه خواهد داد؛ اقدامي 
كه نه  تنها تأثير كاهشــي بر قيمت ها در بازار برنج 
نداشته بلكه با توجه به ممنوعيت دوره اي واردات، 
مورد انتقاد شدید واردكنندگان قرار گرفته است. 
2 ماه از آغاز فصل برداشت برنج مي گذرد و براساس 
تصميم دولــت براي حمایــت از توليدكنندگان، 
واردات برنج از آغاز فصل برداشت یعني مرداد ماه 
تا پایان آبان ماه ممنوع است. این ممنوعيت، روند 
كند واردات برنج را نيز كه از ابتداي امسال جریان 
داشــت، به كلي متوقف و بازار برنج را با مشكالت 
بيشتري مواجه كرده است. كل واردات برنج امسال 
250هزار تن بــوده و ۷0هزار تن برنج خارجي نيز 
به دليل همزمان شــدن با فصل ممنوعيت واردات 
در بنادر رسوب كرده است. واردات برنج در امسال 
نسبت به مدت مشابه سال گذشــته نصف شده، 
درحالي كه كل واردات ســال 99 نيز در مقایسه با 

سال 98 كاهش 50درصدي داشت.

همزمان با رشد آهسته و پيوسته نرخ سود بين بانكي

شاخص هاي بورس همگام با روند رشد نرخ سود بين بانكي در حال نزول هستند

قيمت برنج مرغوب ایراني در ميادین 4۷ هزار تومان و ارزان ترین برنج نيم دانه 23 هزار تومان است جذابيت پاركينگ پول افزايش يافت
موج گراني برنج به ميادين رسيد یادداشت

سلطان كشي در اقتصاد

این روزها باز هم بحث گراني برخي كاالها نقل محافل است، اما 
وقتي صحبت از دليل این گراني ها مي شود در صداوسيما و برخي 
از دیگر رسانه ها از دليل گراني، گرانفروشي برخي  از سودجویان 
و سوء اســتفاده دالالن عنوان مي شــود. راه حل پيشنهادي هم 

افزایش نظارت و برخورد با متخلفان است. 
در این ميان برخی بهترین راهكار را قطع ارتباط قيمت كاالها با 
قيمت دالر عنوان مي كنند و حتی  یك نفر كشف قيمت براساس 

عرضه و تقاضا را شرك آميز خوانده بود.
 اكثر مردم هم آنچه از اصول اقتصــاد مي آموزند از طریق همين 
رسانه ها و نخبگان اســت و همه فرصت مطالعه كتب اقتصادي 
را ندارند. پس آنچه ما در رســانه ها عنــوان مي كنيم درحقيقت 
نوعي آموزش كليات اقتصاد به آنهاســت و در قبال اظهارات مان 

مسئوليت داریم.
وقتي با ادبيات فعلي با مردم صحبت مي كنيم به غلط به آنها القا 
مي كنيم كه دستان پشت پرده هميشه مشغول مدیریت بازارهاي 
مختلف هستند و ســلطان هاي بازار عامل گران شدن كاالهاي 
موردنياز آنها هستند. این طرز تلقي غلط از منطق حاكم بر بازار 
باعث مي شود از مردم زیاد بشنویم كه راه حل همه مشكالت بگير 
و ببند و اعدام و سلطان كشي است و البته چقدر سلطان تعزیر و 

اعدام كردیم و مشكلي حل نشد.
درحقيقت ریشه این آدرس غلط دادن به مردم فرافكني دولت ها 
بوده است. دولت ها براي سلب مســئوليت از خود و عجزشان در 
حل مشكالت ریشه اي و ساختاري اقتصاد هميشه به یك دست 
پشت پرده موهوم احتياج داشته اند كه تقصير مشكالت را به گردن 
او بيندازند. درحقيقت دولت ها موفق شده اند این پيام اشتباه را به 

نوعي تلقي عمومي در جامعه مبدل كنند.
هيچ كس جرأت نمي كند به مــردم بگوید وقتــي درآمد ارزي 
كشور پایين مي آید به واسطه متناسب نبودن دخل و خرج دولت 
عيالوار ارزش پول ملــي پایين مي آیــد و در نتيجه ارزش همه 
 كاالها و خدمات به تناسب افزایش پيدا مي كند و هيچ كسي هم 
نمي تواند جلوي گراني ها را بگيرد؛ مگر با سياســت هاي پولي و 
مالي و تنظيم مخارج دولت متناســب با درآمدهاي آن و تقویت 

ارزش ارز ملي.
كاش مسئوالن و رسانه ها بدانند و به مردم هم بياموزند كه بازار 
نه توسط معدودي از افراد سودجو و ســلطان ها قابل مدیریت و 
كنترل است و نه از بخشــنامه، مصوبه و دستور تبعيت مي كند. 
بازار و فرایند كشف قيمت تنها از عرضه و تقاضا و اصول حاكم بر 
اقتصاد تبعيت مي كند و مشــكالت آن تنها با اصالح زیرساختي 

اقتصاد قابل حل است.

محمد حسني سعدي
كارشناس اقتصاد اجتماعي

 قيمت انواع برنج در ميادين ميوه و تره بار تهران)هركيلوگرم به تومان(
قيمت كنونيقيمت مردادقيمت فرورديننام محصول

30.40035.90043.000دودي پرمحصول
28.90032.90036.000شيرودي

32.90038.90047.000طارم اصل
32.90038.90047.000هاشمي
32.90039.90047.000دم سياه

32.50035.500-ندا
29.90034.90038.900فجر

19.90024.50028.000نيم دانه معطر
16.90019.00023.000نيم دانه پرمحصول

25.50028.90032.000انواع برنج معطر
18.50018.50018.500وارداتي هندي )تنظيم بازار(

12.50012.500-وارداتي تايلندي )تنظيم بازار(
35.00038.900-قهوه اي

نزولي بازار ســهام آغاز شــده حجم 
سرمایه گذاري ســهامداران حقيقي 
در بازار اوراق بدهــي افزایش یافته و 
در این مــدت 2100ميليارد تومان از 
منابع ســهامداران حقيقي وارد بازار 
اوراق با درآمد ثابت شــده است. این 
معامالت مربوط بــه معامالت ثانویه و 
به غيراز معامالتي است كه سهامداران 
حقوقي انجام داده انــد. بخش عمده 
معامالت بــازار اوراق بدهي در اختيار 
صندوق ها و ســرمایه گذاران حقوقي 
بزرگ اســت. بانك مركزي در آخرین 
حراج خود 13هزار و 200ميليارد تومان 
اوراق بدهي فروخت كه ركورد تازه اي 
در ســال جاري بود. بخش عمده این 
اوراق را صندوق هاي ســرمایه گذاري 
خریدند. آمارهاي بانك مركزي نشان 
مي دهــد در آخرین حــراج این بانك 
براي فروش اوراق بدهي، صندوق هاي 
ســرمایه گذاري ۷هزار ميليارد تومان 
اوراق بدهــي خریده انــد و به معناي 
آن اســت كه بخش مهمــي از منابع 
صندوق هاي ســرمایه گذاري در حال 
ورود به بازار اوراق بدهي اســت. ظرف 
ماه هاي گذشــته با اجــراي مقررات 
جدید در سازمان بورس، صندوق هاي 
سرمایه گذاري مي توانستند تا 25درصد 
از كل دارایي هــاي خود را در ســهام 
سرمایه گذاري كنند اما به نظر مي رسد 
رفته رفته به دليل تغييرات ایجادشده 
در متغير هــاي اقتصــادي و افزایش 
جذابيــت در نرخ بــازده اوراق بدهي، 
حجــم ســرمایه گذاري صندوق هاي 
سرمایه گذاري در اوراق بدهي به روال 
ســابق بازگردد و بخش عمده منابع 
ایــن صندوق ها دوباره صــرف خرید 
اوراق بدهي شــود. به نظر مي رسد با 
نزول شاخص هاي بورس سهامداران 
در حال مهاجرت به ســمت پاركينگ 
پول هســتند. در ادبيات مالي از بازار 
اوراق بدهي به عنوان پاركينگ پول یاد 
مي شود و زماني كه شاخص بورس در 
خطر نزول باشد سهامداران به سمت 
بازار اوراق بدهي پنــاه مي برند. طبق 
اطالعــات موجود شــاخص بورس از 
هفتم شهریور تاكنون بيش از 10درصد 
افت كرده و چنانچه ایــن روند نزولي 
ادامه پيدا كند سرعت خروج نقدینگي 
از بورس و ورود به بازار اوراق با درآمد 

ثابت هم افزایش خواهد یافت.
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گزارش  

تشنگي آذربايجان غربي در قهر برف و باران
استان سردسير آذربایجان غربي امسال از 
خشكســالي امان نيافت؛ منطقه اي كه به 
باران هاي بهاري و برف سنگين زمستان شهرت دارد سال آبي جاري را با 
تغييرات شدید آب و هوایي و كاهش شدید بارندگي آغاز كرد؛ شرایطي كه 
نه فقط وضعيت تامين آب آشاميدني استان را با مشكل مواجه كرد بلكه به 

بخش كشاورزي به ویژه در روستاها نيز رسيد.

كاهش بارندگي
مدیركل هواشناســي آذربایجان غربي به همشــهري مي گوید: ميزان 
بارندگي ها در استان در ســال آبي ای كه گذراندیم 23۶.4درصد بود كه 
نسبت به پارسال 3۵درصد و نسبت به دوره بلندمدت 29درصد كاهش 
یافت. حبيب عبدلي در ادامه مي افزاید: در ســال آبي جاري بيشــترین 
بارش استان از شهرستان سردشــت با 4۷۵.۶ميلي متر و كمترین بارش 
از شهرســتان چالدران با 1۵4.8ميلي متــر و ۵3درصد كاهش گزارش 
شد.  او با بيان اینكه بارش در حوضه آبریز دریاچه اروميه در این سال آبي 
144.8ميلي متر بوده اســت، مي افزاید: این ميزان بارش نسبت به دوره 
مشابه سال گذشــته 33درصد كاهش و نسبت به دوره آماري بلندمدت 
3۶درصد كاهش را نشــان مي دهد؛ كاهشــي كه بالفاصله بر بخش آب 
آشاميدني و همچنين كشاورزي شهرها و روستاهاي این استان اثر منفي 

گذاشت.

آبرساني سيار كفاف نمي دهد
سيف اهلل خادمي، یكي از اهالي روستاي حصار بهرام اروميه در این باره به 
همشهري مي گوید: اواخر مرداد چاه روستا كامال خشك و روستا به طور 
كامل از آب محروم شد. مدتي است آب براي آشاميدن، استحمام و نظافت 
نداریم. مسئوالن فكر مي كنند با آبرساني با تانكر مسئله حل مي شود اما 
اینطور نيست. باید مجوز حفر چاه دیگري بدهند، تازه اگر در چاه هاي دیگر 
هم به آب برسيم. ميرعلي شــعباني، یكي از اهالي روستاي گوچين قلعه 
اروميه است. او نيز از دسترسي نداشــتن به آب در روستا گالیه مي كند 
و مي گوید: بيشــتر اهالي ما پير و مسن یا مریض هستند. تابستان بسيار 
سختي را گذراندیم و به نظر مي رسد پایيز هم برایمان اینگونه خواهد بود. 
او با بيان اینكه آب تانكر كفاف رسيدگي به افراد مسن و بيمار را نمي دهد، 
توضيح مي دهد: برخي از اهالي روستا كه كسي را ندارند و  با پشت خميده 
و درد دست و پا   باید آب را خودشان جابه جا كنند مگر اینكه  كسي از در و 
همسایه به دادشان برسد. به ما قول دادند پيش از عيد غدیري كه گذشت 
مشكل آب روستا رفع شود اما با گذشــت چند ماه از عيد غدیر هنوز این 

مشكل پابرجاست.
 

آبرساني سيار به 200روستا
آذربایجان غربي به واســطه داشــتن 20رودخانه پــرآب، از غني ترین و 
سالم ترین مناطق كشــور از نظر بهره مندي از آب آشاميدني محسوب 
مي شود اما خشكسالي هاي مداوم، روستایيان استان را با كم آبي مواجه 

كرده است.
در سال هاي اخير لوله كشي آب بهداشتي براي حدود 200روستا تسریع 
شد اما در یكي،دو سال اخير آب آشاميدني اهالي 100روستاي استان در 

بحران بي آبي به صورت سيار تأمين مي شود.
بنابر اعالم شركت آب و فاضالب استان، روستاهاي داراي آبرساني سيار 
2دسته هستند؛ برخي روستاها از قبل داراي مشــكل كم آبي بوده اند و 
تعدادي نيز در فصل تابســتان و به دليل خشك شــدن منابع آبي داخل 
روستا دچار كمبود آب شده اند و آبرساني سيار به آنها تا آغاز فصل بارندگي 

ادامه دارد.
براي حدود 30روستا كه از قبل داراي مشكل كم آبي بوده اند پروژه هایي در 
دست اقدام است تا با ساخت مجتمع هاي روستایي، آبرساني پایدار انجام 
شود. در این ميان در هفته هاي اخير به دليل بروز مشكل آب آشاميدني به 
8روستاي بخش ارس شهرستان پلدشت با بيش از 1۷00 خانوار آبرساني 

سيار انجام مي شود.

مناقصه 60چاه جديد
رئيس هيأت مدیره و مدیرعامل شــركت آب و فاضالب آذربایجان غربي 
از برنامه ریزي براي حفر 100چاه جدید در اســتان تا پایان امسال خبر 
مي دهد و به همشهري مي گوید: این اقدام در راستاي مقابله با تنش آبي 
انجام مي شود. از این تعداد مراحل مربوط به مناقصه ۶0چاه در حال انجام 
است كه تا پایان ســال مالي جاري عمليات اجرایي آنها به اتمام خواهد 

رسيد.
لطيف خوش سيرت، تهيه و توزیع ۶0تانكر آبرساني جدید به شهرستان ها 
به ظرفيت 120هزار  ليتر، تجهيز و راه اندازي 2تانكر آبرســاني سيار به 
ظرفيت 1۶هزار ليتر، فعاليت شــبانه روزي 13تانكر آبرســاني سيار در 
اســتان و توزیع بيش از 1۶ميليون ليتر آب آشــاميدني در ۵ماه اخير، 
استفاده از چاه هاي رزرو در ماكو، چاه هاي اشخاص حقيقي در شاهين دژ 
و بوكان، ظرفيت ناوگان آب رساني سایر دستگاه ها و هماهنگي با شركت 
توزیع نيروي برق براي قطع نشدن برق در فيدرهاي حساس تامين آب 
آشاميدني و احصاي روستاهاي مواجه با تنش آبي و اقدامات پيشگيرانه 
را از مهم ترین اقدامات پيشگيري و مقابله با بحران و تنش آبي در استان 

اعالم مي كند.
او اضافه مي كند: برنامه ریزي براي افزایش ظرفيت مخازن ذخيره آب به 
ميزان 40هزار مترمكعب از دیگر اقدامات در دست اجرا براي مقابله با تنش 
آبي استان است. عمليات اجرایي تكميلي این ميزان مخزن ذخيره آب در 

سال جاري خاتمه خواهد یافت.
به گفته خوش سيرت، ظرفيت مخازن موجود استان هم اكنون 402هزار 

مترمكعب و ظرفيت مخازن در مدار 398هزار مترمكعب است.

ستاره حجتي
خبرنگار

كرماني ها به استقبال كشت پاييزه رفتند
كرمان سال زراعي و آبي گذشته را با چالش هاي فراواني پشت سرگذاشت 

كه مهم ترین آن كاهش بارش ها و روند طوالني شدن خشكسالي بود. این خبر
مسئله بر تنش آبي منطقه افزود و كشــاورزان و بهره برداران زراعي و باغي 
استان را با مشكالت عدیده اي روبه رو ســاخت. به گزارش گروه ایرانشهر، انتظار مي رفت 
كرماني ها در ســال زراعي و آبي جاري با كمبود ميــزان آب و در نتيجه كاهش مناطق 
زیركشت همراه باشند كه این مسئله اتفاق نيفتاد و كارها مانند روال گذشته ادامه دارد و 

كشاورزان كرماني به استقبال كشت پایيزه رفتند.

كمبود منابع آبي نداريم
رئيس سازمان جهادكشاورزي كرمان به همشــهري مي گوید: كشاورزان منطقه جنوب 
كرمان با كمبود آب روبه رو نيستند، زیرا شرایط آب و هوایي این منطقه با سایر نقاط استان 
به ویژه شمال كرمان متفاوت است. سعيد برخوري، با بيان اینكه در جنوب كرمان بارش ها به 
نسبت بهتر از شمال استان است، مي افزاید: به همين دليل سطح آب هاي زیر زميني باالتر 
است و برداشت این آب ها ممنوع نيست. برهمين اساس آب مورد نياز كشاورزان از منابع 
زیر زميني تامين مي شود. فرامرز رستگار، مدیر زراعت سازمان جهادكشاورزي كرمان هم 
با بيان اینكه كشاورزان كرماني با كشت سيب زميني و پياز به استقبال كشت پایيزه رفتند و 
سال زراعي جدید را آغاز كرده اند، مي گوید: شرایط براي كشت گندم و كلزا در مزارع استان 
فراهم است و كشاورزان با آماده كردن زمين ها منتظر زمان كشت این محصوالت هستند 

كه براساس پيش بيني ها كشت گندم و كلزا در دهه دوم مهر انجام مي شود.

فراهم شدن بذر كشت پاييزه 
رئيس سازمان جهادكشاورزي كرمان با اشــاره به آغاز زمان كشت محصوالت پایيزي و 
محصوالت زراعي از قبيل گندم، جو، كلزا و سایر محصوالت مي گوید: بذر قابل كشت در 
فصل پایيز براي كشاورزان نقاط مختلف این استان تهيه شده است. عباس سعيدي با اشاره 
به اینكه كشاورزان مي توانند در نقاط مختلف استان كرمان بذر كشت پایيزه به ویژه بذر 
گندم را تهيه كنند، مي افزاید: انواع كودهاي شيميایي مورد نياز كشت محصوالت زراعي 
نيز در اختيار كشاورزان قرار گرفته است. رئيس ســازمان جهادكشاورزي استان كرمان 
تأكيد مي كند كه كشــاورزان زمين هاي زراعي خود را براي كشت به موقع در فصل پایيز 
آماده سازي  كنند. سعيدي، ميزان مورد نياز مصرف كودهاي شيميایي در خاك و مبارزه با 
آفات را در افزایش عملكرد محصوالت كشاورزي در پایان فصل پایيز مؤثر مي داند و توصيه 
مي كند كه كشاورزان از اكنون در مناطق سردسير، معتدل و گرمسير آمادگي الزم را براي 
كشت محصوالت داشته باشند. وي ادامه مي دهد: كشاورزان با كارشناسان مناطق خود 
درباره زمان كشت و تهيه بذر مخصوص به ویژه گندم هماهنگ باشند و كودهاي شيميایي 

كه براي مصرف توصيه مي شود را در ابتداي فصل به خاك زمين زراعي خود اضافه كنند.

فعاليت در امــور خيريه را از چه زماني 
آغاز كرديد؟

هميشه در پاســخ به این پرســش مي گویم از بدو تولد. 
از زماني كه خداوند من را خلق كــرد؛ در خانه قدیمي و 
زیبایمان چشمانم را باز كردم و دنيا را دیدم. خانه مان پر 
از رفت وآمد بود. در خانه به روي همه باز بود. مادربزرگم 
شاعر، طبيب و اندیشمند بود و مردم براي مداوا و یادگيري 
ادبيات، شعر و قرآن به خانه  ما مي آمدند. پدرم نيز طبيب 
و ادیب بود و همواره از خدمت به مردم ابراز خشــنودي 
مي كرد. به خاطر همين مي گویم از بــدو تولد با كارهاي 
خير پدر، مادر و مادربزرگم آشــنا شدم و درك كردم كه 
نيكوكاري وظيفه اي انسان دوســتانه است كه بر گردن 
آدمي نهاده شد. خواندن، نوشــتن و قرائت قرآن را پيش 
مادربزرگم آموختم و به دبســتان رفتم. تا ســال1314 
كه به ســن تكليف رســيدم و باز هم براي كسب دانش 
نزد مادربزرگم بازگشــتم و به عنوان پزشكيار در كنارش 

مشغول به كار شدم.
به هر حال اين شكل جدي 
و سازمان يافته فعاليت هاي 
خيريه بايــد از جايي آغاز 

شده باشد.
باز هم به همان خانه برمي گردد 
و البته به تدریس. من در خانه اي 
قد كشيدم كه در آن مدام كالس 
درس برگزار مي شد. مادربزرگم 
نيمــي از روز بــه تدریــس 
مي  پرداخــت و نيــم دیگر به 
طبابت مشغول بود. سال1324 
و در نوجوانــي ازدواج كــردم. 
همسرم از اقوام بود و شناخت 

داشتيم. دبيري مهربان بود كه دانش آموخته فلسفه و امور 
تربيتي بود و در شهر بيجار تدریس مي كرد. عبور از مسير 
كوهستاني بيجار سخت بود اما به عشق بچه ها دشواري راه 
را به جان مي خرید. مدتي بعد از بيجار به قم منتقل و مدیر 
یك دبيرستان شد. هميشه عاشق تدریس بودم. زندگي 
در كنار مادربزرگم و عشــق همسرم به تدریج عالقه ام به 
آموزش را بيشتر كرد. به صورت داوطلبانه و بدون دریافت 
ریالي دستمزد در دبستاني كه یكي از دوستانم در آن معلم 

بود، هفته اي 28 ساعت مشغول به كار شدم.
جرقه هاي تأسيس مدرسه از همين جا 

زده شد؟
بله. چند ســال تدریس و حضور در كنار دانش آموزان بر 
اشتياقم به معلمي و كودكان افزود تا جایي كه روزي به 
همسرم گفتم دوســت دارم مدرسه اي با مدیریت خودم 
داشته باشــم كه كودكان محروم و یتيم در آن تحصيل 
كنند. او هم مرا براي تاسيس مدرســه تشویق كرد.  ماه 
رمضان بود. فرداي همــان روز با دهــان روزه به تهران 
رفتم تا از وزارت آموزش و پرورش پيگير شوم. وزیر وقت 
همسرم را مي شناخت. پيش از آنكه وزیر شود به منزل ما 

رفت و آمد داشت.
توانستم از وزیر اجازه  تاســيس مدرسه را بگيرم. آن قدر 
ذوق داشتم كه هنوز تاریخ دقيق را یادم هست؛ 1۵اسفند 

سال1340 بود. ســپس به دفتر آموزش و پرورش در قم 
رفتم. مي ترسيدم به تعطيالت بخوریم و تاسيس مدرسه 
عقب بيفتد. با همسرم به دفتر مدیر آموزش و پرورش قم 
رفتيم. خسته و رنگ پریده بودم و به خاطر روزه و دوندگي 
كه از ابتداي صبح داشتم حتي به سختي مي توانستم حرف 
بزنم. اواخر وقت اداري بود و رئيس آموزش و پرورش قم 
از ما خواســت روز بعد مراجعه كنيم. من مخالفت كردم. 
مي دانستم در یك روز هم مي توانم بخشي از كارها را پيش 
ببرم. در نهایت همان روز موفق به دریافت مجوز تاسيس 

مدرسه شدیم و از روز بعد كار آغاز شد.
فوري ساخت مدرسه را آغاز كرديد؟

نمي توانستيم اقدام به ساخت كنيم. خانه اي اجاره كردم 
و مدرســه دخترانه »جوادیه« دایر شــد. تمام عشق و 
انرژي ام خدمت به این مدرسه و دانش آموزان محرومش 
بود. همســرم تا جایي كه مي توانســت كمك مي كرد. 
ســاختمان چند اتاق داشــت كه دو تاي آنها زیرزمين 
بود. همســرم اعتقاد داشــت 
مدرسه  خانه دوم دانش آموزان 
اســت و بچه هاي محروم باید 
جایي درس بخوانند كه از خانه 
خود شان بهتر باشد. به همين 
دليل حضور بچه ها در زیرزمين 
را شایســته  دانش آمــوزان 
نمي دانست. از طرفي هم پولي 
براي اجاره  جاي بهتر نداشتيم. 
خانه مــان را فروختيــم و صد 
تومان پس اندازمان را روي آن 
گذاشتيم. من هم صد تومان از 
فاميل  و آشنایان قرض كردم. 
این پول را در اختيار شخصي به 
نام حاج حسن بنا قرار دادیم و از او خواستيم مدرسه اي در 
خور ایتام و كودكان بي بضاعت بسازد. 10خرداد1341با 
كلنگي كه حاج آقا بشيري زیر یك درخت انار به زمين زد، 
ساخت مدرسه آغاز شــد. به حاج حسن تأكيد مي كردم 
مدرسه باید براي اول مهر آماده شود. شكر خدا اول مهر 

بچه ها سر كالس حاضر شدند.
يعني در 114روز مدرسه ساخته شد؟

باوركردني نبود. البته خيلي ســختي كشيدیم و زیر بار 
قرض رفتيم. من هر چه طال داشتم فروختم. البته به جز 
همان خانه و اندك طالي من سرمایه دیگري نداشتيم. 
هنگام فروختن طالها چشم ام به كفه ترازو بود تا پایين تر 
برود و پول مدرسه تامين شود. اما آن قدر كه انتظار داشتم 
پایين نرفت. لحظه  آخــر حلقه ازدواجم را از انگشــتم 
درآوردم و داخل كفه انداختم. خيلي دوستش داشتم، اما 

هدف مان با ارزش تر بود.
همسرتان هيچ مخالفتي نداشت؟

هميشه مشوق بود. او هم در خانواده اي تربيت شد كه به 
نيكوكاري مانند یك وظيفه  انساني نگاه مي كردند. پس 
از ازدواج به خاطر تشویق همســرم و انگيزه  مضاعفي كه 
مي داد دامنه فعاليت هایم بيشتر شد. وقتي كه باید براي 
همسرم مي گذاشتم را صرف فعاليت هاي خيریه مي كردم. 
همه   ساعت هایي كه تنها مي ماند من در خيریه یا كوچه 

و پس كوچه ها پيگير كارهاي مددجویان بودم و او هرگز 
شكایت نكرد. چادر به ســر در كوچه هاي قم، زمستان ها 
در گل و الي و تابســتان ها زیر آفتــاب پيگير كارهاي 
مددجویان و بيماران بودم و خســته به خانه مي رسيدم. 
هرگز نمي پرســيد كجا بودي؟ چرا دیر آمدي؟ چرا غذا 
نداریم؟ چادرم را مي گرفت و اگر خاكي یا گلي بود به تشت 

آب مي انداخت و برایم چاي مي آورد.
 ۷2سال با مردي زندگي كردم كه همدل و همراهم بود. 
هرگز موضوعي براي بحث و كلنجار بين مان پيش نيامد. 
نگاه مان به زندگي بسيار شــبيه بود. اگر اختالف نظري 
وجود داشت با مهرباني و گفت وگو حل مي كردیم. هرگز 
نگاهي از سر خشم یا نامهرباني به هم نكردیم. از مادربزرگ 
و همسرم، خوب شــنيدن، خوب تشخيص دادن و خوب 

عمل كردن به آنچه یاد گرفته ام را آموختم.
حدود 20سال است كه عمده فعاليت تان 
در مؤسسه بزرگ خيريه داراالكرام است. همكاري 

با اين مؤسسه از كجا آغاز شد؟
مؤسسه  داراالكرام را آقاي جليليان سال1380تاسيس 
كرد. ســال1384آقاي جليليان و همسرشــان به خانه 
من در مهرشهر آمدند و خواستند همكاري كنم. درگير 
كارهاي مؤسســه خيریه خودم یعني »مهر كوثر« بودم 
و مشــغله ام زیاد بود اما پذیرفتم. به این نتيجه رســيدم 
كه نياز به كمك داریم تا بتوانيم مؤسســه را فعال كنيم. 
به دیدار زنده یاد پوران شــریعتي، همسر دكتر شریعتي 
رفتم و از ایشان كمك خواستم. در نخستين گام حوالي 
ساختمان مؤسسه )فاز اول شهرك غرب( به دبستان ها و 
دبيرستان ها سر زدیم و پيگير دانش آموزان نيازمند شدیم. 
2یتيم را شناسایي و به مؤسسه معرفي كردیم. البته این 
منطقه اعيان نشين است و من پيشنهاد دادم به مناطقي 
مانند نسيم شهر و اسالمشهر و شــهرك هاي حاشيه اي 
برویم. 12یتيم شناسایي كردیم كه نيازمند حمایت مالي 
براي ادامه تحصيل بودند. آن زمان هر هفته به نسيم شهر 
مي رفتيم و با مادران دانش آموزان تحت حمایت مالقات و 
درباره وضعيت زندگي، معيشت و وضعيت درسي بچه ها 
صحبت مي كردیم. تعداد دانش آموزان تحت سرپرستي 
داراالكرام به مرور افزایش یافت و سال138۶به 100نفر 
رســيد. همگي معدل باالي1۶ داشتند چون عالقه مند 
به نخبه پروري بودیم. كم كم تعــداد بچه ها باال رفت و از 
نقاط مختلف دانش آموزان بااستعداد كم  بضاعت معرفي 
شدند. البته با محدودیت مالي هم روبه رو بودیم. به تدریج 
با نيكوكاران درباره  حمایت مالي صحبت كردیم و اوضاع با 
كمك نيكوكاران بهتر شد. حاال بيش از ۶هزار دانش آموز، 
مورد حمایت مؤسســه داراالكرام هســتند. شعبه هاي 
مؤسسه هم در سراسر كشور بيشتر شده است. اما باالرفتن 
شعب و تعداد دانش آموزان نباید ما را از كيفيت غافل كند. 
با باالرفتن كميت به خاطر محدودیت بودجه، كيفيت افت 
مي كند. اميدوارم با همت نيكوكاران و تدبير اعضاي هيأت 

مدیره این اتفاق نيفتد.
منظورتان كيفيت آموزش است؟

وظيفه  ما یتيم داري است، نه صرفا مدرسه داري. یتيم داري 
نياز به محبت و توجه و رســيدگي مدام دارد. خداوند در 
قرآن مي فرماید: »یســألونك عن اليتامي« و به حضرت 
محمد)ص( تأكيد مي كند: »اي محمد از تو درباره اینكه 
براي یتيمان چه كرده اي ســؤال خواهد شد.« رسيدگي 
صرفا درســي موردنظر من نيست. بســيار مهم است به 
یتيمان سر بزنيم و از همه نيازهاي شــان با خبر شویم. 
در مهرشهر خيریه كوچكي به نام مهر كوثر دارم. در این 
خيریه پيش از آنكه به كميت و گســتردگي كارها توجه 
كنيم به كيفيت خدمات فكر مي كنيــم. در این خيریه 
گروه تحقيق، مــددكاران حرفه اي و روانشناســان با ما 
همكاري مي كنند. 300یتيم تحت سرپرستي و حمایت 
مهر كوثر قرار دارند كه 2۵نفرشان دانشجو هستند. آرزو 
دارم داراالكرام هم با توجه به تعدد بچه هایي كه زیرپوشش 

دارد، همواره به كيفيت خدمت نيز توجه كند.
پيگيري اين همه موضــوع و پرونده و 
رســيدگي به اين حجم از امور در اين سن دشوار 

نيست؟
روح یك جــوان را دارم و بر پيري غلبه كــرده ام. به افت 
جسمي اجازه نمي دهم روحم را دچار افت كند. با 9۶ سال 
سن همچنان فعاليت هایم را ادامه مي دهم. نشاط جسمي 
و روحي ام اول بــه ژن برمي گردد و دوم بــه تربيتم. در 
خانه پدري همه در حال جنب و جوش و فعاليت بودند. 
مادربزرگم در سن باال هم معلمي و طبابت را رها نكرد. پدر 
و مادرم از صبح تا پاسي از شــب در تالش بودند و بخش 
زیادي از فعاليت هاي شــان در راه رضاي خدا و آسایش 
خلق بود. من با این شيوه بزرگ شدم، جواني ام را پشت سر 
گذاشــتم و حاال كه به سالخوردگي رســيده ام به همان 
رویه ادامه مي دهم. تا زنده ام دســت از تالش براي مردم 
برنمي دارم. از والدین و مادربزرگــم آموختم كه زندگي 
یعني تالش و به جوانان توصيه مي كنم در هيچ مرحله از 

مسير زندگي دست از تالش برندارند.
نيروهاي زيادي بــراي انجام فعاليت 
خيرخواهانه تربيت كرديد؛ قصد بازنشســتگي 

نداريد؟
در هر سن و سالي باید كار كرد و اميد را نباید از دست نداد. 
بسياري از خانم هایي كه هم سن من هستند یا حتي در 
ســنين پایين تر قرار دارند هيچ فعاليت اجتماعي ندارند 
و مدام از دردهاي پيري شكایت مي كنند. سالخوردگي 
بخشي از زندگي اســت و باید با آن كنار آمد. مانند همه 
سالمندان دردهاي جسمي دارم، بدون كمربند طبي قادر 
به نشستن نيستم، پاهایم درد مي كند، پوكي استخوان 
دارم و قلبم ناراحت است. اما كسي ندیده از درد شكایت 
كنم یا كارهایم را به خاطر مشكالت جسمي عقب بيندازم. 
اتاقم پر است از كتاب هاي روانشناسي، تربيتي و كتاب هاي 

مذهبي است. 
مطالب تربيتي و مقاله هاي مختلف در نشریات را مطالعه 
 مي كنم و هنوز در حال یادگيري هستم. خدا را بابت این 
موهبت كه به 9۶سالگي رســيده ام، شكر مي كنم. هرگز 
به خاطر ضعف جســماني نمي گویم كاش ۶0یا ۷0سال 
زندگي كرده بودم. شاكرم كه خداوند عمري طوالني به من 
داد تا در راه خدمت به مردم و كودكان صرف شود. بركت 
عمل خير به انســان بازمي گردد. اگر قادرم به خلق خدا 

به ویژه كودكان خدمت كنم، از بركت كارهاي خير است. 

 زندگی یعنی تالش
روح یک جوان را دارم

گفت وگوی همشهری با »بدرالملوك امام« بانوی 9۶ساله كه نامش در فهرست 
100زن نامدار قرن قرارگرفت و به عنوان مادر خيریه ها شناخته می شود

مادر خيريه هاي ايران لقب گرفته و به 
تازگي اداره كل امور بانوان شهرداري گپ

تهران نامش را در فهرســت 100زن 
نامدار قرن قرار داده است. از 70سال پيش فعاليت 
در امور خيريه را آغاز كرده و تاكنون هزاران نفر در 
كشور از خدمات حمايتي مراكزي كه او تاسيس و 
مديريت كرده، بهره گرفته و بــراي خود زندگي 
ساخته اند. صحبت از بدرالملوك امام، بانوي 96ساله 
اهل ابهر است.  هنوز به 30سالگي نرسيده بود كه 
عالقه اش به كارهاي خير و فعاليت هاي اجتماعي را 
با راه اندازي مؤسسه فرهنگي جوادي در قم آغاز 
كرد. 36ساله كه شد تصميم گرفت هر چه سرمايه 

اندوخته صرف تأسيس يك مدرسه دخترانه كند؛ 
مدرسه جواديه را تأسيس كرد و حاال در چند قدمي 
100ســالگي اش نام چند مؤسسه خيريه معتبر به 
حضور و تالش او گره خورده اســت. رئيس و عضو 
هيأت مديره ســه مركز خيريه داراالكرام حضرت 
ابوالفضل)ع(، سلوك پويا و مهر كوثر در تهران و 
كرج است؛ مراكزي كه نگاه شان صرفا تأمين برخي 
نيازهاي مادي براي كودكان محروم نيســت بلكه 
حمايت همه جانبه  آموزشي، فرهنگي، بهداشتي و 
درماني از دانش آموزان زيرپوشش  را مدنظر دارند. 
هر چند نامش به واسطه اثرگذاري در زندگي هزاران 
انسان براي هميشه در تاريخ فعاليت هاي خيريه و 
اجتماعي اين كشــور ثبت شــده اما بــه بهانه 
قرارگرفتن نامش در فهرست 100زن نامدار ايران در 

يك سده اخير، گفت وگويي با او داشتيم.

اشكان جهان آراي
خبرنگار

در هر سن و ســالي باید كار كرد و 
اميد را نباید از دست نداد. بسياري 
از خانم هایي كه هم سن من هستند 
یا حتي در سنين پایين تر قرار دارند 
هيچ فعاليت اجتماعــي ندارند و 
مدام از دردهاي پيری شــكایت 
مي كنند. ســالخوردگي بخشي از 

زندگي است و باید با آن كنار آمد
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   خطر براي زيســت 
جانوري و گياهي

براســاستحقيقيكهدهه80در
پاركملــيبوجاقانجامشــد،
درمجموع۲۳۴گونــهپرندهاز
۴۹تيرهمختلفدرآنمشاهدهشد
كه۱۲گونهآنازجانوراندرمعرض
خطرانقراضبودند.بدينترتيب
هرنوعآتشسوزيدراينپارك
حفاظتشده،خطريجديبراي
زيستجانوريوگياهياينپارك
مليمحسوبميشود.انواعقو،
غاز،مرغابــي،فالمينگو،آنقوت،
چنگر)پرال(،پرســتويدريايي،
بوتيمار،قار،خوتكا،مرغســقا،
گيالنشاه،گيالر،كشيم،لكلك،
كاكايي،بــاكالن،حواصيل،درنا،
قرقاول،بلدرچين،چاخلق،زنگوله
بال،سليم،خروسكولي،آبچليك،
ابيا،پاشلك،تليله،جغد،چكاوك،
داركــوب،هدهد،ســبزهقبا،
زنبورخوار،ماهيخوركوپرندگان
شكاريمانندانواععقاب،كوركور،
سارگپه،ســنقر،عقابدريايي،
هما،قرقي،طرالن،پيغو،ترمتاي،
دليجــه،ليل،باالبــان،الچينو
بحري،سســك،پپت،زردهپره،
توكا،قمــري،چرخريســك،
مگسگير،دمجنبانك،ســنگ
چشم،بلبل،سينهسرخ،كوكوو
چلچلهازجملــهپرندگانبوجاق
هستند.البتهتعدادپرندگانبومي
ســاكناينپارك،فقط۲0گونه
اســتوبقيهازپرندگانمهاجرو
عبوريهستندكهبيشترآنهافصل
زمستانرادرمنطقهميگذرانند
وســپسبهزادگاههــايخود
بازميگردند.شناگربلوطيپرنده
نادرياستكهتاكنونفقط۲بار
درايرانديدهشدهكهيكباردر
بوجاقوبارديگردرجنوبكشور
بودهاست.پرندگاننادرديگري
عروسغاز،فاالروپ،غازپازرد،و
غازپيشانيسفيدكوچكهمدر
اينمنطقهديدهشدهاند.همچنين
حضورپرندگانيمثلطرقهكوهيو
چكچكابلقكهمعموالدرمناطق
كوهستانيزندگيميكنندتعجب
كارشناســانرابرانگيختهاست.
بيشاز۵0گونهازآبزيانمختلف
همدرمنطقهشناساييشدهكه
ماهيسفيد،كپور،اردكماهي،
كلمه،ماهــيكاراس،اليماهي،
سيمپركوسرخبالهازجملهآنها
هســتند.همچنينفكخزري،
تنهاپســتانداردريايخزرهم
درايــنمنطقهديدهميشــود.
تعدادگونههايگياهيشناسايي
شدهدراينمنطقههم۲۴8گونه

است.

آتشي كه در روزهای  اخير 
منابع
به جان پارك ملي بوجاق در طبيعي

استان گيالن افتاد، 8هكتار 
از درختان و پوشــش گياهــي پارك را 
درگير آتش كرد. برآوردها نشان مي دهد 
5هكتــار از این منطقه به طــور كامل در 

آتش سوخته است.
مدیــركل مدیریــت بحــران گيالن در 
گفت وگو بــا خبرگزاري ها با اشــاره به 
وقوع حریق ها در ســطح منطقه بوجاق 
كياشهر گفت: از ســاعت11 روز جمعه 
چند حریق همزمان در منطقه آغاز شد، 
اما نيروهاي یگان حفاظت محيط زیست و 
منابع طبيعي شهرستان آستانه اشرفيه با 
همكاري آتش نشاني و هالل احمر اقدام به 

اطفاي كامل حریق تا ساعت1۷ كردند.
 امير مرادي از شعله ور شدن مجدد حریق 
در منطقه بوجــاق از عصــر روز جمعه 
خبر داد و یادآور شــد: متأسفانه وسعت 
آتش ســوزي در این مرحله بســيار زیاد 
بود و فرماندار آستانه اشــرفيه اعالم كرد 
كه وضعيت حریق از كنترل شهرســتان 
خارج شده است. مدیركل مدیریت بحران 
گيالن با بيان اینكه اســتاندار خواستار 
ورود نيروهاي حفاظتي و آتش نشــاني 
شهرســتان هاي همجــوار جهت اطفاي 
حریق پــارك ملي بوجاق شــد، تصریح 
كرد: با هماهنگي ســتاد مدیریت بحران 
اســتان تمام عوامل امدادي و حفاظتي 
محيط زیســت و منابع طبيعي استان در 
شهرســتان ها و شــهرداري هاي اطراف 
منطقه بوجاق ازجمله الهيجان و منطقه 

آزاد انزلي را وارد عمل كردیم.
 آتش نشانان رشــت نيز آماده باش بودند 
كه درصورت افزایش حریق اقدام به اطفا 
كنند. مرادي با اشــاره بــه ورود عوامل 
مردمي و بسيجي و دهياران جهت اطفاي 
حریق، خاطرنشــان كرد: با آتش برهایي 
كه اطراف منطقــه ایجاد كردیم موفق به 
مهار آتش تا ساعت 23 روز گذشته شدیم. 
وي وسعت حریق رخ داده در پارك ملي 
بوجــاق را 8هكتار دانســت و ادامه داد: 
هم اكنون آتش سوزي كامال مهار شده و 
5هكتار كامال سوخته است، اما با حضور 

به موقع نيروهاي امدادي و آتش نشــان 
از ســرایت حریق به جنگل هاي منطقه 
جلوگيري شــد و فقط مراتع و نيزارهاي 

منطقه خسارت دید. 
مدیركل مدیریت بحــران گيالن، عوامل 
دخيل در این حادثه را انساني دانست كه 
با نيات سوء دست به چنين اقدامي زدند و 
گفت: معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع 
جرم دادگســتري گيالن نيز در منطقه 

حضور داشت و پيگير موضوع است.

مشخصاتبوجاق
پارك ملــي بوجــاق واقــع در منطقه 
حفاظت  شده بندر كياشــهر شهرستان 
آستانه اشرفيه اســتان گيالن قرار گرفته 
است. این منطقه نخســتين پارك ملي 
خشكي - دریایي ثبت شده در ایران است 

كه 3260هكتار وسعت دارد. از این مقدار 
حدود 1600هكتار آن محوطه دریایي، 
حدود 160هكتار محوطه تاالبي و بقيه آن 
محوطه خشكي شامل زمين هاي ساحلي، 
جلگه اي و علفزار اســت. این منطقه در 
شــمال به دریاي خزر و از جنوب به بندر 
كياشــهر، از غرب به رودخانه اوشــمك 
و شــهر زیباكنار و از شــرق به روستاي 
اميركياسر مي رسد و از شــمال تا عمق 
6متري دریاي خزر در منطقه كياشــهر 

ادامه پيدا مي كند.
پارك ملي بوجاق شامل 3تاالب كياشهر 
در شــرق، بوجاق در غرب و 22بهمن در 
مركز همراه دلتاي ســفيدرود، جلگه ها 
و علفزارهــاي غرب دلتاي ســفيدرود و 
زمين ها و آب هاي ســاحلي دریاي خزر 
تشكيل مي شــود. این منطقه از سال81 

به عنــوان پارك ملــي ثبت شــد. البته 
تاالب كياشهر از سال54 به عنوان تاالب 
بين المللي تعيين و براساس كنوانسيون 

رامسر مورد حفاظت قرار گرفت.

احتمالارتباطمتخلفانوآتش
یك روز پيش از آغاز آتش در پارك ملي 
بوجاق، برخي از متخلفان محيط زیست 
گيالن بــه مراجع قضایي معرفي شــده 

بودند.
 آنگونه كه ساســان اكبري پور، فرمانده 
یگان حفاظت محيط زیست گيالن اعالم 
كرده بود، از ابتداي سال جاري تعداد این 
متخلفان در استان به 89نفر رسيده است 
كــه در زمينه هاي متعــدد ارتكاب جرم 
ازجمله شكار غيرمجاز، برداشت غيرمجاز 
شن و ماسه و تصرف و تخریب اراضي ملي 

دستگير شدند. از سویي طي 10روز اخير 
26قبضه انواع سالح شكاري از متخلفان 
به دست آمده كه مربوط به شكار غيرمجاز 
پرندگان بوده اســت. پارك ملي بوجاق 
زیستگاه بزرگ ترین كلني هاي پرندگان 
اســت و ازاین رو، دســتگيري متخلفان 
مي تواند احتمال ارتبــاط آنها با آتش را 

قوي تر كند. 
یــگان حفاظــت محيط زیســت گيالن 
اعالم كرده كه فصــل مهاجرت پرندگان 
به تاالب هاي گيالن آغاز شــده، اما شكار 
پرندگان مهاجر، زمســتان گذران و دیگر 
گونه ها در مناطقي ازجملــه پارك ملي 
بوجاق كه منطقه حفاظت شــده اســت، 
همچنان ممنوع اســت و درصورت بروز 
تخلف، مجوز شــكار ســال جاري براي 

متخلفان صادر نخواهد شد.

گزارش همشهري از زمينه هاي بروز آتش عمدي در پارك بوجاق كه مي تواند ریشه در دستگيري اخير شكارچيان داشته باشد

5 هكتار از پارك ملي بوجاق هم سوخت

مشق های ناصرالدين شاه
نمايشگاهمشــقهايناصريدرمجموعهتاريخي–فرهنگيكاخثبتجهانيشده
گلستانتهراندرحالبرگزارياستواينبار۱۳قطعهازنقاشيهايناصرالدينشاه
قاجاردرحوضخانهتاالرعاجاينمجموعهجهانيشدهبهنمايشگذاشتهشدهاست.
ناصرالدينشاهقاجارعكاســيراواردايرانكردوخودنيزعكاسبود.سينمارانيز
همينشاهقاجاربهايرانآوردودرنقاشــينيزشاگردميرزاابوالحسنخانغفاري
كاشانيملقببه»صنيعالملك«بود.صنيعالملك،عمويكمالالملك،نقاشمشهور
ايرانبودكهدرسال۱۲6۲هجريقمريبرايآشناييبانقاشياروپابهايتاليااعزامشد
وازاينمنظرنخستينهنرمندآموزشديدهايرانيدراروپاست.ميرزاابوالحسنخان
غفاريكاشانيدربازگشتبهايرانعنواننقاشباشيرانيزگرفت،اماناصرالدينشاه
درسال۱۲78قمريبهاولقبصنيعالملكداد.ناصرالدينشاهاماعالوهبرعكاسيبه
نقاشيهمعالقهمندبودونقاشيمعروفينيزبهدستخطخودازصنيعالملككشيده
است.ناصرالدينشاهقاجارراشاههنرمندنيزلقبدادهاند.حاالمجموعهايشامل
۱۳نقاشيازناصرالدينشاهقاجاركهتاكنونديدهنشدهاستدرمحليكهاوازآنجادر
ارگحكومتيبرايرانفرمانرواييميكردبهنمايشگذاشتهشدهاست.ايننقاشيها
باقلمآهنومركبتصويرشدهوطبيعتگراييدرآنقابلمشاهدهاست.طراحيهاي
مداديورنگروغننيزدرآثارناصرالدينشاهوجودداشتهواكنونروزنامههمشهري
داستانايننقاشيهاومجموعه۱۳تابلوينقاشيبهقلمناصرالدينشاهراباهمكاري

كاخگلستاندرشمارهامروزتقديممخاطباناينصفحهميكند.

خبرهای كوتاه

۴روزبارندگيشمالوشرقكشور
مدیركل  پيش بيني و هشدار سریع سازمان هواشناسي، از بارش 
 پراكنده باران در برخي از استان هاي كشــور طي 4روز پيش رو 

خبر داد.
به گزارش ایسنا، صادق ضيائيان با اشاره به اینكه تا  پنجشنبه، اول 
مهر در استان هاي ســاحلي خزر در برخي ساعات بارش  پراكنده 
 پيش بيني مي شــود، گفت: در همين مدت در جنوب سيستان و 
بلوچســتان، ارتفاعات كرمان، برخي از نقاط هرمزگان و جنوب 
فارس در ســاعات بعدازظهر رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید 
موقت، انتظار می رود. وي ادامه داد: خليج فارس نيز تا چهارشنبه 

31 شهریور مواج خواهد بود. 
مدیركل  پيش بيني و هشدار سریع ســازمان هواشناسي درباره 
وضعيت جوي تهران، طي 2 روز آینده گفت: آسمان تهران امروز 
29 شهریور صاف و گاهي همراه با وزش باد با حداقل دماي 21 و 
حداكثر دماي 34 درجه سانتي گراد و طي  سه شنبه 30 شهریور 
نيز صاف و گاهي همراه با وزش باد با حداقل دماي 22 و حداكثر 

دماي 35 درجه سانتي گراد پيش بيني مي شود.
همچنين امروز اهواز با باالترین دماي 41 و 43 درجه سانتي گراد، 
گرم ترین و اردبيل با بيشــينه دماي 24 و 25 درجه سانتي گراد 

خنك ترین مراكز استان هاي كشور هستند.

رفعمعارضاحيايتاالبهامون
معضل زمين هاي معارض احياي تاالب هامون برطرف شد.

به گزارش ســازمان حفاظت محيط زیســت، وحيد پورمردان، 
مدیركل محيط زیست سيستان و بلوچستان گفت: این اداره كل 
زمين هایي كه با برنامه هاي احياي تاالب هامون، تعارض داشت را 

خریداري و بعد از آن به بستر تاالب هامون الحاق كرد.
وي گفت: اراضي كه سال ها با انجام پروژه حفاظت و احياي تاالب 
هامون تعارض داشــت و موجب نارضایتي مالكان بود، با پيگيري 
اداره كل حفاظت محيط زیست سيستان و بلوچستان خریداري 
و سند آن به نام سازمان حفاظت محيط زیست زده شد. مدیركل 
محيط زیست سيستان و بلوچستان در ادامه افزود: برنامه احياي 
تاالب هامون در قالب برنامه مدیریت جامع احياي تاالب هامون 
در سطوح سازماني و استاني با همكاري سازمان ها و دستگاه هاي 
مرتبط و سایر ذینفعان در دســتور كار است. وي ادامه داد: برنامه 
احياي تاالب هامون پس از انبوهي از برنامه هاي مطالعاتي، علمي و 
مشورتي با دانشگاهيان و جوامع محلي با برنامه هاي عملي و طرح ها 

و پروژه هاي عملياتي در بستر تاالب هامون آغاز شد.
پورمردان تصریح كرد: برنامه هاي احياي تاالب هامون با طرح هاي 
متنوع الیروبي، حفر كانال، نهــال كاري، آموزش جوامع محلي، 
برنامه هاي معيشت جایگزین و... توسط محيط زیست استان در 
حال انجام است. مدیركل محيط زیســت سيستان و بلوچستان 
گفت: برنامه هــاي احياي تاالب هامون با تعــدادي از زمين هاي 
كشاورزي حاشيه تاالب هامون تعارض داشت و برخي نارضایتي ها 
را براي اهالي ایجاد كرده بود كه پــس از پيگيري هاي مجدانه و 
طوالني این اداره كل و سازمان حفاظت محيط زیست اعتبار الزم 

براي خرید زمين هاي حاشيه تاالب جذب شد.
دریاچه و تاالب بين المللي هامون، سومين دریاچه بزرگ ایران پس 
از دریاچه خزر و دریاچه اروميه، هفتمين تاالب بين المللي جهان و 

یكي از ذخيره گاه هاي زیست كره در ایران است.

سيدمحمدفخار
خبر نگار

تصويرصنيعالدولهاستادناصرالدينشاه:
شاهقاجارزيرنقاشيخودچنيننوشتهاست:روز
جمعه۲شهرربيعالثانينيمساعتبغروبمانده
شبيهپشتسرصنيعالدولهاست؛درحاليكه
تاريخعثمانيرابهزبانفرانسهميخواندنقش
شــدهامروزدهمدلو)بهمن(است...۱۳06قوي

ئيل)سالگوسفند(است.

تصويروليعهدوجمعيازدرباريانرانشانميدهدكهدرحالتدريسهستند.زيراينتصويرچنيندرج
شدهاست:دربيستمربيعاالول۱۳۱۲درسلطنتآبادكشيدو...خانهزادمرحمتفرمودند.

تصويرآبرنگازدورنمايروستاي
گلســتاننزديكمشــهداستو
ناصرالدينشاهدرموردنقاشيخودزير
تصويراينگونهنوشتهاست:»۲۴صفر
۱۳06توشــقانئيلدرقريهگلستان
۳فرسنگيمشهدمقدسدر۳ساعت

كشيدهشد.«

تصويرمهديقليخانسپاهيومليجكاولدرباركشيدهشدهاست.
ناصرالدينشاهدرموردايننقاشینوشتهاست:»يكيصورتمهديقلي

خانسپاهيوديگريصورتمليجكاست.كشيدهشده۱۲80.«

ناصرالدينشاهعادتبه
كشيدنتصويرشكارداشت.
اودربارهايننقاشــینوشته
است:»۱۳۱۱ئيالنئيلاواسط
دلوكهروز۲شــهرشعبان
۳قوچبزرگدركاليانزدمبا
گلولهكهاينيكيازآنهاست
ودر۱0دقيقهكشيدمدراطاق
بيرونيجاجرود۲ســاعت

بغروبمانده...«

»اســبقهوهچيدركوهنزديكخانهرضاعليدرجاجرود
كشيدهشدهوناصرالدينشاهدرموردشچنيننگاشتهاست:
اسبقهوهچيدركوهنزديكخانهرضاعليكشيدهشد.جاجرود

سنه۱۳۱0قويئيلقوس۱۴شهرجمادياالولي.«

ناصرالدينشاهشكارهایخودرابهتصويرمیكشيد.شاهقاجارزير
ايننقاشيخودچنينتوضيحدادهاست:»در۱۳۱۳قويئيلدرمراجعت

ازسفركجوردرشهرستانككلقوچ۱7سالهرازدهاست.«

نقشهاستانمركزيبانقطهگذاريشهرهاكهدرمراجعتازاراكبه
سلطنتآباددرسال۱۳۱0هجريقمريكشيدهشدهاست.ناصرالدين
شاهدرتذهيبايناثرنوشتهاست:»ايننقشهكوچكازروياوراق
نقشهبزرگكهدرسفرعراق،قويئيلكشيدهبودمدر۲ساعتكشيدم
درسرچشمهكلهكيلهشهرستانك۱۳۱0اواخرمراجعتازسفرعراقبه

سلطنتآبادوسهشنبهدرسلطنتآبادمانده....«

»خواب«يكيازكارهايخاص
ناصرالدينشاهاستوخودشزيراين
نقاشينوشتهاست:درتاريخ۲8شهر
ربيعالثانيدرشبشنبهسال۱۲70در
خوابصورت۳تــاازطايفهاجنهرا

ديدهوترسيمكردهاست.

تصويريكيازخادماندربارناصرالدينشاهكهبهعنوانمعتمدشاه
قاجاراجازهسركشیبهحرمسراياوداشت.خودشدرموردايننقاشي
چنيننوشتهاست:»شب۲6شــهررمضان۴ساعتازشبگذشتهدر

۵دقيقهدرتاريكيمشقشد.۱۳۱۲اواخريونتايلاوايلحوت«

اينآخريننقاشیرنگروغنناصرالدينشاهاستكهناتمامماندواوفرصتتكميلآنرانيافت.زيرايننقاشيچنيندرجشدهاست:
»اينپردهرادرسنه۱۳۱۳شاهشهيدبهدستمباركساختهوناتمامماندهاست.«

تصويرزنقاجــاريكهيكي
اززناندرباراســتياهمسراو
ياازمحارمشاســت.ناصرالدين
شــاهدرموردايننقاشيچنين
نوشتهاست:دوشــانتپهشب
۱۹جمادياالولسال۱۳0۴هجري

قمري.

ايناثررنگروغنراناصرالدينشاهدرسال
پايانيعمرشبهتصويركشــيدكهمنظرهكوهو

كوشكاست.
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تازه هاي نشر تازه هاي نشر

مسئله مرگ و زندگي است

نشســت هفتگي شــهركتاب، سه شــنبه 
30شهریور ساعت 11صبح به نقد و بررسي 
كتاب »مسئله مرگ وزندگي است« نوشته 
اروین یالوم و مریليــن یالوم با ترجمه زهرا 
ابراهيمــي اختصــاص دارد كه بــا حضور 
ارسطو ميراني، رضا اسدپور و زهرا ابراهيمي 
به صورت مجازي برگزار مي شود. این كتاب 
به همت بنگاه ترجمه و نشــر كتاب پارسه 

منتشرشده است.
 ماجراي كتاب »مسئله مرگ و زندگي« از 
پيش آگاهي نویســندگانش از این موضوع 
شروع شده است. مریلين به سرطان دچار 
مي شود و مرگش حتمي است. زوج عاشق 
كه ساليان سال را با عشقي عميق و محبتي 
ازلي زندگي كرده اند، حــال مي دانند كه 
یكي شــان به ناچــار، خيلــي زود باید از 
این جهــان درگذرد. زوج عاشــق تصميم 
مي گيرند هرآنچه را كــه از زندگي و مرگ 
مي دانند و از پس گذر ســاليان به تجربه 
دریافته و بــه آن فكر كرده اند بنویســند، 
آن هم درحالي كه مــرگ مریلين نزدیك 

است.
عالقه منــدان مي توانند این نشســت را از 
اینســتاگرام مركز فرهنگي شهركتاب به 
نشــاني ketabofarhang، كانال تلگرام 
bookcitycc و صفحه  این مركز در سایت 

آپارات پيگيري كنند.

