
تهران روي موج واكسيناسيون
باافتتاح26مركزواكسيناسيونازسويشهرداري،ظرف10روز،همهافرادباالي18سالتهران،واكسندريافتميكنند

عليرضازاكاني:باتوسعهواكسيناسيون،فاصلهگذاريهوشمندوارائهخدماتاجتماعي،موجكرونامهارميشود

   شمارش معكوس 
براي بازگشت به مذاکره

بهدنبالانتشارصورتهايماليبانكملي،وزارتاقتصادصورتهايمالي4بانك
دولتيديگررانيزبرايشفافيتبيشترمنتشركرد.همزمانوزيراقتصادتأكيدكرد:
انتشارصورتهايماليبانكهايدولتيهمچنانادامهدارد.صفحه4رابخوانيد.

نورافكن در اتاق تاريك 
بانكداري

زيانانباشته5بانكملي،مسكن،كشاورزي،توسعهصادرات
وصنعتومعدنبه81هزارميلياردتومانرسيدهاست

وزيرخارجه،مذاكرهبامقاماتاروپاييراسازندهدانست
وبرايتبادلزندانيانباآمريكااعالمآمادگيكرد

يادداشت
علی نصیری؛ رئيسسازمانپيشگيریومديريتبحرانشهرتهران

»تهراندوبارهجانميگيرد«؛اينشعارياستكه
شايدچنديبعدبتوانددراذهانشهروندانشريف
تهرانــي،تداعيكنندهجهادهمهجانبــهباويروس
منحوسكرونادردورهجديدمديريتشهريپايتخت
ايراناسالميباشد.بهاينمنظوربرنامهجامعيمتشكلاز3سرفصل)خدمات
بهداشتيودرماني،فاصلهگذاريهوشمنداجتماعيوخدماتوحمايتاجتماعي(
در140بندتدوينوتصويبشد.رويكردهايمحلهمحوريومشاركتمردمي،
دسترسيمردمبهخدماتشهريدرنزديكتريننقطهممكنواولويتدهيبه

پيشگيريوبهداشت،براينبرنامهمدوندرشهرداريتهرانحاكمهستند.
باراهاندازيســتادمديريتبحرانكرونايشــهرداريتهرانوتعيينرئيس
سازمانپيشگيريومديريتبحرانشهرتهرانبهعنوانجانشينشهرداردر
اينستاد،فرماندهيواحدويكپارچهرخدادوهمهظرفيتهايشهرداريبسيج
شدندتافازنخستاينبرنامه،يعنيافزايشظرفيتواكسيناسيوندرتهرانرا
اجراييكنند.درپويشاعالميازسوياستانداريتهران،پيشبينيشدهاست
كهتا10مهرتماميساكنانباالي18ســالاستانتهران،دوزنخستواكسن
خودرادريافتكنند.بدينمنظوربايدروزانه۷0هزارومجموعا۷00هزاردوز
بهظرفيتموجودواكسيناســيوندرتهرانافزودهميشد.شهرداريتهران
كمترازنيميازايجاداينظرفيتجديدراتقبلكرد.نخستينشهردارپزشك
تهران،ديروزباتزريقواكسنبهيكشــهروندتهراني،13مركزتزريق)شهر
واكسن(ثابت،3خودروييو10واحدســيار)خودرويون(راافتتاحكرد.در
مجموعاين26مركز»شهرواكسن«بابهكارگيريهمزمان131واكسيناتوردر
2شيفتصبحوعصر،قراراســتظرفيتروزانه30هزاروتا10مهر300هزار
دوزواكسنرابهشهروندانشريفتهرانيعرضهكنند.پديدهجديدوبيسابقه
اينافتتاح،شهرواكسنهايسيارهستندكهدرقالبخودرويون،باهمراهي
تيميمتشكلازيكپزشك،يكمددكاراجتماعي،2واكسيناتور،4ثبتكننده
ويكرانندهويكنگهبان،خدماتواكسيناسيونرابهگروههايآسيبپذيرو
توانياب)مانندمعتادان،خانوادهكودكانكار،اتباعغيرمجازبيگانه،معلوالن
وسالمندانوابستهبهمنزلو...(درمحلاستقرارايشان)همچونگرمخانهها،
سامانسراها،پاتوقها،منازلو...(عرضهميكنند.بااينحال،شهرداريتهران
قصدداردبارمديريتكرونادركالنشهرتهرانراازرويدوشدولتبردارد.با
حضورجهاديوشبانهروزيمسئوالنوپايكارآمدنمردموتعقيبخانهبه
خانهومحلهبهمحلهكروناعالوهبرحركتپرشــتاببهسمتريشهكنياين

ويروسمنحوس،ميتواناميدوارشدكهتهراندوبارهجانميگيرد.
پيشازايننيزشــهرداريتهــراندرتامينمــكانوتجهيــزات۷2مركز
واكسيناسيونمشــاركتكردهبود.هرچنداينمراكزتوســطدانشگاههاي
علومپزشكي،اورژانستهران،سپاهوبسيج،گروههايجهاديومانندآناداره
ميشوندوتاامروزقريببه2ميليوندوزواكسندراينمراكزتزريقشدهاست
همچنيناهماقداماتديگريكهشهرداريتهراندرزمينهمديريتهمهگيري

كروناانجامدادهاستعبارتنداز:
مشاركتســرايمحالتدرطرحمحلهمحورشهيدســليماني،ارائهخدمات
بهداشــتيدرسامانســراهاوگرمخانهها،توزيعكمكهايمومنانهغذاييو
بهداشتي،اجراي123پويشوبرنامهازقبيلپويشدرخانهبمانيم،كارگروه
سوگوطرحسالمتيار،بهرهمنديگستردهازظرفيتتبليغاتشهريجهت
آموزشسالمت،مديريتمتوفيانبااســتانداردهايباالنظيرآزمايشپساب
خروجي،شستوشــويمتوفيانكروناييبــاآب،عدمتفكيكقبورمتوفيان
كروناييازســايرينو...،ارائهآموزشهايصنفيوعموميدرســطحشــهر
تهرانوتسهيلارائهخدماتعموميمرتبطباشهرداريازطريقتوسعهبستر

الكترونيكوفضايمجازي.

تهران دوباره جان مي گیرد

HAMSHAHRI   ISSN 1735- 6386  Vol.29  No.8323  SAT  SEP.25 20صفحه راهنما ويژه تهران  3000تومان 2021  24صفحه+ 4 صفحه ويژه استان ها شماره 8323   سال بیست و نهم 18 صفر 1443   شنبه 3  مهر 1400  

پاستور به دنبال 
محرومیت زدایی

نخستين موج پاییزی 
آلودگی هوا رسيد

شروع بی رمق سال 
 تحصيلی دانشگاه ها

سيدابراهيمرئيسيبههمراهجمعي
ازوزرادرچهارمينسفراستانيشان
بهايالمرفتندوپايحرفمردم

نشستند

8قولرئيسجمهوربهايالميها

آاليندهها،آسمان5كالنشهركشور
راآلودندواستانهايتهرانوالبرز
بيكيفيتترينهوايكشوررادارند

آلودگيهوازودترازهمه10ســال
اخير،گريبانگيرشهرهايبزرگكشور
شدوباآغازسالتحصيليوافزايش
ترددهايشهري،ناگفتهپيداستكه
ايــنآلودگيبيشازپيشتشــديد
خواهدشد.ديروز5كالنشهرتهران،
كرج،اهواز،اراكومشهدهوايآلوده

داشتند.صفحه۷رابخوانيد.

ســالتحصيليجديددانشگاههادر
حاليآغازميشــودكهدانشجويان
بامســائليمانندابهامدرشــروع
كالسها،دريافــتخوابگاهوگراني
غذايدانشجوييمواجهاندويكسوم
آنهاعزيزيرادردورهكروناازدست

دادهاند.صفحه10رابخوانيد.

 فداكاری
 تا پای جان
 علي لندي
 نوجوان ايذه اي كه
 2زن را  از میان 
 شعله هاي آتش
 نجات داد،جان باخت

صفحه2

دل
اعا

من
ي/

هر
مش

س:ه
عك

صفحه2صفحه3صفحه2

21

تيممليفوتسالايرانكهبا2پيروزي
ســختمقابلصربســتان)3-2(و
آمريكا)4-2(ويكشكســتمقابل
آرژانتيــن)2-1(خــودشرابــه
يكهشــتمرســاندهبودتامســير
آسانتريبرايرسيدنبهجمع4تيم
برترجامجهانيداشتهباشد،بهسختي
توانستازسدازبكســتانعبوركند.
شاگردانناظمالشريعهدرپرگلترين

ديدارايندورهازبازيهاتابهاينجايكار،بانتيجه9بر8ازبكســتانراشكســت
دادند،آنهمدرشرايطيكهفاصلهايتاكامبكخوردننداشتند.بازيباازبكهابا
گلهايدقيقهيكحسنزادهو5جاويدبرايتيممليخوبشروعشدوازهمينرو
خيليهاخودشانراآمادهيكپيروزيآسانكردنداماضعفدفاعيباعثشدتاتيم
حريفبارهابهبازيبرگردد.ايراندراينبازيابتدابرتري3بريكرادرنيمهاولاز
دستدادوچيزينماندهبوددرنيمهدومبرتري8بر4و9بر6راهمازدستبدهد.
عباسي3بار،حسنزادهوجاويدهركدام2باروتوكليواوالدقبادهركداميكبار
دراينبازيبرايايرانگلزنيكردندتاشاگردانناظمالشريعهباوجودضعففراوان
دردفاعبهجمع8تيمبرتررقابتهابرسند.ايراندريكچهارمباقزاقستانديدار
خواهدكرد،تيميكهتنها2گلدراينتورنمنتخوردهوباپيروزي۷برصفرمقابل

تايلند،خودشرابهاينمرحلهرساندهاست.

تيممليفوتسالايراندرپرگلترينبازيجامجهانيتابهاينجا،ازبكستان
رابانتيجه9بر8شكستدادوحريفقزاقستاندرمرحلهبعدشد

صعود سخت

صفحه12زنگ واكسن؛ تزريقواكسنبه دانشآموزان15تا18سالهازصبحپنجشنبهشروعشد

پيامرهبرمعظمانقالب
برايروزتجليلازشهيدانوايثارگران



2 شنبه 3 مهر 1400    شماره  8323 2 3 0 2 3 6 0 8 ايران

رهبری

رهبرمعظم  انقالب اسالمی :
خون مطّهر شهدا حقانیت جمهوری اسالمی 

را بر جبین تاریخ ثبت کرد
پيام رهبر معظم انقالب اسالمي به  مناسبت  روز تجليل  از شهيدان  و 
ایثارگران  دفاع مقدس  توسط حجت االسالم شکری، نماینده ولی فقيه 

در بنياد شهيد در گلزار شهداي بهشت زهراي تهران قرائت شد.
به گزارش پایگاه اطالع رســاني دفترمقام معظم رهبري،  متن پيام به 

این شرح است:
»بسم اهلل الرحمن الرحيم

هفته دفاع مقدس، مزین به نام و یاد شهيدان عالي مقام است. فداكاري 
مخلصانه آنان و دیگر ایثارگران، پيروزي را به ملت ایران هدیه كرد و خون 
مطهر آنان حقانيت جمهوري اسالمي را بر جبين تاریخ ثبت كرد. این 
درس بزرگ آن اسوه هاي ایثار است؛ هرجا تالش مخلصانه باشد پيروزي 
و سربلندي نيز هست. و ملت ایران این یادگار ارجمند را هرگز از خاطر 
نخواهد برد ان شاءاهلل. سالم خدا بر شهيدان و بر شهيددادگان و بر همه 

ایثارگران و بر پيشواي آنان امام روح اهلل.«
 

پیام تسلیت   درپي درگذشت حاج هاشم اماني
 همچنين رهبر معظــم انقالب با صــدور پيامي درگذشــت مبارز 
پيشکسوت، مؤمن و بااخالص آقاي حاج هاشم اماني را تسليت گفتند.

به گزارش پایگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، متن پيام رهبر 
معظم انقالب به این شرح است: 

»بسم اهلل الرحمن الرحيم
درگذشت مبارز پيشکسوت، مؤمن و بااخالص مرحوم آقاي حاج هاشم 
اماني رحمت اهلل عليه را به خانواده محترم و دیگر منسوبان و دوستان و 
همگامان آن مرحوم تسليت عرض مي كنم و رحمت و رضوان الهي را 

براي وي مسئلت مي نمایم.«
سيدعلي خامنه اي
1 مهر1400

  نيویــورك همچنان محل 
رایزني هاي برجامي اســت. دیپلماسی

وزیر خارجه كشــورمان در 
ادامه دیدار با همتایان خود از سراسر جهان 
با وزیر خارجــه انگليس نيز دیــدار كرد؛ 
دیداري كه با توجه به اطالعيه وزارت خارجه 
انگليس درباره پيشنهاد آمریکا مبني بر لغو 
تحریم ها به نظر مي رسد كه پيام هایي در آن 
ردوبدل شود. پس از این دیدارها اما حسين 
اميــر عبداللهيــان در گفت وگو با شــبکه 
ان بي سي به روشني گفت كه ایران به زودي 
به مذاكرات هسته اي بازمي گردد. البته وزیر 
خارجه كشــورمان از مواضع آمریکایي ها 
انتقاد كرد و گفت كه آمریکایي ها هيچ اقدام 
عملي براي نشان دادن و ثابت كردن عزم شان 
به ملت و دولت جدید ایران نشان نداده اند و 
بدتــر از همــه این اســت كــه همزمان 
تحریم هاي جدیــدي را اعمــال كرده اند. 
اميرعبداللهيــان تأكيد كرد كه انباشــت 
اقدامات عليه كشــورمان از ســوي آمریکا 
نشانه و سيگنال منفي به ایران است. با این 
حال به گفتــه وزیر خارجه، ایــران پنجره 
دیپلماسي را باز مي گذارد. امير عبداللهيان 
دیدارهایش با مقامات آلماني و انگليسي را 
نيز سازنده خواند. او در ادامه برنامه هایش با 
وزیر خارجه فرانسه نيز دیدار مي كند و اینها 
فقط بخشــي از رایزني ها و روزهاي شلوغ 
دیپلمات هاي ایران در نيویورك است. وزیر 

خارجه در ســومين روز حضــور خود در 
نيویورك با وزراي خارجــه نيجریه، ایتاليا، 
دانمــارك، قرقيزســتان، صربســتان، 
آذربایجان، ارمنستان، نيکاراگوئه و سنگاپور 
نيز دیدار و گفت وگو كرد. به گفته سخنگوي 
وزارت خارجه كشورمان امير عبداللهيان در 
دیدار هاي جداگانه با رئيس مجمع عمومي 
و دبيــركل ســازمان ملل متحــد، جامعه 
بين المللي را به اقدام در قبال یکجانبه گرایي 

فراخواند.

ایران مذاکرات را از سر مي گیرد
وزیر خارجه در دیدار با همتاي انگليســي 
خود با اشــاره بــه اینکه ایــران در برجام، 
حرف ها و وعده هاي زیادي شنيده اما عملي 
ندیده است، گفت: متأســفانه انگليس هم 
جزئي از این بي عملي بــوده و این رویکرد 
باید تغيير كند. به گزارش ایســنا وزیر امور 
خارجه كشــورمان افزود: دولــت آمریکا با 
سکوت و همراهي اروپا، همچنان به اعمال 
تحریم هاي غيرقانوني خود ادامه مي دهد و 
همزمان ادعاي بازگشــت به برجام را دارد. 
این تناقض آشکاري است كه به دقت توسط 
مردم ایران مشاهده مي شــود. براي دولت 
فعلي ایــران معيار و ســنجه، اقدام و عمل 
قابل اندازه گيري از سوي طرف هاي مقابل 
در برجام اســت و حرف مالك نخواهد بود. 
اميرعبداللهيان تأكيد كرد كه ضرورت دارد 

انگليس توجه كند كه عمل به تعهدات تنها 
راه بازسازي روابط است و تهران به هر گام 
مثبت و سازنده جواب متناسب مي دهد. در 
این نشست همچنين درخصوص موضوعات 
كنسولي ازجمله موضوع زندانيان دوتابعيتي 
بحث شد. در ســوي دیگر اليزابت تراس با 
اشــاره به توافق هســته اي، عنوان كرد كه 
در موضوع برجام، هم اكنون موضوع اصلي 
توجه همــه طرف ها به زمان آغــاز فرایند 
گفت وگوهاســت. وزیر خارجــه انگليس 
همچنين از جمهوري اســالمي ایران بابت 

تسهيل خروج اتباع باقي مانده انگليسي در 
افغانستان، تشکر كرد.

بیانیه انگلیس و پاسخ ایران
پس از دیــدار وزراي خارجه دو كشــور اما 
پایگاه اینترنتي وزارت امور خارجه انگليس با 
انتشار بيانيه اي به نقل از اليزابت تراس، وزیر 
امور خارجه این كشور درباره نازنين زاغري 
زنداني دو تابعيتي انگليسي-ایراني مدعي 
شــد: ما براي اطمينان یافتن از بازگشت او 
نزد خانواده اش، بي وقفه تالش مي كنيم. روز 

گذشــته این موضوع را به وزیر امور خارجه 
ایران تأكيد كردم و ما تا زمان بازگشت او به 
خانه بر این موضوع پافشاري خواهيم كرد. 
این بيانيه واكنش سخنگوي وزارت خارجه 
ایران را  در پي داشت. سعيد خطيب زاده در 
تویيتي در این زمينه نوشــت: تویيت هاي 
آتشــين -كه در تضاد با لحن به كارگرفته 
شما در واقعيت است- شاید تيترهاي خوبي 
بسازد اما شعار، هرگز نمي تواند پاسخ احکام 
قانوني باشــد كه از ســوي دادگاه ها صادر 
شده اند. همانطور كه   اميرعبداللهيان وزیر 

  شمارش معكوس براي بازگشت به مذاکره
اميرعبداللهيان مذاكرات با مقامات  آلمانی و انگليسی  را سازنده دانست و براي  تبادل زندانيان با آمریکا اعالم آمادگي كرد

تهران - رياض در مسير آشتي 
درپي ابراز اميدواري ملك سلمان به برقراري روابط با ایران، سخنگوي وزارت خارجه كشورمان  نيز پيشرفت مذاكرات با عربستان را جدي دانست

روابط تهــران و ریاض در مســير فصل 
جدیدي قرار گرفته است. در جدیدترین گزارش

اظهارنظرها در این باره پادشاه عربستان 
نيز در سخنراني خود در مجمع عمومي سازمان ملل ابراز 
اميدواري كرده كه مذاكرات با ایران به برقراري روابط 
ميان دوكشور منجر شود. هر چند كه ملك سلمان درباره 
برنامه هسته اي ایران نيز ادعاهایي مطرح كرد و گفت كه 
باید مانع دستيابي ایران به سالح هسته اي شد. با این همه 
تغيير لحن عالي ترین مقام عربستان سعودي حکایت از 
تغيير راهبرد این كشور در رابطه با ایران و مسائل منطقه 
دارد. البته نخستين بار وليعهد عربستان یعني محمدبن 
سلمان بود كه در مصاحبه اي برخالف مواضع پيشين 
خود تأكيد كرد كه كشورش خواهان »روابط ممتاز« با 
ایران اســت. وزارت خارجه كشورمان نيز كه همواره از 
احياي روابط و گفت وگو با همسایگان استقبال كرده حاال 
از پيشرفت »خيلي جدي« در مذاكرات تهران و ریاض 
خبر داده اســت؛ مذاكراتي كه از فروردین سال جاري 
تاكنون سه دور آن در بغداد برگزار شده و ایرج مسجدي، 
سفير ایران از برنامه ریزي براي دور جدید آن خبر داده 
بود. ســعيد خطيب زاده، ســخنگوي وزارت خارجه 
كشورمان نيز كه در نيویورك اســت به ایرنا گفته كه 
درخصوص موضوعات دو جانبه گفت وگوهاي خوبي شده 
و درخصوص امنيــت خليج فارس نيز پيشــرفت در 

گفت وگوها خيلي جدي بوده است. به گفته خطيب زاده 
پــس از روي كار آمدن دولت ســيزدهم نيز مذاكرات 
متوقف نشده و در سطح مناسبي پيام ها رد و بدل شده 

است.

از نیویورك تا بیروت؛ در مســیر احیاي روابط 
منطقه اي

پس از قطع ارتباط دیپلماتيك ایران و عربســتان در 
دي ماه۹4، وزراي خارجه دوكشــور براي نخستين بار 
به صورت همزمان در كنفرانس یك روزه بغداد شركت 
كردند؛ كنفرانسي كه در شهریور ماه سال جاري برگزاري 
شد و اكثر كشورهاي منطقه در آن حضور داشتند. به 
فاصله كمتر از یك ماه در حاشيه مجمع عمومي سازمان 
ملل نيز كشورهاي منطقه بار دیگر به ميزباني عراق و در 
دفتر نمایندگي این كشور در نيویورك گرد هم آمدند؛ 
جایي كه بار دیگر وزراي خارجه ایران و عربستان دور یك 
ميز نشستند و به بيان مواضع خود پرداختند. حسين 
اميرعبداللهيان، وزیر خارجه كشورمان در این نشست 
بار دیگر بر لزوم گفت وگوهاي درون منطقه اي تأكيد كرد 
و گفت كه اولویت سياست خارجي در دولت سيزدهم 
ارتباط با همسایگان اســت. حتي برخي منابع لبناني 
به خبرگزاري اسپوتنيك گفتند كه وزیر خارجه ایران 
پس از نيویورك راهي لبنان و سوریه مي شود. خبري كه 

نشان مي دهد عزم دولت سيزدهم براي پيشبرد راهبرد 
دیپلماسي منطقه اي خود جزم است. اميرعبداللهيان 
دیروز با رئيس جمهور عراق نيز در نيویورك دیدار كرد و 
در این مالقات با تأكيد بر روابط راهبردي ایران و عراق، از 
آمادگي تهران براي گسترش همه جانبه روابط خبر داد.

روابط تهران و ریاض احیا مي شود؟
گرچه در ماه هاي اخير رویکرد و لحن مقامات عربستان 
در قبال ایران تغيير كرده اما سياست یك وبام دو هواي 
سعودي همچنان ادامه دارد؛ چرا كه طی روزها ی اخير 
در حاشيه مجمع عمومي سازمان ملل وزراي خارجه 
شوراي همکاري خليج فارس با وزیر خارجه آمریکا دیدار 
كردند و به گفته منابع مطلع، ایران محور اصلي رایزني  
آنها بوده است.   بسياري از كارشناسان اعتقاد دارند كه 
احياي روابط ایران و عربستان تابع مولفه هاي بسياري 
است كه توافق هسته اي یکي از آنهاست. روابط دو كشور 
بين سال هاي۷۶تا84 به اوج همراهي خود رسيد و پس 
از آن رفته رفته به سردي گرایيد و در سال۹4 با حمله 
جمعي معترض به سفارت عربستان در تهران به كلي 
قطع شــد؛ حمله اي كه در اعتراض به اعدام شيخ نمر، 
روحاني معترض و شيعه عربســتاني انجام شده بود. با 
این همه پس از ۶سال روزنه هاي دیپلماسي و آغاز فصل 
جدید روابط تهران و ریاض بيش از پيش پيدا شده است.

پاستور به دنبال محرومیت زدایی
رئيس جمهور به همراه جمعي از وزرا در چهارمين سفر استاني شان به ایالم رفتند و پاي حرف مردم نشستند

سفرهاي اســتاني دولت سيزدهم با 
فاصله دو هفته اي از ســر گرفته شد. دولت

سيدابراهيم رئيسي برنامه هر هفته یك 
سفر استاني را در دســتور كار دارد، ولي یك هفته 
قبل تر اجالس شانگهاي در تاجيکستان سفر چهارم 
را به تعویق انداخت. احتماال رویدادها و برنامه هاي 
ویژه جایگزین تنها شرایط توقف كوتاه این سفرها در 
آینده باشد. او در آغاز ورود به ایالم تنها بود و جمعي 
از وزرا به تدریج به او ملحق شدند. رئيس جمهوری 
در بدو ورود به فرودگاه ایالم از ســوي اســتاندار و 
نماینده ولي فقيه در این استان استقبال شد. وزراي 
كابينه این بار یك روز جلوتر سفر خود را آغاز كردند 
و تا صبح جمعه این سفرها با پروازهاي جداگانه اي 
ادامه داشت. این بار جمع بيشتري از اعضاي هيأت 
دولت در مقایسه با 3سفر اســتاني قبلي به تركيب 
كاري سفر استاني ایالم اضافه شدند. وزراي اقتصاد، 
صمت، نفت، كشــور، نيرو، بهداشــت، كشاورزي، 
ميراث فرهنگي و رئيس سازمان برنامه و بودجه در 

این استان مرزي غرب كشور حضور پيدا كردند. 
رئيس جمهور در محل استانداري ایالم دیدار چهره 
به چهره با گروه هایي از مردم هم داشت. او به صورت 
حضوري مشــکالت آنان را شــنيد و از اســتاندار 
خواهان پيگيري و رفع آنها شد. كمك به رفع مشکل 
مسکن، حمایت از ابتکارات و طرح هاي تحقيقاتي 
دانش بنيــان، برطرف كردن موانــع توليد در حوزه 
دامپروري و كشاورزي و ارائه تسهيالت و تجهيزات 
الزم براي تحصيل دانش آموزان ازجمله مسائلي بود 

كه در این دیدار چهره به چهره مطرح شد.   
 رئيس جمهور پس از استان هاي خوزستان، سيستان 
و بلوچســتان و خراســان جنوبي، ایالم را به عنوان 
چهارمين مقصد ســفر اســتاني خود انتخاب كرد. 
او این سفر اســتاني خود را نيز با سركشي به یکي 
از پروژه هاي نيمــه كاره كليد زد. بازدیــد از روند 
تکميلی یك سد مخزني، مقدمه بازدیدهاي سرزده 
رئيس جمهــور از برخي مناطق دیگر اســتان بود. 
رئيسي در جریان سفرهاي استاني قبلي خود در ابتدا 
موضوعاتي همچون بازدید از بيمارستان كرونایي ها، 
ساماندهي مسکن كپرنشينان یا پيگيري مطالبات 
كارگران معدن زغال سنگ را در دســتور كار قرار 
داده بود. دیدار با نخبگان و شركت در جلسه شوراي 
اداري در برنامه رسمي دیدارهاي كاري رئيسي در 

سفر ایالم نيز قرار داشتند.
به گزارش ایرنا، رئيس جمهــور همزمان با چهل و 

یکمين سالگرد جنگ تحميلي در یادمان شهداي 
قالویــزان در نقطه صفر مرزي شهرســتان مهران 
حضور پيدا كرد. او در جمــع زائران این یادمان رمز 
پيشرفت و پيروزي كشور را حركت در مسير شهدا 
و ایثارگران با روحيه بســيجي، اخالص و جهادي 
دانســت و گفت: هر مدیر و مســئولي كه با روحيه 
انقالبي و بسيجي و با خدمتگزاري بي مّنت به مردم 
عمل كند یقين بدانيد كه به همه اهداف متعالي نظام 
خواهيم رسيد. رئيسي با اشاره به تقارن سفر استاني 

با ایام اربعين حسيني گفت: این ایام به خاطر شرایط 
كرونایي براي عاشقان زیارت اباعبداهلل الحسين)ع( 
بسيار تأســف برانگيز اســت و ســال هاي زیادي 
ميليون ها زائر از همين مسير مهران به زیارت امام 
حســين)ع( مي رفتند و شــخصا نيز چندین بار از 
همين مسير براي زیارت راهي  شدم. اميدواریم و دعا 
مي كنيم با ریشه كن شدن كرونا بار دیگر شرایط و 
زمينه حضور ميليون ها عاشق اباعبداهلل الحسين)ع( 

فراهم شود.

محمدمهدي حاج محمدي، رئيس سازمان 
زندان ها در پي فوت شــاهين ناصري در قضایی

ندامتگاه تهران بزرگ، عبداهلل مرتضوي، 
معاون سالمت، اصالح و تربيت سازمان زندان ها را مأمور 
بررســي دقيق تر علت فوت این زنداني كرد. براساس 
گزارش پایگاه اطالع رساني سازمان زندان ها و اقدامات 
تاميني و تربيتي كشور، مرتضوي در بازدیدي 10ساعته 
ضمن حضــور در محــل نگهــداري ایــن زنداني با 
هم بندي هاي وي دیدار و گفت و گو كرده است.  به گفته 
مرتضوي »با توجه به اینکه علت دقيق فوت این زنداني در 
پزشکي قانوني در دست بررسي است، منتظریم تا گزارش 
نهایي ایــن موضوع متعاقبــاً اعالم شــود.« اداره كل 
زندان هاي استان تهران در اطالعيه اي اعالم كرده بود، 
شاهين ناصري در حال سپري كردن دوران محکوميت 
خود بوده است كه به بهداري زندان مراجعه مي كند و پس 

از 45دقيقه بــا وجود عمليــات احيا فــوت مي كند.  
شهریورماه سال گذشته دادگســتري استان فارس در 
پاســخ به طرح ادعاهایي درباره اینکه ناصري شــاهد 
شکنجه یك متهم بوده است، گفته بود: »شاهين ناصري 
در دوران تحقيقات مالقاتي با نوید افکاري نداشته است.« 
نوید افکاري به اتهام قتل در جریان اعتراضات13۹۷به 
قصاص محکوم و اعدام شد. در آن اطالعيه آمده بود: »با 
توجه به متفاوت بودن شعبه جعل با شعبه قتل و همچنين 
محل تحت نظري متهمان نوید افکاري و شاهين ناصري، 
نامبردگان هيچ ارتباطي با هم نداشــته و امکان رویت 
یکدیگر را در تحت نظرگاه آگاهي نداشته اند.«  در اطالعيه 
اداره كل زندان هاي استان تهران آمده است كه ناصري 
به دليل ارتکاب جرایمي از قبيل كالهبرداري، سرقت، 
جعل و استفاده از ســند مجعول در حال سپري كردن 

دوران محکوميت خود بوده است.

ورود قضایي به ماجراي فوت شاهین ناصري 

همه قول هاي رئيسي به ايالمي ها 
رئیس جمهور در چهارمین سفر استاني خود به ایالم با تأکید بر اینكه این سفر بعد از سفر کارشناسان و بررسي 

شرایط و وضعیت استان انجام مي شود، 8وعده براي حل مشكالت مردم این استان داد که به شرح زیر است :
 توسعه حوزه هاي کشاورزي، گردشگري و صنعت و معدن از طریق استفاده از نیروي جوان منطقه.

 تالش براي رفع محرومیت ها و ایجاد شتاب در توسعه استان پس از بازدید استاني.
 گسترش تبادالت مرزي استان و افزایش صادرات با فعال کردن بازارچه هاي مرزي.

 اتمام طرح سد کنجانچم طي ۶ الي 7 ماه آینده.
 کمك به رفع مشكل مسكن استان.

 حمایت از ابتكارات و طرح هاي تحقیقاتي دانش بنیان.
 برطرف کردن موانع تولید در حوزه دامپروري و کشاورزي.

 ارائه تسهیالت و تجهیزات الزم براي تحصیل دانش آموزان.

ث
مک

 انتصاب رئيس زندان
 به انتخاب زندانيان

یك مددکار زندان کمتر از ۲۴ ســاعت 
پس از بازدید غالمحسین محسنی اژه ای 
رئیس قوه قضاییه از زنــدان دماوند با 
سفارش و انتخاب زندانیان رئیس زندان 

شد.
 در ویدیوهای منتشر شــده از بازدید 
محســنی اژه ای از زندان دماوند برخی 
زندانیان از فردی به نام قاسمی به عنوان 
مددکار زندان تقدیر می کنند و می گویند 
این مددکار همه زندانیان را به اســم و 
چهره می شناسد. او روز بعد از  این بازدید 
به عنوان رئیس جدیــد زندان انتخاب 
می شود. این بازدید  19شهریورماه انجام 

شده بود.

ث
مک

امور خارجــه به صراحت گفــت ، انگليس 
باید رویکرد خود را تغيير دهد و این تغيير 

مدت هاست كه به تعویق افتاده است.

ایران؛ محور اصلي رایزني هاي نیویورك
در كنار دیدار هاي دوجانبه امير عبداللهيان 
و همتایانش، در دیدارهــاي مقامات دیگر 
كشــورها  ایران نيــز از محورهــاي اصلي 
رایزني ها بود.  ســرویس  اقــدام خارجي 
اتحادیه اروپا در بيانيــه اي مطرح كرد كه 
مسئول سياســت خارجي اتحادیه اروپا و 
هماهنگ كننده كميسيون مشترك برجام، 
طي دیدار با وزیر امور خارجه آمریکا درباره 
موضوعات مختلفي ازجملــه ایران، توافق 
هسته اي و مذاكرات وین گفت وگو كرده اند. 
بورل همچنين تأكيد كرد كــه همه توان 
خود را بــراي از ســرگيري مذاكرات وین 
انجام مي دهد و گفت كه ایران به یك توافق 
براي تغييــر وضعيت اقتصــادي خود نياز 
دارد. بورل با ســرگئي الورف، وزیر خارجه 
روسيه نيز درباره توافق هسته اي و مذاكرات 
وین گفت وگو كرد. ســایمون كاِوني، وزیر 
امــور خارجه ایرلنــد نيز پــس از دیدار با 
حسين امير عبداللهيان مدعي شد كه وزیر 
خارجه كشــورمان »تمایلي بسيار واضح« 
براي بازگشــت به مذاكرات هســته اي در 
وین نشان داده اســت. در چنين شرایطي 
به نظر مي رسد كه در هفته هاي پيش رو باید 
در انتظار چگونگي ادامــه مذاكرات وین و 
مشخص شدن تاریخ دور هفتم آن بود. البته 
هنوز تيم مذاكره كننده ایران اعالم نشده و 
مشخص نيست كه دولت سيزدهم مذاكرات 
را از نقطه صفر آغاز مي كند یا به چنددوره 

گفت وگوي انجام شده ادامه خواهد داد.  
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پويــش جهــادي تزريــق 
300هزار دوز واكسن كرونا گزارش

ديروز صبح در مراسمی ويژه 
با حضور شهردار تهران ، رئیس شورای شهر 
و جمعــی از مديران شــهری از منطقه17 
تهران آغاز شــد. به اين ترتیــب، 26مركز 
جديد واكسیناســیون بــه 72مركز قبلي 
تزريق واكسن اضافه شدند تا روند مقابله با 
كرونا در پايتخت كشــور، سرعت به مراتب 
بیشــتري نســبت به گذشــته بگیرد. به 
همین خاطر، شــهردار تهران در مراســم 
راه انــدازي 26پايــگاه ثابــت و ســیار 
واكسیناســیون، از اقــدام جهــادي همه 
بخش ها در افزايش ســامت شهروندان و 
بازگشت شهر به شــرايط عادي خبر داد و 
گفت: »هم شهرداري، هم نهادهاي مرتبط و 
هم شــهروندان در يك  پیوستگي مشترك 
قرار گرفته اند تا اين پاندمي مهار شــود.« 
علیرضــا زاكانــي از بــه كارگیــري همه 
ظرفیت هاي شهرداري گفت و افزود: » بنا 
شد تا شهرداري همه ظرفیت هاي خود را به 
میدان بیاورد؛ از بخش حمل ونقل گرفته تا 
آتش نشاني و شركت شهر ســالم و... همه 
يكپارچه مي خواهند رنگ و بوي خدمت و 
مواجهه با اين بیماري را به خود بگیرند. فراتر 
از تزريق واكسن تاش مي كنیم با تكمیل 
ظرفیت هايي كه در ستاد مواجهه با بیماري 
كرونا در شهرداري راه اندازي شده، تاش ما 
معطــوف بــه اين باشــد كــه با توســعه 
واكسیناسیون، به سمتي حركت كنیم كه با 
فاصله گــذاري هوشــمند اجتماعــي و 
نقش آفريني شهرداري و ارائه سطح بااليي 
از خدمات اجتماعي اين بیماري مهار شود.«

به گزارش همشــهري، شــهرداري تهران 
طي ماه هــاي اخیر بــا راه انــدازي مراكز 
واكسیناســیون در پايگاه هاي پشتیباني و 
مديريت بحران، عزمي جــدي را در مقابله 
با كرونا شــروع كرده اســت؛ به گونه اي كه 
تعدادي مركز بــزرگ تزريق واكســن در 
پهنه هاي مختلف شــهر راه اندازي شــده 
است. جمعه صبح نیز به طور رسمي 26مركز 
جديد به ظرفیت هاي پیشین تزريق واكسن 
افزوده شــد تا طي 10روز آينده، همه افراد 
باالي 18ســال در تهران واكسن دريافت 

كرده باشند.
 شهردار تهران هم در مراسم راه اندازي مراكز 

به چنین نكته اي اشــاره كرد. زاكاني ابتدا 
درباره دستاوردهاي جنگ تحمیلي در سايه 
رهنمودهاي امام خمیني)ره( و تمسك به 
دين اسام گفت: »جمهوري اسامي، قدرت 
دين، قدرت رهبري ديني و قدرت مردم را 
نمايان كرد. در اين انقاب كساني كه در پرتو 
حق خواهي خود تاش مي كردند، امیدوار 
شدند، اما به ذهن و دلشان خطور نمي كرد 
كه با توسل به دين و رهبري پیامبرگونه امام 
راحل، جمهوري اسامي ايران بر استكبار 
داخلي و جهاني تســلط پیدا كند؛ البته كه 
ذهن هايي نیز نگران شــدند.« او در ادامه با 
بیان اينكه اربعین نهضت آخرالزماني است 
و امیدها و نگراني هايي را به دنبال داشــته 
است، افزود: »امید، جبهه حق و نگراني براي 
كساني است كه دشــمن ملت ها هستند. 
ما با همه وجود اربعیــن را پاس مي داريم و 
به عنوان يك بازمانده از طريق سیدالشهدا 
در حركت به سمت كربا اداي دين خود را 
در اين مكان و با خدمت بــه مردم جبران 

مي كنیم.«
 شــهردار تهــران اضافــه كــرد: »هفته 
دفاع مقدس اســت و تجلي همان 3ويژگي 
كه ذكر كردم باعث شــد جنگ تحمیلي به 
دفاع مقدس تبديل شود. ما راهي نداريم جز 
اينكه با تمسك به اسام و پیروي از رهبري و 
حضور در میدان، بتوانیم از قله هاي مختلف 
عبور كنیم و خودمان را بــه قله نهايي كه 
تحويل پرچم انقاب اسامي به دست ولي 
و صاحب حقیقي مان هســت، برســانیم.« 
او گفت: »اگــر رهبــري امام خمیني)ره( 
در 8ســال دفاع مقدس و میدانداري او را از 
عناصر جنگ حذف كنیم، بي شك جنگ با 
شكست مفتضحانه و تجزيه ايران و انقاب 
به پايان مي رسید و بايد در ادامه اين موضوع 
تصريح كنــم اگر مردم در اقشــار مختلف 
در قالــب نیروهاي مســلح نبودند، چیزي 
باقي نمي ماند.« زاكاني با گرامیداشــت ياد 
شهداي منطقه17 تهران گفت: »منطقه17 
بیش از 4هزار شهید تقديم انقاب كرده و 
اين منطقه افتخار تهران است و ما راهي جز 
تمسك به اسام، پیروي از رهبري و حضور 
در میدان مردم نداريم تــا بتوانیم قله ها را 
يكي پــس از ديگري فتح كنیــم  و خود را 
به قله نهايــي كه تقديم پرچم به دســتان 

امام زمان)عج( است، برسانیم.«

او ادامه داد: »امروز شما مي بینید آمريكا در 
منطقه بیش از 8هــزار میلیارد دالر هزينه 
مي كند، امــا از ايران كه تنهــا 16میلیارد 
دالر هزينه كرده، شكست مي خورد و بايد 
بیان كنم كه اين شكست، شكست از مكتب 
رهبري و حضــور مؤثر مــردم و نیروهاي 
انقابي و جهادي است.« زاكاني همچنین 
درباره كرونا و اهمیت مقابلــه با آن گفت: 
»اين پاندمي، روزانه ده ها هزار نفر در سراسر 
جهان را به كام مرگ مي كشاند. اين بیماري 
چیزي نیست كه يك روزه و يك هفته و يك 
ماهه پرونده اش بسته شود، بلكه بايد با آن 
زندگي كرده و مهار و زمینگیرش كنیم؛ به 
همین دلیل، كارهــاي الزم با حضور كادر 
درمان و با شدت بااليي در حال انجام است؛ 
كادر درماني كه با ســربلندي از آن بیرون 
آمدند و شهیدان ســامت را تقديم ملت ما 
كردند. اين راه به تكمیل و حضور جدي همه 
مراكز كه مي توانند بــه ملت خدمت كنند، 

نیاز دارد.«
او گفــت: »تا بــه امروز، تاش شــهرداري 
معطوف به كمك به ديگران و ارائه خدمات 
بود و اقدامات نیز با موفقیت صورت گرفت. 
طي ماه هاي گذشته هم خدمات شايسته اي 
توسط شهرداري در نهايت گمنامي در طبق 
اخاص گذاشته شد كه قابل تقدير است. با 
اين حال، ما براي زنده كردن شــهر، تغییر 
رويكردي در مهار بیماري كرونا داديم و همه 
ظرفیت ها به كار گرفته شد.« زاكاني سپس 
ابراز امیدواري كرد با توســعه اين خدمات، 
شهرداري بتواند وعده تبديل شدن به نهاد 
خدمتگزار اجتماعي را در عمل محقق كند.«

شــهردار تهران همچنین خــود يك دوز 
واكسن كرونا را به شهروندي تزريق كرد.

او در صفحه تويیتر خود نیز نوشت: »در كنار 
كادر پرتــاش درمــان، در پويش جهادي 
300هزار دوز واكســن توســط شهرداري 
ســهیم شــدم ، حتي به اندازه يك واكسن 
و تضمین ســامتي يك همشــهري عزيز؛ 

الحمداهلل.«

واكسيناسيون آســيب پذيرها در محل 
اسكان 

ديروز حین صحبت هاي شــهردار تهران، 
مركز واكسیناســیون الزهرا شاهد حضور 
تعدادي از جوانان حدودا 19ســاله بود كه 
براي تزريق واكسن به پايگاه بوستان زمزم 
آمده بودنــد.  در دل اين بوســتان مقبره 
2شــهید گمنام نیز قرار گرفته كه علیرضا 
زاكاني، شــهردار، مهدي چمــران، رئیس 
شورا و مديران شهري تهران پیش از مراسم 
افتتاح مراكز جديد واكسیناسیون، به آنجا 
رفتند و ضمن اداي احترام به شهدا، فاتحه 

بر مزار اين دو شهید قرائت كردند. 
در اين مراســم، عاوه بــر توضیحات علي 
نصیري، سرپرســت ســازمان پیشگیري 
و مديريــت بحران شــهر تهــران درباره 

برنامه هاي شــهرداري براي مقابله با كرونا، 
ارتباط ويدئويي با چنــد مركز جديد ديگر 
برقرار شد تا مســئوالن آنها توضیحاتي را 
درخصوص روند واكسیناسیون ارائه دهند. 
نصیري نیز از واكســینه شــدن گروه هاي 
آسیب پذير مانند معتادان، كارتن خواب ها، 
معلوالن، ســالمندان و ايثارگران در محل 
اسكان آنها خبر داد و گفت: »با شروع دوره 
جديد مديريت شــهري يكي از برنامه هاي 
راهبردي در راس برنامه ها، برداشــتن بار 
كرونا از دوش دولت بود. اين مهم با رويكرد 
فرماندهي و مديريت واحد و يكپارچه انجام 

خواهد شد.«
 سرپرست سازمان پیشگیري و مديريت 
بحران شهر تهران افزود: »از امروز حركت 
جديدي در زمینه واكسن آغاز شده و ستاد 
كرونای تهران پويشي را درنظر گرفته كه 
طبق آن تا 10مهر در استان تهران هیچ 
فرد باالي 18ســالي كه حداقل دوز اول 
واكســن را تزريق نكرده، وجود نداشته 
باشــد. براي اين منظور امــكان تزريق 
700هزار دوز واكسن در 10روز در همه 
مراكز شهرداري از سوي ستاد كرونا اعام 
شده است. از اين رو ستاد مديريت بحران 
كرونای شهرداری تهران با اتخاذ رويكرد 
فرماندهی و مديريت واحــد و يكپارچه 
در نهادهای مختلف شــهری و با انتصاب 
مسئول سازمان پیشــگیری و مديريت 
بحران تهران به عنوان جانشین شهردار 
در اين ستاد تشــكیل و طی دو هفته كار 
جهادی و شــبانه روزی و با مشــاركت و 
همكاری تمام مراكز شــهرداری تهران 

از جمله ســازمان ها، شركت ها و مناطق 
مختلف شهرداری تهران، برنامه جامعی 
در 140 محور تدوين و پیش بینی كرده 
كه گزارش آن به رياست محترم جمهوری 
نیز ارائه شــده اســت.« نصیری با تاكید 
بر اينكه اولويت بهداشــت و پیشگیری 
حاكم بر اين برنامه ها است ، افزود: »اين 
طرح با رويكرد محله محوری و مشاركت 
مردمی و همبســتگی بین همه دستگاه 
های اجرايی، حاكمیتی، دولتی، خصوصی 
و مراكز شــهرداری تهران تهیه شــده و 
يك حركت جديد به شــمار می آيد كه 
گام اول آن تدارك مجموعه های جديد 

واكسیناسیون شهرداری تهران است.«
نصیری همچنیــن در حاشــیه افتتاح 
مركزشواكسیناسیون خودرويی در مركز 

خريد و فروش خودرو واقع در جنوب غرب 
تهران در جمع خبرنگاران گفت: »برنامه 
جامع مديريت بحران كرونا در 140 بند 
تهیه شده اســت كه مراحل آن به ترتیب 
اجرا و گزارش آن به مردم ارائه می شــود 
و گســترش مراكز واكسیناسیون مرحله 
اول آن است.« او با اشاره به اينكه برخی 
ناآگاهانــه به مخالفــت و تخريب فرايند 
واكسیناســیون می پردازند گفت:»همه 
بايــد بدانند كــه انجام واكسیناســیون 
ضروری است تا جامعه از اين بیماری در 

امان بماند.«
در پايان با دستور شــهردار، 10ون سیار 
واكسیناســیون برای آغاز فعالیت خود، 
راهی عملیات در نقاط مختلف شهر تهران 

شدند. 

26پايگاه جديد ثابت و سیار واكسیناسیون شهرداري تهران راه اندازي و به جمع مراكز قبلي اضافه شدند

زاكاني: با تكمیل ظرفیت هاي ستاد كرونای شهرداري، توسعه واكسیناسیون شروع شده 
و پس از آن فاصله گذاري هوشمند و سطح بااليي از خدمات اجتماعي را ارائه مي كنیم

تهران روي موج واكسيناسيون
گزارش 2

شهردار تهران در ديدار و بازديد از مركز عروجیان بهشت زهرا
بهشت زهرا در بحران كرونا ايثارگرانه 

خدمت كرد
از ابتداي شــیوع بیماري كرونا تا كنون كــه آمار هاي موج پنجم 
كاهش شدت اين بیماري را نشــان مي دهد، سازمان بهشت زهرا 
خدمات خود را به صورت مســتمر و منظم ارائه كرده اســت. اين 
ســازمان با وجود افزايش دائمي تعداد درگذشــتگان تهراني و 
خطر ابتاي نیرو هاي خود به كوويد-19 كار تدفین متوفیان را با 

برنامه ريزي دقیق انجام مي دهد.

به گزارش همشهري، شهردار تهران در بازديد از مركز عروجیان 
بهشت زهرا گفت: بهشت زهرا در بحران كرونا ايثارگرانه و جهادگونه 

به مردم خدمت كرد.
علیرضا زاكاني در جمع كاركنان سازمان بهشت زهرا گفت: امروز 
به جرأت مي توان گفت سازمان بهشــت زهرا با بیش از ۵1سال 
تجربه اندوزي و خدمات رساني به الگويي براي ساير آرامستان ها 
تبديل شده است و كرونا باعث شد تا اين حقیقت كه بهشت زهرا 

الگو و مرجع ساير آرامستان هاي كشور است، نمايان تر شود.
او تصريح كرد: از تك تك عزيزاني كه در ســازمان بهشت زهرا با 
جوهره جهادي از ابتداي بحران كرونــا به مردم خالصانه خدمت 
كردند، چه جهادگراني كه فتح باب كردند و چه عزيزان همكار در 
سازمان بهشت زهرا كه ايثارگرانه به همنوعان خود خدمات رساني 

كردند، تقدير و تشكر مي كنم.
شهردار ادامه داد: ابتداي كرونا را به ياد بیاوريم. در آن روزها ترس و 
خوف از اين بیماري و سرايت آن همه گیر بود و از آن زمان ايستادن 

و خدمات رساني به مردم ارزشي واال و بي پايان به شمار مي رود.
زاكاني گفت: بر همگان ثابت شده است كه كار هرقدر سخت تر و 
دشوارتر باشد و نیاز به تاش گســترده تر داشته باشد و ما هرقدر 
عمق اخاصمان و عمق اعتقادمان به سر منشا هستي بیشتر باشد  ، 
بركت و خیر بیشتري دارد. اين افتخار و ارزش از همان ابتدا نصیب 
كاركنان بهشــت زهرا شد كه با تغســیل اموات كرونايي و تكريم 
خانواده هاي داغدار در بهشت زهرا توانستند با رعايت همه موارد 

شرعي و بهداشتي تبديل به الگوي خدمات رساني شوند.
شهردار تهران در ادامه از روند ســاخت بناي جديد مركز ايزوله 
بهشت زهرا بازديد كرد. اين مركز به عنوان بزرگ ترين و مجهزترين 
مركز ايزوله تطهیر متوفي در جهان اسام در زمیني به مساحت 
7600مترمربــع و حدود 8000مترمربع بنا در 2طبقه ســاخته 
مي شــود. بناي جديد به عنوان مكمل سالن عروجیان فعلي يا در 
شرايط بحراني يا خدمات رساني به آرامستان هاي آينده شهر تهران 

طراحي شده و در حال ساخت است.

تداوم ارتباط شهرداري تهران با نظام پزشكي
شهردار تهران با اشاره به رويكرد جديد مديريت شهري مبني بر 
شــهروندمحوري و مردم مداري در دوره جديد مديريت شهري 
گفت: تداوم ارتباط با نظام پزشكي تهران بزرگ و انجام برنامه هاي 

مشترك به ارتقای سامت شهروندان تهراني كمك خواهد كرد.
علیرضا زاكاني در ديدار با محمد رئیــس زاده، عضو هیأت مديره 
نظام پزشكي تهران بر تعامل جدي براي استفاده از ظرفیت هاي 
جامعه پزشكي با هدف ارتقای ســامت مردم و همچنین بر ارائه 

خدمات و تسهیات ويژه به جامعه پزشكي تأكید كرد.
او ضمن قدردانــي از فداكاري هاي جامعه پزشــكي در مبارزه با 
ويروس كرونا بر ضرورت حفظ شأن و منزلت جامعه پزشكي و رفع 

نیازهاي حوزه سامت تأكید كرد.
در اين ديدار رئیس زاده نیز ضمن درخواســت برگزاري جلسات 
مشترك بین حوزه ســامت شــهرداري و نظام پزشكي تهران 
بزرگ، بر استفاده بیشتر از امكانات و فضاهاي بهداشتي- درماني 

شهرداري توسط اعضاي نظام پزشكي تأكید كرد.

شهدا همچنان در ميان ما حضور دارند

شهردار تهران گفت: آينده درخشاني پیش روي نظام اسامي قرار 
دارد و امیدواريم همه رهروان با توفیق شــهادت اين دنیا را ترك 

كنند كه توفیقي باالتر از آن وجود ندارد.
علیرضا زاكاني، در يازدهمین دوره آيین نواختن زنگ دانش آموز 
شــهید با عنوان »دانش آموزان ديروز، آموزگاران امروز« كه روز 
پنجشنبه در قطعه شهداي گمنام بهشت زهرا گفت: شهدا از بین ما 
نرفته اند و همچنان در میان ما حضور دارند و به تعبیر شهید آويني 
آنها زنده اند و ما هستیم كه در گرداب دنیا آنگونه غرق شده ايم كه 

رفتن را با چشم خود مي بینیم.
او ادامه داد: نظام جمهوري اسامي مقدس است؛ چون قريب به 
بیش از 1300سال بعد از حادثه عاشورا، امام خمیني)ره( جريان 
ناب شیعي را كه توسط امام حسن)ع( از حكومت جور بني امیه جدا 
شده بود، تبديل به يك حكومت در عصر حاضر كرده و اين نظام 

مبنا و تكیه گاه خود را مكتب اسام قرار داده است.«
شهردار تهران اضافه كرد: »نظام جمهوري اسامي از رهبري بهره 
جست و بر مدار واليت شكل گرفت كه در استمرار خط امامت اين 
توفیق نصیب ملت ايران شــد. ما در مسیر شدن و هستن تا امروز 
شهداي زيادي را تقديم انقاب كرديم. شهدا مقدس و تقدس بخش  
هستند، آنها سبب شدند تا اين میراث گرانبها با تقدسي بیشتر به 

ادامه راه خود بپردازد.«

   نكاتي از برنامه شهرداري در مقابله با كرونا
1  برنامه هايي در ۱۴۰محور تدوين شده كه عملياتي خواهد شد. رويكردهاي اين برنامه ها محله محوري 
و مشاركت مردمي، همبستگي بين دستگاه هاي حاكميتي و خصوصي و اولويت بهداشت و پيشگيري بر 

درمان است.
2   شهرداري پيش از اين ۷۲مركز واكسيناسيون را تجهيز كرده كه عالوه بر تامين اين مكان، فعاليت هاي 
ديگري مانند طرح غربالگري و شهيد سليماني در سراهاي محله، كمك  هاي مردمي، خدمات بهداشتي در 
گرمخانه ها، اقدامات داوطلبان، واكنش اضطراري محالت و انجام پويش هاي مختلف و در اختيار قرار دادن 

ظرفيت ها و مكان هاي تبليغات شهر به حوزه كرونا انجام داده است.
3  طبق برنامه ريزي انجام شده براي آنكه تا ۱۰مهرماه همه افراد باالي ۱۸سال در تهران واكسينه شوند، 

بايد ۷۰۰هزار دوز واكسن در جايگاه هاي شهرداري تزريق شود.
4  هوشمندسازی در زمينه فاصله گذاری اجتماعی در دستور كار قرار می گيرد.

برپايي موكب اتوبوسراني به مناسبت اربعين
مديرعامــل شــركت واحد 

اتوبوسراني تهران در آستانه اربعين
اربعیــن حســیني از اجراي 
برنامه هاي اين شــركت در سوگ حضرت 
ابا عبداهلل الحسین)ع( ازجمله برپايي موكب 
به مناســبت اربعین خبــر داد. به گزارش 
همشهري، محمود ترفع با اعام اينكه شركت 
واحد در سال هاي اخیر توفیق خدمت رساني 
به زائران امام حســین)ع( در ايام اربعین و 
جابه جايي آنها را به عهده داشته است، گفت: 
»امسال با توجه به محدوديت هاي ناشي از 
شــرايط كرونا، توفیق خدمت به جمعیت 
عظیم راهپیمايان كربا را نداريم.« او با اشاره 
به اينكه به همین دلیل ســعي كرده ايم تا 
ارادت خود را به ساالر و سرور شهیدان ابراز و 
ارتباط خود را با دلدادگان آن حضرت حفظ 
كنیم، ادامه داد: »به اين منظور، شركت واحد 

امسال براي نخســتین بار، نسبت به برپايي 
موكب حسیني براي حضور شهروندان عزادار 
ازجمله جاماندگان كربا اقدام كرده است.« 
ترفع با بیان اينكه موكب شــركت واحد در 

قالب فضايي آيینــي و تلفیقي در مجاورت 
نمايشگاهي به مناسبت سالگرد دفاع مقدس 
تدارك ديده شده اســت، عنوان كرد: »اين 
موكب از امروز )شنبه، ســوم مهرماه( آغاز 

به كار مي  كند و به مدت 10 شــب به فعالیت 
خود ادامه خواهد داد.« او با تأكید بر اينكه اين 
اقدام در راســتاي ايفاي مســئولیت هاي 
اجتماعي و اجراي ماموريت هاي فرهنگي اين 
مجموعه برنامه ريزي شده است، گفت: »در 
اين فضــا كه به منظــور تعظیــم و تكريم 
ارزش هاي انقابي و شــعائر ديني از سوي 
شــركت واحد تدارك ديده شــده اســت، 
آرمان هاي حضرت ابا عبداهلل الحسین)ع( در 

نهضت عاشورا بازخواني و تبیین مي شود.«
موكب شركت واحد اتوبوســراني تهران به 
مناسبت اربعین حســیني به مدت 10 شب 
در محــل پاركینــگ جنوب غربــي حرم 
حضــرت عبدالعظیم حســني)ع( واقع در 
شهر ري با رعايت پروتكل هاي بهداشتي برپا 
خواهد بود و حضور عموم شهروندان در آن 

امكان پذير است.

عضو شــوراي شــهر تهران معتقد است بخش 
خصوصي براي ترغیب مردم به نوسازي بافت هاي نوسازي

فرسوده مي تواند ورود پیدا كند. محمد آقامیري با 
اشاره به اينكه تولید يك میلیون واحد مسكوني در سال در گرو 
مشــاركت بخش خصوصي اســت در عین حال بــر ضرورت 
به كارگیري سازندگان ذي صاح در ساخت وسازها تأكید كرد و 
به مهر گفت: »سازمان نظام مهندسي بايد مكانیسم به كارگیري 
سازندگان ذي صاح در ساخت و سازها را به شهرداري و شوراي 
شهر تهران ارائه دهد.« نايب رئیس كمیسیون عمران و حمل ونقل 
تأكید كرد:  »ســازندگان به عنوان متخصصــان بايد در عرصه 

ساخت وساز ورود پیدا كنند و تحقق اين امر هم بیش از هر چیزي 
در گرو سازمان نظام مهندسي است كه بتواند با زمینه سازي  و 
رايزني با شهرداري و شوراي شهر، زمینه حضور اين متخصصان 
در امر ساخت وساز را فراهم كند.«  او عنوان كرد: »در همین حال 
سازندگان ذي صاح نیز بايد اين اطمینان را بدهند كه اگر اين عده 
در بخش ساخت وساز وارد شوند قطعا قادر خواهند بود با افزايش 
كیفیت رضايت بهره برداران را جلب كنند.« آقامیري گفت: »قطعا 
شوراي شــهر تهران از به كارگیري ســازندگان ذي صاح در 
ساخت وساز حمايت خواهد كرد و اگر سازمان نظام مهندسي قادر 
باشــد كه يك مكانیســم دقیق براي به كارگیري اين عده در 

ساخت وساز فراهم كند، شوراي شهر و شهرداري از به كارگیري 
متخصصان در عرصه ساخت وساز حمايت خواهند كرد.« او گفت:  
»بخش خصوصي براي ترغیب مردم به نوسازي بافت هاي فرسوده 
مي تواند ورود پیدا كند كه البته اجرايي كردن اين امر هم نیاز به 
مشوق هايي دارد كه شــهرداري و دولت بايد اين مشوق ها را به 
بخش خصوصي ارائه دهد تا در اين زمینه ورود پیدا كند.« او روند 
بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده را به طور كلي كند ارزيابي 
كرد و گفت: »اساسا روند بازسازي در اين بافت ها حركت كندي 
دارد، اين در حالي است كه ما نیاز به مكانیسم پرسرعتي داريم كه 
قادر باشد مشكل مسكن مردم را در زمان كوتاه تري حل كند، اين 
در حالي است كه مشكات مالي و بي عاقگي بسیاري از مالكان 
به احیاي بافت هاي فرسوده، سبب شده كه روند بهسازي در اين 

بافت ها بسیار كند باشد.«

برخي مسيرهاي دوچرخه كارايي ندارد
رئیس شوراي شهر تهران توضیحاتي درباره رويكرد مديريت شهري جديد در حوزه 

دوچرخه به عنوان يك مد حمل ونقلي ارائه داد. مهدي چمران در اين رابطه به فارس حمل و نقل
گفت: »اينكه شهروندان بتوانند هر چه بیشتر از دوچرخه در سطح شهر استفاده 
كنند، مسئله خوبي است و هیچ بحثي در آن نیست.« او ادامه داد: »هم اكنون موضوع ما پروژه هايي 
است كه به مسئله دوچرخه اختصاص داده شده و به نظرم در مديريت شهري سابق، بودجه هايي 
براي مسیرهاي دوچرخه درنظر گرفته شده درحالي كه اين مسیرها هم اكنون كارايي ندارند. قرار 
شده  فعا مديران مربوطه در شهرداري دست نگه دارند تا تجديدنظر در مورد پروژه هاي مربوط به 
دوچرخه انجام گیرد.«  او تأكید كرد: »متأسفانه هم اكنون برخي  مسیرهاي مربوط به دوچرخه  
كارايي ندارد  يا تبديل به محل پارك يا تردد موتورسیكلت ها شده اند، بنابراين بايد طرحي در اين 
زمینه پیش بیني شود و تجديدنظر در رويكردهاي قبلي صورت گیرد.« چمران در پاسخ به پرسشي 
مبني بر اينكه رويكرد شوراي ششم در مورد دوچرخه هاي اشتراكي مانند فعالیت شركت  بي دود، 
چگونه اســت؟ گفت: »در اين زمینه مشــكلي وجود ندارد، ولي مســئله اصلــي هم اكنون، 

مسیرسازي  هاي نادرست و ناكارآمد در نقاط مختلف شهر براي دوچرخه سواري است.« 

بخش خصوصي در بافت فرسوده فعال شود
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برنامه پويش شهرداري براي تزريق 
واكسن كرونا

   روز مدت زمان براي اجراي برنامه300هزار دوز واكسن تعیین شده است.
26 مركز به پايگاه هاي تزريق واكسن افزوده شد.

13  مركز از مراكز جديد ثابت هستند.
3  مركز از مراكز جديد خودرويي هستند.

10  مركز ســیار با خودروهــاي ون مجهز به واكســیناتور و مددكار 
اجتماعي فعال شد.

30  هزار دوز ظرفیت روزانه تزريق واكسن در نظر گرفته شده.
98 مركز، تعداد كل مراكز واكسیناسیون شهرداري تهران است.

2  میلیون دوز واكسن تاكنون در مراكز شهرداري تزريق شده است.



2 شنبه 3 مهر 1400    شماره  8323 4 3 0 2 3 6 2 1 اقتصاد

   عملكرد بانك هاي دولتي
مروري بر صورت هاي مالي بانك هاي دولتي نشان مي دهد كه با وجود افزايش 11درصدي زيان انباشته 5بانك ملي، مسكن، كشاورزي، 
توسعه صادرات و صنعت و معدن در سال مالي گذشته، زيان عملكرد اين بانك ها در سال مالي گذشته بهبود پيدا كرده است. هم اكنون 
زيان انباشته اين بانك ها جمعا به 81هزارو867ميليارد تومان رسيده كه 81درصد اين زيان متعلق به بانك ملي است. با اين حال عملكرد 
مالي بانك ملي نشان مي دهد كه زيان خالص اين بانك در سال1398 معادل 15هزارو474ميليارد تومان بوده كه اين رقم در سال1399 با 
57.7درصد كاهش به 6هزارو547ميليارد تومان زيان رسيده؛ يعني زيان عملكرد بانك ملي در طول يك سال نزديك به 9هزار ميليارد 
تومان كاهش يافته است. طبق اين اطالعات، زيان 230ميليارد توماني بانك صنعت و معدن نيز در طول يك سال 130درصد كاهش يافته 
و اين بانك در سال مالي گذشته به سود 69ميليارد توماني دست يافته است. بانك توسعه صادرات نيز برخالف ساير بانك هاي دولتي چند 
سال است كه وارد روند سودآوري شده، سود عملكرد اين بانك از 114ميليارد تومان در سال98 با 34.6درصد رشد به 154ميليارد تومان 
در سال1399 رسيده است. با اين حال بانك مسكن همچنان عملكرد مطلوبي ندارد، زيان اين بانك در سال مالي 1399 با 14.4درصد رشد 
به هزارو715ميليارد تومان رسيده است. اين افزايش زيان موجب شده زيان انباشته بانك مسكن نيز به مرز 5هزار ميليارد تومان برسد كه 
نشان مي دهد در مديريت مالي اين بانك بايد تحول اساسي انجام شود. همانطور كه وزير اقتصاد اعالم كرده است كليت عملكرد بانك هاي 

دولتي نشان دهنده بي انضباطي مالي است و بايد راه جديدي براي بهبود عملكرد بانك هاي دولتي گشوده شود.

بانكمسكن

چهره روز 

فرزند دزفول در شركت ملي نفت
محســن خجســته مهر، مديرعامــل 
شركت ملي نفت شــد تا فصل تازه اي از 
مديريت در يكي از صنايع اســتراتژيك 
ايران را تجربه كند؛ كســي كه پيش از 
اين هم زماني كــه مرحوم اكبر تركان از 
معاونت برنامه ريزي و نظــارت بر منابع 

هيدروكربوري در دولت نخســت محمود احمدي نژاد كنار گذاشته 
شد، به جاي او نشست. حاال خجسته مهر جايگزين مسعود كرباسيان 

شده است.
حكمي كه وزير نفت متولد شيراز براي اين چهره نفتي زاده دزفول، در 
استان خوزستان، صادر كرد، در ظاهر ماجرا ممكن است اينگونه تلقي 
و تفسير شــود كه جواد اوجي با يك تير دو نشان را هدف قرار داده، 
از يك سو گزينه اي نزديك به محمد مخبر دزفولي را حكم داده و از 
سوي ديگر با انتصاب خجسته مهر مي تواند ارتباط بين بدنه اجرايي 
و كارشناسي و مديريتي درون صنعت نفت را بهبود ببخشد اما وراي 
اينكه تا چه اندازه همشــهري بودن رئيس شركت ملي نفت ايران با 
معاون اول رئيس جمهور اهميت دارد، آنچــه دوچندان مورد توجه 
است، آينده شركت ملي نفت ايران، ارتباط مالي دولت با اين شركت 
دالرساز و ارزآور و البته شركتي محتاج به دالرهاي زياد براي جبران 

سرمايه گذاري ها در صنايع باالدستي نفت و گاز است.
محسن خجسته مهر مسئوليت دشــواري را قبول كرده و مهم اين 
است كه او تا پايان دوره مسئوليت اش تا چه اندازه بر ظرفيت توليد 
نفت و گاز ايران مي افزايد و چه ميزان ســهم از بازار صادراتي نفت 
و فرآورده هاي نفتي را پس مي گيرد يا افزايــش مي دهد. او و ديگر 
مديران ارشد وزارت نفت نيك مي دانند تا دانه اي كشت نشود، انتظار 
برداشت محصول نبايد داشت، از اين جهت مديرعامل جديد شركت 
ملي نفت ايران، ماموريت نخســت اش بايد پيدا كردن سرمايه گذار 
براي سرمايه گذاري در ميادين مشــترك نفت و گاز باشد. چنان كه 
نشانه هايي از افت توليد و برداشــت گاز از ميدان مشترك با قطر در 
پارس جنوبي نمايان شده و از سوي ديگر در شرق كارون هم، عراق در 

حال برداشت پرفشار از ميدان مشترك نفتي با ايران است.
خجســته مهر متولــد 1349 و داراي دكتري مهندســي مخازن 
هيدروكربوري از دانشگاه صنعتي اميركبير است و پيش از پذيرش 
مسئوليت هدايت شركت ملي نفت ايران، مديرعامل شركت توسعه 
حفاري تدبير، وابســته به يكي از نهادهاي عمومي بوده است. او در 
51ســالگي بر صندلي مهمي تكيه زده كه هر تصميم او مي تواند بر 
آينده صنعت نفت و البته نسل كنوني و آينده ايران اثر بگذارد. اكنون 
بايد ديد كه اين مدير بازگشته از ستاد تدبير، چه تدبيري براي آينده 
دارد. موفقيت او، باعث بالندگي و اقتدار ايران در برابر ســاير رقباي 
سنتي ما در بازارهاي جهاني خواهد بود. مســئله اكنون ديگر بازار 
جهاني نفت نيست بلكه چالش اصلي، سهم ما از بازار انرژي دنياست.

جهش جهاني قيمت نفت خام
 قيمت نفت خام از 77دالر گذشت

به دنبال ظهور نخستين نشانه هاي افزايش تقاضاي نفت در جهان بعد از 
پاندمي كرونا كه منجر به رشد قيمت نفت ظرف چند ماه گذشته شده بود، 
وقوع توفان در آمريكا و افت شــديد ذخاير نفتي اين كشور، سرعت رشد 
قيمت نفت را بيشتر كرد و منجر شــد تا قيمت هر بشكه نفت خام از مرز 
77دالر عبور كند. برخي مؤسسات بين المللي پيش بيني مي كنند؛ روند 

صعودي قيمت نفت خام ادامه پيدا خواهد كرد.
به گزارش همشهري، قيمت نفت روز جمعه، تحت تأثير افزايش نگراني ها 
نســبت به محدوديت عرضه پس از توفان هاي سهمگين در آمريكا و افت 
شديد ذخاير نفت انبارهاي آمريكا با رشد مواجه شد. به طوري كه قيمت 
هر بشكه نفت برنت از 77دالر و قيمت هر بشكه  نفت سبك از مرز 73دالر 
گذشت. اين رشد قيمت نفت در پي آن اتفاق افتاد كه ظرف يك ماه گذشته، 
با افزايش اميدواری ها براي پايــان پاندمي كرونا، قيمت نفت دربازار هاي 
جهاني با رشد مواجه شده بود.حاال با وقوع توفان در آمريكا، سرعت رشد 

قيمت ها در بازار جهاني نفت بيشتر شد.
اين توفان ها به تاسيسات نفتي در سواحل گلف كاست آسيب زده و با وجود 
آنكه شركت هاي نفتي به سرعت در تالشند تا سيستم تحويل نفت را احيا 
كنند، اما به نظر نمي رســد كه به زودي توفيقي در احياي سيستم تحويل 
نفت داشته باشــند. آمار هاي اداره اطالعات انرژي آمريكا، نشان مي دهد؛ 
ذخاير نفت آمريكا پس از صدمات ناشي از توفان، به پايين ترين حد خود 
در 3 سال گذشته نزول كرده و اين عامل از جمله داليل رشد قيمت نفت 

ظرف چند روز گذشته است.
اوارد مويا، يك تحليلگر بازار هاي جهاني مي گويد: به نظر مي رسد قيمت هاي 

نفت در يك خيابان يك طرفه است كه فقط صعود مي كند.

نفت 100دالري
اواسط امســال پيش از شــيوع نوع دلتاي ويروس كرونا در جهان، برخي 
تحليلگران از احتمال رشد قيمت نفت بعد از پاندمي كرونا تا سطح 100دالر 
خبر داده بودند؛ حتي برخي تحليلگران تأكيد كرده بودند كه اگرچه نفت 
ممكن است به سمت يك ابرچرخه جديد حركت نكند، اما به دليل بهبود 
قوي تقاضا و محدوديت عرضه، همچنان فضا براي افزايش قيمت وجود دارد. 
حاال كه با تسريع در واكسيناسيون، پاندمي كرونا در جهان رو به كاهش و 
حجم ذخاير شناور در سطح جهاني عادي شده، تعداد پيش بيني ها براي 
افزايش قيمت نفت نيز بيشتر شده اســت. به ويژه آنكه حاال ميزان ذخاير 

نفتي آمريكا به پايين ترين سطح 5ساله خود رسيده است.
به گفته گلدمن ساكس، درصورتي كه زمستان امسال سردتر از حد معمول 

باشد، قيمت هر بشكه نفت خام مي تواند تا 90دالر افزايش يابد.
شــركت بازرگاني نفت ترافيگورا نيــز پيش بيني كرد؛ بــا وجود چالش 
كوويد-19 براي تقاضا در زمستان امسال، احياي تقاضاي جهاني، قيمت 
نفت را تا پايان ســال2022 در مقطعي به 100دالر در هر بشكه خواهد 
رساند. همچنين سعد رحيم، يك كارشــناس بازار انرژي گفت: نه فقط 
قيمت، بلكه الگوهاي قيمتي كه مي بينيم به ما مي گويند؛ بازار تشنه نفت 
است. تقاضا براي نفت در جهان به اندازه كافي از پاندمي ويروس كرونا در 
سال جاري بهبود يافته و بازار نفت در وضعيت بسيار مطلوب تري قرار دارد.

او افزود: اگر شرايط مناسب باشد، ما احتماال تا پايان سال آينده مي توانيم 
شاهد نفت 100دالري باشيم.

افزايش پيش بيني ها براي رشد دوباره قيمت نفت بسياري از توليد كننده ها 
را براي افزايش حجم توليد در ماه هاي آينده به تكاپو انداخته است؛ آنطوركه 
رويترز گزارش داده، بعضي از اعضاي اوپك پالس، در پي سرمايه گذاري 
اندك در چندين سال گذشته يا به تأخير انداختن تعميرات پااليشگاه خود 
به دليل شيوع كرونا، براي افزايش سطح توليد تقال مي كنند. اين به معناي 
آن است كه به زودي، رقابت بين توليد كنندگان نفت براي افزايش سطح 

توليد بيشتر خواهد شد.

نورافكن در اتاق تاريك بانكداري
  وزارت اقتصاد گام نخست را براي درمان بيماري بانكداري دولتي، محكم برداشت

  زيان انباشته 5بانك ملي، مسكن، كشاورزي، توسعه صادرات و صنعت و معدن به 81هزار ميليارد تومان رسيده است
به دنبال انتشــار صورت هاي مالي بانك ملي، 
وزارت اقتصاد صورت هاي مالي 4بانك دولتي 
ديگر را نيز براي شــفافيت بيشتر منتشر كرد. 
همزمان وزيــر اقتصاد تأكيد كرد: انتشــار صورت هاي مالي 

بانك هاي دولتي همچنان ادامه دارد.
به گزارش همشــهري، اين گام نخســت درمان يك بيماري 
مزمن اقتصادي است كه از طريق شفاف سازي  انجام مي شود 
زيرا يكي از مهم ترين مشــكالت اقتصادي ايــران، عملكرد 
غيرشفاف شركت هاي دولتي است كه ميزان منابع و مصارف 
آنها مشخص نيست. غيرشــفاف بودن عملكرد شركت هاي 
دولتي حتي در نظام بودجه ريزي هم خلل ايجاد كرده است. 
در چنين شرايطي يكي از تاريك ترين بخش هاي اقتصاد ايران 
عملكرد بانك هاي دولتي است كه به زعم اقتصاددانان ناترازي 
آنها ريشه بسياري از مشــكالت اقتصادي است. حاال اما وزير 
اقتصاد، رويكرد تازه اي را براي حل مشكل بانك ها آغاز كرده 

كه با تحسين فعاالن اقتصاد مواجه شده است.