   درمانگاه فلسفه
»درمانگاه فلســفه« بــا عنوان فرعي 
»درس زندگــي از زبان فيلســوفان 
بزرگ« نوشته لورنس دویلرز با ترجمه 
سامان شهركي اســت كه به تازگي از 

سوي نشر خزه منتشر شده است.
تفكر و بينش فالســفه بــراي اغلب 
خوانندگان دور ازدســترس و بيش از  
حد تخصصي محسوب مي شود، ولي 
در كتاب »درمانگاه فلســفه« محقق 
و كارشناس فلســفه  دكارتي، لورنس 

دویلرز، زبان پيچيده را از مفاهيم فلسفي دور ساخته و خردمندي هاي 
ارزشــمند برجســته ترین فيلســوفان را به مفاهيم قابل درك براي 
خواننده  امروزي ترجمه كرده است. دویلرز به طرز ماهرانه اي روشن 
مي كند كه فلسفه تنها روي كاغذ معنا نمي یابد، بلكه مي تواند به طور 
عملي به داشتن یك زندگي خوب و پربار بينجامد. »درمانگاه فلسفه« 
به خصوص براي آن دسته از شيفتگان فلسفه مناسب است كه عالقه اي 
به خواندن متون تخصصي و سنگين ندارند. این كتاب، حكمت حقيقي 
مشهور ترین فالســفه، از ســقراط تا كانت و دكارت را دربرمي گيرد. 
درمانگاه فلسفه در 7بخش كلي مفاهيم فلســفي را به روشني بيان 
مي كند و با خواندن آن متوجه مي شــوید كه چرا به كارگيري فلسفه 
در عمل منجر به داشــتن یك زندگي كامل تر خواهد شد. این كتاب 

200صفحه اي با بهاي 60هزار تومان به چاپ رسيده است.

   مدام
داســتان بلند »مدام« نوشــته پویه 
صميمي اســت. هيچ را خيال كردن 
بهتریــن راه دیوانگي اســت. »مدام« 
داســتان این خيال است؛ حكایت گم 
كردن زمان و جهت ها، جایي كه دیروز 
و فردا یكي  است و آدم ها و اتفاق ها تكرار 
هذیان گونه خاطراتند؛ هذیاني بي انتها، 
ســرگيجه اي ناتمام. در بخشي از این 
داستان بلند مي خوانيم: »تو در آخرین 
پيغام هایت از بي دليل رفتنم گله كرده 

بودي؛ از اینكه چرا به خودم زحمت نوشتن چهار كلمه را نداده ام و من 
فكر مي كنم شاید حاال وقت خوبي براي نوشتن باشد و باور كن كه این، 
بار اول  نيســت كه برایت مي نویســم. پيش از این هم بارها نشسته ام، 
همه  چيز را برایت نوشته ام و بعد به خودم آمده ام و دیده ام جاي دیگري 
هســتم و كلماتم در ناكجاي دیگري جا مانده اند. با این حال باز تالش 
مي كنم. منتي سر تو نيســت. من تنها دلخوشي روزگارم همين است؛ 
همين كلماتي كه هر بار به مقصد تو معلق بين زمين و آســمان ناكجا 
قطار مي شوند. هرچند كه همواره نمي رســند.« این داستان بلند در 

80صفحه با بهاي 30هزار تومان به چاپ رسيده است.

 سعيده مرادي
خبرنگار

 قوانین حمایت از پدیدآورندگان، کارآمد نیست
 گفت وگو با مهدي غبرایي و اصغر نوري درباره بالیی كه كپی كردن بر سر ناشران، مترجمان و خوانندگان می آورد

كپي برداري در ترجمه بســياري از كتاب ها و آثار 
معروف و پرمخاطب ادبيات داســتاني جهان باعث 
شده تا در اوضاع دشوار اقتصادي اين روزها، عرصه بر 
ناشران و مترجماني كه تالش مي كنند آثار خواندني 
و شــاخص را روانه بازار كنند تنگ تر شــود. خأل 
قانون كپي رايت)حق انتشار( و نبود نظارت دقيق 
و منظم براي جلوگيري از كتاب سازي، عرصه را براي 
سوء استفاده كنندگان و سودجويان حوزه كتاب باز 
كرده است تا حق و حقوق مادي و معنوي بسياري 
از ناشران و مترجمان را پايمال كنند؛ به اين شكل 
كه ناشــراني بازاري پس از موفقيت يك اثر ترجمه 
شــده در بازار نشــر، همان كتاب را به اسم فردي 
ديگر به اداره كتاب وزارت ارشاد مي فرستند، مجوز 
مي گيرند و كتاب را منتشر مي كنند. در اين گزارش 
سراغ 2مترجم خوشنام و شناخته شده رفته ايم تا 

نظر و ديدگاه آنها را درباره اين موضوع جويا شويم.

با مطالعه زياد، مردم تفــاوت ترجمه خوب و بد را 
مي شناسند

اگــر قانــون كپي رایت در 
كشــورمان رعایت شــود، 
بســياري از مشكالت حوزه 
نشــر رفع خواهد شد اما در 
این اوضــاع كه نــه قانون 
كپي رایت رعایت مي شود و 
نه نظارتي وجود دارد، برخي ناشران و مترجمان از فرصت 
استفاده كرده و كتاب هایي با ترجمه هاي ضعيف را روانه 
بازار كتاب مي كنند. مهدي غبرایي، مترجم، با بيان این 
مطلب به همشــهري مي گوید: »برخي ناشران در ازاي 
دســتمزد هاي اندك كتاب ها را بــه مترجماني گمنام 
مي سپارند. این كتاب ها بدون  ویرایش فني و مفهومي 
عرضه مي شوند و اینچنين است كه مردم گيج مي شوند 
و نمي دانند باید به چه مترجم و ناشــري اعتماد كنند؛ 
به ویــژه مخاطبان جوان كــه اغلب آنهــا مترجمان را 
نمي شناسند و ممكن است گول این نوع كتاب سازي ها 
را بخورند. البته معتقدم حتي اگر مردم سراغ ترجمه هاي 

ضعيف هم بروند بد نيســت، چون درگذر زمان و با باال 
رفتن سطح مطالعه، خودشان مي توانند ترجمه خوب را 

از ترجمه بد تشخيص دهند.«
غبرایي با بيان اینكه هرگز به ترجمه هاي موازي یك اثر 
اعتقادي ندارد تأكيد مي كند كه باید در این زمينه نظارت 
وجود داشته باشد؛ »به اعتقاد من كار درستي نيست كه 
آثار نویسندگان بزرگ كه قبالً توسط مترجماني شایسته 
ترجمه شده بار دیگر ترجمه شوند. كتاب جدید فراوان 
است و مي توان كتاب هاي تازه اي را به فارسي برگرداند؛ 
بنابراین نياز است كه نظارتي در این زمينه وجود داشته 
باشد.« غبرایي با بيان این نكته  كه ناشران بزرگ براي 
كار و فعاليت شــان ارزش و اعتبار قائلند، معتقد است 
بيشتر ناشران تازه كار هستند كه براي رونق بخشيدن 
به كسب وكارشان سراغ مترجمان ضعيف و ارزان قيمت 
مي روند؛» ناشران تازه كار نيز مشكالت خودشان را دارند 
و براي اینكه مجوزشان باطل نشــود مجبورند هر طور 
شده چند كتاب در سال منتشر كنند و اینگونه است كه 
هر كتابي با هر ترجمه اي روانه بازار كتاب مي شود؛ آثاري 
كه ایرادهایي بسيار فجيع دارند. این ناشران سراغ من 
و امثال من نمي آیند چون مي دانند هر اثري را ترجمه 
نمي كنيم. مخاطب هم كه فقط اسم كتابي را شنيده كه 
معروف شده است، بدون توجه به ناشر و مترجم، آن را 
خریداري مي كند و به این بازار اشتباه دامن مي زند. چرا 
باید از »هاروكي موراكامي« 50ترجمه وجود داشــته 

باشــد، درحالي كه وزارتخانه فقط به فكر مميزي است 
و  درصدد آن برنمي آید كه بررسي كند آیا اینها ترجمه 
واقعي هســتند یا كپي كاري شــده اند.« به اعتقاد این 
مترجم شناخته شده تنها راه  حل و فصل چنين مشكلي، 
پذیرفتن قانون كپي رایت جهاني است؛ ما نمي توانيم با 
سياست درهاي بسته زندگي كنيم؛ بنابراین نياز است كه 
با دنيا تعامل برقرار كنيم، چون اجراي بسياري از قوانين 
همچون قانــون كپي رایت درباره ناشــران و مترجمان 
در گرو همين تعامل جهاني اســت؛» من از طرفداران 
كپي  رایــت براي كتاب هســتم و معتقــدم باید قانون 
كپي رایت جهاني را بپذیریم. وقتي یك ناشــر ایراني به 
اثر جهاني احترام مي گذارد و با صــرف هزینه اثري را 
مي خرد، خوب است بقيه ناشران هم در داخل كشور به 

 كار او احترام بگذارند.«

تأثير فرهنگسازي و آموزش 
اینكه ما در حوزه ترجمه كتاب 
مشكالت زیادي داریم به این 
دليل اســت كه عضو قانون 
كپي رایت جهاني نيســتيم. 
اصغــر نــوري، از مترجمان 
شناخته شده حوزه كتاب با 
بيان این جمله به همشهري مي گوید: »متأسفانه به دليل 
رعایت نكردن قانون كپي رایت، هركسي هر كاري را كه 

دوســت دارد در حــوزه كتاب انجــام مي دهــد. اگر 
نمي خواهيم به این قانون جهانــي بپيوندیم حداقل در 
كشور خودمان باید یك سري محدودیت ها و قوانين وضع 
شود تا كمتر شــاهد این كپي برداري ها و دوباره كاري ها 
باشيم. الزم است با افرادي كه اقدام به چاپ كتاب قاچاق 
كرده و دست به كتاب سازي مي زنند قانوني برخورد شود 
اما در نهایت راه حل اصولي پيوستن ایران به كنوانسيون 
برن در موضوع كپي رایت اســت. زماني كــه دولتي یا 
كشوري قانون كپي رایت داشــته باشد آن قانون جلوی 
ترجمه هاي مجدد و بي كيفيت یك اثر را مي گيرد. براي 
اینكه صاحب اصلي اثر و صاحب حق كپي رایت تا جایي 
كه مي تواند با ناشــر و مترجم معتبري كــه به كارش 
اطمينان دارد، كار كرده و سعي مي كند تا در قراردادها 
شرایطي را پيش بيني كند تا كتاب با بهترین كيفيت و 
كمترین حــذف و اضافه به زبان مقصد منتقل شــده و 
منتشر شــود.« نوري با تأكيد بر این  واقعيت كه مترجم 
واقعي در حرفه اش ماندگار است، صحبت هایش را اینگونه 
ادامه مي دهد: »معموالً افرادي كه از روي دست دیگران 
مي نویسند، كپي كاري مي كنند و فقط براي سودجویي 
وارد این عرصه شده اند و واقعاً مترجم نيستند و به مرور 
زمان الك مي شوند؛ در واقع دوره اي هستند و بعد دیگر 
خبري از آنها نمي شود اما افراد عالقه مندي كه واقعاً كار 
آنها ترجمه است، در این عرصه ماندگارند. هم اكنون هم 
مترجمان خوبي در نسل جوان هستند كه به تدریج تجربه 
و دانش آنها نيز بيشتر مي شــود و با حضور این جوان ها 

ترجمه هاي خوب ادامه پيدا مي كند.« 
نوري تأكيد مي كند در اوضاعي كه قانون كپي رایت در 
كشــور وجود ندارد، تنها از راه فرهنگسازي مي توان تا 
حدودي از بار مشــكالت حوزه كتاب و كتابسازي هاي 
موجود كم كرد؛ »به اعتقاد من فرهنگسازي در این حوزه 
مي تواند تا حدودي جلوی بسياري از تخلفات و مشكالت 
این حوزه را بگيرد؛ بنابراین با ساخت برنامه هاي مختلف 
و پخش آنهــا از طریق تلویزیون و ســایت هاي مختلف 
مي توان مردم را تاحدودي آگاه كــرد؛ در واقع از طریق 
فرهنگســازي و آموزش، مخاطب مي تواند آثار خوب و 
بد را به خوبي تشخيص دهد. وقتي آثار خوب به راحتي 
شناخته شــوند، فرصت طلبان و سوء استفاده كنندگان 
نمي توانند با ارائه ترجمه هاي بــد و ضعيف مخاطب را 

گمراه كنند.« 
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دیگه چه خبر

 بگومگوي رسانه اي 
يك نماينده با رئيس سازمان سنجش

رئيس هيأت تحقيق و تفحص در نامه اي به دادستان كل كشور، 
از او خواسته از خروج احتمالي رئيس سازمان سنجش از كشور 
جلوگيري كند. احمد نادري در این نامــه ادعا كرده كه خدایي 
قرار اســت به بهانه فرصت مطالعاتي از كشــور خارج شود و بر 
همين اســاس دســتور ممنوع الخروجي خدایي را صادر كند تا 
امكان فرار از پاسخگویي از بين نرود. خدایي البته در واكنش به 
این درخواست، نامه اي به رئيس مجلس نوشته و در آن گفته كه 
از هيچ دانشگاهي درخواست فرصت مطالعاتي نكرده است. او از  
محمدباقرقاليباف خواسته كه خبر منتشر شده از زبان نماینده 

تهران تكذیب شود.

اعتراضات صنفي معلمان
عالوه بر تجمع كارنامه سبزها در مقابل وزارت آموزش و پرورش كه 
همچنان ادامه دارد، تجمعات دیگري از سوي معلمان در شهرهاي 
مختلف كشــورمان برگزار شده اســت. اصلي ترین تقاضا در این 
اعتراضات، اجراي طرح رتبه بندي معلمان و افزایش حقوق است. در 
این راستا برگزاري تجمعاتي در ایالم، لرستان، آذربایجان شرقي، 
اصفهان، فارس، هرمزگان، خوزســتان و البرز از سوي رسانه هاي 

مختلف همچون ایسنا، ایلنا و ... گزارش شده است. 

تاريخ ثبت نام و برگزاري آزمون هاي مهم 
سازمان سنجش اعالم شد

تاریخ  ثبت نــام و برگــزاري آزمون هاي ورودي به دانشــگاه ها و 
مؤسســات آموزشي در ســال 1401 اعالم شــد. براساس اعالم 
سازمان سنجش آموزش كشــور، ثبت نام براي آزمون دكتري از 
روز اول آذر ماه جاري شــروع مي شــود. این آزمون در روز جمعه 
6 اسفند 1400 برگزار خواهد شد. ثبت نام براي شركت در آزمون 
كارشناسي ارشد ناپيوســته 1401 نيز از روز 16آذر سال جاري 
آغاز مي شــود و تا 23 این  ماه ادامه دارد. ایــن آزمون در روزهاي 
چهارشنبه، پنجشــنبه و جمعه 28، 29 و 30 اردیبهشت 1401 
برگزار مي شود. ثبت نام براي شــركت در كنكور 1401 نيز از روز 
یكشنبه 10 بهمن امسال آغاز مي شود و تا روز یكشنبه 1۷ این ماه 
ادامه دارد و این آزمون نيز در روزهاي چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه 

و شنبه 8 تا 11 تير ماه 1401 برگزار مي شود.

4 روز تا شروع سال تحصيلي جدید باقي 
مانده اما قصه پارسال عيناً در حال تكرار گزارش

است به این شــكل كه برخي مدیران 
آموزش وپرورش در سطوح مختلف وزارتي و استاني 
مي گویند كه كالس هاي درس حضوري خواهد بود و 
بخشنامه هاي مختلفي را براي نحوه برگزاري كالس ها 
صادر و رسانه اي مي كنند و برخي دیگر مي گویند تا 
حصول ایمني كامل در جامعه در برابر كرونا و اعالم 
رسمي ســتاد ملي مبارزه با كرونا، كالس ها مجازي 
خواهد بود. در این ميان هم دوباره والدین دانش آموزان 
ميان این دو گــروه، ســرگردان مانده اند كه تكليف 
فرزندان دانش آموزشان چه خواهد بود؟ آیا باالخره باید 
آنها را به مدرسه بفرستند یا امسال هم حداقل چند ماه 
تا پایان واكسيناســيون باید در خانه ميزبان آموزش 

مجازي باشند.
عليرضا كاظمي، سرپرست وزارت آموزش و پرورش  
هفته گذشته در جمع خبرنگاران گفته بود كه سالمت 
دانش آموزان در اولویت اســت و امسال نيز كالس ها 
به صورت مجازي برگزار خواهد شد و درصورت بهبود 
شرایط هم كالس ها به شــكل تركيبي یعني نيمي 
حضوري و نيمي مجازي تشكيل مي شود. اما او دیروز 
در حاشيه آیين آغاز سال تحصيلي جدید دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزشي عالي كه در دانشگاه تربيت دبير 
شهيد رجایي برگزار شــده، گفته است: » با توجه به 
تفاوت هاي اقليمي و وضعيت متفاوت كرونا در استان ها 
تصميم را به شوراي مدرسه واگذار كرده ایم كه به تأیيد 
منطقه آموزش و پرورش و ســتاد مبارزه با كرونا در 

منطقه مي رسد.«
او پا را فراتر گذاشته و حتي گفته است: » استانداردهاي 
حضور دانش آموزان را نيز براساس توافق با مجموعه 
وزارت بهداشــت در قالب پيوست ها به مدارس ابالغ 
و یك شبكه نظارتي طراحي كرده ایم كه بر وضعيت 
تحصيلي و بهداشــتي تمام مدارس نظارت داریم و 
به طور دقيق مي توانيم وضعيت هر مدرســه را رصد 

كنيم.« 
تأكيد سرپرست وزارت آموزش و پرورش بر نظارت 
كافي بر بهداشت مدارس در حالي است كه سيدجواد 
حســيني، معاون او در ســازمان آموزش و پرورش 
استثنایي كشــور روز یكشنبه در ســفر به خراسان 
جنوبي گفته است: » در بازگشــایي مدارس با یك 

پارادوكس بين واقعيت و حقيقت مواجه هســتيم. 
از یك طرف دانش آمــوزان و خانواده ها طي 18 ماه با 
ســختي وارد آموزش هاي غيرحضوري شده اند و با 
این نوع آموزش خو گرفته اند و خروج از آن برایشان 
سخت است، اما این نوع آموزش كيفيت الزم را ندارد 
و براساس این مطالعات 33 درصد دانش آموزان تنها 
حضور كمي به جاي حضور كيفــي در آموزش هاي 
مجازي داشته اند و از سویي دیگر آمادگي كافي براي 
رعایت پروتكل هاي بهداشتي نيز در برخي مدارس 

وجود ندارد.«

جشن شكوفه ها؛ حضوري يا غيرحضوري
نمونه دیگري از ســرگرداني در بازگشایي مدارس را 
در نحوه برگزاري جشن شكوفه ها كه مختص كالس 
اولي هاست، مي توان دید. وزارت آموزش و پرورش روز 
شنبه، بيست و هفتم شهریور ماه 1400در اطالعيه اي 
از برگزاري جشن شكوفه ها و غنچه ها براي نوآموزان در 
روز پنجشنبه اول مهرماه، در سراسر كشور خبر داده 
و در انتهاي اطالعيه آمده است: »حضور دانش آموزان 
كالس اولي و نوآموزان پيش دبستاني در مراسم شروع 
سال تحصيلي با رعایت كامل پروتكل هاي بهداشتي و 

گروه بندي امكانپذیر خواهد بود.«
این در حالي است كه مدیران اغلب مدارس ابتدایي 
در تهران و شهرهاي بزرگ دیگر مانند تبریز، شيراز 
و اصفهان اعالم كرده اند كه امســال به دليل شرایط 
كرونایي، جشن شــكوفه ها را برگزار نخواهند كرد و 
دانش آموزان این دو پایه ابتدایي با حضور در سامانه 
شاد یا ســایت مدرسه مي توانند در جشــن روز اول 
مدرسه شــركت كرده و با معلمان خود آشنا شوند. 
برخي مدارس ابتدایي غيردولتي نيز سال تحصيلي 
مجازي خود را از اواسط شهریور آغاز كرده اند و منتظر 

دستورالعمل هاي وزارتي نمانده اند.

تفويض  نصفه  و نيمه اختيار  به مديران  مدارس
اما فصل مشترك سخنان مسئوالن وزارت آموزش و 
پرورش این است كه » به مدیران استاني و مدارس این 
اختيار داده شده كه براساس شرایط كرونا و امكانات 
آموزشي هر منطقه و مدرسه درباره نحوه بازگشایي 
مدارس به شكل كامال حضوري، مجازي یا تركيبي 
تصميم بگيرند.« سرپرست وزارت آموزش و پرورش از 
رویكرد تفویض اختيار در سال تحصيلي جدید سخن 
به ميان آورده و گفته اســت: » با توجه به تفاوت هاي 
اقليمي و وضعيت متفاوت كرونا در استان ها تصميم را 

به شوراي مدرسه واگذار كرده ایم كه به تأیيد منطقه 
آموزش و پرورش و ستاد مبارزه با كرونا در منطقه هم 

مي رسد.«
 همچنين در اطالعيه اي كه شــنبه، بيست و هفتم 
شهریور 1400از سوي وزارت آموزش و پرورش منتشر 
شده، آمده اســت: »تصميمات اجرایي به مدارس، 
مناطق یا نواحي تفویض مي شود.«  اما به علت سنت 
پررنگ تمركزگرایــي در آموزش و پــرورش و نگاه 
افكار عمومي به ســتاد مركزي براي ابالغ دستورها 
و بخشــنامه ها، معلمان، دانش آموزان و والدین آنها 
همچنان تصميم فردي مدیران مــدارس را ناكافي 
دانســته و معتقدند كه باید دستور بازگشایي از خود 
وزارتخانه صادر شود. محمد نویدي، كارشناس مسائل 
آموزشي در این باره مي گوید: » بيش از 3 دهه است كه 
مدیران استاني، منطقه اي و مدرسه در همه جلسات، 
همایش ها و نشست ها بارها و بارها تأكيد كردند كه این 
تمركزگرایي كه عده اي در ستاد مركزي نشسته و براي 
همه مدارس كشور یك نسخه واحد مي پيچند، درست 
نيست و دست مدیران استاني را براي برنامه ریزي و اجرا 

بسته است اما وزیران مختلف آمدند و رفتند و به شدت 
با این نگرش كه باید به مدیران استاني اختيار كافي داد، 
مخالفت كردند. نتيجه این شد كه در این 2 سال كرونا 
كه شرایط بيماري استان به استان فرق داشت و امكان 
برگزاري حضوري كالس ها در بسياري از شهرستان ها 
و روستاها و حتي مدارس وجود داشت، به علت همين 
تمركزگرایي و نگاه والدین به تصميمات وزارتي این 
فرصت از دست رفت و آنها دائم تأكيد داشتند كه وزیر 
یا فالن معاون گفته است كه آموزش فقط غيرحضوري 

و تصميم فقط تصميم ستاد ملي كرونا.«
او افزود: » در این 2 ســال مدیران وزارتي كه در كالم 
تأكيد بر تفویض اختيار به مدیران استاني و منطقه اي 
داشتند، چقدر در فرهنگسازي این موضوع بين 3 ضلع 
معلم، دانش آموز و والدین تالش كردند؟ اینكه چند 
روز مانده به آغاز سال تحصيلي در رسانه ها گفته شود 
كه مدیران مدارس حرف آخر را آنها مي زنند، آیا كافي 
است؟« مصداق ســخنان این كارشناس آموزشي را 
مي توان در اعتراض والدین دانش آموزان اصفهاني دید 
كه در گفت وگو با خبرگزاري مهر از اقدام مدیران برخي 

مدارس این شهر نسبت به بازگشایي مدارس انتقاد 
كرده و معتقدند كه آنها متخلف هستند و وزارتخانه باید 
با آنها برخورد كند. در بخشي از این گزارش آمده است: 
» براي ما عجيب نيست كه جشن آغاز سال حضوري 
است، از قبل اطالع داده شده بود كه برخي كالس ها نيز 
حضوري است و توجهي به اعتراض و نگراني خانواده ها 

نيز نمي شود.«

والدين به شدت مخالف
یكي از معضالتي كه از ابتداي كرونا گریبان مسئوالن 
آموزش و پرورش را گرفته، مخالفت گسترده و جدي 
بخشي از والدین با آموزش حضوري است. در آخرین 
نظرسنجي ایسپا )مركز افكارســنجي دانشجویان 
ایران( كه از 21تا 25شهریور در سطح ملي و با نمونه 
1581نفر به شيوه مصاحبه تلفني صورت گرفته است، 
62.5درصد خانواده ها با بازگشایي مدارس به شكل 
حضوري مخالفت كرده اند؛ در مقابل 32.5درصد با 
آموزش حضوري در مهر ماه موافقند و 4.9درصد هم 
به این سؤال پاسخ ندادند. همچنين ميزان موافقت با 
بازگشایي مدارس در اول مهر ماه به صورت حضوري، 
در مراكز استان ها 26.5درصد، در شهرهاي كوچك تر 

30.4درصد و در روستاها 44.3درصد بوده است.
محمد نویدي، كارشناس آموزشي و استاد دانشگاه 
در این باره توضيــح داد: »در 2 دهه قبل درخصوص 
نحوه آموزش و روش هــاي تربيتي تقابل هاي جدي 
ميان والدین و مدرســه وجود داشت كه نتيجه آن را 
در كوچ پرشــمار دانش آموزان از مدارس دولتي به 
مدارس غيردولتي مي شــد دید اما پس از كرونا این 
تقابل ها علني و گسترده تر شد و سال گذشته دیدیم 
كه چند باري كه مدارس باز شدند، والدین به شدت 
مخالفت كرده و فرزندان خود را به مدرسه نفرستادند. 
البته بخشي از این بي اعتمادي به عملكرد دولت قبل 
در مهار كرونا برمي گردد كه مي تواند با واكسيناسيون 
سراسري حل شود، والدین هم از مواضع خود كوتاه 

مي آیند.«
نگراني نسبت به احتمال رسيدن موج جدید ویروس 
كروناي الندا در پایيز، ندادن سرانه بهداشتي كافي به 
مدارس براي سال تحصيلي جدید و اعالم فراخوان به 
نيكوكاران براي كمك در این زمينه، نامشخص بودن 
نحوه برخورد با دانش آموزان و معلماني كه واكسينه 
نشدند و مبهم بودن شــكل حضور آنها در مدرسه از 
دیگر دالیلي است كه باعث تردید والدین، دانش آموزان 

و حتي معلمان براي حضور در مدرسه شده است.

سرگرداني  در بازگشايي مدارس
فهيمه طباطبايي

خبر نگار

تصميمات متفاوت  و بعضا متناقض مســئوالن آموزش و پرورش درباره 
نحوه بازگشایي مدارس، امسال هم باعث سرگرداني والدین دانش آموزان 

و مدیران مدارس شده است
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واكسيناســيون عمومــي
كوویــد-19در بســياري از دانش

كشــورها از ابتدا با تمركز بر 
افراد مسن و بزرگسال انجام شده است اما 
طبق آنچه محققــان و متخصصان از ابتدا 
مي گفتند، یكي از اصلي ترین عوامل انتقال 
و در واقــع بمب هــاي ناقل، كــودكان و 
نوجواناني هستند كه هم به واسطه واكسينه 
نشــدن و هم كنترل نداشــتن بر رعایت 
پروتكل هاي بهداشتي مي توانند گروه هاي 
سني خود و سایرین را در معرض خطر قرار 

بدهند.
با پيش آمــدن چالش بازگشــایي مدارس 
در ایران و بســياري از كشــورهاي جهان، 
بحث واكسيناســيون گروه سني 12تا 18 
ســال و حتي پایين تر نيز مدتي اســت به 
راه افتاده اســت. در آخرین آمــار اتحادیه 
اروپــا، 77.7درصد از جمعيت بزرگســال 
كشــورهاي عضو، حداقل یك دوز واكسن 
دریافت كرده اند و اعداد مشابهي براي بقيه 
اروپا وجود دارد. چين نيز حداكثر جمعيت 
12سال به باالي خود را با واكسن سينوفارم 
ایمن كرده است و به تازگي مطالعات باليني 
سازنده چيني نشان داده است این واكسن 
براي گروه سني 3تا 17سال ایمن و اثربخش 

است.

آيا كودكان بايد واكسن كوويد بزنند؟
در مورد واكسيناسيون كودكاني كه شرایط 
زمينه اي ندارند بحث هاي زیادي در محافل 
تخصصي شــده است زیرا شــانس ابتال به 
بيماري شدید ناشي از كووید در آنها بسيار 
كم است و این باید در برابر عوارض جانبي 
احتمالي واكسن متعادل شود. با سویه جدید 
كرونا ازجمله سویه دلتا اما دانشمندان به این 
نتيجه رسيده اند كه واكسيناسيون كودكان 
با توجه به فاكتورهاي ریســك موجود باید 

صورت بگيرد.

آمار واكسيناسيون نوجوانان در اروپا 
با این حال بسياري از كشــورهاي اروپایي 
برنامه واكسيناسيون خود را براي كودكان 

باالي 12ســال آغاز كرده اند. در انگليس از 
23آگوست )اول شهریور( به همه نوجوانان 
16و 17ســاله واكســن تزریق  شد و فقط 
كودكان 12تا 15ساله كه از نظر باليني در 
برابر كووید آسيب پذیر بودند یا با افراد مسن 
زندگي مي كردند، واجد شــرایط شناخته 
شــدند. كميته مشــترك واكسيناسيون و 
ایمن ســازي  توصيه كرد كه كودكان 12تا 
15ساله سالم واكسينه نشوند. آنها معتقدند 
كه شــواهد كافي براي توصيه این گروه به 

واكسيناسيون وجود ندارد.
اما هدف ایتاليا واكسيناسيون هرچه بيشتر 
نوجوانان در زمان بازگشــت به مدرســه 
در  ماه ســپتامبر )شــهریور و مهر( است. 
براساس گزارش ها، هم اكنون 62.43درصد 
ایتاليایي هــا یك دوز دریافــت كرده اند و 
44.95درصد كامال واكســينه شــده اند. 
از 16آگوســت، كودكان 12تا 18ســاله 
توانستند واكسن بزنند. واكسن فایزر براي 
كودكان 12تا 15ســاله در اواخر  ماه مي 
مجاز بود و مدرنا نيز بــراي نوجوانان 12تا 

17ساله در ابتداي  ماه آگوست تأیيد شد.
آلماني هــا در ابتــدا واكســن را فقط براي 
كــودكان بــا شــرایط زمينــه اي توصيه 
مي كردند، امــا در پي گســترش نوع دلتا، 

در 16آگوست تصميم گرفتند كه واكسن را 
براي همه كودكان باالي 12سال ارائه دهند.
ایرلنــد در هفته هــاي اخيــر بيشــتر بر 
واكسيناسيون كودكان تمركز كرده است. 
پورتال ثبت نام كودك 12تا 15ساله براي 
واكسن در 11آگوست )20مرداد( افتتاح شد 
و در روزهاي اول با استقبال خوب و 75هزار 

نفري روبه رو شد.
براساس گزارش ســازمان بهداشت جهاني 
حدود نيمي از جمعيت لهســتان واكسن 
زده اند. در این كشــور واكســن هاي فایزر 
و مدرنا براي 12ســال به باال تأیيد شــده 
اســت. به گفته مقامات بهداشتي لهستان 
در 14ســپتامبر، 1.4ميليون دوز واكسن 
به كودكان 12تا 17ســاله تزریق شده اما 

استقبال كمي از آن صورت گرفته است.
فرانسه یكي از نخستين كشورهایي بود كه 
واكسيناســيون را براي افراد باالي 12سال 
مجاز دانســت و این كار را در اوایل تير ماه 
انجام داد. طبق آمار منتشــر شده فرانسه 
در 12ســپتامبر، 68درصد از كودكان 12 
تا 17ساله حداقل یك دوز واكسن دریافت 
كرده انــد، درحالي كــه 56درصــد كامال 

واكسينه شده اند.
براســاس آخرین گزارش وزارت بهداشت 

اسپانيا از 13سپتامبر، 79.2درصد از حدود 
3.9ميليون نوجوان 12تا 19ســاله در این 
كشور قبال نخستين دوز واكسن را دریافت 
كرده اند و 58.4درصد به طور كامل واكسينه 

شده اند.
اداره بهداشــت دانمارك در  مــاه ژوئن به 
واكسيناســيون كــودكان در محــدوده 
ســني 12تا 15سال چراغ ســبز نشان داد 
و واكسيناســيون در  ماه ژوئيه آغاز شــد. 
دانمارك هفته گذشته تمام محدودیت هاي 
باقيمانده كووید-19در این كشــور را لغو 

كرد.
سوئيس نيز واكســن فایزر را براي كودكان 
باالي 12ســال در اوایل ژوئــن تأیيد كرد. 
براســاس آخرین آمار بهداشــتي سوئيس 
كه در 12سپتامبر منتشر شد، 181هزار و 
531نفر در محدوده سني 10تا 19سال در 

این كشور، كامال واكسينه شده اند.

سينوفارم براي دانش آموزان؟
حداكثر واكسيناسيون در ایران با واكسن 
چيني ســينوفارم انجام مي شود و دغدغه 
فعلــي براي واكسيناســيون گروه ســني 
دانش آموزي، ميزان اثربخشي و ایمني آن 
اســت. در تازه ترین مطالعــه باليني انجام 
شده در چين كه جزئيات علمي آن در مجله 
معتبر علمي لنســت نيز به چاپ رســيده 
است، این واكســن حتي براي كودكان 3تا 
17سال نيز بي خطر و اثربخش عنوان شده 

است.
چين با همين واكسن تاكنون 91درصد از 
دانش آموزان 12تا 17ساله را به طور كامل 
واكسينه كرده و حاال قرار است تزریق 2 دوز 
از سينوفارم، به طور گســترده اي در برنامه 
واكسيناسيون زیر 12ساله ها در چين مورد 
استفاده قرار گيرد. طبق بررسي ها، دوزهاي 
تزریقي به كودكان در آزمایش باعث واكنش 
ایمني قوي و سطوح مشــابه خنثي سازي  
در بزرگســاالن شــد. با وجود این وزارت 
آموزش و پرورش چيــن در بيانيه اي اعالم 
كرد كه مدارس باید همچنان با تمام قدرت 

پروتكل هاي بهداشتي را رعایت كنند.

91درصد دانش آموزان 12 تا 17 ساله چيني با واكسن سينوفارم واكسينه شده اند
مركز پژوهش هاي مجلس 

شوراي اسالمي با توجه به فناوری
نامگذاري ســال1400 با 
و  پشــتيباني ها  »توليــد،  عنــوان 
مانع زدایي ها« اخيرا گزارشي را با عنایت 
به این موضوع دربــاره حوزه ارتباطات و 
فناوري اطالعات منتشر كرده است. این 
گزارش موانع توليد در ایــن حوزه را از 
2منظر نگریسته است كه برخي از آنها را 
نتيجه شرایط سياسي و اقتصادي جدید 
ناشي از اعمال تحریم هاي آمریكا مي داند. 
این در حالي است كه بخش دوم موانع را 
فراتر از دوره تحریم ها عنوان كرده كه در 
بلندمدت بر رونق توليد تأثير گذاشته اند. 
گزارش مركز پژوهش هاي مجلس بخش 
دوم را مرتبط با نحوه اجــراي قوانين و 
سياست هاي این حوزه مي داند. گزارش 
پس از یك مقدمه و 2بخش عمده شامل 
موانع توليد و راهكارهاي رفع موانع توليد 
در حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات به 

یك جمع بندي نهایي رسيده است.

 ماجراي فركانس هاي طاليي
در بخــش موانع توليــد كه ناشــي از 
تحریم هاســت، چالش هــاي تاميــن 
تجهيزات مخابراتي)تاميــن تجهيزات 
و تاميــن الیســنس ها و فناوري هــاي 
پيشرفته( و آثار غيرمستقيم تحریم هاي 
ظالمانــه )تخصيــص ارز، افزایــش 

هزینــه اپراتورها، پيمانــكاران و خروج 
سرمایه گذاران، سياســت ها و مقررات 
محدود كننــده و تأخيــر در اجــراي 
سياست هاي حمایتي( مورد توجه قرار 

گرفته است.
همچنين هنگامي كــه در این گزارش 
از منظــر ضعف هــاي اجرایــي و وجود 
ضعف هــاي قانونــي بــه موانــع توليد 
نگریسته شده، شــاید مهم ترین بخش 
آن، »عدم امــكان اســتفاده اپراتورهاي 
مخابراتي از باندهاي فركانســي 700 و 
800مگاهرتــز براي توســعه ارتباطات 
سيار كشور« باشــد. این باند فركانسي 
كه طالیي شمرده مي شــود درصورتي 
كه از سوي صدا و ســيما با راهكاري در 
اختيــار اپراتورها قرار بگيــرد، مي تواند 
به شــدت هزینه هاي توسعه شبكه هاي 
تلفن همراه را كاهش دهد. وجود انحصار 
بخش خصوصــي در شــبكه مخابراتي 
درون شهري، بالاستفاده ماندن ظرفيت ها 
در شبكه زیرساخت ارتباطي مخابراتي 
دستگاه هاي دولتي، عدم تكميل شبكه 
ملي اطالعــات، كندي توســعه دولت 
الكترونيك در كشور، كندي و نامتوازن 
بودن توســعه ارتباطات ثابت و سيار در 
نقاط مختلف كشور، نبود برنامه مشخص 
در حوزه هاي جدید مانند توســعه نسل 
پنجم ارتباطات ســيار)5G(، استفاده از 
مزایاي فناوري زنجيــره بلوكي، هوش 
مصنوعي و نظایر آن، از دیگر موانع توليد 
در حوزه ارتباطات و فنــاوري اطالعات 

عنوان شده است. 

مشكالت قديمي براي فناوري هاي جديد چالشجهانيواكسيناسيوندانشآموزان دنياي رمزارز

رشد ناگهاني خودپردازهاي ارز ديجيتال 
در جهان

دولت الســالوادور پس از قانوني كردن بيت كوین به عنوان واحد پول 
این كشــور در مباالت تجاري، بيش از 200دســتگاه خودپرداز در 
 ماه سپتامبر نصب كرده اســت. به گزارش كوین تلگراف، السالوادور 
هم اكنون سومين شبكه بزرگ خودپردازهاي ارز دیجيتال در جهان 
را پس از ایاالت متحده و كانادا در اختيار دارد كه این 70درصد از كل 
چنين خودپردازهایي در آمریكاي جنوبي و مركزي را شامل مي شود. 
براساس داده هاي Coin ATM Radar، السالوادور تاكنون با استقرار 
205خودپرداز ویژه رمزارز براي تسهيل معامالت محلي بيت كوین و 
تبدیل بيت كوین به دالر آمریكا، از تعداد خودپردازهاي ارز دیجيتال 
در بریتانيا پيشي گرفته است. در مقایسه با داده هاي پيشين، مشخص 
شده است كه السالوادور 201دســتگاه خودپرداز را با موفقيت تنها 
ظرف یك ماه نصب كرده اســت. پيــش از این، در این كشــور تنها 

4دستگاه خودپرداز ارزهاي دیجيتال وجود داشت كه السالوادور را در 
رتبه چهل وسوم جهان قرار داده بود. نجيب ابوكيله، رئيس جمهوري 
السالوادور پيش از این اعالم كرده بود كه پذیرش بيت كوین در ابتدا 
توسط شبكه اي از 200دســتگاه خودپرداز و 50شــعبه پشتيباني 
مي شود. دولت این كشور با ارائه یك كيف پول دیجيتال داخلي به نام 
»چيوو« گام هاي مؤثري را براي توسعه استفاده از بيت كوین برداشته 
است. نصب و راه اندازي دستگاه هاي خودپرداز ارز دیجيتال در سراسر 
جهان با 27هزار و 664دســتگاه فعال كه 2790دستگاه آن در  ماه 
سپتامبر راه اندازي شــده به باالترین حد خود رسيده است. افزایش 
نصب دستگاه هاي خودپرداز در السالوادور با دستور ریاست جمهوري 
این كشور همه مشاغل را ملزم به پرداخت با بيت كوین مي كند. با این 
حال، تجار این گزینه را دارند كــه پرداخت هاي بيت كوین را پيش از 
برداشتن درآمد خود به دالر آمریكا )واحد پول ملي السالوادور( تبدیل 
كنند. درحالي كه حوزه هاي قضایي هنوز در مورد استفاده از بيت كوین 
به عنوان دارایي اصلي تصميم گيري نكرده است، روزانه به طور متوسط 
63/7دستگاه خودپرداز ویژه ارزهاي دیجيتال در سطح جهان نصب 
و راه اندازي مي شود. رسمي شدن بيت كوین در السالوادور با مقاومت 
مردم روبه رو شده اســت كه اخيرا منجر به اعتراض و آتش زدن یك 

دستگاه خودپرداز بيت كوین با پشتيباني از كيف پول چيوو شد.

ایالن ماسك، مدیرعامل 
فضایــي اينترنت اســتارت آپ 

»اسپيس ایكس« چند روز 
پيش اعالم كرد كه پروژه اســتارلينك، 
سرویس اینترنت ماهواره اي این شركت، 
بتــا  مرحلــه  از  اكتبــر  مــاه  در  
عمومي)آزمایشي( خود خارج مي شود. 
به گزارش وب سایت ورج، درحالي كه این 
خبر به نظر بسيار هيجان انگيز مي آید، اما 
خيلي هم نباید درخصوص آن اميدوار 
بود؛ چون این حرف را ایالن ماسك زده 
است؛ كسي كه در طول سال ها به دليل 
عملــي نكــردن وعده هــاي مختلف و 
ارائه نشــدن این قول هــا در زمان هاي 
مشخص شــده، تاحدودي بدنام شــده 
است. ماســك یك به روزرســاني براي 
استارلينك ارائه داده است كه مشخص 
مي كند، اینترنــت را از طریــق تقریبا 
1800ماهواره در مــدار پایين زمين در 
اختيار كاربرانش قرار مي دهد )رقم قبلي 

1700ماهواره بود(. او در رسانه  اجتماعي 
مورد عالقه خــود، یعنــي تویيتر این 
موضوع را مطرح كرد، اما به جزئيات آن 
اشاره اي نكرده اســت. ماسك به معناي 
واقعي كلمه عبارت »مــاه آینده« را در 
پاسخ به سؤال یك كاربر، تویيت كرد. در 
ابتداي ســال جاري ميالدي نيز ماسك 
گفته بود، اســتارلينك احتماال تا پایان 
تابستان از نسخه بتا خارج مي شود، اما 

تنها چند روز دیگر به شكل نگرفتن این 
وعده باقي مانده و بعيد است كه شركت به 
این هدف برسد. خروج از مرحله بتا نشان 
مي دهد كه شــركت به توسعه سرویس 
نزدیك تر مي شود. اســتارلينك مدعي 
شده كه بيش از 500هزار سفارش در  ماه 
مه گذشــته دریافت كرده است. سامانه 
اینترنت استارلينك یك صورت فلكي با 
نزدیك به 12هزار ماهواره در مدارهاي 

پایين زمين است كه سرویس اینترنت با 
پهناي باند پيوســته را ارسال مي كند. 
هزینه یك پایانه دریافت 499دالر است 
و هزینه ســرویس ماهانــه نيز 99دالر 
خواهد بود. این ســامانه، آزمایش بتاي 
عمومي خود را در  ماه اكتبر2020افتتاح 
كرد و ماسك در  ماه آگوست اعالم كرد 
كه شركتش نزدیك به 100هزار پایانه 
استارلينك را كه شــامل دیش دریافت 
امواج ماهواره اي و روتر واي فاي مي شود 
به كاربران 14كشور جهان ارسال كرده 
است. با پایان یافتن نسخه بتا و دسترسي 
كشورهاي بيشتري به استارلينك، این 
تعداد به طور حتم افزایش خواهد یافت؛ 
اگرچه نمي توان تشــخيص داد كه چه 
زماني ممكن اســت به مرز نيم ميليون 
پيش بيني شده توســط ماسك برسد. 
سرویس اینترنتي استارلينك قرار است 
به طور مســتقيم به مصرف كنندگان در 
مناطق روســتایي در سراســر جهان 
فروختــه شــود و ســرعت بارگيــري 
100مگابيت بر ثانيه و سرعت بارگذاري 
20مگابيت بر ثانيه خواهد داشت. با این 
حال، نظرهــا درباه ســرویس اینترنت 
استارلينك تا به حال متفاوت بوده است.

در انتظار عبور اينترنت ماهواره اي از مرحله بتا
 ساسان شادمان منفرد

خبرنگار

 عمادالدين قاسمي پناه
خبرنگار

راهكارهايرفعموانعتوليد
در اين بخش از گزارش، ابتدا چالش هاي موجود در حوزه آي سي تي دسته بندي شده و 
سپس راهكارهايي براي رفع موانع توليد در هر دسته در يك جدول مجزا ارائه شده است. 
چالش هاي مطرح شده در اين بخش شامل زيرساخت مخابراتي كشور، كسب وكارهاي 
فضاي مجازي، شبكه ملي اطالعات، دولت الكترونيك، بخش پست كشور، تجهيزات حوزه 

فاوا، هزينه و درآمد و تامين مالي و دفاتر پيشخوان دولت است.
همانطور كه عنوان شد، شايد مهم ترين چالش اين بخش عدم امكان استفاده اپراتورهاي 
مخابراتي از باندهاي فركانسي 700و 800مگاهرتز براي گسترش ارتباطات سيار كشور باشد. 
براي اين مسئله راهكارهايي پيشنهاد شده است. يكي از اين راهكارها نظارت بر عملكرد 
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات در ساماندهي فضاي فركانسي كشور است و ديگري 
سهيم شدن سازمان صدا و سيما و وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات در منابع درآمدي 
حاصل از واگذاري اين دو باند به اپراتورهاي ارتباطات سيار كشور از طريق تصويب يك 

مصوبه قانوني و با كسب اجازه از مقام معظم رهبري است.
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براساس اعالم وزیر بهداشت و اعضاي ستاد ملي 
مقابله با کرونا، قرار بود در هفته اول مهر، با ورود 
واکسن هاي جدید چيني و کوبایي، واکسيناسيون 
افراد زیر 18سال با اولویت پشــت کنكوري ها، 
شروع شــود، اما شنبه شــب، بهرام  عين اللهي، 
وزیر بهداشــت در مقابل دوربين تلویزیون قرار 
گرفت و خبر داد که از یكشــنبه )روزگذشــته( 
واکسيناسيون تمام گروه ســني 12تا 18سال 
آغاز مي شود؛ خبري که با اطالعيه مرکز مدیریت 
آمار و فناوري اطالعات وزارت بهداشت که در آن 
بر ثبت نام متولدان یك مهــر 82تا یك مهر83 
به عنوان گــروه مجاز ثبت نام، تأکيد شــده بود، 
مغایرت داشــت. اعالم زودهنگام وزیر بهداشت 
براي واکسيناسيون این گروه سني، در شرایطي 
است که قبال مسئوالن همين وزارتخانه از جمله 
معاون بهداشــت، دبير کل جمعيت هالل احمر 
و حتي مســئوالن آموزش و پــرورش از واردات 
10ميليون دوز واکســن تك دوز سينوفارم ویژه 
کودکان تــا مهر ماه، خبــر داده بودند. با تصميم 
زودهنگام وزارت بهداشــت براي واکسيناسيون 
کودکان و نوجوانان، حــاال ابهامات زیادي درباره 
ماجراي تزریق واکسن به این گروه سني مطرح 
مي شود؛ از یك ســو خانواده ها دچار سردرگمي 
شده اند و با پاسخ مبهم مراکز مواجهند و از سوي 
دیگر، تكليف واکسن تزریقي به کودکان با توجه به 
وارد نشدن محموله جدید واکسن ویژه این گروه 
سني، مشخص نيست. همه اینها در شرایطي است 
که در روزهاي گذشــته، وزارت آموزش و پرورش 
اعالم کرد که براي تزریق واکسن به دانش آموزان، 
مكان خاصي درنظر گرفته مي شود تا آنها معطل 
صف نشوند، اما حاال به تأکيد وزیر بهداشت، این 
افراد هم در همان مراکز تجميعي بزرگســاالن، 
واکسن دریافت مي کنند. از صبح دیروز، تعدادي 
از مراکز واکسيناسيون با مشكل جدیدي مواجه 
شده اند؛ مراجعه باالي والدین براي واکسيناسيون 
فرزندانشان که اغلب هم دست خالي بر مي گردند، 
درحالي که در سامانه ســالمت وزارت بهداشت 
هم ثبت نام کرده اند. متصدیان این مراکز تأکيد 
مي کنند که هنوز به آنها ابالغيه اي داده نشده. در 
جاي دیگري از شهر اما مراکز، حتي بدون ثبت نام 
اقدام به واکسيناسيون مي کنند و همين ماجرا، 
خانواده ها را سرگردان از یك مرکز به مرکز دیگر، 
کشانده اســت. اعالم خبر وزیر بهداشت، دیروز 
موضوع تویيت الميرا شریفي مقدم، مجري شبكه 
خبر شد؛ او در این تویيت نوشت که وزیر بهداشت 
در اعالم خبر واکسيناسيون کودکان، اشتباه کرده 
و فعال تنها دانش آموزان سال آخر دبيرستان در 
سامانه واکسيناســيون کرونا مي توانند ثبت نام 

کنند و کسي به مراکز مراجعه نكند.

700هزار دانش آموز پشت  كنكوري واكسينه 
مي شوند 

عليرضا رئيسي، سخنگوي ســتاد ملي مقابله با 
کرونا چند روز پيش به همشــهري اعالم کرد که 
جمعيت پشــت کنكوري به عنوان اولویت تزریق 
واکسن، 700هزار نفرند که قرار بود واکسيناسيون 
آنها از ابتداي مهر با ورود 12ميليون واکسن چيني 
سينوفارم و واکسن کوبایي سوبراناي 2آغاز شود 
اما با باز شــدن اولویت ســني این گروه، از صبح 
دیروز تزریق واکســن 17تا 18ساله ها به صورت 
رسمي آغاز شــد، بدون اینكه خبري از محموله 
واکسن تك دوزي شــود. حاال به نظر مي رسد که 
این گروه ســني قرار اســت با یك دوز سينوفارم 
بزرگساالن واکسينه شــوند. از دیگر سو، یكي از 
مســئوالن گمرك که نخواست نامش در گزارش 
بياید، به همشــهري مي گوید که فعال خبري از 
واکسن تك دوز ســينوفارم نيســت. به گفته او، 
گمرك تاکنون واکســن متفاوتي از ســينوفارم 
وارد کشــور نكرده و تمام واکســن هاي وارداتي 
همان توليد پكن و تعداد محدودي هم از امارات 
بوده که پلتفرم هر دو واکســن یكي است. البته 
ســيدحيدر محمدي،مدیرکل دارو و مواد تحت 
کنترل سازمان غذا و دارو هم این مسئله را تأیيد 
مي کند و به همشــهري مي گوید: »تفاوتي بين 
واکسن سينوفارم سنين باال و زیر 18سال وجود 

ندارد. واکسن قابل استفاده 
براي ســنين زیر 18سال 
موجود اســت و اگر کميته 
ملي واکســن ایران مجوز 
دهد، واکسيناسيون انجام 
خواهد شــد.« براســاس 
اعالم برخي کارشناســان، 
وزارت بهداشــت گــروه 
ســني تعيين شــده را در 
گروه بزرگســاالن درنظر 
گرفته اســت. بنابراین در 
ابتــدا یك دوز واکســن و 

درصورت صالحدیــد دوز دوم را هم یك ماه آینده 
براي آنها تزریق خواهد کــرد. این موضوع را البته 
وزیر بهداشــت هم در بخشي از صبحت هاي خود 
اعالم کرده بود، زماني که گفت:»براي بازگشایي 
مدارس الزم است هر دو دز واکسن تزریق شود.« 
حاال شنيده مي شود که قرار است واکسيناسيون 
کودکان 12تا 18سال با یكي از دوزهاي سينوفارم 
بزرگساالن انجام شود و احتماال براي کودکان زیر 
12سال، واکسن دیگری غير از ســينوفارم  وارد 
شــود؛ البته مذاکرات در این زمينــه ادامه دارد و 
درصورت عقد قرارداد و ورود این واکسن به کشور، 
دانش آموزان دبستاني و پيش دبستاني 6تا 12سال   

واکسينه مي شوند.

سردرگمي والدين در مراكز واكسيناسيون 
گزارش ميداني همشهري از مراکز واکسيناسيون 
تا ظهر روز گذشــته، حكایــت از تزریق نكردن 

واکسن به گروه سني اعالم 
شده از سوي وزیر بهداشت 
داشت. یكي از این مراکز، 
مرکــز واکسيناســيون 
»سازمان برنامه جنوبي« 
بــود کــه به گفتــه یكي 
آن،  کارشناســان  از 
امكان ثبت کــد ملي زیر 
18ساله ها از سوي وزارت 
بهداشت براي آنها فراهم 
نشده اســت. مقابل این 
مرکز چند نوجوان کارت 
ملي به دست در تالش براي ورود به سالن تزریق 
بودند اما با اینكه در گروه واکسيناســيون قرار 
مي گرفتند به آنها واکسن نزدند. کارشناس این 
مرکز دراین باره به همشهري مي گوید: » از صبح 
دیروز افراد زیادي براي تزریق واکسن زیر 18سال 
مراجعه کردند اما هنــوز ابالغيه اي براي تزریق 
واکسن به این افراد به ما داده نشده است. آنطور 
که گفته مي شود تزریق واکسن براي این گروه 
سني همان سينوفارمي است که براي بزرگساالن 
انجام مي شود.« در مرکز واکسيناسيون اورژانس 
»شهيد ستاري« هم براساس اطالعيه هایي که 
به در و دیوار ساختمان چســبيده شده، تزریق 
براي 17و 18ساله ها به شرط ثبت نام در سامانه 
سالمت و پيامك انجام مي شود. چند نفري براي 
تزریق واکســن مراجعه کرده و منتظر رسيدن 
نوبت شان بودند. در آن سوي خيابان اما در مرکز 
واکسيناسيون خودرویي، براي این گروه سني، 

تزریق واکسن انجام نمي شــد؛ حتي براي آنها 
که در ســامانه ثبت نام کرده و پيامكي براي آنها 
فرستاده شــده بود. کارشناســي که در ابتداي 
ورودي این مرکز کارت ملي ها را بررسي   مي کند، 
به همشــهري مي گوید:» »فعال تزریق واکسن 
براي زیر 18ســال نداریم، این افراد یكي، دو روز 
دیگر مراجعــه کنند.« 2مرکز واکسيناســيون 
در غرب تهران اما متولدان 82 و 83اعالم شــده 
از سوي سامانه ســالمت را حتي بدون پيامك 
هم پذیرش مي کرد. به گفته یكي از مســئوالن 
این مرکز، گروه ســني این افراد اعالم شــده و 
منعي براي واکسيناسيون ندارند؛» همانطور که 
گروه هاي ســني باالتر را بدون ثبت نام و پيامك 
واکسن مي زنيم، زیر 18ســاله ها را هم پذیرش 
مي کنيم.« او در پاسخ به این سؤال که آیا تزریق 
کودکان در شرایط متفاوت از بزرگساالن انجام 
مي شــود؟ توضيح مي دهد:»شــرایط براي این 
گروه با سایر گروه ها یكسان است، البته نسبت به 
روزهاي قبل، مراکز واکسيناسيون خيلي شلوغ 
نيست و صف ها طوالني نمي شود. تمام افرادي 
که امروز براي تزریق واکســن زیر 18سال به ما 
مراجعه کردند، شاید بيشتر از 5دقيقه هم معطل 
نشــدند به همين دليل نيازي به جدا کردن این 
گروه نيست.«  در مرکز تجميعي واکسيناسيون 
کردستان اما شــرایط دیگري حاکم است؛ نه زیر 
18ساله ها پذیرش مي شــوند و نه اطالعاتي که 
به مردم مي دهند مشــابه اطالعــات دیگر مراکز 
واکسيناسيون اســت. یكي از مسئوالن این مرکز 
در پاسخ به سؤال والدین مبني بر پذیرش کودکان 

براي تزریق واکسن مي گوید:» واکسني که براي 
کودکان درنظر گرفته شده متفاوت از واکسن هاي 
موجود اســت که با توزیع آن واکسيناسيون این 
گروه سني آغاز مي شود.« او در پاسخ به این سؤال 
که دیگر مراکز با همين سينوفارم واکسيناسيون 
کودکان را آغــاز کرده اند، مي گویــد: »ما هنوز 
هيچ دستورالعملي دریافت نكرده ایم.« در مرکز 
خودرویي جنوب تهــران هم به  گفتــه یكي از 
مسئوالن، واکسيناسيون کودکان از دوشنبه آغاز 
مي شــود. او مي گوید: »با توجه به اینكه فعاليت 
این مرکز، شبانه روزي اســت ما از همان ساعات 
انتشار خبر مراجعات زیادي داشتيم و مردم براي 
تزریق واکسن به فرزندانشان مراجعه کردند اما از 
سوي وزارت بهداشــت نامه اي به ما نرسيده بود 
که مي توانيم زیر 18ساله ها را با همين سينوفارم 
بزرگساالن واکســينه کنيم. به همين دليل آنها 
را پذیرش نكردیم.« به گفتــه او، با پيگيري هاي 
انجام شــده و تأیيد تزریق یك دوز از سينوفارم 
موجود، قرار است از امروز )دوشنبه( براي متولدان 
اول مهر 1382 تا اول مهر 1383 واکسن تزریق 
شود. به  گفته این مسئول در این مرکز هم نيازي 
به ارائه پيامك نيست و تمام مراجعه کنندگان که 
اولویت سني آنها اعالم شده مانند دیگر گروه هاي 

سني واکسينه مي شوند.