انتشار صورت هاي مالي بانك ها
در شرايطي كه ســال ها اطالعي از نحوه عملكرد بانك هاي 
دولتي وجود نداشت، وزير اقتصاد در اقدامي  كم سابقه دستور 
داد صورت هاي مالي بانك هاي دولتي از طريق سامانه اطالعات 
ناشران يا كدال منتشر شود. در نخستين گام، هفته قبل براي 
اولين بار صورت هاي مالي بانك ملي به عنوان بزرگ ترين بانك 
ايران در سامانه كدال منتشر شد و بالفاصله مانند يك بمب 

خبري در رسانه ها انعكاس يافت.
انتشار صورت هاي مالي بانك ملي موجي از انتقاد ها را نسبت به 
عملكرد مالي ضعيف آن، در برخي رسانه هاي داخلي و به ويژه 
رسانه هاي فارسي زبان خارج از كشور، به دنبال داشت. با وجود 
اين كمتر رسانه اي به اقدام قابل ستايش وزير اقتصاد در انتشار 
صورت هاي مالي بانك ملي كه گام مهمي براي شفاف سازي  
اقتصاد است، توجه كرد. البته اين انتقاد ها به عقب نشيني وزير 
اقتصاد منجر نشد، آخر هفته قبل در گام دوم صورت هاي مالي 
4بانك كشاورزي، مسكن، توسعه صادرات و صنعت و معدن 
نيز منتشر شد. احسان خاندوزي، وزير اقتصاد، با وجود حمله 
برخي منتقدان، تأكيد كرده؛ انتشار صورت هاي مالي شركت ها 
و بانك هاي دولتي همچنان ادامه خواهد يافت. او در توييتي 
نوشت: ما ميراث دار كســري ها و بي انضباطي ها هستيم، اما 
مسير جديدي را گشوده ايم كه مديران را كارآمد و پاسخگو 
خواهد كرد. او در عين حال تأكيــد كرد: ناترازي بانكي كه به 
دولت تكيه دارد، هيچ خطري را متوجه مردم و سپرده گذاران 
نمي كند. همگام با انتشار صورت هاي مالي بانك هاي دولتي 
برخي خبر ها نشان مي دهد كه وزارت اقتصاد در تالش است 
به غير از بانك ها، صورت هاي مالي ساير شركت هاي دولتي را 
نيز منتشر كند. عباس معمارنژاد، معاون وزير اقتصاد هم اين 
موضوع را تأييد كرده و گفته اســت: براي افزايش بهره وري 
و جلوگيري از فســاد در ابتدا صورت هاي مالي شركت هاي 
زيرمجموعه وزارت اقتصــاد و در گام بعدي صورت هاي مالي 
همه شركت هاي دولتي در ســايت كدال منتشر خواهد شد. 
به گفته او، در آينده صورت هاي مالي بيش از 300شــركت 
دولتي منتشر خواهد شد. به زعم كارشناسان اقتصادي انتشار 
صورت هاي مالي شركت هاي دولتي مي تواند آثار عميقي در 

اقتصاد بر جاي بگذارد و به افزايش بهره وري منجر شود.

حمله هاي غيراصولي
با وجود اين تالش ها براي ايجاد شفافيت در اقتصاد، تالش هاي 
زيادي براي ضربه زدن به اين روند آغاز شده؛ چنان كه برخي 
تالش كرده اند نشــان دهند به دليل زيان انباشــته سنگين 

بانك هاي دولتي، اين بانك ها عمال ورشكسته هستند و بايد 
سپرده ها را از بانك هاي دولتي خارج كرد. مطابق استانداردها 
و قواعد حسابداري و حسابرسي زيان انباشته لزوما به معناي 
ورشكســتگي نيســت. ضمن اينكه طبق صورت هاي مالي 
بانك هاي دولتي، با وجود رشــد زيان انباشته، زيان عملكرد 
بانك هاي دولتي، به اســتثناي بانك مســكن، در ســال99 
نسبت به ســال98 كاهش پيدا كرده است. به طور مثال زيان 
عملكرد بانــك ملي در ســال99 با 57.7درصــد كاهش از 
15هزارو474ميليارد تومان بــه 6هزارو547ميليارد تومان 
رسيد. ضمن اينكه ارزش دارايي هاي بانك ملي به 630هزار 
ميليارد تومان رسيده كه بخشــي از آن هنوز تجديد ارزيابي 

نشده است.
معاونت مالي بانك ملي هم در واكنش به شبهه هاي ايجادشده، 
در توضيحي اعالم كــرد: توانايي بانك در ايفــاي تعهدات و 
پرداخت هاي جاري مبين كفايت بالقوه و بالفعل دارايي ها بوده 
و چه به لحاظ اصل تمكن ظاهري و تئوري فزوني دارايي نسبت 
به بدهي به هيچ عنوان متوقف از پرداخت شناخته نمي شود. 
به گفته معاونت مالي بانك ملي، زيان مندرج درصورت مالي 

بانك كسر ناچيزي )كمتر از 7درصد( از دارايي هنگفت بانك 
بوده و 40درصد زيان انباشته بدون خروج نقدينگي به عنوان 
ذخيره مطالبات غيرجاري محاســبه و موجب تقويت بنيان 

مالي بانك شده است.
عباس معمارنــژاد، معاون وزيــر اقتصاد هم با بيــان اينكه 
دولت تضمين كننده و پشــتوانه محكم منافع مشــتريان و 
ســپرده گذاران بانك هاي دولتي اســت تأكيــد كرد: دولت 
به عنوان تنها ســهامدار بانك هاي دولتي به عنوان پشــتوانه 

محكمي منافع مشتريان را تضمين مي كند.
محمدرضا پورابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس 
نيز در اين باره گفت: ساختار مجموعه هاي اقتصادي وابسته 
به دولت به ويژه بانك هاي دولتي، از نگاه ســپرده گذاراني كه 
ســرمايه گذاري مي كنند، بدون ريسك محسوب مي شود. او 
تأكيد كرد: آن چيزي كه در دنيا به عنوان ريســك هاي نظام 
بانكي نام برده مي شود، عمدتا بانك هايي هستند كه مالكيت 
آنها براي بخش غيردولتي اســت كه درصورت ايفانشــدن 
تعهدات، امكان ورشكســتگي آنها وجود دارد، درحالي كه در 

ساختار بانك هاي دولتي اساسا اين موضوع مطرح نيست.

زواياي پنهان مسكن دولتي
اجراي قانون جهش توليد از سوي رئيس جمهور به 

دستگاه هاي مجري ابالغ شده اما هنوز بخش عمده جزئيات 
اجراي اين قانون نامشخص است

پروژه چهارساله توليد ســاالنه يك ميليون واحد مسكوني در كشور 
از اول مهر 1400وارد فاز اجرايي شده و مجريان طرح با ابالغ قانون 
جهش توليد مسكن از سوي رئيس دولت سيزدهم، بايد تكاليف تعيين 
شده در اين قانون را اجرايي كنند؛ البته هنوز برخي از جزئيات اين قانون مشخص 
نيست و همين مسئله ابهاماتي براي كليت طرح و جامعه هدف آن ايجاد كرده است.

به گزارش همشهري، اول مهر 1400، سيدابراهيم رئيسي، رئيس دولت سيزدهم، 
قانون جهش توليد مســكن را كه از سوي رياســت مجلس ابالغ شده بود براي 
اجرا به وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي ابالغ كرد. هنوز 
مشخص نيست كه با اجراي اين قانون بايد كل توليد مسكن كشور به يك ميليون 
واحد در سال برسد يا دولت بايد طبق دســتورالعمل اين قانون، زمينه احداث 
يك ميليون واحد مسكوني عالوه بر ساخت وساز موجود را فراهم كند. همچنين 
در مورد جامعه هدف يك ميليون واحد مسكوني نيز هنوز اطالع رساني دقيقي 
نشده و مشخص نيســت كه اين قانون فقط خانه اولي ها را شامل مي شود يا قرار 
است دامنه متقاضيان واجد شرايط آن نسبت به طرح هاي مسكن مهر و مسكن 

ملي افزايش يابد.

چقدر مسكن توليد مي شود؟
براساس ماده يك قانون جهش توليد مسكن، دولت موظف است نياز ساالنه مسكن 
كشور را براســاس اعالم وزارت راه و شهرسازي مســتند به مطالعات طرح جامع 
مسكن، در مناطق شهري و روستايي تأمين كرده و به نحوي برنامه ريزي و اقدام كند 
كه در 4سال نخست اجراي اين قانون، ساالنه به طور متوسط حداقل يك ميليون 
واحد مسكوني در كشور براي متقاضيان واجد شرايط عرضه شود. سؤالي كه مطرح 
مي شود اين است كه آيا با اجراي اين قانون قرار است حداقل توليد مسكن در كشور 
اعم از دولتي، خصوصي و تعاوني به يك ميليون واحد برسد يا فارغ از ميزان توليد 
مسكن شخصي ساز در كشــور، دولت بايد زمينه توليد حداقل يك ميليون واحد 
مسكن ديگر را نيز فراهم كند. براساس اطالعات مركز آمار ايران، تعداد واحدهاي 
مسكوني برنامه ريزي شده براي توليد در سال 1399فقط در مناطق شهري كشور 
به 490هزار و597واحد رسيده است و اگر تكليف قانوني دولت، فقط رساندن ميزان 
توليد مسكن به يك ميليون واحد باشد، حتي بدون توجه به توليد مسكن روستايي 
كه تعداد آن حداقل معادل 20درصد توليد مسكن شهري است، دولت بايد حدود 
510هزار واحد مسكوني ديگر بســازد تا قانون اجرايي شود اما نكته اينجاست كه 
اظهارات مجريان اصلي قانون جهش توليد مســكن به گونه اي است كه گويا فقط 
در چارچوب اين قانون قرار اســت دولت با تخصيص زمين و تأمين مصالح حداقل 

يك ميليون واحد مسكوني توليد كند.

مأموران ساخت 600هزار واحد
توزيع مأموريت هاي ساخت مسكن دولتي در هفته هاي اخير حاكي از اين است كه 
حداقل از نگاه دســتگاه هايي نظير بنياد مسكن، فارغ از ساخت وسازهاي معمولي 
بايد يك ميليون واحد مســكوني نيز در چارچوب قانون جهش توليد ساخته شود 
كه در اين صورت، ميزان توليد مســكن در ايران مي تواند به ركــود باورنكردني 
1.5ميليون دستگاه در سال برسد؛ به عنوان نمونه، بنياد مسكن انقالب اسالمي كه 
بعد از درگذشت عليرضا تابش، رياست آن بر عهده اكبر نيكزاد ثمرين، برادر علي 
نيكزاد، نايب رئيس مجلس و از حاميان اصلي طرح هاي مسكن دولتي قرار گرفته، 
ساخت ساالنه 200هزار واحد مسكن روستايي را بر عهده دارد و طبق گفته رئيس 
بنياد، با نظر رستم قاسمي، وزير راه و شهرسازي، ساخت 200هزار واحد مسكوني 
در شــهر هاي زير 100هزار نفر هم به اين دستگاه سپرده شده است. بر اين اساس 
از مجموع يك ميليون واحد مسكوني كه دولت ســيزدهم پيشنهاد داده، ساخت 
400هزار واحد بر عهده بنياد مسكن است. از سوي ديگر به گفته عبدالجالل ايري، 
سخنگوي كميســيون عمران مجلس جداي از مأموريت بنياد مسكن در ساخت 
400هزار واحد مســكوني، تفاهمنامه ســاخت 200هزار واحد نيز توسط كميته 
امداد امام خميني )ره( و همكاري با ارتش، قــرارگاه خاتم االنبياء و اوقاف تنظيم 
شده است. با اين تفاصيل، ساخت 600واحد مسكوني از مجموع يك ميليون واحد 
متوليان خاص خود را دارد و فقط با تحقق اين مأموريت ها، مجموع توليد مسكن 

كشور مي تواند از 1.1ميليون واحد در سال فراتر رود.

سونامي شهرك هاي جديد
هنوز از نحوه مكان يابي و شيوه ساخت و توزيع يك ميليون واحد مسكوني در سال 
جزئيات زيادي منتشر نشده است اما چندي پيش، حبيب اله طاهرخاني، مديرعامل 
شركت عمران شــهرهاي جديد از برنامه ريزي براي ساخت 40شهرك مسكوني 
جديد در حومه كالنشهرها خبر داده كه قرار است بخش قابل توجهي از توليد ساالنه 
يك ميليون واحد مسكوني را ميزباني كنند. طبق اظهارات او در تهران نيز 3شهرك 
جديد در اراضي ملي و دولتي شــرق و جنوب غرب پايتخت احداث خواهد شد كه 
گويا قرار است ميزبان واحدهاي مسكوني جديد باشند. جداي از اين نكته كه ساخت 
مسكن انبوه در شهرك هاي حومه اي نظير آنچه در مسكن مهر تهران رخ داد، قدرت 
اثرگذاري بر بازار مسكن متن كالنشــهر تهران را ندارد، اين سؤال مطرح مي شود 
كه آيا برخالف وعده ووعيد متوليان مسكن كه قرار بود توجه ويژه اي به بازآفريني 
بافت هاي فرسوده و حاشيه اي داشته باشند، آيا قرار است مانند طرح مسكن مهر 
فقط ساخت مسكن مالك باشد و بدون توجه به زيرســاخت هاي پرهزينه اي كه 
تأمين زيرساخت شــهرك هاي جديد دارد، فقط مجتمع هاي آپارتماني در حومه 
تهران كاشته شود؟ در اين صورت به واسطه مشكالتي كه تجمع تركيب ناهمگون 
جمعيتي در اين شهرك ها ايجاد مي شود، نمي توان انتظار حل مشكالت مسكن را 
داشت و در بهترين حالت فقط بي خانمان ها را صاحب يك واحد مسكوني خواهد 

كرد كه لزوماً قادر به زندگي آرام در آن نخواهند بود.

يارانه بگيران مسكن دولتي
يكي از بزرگ ترين گام هايي كــه بايد براي اجراي قانون جهش توليد مســكن 
برداشــته شــود، به تبصره يك ماده2 اين قانون مربوط مي شود كه براساس آن 
وزارت راه و شهرســازي موظف اســت حداكثر تا 3 ماه پس از الزم االجرا شدن 
اين قانون، طرح جامع مســكن را بازنگري كند و به تصويب شوراي عالي مسكن 
برســاند. گام بعدي اين اســت كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري 
وزارت راه و شهرســازي بايد متناســب با منابع در اختيار صندوق ملي مسكن، 
فهرست دقيقي از مشــموالن دريافت يارانه هاي موضوع اين قانون تهيه كنند. 
براساس تكليف قانون جهش توليد، وزارت كار مكلف است با همكاري وزارت راه 
و شهرسازي، شيوه نامه نحوه بهره مندي پلكاني خانوارهاي متقاضي استفاده از 
حمايت هاي موضوع قانون جهش توليد را براساس دهك بندي درآمدي سازگار 
شده با هزينه هاي زندگي در مناطق مختلف كشور بر مبناي اطالعات پايگاه رفاه 
ايرانيان و با اولويت خانوارهاي داراي حداقل 3فرزند زير 25ســال در دهك هاي 
پايين درآمدي، خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني )ره( و سازمان 
بهزيستي كشور و رزمندگان معســر تهيه كند و به تصويب شوراي عالي مسكن 
برساند. يكي از نكات قابل توجه اين اســت كه وزير كار مي گويد: اطالعات پايگاه 
رفاه ايرانيان ناقص بوده و برخط نيست و تا يك سال ديگر تكميل مي شود تا امكان 
انجام سياستگذاري ها و شناسايي مشموالن يارانه فراهم  آيد. نكته ديگر نيز مربوط 
به صندوق ملي مسكن است كه براساس ماده 3قانون جهش توليد مسكن، موتور 
اصلي اختصاص يارانه در جهش توليد مسكن است اما وصول بخش قابل توجهي 
از منابع آن، مانند ماليات هاي حوزه مســكن،  درآمد ناشي از فروش زمين هاي 
قانون جهش توليد، اصل وفرع خطوط اعتباري مســكن مهــر و... در كوتاه مدت 
محقق نمي شود و عماًل دست صندوق براي توزيع يارانه هاي قابل توجه به اقشار 

كم درآمد بسته خواهد بود.

مقايسه عملكرد بانك هاي دولتي در سال هاي 98 و 99  ارقام به ميليارد تومان

زيان انباشته نام بانك
98

زيان انباشته 
99

تغيير در زيان 
انباشته

درصد تغيير در 
تغيير سود 99سود 98زيان انباشته

سود
درصد تغيير 

سود

21614.41-1715-1499-171652.82-4965-3249-بانك مسكن

5.17-1.8-0.4034.833-827533-8308-بانك كشاورزي

بانك صنعت و 
130.09-23069.2299.2-9.63-56360-623-معدن

57.69-65478927-15474-654711.00-66074-59527-بانك ملي

2.64114.415439.634.62-199054-2044-توسعه صادرات 

53.06-8005.89048-17053.8-811611.00-81867-73751-جمع كل

نــرخ تــورم نقطــه به نقطه گزارش
كاالهاي خوراكي و آشاميدني 
مــردم ايــران در پايــان 
تابســتان1400 از مرز 62درصــد هم عبور 
كرده كه نشــان مي دهد شــهروندان كشور 
براي خريد يك ســبد كاالهــاي خوراكي و 
آشــاميدني مشخص و يكســان در شهريور 
امسال 62.4درصد بيشتري از شهريور سال 
گذشته پول پرداخته اند. افزون بر اينكه نرخ 
تورم ســاالنه ايران در پايان تابستان امسال 
يك ركورد تازه دســت كم در يك دهه اخير 
را ثبت كرده و در ارتفاع 45.8درصد رسيده 
و مســئله نگران كننده تر اينكــه مركز آمار 
ايران تأييد كرده نرخ تورم ســاالنه در نقاط 
روســتايي ايران 3دهم درصد تا ثبت ركورد 

تورم 50درصدي فاصله دارد.
به گــزارش همشــهري، جديد ترين برآورد 
مركز آمار ايران نشــان مي دهد كه نرخ تورم 
نقطه به نقطه در شهريور امسال به 43.7درصد 
رسيده كه بيانگر افزايش دوباره سطح عمومي 
قيمت ها در 3ســطح نقطه به نقطه، ماهانه و 
ساالنه است. سرعت يا آهنگ رشد قيمت ها 
در شهريورماه  امسال يعني نرخ تورم ماهانه 
به 3.9درصد رســيده كه باالترين ســرعت 
از آذرماه ســال گذشــته تاكنون به حساب 
مي آيد. همچنين نرخ تورم نقطه به نقطه كه از 
49.5درصد در فروردين امسال با يك كاهش 
كند به 43.2درصد در پايان مرداد رسيده بود 
در آخرين  ماه از تابستان امسال دوباره روندي 
افزايشــي پيدا كرده و تحت فشــار افزايش 
قيمت خوراكي ها روي ارتفاع 43.7درصدي 
قرار گرفته اســت. مركز آمار ايران نرخ تورم 

ســاالنه در بازه زماني دوازده ماهه منتهي به 
پايان تابستان امســال را 45.8درصد برآورد 
كرده كه باالترين نرخ تورم در دهه90 به شمار 

مي رود.

تورم 50درصدی در روستا
نگاهي به روند هاي بلندمدت نشــان دهنده 
اين اســت كه در تورم هاي باال، سرعت رشد 
قيمت كاالها و خدمات در نقاط روســتايي 
ايران بيشتر از نقاط شهري است؛ به گونه اي 
كه نرخ تورم ساالنه در پايان تابستان امسال 
در نقاط شــهري ايــران 45.1درصد برآورد 
شده اما در نقاط روســتايي به 49.7درصد 
رسيده است. افزون بر اينكه شهروندان ساكن 
شهرهاي ايران در شهريور امسال براي خريد 
يك سبد يكسان از كاالها و خدمات  به طور 
ميانگيــن 42.9درصد هزينــه كرده اند اما 
ساكنان روستاهاي ايران 47.8درصد بيشتر 

از شهريور سال گذشته پول داده اند.

خوراكي هاي تورم ساز!
نرخ تــورم نقطه به نقطه گــروه خوراكي ها، 
آشــاميدني ها و دخانيات در شهريور امسال 
با رشــدي 3.2درصدي نســبت به مرداد به 
61.6درصد رسيده، درحالي كه گروه كاالهاي 
غيرخوراكــي و خدمات با كاهش ســرعت 
7دهم درصدي نرخ تورم 35.4درصدي را در 
پايان تابســتان تجربه كرده است. مركز آمار 
ايران مي گويد: در گروه عمده »خوراكي ها، 
آشاميدني ها و دخانيات« بيشترين افزايش 
قيمت در شهريور نســبت به  ماه قبل مربوط 
به گروه »لبنيات و تخم مرغ« يعني ماســت، 

پنير و شير پاســتوريزه، گروه »سبزيجات« 
شــامل كاهو، هويج فرنگي و كدوسبز و گروه 
»ادويه و چاشــني« نظير رب گوجه فرنگي و 
سس مايونز بوده اســت. اين در حالي است 
كه در گروه عمده »كاالهــاي غيرخوراكي 
و خدمات«، متوســط قيمت يك مترمكعب 
گاز و آب، اجاره بها، غذاهاي ســرو شــده در 
رســتوران، باال رفتن قيمت روغــن موتور و 
انواع اتومبيل ســواري بيشــترين افزايش 
قيمت را نسبت به  ماه قبل داشته اند. از سوي 
ديگر دامنــه تغييرات نرخ تورم ســاالنه در 
شــهريور ماه1400 براي دهك هاي مختلف 
هزينه اي از 45.5درصد براي دهك ششم تا 
49.4درصد براي دهك دهم رسيده كه نشان 
از ثبت تورم نزديك به 50درصد براي دهك 

ثروتمند جامعه دارد.
البته به دليل رشد قيمت خوراكي ها و اثر آن 
بر ســبد هزينه خانوار، بيشترين فشار تورم 
را دهك هاي فقير و متوســط جامعه تحمل 
مي كنند به ويژه اينكه نرخ تورم نقطه به نقطه 

كاالهــاي خوراكــي و آشــاميدني منهاي 
دخانيات در كل ايران طي شــهريورماه به 
62.4درصد، در نقاط شهري به 63.2درصد 
و در نقاط روســتايي به 59.5درصد رسيده 
است. در يك نماي نزديك، نرخ تورم ساالنه 
كاالها در شــهريور1400 براســاس برآورد 
مركز آمار ايران 57.4درصد، كاالهاي بادوام 
78.7درصد،  كاالهاي  كم دوام 53.4درصد و 
كاالهاي بي دوام 56.8درصد بوده است  اما 
از حيث شــاخص كاالهاي خوراكي اوضاع 
تاحدودي متفاوت اســت چراكه مقايســه 
قيمت در يك  ماه نســبت به  ماه مشابه سال 
قبل است كه احساس و فشار واقعي تورم را 
به تصوير مي كشد. به گزارش مركز آمار ايران 
نرخ تــورم نقطه به نقطه در شــهريور1400 
بــراي كاالهاي خوراكــي 62.2درصد بوده 
اما ميانگيــن قيمت خوراكي هــاي تازه در 
 ماه گذشته نسبت به  ماه مشــابه سال قبل 
69.2درصــد و كاالهــاي خوراكــي ديگر 

54درصد گران تر شده است.

افزايش 62درصدي هزينه خوراك مردم
نرخ تورم همچنان روند صعودي را ادامه مي دهد
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با فرارسيدن فصل كشت پاييزه وزارت 
نيرو نسبت به كشت برخي محصوالت هشدار داده، 
الگوي كشــت محصوالت جاليزي و علوفه اي چه 

تغييری كرده است؟
واقعيت آن است كه سبزي و صيفي محصوالتي بهاره 
است، اما براي صرفه جويي در مصرف آب برخي از اين 
محصوالت به صورت پاييزه و زمســتانه نيز در مناطق 
جنوبي كشور مانند جنوب كرمان، خوزستان، فارس، 
سيستان و بلوچستان، بوشــهر و هرمزگان نيز كشت 
مي شود. هشــدارهاي وزارت نيرو در مورد كم آبي نيز 
عموما اتفاق مي افتد. در سال گذشته محقق شد، وزارت 
جهادكشاورزي نيز برنامه توليد محصوالت را با توجه 
به اين هشــدارها تنظيم مي كند. محور اين هشدارها 
به طور خاص مربوط به استان خوزستان است. براي رفع 
نگراني ها 2راهكار جدي را پيگيري مي كنيم؛ نخست 
اينكه هر چه مي توانيم سطح زيركشت استان خوزستان 
را به ساير مناطق مانند جنوب كرمان و هرمزگان انتقال 
داده ايم. راهكار بعدي، افزايــش عملكرد بهره وري در 
واحد سطح است. به دليل صرفه اقتصادي مناسب، نفوذ 
تكنولوژي در توليد سبزي و صيفي زياد بوده و تقريبا در 
همه سطح زيركشت از نشاكاري، مالچ پوششي و ساير 
راهكارها براي حداقل مصرف آب اســتفاده مي شود، 
اما براي مديريت اين شرايط نيازمند كاهش ضايعات 
و مديريت صادرات هســتيم. همه اين راهكارها براي 
گذر از بحران كاهش بارش هــا و كم آبي به كار گرفته 
مي شود، اما بايد تحت هر شرايطي امنيت غذايي مردم 

نيز تامين شود.
به طور مشخص الگوي مدون كشت هر 

يك از محصوالت سبزي و صيفي چگونه است؟
در الگوي تدوين شده براي كشت هريك از محصوالت 
سبزي و صيفي تبيين شده چه محصولي و به چه ميزان 
در فصول مختلف سال بايد در استان هاي مختلف كشت 
شود؛ به همين دليل سطح زيركشت اين محصوالت را 
در استان هاي كم آب مانند خوزستان كاهش داده ايم. 
براي سبزي و صيفي در 4فصل برنامه داريم و اينگونه 
نيســت كه مثال اعالم كنيم يك استان 10هزار هكتار 
كشــت كند، بلكه در هر فصل ميزان سطح زيركشت 
اين محصوالت را به اســتان ها اعــالم مي كنيم. اين 
الگوي كشت طيف گســترده اي از محصوالت را مانند 
ســيب زميني، پياز، هويج، سير و... شــامل مي شود. 
در برخي موارد ايــن برنامه ها تا حدي ريز اســت كه 
اســتان ها اعالم مي كنند چه نيازي وجود دارد تا براي 
يك محصول كه سطح زيركشــت آن كمتر از 10هزار 
هكتار اســت چنين برنامه اي با جزئيات كامل وجود 

داشته باشد.
اين برنامه ها تا چه حد اجرايي مي شود؟ 

همانطور كه قبال، مثال براي اجبــاري كردن كمربند 
ايمني، شاهد تبليغات تلويزيوني، فرهنگسازي  و جريمه 
نيروي انتظامي بوديم، براي اجراي الگوي كشت بايد 
سعي كنيم همزمان مشــاركت كشاورزان جلب شود، 
تشكل هاي كشــاورزي براي انتقال اين برنامه شكل 
گيرند و براي تشويق اجرا كنندگان اين الگو يا برخورد 
با متخلفان تنبيه درنظرگرفته شــود. فعال همدلي با 
وزارت نيرو شكل گرفته، ولي حتما نيازمند اقدام برخي 
دستگاه هاي سياســي مانند فرمانداري ها براي اجراي 

اين الگو هستيم.
با اجراي الگوي كشــت پاييزه سبزي و 
صيفي، سطح زيركشت چه محصوالتي كاهش يا 

تغيير محسوس داشته است؟

در اجراي الگوي كشت ســبزي و صيفي اجازه كاهش 
سطح زيركشــت را صادر نكرده ايم؛ زيرا برنامه اصلي 
ما توليد و تامين غذاي موردنياز مردم است، اما ممكن 
است تا حدودي زمان توليد جابه جا شود؛ زيرا شرايط 
اقليمي استان ها، اگرچه شبيه يكديگر است، اما دقيقا 
يكسان نيست. به طور مثال فقط در استان خوزستان 
و بخشــي از اســتان فارس امكان كشــت و برداشت 
گوجه فرنگــي پاييزه وجــود دارد، وقتي در اســتان 
خوزستان به دليل كم آبي كشــت گوجه فرنگي پاييزه 
امكان ندارد، اين كار به فارس منتقل شــده يا بخش 
زيادي از توليد هويج در استان خوزستان را به جنوب 
كرمان منتقل كرده ايم. در بخش ســبزي و خيار نيز 
به دليل تنوع اقليمي موجود به همين شيوه عمل شده 
و سطح زيركشت را به ســاير نقاط منتقل كرده ايم. با 
اين روند نگران مقدار توليد اين محصوالت نيســتيم، 
بلكه بايد ســعي كنيم تا از نظر زمان عرضه به بازار نيز 
تعادل ايجاد شود. اطالع رساني خوبي هم انجام شده تا 
گلخانه ها نيز به كشــت برخي از اين محصوالت مانند 
ســبزي برگي، فلفل و بادمجان وارد شوند تا مشكلي 

براي تامين اين محصوالت نداشته باشيم.
وزارت نيرو پيشنهاد پرداخت خسارت 
توقف كشت پاييزه را ارائه كرده. اين راهكار تا چه 

حد اجرايي است؟
در زمينه پيشنهاد وزارت نيرو اطالع كافي ندارم، ولي 
بايد محل تامين منابع مالي آن مشــخص شود. حتي 
درصورت امكان پرداخت چنين خســارتي، بايد همه 
پيشــنهادها بر مبناي تامين امنيت غذايي ارائه شود. 
كشــاورزان، نه براي كســب سود بيشــتر، بلكه براي 
تامين معيشــت زندگي خود، ناگزير به كشت برخي 
محصوالت هســتند؛ ضمن اينكه در زمينه ســبزي و 
صيفي ســابقه و امكان واردات را نداريم و تاكنون هم 
صادر كننــده اين محصــوالت بوده ايــم؛ چنان كه در 
سال99 نيز 4.5ميليون تن ســبزي و صيفي به ارزش 
1.3ميليارد دالر صادر كرده  ايم. اساســا به دليل خطر 
آلودگي اين گونه محصوالت از مسير واردات، به شبكه 
مناسب حمل ونقل و پايانه هاي فرودگاهي نياز داريم كه 
فعال امكان پذير نيست، اما با رعايت الگوي كشت نگراني 
چنداني براي تامين نياز مردم به اين محصوالت نداريم 
و درصورتي كه با كمبود اين اقالم مواجه شويم نيز بايد 

صادرات آن را مديريت كنيم.
برخي اجرا نشدن الگوي كشت را عامل 
افزايش توليد محصوالت آب بر نسبت به محصوالت 

استراتژيك مي دانند؛ چنان كه اكنون جايگاه اول 
و دوم توليد هندوانه و خربزه را در دنيا داريم، اما 
در محصوالتي مانند دانه هاي روغني تا 90درصد 
و در نهاده هاي دامي تا 70درصد به واردات وابسته 

هستيم. علت چيست؟
نخســت اينكه چنين پيش فرضي كــه هندوانه گياه 
آب بري اســت، درســت نيســت؛ زيرا ميزان آب بري 
هندوانه از غالت كمتر است. عالوه بر آن بايد توجه كرد 
هر اقليمي مناسب كشت برخي محصوالت كشاورزي 
است و از سوي ديگر بايد به تامين معيشت كشاورزان 
نيز توجه كرد. نكته ديگر آن اســت كــه گندم و جو 
كشــت پاييزه دارند و هندوانه و خربزه بيشتر در فصل 
بهار كشت مي شــوند و ميزان كشت اين محصوالت با 
يكديگر ارتباط چنداني ندارد. همچنين كلزا محصولي 
پاييزه اســت و اين گونه محصوالت بــا يكديگر رقيب 
نيستند. مجموع كشت سبزي و صيفي ايران در 4فصل 
800هزار هكتار و ميزان كشــت محصــوالت زراعي 
11ميليون هكتار است كه نشان دهنده اختصاص كمتر 
از 10درصدي سطح زيركشت، به سبزي و صيفي، آن 

هم در 4فصل است.
يعني ايــن ذهنيت كه كشــاورزان هر 
محصول قابل كشتي را در مناطق و اقليم مختلف 

كشت مي كنند، درست نيست؟
بايد توجه داشت توليد هر محصول كشاورزي نيازمند 
ابزار و ادوات خاص خود است؛ مثال كسي كه مي خواهد 
سيب زميني بكارد به ماشين كشت، سيستم آبياري و 
دانش كشت خاص آن نيازمند است يا كساني كه قبال 
پياز نكاشته اند نمي توانند به راحتي به سمت كشت اين 
محصول بروند. دانشي كه كشاورزان توليد كننده اين 
محصوالت دارند، بسيار ارزشمند اســت و در اختيار 
ساير كشــاورزان نيســت. با اين روند ممكن است در 
يك منطقه كشت خربزه، خيار، گوجه فرنگي يا نظاير 
آن توسعه يافته باشــد. اينگونه نيست كه كشاورز هر 
محصولي را كه مي خواهد در هر اقليم و شرايط و با هر 

ابزاري كشت كند.
با اين روند، آيا براي كشت پاييزه سبزي و 

صيفي به دليل كم آبي نگراني وجود ندارد؟
توليــد محصوالت كشــاورزي امري قطعي نيســت؛ 
زيرا وابســتگی  100درصدي به محيط و اقليم دارد؛ 
ضمن اينكه اســتمرار كشــت  به دليل آنكه خارج از 
فصل اتفاق مي افتد، داراي چند ويژگي شامل پرهزينه 
بودن، عملكرد كمتر و دوره كشــت كوتاه تر نسبت به 
مناطقي است كه اين گونه محصوالت در فصل تابستان 
كشت مي شــود؛ در نتيجه توليد چنين محصوالتي با 
ريسك واقعي همراه اســت، اما با توجه به تمهيداتي 
كه براي توســعه كشــت گلخانه اي انديشيده شده و 
شناسايي مناطق مستعدي مانند جنوب كرمان، فارس 
و هرمزگان، نگران تامين غذا با اجراي الگوي كشــت 

پاييزه نيستيم.
يعني شاهد كاهش سطح كشت سبزي و 
صيفي در استان هايي مانند خوزستان خواهيم بود؟

سطح زيركشت ســبزي و صيفي خوزستان در حوضه 
آبريز دز 25هــزار هكتار بوده كه اين رقم امســال به 
15هزار هكتار مي رســد و 10هزار هكتار از اين سطح 
زيركشــت به ساير مناطق منتقل شــده است. از آنجا 
كه سطح زيركشت سبزي و صيفي رقم چندان بااليي 
نيســت، كاهش كشــت اين اقالم در مناطقي مانند 
خوزســتان با مديريــت زمان و مكان كشــت جبران 

شده است.

بــــرای رفــــع 
نگرانی های ناشی 
از كم آبی، بخشی 
از سطح زير كشت 

استان خوزســتان  به ساير مناطق 
مانند جنــوب كرمــان و هرمزگان 
انتقال يافته و تالش بر اين است كه 
عملكرد بهره وری در واحد سطح تا 

حد امكان افزايش يابد

در گفت وگوي همشهري با مديركل محصوالت علوفه اي و جاليزي وزارت جهادكشاورزي اعالم شد

انتقال سطح زيركشت مناطق كم آب به ساير استان ها 
سوپرماركت

ميادين

ترشی  ايرانی؛ گران تر از وارداتی ها
قيمت بعضي از انواع ترشي در ســوپرماركت ها به ارقام عجيب و 
غريبي رســيده و حتي از خارجي هاي موجود در بازار هم پيشي 
گرفته است. به گزارش همشهري، مشــاهدات ميداني و مقايسه 
قيمت انواع ترشــي هاي موجود در سوپرماركت ها نشان مي دهد 
بعضي از انواع ترشي ها كه ميوه يا سبزي خاص يا به نسبت گراني 
در آن استفاده شده به باالي 100هزار تومان رسيده است؛ به عنوان 
مثال يك شيشه 500گرمي ترشي هالوپينو و زيتون يكي از برندها 
68هزار تومان قيمت خورده كه يك كيلو از آن گران تر از يك كيلو 
ترشــي وارداتي انبه در مي آيد. قيمت قوطي يا شيشــه هاي يك 
كيلويي ترشي هاي برند احمد يا نشنال كه توليد كشور پاكستان 
هســتند بين 100تا120هزار تومان اســت و حتي ترشي هاي 
700گرمي برند اســپانيايي OAB 85تا90هزار تومان به فروش 
مي رسند. البته ترشي ازجمله محصوالتي است كه واردات مجاز 
ندارد و آنچه در برخي سوپرماركت ها از اين قبيل محصوالت عرضه 
مي شود، چيزي است كه به صورت قاچاق وارد كشور شده است. با 
اين حال اگر از ترشي هاي خاص بگذريم، قيمت بيشتر ترشي هاي 
پرطرفدار بين 30تا40هزار تومان براي هر كيلوگرم اســت. ليته، 
هفت بيجار، مخلوط، بادمجان و ترشــي بنــدري از پرطرفدارها 
هستند و ترشي فلفل هم كه در سال هاي اخير محبوبيت زيادي 
پيدا كرده است بين 40تا46هزار تومان قيمت دارد. قارچ ازجمله 
ترشي هاي خاص محسوب مي شود و نسبتا گران است، شيشه هاي 
حدود 700گرمي اين نوع ترشــي بين 40تا45هــزار تومان در 

برندهاي مختلف قيمت خورده است.