پلتفرم واكسن هاي دو گروه تفاوتي ندارد 
در ميان واکســن هاي توليد داخل، واکسن نورا 
که مشابه واکسن هایي نوترکيب ازجمله کوبایي، 
رازي و نوواکس آمریكاست هم در آغاز کارآزمایي 
باليني فــاز دو توصيه تزریق بــراي کودکان زیر 
18سال را دارد و قرار است اواســط این هفته با 
دریافت کد اخالق از وزارت بهداشت کارآزمایي 
باليني فاز یك این واکســن براي کودکان را آغاز 
کند. هر چند که به تأکيد جعفر اماني، سرپرست 
پروژه واکسن نورا پلتفرم واکسن هاي اختصاص 
یافته به کــودکان و بزرگســاالن در هيچ یك از 
واکسن هاي مورد استفاده در دنيا متفاوت نيست 
و تنها تفاوت موجود در تعداد تزریق دوزهاست. 
اماني درباره ابهامات تزریق واکسن بزرگساالن به 
کودکان، به همشهري توضيح مي دهد:» پلتفرم 
ســينوفارم براي تزریق به 2جامعه هدف یعني 
بزرگســاالن و کودکان، هيچ تفاوتي ندارد. تنها 
تفاوت در این است که براي افراد زیر 18سال یك 
دوز تزریق مي شــود و براي بزرگساالن دو دوز.« 
براساس اعالم این مسئول، واکسن نورا تا چند روز 
آینده فاز دوم کارآزمایي باليني را براي بزرگساالن 
پشــت ســر مي گذارد و با دریافت مجوز مصرف 

اضطراري، در فاز3وارد تزریق عمومي مي شود.
در این ميان محمدحسن قوسيان مقدم، دبيرکل 
جمعيت هالل احمر ایران که پيش از این خبر 
واردات واکسن ویژه کودکان در مهر ماه را داده 
بود، به همشــهري مي گوید که احتماال وزارت 
بهداشت، کالس دوازدهمي ها را جزو بزرگساالن 
درنظر گرفته و به آنها سينوفارم تزریق مي کند. 
بنابراین دوز دوم هم شامل شان مي شود. به گفته 
او، واکســن هاي وعده داده شده هم در مهر ماه 
براي گروه سني زیر 18ســال وارد مي شود که 
تك دوز اســت و تنها یك بار تزریق مي شــود. 
قوســيان ميزان واردات این واکسن ها که براي 
تزریــق به گروه ســني 12تا 18ســال درنظر 
گرفته شــده را 12ميليون دوز عنوان مي کند. 
او درباره موضوعاتي که درباره واکسن سينوفارم 
چينــي و اماراتي مطرح مي شــود هم توضيح 
مي دهد:»شــنيده مي شــود برخي سينوفارم 
توليد شده ووهان را کم کيفيت تر از نوع چيني 
یا اماراتي آن عنوان مي کنند. اما آیا در واردات 
واکسن آسترازنكا به کشور از نقاط مختلف جهان 
و خط توليد هاي گوناگــون تفاوتي وجود دارد 
که درباره ســينوفارم چنين مسئله اي را عنوان 
مي کنند؟ تمام محموله هاي وارداتي از ســوي 
هالل احمر سينوفارم چين بوده و براي کودکان 
هم از همين واکسن اما به صورت تك دوز وارد 
خواهيم کرد.« این مسئول همچنين از واردات 
محموله 5ميليــون دوزي جدید در انتهاي این 

هفته خبر مي دهد.

واكسيناسيوندانشآموزان
گزارش ها از افزایش دوبرابري ابتالي کودکان درانتظارابالغ

به سویه دلتاي کرونا حكایت دارد. تا پيش از 
این ميزان درگيري کودکان به این ویروس 
کمتر بود اما حاال خبرهایي که از مراکز درماني 
مي رسد، نشــان مي دهد که موارد بستري 
این گروه ســني به دليل ابتالي شدیدتر به 
کرونا، باال رفته اســت. براساس اعالم یكي از 
متخصصان عفوني بيمارستان کودکان مفيد، از ابتداي شيوع این 
ویروس تاکنون 90کودك درگير این بيماري، جانشان را از دست 
داده اند؛ کودکاني که اغلــب درگير بيماري هاي زمينه اي و نقص 
ایمني بودند اما حاال از همين بيمارستان خبر مي رسد که ميزان 
ابتال در کودکان سالم بدون بيماري زمينه اي هم باال رفته است. 
بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد، کودکان و نوجوانان مبتال 
به بيماري هاي زمينه اي بيشتر در معرض خطر ابتال به نوع حاد 
کرونا قرار دارند، هر چند که هنوز هم ميزان مرگ در این گروه سني 
پایين است. پژوهش هاي انجام شده در آمریكا حاکي از آن است که 
ميزان ابتال در کودکان، به باالترین ميزان آن از ابتداي شيوع رسيده 
است.  شان اولري ، نایب رئيس کميته بيماري هاي عفوني آکادمي 
کودکان آمریكا پيش از این به مجله تایم گفته بود پس از کاهش 
موارد ابتال در اوایل تابستان، ميزان ابتالي کودکان، بيش از 4برابر 
بيشتر گزارش شده است. باال رفتن ميزان شيوع در بيمارستان هاي 

ایران هم باال رفته است.

ابتالي 237كودك در يك ماه و نيم
 شمس اهلل نوري پور، رئيس بيمارستان کودکان مفيد در این باره 
به همشهري مي گوید که در پيك پنجم، به دليل افزایش ابتالي 
خانوادگي به کرونا، کودکان اغلــب در داخل خانه درگير ویروس 
مي شــوند. یك نفر در خانواده حتي بدون عالئم شدید، مي تواند 
تمام اعضاي خانواده را بيمار کند. براســاس اعالم او، هم اکنون، 
ميزان ابتال در کودکان و حتي نوزادان، نسبت به ماه هاي قبل بيشتر 
شده است؛» در مرداد و شهریور امسال 237مورد بستري به دليل 
ابتال به کرونا، در این بيمارستان گزارش شده است، تعدادي از این 
بستري ها، مربوط به نوزادان اســت.« با این حال نوري پور تأکيد 
مي کند که در بيشتر موارد، ابتال به کرونا در کودکان، منجر به مرگ 
نمي شــود، اگر هم مرگ رخ دهد، موارد بسيار کم است؛» بيشتر 
موارد مرگ مربوط به کودکاني است که بيماري هاي زمينه اي مثل 
بيماري هاي ژنتيك مادرزادي یا نقص ایمني و... دارند؛ یعني در 
40مورد بستري کمتر از 10مورد مرگ ومير وجود داشته است.« 
براساس گفته های این متخصص کودکان و نوزادان، نشانه هاي ابتال 
به سویه دلتا، تفاوت زیادي با جهش هاي قبلي ندارد و اغلب کودکان 
با نشانه هاي تب، سرفه، بدن درد، ســردرد، بي حالي و... مراجعه 
مي کنند. هر چند که در موارد جدید، بيماران از دردهاي شكمي، 
اسهال و استفراغ هم شكایت دارند؛» گاهي نشانه هاي بيماري در 
کودکان 2تا 3هفته پس از ابتال، مشــخص مي شود، حتي وقتي 
سيستم ایمني بدن پاســخ داده و پادتن ایجاد شده، ممكن است 
سندرمي در کودکان ایجاد شود به نام »سندرم ميس« یا »سندرم 
التهابي چند سيستمي«. در این سندرم، ممكن است بيمار عالئمي 
مانند افزایش فشار خون، ســرگيجه، سردرد یا گاهي هم تشنج، 
قرمزي چشــم ها، پلك ها و لب ها و حتي بزرگــي غدد لنفاوي یا 
دردهاي شكمي داشته باشد که همگي نشانه التهاب باال در بدن 
است.« به گفته رئيس بيمارستان کودکان مفيد، ابتالي کودکان به 
این بيماري از اثرات مستقيم درگيري با کرونا نيست، بلكه نشانه هاي 
پاسخ سيستم ایمني بدن به این ویروس و التهابات موجود در بدن 
است که گاهي حتي مي تواند منجر به بروز بيماري هاي قلبي  شود.

  بر اساس اعالم این متخصص کودکان، ابتالي کودکان به کرونا در 
سویه دلتا، 2تا 3برابر بيشتر از سویه هاي قبلي شده؛ چرا که سرعت 
انتقال بيماري و شدت آن بسيار باالست. به همين دليل بازگشایي 
مدارس مي تواند منجر به انتقال بيشــتر این بيماري به جمعيت 
بيشتري از این کودکان شود؛» براي بازگشایي مدارس الزم است 
ميزان واکسيناسيون در کشور به باالي 75درصد برسد. از سوي دیگر، 
باید در مدارس شرایط ویژه اي براي حضور کودکان درنظر گرفته 
شود؛ ازجمله تهویه مناسب.« نوري پور به راهكارهایي براي کاهش 
ميزان ابتالي کودکان به کرونا اشاره مي کند و مي گوید:»ویژگي هاي 
ژنتيك کرونا به گونه اي است که امكان وارد شدنش به بدن کودکان 
و تحریك سيستم ایمني آنها، سخت است، البته باید به این نكته هم 
توجه داشت که هم اکنون یك نوزاد یك روزه هم مي تواند مبتال به 
کرونا شود؛ بنابراین براي کمك به کاهش موارد ابتال در کودکان، 

بزرگساالن باید سختگيرانه تر از قبل پروتكل ها را رعایت کنند.«
 

در گيري بيشتر كودكان سالم نسبت به قبل 
شهناز آرمين، فوق تخصص بيماری های عفوني کودکان و استاد 
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي است و درباره افزایش موارد 
ابتال در کودکان به همشهري مي گوید که شدت ابتال به کرونا در 
کودکاني که بيماري هاي زمينه اي داشتند در گذشته هم بيشتر بود، 
اما در سویه دلتا، کودکاني که سالم اند هم درگيري ریوي شدید پيدا 
کرده اند؛ یعني در سویه جدید، سن مبتال، دیگر نقشي ندارد و همه 
در معرض این بيماري قرار گرفته اند. با این حال هنوز هم نمي توان 
گفت که ميزان مرگ ومير در کودکان مبتال باالست. براساس اعالم 
او، از ابتداي شيوع کرونا تاکنون، 90کودك در بيمارستان کودکان 
مفيد جانشان را از دست داده اند. با این حال او تأکيد مي کند که در 
سویه جدید شدت بيماري در تعدادي از کودکان به اندازه اي است 
که چاره اي جز بستري کودك وجود ندارد، درحالي که در سویه هاي 
قبلي کودکان با بيماري هاي زمينه اي کارشان به بستري کشيده 
مي شد. این متخصص عفوني تأکيد مي کند زماني که نشانه هاي 
ابتال و ســرفه هاي کودك بيش از 3روز زمان ببرد و درد در ناحيه 
قفسه سينه، اختالالت گوارشي و قرمزي چشم و... در کودك دیده 
شود، باید درمان تخصصي شروع شود. حاال در این وضعيت، آرمين 
هم مخالف بازگشایي مدارس است و مي گوید:» حضور کودکان در 
مدرسه، مستلزم تزریق واکسن به تمام افرادي است که به مدرسه 
رفت وآمد دارند. کودکان ناقالن خوبي براي ویروس کرونا هستند 
و به راحتي مي توانند منجر به ســرایت بيشتر آن شوند؛ بنابراین 
با بازگشایي مدارس، سيكل عجيبي از بيماري اتفاق مي افتد که 

جبران آن بسيار سخت خواهد بود.«

 واکسيناسيون 75درصدي
 شرط بازگشایي مدارس

تنها در یك ماه و نيم، 237کودك و نوزاد مبتال به کرونا در 
بيمارستان کودکان مفيد بستري شدند؛ از ابتداي شيوع کرونا 
تاکنون، 90کودك جانشان را از دست داده اند و حاال ميزان 
ابتالي کودکان بدون بيماري هاي زمينه اي باال رفته است

گزارش

يكتا فراهاني
خبرنگار

مريم سرخوش 
خبرنگار

ظاهرا قرار است واکسيناسيون 
کــودکان 12 تا 18 ســال با 
یكي از دوزهاي ســينوفارم 
بزرگســاالن انجام شــود و 
احتماال براي کودکان زیر 12 
سال، واکسن دیگری وارد شود

سنا
س: ای

عك

در حالي که قرار بود تزریق واکســن بــا اولویت 17 و 18 ســاله ها از مهرماه و با 
واکسن تك دوز ویژه کودکان آغاز شود، اما با اعالم ناگهانی خبر واکسيناسيون 
12 تا 18 ســاله ها، مراکز واکسيناســيون و والدین  دچار ســرگرداني شدند
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 ويروسي براي
كاهش سالمت روان 

 سازمان بهداشت جهاني 
چه ديدگاهي درباره تأثيرات  رواني كرونا دارد؟ 

ترس، اضطراب و نگراني ارمغان كوويد-19براي جامعه جهاني بوده اســت. 
سازمان جهاني بهداشت با پيشــروي اين بيماري در جهان روزبه روز نسبت 
به عوارض رواني عميق آن براي جوامع هشدار داد. به گفته اين سازمان، حجم 
ترس و نگراني در ميان جمعيت جهان بسيار قابل توجه بوده است و گروه هاي 
خاصي بيش از ديگــران تحت تأثير اين عوامل اضطــراب آور قرار گرفته اند، 
ازجمله كادر درمان، فعاالن خط مقدم همه گيري، ســالمندان و افراد داراي 

بيماري هاي زمينه اي. 

 عالم گيری خاموش 
در دوران كوويد  -  19

 يافته هاي علمي درباره اختالالت رواني ناشي از ابتال به بيماري كرونا 
چه مي گويند؟ 

كوويد-19 را مي توان به عنوان بغرنج ترين عالم گيري در انقالب صنعتي چهارم درنظر 
گرفت. اين عالم گيري و به خصوص محدوديت هاي سختگيرانه، قرنطينه هاي طوالني 
و بحران اقتصادي موجب شد ترس و نگراني بي سابقه اي در سراسر جهان به  وجود  آيد. 
اين پديده فاجعه بار به بروز مشكالتي در سالمت كوتاه مدت و بلند مدت روان و پيامدهاي 
رواني اجتماعي پيچيده اي منجر شد. تاكنون بررسي هاي متعددي درباره اثرات رواني 
نامطلوب اين عالم گيري انجام شده كه نشــان مي دهند اختالل استرس پساآسيب 

)PTSD(، گيجي و خشم، ازجمله مشكالت رواني ناشي از عالم گيري كنوني است. 

 فضای لذت فرزندان خود را
 گسترش دهيد

 راهكارهاي كاهش تبعات منفي كرونا بر كودكان و نوجوانان 
در گپ و گفت با دكتر عليرضا تبريزي، روانشناس

معاشرت نكردن و تماس نداشتن با ديگران و استرس دوران كرونا تأثير زيادي 
بر سالمت رواني افراد داشته اســت. وقتي پاي بچه ها وسط مي آيد نگراني ها 
بيشتر مي شود. 2سال از بهترين دوران زندگي بچه ها در كرونا و انزوا سپري 
شده و حاال بسياري از والدين نگرانند كه فرزندان شان در قرنطينه و انزوا دچار 
نااميدي و افسردگي شوند و اين اثرات رواني با آنها بماند. در گفت وگو با دكتر 
عليرضا تبريزي، روانشناس كودك، اين دغدغه هاي والدين را مطرح كرديم و 

درباره راهكارهاي كاهش تبعات كرونا پرسيديم.
16 1415

ونا هم  وانی كر آسيب ر
واكسن می خواهد

 سعيد شاهمير، عضو سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور: ایجاد فضاي امن اجتماعي 
و تقویت روحيه مردم، كاري است كه دولت باید انجام دهد و به مردم اطمينان بدهد كه كنارشان است

شيوع بيماري كرونا و شرايطي كه اين بيماري 
در جامعه براي افراد و مناســبات حاكم بر آن 
به وجــود آورده، اثــرات و پيامدهاي منفي اي 

در ابعاد مختلف به جاي گذاشــته كه هرچه زمان مي گذرد خود را بيشتر 
نشان مي دهد.

تعطيلي مــدارس، اماكن عمومــي و تفريحي و نيز نيمه تعطيل شــدن 
سازمان ها آسيب هاي جدي بر بخش اقتصاد وارد كرد تا جايي كه بسياري 
بيكار، برخي كم درآمد شــده اند و تقريبا اكثريت مردم به سختي روزگار 
مي گذرانند و همين ناتوانمندي در اقتصاد موجب شــده تا روحيه خود 
را از دســت بدهند. مرگ وميرها و افزايش بيماري ها در خانواده ها هم بر 
شدت نااميدي ها و افسردگي هاي اين دوران افزوده است. روانشناسان و 
جامعه شناسان بر اين باور هستند كه با گذشت 2سال از ظهور اين بيماري، 
بسياري از الگوهاي رفتاري و كنش هاي اجتماعي و فرهنگي افراد و جوامع 
انســاني تغيير كرده اســت. موضوعاتي كه تا قبل از كرونا بسيار عادي و 
طبيعي مي نمود با شيوع و گسترش آن بســيار حساسيت زا شده يا چه 
بسا به تابوهاي جديد اجتماعي و يا فوبي هاي جديد ذهني و رواني تبديل 
شده است. افراد به واسطه شــرايط مواجهه با كرونا و ايمن سازي  ذهني و 
عملي، خودشان را به طور ناخودآگاه در معرض تهديدهاي جديد روحي و 
جسمي قرار داده اند كه همه و همه از اثرات مخرب كرونا بر سطح سالمت 
عمومي جامعه ناشي مي شود. قطع ارتباطات اجتماعي، حضورنداشتن در 
محافل عمومي و انزواطلبي، ترس از مواجهه با افراد به خاطر اينكه ممكن 
است فرد روبه رو ناقل باشــد، به هم خوردن نظم عمومي جامعه و افراد و 
تحت تأثير قرارگرفتن برنامه هاي عادي معيشت انسان ها از كسب وكارها، 
موضوعات و تهديدات جدي بر سالمت عمومي جامعه است. وقتي فردي 
از لحاظ رواني و فكري دچار مشكل مي شــود زمينه ظهور بيماري هاي 
جســمي نيز در او افزايش مي يابد چون اين مشكالت باعث پايين آمدن 
سطح عملكرد بهينه دستگاه ايمني بدن وي مي شود و وقتي ايمني بدن 
پايين بيايد، احتمال بيماري نيز بيشتر مي شود. شرايط بحراني همه گيري 
بيماري و آثار مثبت و منفي اجتماعي بر سالمت روان افراد جامعه اثرگذار 
بوده. وقتي از سالمت صحبت مي كنيم منظور ســطح بااليي از سالمت 
جسماني، رواني و اجتماعي است به طوري كه كمبود در هر يك منجر به 
كاستي در ساير ابعاد شده و عوامل تأثيرگذار در هر مورد موجب تأثير بارز 
روي ابعاد ديگر خواهد شد؛ بنابراين الزم است تا تغييرات سالمت روان با 
توجه به عوامل روانشناختي و اجتماعي مورد بررسي قرار گيرد و تبيين 
شود. فكركردن زياد به بيماري به صورت وسواس گونه است كه عوارضي 
چون برهم خوردن نظم خواب، اضطراب، درماندگي و ناتواني را به دنبال 
خواهد داشت  يا دنبال كردن اخبار مرتبط با كرونا كه شايد در كوتاه مدت 
تأثير زيادي نگذارد اما در بلندمدت قطعا باعث حالت هاي وسواس گونه و 
فشار رواني مي شود، فاصله گذاري هاي اجتماعي و قرنطينه هاي مختلف 
اجتماعي بين خانواده ها و جامعه، اثــرات عاطفي نامطلوبي از خود به جا 
مي گذارد، تعامالت فيزيكي چون دســت دادن، روبوسي و... در بلندمدت 
هويت هاي فردي و اجتماعي افراد را مختــل مي كند و افراد را ناخودآگاه 
به ســمت فردگرايي ســوق مي دهد كه آفت بزرگي براي همبستگي و 
همدلي هاي اجتماعي است. در اين چالش هاي جديدي كه بين اعضاي 
خانواده به وجود آمده، دانش آموزان كه تا قبــل از كرونا با روال عادي در 
جامعه حضور پيدا كرده و نقش هاي اجتماعــي را به عهده مي گرفتند با 
قرنطينه خانگي و كالس هاي آنالين كلي از مهارت هايي را كه بايستي در 
كالس مدرسه و در فضاي عمومي تجربه مي كردند از دست داده اند و از آن 
سو با خانواده هايي مواجهيم كه اين وسط هيچ الگوي مناسبي براي مواجهه 
با رفتارهاي جديد دانش آمــوزان ندارند و مدام دچار چالش هاي مختلف 

رويكردي و حل مسئله اي مي شوند.
ناگفته نماند كه كرونا و شيوع آن در جامعه اثرات مثبتي هم داشته و آن 
افزايش شرايط سازگاري انسان ها با شرايط جديد پاندمي است. همچنين 
همسوشدن افراد جامعه در يك سري حركت هاي ارزشي براي حفظ بقا و 
ارتقاي سالمت جامعه و منافع جمع است  يا ترسيم و الزام يكسري الگوي 
تأثيرگذار رفتارهاي پيشگيرانه بر سالمت روان و سالمت جامعه است كه 
اين شرايط جديد يك نوع وفاق اجتماعي را خلق كرده، به گونه اي كه فرد 
مي داند كه رعايت نكات بهداشــتي، هم براي سالمتي خود و هم ديگران 
مفيد است و در اين راستا هر كاري كه الزم باشد به طور خودجوش به نفع 
جامعه انجام مي دهد. افراد شرايط موجود را پذيرفته اند، گرچه بايد تالش 
كرد رعايت تمامي شيوه نامه هاي بهداشتي در جهت ارتقاي سالمت روان 
خود و اطرافيان از اين دور باطل بيماري خارج شــد. بين اضطراب مفيد 
و كارســاز و اضطراب غيرمفيد و مخرب تفاوت قائل شد و به اين موضوع 
آگاه بود كه فكر كردن به بيماري به صورت افراطي مضر است و بهتر است 
با رعايت اصول بهداشتي در شرايط پاندمي و دنبال كردن سبك زندگي 
سالم )انجام ورزش هاي ســبك مانند يوگا، داشتن خواب كافي، خوردن 
غذاي سالم و به موقع و...( يك زندگي نرمال از نظر رواني براي خودمان و 
خانواده مان تدارك ببينيم و كمك كنيم تا بسياري از تنش ها و التهاب هاي 

جسمي و ذهني و رواني مان كاهش يابد.
بهتر است از صحبت كردن زياد در مورد كرونا و حواشي مربوط به آن پرهيز 
كرد و از كساني كه به صورت هيجاني و اغراق آميز در مورد بيماري صحبت 
مي كنند نيز دوري شود و در حوزه اخبار حتما به اطالع رساني هاي مراجع 
ذي صالح و مســئول گوش فرا داد و از جســت وجوهاي غيرهدفمند در 
شبكه هاي مجازي خودداري كرد. درصورت نداشتن بيماري، ايزوله كردن 
مطلق، حبس خانگي و نداشتن هرگونه فعاليت جسمي يا مواجهه نشدن 
با افراد صرفا از روي ترس ســرايت كرونا هم خوب نيســت چراكه باعث 
ايجاد محروميت اجتماعي يا ســرخوردگي روحي شــده و اثرات منفي 
رواني نامطلوبي را به بار مي آورد؛ لذا يك حضور حداقلي و نرمال با رعايت 
پروتكل ها و فاصله گذاري صحيح اجتماعي براي همه افراد مي تواند مفيد 

باشد.
 در مجموع بايد بيماري كرونا را بســيار جدي تلقي كرده و اجازه ندهيم 
برايمان عادي شــود تا جايي كه همچنان به عنــوان يك چالش جهاني 
خودمان را مسئول حفظ سالمتي فردي و اجتماعي جامعه مان بدانيم اما 
بايد از هرگونه رفتار هيجاني، وسواســي و غيرمنطقي و استرس زا پرهيز 

كنيم تا اين بيماري از تمامي جوامع بشري ريشه كن شود.
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گذشــت بيش از 2سال از 
پاندمي كرونــا این فرصت 
را در اختيــار بســياري از 
پژوهشگران و محققان گذاشــت تا بتوانند ابعاد مختلف این بيماري و 
تأثيراتي كه روي ارگانيسم هوشمند یا همان انسان مي گذارد را مورد 
بررسي قرار دهند. نتایج تحقيقات و یافته ها هم بسته به داده ها در هر 

كشور متفاوت است اما آنچه روشن اســت این است كه كرونا با ایجاد 
اختالل در یكپارچگي اجتماعي، یكپارچگــي در منزل و فعاليت هاي 
مولد، در كنار تهدید سالمت جسم، سالمت روان را نيز نشانه رفته است تا 
جایي كه ترس از آلوده شدن به آن، منجر به انزواي اجتماعي و اختالالت 
رواني مختلف بين مردم شده است. تحقيقات انجام شده از سوي برخي 
انجمن ها و مراكز روانشناسي و دانشگاه هاي علوم پزشكي مانند مركز 

علوم و اعصاب دانشــگاه علوم پزشــكي بقيه اهلل یا مراكز تحقيقات 
فيزیولوژي و فيزیك دانشگاه پزشــكي و دانشگاه علوم توانبخشي و 
سالمت اجتماعي با بررسي سبك زندگي در دوران كرونا این موضوع را 
به اثبات مي رساند كه كووید-19 آسيب هاي جدي اي را به لحاظ رواني 
به 99 درصد مردم وارد كرده است چراكه مشاركت مردم در بسياري از 

زمينه هاي زندگي اجتماعي و فعاليت هاي روزمره مختل شده است.

خدیجه نوروزي 
روزنامه نگار

زندگي جزیره اي
مصطفــي فروتــن، عضــو ســازمان نظام 
روانشناسي و مشاوره كشور در به همشهري 
مي گويد: »كوويــد- 19 تأثيــرات جهاني و 
همه جانبــه اي را روي همه افراد گذاشــته و 
بيماري تا جايي پيــش رفته كه تك تك افراد 
تأثيرات و تغييرات را در زندگي روزمره خود 
متوجه شده اند. مطالعاتي كه هم اكنون در سطح بين المللي انجام مي شود 
بيشتر شخصي و موردي است و در بيش از 1۷۰كشور دنيا به شكل هاي 
مختلفي در حال بررسي و تحقيق اســت و هركدام از كشورها با توجه به 
ساختار علمي، فرهنگي و گستره موفقيت در حوزه هاي اجتماعي خود در 
حال كار روي مقاالت شان هستند تا بفهمند كرونا چه تأثيري روي سبك 
زندگي افراد گذاشته است. به جرأت مي توان گفت 99درصد افراد جامعه 
درگير تبعات كرونا شده اند و كسي نيســت كه از جهات مختلف گرفتار 

نشده باشد.«
عضو انجمن روانشناسي تربيتي به اثرات رواني كرونا در اين مدت اشاره 
مي كند و مي افزايد: »در اين مدت به طور ســاختارمند ســبك زندگي 
جزيره اي، تفرد و تجرد را تجربه كرديم. درحالي كه تا قبل از شيوع كرونا 
در فرهنگ ما حتي در كشورهاي توسعه يافته، معاشرت كردن را در بهبود 
سالمت روان بسيار مؤثر مي دانستند. اما اكنون عامل پزشكي يا بيولوژيكي 
به ما مي گويد كه بايد برخالف يك ساختار نظام مند روانشناسي عمل كنيم 
و از هم فاصله بگيريم. درواقع در اين مدت براي ســالمت جسم، سالمت 
روان تحت الشعاع قرار گرفت و آسيب ديد. گسترش فقر به علت قرنطينه و 
تورم و گراني هاي پي درپي و بي رونق شدن بسياري از كسب وكارها، كيفيت 
زندگي ها را در ابعاد مختلف تنزل بخشيد و سطح اميد به زندگي را به شدت 
كاهش داد. به عنوان مثال 9۷درصد از مراجعان من تحت تأثير كرونا دچار 
افت شديد مالي شده اند. البته در اين بين برخي هم سعي كرده اند همسو 
با گسترش فضاي مجازي كسب وكار خود را بهبود بخشند تا بتوانند كمي 

خود را سرپا نگه دارند.«
اين روانشــناس، مدرس و محقق علوم رفتاري در ادامه مي گويد: »كرونا 
در اين مدت با به تصوير كشــيدن بي عدالتي ها، ســالمت روان  جامعه را 
به شــدت تحت تأثير قرار داد؛ به ويژه در كشــور ما. دوره اي كه مردم ما  
مشاهده مي كردند در كشورهاي توســعه يافته به علت واكسيناسيون و 
دريافت خدمات پزشــكي و بهداشــتي مطلوب، كرونا تا حدودي تحت 
كنترل درآمده اما در كشور آمار مرگ ومير باال مي رود، دچار افت روحيه، 
ترس و اضطراب، غم و اندوه و خشم هاي دروني مي شدند. نبود واكسن و 
داروي كافي و در مضيقه ماندن مردم نگراني هايي را در وجودشان تزريق 
كرد كه به شدت مخرب بود. در اين مدت ترس از مرگ و عواقب ناشي از 
عوارض جانبی كروناويروس باعث كاهش فعاليت هاي اجتماعي افراد شد 
و يك طردشــدگي از منظر اجتماعي به بار آورد و كاهش ارتباطات باعث 
كاهش چشمگير كيفيت زندگي و توليد شديد نااميدي در گستره جامعه 
شد. در مجموع كروناويروس توانست تعادل زيست جهاني را برهم بزند 

و بزرگ ترين تبعات رواني آن ايجاد بي اعتمادي و احساس ناامني بود.«

انزواي اجتماعي
سعيد شــاهمير، عضو ســازمان نظام 
روانشناســي و مشــاوره كشــور، در 
گفت وگــو بــا همشــهري مي گويد: 
»بســياري از كشــورهاي دنيا درگير 
درمان هــاي جســماني كرونــا و 
مراقبت هاي بهداشتي هستند اما اين 
بيماري پيامدهاي روانشناختي گسترده اي دارد و توانسته تأثيرات 
مخرب خود را در ســطح فردي و اجتماعي برجاي بگذارد. در اين 
مدت اضطراب، افســردگي، ترس و رفتارهاي بيش واكنشي ناشي 
از آن، انزواي اجتماعي و آســيب هاي روحي و رواني كه قرنطينه 
روي افراد گذاشته، خيلي كمتر مورد توجه قرار گرفته. درحالي كه 
احساسات منفي طوالني مدتي كه اين بيماري براي افراد دارد بايد 
مدنظر قرار گيرد چراكه طبق مطالعات انجام شده سالمت روان افراد 

را در بلندمدت تحت تأثير قرار مي دهد.« 
كارشناس ارشد روانشناسي باليني معتقد است بايد به سالمت روان 
جامعه هدف كه شامل كودكان و نوجوانان، سالمندان، كادر درماني 
و مراقبتي، كســاني كه عزيز از دســت داده اند و خانواده ها، توجه 
بيشــتري صورت گيرد. او مي گويد: »پيامدهاي رواني كرونا روي 
اين افراد بيشتر از ساير افراد خواهد بود. كودكان آسيب پذيرترين 
اقشار هســتند و قرنطينه، دوري از هم سن وساالن، نداشتن درك 
كافي از اين بيماري و ترس و اضطراب ناشي از كوويد-19 تأثيرات 

منفي تر و پايدارتري را به لحاظ رواني روي اين جامعه هدف گذاشته 
است. بي خوابي و اختالالت اضطراب فراگير كادر بهداشت و درمان 
هم ســالمت روان اين افراد را بيشــتر تحت تأثير قرار داده و اندوه 
جمعي اي  كه اين افراد در خط مقدم دارند، نه تنها حال حاضرشان 
را متأثر مي كند، بلكه در آينــده هم براي آنها پيامدهايي منفي در 
قالب اختالل استرس پس از سانحه يا در قالب افسردگي بروز پيدا 
مي كند. بايد مراقب افرادي كه عزيز از دســت دادند و نتوانستند 
سوگواره اي مناسب را از خود نشان دهند هم بود چراكه تخليه نشدن 
رواني، غم، درد و احساس پوچي اي كه دارند اين افراد را با يك سري 
اختالالت روانشناختي در حوزه اضطراب و افسردگي هاي بلندمدت 
مواجه مي كند. خانواده ها هم در اين بين از گزندهاي كرونا در امان 
نبوده اند و در اين مدت شاهد خشونت هاي خانوادگي، تنش ميان 
همسر و اختالفات زناشويي بوده ايم و شايد دور از انتظار نباشد كه 
در آينده شاهد افزايش آمار طالق ناشــي از تأثيرات اين بيماري 
به عنوان يك عامل تهديدكننده باشيم. سالمت روان افراد سالمند 
هم جزو آسيب پذيرترين ها بســيار بايد مورد توجه باشد چرا كه 
به علت انزواي اجتماعي و تجربه تنهايي هاي بيشتر تحت خطر است. 
اين افراد معموال بيماري هاي زمينه اي بيشتري هم دارند و طبيعتا 
آسيب پذيرترند. افســردگي، اضطراب، انزواي اجتماعي و تجربه 
تنهايي، اختالل شايع تر در افراد سالمند است و اكنون كه ارتباطات 
سنتي خود را از دست داده اند بيشتر بايد حواس مان به آنها باشد.«

شــاهمير درخصوص اقداماتي كه دولت مي تواند در پيش بگيرد 
مي افزايد: »ويروس كرونا قطعا آخرين ويروســي نيست كه بشر را 
تهديد مي كند،، لذا جوامع، به ويژه دولت ها بايد راهبردهاي مؤثري 
را براي تقويت سالمت روان به كار ببرند و برنامه ريزي ها بايد طوري 
باشد كه پيامدهاي رواني شيوع اين بيماري كنترل شود يا به حداقل 
خود برسد. دولت ما نيز بايد برنامه ريزي هاي كوتاه مدت، ميان مدت 
و بلندمدت انجام دهد، بدون اينكه اختاللي در فضاي رواني جامعه 
ايجاد شود. در زمينه آموزش شــهروندي و خانواده توليد محتوا 
داشته باشد با اين هدف كه ســطح آگاهي مردم چه در بسته هاي 
بهداشتي و چه روانشناختي بدون ايجاد هرگونه استرسي باال رود. 
بايد از كار آفرينان حمايت ســخت افزاري داشته باشد و از ظرفيت 
مردمي براي پيشــبرد اهداف حمايتي بهره بگيرد و گروه هايي را 
ساماندهي و سازماندهي كند كه سطح آموزش را در حوزه خدمات 
بهداشتي و روانشناختي ارتقا بخشند. دولت بايد در بحث معيشت 
و ارزان بودن دريافت خدمات روانشــناختي هم ورود جدي كند 
چراكه در دوره كرونا يكي از عوامل مهــم و تأثير گذار، افت روحي 
خانواده ها بوده و منجر به آسيب هاي جدي روحي و رواني ازجمله 
خودكشي شده است. خدمات بايد به گونه اي باشد كه همه بتوانند 
با هر وضعيت مالي از آن بهره ببرند و تحت درمان قرار بگيرند. ايجاد 
فضاي امن اجتماعي و تقويت روحيه مردم كاري است كه دولت بايد 

انجام دهد و به مردم اطمينان بدهد كه كنارشان است.«
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روزهاي سخت تري در پيش است؟
نگاهي به تجربه هاي شخصي بعضي از ما درباره تغييرات 

رواني پس از ابتال به كرونا و گذراندن یك دوره بيماري

معصومه را خوب مي شناســم. 
هميشه دختر شاد و خوش رويي 
بوده. مدتي تصميم داشــت 
مستقل و در خانه اي كه به تازگي خريداري كرده، ساكن شود. اما گرفتار 
ويروس كرونا شد. او با اينكه دوره خيلي سختي در زمان بيماري نداشته، 
حاال پس از گذراندن اين دوره دچار بي قراري شده است. تنهايي آزارش 
مي دهد و مي گويد يكجا بند نيست. كالفه اســت. خوابش نمي برد و 
تپش قلب گرفته. او كه به تازگي به روان پزشــك و تراپيست مراجعه 
كرده، متوجه شده اين عارضه هاي تازه، در ديگر بيماران بهبود يافته 
هم بي سابقه نبوده است. معصومه و ديگراني چون او باعث شدند، اين 
سؤال را براي بهبود يافتگان از بيماري كرونا مطرح كنيم كه آيا آنها نيز 
عارضه هاي رواني پس از بيماري را تجربه كرده اند يا نه؟ و از آنها بخواهيم 

اين تجربه ها را با ما در ميان بگذارند.

خواب و حافظه تعطيل!
حاال چند هفته اي از زماني كه تســت كرونایش منفي شد، مي گذرد و او 
مي تواند به محل كار برود و همه  چيز به روال سابق ادامه پيدا كند. اما انگار 
براي او دیگر هيچ چيز مثل قبل نيســت. ليال مي گوید مدام در خانه راه 
مي رود؛ آنقدر كه پاهایش درد بگيرد و سست شــود. بعد حس مي كند 
محيط خانه آزارش مي دهد. همين باعث مي شود برود در ماشين بنشيند 
یا قدمي در خيابان بزند. اما به محض بازگشــت به خانه دوباره همه  چيز 
آزارش مي دهد. حتي دیگر از خوابيدن هم مي ترسد. حس مي كند دیگر 
هيچ چيز مثل قبل نيست. این تجربه در زهرا اما به گونه دیگري است. او كه 
این دوره را تجربه كرده مي گوید: »تا چند ماه حافظه ام مختل شــده بود. 
هنوز هم درگير این عارضه هستم. بخش اسم ها، حافظه تصویري، حافظه 
كوتاه مدت و  ... همگي انگار در تصميمي مشــترك از ادامه انصراف داده 
بودند. مدتي كاغذ و قلم به دست، اسم اشيا و... را مي نوشتم. البته خيلي ها 
این اميد را مي دهنــد كه این عارضه به مرور خوب مي شــود. حاال هم با 
گذشت چند  ماه بهتر شده ام اما هنوز درگير اختالالتي هستم. واقعيت این 
است كه مي ترسم كه به دكتر بروم و بشنوم كه این عارضه ماندگار است«.

افسردگي در پي افسردگي
ليندا، چند ماهي است كه توانســته از پس اثرات جسماني این بيماري 
برآید. اما همچنــان بي خوابي آزارش مي دهد و مي گوید احســاس اش 
این اســت كه از گذشته افســرده تر شده است؛ »ســعي مي كنم مقابل 
این احساس هاي منفي بایســتم. هر چند پس از بهبودي فيزیكي، تازه 
عارضه هاي رواني خودشان را نشان مي دهند.« این افسردگي موردي است 
كه ميثم هم از آن گالیه دارد؛ »پس از بيماري دچار افســردگي شدیدي 
شدم. انگار از عوارض این بيماري است. اما من هنوز هم افسرده ام، آنقدر 
كه توان درمان آن را ندارم. حس مي كنم خونم غليظ تر شده، چون دائم 
حس كرختي مي كنم و دست و پاهایم خواب مي رود. ميل به غذا خوردن 
را از دست داده ام و با اینكه یك ســال از آن دوره بيماري گذشته، هنوز 
بعضي از مزه ها را حس  نمي كنم.« این صحبت هاي ميثم تجربه مشترك 
ميان بسياري از آنهایي است كه درگير ویروس كرونا شده اند. نجفي كه 
صاحب داروخانه اي هم هست، مي گوید كه مصرف قرص هاي آرام بخش 
و ضد استرس بدون نسخه در این دوران تا 200درصد افزایش پيدا كرده و 
نسخه هاي ضد وسواس فكري بسيار زیاد شده است؛ »در كل جوان هایي 
كه حاال درگير استرس اند در آینده با بيماري هایي روبه رو خواهند بود كه 

منشا  آنها همين استرس و فشارهاي رواني است.«

كابوس و زندگي
در بعضي ها اما این عوارض بسيار متفاوت تر بوده است. فاطمه مي گوید: 
»وقتي دچار این بيماري شــدم، فكر نمي كردم تا این اندازه ناتوان شوم 
و روزهاي ســخت تري منتظرم باشد، چون هميشــه به زندگي و حتي 
رویدادهاي ناگوارش گــذرا نگاه مي كردم. اما هفتــه دوم بيماري وقتي 
درد زیاد امانم را بریده بود، خستگي و افسردگي همه وجودم را گرفت. نه 
مي توانستم بخوابم، نه حتي بنشينم. از ضعف زیاد نمي توانستم راه بروم. 
به جایي رسيدم كه یك روز به همسرم گفتم، زندگي برایم سخت شده. 
كاش زنده نباشم. همسرم كامال تعجب كرده بود. فكر مي كنم در این دوران 
دردهاي زیادي را تجربه كردم؛ حسي شبيه پایان دنيا به  من دست داده 
و به شدت احساس تنهایي مي كنم. این بيماري از سخت ترین لحظه هاي 
زندگي ام بوده. از چيزهایي كه در حالت عادي دوست شــان داشتم، بدم 
مي آید. از چيزي آنقدر لذت نمي برم و حتي به خوشي هایي كه در حالت 
معمول برایم دلنشين بود، بي تفاوت شده ام.« فاطمه البته حاال كه روزهایي 
از دوران اتمام بيماري اش مي گذرد، حالش بهتر شده است. اما روانشناسان 
معتقدند كه رفع این عوارض نه تنها نياز به گذشت زمان دارد، بلكه نيازمند 
مراجعه به روان پزشــك و درمانگران دیگر است؛ متخصصاني كه هر یك 
مي توانند مدت این بيماري هاي رواني را كاهش دهند. نوید نيز مدتي است 
كه زیرنظر متخصص، دارو مصرف مي كند. او مي گوید كه پس از گذراندن 
دوره بيماري نه تنها افسرده تر شده بلكه نوع خواب هایش تغيير كرده است؛ 
»خوابيدن برایم سخت شده و بسيار كم خواب شده ام. نوع خواب هایم هم 
تغيير كرده است. انگار تغيير ماهيت داده باشــند. نه اینكه فقط كابوس 

ببينم، این كابوس و خواب ها شمایل شان عوض شده.«
       

اینكه بدانيم تأثيرات رواني ای كه همه ما در دوران قرنطينه و بيماري تجربه 
كرده ایم منحصر به ما نيست، شاید خود راه گریزي از تنگناهاي پيش آمده 
در مقابله با این بيماري  باشد. تحقيقات نشان داده بسياري از مردم جهان 
در اطالعاتي كه از عوارض رواني خود پس از گذراندن یك دوره بيماري 
ثبت كرده اند، به این نكته اشــاره كرده اند كه از عارضه هاي رواني پس از 
بيماري رنج مي برند. بخش بزرگي از مردم با توجه به نوع ناشناخته بودن 
بيماري، نبود داروي مناسب، بستري شدن و ناتواني كادر درمان از معالجه، 
تنهایي و اضطراب شدیدي را تجربه كرده اند كه ماندگاري بيشتري نسبت 
به عوارض رواني دیگر دارد؛ هرچند افسردگي پس از آن نيز بسيار وابسته 
به نوع تحمل بيماري و حمایت و مراقبت هاي پس از آن دارد. اما شــاید 
الزم باشد بســياري از ما كه این دوره را ســپري كرده ایم، از همان ابتدا 

مراقبت هاي رواني را نيز از یاد نبریم.

یافته هاي علمي درباره اختالالت رواني ناشي از ابتال به بيماري كرونا چه مي گویند؟ 
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نورا عباسي
روزنامه نگار

سوهان روح
 مریم سادات ظهوریان، درمانگر خانواده معتقد است 

 كه وسواس فكري-عملي و هراس خروج از خانه 
برخي از مشكالت رواني حاصل از دوران قرنطينه هستند

حفظ سالمت رواني در كنار رعايت پروتكل هاي بهداشتي، 
مسير سختي را پيش روي بسياري از افراد قرار داده است و 
در اين ميان كم نبودند افرادي كه نتوانستند خود را با شرايط 
جديد زندگي در دوران كرونا وفق دهند و با برخي از مشكالت رواني مواجه شدند. در برخي 
شرايط، اثر مشكالت رواني در چارچوب خانه نيز عيان مي شود و تنش هاي خانوادگي را رقم 

مي زند؛ نكته اي كه از نظر مريم سادات ظهوريان، درمانگر خانواده، 
براي درمان، نيازمند آموزش و افزايــش تحمل در ميان اعضاي 
خانواده است. ظهوريان معتقد است كه ناتواني افراد در ايجاد تعادل 
ميان خانه نشيني و توجه به پروتكل هاي بهداشتي ممكن است به 
مشكالت روحي همچون ميل به انزوا، وسواس فكري-عملي و... 

ختم شود.
 

 قرنطينــه و كاهــش تعامالت 
اجتماعي، نخستين نشــانه از زندگي در 
شرايط پاندمي كرونا بود و زندگي بسياري 
از افــراد را تحت تأثير قــرار داد. آيا اين 
خانه نشيني اثرات يكساني بر افراد به جاي 

گذاشته است؟
هر فردي براي درك و همراه شــدن با اتفاقي 
نيازمند زمان اســت تا بتواند خود را با شرایط 
جدید وفق بدهد و راهكارهــاي خود را براي 
مواجه شــدن بــا موقعيت جدید پيــدا كند. 
در رابطــه با كرونا مــردم از این زمــان براي 
همراه شــدن با اتفاق محروم بودند و هستند 
چراكه این بيماري یك اتفاق جدید بود و افراد 
براي روبه روشدن با یك ویروس جهاني، زمان 

و آمادگي كافي نداشتند.
سرعت پيدا كردن راهكار و انعطاف پذیري هر 
فردي در رابطه با كرونــا متفاوت بود و در این 
مدتي كه ایران با ویروس كرونا مواجه شــده 
است، شاهد بودیم كه برخي به سرعت شرایط 
جدید را درك و تالش كردند تا زندگي خود را با 
شرایط جدید وفق دهند اما برخي در این حوزه 
منفعل عمل كردند. اگــر بخواهيم در رابطه 

با تبعات خانه نشــيني طوالنــي از نظر رواني 
صحبت كنيم، باید بگویيم كه مشــكل اصلي 
مربوط به افرادي اســت كه در دسته دوم قرار 
مي گيرند. این افراد نتوانستند خود را با شرایط 
جدید همراه كرده و حداقل براي حفظ سالمت 
رواني خود، مسيرهاي جدیدي را انتخاب كنند. 
به دليل شيوع كرونا آسيب هاي رواني مختلفي 
در این دوران دامنگير برخي افراد شد و بخشي 
از این مشكالت به دليل قرنطينه و محدودیت 

براي خروج از خانه افراد را با خود درگير كرد.
 چه مشــكالت روحي ناشي از 
محدوديت هاي كرونايي براي افرادي كه در 

خانه مانده بودند، ايجاد شد؟
وســواس فكري و عملي نخســتين مشكلي 
بود كه افــراد مختلف ازجمله افــرادي را كه 
پيش زمينه ایــن بيماري را داشــتند، با خود 
درگير كرد. اختالل وسواس فكري- عملي یك 
اختالل اضطرابي مزمن است كه با مشغوليت 
ذهني مفرط در مورد نظم و ترتيب و همچنين 
كمال طلبي همراه مي شــود. در موارد شدید 
این اختالل مي تواند مانــع انعطاف پذیري و 
كارایي افراد شود. وســواس در انجام بيش از 

حد نظافت، شست وشو و مصرف بيش از اندازه 
ضدعفوني كننده هــا موجب شــد تا وضعيت 
برخي از افرادي كه با مشــكل وسواس فكري 
و عملي روبه رو بودند، بدتر شــود و همچنين 
افراد جدیدي در این دسته قرار بگيرند چراكه 
هراس از كرونا، ضدعفوني مستمر را به بخش 
جدایي ناپذیر زندگي تبدیل كرده است و برخي 
افراد به دليل افراط در این زمينه با وســواس 
فكري- عملي درگير مي شــوند. در این ميان 
نباید فراموش كرد كه ميل به انزوا در دوره كرونا 
به افراد تحميل شد. افراد براي حفظ سالمت 
خود مجبور هستند تا زمان بيشتري را در خانه 
سپري و روابط اجتماعي خود را محدود كنند، 
حتي بســياري مجبور به دوركاري هستند و 
یعني تعامل روزانه اي كه ممكن بود یك فرد با 

همكارانش رقم بزند، حذف شده است.
 مي توان گفت كه چنين شرايطي 
ميل به انزوا را در برخي پررنگ كرده است؟

بله! انزواطلبــي یك نوع اختــالل اضطرابي 
است كه در آن فرد احســاس ترس مي كند و 
به دليل همين هراس است كه افراد از حضور 
در موقعيت ها و مكان هــاي دلهره آور دوري 
مي كنند. به دليل كرونا، زندگي بيرون از منزل 
براي برخي به همان محيط هراس آور و ترس از 
بيماري، تبدیل و موجب شده است كه بسياري 
از افراد انزوا طلب شوند. برخي افراد نتوانستند 
شــرایط را به كنترل خود دربياورند و در كنار 

حفظ پروتكل هــا، ارتباط خــود را با دنياي 
بيرون از دســت ندهند. در واقع خانه نشيني 
طوالني مدت برخي را بدون آنكه خود متوجه 

باشند، در مسير انزوا قرار داد.
 در دوره كرونا شاهد بوديم كه 
برخي براي خروج از خانه با هراس مواجه 
شدند. آيا اين رفتار نيز ناشي از نبود تعادل 
در حفظ پروتكل ها و پيگيري امور روزمره 
زندگي است؟ آيا اين رفتار را مي توان در 
دسته تبعات خانه نشــيني طوالني مدت 

دانست؟ 
مردم در شرایطي قرار دارند كه به دليل هراس 
از ویروس ممكن اســت دســت به رفتارهاي 
افراطــي بزننــد و به ایــن شــكل، به خود و 
اطرافيانشان آسيب هاي رواني وارد كنند. در 
رابطه با خانه نشيني نيز این بحث صادق است. 
در این دوران برخي براي حفظ سالمت خود 
به شــكل افراطي عمل كرده و كوچك ترین 
كارهاي روزانه خود را حــذف كردند. برخي 
افراد تالش كردند تا براي حفظ خود از ویروس 
با شرایط خانه نشــيني كنار بيایند اما كار به 
جایي رســيده كه دیگر بيرون رفتن براي آنها 

اضطراب آور شده است.
ما با افــرادي روبه رو هســتيم كــه از همان 
نخستين روزهاي شيوع كرونا، از خانه بيرون 
نرفته اند، چنين رفتارهایي نه تنها مشــكالت 
روحي به این افراد تحميل مي كند، بلكه شاهد 

بوده ایم كه خانواده این افراد نيز با تنش هاي 
خانوادگي و رواني مواجه مي شوند.

 افرادي كه در دوره خانه نشيني 
كرونا به قول شما نتوانسته اند بين رعايت 
پروتكل ها و حفظ سالمت روحي خود تعادل 
ايجاد كنند، در دايره روابط خانوادگي خود 
ممكن است با چه تنش هايي روبه رو شوند؟

جامعه ما در شرایطي قرار دارد كه جز كرونا، 
مشــكالت اقتصادي نيــز شــرایط را براي 
آسيب هاي روحي افراد فراهم كرده است و باید 
بگویيم كه از چند جبهه اقتصادي و سالمت، 
مردم تحت فشار هستند. در چنين شرایطي 
آستانه تحمل افراد كاهش پيدا مي كند و زماني 
كه عضوي از خانواده با مشكالت روحي مواجه 
شــود، این اتفاق دامان اعضاي دیگر خانواده 
را مي گيرد. در شــرایطي كه انگيزه و تحمل 
افراد كاهش پيدا كند، بدون شك تنش  هاي 
خانوادگي روند صعودي به خــود مي گيرند. 
در دوران كرونا شــاهد افزایش آمار مربوط به 
خشونت خانگي بودیم و این آمار به ما مي گوید 
كه مشكالت روحي ناشــي از كرونا مي تواند 

آرامش خانه ها را برهم بزند.
 چطور مي تــوان اين تنش هاي 

خانوادگي را كنترل كرد؟
اعضاي خانه باید تالش كنند كه بيشتر با هم 
حرف بزنند و بيش از پيش رفتــار افرادي را 
كه در دوره كرونا با مشــكالت روحي مواجه 
شــده اند، تحمل كنند. افراد باید یاد بگيرند 
كه در دوره كرونا چطور نسبت به هم صبوري 
كرده و شرایط یكدیگر را بيشتر درك كنند. در 
كنار راهكارهاي درون خانوادگي باید گفت كه 
آموزش هاي رســانه اي در این حوزه مي تواند 
چاره ســاز باشــد. ارائه برنامه هایي با موضوع 
نحوه تعامل اعضاي خانواده با یكدیگر در دوره 
كرونا مي تواند راه نجــات را پيش روي روابط 

خانوادگي قرار دهد.
از سوي دیگر به خانواده ها پيشنهاد مي كنم كه 
از ابزارهاي جدید ارتباطي براي حفظ تعامالت 
اجتماعي خود اســتفاده كنند تا از این طریق 
تنش هاي روحي ناشي از خانه نشيني طوالني 
را كنترل و همچنين روابط خانوادگي خود را 

در مسير درستي حفظ كنند.

كوويد-19 را مي توان به عنوان بغرنج تريــن عالم گيري در انقالب صنعتي چهارم 
درنظر گرفت. اين عالم گيري و به خصوص محدوديت هاي سختگيرانه، قرنطينه هاي 
طوالني و بحران اقتصادي موجب شد ترس و نگراني بي سابقه اي در سراسر جهان 
به  وجود  آيد. اين پديده فاجعه بار به بروز مشكالتي در ســالمت كوتاه مدت و بلند مدت روان و پيامدهاي رواني اجتماعي 
پيچيده اي منجر شد. تاكنون بررسي هاي متعددي درباره اثرات رواني نامطلوب اين عالم گيري انجام شده كه نشان مي دهند 
اختالل استرس پساآسيب )PTSD(، گيجي و خشم، ازجمله مشــكالت رواني ناشي از عالم گيري كنوني است. همچنين 
بسياري از نظرسنجي هاي مقطعي از شيوع باالي افسردگي و اضطراب خبر مي دهند. از اين رو، عجيب نيست كه تحليل گران 
و روانشناسان از آسيب هاي رواني مرتبط با كوويد-19 به عنوان »عالم گيري خاموش« و »عالم گيري بعدي« ياد مي كنند. 

هرچند به نظر مي رسد با افزايش واكسيناسيون عمومي مي توان به بهبود اين اختالل ها هم اميدوار بود.

هدا عربشاهي
روزنامه نگار

نگار حسينخاني
روزنامه نگار

یكي از مطالعات بسيار خوبي كه قادر است به بهترین شكل نگاهي 
كلي به مســئله اختالالت رواني طي عالم گيري ارائــه دهد مرور 
سيســتماتيك و متاآناليز )فراتحليلي( ارزیابي تأثير سالمت رواني 
كووید-19 بر بيماران، عمــوم مردم و متخصصــان مراقبت هاي 
بهداشــتي اســت. به همين  منظور، گروهي از پژوهشگران تحت 
نظارت سازمان »خدمات ملي بهداشت« )NHS( در انگلستان، با 
استفاده از پایگاه هاي داده هاي الكترونيكي مطالعه اي انجام دادند 
و با جســت وجویي جامع، تمام پژوهش هایي را كــه در بازه زماني 
آوریــل 2020 )فروردین 1399( تا ژانویــه 2021 )دي 1399( با 
موضوع آسيب هاي رواني ناشي از كووید-19 انجام شده  بود بررسي 
كردند. حاصل این جست وجو 11هزار و 295 مطالعه بود كه از این 
تعداد، 287مطالعه معيارهاي الزم براي ورود به مرور سيستماتيك 
را به دست آورند و از این 287پژوهش، 206تحقيق شامل  83مورد 
درباره آســيب هاي ســالمت روان متخصصان بخش بهداشــت، 
134مورد دربــاره عموم مــردم و 11مطالعه درباره هــر دو گروه، 
براي مطالعه فراتحليلي برگزیده شدند. این پژوهش ها درمجموع 
721هزارو244نمونه افراد با سن متوسط 15.3 تا 71سال را ارزیابي 
كرده بودند. حدود یك سوم مطالعات )63مورد( در چين انجام شده 
بود و پــس  از آن 18مطالعه در آمریكا، 16مطالعه در انگلســتان و 

15مطالعه در ایتاليا به عالوه 9مطالعه چندمليتي به دست آمده بود.
بررسي فراتحليلي براساس دردسترس بودن آمارهاي گزارش شده در 
هر مطالعه، چند نتيجه مختلف را ارزیابي كرد كه عبارتند از: ميزان 
شيوع اضطراب، افسردگي، اختالل استرس پساآسيب، بي خوابي ، 
رفتار خودكشــي یا خودآزاري و سطح تندرســتي در هر دو گروه 
متخصصان مراقبت هاي بهداشتي و عموم مردم و كيفيت پایين خواب 
و مصرف الكل در عموم مردم. نتایج این فراتحليلي بين مختصصان 
مراقبت هاي بهداشتي و عموم مردم، تفاوت هایي جزئي را در شيوع 
اضطراب، افسردگي و اختالل اســترس پساآسيب نشان داد. اما در 
مورد شيوع افكار خودكشي یا خودآزاري در عموم مردم در مقایسه با 
متخصصان مراقبت هاي بهداشتي، باالتر و برابر با 11درصد )مردم( 
در مقابل 5.8درصد )كادر درمان( بود. درحالي كه سطح تندرستي 
بين مردم عادي بسيار كمتر از متوليان بهداشتي بود و به 28.2درصد 

)مردم( درمقابل 52.6درصد )كادر درمان( مي رسيد.