 قيمت برخی از انواع ترشی در سوپرماركت هاي تهران
 )قيمت به تومان(

قيمت مشخصاتبرند
37.900فلفل - 650گرمياروم آدا

32.700سيرگل - 670گرميبيژن
68.000هالوپينو و زيتون - 500گرميگل باز
44.000فلفل زنگوله اي - 500گرميگل باز
42.000قارچ - 700گرميبرتر
38.500ترشي شور زيتون - 500گرميحامد
31.000آلبالو - 750گرميسحر

27.900بندري - 700گرمياروم آدا
24.000مخلوط - 660گرميمهرام
23.500بندري - 680گرمياصالت
21.000ليته بادمجان - 700گرميكامبيز
17.500ليته - 640گرميسميه
19.800مخلوط - 670گرميمجيد
17.900هفت  بيجار - 550گرميبهروز
24.000ليته - 660گرميمهرام

بازار برنج با تزريق  صد هزار تن  گزارش
برنــج تنظيم بــازاري هم آرام 
نگرفت. قيمت هــاي عجيب و 
باورنكردني، همچنان مصرف كنندگان را نگران 
مي كند. شهريور،  ماه جهش قيمت برنج بود؛ 
براساس گزارش مركز آمار از فروردين تا پايان 
مرداد امســال قيمت برنــج ايراني درمجموع 
10.3درصد رشد داشته اما مشاهدات ميداني 
خبرنگاران همشهري در بازار و عمده فروشي ها 
نشان مي دهد كه تنها در شهريور، برنج ايراني 
20درصد گران شده است. مركز آمار ميانگين 
قيمت 38.600تومان را براي هركيلوگرم برنج 
ايراني در مردادماه1400 ارائه كرده كه با رصد 
قيمت ها در كل مناطق شهري به دست آمده، 
اما در مغازه هاي مناطق مختلف شــهر تهران 
ميانگين قيمت در ماه هاي اخير باالي 40هزار 
تومان بوده و بازه قيمت بين 35تا50هزار تومان 
براي ارقــام و كيفيت هاي مختلف برنج متغير 
بوده است. در شــهريورماه قيمت ها از اين هم 
باالتــر رفــت. درحالي كــه دبيــر انجمــن 
توليدكننــدگان برنج هم از قيمــت 40هزار 
توماني برنج در شــهرهاي مبدا خبر داده، در 
مراكز استان هاي مصرف كننده، قيمت از مرز 
50هزار تومان عبور كرده است. اما چرا قيمت 

برنج يك ماهه اوج گرفت؟

جهش قيمت برنج در شهريور
چندي پيش وزيــر جديد جهادكشــاورزي 
در نخستين نشســت هاي خبري خود، خبر 
افت 18درصدي توليد امسال برنج را به دليل 
خشكسالي تأييد كرد، در پي آن روند آرام رشد 
قيمت برنج ايراني در بازار پرشــتاب تر شد و 
ظرف يكي دو هفته قيمت ارقام مرغوب و درجه 
يك برنج در خرده فروشي ها به بيش از 50هزار 
تومان رسيد. با افزايش نگراني ها از ادامه رشد 
قيمت ، دولت چــاره كار را دخالت در بازار ديد 
و شركت بازرگاني دولتي، زيرمجموعه وزارت 
جهادكشاورزي با توزيع 100هزار تن برنج از 
محل ذخاير احتياطي تالش كــرد بازار برنج 
كشور را »تنظيم« كند. اين اقدام كه از يك سو 
به دليل مقطعي بودن و از ســوي ديگر به دليل 
همزماني با فصل ممنوعيت واردات برنج براي 
حمايت از توليدكنندگان داخلي، با واكنش هاي 
منفي مواجه شد، در بازار نيز تأثيري از جنس 
كاهش قيمت نداشت و به گفته بنكداران »شايد 
فقط به لحاظ رواني بر بازار تأثير اندكي گذاشته 
و هراس كمبــود را كاهش داده باشــد وگرنه 

قيمت ها همان است كه بود.«

در بازار چه خبر است؟
افزايش تدريجي قيمت برنــج ايراني و جهش 
3برابري بهــاي وارداتي ها در يك ســال و نيم 
گذشته تقاضا را در بازار به شدت كاهش داد و 
تغييرات چشمگيري در رفتار مصرف كنندگان 
ايجاد كرد. ارقام پرمحصول و ارزان قيمت جاي 
ارقام مرغــوب و درجه يك را در ســبد خريد 
خانوارها گرفــت و خريدهاي عمده جاي خود 
را به خريدهاي كيلويي داد و بعضي ها را حتي 
ناچار به خريدهاي پيمانــه اي كرد. گرايش به 
خريد برنج نيم دانه به جاي برنج هاي معمولي 
افزايش يافت و افت تقاضا به قدري شديد بود 
كه در بهار امسال برنج به عنوان كااليي اجباري 
همراه با روغن به بنكداران فروخته مي شــد. 
ركود در بازار برنج با توجه به رشــد سرسام آور 
قيمت ها شديدتر هم شد. به گفته دبير اتحاديه 
بنكداران مــواد غذايي تهران، چيــزي به نام 
كمبود، به هيچ عنوان در بازار برنج وجود ندارد 
اما قيمت ها همچنان باالست. قاسمعلي حسني، 
در گفت وگو با همشــهري قيمت كنوني برنج 
ايراني را در عمده فروشي ها بين 35 تا 47هزار 
تومان عنوان مي كند و در واكنش به قيمت هاي 
نجومي نزديك بــه 60هزار تومــان براي اين 
محصول گفــت: »گران تريــن و مرغوب ترين 
محصول برنج ايراني در بنكداري ها 47تا56هزار 
تومان اســت و خرده فروشــي ها بايد با سود 
مشــروع 12درصد اين محصول را بفروشــند 
كه به 60هزار تومان نمي رســد.« البته قيمتي 
كه با سود 12درصد براي برنج 47هزار توماني 
به دست مي آيد، 56.400تومان است كه چندان 
هم با 60هزار تومان فاصله ندارد. اين در حالي 
اســت كه توليدكنندگان نيز برداشت امسال 
خود را كمتر از 40هزار تومان نمي فروشــند و 
با توجه به فاصله عميق قيمت بين شــهرهاي 
مبدا و مقصد، به نظر نمي رســد بهاي برنج در 

عمده فروشي ها ي كالنشهرها بدون تغيير بماند. 
دبير اتحاديه بنكداران مواد غذايي تهران، قيمت 
برنج خارجي را هم بيــن 21.500 تا 26هزار 
تومان اعالم مي كند كه قيمت خرده فروشي آن 
با سود 12درصد بين 25.800 تا 31.200تومان 
خواهد بود؛ يعني 4هزار تومان باالتر از ميانگين 

قيمت برنج ايراني در مردادماه پارسال.

گراني برنج، رواني است
بازار برنج، يك سال گذشته را به دليل افت تقاضا 
بدون بحران كمبود پشت سر گذاشت. كاهش 
شديد واردات و پهلوزدن قيمت آن با برنج ايراني 
دست شمار زيادي از مصرف كنندگان را از برنج 
ارزان  قيمت كوتاه كرد و ميزان خريد خانوارها 
را كاهش داد. تعطيلي طوالني مدت تاالرهاي 
پذيرايي و محدوديت فعاليت رستوران ها نيز 
مزيد بر علت شد تا به رغم كاهش ذخاير برنج، 
كمبودي در بازار ايجاد نشود، اما از اين حقيقت 
نيز نبايد به راحتي گذشــت كه پربارش بودن 
سال آبي 99-98 نقش مهمي در آرامش خيال 
بازار داشت؛ چيزي كه امســال خالف آن رخ 
داد. دبير اتحاديه بنكداران مواد غذايي، گراني 
موجود در بازار برنج را »رواني« توصيف مي كند 
و مي گويد: بــا اينكه هزينه توليــد از كارگر و 
نهاده ها و حمل ونقل بسيار باال رفته اما داستان 
افزايش يكباره قيمت برنج ريشــه در مسائل 
رواني دارد.« به اعتقاد او در شرايطي كه بسياري 
از واردكنندگان طي يك سال گذشته برنج شان 
را مايه  به مايه فروختند تا روي دستشان نماند، 
قيمت برنج تا اين حد جاي رشــد ندارد. او در 
پيش بيني وضــع آينده بازار برنــج مي گويد: 
با توجه به اينكه فصل برداشــت را پشت ســر 
مي                                                                       گذاريم، برنج به طــور مرتب در حال توزيع 
در بازار است و اكثر مغازه ها هنوز بخشي از برنج 
پارسال را هم موجود دارند، بنابراين دليلي براي 
كمبود و افزايش قيمت وجود ندارد. حســني 
درباره توزيع برنج هاي تنظيم  بازاري نيز معتقد 
است كه هدف دولت كاهش قيمت است اما بايد 
ديد سرنوشت حواله هايي كه براي دريافت اين 

برنج صادر مي شود، چه خواهد شد.

اعتراض واردكنندگان به تصميم دولت
»چطور عرضه دولتي برنج در دوره ممنوعيت 
صواب اســت و به توليد لطمــه نمي زند ولي 
عرضه بخش خصوصي به همان ميزان ناصواب 
مي شود؟« اين بخشــي از نامه رئيس انجمن 
واردكنندگان برنج به وزارت جهادكشاورزي در 
اعتراض به توزيع برنج  از محل ذخاير احتياطي 
در بازار است. تنظيم بازار با توزيع برنج خارجي 
در شرايطي كه 70هزار تن برنج واردكنندگان 
بخش خصوصــي به دليل همزمانــي با فصل 
ممنوعيت واردات در گمرك باقي مانده، واكنش 
واردكنندگان را به همراه داشت. واردكنندگان 
پيش از آغاز فصل ممنوعيت و با توجه به هشدار 
گمرك مبنــي بر افت ذخيره برنج كشــور، از 
دولت خواستار لغو و يا كاهش دوره ممنوعيت 
واردات بودند و در مذاكرات خود با دولت قبل 
به توافقاتي هم رسيده بودند اما اين توافقات با 
نشستن سيدجواد ساداتي نژاد بر كرسي وزارت 
جهادكشــاورزي، نافرجام ماند. دبير انجمن 
واردكنندگان برنج در گفت  وگو با همشــهري 
درخصوص نتايج عملي نامه به وزير گفت: »هيچ 
اقدام عملي صورت نگرفته و همچنان سياست 
ممنوعيت واردات در حال پيگيري اســت.« 
مسيح كشاورز افزود: »با اين حال تالشمان را 
مي كنيم و از اتاق بازرگاني تهران درخواســت 
كرده ايم جلسه اي با وزير جهادكشاورزي ترتيب 
داده شود تا واردكنندگان بتوانند از نزديك با 
ايشان مذاكره و مسائل را مطرح كنند اما آقاي 
ساداتي نژاد نشــان داده اند كه به كاهش دوره 
ممنوعيت واردات تمايلــي ندارند، در نتيجه 
منتظر دستور و اقدام رئيس جمهور و معاون اول 
ايشان هستيم كه با توجه به وضعيت بازار برنج 
براي رفع اين مشكل اقدام كنند.« او در پاسخ 
به اين پرســش كه آيا قول مساعدي از سوي 
رئيس جمهور يا معاون اول رئيس جمهور در اين 
زمينه داده شده يا خير، گفت: »هيچ گونه قول 
مساعدي داده نشده اما از آنجا كه ناكارآمدي 
سياســت دخالت دولت در بازار برنج با توزيع 
100هــزار تن به اثبــات رســيده اميدواريم 
تصميم گيري ها روند ديگري به خود گيرد.«  از 
ابتداي امسال هرماه به طور ميانگين 100هزار 
تن برنج وارد كشور شده كه تا پيش از آغاز فصل 
ممنوعيت كل واردات به 400هزار تن رسيد. 
براساس آمار اعالم شده سال گذشته مجموع 
واردات برنج 800هزار تن بود كه در مقايسه با 

آمار سال هاي قبل از آن كاهش داشت.

با رسيدن پاييز ميادين ميوه  و تره بار نيز با عرضه محصوالت فصل سرد، 
رنگ و بوي پاييزي گرفتند. به گزارش همشهري، رسيدن محصوالت 
پرطرفدار فصل سرد ازجمله شــلغم، چغندر و زرشــك به بازارها از 
واپسين روزهاي تابســتان و درحالي كه هنوز هم گرماي هوا در طول 
روز آزاردهنده بود، براي مشتريان ميادين ميوه و تره بار تداعي كننده 
هواي خنك و دل انگيز پاييزي بود. از آخرين هفته شــهريور عالوه بر 
ليموشيرين و نارنگي هاي سبزي كه پيش از موعد از بازار و مغازه هاي 
ميوه فروشي ســردرآوردند، غرفه هاي سبزي و صيفي هم محصوالت 
زمستاني را به اقالم عرضه شــده اضافه كردند و مردم با خريد آنها به 
پيشواز پاييز رفتند. براســاس آخرين نرخنامه ميادين ميوه و تره بار 
شهرداري تهران، قيمت هركيلو چغندر و شلغم 6هزار تومان تعيين 
شده و زرشك تازه هم كه ديگر محصول جديد ميادين است، 23هزار 
تومان قيمت خورده است. در بخش ميوه ها اما جز انگور شاهرودي، فعال 
چيزي به محصوالت سابق افزوده نشده و همچنان بيشتر حجم غرفه ها 
در اختيار ميوه هاي تابستاني اســت. با اينكه فصل ترشي رو به پايان 
است همچنان سبزي ها و محصوالت مناسب ترشي بازار خوبي دارند 
و با استقبال زيادي مواجهند. در ميان اين محصوالت، هويج با اينكه 
در مسير كاهش قيمت قرار گرفته همچنان با قيمت 13.200تومان 
گران ترين است. جزئيات قيمت ديگر اقالم ترشي هم به اين شرح است: 
خيار رسمي 7.900تومان، خيار كوتاه اصفهان 8.500تومان، گل كلم 
5.900تومان، كلم سفيد 7.200تومان، كلم قرمز 9.900تومان، پياز 
ريز 3هزار تومان، و گوجه گيالســي 11هزار تومان. در بخش ميوه ها 
ركورد گراني با 98هزار تومان در اختيار پسته تازه است و بادام تازه با 
45هزار تومان و انبه با 43هزار تومان قيمت، در رده هاي بعدي هستند. 
ارزان ترين ها هم به ترتيب عبارتند از هندوانه با 5.800تومان، خربزه 
و ملون بــا 8.400تومان و طالبي و گرمك با 8.900تومان. مقايســه 
قيمت ها نشان مي دهد، بهاي انواع ميوه در ميادين 38درصد از سطح 

شهر پايين تر است.

 قيمت برخي از انواع ميوه و سبزي در ميادين 
ميوه و تره بار تهران )قيمت هركيلو به تومان(

قيمتمحصولقيمتمحصول

ليموترش 13.000انار
15.800جهرم

انگور 
6.400گوجه14.500شاهرودي

5.900بادمجان 9.300خيار گلخانه اي
سيب قرمز 

5.300پيازسفيد10.400لبنان

سيب زرد 
5.100سيب زميني10.800لبنان

1.700كدو مسمايي13.600ليموشيرين
9.500انواع سبزي24.800موز

فلفل دلمه 5.800هندوانه
8.200سبز

6.000چغندر برش18.300انواع آلو
6.000شلغم18.500انجير سياه

10.500كاهو رسمي27.000گالبي شاه ميوه
شليل و 
6.900كرفس19.800شبرنگ

15.000باميه18.500هلو انجيري
13.200هويج8.900گرمك

محصوالت پاييزي در ميادين

 افزايش 20درصدي 
قيمت برنج ايراني در شهريورماه
به رغم اقدام شركت بازرگاني دولتي در توزيع 100 هزار تن برنج براي تنظيم 
بازار، قيمت ها هنوز در خرده فروشي ها بين 42تا56هزار تومان در نوسان است

 تغيير و انتقال سطح زيركشت، افزايش بهره وري و ابالغ جزئيات كشت هر محصول به استان ها در فصول مختلف، 
دستور كار مقابله با بحران كم آبي در كشت محصوالت جاليزي و علوفه اي است

اجراي الگوي كشت، تكليف ابالغي  گفتوگو
قانون برنامه ششم توسعه به وزارت 
جهادكشاورزي اســت؛ تكليفي كه 
اكنون با كاهش شــديد بارش ها و خشكســالي 
بي سابقه ضرورت اجراي آن در انواع محصوالت و 
فصول مختلف ســال دوچندان شده است. بر اين 
اساس، اخيرا وزارت نيرو ضمن هشدار نسبت به 
رعايت اجراي الگوي كشــت محصوالت پاييزه، 
پيشنهاد كرده كشاورزان در برخي مناطق مانند 
خوزســتان از كشــت پاييزه برخي محصوالت، 

خودداري كنند.
 با حسين اصغري، مديركل دفتر امور محصوالت 
علوفه اي و جاليــزي وزارت جهادكشــاورزي 

دراين باره گفت وگو كرده ايم.

علي ابراهيمي
خبرنگار

فرخنده رفائي
خبرنگار
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سالمت

ايران؛ روي موج آبي
با روند نزولي ابتال و بستري كرونا در كشور تعداد شهرهاي آبي 

روي نقشه به 30شهر رسيده است 

موج پنجم كرونا در بيشتر استان ها 
به پايان رســيده، تعداد شــهرهاي 
آبي نســبت به هفته گذشته بيشــتر شده و شــرايط بيمارستان ها 
ثبات بيشتري يافته اســت. هم اكنون فقط شهرهايي در   كردستان، 
آذربايجان غربي و كرمانشاه قرمز مانده اند اما شرايط در بعضي استان ها 
آن قدر خوب شــده كه بخش هاي كرونايي را از بيمارستان ها جمع 
كرده اند. اين موضوع البته در آستانه پاييز مي تواند براي دانشجويان 
و دانش آموزاني كه ماه هاست از كالس هاي درس دور مانده اند و حاال 
كم كم واكسينه مي شوند، خوشايند و براي كادر درمان نگران كننده 
باشد زيرا 2پاييز گذشته به ويژه در شهرهاي سردتر موج هاي سنگيني 

را به همراه داشت.

3روز بدون فوتي در سيستان و بلوچستان
در سيستان و بلوچستان با وجود همه بحران هايي كه بارها در رسانه ها 
بازتاب يافت، اوضاع كرونا آرام است. سخنگوي علوم پزشكي زاهدان 
درباره شــرايط فعلي اين استان به همشــهري مي گويد: همزمان با 
كاهش بيماري كرونا، بيشتر بخش هايي كه در بيمارستان هاي استان 
به بستري بيماران كرونا اختصاص داشت به شرايط عادي بازگشته و 
به بستري ساير بيماران اختصاص داده شده است. محمدهادي عباسي 
با بيان اينكه هم اكنون 248بيمار تنفسي و 76بيمار كرونا مثبت در 
سيستان وبلوچستان بستري هستند، مي افزايد: تا صبح جمعه 2مهر 
3روز متوالي بدون مرگ بيماران كرونا مثبت را تجربه كرديم كه اين 
نشان از وضعيت مطلوب استان در زمينه كاهش ابتال و بستري بيماران 
كرونايي است. وي با اشــاره اينكه به در استان فقط 2شهرستان زابل 
و سراوان نارنجي هستند و 14شهرستان آبي و باقي شهرستان هاي 
اســتان زرد هســتند، می گويد: با وجود همه اين مســائل شرايط 
به هيچ وجه پايدار نيست و به دليل ماهيت جهش يابنده ويروس همه ما 
بايد به تزريق واكسن و استفاده از ماسك همچنان توجه داشته باشيم.

مرگ هاي كرونايي تهران ۲رقمي شد
در پايتخت هم وضعيت كرونا ثبات بيشتري يافته است به طوري كه 
معاون درمان ستاد مقابله با كروناي استان تهران اعالم كرده مرگ هاي 
كرونايي تهران 2رقمي شد و روند بيماري در تهران رو به كاهش است. 
نادر توكلي با بيان اينكه ميزان مراجعات سرپايي نسبت به زمان موج 
پنجم ۵۵ درصد كاهش يافته است، مي گويد: براي بهبود اوضاع طرح 
10روزه ضربتي تسريع واكسيناسيون در تهران با كمك بيمارستان ها 

از چهارشنبه 31شهريور آغاز شد.

خوزستان از وضعيت قرمز خارج شد
وضعيت در خوزستان هم با وجود قرمزشدن بسياري از شهرهاي اين 
استان در هفته هاي گذشــته آرام و باثبات شده است. به گفته فرهاد 
ابول نژاديان، رئيس دانشگاه علوم پزشــكي اهواز مطابق جديدترين 
رنگ بندي كرونا در خوزستان، هيچ شهري در وضعيت قرمز قرار ندارد.

افزايش شهرهاي آبي در شمال
روند كاهش آمار ابتال و بستري در 2استان شمالي مازندران و گلستان 
به شكلي پيش رفته كه شهرهايي در اين استان ها به رنگ آبي درآمده 
است. در مازندران شهرستان هاي  مياندرود  و سيمرغ كه تاكنون در 
وضعيت زرد كرونايي بودند، وارد وضعيت آبي شدند. در گلستان نيز 
استمرار روند كاهشــي موج پنجم كرونا موجب شده است وضعيت 

2شهرستان راميان و تركمن در وضعيت آبي كرونا قرار گيرد.

 3  استان قرمز كرونايي
با وجود همه خبرهاي خوب در استان هاي مختلف، اما شهرهاي زيادي 
در كردســتان، كرمانشــاه و آذربايجان غربي قرمز كرونايي هستند؛ 
هرچند در اين استان ها هم شرايط در حال بهتر شدن است. به گفته 
جواد آقازاده، رئيس دانشگاه علوم پزشكي آذربايجان غربي 7شهر اين 
استان نارنجي شده است. هم اكنون 2034بيمار سندروم حاد تنفسي 
در استان بستري هستند. همچنين در روزهاي گذشته 2شهر قروه و 
بيجار در كردستان نيز از وضعيت قرمز كرونا خارج شده اند، اما به گفته 
معاون امور بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي كردستان روند بستري در 
استان همچنان افزايشي و براي چندمين روز متوالي تعداد بستري ها 
همچنان باالي ۹00نفر اســت. به گفته ابراهيم قادري، استان در قله 
موج پنجم قرار دارد و طوالني ترين موج از ابتداي شيوع كرونا را تجربه 
مي كند، ضمن اينكه شهرهاي سنندج و مريوان وضعيت فوق بحراني 
دارند. اما در كرمانشاه ديگر اســتان قرمز كرونايي هم شرايط تغيير 
چنداني نكرده است و معاون بهداشــتي علوم پزشكي اين استان به 
همشــهري مي گويد: با توجه به كاهش آمار ابتال و بستري در استان 
به نظر مي رسد كه ما از قله از موج پنجم عبور كرده و وارد روند نزولي 
شــده ايم. ابراهيم شــكيبا مي افزايد: با اينكه تعداد بيماران بستري 
جديد ما نسبت به روزهاي قبل كاهش داشته اما روند كاهش بسيار 
كند است و تفاوت تعداد بيماران چشمگير نيست. وي با بيان اينكه 
 تعداد شهرهاي قرمز استان نيز نسبت به هفته قبل كمتر شده است،

می گويد: هم اكنون 8شــهر در وضعيت قرمز و 3شــهر در وضعيت 
نارنجي و 3شهر نيز در وضعيت زرد كرونايي قرار دارند.

   
با وجود كاهش بيماري هنوز هم در بيمارســتان هاي سراسر كشور 
بيماران كرونايي بســتري هســتند و مرگ ناشــي از اين بيماري 
اتفاق مي افتد تــا زنگ خطر كوويد-1۹ همچنــان در گوش های ما 
نواخته شــود. اكنون 2۹شهرســتان قرمز، 224شهرستان نارنجي، 
16۵شهرستان زرد و 30شهرستان آبي هستند. كاهش شهرهاي قرمز 
و تغيير رنگ آنها پس از گذراندن شرايطي سخت پديد آمده و حفظ و 

بهبود اين وضعيت وظيفه همه ماست.

بحران آب در خوزستان كه ابتداي تابستان 
در رودخانه كرخه آغاز شــده بود، حاال به گزارش

كارون رسيده اســت. پرآب ترين و تنها 
رودخانه قابل كشتيراني ايران، حاال آب باريكه اي است 
كه از رمق افتاده است. كارون شور شده و به گل نشسته و 
به تبع آن، آب شهرها و روستاهاي حاشيه كارون نيز طعم 
شــوري گرفته اســت. در روزهاي اخير شــوري آب 
آشاميدني، واكنش مردم شادگان در جنوب خوزستان را 
به دنبال داشــت و شــوري آب به حدي رســيد كه 
آب شيرين كن هاي محلي را از كار انداخت و مردم براي 

خريد آب شيرين، صف هاي طوالني گرفتند.

۲هفته شوري
يك فعــال محيط زيســت از اهالي شــادگان مي گويد: آب 
لوله كشي از 2هفته پيش به شدت شور شده و ميزان شوري 
در برخي روزها به ۹هزار ميكروموس هم رســيده اســت؛ 
به طوري كه وقتي صورتمان را مي شــوييم، چشــم هايمان 
مي سوزد و خيلي از مردم دچار حساسيت پوستي و خارش 
شده اند. فيصل عامري مي افزايد: مســئوالن گفته بودند با 
افتتاح طرح آبرساني غدير و انتقال آب از كرخه مشكل آب 
آشاميدني حل شده، اما آب آشاميدني قابل خوردن نيست و 
به همين دليل بخشي از مردم از دستگاه هاي تصفيه خانگي 
اســتفاده و خانوارهاي زيادي هم بشــكه هاي آب شيرين 
خريداري مي كنند. با شور شــدن آب شهري، ايستگاه هاي 
محلي كه به شهروندان آب شيرين عرضه مي كنند، تعطيل 
كردند؛ زيرا مي گفتند قابليت تصفيه اين آب شور را ندارند و 
هزينه فيلترها خيلي گران است. اين مسئله موجب تشكيل 
صف هاي طوالني براي خريد آب شيرين شد. وي با بيان اينكه 
مسئوالن اعالم كرده اند با مخلوط كردن آبي كه از طرح غدير 
با شوري هزار و۵00ميكروموس منتقل شده، شوري كاهش 
يافته و به 3هزارو800ميكروموس رسيده است، ادامه مي دهد: 
اين ميزان شوري بسيار زياد است. در خوزستان اين همه سد 
ساخته شــده كه نه براي آشاميدن و نه كشــاورزي كارساز 
نبوده و اخيرا استاندار خوزســتان اعالم كرده سد جديدي 

)سد بختياري( هم بايد احداث شود.

دستگاه های تصفيه آب هم فايده ندارد
سعيد از اهالي اهواز نيز مي گويد: در 3-2هفته گذشته شوري 
آب به حدي رســيد كه دســتگاه تصفيه آب خانگي هم اثر 
نداشت. ابتدا فكر كردم مشــكل از دستگاه است و تعميركار 
آوردم، اما بعد فهميدم خيلي از اهوازي ها همين مشــكل را 
دارند. ما بيش از 20سال اســت آب آشاميدني سالم نداريم 
و آب را از مخزن هايي كه آب تصفيه مي فروشند، مي خريم 
يا از دستگاه تصفيه خانگي استفاده مي كنيم كه هزينه هاي 
زيادي برايمان دارد. او با بيان اينكه آب آشــاميدني در اهواز 
قبل از موضوع انتقال آب و سدسازي روي كارون هيچ مشكلي 
نداشــت، تأكيد مي كند: رودخانه پرآب بــود و آب لوله ها 
شيرين، اما اكنون به لطف همين سياست هاي انتقال آب و 
سدسازي رودخانه خشك شده و تنها فاضالب و زهاب هاي 
كشاورزي و نيشكر در آن جاري است. 8سال پيش در ماه هاي 
اول دولت قبل، رئيس جمهوري به اهواز آمد و قول رفع مشكل 
آب آشاميدني را در عرض يك هفته داد، اما مشكل كماكان 
باقي  است.  خواسته ما اين اســت كه دولت   همه طرح هاي 
انتقال آب از كارون را لغو و سدسازي را متوقف كند و آب در 
كارون جاري شود تا به مردم و محيط زيست برسد. سيدكاظم 
قريشــي از اهالي كوت عبداهلل نيز با بيان اينكه آب اين شهر 
مشكل كمي و كيفي دارد، توضيح مي دهد: از ابتداي امسال 
قطعي هاي آب بيشتر شــده و گاهي به چند ساعت در روز 
مي رسد.  او با بيان اينكه آب لوله كشي قابل خوردن نيست، 
مي افزايد: آب تصفيه را بشكه اي 3هزار تومان مي خريم كه 

آن هم تعريفي نــدارد؛ چون آب شــيرين كن ها هم فيلترها 
را به موقع تعويض نمي كنند، اما براي حمام و شست وشــو 
مجبوريم از اين آب شور اســتفاده كنيم. بارها اين موضوع 

را پيگيري كرديم، اما پاسخ درستي از مسئوالن نگرفتيم.

وضعيت تا دوماه ادامه دارد 
مديرعامل آبفاي خوزستان كه چند روز پيش از عبور از تنش 
آبي در 700روستاي استان خبر داده بود، حاال به همشهري 
مي گويد: با فرونشست كارون، آب رودخانه شور شده و به تبع 
آن از يك ماه پيش، شوري آب آشاميدني شهرها و روستاهاي 
مسير رودخانه در شهرستان هاي اهواز، كارون، باوي، شادگان، 
آبادان و خرمشهر باال رفته است. محمدرضا كرمي نژاد با بيان 
اينكه بعد از عبور از تنش برقي، توليــد نيروگاه هاي برقابي 
كم شــده و آب خروجي ســدها را نيز به دليــل آورد پايين 
رودخانه هاي كارون و دز كاهش داده اند، توضيح مي دهد: اين 
مسئله موجب شده است كارون از بندقير )محل تالقي كارون 
و دز( تا پايين دست تحت تأثير شوري قرار گيرد. زهاب هاي 
نيشــكر نيز شــوري آب را اضافه كرده؛ به طوري كه شوري 
)EC( رودخانه حدودا در اهواز 3هــزار و300 و در آبادان با 

تأثير مد دريا به 6هزار ميكروموس افزايش يافته است.
وي با بيان اينكه آب آشاميدني شــهرهاي اهواز، شادگان، 
خرمشــهر و آبادان مخلوطــي از آب كارون و آب انتقالي از 
كرخه )طرح غدير( است، ادامه مي دهد: 63درصد آب اهواز 
و حدود 80درصــد آب آبادان و خرمشــهر از طرح غدير )با 
EC1600ميلي گــرم در ليتر( تامين مي شــود. هم اكنون 
شوري آب شــبكه خانگي حدودا در اهواز 2هزارو800، در 
آبادان 3هزار و200و در شــادگان 3هزارو800ميلي گرم در 
ليتر رســيده؛ درحالي كه استاندارد شــوري آب آشاميدني 
600ميلي گرم در ليتر و تا هزارو300نامحســوس است و از 
هزارو۵00ميلي گرم در ليتر طعم شوري خود را نشان مي دهد. 
اين شرايط همه  چيز را تحت تأثير قرار مي دهد و از حالت عادي 
خارج مي كند؛زيرا تصفيه خانه ها براي كاهش شوري ساخته 

نشده و فقط براي تصفيه فيزيكي و رفع كدورت آب است.
كرمي نژاد نســبت به ماه هــاي آينده نيز هشــدار مي دهد: 
پيش بيني مي كنيم تا يكي، دو ماه آينده وضع به همين منوال 

باشد. هواشناســي براي اهواز بارش هاي خوبي پيش بيني 
نكرده و پاييز خشكي خواهيم داشت، اما اميدواريم باران در 

باالدست حوضه ها خوب باشد تا سدها آبگيري شوند.
زنگ خطر براي كارون

۵سد بزرگ روي كارون سال هاســت نفس اين رودخانه را 
گرفته، 10طرح انتقال آب نيز از اين رودخانه اجرا شــده يا 
در مرحله اجراست. رئيس دانشكده علوم آب دانشگاه شهيد 
چمران اهواز با بيان اينكه شــرايط كارون خوب نيست و از 
حالت طبيعي خارج و حياتش دچار مشــكل شده است به 
همشهري مي گويد: كاهش حجم آب رودخانه موجب افزايش 
ميزان آالينده ها و شوري آب شده است. هم اكنون بي ترديد 
حدود نيمي از آبي كه در بستر كارون مشاهده مي شود، پساب 
و فاضالب شــهري است. از سوي ديگر شــرايط تصفيه آب 
آشاميدني مطلوب و شايسته مردم استان نيست؛ مخصوصا با 
توجه به اينكه خوزستان درآمدهاي كشور را تامين مي كند، 
بنابراين ريسك بهداشت باال رفته و احتمال تداخل فاضالب 
با آب وجود دارد و بايد احتياط كرد. مهدي قمشي با اشاره به 
تأثير طرح هاي انتقال آب كارون در كاهش آب اين رودخانه 
مي افزايد: تأثير اين طرح ها در سال هاي خشكسالي شديدتر 
است. به اين معني كه طرح هاي انتقال آب كه به بهره برداري 
رسيده، در ســال هاي نرمال ۹درصد و در سال هاي خشك 
18درصد آورد رودخانه را از سرشــاخه ها به فالت مركزي 
منتقل مي كنند. البته وزارت نيرو هيچ گاه درباره ميزان آب 
انتقالي شفاف ســازي نكرده و معتقدم طرح هاي انتقال آب، 
حجمي بسيار بيشتر از ظرفيت اسمي خود را منتقل مي كنند. 
وي اضافه مي كند: براساس حجم ذخيره مخازن سدها و وضع 
رودخانه و مصارف، شور شــدن كارون براي ما محرز بود، اما 
چون مســئوالن اعتقادي به علم ندارند هشــدارها را جدي 
نمي گيرند. قمشــي مي گويد: براي برنامه ريزي مصارف دير 
شده است و اين كار بايد از يك سال پيش انجام مي شد و حاال 
كه در شرايط بحراني هستيم، بايد اقدام ويژه شود. حاال كه 
همه سدهاي زنجيره اي روي كارون براي توليد برق تخليه 
شده و حدود 600ميليون مترمكعب حجم دارند و فقط متكي 
به ذخيره سد گتوند هســتيم، براي كاهش تنش آبي بايد از 

ذخاير استراتژيك مخازن سدها استفاده شود.

خبر

رئيس جمهوري روز گذشــته )جمعه2مهر( در 
چهارمين سفر اســتاني خود به ايالم سفر كرد. پيگيری

معاون هماهنگي امور عمراني استانداري ايالم، 
رسيدگي و تسريع اجراي طرح هاي خاصي را به عنوان مطالبات 
اصلي شهروندان اين اســتان از ســيدابراهيم رئيسي عنوان 

مي كند.

اتصال ريلي 
احمد كريمي با بيان اينكه تسريع در اتصال استان به شبكه ريلي 
كشــور يكي از مهم ترين مطالبات مردمي است به همشهري 
مي گويد: توســعه ريلي يكي از مهم تريــن طرح هاي عمراني 
ايالم اســت كه تســريع در روند اجراي آن به ويژه با توجه به 
تردد باالي ساالنه زائران از استان بســيار ضروري است. سال 
گذشته ۹0ميليارد ريال براي اين طرح درنظر گرفته شد و در 
بودجه1400 نيز 700ميليارد ريال و همچنين از محل بودجه 
توســعه متوازن نيز بين 1۵00 تا 2هزار ميليارد ريال به پروژه 

اتصال راه آهن ايالم از طريق استان كرمانشاه اختصاص يافت.

سامانه گرمسيري
او تكميل و تسريع اجراي سامانه گرمســيري در ايالم را يكي 
ديگر از ضروريات استان و مطالبات بحق بخش كشاورزي مطرح 
مي كند و مي گويد: ايالم با تكميل سامانه گرمسيري مي تواند 

به يكي از قطب هاي توليد كشاورزي بدل شود. سد كنجانچم 
بخشي از طرح سامانه گرمسيري است كه 8۵درصد پيشرفت 
دارد و به طور كلي در مجموع پيشــرفت 87درصدي ســامانه 

گرمسيري در استان ايالم را شاهد هستيم.
به گفته كريمي، بخش هايي از اين طرح چند سال است متوقف 
شــده و براي پيگيري آن نيازمند تزريق اعتبار هســتيم. در 
مجموع ۵سد نيمه تمام در استان وجود دارد كه با تزريق اعتبار 
روند اجراي كار ســرعت پيدا خواهد كرد و پس از بهره برداري 

بخش قابل توجهي از مشكالت آبي استان رفع خواهد شد.
سامانه گرمسيري با هدف مهار رودخانه سيروان و هدايت آن به 
سمت دشت هاي كرمانشاه و ايالم اجرايي شد كه از ابتداي آن در 
شمال كرمانشاه تا موسيان دهلران در ايالم 400كيلومتر طول 
دارد. براساس اين طرح، 16هزارو۵00 هكتار از اراضي مرغوب 

و حاصلخيز اين دو استان مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت.

توسعه راه هاي مواصالتي 
معاون هماهنگي امور عمراني استانداري ايالم همچنين توسعه 
راه هاي استان را به عنوان يكي ديگر از مطالبات حياتي مردمي 
نام مي برد و توضيح مي دهد: راه هاي مواصالتي ايالم به واسطه 
كوهستاني بودن اين استان داراي مشكالت زيادي است و اين 
امر موجب شده طرح هاي راهسازي بسيار هزينه بر باشد. با وجود 
اين مسيرهاي مواصالتي يكي از ضرورياتي است كه مي تواند 
زمينه حضور سرمايه گذاران را فراهم كند و درصورت بي توجهي 

به اين حوزه توسعه مناطق با مشكل مواجه مي شود.
كريمي با بيان اينكه ۹۵درصد طرح هاي راهســازي اســتان 

فعال و با جديت در حال اجراست، مي گويد: ساخت تونل هاي 
عظيم كبيركوه، تونــل دوم آزادي، بزرگراه ايــالم- مهران و 
بزرگراه دهلران به انديمشك از طرح هاي بزرگ در حال اجراي 
استان و نيازمند توجه در تسريع است. درحال حاضر 7تقاطع 
غيرهمسطح در طول راه هاي استان در حال ساخت هستند. از 
سوي ديگر عالوه بر راه ها توجه به عمران شهري و روستايي از 
ديگر مطالبات مردمي اســت كه مانند همه طرح هاي عمراني 

ديگر بدون  اعتبار كافي ميسر نخواهد شد.

صنايع پايين دستي و سرانه درماني
معاون هماهنگي امور عمراني استانداري ايالم همچنين توجه 
و توسعه صنايع پايين دستي نفت و گاز در استان به ويژه با توجه 
به موقعيت جغرافيايي منطقه را يكي ديگر از مطالباتي مي داند 
كه مي تواند منجر به شــكوفايي اقتصادي و اشتغال آفريني در 

استان شــود. كريمي در بخش ديگري از سخنان خود توضيح 
مي دهد: همسايگي با عراق و تردد ساالنه زائران از اين استان، 
توپوگرافي منطقه و مرز گسترده نياز به گسترش و توسعه مراكز 
و تجهيزات بهداشتي و درماني را در اين استان ايجاد كرده است. 
او مي افزايد: بيمارستان در دست ساخت 37۵تختخوابي استان 
به عنوان يك نياز ضروري استان تا يك ماه ديگر به بهره برداري 
مي رسد، اما اين بيمارستان همه نيازهاي تشخيصي و درماني 
ايالم را رفع نمي كند و اســتان به ويژه با موقعيت جغرافيايي، 
مهمان پذيري و همچنين شرايط اســتقرار شهرها و روستاها 
نيازمند توسعه بيشتر در اين زمينه است و درواقع نياز به توزيع 

متوازني از اين  امكانات داريم.

ضرورت توسعه ورزشي
معاون هماهنگي امور عمراني اســتانداري ايــالم در ادامه با 
اشــاره به اينكه قشــر جوان استان به شــدت نيازمند توسعه 
فضاهاي ورزشــي هســتند، مي گويد: واليبال ايــالم هم در 
بخش مردان و هم در بخش بانوان قوي اســت و استعدادهاي 
زيادي در ســاير ورزش ها نيز داريم و به هميــن دليل مقوله 
ورزش چه در سطح روســتاها و چه در شهرها نه فقط از حيث 
ســالمتي و قهرمان پروري، بلكه به دليل تأثير چشــمگير در 
كاهش آســيب هاي اجتماعي براي ما مهم است. در حقيقت 
 هرقــدر در ايــن زمينــه ســرمايه گذاري كنيــم، از اعتبار
  الزم بــراي مقابلــه با آســيب هايي ماننــد اعتيــاد و جرائم 
كم كرده ايم. كريمي اظهار اميدواري مي كند توسعه زيرساختي 
اســتان در همه زمينه ها همراه مطالبات بحق شهروندان ايالم 
به ويژه آن دســته از مطالباتي كه به معيشــت مردم وابســته 
است مورد توجه خاص رئيس جمهوري و اعضاي هيأت دولت 

سيزدهم قرار بگيرد.

اتصال ريلي؛ مهم ترين خواسته ايالمي ها از دولت

حميده پازوكي
خبرنگار

كام كارون شور شد
بعد از گذشت 3ماه از اعتراض خوزستاني ها به تنش هاي آبي در حوضه كرخه، اين بار با فرونشست كارون، آب آشاميدني 

شهرها و روستاهاي مسير رودخانه در شهرستان هاي اهواز، كارون، باوي، شادگان، آبادان و خرمشهر شور شده است
نادره ز
خبرنگار

راه اندازی موزه چاپ در همدان
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمی همدان از راه اندازی موزه 
چاپ در همدان و تجليل از فعــاالن عرصه چاپ خبر داد. 
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمی همدان در نشست خبری درباره ايده راه اندازی موزه چاپ 
گفت: همدان در حوزه چاپ قوی است و از طرفی مجتمع ابن سينا سالن های بزرگی دارد كه 
می تواند مورد استفاده قرار گيرد. به همين دليل، ايده راه اندازی موزه چاپ به ذهنم رسيد تا 
دستگاه های قديمی اين حوزه كه در انبار خانه ها مانده را به نمايش بگذاريم كه هم  باعث جذب 
گردشگر شود و هم برای هنرمندان جنبه آموزشی داشته باشد. فضا در اختيار اتحاديه چاپ 
قرار گرفته و تا چند روز آينده اين موزه افتتاح خواهد شد. »احمدرضا احسانی« با بيان اينكه 
راه اندازی موزه سينمای همدان هم مد نظر است، افزود: جشنواره صنعت چاپ به مناسبت 
12شــهريور، روز صنعت چاپ نيز به علت راه اندازی موزه چاپ به تعويق افتاد تا همزمان با 
افتتاح موزه چاپ، از فعاالن اين عرصه نيز تجليل شود. برای حضور وزير فرهنگ و ارشاد در 
افتتاحيه موزه چاپ نيز برنامه ريزی و دعوت نامه برای   وزير ارسال شده و پيش بينی می كنيم 
اين اتفاق تا 12روز آينده بيفتد. وی با اشاره به تصويب سند برش استانی نقشه فرهنگی كشور 
نيز توضيح داد: از يك سال پيش همدان به عنوان پايلوت اين كار انتخاب شده و شورای عالی 
انقالب فرهنگی يك تيم كاری برای آن انتخاب كرده است. سند همدان آماده است و منتظر 
حضور وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی در استان هستيم تا با تشكيل شورای فرهنگ عمومی، 
سند برش استانی نقشــه فرهنگی كشور را به تصويب برســانيم.  احسانی درباره سرنوشت 
جشنواره تئاتر كودک و نوجوان با بيان اين كه اين جشنواره جزو 16رويداد مهم فرهنگی است، 
خاطرنشان كرد: تفاهم نامه برگزاری جشنواره بين المللی تئاتر كودک ونوجوان بين استاندار و 
وزارتخانه در خرداد امضا شد و جشنواره در همدان ماندگار است، اما برای برگزاری اين رويداد 
در سطح بين المللی بايد ساير ســازمان ها و ادارات تعامل الزم را در برگزاری اين جشنواره 
داشته باشند. بيشترين هزينه های برگزاری جشنواره فيلم كودک و نوجوان اصفهان توسط 
شهرداری تأمين و هزينه می شــود. وی با بيان اين كه 3بخش نقالی، خيمه شب بازی و پرده 
خوانی به جشنواره تئاتر كودک و نوجوان اضافه می شود، افزود: فراخوان جشنواره در روزهای 
آينده منتشر می شود و برگزاری جشنواره در اسفند امسال پيش بينی شده كه اميدواريم با 

تسريع واكسيناسيون شاهد برگزاری حضوری آن باشيم.

تنش نيشكري
آورد رودخانه كارون امسال 43درصد كاهش داشته و ذخيره ســدهاي اين حوضه نيز نسبت به سال هاي نرمال 
70درصد كمتر شده است؛ اين در حالي است كه عالوه بر 10طرح كشت و صنعت نيشكر كه از كارون بزرگ آبياري 
مي شوند، امسال 40هزار هكتار شلتوك نيز )با وجود ممنوعيت( در اين حوضه كشت شده است. فقط مزارع 7واحد 
نيشكر در محدوده كارون امسال 1.۲ميليارد مترمكعب سهميه آب داشتند كه با وجود مصرف آن، هنوز بيش از 
60مترمكعب برثانيه )3برابر سهميه( از كارون آب برمي دارند. همچنين زهاب هاي اين مزارع با شوري 5000-7000 
به رودخانه تخليه مي شود كه باعث تشديد آلودگي و تنش در رودخانه شده است. مديركل حفاظت محيط زيست 
خوزستان علت شور شدن آب كارون را كاهش شديد آب ورودي به رودخانه مي داند و مي گويد: دبي اين رودخانه 
در اهواز به 180مترمكعب برثانيه رسيده كه تبعاتي در زمينه كيفيت و تلفات زيستمندان مي تواند داشته باشد. اين 
موضوع به سازمان آب و برق خوزستان اعالم شده اما آبي در مخازن سدها نيست كه رهاسازي كنند. شوري آب 
نيز به شدت افزايش يافته و در دارخوين)شادگان( به 7هزار ميكروموس رسيده؛ اين ميزان شوري نشان مي دهد 
كه رودخانه به دليل كاهش آب، قدرت خودپااليي خود را از داده است. محمدجواد اشرفي درباره تخليه آلودگي 
به رودخانه كارون می گويد: خروجي زهاب مزارع نيشكر دهخدا كه پيش از اين به رودخانه تخليه مي شد و باعث 
شوري آن شده بود، از 6روز پيش متوقف و به مسير قبلي خود)كانال سلمان و تاالب هورالعظيم( هدايت شده است.
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تعطيل شدن بخش های كرونايی در سيستان و بلوچستان

فاطمه كاظمی
خبرنگار

ستاره حجتي
خبرنگار
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آلودگــي هوا زودتــر از همه 
آلودگي
10ســال اخيــر، گريبانگير هوا

شهرهاي بزرگ كشور شد و با 
آغاز ســال تحصيلي و افزايــش ترددهاي 
شهري، ناگفته پيداســت كه اين آلودگي 
بيش از پيش تشــديد خواهد شــد. ديروز 
5كالنشهر تهران، كرج، اهواز، اراك و مشهد 
هواي آلوده داشــتند و پيش بيني ها نشان 
مي دهد كه امروز نيز پايداري جوي، موجب 

انباشت آالينده ها در اين 5شهر شود.

استانهايطاليهدار
در شــرايطي كــه ســازمان حفاظــت 
محيط زيســت بايــد تمركــز بيشــتري 
بــر كيفيت هــواي شــهرهاي بــزرگ و 
محيط زيســت 45ميليون ايراني در اين 
شــهرها داشــته باشــد، هنوز رئيس اين 

سازمان تعيين نشده است.
ديروز در دومين روز از پاييز 1400، آلودگي 
هوا به علت پايداري جوي در اســتان هاي 
تهران و البرز به شرايط وخيمي رسيد. اين دو 
استان به تنهايي دودي ترين آسمان پاييز 

1400تا اينجاي كار را رقم زده اند.
11شهر از 17شهر موجود در اين استان ها 
روز گذشته با هواي آلوده و انباشت آالينده ها 
مواجه شــد. اين درحالي است كه به علت 
تعطيلي، طبيعتا بايــد ترددهاي كمتري 
صورت مي گرفته و كارخانه هاي موجود در 
اين دواستان نيز يا تعطيل باشند يا با همه 

آالينده ها آسمان 5كالنشهر كشور را آلودند و استان هاي تهران و  البرز بي كيفيت ترين هواي كشور را دارند
نخستين موج پایيزی آلودگي هوا از راه رسيد

خبرهای كوتاه

زير ذره بين

غارهــا گنجينه هــاي اســرارآميز 
زمين شناسي هستند. زمين شناس ها اكوسيستم

از غارها به عنوان شناسنامه زمين ياد 
مي كنند. ميليون ها ســال طول مي كشد تا غارها 
پديد آيند. امــا اگــر از آنها حفاظت نشــود اين 
گنجينه هاي ارزشمند در چشم برهم زدني نيست و 
نابود مي شوند. تمام اقداماتي كه حقوق طبيعت را 
زير پا مي گذارد مي تواند منجر به نابودي غارها شود؛ 
ورود زباله و آلودگي، معدن كاوي، راهســازي و... . 
دوم مهرماه به عنوان روز غار پاك، تنها بهانه   اي است 
كه به واسطه آن بتوان نگاه ها و توجه ها را به ضرورت 
نگهداشت و حفاظت از اين پديده زمين شناسي و 
ارزشــمند كــه شــكننده ترين و حســاس ترين 
اكوسيستم را دارد، معطوف كرد. كارشناسان در روز 
غار پاك در گفت وگو با همشهري از آخرين وضعيت 

غارهاي كشور مي گويند.

گردشــگرانوغارنوردهاغارهــايايرانرا
زبالهدانيكردند

جواد نظام دوســت، رئيس ســابق انجمــن غار و 
غارشناسي ايرانيان با بيان اينكه در 10سال اخير 
نزديك به 35تن زباله از غارهاي ايران خارج شده 
است مي گويد:» هر ســال در روز غار پاك تعدادي 
از غارهاي پربازديد را انتخاب و پاكسازي مي كنيم. 
2 سال پيش قبل از شــيوع بيماري كرونا همزمان 
در اين روز 100غار كشور توســط 2هزار غارنورد 
پاكسازي شد. اما امسال به دليل شيوع اين بيماري 
و همچنين ممنوع بودن گردشگري در غارها تنها 

10غار در كل كشور در حال پاكسازي است.«
 نظام دوست درحالي كه به همراه يك گروه22نفره 
از اعضاي انجمــن غار و غارشناســي براي خروج 
زباله هاي غار قالچي آذربايجــان غربي در تالش 
اســت، مي گويد:»اين زباله ها توســط غارنوردان 
و گردشــگران وارد غارها مي شــود. در 10 سال 
اخير 200غار پاكسازي شده اســت. غار قاليچي 
كه اكنون در حال پاكســازي آن هستيم يك غار 
عمودي است با 120متر عمق. زباله هاي درون اين 
غار فني، حدود 250كيلوگرم حجم دارد. اين غار 
جزو غارهاي درجه يك كشور است و درون اين غار 

درياچه و سفره آب زيرزميني وجود دارد.«

تخريبچندينغاربهعلــتمعدنكاويدر
2سال

رئيس سابق انجمن غار و غارشناســي ايرانيان با 
اشاره به اينكه اكوسيستم غارها بسيار حساس است 
و از اهميت زمين شناسي و زيست شناسي بسياري 
برخوردار هســتند، مي گويد:» غارها عموما داراي 
سفره هاي آب زيرزميني هستند و به همين خاطر 
اهميت شان دو چندان است. وقتي زباله وارد غارها 
مي شود به تبع آن ســفره هاي آب زيرزميني نيز 
آلوده مي شــوند. باكتري هايي كه توسط زباله ها از 

برنامــهدولت،واگذاريبناهــايتاريخيبهبخش
خصوصياست

وزير ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع  دستي گفت: واگذاري 
بناهاي تاريخي بــه بخش خصوصي داراي صالحيت براســاس 
منويات مقام معظم رهبري از برنامه هاي دولت است. به گزارش 
ايرنا، سيدعزت اهلل ضرغامي كه همراه با برخي وزرا به منظور سفر 
يك روزه رئيس جمهوري به استان ايالم به اين استان سفر كرده 
است، در ديدار با نماينده ولي فقيه و امام جمعه ايالم اعالم كرد: در 
اين واگذاري ها، بخش خصوصي اقدام به احيا، مرمت و نگهداري 
آثار تاريخي مي كند و براي كســب درآمد نيز با ايجاد جاذبه هاي 
توريستي، گردشگران به ســمت اين اماكن سوق داده مي شوند. 
وي افزود: يكي از برنامه هاي مهم وزارتخانه تغيير ذائقه گردشگري 
مردم كشور است كه در اين راستا معرفي استان هاي بكري چون 
ايالم به ســاير نقاط كشور مدنظر اســت تا گردشگران و تورهاي 
گردشــگري به جاي رفتن به مناطقي چون شمال، استاني نظير 

ايالم را به عنوان مقصد گردشگري خود انتخاب كنند.

۵هكتارازمراتعدامغانسوخت
 فرمانده يگان حفاظت منابع طبيعي استان سمنان از وقوع حريق 
در 5هكتار از  اراضي طبيعي و مرتعي ييالقات كجين دشت دامغان 
خبر داد و گفت: ميزان خســارات برآورد خواهد شــد. سرهنگ 
عليرضا ابوطالبي به مهر گفت: آتش ســوزي صبح چهارشنبه به 
وقوع پيوست و براي مهار آتش در منطقه ييالقي، نيروهاي امدادي 
اعم از يگان حفاظت اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان 
دامغان به همــراه تجهيــزات و امكانات و يك دســتگاه خودرو 
آتش نشاني از شهرداري كالته رودبار و عوامل نيروهاي آتش نشاني 
و نيروهاي مردمي به منطقه اعزام شــدند. وي افزود: در پي وقوع 
اين آتش سوزي گونه هاي گياهي شــامل درمنه، گون، اسپرس و 
گندميان و تعدادي درخت جنگلــي ارس به ميزان 5هكتار دچار 
حريق شد كه مهار آن با حضور نيروهاي امدادي در منطقه ادامه 
دارد. فرمانده يگان حفاظت منابع طبيعي اســتان سمنان با بيان 
اينكه 543هزار هكتار سطح مراتع دامغان است كه از اين ميزان، 
7هزار و۹44هكتار مراتع كجين دشت در منطقه شمالي شهرستان 
را تشكيل مي دهد، افزود: ميزان خسارت و علت آتش سوزي پس 

از اطفای حريق اعالم مي شود.

خبرصدورپروانهشكاراستانيجعلياست
ســازمان حفاظت محيط زيســت اعالم كرد: خبر منتشــر شده 
در فضاي مجازي با عنوان »دســتورالعمل صدور پروانه شــكار 
عادي پرندگان وحشــي استاني در ســال1400 توسط سازمان 
محيط زيست« جعلي اســت و ادعاهاي ذكر شده در آن تكذيب 
مي شــود. به گزارش اين ســازمان، خبرهايي به نقل از سازمان 
حفاظت محيط زيســت درباره صدور پروانه شكار در حال انتشار 
است كه پيگيري  ســازمان حفاظت محيط زيست نشان مي دهد 
اين اخبار جعلي اســت و با هــدف سوءاســتفاده برخي عوامل 
سودجو نقل و منتشر شده است. سازمان حفاظت محيط زيست 
اعالم كرد: براســاس راهبردها و سياســت هاي سازمان حفاظت 
محيط زيســت هيچ گونه مجوز يا پروانه اي تحت عنوان »پروانه 
شكار در سال1400« براي شكارچيان صادر نشده و اخبار و ادعاها 
در اين مورد كذب و جعلي است و سازمان حفاظت محيط زيست 
از طريق مراجع ذي صالح با انتشار دهندگان اخبار جعلي برخورد 

قاطع خواهد كرد.

رئيس فراكسيون محيط زيســت مجلس در بازديد از جنوب مشهد و 
مشاهده ساخت وسازهاي غيرمجاز اعالم كرد: فراكسيون محيط زيست 

مجلس، موضوع اين زمين خواري گسترده را بررسي مي كند.
به گزارش ايسنا، سميه رفيعی در جريان سفر و بازديد از جنوب مشهد 
از زمين خواري و كوه خواري گسترده در اين منطقه خبر داد و گفت: 
برابر اطالعات دريافتي، در جنوب اين شهر اقدام به احداث يك جاده 
كمربندي بدون مجوز و خارج از طرح تفصيلي شــهر شده كه حدود 
4.7كيلومتر آن اجرا و در پي آن، اقدام به زمين خواري گسترده اراضي 

كه بين اين جاده كمربندي و كوه هاي اطراف بوده شده است.
رئيس فراكسيون محيط زيست مجلس افزود: ادعا شده كه شهرداري 
مشــهد، بخشــي از اين اراضي ملي را در اختيار تعاوني ادارات راه و 
شهرسازي، جهادكشاورزي و... قرار داده و در اين بين بخشي از اراضي 
نيز با صدور مجوز از ســوي شهرداري مشــهد فروخته شده و در آن 
برج سازي شده است. درحالي كه اين مناطق در خارج از طرح تفصيلي 

شهر واقع شده اند.
به گفتــه وي، در اين پرونده نام 2شــركت ديده مي شــود كه برخي 
مقامات استاني دولت قبل نيز در آنها حضور دارند. رئيس فراكسيون 
محيط زيست مجلس با اشاره به اينكه با اعتراض مردم و فعاالن محلي و 
اقدام دادستاني، احداث اين كمربندي متوقف شده است، گفت: در اين 
بين، 2روستا از جمله روستاي كالت سرهنگ كه از سال ها پيش در اين 
اراضي مستقر بودند، در ميان برج ها محاصره شدند و شهرداري مشهد 

نيز خواستار تخليه اين روستاها و آزادسازي زمين هاي آنها شده اند.
رفيعي با تقدير از اقدام دستگاه قضايي و نمايندگان پرتالش مجلس 
در اين خصوص گفت: فراكسيون محيط زيست مجلس، موضوع اين 

زمين خواري گسترده را بررسي مي كند.
سميه رفيعي در اين بازديد همچنين احداث تصفيه خانه سپتاژ مشهد 
در راستاي ساماندهي رودخانه »كشف رود« را اقدام مناسبی خواند و 
تأكيد كرد: براســاس آمارها، روزانه بيش از 300تانكر حامل فاضالب 

در »كشف رود« تخليه مي شود كه اين روند بايد سريعا متوقف شود.
رفيعي گفت: حدود 10درصد آب مصرفي شهر مشهد نيز صرف آبياري 
فضاي سبز مي شود كه بايد با اجراي طرح هاي كاشت گونه هاي گياهي 
با نياز آبي كم، محدودسازي چمن كاري و استفاده از پساب تصفيه شده، 

مصرف آب در اين بخش را به حداقل رساند.
رئيس فراكســيون محيط زيســت مجلس با اعــالم اينكه ظرفيت 
تصفيه خانه هاي فاضالب شهر مشهد حدود180 تا 200هزار مترمكعب 
اســت، گفت: 370هزار مترمكعب از پســاب روزانه مشــهد تصفيه 

نمي شود.
رفيعي با اشاره به وضعيت بحراني 34دشت از 37دشت خراسان رضوي 
به عنوان زنگ خطر جدي، بر لزوم بازبينــي و برنامه ريزي دقيق براي 
احياي دشت هاي خراسان رضوي ازجمله دشت مشهد و تعادل بخشي 

آب هاي زيرزميني، به ويژه از طريق طرح هاي آبخيزداري تأكيد كرد.

ماجرايزمينخواريگستردهدرمشهد
بهمجلسميرود

35تن زباله از غارهاي كشور خارج شد
زباله و معدن كاوي دو عامل اصلي تغيير اكوسيستم غارها و تخريبشان است

محمدصادقخسرويعليا
خبر نگار

بيرون وارد غارها مي شوند اكوسيستم حساس غارها 
را فرو مي پاشند.  ميليون ها ســال طول مي كشد 
تا غارها شــكل بگيرند اما اگر از آنهــا نگهداري و 
حفاظت نشــود در كمترين زمان و با سرعت باور 
نكردني نابود مي شــوند. غاري مانند عليصدر كه 
ساالنه گردشگران بســياري از آن بازديد مي كنند 
اگر كنترل الزم محيط زيســت در آن انجام نشود، 
سفره آب زيرزميني استان همدان آلوده مي شود. 
به عنوان مثال اگر ظرفيت بازديد اين غار مشخص 
نشود و تعداد زيادي گردشگر وارد آن شود، اين غار 
نيز از بين خواهد رفت. در ايــران 300غار قابليت 
گردشــگري دارد ولي تنها 2غار اين شانس را پيدا 
كرده اند به درآمد برســند و هزينه هاي نگهداري 
خودشــان را تامين كنند بقيه يا تعطيل شــده اند 
و يا هزينه هاي نگهداري آنهــا به عهده ارگان هاي 
همجوارشــان اســت. به همين خاطر بايد بيشتر 

مراقب غارها بود.«
نظام دوست وضعيت غارهاي ايران را خوب ارزيابي 
نمي كند:» غارها متوليــان دقيق و موظفي ندارند. 
كارگروه غارشناســي در حال تالش است اما تنها 
توانسته چند دستورالعمل در مورد حفاظت از غارها 

به ادارات كل استان ها ابالغ كنند كه اين اقدامات 
اصال كافي نيستند.«

او ادامــه مي دهــد:» بخشــي از غارهــا به دليل 
معدن كاوي از بين رفته اند، اخيرا در اســتان هاي 
يــزد و خراســان جنوبــي چندين غار توســط 
معــدن كاوان نابود شــده اســت. عدم هماهنگي 
ميان كارگروه هاي غارشناســي با ديگر ارگان هاي 
ذيربط و صــدور مجوزهاي بي مــورد دليل اصلي 
نابودي اين غارهاســت؛ به عنوان مثــال االن در 
اطراف غار قالچي، تمام دســتورالعمل هاي الزم 
توسط كارگروه غارشناســي اجرا شده اما به دليل 
عدم هماهنگي بــا منابع طبيعــي در 500متري 
اين غار كشــاورزان در حال زراعت هســتند، اين 
درحالي اســت كه حداقل طبق اســتاندارد هاي 
بين المللي بايد فعاليت كشاورزي در 2هزار متري 
غارها صورت گيرد. از ايــن رو به دليل ناهماهنگي 
ميان دستگاه ها حريم اين غار زير پا گذاشته شده 
است. بقيه غارها همين مشكل را دارند. زباله يكي 
از كوچك ترين آسيب هايي است كه به غارها وارد 
مي شود، متأسفانه تخريب هاي ديگر زيست محيطي 
مانند معدن كاوي، جاده سازي ، گردشگري بي رويه 

و تشخيص غيركارشناســي برخي غارها به عنوان 
مقصد گردشگري باعث تخريب بسياري از غارهاي 

كشور شده است.«

دادههاواطالعاتدرموردغارهااندكاست
محمد مدادي، دبير كارگروه غار شناســي كشور 
نيز با بيان اينكه در 2 ســال اخير با توجه به شيوع 
كرونا، كاهش سفرها و همينطور كاهش برنامه هاي 
گردشگري، وضعيت تخريب غارها روند كند تري 
داشــته، به همشــهري مي گويد:» مراجعه براي 
غارنوردي و گردشگري كاهش محسوسي داشته 
اســت. با اين حال اجراي ضوابط براي طرح هاي 
گردشگري در غارها ضرورتي اجتناب ناپذير است. 
بســياري از غارها با منابع زيرزمينــي در ارتباط 
هستند و آلودگي آنها منتقل مي شود به منابع آب. 
براي هر سطحي از گردشــگري در غارها)غارهاي 
توريستي، غارهاي آزاد، غارهاي فني و تخصصي( 

بايد اصول حفاظتي اجرا شود.«
 به گفته مــدادي، معدن كاوي همچنــان يكي از 
مهم ترين عوامل تخريب غار در كشــور محسوب 
مي شود:» در برخي مناطق، محدوده معدن كاوي با 

غارها تداخل پيدا مي كند. داده ها و اطالعات ما در 
مورد غارهاي كشور بسيار اندك است و به طور حتم 
دليل عمده تداخل كار معدن كاوي با تخريب غارها 
همين است. اگر اطالعات ما در مورد غارها تكميل 
بود از تخريب خيلي از غارها جلوگيري مي شد. در 2 
سال گذشته چند مورد تداخل معدن كاوي با غارها 
داشــتيم كه با هماهنگي بين دســتگاهي مشكل 
برطرف شــد اما خيلي اوقات معدن  كاوي بي ســر 
و صدا انجام مي شــود. هر چند غارهاي شــناخته 
شــده كمتر در معرض خطر معدن كاوي هستند 
چراكه مردم از آنها محافظت مي كنند اما غارهاي 
كمتر شــناخته شــده در معرض اين خطر جدي 

قرار دارند.«

روزنجاتغارها
دبير كارگروه غار شناسي كشــور با اشاره به اينكه 
در 3 سال اخير هيچ غار شناخته شده اي به صورت 
كامل تخريب نشــده اســت، مي گويد:» اين آمار 
مربوط به غارهاي شــناخته شده است اما غارهاي 
كمتر شناخته شده طبيعتا در معرض خطر هستند. 
در مورد غارهاي شناخته شــده بايد گفت آگاهي 
مردم نســبت به اين امر افزايش يافته اســت و به 
محض اينكه غاري در معرض تهديد قرار مي گيرد 
اطالع رساني مي كنند. نگراني ما در مورد غارهای 
كمتر شناخته شده و شناخته نشده است كه گاهي 
حين فعاليت هاي معدن كاوي كشــف مي شوند و 
معدن كاوان براي اينكــه از فعاليت آنها جلوگيري 
نشــود اطالع نمي دهند. هر چند در اين مورد هم 
بارها اطالع رساني مردمي توانســته ناجي برخي 

غارها شود.«
به گفته مدادي سال ۹2براي نخستين بار 500كيلو 
زباله از 10چاه غار پراو خارج شــد. غــار پراو داراي 
26چاه اســت. اين غار به علت ارتفاع و عمق زياد به 
اورست غارهاي جهان معروف است. پراو كه يكي از 
سخت ترين غارهاي جهان است براي نخستين بار و 
به مناسبت روز ملي غارهاي پاك در دوم مهرماه سال 
13۹2توسط گروهي از غارنوردان از 12شهر كشور 
پاكسازي شــد و تا به االن اين غار ركورددار خروج 
زباله است. او در ادامه آخرين اقدامات اعضاي انجمن 
در روز غار پاك را اينطور شــرح مي دهد:» امســال 
انجمن غارشناســي و فدراســيون هاي كوهنوردي 
براي پاكسازي 10غار در كشــور اقدام كرده اند كه 
گزارش هاي آنها طي 10 روز آينده منتشر مي شود. 
غار قاليچي و ســهوالن در آذربايجان، چندين غار 
در اســتان يزد، كرمان، فارس، خراسان جنوبي و... 
در حال پاكسازي  هستند. روز پاكسازي غارها، يك 
اقدام نمادين است. شايد خيلي از غارها ديگر نيازي 
به پاكسازي نداشته باشــند چون هم مردم آگاهي 
بيشتري در مورد اهميت حفاظت از غارها پيدا كردند 
و هم غارنوردان. به عقيده من غارها نســبت به چند 
سال پيش كمتر آلوده هســتند و اصرار بر تداوم روز 
پاك غارها و پاكسازي نمادين غارها براي اين است 
كه ذهن ها و توجه ها معطوف به اين موضوع شود كه 

غارها نيازمند مديريت و حفاظت هستند.«

شاخصهوايديروزوپيشبينيامروزكالنشهرهايكشور

پيش بيني 3مهرشاخص 2مهركالنشهر
آلوده113تهران
آلوده111كرج
آلوده107اراك
آلوده123اهواز
آلوده104مشهد

كيفيتهواي2سالاخيرتهرانتا3مهر

شاخص
13991400

درصدتعداد روزدرصدتعداد روز
15721پاك
1317015380سالم

41223318ناسالم براي گروه حساس
2111ناسالم

ظرفيت خود كار نكنند. اما امروز با آغاز هفته 
كاري هم آلودگي هواي ناشــی از فعاليت 
منابع ثابت به اوج خود مي رسد  و هم به علت 
آغاز ســال تحصيلي بخشــي از ترددهاي 

آموزشي به آلودگي هوا افزوده می شود.

شرايطتهران
در شرايطي كه كيفيت هواي نيمه نخست 

امسال  از نظرازون نســبت به سال گذشته 
بهبود نسبي داشت، آلودگي هواي پاييزي 
كه به مراتــب خطرناك تــر و ماندگارتر از 
آالينده هاي نيمه نخست است، از ديروز در 

پايتخت آغاز شد.
محسن روشني، مدير واحد پايش شركت 
كنترل كيفيت هــواي تهــران در اين باره 
به همشــهري مي گويد: در نيمه نخســت 
ســال جاري تعداد روزهــاي داراي بارش، 
كمتر از سال گذشــته بود و به همين علت 
مالحظه شد كه با خشــكي بيشتر، تعداد 
روزهاي نامطلوب به لحاظ ذرات معلق ناشي 
از گردوغبار نيز بيشتر از سال گذشته بود. وي 
افزود: با سردشدن هوا و ايجاد شرايط خاص 
به لحاظ پارامترهاي هواشناسي و همينطور 
ترافيك موجود در شهر، تعداد روزهاي آلوده 
به دليل آالينده هاي ناشي از وسايل نقليه، 

افزايش خواهد يافت.

اما پيش بيني هاي انجام شده در شهرداري 
تهران نشــان مي دهد  كه افزايش تدريجي 
تندي باد صبح امروز، شنبه 3 مهر تا حدودي 
از تجمــع آالينده هــا جلوگيــري خواهد 
كرد اما با افزايش ترافيــك صبحگاهي در 
نخســتين روز هفته كاهش كيفيت هوا در 
برخي مناطق پرتردد دور از انتظار نخواهد 
بود. كاهش تندي بــاد طي روز، پراكندگي 
آالينده هــا را محدود خواهد كرد. با رشــد 
ناپايداري جوي و وزش باد مؤثر تا ســاعات 
پاياني شــنبه كاهش غلظــت ذرات معلق 
و بهبــود كيفيت هــوا در بيشــتر مناطق 

پيش بيني مي شود.

خروجآلودگيوبازگشتبارشها
پيش بيني هــاي ســازمان هواشناســي 
نشــان مي دهد كه موج نخســت آلودگي 
هواي پاييزي ديري نمي پايد و تا دوشــنبه 
از شهرهاي كشور خارج مي شــود تا باد و 
رگبارهــاي پراكنده جــاي آن را بگيرد اما 
پيش بيني هاي بلندمدت حكايتي ديگر دارد. 
براساس گزارش سازمان هواشناسي كشور، 
پاييز امســال گرم تــر و كم بارش تر از همه 
پاييزهاي 5سال اخير خواهد بود و اين يعني 
بايد در انتظار موج هاي ديگر آلودگي هوا در 
آسمان كالنشهرهاي كشور طي هفته هاي 
پيش رو بود. با سردتر شدن هوا، ذرات معلق 
كمتر از 2.5ميكرون بيش از همه انباشــته 
مي شوند و شرايط براي رسيدن به شاخص 
ناسالم براي گروه هاي حساس و ناسالم براي 

همه به سرعت فراهم مي شود.

پايانسالآبي
شهريور امســال آخرين ماه از سال آبي بود 
كه به پايان رسيد. آمار اعالمي وزارت نيرو 
نشــان مي دهد  كه اين ســال با 37درصد 
كاهش بارندگي ها نسبت به متوسط دوره 
بلندمدت 52 ســاله به پايان رسيد. اين در 
واقع خشك ترين سال نيم قرن اخير ناميده 
شــده كه طي آن، آب در مخازن 1۹۹ سد 
به حداقل رســيده و نسبت به سال گذشته 
حــدود 30 درصد كاهش يافته اســت. در 
عين حال اگر ســيل و بارندگي سال هاي 
13۹8 و 13۹۹ نبــود، موجــودي مخازن 
سدها بســيار كمتر از اين مي بود. طي اين 
سال، به ترتيب استان هاي يزد، قم، اصفهان، 
خراسان جنوبي، تهران و سمنان با كمترين 

بارش ها در كشور مواجه بودند.

سيدمحمدفخار
خبر نگار
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   دو شعر با مضمون دفاع مقدس

    
می برم منزل به منزل چوب دار خویش را

تا كجا پایان دهم آغاز كار خویش را
در طریق عاشقی از تیغ و تیرم بیم نیست 
می برد بر دوش خود منصور، دار خویش را

برنمی دارد نگاه از من جنون سینه سوز 
می شناسد چشم صیادم شکار خویش را...
در دل دریایی ام از موج و توقان باک نیست 

می فشارد در بغل، دریاكنار خویش را...
بس كه می پیچد به خود امواج این گرداب، سخت

ساحل از كف می دهد اینجا قرار خویش را
    

چون به نام عشق ما دفتر زدند
از شهادت، مهر خونش بر زدند

بوی خون می آید از این عشق پاک
عطر عاشوراست اینجا عطر خاک

تازه هاي نشر

  مرگ سیاه
»مرگ ســياه« با زير عنــوان يورش 
طاعون خياركــي به اروپا، نوشــته 
»اميلي ماهوني« را پريسا صيادي به 
فارسي برگردانده كه به تازگي از سوي 

انتشارات ققنوس منتشر شده است.
وقايع بســيار كمي در طــول تاريخ 
به اندازه مرگ ســياه در اروپاي قرن 
چهاردهــم ويرانگر بوده اند. بيشــتر 
بيماري ها تا پيش از اين دوره فقط عده 
كمي از مردم را مبتال مي كرد و اغلب 

آنها هم ناشي از سوء تغذيه بود. بيماري كشنده ديگر در قرون وسطي جذام 
بود كه به صورت يا ديگر اندام هاي فرد مبتال به شــدت آسيب مي رساند، 
اگرچه اين بيماري رايج بود ولی خيلي واگيردار و كشــنده نبود. در واقع 
هيچ بيماري اي به اندازه مرگ ســياه واگيردار و فراگير نبود. گســترش 
ســريع طاعون و مرگ وميري كه از پس آن آمد، باعث ترس همگاني از 
آن شد. ناشناخته بودن منشأ اين بيماري و ناتواني پزشكان در تشخيص 
راه هاي انتقال و نحوه درمان آن چنــان در دل همه مردم هراس افكنده 
بود كه ساختار زندگي و جامعه متمدن را متالشي كرد. در مرگ سياه به 
سابقه اين بيماري، شيوع آن در اروپا، نحوه مواجهه مردم با آن و تأثيراتي 
كه بر اقتصاد و فرهنگ جامعه اروپا گذاشت و همچنين نمود آن در هنر 
نيز پرداخته شده است. انتشــارات ققنوس اين كتاب 103صفحه اي را با 

شمارگان هزارو100نسخه به بهاي 35هزار تومان منتشر كرده است.