زنگ خطر براي سالمت رواني كودكان
شانزدهمين اجالس بين المللي روانشناسي كودكان و نوجوانان كه 
11سپتامبر با حضور 50پژوهشگر از بيش  از 30كشور در شهر رم، 
پایتخت ایتاليا برگزار شد نشان داد كه حدود 17درصد از نوجوانان 
8 تا 18سال در طول قرنطينه عمومي سال2020 از اضطراب رنج 
برده اند و 12درصد هم با مشكالتي در خواب مواجه شده اند. همچنين 
83درصد از نوجواناني كه از قبل با اختالالت ســالمت روان درگير 

بودند در وضعيت بدتري قرار گرفته اند. یكــي از دالیل این اتفاق، 
تصميم گيري براي كاهش یا حذف هزینه هاي روان درماني اســت 
كه به دليل بحران اقتصادي ناشي از عالم گيري كووید-19 از سوي 

خانواده ها یا دولت ها انجام شده است.
این وضعيت در مورد كودكان و نوجواناني كه در كشورهاي درگير 
جنگ زندگي مي كنند هشداردهنده تر اســت. به طوري كه، نتایج 
بررســي هاي World Vision و War Child Holland روي 
220كــودك، 245نوجوان و جــوان، 287والدین و سرپرســت و 
44كارشــناس حفاظت از كودكان و رهبران جامعه در 6كشــور 
آســيب دیده از درگيري هاي نظامي شــامل كلمبيــا، جمهوري 
دمكراتيك كنگو، لبنان، سرزمين اشغالي فلسطين و سودان جنوبي 
بين ماه هاي آگوست تا دسامبر2020 نشــان داد كه بيش  از نيمي 
)57درصد( از كودكان ساكن كشورهاي آسيب پذیر و داراي مناقشه، 
اظهار داشتند كه در نتيجه مستقيم عالم گيري و قرنطينه عمومي به 
سالمت رواني و حمایت رواني اجتماعي نياز پيدا كرده اند. این ميزان 
براي كودكان پناهجو و آواره به 70درصد مي رسد در حالي كه براي 
كودكان در جوامع ميزبان 43درصد اســت. 38درصد از كودكان و 
نوجوانان این كشورها اظهار داشتند كه احساس غم و ترس مي كنند 
كه از این تعداد، 12درصد در غم و ترس شدیدي قرار دارند كه خطر 
ابتالي آنها را به اختالالت رواني مانند افسردگي و اضطراب افزایش 
مي دهد. این در حالي  است كه براساس برآوردهاي سازمان جهاني 
بهداشت حدود 9درصد از كودكان و نوجوانان در وضعيت عالم گيري 

كووید-19 در معرض خطر این اختالالت هستند.
ترس و نگراني اصلي این كودكان تعطيلي مدارس، قطع دسترسي به 
خدمات اوليه و مشكالت اقتصادي خانواده هایشان به دليل اقدامات 
مهاركننده كووید-19 است. بعضي از آنها بيان كرده اند از زماني كه 
والدین شان بدون شغل شده اند اغلب گرسنه مي مانند. به طوري كه، 
38.1درصد از این كودكان، فقر خانواده و ناامني غذایي را علت اصلي 

ترس و نگراني مي دانند.

حذف مراقبت هاي بهداشت روان
همان طوركه پيش تر گفته شد، عالوه بر نگراني هاي مربوط به آینده 
نامعلوم، نااميدي، شــنيدن اخبار ناگوار مربوط به آمار مبتالیان و 
فوتي ها، ناامني شــغلي و انزوا، حذف یا كاهش هزینه هاي مربوط 
به خدمات بهداشــت روان به دليل مشــكالت اقتصادي ناشــي از 
كووید-19 هم یكي دیگر از عوامل افزایش بيشتر اختالالت رواني 
بين جوامع؛ به ویژه كشــورهاي كم درآمد یا با درآمد متوسط است. 
به طوري كه  نتایج پژوهشي كه در هفته هاي اخير از سوي گروهي از 
محققان برزیلي براساس ارزیابي داده هاي دولتي در نشریه تخصصي 
النست منتشر شده است نشــان مي دهد كه بين ماه هاي مارس و 
آگوست 2020 از تعداد مالقات هاي ســرپایي مربوط به بهداشت 

روان حدود 28درصد كاسته شده و درمجموع 471هزار و448نفر 
قرارهاي خصوصي مالقات با روانــكاو را تعليق كرده اند. همچنين 
قرارهاي گروهي و بستري هاي روانپزشكي هم به شدت تحت تأثير 
عالم گيري قرار گرفته و به ترتيب 68و 33درصد كاهش یافته است. 
این  در حالي است كه مشاوره هاي اورژانسي سالمت روان و مراقبت 
رواني ضروري در منزل در این بــازه زماني به ترتيب 36و 52درصد 

افزایش نشان داده است.
برپایه اطالعات این پژوهش، فقط حدود 22.8درصد از جمعيت برزیل 
از بيمه پزشكي خصوصي برخوردارند و همين مسئله موجب مي شود 
كه در زمان بحران اقتصادي و شيوع بيماري، هزینه هاي درماني را 
صرفا به درمان هاي ضد كووید اختصاص دهند و درمان هاي مربوط به 

بهداشت روان را از سبد هزینه هاي خانواده حذف كنند.
همچنين در طول عالم گيري، تقریباً از هر 10فرد بزرگسال 4نفر در 
ایاالت متحده عالئم اضطراب یا اختالل افسردگي را گزارش كرده اند 
و این  در حالي است كه بين ژانویه تا ژوئن 2019 از هر 10آمریكایي 
یك نفر این عالئم را اعالم كرده بود. به طوري كه در نظرسنجي ردیابي 
ســالمت بنياد كي اف اف از جوالي 2020 بســياري از بزرگساالن 
احساس منفي به خصوصي را بر ســالمت رواني و تندرستي خود 
تجربه كرده اند كه 36درصد از این موارد مربوط به مشكالت خواب، 
32درصد مربوط به تغذیــه، 12درصد مربوط بــه مصرف الكل و 
مواد مخدر و 12درصد هم مربوط به بدترشــدن آسيب هاي رواني 

مزمن است.
این پژوهش نگراني هاي مربوط به سالمت رواني ضعيف و تندرستي 
كودكان و والدین آنها، به ویژه مادران را هم بررسي كرده است. زیرا 
با تعطيلي مدارس، بسياري از مادران با چالش هاي جدیدي روبه رو 
شده اند. براســاس این مطالعه، زنان داراي كودك بيشتر از مردان 
داراي كــودك )49درصد زنان درمقابل 40درصــد مردان( عالئم 
اضطراب یا افسردگي را گزارش مي كنند. به طور كلي، ميزان اضطراب 
و افسردگي زنان در مقایسه با مردان بيشتر است و عالم گيري بر شدت 

این آسيب ها افزوده است.
مورد دیگري كه در این پژوهش بررسي شد ميزان اختالالت سالمت 
روان در افرادي است كه در مشاغل پرخطري كه احتمال آلودگي به 
ویروس كرونا در آنها باالست كار مي كنند. این بررسي نشان داد كه 

كاركنان این مشاغل بيشتر از كاركنان سایر مشاغل عالئم اضطراب 
یا اختالل افسردگي )42درصد درمقابل 30درصد(، شروع یا افزایش 
مصرف الكل و مواد مخدر )25درصد درمقابل 11درصد( و خودكشي 

)22درصد در مقابل 8درصد( را بروز مي دهند.

تأثير مثبت واكسيناسيون عمومي در بهبود سالمت روان
با وجود تمام مطالعات نگران  كننــده، هنوز اميدهایي براي كاهش 
اضطراب و افســردگي وجــود دارد. در این خصــوص، گروهي از 
دانشمندان دانشگاه كاليفرنياي جنوبي شواهدي را یافتند كه نشان 
مي دهد مردمي كه در برابر كووید-19 واكســينه شده اند استرس 
كمتري را تجربه مي كنند و درنتيجه به  مرور اختالالت سالمت روان 
آنها هم بهبود مي یابد. نتایج این پژوهش كه در روزهاي اخير در نشریه 
تخصصي PLOS ONE منتشر شده با بررسي بيش از 8هزار آمایش 
از شهروندان آمریكایي سراسر این كشور وضعيت سالمت روان این 
افراد را در بازه یكساله بلندمدت رصد كرده است. این بررسي ها نشان 
مي دهد كه بيشتر مردم در طول عالم گيري طيف هاي مختلفي از 
اضطراب و افسردگي را تجربه كرده اند. این آمایش هر دو هفته یك بار 
از آغاز عالم گيري تكرار شد. اما در آخرین آمایش از پاسخ دهندگان 
درباره وضعيت سالمت روان پس  از دریافت واكسيناسيون ضد كووید 

هم سؤال شد.
محققــان دریافتند كه شــركت كنندگان در ایــن مطالعه، پس از 
واكسيناسيون با كاهش 15درصدي احســاس افسردگي شدید و 
كاهش 4درصدي احساس افســردگي خفيف مواجه شده اند. این 
پژوهش تخمين مي زند كه به  احتمال زیاد آسيب هاي روحي بيش  
از یك ميليون نفر پس  از واكسيناسيون كاهش یافته است. به گفته 
این پژوهشگران، داده هاي آنها نشــان مي دهد كه واكسيناسيون 
ضد كوویــد-19 نه فقط افراد را در برابــر عفونت محافظت مي كند 
كه ترس و اضطراب آنها را هم نســبت به احتمال آلوده شدن خود و 
عزیزانشان تا حد چشمگيري كاهش مي دهد. البته نباید فراموش 
كرد كه این تأثير در كشورهایي كه نرخ واكسيناسيون در آنها باالست 
و تاكنون درصد باالیي از جمعيت واكسينه شده اند، صدق مي كند. این 
دانشمندان قصد دارند سطح نگراني ها و اضطراب مردم را درخصوص 

واریانت هاي كنوني پس  از دریافت دوز یادآور هم بررسي كنند.
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روانیکرونا

این شماره

 گاهي تنها يك تلفن 
مي تواند نجات بخش باشد 

نگاهي به خدمات مشاوره تلفني و آنالین در دوران شيوع كرونا

از تأثيرات اجتماعي كرونا در حوزه 
مشاوره و درمان، افزايش استفاده از 
مشاوره هاي مجازي و تلفني است. اين 
افزايش از دو زاويه يعني رشد فزاينده پيامدهاي روحي كرونا مانند ترس، 
استرس، افسردگي، اضطراب، خشونت ها و اختالفات خانوادگي و به ويژه 
سوگ حل نشده به دليل آمار باالي فوتي ها و نداشتن حمايت عاطفي، بين 
مردم و از طرف ديگر نياز شديد به خدمات مشاوره اي و در دسترس نبودن 
اين خدمات به دليل تعطيلي يا كاهش ساعت كاري مشاوره هاي حضوري، 
قابل درك است. روانشناسان و مشــاوراني كه در كلينيك ها و به صورت 
خصوصي كار مي كنند و همچنين مراكز مشاوره اي كه زيرمجموعه سازمان 
بهزيستي هستند، اذعان دارند كه حجم مشاوره هاي تلفني و آنالين طی 
2سال اخير چند برابر شده و درخواســت كمك حرفه اي براي مواجهه 
با تأثيرات رواني كرونا به ويژه در حوزه اختالفات خانوادگي، اســترس و 
سوگ از دست دادن عزيز، پرتكرارترين نياز مردم در مشاوره هاي تلفني 
و آنالين است. البته همچنان تعداد زيادي از مردم نيز به دليل هزينه باالي 
مشاوره هاي تلفني و آنالين كه تقريبا تفاوتي با مشاوره حضوري ندارد، از 
كمك حرفه اي محروم هستند و اين روان رنجور بي ترديد فرد و جامعه را در 
دوران پساكرونا با مشكالت جدي مواجه خواهد كرد. هر 45دقيقه مشاوره 
آنالين با مشاوري كه كارشناسي ارشد است 100هزار تومان و با مشاوري كه 
مدرك دكتري دارد، 200هزار تومان هزينه دربردارد. اين رقم البته مربوط 
به كلينيك هاي معمولي و روانشناســان تازه كار است. هزينه مشاوره با 
متخصصاني كه اسم و رسمي دارند، بين 250تا 400هزار تومان براي يك 

ساعت مشاوره تلفني يا حضوري است.

افزايش مشاوره هاي تلفني و كاركرد مؤثر آن
داده ها و اطالعات مربوط به مراكز مشاوره بهزیستي و همچنين كلينيك ها 
و مطب هاي خصوصي نشان مي دهد كه تماس هاي مردمي با هدف دریافت 
مشاوره به ویژه در حوزه مسائل مربوط به كرونا به شكل چشمگيري افزایش 
پيدا كرده كه این مسئله در ارتباط مستقيم با رشد آسيب هاي روحي و رواني 
افراد طی 2سال گذشته قرار دارد. به عنوان مثال، طبق تحقيقاتی كه اردشير 
بهرامی، پژوهشگر حوزه خودكشی درباره وضعيت بحران روحی دوران كرونا 
انجام داده، خودكشي طی 2سال اخير رشد زیادی داشته است. پژوهشگران 
این حوزه بر این باورند كه افسردگي و سوگ حل نشده حاصل از مرگ از طرفي 
و مشكالت رواني و روحي ناشي از بيكاري و بي پولي گسترده در ایام كرونا كه 
با رشد بي ســابقه تورم و گراني نيز همراه بوده دليل رشد آمار خودكشي در 
سال هاي كرونایي گذشته است. عدم دسترسي بســياري از افراد به خدمات 
روان درماني به دليل هزینه باالي آن و عدم اطالع از وجود خدمات رایگاني چون 
خط 123اورژانس اجتماعي، سبب مي شود كه افراد نتوانند از افكار منفي و 

بحران هاي منجر به خودكشي به ویژه در ایام كرونا رها شوند.
افزایش حجم تماس هاي مربوط به اورژانس اجتماعي 123بهزیستي هم نشان 
از رشــد 35درصدي نزاع ها و اختالفات خانوادگي، تنش هاي ميان والدین و 
فرزندان و ميان زوجين در ایام كرونایــي دارد. این خدمات از آنجا كه رایگان 
اســت مي تواند كمك مؤثري در رفع تنش ها و اختالالت رواني در ایام شيوع 
بيماري باشد. در كنار شرایط كرونایي، عوامل دیگري نيز در استقبال مردم 
از مشاوره تلفني مؤثر است. به عنوان مثال، بسياري از افراد تمایل ندارند كه 
اعضاي خانواده و یا همسرشان از مراجعه آنها به روانشناس مطلع شوند، یا براي 
افرادي كه در روستاها و شهرهاي كوچك زندگي مي كنند امكان دسترسي به 
مشاوران قابلي كه در كالنشهرها هستند دشوار است، براي همين مشاوره هاي 

تلفني و آنالین گزینه خوبي براي این افراد است.
از آنجا كه اســترس در تشــدید عالئم بيمار كرونایي و وخامت حال بيمار و 
اطرافيانش بسيار مؤثر بوده و از طرف دیگر، داشتن روحيه و اميد در شرایط 
بحران مانند شــيوع یك بيماري واگير، در باالبردن سطح ایمني فرد بسيار 
مؤثر است، مشاوره تلفني كه بيشــتر از نوع حضوري آن در دسترس عموم 
است، مي تواند كمك مؤثري در حفظ سالمت جسم و روح شهروندان در ایام 
شيوع كرونا باشــد. آنچه در این ارتباط مهم است نحوه اطالع رساني به مردم 
درخصوص امكان مشاوره هاي تلفني به ویژه به صورت رایگان در قالب طرح هاي 
بهزیستي است. نكته دیگري كه آگاه شدن از آن بسيار ضروري است این است 
كه مردم بدانند هر اندازه ميزان اضطراب و اســترس باالتر رود، سطح دفاعي 
و ایمني بدن پایين  تر مي آید؛ در نتيجه، براي باال بردن ســطح دفاعي بدن، 
مدیریت اضطراب و استرس ضروري اســت، بنابراین، شهروندان باید مسائل 
روحي خود را مطرح كرده و نسبت به سالمت روان در مقابله با كرونا آگاه شوند.

خدمات تلفني در مراكز روانشناسي و مشاوره 
در ایام شيوع كرونا، مراكز و كلينيك هاي متعدد روانشناسي تحت نظارت انجمن 
مشاوران ایران، شروع به اجرا و یا گســترش طرح هاي مشاوره تلفني با هدف 
كاهش پيامدهاي روحي كرونا كردند. به عنوان مثال، یك مركز 125روانشناس 
را به صورت شبانه روزي به كار گرفته است كه افراد مي توانند نخست مشاور خود 
را انتخاب كرده و آنطور كه در آگهي این مركز آمده، به صورت رایگان با مشاوران 
صحبت كنند. خدمات این روانشــناس ها البته محدود به تأثيرات رواني كرونا 

نيست و سایر مسائل را نيز دربرمي گيرد.
طرح دیگري كه در زمينه گســترش و بهبود كيفيت خدمات مشاوره تلفني 
در حال اجراســت، »طرح مراقبت و حمایت رواني- اجتماعي گام به گام از 
نوجوانان و والدین« اســت كه با همكاري وزارت ورزش و جوانان و یونيسف 
و با هدف آموزش »مشاوره تلفني براي روانشناسان« برگزار مي شود. در این 
طرح، هر هفته حدود 100 نفر از مدیران، روانشناســان و مشاوران شاغل در 
مراكز تخصصي مشاوره خانواده در كالس هاي آموزش مجازي آنالین و تلفني 
شركت مي كنند. محتواي این دوره ها مســائلي از قبيل ترویج سبك زندگي 
ســالم ميان نوجوانان و جوانان، كمك به مواجهه افراد با بحران هاي روحي 
كرونا مانند اضطراب، استرس، سوگ و تنش هاي خانوادگي را دربرمي گيرد. 
مركز مشاوره تلفني دانشگاه شيراز از دیگر مراكزي است كه با یك تيم 40نفره 
از روانشناسان و مشاوراني كه براي مشاره تلفني آموزش دیده اند، به صورت 

رایگان در ایام كرونا به مردم كمك روان درماني مي كنند.
»با ما حرف بزن« یا مشاوره تلفني 1480 طرحي از خدمات رایگان سازمان 
بهزیســتي اســت كه با افزایش ظرفيت به صورت شــبانه روزي و رایگان به 
شهروندان خدمات مشــاوره اي مي دهد. پویش »با من حرف بزن« در ادامه 
طرح بهزیســتي براي گســترش خدمات اورژانس اجتماعي 123و گزارش 
كودك آزاري و همسر آزاري در ایام قرنطينه كرونایي طراحي و اجرا شده است. 
مشاوره هاي كاهش استرس و اضطراب ناشــي از خودبيمارانگاري، وسواس 
شست وشو، رفع عالئم افسردگي، مواجهه با سوگ در خأل همراهي نزدیكان 
و دیگران و... ازجمله خدمات جدید این مراكز در ایام كرونایي است. خدمات 
اورژانس اجتماعي )123( و خط مشاور 1480 بهزیستي طی 2سال گذشته 
كوشيده اســت با ارســال پيامك »كمك به روابط خانوادگي و بهبود فضاي 
رواني و انسجام اجتماعي« به شهروندان، آنها را نسبت به وجود این خدمات 
در ایام كرونا آگاه كند. استقبال از طرح هاي گسترش مشاوره هاي تلفني خط 
1480سبب شده كه حجم كار مشاوران این بخش افزایش یابد، به طوري كه 
پایان شيفت كاري شب این گروه از مشــاوران از 8 به 12شب تغيير یافته و 

همچنين ارائه خدمات مشاوره اي به روزهاي تعطيل تعميم یافته است.

شايد شما هم يكی از بهبود يافتگان ويروس كرونا باشــيد كه پس از طي كردن دوران 
بيماري و بهبود، هنوز نشــانه هايي از آن را با خود حمل مي كنيد. بسياري از كساني كه 
اين دوره را سپري كرده اند، پس از بهبودی متوجه عالئمی در خود شده اند كه با تعاريف 
معمول از نشانه های بيماری ويروسی و به طور خاص بيماری كرونا فرق مي كند. ساناز فالح زاده، دكتري روانشناسي سالمت، 

درباره بيماري ها و اثرات رواني پس از كرونا با ما صحبت كرده است.

آيا بيماري كرونا عارضه هاي رواني نيز بر افراد گذاشته است؟
طبق آخرین پژوهش های انجام شده روی اثرات بلندمدت ابتال به ویروس 
كووید- 19، محققان از اصطالح »نشانگان پسا كرونا« یا »كرونای ماندگار« 
در تبيين عالئمی كه افراد پس از ابتال و بهبودی گزارش می دهند، استفاده 
می كنند. البته این اصطالح و تحقيقات در زمينه اثرات بلندمدت عفونت های 
ویروسی، قبل تر نيز روی ویروس های دیگر این خانواده از جمله عامل بيماری 

سارس SARS-CoV-2   انجام شده است. 
نشانگان پساكرونا چيست؟

فهرستی بيش از 200عالمت است كه از طرف بهبودیافتگان ارائه شده و در 
دسترس قرار گرفته است. به تازگی محققان كالج پزشكی بيلور در آمریكا 
فهرستی شامل10نشانه را كه بيشــتر از دیگر عالئم گزارش شده اند ارائه 
كرده اند كه مي توان به نشانگان عصب شناختی و روانشناختی آنها پرداخت. 
اما نشانگان عصب شناختی یادشــده شامل نقص در كاركردهای شناختی 
اســت كه بعضی افراد آن را به صورت عالئم »مه مغــزی« یا تير گی ذهن 
توصيف می كنند. همچنين احساس خستگی، كوفتگی یا فرسودگی فراگير، 
بی خوابی شبانه )اینســومنيا(، نقص در حافظه، تمركز و توجه، دليریوم، و 
درنهایت بعضی یا همه  عالئم انسفالوپاتی اســت. از نشانگان روانشناختی 
پساكرونا هم افسردگی، اضطراب، احساس تنهایی و تهدید، استرس پس از 

سانحه و انزوای اجتماعی بيش از دیگر موارد مطرح شده است.
ممكن اســت درباره اين عارضه هاي رواني بيشتر توضيح 

دهيد؟
بله. برای درك بهتر این نشانه ها توضيح مختصری درباره هر یك از آنها ارائه 
خواهم كرد اما پيش از آن الزم است یادآور شوم این اطالعات براي آگاهی 
و گوش به زنگ بودن است و تشــخيص دقيق بيماري برعهده متخصصان 
آن اســت زیرا ارزیابی هریك از این بيماري ها مستلزم درنظرگرفتن سن، 
جنس، شدت نشانه و همچنين شدت ابتال به كرونا، بستری شدن یا نشدن 
در دوره كرونا و ميزان دریافت خدمات بهداشتی و مراقبتی در بيمارستان، 
دوز داروهای مصرفی، سبك زندگی فرد و مشكالت زمينه ای است. پس اگر 
این نشانه ها را در خود یا نزدیكان تان مشاهده كردید، حتما به متخصصان و 

ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی مراجعه كنيد. 
»مه مغزی« چگونه عارضه اي است؟

نقص در كاركردهای شناختی یا »مه مغزی« با احساس گيجی، فراموشی، 
نداشتن تمركز و شفافيت ذهنی اســت. این عارضه فرد را دچار اختالل در 
عملكرد كرده و در معرض آسيب قرار می دهد. بعضي افراد این حالت را مانند 
راه رفتن در خواب توصيف می كنند. مه  مغزي معموال حالتي گذراســت و 

البته اقداماتی براي رفع سریع تر آن نيز وجود دارد.
آيا اين عارضه ها وابسته به شدت بيماري است كه فرد در 

دوره كرونا تجربه كرده است؟
بله. دليریوم یا روان  آشفتگی، اختالل در كل اعمال شناختی است؛ مثال وقوف 
به زمان و مكان، اختالل در جهت یابی، خشم و عصبانيت، اضطراب و ترس 
عميق، و نبود هوشــياری. این عارضه در افراد بهبودیافته ای كه بيماری را 
شدید تجربه كرده اند و در بخش مراقبت های ویژه بيمارستان بستری بودند 
یا به ونتيالتور وصل شده اند بيشتر دیده می شود. خوشبختانه دليریوم پایدار 

نيست و نهایتا پس از چند روز از بين می رود.
خيلي ها بي حالي را از عوارض پس از كرونا مي دانند.

از دیگر عالئم »پاراســتزی« اســت. احســاس كرختی، مورمورشدن یا 
خواب رفتن كه در اثر ماندن در یك وضعيت مثال نشســتن یا ایســتادن و 
خوابيدن به یك ســمت به مدت طوالنی به وجود مي آید. فشــار بر ستون 
مهره ها، عفونت و عوارض دارویی می تواند از علل آن باشد. البته پاراستزی 

نشانه است نه به خودی خود عامل خطر.
نمونه حاد اين عارضه ها چه بيماري رواني اي بوده است؟

انسفالوپاتی عارضه نادر عفونت های ویروسی است كه در اثر افزایش انتشار 
ســایتوكين های پيش التهابی ایجاد می شود. در صورت داشتن عالئم باید 
هرچه سریع تر به پزشك مراجعه كرد زیرا می تواند منجر به سكته مغزی و 
مرگ حتی در جوانان شود. در بيماران كرونایی بيشتر با سختی در تكلم و 
بی حسی در صورت نمایان می شود و از دیگر نشانه ها می توان به بی حسی 
در دست ها و پاها، سرگيجه، ســردرد و تغييرات عمده در رفتار و تفكر فرد 
كه باعث بهت اطرافيان می شود، اشــاره كرد. در مورد عوامل روانشناختی 
ایجاد شده در بهبودیافتگان كرونا، مهم ترین مطلب نتيجه پژوهشی جدید 
در آلمان اســت. طبق این پژوهش همان طور كه پيش بينی می شد، افراد 
پس از بهبودی، عالئم افسردگی و اضطراب از خود نشان می دهند اما نكته 
جالب توجه در معياری است كه ذیل هر دوی آنها با نام »احساس تنهایی« 

وجود دارد.
در مصاحبت با كساني كه اين دوره را سپري كرده اند بسياري 
از ترس تنهايي و اضطراب ناشي از آن صحبت مي كنند. آيا اين مورد هم 

مورد تحقيق قرار گرفته است؟
بلــه. البته محققــان معتقدند ميــزان افســردگی و اضطــراب در ميان 
بهبود یافتگان باالتر از جمعيت عادی نيســت. اما »احســاس تنهایی« در 
ميان بعضی بهبودیافتگان حتی با وجود داشتن حمایت اجتماعی و عاطفی 
مناسب باالتر از دیگر بهبودیافتگان یا جمعيت دارای افسردگی و اضطراب 

راهكارهاي كاهش تبعات منفي كرونا بر كودكان و نوجوانان در 
گپ و گفت با دكتر عليرضا تبریزي، روانشناس

فضای لذت فرزندان خود را گسترش دهيد

نشانگان پسا کرونا
تأثيرات عصب شناختی و روانشناختی بر بيماران بهبودیافته از كرونا چگونه است؟

معاشرت نكردن و تماس نداشتن با ديگران و استرس دوران كرونا 
تأثير زيادي بر سالمت رواني افراد داشته است. وقتي پاي بچه ها 

وســط مي آيد نگراني ها بيشتر مي شود. 
2سال از بهترين دوران زندگي بچه ها در كرونا و انزوا سپري شده و حاال بسياري 
از والدين نگرانند كه فرزندان شان در قرنطينه و انزوا دچار نااميدي و افسردگي 
شــوند و اين اثرات رواني با آنها بماند. در گفت وگو با دكتر عليرضا تبريزي، 
روانشناس كودك، اين دغدغه هاي والدين را مطرح كرديم و درباره راهكارهاي 

كاهش تبعات كرونا پرسيديم.

والدين زيادي نگران آثار رواني كرونا 
بر فرزندان شان هستند و مي ترسند كه اين آثار 
ماندگار و غيرقابل جبران باشد. براي كاهش اثرات 

رواني كرونا چه راهكارهايي وجود دارد؟
براي مدیریت شرایطي كه در حال حاضر وجود دارد 
اصل پذیرش توصيه مي شــود. در مقابــل این اصل، 
مكانيزم جنگ یــا گریز وجود دارد؛ بــه این معنا كه 
بگویيم حاال كه كروناست یا در خانه بنشينيم و تكان 
نخوریم و یا اصــال بي خيال بيماري رفتــار كنيم و با 
نقض پروتكل هاي بهداشتي بگویيم هر چه سرنوشت 
باشــد همان پيش خواهد آمد! اگر والدین سر جاي 
خود بنشــينند و فقط اظهار تــرس و نگراني كنند، 
اوضاع تغيير نمي كند و حتي ممكن اســت این حس 
ترس به تشــدید اضطراب در خود آنها منجر شود. با 
توجه به اینكه تغيير شــرایط كنوني به رویكرد كلي 
جامعه و روند واكسيناســيون عمومي وابسته است، 
چندان كاري نمي شود كرد جز پذیرش شرایط و رفتن 
به دنبال حل مسئله. ما باید با اتكا به اصل پذیرش، خود 
و فرزندان مان را با شــرایط موجود وفق دهيم. براي 
وفق دادن بچه ها با شرایط كنوني استفاده از شبكه هاي 
اجتماعي و فضاي مجازي گزینه بســيار خوبي است. 
فرزندان ما مي توانند روابــط و تعامالت اجتماعي و 
دوستانه خود را از طریق فضاي مجازي تقویت كنند. 
استفاده از فضاي مجازي حداقل كاري است كه والدین 
مي توانند زمينه آن را فراهم كنند تا هم آســيب هاي 
رواني این روزها را در فرزنــدان خود كاهش دهند و 
هم با حداقل امكانات تعامالت اجتماعي آنها را تقویت 
كنند. مدارس نيز در این زمينــه مي توانند جدي تر 
عمل كنند و به تقویت مهارت هاي اجتماعي كودكان 

و نوجوانان از طریق ارتباطات تصویري كمك كنند.
 اما از نگراني هاي والدين اين اســت كه ســر و 
كار بچه ها با موبايل به نســبت قبل بيشتر شده. 
آنها نگران بلــوغ زودرس فكري و همچنين بروز 
افسردگي و كمبود اعتماد به نفس در فرزندان خود 

متاثر از شبكه هاي اجتماعي هستند!

در مورد استفاده بچه ها از گوشي نباید فاجعه سازي 
كرد و گفت كه لزومــا عضویت آنها در شــبكه هاي 
اجتماعي یا زودتر آشناشدن شــان با اینترنت حتما 
مشكل ساز خواهد شــد! آنچه نياز است مدیریت این 
فضاست. در واقع اگر والدین آموزش ببينند كه چطور 
استفاده از فضاي مجازي را مدیریت كنند، بچه ها از 
این شبكه ها نه تنها آسيب نمي بينند بلكه آنها نيز از 
این امكانات و ظرفيت هاي به روز تكنولوژي استفاده 
خواهند كرد. پدر و مادرها بایــد بدانند كه مثال چه 
زماني گوشــي را در اختيار بچه ها قــرار دهند یا در 
شبكه هاي اجتماعي و گوگل فيلترینگي نصب كنند 
كه به واسطه آن بچه ها نتوانند هر چيزي را سرچ كنند 
یا هر چيزي براي آنها نمایش داده نشود. بنابراین براي 
اینكه هم از تبعات منفي اینترنت و شبكه هاي مجازي 
پيشگيري كنيم و هم بخواهيم فرزندان ما هم از این 
ظرفيت ها استفاده كنند، آموزش والدین و تقویت سواد 
رسانه اي آنها بهترین كار است. این اقدام باید در سطح 
كشوري و از طریق رســانه هاي مختلف و هر آنچه در 

دسترس والدین است انجام شود.
در اين روزهاي كرونازده عدم تحرك و 
همچنين به هم ريختن ساعت زيستي بدن كودكان 
و نوجوانان نيز دغدغه والدين است. برخي از بچه ها 
شب ها كه زمان ترشح هورمون رشد است بيدارند 
و روزها خواب هستند. عالوه بر اختالالت خواب، 
اختالالت تغذيه اي نيز به مشــكالت خانواده ها 
اضافه شده. براي كاهش اين اختالالت، خانواده ها 

چه كنند؟
نباید بچه ها را منفك از والدین بدانيم بلكه كل خانواده 
را به صورت یك سيســتم باید درنظر بگيریم و براي 
این سيستم نظم تعریف كنيم. به این صورت تبعات 
منفي كرونا كمتر مي شــود. یكــي از واقعيت هایي 
كه كرونــا به ما یادآور شــد، اهميت نقــش خانواده 
در زندگي مــان بوده. زمان بســيار خوبي اســت كه 
والدین جو خانواده را گرم و تعامالت مثبت را بيشتر 
كنند. براي ایــن كار كل خانواده بــراي گذران وقت 

برنامه ریزي تفریحي داشته باشند كه مي تواند شامل 
كوهنوردي، پياده روي، صبحانه یا ناهار یا شام خوردن 
در فضاي باز، دوچرخه ســواري، ورزش صبحگاهي 
یا عصرگاهي در پارك، كمپ زدن در اطراف شــهر و 
هر امكان تفریحي دیگري باشد كه آنها زماني را دور 
هم سپري كنند. والدین باید ببينند چه كار كنند كه 
نيازهاي خانواده شان به مانند زمان قبل از كرونا ارضا 
شود؛ مثال حاال كه بچه ها از بدو بدو كردن در مدرسه 
محروم هستند فضایي ایجاد كنند كه بتوانند تحرك 
داشته باشند. اگر خانواده ها سبك زندگي خود را تغيير 
ندهند آسيب هاي جسمي و روحي كرونا زیاد خواهد 
شد اما اگر سبك زندگي شان را تغيير دهند مشكالت 
خيلي كمتر مي شود. البته تأكيد مي كنم منظورم از 
اینكه پدر و مادرها وقت بيشتري براي بچه ها بگذارند 
وقت مفيد و فعال است نه فقط حضور فيزیكي! درواقع 

حضور فيزیكي فعال مهم است.
پس مديريــت صفر تا صــد وضعيت موجود 

به عهده والدين است؟
بدون تردید بخش مهمي از وظایف مربوط به تدارك 
امكانات تفریحي بر عهده مدیریت كالنشهرهاست. 
متأســفانه این وظایف در رســانه ها و بيلبوردهاي 
سطح شهرها فقط متوجه خانواده ها شده و فقط بر 
در خانه ماندن آنها تأكيد مي شود درحالي كه وظيفه 
مسئولين است كه زمينه تفریح و سرگرمي خانواده ها 
را فراهم كنند؛ كار چندان سختي هم نيست؛ مثال 
شــهرداري ها مي توانند تعداد دوچرخه هاي سطح 
پارك ها را بيشــتر كنند یا برنامه هاي ورزشي مثل 
بدمينتون یا تنيس را كه امكان فاصله گرفتن افراد 
از هم در آنها وجود دارد بيشــتر كنند اما وقتي در 
سطح كالن كاري نمي شود تنها چاره این است كه 
به والدین بگویيم خودتان به فكر باشيد و زمان هاي 

خانوادگي تفریحي بيشتري داشته باشيد؛ مثال پدري 
كه از ســر كار برمي گردد با فرزندش كشتي بگيرد 
یا مادر، فرزندان خود را در آشــپزي و كيك پختن 
مشــاركت دهد. نكته مهم دیگر، آموزش هنرهاي 
مختلف به فرزندان است. در این زمينه باید به مبحث 
»فضاي لذت و انســان« توجه كرد كه مي گوید هر 
چقدر فضاي لذت انسان ها گسترده تر باشد سالمت 
روان آنها بيشتر مي شود. كسي كه پيش از كرونا تنها 
لذتش مهماني رفتن بود آسيب زیادي از قرنطينه دید 
اما كسي كه عالوه بر مهماني رفتن، دوچرخه سواري، 
بازي فوتبال، بازي كامپيوتري و آنالین، مراقبت از 
گل و گياه، گشتن در فضاي مجازي، كمپ رفتن و... 
هم جزو لذت هایش بــود، در این دوران كمتر دچار 
مشكل شــد؛ چون آیتم هاي سرگرمي اش زیاد بود. 
پس والدین اگر بتوانند فضاي لذت بيشــتري براي 
فرزندان خود ایجاد كنند بدون تردید فرزندان شان 

كمتر دچار مشكل مي شوند.
در شــرايطي كــه كــودك و نوجواني دچار 
افسردگي و اضطراب شــديد مي شود والدين 

چه بايد بكنند؟
زماني كه بچه ها و حتي بزرگســاالن دچار مشــكلي 
مي شــوند باید دید كه مشــكل اســت یــا اختالل. 
اگر مشــكل بود كه با توصيه هایي كه به آن اشــاره 
شــد مي توان آن را حل و فصل كرد اما اگر مشــكل 
تبدیل به اختالل شــد و بر كاركــرد و تفكرات فرد 
اثر گذاشــت باید موضوع را با مشــاور و روانشناس 
در ميان گذاشــت. بنابراین چنانچه پدر و مادري در 
فرزند خود هرگونه مشكل رواني و نشانه هاي تهدید 
به خودكشي، افســردگي و اضطراب مشاهده كردند 
نباید با سهل انگاري از كنار آن رد شوند و باید حتما با 

مراكز مشاوره تماس بگيرند.

است. می توان این مسئله را با تجربه مبارزه با بيماری و ادراك فرد از تهدید 
تبيين كرد. با توجه به بعضی از باورهای درهم شكسته فرد و دریافت ميزان 
آسيب پذیری خود در مقابل بيماری و تجربه مبارزه با بيماری و همچنين 
دریافت ناتوانی اطرافيان و كادر درمان در كمك رسانی مؤثر و مطمئن آن، 
می توان تا حدودی علت افزایش قابل مالحظه احساس تنهایی را در این افراد 
یافت. همچنين به دليل ميزان سرایت باالی این ویروس، افراد در زمان ابتال 
نمی توانند عزیزان خود را به صورت فيزیكی در كنار خود داشته باشند كه این 
خود القاكننده همين امر است كه در این برهه فرد تنهاست. از سوي دیگر 
انزوای اجتماعی ناشی از قرنطينه و محدودشدن فعاليت های خارج از منزل 
و همچنين ازبين رفتن اجتماعات و دورهمی های دوستانه، خانوادگي و حتی 
فعاليت های فرهنگی مانند شركت در تئاتر،كنسرت و.... بی شك احساس 
تنهایی را در اكثر افراد ایجاد كــرده و اگر ابتال به بيماری را هم به آن اضافه 

كنيم شاید افزایش این احساس چندان هم دور از انتظار نباشد.
توصيه شما به كســاني كه دچار چنين عوارضي شده اند 

چيست؟
باید توجه كرد كه انــزوا و تنهایی، دو مؤلفه اصلی اختــالالت اضطرابی و 
افســردگی اســت. هنگامی  كه فرد در چرخه  معيوب افكار و احساسات و 
باورهای ناكارآمــد و بيماری زا قرار بگيرد، نيازمنــد تالش و صرف نيروی 
زیادی برای خارج شدن از آن است. پس بهتر و عاقالنه تر است كه با دیدن 
اولين عالئم از حضور و بروز هریك از نشانه های یادشده در خود یا عزیزان مان 
به ســرعت دنبال كمك گرفتن از افراد متخصص باشــيم. ابتال به هرگونه 
بيماری اعم از زیست شناختی و روانشــناختی رنج آور و درمان نكردن آن 
منجر به مزمن یا تبدیل شــدن به بيماری سخت تری خواهد شد. رنج های 
روانی حاصل از این بيماری بر كسی پوشيده نيست. پژوهش های فراوانی در 
تأیيد و تبيين و ارائه راهكارهای درمانی در این زمينه صورت گرفته است. 
می توان با استفاده از این راهكارها از هزینه های بيشتر این بيماری جلوگيری 

و دوران پساكرونا را بدون حضور نشانگان پساكرونا آغاز كرد.

مرضيه ثمره حسيني
روزنامه نگار

مرضيه حسينی
روزنامه نگار

زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار

تبريزی: كسي كه 
پيش از كرونا تنها 

لذتش مهماني رفتن 
بود آسيب زيادي 
از قرنطينه ديد اما 

كسي كه عالوه 
بر مهماني رفتن، 
دوچرخه سواري، 

بازي فوتبال، بازي 
كامپيوتري و آنالين، 
مراقبت از گل و گياه، 

گشتن در فضاي 
مجازي، كمپ رفتن و... 

هم جزو لذت هايش 
بود، در اين دوران كمتر 
دچار مشكل شد؛ چون 
آيتم هاي سرگرمي اش 

زياد بود. پس والدين 
اگر بتوانند فضاي لذت 
بيشتري براي فرزندان 
خود ايجاد كنند بدون 

ترديد فرزندان شان 
كمتر دچار مشكل 

مي شوند

فالح زاده: بايد توجه 
كرد كه انزوا و تنهايی، 

دو مؤلفه اصلی 
اختالالت اضطرابی 
و افسردگی است. 

هنگامی  كه فرد 
در چرخه  معيوب 

افكار و احساسات و 
باورهای ناكارآمد و 

بيماری زا قرار بگيرد، 
نيازمند تالش و 

صرف نيروی زيادی 
برای خارج شدن از 

آن است. پس بهتر و 
عاقالنه تر است كه با 
ديدن اولين عالئم از 
حضور و بروز هريك 

از نشانه های يادشده 
در خود يا عزيزان مان 

به سرعت دنبال 
كمك گرفتن از افراد 

متخصص باشيم



ترس، اضطراب و نگراني ارمغان كوويد-19 
براي جامعه جهاني بوده است. سازمان 
جهاني بهداشت با پيشروي اين بيماري در 
جهان روزبه روز نسبت به عوارض رواني عميق آن براي جوامع هشدار داد. به گفته 
اين ســازمان حجم ترس و نگراني در ميان جمعيت جهان بسيار قابل توجه بوده 
است و گروه هاي خاصي بيش از ديگران تحت تأثير اين عوامل اضطراب آور قرار 
گرفته اند، ازجمله كادر درمان، فعاالن خط مقدم همه گيري، سالمندان و افراد داراي 
بيماري هاي زمينه اي. اصلي ترين تأثير رواني همه گيري بر جمعيت جهاني افزايش 
قابل توجه استرس و اضطراب بوده اســت كه اين عوامل با اجراي محدوديت ها، 

منع تردد عمومي، تعطيلي كسب وكارها و به ويژه اعمال قرنطينه كه فعاليت هاي 
روزمره افراد را مختل مي سازند، ابعاد وخيم تري به خود گرفته اند. بر همين اساس 
سازمان جهاني بهداشت در اوايل آغاز همه گيري نسبت به افزايش ميزان تنهايي 
و انزوا، مصرف مخرب دارو، مواد مخدر و الكل، آســيب به خود و بروز رفتارهاي 
خودتخريب كننده در انسان ها هشدار داد. به گفته اين سازمان، در جوامعي مانند 
لومباردي ايتاليا كه آسيب شديدي از همه گيري ديده اند، معضل دسترسي مداوم 
به درمان و خدمات بهداشت روان در افرادي كه از پيش به اختالالت رواني مبتال 
بوده اند يا تحت شرايط همه گيري به مشكالت رواني مبتال شده اند، در كنار سالمت 

روان مادردرماني به يك نگراني بزرگ تبديل شده بود.

سميرا رحيمي
روزنامه نگار
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این شماره

مرگ در حاشيه كرونا
 افزایش قابل توجه مرگ ومير ناشي از اوردوز مخدر در جهان 

پس از شيوع ویروس كووید-19
مصرف مواد مخدر در سال2020 در حدود 
22درصد بيشتر از ســال2010 بوده است. 
براساس گزارش سازمان ملل متحد، در سال 
2020 درحدود 275ميليون نفر در سراسر جهان تحت تأثير شرايط غيرمنتظره و 
ناخوشايند ناشــي از همه گيري كوويد-19 به مصرف مواد مخدر رو آوردند و اين 
ميزان 22درصد باالتر از مصرف جهاني مواد مخدر در دهه پيش از آن بوده است. 
اين اطالعات بخشي از يافته هاي كليدي و مهم گزارش ساالنه دفتر مواد مخدر و 
جرائم سازمان ملل متحد بوده است كه در سال2021 منتشر شد. در اين گزارش 
همچنين بازار جهاني مواد مخدر و تأثير آن بر زندگي و سالمت مردم مورد بررسي 

قرار گرفته است.

افزايش مصرف ماري جوآنا در جهان
براساس این گزارش نفوذپذیري ماري جوآنا در بعضي از مناطق جهان طي دودهه 
گذشته چهاربرابر شده است، درحالي كه درصد بزرگساالني كه این مخدر را به عنوان 
ماده اي مخرب و مضر مي شناسند كاهشي 40درصدي یافته است. این درك اشتباه 
نسبت به ماري جوآنا درحالي ایجاد شده است كه شواهد زیادي از آسيب ها و مضرات 
این مخدر براي سالمتي خبر مي دهند، این آسيب ها به ویژه در ميان افرادي كه براي 
مدتي طوالني از این ماده استفاده مي كنند دیده مي شود. عالوه بر این، بيشتر كشورها 

از افزایش مصرف ماري جوآنا در دوران همه گيري خبر داده اند.
شناخت نادرست از مواد مخدر با نرخ باالي مصرف مواد مخدر در اتباط است. بحران 
كووید-19 باعث شد بيش از 100ميليون نفر با فقر شدید دست و پنجه نرم كنند و 
با بيكارشدن 255نفر در جهان، وضعيت بيكاري و نابرابري در جهان رو به وخامت 
گذاشت. این شــرایط در كنار دیگر ســختي هاي همه گيري باعث شــد تا ابتال به 
اختالالت رواني در جهان افزایش پيدا كند و در نتيجه تمامي این عوامل، اختالالت 
مرتبط با مصرف مواد مخدر در جهان شدت گرفت. عالوه بر این تغييراتي در الگوي 
مصرف مخدرها در جهان مشاهده شده است؛ ازجمله افزایش مصرف ماري جوآنا و 
مصرف غيردرماني داروهاي آرامبخش. فشارهاي اقتصادي- اجتماعي كه در دوران 
همه گيري بر مردم وارد شــده، ازجمله عوامل مؤثر بر افزایش مصرف این مواد بوده 
اســت. این افزایش مصرف در شرایطي رخ داده اســت كه دسترسي به انواع داروها 
به واسطه آغاز فروش آنالین دارو براي همه ساده تر شده است و بازار سياهي در شبكه 
تاریك به ارزش ساالنه 315ميليون دالر ایجاد شده است. قاچاقچيان مواد مخدر هم 
از این بستر نهایت بهره برداري را كرده و توانسته اند از ضربه اوليه همه گيري به سرعت 
نجات یافته و وضعيت فروش خود را به لطف فناوري و رمز ارزها به ســطح پيش از 

همه گيري برسانند.
افزایش حجم خرید پستي مواد مخدر و داروها از دیگر روند هایي است كه پس از آغاز 
همه گيري رو به افزایش گذاشته است. براساس گزارش سازمان ملل، توسعه سریع 
فناوري به همراه چابكي و سازگاري باالي قاچاقچيان مواد مخدر با سكوهاي جدید 
آنالین و اســتفاده از ابزارهاي فناورانه براي فروش مواد مخدر بر افزایشي شدن روند 

قاچاق و مصرف مواد مخدر در این یك سال تأثيرگذار بوده است.

بازگشت اعتياد و استفاده اشتراكي از سرنگ
در گزارشــي دیگر كه براساس یك نظرســنجي گســترده به نگارش درآمده و در 
 آوریل سال 2021 در نشریه International Journal of Drug Policy منتشر 
شده است، افرادي كه تا پيش از آغاز همه گيري به صورت منظم مواد مخدر مصرف 
مي كرده اند، بعد از آغاز همه گيري ميزان مصرف خود را افزایش داده اند یا به خاطر 
ترس از اوردوز و یا عود دوباره اعتياد، دچار اضطراب شدید شده اند. نظرسنجي مركز 
اعتياد و سالمت روان كانادا با برگزاري نظرســنجي گسترده اي در استان بریتيش 
كلمبياي كانادا به این نتيجه رسيده است كه افرادي كه پيش از آغاز همه گيري به 
مخدر معتاد بوده اند، با آغاز همه گيري، بيشــتر از هر زمان دیگري در معرض خطر 
اوردوز و عدم توانایي مهار رفتارهاي پرخطر قرار گرفته اند. 47درصد از شركت كنندگان 
در این نظرسنجي اعتراف كرده اند كه ميزان مصرف مواد مخدر را در این دوران افزایش 
داده اند و 38درصد از شــركت كنندگان خود را بيش از هر زمان دیگري به واسطه 
مختل شدن شــبكه توزیع مواد مخدر و دارو كه منجر به افزایش قيمت، كميابي و 
كاهش خلوص این مواد شده است، خود را در معرض خطر اوردوز احساس مي كنند. 
47درصد از شــركت كنندگان هم اعالم كردند با آغاز همه گيري و محدودیت هاي 
مرتبط با آن و كاهش دسترسي به طرح ها و برنامه هاي تعویض سرنگ، براي نخستين 
بار آغاز به استفاده اشتراكي از سرنگ كرده اند. 7درصد از شركت كنندگان هم آغاز 
پاندمي را عامل بازگشت اعتيادشان پس از ترك كردن اعالم كرده اند. به گفته محققان، 
 تنهایي و انزواي افراد در قرنطينه ها یكي از عوامل مؤثر در باالبردن شانس بازگشت 
اعتياد در افرادي است كه به تازگي اعتياد خود را ترك كرده اند. محققان همچنين 
در این نظرسنجي دریافته اند آغاز همه گيري باعث قطع شدن زنجيره خياباني فروش 
مخدر شده و این موضوع مرگ ومير ناشي از اوردوز را در ميان معتادان افزایش داده 
اســت. طي چهار ماه اول آغاز همه گيري، ميزان اوردوز مواد مخدر تنها در اســتان 

بریتيش كلمبياي كانادا 72درصد افزایش داشته است.

موج بلند اوردوز بر سر جهان
واشنگتن پست هم در گزارش جوالي 2021 خود از افزایش 30درصدي اوردوز مخدر 
در آمریكا در سال آغاز همه گيري كرونا خبر داده است. براساس این گزارش مرگ ومير 
ناشي از اوردوز مواد مخدر در آمریكا در سال2020 به صورت تخميني به 93هزار و 
331نفر رسيده است كه نسبت به آمار ســال2019 درحدود 21هزار مورد افزایش 
داشته است. به گفته كيت هامفري، استاد روانشناسي دانشگاه استنفورد، این باالترین 
ميزان افزایش آمار اوردوز در تاریخ ایاالت متحده بوده است. اصلي ترین ماده افيوني 
یا اپيئویدي كه عامل اوردوز در آمریكا شناخته شده است، فنتانيل غيرقانوني است. 
مرگ ومير ناشي از اوپيوئيد ها در سال 2020 در آمریكا به 69710نفر رسيده است و 
در كنار آن مرگ ومير ناشي از مصرف زیاد از حد متانفتامين و كوكائين هم افزایش 
یافته است. مرگ ومير به خاطر اوردوز در اثر مصرف غيردرماني داروهاي آرام بخشي 
مانند واليوم، زاناكس و آتيوان هم در آمریكا جهشي قابل توجه داشته و در سال 2020 
بيش از 6برابر شده است. كاهش دسترسي به خدمات درماني، كمياب شدن داروهاي 
ضد اعتياد، افزایش اضطراب و تنهایي و انزواي معتادان در دوران همه گيري، عوامل 

اصلي افزایش آمار مرگ ومير ناشي از مصرف مواد مخدر در آمریكا اعالم شده اند.

برگ آخر

باال و پايين اقتصاد كرونايي  
 شيوع بيماري كرونا، تداوم حضور آن در ایران و درنهایت سرعت گرفتن واكسيناسيون 

چه تأثيري بر بازارها داشت؟ 
تبعات آثار كرونا بر اقتصاد ايران، غيرقابل چشم پوشي است. چالش هاي مختلف 
اقتصادي و اجتماعي باعث كندشــدن حركت چرخ هاي اقتصادي كشور و كاهش 
توليد ناخالص داخلي شــده اند. با بازگشت تحريم ها از سال1۳96، توليد ناخالص 
داخلي روند كاهشي به خود گرفت و اين روند با شروع بحران كرونا و مسائل ناشي از آن مانند بسته شدن مرزها، سرعت 
بيشتري گرفته است. به روايت مركز آمار، هزينه هاي خانوار در سال99، سالي كه تمام ماه هاي آن با كرونا درگير بود، 
۳۸ درصد افزايش پيدا كرد. اما بخشي از آسيب هاي كه كوويد-19 به بازارهاي مختلف وارد كرده، رواني بوده و بيشتر 
به واسطه ترس هاي عمومي شكل گرفته است. مثال پذيرش ناگهاني ويروس كرونا توسط مسئوالن در اسفند  سال9۸ 

و آغاز قرنطينه ها و تعطيلي اصناف نخستين شوك رواني كرونا به بازار بود.

 روند افزایش قيمت دالر، طال و با كمي تأخير مسكن، بعد 
از درگيري ایران با كرونا كم كم آغاز شد. هر دالر آمریكا در 
روزهاي ابتدایي اسفند حدود 13هزار تومان بود كه با خبر 
شيوع كرونا كم كم به 14هزار و 700تومان رسيد. قيمت ها 
در بازار مسكن از ابتداي شيوع كرونا تا همين یك ماه پيش 
هم با حدود 50درصد افزایش قيمت، درنهایت بعد از مدتي، 
وارد دوره ركود شد تا كار به واكسن رسيد. هر مرحله اي از 
این روند تأثير خودش را بر بازارهاي مالي ایران گذاشــته 
است؛ از مواجهه با ویروس گرفته تا توزیع واكسن. تأثيرهایي 
كه هم به نوعي رواني بوده اند و هم به واسطه محدودكردن 

تجارت و امكان صادرات و واردات حاصل شده اند.

وضعيت بازارها در ابتداي شيوع ويروس كرونا
یكي از بازارهاي مالي كه واكنش هيجاني به شيوع ویروس 
كرونا داشت، مســكن بود. با وجود آنكه معامالت مسكن 
شهر تهران در یك اسفند  سال98، 20درصد باال رفته بود، 
در ميانه این  ماه همزمان با احتمال شيوع كروناویروس از 
حجم مراجعات حضوري براي بازدید واحدها كاسته شد و 
همين موضوع كم كم خود را به شكل ركودي دوره اي در این 
بازار نشان داد. پيش بيني ها تا پيش از شيوع كرونا حكایت 
از آن داشت كه در ســال1398 بازار مسكن شهر تهران به 
یك ثبات قيمت برسد. اما چند پارامتر خارج از بازار و چند 
پارامتر داخل بازار مسكن، این بخش را دچار تغيير مسير 
كرد. تغيير قيمت بنزین، افزایش نسبي نرخ ارز و درنهایت 

شيوع ویروس كرونا قاعده را برهم زد. در واقع استارت اوليه 
افزایش قيمت مســكن از ماه هاي پایاني 98 زده شده و تا 
پایان مهر99 تقریبا به اوج خود رســيد و از نيمه آبان روند 
صعودي نرخ ها متوقف شد و از زمستان بازار به ركود و خواب 

عميقي تا امروز فرورفت.
در بازار طال و ارز هم كرونا آثار رواني و غيررواني خودش را 
تخليه كرد. دالر كه در ابتداي درگيري كرونا با ایران، حدود 
14هزار تومان بود، در شهریور امسال، نرخ 28هزار تومان را 
هم به خود دید كه بخشي از این افزایش قيمت مربوط به آثار 
رواني مسكوت ماندن مذاكرات در وین و برخي دیگر از آن 
مربوط به وارد نشدن واكسن تا پيش از مرداد  سال جاري بود.

واكسن آمد و ورق برگشت 
باالخره قفل واردات واكســن در ایران شكست و بازارهاي 
مالي هم به این خبر واكنش نشــان دادند. البته این قاعده 
فقط در ایران صدق نمي كند و در همه كشــورهاي جهان 
ساخت و توليد واكســن كرونا، موج مثبتي را در بازارهاي 
جهانــي ایجاد كرد. مثــال در همان ابتداي قطعي شــدن 
دسترسي به واكسن )پس از انتشــار و اعالم خبر كشف و 
توليد واكســن كرونا(، قيمت انس جهاني طال در كمتر از 
2ساعت 90دالر سقوط كرد. در ایران البته اگرچه ماجرا به 
این شوري پيش نرفت اما تقریبا بعد از سرعت پيداكردن 
روند واكسيناســيون، انــگار خيال بازارها راحت تر شــد. 
در مرداد امســال دالر 6.2درصد، ســكه 3.8درصد و طال 

8درصد افزایش یافت و شــاخص بورس هم 8درصد افت 
كرد و این روند افزایشــي تا هفته اول شــهریور ادامه پيدا 
كرد تا سكه و دالر ركورد سال 1400خود را بشكنند. سكه 
تمام در ششم شــهریور  به 11ميليون و 800هزار تومان 
رسيد و دالر هم مدار 28هزار توماني را تجربه كرد. كم كم 
اما بعد از توزیع واكسن و انتشــار خبرهایي كه حكایت از 
برداشتن محدودیت هاي ســني و... مي كرد، روند كاهش 
مالیم قيمت ها در این بازارها شــروع شــد و درنهایت در 
22شــهریورماه، دالر تا حدود 26هزار تومان و ســكه به 
11ميليون و 400هــزار تومان كاهش پيــدا كرد. به  نظر 
مي رســد بازارها روي خوشي به خبر ســرعت پيداكردن 
روند واكسيناسيون نشان داده اند. از سوي دیگر بررسي ها 
نشــان مي دهد كه تاكنون 720 ميليون یورو هزینه براي 
تهيه و واردات داروي رمدسيویر شده و این مبلغ هنگفت 
ارز از كشور خارج شده اســت. با توقف مرگ هاي كرونایي 
به واسطه توسعه واكسن، ارز كمتري از كشور خارج خواهد 
شد و این موضوع مي تواند كمبود عرضه در بازار ارز ایران را 
تا حدي كنترل كند كه محصــول آن درنهایت احتماال در 
طوالني مدت كاهش نــرخ دالر خواهد بود. البته اگر عامل 

بيروني جدیدي به این بازار تنش وارد نكند.
حكایت بازار سرمایه اما، حكایت دیگري بود. شاخص كل 
این بازار كه تقریبا بي تفاوت به همه این اتفاق ها، باال و پایين 
مي شــد، از پایان خرداد ســال جاري بر دور صعود افتاد تا 
جایي كه از یك ميليون واحد به یك ميليون و 500واحد در 

پایان هفته اول شهریور رسيد اما این بازار برخالف سكه و 
دالر، با كاهش قيمت دالر و اميدها به شكل گيري توافق، تا 

یك ميليون و 490 واحد پایين آمد.
البته این كاهش در شاخص به واســطه تأثير رواني قيمت 
دالر بر بورس بوده چراكه در مجموع ریشه كن شدن كرونا 
به بهبود شاخص بورس كمك خواهد كرد. سازوكار هم از 
این قرار است كه با افزایش توليد در كشور، درآمد ملي نيز 
افزایش مي یابد و همين تغييرات مثبت در اقتصاد، بر بورس 
نيز تأثير مستقيم خواهد گذاشت. از این رو، جدي ترشدن 
واكســن كرونا و اســتفاده از آن یكي از عواملي است كه 
مي تواند بر قيمت هــاي جهاني تأثيرگذار باشــد و ميزان 
صادرات، واردات و تعامالت اقتصادي در جهان را دستخوش 
تغيير كند. طبيعي است كه با افزایش تقاضا، درآمد نيز در 

كشور روند افزایشي به خود خواهد گرفت.
با اتمام كرونا بسياري از مشــاغل كه در دوران شيوع این 
ویروس در ركود بوده اند، فعاليت خود را مجددا آغاز خواهند 
كرد. اغلب ارائه كنندگان خدمات در دروان شيوع ویروس 
كووید-19 درآمدشــان به صفر رســيده بــود كه همين 
امر در اقتصاد ایران مشــكالت جدي ایجــاد كرد زیرا هم 
چرخه اقتصادي كشور كامل نبوده و هم بخش عمده اي از 
اقتصاد كشور ما را چنين مشاغلي در برگرفته اند. با توسعه 
واكسيناسيون و بازگشت این مشاغل و شركت ها به چرخه 
توليد، بهبود صادرات و... قيمت سهام این شركت ها هم در 

درازمدت باالتر خواهد رفت.

آوين آزادي 
روزنامه نگار

كرونا و افزايش احتمال خودكشي در جوامع
از سوي دیگر دفتر آمریكاي سازمان جهاني بهداشت در 
روز جهاني پيشگيري از خودكشي هشدار داد همه گيري 
كرونا عوامل خطرســاز مرتبط با خودكشي و رفتارهاي 
خودتخریب كننده را در افراد تشــدید كرده است. این 
دفتر به لزوم اولویت بخشــي بر برنامه هاي پيشگيري از 

خودكشي در جهان تأكيد دارد.
براساس گزارش سازمان جهاني بهداشت، پژوهش هاي 
مختلفي نشان داده اند كه همه گيري كووید-19عوامل 
خطرساز مرتبط با خودكشي را تشدید كرده است. این 
عوامل شامل ازدست دادن شغل یا درآمد، آسيب روحي 
یا مورد سوءاستفاده قرارگرفتن، اختالالت رواني و ایجاد 
موانع براي دسترسي به خدمات درماني هستند. درحدود 
50درصد از افرادي كه از شــيلي، برزیل، پرو و كانادا در 
نظرسنجي اخير مجمع جهاني اقتصاد شركت كرده اند 
اعالم كرده اند سطح سالمت روان آنها كاهش یافته است.

به گفته رناتا اوليویرا ســوزا، رئيس بهداشت روان دفتر 
آمریكاي ســازمان جهاني بهداشــت، خودكشي، یك 
وضعيت اضطراري در سالمت عمومي است و پيشگيري 
از آن باید در اولویت ملي هر كشوري قرار گيرد. از این رو 
براي پایان بخشيدن به این شــكل از مرگ ومير باید از 

ســوي تمامي عوامل جامعه اقداماتــي ملموس صورت 
گيرد و دولت ها هم باید در راستاي سرمایه گذاري و ایجاد 
اســتراتژي جامع ملي براي بهبود وضعيت پيشگيري از 

خودكشي و درمان اقدام كنند.
به گفته WHO خودكشــي یكــي از اصلي ترین عوامل 
مرگ ومير در جهان اســت و از هــر 100مرگي كه در 
جهان رخ مي دهد، عامل یكي از آنها خودكشــي است. 
ســاالنه آمار افرادي كه به دليل خودكشــي جان خود 
را از دســت مي دهند بســيار باالتر از افرادي است كه 
به دليل ابتال به ایدز، ماالریا، سرطان سينه، جنگ یا قتل 
مي ميرند. خودكشــي همچنين پس از سوانح جاده اي، 
ســل و رفتارهاي خشــونت بار، چهارمين عامل اصلي 
مرگ و مير در ميان افراد جوان 15 تا 29ساله در جهان 

محسوب مي شود.

كاهش دسترسي به خدمات سالمت روان در جهان
با توجه به كاهش سطح سالمت روان افراد در كشورهاي 
مختلف این نگراني وجود دارد كه وضعيتي كه همه گيري 
كرونا در اقتصاد، كسب وكارها و روابط اجتماعي مردم ایجاد 
كرده  است، تأثيراتي عميق و با دوام بر روان آنها ایجاد كند 
كه حتي با پایان یافتن همه گيري هم از بين نروند. عالوه بر 

این، ميزان دسترسي به درمان هاي مرتبط با سالمت روان 
در دوران همه گيري از اولویت بسياري از كشورها خارج 
شده است و این خود مي تواند شيوع اختالالت رواني در 
كشورها را تشدید كند. سازمان جهاني بهداشت در گزارش 
»تأثير همه گيري كرونا بر خدمات رواني، عصب شناختي و 
ترك اعتياد« خود اعالم كرده است كه از هر پنج انساني كه 
در شرایط بحراني )در اینجا اشاره به همه گيري كووید-19 
است( زندگي مي كنند، یك نفر به اختالل رواني مبتالست. 
این وضعيت در شرایطي رخ مي دهد كه بيشتر كشورهاي 
جهان با مشكل تخصيص بودجه كمتر از حد نياز در بخش 
خدمات درماني سالمت روان دست به گریبانند. براساس 
این گزارش متوســط بودجه اختصاص داده شده توسط 
كشــورهاي مختلف براي ســالمت روان شهروندانشان 

2درصد از كل بودجه درمان است.
براساس این گزارش، سختي و بحران، در اینجا همه گيري 
كووید-19، یكي از عوامل خطرساز براي ابتال به اختالالت 
رواني طوالني مدت است. محروميت و فقدان، انزوا، كاهش 
یا ازدست دادن منبع درآمد و ترس، همگي عواملي هستند 
كه مي توانند در افراد اختالالت رواني شدید ایجاد كنند 
یا اختالالتي كه از پيش وجود داشته اند را تشدید كنند. 
از مهم ترین اختالالتي كه بحران هایي مانند همه گيري 

سميرا مصطفي نژاد
روزنامه نگار

 WHO به گفته
خودكشي يكي 

از اصلي ترين 
عوامل مرگ ومير 

در جهان است 
و از هر 100مرگي 
كه در جهان رخ 

مي دهد، عامل يكي 
از آنها خودكشي 
است. ساالنه آمار 
افرادي كه به دليل 

خودكشي جان خود 
را از دست مي دهند 

بسيار باالتر از 
افرادي است كه 

به دليل ابتال به ايدز، 
ماالريا، سرطان 

سينه، جنگ يا قتل 
مي ميرند

سازمان بهداشت جهاني چه دیدگاهي درباره تأثيرات رواني كرونا دارد؟ 

وان  وسی برای كاهش سالمت ر منجر به تشدید آنها مي شود. اختالالت قدیمي رواني وير
در این وضعيت ممكن است احتمال مرگ، ابتال به نوع 
حادي بيماري یا درگيري طوالني مــدت با بيماري را 
افزایش دهند. این درحالي اســت كه كووید-19خود 
به تنهایي با بروز اختالالت عصب شــناختي و رواني در 
ارتباط است. به گفته سازمان جهاني بهداشت، اگرچه 
89درصد از 130كشوري كه درنظرسنجي این سازمان 
درباره دسترســي به خدمات بهداشت رواني مشاركت 
داشته اند اعالم كرده اند كه پشتيباني رواني و بهداشت 
روان بخشــي از برنامه ملي واكنش به همه گيري بوده 
است اما تخصيص بودجه در این حوزه تنها در 17درصد 
از كشورها قابل قبول بوده كه بيشتر این كشورها هم جزو 
كشورهاي ثروتمند جهان بوده اند. درواقع سالمت روان 
افراد در كشورهاي فقير یا با درآمد متوسط رو به پایين، 
در اولویت درماني دولت ها نبوده اســت. عالوه بر این، 
گزارش سازمان جهاني بهداشت نشان مي دهد 93كشور 
از كشورهاي حاضر در نظرسنجي از بروز اختالل در ارائه 
خدمات بهداشت رواني تحت تأثير آغاز همه گيري كرونا 

خبر داده اند.

چرايي نياز به دراولويت بودن بهداشت روان 
سازمان جهاني بهداشــت در كنار اطالع رساني درباره 
وضعيت سالمت روان جمعيت جهاني و هشدار نسبت 
به تهدیدهایــي كه بهداشــت روان را تهدید مي كنند، 
دســتورالعمل هاي متعددي را براي استفاده دولت ها، 
سازمان ها یا افراد منتشر ساخته است تا با به كار گرفتن 
این راهكارها، به حفظ بهداشت روان شهروندان كمك 
كنند. با این همه نگراني ها نســبت به ســالمت روان و 
تأثيرات رواني كووید-19تنها محدود به سازمان جهاني 
بهداشت نيســت و ســازمان ها و نهاد هاي بين المللي 
بســياري نســبت به تبعات تأثيرات رواني همه گيري 
هشدار داده اند. آنتونيو گوترش، دبير كل سازمان ملل 
متحد، در یادداشتي كه در ســال 2020 در نشریه تایم 
منتشر شد بر تأثير تجميعي استرس، اندوه و اضطراب بر 
جوامع تأكيد كرد و گفت تا زماني كه ما نسبت به نيازهاي 
بهداشت روان در دوران همه گيري، واكنش درخور نشان 
ندهيم، باید نگران عواقب طوالني مدت رواني این بحران 
بر خانواده ها و جوامع باشيم. سازمان ملل بر همين اساس 
از دولت هاي سرتاســر جهان درخواست كرد تا عواقب 
رواني همه گيري را جدي بگيرند و از دردسترس بودن 
خدمات و درمان هاي مرتبط با اختالالت رواني ناشي از 

همه گيري اطمينان حاصل كنند.
به گفته كنستانتينوس پتسانيس، روانپزشك مستقر در 
ســوئيس، كه از زمان آغاز همه گيري در زمينه نظارت 
بر عالئم و رصد وضعيت رواني بيماران فعاليت داشــته 
است، معتقد اســت تنها نباید نگران بهداشت روان در 
دوران همه گيري بــود زیرا عواقب روانــي این بحران 
مي تواند طوالني مدت باشــد. به گفته او عوارض رواني 
همه گيري از استرس هایي از جنس هاي مختلف تشكيل 
شده اســت كه ساده ترین شــان انگ ابتال به كرونا در 
جامعه و نگراني از سالمت خود و عزیزان است. همين 
دو قادرند بر رفتارهاي فرد تأثير گذاشــته و مشكالت 
روان تني ایجــاد كنند. به گفته این روانپزشــك عالوه 
بر اضطراب هاي شخصي، كشــورها با آغاز همه گيري 
و پس از پایان آن با مشــكلي بزرگ تر مواجه خواهند 
بود: ناپایداري طوالني مدت اقتصادي كه خود مي تواند 
در حوزه سالمت و ســالمت روان مشكل آفرین باشد، 
همان طور كه نرخ باالي بيكاري پيــش و پس از ركود 
بزرگ اقتصادي باعث شــد نرخ بيماري هاي قلبي در 

جهان افزایش پيدا كند.



    ايران-آرژانتين
 جنگ صدرنشيني

    بدو مهدي، بدو

در جام جهاني فوتسال، امشب ايران و 
آرژانتين براي تعيين تيم هاي اول و دوم 

گروهF به مصاف هم مي روند اما به نظر 
مي رسد دوم شدن در گروه به نفع ماست

درباره بازيكني كه ليگ امارات را به آتش كشيد تا 
19حسرت هواداران استقالل بيشتر و بيشتر شود 18
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شباهت هاي دوران خشكسالي
يک يادآوري؛ پرسپوليس هم روزگار فعلي استقالل را پشت سر گذاشته است

بدو مهدي، بدو
درباره بازيكني كه ليگ امارات را به آتش كشيد تا حسرت هواداران 

استقالل بيشتر و بيشتر شود
برداشته شدن موانع بين فوتباليســت هاي ايراني و 
ليگ امارات، خيلي زود تأثيرش را نشــان داد. مهدي 
قائدي اين هفته فقط يك نيمه براي تيمش بازي كرد 
و در همان 45دقيقه، به اندازه اي درخشان بود كه در 
پايان بازي هيچ تماشاگري نمي خواست بدون تشويق 
او اســتاديوم را ترك كند. 2گل و يك پاس گل، شِب 
شاهكار قائدي در فوتبال امارات را كامل كردند؛ شبي 
كه او با تكنيك ستاره هاي اهل آمريكاي جنوبي، قدرت 
گلزني اروپايي و آن سماجت بوشهري اش براي بردن 
بازي در آخرين ثانيه، قاپ هواداران شباب االهلي را 
دزديد. به اين درخشش جذاب، مي توان از زاويه هاي 

متفاوتي نگاه كرد.
 

   كمي عجله هم بد نيست
تماشــاي گل هاي مهدي قائدي با آن گزارش پرآب وتاب 
عربي، بي نهايت جذاب است. گزارشگرهاي عربي هميشه 
شيفته فوتباليســت هاي تكنيكي بوده اند و قرار است در 
طول اين فصل، بارها عبارت هايي مثل »ســاحر ايراني« 
يا »گل قاتل« را با انبوهي از »شــوف« در مورد اين ستاره 
بشنويم. قائدي اين فصل طرفداران فوتبال در كشور امارات 
را حسابي به وجد خواهد آورد. او براي دوست داشته شدن در 
اين محيط جديد، همه  چيز دارد؛ تكنيک، سرعت و قدرت 
گلزني. با اين حال تماشاي صحنه هاي شبيه به اين، وقتي 
جذاب تر مي شد كه مهدي را در فوتبال اروپا مي ديديم. در 
هفته اي كه سردار آزمون به اســتمفوردبريج لندن رفته و 
مهدي طارمي در ليــگ قهرمانان اروپا تهديدي براي خط 
دفاعي اتلتيكومادريد بوده، حق داريم اگر اين موفقيت را 
در قد و قواره هاي واقعي قائدي نبينيم. او مي تواند كارهاي 
بزرگ تري انجام بدهد و شــايد حتي در موقعيتي بهتر از 
طارمي، آزمون و جهانبخش قرار بگيرد. فراموش نكنيم كه 
هيچ كدام از اين ســتاره ها، به لحاظ تكنيک فردي در اين 
ســطح نبودند اما رفتن به اروپا، فرصت بلوغ را به بهترين 
شكل در اختيارشان گذاشت. فوتباليست ها معموال با اين 

توصيه روبه رو مي شوند كه هيچ تصميمي را با عجله نگيرند 
اما در اين مقطع، كمي عجله براي مهدي بد نيست. كمي 
عجله براي ترك ليگ امارات بــه مقصد يک ليگ اروپايي. 
كمي عجله براي پيوستن به تيم هايي بزرگ تر و در سطوح 
باالتر. البته كه تماشــاي هنر فردي فوق العــاده قائدي، 
هميشه لذتبخش خواهد بود اما هر نفسي كه او در امارات 
مي كشــد، فاصله بيهوده اي بين اين استعداد درجه يک و 

فوتبال اروپا به وجود مي آورد.

   حسرت يك وداع بدون جام
درخشــش مهدي قائدي در لباس قرمز جديدش، نوعي 
احساس دوگانه براي اســتقاللي ها به وجود مي آورد. آنها 
از طرفي خوشحال هســتند كه مهدي در كمترين زمان 
ممكن در تيم جديدش جا افتاده و از طرفي، حسرت غيبت 
او را در مسابقه با الهالل مي خورند. بازيكني كه همين هفته 
نشان داد حضورش در مسابقه با الهالل، چطور مي توانست 
استقالل را صاحب يک جادوگر كند و همه  چيز را به سود 
اين تيم تغيير بدهد. مديران استقالل براي مدتي، مدعي 
بودند كــه مهدي بدون بــردن يک »جام« تيــم را ترك 
نمي كند. آنها كمي بعد ادعا كردند كــه قائدي حداقل تا 
مسابقه با الهالل همراه شان است؛ اما در نهايت، نه جامي در 
كار بود و نه قائدي تا مسابقه با الهالل، در لباس آبي ادامه 
داد. حتي زمزمه هاي خريد يک مهره جانشين براي او هم 
به حقيقت تبديل نشد تا اين انتقال بزرگ، يک خأل بزرگ 
در تركيب تيم ايجاد كند. استقالل، فوتباليست مستعدي 
مثل مهدي را به راحتي از دست داد و حتي فرصت نكرد رقم 
حاصل از فروش او را براي ســاختن يک تيم جديد هزينه 
كند. آن پول، صرف بدهي هايي شــد كه با مجموعه اي از 
تصميم هاي نابخردانه روي دست استقالل باقي مانده بود. 
اگر االهلي امارات، به راحتي بازيكــن مي خرد و تركيبش 
را قوي تر مي كند، اينجا در فوتبــال ايران براي »فروش« 
ستاره ها هورا مي كشــيم؛ آن  هم قبل از آنكه حتي عكس 

يادگاري شان با جام قهرماني را تماشا كرده باشيم.

بهروز رسايلي
خبرنگار

نكته بازي

آماربازي

كاشفقطنوشابهميخوردند

چرابايدباوركنيم؟

اتفاقاخوباست

جالل حســيني بــا وجــود همه 
غرولندهايش كه گاهي واقعا اضافي 
و اعصاب خردكن به نظر مي رسد، 
قطعــا يكــي از حرفه اي ترين و 
بهترين بازيكنان تاريخ فوتبال ايران 
به شمار مي رود. او رموز حرفه اي گري را 
به طور كامل و دقيق اجرا كرده و با يک زندگي سالم و استاندارد 
كاري كرده كه در 40 سالگي هنوز بي جانشين است. حسيني 
اخيرا در تشريح اين داستان گفته حدود 10سال است لب به 
نوشابه نزده؛ كاري سخت كه صرفا از يک اراده محكم برمي آيد. 
البته اگر بقيه فوتباليست هاي عزيز كشــورمان فقط نوشابه 
مي خوردند ما خيلي مشكلي نداشتيم، اما فهرست تغذيه برخي 
از اين عزيزان طوري اســت كه آدم عادي را از زندگي روزمره 
مي اندازد، چه برسد به ورزشكاران حرفه اي! كاش همان نوشابه 

و همبرگر مي خوردند و ماجرا تمام مي شد.

خبر آمده باشــگاه ميــالن ايتاليا و 
مخصوصا پائولــو مالديني، مدير 
ورزشــي آنها ســردار آزمون را 
زيرنظر گرفته اند و مي خواهند او 
را جذب كنند. چــرا؟ چون زالتان 
زياد مصدوم مي شود و نمي توان روي 
او حساب كرد. خبري شبيه اين، شايد 8يا 9سال پيش خيلي 
مي توانست هيجان انگيز باشد، اما االن افكار عمومي در مواجهه 
با آن احساس مي كند به شــعورش توهين شده است. جالب 
اينجاست كه پنجره نقل وانتقاالتي اروپا به تازگي بسته شده و 
اين يعني ميالني ها هر چقدر هم كه به سردار فكر كنند، راهي 
براي جذب او وجود ندارد. در شرايطي كه داخل پنجره هر روز 
بحث حضور آزمون در يک تيم مطــرح بود و آخرش هم اين 
داستان ها به جايي نرسيد، معلوم نيست چرا االن كه پنجره 

بسته شده بايد اخبار مربوط به ترانسفر او را باور كنيم.

باشــگاه الهالل عربســتان در صفحه 
رسمي اش در شبكه هاي اجتماعي 
بــراي اعــالم خبــر رويارويي با 
پرســپوليس در مرحله يک چهارم 
نهايي ليگ قهرمانان آســيا، حريف 
ايراني را با نام سابق و نامحبوبش يعني 
»پيروزي« خطاب كرده است. اين مسئله در فضاي مجازي سر و 
صداي زيادي به پا كرده. اگر الهاللي ها در اين مورد تعمد داشته اند 
و خواسته اند پرسپوليس را آزار بدهند، اتفاقا بايد اين موضوع را به 
فال نيک گرفت. تجربه اين چند سال نشان مي دهد پرسپوليسي ها 
حساسيت ويژه اي نسبت به اين اسم دارند و با شنيدن آن، به تالش 
بيشتر براي كسب موفقيت تحريک مي شوند. در اين چند فصل 
مخالفان و رقباي داخلي پرسپوليس خيلي تالش كردند با استفاده 
از اين اسم جنگ رواني راه بيندازند، اما نتيجه نگرفتند و حاال گويا 

الهالل هم در همين تله گرفتار شده است.

متریكا

در جام جهاني فوتسال كه با حضور تيم ملي 

ايران در ليتوانــي ادامــه دارد، تا لحظه 165
تنظيم اين مطلب 165گل به ثمر رسيده 
كه با توجه به برگزاري 28بازي، ميانگين 
5/89 گل در هر بازي را به ثبت رسانده است. گروهE كه تيم ملي ايران 
نيز در آن حضور دارد با ميانگين 7گل در هر بازي پرگل ترين گروه اين 
مسابقات بوده و گروهA با شركت قزاقستان، ونزوئال، كاستاريكا و ليتواني 
)ميزبان مسابقات( كم گل ترين گروه بوده كه به طور ميانگين 4گل در 
هر بازي اين گروه ردوبدل شده است. پرگل ترين بازي مسابقات تا عصر 
ديروز، جدال ژاپن و آنگوال بود كه با نتيجه 8 بر4به سود ژاپن تمام شد و 
12گل داشت. كم گل ترين مسابقه هم بازي ونزوئال و كاستاريكا بود كه 

فقط يک گل داشت و با برتري يک بر صفر ونزوئال به پايان رسيد.

 Bتيم ملي روسيه بازي هايش را در گروه

جام جهاني فوتسال با 3پيروزي و 17گل 17
زده بــه پايان رســاند و تا قبــل از پايان 
بازي هاي 4گروه ديگر، بهترين عملكرد و 
بيشترين گل زده را داشت. اين درحالي اســت كه برزيل عصر ديروز 
آخرين بازي اش در مرحله گروهي را مقابل پاناما برگزار كرد و تا قبل از 
اين مسابقه 13گل در 2بازي زده بود. آرژانتين هم كه امروز با ايران بازي 
دارد در 2بازي اول به 2پيروزي و 15گل زده دســت يافته و مي تواند 
ركورددار گلزني در دور مقدماتي باشــد. ركورد كمترين گل زده در 
مرحله گروهي متعلق به جزاير سليمان است كه در 2بازي اول هيچ گلي 
نزده و امشب با تايلند بازي دارد. جزاير سليمان تنها تيم رقابت هاست 

كه هنوز هيچ گلي نزده است.

تيم ملي برزيل با كســب 5قهرماني در 

جام جهاني فوتسال، ركورددار قهرماني در 05
اين رقابت هاست. جام جهاني فوتسال از 
ســال 1989 راه اندازي شــده و تا كنون 
8دوره از اين رقابت ها برگزار شده كه در 62درصد آنها برزيل به قهرماني 
رسيده است. برزيل در 3دوره اول مسابقات قهرمان شد، در 2دوره بعدي 
جام به اسپانيا رسيد و در 2دوره بعدي دوباره اين برزيل بود كه تعداد 
جام هايش را از 3به 5رســاند. در آخرين دوره مسابقات هم تيم ملي 
آرژانتين به قهرماني رســيد تا باالخره يک تيم جديــد غيراز برزيل و 
اسپانيا هم قهرمان اين مسابقات شود. برزيل عالوه بر 5طال، يک نقره و 
يک برنز هم دارد. اســپانيا هم در كنار 2طاليش بــه 3نقره و يک برنز 

رسيده است.

برنامه بازي ها

 شنبه 24 مهر

پرسپولیس ایران - الهالل عربستان

ليگ قهرمانان- يك چهارم نهايی

۱5 مهر ۱4۰۰

2۰ مهر ۱4۰۰

2۰ آبان ۱4۰۰ 

25 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

با ناكامي در ليگ بيســتم، ســال هاي دوري 
اســتقالل از قهرماني در ليــگ برتر به عدد 
8فصل رسيد. آنها آخرين بار در ليگ دوازدهم 
عنوان قهرماني مسابقات ليگ برتر را به دست 
آوردند و از آن زمان تا امــروز در تكرار اين 
عنوان ناكام بوده اند. 8سال حسرت البته براي 
پرسپوليس هم تكرار شده است. سرخپوشان 
بعد از قهرماني دراماتيــك در ليگ هفتم، تا 
ليگ شــانزدهم موفق به تكــرار اين افتخار 
نشــدند و به مدت 8فصل، هر سال فتح جام 
توســط تيم هاي ديگر را تماشــا كردند. آن 
زمان پرسپوليسي ها ســوژه خنده و تفريح 
استقاللي ها بودند و حاال كار دنيا دقيقا برعكس 
شده است. فوتبال از اين باال و پايين ها زياد دارد 
و اگر شاهد زنده بين المللي مي خواهيد، كافي 
است به بارسلونا نگاه كنيد؛ تيمي كه ۱۰ سال 
پيش پوست همه را مي كند، اما حاال اثري از آن 
دوران باقي نمانده است. در هر صورت اما بين 
8 سال برهوت و خشكسالي براي سرخابي ها، 
شــباهت هايي وجود دارد كه مرور آنها شايد 

جالب باشد.

   دور باطل
وقتي دوران ناكامي طول مي كشد، مديران باشگاه 
مستاصل و درمانده به هر فرمولي چنگ مي اندازند 
تا به ســاحل آرامش برســند. در چنين شرايطي، 
خيلي مواقع شــاهد پيمودن دور باطل از ســوي 
باشــگاه هســتيم. به عنوان مثال در دوران 8 ساله 
ناكامي پرســپوليس، علي دايــي 2 مرتبه هدايت 
قرمزها را برعهده گرفت و در مجموع حدود 3 فصل 
با اين تيم كار كرد. جالب اينجاست كه در دور اول، 
حتي شاهد ثبت ركورد تاريخي 5 شكست پياپي در 
ليگ برتر بوديم، اما علي دايي رفت و بعد از 2 سال 
دوباره برگشت. حاال داستان استقالل است كه در 
اين سال هاي ناكامي، 3 بار به فرهاد مجيدي فرصت 
سرمربيگري داده است. انگار مديران اين باشگاه هر 
بار دورهاي شان را مي زنند و بعد دوباره به اسم فرهاد 
مي رسند. مجيدي مي رود و جاي خودش را به يک 
مربي ديگر مي دهد، اما او نتيجه نمي گيرد و دوباره 

فرهاد برمي گردد!

   برزخ مديران
بدترين ماموريت دنيا، مديريت در پرســپوليس و 
استقالل اســت، وقتي دوران ناكامي اين تيم ها به 
طول انجاميده و حوصله هواداران ســر رفته است. 
اگر امروز مي بينيد مديران اســتقالل يک به يک 

سالخي مي شــوند، افتخاري با گريه مي رود و اين 
بالها سر فتحي، سعادتمند و مددي مي آيد، كافي 
است تاريخ يک دهه قبل پرسپوليس را مرور كنيد تا 
عين همين موارد را ببينيد. در آن زمان هم مديران 
اين باشگاه مثل حبيب كاشاني، داريوش مصطفوي، 
عبــاس انصاري فرد، عليرضا رحيمــي، حميدرضا 
سياسي و... تحت شــديدترين فشارها بودند. حتي 
محمد رويانيان كه اوايل كار با ريخت وپاش و خريد 
بازيكن توانست نيمچه محبوبيتي به دست بياورد، 
خيلي زود بــا ناكامي سرخپوشــان، همه  چيز را از 
دســت داد. بنابراين اگر فكر مي كنيد مددي برود 
همه  چيز درست مي شود، شايد در اشتباه هستيد. 
كمي منتظر بمانيد و سرنوشت جانشين او را ببينيد!

   تماشاي موفقيت هاي رقيب
ناكامي تيم خودي يک درد اســت و درد بزرگ تر، 
تماشــاي موفقيت هاي رقبا به شــمار مي آيد. در 
طول 8 سال دوري پرسپوليس از جام قهرماني در 
ليگ برتر، استقالل 2 بار اين عنوان را به دست آورد 
و معموال هم تيم پرســتاره اي داشت كه تا روزهاي 

آخر در كورس قهرماني مي ماند. 
همچنين سپاهان هم با كسب 4 عنوان قهرماني در 
همان دوران، حسابي روي زخم سرخ ها نمک پاشيد. 
حاال هم دوران افول طوالني استقالل با كاميابي هاي 

پياپي پرسپوليس همراه شده و همين مسئله تحمل 
درد ناكامي را براي آبي ها ســخت تر كرده است. 5 
قهرماني پي درپي پرسپوليس، چيزي نبود كه حتي 
بدبين ترين هوادار اســتقالل هــم در كابوس هاي 

شبانه اش آن را تصور كند.

   گريز مربي محبوب
اســتقاللي ها هنوز شاكي هســتند كه اگر شرايط 
ادامه حضور آندرا اســتراماچوني فراهم مي شــد، 
دوران ناكامي تيم محبوب شــان كاهش مي يافت. 
استراماچوني در نيم فصل اول ليگ نوزدهم حضور 
موفقي در استقالل داشــت، اما به خاطر تأخير در 
دريافت مطالباتش ول كرد و رفت. شرايطي تقريبا 
شبيه اين هم در دوران حسرت پرسپوليس وجود 
داشت؛ زماني كه مصطفي دنيزلي در نيم فصل دوم 
ليگ يازدهم نتايج خوبي بــا قرمزها گرفت و حتي 

داربي معروف ايمون زايد را رقم زد، اما باشــگاه در 
نگه داشــتن او براي فصل جديد موفق عمل نكرد. 
دنيزلي رفت، مانوئل ژوزه آمد و يک دردسر بزرگ 

شروع شد.

   برانكوي استقالل كيست؟
بنا به سنت فوتبال، مســلما دوران فعلي هم براي 
استقالل تمام خواهد شد و اين تيم بار ديگر روزهاي 
خوشــي را تجربه خواهد كرد. با اين حال بايد ديد 
اسم كدام مربي به عنوان پايان بخش دوران ناكامي 
استقالل در تاريخ ثبت خواهد شد. در پرسپوليس 
اين جايگاه به شــكل ابدي و احترام آميز به برانكو 
ايوانكوويچ تعلق گرفت؛ مربــي كرواتي كه تاريخ 
معاصر باشگاه را متحول كرد. بايد صبور بود و ديد 
برانكوي استقالل كيست و آيا مي تواند همين قدر 

موفق باشد يا نه.
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طبق معمول شنبه هاي فوتبالي، باز هم يك سري ركورد و عدد جابه جا شد. اينها صرفا عدد هستند اما وقتي به تاريخ 
فوتبال اضافه مي شوند معنا پيدا مي كنند

جهان

عددهايشنبهاي
در فوتبال باشگاهي اروپا باز هم اعداد و آمار تازه اي ثبت شد

ايران-آرژانتين؛ جنگ صدرنشيني

تيم ملي فوتسال ايران امشــب به مصاف آرژانتين مي رود. 
در آخرين بازي از مرحله گروهــي رقابت هاي جام جهاني 
فوتســال 2021 كه در ليتواني برگزار مي شــود، تيم ملي 
ايران از ساعت21:30 امشب در حالي مقابل آرژانتين قرار 
مي گيرد كه 2 تيم هر دو بازي اول خودشــان را برده اند و با 
6امتياز صعودشــان به مرحله بعدي قطعي شده است. اين 
بازي براي تعيين تيم صدرنشــين و مشخص شدن حريفان 
مرحله بعدي حائز اهميت خواهد بود. آرژانتين تيمي است 
كه به عنوان قهرمان دوره قبلي پا به اين مسابقات گذاشته و 

در گروهF سرگروه بوده است. ايران هم صاحب عنوان سوم 
دوره قبلي است كه سال2016 با غلبه بر برزيل و پرتغال و 
البته شكست نزديك مقابل روســيه در نيمه نهايي به مقام 

سوم و مدال برنز رقابت ها رسيد.

    قهرمان دوره قبل، بدون تغيير
ميانگين سني تيم ملي آرژانتين حدودا 32سال است و اين 
نشان مي دهد آلبي سلسته تركيب دوره قبل خود را تا حدود 
زيادي حفظ كرده است. البته ماتياس لوسويكس سرمربي 

آرژانتين با 3۵سال سن جوان ترين ســرمربي جام جهاني 
است. اين تيم پيش از حضور در جام جهاني ۹بازي دوستانه 
در ســال2021 انجام داده و در 2بازي اول هــم آمريكا و 
صربستان را شكست داده است؛ كاري كه ايران هم انجام داده 
اما با تفاضل گل كمتر نســبت به آرژانتين و به همين دليل 
آرژانتين در جدول باالتر از ايران قرار دارد. آرژانتين در بازي 
اول آمريكا را 11بر صفر برد كه اين قاطعانه ترين پيروزي در 
جام جهاني2021 بوده است. در بازي امشب يك تساوي هم 
آرژانتين را به عنوان تيم اول به مرحله بعدي مي فرستد اما 
ايران اگر به دنبال صدرنشيني است، بايد حتما قهرمان دوره 

قبل را شكست بدهد.

    دوم بشويم بهتر است؟
تيــم اول گروه ايران در مرحله يك هشــتم نهايــي بايد به 
مصاف تيم دوم گروهE برود كه يكي از 2تيم ژاپن و پاراگوئه 

خواهد بود و بازي اين دو تيم 2ساعت قبل از بازي ايران آغاز 
مي شود. بعد از اين بازي هم احتماال تيم روسيه در مرحله 

يك چهارم نهايي منتظر تيم اول گروه ايران خواهد بود. 
اما تيمي كه در گروه ايران به رتبه دوم برســد 

احتماال مسير ساده تري براي رسيدن به 
نيمه نهايي در پيش خواهد داشت. 

تيــم دوم گروه مــا در مرحله 
يك هشــتم به ازبكستان 

و در يك چهــارم هم 
احتماال به قزاقستان 
برخورد مي كند كه 

مسير نســبتا آســاني براي رســيدن به نيمه نهايي به نظر 
مي رسد. بايد منتظر باشــيم و با نتيجه بازي امشب مقابل 
آرژانتين، حريــف مرحله بعــدي تيم ملي ايــران را بهتر 

بشناسيم.

در جام جهاني فوتسال، امشب ايران و آرژانتين براي تعيين تيم هاي اول و دوم گروهF به 
مصاف هم مي روند اما به نظر مي رسد دوم شدن در گروه به نفع ماست

بارسا، شعبه دوم رئال

بارسا، شعبه دوم رئال

به فرزندانم چه بگويم؟

تعداد ستاره هايي كه تيم ندارند به طرز نگران كننده اي باال رفته 
است. جك ويلشر كه زماني صاحب پيراهن شماره10آرسنال و 
بازيكن محبوب هواداران اين تيم بود، نتوانســته براي خودش 
تيمي جديد دست وپا كند. اندي كارول، بازيكن سابق ليورپول 
هم همين سرنوشت را پيدا كرده اســت. او كه در سال2011 
به عنوان جانشــين فرناندو تــورس به ليورپول پيوســته بود، 
حاال خجالت مي كشــد به فرزندانش بگويد كه هيچ تيمي او را 
نمي خواهد. فرزندان كارول دقيقا شبيه فرزندان رضا عنايتي كه 
زماني تصور مي كردند پدرشان سرمربي بارسلوناست، تصورات 
ديگري از پدرشان دارند. كارول در اين باره گفته: »بچه هايم هنوز 
تصور مي كنند قرار است با منچسترســيتي يا بارسلونا قرارداد 
امضا كنم كه البته همه ما مي دانيم چنين اتفاقي رخ نمي دهد. 
عشق و عالقه ام به فوتبال كم نشده و خوش شانس هستم كه بابت 
فوتبال بازي كردن پول مي گيرم. پس از آخرين بازي مقابل فوالم 
به من گفته شد حاال بايد ببينيم چه اتفاقي رخ مي دهد، اما پس 
از آنكه از اتوبوس تيم پياده شدم ديگر آنها را نديدم. قرارداد من 
خاتمه يافته و من برنگشتم. هنوز هم وسايلم در رختكن وجود 
دارد. مسئول رختكن با من تماس گرفت؛ بنابراين بايد آن  وسايل 

را بردارم.« او آخرين بار با پيراهن نيوكاسل به ميدان رفته بود.

ديروز گزارش مفصلي از حاشــيه هاي بازگشــت هواداران به ورزشــگاه ها و 
جنجال هايي كه در اين مدت به وجود آورده اند، منتشــر كــرده بوديم. حاال 
دعواهاي ليگ يك فرانســه را هم به آن اضافه كنيد. در همين ۵هفته اي كه 
از ليگ اين فصل سپري شده، 2مســابقه بين نيس- مارسي و النس- ليل به 
خشونت و درگيري كشيده شده است. در بازي قبلي هواداران نيس با بازيكنان 
مارسي درگير و باعث شدند بازي به تعطيلي كشيده شود. اين بار نوبت مسابقه 
النس و ليل موسوم به داربي شمال بود كه به جنجال كشيده شود. هواداران 
النس در ورزشگاه بوالر دلليس بين 2نيمه وارد زمين چمن شدند و به سمت 
ســكوهاي هواداران مهمان يورش بردند و به هواداران حريف صندلي پرتاب 
كردند كه اين كار موجب مصدوميت 2نفر شد. در نهايت و با آرام شدن شرايط، 
نيمه  دوم با تأخيري حدودا 2۵ دقيقه اي آغاز شد و النس توانست با نتيجه يك 
بر صفر به پيروزي دست يابد. پرزميسالو فرانكوفسكي در دقيقه 74، تنها گل 
اين مسابقه را به ثمر رساند. مدافع عنوان قهرماني مسابقات با متحمل شدن 
سومين شكســت فصل خود، با ۵امتياز به جايگاه سيزدهم جدول ليگ يك 
فرانسه سقوط كرد و النس با 12امتياز، تا رتبه دوم جدول باال آمد. فرانسه هر 
چند وقت يك بار شاهد آشوب خياباني با اهداف سياسي، اعتقادي و اقتصادي 
است، اما اين همه آشــوب فوتبالي ظرف چنين مدت كوتاهي تاكنون سابقه 
نداشته است. با اضافه شدن مســي به پاري سن ژرمن و اين اتفاقات هم اكنون 

ليگ فرانسه بيش از ساير ليگ هاي بزرگ اروپايي مورد بحث قرار مي گيرد.

ادامه درگيري در فرانسه

لئوناردو، مدير ورزشي باشگاه پاري سن ژرمن به گزارش روزنامه 
اكيپ كه دستمزد مسي را در 3 فصل 110ميليون يورو اعالم 
كرده بود واكنش نشان داد و آن را تكذيب كرد: »نبايد به صرف 
آمدن يك خبــر روي جلد روزنامه اي مانند اكيــپ آن را باور 
كنيم. اين غيرقابل قبول اســت و بدون شك كذب. اين خبر از 
واقعيت بسيار دور است. مدت قرارداد مسي 2 ساله است و در 
اين قرارداد هم هيچ بند اجباري يا اختياري براي تمديد وجود 
ندارد.« در گزارش اكيپ آمده بود كه مسي سالي 1۵ميليون 
هم پاداش وفاداري مي گيرد و دستمزد 110ميليوني اش پس 

از كسر ماليات است وگرنه صحبت از رقم باالتري است.

لباس سوم بارســلونا در اين فصل خشــم هواداران اين تيم را 
برانگيخته است. اين لباس خاكســتري مايل به سفيد است كه 
سفيد رنگ رئال مادريد محسوب مي شود. بعضي ها رئيس بارسا 
يعني الپورتا را مســخره مي كنند كه از بس در پروژه سوپرليگ 
تحت تأثير فلورنتينو پرس قرار دارد، مثل برده او رفتار مي كند. 
البته طــرح لو رفته مربــوط به فصل 23-2022اســت. موندو 
ديپورتيوو كــه روزنامه هواداري بارسلوناســت درباره اين رنگ 
توضيح داده كه طرح آن در دوره رياســت قبلي باشگاه و با نظر 
بارتومئو مورد تأييد قرار گرفته و الپورتا تنها مي تواند درباره البسه 

بارسلونا از سال 2023به بعد نظر دهد.

15
نوريچ با شكســت 3بر يك مقابل واتفورد به 
نخستين تيم تاريخ ليگ برتر تبديل شد كه هر 
15مسابقه متوالي خود را با هدايت يك سرمربي 
)دنيل فاركه( باخته اســت. قناري ها 10 بازي 
آخرشان را پيش از سقوط به چمپيونشيپ در 
فصل20-2019باخته بودند و با تحمل 5شكست 
ديگر در فصل جاري ايــن ركورد منفي را ثبت 
كردند. حاال بايد ديد اين ركورد تا چه زمانی قرار 

است ادامه داشته باشد.

19
لواندوفســكي هم با گلزني به بوخوم به ركورد 
گلزني در 13بازي پياپــي خانگي در بوندس ليگا 
دســت يافت و ركورد گرد مولر و يوپ هاينكس 
را پشت سر گذاشــت. اين نوزدهمين مسابقه 
پشت سرهمي بود كه لوا در آن براي بايرن موفق 
به گلزني مي شــد. آخرين بار 7مــاه پيش و در 
5فوريه2021بود كه او نتوانست در يك بازي گل 
بزند كه مقابل تيم ضعيف هرتابرلين بود. او در اين 

بازي ها 30گل به ثمر رسانده است.

10
گرت بيل كه در بازي با ســلتاويگو دچار 
آسيب ديدگي همسترينگ شده بود، انگار 
اوضاعش وخيم تر از چيزي است كه تصور 
مي رفت. او بين 8تا 10 هفتــه قادر به بازي 
نخواهد بود و به اين ترتيب ال كالســيكوي 
رفت را هم از دست خواهد داد. بازي ديشب 
با والنسيا يكصدوچهارمين مسابقه اي بود 
كه او به دليل مصدوميت در رئال از دســت 

مي داد!

09
آژاكس توانست 9گل 
به تيــم نگون بخت 
كامبور بزند. بردهاي 

پرگل اين تيم به اين شرح است؛ »2-7/ ۶ بار«، 
»3-8/ 2 بار«، »0-۶/ 2۶ بار«، »1-7/ 10 بار«، 
»2-8/ 3 بار«، »0-7/ 13 بار«،»1-8/ 7 بار«، 
 »2-9/ 3 بار«، »0-8/ 7 بــار«، »9-1/ ۴ بار«،

1-12/ يــك  بــار« و  0-9/ ۶ بــار«، » «  
»0-13/ يك بار«.

200
اينياكي ويليامز، مهاجم خســتگي ناپذير و 
مصدوم نشــدني اتلتيك بيلبائو در تساوي 
مقابل اتلتيكو مادريد براي دويســتمين بار 
متوالــي در الليگا در تركيــب بيلبائو قرار 
گرفت كه اين يك ركورد منحصربه فرد است. 
ويليامز از ســال 201۶ در تمامي بازي هاي 
بيلبائو در الليگا به ميدان رفته و حتي يك 
بازي را هم به دليل مصدوميت يا محروميت 

از دست نداده است.

03
روملو فالكائو، مهاجم مســن كلمبيايي تيم 
رايووايكانو در اين فصل شــماره 3 را بر تن 
مي كند كه براي يك مهاجم شماره عجيبي 
اســت. او دليل اين كار را احتــرام به پدر 
فقيدش اعالم و از فران گارسيا كه آن را در 
اختيارش گذاشته تشكر كرده. پدر فالكائو 
)مدافع ســابق تيم ملي كلمبيا در دهه 80 
ميالدي( در ســال 2019 در سن ۶1 سالگي 

درگذشت.

20
بايرن مونيــخ واقعا رحم ندارد و بــراي اين تيم 
بارسلونا و بوخوم تفاوتي ندارد. با برد 7 گله بايرن 
مقابل بوخوم، تعداد گل هــاي اين تيم در 5بازي 
ابتدايي اين فصل به عدد20رسيد كه اين تنها 2 بار 
ديگر سابقه داشته است؛ با ادو التك در سال 1970، 
آندرياس يونكر در سال 2011 و حاال با ناگلزمان. 
بايرن در 8بازي اين فصــل در همه رقابت ها در 
8بازي 7برد و يك تساوي به دست آورده، 38گل 

زده و 5گل خورده.

15
بازيكنان اينتر كه از نبردن رئال در بازي خانگي 
هفته اول ليگ قهرمانان عصباني بودند، دق ودلي 
خود را بر ســر بولونيا خالي كردند و اين تيم را 
۶بريك بردند. اينتر در ۴ بازي ابتدايي خود 15 گل 
به ثمر رســانده كه پس از فصل ۶1-۶0، اولين بار 
است چنين اتفاقي مي افتد. ميانگين گل اينتر در 
هر بازي 3/75بوده است. الكسيس سانچس هم 
در اين ديدار تنها ۴9 ثانيه پس از ورود به زمين 

توانست پاس گل بدهد.

100
ويرجيل يا به عبارتي فان دايــك در برد 3بر صفر 
مقابل كريســتال پاالس، صدمين بازي اش را در 
ليگ برتر براي ليورپول انجام داد. او بيشتر طول 
فصل گذشته را به دليل مصدوميت از دست داده 
بود وگرنه خيلي زودتر به اين ركورد مي رســيد. 
ويرجيل ســال2017از ســاوتهمپتون به آنفيلد 
منتقل شــد و تا پيش از خريد مگواير توســط 
منچســتريونايتد، گران ترين مدافع تاريخ بود. او 
در فصل 19-2018به عنوان بهترين بازيكن ليگ 
برتر برگزيده شد. فن دايك 100بازي، براي ليورپول 
10 گل زده و 3 گل براي هم تيمي هايش ساخته است.

16
گوارديوال از هواداران انتقاد كرده بود كه چرا من سيتي 
اين همه گل مي زند ولي آنها به ورزشگاه نمي آيند. 
تيم او در حضور تماشاگران 1۶ضربه به سمت دروازه 
ساوتهمپتون زد كه تنها يكي از آنها داخل چارچوب 
بود و به اين ترتيب تماشــاگران نــه گلي ديدند نه 
امتيازي. پپ در اين فصل به لســتر )سوپرجام( و 
تاتنهام باخته و با ســاوتهمپتون مساوي كرده كه 
در دوتاي دومي رحيم اســترلينگ فيكس بوده. در 
بقيه بازي ها كه رحيم در تركيب ثابت قرار نداشته، 

منچسترسيتي پيروز شده است.

09
ساديو مانه در شب گلزني به پاالس 2 ركورد 
شخصي براي خودش به دســت آورد. او تنها 
بازيكن تاريــخ ليگ برتر اســت كه موفق 
مي شود به يك تيم مشخص در 9بازي پياپي 
گل بزند. او در اين 9بــازي، 10 گل وارد دروازه 
اين رقيب محبوبش كرده. مانه شنبه شب به 
يك ركورد ديگر هم رســيد و توانست در اين 
ديدار يكصدمين گلش را با پيراهن ليورپول در 

22۴بازي در همه رقابت ها به ثمر برساند.
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 تعجبي ندارد اگر اين روزها همه درباره »صابر كاظمي« صحبت 
كنند. پديده اي كه نمايش اش در جام ملت هاي آســيا، درســت 
به اندازه قهرمانــي ملي جذاب بــود. در جريان ايــن تورنمنت، 
همه آن چيزهايي كه از يك واليباليســت مي خواستيم در بازي 
صابر كشف شدني به نظر مي رسيد. آبشــارهاي دقيق و بي نقص، 
سرويس هاي عالي و مهارنشدني، دفاع هاي به موقع و ادامه دادن 
به مسابقه، در هر شرايطي. صابر قبل از مسابقه نيمه نهايي، آسيب 
ديد اما زمين را ترك نكرد. او در آخرين ســت مسابقه فينال هم 
دوباره دچار مصدوميت شــد اما به هيچ قيمتي راضي به خروج از 
زمين مســابقه نبود. اين انگيزه و اين گرسنگي براي واليبال بازي 
كردن، انگار حاال دوباره به تيم ملي برگشته است. ستاره هاي پرآوازه 
واليبال ايران، در چند سال گذشته كامال »اشباع« شده بودند. نه 
زدن سرويس به تور غمگين شان مي كرد و نه حتي باختن به رقباي 
آسيايي، آنها را به اوج نااميدي مي رساند. حاال اما با اين نسل تازه؛ 
انگيزه دوباره در تيم ملي فوران مي كند. »نمــاد« اين انگيزه هم 
بدون ترديد صابر كاظمي است. بهترين و امتيازترين بازيكن جام 
ملت هاي آسيا، تورنمنت فوق العاده اي را پشت سر گذاشت. او حاال 
مدال طالي جام ملت هاي آسيا را در كنار مدال طالي بازي هاي 
آسيايي قرار داد اما همه مي دانند كه سقف آرزوهاي پسر تركمن 
صحراي واليبال ايران، چقدر از موفقيت در قاره آسيا بلندتر است.

پديده 2 متر و 50 ســانتي متري واليبال ايران، در 22ســالگي با 
پختگي مهره هاي 30ســاله به زمين مي رود. او كه انگار نســبت 
مستقيمي با تجربه هاي هيجان انگيز دارد، مدتي هم براي واليبال 
به ليگ تركيه ملحق شد و خيلي زود دوباره به ليگ واليبال ايران 
برگشــت. با اين حال، همان قدر كه درخشــش اين نسل جذاب 
در آينده حتمي به نظر مي رســد، تبديل شــدن صابــر به يكي از 
بهترين هاي واليبال در جهان هم كامال دست يافتني خواهد بود. 
او با اين پيشــرفت و اين اراده باورنكردنــي، مي تواند در بهترين 
ليگ هاي دنيا و بــراي بهترين تيم هاي دنيا به ميدان برود. پســر 
شــماره 11، حاال يك جواهر تمام عيار براي واليبال ايران است. او 
در دوران آلكنو هم پاي ثابت اردوهاي تيم ملي بود و با اين مربي به 
المپيك هم رفت. در دوران خانه تكاني و تغيير نسل تيم ملي اما، 

صابر مهره اي بسيار كليدي به نظر مي رسد.
صابر كاظمي، موقعيت امروزش را تصادفي به دست نياورده است. 
او سال ها در رده هاي پايه براي ايستادن در جايگاه امروز، جنگيده 
اســت. صابر در جام ملت ها، فراتر از سطح آســيا نشان داد و اين 
آمادگي، درست همان چيزي بود كه هواداران واليبال در ايران را 
به آينده اميدوار مي كــرد. دوران بي انگيزگي در تيم ملي ديگر به 
پايان رسيده و در چهره اين ستاره هاي جوان، نشاني از رخوت ديده 
نمي شود. آنها مي خواهند حتي از نســل طاليي قبلي هم بيشتر 
بدرخشند و به قله هاي بلندتري برســند. فعال، هيچ چيزي وجود 
ندارد كه بتواند شوق بازي براي تيم ملي را از صابر كاظمي بگيرد. 
بازيكني كه با بيني خونين و پاي آسيب ديده، همچنان به هوا بلند 
مي شود تا براي تيم ملي امتياز بياورد. با داشتن ستاره اي شبيه او، 

واليبال ايران درگير نگاه مطلق به گذشته نخواهد شد.

ليلي خرسند|  واليبال نفس راحتي كشيد. ديروز براي چهارمين بار ايران 
به قهرماني جام ملت هاي آسيا رسيد اما اين قهرماني متفاوت از دوره هاي 
قبل بود. ايران در شرايطي كه در ليگ ملت ها و المپيك چهره بازنده اي از 
خود به نمايش گذاشته بود، با تغييرات ويژه اي در آسيا حاضر شد؛ با مربي 

ايراني و تيمي جوان تر از هميشه.
بهروز عطايي بعد از 10ســال به عنوان مربي ايــران، صاحب نيمكت تيم 
شد. جاي بزرگاني نظير ســعيد معروف، محمد موســوي و امير غفور را 
هم جوانان گرفتنــد؛ جواناني نظير صابر كاظمي، اميرحســين توخته و 
امين اسماعيل نژاد. آنها در كنار باتجربه ترهايي مثل ميثم صالحي، ميالد 
عبادي پور، علي اصغــر مجرد و البته جواد كريمي كه براي نخســتين بار 
به عنوان پاسور اول در تركيب تيم بود، نمايش خوبي داشتند. پيروزي در 
مقابل پاكستان، هنگ كنگ، تايلند، كره جنوبي، چين تايپه و چين آنها را به 
فينال رساند، جايي كه ژاپن انتظارشان را مي كشيد. ژاپني ها هم در ليگ 
ملت ها و هم در المپيك ايران را شكست داده بودند و ديروز بهترين فرصت 
براي جبران بود. ايران در 3 ســت 27-25، 25-22و 31-29به پيروزي 
رســيد. اين پيروزي با تيم جديد، در زمين ژاپن و در حضور تماشاگران 
ارزش زيادي براي ايران داشــت. آنها نه تنها شكست هاي قبلي را تالفي 
كردند كه جامعه واليبال را به آينده اميدوارتر كردند و اين اميدواري از هر 
بردي باارزش تر بود. در 21دوره گذشته مسابقات، ايران براي ششمين بار 
به فينال رســيد و براي چهارمين بار قهرمان شد. اگر در بازي نيمه نهايي 
ايران يك ست به چين نداده بود، مي توانست بدون ست باخته به قهرماني 
برسد. ايران سال هاي 2011و 2015با مربيگري والسكو و سال 2019با 
مربيگري كوالكوويچ قهرمان آسيا شده بود و اين نخستين قهرماني با مربي 
ايراني بود. ديروز در ديدار رده بندي هم چين با پيروزي مقابل چين تايپه 

به مقام سومي رسيد.

  راضي از بازي 
با كنار رفتن نســل طاليي واليبــال ايران، اين نگراني وجود داشــت كه 

جايگزين هاي مناسبي براي آنها وجود نداشته باشد اما جوانان رضايت همه 
را جلب كردند. جمشيد حميدي، كارشناس واليبال بار فني ديدار فينال 
را باال مي داند: »بار فني بازي خيلي باال بود و 2 تيم داخل زمين عالي كار 
كردند و تاكتيك پيشرفته اي را به نمايش گذاشتند.« او از بازيكنان ايران 
تعريف مي كند: »تيم ما در سرويس خوب كار كرد. دفاع هم با اينكه عالي 
نبود اما توانست كارش را خوب انجام بدهد.« در اين بازي صابر كاظمي باز 
هم چهره بود. اما حميدي مي گويد بقيه بازيكنان هم در حد خودشان خوب 
بودند: »بار اصلي تيم در اين بازي هم روي دوش صابر بود. او و ميثم صالحي 
در حد بين المللي بازي مي كنند اما بقيه هم خوب بودند. علي اصغر مجرد، 
ليبروها و... در حد قابل قبولي بازي كردند. ميالد عبادي پور بار دريافت تيم 
را به دوش كشيد. حتي اميرحسين توخته هم خوب بود، او تا سينه روي تور 
باال مي آيد و با اينكه هنوز به پختگي كامل نرسيده است و خيلي روي بازي 

تمركز ندارد ولي كارش خوب بود.« 

  جواد پاسور ايده آل
نكته اي كه در اين مسابقات براي واليبال خيلي اهميت داشت، پاسور بود. 
جواد كريمي توانست نظرها را جلب كند؟ حاال كه سعيد معروف از تيم ملي 
خداحافظي كرده است، مي شود به جواد اميدوار بود؟ حميدي مي گويد: 
»جواد در تقسيم پاس عالي بود و توانست از نيروهاي بالقوه تيم به خوبي 
استفاده كند. به خاطر همين تقسيم پاس است كه مي گويم تاكتيك تيم 
ما حرف نداشت. با اينكه بعضي از توپ ها درست به دست جواد نمي رسيد 
ولي كار او فوق العاده بود. با شجاعت پاس مي داد. هم او و هم علي رمضاني 
مدرن پاس مي دهند. كافي است آنها را با پاسور ژاپن مقايسه كنيد، پاسور 
ژاپن به طور افراطي سرعتي كار مي كرد ولي جواد در حد پاسورهاي بزرگ 
بين المللي پاس داد. ســرويس هايش عالي بود و در تيــم ما بهتر از همه 
سرويس زد. در دفاع روي تور و در دفاع كناري خيلي خوب بود و ديگر ما در 
دفاع كناري مشكلي نداريم. با اينكه سعيد معروف استعداد ويژه اي بود اما 
جواد هم پاسور ايده آلي است و با داشتن او تيم مشكلي از نظر پاسور ندارد.«

  نمره قبولي به عطايي 
برنامه عطايي براي تيم حضور در المپيك بعدي است. شايد اين قهرماني 
استارت خوبي براي 3 سال ديگر و بازي هاي پاريس باشد. حميدي معتقد 
است: »تيم ايران فراتر از آسياست و از حاال مي شود اميدوار بود كه بتواند 
سهميه اول آسيا را بگيرد البته اين به شــرطي است كه در كنار تعريف و 

تمجيد، كمك كنيم تا در بهترين شرايط براي آينده آماده شوند.«
اين مسابقات نخستين ميداني بود كه تيم با مربي جديدش تجربه مي كرد. 
تا قبل از بازي هاي نيمه نهايي، تيم بازي هاي جدي انجام نداد و شايد اين 
رقابت ها مالك خوبي براي سنجش او نباشد اما علمكرد او راضي كننده بود. 
فقط در ست سوم بازي با ژاپن بود كه بعضي توقع داشتند كه او تايم بگيرد. 
حميدي درباره عطايي مي گويد: »عطايي بلد اســت چطور از بازيكنانش 
بازي بگيرد و در اين مسابقات هم اين توانايي اش را بهتر از هميشه نشان 
داد. تعويض هايش هم بموقع و بجا بود. در مورد تايم هم نمي شــود توقع 
داشت هر موقع كه ما به عنوان بيننده بازي احساس نياز مي كنيم، مربي 
تايم بگيرد، مهم آناليز بازي اســت، اينكه چه بازيكني در دفاع است، چه 
بازيكني در حمله و چه كسي قرار است سرويس بزند. مربي طبق نياز تيم 

تايم مي گيرد.«

  5ستاره 
ديروز بعد از پايان مسابقات، تيم منتخب آسيا هم معرفي شد كه در اين تيم 

رؤيايي ايران 5بازيكن داشت.