  آمریکا و روسیه
»آمريــكا و روســيه« با زيــر عنوان 
تاريخچه رابطه اي ســرد و پيچيده، 
نوشته »گري وينر« را فاطمه شاداب به 
فارسي برگردانده كه به تازگي از سوي 
انتشارات ققنوس منتشر شده است. 
با درنظر گرفتن روابــط خصمانه اي 
كــه امــروز بيــن آمريكا و روســيه 
حكمفرماست، باور اين موضوع كه اين 
دو كشــور روزگاري روابط حسنه اي 
داشته اند دشوار است. به طور كلي از 

سده بيستم و به طور خاص بعد از جنگ جهاني اول و وقوع انقالب روسيه، 
آمريكا و روســيه اختالف منافع پيدا كردند. تا پيش از آن رابطه اين دو 
قدرت »پايدارترين رابطه دوستانه اي بود كه آمريكا با يك كشور اروپايي 
در قرن نوزدهم داشت« و اينكه چگونه چنين روابطي به اينجا ختم شد، 
پيشينه اي به نسبت طوالني دارد كه از زمان به رسميت شناختن آمريكا از 
سوي روسيه آغاز مي شود. اين در حالي است كه روابط دوكشور در تاريخ 
چندصدساله اخير با فراز و فرودهايي همراه بوده كه در اين كتاب به آن 
پرداخته مي شود. انتشارات ققنوس اين كتاب 104صفحه اي را با شمارگان 

هزارو100نسخه به بهاي 35هزار تومان منتشر كرده است.

چرا شعر هایي كه جنبه حماسي آنها 
پررنگ تر اســت، در ادبیات جنگ ما ماندگارتر 

شده اند؟
در زمان وقوع حادثــه و اتفاقي كــه در جامعه رخ 
مي دهــد، به ويژه در اعزام  هــاي دفاع مقدس تهران 
و اعزام  هــاي 100هــزار نفري و شــهداي فراواني 
كه از جبهه  هاي نبــرد بازمي گشــتند و همچنين 
آمبوالنس هايي كه آژير مي كشيدند و شهر هايي كه 
زير توپ و تانك و موشــك هر لحظه مرگ را تجربه 
مي كنند، احساسات آدميزاد و به ويژه شاعر، به عنوان 
انساني احساســاتي تر از ديگران، زودتر به غليان و 
هيجان درمی آيد؛ بنابراين منطق و جريان شعر، بهتر 
و گاه قوي تر و هم سو با آن هيجان هاي اجتماعي بيان 
مي شود. در ثاني، انديشه و بيان هر شاعري بستگي 
به ذهنيت خودش دارد؛ يعني كســي كه عاشقانه 
مي سرايد، درباره دفاع مقدس هم زبان شعرش، طبعا 
زبان حماسه سرايي نيست. شاعر بايد به لحاظ روحي 
و به شخصه، انساني حماســي انديش باشد تا بتواند 
از كوزه شــعري اش همان را برون تراود كه در وجود 
خودش در جريان و حركت است. كسي كه با حماسه 
انس و الفتي ندارد، قطعا نمي تواند حماسه سرايي كند 
و اگر هم حماسه سرايي كند، همان شاعرانگي  هايي 

كه امروز وجود دارد، در شعرش به چشم مي خورد.
مي توانیــد با مصداق ذكــر كنید تا 

موضوع براي جوان ها روشن تر شود؟
به طور مثال امروز مي بينيم براي امام حسين)ع( يا 
حضرت ابوالفضل)ع( و ائمه اطهار)ع( و شهداي كربال 
شعر مي گويند، اما شعر، عاشقانه  هاي زميني است. 
مضاميني از اين دست كه مي گويد: »ابوالفضل قربان 

چشمان و ابروي كمانت بروم.« و...
كجاي كار مي لنگد؟

آنجا تفكر و روح اشــعار بايد ديني و حماسي باشد. 
فتحعلي خان صبا شعر »شاهنشــاه نامه« را درباره 
فتوحات فتحعلي شاه سرود. فتحعلي شاه كه بخش 
قابل مالحظه اي از كشــور را به دست اجنبي سپرد 
و لياقت نداشــت كشــور را حفظ كنــد. واقعا چه 
حماســه هايی مي توان درباره او سرود؟ گوينده اين 
متن، يعني فتحعلي خان صبا اصال نمي دانســت كه 
نوشتن شاهنشاه نامه چگونه بايد باشد. هنگامي كه 
او از حماسه مي گويد، سپر هاي رزمندگان به مژگان 
معشوقكان تشبيه مي شود؛ درحالي كه در شاهنامه 
به عكس اســت. حكيم بزرگ طوس، شمشير را هم 
كه مي بيند از آن به زباني حماسي تعبير مي كند. اما 
وقتي شاهنشاه نامه صبا را مي خوانيد، فكر مي كنيد 
كه بايد جنگ را ر ها كنيد و بياييد كنار معشوقكان 
زيبارو و خوش چشــم و ابرو قرار بگيريــد! اما وقتي 
صحبت از شاهنامه فردوسي است، شما وقتي آب هم 
دستتان باشد، زمين مي گذاريد و مي خواهيد بدانيد 
آخر و عاقبت كار چه مي شود و خود را در ميانه ميدان 
احســاس مي كنيد. پس موضوع سرودن از جنگ و 
دفاع مقدس با روحيات شاعر ارتباط مستقيمی دارد.

با گذشت بیش از 3دهه از پایان جنگ 
تحمیلي، آیا آثار شــاخص در عرصه ادبیات به 

اندازه قابل قبول منتشر شده است؟
به گمانم شــعر كار خود را انجام داده و در جايي كه 
وظيفه داشته حتي بيشتر از حد انتظار ظاهر شده و 
شعر هاي درخشاني سروده شده است. »شعري براي 
جنگ« مرحوم قيصر امين پور يا اين شعر كه چنين 
آغاز مي شود: »مي روم مادر كه اينك كربال مي خواندم 
/ از دياري دور يار آشــنا مي خواندم / مهلت چون و 
چرايي نيست مادر، الوداع! / زان كه آن جانانه بي چون 
و چرا مي خواندم« اين شــعر ســروده سيدحسن 

حسيني اســت يا فريد اصفهاني 

كه خدا حفظش كند و شفايش دهد. شاعر اردبيلي، 
راجع به دفاع مقدس مي سرايد: »از اين مدافعه بي فتح 

برنمي گرديم / مگر كه مركب ما بي سوار برگردد...«
چرا در عرصــه خاطره نگاري جنگ، 
جز چند كتــاب مانند »تپه بر هاني« نوشــته 
سیدحمیدرضا طالقاني ما نتوانسته ایم، درخشان 
ظاهر شویم؛ آن هم با وصف بر اینکه رزمندگاني 

داشته ایم كه جنگ را تجربه كرد ه اند؟
البته در آن عرصه هم كار كرد ه اند، اما تخصص و ورود 
من كمتر است. مي دانم كه احمد دهقان و ديگران، 
كار هاي درخشاني كرد ه اند و حتي بعضي  ها، خاطرات 
را بن مايه داستان هايشان قرار داد ه اند و داستان هاي 
زيبا و جذابي را در حوزه ادبيات  داستاني دفاع مقدس 

پديد آورد ه اند.
چقدر جــا دارد كــه بــا توجه به 
همین خاطــرات، شــاعران جوان ما شــعر 

دفاع مقدس ماندگار بسرایند؟
در اين حوزه هم جوانــان كار كرد ه اند، اما چون در 
آن ايام نبودند و گنجينه اي از خاطرات آن دوران را 

به ذهن ندارند، شايد اشكال آفرينش از سوي 
آنها همين موضوع باشــد. اما از ســوي 

خانواده شهدا و آنهايي كه بعينه ديد ه اند 
جانبازان دفاع مقدس چه مصايبي را 
تحمل كرده و مي كنند و فقدان پدر 

براي فرزندان چه نقش غمباري 
داشــته و دارد، خــوب ظاهر 

شد ه ايم. در اين حوزه هم 
به گمانم آثار درخشاني 

خلق شده است. از قول 
فرزند و همسر شهيد، 
به غايت  شــعر هاي 

درخشاني را خواند ه ام.
جلسات شــعرخواني هم در جبهه 
برگزار مي شد؟ به خاطر دارم كه مي گفتید زنده یاد 
قیصر امین پور در همان بحبوحه جنگ با تعداد 
قابل مالحظه اي از شــاعران پیشکسوت، جوان 
و بنام آن روزگار زیر آتش بازي دشمن جلسات 
شعر برگزار مي كرد و شــما هم در آنجا حضور 

داشتید.
آن زمان جلسات در جبهه برگزار مي شد و اول 
كنگره شعر جنگ برگزار مي كرديم. پس از مدتي 

كه چندين جلسه كنگره شعر جنگ برگزار شد، 
شعر دفاع مقدس مطرح شد. اين جلسه  ها برگزار 
مي شد و چهره  هاي مختلفي در جبهه حضور به 
هم مي رساندند؛ حتي كساني كه هم سن و سال 
من بودند مانند مرحوم اوســتا، مشفق كاشاني، 
محمود شاهرخي و بسياري از جوان تر ها مانند 
قيصر و ســلمان هراتي و سيدحسن حسيني و 
نصراهلل مرداني در آنجا حضور داشتند و در حضور 
جوانان هم همانجا شعرشان را عرضه مي كردند 
و تشويق آنها بهترين تشــويق تأثيرگذار براي 
جوانان به شمار مي رفت. خوب به خاطر دارم كه 
در هشتم شهريور ســال1362 در جبهه جنوب 
بوديم و قرار شد كه من هم شعري بخوانم. شعري 
درباره شــهيد رجايي و باهنر ســرودم. سپس 
به بيتي رســيدم كه چنين بــود: »مردي از آن 
تك سواران پيش ماست / آفتابي در جماران پيش 
ماست« و اين نخستين بار بود كه امام خميني)ره( 
در شعر معاصر، آن هم در جبهه جنوب، به آفتاب 
جماران تشــبيه مي شــد و كاري تازه و زيبا و 
تأثيرگذار در بحبوحه جنگ بود. بعد ها به قدري 
اين لفظ ماه و خورشيد جماران در شعر معاصر 
تكرار شد كه آن حالوت اوليه را در شعر از دست 
داد. اين بيت را كه من خواندم، اســتاد اوستا كه 
رديف اول نشسته بود، بلند شد و همراه با مشفق، 
شاهرخي و مرحوم سبزواري، بلند بلند كف زدند 
و ســالن يكسره مرا تشــويق مي كردند. يك دو 
سه بيت بعدي شــعر ماند، اما ديگر صداي من 
به كسي نمي رسيد تا آن را بخوانم. سهل و ساده 
دريافتم كه با اين سر و صدا و تشويق يكسره ديگر 
نمي توان ابيات بعدي را خواند. حضور اين عزيزان 
براي ما بهترين تشويق بود. حضور آنها در جبهه 
در يك كالم قوت قلبي بود. خاطرات زيادي را از 
شعرخواني در جبهه دارم. يك نمونه ديگرش 
را هم با اســتاد مشــفق و مرحوم حميد 
ســبزواري و زنده ياد مهرداد اوستا در 
آنجا حضور داشتيم. جايي پياده شديم 
و ديديم اطرافيان بــه ما مي خندند. 
وقتي از خوردن نا هار فارغ شــديم 
باز هم متوجه دليل خنده اطرافيان 
نشــديم. مشــفق دريافت و متوجه 
شد، روي خودرويي كه ميزبان دنبال 
ما فرســتاده بود، نوشــته شده بود: 

»مخصوص حمل كودكان!«

ديدار با حسين اسرافيلي، شاعر دفاع مقدس

شعر دفاع مقدس وظيفه اش را ايفا كرده است
حسین اسرافیلي، شاعر فروتني كه با لهجه آذري و گاه حتي سیمایش، ما را به یاد فروتني، سادگي و نجابت »شهریار شعر ایران« 
مي اندازد. با او در هفته دفاع مقدس درباره شعر هاي دفاع مقدس گفت وگو كرد ه ایم. او خاطره  هایي زیبا و خواندني از جلسه  هاي 
شعرخواني در جبهه جنوب براي ما نقل كرد كه جالب توجه است و تازگي خاصي براي جوان هایي دارد كه جنگ عراق علیه ایران را با چشم سر تجربه 

نکرد ه اند. در خواندن این گفت وگو با ما همراه شوید.

 فرشاد شیرزادي
روزنامه نگار
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 امسال برخالف ســال تحصيلي 
گذشــته، فعاليت دانشــگاه ها با گزارش

بيم واميدهــاي بســيار و نوعــي 
سردرگمي در شيوه بازگشايي آغاز مي شود؛ از يك 
ســو بــا افزايــش واردات واكســن به كشــور، 
واكسيناسيون دانشجويان سرعت گرفته و به جز 
دانشــجويان ارشد و دكتري، دانشــجويان دوره 
كارشناسي نيز واكسينه مي شوند و از سوي ديگر 
روســاي دانشــگاه ها نســبت به آمــاده نبودن 
خوابگاه ها، سالن هاي سلف دانشگاه ها و كالس ها 
ابراز نگراني كرده و معتقدند كه برگزاري حضوري 
كالس ها همچنان منطقي نيست. همچنين اعالم 
نشدن اسامي قبول شدگان در كنكور سراسري و 
مشخص نبودن دانشجويان جديد الورود را بايد به 
بي رمقي آغاز سال تحصيلي دانشگاه ها اضافه كرد؛ 
كنكوري هايي كه همچنان نمي دانند كه باالخره 
دانشجو مي شوند يا نه. و در آخر مشكالت روحي و 
رواني دانشــجوياني كــه در اين 2ســال كرونا 
عزيزانشان را از آنها گرفته و مديركل دفتر مشاوره 
و ســالمت وزارت علوم نســبت به »اختالل در 

سوگ« در آنها هشدار داده است.

مسئله اول: دانشگاه باز شود يا نه؟
همان ترديد هايي كه درباره بازگشــايي مدارس 
هست، درباره بازگشايي دانشگاه ها نيز وجود دارد؛ 
به عنــوان نمونه درحالي كه علــي خاكي صديق، 

معاون آموزشي وزارت علوم گفته است: »با توجه 
به اينكه واكسيناســيون دانشــجويان به صورت 
گسترده شروع شده و با ســرعت خوبي در حال 
انجام اســت، اميدواريم دانشــگاه هايي كه روي 
امكانات زيرســاختي مانند خوابگاه ها و مسائل 
رفاهي برنامه ريزي كرده انــد، به تدريج آموزش 
حضوري را شــروع كننــد. بنابرايــن حضوري 
شدن آموزش ممكن اســت در دانشگاهي براي 
دانشجويان كارشناسي ارشــد در اواسط يا اواخر 
همين ترم محقق شود و ممكن است در دانشگاهي 
به ترم دوم موكول شــود.« اما غالمرضا غفاري، 
سرپرست سازمان امور دانشــجويان در اجالس 
سراسري معاونان دانشجويي، بازگشايي عمومي 
دانشگاه ها را عالوه بر واكسينه كردن دانشجويان، 
منوط به واكسيناســيون بخش زيادي از عموم 

مردم جامعه كرده است.
با اين اوصاف به نظر مي رسد با توجه به تمام نشدن 
فرايند واكسيناسيون دانشگاهيان و مدت فاصله 
2دوز كه براي برخي واكسن ها 2تا 3 ماه به طول 
مي انجامد، دانشجويان اين ترم نيز امكان حضور 
فيزيكي در دانشگاه ها را از دست بدهند و با اتمام 
فرايند واكسيناسيون دانشجويان، در دانشگاه ها از 
نيمسال دوم به روي دانشجويان باز شود. هر چند 
كه برخي روساي دانشگاه ها بر از سرگيري آموزش 
حضوري از نيمه پاييز تأكيد دارند؛ به عنوان نمونه 
محمدتقي احمدي، رئيس دانشگاه تربيت مدرس 
در نشست شوراي اين دانشــگاه اظهار اميدواري 
كرده اســت: »از نيمــه دوم ترم پاييز، شــرايط 
براي حضور دانشــجويان در دانشگاه و برگزاري 

كالس هاي حضوري فراهم شود.«

مسئله دوم: دانشجوياني با اختالل سوگ 
نيمســال اول ســال تحصيلي 1400-1401، 
چهارمين ترم تحصيلي اســت كه دانشــجويان 
به دليل پاندمي كرونا امــكان حضور فيزيكي در 
فضاي دانشگاه را ندارند. در اين مدت دانشجويان 
زيادي عزيزان خــود را به واســطه اين بيماري 
همه گير از دســت داده و دچار اختالالت روحي 
و رواني شــده اند. موردي كه مجيــد صفاري نيا، 
مديركل دفتر مشاوره و ســالمت وزارت علوم در 
اجالس سراسري معاونان دانشجويي دانشگاه ها 
نسبت به آن هشدار داده و اعالم كرده كه يك سوم 
دانشجويان در ايام كرونا عضوي از خانواده خود را 
از دست داده اند. او گفته است: »در يك آمارگيري 
از 19هزار دانشــجو مشخص شــد يك سوم آنها 
در ايام كرونــا، تعدادي از اعضــاي خانواده خود 
را از دســت داده اند كه اين نتيجه، ارائه خدمات 
مشــاوره در اختالل ســوگ را به دانشــجويان 
ضروري مي كند. بنابراين تقويت مراكز مشــاوره 
و بهداشت و درمان از نظر نيروي انساني و امكانات 
و به كارگيري نيروهاي متخصص در اين شرايط 

حساس، نيازمند بودجه و اعتبار است.«

مســئله ســوم: چالش خوابــگاه و غذاي 
دانشجويي 

در كنار 2چالش قبل، مسئله تامين خوابگاه هم 
مطرح است. از يك  جهت تا زماني كه پاندمي وجود 
دارد، واكسيناســيون دانشجويان نمي تواند نافي 

رعايت پروتكل هاي بهداشتي در خوابگاه ها باشد؛ 
بنابراين در عمل با رعايت فاصله گذاري، دانشگاه ها 
نمي توانند به همان ميزان ظرفيتي كه قبل از كرونا 
به اسكان دانشجويان اختصاص مي دادند، عمل 
كنند. از سوي ديگر، بســياري از دانشگاه ها كه 
حتي در شرايط غيركرونايي هم با كمبود خوابگاه 
مواجه بودند، دانشجويان را به سمت خوابگاه هاي 
خصوصي هدايــت مي كردند؛ امــا خوابگاه هاي 
خصوصي در بيش از 1.5ســال اخير در عمل به 
تعطيلي كشــيده شــده اند. تورم افسارگسيخته 
مواد غذايي در 2سال گذشته نكته ديگري است 
كه سلف سرويس  هاي دانشگاه ها را با چالش تامين 
غذاي باكيفيت براي دانشجويان مواجه مي كند. 
عليرضا بهرامي، معاون دانشجويي دانشگاه اراك 
در اين باره به ايسنا گفته است: »كمبود خوابگاه ها 
در شهر اراك به دليل جمع شــدن خوابگاه هاي 
خصوصي و همچنين كمبود بودجه جهت تامين 
تغذيه دانشــجويان ازجملــه نگراني هاي بزرگ 
دانشــگاه ها درصورت حضوري شدن آموزش در 
دانشگاه هاست.« او مي افزايد: »قيمت تمام شده هر 
پرس غذا براي هر دانشجو قبل از انتشار ويروس 
كرونا و تعطيلي دانشگاه ها ۷.500 تا 8هزار تومان 
بوده  اســت درحالي كه هم اكنون ميانگين قيمت 
تمام شــده هر پرس غذا براي هر دانشجو بين30 
تا 35هزار تومان اســت و نكته مهم اين است كه 
براي اين موضوع افزايــش بودجه اي پيش بيني 
نشده  است.« در همين حال، ناصر مطيعي، رئيس 
صندوق رفاه دانشــجويان وزارت علوم از افزايش 
نرخ اجاره بهاي خوابگاه و ژتون تغذيه دانشجويان 
در سال تحصيلي جديد خبر داده اما اعالم مبلغ 
افزايش اين نرخ را به پس از مشخص شدن وضعيت 
حضور دانشجويان در دانشــگاه ها در ترم جاري 

موكول كرده است.
غالمرضــا غفــاري، سرپرســت ســازمان امور 
دانشــجويان وزارت علوم نيز در همين راستا در 
نشســت سراســري آنالين معاونان دانشجويي 
دانشــگاه ها، بازگشــايي تدريجي دانشگاه ها را 
محور تصميم گيري هاي سازمان امور دانشجويان 
دانســته و گفته است: »دانشــگاه ها بايد با اعالم 
ســتاد ملي كرونا، امكانات خــود را براي حضور 

بيشتر دانشجويان آماده كنند. با توجه به تعطيلي 
آموزش حضوري دانشگاه ها و تعطيلي خوابگاه ها و 
ساير بخش هاي رفاهي و خدماتي، آغاز مجدد همه 
اين فعاليت ها اعتبارات خاصي الزم دارد. بنابراين 
تخصيص كامل اعتبارات سازمان امور دانشجويان 
و صندوق رفاه و توجه ويژه به اين حوزه در بودجه 

ضروري است.«

مســئله چهارم: تعلل ســنجش در معرفي 
جديدالورودها 

در حالي سال تحصيلي از امروز رسما طي مراسمي 
نمادين با حضور وزير علوم آغاز مي شود كه آموزش 
عالي كشور با يك اتفاق نادر روبه رو ست. امسال با 
وجود اينكه كنكور سراسري به موقع برگزار شده، 
اما برخالف سال هاي قبل، پذيرفته شدگان نهايي 
كنكور سراســري هنوز از سوي سازمان سنجش 
آموزش كشور معرفي نشده اند. بنابراين داوطلبان 
نمي دانند كه آيا اصال پذيرفته شــده اند يا نه و به 
نوعي بالتكليف اند. از اين جهت ســال تحصيلي 
جديد رنگ وبوي نو ورودهــا را هم ندارد. هر چند 
كه سازمان ســنجش وعده اعالم نتايج نهايي در 
پايان هفته اول مهر را داده است اما حتي درصورت 
تحقق اين وعده، تا پذيرفته شدگان نهايي نسبت 
به ثبت نام اوليه و انتخاب واحد اقدام كنند، مدتي 

از ترم نخست از دست رفته است. 

مسئله پنجم: رشد منفي جمعيت دانشجويي
در پي همين مشخص نبودن نتيجه نهايي كنكور 
و ثبت نام نشدن جديدالورودها، هنوز معلوم نيست 
كه شــاخص هاي آموزش عالي كشــور در سال 
تحصيلي جديد به چه سمتي مي رود؟ چه تعداد 
دانشجوي جديدالورود خواهيم داشت، تعداد كل 
دانشجويان نسبت به سال قبل افزايشي مي شود 
يا ريزشي؟ توزيع جنسيتي دانشجويان چگونه 
است، و خيلي ديگر از شاخص ها. اما همه اينها را 
مي توان با توجه به رفتار چند سال اخير داوطلبان 
ورود به دانشگاه پيش بيني كرد، مگر اينكه امسال 
اتفاق تازه اي رخ دهد و دهه هشتادي هايي كه در 
كنكور 1400 شركت كرده اند، غافلگيرمان كنند.
جمعيت دانشجويي كشــور كه در سال 1394 
برابر با 4ميليــون و 811هــزار و 581نفر بود، 
هر ساله با رشدي منفي مواجه شده و با متوسط 
رشد ســاالنه منفي 8.46درصد، در سال 1399 
به 3ميليــون و 182هــزار و 989نفر رســيده 
اســت؛ كه البته اين كاهش بيش از يك ميليون 
و 600هــزار نفري جمعيت دانشــجويي ظرف 
6ســال را مي توان با نگاه بــه كاهش جمعيت 
افراد 18تا 24ســاله در اين سال ها تحليل كرد. 
ولي به زعم كارشناســان حوزه آمــوزش عالي، 
مواردي نظيــر كاهش منزلت دانشــگاه رفتن، 
سهل الوصول شــدن ورود به دانشــگاه، افزايش 

فارغ التحصيالن دانشــگاهي بيكار، شهريه هاي 
ســنگين و... در كوچك شــدن صنعت آموزش 
كشــور و از ســكه افتادن دانشــگاه رفتن مؤثر 
بوده اند. بنابراين اگر امســال هم آمار جمعيت 
دانشجويي كشور به اندازه همين متوسط رشد 
منفي ساالنه طي 6سال اخير كاهش پيدا كند، 
دور از انتظار نيست كه جمعيت دانشجويي كشور 
در سال 1400 به زير 3ميليون نفر برسد. اگر اين 
فرضيه كاهش جمعيت دانشجويي در 1400 فقط 
هم تحت تأثير جمعيت افراد 18تا 24ساله جامعه 
سنجيده شود، اين كاهش به نوعي قطعي است؛ 
چراكه پيش بيني هايي كه معاونت آموزشي وزارت 
علوم در گزارش هاي تحليلي خود آورده، نشــان 
مي دهد كه روند كاهشي جمعيت اين بازه سني 

در ايران تا سال 1401 نيز ادامه خواهد داشت.
كاهش جمعيت دانشــجويي در سال هاي اخير 
مربوط به دوره هاي كارداني و كارشناسي است، 
حال آنكه طي اين مدت جمعيت دانشجويي در 
هر سه دوره كارشناسي ارشد، دكتراي حرفه اي 
و دكتراي تخصصي همواره افزايش يافته است. 
محاسبه رشد متوسط ساالنه دانشجويان دكتراي 
تخصصي نشان مي دهد كه دانشجويان اين دوره 
با 14.1درصد نرخ رشــد ســاالنه از 58هزار و 
683نفر در سال 1392 به 14۷هزار و 409نفر در 

سال 1399 افزايش يافته است.

سال تحصيلي جديد دانشگاه ها در حالي آغاز مي شود كه دانشجويان با مسائلي مانند  ابهام در شروع كالس  ها، دريافت 
خوابگاه و گراني غذاي دانشجويي مواجه اند و يك سوم آنها عزيزي را در دوره كرونا از دست داده اند

شروعبيرمقسالتحصيليدانشگاهها

نيما شايان
خبر نگار

كاهشجمعيتزناندانشجو
بررسي جنسيتي پوشش آموزش عالي كشور نيز نشان مي دهد كه جمعيت دانشجويان زن كه در سال تحصيلي 86- 1385برابر 63.22درصد كل دانشجويان 
كشور بود، در سال آخر دهه 80با جمعيت دانشجويان مرد مساوي شد و دهه 90آغاز تنزل آمار دانشجويان دختر به زير خط 50درصدي بود؛ تا جايي كه در 
سال هاي 94تا 96روي خط ثابت 46درصدي ثابت ماند اما پس از آن دوباره شروع به رشد كرد تا اينكه جمعيت دانشجويان زن در سال 1399به 48.5درصد كل 
دانشجويان كشور رسيد. متوسط رشد ساالنه جمعيت دانشجويان دختر در سال هاي 1392تا 1399منفي بوده و جمعيت آنان از 2ميليون و 106هزار و 639نفر 
با متوسط رشد ساالنه منفي 34.4درصد به يك ميليون و 544هزار و 243نفر در سال 1399كاهش يافته است. همچنين متوسط رشد دانشجويان پسر در 
سال هاي1392تا 1399برابر منفي 4.5درصد است. اين موضوع نشان دهنده كاهش سهم دانشجويان دختر از آموزش عالي است. حاال در سال 1400و پس از 

ثبت نام جديدالورودها بايد ديد كه آيا دوباره زنان به پيشتازي دهه 80 برمي گردند يا نه. 
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واكســن فايــزر قرار اســت 
سرانجام وارد شود، اما به گفته دانش

وزير بهداشت 2ميليون دوز از 
اين واكسن كه به زودي وارد كشور مي شود 
فقط مختص واكسيناسيون زنان باردار است. 
پيش از اين، تزريق واكسن هاي مورد تأييد 
ســازمان بهداشــت جهاني براي مقابله با 
كوويد-19به زنان باردار محل مناقشه شده 
بود تا ســرانجام با انجام مطالعات گسترده 
مشخص شد تزريق واكسن از نزدن آن كم 
ضررتر اســت. به اين ترتيب بود كه اجازه 
تزريق واكسن به مادران باردار داده شد، اما 
حاال مشخص شده اســت كه واكسن فايزر 
نه تنها باعث ايجاد ايمني مناســب در بدن 
مادر مي شــود، بلكه از طريق بند ناف اين 

ايمني به جنين نيز منتقل مي شود.
طبق مطالعه اي كه در مجله پزشــكي زنان 
و زايمان در آمريكا منتشــر شده است، زنان 
بارداري كه با واكســن كوويد-19مبتني بر 
پلتفرم mRNA واكسينه شــده اند، سطح 
بااليي از آنتي بــادي را به فرزنــد خود نيز 

منتقل كرده اند.

جواب مثبت: صددرصد
اين مطالعه روي 36نوزاد تازه متولد شده از 
مادران واكسينه شده با واكسن فايزر يا مدرنا 
انجام شــد. هدف اين تحقيــق اندازه گيري 
ميزان آنتي بــادي در خون بند نــاف بود  با 
تمركز بر تشــخيص اينكــه ايمني حاصل 
عفونت طبيعــي بوده اســت يا واكســن. 
نتيجه اين مطالعه مشــخص كــرد كه همه 
36نوزاد، آنتي بادي مناسبي براي مقابله با        

كوويد-19 داشتند.
اشلي رومان، متخصص زنان و زايمان و يكي 
از نويسندگان اين مطالعه مي گويد: ما چنين 
چيزي را پيش بينــي نمي كرديــم. انتظار 
داشتيم تنوع بيشتري در نتيجه ببينيم. اين 
داده ها مي تواند به تشــويق مادران بيشتري 
براي واكســينه شــدن در دوران بارداري 

كمك كند. تنها 30درصد از زنان باردار بين 
18تا 49ساله طبق داده هاي مركز كنترل و 
پيشگيري از بيماري ها واكسينه شده اند كه 
اين برخالف شــواهد در حال رشد از ميزان 

ايجاد ايمني در زنان باردار است.
با توجه به اينكه اندازه نمونه هاي اين مطالعه 
كوچك بود، تيم تحقيقاتي در حال بررسي 
گروه بزرگ تري هســتند و هدف اصلي آنها 
اين بار تخمين ميــزان ماندگاري ايمني در 
بدن نوزاد پس از تولد است. رومان مي گويد: 
ما اين داده ها را نســبتا زود منتشر كرديم 
چرا كه يك يافته بي نظيــر بود و پيامدهاي 
مراقبتي مهمــي دارد. هم اكنون ما به همه 
باردارها توصيه مي كنيم كه واكســن خود 
را به خاطر فوايد مادرانــه مهمي كه دارند، 

دريافت كنند.

تحقيق گسترده تر 
مؤسسه بهداشت ملي مطالعه اي را به تازگي 
با نــام MOMI-VAX آغاز كرده اســت كه 
به ميزان اندازه گيري آنتــي بادي در مقابل 
كوويد-19كه در بدن افراد واكســينه شده 
طي بــارداري مي ماند، مي پــردازد. همان 
محققان به ارزيابي آنتــي بادي هاي توليد 
شده از واكسن به نوزاد از طريق جفت و شير 

مادر مي پردازند.
كميته مشــاوران واكســن مركز كنترل و 
پيشــگيري از بيماري ها براي يك بررســي 
كلي روي ايمني و اثربخشــي واكسن هفته 
گذشته جلسه داشــتند. آنها با جمع آوري 
داده هاي بيشــتر در اين زمينــه، به نتيجه 
رسيدند كه واكسن ها هيچ آسيبي به جنين 

وارد نمي كنند.
شــركت هاي فايزر و  بيوان تك نيز در حال 
انجام مطالعه اي درخصوص چگونگي تأثير 
دوزهاي واكسن آنها روي زنان باردار و جنين 
هســتند. محققان اين شــركت روي خون 
بندناف 36زن باردار كامل واكسينه مطالعه 
كردند تا ميزان آنتي بادي پروتئين اسپايك 
يا ســنبله كه معموال پس از واكسينه شدن 
يا ابتال به كوويد ظاهر مي شــود و همچنين 
پروتئين نوكلئوكپســيد را كــه فقط پس 

از عفونــت طبيعي كوويد ظاهر مي شــود، 
اندازه گيري كنند. مطالعات پيشين فقط روي 

آنتي بادي اسپايك متمركز بود.
در ميــان 36نمونه اي كه محققان بررســي 
كردند، جواب 31مــورد آزمايش آنتي بادي 
پروتئين نوكلئوكپســيد منفي بود. به زبان 
ساده تر يعني، 31زن باردار ايمني را تنها از 

واكسن گرفته بودند.
ليندا اكــرت، متخصص زنــان و زايمان در 
دانشگاه واشــنگتن مي گويد: يافته ها نشان 
مي دهد كــه ميــزان بســيار قابل قبولي از 
آنتي بادي در بنــد ناف موجود اســت. اين 
دليل ديگري است كه نشــان مي دهد چرا 
زنان باردار بايد واكسينه شوند. اين انتخاب 
شخصي به زنان كمك مي كند هم از خود و 

هم نوزادشان محافظت كنند.

عملكرد واكســن هاي mRNA در بدن 
زنان باردار

هر دو واكســن كوويد-19 كه براي مادران 
باردار توصيه مي شود هم اكنون واكسن هاي 
مبتني بر پلتفرم mRNA است كه از سوي 
2 شــركت  مدرنا و فايزر توليد شــده است. 
واكسن هاي mRNA با اســتفاده از غشاي 
چربي براي ارائه كــد ژنتيك )mRNA( به 
پروتئين مخصوص موجود در ســطح عامل 
بيماري زا عمل مي كنند. سپس سلول هاي 
بدن از mRNA براي ساختن نسخه هايي از 
اين پروتئين ها استفاده مي كنند كه سيستم 
ايمني بدن با توليد آنتي بادي به آنها پاسخ 
مي دهد. اين عملكرد بــا تامين ايمني باعث 
مي شود تا بدن بعدها در مواجهه با ويروس، از 

خود محافظت كند.
ســرويس اطالعــات تراتولــوژي انگليس، 
ارائه دهنده اطالعات مبتني بر شــواهد در 
مورد خطر جنيــن پس از قــرار گرفتن در 
معرض دارو و ساير سموم بارداري، مي گويد 
كه واكسن كوويد -19 نمي تواند باعث ايجاد 
بيماري در زن باردار يا جنين او شود. اين به 
اين دليل اســت كه آنها حاوي ويروس زنده 
SARS-CoV-2 و يا ناقل هاي ويروسي كه 

قابليت تكثير دارند، نيستند.

طبق مطالعات انجام شده، واكسن فايزر كه قرار است وارد شود براي زنان باردار 
بي خطر است و باعث ايجاد ايمني در جنين هم مي شود

شركت مايكروسافت با برگزاري يك مراسم 
هيجان انگيز، 8محصــول جديد خود را به سخت افزار

معرض نمايش گذاشت تا مشخص شود كه 
آنها برنامه هاي زيادي براي بازار فناوري در دنيا داشته اند. 
به گزارش وب سايت ورج، چيزهايي كه مايكروسافت در 
رويداد خود معرفي كرد لپ تاپ سرفيس پرو8، سرفيس 
لپ تاپ استوديو، لپ تاپ ســرفيس گو3، نسخه واي فاي 
لپ تاپ سرفيس پرو ايكس، گوشــي هوشمند سرفيس 
Duo2،  قلم اســليم پن2، يك ماوس كه ساخته شده از 
پالســتيك بازيافتــي اســت و همچنيــن كيــت ويژه 
مايكروســافت بــراي توان ياب ها. در ميــان محصوالت 
معرفي شده، شايد بتوان 4مورد را از ديگران مهم تر دانست.

سرفيس لپ تاپ استوديو
از ايــن لپ تــاپ به عنوان 
نســخه  قدرتمندتريــن 
ارائه شــده توسط شركت 
مايكروسافت ياد مي شود. 
خيلي ها از ايــن لپ تاپ و 
طراحي خاص آن استقبال 
كرده اند. با اين حال برخي كارشناسان مي گويند، سرفيس 
لپ تاپ استوديو يك گام به جلو و برتر از نمونه قبلي يعني 
ســرفيس بوك نيســت، بلكه يك قدم به عقب است. اين 
لپ تاپ طراحي كامال متفاوتي نسبت به ديگر سرفيس ها 
دارد و در آن لــوالي ويژه اي قرار دارد كــه امكان تنظيم 
نمايشگر در زواياي مختلف را براي كاربران ايجاد مي كند. 
نمايشــگر آن 14.4اينچي »پيكسل سنس فلو« بوده كه 
رزولوشن آن 2400در1600 است. اين لپ تاپ همچنين 
 Dynamic Woven« يك لوالي انعطاف پذير جديد به نام
Hinge« دارد كه امكان استفاده از آن به عنوان لپ  تاپ و 
تبلت را فراهم مي كند، بدون اينكه نياز باشد، نمايشگر را از 
كيبورد جدا كنيم. نكته قابل توجه اينجاست كه سرفيس 
لپ  تاپ استوديو داراي نسخه هاي متفاوت با پردازنده هاي 
متفاوت است. مايكروسافت اين لپ تاپ را با پردازنده هاي 
Corei5 و Corei7 نسل يازدهم اينتل در اختيار مشتريان 
قرار داده اســت تا هركدام را كه نياز دارنــد تهيه كنند و 

مجبور به پرداخت پول بيشتر نباشند.

سرفيس پرو۸
ســرفيس پرو8، لپ تاپ يا 
كــه  اســت  تبلتــي 
را  آن  مايكروســافت 
بزرگ ترين ارتقــا در بين 
ســرفيس پروها از نسل3 
تاكنــون مي دانــد؛ يعني 
نسخه اي كه در سال2014 به بازار آمده بود. نمايشگر اين 
لپ تاپ 13اينچي است و حواشي كمتري دارد كه اين به 
بزرگ ترشــدن صفحه كمك مي كند. سرفيس پرو8 يك 
صفحه كليد جديد دارد كه فضايي براي تعبيه قلم اسليم 
پن2 در آن وجود دارد. ايــن قلم نيز خود ازجمله مواردي 
است كه در رويداد شركت مايكروسافت به عنوان يكي از 
محصوالت جديد معرفي شد. اگر بخواهيم درباره اين قلم 

كمي توضيح بدهيم بايد بگوييم كه اسليم پن2، شارژري 
اســت و بــا قرارگرفتن در محلــي كه برايــش روي آن 
تعبيه شده، شارژ مي شود. درون اين قلم، موتورهايي وجود 
دارد تا حس و حال نوشتن واقعي را به كاربر منتقل كند. از 
مهم ترين نكات كاربــردي درخصوص اين قلم جديد اين 
است كه زمان تأخير آن به شكل كامال محسوسي كاهش 

يافته است.