  ارزشمندترين بازيكن: صابر كاظمي
  بهترين مدافع: علي اصغر مجرد و يونگ ژن لي از چين 

  بهترين ليبرو: محمدرضا حضرت پور
  بهترين پاسور: جواد كريمي

  بهترين پشت خط زن: كتتو ميااورا از ژاپن
  بهترين دريافت كننده: ميالد عبادي پور و يوكي ايشيكاوا از ژاپن

تيم ملي واليبال ايران با چندين چهره جديد و جوان و براي نخستين بار با يك سرمربي ايراني قهرمان آسيا شد

عطايي در سوگ رفيق
عطايي ديروز خيلي نتوانســت از قهرماني 
تيمش لذت ببرد. دوســت و همكار نزديك او 
حسين كاظمي ديروز درگذشت و عطايي كه 
نمي خواست ناراحتي اش را به بازيكنان منتقل 
كند بعد از پايان بــازي بغضش تركيد و به ياد 
رفيقش اشك ريخت. كاظمي دستيار و دوست 
صميمي عطايي و از مربيان آمل مبتال به سرطان 
بود. او در مســابقات قهرماني جوانان جهان 
2019در كادر فني تيــم و كنار عطايي حضور 

داشت و با اين تيم به قهرماني رسيد.

صابِر ابر ستاره
 درباره بهترین بازیکن تیم ملی والیبال

 در جام ملت های آسیا
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افقي:
 1- بــا چشــم ديــدن- 
نمايشنامه اي نوشته محمد 

چرمشير
2- نوعي هواپيماي جنگي- 
اشــاره به دور- درياچه اي در 

تركيه
3- درازگوش- رمان معروف 
دولت آبــادي-  محمــود 

متالشي شدن
4- بانمك- رســم و سنت- 

ژاندارم قديم
5- نيروي جاذبه- اشخاص

6- جويدني است- شكافنده- 
درخت جوان

7- فلزي نرم و چكش خوار- 
مزرعه كوچك- جاي پا

8- مغرور- تابلوي نقاشي زيبا 
اثر استاد حسين شيخ، آخرين 

شاگرد كمال الملك- مقابل
9- شهر زيارتي- ديپلماتيك- 

پشتيبان
10- تابنـــــاك- ســوره 
چهل ودوم قرآن- خداشناس

11- بي بندوبار- از پوشــاك 
زمستاني

12- اختاپوس- فريب- پرنده 
لذيذگوشت

13- فرمانروايي- چيره دست- 
دندانه سوهان

14- حيرت- سيمرغ- به  طور 

پنهاني و مخفيانه
15- داســتاني درآميخته با 
مرگ نوشــته ويليام فاكنر- 
از سلســله هايي كه بيش از 
صد ســال در ايران حكومت 

كردند
  

عمودي:
1- بزرگــوار- از تيم هــاي 
فوتبال باشگاهي قطر- كيف 

انگليسي
2- نام چند تن از پادشاهان 
فرانسه بود- دنيا و آخرت- از 

ارتفاعات كرمانشاه
3- اشــاره به دور- بي همتا- 
وســيله اندازه گيري اختالف 

پتانسيل
4- آبروريــزي- همه وجود 

آدمي
5- دولت ها- بنيادين- سوره 

صدويكم قرآن
6- كيسه پول قديمي- هنر 

سوم- گشاد نيست
7- شـــــب گذشــــته- 
اســتراحت كردن- پرنده اي 

شناگر 
8- غيــرارادي- زشــت- 

سرشماري
9- اراده- حيله گــر- نوعي 
اثــر موســيقايي شــاد و 

سرگرم كننده

10- واحــد اندازه گيــري تــوان 
الكتريكي- جارو- دانه خوراكي

11- شيوه عمل- فرضيه علمي به 
 اثبات  نرسيده- پيرامون

12- روزگار- از القاب امام علي)ع(
13- جست وجوگر- مربوط به اداره- 

همسر زن
14- رهســپار- قيمــت مطلوب- 

ورزش يخ و چمن
15- پسوند نسبت- دانش و فن اداره 

هتل- نيكوروي

يرپساماشهركنم
ونارپوسقالخادب
اسكربكايلعيما
شارتاوتونانر

نمسلناشتفاثك
مسبتميقلتنتب

شهمرقشيوردوس
اگمقلعملجامتخ
ماهسيداهجرفر
لشااورپيوراه

مشيرسلهاجيحو
سريدقشرامشيا
اهبيياشامتمزر
فوهنمازسدقمناژ
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  خريد بيسكوئيت براي كودكان هم سخت شده است
دیگر زور ما بازنشســتگان به خرید بيســكوئيت بــراي بچه ها و 
نوه هایمان نمي رسد. هر دفعه كه بيسكوئيت و پفكي بخریم از دفعه 
قبل گران تر است درحالي كه حقوق ما یك بار، آن هم نصفه و نيمه 
اول سال افزایشي جزئي داشته كه به گرد امور روزمره هم نمي رسد 
چه رسد به تنقالت نوه ها. چرا با وجود 30سال خدمت باید دستمان 
جلوي فرزندانمان دراز باشد درحالي كه خودشان هزار رقم گرفتاري 

و هزینه دارند؟ مگر یك كاال چندبار باید در سال گران شود؟! 
پدربزرگ بازنشسته

   مردم را با ارزهاي ديجيتال آشنا كنند
اگر مردم با ارزهاي دیجيتال آشنا شوند بدون شناخت اقدام به ورود 
به بازارهاي آنها نمي كنند و جلوي خروج ارز و از بين رفتن سرمایه 
گرفته مي شود. خواهي نخواهي ارز دیجيتال وارد اقتصاد دنيا شده 

و خوب است در مورد آن در حد لزوم به مردم اطالع رساني شود.
محمود بليغيان از اصفهان 

   پايانه تاكسيرانی ميدان رسالت سايبان ندارد
از مســئوالن شــهري تقاضا دارم فكري به حال ســایبان پایانه 
تاكسيراني ميدان رسالت كنند. سال هاست به بهانه نيمه كاره بودن 
ساختمان مخابرات، سایبان این پایانه نصب نشده و مردم در برف و 
باران و گرما اذیت مي شوند. شاید ساختمان مخابرات ساليان دیگر 

هم بالتكليف بماند، آیا نباید فكري براي رفاه مردم بكنند؟
شاكري از شرق تهران

   واريز ســهميه بنزين رانندگان تاكسي هاي اينترنتي باز 
چه شد؟

چند ماه است كه واریز سهميه بنزین رانندگان تاكسي هاي اینترنتي 
به تعویق افتاده اســت درحالي كه براساس قانون باید هر ماه طبق 
ميزان پيمایش، براي آنان ميزان مشخصي واریز شود كه این اتفاق 
نمي افتد و چند ماه است این سهميه عقب افتاده است. مسئوالن 
هم مدام عنوان مي كنند از طریق شركتي كه در آن هستيد پيگير 
موضوع باشيد ولي به نظر مي رسد پيگيري این مسئوالن هم تاكنون 
نتيجه اي نداشته اســت وگرنه بنزین ها واریز مي شد. از مسئوالن 

ارشد تقاضاي پيگيري این موضوع را داریم.
پيلتن از گرگان 

   همه چراغ هاي راهنمايي و رانندگی مجهز به ثانيه شمار 
باشند

تهران به عنوان پایتخت كشور همچنان مملو از چهارراه هایي است 
كه ثانيه شمار ندارند تا راننده تكليف خود را با معطلي پشت چراغ 
بداند. برخي اوقات نيز با طوالني شــدن زمان چراغ ها بدون اینكه 
شمارنده اي در كار باشــد رانندگان بي طاقت شده و از چراغ عبور 
مي كنند. یقينا مجهز شدن چراغ ها به ثانيه شمار باعث نظم بيشتر 

رانندگان خواهد بود.
نظامي فر از تهران

   دوز دومي هاي واكسن بركت در مشهد سرگردان شده اند
متأسفانه چند روز است كه واكسن بركت در مشهد مقدس وجود 
ندارد و آنها كه با اعتماد به توليد ملي، این واكسن را براي تضمين 
ســالمت خود برگزیده اند منتظر رســيدن واكســن هستند. از 
مسئوالن تقاضا داریم پيش از آنكه دیر شود مشكل را برطرف كنند.
ميررضوي از مشهد

   مســجد بزرگ ميدان مركزي تره بار چرا نيمه كاره مانده 
است؟

مسجد بزرگ و گنبدي شــكل ميدان مركزي ميوه و تره بار تهران 
سال هاست ناتمام مانده است و چيزي نمانده كه مصالح به كار رفته 
در آن مستهلك شود. چرا فكري براي تكميل آن به همان صورت 

مكان عبادي یا تبدیل آن به مجموعه اي فرهنگي نمي كنند؟
رسولي از تهران 

  آموزش حضــوري؛ تنها به شــرط تضمين ســامت 
دانش آموزان

من به عنوان یك مــادر تضمين مي كنم كه فرزنــدم تمام اصول 
بهداشتي را رعایت كند اما مســئوالن مدرسه هم چنين تعهدي 
مي دهند؟ چرا ما باید به آنها تضمين بدهيم كه مسئوليت سالمت 
فرزندانمان با خودمان است ولي آنها به ما تضمين ندهند؟ در این 
دو سالي كه مدارس آنالین بوده واقعا والدین درمانده شده اند و جا 
دارد شرایط به گونه اي باشد كه آنها هم خودخواسته و با رضایت، 

فرزندانشان را به مدرسه بفرستند.
رازقي از زنجان

   شكايت از گراني تخم مرغ
در یك بازه زمانــي 100روزه از اوایل خردادمــاه تاكنون قيمت 
تخم مرغ دو برابر شده است. از برنج و گوشت هم صحبت نمي كنيم 
و فقط همان تخم مرغ را مي گویيم كه شــاید با نان نيمرویي از آن 
حاصل و جماعتي را سير كند. چرا جلوي این رشدهاي قارچ گونه 

را نمي گيرند؟
رضا از تهران 

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

مرگ سارق پس از فرار از 
دست پليس 

3ســارق وقتي در محاصره مأموران گرفتار 
شدند، تصميم به فرار گرفتند، اما یكي از آنها 

با سقوط از روي پل جانش را از دست داد.
به گزارش همشهري، چند روز قبل مأموران 
پليس پایتخت در حال گشت زني در یكي 
از مناطق تهران بودند كه به 3مرد جوان كه 
رفتارهاي عجيبي داشتند مشكوك شدند و 
به سمتشان رفتند. مردان جوان كه یك كيف 
و یك كوله پشتي بزرگ در دست داشتند با 
دیدن گشت پليس، تصميم به فرار گرفتند. 
مأموران نيز به تعقيبشان پرداختند. مأموران 
در لحظات اوليه موفق شدند 2نفر از آنها را 
بازداشت كنند، اما نفر سوم سعي داشت هر 
طور شده از دست پليس بگریزد. با وجود این 
مأموران دســت از تالش براي بازداشت نفر 
سوم برنداشتند و به تعقيب او ادامه دادند. 
در ادامه این مرد به روي پلي رفت و ناگهان 
از آنجا به پایين سقوط كرد. این اتفاق باعث 
شــد تا عمليات تعقيب و گریز پایان یابد و 
ماموران، اورژانس را خبــر كنند. با حضور 
اورژانس مشخص شد كه مرد جوان به دليل 
شدت جراحات و صدمات جانش را از دست 

داده است.
گزارش این حادثه مرگبار به قاضي حبيب اهلل 
صادقي، بازپرس جنایي تهران اعالم شد. او 
دستور انتقال جسد متوفي به پزشكي قانوني 
و انجام تحقيقات را درایــن باره صادر كرد. 
مأموران در بازرسي از وسایل متوفي، وسایلي 
مانند شيرآالت و لوازم خانه را كشف كردند 
كه نشان مي داد مسروقه است. در گام بعدي 
تحقيق از دو همدست بازداشت شده متوفي 
آغاز شد. آنها در بازجویي ها اقرار كردند كه 
با همدستي متوفي نقشه سرقت از خانه ها 
و اماكن را طراحي كرده و شب حادثه پس 
از ســرقت، پليس به آنها مشــكوك شده و 

گيرشان انداخته است.
از سوي دیگر ماموراني كه اقدام به تعقيب 
متوفي كرده بودند نيز گفتند كه او قصد فرار 
داشت و مي خواســت از روي پل به پایين 
پریده و از دســت آنها فرار كند اما همين 
اتفاق به مرگ او ختم شده است. درحالي كه 
تحقيقات در این پرونده ادامه دارد، همسر 
فرد متوفي راهي دادســراي جنایي تهران 
شده و از مأموران پليس شكایت كرده است. 
زن جوان مي گوید كه مأمــوران در مرگ 

شوهر او مقصر هستند. 
با شــكایت این زن، بازپرس جنایي تهران 
دستور تحقيق از شاهدان، مأموران پليس 
و همدستان متهم فوت شده را صادر كرده 
تا جزئيات بيشــتري از این حادثه مرگبار 

فاش شود.

معماي جسدي روي صندلي 
اتوبوس شركت واحد 

به دنبال پيدا شدن جسد مردي روي یكي 
از صندلي هاي اتوبوس شركت واحد تهران، 
تحقيقات براي مشــخص شدن علت مرگ 

وي آغاز شده است.

روز گذشــته تصویــري در شــبكه هاي 
اجتماعي منتشــر شد كه نشــان مي داد، 
مردي درحالي كه روي یكي از صندلي هاي 
اتوبوس شــركت واحد تهران نشســته، به 
كام مرگ رفته اســت. به دنبال انتشار این 
تصویر، محمد ترفع، مدیرعامل شركت واحد 
اتوبوســراني تهران به فارس گفت: جمعه 
شب گذشته، همكاران ما در شركت واحد 
متوجه جسد نشسته روي صندلي اتوبوس 
در محدوده غرب تهران شدند و این موضوع 
را بالفاصله به مرجع قضایي و انتظامي اطالع 
دادند.  وي افزود: هم اكنون گمانه زني ها در 
مورد این جسد بسيار زیاد بوده و بر همين 
اســاس ما منتظر گزارش پليس و پزشكي 
قانوني در این زمينه هســتيم. مدیرعامل 
شركت واحد اتوبوســراني تهران با اشاره به 
اینكه، ما حتي در تصادفات ســاده هم نظر 
پزشــكي قانوني و پليس را جویا مي شویم، 
گفت: پرونده كشف جســد نيز به پزشكي 
قانوني ارجاع داده شــده است و به محض 
دریافت گزارش از ســوي پزشكي قانوني، 
اطالعات دقيق در این مــورد اعالم خواهد 
شد. براساس این گزارش، ماجراي پيدا شدن 
این جسد در داخل اتوبوس، جمعه شب به 
بازپرس ویژه قتل تهران نيز گزارش شد و با 
دستور وي، جسد براي مشخص شدن علت 
مرگ و شناسایي هویتش در اختيار پزشكي 

قانوني قرار گرفته است.

 مرد شياد براي تصاحب امالك 15ميلياردي پيرمرد 
ثروتمند، معتادي را استخدام و او را گریم كرد تا وي را داخلي

صاحب امالك جــا بزند اما پس از نخســتين معامله 
رازش فاش شد.

به گزارش همشهري، اوایل مرداد امســال مردي قدم در دادسراي 
ویژه سرقت گذاشت و خبر از دستبرد سارقان به خانه پدرش داد. وي 
گفت: پدرم مردي ثروتمند است و تنها زندگي مي كند. او گاهي دچار 
فراموشي مي شود، به همين دليل تمام مدارك و اموال او را در یكي از 
آپارتمان هایش نگهداري مي   كردیم و پدرم به آنها دسترسي نداشت 
اما دیروز كه براي سركشي به آن آپارتمان رفته بودیم متوجه شدیم 
سارقان وارد آنجا شــده و همه مدارك، اسناد و لوازم خانه را سرقت 
كرده اند. ظاهرا سرقت چند روز قبل تر رخ داده بود و بعد از پيگيري 
اسناد سرقت شده متوجه شدیم كه فردي با سوءاستفاده از مدارك 

پدرم، آپارتمان او را به زني فروخته است.

نقشه مرد آشنا 
با دستور دادیار شــعبه چهارم دادسراي ویژه ســرقت، گروهي از 
مأموران وارد عمل شــدند و تحقيقات براي شناسایي و دستگيري 
سارقان آغاز شد. مأموران با حضور در محل سرقت و بررسي  نحوه 
ورود دزدان به آنجا به این نتيجه رسيدند كه پاي یك فرد آشنا در 
ميان اســت. فردي كه خبر از وجود اسناد و مدارك باارزش در این 

محل را داشته و مي دانسته كه كسي در آنجا زندگي نمي كند.
در ادامه تحقيقات ابعاد بيشــتري از این ماجرا رازگشــایي شــد. 
بررسي ها حكایت از این داشــت آپارتمان پيرمرد كه به زني جوان 
فروخته شــده، در یكي از دفترخانه هاي تهران معامله شده است. 
مأموران براي انجام تحقيقات به محل دفترخانه رفتند و معلوم شد 
كه هنگام معامله، مردي، نقش پيرمرد )صاحــب امالك( را بازي 
كرده و تمام امالكش را كه 15ميليارد تومان ارزش داشــته به نام 
فردي به نام فرشاد انتقال داده و این فرد یكي از آپارتمان ها را به زن 

جوان فروخته است.
در بازبيني تصاویر دوربين مداربســته معلوم شــد مردي كه نقش 

پيرمرد را بازي كرده بود بســيار به او شباهت داشــته و این یعني 
تبهكاران نقشه اي كامال حساب شــده براي تصاحب امالك شاكي 

داشته اند.
كسي كه امالك به نام او منتقل شده بود، فرشاد نام داشت و وقتي 
مأموران تصویر او را به پيرمرد نشــان دادند، وي فورا او را شناخت و 
گفت مدتي قبل با این مرد در پارك آشنا شده است. همين كافي بود 
تا دستور بازداشت فرشاد صادر شود و تحت تعقيب پليس قرار بگيرد.

كاهبرداري و سرقت 
ماموران پليس خيلي زود مخفيگاه متهم را پيدا كردند و او را به دام 
انداختند. او در بازجویي ها چاره اي جز اقرار به سرقت و كالهبرداري 
ندید. مرد جوان گفت: چند وقت قبل براي هواخوري به پارك رفته 
بودم كه با مالباخته آشنا شدم. شروع كردیم به صحبت و متوجه شدم 
پولدار است و 3ملك به نامش است. وسوسه شدم امالكش را تصاحب 

كنم و براي اجراي این نقشه ابتدا باید اعتماد او را جلب مي كردم.

 وي ادامه داد: رفت وآمدهایم با پيرمرد تنها شــروع شــد و ســعي 
مي كردم در انجام كارهایش به او كمك كنم. كارهایي مانند نظافت 
خانه اش، خرید هاي بيــرون و هركاري كه باعث مي شــد او به من 
بيشتر اعتماد كند.آنطور كه متوجه شــدم امالك مرد تنها حدود 
15ميلياردتومان ارزش داشــت و باید نقشه مي كشيدم تا به شكل 
ماهرانه اي اموالش را به نــام خودم منتقل كنم. بــراي اجراي این 
سناریو، یك مرد معتاد سالخورده را اســتخدام كردم. او را به شكل 
ماهرانه اي گریم كردم، طوري كه كامال شبيه پيرمرد شد. از سوي 
دیگر وقتي فهميدم مدارك و اســناد در آپارتماني دیگر نگهداري 
مي شود، نقشه سرقت كشيدم. به آنجا رفتم و عالوه بر سرقت مدارك، 
وسایل خانه او را هم سرقت كردم. پس از آن به همراه همان فردي 
كه او را گریم كرده بودم، راهي دفترخانه شــدیم. او نقش پيرمرد را 
بازي كرد و با مداركي كه سرقت كرده بودم، 3ملك پيرمرد كه حدود 

15ميلياردتومان ارزش داشت را به نام خودم منتقل كردم.
 متهم در ادامه گفت: بعد از اینكه امالك را به نام خودم منتقل كردم 
تصميم گرفتم یكي از آنها را بفروشم. آگهي فروش دادم و زني تماس 
گرفت و پس از توافق در دفترخانه قرار گذاشــتيم. زن جوان حدود 
2 ميليارد تومان به عنوان بخشي از قرارداد فروش را به حسابم واریز 
كرد و قرار شد مابقي را هم به زودي واریز كند اما من لو رفتم. متهم در 
ادامه گفت: نقشه ام این بود كه 2 ملك دیگر پيرمرد را هم بفروشم و 

از ایران فرار كنم اما لو رفتم و همه  چيز نقش برآب شد.
پس از اقرار متهم و افشاي حقایق، قاضي پرونده دستور بازداشت مرد 
معتاد و صاحب دفترخانه را نيز صادر كرد. چرا كه در ادامه تحقيقات 
این احتمال مطرح شــد كه صاحب دفترخانه در نقل و انتقال سند 
خانه ها با متهم همدست بوده اســت. به این ترتيب او بازداشت شد 
و اگرچه در بازجویي هاي اوليه اصرار بر بيگناهي داشت اما در ادامه 
تحقيقات به همكاري با متهم در زمينه نقل و انتقال اسناد اعتراف 
كرد و براي هردو قرار قانوني صادر شــده است. متهمان براي انجام 
تحقيقات بيشتر در اختيار مأموران اداره آگاهي تهران قرار گرفتند 
و جســت و جو براي بازداشــت مرد معتاد كه نقش مالباخته را اجرا 

كرده ادامه دارد.

مرد كاهبردار و صاحب يك دفترخانه دستگير شدند

براي پسرم دعا كنيد  
 10روز از حادثه آتش سوزي در 

خانه اي در یكــي از محله هاي پيگيري
ایذه كه در آن پســري 15ساله 
براي نجات جــان 2زن، خــودش را به خطر 
انداخت و دچار ســوختگي 90درصدي شد، 
مي گــذرد. نوجوان فــداكار همچنــان در 
بيمارستان بستري اســت و تالش پزشكان 
بــراي نجاتــش ادامــه دارد.   بــه گزارش 
همشــهري، وزیر كشــور نيز براي درمان او 

دستور ویژه اي صادر كرده است.
این نوجوان 15ســاله كه علي لندي نام دارد 
روز 18 شهریورماه امسال درحالي كه به خانه 
خاله اش رفته بود، متوجه شد در خانه همسایه 
اتفاقي افتاده اســت. زني80ساله و دخترش 
به دليل آتش گرفتن كپســول پيك نيك در 
ميان شعله هاي آتش گرفتار بودند و جان شان 
به خطر افتاده بود. در این شرایط بود كه پسر 
15ساله با شجاعت به دل آتش زد و كپسول 
پيك نيك را برداشت و با خود به خانه خاله اش 
برد تا از بالكن بيــرون بيندازد اما چون بالكن 

حفاظ داشت خودش دچار سوختگي شد.
دقایقي بعــد از ایــن حادثه علي كــه دچار 
سوختگي 90درصدي شده بود به بيمارستان 
منتقــل شــد. 2 زن دیگر هم یكــي به طور 
ســطحي و دیگري با درصدي بيشــتر دچار 

سوختگي شــده بودند اما شرایط علي وخيم 
بود. به همين دليــل او براي انجــام درمان 
تخصصي به بيمارســتاني در اصفهان منتقل 
شد.  انتشار خبر فداكاري نوجوان ایذه اي در 
رسانه ها بازتاب گســترده اي داشت. او با سن 
كمي كه دارد توانســته بود دو نفر را از مرگ 
نجات دهد، اما خودش دچار حادثه شده بود. 
بسياري از كاربران شبكه هاي اجتماعي او را 
یك قهرمان معرفي كردند. انتشار همين اخبار 

بود كه مایه دلگرمي خانواده علي شد.

در بيمارستان اصفهان
داوود لندي، پدر علي در این باره به همشهري 
مي گوید: از روزي كه پســرم به بيمارســتان 
منتقل شــد كادر درمان همه تالش شــان را 
براي نجات او انجام دادند. از سر تا پاي پسرم 
سوخته و شرایط ســختي دارد. اوایل حالش 
زیاد خوب نبود اما با تالش پزشكان وضعيتش 
بهتر شده اســت. عمق جراحت هاي او زیاد 
است و كادر پزشــكي منتظر هستند تا عمق 
سوختگي ها كمتر شود تا بتوانند او را جراحي 
كنند. پدر علي درباره آخرین وضعيت پسرش 
مي گوید: علي هنوز آمادگي جراحي را ندارد 
و اكســيژن خونش مدام باال و پایين مي شود. 
با وجود این وضعيت او از روز اول بهتر شــده 

و سطح هوشــياري اش خوب است و مي تواند 
صحبت كنــد. پدرعلي دربــاره واكنش ها  به 
فداكاري پسرش در شــبكه هاي اجتماعي و 
اینكه همه به تعریف از او پرداخته اند، مي گوید: 
این لطف مردم است. در این مدت افراد زیادي 
پيام داده اند و از علي و كاري كه كرده تشــكر 
كرده اند. بــا وجود این پســرم نيازمند دعاي 
همه مردم است. خواهش مي كنم از قول من 

بنویسيد كه پسرم را دعا كنيد.

به علي افتخار مي كنم
او كه به جز علي دو فرزند دیگر نيز دارد، ادامه 
مي دهد: علي دومين فرزندم است. به جز او دو 
دختر 19ساله  و  8ســاله دارم. پسرم با اینكه 
سن زیادي ندارد اما هميشه براي كمك كردن 
به مردم داوطلب است. روحيه اش طوري است 
كه هميشه دوست دارد به مردم كمك كند و 
به خاطر كمك كردن حتي حاضر شد جانش 

را به خطر بيندازد. من به علي افتخار مي كنم.

دستور ويژه
در شرایطي كه تالش پزشــكان براي درمان 
نوجوان فداكار در بيمارســتان اصفهان ادامه 
دارد، وزیر كشور در تماس تلفني با استانداران 
اصفهان و خوزســتان، درمان علــي لندي را 
پيگيري كرد و خواستار رسيدگي به خانواده 
وي براي تأمين هزینه هاي درمان این نوجوان 
ایثارگر شــد. احمــد وحيــدي، در تماس با 
 عباس رضایي، استاندار اصفهان به وي مأموریت 
داد تا با حضور مستقيم در بيمارستان، وضعيت 
درماني نوجــوان فداكار ایــذه اي را پيگيري 
و نتيجه را به وزیر كشــور گــزارش كند. وي 
همچنين در تماس با  اســتاندار خوزستان به 
او مأموریت داد تا ضمن رسيدگي به وضعيت 
خانواده علي لندي تا حــد امكان هزینه هاي 

درمان وي از طرف استانداري تامين شود.

 آخرين وضعيت علي لندي
 نوجوان فداكار ايذه اي از زبان پدرش

3نفر كه 26سال قبل هنگام سرقت یك خودروي كرایه اي 
راننده را به قتل رســانده بودند سرنوشت متفاوتي پيدا 
كردند. در حالي كه یكي از قاتالن قصاص شده و دیگري 
توانسته بود با پرداخت دیه آزاد شود، سومين نفر به تازگي 

توانست رضایت اولياي دم را جلب كرده و آزاد شود.
به گزارش همشهري، رسيدگي به این پرونده از اواسط 
سال74 در شهرســتان اليگودرز واقع در استان لرستان 
آغاز شــد. ماجرا از این قرار بود كه 3دوست خودرویي را 
كرایه كردند تا از آنجا به شهر دیگري بروند اما وقتي هوا 
تاریك شد، به بهانه صرف شــام خودرو را متوقف كرده 
3نفري راننده را به قتل رســانده و خودروی او را سرقت 

كردند.
چند روز بعد در شرایطي كه راننده سرنوشت نامعلومي 
پيدا كرده بود با شــكایت خانــواده اش تحقيقات براي 
یافتن او آغاز شد. تا چند ماه پليس نتوانست ردي از مرد 
مفقودشده به دست بياورد تا اینكه مدتي بعد مأموران كه 
به یك خودرو مشكوك شده بودند، به راننده اش دستور 
توقف دادند و در بررسي هاي اوليه متوجه شدند خودرو، 
متعلق به مرد مفقودشــده اســت. به این ترتيب بود كه 
3متهم بازداشت شدند و اعتراف كردند راننده را به قتل 

رســانده اند و با راهنمایي آنها جسد مقتول ماه ها پس از 
جنایت كشف شد. 

با تكميل تحقيقات و آغاز محاكمــه متهمان در دادگاه، 
آنها به قتل راننده اعتراف كردند و گفتند با انگيزه سرقت 
دســت به این جنایت زده اند. به این ترتيب هر 3 نفر به 
قصاص محكوم شــدند و  مدتي بعد یكــي از محكومان 
قصاص شــد. چند ســال بعد نيز یكي از آنها توانست با 
پرداخت دیه رضایت اولياي دم را جلب كرده و از زندان 
آزاد شود اما سومين محكوم به قصاص، سال ها در زندان 
ماند. در این شرایط بود كه اعضاي شوراي حل اختالف 
براي جلب رضایت اولياي دم اقدام كردند. به دليل اینكه 
اغلب اولياي دم در اصفهان سكونت دارند اعضاي شوراي 
حل اختالف شهرســتان اليگودرز بارهــا براي پيگيري 
پرونده راهي اصفهان شــدند تا اینكه سرانجام توانستند 
رضایت اولياي دم را جلب كنند. به این ترتيب محكوم به 

قصاص بعد از 26سال از زندان آزاد شد.
اميرهوشنگ فتحي، رئيس دادگستري اليگودرز گفت: 
اولياي دم با بخشــش و بزرگواري خــود فرصت حيات 
مجدد را به این محكوم دادند تا او پس از گذشت 26سال، 

از چوبه دار نجات یافته و به آغوش خانواده اش بازگردد. 

زن و شوهري كه دست به سرقت موتورســيكلت در پایتخت مي زدند در جریان یك تصادف 
دستگير شدند. به گزارش همشــهري، چند روز پيش تصادفي بين یك دستگاه موتورسيكلت 
هوندا و یك خودروي پژو 206در خيابان ميرداماد رخ داد. مرد موتورسوار در این تصادف به صورت 
سطحي مصدوم شده بود و وقتي مأموران پليس به محل حادثه رسيدند، متوجه رفتار مشكوك 

او شدند كه قصد داشت هر طوري شده رضایت بدهد و ماجرا فيصله پيدا كند.
ماموران به استعالم شماره پالك موتورســيكلت این مرد پرداختند و معلوم شد كه این موتور 
سرقتي است. وقتي دليل رفتار مشكوك مرد موتورسوار مشخص شد، وي بازداشت و براي انجام 

تحقيقات به پایگاه سوم پليس آگاهي تهران انتقال یافت.
متهم در ابتدا منكر سرقت موتور شد و ادعا كرد كه آن را از یكي از دوستانش قرض گرفته است. 
اما با بررسي  سوابق وي، دستش رو شــد و در ادامه تحقيقات اعتراف كرد كه موتورسيكلت را 
با همدستي همسرش سرقت كرده است. سرهنگ قاســم دستخال، رئيس پایگاه سوم پليس 
آگاهي تهران گفت: متهم اعتراف كرد كه آنها عالوه بر موتــوري كه با آن تصادف كرده بودند، 
2موتورسيكلت آپاچي و كي تي ام را نيز سرقت و به فردي به نام سامان فروخته اند. شگرد آنها 
نيز اینگونه بود كه در خيابان ها پرســه مي زدند و با دیدن موتورهاي پارك شده كنار خيابان، 
سراغ آنها رفته و پس از سرقت، براي اینكه كسي به آنها مشكوك نشود، هر دو سوار موتور شده 
و از محل دور مي شدند. وي ادامه داد: كارآگاهان پس از هماهنگي با مرجع قضایي و راهنمایي 
متهم به محدوده خيابان آزادي اعزام و در یك عمليات غافلگيرانه موفق به دستگيري فردي كه 
موتورهاي مسروقه را از متهمان خریده بود شده و در بازرسي از مخفيگاه وي هر دو موتورسيكلت 

مسروقه را به همراه یك دستگاه گوشي آیفون سرقتي كشف كردند.
در ادامه همسر متهم نيز دستگير شد و هر 3 متهم در اختيار مرجع قضایي قرار گرفتند.

پاسخ مسئوالن

روشنايي شبانه روزي در پارك الله در راستاي اصاح سيستم 
برق است

روابط عمومي سازمان بوســتان ها و فضاي سبز شهرداري تهران 
پيرو چاپ پيام مردمي با عنوان »چراغ هاي پارك الله شبانه روزي 
روشن است« در ستون با مردم پاسخ داده است: ضمن قدرداني از 
شهروند دغدغه مند به اطالع مي رساند، پس از پيگيري به عمل آمده 
از سوي ناظر، مشخص شد به دليل فرسوده بودن برخي قسمت هاي 
شبكه برق بوســتان الله، پروژه ایمن سازي  و اصالح سيستم برق 
در حال انجام اســت؛ لذا به دليل عيب یابي و رفع نقص توســط 
تكنيسين هاي تاسيسات، شبكه موقتا متصل و چراغ ها روشن بوده 
است. خاطرنشان مي سازد پروژه اصالح شبكه حدود 2ماه به طول 
انجاميده و طي این مدت به ناچار در برخي مواقع جریان برق متصل 

خواهد بود. بدیهي است این روشنایي دائمي نخواهد بود.«
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يكشنبهشب،جشنواره كاوهجاللي
فيلمتورنتوپساز10روزروزنامه نگار-کانادا

برگزاريبهكارخودپايــاندادوبرگزيدگاندوره
چهلوششــممعرفيشــدند.مهمترينجايزه
جشــنواره،بهترينفيلمازنگاهتماشاگران،به
»بلفاست«ساختهكنتبرانارسيد.»قدرتسگ«،
بازگشتجينكمپيونبهكارگردانيپسازوقفهاي
دوازدهساله،درحاليدرجايگاهدومقرارگرفتكه
پيشازآغازجشــنوارهبختنخستبرايكسب
عنوانبهترينفيلمبهحسابميآمد.جايزهبخش
رقابتيايندورهراجناكاتوباسازآفريقايجنوبيبا
فيلم»مادامخوب«ازآنخودكرد.دربخشمستند
بلند،تماشاگران،فيلمجديدبرندگانپيشينجايزه
اسكار،جيميچينواليزابتچايواسارهيليرابا
عنوان»نجات«بيشترازديگرفيلمهاياينبخش
پسنديدند؛ودرآخر»پلنگآناتولي«ازتركيهجايزه
فريپشي)جايزهفدراسيونبينالملليمنتقدان
فيلم(رابهخانهبــردكهالبتهباحضوراســين
كوچوكتيپپينارازتركيهدرمياناعضاهيأتداوران

ايننتيجهقابلپيشبينيبود.
»بلفاســت«راشــخصيترينفيلمكنتبرانا
دانســتهاند؛فيلميكهدرآنكارگردان،نوجواني
خودرادراينشــهرپرتبوتابدراواخردهه60
بهتصويرميكشــد.ماازدريچهنگاهقهرماناو
شاهدتالشطبقهكارگربرايتأمينمعاش،تنش
سياسيميانانگلستانوايرلندشمالي،خشونتي
كهخشونتبهبارميآورد،سنگفرشهاييكهبه
اسلحهتبديلميشــوندودرسطليكهبهسپر،و
البتهتغييرآرامآرامتماممظاهرفرهنگيدريكياز
نقطهعطفهايتاريخقرنبيستماروپاهستيم.برانا
درگفتوگويآنالينشباجشنوارهگفتدردوران
ابتداييقرنطينهشروعبهنوشتنفيلمنامهكرده
است؛زمانيكههمهتنهابودندوحسعدماعتماد
همهچيزوهمهكسرادربرگرفتهبود.اوميخواست
بافيلمشزمانيرايادآورشودكهحسهمبستگي
وجودداشتو»امكاننداشتدربلفاستگمشي
چونهمهشهرهمديگهروميشــناختند«.اما
همهفيلمهايجشنوارهدرنگاهبهمقولهتنهايي
با»بلفاســت«همرأيوهمنظرنبودندوشايدبه
همينخاطراينفيلمبختبلندتريدرجلبنظر

تماشاگراندرقياسبارقيبانخودداشت.
درجاييازفيلم»زاالوا«،نويدپورفرجدرنقشرئيس
پاسگاهميگويد:وقتيدرشيشهايكهمردمروستا
فكرميكنندجندرآناسيرشدهاسترابازكرده
احساسكردهچقدرتنهاوبيكساست.اودراين
احساستنهانيست؛اكثريتقريببهاتفاقفيلمهاي
بهنمايشدرآمدهدرچهلوششمينجشنوارهفيلم
تورنتو،تصويرگرشخصيتهايتنهاييبودندكه
ماننداو-حااليابهاجباريابهاختيار-درگوشهاي
دورافتادهازايندنيايبزرگبايدبااحساستنهايي
بجنگندياباآنكناربيايند.اگرسروانفيلم»زاالوا«
درروستاييدركردستانتنهامانده،زنوشوهر
فيلم»دختر«همبهكارگردانــيامانوئلمارتين
كوئنسادرويالييتكافتاده،دورازشهروجامعه،

درجنوباسپانياراهيعجيبوبدعاقبتبرايفرار
ازتنهاييبرگزيدهاند؛كريستيندانستدرآخرين
فيلمجينكمپيون»قدرتسگ«ميگويد:»هرچند
كهباهمباشيمبازتنهاييم«.فيلم»سنگدل«ساخته
فابريسدوويلزباشــيوهايهيچكاكي/شابرولي
قصهشخصيتهايتنهايشرادردهكدهايپرت
دربلژيكپيميگيرد؛درفيلم»واگنشمارهشش«
بهكارگردانييوهوكوئسماننازفنالند)كهجايزه
بزرگجشــنوارهفيلمكنراهمبرايخالقشبه
ارمغانآورده(زنومرديازهرنظرمتفاوت،بهحكم
همسفري،كنارهمقرارميگيرندودرستجاييكه
گمانميكنيمبههمرسيدهاندشبحتنهاييدوباره
بررابطهشانسايهمياندازد.در»ليكوود«آخرين
ساختهفيليپنويس،نائوميواتساستوتلفنش
وحاالبايدازراهدوربافاجعهحملهمســلحانهبه
مدرسهپسرشروبهروشود.در»الزمنيستكسي
بدونه«بهكارگردانيبوليلنرزسواحلدوردستو
خلوتاسكاتلندپسزمينهعشقينافرجاماست
ميانزنميانسالتنهايي)اهاليدهاوراملكهيخي
صداميزنند(كهبرايفرارازموقعيترقتانگيزش
بهدروغبهمرديكهحافظهاشراازدســتداده
ميگويدآنهاپيشازاينعاشــقهــمبودهاند،
غافلازاينكهمردحافظهاشرابهدســتخواهد
آورد.»سالوم«نخستينتجربهكارگردانيژانلوك
هربولتازسنگالباتركيباكشنبرآمدهازمجموعه
فيلمهايجيسونبورنوطعموسترنهايسرجيو
لئونهوفيلمترســناكهايردهب،تماشاگرشرا
بهدلصحراهايآفريقاميبردتاوســطبندبازي
ميانژانرهايسينمايي،داستانانتقاموتنهايي
3آدمكشحرفهايرابرايمانبازگوكند؛همينقضيه
درباره»خانهسهطبقه«نانيمورتيو»دعايخير«
ترنسديويسهمصادقبود.درفيلماولساكنان
خانهايسهطبقههركدامچنانگرفتاروتنهاهستند
كهنهتنهاازكمكبههمناتواناندبلكهناخواستهبه
ديگريآسيبهمميزنند؛ساكنطبقهاولبهخيال
اينكهپيرمردواحدروبهرودختركوچكشرامورد
تعديقراردادهزندگيخودوهمسايهاشراخراب
ميكند.درطبقهديگرساختمانپسرهمسايهشبي
درمســتيزنيرازيرمیگيردودرآخرزنساكن
طبقهبعديمجبوراستبهتنهاييبرايوضعحمل
بهبيمارستانبرودچونهمسرشبرايكار،دوراز
خانهاســت.ترنسديوسبعدازپرداختنبهاملي
ديكنسون،شاعرآمريكايي،درآخرينساختهاش
بهنام»آمرزش«بهسراغنظاميوشاعرانگليسي
قرنبيستم،زيگفريدساســونرفتهاستوبهما
نشانميدهدچطورطبيعتوسرنوشت،تنهايياو

راابديساختهاست.
دردنيايفيلمهايجشنوارهتيفامسال)دستكم
درآنهاكهمناقبالوامكانديدنشانراداشتهام(
هيچنشانيازويروسكوويدبهچشمنميخورد؛
هيچكسماســكبهچهرهنداشــتوآدمهادر
نوشگاهيكنارهممينشســتند،درقطاربهسفر
ميرفتنــد،يكديگررابهآغوشميكشــيدند،
مهمانيهاهمچنانبهراهبودو....تعييناينكهتا

چهاندازهپرداختنبهتنهاييمحصولواكنشــي
هنرمندانهبهقرنطينهدردورانهمهگيريويروس
كروناستياشــرايطتحميليتوليدكهبهسبب
شيوعكوويد،سينماگرانرابهلوكيشنهايپرت
ومتروككشــانده،كارمانيست.آنچهمهماست
نحوهپرداختنبهاينتنهايياستوبررسياينكه
محصولنهاييچطورازآبدرآمدهاست؛مثاًلاگر
باهمان»زاالوا«شروعكنيمخواهيمديدكهفيلم
جاييميان»فيلمهنري«و-بنــابهادعايخود
سازندگاناثر-»ژانروحشت«سرگردانمانده.به
لحاظبصرينخســتينتجربهكارگردانيارسالن
اميريآشكاراوامدارنوريبيلگهجيالنوبهخصوص
»روزيروزگاريدرآناتولي«استوازديگرسوپادر
واديژانروحشتروستايي-مثاًل»خونبرپنجه
شيطان«-ميگذاردامانهقدرترسيدنبهبيان
صيقلخوردهاوليراداردونهجرأتياجســارت
رســيدنبهدوميرا.وقتيتمامتأثيرجنزدگي
بهچيزيدرحدخوندماغشــدنتقليلمييابد
ديگرهيچچيزرانميشودجديگرفتوتازهقضيه
وجهيكميكهمپيداميكند.ازطرفينكتهجالب
فيلمنگاههمدالنهكارگردانبهچيزياستكهآنرا
خرافهمعرفيميكند.نمونهموفقدرتابخوردن
ميانژانرهارادر2فيلم»انتقاممالمناست،بقيه
نقدپرداختميكنند«ساختهادوينازاندونزيو
»سالوم«)كهپيشتراشارهايبهآنشد(ميتوان
سراغگرفت.فيلماولادايدينيشوخوشنگبه
سينمايرزميهنگكنگ،ملودرامهايغمناك
دهههفتاديسينمايشرقآسياوحتينوستالژي

سينماي16ميليمترياست.
امايكيازبهترينفيلمهايجشنوارهرابايد»آيا
امشبتنهاهستي«-عنوانفيلمبرگرفتهازترانه
مشهورالويسپريسلياست-دانست.تعميركار
كولريهنگامرانندگيكسيرابهقتلميرساند)يا
فكرميكندكهبهقتلرسانده(.دستسرنوشتاو
رابهخاطرتعميركولربهخانهبيوهمقتولميكشاندو
آشنايياوبازنتازهآغازماجراست.نخستينتجربه
كارگردانيشيپيوننئونواريتلخوسختجذاب
ازكاردرآمدهكهيادآورفيلمهايژانپيرملويلبا
سبكبصريفيلمهاياوليهوونكارواي.فيلمنامه
دقيقبارفتوآمدميانگذشتهوحالدرعينآنكه
اطالعاتمارانســبتبهموضوعكاملترميكند،

دمبهدمتنشرانيزافزايشميدهد.
اينفهرستشخصيتهايمنزويوتكافتادهدر
جشنوارهامسالراميشودادامهدادتادرآخربه
مديرباغوحشدرفيلم»پلنگآناتولي«ساخته
امركاييسرسيد؛كسيكهبرايحفظارزشهايي
كهبهآنمعتقداســتوبرهمزدنتغييريكهبا
پولخارجيقراراستپابگيرد)عربهايپولدار
قراراستدرباغوحشدســتبهسرمايهگذاري
بزرگيبزننــدونامپروژههمعالءالديناســت(
تصميمينامعمولميگيرد.فيلــمديگرصرفًابر
تنهايياوتأكيدنداردبلكهبهشكلينمادينخبر
ازانقراضنسلآدمهاييماننداوميدهد.فكرت
)همانمديرباغوحش(تنهاترينآدمجشنوارهبود.

جشنواره فيلم تورنتو برندگانش را شناخت

»بلفاست« يا بار ديگر شهري كه دوست مي داشتم 

با آمدن وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمي به 
وزارتخانه، اتحادیه تهيه کنندگان و برخي از گزارش

صنوف ســينمایي بــه رســم دیرینه در 
نامه هایي از مطالبات و دغدغه هاي سينمایي خود گفتند. 
در این مدت اعضاي هيأت مدیره خانه سينما هم به دیدار 
محمدباقر قاليباف، رئيس مجلــس رفتند. در نامه هاي 
نوشته شده و در دیدار با رئيس مجلس، یكي از دغدغه ها 
بازگشت شبكه نمایش خانگي به وزارت ارشاد و نظارت 
وزارتخانه به این شــبكه بود؛ موضوعي که هنوز از سوي 

وزارتخانه پاسخي نگرفته است.
با همه این تالش ها، ساترا همچنان نظارت خود را به وسيله 
کارگزاري هایش روي سریال ها  دارد. در این مدت برخي  
سریال ها به خاطر انجام مميزي و اصالحات ساترا در زمان 
خود پخش نشــدند که از نمونه هاي اخير آن مي توان به 
»زخم کاري« اشاره کرده و نمونه جدید آن هم »قبله عالم« 
است. قسمت پنجم این سریال در شوراي مجوز نمایش 

اصالحيه خورده و این قسمت با انجام اصالحيه ها مجوز 
پخش خواهد گرفت.

هر چند سينماگران و سازندگان سریال در شبكه نمایش 
خانگي اميدوار به بازگشــت این بخش به وزارت ارشاد 
هستند، اما با ایجاد 2شــوراي جدید در نظارت و توليد 
سریال  ها در شبكه نمایش خانگي به نظر ساترا به کار خود 
ادامه مي دهد؛ سازماني که عملكردش مانند صدا وسيما 
بوده و همين روش و منش باعث نقدهاي فراوان شده است.

در 2ماه گذشــته شــوراهاي جدیدي بــراي نظارت بر 
محصوالت نمایش خانگي تشكيل شده اند؛ موضوعي که 
ساترا تشكيل این شوراها را اوایل مرداد ماه عنوان مي کند.

با توجه به تشكيل این شــورا به نظر اميدي به بازگشت 
شبكه نمایش خانگي زیرنظر ارشاد نيست و سریال هاي 
این شبكه در روزهاي کرونا که جاي سالن هاي سينما و 
تئاتر را گرفتند، همچنان تحت نظارت ســازمان تنظيم 
مقررات رسانه هاي صوت و تصویر فراگير در فضاي مجازي 
)ساترا( منتشر مي شــوند و مراحل نظارت و مميزي هم 
در 11کارگزاري ایــن مجموعه اســت. دریافت پروانه 

علي عسگري و انتخاب شوراي توليد و نمایش شبكه نمایش خانگي

جام جم در ساترا
اعضاي شوراي پروانه توليد و نمایش شبكه نمایش خانگي در ساترا چه کساني هستند؟

نمایش و حتي پروانه ســاخت از این مجموعه ضروري 
است و 2شوراي پروانه توليد ســریال ها و شوراي پروانه 
انتشار محتواي نمایشــي وظيفه نظارت بر محصوالت 
تازه این عرصه را بر عهده دارند. اعضاي این دو شورا نيمه 
مرداد ماه معرفي شــدند. اعضاي حقيقي شوراي پروانه 
توليد ســریال ها عبارتند از: حجت االسالم محمد قمي، 
منصور واعظي، علي اصغر پورمحمدي، محسن مهاجراني، 
پرویز شيخ طادي و غالمرضا ميرحسيني  ؛ اسامي اي که 
هر کدام در سازمان ها و ارگان هاي دولتي سابقه مدیریتي 
داشته و دارند و پرویز شيخ طادي هم به عنوان کارگردان 
سينما در ميان این جمع دیده مي شود. اعضاي حقيقي 
شوراي انتشار محتواي نمایشي رسانه هاي صوت و تصویر 
فراگير نيز علي اصغر پورمحمدي، محســن مهاجراني، 
محمدرضا جعفري جلوه و عبدالكریــم خيامي  معرفي 
شده اند. این اسامي به عنوان اعضاي حقيقي معرفي شدند 
و باید دید اعضاي حقوقي هم در ترکيب این دو شــورا یا 
به شــكل مجزا وجود دارد؟ و اینكه اعضاي دو شــورایي 
که معرفي شدند با توجه به مشغله هایي که دارند، تا چه 
اندازه در روند صدور مجوز براي توليد و نمایش سریال ها 
تأثيرگذار هستند؟ اسامي این افراد در جلسه اي با حضور 
عبدالعلي علي عسگري، رئيس صدا و سيما اعالم شده و با 
توجه به صحبت هاي علي عسگري در آن جلسه مبني بر 
اینكه تسهيل گري در کنار تنظيم گري از مأموریت هاي 
صداوسيماست، احكام این افراد را هم رئيس رسانه ملي 

صادر کرده است.

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار
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كيوسك

عمران خان، نخست وزير پاكستان روز گذشته از 
ميانجيگري هاي اين كشور براي مذاكره گروه هاي 
مختلف افغانستاني و تشكيل دولت ملي فراگير 
در اين كشور خبر داد. همزمان قطر و ايران نيز از 
اين سياست حمايت كرده اند. اين در حالي است 
كه كابينه طالبان برخالف پيش بيني ها با اكثريت 

يكدست پشتون ها تشكيل شده است.

روزنامه هاآرتص ]اسرائيل[

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

اسرائيل عليه فعاالن حقوق بشر

 بازگشت انگليس
 به عرصه سياست جهاني

طالبان زير فشار خارجي

هاآرتص در صفحه نخست خود حمله سربازان 
ارتش رژيم صهيونيستي به فعاالن حقوق بشري 
اسرائيلي و فلســطيني را مورد توجه قرار داده 
است. 6اسرائيلي و 2فلســطيني درحالي كه 
مشــغول انتقال يك تانكر آب براي ساكنان 
روستايي در كرانه باختري بودند، هدف حمله 

سربازان قرار گرفتند. 

نيويورك تايمز حضور انگليس در توافق امنيتي 
سه جانبه با آمريكا و استراليا را حركت تازه لندن 
براي حضور در عرصه سياست جهاني دانسته 
است. فرانسه از اينكه از اين توافق امنيتي بيرون 
مانده به شدت عصباني است و سفراي خود را از 
آمريكا و استراليا فراخوانده. وزير خارجه فرانسه 
اما نقش لندن را جدي نگرفته و گفته كه انگليس 

»چرخ سوم اين سه چرخه« است.

رهبران جهان در نيويورك چه خواهند گفت؟
سران كشورهاي جهان از فردا سخنراني هاي خود در نشست ساالنه مجمع عمومي سازمان ملل 

را آغاز مي كنند

رهبران جهان از فردا به مقر سازمان 
ملل در نيويورك بازمي گردند تا روي گزارش2

تالش هاي جمعي بــراي مقابله با 
تغييرات اقليمي و همه گيري كرونا تمركز كنند. 
سال گذشته مجمع عمومي سازمان ملل زير سايه 
سنگين كرونا برگزار شد و رهبران به جاي حضور در 
نيويورك، به صورت مجازي سخنراني هايشان را 
ايراد كردند. ســايه كرونا البته هنوز بر سر مجمع 
عمومي سنگيني مي كند؛ نابرابري در توزيع جهاني 
واكسن، بسياري از كشورها را همچنان درگير كرونا 
نگه داشته و يك ســوم از 193عضو سازمان ملل 
گفته اند كه همچون سال گذشته، به صورت مجازي 
در اجالس رهبران شركت خواهند كرد و سخنراني 
ضبط شده رهبرانشان را به اجالس مي فرستند. با 
اين حال بقيه كشورها گفته اند كه روساي جمهور يا 
نخست وزيران و يا وزراي خارجه خود را به اجالس 

امسال اعزام خواهند كرد.
به گزارش رويترز، سازمان ملل امسال هم اميدوار 
بود اجالس چندان شلوغ نباشد و براي جلوگيري 
از تبديل شدن اجالس امســال به كانون انتشار 
ويروس، در تالش بود تا سران كشورها را متقاعد 
كند كه به نيويورك نياينــد. آمريكا هم به عنوان 
ميزبان ســازمان ملل گفته بود كه اميدوار است 
اجالس امسال بيشتر به صورت مجازي برگزار شود. 
هرچند جوبايدن در نخستين حضورش در مجمع 
عمومي به عنوان رئيس جمهور آمريكا شــخصا 
حاضر خواهد شد و سخنراني خواهد كرد. سازمان 

ملل پروتكل مشخصي براي 
بررسي واكسينه شدن افراد 
حاضر در مجمــع ندارد؛ 
براساس سيســتم حاكم، 
هر كســي كــه در مجمع 
حاضر مي شود واكسن زده 
تلقي مي شــود و از كسي 
درخواســت نمي شود كه 
مدارك تزريق واكســن را 

ارائه كند.
اين سيســتم اما در همين 
ابتداي كار به چالش كشيده 
شــده؛ ژائير بولســونارو 
رئيس جمهــور برزيل كه 
يكي از مشهورترين افراد 
ضدواكسن دنياست، هفته 
پيش گفت كه نيازي ندارد 
واكسن بزند، چون قبال به 

كرونا مبتال شــده و ايمن است. به صورت سنتي، 
رئيس جمهور برزيل نخســتين كســي است كه 

سخنراني سران كشورهاي جهان را آغاز مي كند.
با اين حال اگر او و يا هر كس ديگري نظرش را تغيير 
دهد، شــهرداري نيويورك ايستگاهي در بيرون 
مقر سازمان ملل مســتقر خواهد كرد كه تست و 
واكســن رايگان به ميهمانان مجمع عمومي ارائه 
مي دهد. واكسني كه در اين ايستگاه ارائه مي شود، 
واكسن جانسون اند جانسون است كه برخالف ديگر 
واكسن هاي رايج در دنيا، يك مرحله اي است و تنها 

يك دوز آن براي ايجاد ايمني كافي است.
آنتونيو گوترش، دبير كل سازمان ملل، به رويترز 
گفته اســت كه بحث درباره اينكــه چه تعداد 
ديپلمات بايد به سازمان ملل بروند، در واقع بازتابي 
از نابرابري وحشتناك در مســئله توزيع جهاني 
واكسن است. او گفته است كه اگر واكسن به تعداد 
كافي در سراسر دنيا توزيع شده بود، احتماال بحث 
محدوديت ميهمانان مطرح نمي شــد. گوترش 
به شــدت به دنبال اين اســت كه در 3 ماهه اول 
سال جديد ميالدي )زمستان پيش رو(، دست كم 
70درصد جمعيت دنيا واكسينه شوند. اين مسئله، 
يكي از مباحث اصلي در اجالس پيش روي سران 
كشورها در مجمع عمومي سازمان ملل خواهد بود.

از 5/7ميليارد واكسني كه در سراسر دنيا توزيع و 
تزريق شده، تنها 2درصد آن در آفريقا بوده است. 
رئيس جمهور آمريكا قرار است چهارشنبه ميزبان 
اجالسي مجازي با حضور رهبران تجاري دنيا باشد 

تا درباره تقويت توزيع جهاني واكسن بحث كند.
بايدن براي اينكه نگراني هايــش درباره كرونا را 
نشان بدهد، تنها 24ساعت در نيويورك خواهد 
بود و دوشــنبه با گوترش مالقات و سه شنبه در 
مجمع صحبت خواهد كرد و بعد از آن به واشنگتن 

بازخواهد گشــت. ليندا تامس گرينفيلد، سفير 
آمريكا در سازمان ملل درباره موضوعات سخنراني 
بايدن گفته اســت: »او درباره اولويت هاي مهم ما 
صحبت خواهد كرد. يعني پايان دادن به همه گيري 
كرونا، مقابله با تغييرات اقليمي، دفاع از حقوق بشر 

و دمكراسي و نظم جهاني مبتني بر قانون.«
به خاطر همه گيري كرونــا، هيأت هاي حاضر در 
مجمع كوچك تر هســتند و بيشــتر نشست ها 
و رويدادهاي جانبي آن، به صــورت مجازي و يا 
تركيبي شــامل مجازي و حضوري برگزار خواهد 
شد. از بحث هايي كه انتظار مي رود در اين نشست 
به آنها پرداخته شــود، موضوع ايران و تغييرات 
در افغانستان است. اما فراتر از هر بحث ديگري، 

تغييرات اقليمي مورد توجه رهبران خواهد بود.

تغييرات اقليمي در دستور كار 
قبل از اينكه سخنراني هاي رهبران شروع شود، 
گوترش و بوريس جانسون، نخست وزير انگليس، 
دوشــنبه با هم ديدار مي كنند تا يك نشســت 
آب و هوايي را نجات بدهند. قرار اســت گالسكو 
در اســكاتلند حدود 40روز ديگر ميز بان نشست 
تغييرات اقليمي سازمان ملل شود و اين مالقات 
در راستاي قطعي كردن برگزاري آن نشست است.

دانشمندان هشدار داده اند كه گرمايش جهاني تا 
حد خطرناكي در حال خارج شدن از كنترل است و 
اين نشست سازمان ملل مي خواهد اقدامات جهاني 
براي مقابله با تغييرات اقليمي را هماهنگ و بودجه 
مورد نياز براي اقدامات در 
اين زمينه را از سراسر جهان 
جمع آوري كنــد. گوترش 
چند روز پيش درباره خطر 
تغييرات اقليمي به رويترز 
گفته بود: »وقت آن رسيده 
كه زنگ هشدار را بشنويم. 

ما در لبه پرتگاه هستيم.«

بحران فرانسه
اجالس امسال، همچنين زير 
سايه سنگين اختالف عميق 
آمريكا و فرانســه برگزار 
خواهد شــد. فرانسه، بعد 
از آنكه استراليا اعالم كرد 
قرارداد ساخت زيردريايي 
با اين كشور را لغو كرده و به 
جايش با آمريكا و انگليس قرارداد مشابهي امضا 
كرده، به شدت برآشفت و ســفرايش را از كانبرا 
و واشــنگتن فراخواند. حضور جدي تر در منطقه 
هند و اقيانوسيه يكي از برنامه هاي جدي فرانسه و 
اتحاديه اروپا در سال هاي اخير بوده است و بي دليل 
نيست كه فرانســه گفته كه اين اقدام استراليا و 
آمريكا، مثل خنجر زدن از پشت بوده است. همزمان 
با افزايش تنش فرانسه با آمريكا و استراليا، وزير 
خارجه اين كشــور با همتاي هندي خود مالقات 
كرده و دوطرف توافق كرده  اند همكاري هاي خود 
در منطقه هند و اقيانوسيه را افزايش دهند. وزراي 
خارجه هر دو كشور همچنين توافق كرده اند كه 
در حاشيه نشست مجمع عمومي در نيويورك با 

هم مالقات كنند.
بعد از رفتن ترامپ از كاخ ســفيد، انتظار مي رفت 
بايدن متحدان قديمي آمريــكا را بار ديگر براي 
رســيدن به اهداف مشــترك با خود همراه كند 
اما بحران پيش آمده، فرانســه را چنان از آمريكا 
دور كرده كه اين كشور ســفيرش را از واشنگتن 
فراخوانده اســت. در چنين شــرايطي، احتماال 
راهروهاي سازمان ملل به محلي براي بررسي تنش 
بين 2 متحد قديمي تبديل خواهد شــد. هرچند 
پيش بيني مي شود فرانسه با ادبياتي تند به توافق 
اخير واكنش نشان دهد. چين هم كه هدف قرارداد 
امنيتي آمريكا و استرالياســت احتماال از فرصت 
سخنراني در ميان رهبران جهان استفاده خواهد 

كرد تا به آمريكا و استراليا حمله كند.
سي ان ان در گزارشي از سخنراني هاي رهبران در 
سازمان ملل، نوشته است كه سخنراني ضبط شده 
ابراهيم رئيسي، رئيس جمهوري ايران، هم توجه 
زيادي به خود جلب خواهد كــرد چون مذاكرات 
هسته اي متوقف شــده و صحبت هاي او مي تواند 

نشانه اي از تصميم كلي ايران براي آينده باشد.

افتتاح كمپ جديد پناهجويان در جزيره ساموس

دولت یونان نخســتين كمپ جدید اسكان پناهجویان از مجموعه 
5كمپي كه با بودجه اتحادیه اروپا ساخته شــده را افتتاح كرد. به اروپا

گزارش خبرگزاري فرانسه، قرار اســت 450پناهجو در این كمپ 
اسكان داده شوند. كمپ هاي جدید، در پي اعتراض گسترده پناهجویان و نهادهاي 
حقوق بشري به وضعيت شلوغي و شرایط نامناسب بهداشتي كمپ هاي موقت 
دیگر ساخته شده اند. یونان یكي از مسيرهاي اصلي عبور پناهجویان براي رسيدن 
به اروپاست. بيشتر افرادي كه در كمپ هاي جزیره ساموس و دیگر جزایر یونان 
زندگي مي كنند، از افغانستان، ایران، سوریه، پاكستان و بنگالدش هستند. كمپ 
جدید جزیره ساموس، با سيم خاردار احاطه شــده و به دوربين هاي مداربسته، 
اسكنرهاي ایكس ري و درهاي مغناطيسي مجهز است. پناهجویان به استفاده از 
این تجهيزات، معترض هستند و مي گویند كه این كمپ شبيه زندان طراحي شده 
است. پناهجویان در كمپ جدید، بين ساعات 8صبح تا 8شب اجازه ورود و خروج 
خواهند داشت. نوتيس ميتاراچي، وزیر مهاجرت یونان گفته است: »ما یك مركز 
مدرن، امن و كنترل شده ایجاد كرده ایم تا  شأن انساني ازدست رفته افرادي را كه 

در جست وجوي حمایت بين المللي هستند را به آنها بازگردانيم.«

 بار دیگر خيابان هاي پایتخت تونس شاهد 
اعتراضات مردمي است؛ اعتراضاتي كه پس گزارش1

از گذشت 10سال از انقالب ژانویه 2011 باز 
هم رنگ و بوي سياسي به خود گرفته است. این در حالي 
اســت كه تمامي اعتراضات و جنبش هاي مردمي در این 
كشور طي 10سال گذشته صرفا بر پایه مطالبات اقتصادي 
یا صنفي شكل گرفته و دیگر خبري از شعارهاي سياسي 
نبود؛ امري كه نشــان مي داد انقالب تونس دست كم در 
حوزه آزادي هاي سياســي و اجتماعي با رضایت مردمي 
همراه بوده است اما حاال به نظر مي رسد شرایط در سایه 
سياست هاي جدید قيس ســعيد، رئيس جمهور تونس 
تغيير كرده است. او پس از جدالي طوالني مدت با احزاب 
سياسي و منتقدان خود، سرانجام در  ماه گذشته تصميم 
گرفت ضمــن بركناري دولــت، انحالل پارلمــان و لغو 
مصونيت قضایي نمایندگان، زمينــه را براي تغيير قانون 
اساسي فراهم كند. اگرچه سعيد تاكنون به صراحت درباره 
تغييرات مورد نظر خود در قانون سخني نگفته اما به نظر 
مي رسد هدف اصلي او، عبور از نظام پارلماني به سوي نظام 
ریاست جمهوري اســت؛ تغييري بنيادین كه اختيارات 
شــخص رئيس جمهــور در مقابل ســایر قــوا را به طور 

چشمگيري افزایش خواهد داد.
راشد غنوشي، رهبر حزب اســالمگراي النهضه به  عنوان 
مهم ترین تشــكل سياســي حامي انقالب، نخســتين 
شــخصيتي بوده كه تا كنون مقابل شــبه كودتاي قيس 
سعيد ایســتاده اســت. او طي هفته هاي گذشته بارها از 
شهروندان تونسي، احزاب این كشور، ارتش و حتي جامعه 
جهاني خواســته عليه »مصادره دســتاوردهاي تاریخي 
انقالب« مقاومت كرده و اجازه ندهند بساط دیكتاتوري بار 
دیگر در این كشور برپا شود. البته این فراخوان ها تا كنون 
صرفا از سوي بخشــي از جامعه تونس در قالب تظاهرات  
محدود مورد استقبال قرار گرفته و تأثير چنداني در رفتار 
نهادهاي حاكميتي این كشــور، نظير دستگاه قضایي  یا 
ارتش نداشته است. بســياري این تحوالت را نشانه اي از 
شكست تجربه دمكراســي در تونس به شمار مي آورند؛ 
كشوري كه دومينوي بهار عربي از آنجا آغاز شد و نسبت 
به دیگر انقالب هاي سال2011 جهان عرب نيز سرنوشت 
نسبتا موفقي داشــت. روزنامه واشنگتن پست در این باره 
مي نویسد: پس از شكست و انحراف تجربيات انقالبي در 
ليبي، مصر، بحرین و سوریه، حاال صداي پاي دیكتاتوري 
در آخرین قلعه دمكراســي جهان عرب در شمال آفریقا 
نيز به گوش مي رسد. در عين حال نباید فراموش كرد كه 
قيس سعيد، همچنان از محبوبيت قابل توجهي ميان مردم 
تونس برخوردار اســت؛ محبوبيتي كه البته فاقد پایگاه 
اجتماعي مشخص یا عقبه حزبي سازمان یافته اي است. 

واشنگتن پست با اشاره به این موضوع مي نویسد: الگوي 
قيس سعيد، نشانه اي جدید از قدرت نمایي پوپوليسم عليه 
دمكراسي است. او 3سال قبل به عنوان یك استاد دانشگاه، 
مستقل از 2جریان سياسي اصلي )انقالبيون اسالمگرا و 
محافظه كاران سكوالر( در تونس وارد نبرد انتخابات شد و 
در كمال ناباوري، بيشترین رأي مردمي را به دست آورد. 
سعيد مردي است كه اگرچه هویت سياسي خود را از دل 
صندوق هاي رأي به دســت آورده اما حــاال تداوم حضور 
خود در قدرت را به مقابله با دمكراســي گره زده اســت. 
واشنگتن پست در پایان پيش بيني كرده كه قيس سعيد 
درصورت موفقيت براي تغيير قانون اساســي، گام هاي 
جدي تري به ســوي مادام العمر كردن ریاست جمهوري 

بردارد.

آزادي هاي سياسي؛ آخرين دستاورد انقالب
نگاهي به شرایط تونس طي 10سال گذشته و مقایسه آن 
با دوران پيش از ژانویه2011 نشــان مي دهد آزادي هاي 
سياسي و باز شدن فضاي اجتماعي تنها دستاورد حقيقي 
انقالب این كشور به حساب مي آید. این در حالي است كه 
برخالف وعده هاي احزاب حامي انقالب، نه تنها وضعيت 
اقتصادي تونس بهتر نشده بلكه نسبت به سال هاي پيش 
از انقالب وخيم تر هم شــده اســت. بهترین نشانه براي 
تأیيد این امر، اعتراضات اقتصادي اســت كه به تدریج از 
ســال2018 آغاز شــد و به مرور زمان تعداد بيشتري از 
شــهروندان ناراضي را با خود همراه كــرد. گزارش بانك 
جهاني در نيمه  دوم سال2019 نشــان مي دهد اقتصاد 
تونس تا قبل از شــيوع ویروس كرونا، 8درصد نســبت 
به دوران پيش از انقالب كوچك تر شــده اســت. كاهش 
نرخ رشد اقتصادي، افزایش چشــمگير تورم و وابستگي 
روزافزون دولت به استقراض خارجي طي یك دهه گذشته 
زندگي را براي مردم تونس سخت  تر كرده است. در عين 
حال سقوط درآمدهاي حاصل از صنعت گردشگري پس از 
انقالب، بحران بيكاري را تشدید كرده و بر مشكالت مردم 
این كشور افزوده اســت. مجموعه این عوامل دولت هاي 
پي در پي تونس را ناچار كرده بيش از گذشته براي جبران 
كسري بودجه خود به استقراض خارجي متوسل شوند؛ 
براي مثال 37درصد از بودجه این كشور در سال ميالدي 
جاري با تكيه به وام هــاي خارجي، از صندوق بين المللي 
پول گرفته تا دیگر نهادهاي مالي اروپایي و حتي آسيایي 
تامين شده است. بدون شــك دولت هاي تونسي در ازاي 
دریافت چنين وام هایي ناچارند سياست هاي مورد تأیيد 
بانك جهاني، مبني بر ریاضت اقتصادي را در دستور كار 
خود قرار دهند؛ سياست هایي كه به طور خالصه عبارت 
است از یارانه كمتر و ماليات بيشتر. بنابراین مي توان گفت 

دولت هاي تونس حتي اگر بخواهند هم توانایي چنداني 
براي پاســخگویي به مطالبات اقتصادي مردم این كشور 
ندارند. تمام اینها در حالي اســت كه حاال با سياست هاي 
جدید قيس سعيد، آخرین دســتاوردهاي باقي مانده از 
شــعارهاي انقالب2011 نيز رو به نابودي است. در این 
صورت به نظر مي رســد تونس معادلــه اي باخت-باخت 
داشته است؛ كشوري كه نه تنها با انقالب و سقوط دولت 
وقت، آزادي هاي سياســي پایداري به دست نياورد بلكه 

ثبات اقتصادي پيشين خود را نيز از دست داده است.

سايه نبرد قدرت هاي منطقه اي بر سر تونس
انقالب هاي بهار عربي سال2011، پيروزي بزرگي براي 
محور متشكل از تركيه، قطر و ســایر نيروهاي اسالمگرا 
در سطح منطقه، نظير جنبش اخوان المسلمين به شمار 
مي آمد. در مقابل، ائتالف عربستان سعودي و امارات نسبت 
به پيامدهاي پيروزي ســریالي ایــن انقالب ها در جهان 
عرب خوش بين نبوده و در نتيجه به حمایت از نيروهاي 
»ضد انقــالب« روي آوردند. این رویارویــي منطقه اي، 
صحنه داخلي كشورهایي نظير مصر، ليبي و... را به ميداني 
براي زورآزمایي قدرت هاي خارجي بدل كرد. بدون شك 
كودتاي ســال2014 ژنرال سيســي با حمایت ریاض و 
ابوظبي عليه دولت اسالمگراي محمد مرسي در مصر، كفه 
ترازو را به ســوي حاميان ضد انقالب ها سنگين كرد. حاال 
دیگر نه تنها یكي از مهم تریــن انقالب هاي مورد حمایت 
قطر و تركيه در منطقه شكســت خورده بود بلكه دولت 
سيسي نيز با تمام امكانات مصر در كنار عربستان و امارات 
به پشــتيباني از نيروهاي مخالف انقالب در كشورهایي 
نظير تونــس مي پرداخت. به این ترتيب پيشــتازي هاي 
پرسرعت حزب اسالمگراي النهضه در تونس كه به اكثریت 
قاطع پارلماني دســت یافته بود، به تدریج از سال2015 
متوقف شد. به گزارش شــبكه الجزیره، مجموعه احزاب 
و نيروهاي سياسي نزدیك به دولت زین العابدین بن علي 
)دیكتاتور سابق تونس(، طي سال هاي گذشته نزدیك به 
500ميليون دالر بودجه به اشــكال مختلف از عربستان، 
امارات و مصر براي مقابله با حزب النهضه دریافت كرده اند. 
نشــانه هاي چنين حمایت مالي گسترده اي، به خوبي در 
شكل گيري جنگ رسانه اي بي سابقه عليه حزب النهضه 
و رهبر آن، راشــد غنوشي قابل مالحظه اســت. این در 
حالي است كه برخي رســانه هاي تونسي مدعي شده اند 
دولت قيس سعيد پس از اقدامات شــبه كودتایي اخير، 
حمایت هاي مالي بيشتري از سوي حاميان عربي خود در 
خليج فارس دریافت خواهد كرد؛ امري كه شاید در بهبود 
نسبي اوضاع اقتصادي و كاهش فشــارهاي اجتماعي بر 

دولت مؤثر باشد.

 یكه تازي رئيس جمهور تونس براي انحصار قدرت، آخرین دستاوردهاي به جا مانده از انقالب سال 2011 را
 در معرض نابودي قرار داده است

تونس؛ بازگشت به عقب
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بســياري از ادبا و انديشمندان و  روحانيون در طول تاريخ درباره مهدياگلمحمدي
آبرومندانه بودن مراسم تدفين توصيه هاي بسياري كرده اند 
كه گاهي براي برخي از ما جاي ســؤال داشــته است. اين 
پرســش كه چرا پس از مرگ بايد به پيكر فرد در گذشته 
احترام گذاشت و آن را دفن كرد؟  اگر ماجراي كوهنوردي كه 
به »چكمه سبز« مشهور شده را بدانيم شايد جواب بخشي از 
پرسش هاي خود را بيابيم. پيش از هر چيز بهتر است با دره 
رنگين كمان اورست آشنا شويم. دره يا د شده برخالف نام 
زيبايش، وحشتي از مرگ را در نام فريبنده خود مستتر كرده 
است. دره رنگين كمان در واقع جايي است كه كوهنورد هايي 
كه قله اورســت را هدف خود قرار داده بودند آنجا با مرگ 
روبه رو شده اند. انباشت لباس هاي رنگارنگ اجسادي كه آنجا 

رها شده اند به اين مكان نام دره رنگين كمان داده است. در 
نزديكي اين دره مخوف »چكمه سبز« مشهورترين جسد 
باقيمانده در اورست است. تصور كنيد در مسير فتح بلندترين 
قله زمين، جسدي را مشاهده مي كنيد كه چكمه هاي سبزي 
به پا دارد و به نظر مي رسد زير يك تخته سنگ خوابيده است. 
بعد همنورد هاي شما مي گويند او كوهنوردي هندي تبار به 
نام سيوانگ پالجور است كه از دهم ماه مي  سال1996 تا به 
حال آنجا رها شده است. به طور حتم دست كم چند لحظه 
همانجا از حركت مي ايستيد. با اين پرسش كه چرا به جسد 
او چنين بي احترامي اي شده است؟ چرا او را رها كرده اند؟ 
پاسخ كوتاه اما سهمگين است. باور كنيد يا نه كوهنورد هاي 
قله اورست پيش از عزيمت به اين قله فرمي را پر مي كنند كه 
يكي از بند هاي آن پرسش درباره اين است كه اگر جان سالم 

به در نبرديد آيا مي خواهيد جسد شما همانجا رها شود؟ يا 
هزينه جابه جايي جسد خود به دامنه كوه را مي پردازيد؟ اگر 
پاسخ شــما براي پرداخت هزينه هنگفت يادشده نه باشد 
ممكن است يكي از رنگ هاي تند فسفري و قرمز رنگين كمان 
طلوع فرداي خورشيد در دره رنگين كمان خود شما باشيد. 
همچنين اجساد برجاي مانده در اورست به عنوان راهنماي 
مسير هم استفاده مي شــوند. به اين معني كه براي نمونه 
وقتي به چكمه سبز رســيديد يعني بايد مسيري كه نوك 
چكمه پاي راست او به آن اشــاره داره را بگيريد و 455متر 
ديگر باال برويد. چكمه سبز فقط يكي از حدود 200جسدي 
اســت كه در اورســت رها شــده اند. با آگاهي از ماجراي 
چكمه سبز مي توانيم يك بار ديگر به لزوم آبرومندانه بودن 

مراسم تدفين بينديشيم.

چكمهسبزدرهرنگينكمان

34ســال پيش، وقتي كه داريــوش مهرجويي، فيلم  »اجاره نشــين ها« را ســاخت؛ همــان وقتــي كــه فاطمهعباسي
عباس آقا سوپر گوشت مي خواست با كمك غالم، مشاور امالك و دستيار شيادش اصغر 
دالل، آپارتماني در حاشيه شهر تهران كه در آن ساكن بود و مشكل سند داشت را باال 
بكشد و عده اي آدم تحصيل كرده هم بي خبر از همه جا واحدهاي اين آپارتمان را خريده 
بودند و توي دردسر افتاده بودند، كسي فكرش را نمي كرد كه اين ماجرا و داستان هايي 
مشابه آن در واقعيت هم تكرار شوند، كي؟ بعد از 40-30سال و در سال1400. چطور؟ 
اين خبر پربازديد اين روزها را بخوانيد: ايراني هاي زيادي در يكي،دو ســال اخير در 
كشــورهاي تركيه و امارات با رؤياي گرفتن اقامت، خانه خريده اند. تا ســال گذشته 
ايرانيان پس از عراقي ها دومين خريدار امالك در تركيه بودند و امسال بر جايگاه اول 
تكيه زده اند. هموطنانمان فقط در  ماه های تير و مــرداد با خريد 911ملك در تركيه 
ركورددار خريداران خارجي امالك در اين كشور شدند و براساس گزارش مركز آمار 
تركيه، ميزان خريد ملك توسط ايرانيان در اين كشور در 2سال گذشته 15برابر شده 
است! شايد فكر كنيد خريد ملك كه مشكلي ندارد اما ماجرا به همين سادگي ها هم 
نيست. اتفاقي كه براي خريداران خانه در خارج از كشور مي افتد اين است كه به دليل 
اطالع نداشتن از قوانين و مقررات و وضعيت اقتصادي آن كشور، خيلي از ايراني هاي 
مالك در تركيه يا امارات متضرر مي شوند. چرا؟ چون ممكن است سند خانه مشكل 
داشته باشد و شما متوجه قراردادي كه به زبان تركي يا عربي تنظيم شده، نشويد و آن 
را امضا كنيد. ممكن است آن ملك در منطقه اي واقع شده باشد كه مجبور باشيد حتي 
بيشتر از ارزش ملك، براي نگهداري اش طي چند سال ماليات پرداخت كنيد؛ به طور 
مثال در تركيه 2نوع سند ارائه مي شود كه يكي از طرف شهرداري و ديگري سند ثبتي 
است. وقتي خانه را به يك فرد خارجي مي فروشند گاهي دولت مي گويد كه اين سند 
شرايط دريافت اقامت را ندارد يا اينكه مي گويد شما بايد چند سال اينجا بمانيد و بعد 
اقامت دريافت كنيد. به هر حال هزينه هاي زندگي در اين كشــور زياد است و شغل 
چنداني براي ايراني ها وجود ندارد. مشكالت اقتصادي و هزينه هاي سرسام آور خانه هم 
باعث مي شود خيلي از ايراني ها عطاي خانه هايشان را در آن بالد به لقايش ببخشند و به 
كشور برگردند درحالي كه سرمايه شان را هم از دست داده اند. ضمن اينكه موارد متعدد 
كالهبرداري به بهانه اقامت در اين كشــورها قابل چشم پوشي نيست. مواردي مثل 
ساختن سند صوري، فروش آپارتمان با چندبرابر قيمت واقعي يا فروش خانه در اطراف 
شهرها كه از هيچ امكاناتي برخوردار نيستند ازجمله مشكالت رايجي است كه براي 
هموطنان ايجاد شده. خالصه اش اينكه كشورهاي منطقه بازي هاي اقتصادي را بلدند 
و از ناآگاهي شهروندان ديگر كشورها درباره اوضاع كشور مقصد سوءاستفاده مي كنند. 
مراقب باشيد اصغر دالل هاي استانبول و دبي كاله سرتان نگذارند. حواستان باشد كه 
بنگاهي هاي كشور همسايه عاشق شــما و مســئول دغدغه هايتان نيستند و فقط 

مي خواهند سود كنند.

درصد
بااینكه  ماه صفر به نیمه 

رسیده و انتظار می رود كه بعد 
از این ماه، صاحبان تاالرها 

روزهای شلوغی داشته باشند، 
اما به گفته رئیس اتحادیه 
تاالرهای پذیرایی و تجهیز 
مجالس تهران، بیش از ۵۰ 

درصد تاالرداران در پی شیوع 
ویروس كرونا از این شغل 

خارج شده اند.
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درصد
با اینكه مهلت ارسال فهرست 

تاالرهای متقاضی دریافت 
تسهیالت نیز از سوی اتاق 

اصناف شهرستان و ثبت آن در 
سایت ایرانیان اصناف تا پایان 
مهر ۱۴۰۰ تمدید شده است، 
اما به علت برخی شرایط ارائه 
تسهیالت كرونایی، فقط ۱۰ تا 
۱۵ درصد تاالرداران می توانند 

از آن استفاده كنند.

15

میلیون
افراد زیادی هم اكنون قادر 
به ثبت نام در سامانه كارا 
برای دریافت تسهیالت 

۱۵۰ تا ۴۵۰ میلیون تومانی 
تاالرداران نیستند؛ چراكه قبال 
وام دیگری دریافت كرده اند. 
مشكل دیگر این است كه 

تاالرداران مستأجرانی هستند 
كه یا قرارداد آنها تمام شده 

یا به دلیل عقب افتادن اجاره 
طی یك سال و نیم گذشته با 

مالكان درگیر هستند.
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پيتزاپپرونيباطعمبركينگبد
اتفاقات جالــب در پشــت صحنه فيلم 
و سريال هاي ســينمايي كم نيستند و 
يكي شان ماجرايي است كه در سريال بركينگ بد رخ داده است. در 
سكانسي از اين سريال وقتي والتر وايت پيتزايي را براي دلجويي از 
همسرش اســكارلت خريده، پس از اينكه با ممانعت او براي ورود به 
منزل روبه رو مي شود از روي عصبانيت و درماندگي روي سقف خانه 
پرت مي كند. انتظار كارگردان و تيم پشــت صحنه اين بوده كه اين 
پالن در چند برداشت ضبط خواهد شــد اما به گفته والتر وايت اين 
پالن در كمال ناباوري و به شكلي اتفاقي تنها با يك برداشت گرفته 
شده است؛ و پيتزا درســت در جايي كه بايد روي پشت بام مي افتد؛ 
حيرت ازاين  اتفاق به حدي است كه بازتاب آن در چهره بازيگر نقش 
اصلي به خوبي ديده مي شــود. كار پيتزا و سريال پرطرفدار محبوب 
به جايي مي رســد كه محل فيلمبرداري تبديل بــه جاذبه اي براي 
طرفداران پروپاقرص سريال مي شود. روزي نيست كه بيننده  فيلمی 
پيتزايي را روي سقف خانه و صاحبخانه بخت برگشته آن پرت نكند. 
پيگيري ماجراي ســريال و غذا و به دور از فضاي نقد و تحليل فيلم 
ما را به روز 20سپتامبر، يعني 29شهريور مي رساند كه به روز پيتزا 
پپروني نامگذاري شده است، اين نامگذاري دقيقا نكته اي است كه 
ماجراي يكي شدن پيتزا و سريال را به فرهنگ عامه ارجاع مي دهد. 
سفارش غذاي آماده ســريع و لذيذ بدون تبعات بعدي آن و ساخت 
سريال پرمخاطب و پرهيجان براي مخاطبي كه خيلي حوصله آشپزي 
ندارد، از جنس همان پيتزايي كه ســريع حاضر مي شود و محبوب 
است. نكته اي كه اتفاقا با ذائقه انســان هاي امروزي حسابي جفت و 
جور شده و سود سرشاري را روانه جيب گردانندگان اغذيه فروشي ها 
كرده است. كاري كه چرخ صنعت فيلمسازي و غذاسازي را توأمان به 
گردش انداخته و هر دو صنف را به هدف نهايي كه افزايش مخاطب و 

فروش بيشتر و رضايت مشتري است رسانده است.

جهان روز

کوره راه زندگی/تهران، حاشيه منطقه 18/عکس: محمد عباس نژاد اول آخر

اميرحميدينويد

عدد خبر

حافظ

جدا شد يار شيرينت کنون تنها نشين  اي شمع

که حکم آسمان اين است اگر  سازي  و گر سوزي

پس از اينكه پليس چين يك فست فود 
زنجيــره اي را به دليــل معتــاد كردن 
مشــتري ها بــا افــزودن فرآورده هاي 
خشــخاش به غذا هــا تعطيــل كرد، 
خبرنگاراني كــه گزارش هاي تحقيقي 
تهيه مي كنند بــه پرشــماربودن اين 
فست فود ها در سطح جهان اشاره كردند. 
در چين و در شهر ليان يون گانگ استان 
جيانگسو فســت فود ياد شده پودرهاي 
اعتياد آور و از مشــتقات تريــاك را به 
نودل هاي رســتورانش اضافه مي كرد و 
مشتري هاي از همه جا بي خبر هم فقط 
دلشان مي خواســت در اين رستوران ها 
غذا بخورند. ماجرا وقتي لو رفت كه يكي 
از اين بشقاب ها سر از ايستگاه پليس در 
آورد و آنجا بود كه پليس ها متوجه وجود 
موادمخدر در نودل  شــدند. به گزارش 
آديتي ســنترال، تحقيقات خبرنگار ان 
سراسر جهان نشان مي دهد اين روند در 
ابعاد جهاني قابل توجه است. براي نمونه 
فقط از آوريل سال 2020ميالدي تا به 
حال 155مورد افــزودن مواد اعتيادآور 
به غذا در رستوران هاي چين ثبت شده 
اســت. موردي كه در استان هاي هنان، 
جيانگســو و گوئيژو بيش از استان هاي 
ديگر اين كشور ديده مي شود. اين مورد 
در كشــورهايي مانند كلمبيا، برزيل و 
آرژانتيــن هم گزارش شــده اســت. 
تحقيقات نشان مي دهد؛ مواد مخدري 
كه به مواد غذايي افزوده مي شود، محدود 
به فســت فود ها نمي شــود و بسياري از 
آدامس هايي كه نظارتي هم روي توليد 
و واردات آنها وجود ندارد، مشــمول اين 

تجارت سياه مي شوند.

 خشخاش برگر 
در چين

گرينويچ

آدلف

بنژامنكنستان 
تمام شــب به همين منوال گذشــت. 
بي هدف راه مي رفتم؛ دشــت و صحرا 
و جنگل و آبادي هــاي كوچكي را كه 
همه چيز در آنها ســاكت و ساكن بود 
زير پا گذاشــتم. گاه نــور پريده رنگ 
خانه اي را در دوردســت مي ديدم كه 
در تاريكي شب رخنه مي كرد. به خود 
مي گفتم: شايد در آنجا بخت برگشته اي 
دارد از درد به خود مي پيچد يا با مرگ 
مي ستيزد؛ اين معماي غيرقابل درك 
مرگ كه به نظر نمي رسد تجربه هر روزه 
آن هنوز انسان را متقاعد كرده باشد، اين 
پايان اجتناب ناپذير، كه نه ما را تسلي 
مي دهد و نه آرام مي كنــد، موضوعي 
اســت كه با بي قيدي معمول و ترسي 
گذرا بــا آن مواجه مي شــويم! من نيز 
خود را تسليم همين تناقض غيرمعقول 
مي كنــم! عليه زندگي طوري ســر به 
شورش برمي دارم كه انگار اين زندگي 
پاياني ندارد! و به خاطر به دست آوردن 
مجدد چند ســال فالكت بار كه زمان 
به زودي زود و به زور از مشــتم بيرون 
مي كشد، افراد دوروبرم را بدبخت كنم! 
 اي كاش دست از اين تالش هاي بي ثمر 
برداريــم؛ از گذر زمان لــذت ببريم. از 
روزهايي كه به سرعت روي هم انباشته 

مي شوند.

بوك مارك

باشو، غريبه کوچك

بهرامبيضايي 
)باشو، در حال نوشتن نامه( براي نوشتن 
اين نامه نزد همسايه نرفتم، اين نامه را 
پسر من مي نويسد كه نام او باشوست، 
ايشان در همه كارها ما را كمك مي كند، 
و ناني كه مي خورد از كاري كه مي كند 
كمتر است، و آن نان را من از لقمه خودم 
مي دهم!  او مثل همــه بچه ها، فرزند 
آفتاب و زمين اســت و كم كم از شيش 
تا حرفي كه مي زند سه تا حرف آن مرا 

حالي مي شود.

ديالوگ

این خانه دور است

اگر روزي بخواهند بوطيقاي  جــدل در ادبيات ايــران را صابرمحمدی
صورت بندي كنند و در اين باره كتابي بنويسند، بي ترديد 
پرتكرارترين نام در نمايه اشــخاص آن كتاب، رضا براهني 
خواهد بود؛ منتقدي بي پروا با نقدي گزنده كه كمتر كسي 
از پيشينيان و معاصرانش را مي توان يافت كه از اين نقدها 
در امان مانده باشد. با اين حال او روزي گفت كه از دهه 50 
به بعد از جدل قلمي دست كشيده است. اين در حالي بود 
كه دو نقد از ميان نقدهاي مفصل تند و تيزش را بعد از اين 
تاريخ نوشــت؛ يكي مقاله اي كه درباره هوشنگ گلشيري 
نوشــت و او را تا پايان عمر، بر سر زخمي كه خورده بود، به 
دشــمني با خود واداشــت و ديگري مقاله اي در نقد رمان 

»كليدر« محمود دولت آبادي.
 اين دومي را براهني در شهريور و مهر 1369، در مقاله اي 
حدودا 95 صفحه اي و در دو بخش درباره  كليدر نوشــت. 
انگيزه نوشــتن اين مقاله، انتشــار مقاله اي بــود كه رضا 
فرخ فال درباره ويرايش متون ادبي به چاپ رســانده بود و 
در ضمن اشارات انتقادي خود، كليدر دولت آبادي را رماني 

سترگ و »رازهاي سرزمين من« براهني را رماني پرحجم 
عنوان كرده بود. بخش اول مقاله با عنوان »كليدر و رازهاي 
سرزمين من« )ماجراي سترگ و پرحجم( و بخش دوم با 
عنوان »كليدر دولت آبادي و زبان رمان« منتشر شد. بخش 
دوم اين مقاله، براي نخســتين بار در فروردين 1373 در 

شماره هشتم مجله  تكاپو انتشار يافت.
 كمي بعد هر دو بخش، به همراه چند مقاله  ديگر در كتاب 
»روياي بيدار؛ پيرامون نظريه  نگارش و خواندن متن ادبي« 
به چاپ رســيد. انتشــار اين مقاله، محمود دولت آبادي را 
مكدر كرد و پس از آن، كمتــر اظهارنظري از دولت آبادي 
درباره براهني مي يابيد. بهمن ماه1396 اما وقتي مراســم 
اكران خصوصي فيلم »پل خواب« اكتاي براهني كه فرزند 
رضا براهني است برپا بود، دولت آبادي رفته بود و گفته بود 
كه »رضا براهني در فضاي مطبوعاتــي و ادبياتي ما انرژي 
عجيبي بود و توانايي غريبي داشــت. حضــور براهني در 
جامعه ادبي ما مترادف با زنده  نگه داشتن جامعه ادبي بود و 
ما گاهي فكر مي كرديم كه اين براهني چقدر انرژي دارد كه 
در نقد ادبي و شعر و رمان همزمان فعال است«. آن روزها 

خبر رسيده بود كه براهني دچار بيماري آلزايمر شده است. 
بعد هم كه اكتاي، آن روايت دردناك و خواندني را از روند 

حادشدن اين بيماري نوشت.
چندي پيش هم البد ديديد آن ويدئو از محمود دولت آبادي 
را كه دست به دست شد. شــانزدهم مرداد به بهانه زادروز 
دولت آبادي، مراســمي درباغ موزه هنرايراني برگزارشد و 
آنجا ديگران درباره آقاي نويســنده سخت گفتند تا نوبت 
به خود او رسيد. او از دوستان ازدست رفته خود محمدعلي 
سپانلو، احمدمحمود و... و از دوستان مهاجرت كرده خود 
مثل رضا براهني ياد كرد و ســرآخر شعري انتخاب كرد تا 
بخواند. از كدام شاعر؟ از رضابراهني! اگر در جريان كدورت 
پرسابقه بين دولت آبادي و براهني مي بوديد، براي شما هم 

اين انتخاب عجيب بود. 
شــعري از كتاب منتشرنشــده »كه مرا لمس مي كنند«، 
منتشرشده در شماره سيزدهم مجله »وزن دنيا«. و بغضش 
مي تركد روي سطر: »مرا شــبيه گلدان شكسته اي خالي 
بيرون در گذاشته اند«. عجب عالمي است اين رفاقت، حتي 

از نوع مخدوشش.

اینروایتامروزبهچهدردمامیخورد؟

دولت آبادي در همين مراسم به جمله اي اشاره مي کند... »طول مي کشد تا دوستي به رفاقت تبديل شود«. بله، طول مي کشد... حتي ممکن است در طول اين 

دوستي، کلمه ها را عليه هم از غالف خارج کنيم. اما همين کلمه ها، روايتگر رفاقتند و روزي باالخره کار خودشان را مي کند، ولو به مدد اشك.

 27سال 
پس از آن نزاع غريب

طرفين برخورد   رضا براهني- محمود دولت آبادي
نوع برخورد  يك؛ نقد گزنده/ دو؛ خاطره بازي

محل برخورد    يك؛ تهران، مجله »تکاپو«/ دو؛ تهران، باغ موزه هنر 
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چهره به چهره

ارديبهشت 1398
عکس: اکتاي براهني

مرداد 1393
 عکس: متين خاکپور
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علی رضا برازجانی
خبرنگار

صنعت لنج ســازی یا همان گالفی برای مردم ســاحل نشین 
بوشهر که نسل در نسل، برکت ســفره زندگی شان را از خوان 
پرنعمت دریا طلب کرده اند، مانند شناسنامه ای هویت بخش و 
سرشار از زندگی است. کمتر ساحل نشینی پیدا می شود که از 

لنج و گالفی بهره ای نبرده باشد . 
مورخان نوشته اند؛ بندر بوشهر به عنوان مرکز تجاری دریایی 
ایران به ویژه در دوره افشــاریان در کنار سواحل خلیج فارس، 
نقش مهمی در ترسیم سیمای اقتصاد و تجارت دریایی این دیار 
داشته است. افزون بر این به گواه تاریخ، سالیانی بسیار پیشتر 
از سفرهای مارکوپولو، این ناخدا ســلیمان سیرافی بود که در 
نیمه اول قرن چهارم هجری قمری ســوار بر شناور دست ساز 
گالفان بومی، سفر تاریخی خود را از بندرگاه این خطه تاریخی 
به مقصد بنادر چین در دوردست ها آغاز کرد و طالیه دار سفر 

دریایی شد .

ثبت در میراث جهانی يونسکو
پیشینه و قدمت دریانوردی ایرانی و ســیادت بر خلیج فارس 
منجر به  ثبت دانــش دریانوردی با لنج ســنتی خلیج فارس 
در سال 1388 شــد و فرصتی بی نظیر برای کشور در عرصه 
توسعه گردشگری و رونق کســب و کارهای دریایی و صنایع 
دستی فراهم آورد. اما کسب عنوان هشتمین میراث ناملموس 
ایران در اجالس اندونزی سازمان یونسکو هم نتوانست گره ای 
از مشکالت ریز و درشت صنعت لنج ســازی باز کند. حمایت 

نکردن بخش دولتی از صاحبان شرکت های تولید شناور یکی 
از تهدیداتی است که می تواند صنعت لنج سازی کشورمان را در 
رقابت با  کشور هایی نظیر پاکستان و هند و حتی امارات متحده 

عربی عقب بیاندازد و این میراث چندهزارساله را نابود کند.

خداحافظی لنج چوبی با دريا
این روزها دیگر صدای چکش و اره گالفان که بر چوب ســای 
هندی کوبیده می شد به گوش نمی رســد تا سازه اصلی لنج 
چوبی با ذوق و هنر استادکاران خبره بوشهری شکل گیرد. زیرا 
در سال های اخیر سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان محیط 
زیست تولید و ساخت هر گونه شــناورهای چوبی را ممنوع و 
شناورهایی با جنس فایبرگالس را جایگزین شناورهای چوبی 
کرده است. این موضوع سبب شده تا دیگر گالفی یا لنج سازی به 
عنوان یکی از قدیمی ترین هنرهای دستی ایران، رونق گذشته 
را نداشته باشد. حاال سازندگان قدیمی لنج و قایق به جای این 
که هنرشان را صرف ساخت میراث نیاکان خود کنند، بیشتر در 

زمینه تعمیر شناورهای چوبی موجود مشغول هستند.

معايب و محاسن لنج های فايبرگالس
با همه مزیت هایی که باعث شده لنج های فایبرگالس در مقایسه 
با دیگر شناورها، گوی سبقت را از لنج های چوبی برباید، اما باید 
گفت همان گونه  که این لنج ها زودتر ساخته می شوند، زودتر 
هم از دور خارج شــده و دیگر کارایی ندارنــد. در حالیکه عمر 
لنج های چوبی را بیش از 100 سال برآورد می کنند. برخی از 
این لنج ها با گذشت سال ها از عمرشان هنوز هم امواج دریاها 
را می شکافند؛ اما عمر شناور های فایبرگالسی به ۲0 سال هم 

نمی رســد. همچنین لنج های چوبی قابل تعمیر هســتند اما 
نمونه های فایبرگالســی معموال امکان تعمیر ندارند. بسیاری 
از لنج داران نیز می گویند که میوه ها و محصوالت کشاورزی در 
شناور های فایبرگالسی زودتر فاسد می شوند اما این محصوالت 
در لنج های چوبی مدت بیشتری سالم می مانند. همه این  موارد 
گواهی بر مزایای لنج های سنتی و چوبی نسبت به نمونه های 

امروزی تر است.

لنج سازی؛ اشتغالزا و درآمدزا 
»ســید جلیل لطیف پور« یکــی از تولیدکنندگان بوشــهری 
شناورهای فایبرگالس اســت که کارگاه تولیدی اش در بندر 
عامری از توابع شهرستان تنگســتان قرار دارد.  او از سال 60 
مشغول تولید انواع شناورهای صیادی، تفریحی و تجاری برای 
عرضه در بازار داخلی و صادرات به کشورهایی نظیر عمان است.

لطیف پور درباره وضعیت امروز لنج سازی به همشهری می گوید: 
لنج های چوبی به دلیل استقامت و مقاومت پایین در مقایسه 
با شناورهای فایبرگالس و فلزی و همچنین مشکالت زیست 
محیطی و بهداشتی، دیگر چندان مورد اقبال عموم دریانوردان 
قرار ندارد. تولید این لنج ها چندین سال است که متوقف شده و 

جای خود را به لنج های فایبرگالس و فلزی داده اند.
این فعال صنعتی با اشــاره به مدت زمان الزم برای ســاخت 
شــناورهای فایبرگالســی و فلزی، ادامه می دهد: ســاخت 
شناورهای فایبرگالس بین 4 تا 6 ماه زمان می برد و حدود ۲0 

ماه هم برای ساخت شناورهای فلزی زمان نیاز است.
او با اشــاره به ظرفیت باالی اشــتغالزایی صنعت لنج سازی، 
اظهار می کند: می توان این حرفه را »صنعت مادر« نامید زیرا 

برای افرادی با مهارت جوشــکاری، برق، مکانیک، آشــپزی و 
سایر حرفه ها زمینه اشــتغال فراهم می کند. بنابراین در رونق 
اقتصادی و تامین معیشت عده زیادی از مردم نقش موثر دارد. 
برای مثال در حال حاضر حدود 70نفر در کارگاه این شــرکت 
فعالیت می کنند و اگر شرایط الزم فراهم شود تا ۲00 نفر هم 
می توانند مشغول به کار شــوند. البته حوزه تعمیرات شناورها 
هم میزان اشتغال باالیی دارد و برای تعمیر هر شناور به 40 تا 

50 نفر در رسته های مختلف فنی نیاز است.
»لطیف پور« ادامه می دهد: اگرچه کشــورهایی مثل امارت به 
دنبال توسعه صنعت لنج ســازی خود و در دست گرفتن نبض 
بازار جهانی هستند اما به دلیل سابقه طوالنی ایرانی ها در این 
صنعت، نمی توانند با ما رقابت کنند. با این وجود، اگر حمایت 
دولت از فعاالن این صنعت به روال گذشــته باشــد و تجدید 
نظری اتفاق نیافتد، بیم آن می رود کــه در آینده مورد تهدید 

واقع شویم.
بندر عامری با دارا بودن اسکله چند منظوره که در استان  بوشهر 
زبانزد است و فعالیت دو شرکت بزرگ کشتی سازی تالش بندر 
و نجات دریا، ظرفیت کم نظیری در حوزه گردشگری، صنعت 

و صیادی دارد.
رئیس شورای اسالمی بندر عامری نیز با توجه به این ظرفیت ها 
به همشهری می گوید: متاسفانه در ســالیان گذشته بعضی از 
کارگاه های تولید شــناور ورشکسته شدند و این موضوع باعث 
بیکاری بیــش از 150 تا ۲00 نفر شــد. دلیل ایــن اتفاق هم 
تعطیلی کارگاه های ساخت لنج سنتی چوبی و جایگزینی آن با 

صنعت فایبرگالس بود.
دریایی اضافه می کند: درحال حاضر هم فقط چند نفر از گالفان 

زبده این خطه برای تعمیرات لنج های ســنتی و چوبی به کار 
گرفته می شوند.

رئیس اداره صنایع فلزی اســتان بوشــهر هم در گفت و گو با 
همشهری یکی از فرصت های رقابتی در استان را صنایع مرتبط 
با دریا وبه طورخاص شناورســازی عنوان می کند و می گوید: 
توجه به این صنعت، نقشــی راهبردی در توسعه استان دارد. 
درشهرستان های مختلف اســتان از جمله بوشهر، تنگستان، 
کنگان، دیر و دیلم، ۲۲ واحد شناور ســازی فعالیت می کنند 
که زمینه اشتغال  بیش از 3650 نفر را به طور مستقیم فراهم 

کرده اند.
رســول گورکی اضافه می کند: باتوجه به ســابقه و قدمت این 
صنعت دراستان، زیرساخت های الزم مانند؛ توان و دانش فنی، 
نیروی متخصص، تجهیزات پیشرفته، حوضچه خشک و... برای 

ساخت، تعمیرات و نگهداری کشتی فراهم است.
وی می افزاید: بهره برداری بهینه از این زیرســاخت ها، گامی 
موثر برای توسعه ســاخت داخل، کاهش مصارف ارزی )طرح 
جایگزینی شناورهای استیجاری خدمات دهنده به سکوهای 

نفتی(، اشتغال صنعت دریایی و... محسوب می شود.
این مسئول مشکالت عمده این صنعت در استان را نبود بازار و 
تقاضای کافی و همچنین شهرک تخصصی صنایع دریایی برای 
استقرار و تجمیع واحدهای کشتی سازی عنوان می کند و ادامه 
می دهد: اقدامات موثری از سوی دبیرخانه شورایعالی صنایع 
دریایی، سازمان برنامه و بودجه، شــرکت ملی نفت، صندوق 
توسعه ملی، ســازمان بنادر و دریانوردی و...  برای توسعه بازار 
دردست انجام اســت ولی باتوجه به ظرفیت های موجود این 

صنعت، کافی نیست.

4

 مرزهای شرقی
 دروازه بازار آسیای میانه

3,2

عصر یخبندان 
سینما در استان ها

هرسال روز ملی سینما )21شهريورماه( که فرا می رسد، عالقه مندان به سینما و جادوی پرده نقره ای از 
زوايای گوناگون به تحلیل و بررسی وضعیت موجود سینمای ايران می پردازند که بیشتر شامل مباحث 
تکنیکی و محتوايی فیلم ها می شود؛ موضوعی که در روزهای اخیر رسانه های مختلف به صورت گسترده ای 
به آن پرداخته اند. دراين میان به نظر می رسد بررسی وضعیت امکانات زيرساختی سینما در استان های 
مختلف کشور از نظرها پنهان مانده و کم تر به آن پرداخته می شود. نگاهی به سرانه کنونی صندلی های 

سینما، نشان از نامناسب بودن اين شاخص در بسیاری از استان های کشور دارد. براين اساس در 
پرونده ويژه ای به بررسی وضعیت زيرساخت های سینمايی در استان های مختلف پرداخته ايم.
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هرسال روز ملی سینما )21شهریورماه( که فرا می رسد، عالقه مندان به سینما و جادوی پرده نقره ای از 
زوایای گوناگون به تحلیل و بررسی وضعیت موجود سینمای ایران می پردازند که بیشتر شامل مباحث 
تکنیکی و محتوایی فیلم ها می شود؛ موضوعی که در روزهای اخیر رسانه های مختلف به صورت گسترده ای 
به آن پرداخته اند. دراین میان به نظر می رسد بررسی وضعیت امکانات زیرساختی سینما در استان های مختلف 
کشور از نظرها پنهان مانده و کم تر به آن پرداخته می شود. نگاهی به سرانه کنونی صندلی های سینما، نشان از 
نامناسب بودن این شاخص در بسیاری از استان های کشور دارد. براین اساس در پرونده ویژه ای به بررسی وضعیت 
زیرساخت های سینمایی در استان های مختلف پرداخته ایم و تعداد سینماهای فعال در هر استان، وضعیت پراکندگی 
آنها، شهرستان های محروم از سینما، اقدام های انجام شده برای تقویت زیرساخت های سینمایی در استان ها و همچنین 

بررسی وضعیت سینماها پس از همه گیری ویروس کرونا از دیگر محورهای این گزارش است که در ادامه می خوانید.

قم
 اســتان قم با داشــتن 

7سینمای فعال و حدود 3هزار صندلی سینمایی، جزو 
استان های کم برخوردار ازنظر سرانه صندلی های سینما محسوب می شود. همه 
سالن های سینمایی در شهرقم ساخته شــده و 2شهرستان تازه تأسیس جعفرآباد و 
کهک از داشتن سینما محروم هستند. درحال حاضر 3سالن سینما در مجتمع بازارشهر 
ابتدای منطقه پردیسان و یک سالن هم در کتابخانه مرکزی قم در دست ساخت است 
که اگر این طرح ها به پایان برسد، تعداد صندلی های سینمایی در قم به حدود 4هزارو 
200صندلی می رسد. بررسی ها نشان می دهد تعداد صندلی های سینما در قم براساس 
سرانه درنظر گرفته شده، باید بیش از 10هزارصندلی باشد. پس از همه گیری کرونا و 
تعطیلی مکرر سالن های سینما، فعاالن بخش خصوصی در حوزه سینما انگیزه ای برای 
ادامه فعالیت دراین صنف ندارند. در سال جاری سالن های سینما فقط حدود یک ماه 
پذیرای عالقه مندان بودند و این موضوع سبب شده سینماداران با ضرر و زیان مواجه 
شوند. ازسوی دیگر اقبال مردم به پلتفرم های جدید بیشتر شده است؛ اکنون به نظر 
می رسد شبکه نمایش خانگی در دوره ای که سینماها تعطیل بودند، جایگزین سینما 

شده و رغبت مردم به حضور در سالن های سینما، دیگر مانند گذشته نیست.

مرکزی
درحال حاضر تنها 4سینمای فعال در استان مرکزی وجود دارد و به جز اراک، خمین، 
ساوه و محالت، دیگر شهرستان های این استان سینما ندارند. با این حال در شازند و 
آشتیان مجوز سینمای سیار صادر شده و ســالن هایی هم هستند که شرایط اکران 
فیلم را دارند، اما به صورت رسمی مجوز فعالیت ندارند. درحالی که سال های گذشته 
2سینما در اراک فعال بود، اما اکنون تنها یک سینما فعالیت دارد. سینمافرهنگ از 
2سال گذشته به دلیل اختالف شــرکا به تعطیلی کشیده شد، سینمای شهرصنعتی 
در مالکیت شهرداری است و مجتمع ستارگان نیز با وجود اینکه مجتمع  فرهنگی - 
سینمایی است و امکان اکران فیلم دارد، اما هیچ فعالیت سینمایی ندارد. در ساوه هم 
براساس تفاهم نامه ای که بین وزارت ارشاد و شهرداری به امضا رسیده، مقررشد یک 
سالن سینما ساخته شود. وزارت ارشــاد 2سال پیش 700میلیون تومان اعتبار برای 
تجهیز این سالن اختصاص داد، اما تنها گودبرداری انجام شد و این پروژه معلق ماند. 
در شهرهای مهاجران و شازند هم یک ســینما مجوز فعالیت دارد، اما فعال نیست و 

سینماداران که از کرونا متضرر شده اند، انگیزه ای برای ادامه فعالیت ندارند.

اردبیل
اســتان اردبیل با جمعیتی بیش از یک میلیون و 200هزارنفر، تنها 5سینمای فعال 
و نیمه فعال دارد و 7شهرســتان این استان )نیر، نمین، ســرعین، گرمی، بیله سوار، 
انگوت و کوثر( بدون سینما هستند. سینمای شهرســتان های خلخال، پارس آباد و 
مشگین شهر نیز به صورت نیمه فعال بوده و اکنون فقط 2سینما در مرکز استان فعال 
است. در 5سال گذشته و قبل از همه گیری کرونا، شــاهد ارتقای سطح سینماهای 
اســتان اردبیل بودیم و اقدام های مناسبی نیز ازســوی مالکان و هم ازطرف وزارت 
فرهنگ وارشاداسالمی انجام شد که ارتقای سامانه صوتی و تصویری و بهبود کیفیت 
مبلمان از فعالیت های انجام شــده بود. با این وجود درحالی که شــاهد گرم شــدن 
سالن های سینما باحضور تماشاگران بودیم، همه گیری ویروس کرونا همه برنامه ها 

را به هم ریخت و در 18ماه گذشته استقبال چندانی از سالن های سینما نشده است. 

زنجان
استان زنجان ازنظر برخورداری از سالن های ســینما وضعیت مناسبی ندارد و فقط 
۶دهم درصد از ظرفیت کشــوری را به خود اختصاص داده است و با ۹31صندلی، در 
رتبه 28کشور دراین حوزه قرار دارد. شهرستان های زنجان، خدابنده، طارم و خرمدره 
سینما دارند، اما شهرســتان های ابهر، ایجرود، سلطانیه و ماهنشان از داشتن سینما 
محروم هستند. ازسوی دیگر سینماها در شهرســتان ها فعالیت مستمر ندارند و در 
مرکز استان نیز سینما قدس در سال های گذشته تخریب شده و حاال سینما بهمن، 
تنها سینمای فعال مرکزاستان است. در زمان وضعیت قرمز کرونا، سینماهای زنجان 
تعطیل بود که سبب رکود سالن ها شد. از اقدام های انجام شده برای بهسازی سینماها 
در استان می توان به راه اندازی سالن شماره2 در سینما بهمن زنجان اشاره کرد. این 
سالن با گنجایش حدود 30 صندلی، ظرفیت این ســینما را به 2۶5صندلی رساند. 
مسئوالن می گویند ساخت پردیس سینمایی با مجموعه ای از سالن های نمایش فیلم 

در محل سینما قدس را به زودی آغاز خواهند کرد.

بوشهر
در استان بوشــهر تنها شهرستان های 

بوشهر، دشتستان و جم سینمای فعال دارند و 7شهرســتان دیگر از داشتن سینما 
محروم هستند. این درحالی است که تنها سینمای دشتستان، یعنی سینمای جوان 
برازجان نیز از اســفندماه13۹8 به دلیل فرســودگی تجهیزات فنی، تعطیل است. 
درحال حاضر مجموع سالن های فعال، نیمه فعال، غیرفعال و آماده بهره برداری استان 
12سالن است و از این تعداد، 5سالن عمومی و 3سالن هم که مربوط به شرکت های 
نفتی و پتروشیمی است، به صورت اختصاصی فعالیت می کنند. مهم ترین اقدام های 
انجام شده در زمینه توسعه زیرساخت های سینمایی دراستان شامل پیگیری ساخت و 
راه اندازی سالن سینما در شهرستان های گناوه و کنگان و همچنین انعقاد تفاهم نامه با 
سازمان امورسینمایی برای به روزرسانی تجهیزات نمایش فیلم در برخی سینماهاست. 
همچنین تالش هایی برای دریافت مجوز تبدیل ســالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی 
- هنری »آفتاب« شــهرجدید عالی شهر به سالن ســینما هم انجام شده است. همه 
شهرستان های بوشهر زیرپوشش طرح سینما سیار هستند، اما به دلیل محدودیت های 

کرونایی، درحال حاضر سینماهای سیار در استان فعالیتی ندارند.

گلستان
  گلستان، اســتانی با یک میلیون و۹00هزارنفر جمعیت، 5مجمتع سینمایی با 8پرده 
شــامل ســینما عصرجدید گرگان 2پرده، ســینما 22بهمن گرگان 2پرده، سینمای 
خصوصی پردیس کاپری 2پرده، ســینما هجرت گنبدکاووس و سینما بهمن آزادشهر 
هرکدام یک پرده است. البته تمرکز این پرده های ســینمایی نیز درمرکز استان است. 
ازمجموع 32شهر این استان، در 14شهر هیچ سینمایی وجود ندارد. بندرگز، بندرترکمن، 
علی آباد، کردکوی، مینودشــت، آق قال، کالله، رامیان، مراوه تپه، گمیشان و گالیکش 
ازشهرهایی به حساب می آیند که فاقد هرنوع امکانات سینمایی هستند. همچنین بنا به 
اعالم سازمان سینمایی کشور و تأیید حوزه هنری گلستان، در سال گذشته و در دوران 
همه گیری ویروس کرونا، مراکز سینمایی استان حدود 11میلیارد ریال متضرر شده اند.

هرمزگان
 در اســتان هرمزگان با حدود یک میلیون و 800هزارنفر جمعیت، 13شهرســتان و 
50شهر، 5مجتمع سینمایی با تمرکز ویژه در بندرعباس، به عنوان مرکز استان، وجود 
دارد. سینماهای ستاره جنوب در بندرعباس، سینما ستاره شهر در بندرعباس، سینما 
ستاره بندرعباس، سینما فرهنگ میناب و سینما کودک ابوموسی مجموع سینماهای 
هرمزگان هستند. شهرستان های قشم، بندرلنگه، رودان، حاجی آباد، پارسیان، جاسک، 
خمیر، بستک، سیریک و بشاگرد در هیچ یک از شهرهای خود مجتمع سینمایی دائم 
یا موقت ندارند. همچنین بنا بر اطالعات ثبت شده در سامانه جامع سینماهای کشور، 
سینما ستاره بندرعباس، به عنوان بزرگ ترین ســینمای استان، در دوره همه گیری 
ویروس کرونا و سال گذشــته فقط 50میلیون تومان درآمد داشــت و این عدد برای 
سینما کودک ابوموسی به 300هزارتومان طی یک سال گذشته رسیده است. همچنین 
گزارش های رسانه های محلی این استان حاکی از تغییر کاربری برخی از همین معدود 

ساختمان های سینمایی طی یک سال و نیم گذشته به دلیل رکود شدید است.