لپ تاپ سرفيس گو۳
بــراي عالقه منــدان بــه 
لپ تاپ هــا و تبلت هــاي 
مايكروسافت بايد گفت كه 
سرفيس گو3 از نظر ظاهري 
هيچ تفاوتي با سرفيس گو2 
ندارد. اين لپ تاپ - تبلت، 
ارزان تر از بسياري از محصوالت هم رده است و يك صفحه 
نمايش 10.5اينچي دارد. اين دستگاه نيز براي بازاريابي 
بهتر در 2مدل با پردازنده اينتل پنتيوم گلد 6500Y دو 
هسته اي يا نسل دهم Core i3-1011Y چهارهسته اي به 
بازار عرضه خواهد شد. البته در اين ميان، شركت مدعي 
شده است كه مدل Corei3  قدرت سرفيس گو را نسبت 
به نسل پيشــين آن حدود 60درصد افزايش داده است. 
همچنين براي حافظه ذخيره ســازي هم گزينه اي  غير از 
128گيگابايت و 256گيگابتي از نوع SSD وجود ندارد. 
سرفيس گو3 با سيســتم عامل ويندوز11 در حالت »اس 
مود« روانه بازار مي شود. در اين نســخه، براي شناسايي 
چهره كاربر هنگام ورود به ويندوز از ســرويس »ســالم 

ويندوز« )Windows Hello( سود برده مي شود.

Duo2 سرفيس
گوشي هوشمند سرفيس 
Duo2 از لحــاظ ظاهري 
همانند نسل اول آن است؛ 
يك گوشي با دو نمايشگر 
5.8اينچي مجزا از هم كه 
يك لوال اين امكان را فراهم 
مي آورد تا با چرخش كامل، اين نمايشگرها كنار يكديگر 
قرار بگيرند. مايكروســافت اما در نسل جديد اين گوشي 
هوشمند از دوربين سه گانه  اســتفاده كرده البته به دليل 
بزرگ بودن ماژول آن، برجســتگي پشت گوشي موبايل 
كامال مشهود اســت. ســرفيسDuo2  از شبكه5G نيز 
پشــتيباني مي كنــد و ضمــن اينكــه مدل هــاي 
128و256گيگابايتــي دارد، قرار اســت به زودي نســل 
جديدي را نيز با گنجايش 512گيگابايت راهي بازار كند. 
ماژول دوربين ســه گانه اين گوشــي يك حسگر اصلي 
12مگاپيكســلي و لرزش گيــر اپتيــكال، يك حســگر 
12مگاپيكسلي تله فوتو با زوم اپتيكال 2برابري و لرزش گير 
اپتيكال و همچنين يك حسگر 16مگاپيكسلي فوق عريض 
  Duo2 با زاويه ديد 110درجه دارد. دوربين اصلي سرفيس
قادر است تصاوير را به صورت 4K و با نرخ 60فريم در ثانيه 
ضبط كند. اين گوشــي همچنين به يك دوربين سلفي 

12مگاپيكسلي مجهز شده است.

سرفيس هاي جديد و جنجالي مايكروسافت
 مايكروسافت رويداد پر سر و صداي خود را با معرفي 8محصول خاص برگزار كرد 

اما نظرات كارشناسان درباره محصوالت جديد اين شركت بسيار متفاوت بوده است

نوزادهايبهدنياآمدهباآنتيبادي

زهرا خلجي
خبر نگار

دنياي رمزارز

پاداش دادن با بيت كوين در توييتر

توييتر اين امــكان را براي كاربــران فراهم خواهد كــرد كه با 
بيت كوين به توليدكنندگان محتــواي مورد عالقه خود پاداش 
دهند. همچنين اين شركت صندوقي را براي پرداخت به برخي از 
كاربراني كه در »اسپيسز« خود ميزبان چت هاي صوتي هستند، 

راه اندازي خواهد كرد.
به گزارش رويترز، اين شركت مي گويد كه روش هاي جديدي را 
براي كمك به كاربران به منظور برخورداري از تجربه ايمن تر در 
توييتر آزمايش مي كند، مانند هشــدار هنگام ورود افراد به يك 
مكالمه »جنجالي« يا اجازه دادن به آنها براي ترك يك رشــته 

توييت.
معرفي اين ويژگي ها و اصطالحا محصوالت، بخشي از تالش هاي 
توييتر براي رقابت با پلتفرم هاي رقيب مانند فيسبوك و يوتيوب 

است.
كاربران توييتر در سراســر جهان با ديوايس هــاي iOS اكنون 
مي توانند پرداخت هاي ديجيتال را ارســال و دريافت كنند. اين 

امكان، پيش از اين محدود به يك گروه كوچك آزمايشي بود.

به ايــن ترتيــب، كاربــران مي تواننــد بــا اســتفاده از اتصال 
Cash App، Patreon، Venmo، Chip-اپليكيشن هايي مانند 
per، BandCamp، Razorpay، GoFundMe، Picpay و 
Wealthsimple Cash به بيوي توييتر خود، از ساير كاربران، 
رمزارز پاداش بگيرند. عالوه بر ايــن، توييتر اعالم كرد قصد دارد 
از احراز هويــت براي NFTها)توكن هــاي غيرقابل تعويض( كه 
دارايي هاي ديجيتــال مانند 
تصاوير يا فيلم هايي هستند كه 
در يك بالكچين وجود دارند، 
پشتيباني كند. اين ويژگي به 
افراد اجازه مي دهد تا مالكيت 
NFT خود را در توييتر رديابي 

كنند و به نمايش بگذارند.
توييتــر همچنين بــا هدف 
رشد قابليت »اسپيسز«، يك 
صندوق براي ارائه پشتيباني 
مالــي، فنــي و بازاريابي به 
كاربرانــي كه به طــور مرتب 
برنامه هــاي صوتــي را در 
اسپيســز ميزباني مي كنند، 

راه اندازي مي كند.
آندره ژان پير كه به عنوان آزمايش كننده اوليه بتا براي اسپيســز 
فعاليت مي كرد، گفت: »اين پشــتيباني به ميزبان هاي اسپيسز 

امكان مي دهد تا مكالمات بيشتر و بهتري ترتيب دهند.«
توييتر همچنين مي گويد كه در حال بررســي چگونگي فراهم 
كردن امكان فيلتر كردن كلمات خاص براي كاربران اســت. اين 
امكان، باعث مي شــود كه كاربران، كلمات فيلتر شــده ازجمله 
واژه هاي توهين آميز را در پاســخ به توييت هاي خود مشــاهده 

نكنند.

USB-C نگراني اپل از الزام اروپا براي

اتحاديه اروپــا قوانين 
جديدي را پيشــنهاد فناوري

كرده است كه بر مبناي 
آن، پورت هــاي USB-C بــراي 
تلفن هــاي هوشــمند، تبلت هــا، 
دوربين ها، بلندگوهاي قابل حمل و 
سيســتم هاي بازي هــاي ويدئويي 

دستي استاندارد مي شود.
به گزارش سي ان ان، اين موضوع، يك 
شكست براي شــركت اپل محسوب 
مي شــود كه همچنان در آيفون13 
 )Lightning( هم از پورت اليتنينگ
مخصوص خــود در گوشــي آيفون 
اســتفاده مي كند. درحالي كه هنوز 
چند ســالي از اجرايي شدن قوانين 
جديد نگذشته است، اپل ممكن است 
مجبور شود در محصول خاص و ويژه 

خود، تغييراتي ايجاد كند.
مارگرت وستگر، مدير فناوري اتحاديه 
اروپا طي بيانيه اي اعالم كرده است: 
»مصرف كنندگان اروپايي از انباشته 
شــدن تعداد زيادي از شــارژرهاي 
ناسازگار در كشــوهاي خود بسيار 
ناراضي هســتند. ما فرصت زيادي 
در اختيار اين صنعت قــرار داديم تا 
راه حل هاي خود را ارائه دهد. اكنون 
زمان اســتفاده از قانون براي شارژر 

يكسان فرا رسيده است.«
او ادامــه داد: »اين يك پيروزي مهم 
براي مصرف كنندگان و محيط زيست 

ماســت و همچنين با اهداف سبز و 
ديجيتال ما همسو است.«

به گفته كميســيون اروپــا، بازوي 
اجرايي اين اتحاديه، »شــهروندان 
اتحاديه اروپا به طور متوســط داراي 
3شــارژر تلفن همراه هســتند اما 
از مصرف كننــدگان  38درصــد 
نتوانســته اند تلفن خــود را حداقل 
يك بار شارژ كنند، زيرا شارژر مناسب 

را در اختيار نداشتند.«
به گفته اين كميســيون، »ســاالنه 
تقريبا 2.4ميليارد يورو )2.8ميليارد 
دالر( صرف شــارژرهاي مســتقل 
مي شود كه با دستگاه هاي الكترونيك 

سازگار نيستند.«
مقامــات اروپايي بيــش از يك دهه 
اســت كه صنعت فنــاوري را براي 
استانداردسازي شارژرها تحت فشار 
قرار مي دهند. در ايــن مدت، تعداد 
پورت هاي شارژ تلفن همراه در بازار 

از 30 به 3پورت كاهش يافته است.
اپل گفته اســت كه »بــراي يافتن 
راه حلي كه از منافع مصرف كنندگان 
محافظت كند، با سهامداران تعامل و 

مذاكره مي كند.«
اين شــركت در بيانيه اي گفت: »ما 
همچنان نگران هستيم كه مقررات 
سختگيرانه اي كه تنها يك نوع اتصال 
را اجباري مي كند، نوآوري را به جاي 
اينكه گســترش دهد، محدود كند. 
اگر اين اتفاق بيفتد، به نوبه خود، به 
مصرف كنندگان در اروپا و سراســر 

جهان آسيب مي رساند.«

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

معرفـــي ويژگـــي  
جديد پاداش دادن با 
بيت كوين، بخشي از 
تالش هاي توييتر براي 
رقابت بــا پلتفرم هاي 
رقيب مانند فيسبوك 

و يوتيوب است
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 بیش از 18 ماه از شیوع کرونا می گذرد، 
در این مدت بر اساس اعالم رسمی وزارت 
بهداشت، بیش از 118 هزار نفر جانشان 
را از دســت داده اند و میلیون ها نفر هم 
مبتال شده اند. هر چند که حاال روند ابتال 
و مرگ، نزولی شــده، اما همچنان روزانه 
هزاران نفر به این ویــروس که حاال نوع 
غالب آن دلتاست، گرفتار می شــوند. در این میان اما در کنار 
عوارض جســمی کرونا، عوارض روحی ابتال به کرونا، گریبان 
مبتالیان را گرفته است. بستری های طوالنی در مراکز درمانی، 
قرنطینه های چند هفته ای، تاثیرات بیماری بر روان و ... حاال 
روانپزشكان و روانشناسان را نگران کرده است. وزارت بهداشت 
به عنوان متولی نظام ســالمت، بیش از سایر ارگان ها در این 
زمینه نقش دارد، با این حال انتقادات زیادی به عملكرد آن در 
این زمینه می شود. متخصصان حوزه روان می گویند باید برای 
حمایت روانی از بیماران آسیب دیده از کرونا و خانواده هایی که 
عزیزانشان را از دست داده اند، برنامه مدونی و مستمری داشت 
که در حال حاضر چنین برنامه ای وجود ندارد. از آن طرف اما 
وزارت بهداشت معتقد است که در این زمینه اقداماتی انجام 
شده و همچنان هم ادامه دارد.   علی اسدی، روانشناس  بالینی 
و معاون دفتر سالمت روان اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت 
در گفت وگو با همشهری درباره برنامه های سالمت روان قبل 
و بعد از کرونا توضیح می دهد. به گفته او، وزارت بهداشت برای 
ارتقای سالمت روان قبل و بعد از کرونا خدماتی ارائه داده است 
و حتی برنامه هایی را هم برای بعد از کرونا درنظر دارد؛ »این 
وزارتخانه به عنوان یك دســتگاه حاکمیتی متولی کل نظام 
سالمت از نظر جسمی و روانی است. دفتر سالمت روان وزارت 
بهداشت، چندین سال اســت که پس از اجرای طرح تحول 
نظام سالمت )سال92( پروتكل ها و بســته های خدماتی را 

طراحی و در نظام شبكه ادغام کرده است. این بخش با جذب 
بیش از 2هزار کارشناس ســالمت روان و وارد کردن آنها به 
مراکز خدمات جامع ســالمت در مراکز شهری به دسترسی 
بیشــتر مردم به خدمات پایه ســالمت روان و تحت پوشش 
قرار دادن جمعیت بیشتری برای دریافت این خدمات کمك 
کرد.« به گفته اسدی، تا قبل از طرح تحول نظام سالمت، هیچ 
خدماتی در حوزه سالمت روان در مناطق شهری وجود نداشت 
و تنها در حد برنامه ای از سال ها قبل یعنی حدود سال67یا68 
در مناطق روستایی خدماتی وجود داشت که محدودیت های 
خاصی هم داشــتند. او به اقدامات انجام شده در این زمینه با 
شیوع کرونا در کشور، اشــاره می کند: »از اسفند98 با شیوع 
بیماری کرونا، برای گروه های هدف متفاوتی ازجمله جمعیت 
عمومی و گروه هایی مانند آسیب دیدگان، کودکان، بیماران 
و خانواده هایشــان و همچنین گروه هایی کــه در حوزه های 
مختلف خدماتی، فعالیت دارند ازجمله رانندگان، محیط های 
ورزشی و افراد آسیب دیده از مرگ عزیزان شان، پروتكل ها و 
بسته های آموزشی زیادی تهیه شد.« براساس اعالم اسدی، 
در دوران کرونا، 3پروتكل در نظام سالمت روان تعریف شد که 
توانست به مردم کمك کند، ازجمله پروتكل مدیریت سالمت 
روان یا کاهش اضطراب ها، اســترس ها و ترس های ناشی از 
شــیوع کرونا، پروتكل هایی ارائه خدمات آموزشی آنالین در 
قالب ســامانه4030 با همكاری بنیاد برکت و دانشــگاه ها و 
سازمان نظام روانشناســی. به گفته اسدی، نیروهای داوطلب 
زیادی از سوی سازمان نظام روانشناسی و کارشناسان سالمت 
روان در سراسر کشور، به ســامانه4030 پیوستند و خدمات 
ســالمت روان ارائه دادند. براساس اعالم معاون دفتر سالمت 
روان اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، تقریبا تا خرداد سال 
گذشته حدود 600کارشناس در گروه های مختلف به صورت 
آنالین، از 8صبح تا 12شب   پاسخگوی سؤاالت مردم بودند. 
این سؤاالت براساس بسته های تعریف شده و نیاز مردم درنظر 

گرفته شــد و ارائه آنها تا امروز هم ادامــه دارد؛ البته با تعداد 
کمتری از روانشناسان. اسدی می گوید: »سامانه4030 تاکنون 
بیش از یك میلیون و800 تا 2میلیون تماس داشته است که 
هر نفر به طور میانگین بین 3 تا 4دقیقه مشاوره آنالین دریافت 

کرده است.«

شناسایی بیش از 80هزار نفر داغدار كرونا و حمایت روانی 
از آنها

 براساس اعالم او، از دیگر خدمات سامانه4030، تهیه 5بسته 
صوتی با پنج عنوان مختلف و مرتبط با حوزه سالمت روان و 
کروناست؛ »مردم از طریق این بسته ها هم می توانند پاسخ های 
خــود را دریافت کنند. ازجملــه اقدامات این ســامانه، ارائه 
خدمات مشاوره ای درباره ســوگ برای خانواده های داغ دیده 
کروناست. در این مورد با کمك انجمن های علمی، پروتكلی 
برای شناسایی افراد و خانواده های سوگوار طراحی شده تا به 
این خانواده ها از نظر روحی کمك شود. با توجه به کامل نشدن 
دایره ســوگ این خانواده و پیچیدگی های دوران کرونا، این 
پروتكل با شناســایی بیش از 80هزار نفر از افراد خانواده های 
سوگوار، خدماتی را شامل تماس حضوری و تلفنی کارشناسان 
حوزه ســالمت روان برای آنها درنظر گرفته است. طبق این 
پروتكل ، هر فرد آســیب دیده برای مواجهه با سوگ های حل 
نشــده دوران کرونا نیاز به دریافت چنیــن خدماتی در 4 یا 
5 جلســه دارد که این افراد تاکنون چنین خدماتی را به طور 
میانگین در 2 تا 3 جلسه دریافت کرده اند. این خدمات توسط 
کارشناسان علوم پزشــكی زیرنظر وزارت بهداشت همچنان 

ارائه می شود.«
این مسئول در وزارت بهداشــت می گوید: »بخش دیگری از 
خدمات این سامانه به پروتكلی در مورد سالمت روان بیماران 
بهبود یافته از کرونا اختصاص دارد. با توجه به اینكه بسیاری 
از بیماران به واسطه بستری شدن در بیمارستان و همچنین 

قرار گرفتن در مواجهه مســتقیم با مرگ ومیرهای فراوان در 
مراکز درمانی، از نظر روانی، دچار مشكل می شوند، این مسئله 
می تواندن منجر به ایجاد ترس  شدید از دست دادن یا هراس 
از ابتالی مجدد به بیماری در آنها شود. مجموعه این ترس ها، 
افسردگی، اضطراب و مشــكالت دیگری برای افراد می تواند 
ایجاد کند.« اســدی می گوید: »ســامانه4030، درخصوص 
پیگیری حال روحی این افراد هم اقداماتی انجام داده و تا بعد 
از کرونا هم ادامه خواهد داشت. عالوه بر این پروتكل ها، بیش 
از 20 تا 25بسته خدماتی و آموزشی کوتاه هم با توصیه هایی 
مختصر و قابل اجــرا برای تمام اعضای خانــواده از کودك تا 
بزرگســال درنظر گرفته شده است. در این بســته ها درباره 
چگونگی مقابله با ترس ها یا وسواس های ناشی از بیماری کرونا 
توضیحاتی داده شده و از روش های مختلف توسط صدا و سیما 
و فضای مجازی برای دانشگاه ها یا مكان های مختلف در اختیار 
گروه های هدف قرار می گیرد.« اسدی در همین جا به موضوع 
دیگری اشاره می کند. به گفته او، پیگیری حال بیماران مبتال 
به کرونا، حتی از طریق تماس های تلفنی در بهبود حال روحی 
آنها مؤثر است. داشتن مجوز رسمی و قانونی از مراجع قضایی 
و حقوقی برای پیگیری تلفنی یا حضوری حال بیماران مبتال 
به اختالالت روانپزشــكی یا آنها که درگیر اعتیادند یا سابقه 
خودکشی داشــته اند، از دیگر موضوعاتی است که می تواند 
به عنوان گام های اولیــه ارتقا و توجه به ســالمت روان افراد 
شناخته شود. به گفته این مسئول در وزارت بهداشت، با توجه 
به اینكه سالمت روان ابعاد مختلفی دارد برای بحرانی نشدن 
وضعیت سالمت روان جامعه، نیاز به عزم مشترك و هم افزایی 
از طرف تمام سازمان هایی است که به نوعی با مسائل اجتماعی 
و فرهنگی جامعه در ارتباطند. بنابراین اگر بسترهای مناسب 
برای مواجهه با مشكالت ناشی از سالمت روان در دوران کرونا 
ایجاد شود، این موضوع تبدیل به بحران نخواهد شد. در غیراین 
صورت و با وجود خألهایی در این زمینه و بی توجهی به نیازهای 
اصلی مردم، موضوع سالمت روان ناشی از مشكالت کووید-19 
می تواند، بحران آفرین شود. مسئولیت رسیدگی مستقیم این 

موضوع هم برعهده دولت و دستگاه های ذیربط آن است.
معاون دفتر سالمت روان اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت 
چندعامل را برای ارتقای ســالمت روان مردم مؤثر می داند؛ 

ازجمله تداوم و استمرار اقداماتی که در این خصوص انجام شده 
است: »اطالع رسانی شفاف و دقیق از جانب رسانه های ملی و 
سیســتم حاکمیتی هم می تواند به مردم کمك زیادی کند و 
باعث جلب اعتماد آنها شود.« اســدی می گوید ارتقای سواد 
سالمت روان مردم هم یكی از نیازهای اساسی در این خصوص 
است که آموزش جمعیت عمومی باعث ارتقا و دانش سالمت 
روان جامعه خواهد شــد. وظیفه آن هم بر عهده رسانه های 
جمعی، صدا و ســیما، وزارت بهداشــت، آموزش و پرورش و 
بسیاری از سازمان های دیگراســت. ایجاد دسترسی مردم به 
خدمات ســالمت روان در بخش های دولتی و دانشگاهی یا 
در بخش های غیردولتی هم می تواند به سالمت روان جامعه 

کمك کند.

ضرورت پوشش بیمه ای خدمات سالمت روان
اسدی می گوید که استفاده ازخدمات سالمت روان، هزینه بر 
است، درحالی که استفاده از این خدمات از نظر پرداخت هزینه 
به ویژه در شرایط کرونا، باید آسان تر باشد، یعنی بخش مهمی 
از خدمات مربوط به ســالمت روان می تواند تحت پوشــش 
بیمه های تكمیلی قرار گیرد که اجرایی شدن آن هم موضوع 
بسیار مهمی است. به گفته او، هر قدر پوشش  بیمه ای در این 
مورد گسترش پیدا کنند و دولت هم بتواند به نحوی بیمه ها را 
موظف کند تا خدمات مربوط به ســالمت روان را بیمه کنند، 
قطعا به موفقیت های بیشتری می توان دست پیدا کرد. یعنی 
بیمه ها باید تعریف درستی از بیماری برای اختصاص خدمات 
بیمه ای به آن داشته باشند و بیماری را محدود به جسم افراد 

نكنند.
معاون دفتر سالمت روان اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، 
نقش خدمات بیمه را درارتقای سطح ســالمت روان جامعه 
بســیار مهم می داند و می گوید: »در این میان دولت هم باید 
از بیمه ها برای همــكاری در کاهش آســیب های اجتماعی 
حمایت کند. در کنار همه اینها، دسترسی به خدمات مربوط 
به ســالمت روان آنالین موضوع مهمی به خصوص در دوران 
کروناست که باید آسان تر شود. حتی سازمان های مردم نهاد 
و بخش خصوصی هم می توانند کمك زیــادی در این موارد 

داشته باشند.«

معاون دفتر سالمت روان اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت در گفت وگو با همشهری:

ونا  شناسایی بیش از 80 هزار   داغدار كر
 

یكتا فراهاني
خبرنگار

»قرار پنجشــنبه 10 صبح، ورزشــگاه تختي.« علي 
و حســین و مصطفي، پنجشــنبه صبح مقابل مرکز 
واکسیناسیون ورزشــگاه تختي، با هم قراري داشتند 
تا واکسن بزنند؛ نوجوانان 17 ساله اي که اگر مدارس 
باز شود، امسال باید پشت نیمكت هاي کالس  دوازدهم 

بنشینند.
 از اواخر هفته گذشته واکسیناسیون افراد زیر 18سال 
در مراکز تزریق واکســن شروع شــد؛ مراکزي که از 
صبح پنجشــنبه گذشــته پر از دانش آمــوزان 15تا 
18ساله اي بود که به تنهایي یا همراه با خانواده هایشان 
به مراکز آمده بودند تا واکسن بزنند. با اینكه به تأکید 
مسئوالن قرار بود واکسیناسیون این گروه سني با ورود 
واکســن هایي در محموله هاي مجزا صــورت بگیرد، 
اما از هفته گذشته گروه  ســني زیر 18سال هم همان 
واکسن سینوفارم بزرگساالن را دریافت کردند و در آمار 
34میلیون و 7هزارو 380نفر دوز واکسن تزریق شده 
در کشور قرار گرفتند. براساس اعالم وزارت بهداشت 
تا ظهر دیروز 49میلیون و 100هزار و 672دوز واکسن 
تزریق شــده که از این میزان، 15میلیون و 93 هزار و 
292 نفر هر دو دوز را دریافت کرده اند. گزارش میداني 
همشهري از 4مرکز واکسیناســیون نشان مي دهد، با 
ورود چندین محموله واکسن، دیگر خبري از صف هاي 
طوالني براي تزریق واکسن نیست و مراجعه کنندگان 
در کمتر از 10دقیقه واکســن دریافت مي کنند. حاال 
دیگر تنهــا انتظار براي گروهي کــه به تازگي به جمع 
دریافت کنندگان واکسن اضافه شــده اند، اعالم زمان 
بازگشایي مدارس اســت؛ هر چند که به گفته علیرضا 
رئیسي، سخنگوي ستاد ملي مقابله با کرونا تنها زماني 
اجازه بازگشــایي مدارس داده مي شــود که سالمت 
معلم و دانش آموزان تأمین شــود: »براي بازگشــایي 
مدارس تأکید بر تزریق واکسن نداریم. باید ایمن سازي 
والدیــن، معلمان و حتــي رانندگان ســرویس انجام 
شود و بازگشــایي مدارس رابطه اي با واکسینه شدن 
دانش آموزان ندارد.« با اینكه هنوز واکسیناسیون براي 
افراد زیر15سال آغاز نشده، اما دانش آموزان زیر 15سال 
هم به مراکز واکسیناسیون مراجعه مي کنند تا واکسن 

دریافت کنند، اما دست خالي برمي گردند.

خانه نشیني خســته مان كرده، آموزش مجازي 
بي كیفیت است

صبح پنجشنبه نوجوانان زیر 18سال ایستاده در صف 
واکسن مرکز واکسیناسیون ورزشگاه شهیدتختي در 
شرق تهران، هیجان زده منتظرند. »تزریق واکسن به 
گروه سني ما نباید فقط براي بازگشایي مدارس باشد، 
به هر حال سن ابتال کم شده و ما هم در خطریم.«؛ این 
را دختر نوجواني که دانش آموز کالس یازدهم است به 
همشهري مي  گوید. »واقعا آرزو داشتم که مهر مدارس 
باز شود، اما تا همین چند روز پیش امیدي نداشتم و فكر 
مي کردم امسال هم باید آموزش مجازي را تحمل کنم، 
اما حاال با واکسیناسیون 12تا 18ساله ها، منتظر زمان 
تزریق واکسن بودم.« آنها یك گروه 5نفره هستند که 
صبح پنجشنبه قرارشان را مقابل مرکز واکسیناسیون 
ورزشگاه تختي گذاشتند؛ قراري براي تزریق واکسن؛ 
»از اینكه بعد از تزریق واکســن، از یك ماه دیگر دوباره 
مي توانیم کنار هم باشیم، احساس خوبي داریم.« آنها 
پس از یك سال، از بازگشــتن به مدرسه خوشحالند؛ 
»احتماال از اواسط آبان شرایط بازگشت به مدرسه فراهم 
خواهد شد.« در سوله مدیریت بحران الزهرا هم تعداد 
زیادي افراد کم سن در صف ها ایســتاده بودند. برخي 
از آنها نگــران عوارض تزریق واکســن بودند، اما براي 
بازگشت به مدرسه، ترس را به جان خریده اند. یكي از 
آنها مصطفي  است. او می گوید: »خانه نشیني خسته مان 

کرده، دلمان براي معلم ها و هم کالســي هایمان تنگ 
شده. آموزش از راه دور خیلي خسته  کننده است.« او 
مي گوید واکسن مي زند تا جان کسي را به خطر نیندازد؛ 
»مي دانم که اگر کرونا بگیرم، شاید خیلي حالم وخیم 
نشود، اما ممكن است ناقل باشم و دیگران را در معرض 
خطر قرار دهم. همه باید واکسن بزنیم.« او درباره تمایل 
دیگر دوســتانش براي تزریق واکسن هم حرف هایي 
مي زند: »چند نفر از دوســتانم هســتند که با وجود 
اصرارهاي من هیچ عالقه اي به تزریق واکسن ندارند و 
مي گویند اگر واکسن بزنند ممكن است بیمار شوند یا 
حتي بمیرند، اما اگر قرار بود اتفاقي بیفتد براي این همه 
آدمي که واکسن زده اند، مي افتاد.« او مي گوید در میان 
دوستانش بیشتر کساني که تمایلي به تزریق واکسن 
ندارند، همان هایي هســتند که پدر و مادرشــان هم 
واکسن تزریق نكرده اند. بیشتر آنها که در نوبت تزریق 
واکسن بودند، فكرش را هم نمي کردند به این زودي ها 
وقت واکسیناسیون گروه سني شان برسد. »برادر من 
28ساله است و تا همین چند روز پیش نوبتش نشده 
بود. ما که دیگر اصال جزو گروه هاي از ابتدا تعیین شده 
براي واکسیناســیون عمومي نبودیم و تصورم این بود 
که امسال هم باید کالس مجازي داشته باشیم.«  این 

را مهتاب 16ساله مي گوید و ادامه می دهد: »یك سال 
در خانه بودیم و درس خواندیم، اما واقعا کیفیت خوبي 
نداشت.« با مجاز شــدن تزریق واکسن براي متولدان 
1385به قبل، حاال جمعیت بیشتري از این گروه سني 

در صف ها دیده مي شوند.

اصرار براي تزریق واكسن
مرکز واکسیناسیون خودرویي ورزشــگاه آزادي هم 
شرایط مشــابهي با مراکز دیگر داشت. شیرین، متولد 
سال 87اســت و به متصدي اصرار مي کند ثبت نامش 
کند: »مي دانم متولدان 85به قبل را واکسن مي زنند، 
اما من امسال کالس هشتمي هستم و تصور کردم شاید 
براي ما هم واکسن تزریق کنند. امسال درس هایمان 
سخت تر شده و سال گذشــته هم با بدبختي گذشت. 
خودم فكر مي کنم از ســال اول دبیرستان هیچ چیزي 
یاد نگرفتم و اگر بخواهم به یادگیري هایم نمره بدهم، 
تنها 20درصد از آن چیزي را که باید، یاد  گرفته ام. به 
همین دلیل بهتر است که ما هم زودتر واکسن بزنیم و به 
مدرسه برگردیم.« او حرف هاي دیگري هم مي زند: »از 
همان اول هم گفتند که 12تا 18سال را با هم واکسینه 
مي کنند، اما حاال ما را جدا کرده اند؛ البته مسئول مرکز 

مي گوید چند روز دیگر واکسیناســیون ما هم شروع 
خواهد شــد.« چند نوجوان دیگر هم آمده اند و همین 
وضعیت را دارند؛ هر چند که به پاسخ منفي مسئوالن 
مرکز مي خندند و با شوخي مي گویند: »انگار امسال هم 

مدرسه بي مدرسه.« 
  

والدین: نگرانیم
دانش آموزان با خانواده هایشــان آمده اند، اما به پدر و 
مادرها براي ورود به مراکز اجازه داده نمي شــود. آنها 
بیرون از مراکز در انتظار فرزندانشــان ایســتاده اند. 
»نگران تزریق واکســن به فرزندانتان هستید؟« پدر 
و مادري که مقابل مرکز واکسیناســیون کردســتان 
ایستاده اند، پاســخ مي دهند: »نگراني طبیعي است، 
اما  نمي توان تا آخر عمر در این شرایط زندگي کرد، در 
تمام کشورها واکسیناســیون در حال انجام است. اگر 
واکسن باعث مي شود تا به حالت عادي زندگي برگردیم؛ 
بنابراین باید همه بزنند.« مــادر یكي از دانش آموزان 
هم مي  گوید: »خوب اســت که فرزندانمان واکســن 
مي زنند، حداقل دیگر نگران وخامت حالشان درصورت 
ابتال نخواهیم بــود. خواهرزاده 20ســاله ام را به دلیل 
ابتال به کرونا از دســت دادم، کاش واکســن هم به او 

مي رسید.« بیشتر آنهایي که در مقابل این مرکز ایستاده 
بودند، امید به بهبود شــرایط با کاهش شیوع کرونا و 
بازگشت فرزندانشــان به مدارس را دارند؛ هر چند که 
هنوز برنامه اي براي بازگشــایي مدارس وجود ندارد: 
»امیدواریم زودتر مدرسه ها باز شود، در گروه مدرسه 
هم اعالم کرده اند؛ پس از واکسیناسیون تمام بچه ها، 
زمان بازگشــایي مدارس هم اعالم مي شود.« با اینكه 
گروه سني براي تزریق واکسن اعالم شده، اما تعدادي 
از والدین فرزندان کوچك شان را آورده اند به این امید 
که بتوانند براي آنها هم واکسن تزریق کنند. مادر یك 
پسر متولد سال88 به همشــهري مي گوید: »دخترم 
داخل است و منتظریم واکســنش را تزریق کند، هر 
قدر اصرار کردیم براي پسر کوچكم هم واکسن بزنند، 
قبول نكردند. امیدواریم زودتر نوبت تزریق واکسن به 
بچه هاي کم سن تر هم برسد. یك سال و نیم است که 
روزهاي بدي داریم. تیرمــاه، خانوادگي کرونا گرفتیم 
و حال همسرم بسیار وخیم شــد. هزینه زیادي براي 
درمان کردیم. دلم نمي خواهند فرزندانم دوباره آسیب 

ببینند.« 

ماهانه 200، 300هزار تومان پول اینترنت مي دهیم
 پدر یكي از دانش آمــوزان در مرکز واکسیناســیون 
تختي هــم از وضعیت اقتصادي نگهــداري بچه ها در 
خانه مي گوید: »اصال نباید این گونه به ماجرا نگاه کرد 
که چون بچه ها در خانه هســتند، خرج کمتري دارند، 
ماهانه 200، 300هزار تومان پــول اینترنت پرداخت 
مي کنیم. همان اول شیوع کرونا با اعالم آموزش از راه 
دور، 2گوشي تلفن همراه به قیمت 4میلیون تومان براي 
فرزندانم خریدم تا بتوانند در کالس ها شرکت کنند.« 
یكي دیگر هم به آسیب هاي روحي در خانه ماندن اشاره 
مي کند: »ماندن در خانه براي بچه ها آنقدر سخت است 
که باید براي جلوگیري از آسیب هاي روح و رواني، بیشتر 
از زماني که مي توانستند بیرون بروند، خرج کنید.« نكته 
جالب دیگر آگاهي والدین نســبت به ضرورت رعایت 
پروتكل ها در مدارس است و اینكه با بازگشایي مدارس 
نباید این وظیفه را تنهــا روي دوش مدارس انداخت. 
یكي از والدیــن در این باره مي گوید: »با 2پســر 16 و 
18ساله ام آمده ام، اما از صبح مدام به آنها مي گویم که 
واکسن به معناي تمام شدن کرونا نیست و زمان مدرسه 
رفتن باید به شدت مراعات کنند. در این باره هم معتقدم 
که نباید تمام مســئولیت حفاظت از دانش آموزان را 
برعهده مدرسه و وزارت بهداشت انداخت. خود ما باید 
به فرزندان مان خیلي موارد را آمــوزش دهیم و آنها را 

آگاه کنیم.« 

بازگشایي مدارس، برخي كاسبي ها را رونق مي دهد
برخي دیگر هم معتقدند که واکســینه شدن بچه ها و 
بازگشت شان به مدرسه مي تواند منجر به رونق گرفتن 
کســب وکارها شــود. مرد جواني در این باره توضیح 
مي دهد: »من ســرویس کار مدرسه هستم و یك سال 
بیكار بودم. خیلي از دوستانم وضعیتي مشابه من دارند و 
به دلیل تعطیل شدن مدارس کارشان را از دست داده اند 
یا رونقي در کسب وکارشــان نداشــتند.«  یكي دیگر 
از والدین هم محروم ماندن 12درصــد دانش آموزان 
ایراني از دسترســي به فضاهاي مجازي و شبكه هاي 
اینترنتي در ســال تحصیلي را آمار ناراحت کننده اي 
مي داند؛ »بازگشــایي مدارس موضوع مهمي اســت. 
ما به نســل اجتماعي و آموزش دیده نیاز داریم. حتي 
یونیسف هم یك تابلوی ساعت شمار از میزان ساعاتي 
که دانش آموزان جهان از زمان شــیوع کرونا به خاطر 
تعطیلي در مدارس حضور نداشته اند، در سازمان ملل 
نصب کرده و شعار و اصرارش بر بازگشایي سریع و البته 

ایمن مدارس است؛ عددي که به 2تریلیون ساعت هم 
رسیده و نشــان مي دهد که بچه ها چقدر زمان را براي 
درس خواندن از دست داده اند.« او که به گفته خودش 
معلم دبیرستان است در پاسخ به این سؤال که آیا خبري 
درباره زمان بازگشایي مدارس به معلمان اعالم شده، 
مي گوید: »هنوز که خبري نیســت، امــا فكر مي کنم 
مدتي پس از تزریق 2دوز واکســن، بچه ها به تدریج به 
مدارس برگردند.« این معلم به روزهاي سخت یك سال 
بدون حضور در مدرســه و آموزش آنالین هم اشــاره 
مي کند: »براي من به عنوان یك معلم سال سختي بود 
و فرزند خودم و سایر دانش آموزان هم همین شرایط را 
داشتند. به هیچ وجه آموزش مجازي را دوست ندارم و 
اعتقاد دارم که یك سال را بیهوده سپري کردیم؛ چراکه 
کیفیت آموزش به شدت پایین بود و احتماال در ماه هاي 
آینده هم وضعیت سختي را براي به روز کردن اطالعات 
دانش آموزان خواهیم داشــت.   تعداد قابل توجهي از 
دانش آموزان، آموزش ضعیفي داشــته اند، اما با وجود 
همه این سختي ها تمام خواسته ما بازگشایي مدارس با 

واکسیناسیون کامل دانش آموزان است.« 

آرامش در مراكز واكسیناسیون
در مراکز واکسیناســیون، آرامش نسبي برقرار است. 
دیگر از آن صف هاي طوالني و عجیب و ســر و دست 
شكستن ها براي تزریق واکســن خبري نیست. تمام 
گروه هاي ســني اعالم شــده، در صف ها ایستاده اند 
تا نوبت شان شــود. آنها در کمتر از 10دقیقه واکسن 
دریافت مي کنند و مي روند. هر چند که به گفته یكي از 
مسئوالن این مراکز در برخي ساعت ها، جمعیت بسیار 
باالست، اما با توجه به 24ساعته شدن واکسیناسیون، 
شلوغي و صف هاي طویل گذشته دیگر وجود ندارد. 
رضا ترابي خراجي، مدیر مرکز واکسیناسیون مستقر در 
ورزشگاه تختي درباره افزایش مراجعات با وجود حذف 
محدودیت  سني و آغاز واکسیناسیون دانش آموزان به 
همشــهري مي گوید: »یكي از نكات جالب تغییر در 
مراجعات براي واکسیناسیون با 24ساعته شدن این 
مرکز رقم خورد و از همان شب اول ما 7شب به بعد با 
مراجعه قابل توجهي از مردم مواجه شــدیم. استقبال 
از واکسیناسیون شــبانه خوب بود و مردم به صورت 
خانوادگي براي تزریق واکســن مراجعه مي کنند.« 
به گفته ترابي خراجی با مراجعه نوجوانان براي واکسن 
شور و نشاطي بر مراکز واکسیناسیون حاکم شده؛ آن 
هم به این دلیل که در همین مدت کوتاه هم استقبال 
خوبي از سوي آنها وجود داشته است: »براي ما و عوامل 
واکســیناتور مرکز این اتفاق جالبي است که بچه ها 
اینقدر در واکسن زدن پیشقدم هستند. امیدوارم این 
اشتیاق در گروه هایي که واکســن نزده اند هم ایجاد 
شود. از چند روز پیش طرح ضربتي تزریق واکسن در 
تهران آغاز شده و با توجه به اینكه قرار است بسیاري 
از خدمات اجتماعي تنها در ازاي داشتن کارت واکسن 
ارائه شــود، امیدواریم مردم با هدف ایمني خودشان 
و کل جامعه نسبت به تزریق واکســن اقدام کنند.«  
به گفته یكي از واکسیناتورها هم واکسن زدن به بچه ها 
در یكي، دو روز اخیر شرایط جالبي داشته و متفاوت 
از بزرگ ترها بوده اســت: »در تمــام مدتي که اینجا 
حضور دارم و در مواجهه با افراد بزرگســال اتفاقاتي 
دیدم که اصال درباره نوجوان ها وجود نداشت. واکسن 
زدن به بچه ها حتي چند ثانیه هم طول نمي کشــد، 
هیچ چیزي نمي پرسند و در آرامش واکسن مي زنند 
و مي روند. بیشترشــان حتي اصــراري ندارند که از 
واکسن زدن شان عكس بیندازند. ما قبل از تزریق باید 
به سؤاالت بي شمار بزرگساالن پاسخ دهیم، اما براي 

افراد کم سن این اتفاق نمي افتد.«

تعداد زیادي از نوجوانان 15 تا 18 ســال از صبح پنجشنبه 
در مراکز تزریق واکســن جمع شــدند تا واکسینه شوند 

گــزارش میداني همشــهري از تزریق واکســن به دانش آمــوزان در 
4 مرکــز واکسیناســیون تهــران و گفت وگو بــا مراجعــه کنندگان
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همه چالش هاي اسباب كودكانه 
صنعت اسباب بازي در ايران مي تواند با جذب سرمايه گذار و كاهش 

محدوديت ها رونق بگيرد 
صنعت اسباب بازي در جهان، 94.7ميليارد دالر ارزش دارد. اين عددي است 
كه »statista« در سال 2020برآورد و منتشر كرده است. بررسي گزارش هاي 
جهاني نشان مي دهد كه تجارت اسباب بازي همواره تجارت پرسودي بوده  و در 
10سال گذشته عموما بر مدار رشد مثبت حركت كرده است. در ايران اما مثل 
خيلي وقت هاي ديگر، خألهاي موجود كار را هم براي مصرف كننده، هم براي 
توليدكننده سخت كرده است. اگرچه آمار قابل اتكايي در اين حوزه وجود ندارد 
اما برآوردهاي همشهري حكايت از آن دارد كه سهم توليدكننده هاي داخلي از 
بازار اسباب بازي در ايران بين 5تا 10درصد است و چين و امارات محبوب ترين 

كشورهاي مبدا واردات اسباب بازي براي ايران به شمار مي روند.