لرستان
در استان لرستان، شهرســتان های الیگودرز، درود، بروجرد و خرم آباد سینما دارند. 
با توجه به هزینه بر بودن راه اندازی و ســاخت سینما، تمام سالن های اداره فرهنگ و 
ارشاداسالمی که مجتمع های فرهنگی - هنری بوده اند، درحال تجهیز به سامانه های 
پخش دیجیتال هســتند؛ یعنی دســتگاه آپارات قدیمی تبدیل به پخش دیجیتال 
باکیفیت شده و مانند یک ســینما عمل می کند. با این کار، شهرستان های پلدختر، 
کوهدشت و دلفان به سامانه پخش دیجیتال مجهز شده اند که فرقی با سینما ندارد. 
شهرستان هایی مانند رومشکان، دوره چگنی و ازنا نه تنها سینما ندارند، بلکه سالن 
مربوط به اداره فرهنگ وارشاداسالمی هم ندارند یا این سالن ها تجهیز نشده و نمی توان 
از دستگاه های جدید برای پخش استفاده کرد. این درحالی است که با کمک انجمن 
سینمای جوانان و معاونت سینمایی، دراین شهرها سینما سیار فعال شده است. با این 
وجود در دوره همه گیری ویروس کرونا فعالیت سینماهای استان با ظرفیت محدودی 
انجام می شود و می توان گفت این روزها سینماهای لرستان دوران رکود را پشت سر 

می گذارند.

چهارمحالوبختیاری
استان چهارمحال وبختیاری 5سینما دارد که از این 
تعداد، 3سینما در شهرستان شهرکرد و 2سینما هم در بروجن فعالیت می کنند. از 
همین رو 8شهرستان دیگر استان از امکان ســینما بی بهره هستند؛ هرچند به گفته 
مسئوالن مقرر شده یک سینما به زودی در یکی از شهرستان های استان ایجاد شود، 
اما جزئیات بیشتری از این طرح در دست نیست. اینها درحالی است که در خردادماه 
امسال نخستین پردیس سینمایی چهارمحال وبختیاری و دومین کافه سینما روباز 
کشور در شهرکرد گشــایش یافت. برای بهره برداری از این طرح، بیش از ۶0میلیارد 
ریال هزینه شده است. ظرفیت یکی از 4ســالن  این پردیس 220نفر و 3سالن دیگر 
حدود ۶0نفر است و سالن روباز نیز ظرفیت متغیر برحسب تعداد صندلی ها دارد. در 
دوران اوج همه گیری ویروس کرونا، تنها ســینما بهمن شهرکرد، آن هم با 30درصد 
ظرفیت به فعالیت خود ادامه داد. به گفته مســئوالن مربوط، نگهداری فضای سینما 
و پرداخت حقوق کارکنان ازجمله هزینه هایی اســت که سینماداران طی تعطیالت 
دوران همه گیری ویروس کرونا متحمل می شــوند و نمی توان میزان مشخصی برای 
سایر زیان های حوزه سینما و تئاتر تعیین کرد، چراکه در برنامه های بلندمدت نیز خلل 
وارد می کند و ازدست دادن مخاطبان و هزینه های فرهنگی بسیار هنگفتی درپی دارد.

کرمانشاه
در گذشته کرمانشاه یکی از اســتان های بزرگ در صنعت سینما با 10سالن بود که 
در سایه غفلت مســئوالن، یکی پس از دیگری به مخروبه های بزرگ یا به پارکینگ 
تبدیل شدند و حاال دراســتان 2میلیون نفری کرمانشاه، از میان ۶سینمای موجود، 
تنها 2سینمای آزادی و فرهنگ در شهر کرمانشاه فعال هستند. همچنین مقرر شده 
مجتمعی با عنوان پردیس امید در شهر اسالم آباد غرب، یک سینما در هرسین و یک 
سینمای دیگر نیز در پاوه راه اندازی شــود که در مرحله مطالعات فنی و طراحی قرار 
دارند. در شهر کرمانشاه نیز عملیات ساخت پردیس پیروزی در دست اقدام است. به جز 
شهرستان پاوه که سالن فعالی با عنوان سینما فرهنگ دارد، هیچ یک از شهرستان های 
استان، به جز خود شهر کرمانشاه، دارای سینمای فعال نیستند. در سال گذشته در فاز 
نخست طرح توسعه سینماهای حوزه هنری، در سینما آزادی کرمانشاه 2سالن ویژه 
با ظرفیت 18نفر به این سینما افزوده شد و این سینما همراه با یک کافی شاپ مجلل 
به پردیس سینمایی تبدیل شد  . در فاز3 طرح توسعه سینماهای حوزه هنری هم قرار 
است سینما پیروزی کرمانشــاه در قالب یک مجتمع تجاری و فرهنگی، به پردیسی 
8طبقه با 7سالن مدرن و مجهز تبدیل شود و طبقه آخر مجتمع هم یک سالن روباز 
چهارفصل داشته باشد، اما به دلیل همه گیری ویروس کرونا اجرای این طرح به تعویق 
افتاده است . بررسی آمارها نشــان می دهد از ابتدای سال جاری تاکنون، سینماهای 

کرمانشاه فقط حدود300میلیون تومان فروش داشته اند.

کردستان
استان کردستان 14ســینما دارد که 13ســینما مربوط به حوزه هنری و یک سینما 
متعلق به بخش خصوصی است. درکردســتان با وجود 11شهرستان و 32شهر، تنها 
4شهر سنندج، سقز، مریوان و بیجار دارای سالن ســینما هستند و بسیاری دیگر از 
شهرهای استان از داشتن ســینما محروم مانده اند.  پردیس سینما بهمن سنندج با 
7سالن، پردیس سینمایی مریوان با 3سالن، پردیس سینمایی آزادی بیجار با 2سالن 
و پردیس سینمایی مهر سقز با 3سالن درمجموع هزارو 725صندلی دارند. بررسی ها 
نشان می دهد کردستان همواره جزو استان های برخوردار از سینماهای مجهز محسوب 
 شده است. گالری، کافی شاپ، کافه کتاب، انتشارات سوره و تجهیزات صوتی و تصویری 
پیشرفته از ویژگی های ســینماهای 4شهرستان کردستان اســت. کامیاران، قروه، 
سروآباد، بانه، دهگالن، دیواندره از داشتن سینما محروم هستند. با این وجود، میزان 
برخورداری مردم کردستان از صندلی های سینما، نسبت به میانگین کشوری بیشتر 
است. کردستان در دوره همه گیری ویروس کرونا 34درصد به ظرفیت سینمایی خود 
اضافه کرده است. طی یک سال گذشته با افتتاح پردیس سینمایی مهر سقز یک سالن 
اصلی باظرفیت 4۶0نفر و 2ســالن 4۶نفری به سالن های ســینمایی استان اضافه 
شده است. ساخت این پردیس در سال 13۹۹ آغاز شد و در سال جاری به بهره برداری 
رسید. آمارهای اعالم شده نشان می دهد در۶ماه اخیر 15هزارنفر در سینما های استان 
فیلم دیده اند که 10هزارنفر در پردیس سینمایی سنندج، 4هزارنفر در پردیس مهر 

سقز و هزارنفر هم در پردیس سینمایی بیجار حضور داشته اند.
 

سیستانوبلوچستان
اکنون در کل استان سیستان وبلوچستان 
3ســینما و به صورت محدود فعالیت می کنند که 2ســینما در 
زاهدان و یک سینما هم در زابل فعال است. دراین میان سینما هالل زاهدان که 
متعلق به سازمان هالل احمر سیستان وبلوچستان است، با یک سالن با ظرفیت 
5۶0نفر و زیربنای 3هزار و 200مترمربع، تاحدی نیاز مرکز استان را برای داشتن 
سالن مناســب رفع می کرد، اما همه گیری ویروس کرونا آسیب های اقتصادی 
جدی  به این مرکز فرهنگی وارد کرده اســت. همچنین »تاالر اشراق« اداره کل 
فرهنگ وارشاد اسالمی مرکز استان به سالن سینما تبدیل شده و دراین تاالر که به 
سینما اشراق معروف است، فیلم های سینمایی برای عالقه مندان پخش می شود. 
سینما هامون نیز تنها سینمای شهرستان زابل است که از رونق خوبی برخوردار 
نیست. گفتنی است نخستین و قدیمی ترین سالن نمایش فیلم در زاهدان در سال 
1325 توسط فردی هندی تبار به نام»ملک« افتتاح و این مکان به عنوان »سینما 
َملِک« نامگذاری شد. این سینما زمانی تأسیس شــد که هنوز تلویزیون و رادیو 

دراین شهر وجود نداشت.

یزد
 استان یزد تنها در مرکز اســتان 2سینمای فعال شامل ســینما جام جم و پردیس 
سینمایی تک با چند سالن دارد. مخاطبان شهرستانی برای تماشای فیلم ها به شهر 
یزد می آیند و در موارد محدود هم برخی فیلم ها در سالن های نمایش اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی اکران می شود. از 11شهرستان استان، تنها مرکز استان یعنی شهر 
یزد 2سینما دارد. قدیمی ترین سینمای یزد، ســینما فرهنگ در خیابان انقالب بود 
که بعدها به دلیل عدم درآمدزایی، تغییر کاربری یافت و به فروشگاه عرضه موادغذایی 
تبدیل شد. دومین سینمای یزد، سینما ایران بود این سینما هم بعد از مدتی فعالیت 
به دلیل عدم استقبال شهروندان و با وجود اینکه در مرکزشهر واقع شده بود و دسترسی 
مناسبی هم داشت، به دالیل نامشخصی تعطیل شد. در ادامه سینما جام جم با 2سالن 
و پردیس سینمایی تک با 5ســالن فعالیت خود را در استان آغاز کردند که بیشتر در 
روزهایی که نرخ بلیت نیم بها است، مورد استقبال مخاطبان قرار می گیرند. استقبال 
یزدی ها از فیلم ها تاحد زیادی به فروش آنها در ســینماهای تهران بستگی دارد، اما 
در شرایط همه گیری ویروس کرونا، به دلیل محدود شدن اکران ها، تعداد مخاطبان 

سینماهای یزد هم کم تر شده است.

اصفهان
استان اصفهان حدود 30سینما با 54سالن و 13هزار صندلی دارد. از بین سینماهای 
استان، 8ســینما در شهرســتان اصفهان و سایر ســینماها در شــهرهای کاشان، 
شاهین شهر، زرین شــهر، فوالدشــهر، نطنز، نجف آباد، گلپایگان، دهاقان، برخوار، 
اردستان، خمینی شهر، سمیرم، داران، فریدونشــهر، بادرود، شهرضا، میمه و نایین 
قرار دارند. البته چادگان، تیران و کرون، خوانســار و مبارکه هنوز سینما ندارند. در 
سال های اخیر اهتمام ویژه ای برای توسعه زیرساخت های سینمایی در استان اصفهان 
صورت گرفته که افزایش سالن ها و صندلی های سینمایی را به همراه داشته است. براین 
اساس در فاز نخست توسعه سینماهای حوزه هنری در سراسر کشور، 4سالن سینمایی 
دیگر به چرخه اکران استان اضافه شد. از آغاز همه گیری ویروس کرونا تاکنون 4بار 
سینماهای اســتان تعطیل و متحمل زیان های سنگینی شده اند. سینماهای استان 
در شرایط کرونایی با 50درصد ظرفیت کار می کنند که حتی با سفید شدن وضعیت 
شهرها حدود یک سال به طول می انجامد تا سینماها احیا شوند و به رونق گذشته خود 
بازگردند. با احتساب جمعیت 5میلیون و 200هزارنفری استان اصفهان، درحال حاضر 

به ازای هر 400نفر، یک صندلی سینما وجود دارد.

ایالم
استان ایالم با جمعیتی بیش از 580هزارنفر، در کنار همه محرومیت هایی که دارد، 
از امکانات فرهنگی مناسب بهره ای نبرده و تنها سینمای این استان نیز چند سال 
پیش به ویرانه و پس از آن به محل پارکینگ خودروها تبدیل شد. حاال مردم ایالم 
از استان شان به عنوان »استان بدون سینما« نام می برند و به اسکلتی فلزی که قرار 
است در آینده ای نامعلوم تبدیل به سینما »امید« شود، دل خوش کرده اند تا شاید 
بتوانند فیلم های روز را روی پرده نقره ای تماشــا کنند. 1۶مردادماه سال13۹8 
کلنگ ساخت سینما امید شهر ایالم ازسوی شــهرداری و با مشارکت اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ایالم به زمین زده شد تا شاید بتوان نبود سینما را 
دراین شهر جبران کرد، اما با گذشت نزدیک به 2سال، ساخت این سینمای شهر 

ایالم همچنان سرنوشت نامعلومی دارد.

همشهری در پرونده ویژه ای وضعیت زیرساخت های سینمایی در استان ها و حال  و روز آنها پس از همه گیری 
ویروس کرونا را بررسی کرده است

عصریخبندانسینمادراستانها
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خراسانشمالی
اســتان خراسان شــمالی بــا جمعیت 
۸۶۳هزارنفری، دارای ۹سالن سینما با ۲هزارو۲۷۴صندلی و 
۱۲سالن نمایش است. سینماهای گلشن و عمیق در شهر بجنورد، سینما غدیر در 
شهر شیروان، سینما نسیم در شهر اسفراین و سینما آشخانه در شهر آشخانه 5سینمای 
استان به شمار می روند. به گفته مسئوالن فرهنگ و ارشــاد اسالمی خراسان شمالی، 
ظرفیت ســالن های نمایش فیلم از سال۱۳۹0 رشــد بیش از ۳/5برابری داشته است. 
همچنین دراین بازه زمانی تعداد سالن های سینما از یک به ۹سالن رسیده است. عالوه 
براین پردیس ۷سالنی »مهر هماگ« به عنوان پیشرفته ترین سینمای خراسان شمالی، 
به زودی ازسوی حوزه هنری در مرکز استان راه اندازی می شــود. این مجموعه دارای 
۷سالن ســینما همراه با ســالن اختصاصی کودک، مجموعه بزرگ کتاب سوره مهر، 
گالری، پالتو، سالن کنسرت و سینمای سه بعدی است تا مردم بجنورد نیز صاحب یک 
پردیس سینمایی مجهز شــوند. هرچند که همه گیری ویروس کرونا سبب وارد آمدن 
خسارت های سنگینی به سینماهای اســتان و بیکاری کارکنان این سینماها شد، اما 

بازگشایی مجدد سینماها رونق را تا حدودی به این مراکز فرهنگی بازگردانده است.

قزوین
 شهرقزوین با جمعیتی نزدیک به ۶00هزارنفر، ۲سینما بیشتر ندارد که درمجموع فقط 
5۴5نفر گنجایش دارند و ۲سینمای ســیار هم در شهرهای تاکستان و آبیک فعالیت 
می کند. قزوین یک انجمن سینمای جوان هم دارد که ساالنه ۱۲0هنرجو در رشته های 
فیلم سازی، عکاسی و تصویربرداری از آموزش های آن بهره  می برند.همچنین بیش از 
یک دهه است که از تعطیلی سینما ملت در شهر قزوین می گذرد و هرچند بارها برای 
نوسازی یا واگذاری آن به سرمایه گذار جدید تصمیم گیری شده، اما عمال اتفاق جدیدی 
برای این سینمای قدیمی نیفتاده است. اکران نشدن فیلم های روز هم موجب استقبال 
کم تماشاگران می شود. یکی از سینماهای این شهر که تحت نظارت حوزه هنری قرار 
دارد، گاهی فیلم های روز را پخش می کند و گاهی نیز برای همایش ها و مراسم خاص و 
شب شعر استفاده می شود. سینماهای قزوین اکنون برای رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
با ۳0درصد ظرفیت، مخاطبان را پذیرش می کنند وافزایش هزینه ها صاحبان سینماها 
را دچار مشکل کرده اســت. در دوره همه گیری ویروس کرونا اقبال عمومی نسبت به 
سینماهای قزوین کاهش چشمگیری داشت و بسیاری از سینماداران و اهالی فرهنگ 
و هنر استان متضرر شدند، اما سال گذشــته برای نخستین بار، عالوه بر سینما مهتاب، 

سینما بهمن هم میزبان جشنواره فیلم فجر شد و استقبال بیشتری صورت گرفت. 

گیالن
گیالن ۱0سینمای فعال دارد؛ یعنی به ازای هر ۲۳0هزارنفر، یک سالن و هر 5۱۷نفر، 
یک صندلی موجود اســت. در ســال های اخیر یک ســینما هم در تالش راه اندازی 
شده اســت. البته در ســال های اخیر ۴ســینما به دالیل مختلف غیرفعال شده اند. 
این درحالی است که 5دفتر انجمن ســینمای جوانان هم در شهرستان های رشت، 
رودبار، الهیجان، بندرانزلی و تالش در حوزه آموزش و تولید آثار ســینماگران جوان 
فعالیت مســتمر دارند. البته مجوزهای الزم برای ایجاد پردیس سینمایی گیالن با 
۳سالن سینما در رشت به یکی از سرمایه گذاران این عرصه واگذار شده است. یکی از 
چالش های موجود کهولت سن مالکان سینما، وراثتی بودن و تعدد شرکاست که  کار 
ترمیم سالن ها را سخت تر می کند. همچنین سینماهای گیالن از داشتن سامانه تهویه 
مطبوع، صندلی های استاندارد، امکانات رفاهی ضروری و ظاهر مناسب نیز تاحدودی 
بی بهره هستند. همچنین همه سینماهای گیالن در دوره همه گیری ویروس کرونا با 
ظرفیت 50درصد فعالیت کردند، اما در اغلب روزها به دلیل قرمزبودن وضعیت شهرها، 
بسته بودند که ضرر سینماداران و تهیه کنندگان سینما را به دنبال داشته است. از دیگر 
عوامل اســتقبال کم مردم، عدم اکران فیلم های روز بود، درحالی که هنگام برگزاری 

جشنواره فجر در رشت و اکران فیلم های روز، استقبال خوبی از سینماها شد. 

سمنان
شاهرود، گرمســار، دامغان و سمنان تنها شهرهای دارای ســینمای فعال در استان 
سمنان هســتند که ۶ســینمای قابل فعالیت با ۸ســالن دارند و مجموع ظرفیت 
صندلی های این سالن ها به ۲هزارو۶00عدد می رسد. جدیدترین سینمای ساخته شده 
در سمنان هم پردیس سینمایی خلیج فارس است که ۳سالن با ظرفیت ۲۹0صندلی 
دارد. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ســمنان نیز بــرای اکران فیلم های 
رده های سنی پایه، بیش از یک دهه است که ســالن آمفی تئاتر این نهاد را به سینما 
تبدیل کرده است. اداره کل فرهنگ و ارشاداســالمی سمنان نیز طی چند سال اخیر 
برخی از سالن های آمفی تئاتر را به امکانات سینمای دیجیتال مجهز کرده، اما به جز 
برخی مواقع مانند اکران فیلم های جشنواره  فجر یا روی پرده رفتن بعضی فیلم های 
شاخص سینمای کشور، معموال اســتقبال از اکران فیلم ها در استان سمنان چندان 
قابل توجه نبوده است؛ تا جایی که سینما باران شهر سرخه که از سال۱۳۹۳ آغاز به کار 
کرده بود، در سال۱۳۹۷ به دلیل اســتقبال پایین مردم از تماشای فیلم ها در سینما، 
تعطیل شد. پس از همه گیری ویروس کرونا نیز این روند ضعیف استقبال از حضور در 

سینما ادامه یافت و بر مشکالت سینماداران افزود.

البرز
استان البرز ۱۶سالن سینمای فعال با ظرفیت حدود ۳هزارنفر دارد که این تعداد برای 
استانی با جمعیت ۳میلیونی بسیارکم است. ســینماهای هجرت، ساویز و مجموعه 
پرشین سینما از سینماهای کرج هستند. سینما فردیس و سینما سپهر در شهرستان 
فردیس، مجتمع سینمایی ۹دی در هشتگرد، سالن امام علی)ع( در نظرآباد و سالن 
فرهنگسرای غدیر در محمدشهر نیز در شهرستان های البرز فعالیت دارند. جانمایی 
بعضی از سینماها در استان مانند سینما سپهر در شــهرک وحدت فردیس و حتی 
سینما پرشین هم مناسب نیســت و تماشــاگر چندانی ندارند. سینما سپنتا و یک 
مجموعه سینمایی در مشکین دشــت هم درحال ساخت است. شهرستان طالقان و 
اشتهارد نیز سینما ندارند و قراراست شــهرداری سینماهجرت کرج را تخریب کرده 
و زمینی برای ساخت ســینمای جدید درنظر بگیرد که این طرح هنوز به سرانجام 
نرسیده است. البته در یک سال ونیم گذشــته همه گیری ویروس کرونا سینماهای 
البرز را دچار رکود کرده است. سینماداران رغبتی برای اکران فیلم های جدید ندارند و 
تماشاگران هم به دلیل ترس از ابتال به ویروس کرونا، سینما را از تفریحات خود حذف 
کرده اند. هرچند سازمان سینمایی کشور در قالب تســهیالت بانکی در یک مرحله 
۱0میلیون تومان به هر سالن سینما اختصاص داده تا سینماداران با این مبلغ بتوانند 
الاقل ازپس پرداخت هزینه گاز، برق و آب ســالن خود برآیند، اما این تسهیالت در 

مقابل ضرر و زیانی که آنها دیده اند، بسیار ناچیز است.

خراسانرضوی
در استان خراسان رضوی با وجود ۳۳شهرستان، تنها ۱۳سینمای فعال وجود دارد. 
در مشهد 5پردیس ســینمایی با ۲۸ســالن فعالیت دارند و در دیگر شهرستان های 
اســتان هم به صورت پراکنده ۸پردیس سینمایی با ظرفیت ۲0ســالن وجود دارد. 
درحال حاضر ۷پردیس سینمایی با ظرفیت ۲۹ســالن هم درحال ساخت است که 
درصورت توجه مسئوالن و تأمین اعتبار، به زودی به بهره برداری می  رسند. دراین میان 
در خراسان رضوی نیز مانند دیگر استان ها، ازطریق حمایت های سازمان سینمایی 
کشور، افراد فعال در ساخت سالن سینما به صورت مادی و معنوی حمایت می شوند. 
بعد از همه گیری ویروس کرونا و رکود ســینماهای استان، در سال گذشته اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان با همکاری شــهرداری مشهد یک اعتبار حمایتی به 
مبلغ یک میلیارد و ۳00میلیون تومان به صورت خرید و پیش خرید بلیت های سینما 
برای سینماهای شهرمشهد درنظر گرفت. یکی دیگر از اقدام هایی که ازسوی سازمان 
سینمایی و انجمن سینمای جوان خراسان رضوی انجام شد، اکران فیلم های سینمایی 

ازسوی ۸سینمای سیار در شهرستان های فاقد سینما بوده است.

آذربایجانشرقی
درحالی که تا قبل ازسال۱۳۹۲ در آذربایجان شرقی فقط ۸مجموعه سینمایی وجود 
داشت، اما در 5سال اخیر توجه ویژه ای به ساخت سینما با محوریت بخش خصوصی 
در استان شده و با سرمایه گذاری های صورت  گرفته، وضعیت سینماهای آذربایجان 
شرقی قابل مقایسه با گذشته نیست. ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی به ساخت 
مجتمع ها و پردیس های ســینمایی، زمینه ســاز رونق این هنر در آذربایجان شرقی 
شــده که ازجمله آنها می توان به پردیس های ساخته شده در مرند، اسکو و هشترود 
اشاره کرد. دراین راستا، در۴سال اخیر ۲۴سالن سینما در شهرهای مختلف این استان 
ساخته شده و تعداد سینماها به ۳0عدد رسیده است. درحال حاضردر تبریز ۱0سینما 
وجود دارد که ۶ســینما از گذشته فعال بوده و ۴ســینما نیز توسط بخش خصوصی 
ساخته شده اســت. در مراغه، به عنوان دومین شهربزرگ استان، یک سینمای فعال 
وجود دارد که ساخت پردیس سینمایی دراین شهر نیز در دستورکار قرار دارد. تا قبل 
از همه گیری ویروس کرونا، ساالنه حدود ۶00هزارنفر دراستان به سینماها می رفتند 
که این تعداد در ۲سال اخیر کاهش بسیار زیادی داشته است؛ تا جایی که حتی ظرفیت 

اعالم شده 50درصدی نیز تکمیل نمی شود.

همدان
شهرهمدان ۳سینما دارد که ۲سینمای فلسطین و قدس تحت مدیریت حوزه هنری 
و ســینما کانون نیز تحت مدیریت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان 
قراردارد. سینما فلسطین ۲0سال به دلیل بازســازی تعطیل بود و چند سالی است 
که به صورت مدرن و با تجهیزات پیشــرفته بازگشایی و یک سالن کوچک ۸0نفری 
به آن اضافه شده است. از آن جا که سالن های بزرگ سینمایی چندان مورداستقبال 
تماشاگران قرار نمی گیرد و ظرفیت این سالن ها تقریبا هیچ وقت پر نمی شود، قرار است 
سالن های سینما قدس به ۴سالن کوچک ۲50، ۱50، ۸0 و ۴0نفری تبدیل شوند تا 
به صورت همزمان ۴فیلم در آنها قابلیت اکران داشته باشد. گفته می شود این سینما در 
دهه فجر امسال بازگشایی خواهد شد. شهرستان های تویسرکان و مالیر نیز هرکدام 
یک سینما دارند و در یک سالن دومنظوره در شهرســتان کبودراهنگ فیلم اکران 
می شود. دراین میان نهاوند، رزن و بهار سینما ندارند و سهمیه راه اندازی یک پردیس 
سینمایی به اســدآباد اختصاص یافته که به بخش خصوصی سپرده شده و ۴میلیارد 
تومان هزینه دارد و تا 5سال نیز بهره برداری از آن به سرمایه گذار سپرده شده است. 
سینماهای همدان در ۲سال گذشته به دلیل همه گیری ویروس کرونا آسیب زیادی 
دیده اند، اما حوزه هنری و اداره  فرهنگ وارشاداسالمی از این فرصت استفاده کرده و 

به بازسازی و تجهیز این سینماها 
پرداخته اند.

خراسانجنوبی
خراسان جنوبی در حوزه زیرساخت های فرهنگی با کمبودهای بسیاری مواجه است و 
رکود سینماها از شاخص ترین مشکالت این بخش به شمار می رود. کیفیت نامطلوب 
سینماها و عدم نمایش فیلم های روز، سینماهای استان را با بحران مخاطب مواجه 
کرده است که دراین زمینه مسئوالن حوزه فرهنگی استان باید چاره اندیشی کنند. 
خراسان جنوبی با نرخ باالی جمعیت جوان، تنها در ۳شهرستان سینمای فعال دارد. 
هم اکنون ۲سینما در بیرجند )فردوســی و بهمن(، یک سینما در فردوس )قدس( و 
یک ســینما هم در قاین )پارک( فعال است؛ هرچند که طی یک سال گذشته سینما 
پارک قاین و سینما فردوسی بیرجند نیمه فعال بوده اند. درحال حاضر شهرستان های 
بشرویه، ســرایان، نهبندان، سربیشه و درمیان فاقد ســینما هستند. در سینماهای 
خراسان جنوبی به ازای هر 5۶0نفر، یک صندلی وجود دارد، درحالی که در وضعیت 
اســتاندارد، به ازای هر ۱00نفر، باید یک صندلی وجود داشته باشد و البته میانگین 
کشوری این شــاخص به ازای هر۴00نفر، یک صندلی است. تاکنون تنها تجهیزات 
صوتی و تصویری سینمای بهمن بیرجند نوسازی شــده و دیگر سینماها همچنان 
با وسایل قدیمی کار می کنند و گسترش استفاده از اینترنت برای دیدن جدیدترین 
آثار سینمایی و همچنین همه گیری ویروس کرونا نیز بی رغبتی جوانان به سینما را 

به دنبال داشته است. 

مازندران
استان مازندران زمانی حدود ۴0سالن سینمای فعال داشت. ورود سینما به این استان 
حدود یک قرن قدمت دارد؛ از زمانی که آلمانی ها و روس ها دراین استان دستگاه های 
آپارات را برای اکران فیلم روشــن کردند تا امروز که ۲0سالن سینما در ۱۳مجموعه 
سینمایی استان با مالکیت های دولتی و خصوصی مشغول فعالیت هستند، سالن های 
زیادی ساخته و تخریب شده اند و هیچ اثری از برخی از آنها وجود ندارد. سینماهای 
مازندران حدود ۴هزارو500صندلی دارند. البته عمدتا براساس ضوابط کرونایی این 
سینماها تعطیل هستند و درصورت باز بودن نیز استقبال چندانی دیده نمی شود. در 
ساری نیز ۲سالن سینما سپهر و یک سالن سینما کانون فعالیت می کند. بابلسر، ساری، 
رامسر، نوشهر، بابل، آمل، قائمشهر، بهشــهر، محمودآباد و چالوس شهرهای دارای 
سینما در مازندران هستند. طی سال های اخیر با ورود بخش خصوصی در ۳مجموعه 
تفریحی آرامش رامسر، اکسین آمل و سیمرغ محمودآباد ۸سالن سینما ساخته شد. 
آخرین اقدام دولتی انجام شده برای توســعه زیرساخت های سینمایی در مازندران، 
تخریب سینمای قدیمی ایران ســاری و کلنگ زنی برای ساخت پردیس سینمایی 
ایران در اوایل اردیبهشت ماه سال جاری است که هنوز جز تخریب ساختمان، اقدام 

دیگری انجام نشده است.

آذربایجانغربی
با وجود اینکه در دهه های گذشته ۲۳ سینما در آذربایجان غربی فعال بود، اما تعداد 
سینماهای فعال استان روز به روز کاهش یافت تا جایی که قبل از همه گیری ویروس 
کرونا تعداد سینماهای فعال استان به ۴عدد رسید و این سینماها هم به لیل فرسوده 
بودن و عمر بیش از 50ســال، به صورت نیمه فعال دایر بوده اند. در شهرهای اشنویه، 
سلماس، شاهین دژ، نقده، ماکو و خوی هم سالن های سینمایی  وجود دارد که فعال 
بدون استفاده هستند. با همه گیری ویروس کرونا وضعیت سینماها در استان بازهم 
رو به افول گذاشت و اکنون تنها ۲سینما با ۳ســالن در شهرستان ارومیه فعال بوده 
و بقیه تعطیل هستند. فرسودگی ساختمان ســینماها و به روز نشدن تجهیزات آنها 
و نبود فیلم های مخاطب پســند در کنار کم توجهی مســئوالن استانی، از مهم ترین 
دالیل تعطیلی سینماهای آذربایجان غربی بوده است. برخی از ساختمان های فرسوده 
سینمایی در استان هم درحال تغییر کاربری هستند. به عنوان مثال سینما فرهنگ 
ارومیه هم درحال حاضر محل اداری حوزه هنری اســتان آذربایجان غربی اســت و 
کارکرد سینمایی ندارد. بازسازی سینما انقالب ارومیه نیز با قدمتی بیش از 50سال 
از سال۱۳۹۸ آغاز شد، اما با همه گیری ویروس کرونا و گرانی روزافزون قیمت مصالح 

ساختمانی، روند بازسازی آن بسیار کند شده است. 

کرمان
کرمان، استاني است که صنعت فیلم سازي آن رو به پیشرفت است، اما از به روزشدن 
ابتدایي ترین امکانات صوتي و تصویري در ســینماهایش عقب مانده و عمر متوسط 
سینماهاي کرمان بیش از ۳0سال است. استان کرمان با جمعیتی درحدود ۳میلیون نفر 
داراي ۴هزارصندلی سینماست که با وجود ۲۳شهرســتان، کم تر از یک چهارم آنها 
دارای تماشاخانه هســتند، درحالي که هر شهرســتان حداقل به یک سالن سینما 
نیاز دارد. هرچند از سال۱۳۹۲ تاکنون ۷سالن سینمایی ســاخته شده ، اما کرمان 
نیازمند سرمایه گذاري بخش خصوصي براي ساخت پردیس هاي سینمایي است. در 
شهرکرمان عالوه بر سینماهاي آسیا و مهتاب، ۲سالن نیز در تقاطع هاي اصلي شهر 
قرار دارند که به دلیل نبود پارکینگ  مشــکالت ترافیکي زیادي را رقم می زنند. پرده 
سینماهای کرمان براساس جدول اکران سراسری نو می شود، اما گیشه ها صف هاي 
طوالني را به خود ندیده اند و این دلزدگي، سینماداران را براي بازسازي سینماهاي 
فرسوده بی رغبت کرده است. اعتبارات ســال هاي اخیر نیز نتوانسته تحولي در ظاهر 
سینماهاي کرمان ایجاد کند و سینمای چندین شهرســتان نیز پس از همه گیری 

ویــروس کرونا به کلــي غیرفعال 
شده اند.

فارس
بیشــترین تعداد سینماها در 

استان فارس در شهر شــیراز واقع شده 
و بسیاری از شهرســتان های این استان از داشتن 

ســینما محروم مانده اند. براساس ســامانه جامع اطالعات 
سالن های سینمای ایران، در اســتان فارس ۱۳سالن وجود دارد که 

درمیان آنها شهرشیراز دارای ۱۱ســینما با نام های پیام، حافظ، فلسطین، 
شیراز، سعدی، فرهنگ، پردیس گلستان، تاالرمهر، پرسیا، ایران و بهمن است که 
سینما بهمن با همه خاطراتش یکی دو سال قبل در آتش سوخت، سینما حافظ 
که این روزها تبدیل به پارکینگ شده و سینما پرســیا هم که حال و روز خوبی 
ندارد و تعطیل است. شهرستان اســتهبان نیز دارای یک سینما با عنوان سینما 
قدس است و شهرستان جهرم نیز سینمایی مزین به نام شهید مصلی نژاد دارد. 
سال گذشته نیز سینما ابوذر مرودشــت به عنوان تنها سالن سینمای این شهر با 
مساحت ۸۲۳متر به فروش گذاشته شد؛ آن هم نه برای تبدیل به مکانی فرهنگی 
یا اســتفاده مفید دیگری، بلکه صرفا برای فروش یــا معاوضه با ملک دیگری در 
شیراز. براساس شاخص های اعالم شده ازسوی مسئوالن کشوری، استان فارس 
با جمعیتی درحدود 5میلیون نفر، باید نزدیک به 50سینما داشته باشد؛ موضوعی 
که خأل آن به خوبی احساس می شود، هرچند تنها ساخت سالن نیست که به رونق 
سینما کمک می کند، بلکه باید سیاست هایی برای جذب دوباره مردم به سینما 

به ویژه بعد از همه گیری ویروس کرونا و رکود سینماها درنظر گرفت.

خوزستان
در استان خوزستان ۲0ســینمای فعال وجود دارد که از این تعداد، 5سینمای 
اکســین، بهمن، قدس، هالل و ساحل در شهرســتان اهواز و در شهرستان های 
دیگر استان ۱5سینمای فعال و ۱0سینمای غیرفعال وجود دارد. این سینماها 
در شهرســتان های شــوش، بهبهان، ایذه، دشــت آزادگان، اندیمشک، اهواز، 
مسجدسلیمان، دزفول و رامهرمز هستند که برخی از آنها ازسوی بخش خصوصی 
و تعدادی توســط مؤسسه »بهمن ســبز« درحال بازســازی و ترمیم هستند. 
۹شهرستان خوزستان هم فاقد سینما هستند. دراین میان طی سال های اخیر 
سینماهای »اکسین« اهواز و »آزادی« آبادان بازسازی شده، به طوری که سینما 
اکسین اهواز با ساخت ۴ســالن جدید، تبدیل به یک پردیس سینمایی 5سالنی 
شده است. همچنین ســینما آزادی آبادان نیز با ساخت و تجهیز ۲سالن جدید، 
به پردیس سینمایی ۳سالنی تبدیل شده است . به زودی نیز قرار است در دزفول 

پردیس سینمایی تجهیز و راه اندازی شود.

کهگیلویهوبویراحمد
کهگیلویه وبویراحمد استانی اســت که نه تنها شهرســتان های آن، بلکه مرکز 
استان هم سینما به معنای واقعی ندارند. سینما دنا قدیمی ترین سینمای شهر 
یاسوج است که در دهه50 شمسی ساخته شد، اما مردادماه سال۱۳۸۶ به دلیل 
فرسودگی و عدم مقاوم ســازی توسط شهرداری یاســوج تخریب شد. قرار بود 
سینما دنا در کم ترین زمان ممکن، متناســب با جمعیت و معماری زیبا دوباره 
ساخته شود، اما با گذشت ۱۴سال از تخریب قدیمی ترین سینمای شهر یاسوج، 
این طرح هنوز به نتیجه نرسیده است. این درحالی است که باالخره بعد از گذشت 
سال ها، عملیات ساخت پردیس ســینمایی امید به همت شهرداری یاسوج در 
مرکز کهگیلویه وبویراحمد به زمین زده شد. این ساختمان با پیش بینی 5سالن 
و ۲۸5صندلی، در یک طبقه ساخته می شــود و تا یک سال دیگر به بهره برداری 

می رسد. 
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برداشت هلو در شهرستان سامان در استان 
چهارمحال و بختیاری- عکس: رضا کامران سامانی

  پرداخت وام مسکن به خانواده های دارای 3فرزند پیگیری شود
مجلس شورای اســالمی در راستای سیاســت فرزندآوری، پرداخت تســهیالت قرض الحسنه 
70میلیون تومانی مسکن برای تولد فرزند سوم را تصویب کرد؛ تسهیالتی که به عنوان »وام مسکن« 
برای خانواده های فاقد مسکن و دارای فرزند سوم در الیحه بودجه سال جاری پیش بینی و قرار شد از 
ابتدای سال جاری به خانواده هایی که فرزند سوم شان درسال های1399 و 1400 به دنیا آمده است، 
پرداخت شود. این درحالی است این مصوبه در دولت دوازدهم اجرایی نشد و مسکوت ماند، با توجه 
به این موضوع از مسئوالن اقتصادی جدید در دولت می خواهیم برای اجرای این مصوبه اقدام کنند.
خطیب زاده از ساری

   شهرکی با زیرساخت های آموزشی ناکافی
شهرک »شهید کشوری« اصفهان از زیرساخت های آموزشی کافی و مناسب محروم است و ساکنان 
این شهرک مدت هاست که درپی رفع مشکل مدرسه فرزندان شان، در اداره ها و سازمان های مربوط 
درحال رفت وآمد هستند، اما تاکنون نتیجه روشنی به دســت نیامده است. تنها مدارس ابتدایی 
دخترانه و پسرانه شهرک از ساختمان استانداردی برخوردار نیستند. از مسئوالن اداره کل آموزش 
و پرورش استان اصفهان می خواهیم پیگیری های الزم برای رفع این مشکل اساسی را انجام دهند.
یک شهروند از اصفهان

  دامداری دیگر به صرفه نیست
از مسئوالن استانداری خراسان شمالی تقاضا دارم به وضعیت دامداران این استان رسیدگی 
کنند. خشکسالی زیان قابل توجهی به کسب وکار ما وارد کرده است، به گونه ای که نگهداری دام 
دیگر صرفه اقتصادی ندارد و برخی دامداران مجبور به فروش دام های خود هستند؛ موضوعی 
که سبب افزایش قاچاق دام دراین استان هم شده اســت. اگر مسئوالن چاره ای نیندیشند، 

صنعت دامداری در خراسان شمالی  با بحران مواجه می شود.
رضا معیری از بجنورد

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.

محمد بلبلی
خبرنگار

در شرایط کنونی که صادرات نفتی به دلیل تحریم ها با مشکالت 
بســیاری روبه رو شده ، جایگزینی و توســعه صادرات غیرنفتی 
بهترین روش برای توســعه اقتصادی اســت. مرزهــا و مبادی 
صادراتی در استان های شــرقی از جمله خراسان رضوی بهترین مسیر برای 
دست یابی به بازارهای بین المللی به ویژه کشورهای آسیای مرکزی هستند، 
اما آنچنان که باید از این مزیت برای توسعه صادرات استفاده نمی شود. توجه 
ویژه دولت و دستگاه های مرتبط می تواند صادرات را گسترش دهد و موجب 
رونق اقتصادی کشور و همچنین خراسان رضوی، استانی با توانایی های بسیار 

در زمینه صنایع و معادن باشد.

افزایش ارزش صادرات از دوغارون
رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی 
به همشهری می گوید: دوغارون، سرخس، باجگیران و لطف آباد از پایانه های 
مرزی در خراسان رضوی هســتند که بخش مهمی از صادرات کشور از این 
مبادی انجام می شــود. در حال حاضر پایانه مرزی دوغارون فعال است، اما با 
سقوط دولت افغانستان، تحوالت سیاسی پیش آمده در این کشور و بی ثباتی 
در منطقه روند صادرات از این مرز تا حدودی دچار اختالل شده و بازرگانان 
فعالیت خود را محدود کردند. هرچند رفته رفته به ســمت شرایط عادی در 

حال پیشروی هستیم.
محمدعلی امیرفخریان با بیان اینکه در 4ماه ابتدای امسال، تجارت با کشور 
افغانستان از مرز دوغارون از نظر وزنی کاهش داشــته است، می افزاید: این 

تجارت از نظر ارزشی افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه در سایر مبادی مرزی در خراســان رضوی مانند سرخس، 
باجگیران و لطف آباد که با کشــور ترکمنســتان هم مرز هســتند وضعیت 
متفاوت است، اظهار می کند: در گذشــته این 3مرز به خاطر محدودیت ها و 
ممنوعیت هایی که دولت ترکمنستان به دلیل شیوع ویروس کرونا ایجاد کرده 
بود تقریبا به حالت تعطیل درآمده بودند. روند صادرات بعد از برداشته شدن 
ممنوعیت ها بسیار کند بود، کامیون ها باید در مرز بار خود را به کامیون های 
کشور ترکمنســتان تحویل می دادند که این مســاله باعث کندی در روند 
صادرات شده بود. امسال اما این شرایط بهبود یافته و صادرات از طریق مرزهای 
سرخس، باجگیران و لطف آباد افزایش قابل مالحظه ای نسبت به سال گذشته 

پیدا کرده است.
امیرفخریان اظهار می کند: صادرات از پایانه مرزی ســرخس نسبت به سال 
گذشته حدود 180درصد به لحاظ وزنی و 400درصد به لحاظ ارزشی رشد 
داشته و در پایانه مرزی لطف آباد که سال گذشته تعطیل بود هم شاهد رشد 
بسیار خوبی در صادرات بوده ایم به طوری که در 4 ماه ابتدایی سال 21هزار 

دالر ارزش صادرات از این منطقه مرزی بوده است.
این مســئول با بیان این که پایانه مرزی باجگیــران در حال حاضر همچنان 
در حالت نیمه تعطیل قرار دارد و صادرات بســیار کمی در این منطقه انجام 
می شود، می افزاید: باجگیران به شــهر عشق آباد پایتخت کشور ترکمنستان 
نزدیک است و این کشور تالش می کند تا ترددهای کامیونی این مرز را به مرز 
لطف آباد انتقال داده و از مرز باجگیران فقط برای رفت و آمد انســانی و موارد 
دیپلماتیک اســتفاده کند. به همین دلیل باجگیران در حال حاضر کم ترین 

صادرات را در بین پایانه های مرزی استان دارد.

مسیر جایگزین برای آسیای میانه 
رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی 
با بیان اینکه در 4ماه ابتدایی امســال حدود 462 میلیــون دالر صادرات از 
مرزهای استان انجام شده که نسبت به سال گذشته 8درصد افزایش داشته 
اســت، می گوید: اقالم اصلی صادر شده شــامل میله های آهنی یا فوالدی، 
سیمان، پســته، زعفران، ســیب، ســیب زمینی، کف پوش ها و محصوالت 

پلی اتیلن است.
امیرفخریان ترکمنســتان را برای ایران در حکــم دروازه ورودی صادرات به 
آسیای میانه می داند و می افزاید: اما این کشور طی سال های گذشته نشان داد 
که به دنبال تقویت مسیرهای ترانزیت جایگزین ایران است. ما نیز در مقابله 
با این مشکل راهکارهایی را پیش بینی کردیم، عالوه بر طی کردن مسیرهای 
دیپلماتیک برای حل این مســاله و تقویت مســیرهای ترانزیــت به دنبال 

مسیرهای جدید برای رسیدن به بازارهای آسیای میانه  هستیم.
وی یکی از این مسیرهای جایگزین را مسیر »کتای« در کشور افغانستان اعالم 
می کند که شامل کشورهای افغانستان، تاجیکستان و قرقیزستان و به تبع آن 
آسیای میانه می شود و کشورهای آسیای میانه نیز می توانند از این طریق به 

خلیج فارس متصل شوند. 
به گفته امیرفخریان، امسال نیز مقدار کمی صادرات از مسیر کتای به آسیای 
میانه انجام شده، اما به دلیل شرایط داخلی افغانستان از این مسیر استقبال 
چندانی نشد. با ایجاد ثبات در وضعیت افغانستان شاهد رشد و تقویت مسیر 

کتای که مسیری قابل توجه برای کشورهای آسیای میانه است خواهیم بود.

برندسازی برای رونق صادرات
رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی 
درباره رقابت در بازار صادرات هــم می گوید: اصلی ترین رقیب ما در صادرات 
منطقه و آسیای میانه کشور ترکیه است به طوری که در اکثر بازارهایی که ما 
فعالیت می کنیم ترکیه نیز حضوری پررنگ دارد. مصرف کننده همواره منافع 
خود را در خرید کاال در نظر می گیرد و هر کشوری خدمات بهتری را ارائه دهد 

در این مسیر موفق تر است.
وی ادامه می دهد: ترکیه به دلیل داشتن منابع آبی بیشتر در صادرات غالت 
و پنبه موفق بوده و ما در صنایع پتروشیمی و نفت موفق تر عمل کرده ایم. در 
حال حاضر عرصه، عرصه خدمات است به ویژه خدمات حین فروش و پس از 
فروش، اگر ما بخواهیم سهممان را در بازار افزایش دهیم باید به این موارد توجه 

بیشتری داشته باشیم.
امیرفخریان با اشــاره به این که در بحث توســعه صادرات به شدت به برند و 
برندسازی نیاز داریم که باید توسط شرکت های خصوصی انجام شود، اظهار 
می کند: این مساله مستلزم فرهنگ سازی و ایجاد تسهیالت توسط دولت برای 
شرکت های خصوصی است. برخی از شرکت ها حضور فیزیکی در کشورهای 
دیگر ندارند، اما نام تجاری آنها در اکثر کشــورها کامال شناخته شده که این 

نتیجه طی کردن مسیر درست برندسازی این شرکت هاست.
وی ادامه می دهد: حضورمان در کشورهای هدف صادرات باید پررنگ تر شود 
و این مساله با آشنایی بیشتر با فرهنگ مصرف آنها، تقویت روابط دیپلماتیک 
و افزایش تعداد رایزن های بازرگانی در این کشورها امکان پذیر است. به طور 
مثال از میان کشورهای همسایه و آسیای مرکزی که ما بیشترین صادرات 
به آنها داریم، رایزن  بازرگانی  فقط در کشــور افغانستان حضور دارد که آن 
هم به دلیل مســائل سیاسی پیش آمده در این کشــور به حالت غیرفعال 

درآمده است.
امیرفخریان با تاکید بر اینکه زیرســاخت های صادراتی باید ارتقا داده شود، 
می گوید: یکی از مهم ترین مسائل در این بخش راه آهن کریدور شرق است که 
هرچه زودتر تکمیل و راه اندازی شود تا صادرات کشور نیز زودتر رونق بگیرد 
و توسعه پیدا  کند. همچنین دولت باید در بحث اصالح نرخ گذاری حمل و نقل 
ریلی ورود و شرایطی را ایجاد کند تا هزینه این بخش از حمل و نقل را به صورت 

ریالی در کشور خودمان دریافت کنیم و هزینه های صادرات کاهش یابد 
و برای کشور مزیت رقابتی ایجاد شود.

ستاره حجتی
خبرنگار

ایــن روزها دهدشــت را کمتــر به نــام تاریخش 
می شناسند. شــهری کهن که دوران پرشکوهی از 
تاریخ صدر اســالم و حتی پیش و پس از آن داشته 
است. منطقه ای با وسعت 40هکتار که اگر چه شواهد، قدمتش را تا 
دوره اشکانی عقب می راند، اما توسعه چشــمگیری  نیز در عصر 
صفوی داشته است، زیرا دهدشــت آن روزگار، یکی از مهمترین 
مناطق در مسیر ارتباط پایتخت با بنادر جنوبی کشور بود.  دهدشت 
به واسطه قرار گرفتن در مسیر دسترسی پایتخت صفویان به بنادر 
جنوبی و نیز نزدیکی به شهر ارجان یا بهبهان کنونی نقش موثری در 
اقتصاد به ویژه تجارت آن زمان ایفا می کرده است. تمام ویژگی های 
معماری سنتی ایران از جمله بوم آورد بودن در بناهای به جای مانده 
از این شهر رویت می شود. وفور سنگ گچ در محل موجب استفاده 
فراوان از ایــن ماده شــده اســت. گچبری هــا و طاق-قوس ها 
وگره بندی های بسیار زیبا هنوز جان و نفس تازه ای به شهر می  دهد. 
گرچه این روزها، تاریخ نگاران و محققان اندکی یادی از این شهر 
می کنند و گویی تاریخ این منطقه نیز مانند همه بخش های استان 
کمتر توسعه یافته کهگیلویه و بویر احمد به دست فراموشی در عصر 
معاصر رفته اســت امــا متقدمین به ویــژه سفرنامه نویســان و 
جغرافی دانان غرب از شهری به نام »جومه« یاد کرده اند که با توجه 

به آثار و نشانه ها تصور می شود دهدشت همان شهر جومه باشد.

ستون های سنگی دو گور دوپا 
این ستون ها در شهرستان گچساران، روســتای شوش از توابع 
بخش باشت قرار دارد و متعلق به دوران ساسانی است. در مسیر 
راه باستانی بیشــاپور به شوش و تیســفون در کنار جاده فعلی 
گچساران، روســتای شــوش قرار دارد که آثار دو ستون بر روی 
تپه ای بلند مشاهده می شود. بیشتر باستان شناسان بر این باورند 
که این آثار متعلق به آتش دان هایی است که برای نمایاندن راه به 
کاروانیان مورد اســتفاده قرار می گرفته اند؛ مشابه آنچه در تک 
منارهای دیگر ایران مانند منار خسروجرد کارکرد داشته است. 
اما برخی از باستان شناسان نظریه دیگری را مطرح می کنند.  این 
گروه می گویند با توجه به آیین  تدفین مردگان در دوره ساسانی 
این ستون ها خمره هایی را که مردگان را در آنها قرار می داده اند 
نگه می داشته اند تا خاک را آلوده نکنند. یعنی در واقع نوعی قبور 

خمره ای بوده اند.

نقش برجسته های تنگ سروک
اما در ۵0کیلومتری شــمال بهبهان، بخش لیکک شهرســتان 
کهگیلویه هم نقش برجسته هایی حیرت انگیز قرار دارد که قدمت 
آن به 299 میالدی یعنی به دوره اشکانی می رسد و منسوب به 
شاهزادگان الیمائی است. این نقوش برجسته  که به نقوش »تنگ 
سروک«  شهرت دارد در ســال 1841 میالدی به وسیله »بارون 
دبود«، ســیاح اهل روسیه  کشف و برای نخســتین بار درکتاب 
موســوم به جاده های قدیم ایران غربی منتشر شد. نقش تنگ 

سروک که بر صخره ای در یک دره بلند از پایه های زاگرس تراشیده 
شده به یک شاهزاده الیمائید که یک شاهزاده نشین تابع اشکانیان 

بوده منسوب است.
یک مورخ درباره این نقش برجسته ها می گوید: در تنگ سروک 
حداقل 4 مجموعه نقش برجسته در سنگی که از کوه جدا شده 
است، وجود دارد. اولین نقش 2 نفر ایستاده را نشان می دهد که هر 
دو قبا و شلواری به سبک لباس های عهد اشکانی پوشیده اند. نمای 
شرقی این تخته سنگ شخصی را نشان می دهد که روی تختی 
دراز کشــیده و حدود 600 متر دورتــر در مجموعه ای از نقوش 
برجسته دیگری قرار دارد که احتماال قسمت اصلی این مجالس 
را نشان می دهند. روی نمای غربی تخته سنگ اولی، نقوش در 3 
ردیف دیده می شود که در نقوش دیگر بهتر محفوظ مانده اند. در 
ردیف باال از قسمت چپ ابتدا فردی که شاید شاه باشد روی تختی 
نشسته است و در گرداگرد او اشخاصی ایستاده اند. در نقش وسط 
سواری به شیری حمله کرده است و در باالی او کتبیه ای به خط 

پهلوی اشکانی دیده می شود.
درویش علی ضیایی می افزاید: در ردیف پایین مردی با یک شیر 
در حال جنگ اســت. در طرف شمال غربی این تخته سنگ یک 
نفر روحانی در کنار آتشــدانی ایستاده و آتشــدان روی سکوی 
3طبقه ای قرار دارد. روی طبقه زیرین این سکو کتبیه ای به خط 
پهلوی اشکانی است. روی نمای شــمالی آن نیز مجلسی در دو 
طبقه مشاهده می شــود. در طبقه باال مردی خوابیده و تاجی در 
دست دارد و بر روی دست چپ خود لمیده است و در سمت چپ 

این شخص 3سرباز نیزه به دست دارند و در البه الی این تصاویر 
3 خط به زبان پهلوی اشکانی نوشته شده است. در طبقه زیرین 
هم تصویری که تقریبا مخدوش گشته وجود دارد که گویی تصویر 

3مرد است.  
اما این همه چیزی نیســت که در این نقش برجسته ها به تصویر 
درآمده اســت. ضیایی بر ظرافت خیره کننده ایــن آثار در حین 
عظمت تاکید و اضافه می کند: به فاصله کمی در طرف شمال این 
تخته سنگ نقش برجسته دیگری است که روی نمای جنوبی آن 
یک اسب سوار نشان داده شده. در حدود 6متر دورتر یک تخته 
سنگ دیده می شــود که از کوه بیرون آمده و روی آن نقوشی از 
مجالس مذهبی مانند، اشخاصی که در کنار آتشدان نقش شده 

است، دیده می شود.

چهارطاقی خیرآباد
کمی آن ســوتر و در منطقه جنوب غربی دهدشــت، خیرآباد یا 
فروزک ناحیه ای گرمســیری با ســابقه طوالنی در تاریخ و تپه 
باستانی »ده وه« با قدمت حداقل ۵000 سال قرار دارد؛ جایی که 
رد پای ساسانیان و تالش آن ها برای گسترش و فراگیرکردن آیین 

زرتشت به خوبی آشکار است.
در سمت راست جاده  دهدشــت به بهبهان و در یک کیلومتری 
شمال روستای ده وه بنایی از دوره ساسانی در جانب چپ رودخانه  

خیرآباد برپاست.
کارشناس ارشــد مرمت بناهای تاریخی درباره ویژگی های این 

اثر می گوید: این بنا کــه به نام چهارطاقی یا آتشــکده خیرآباد 
شهرت دارد ساختمانی مربع شــکل با اضالع 11متر است. این 
بنای تاریخی در 4جانب اصلی دارای چهارطاق بوده که بر روی 

چهارپایه با حجم حدود 9 متر مربع قرار داشته است.
مریم موالوندی می افزاید: همچنین بر فــراز آن گنبدی وجود 
داشته که هم اکنون از بین رفته است. مصالح ساختمانی این بنا را 
عمدتا  سنگ تشکیل می دهد. همان طور که در بیشتر آثار ساسانی 
می بینیم. این بنای مهم که در کنار پلی از دوره ساسانی واقع شده 
است در اثر بارندگی های ســال 1370 و همچنین زمین لرزه ای 
که در این سال به وقوع پیوســت دچار صدماتی از ناحیه پایه ها 
و بدنه شد. عالوه بر این گذشت زمان موجب شد جرزهای آن به 
صورت بسیار خطرناک فرسوده شود تا جایی که ضخامت حدود 
9 متر مربعی درزها در پیه جنوب غربی به یک متر مربع برســد. 
این موضوع و خطر ریزش حتمی بنــا در صورت تکرار زمین لرزه 
و بارندگی شــدید موجب شــد میراث فرهنگی استان اقدامات 
حفاظتی الزم را به منظور جلوگیــری از ریزش بنا پیش بینی و 
عملیات استحکام بخشی و پیوندی اثر مذکور، طی بهمن 1370 

آغاز شد و در پایان همان سال به اتمام رسید.
موالوندی با بیان اینکه با وجود این اقدامات اما طی 20سال گذشته 
کمترین توجه ممکن به حفاظت از این منطقه شده است، ادامه 
می دهد: همچنین به دلیل معرفی اندک این مجموعه،  این محوطه 
ارزشمند تاریخی استان، کمترین سهمی در اقتصاد گردشگری 

ندارد و در طول زمان، فقط فرسایش نصیب آن شده است.

ري
شه

هم
س: 

عک

مرزهای شرقی، دروازه بازار آسیای میانه

دهدشت؛ سرزمینی با تاریخ فراموش شده
  این منطقه به عنوان یکی از عظیم ترین و ارزشمندترین محوطه های تاریخی ایران

 در کهگیلویه و بویراحمد شناخته می شود

دوغارون، سرخس، باجگیران و لطف آباد از پایانه های مرزی در خراسان رضوی هستند که بخش مهمی از صادرات کشور از این مبادی انجام می شود
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