اما   و   اگرهای سند ملی حقوق  كودك   و   نوجوان
كارشناسان حوزه هاي مختلف در گفت وگو با همشهري از نقاط قوت و 

ضعف سند ملي گفتند
»سند ملي حقوق كودك و نوجوان« در تاريخ 22شهريور  ماه از جانب رئيس دولت 
سيزدهم ابالغ شــد تا دريچه جديدي در موضوع حمايت از كودكان و نوجوانان 
گشوده شود. اين سند ملي بر مواردي همچون حقوق قضايي، اقتصادي، سالمت، 
امنيت، آموزش و... در رابطه با كودكان و نوجوانان تأكيد كرده است. هر يك از اين 
مباحث براي رسيدن به مرحله اجرا، نيازمند حمايت از جانب قانون و كارشناسان 
هستند، به همين منظور به سراغ كارشناسان در حوزه حقوق، مددكاري اجتماعي، 
روانشناسي و... رفتيم و نظر آنها را در رابطه با اين سند ملي و تأثير آن بر موضوعاتي 
همچون كــودكان كار، كودكان و نوجوانــان معلول يا كم تــوان ذهني، ازدواج 

زودهنگام، فرزندآوري، سرگرمي و آموزش، كودكان آواره و...جويا شديم.

پيمان نامه حقوق كودك چطور متولد شد؟
برنامه هاي سازمان ملل براي رعايت حقوق افراد زير18سال چه تأثيري بر 

بهبود شرايط زندگي اين گروه سني داشته است؟ 
هر دختر و پســري با مجموعه  كاملي از حقوق  زاده مي شود و حقوق همه 
كودكان جهان جداي از آنكه در چه نقطه اي از سياره زمين زندگي مي كنند، 
بايد رعايت شــود. از آنجا  كه، بعضــي از مردم اين حقوق ذاتــي را ناديده 
مي گيرند يا پايمال مي كنند، مجمع عمومي ســازمان ملل متحد با هدف 
پيشگيري از ســلب حقوق به حق كودكان در 20نوامبر 1989پيمان نامه 
حقوق كودك را در 54ماده تصويب كرد و از 2سپتامبر 1990اجراي مفاد 
آن الزامي شد. تا 24شــهريور 1400از 197كشور عضو سازمان ملل متحد 
196كشور اين پيمان نامه را پذيرفته اند و اياالت متحده آمريكا تنها كشوري 

است كه تاكنون از تصويب آن امتناع كرده است.
16 1416

مانيفست ايران براي 
دفاع از حقوق كودكان

زهرا آيت اللهي، عضو شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان و خانواده شوراي 
عالی انقالب فرهنگي به همشهري، از روند تصويب سند ملي حمايت از حقوق 

كودك و نوجوان و تأثير اين سند بر آينده افراد زير 18سال مي گويد

جهان امروز جهاني به روز شونده است و همه  چيز به 
سرعت دستخوش تغييرات مي شود، ازجمله جهان 
كودكان. درحالي كه ما هيچ تالشــي براي فهميدن 
نيازهاي حقيقي كودكان نكرده ايم زيرا آنها را به عنوان انسان هايي فعال درنظر 
نمي گيريم. در حوزه حقوق كودك به صورت عام در كشــور ما مشكل پارادايمي 
وجود دارد، يعني كودك اصال به رســميت شناخته نمي شــود. تمامي حقوق، 
آموزش ها و ساختارهاي موجود در كشور در راستاي تربيت كودك هستند، به 
بياني ديگر صرفا كودك را براي ايفاي يك نقش در آينده آماده مي كنند. اينكه 
كودك خود بخشي از زندگي است، در اين سن كم، فهم و دركي مختص به خود 
از جهان دارد و اينكه جهان اجتماعــي كه كودك در آن زندگي مي كند با جهان 
اجتماعي بزرگساالن متفاوت است و موضوعاتي از اين دست در قوانين ما ناديده 
گرفته مي شوند و نياز به بازبيني دارند. واقعيت اين است كه ما در كشور، كودك را 
موجودي منفعل درنظر مي گيريم اما كودك موجودي فعال است. در جهان اين 
نگاه نسبت به كودكان وجود دارد و حتي گفته مي شود كه سن ورود كودكان به 
جامعه و اثرگذاري آنها بسيار پايين آمده است. چه بسا كودكاني 10يا 12ساله ای 
كه توانسته اند موج يا جريان اجتماعي ايجاد كنند. كودك بايد در جامعه به صورت 
فعال ديده شود نه منفعل. بايد سهمش را در جهان اجتماعي و شكل گيري آن به 
رسميت شناخت و اين مهم نيازمند بازبيني در قوانين موجود و نحوه استفاده از 

ظرفيت هاي اين قوانين است.
قوانين در حوزه حمايت از حقوق كودكان بســيارند، با ظرفيت هاي باال كه البته 
تمامي اين ظرفيت ها به اجرا گذاشته نشده اند. آخرين قانوني كه در كشور تصويب 
و ابالغ شد و البته تا حد امكان اصالحات مورد نظر »ان جي او« ها هم در آن اعمال 
شد، قانون حمايت از اطفال و نوجوانان اســت كه سال 1398تصويب و در سال 
1399ابالغ شــد و با وجود تالش فراواني كه براي تصويب آن انجام گرفت، باز 
تمامي آنچه مدنظــر ان جي او ها بود در آن اعمال نشــد. اين قانون ظرفيت هاي 
داخلي بسياري دارد كه هنوز بالفعل نشده اند. آيين نامه ماده 6كه در اين قانون 
ابالغ آن به عهده وزارت رفاه گذاشته شده بود هم با تأخير صادر شد. براي صدور 
اين آيين نامه هم تالش بسياري شد تا نكاتي در آن گنجانده شود كه به نفع كودكان 
باشد. اين دو قانون و آيين نامه ظرفيت هاي قانوني هستند كه به تازگي در كشور 
ايجاد شده اند. پيش از اين، آيين نامه ساماندهي كودكان كار و خيابان مبناي عمل 
قرار مي گرفت؛ يا قانون مربوط به نگهداري از كودكان بي سرپرست يا بدسرپرست.
با وجود تمامي قوانين و آيين نامه ها، تأثيرگذاري در بخشي از حوزه ها بسيار كند 
و حتي ناممكن است. به بياني ديگر حوزه هايي مربوط به حقوق كودكان در كشور 
وجود دارد كه هيچ يك از قوانين يا هيچ يك از ان جي او هــا امكان ورود به آنها را 
ندارند؛ براي مثال بحث كودك همسري و مســائل مرتبط با آن. زيرا هم قوانين 
اين موضوع را به رسميت مي شناسند و هم از طرفي ان جي او ها دستشان بسته 
است و خيلي نمي توانند به اين موضوع ورود داشته باشند. اگرچه تالش شده در 
قانون جديد افراد زير 18سال كودك معرفي شوند و 14موقعيت خطر و وضعيت 
مخاطره آميز در اين قانون براي كودكان پيش بيني شده است كه اگر به درستي به 
اجرا درآيند، بسيار به نفع كودكان خواهند بود. باوجود ظرفيت هاي قابل توجهي 
كه در قانون جديد درنظر گرفته شــده اســت، مانند بيمه سالمت كودكان كه 
درصورت اجرا اتباع ايراني و غيرايراني را پوشش خواهد داد، هنوز خأل ها و ايرادات 

بسياري در حوزه قوانين مربوط به كودكان در كشور وجود دارد.
براي مثال در حوزه كودكان كار مسئله اي متناقض و بالتكليف در كشور وجود 
دارد. در ان جي او ها گفته مي شــود كه كودك به مثابه كودك بودن اهميت دارد 
و جنسيت، مليت، زبان و رنگ پوست مهم نيســت. يعني فعاالن حقوق كودك 
به واسطه كودك بودن به سراغ بچه اي مي روند كه به هر دليلي مورد سوءاستفاده 
قرار گرفته است و تالش مي شود با تكيه بر قانون بخشي از كودكي به او بازگردانده 
شود. اما در حوزه حقوقي هنوز اين نگاه ايجاد نشــده است و اين يك خألست. 
بهزيستي مي گويد من تنها مســئول كودكان كار ايراني هستم. در اين شرايط 
تكليف اين تعداد كودك غيرايراني كه در سطح شهر كار مي كنند چه خواهد شد؟ 
بهزيستي مي گويد براي اينكه وارد عمل شود بايد تفاهمنامه اي با اداره كل اتباع 
وزارت كشور و نيروي انتظامي وجود داشته باشد تا مسائل كودكان كار را به آنها 
بسپارد. به بياني ديگر قانون از يك سو دست و پاي بهزيستي را مي بندد و مي گويد 
نمي توانيد به اتباع غيرايراني خدمات بدهيد و از ســوي ديگر بهزيستي مرجع 
تخصصي حوزه كودكان است. اين خأل باعث ايجاد آشفتگي در حوزه رسيدگي به 

موضوع كودكان به ويژه كودكان كار مي شود.
موضوع مغفول ديگر در حوزه قانون كودكان كه نيازمند بازبيني است، تصوري 
است كه از مفهوم كودك كار در كشــور وجود دارد. تصور عموم بر اين است كه 
كودك كار كودكي است كه در خيابان و سر چهارراه ها كار يا زباله گردي مي كند. 
درحالي كه به لحاظ آماري اين كودكان شايد در مجموع كمتر از 15تا 20درصد 
كودكان كار را تشكيل دهند. كودكان كاري كه در حوزه كشاورزي، ساختمان يا 
ديگر حوزه ها از آنها بهره كشي مي شود چندان مورد توجه قرار ندارند و گويي ناديده 
گرفته مي شوند. در اين شرايط بازرسي وزارت كار به صورت معمول كارگاه هاي 
زيرزميني كه فعال هستند را چندان مورد توجه قرار نمي دهد و در مورد كارگاه هاي 
ديگر هم توجه زيادي به موضوع كار كودكان ندارد. شايد موانع قانوني براي كار 
كودك وجود داشته باشــد، اما چندان الزام اجرايي براي آن درنظر گرفته نشده 
است. تداوم حضور كودكان در حوزه هاي كار اين بي توجهي و خأل را اثبات مي كند. 
مسئوليت اين تداوم حضور با كيست؟ چرا كسي پيگير اين موضوع نيست كه با 
وجود قانون هاي متعدد، معضل كار كودكان همچنان وجود دارد؟ شايد اگر پاسخ 
تمامي اين پرسش ها به درستي و در زمان مناسب داده شود، بخشي از مشكالتي 

كه حقوق كودكان را در جامعه زير پا گذاشته است برطرف شوند.

يادداشت يك

كودك، موجودي منفعل نيست
عقيل عزتي

جامعه شناس كودك

چه ضرورتي سبب شد كه شوراي 
عالی انقالب فرهنگي اقدام به تنظيم ســند 
ملي حمايت از حقوق كــودكان و نوجوانان 

كند؟
ما تا اين زمان سند واحد، يكپارچه و منسجمي 
كه اصول، سياســت ها و مباني حقوقي كودك 
در ابعاد مختلف تربيتي، فرهنگي، بهداشــتي، 
قضايي و... را درنظر گرفته باشــد و مورد وفاق و 
وحدت نظر مســئولين نظام نيز باشد، در دست 
نداشــتيم. با درنظرگرفتن همين ضرورت، در 
چارچوب اقدام ملي 34 از راهبرد كالن سه نقشه 
مهندسي فرهنگي كشور مبني بر »تدوين سند 
ملي كودك و نوجوان مبتني بر آموزه ها و معارف 
اسالمي« و با هدف ارائه الگوي اسالمي- ايراني 
در حوزه حقوق كــودك و نوجوان، اين ســند 
به تصويب رســيد. مصوبه »ســند ملي حقوق 
كودك و نوجــوان« كه در جلســه 806 مورخ 
1397/1/21شوراي عالي انقالب فرهنگي و بنا 
به پيشنهاد مورخ 1393/11/4شوراي فرهنگي 
و اجتماعي زنان و خانواده به تصويب رســيده 
بود كه نهايتا و پس از آنكه چند ســال پي در پي 
مانع از اجرايي  شدن اين سند و ابالغ آن شدند، 
توسط حجت االســالم ســيدابراهيم رئيسي، 

رئيس جمهور، براي اجرا ابالغ شد.
قانون حمايــت از حقوق كودك و 
نوجوان كه پس از 20سال در سال 99تصويب 
شد، چه نســبتي با ســند ملي حمايت از 

كودكان و نوجوانان دارد؟
سند ملي حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان 
در بسياري از موارد با قانون حمايت از كودكان 
و نوجوانان همپوشــاني ندارد. اين سند به واقع 
مانيفست جمهوري اســالمي ايران درخصوص 
حقوق كودك است و هدف شوراي عالي انقالب 
فرهنگــي و در نهايت هدف دولــت از تنظيم و 
تصويب اين سند اين اســت كه به جهان اعالم 
كند جمهوري اســالمي ايران، حقوق كودكان 
و نوجوانــان را در ســاحت ها و وجــوه مختلف 
ازجمله حقوق انساني، شــهروندي، اقتصادي، 

بهداشتي، تربيتي، خانوادگي، قضايي، آموزشي 
و... درنظر داشته و به رعايت آن اهميت مي دهد. 
اين ســند به واقع جايگزين كنوانسيون جهاني 
حقوق كودك با روح اســالمي و ديني اســت؛ 
زيرا كنوانســيون حقوق كودك با نگاه و رويكرد 
سكوالر ســازمان ملل تنظيم شده اما سند ملي 
حمايت از حقــوق كودك و نوجــوان مبتني بر 
نيازهاي بومي كشور و شرايط فرهنگي و ارزشي 
جامعه اسالمي تدوين شــده است. درخصوص 
نسبت بين ســند ملي حمايت از حقوق كودك 
و قانون حمايت از كودك بايــد گفت كه قانون 
حمايت از كودكان و نوجوانــان، فقط مربوط به 
حقوق كودكان بزه ديده است و نه حتي بزهكار، 
زيرا حقوق كودكان بزهــكار در قانون مجازات 
اسالمي ديده شــده، بنابراين قانون حمايت از 
كودك و نوجوان، حقوق ساير كودكان را درنظر 
نگرفته اســت. ما در تنظيم سند ملي حمايت از 
حقوق كودك و نوجوان سعي كرده ايم اين نقيصه 
را برطرف كرده و حقوق كودك را در سطح كالن 

ببينيم.
سند ملي حمايت از حقوق كودك و 
نوجوان در كليات و همچنين در تدوين مفاد 

و محتوا، بر چه حقوقي تأكيد دارد؟
روح اسالمي در مفاد و مواد اين سند جاري است 
زيرا اســالم توجه ويژه به فرزندآوري و طهارت 
نسل دارد و به همين اعتبار، كودكان و نوجوانان 
را سرمايه جامعه اســالمي مي داند. آموزه هاي 
اســالمي تمام زواياي حقوق كودكان چه پيش 
از تولد و چه پــس از آن را در ابعــاد فرهنگي، 
آموزشي، تربيتي، اجتماعي، اقتصادي و حقوقي 
تبيين كرده و در راســتاي حقــوق خصوصي و 
حقوق كيفري ايشــان ابوابي دارد كه سند ملي 
حمايت از حقوق كودك و نوجــوان، مبتني بر 
اين ابواب و روح كلي آن و البته با تبعيت كامل 
از قوانين جمهوري اســالمي تدوين شده است. 
در مفاد مختلف اين سند، مفاهيمي مانند رشد 
و بلوغ كه پيش تــر تعاريف مبهمي داشــتند، 
شفاف سازي شده، بحث سرپرستي قانوني كودك 

و تعيين تكليف وضعيت كودكان بدسرپرست و 
بي سرپرســت با درنظرگرفتن ساختار فرهنگ 
ديني و اسالمي، مباحث مربوط به افعال جنسي 
حرام و اختالالت جنسي- هويتي، مالكيت آثار 
فكري، مســئوليت كيفري، مســئوليت مدني 
به معناي لزوم جبران خســارات ناشي از اعمال 
ارتكابي و معاضدت حقوقي و قضايي، از مسائل 
موجود در ماده يك و تعاريف سند ملي حمايت 
از حقوق كودك و نوجوان است. در ماده 3يعني 
حق حيات، بــه موضوعاتي از قبيــل حمايت از 
فرزندآوري و ممنوعيت سقط جنين اشاره شده، 
ماده 4يعني حــق هويت، به بررســي مواردي 
ازجملــه والدت هاي ناشــي از روش هاي نوين 
باروري، متولدين روابط خــارج از نكاح، حفظ 
ارزش هاي نقش هاي جنســيتي، حق آشنايي 
و حفظ هويت اســالمي و ايراني، آزادي و حق 
كودك و نوجوان در اســتفاده از زبان، گويش، 
پوشش و اجراي آداب و سنت هاي قومي و محلي 
با رعايت موازين اسالمي، قوانين و انسجام ملي و 

هويت ديني كودك تابع مي پردازد.
بــا توجه بــه اينكه خانــواده از 
اصلي ترين كانون هاي خشونت عليه كودكان 
و تضييع حقوق آنهاست، سند ملي حمايت از 
كودك و نوجوان، حقوق كودك در ارتباط با 

خانواده را نيز درنظر گرفته؟
در ماده 5ســند ملي حمايت از حقوق كودك و 
نوجوان به بحث خانواده توجه شــده و مسائلي 
از قبيل حق كــودك و نوجوان براي داشــتن 
خانواده مشــروع، قانوني و شايسته و حمايت از 
كودك دربرابر خانواده پرآسيب، حضانت كودك 
و نوجوان، سرپرســتي از كــودكان و نوجوانان 
بي سرپرست يا داراي سرپرست فاقد صالحيت 
با مداخله دولــت و دادگاه صالح، حق مالقات و 
ارتباط بــا والدين و بســتگان درصورت جدايي 
والدين، اتخــاذ تدابير الزم بــراي برخورداري 
كودك از رفتار شايســته و محبت آميز والدين 
از طريق برنامه هاي آموزشــي و برخورداري از 

تربيت اسالمي ديده شده است.

آيا همكاري سازمان ها، دستگاه ها 
و نهادها براي اجرايي كردن مفاد ســند در 
تدوين ســند ملي حمايت از حقوق كودك و 

نوجوان ديده شده؟
درخصوص مرحله اجرا فقط يــك بند وجود دارد 
آن هم اينكه همه دســتگاه هاي مرتبط با مفاد اين 
سند، ملزم هستند در راســتاي اجرايي شدن اين 
ســند همكاري و برنامه ريزي كننــد. نكته اي كه 
درخصوص مرحله اجرا بايد يادآور شوم اين است 
كه در تمام سال هاي گذشــته يعني از سال 97به 
اين سو ما منتظر ابالغ آقاي روحاني بوديم و ايشان 
از ابالغ سند خودداري مي كرد؛ به همين دليل ما 
نتوانستيم به توضيح شــرح وظايف هر دستگاه در 
ارتباط با مرحله اجراي مفاد سند بپردازيم. يعني 
براي مرحله اجرا هنوز اقدامــي انجام نداده ايم به 
همين دليل اقــدام بعدي و فوري شــوراي زنان 
تشكيل يك كارگروه متشكل از نمايندگان وزارت 
آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت بهداشــت، 
وزارت كار و ســاير وزارتخانه هــا و دســتگاه هاي 
دولتي، با هدف طراحي يك برنامه عملي و راهبردي 
دســتگاه هاي مختلف براســاس مفاد ســند ملي 

حمايت از حقوق كودك و نوجوان است.
با توجه به تجارب قبلی و اسنادی 
كه در ايران حساسيت ايجاد كرد، آيا اين سند 

بحث ضرورت آموزش را نيز درنظر گرفته؟
ما حقوق كودك و نوجوان را تفكيك كرده و در 
مواد مربوط به حقوق آموزشي، فرهنگي و تربيتي 
به حقوقــي ازجمله حق آمــوزش رايگان، حق 
داشتن سالمت معنوي و تقويت شناخت و ايمان 
به خداوند، آموزش قرآن و آموزه هاي دين اسالم، 
مصونيت از انحرافات اعتقادي و ناهنجاري هاي 
فرهنگي و اخالقي، كسب مهارت هاي الزم براي 
داشــتن زندگي مســئوالنه در جامعه همراه با 
احترام بــه ارزش هاي مذهبي و ملي، تســهيل 
دســتيابي كودك و نوجوان بــه امكانات و ابزار 
نوين علمي و آموزشــي، تأســيس، گسترش و 
تقويت امكانات و مراكز فرهنگي مختص كودك 
و نوجوان با رعايــت ضوابط اســالمي، ايجاد و 
گسترش رشته هاي تخصصي مرتبط با كودكان 
و با تأكيــد بر مباني اســالمي در مراكز آموزش 
عالي حوزوي و دانشگاهي و مواردي از اين دست 

پرداخته شده است.
آيا در اين سند بحث حقوق كودكان 
جرم انگاري و به جرائم مربوط به حقوق كودك 

و نوجوان پرداخته شده؟
نه، بحث مجازات هــا و اساســا جرم انگاري در 
مسائل مربوط به كودك و نوجوان هنوز در اين 
سند ديده نشده، كاري كه كرده ايم اين است كه 
دســتگاه ها را مكلف كرده ايم برنامه عمل خود 
را براساس اين ســند پيش بيني و تدوين كنند. 
يعني كاركرد اين ســند برنامه ريزي و عملكرد 

است و به تخلفات و جرائم نپرداخته است.

زهرا آيت اللهي: 
سند ملي حمايت 
از حقوق كودكان 

و نوجوانان در 
بسياري از موارد 

با قانون حمايت از 
كودكان و نوجوانان 
همپوشاني ندارد.  

هدف دولت از 
تنظيم و تصويب 

اين سند اين است 
كه به جهان اعالم 

كند جمهوري 
اسالمي ايران، 
حقوق كودكان 

و نوجوانان را در 
ساحت ها و وجوه 

مختلف ازجمله 
حقوق انساني، 

شهروندي، 
اقتصادي، 

بهداشتي، تربيتي، 
خانوادگي، قضايي، 
آموزشي و... درنظر 
داشته و به رعايت 
آن اهميت مي دهد

رســيدگي به وضعيــت حقوقي 
كــودكان و نوجوانــان و تصويب 
قانوني كه خشــونت ها عليه آنها 
را جرم انگاري كرده و حامي كودكان و نوجوانان باشــد آن هم در 
شرايطي كه شاهد رشد فزاينده خشونت  عليه كودكان هستيم، 
از دغدغه هاي اصلي فعاالن حقوق كودك بوده و هست. تالش هاي 
اين فعاالن سبب شد كه پس از 11سال انتظار سرانجام در 19خرداد 
1399 اليحه حمايت از  حقوق كودك و نوجوان به قانون بدل شود. 
رويكرد پيشگيرانه اين قانون و همچنين جرم انگاري اعمال مختلف 
مرتبط با كودك آزاري، سوءاستفاده هاي جنسي از كودك، ترك 
تحصيل، قاچاق و خريد و فروش كودكان، بهره كشي اقتصادي و... 
از نكات مثبت و اميدواركننده قانون حمايت از كودكان اســت. از 

منظر طيفي ديگر از دغدغه مندان حوزه كودك و نوجوان به ويژه 
در عرصه سياســي و دولتي، رعايت حقوق كودك و نوجوان، در 
كنار قانون مزبور، نيازمند ســندي ملي و يكپارچه با روح اسالمي 
و تأكيد بر آموزه هاي ديني در مفاد و كليات اســت. اين دغدغه 
سبب شد كه شوراي عالی انقالب فرهنگي با مشاركت زنان عضو 
در اين شورا، اقدام به تهيه ســند ملي حمايت از حقوق كودكان و 
نوجوانان كرده و بكوشند در چارچوب قوانين جمهوري اسالمي و 
نيازها و ارزش هاي فرهنگي و بومي جامعه اسالمي، برنامه عملي و 
راهبردي اي پيش روي دستگاه ها و نهادهاي ذيربط قرار دهند. زهرا 
آيت اللهي، عضو شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان و خانواده شوراي 
عالی انقالب فرهنگي، در گفت وگو با همشهري، درباره كليات و مفاد 

اين سند صحبت مي كند.

مرضيه ثمره حسيني
روزنامه نگار

 سند ملی
حقوق کودکان

این شماره
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 سند ملی

حقوق کودکان

این شماره

اما   و   اگرهای سند ملی حقوق  كودك   و   نوجوان
كارشناسان حوزه هاي مختلف در گفت وگو با همشهري از نقاط قوت و ضعف سند ملي گفتند

نگار حسينخاني، فتانه احدي
 شيوا نوروزي ، ليال شريف

 روزنامه نگار

»سند ملي حقوق كودك و نوجوان« در تاريخ 22شهريور  ماه از جانب رئيس دولت سيزدهم ابالغ شد تا دريچه جديدي در موضوع حمايت از كودكان و نوجوانان گشوده شود. اين سند ملي بر مواردي همچون حقوق قضايي، اقتصادي، سالمت، 
امنيت، آموزش و... در رابطه با كودكان و نوجوان تأكيد كرده است. هر يك از اين مباحث براي رسيدن به مرحله اجرا، نيازمند حمايت از جانب قانون و كارشناسان هستند، به همين منظور به سراغ كارشناسان در حوزه حقوق، مددكاري اجتماعي، 

روانشناسي و... رفتيم و نظر آنها را در رابطه با اين سند ملي و تأثير آن بر موضوعاتي همچون كودكان كار، كودكان و نوجوانان معلول يا كم توان ذهني، ازدواج زودهنگام، فرزندآوري، سرگرمي و آموزش، كودكان آواره و...جويا شديم.

سندملی، بهانه ای برای افزايش همگرايی است
كودكان و نوجوانان در هر جامعــه اي نيازمند توجه 
هســتند و  در اين ميان تفاوتي ندارد كه آن كودك 
معارض قانون بوده يــا در وضعيت مخاطره آميز قرار 
گرفته باشــد. همانطور كه براي بزرگســاالن معارض قانون، زندان 
بزرگســاالن وجود دارد، براي كودكان و نوجوانان معارض قانون نيز 
در عموم كشــورها مراكز و مؤسســاتي در قالب كانون هاي اصالح و 
تربيت پيش بيني شده اســت. ايران هم از اين قضيه مستثنا نيست 
و مســئوليت تربيت كودكان و نوجوانان بزهكار بر عهده كانون هاي 

اصالح و تربيت است.
بدون شك ارتكاب جرم، بهانه اي براي فراموش كردن حقوق كودكان و نوجوانان در سياستگذاري ها 
قلمداد نمي شود و در اين زمينه مهم تر از سند ملي حمايت از حقوق كودك و نوجوان، قانون داريم. 
قوانين حمايت از اطفال و نوجوانان- كه سال گذشته ابالغ شد- حمايت از كودكان بي سرپرست و 
بدسرپرست، تاسيس سازمان زندان ها و... مواردي هستند كه در حوزه كودك و نوجوان مورد توجه 
قرار گرفته اند، بنابراين ما از نظر قانوني براي اجراي موارد اشــاره شده در سند، هيچ محدوديتي 

نداريم و بايد مطلع باشيم كه ضمانت اجرايي قانون از ضمانت اجرايي اسناد بيشتر است. 
اســنادي از اين جنس بيشــتر ماهيت توصيه اي دارند. اينجانب قصد ندارم كه تصويب سند را 
زيرسؤال ببرم اما واقعيت اين است كه مرور قوانين موجود به ما مي گويد كه ما از نظر قانوني، هيچ 

محدوديتي براي مواردي در اين سند اشاره شده، نداريم.
در اين ســند در رابطه با حقوق قضايي كودك و نوجوان بر بهره منــدي از مراكز اصالح و تربيت 
استاندارد و برخورداري از آموزش، پرورش و رفتار مطابق با كرامت انساني و متناسب با مقتضيات 
و شرايط سني تأكيد شده است. اين نكات پيش از اين در قوانين مختلف مورد توجه قرار گرفته بود 
و تدوين اسنادي به اين شكل، بهانه اي براي يادآوري است. معموال وقتي قوانين به دست فراموشي 
سپرده مي شوند، چنين اسنادي موجب افزايش همگرايي مي شوند و در غيراين صورت، اين سند 

نكته جديدي در رابطه با كانون هاي اصالح و تربيت ندارد و فاقد ضمانت اجرايي است.
هر اقدامي كه حساسيت ها و همگرايي را در حوزه كودك و نوجوان بيشتر كند، مانند اتفاقي كه 
با ابالغ اين سند رخ داد، مورد حمايت است اما اينكه تصور كنيم اين سند حالل مشكالت است، 

تحليل درستي نيست.
هم اكنون نيز افراد به واســطه كانون اصالح و تربيت با خانواده ها در ارتباط و از خدمات آموزشي 
و تربيتي برخوردار هستند و وضعيت اين كانون ها نســبت به يك دهه گذشته بهتر شده است. 
رويكردهاي اجتماعي و روانشناسي در صدور احكام، مجازات جايگزين حبس، توجه به آموزش 
در رابطه با كودكان و نوجوانان بزهكاران بيش از پيش مورد توجه قرار مي گيرد و مراكز اصالح و 
تربيت نقش مهمي در اين زمينه ايفا مي كنند، حتي در قانون حمايت از اطفال و نوجوانان آمده 
است: »ســازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مكلف است:1 - نسبت به نگهداري 
جداگانه اطفال از نوجوانان و ساير زندانيان اقدام كند. 2- اطالعات اطفال و نوجواناني را كه در كانون 
اصالح و تربيت نگهداري مي شوند يا مدت مراقبت آنان تمام شده است و نيازمند حمايت هستند، 

جهت انجام اقدامات حمايتي به سازمان بهزيستي كشور اعالم كند«.
در رابطه با شــرايط ايده آل كانون هاي اصالح و تربيت نيز بايد گفت كه همه كانون ها شبيه هم 
نيستند اما اگر به طور كلي بخواهيم شرايط را از نظر نگرشي تحليل كنيم بايد بگوييم كه ما از موانع 
سخت عبور كرده ايم اما تشكيل پرونده شخصيت - اطالعاتي درباره وضعيت عمومي و خاص متهم 
است كه ضرورت دارد در مراحل مختلف دادسرا در كنار پرونده قضايي متهم باشد- در قانون آيين 
دادرسي كيفري كه يكي از مصداق هايش كودكان است، بايد بيشتر مورد توجه قرار بگيرد؛  در واقع 
براي رسيدن به شرايط ايده آل نياز داريم تا همه قوانين بررسي شوند و بدانيم كه كدام قوانين اجرا 
شده و كدام مورد غفلت قرار گرفته اند. در گام بعدي بايد ديد كه كدام يك از قوانين اجرا شده منجر 
به بازگشت كودك به زندگي سالم شده است و موانع اجرايي نشدن قوانين مورد واكاوي قرار بگيرد. 
در گام نهايي به تغيير سياستگذاري هاي قضايي و اجتماعي در حوزه حمايت از كودكان و نوجوانان 

و بازنگري در نوع مجازات ها نياز داريم.

سيد حسن موسوي چلك 
رئيس انجمن مددكاران اجتماعي

جامعه فاقد امكانات اوليه برای پذيرش معلوالن است
به عنوان فردي كــه با افراد ناتوان ذهنــي و معلول در 
ارتباط هســتم بايد بگويم كه دسترســي اين افراد به 
امكانات اوليه زندگي در شهر بسيار محدود است. فقط 
كافي است كه يك روز با فردي معلول به سطح شهر برويد، در آن زمان 
است كه متوجه مي شــويد، افراد معلول به خصوص كودك و نوجوان 

معلول با چه مشكالت و محدوديت هايي روبه رو هستند.
در بخشي از سند ملي حقوق كودكان و نوجوان آمده است كه »دولت 
موظف اســت امكانات و مراقبت هاي ويژه براي كــودكان و نوجوانان 
معلول را متناسب با نوع معلوليت و استطاعت والدين يا سرپرست آنها، 
با رعايت احترام به كرامت انساني و با توجه به منابع موجود تأمين و برنامه ريزي  كند به نحوي كه 

اين كودكان و نوجوانان به صورت مؤثر به  آموزش ، تربيت ، تفريح و سرگرمي، خدمات  بهداشتي، 
مراقبتي، درماني، خدمات  توانبخشي ، آمادگي  براي  اشتغال  و رسيدن به استانداردهاي زندگي و 
حضور فعال اجتماعي دسترسي داشته  باشند.« اما واقعيت اين است كه اين افراد حتي براي استفاده 
از امكانات تفريحي مانند پارك نيز از امكانات كافي برخوردار نيستند و بسياري از خانواده هايي 
كه كودك و نوجوان معلول دارند، مجبور هستند بخش زيادي از درآمد خود را صرف هزينه هاي 
پزشــكي كنند و كمتر خانواده  اي مجال پيدا مي كند تا بخشــي از درآمد خود را به كالس هاي 

آموزشي اختصاص دهد.
اگر بخواهيم با نگاهي اميدوار اين سند را تحليل كنيم، بايد گفت كه اصول اشاره شده در اين سند 
شايد بتواند در 10سال ديگر به نتيجه برسد؛ چرا كه هم اكنون امكانات اوليه براي حضور كودكان 

و نوجوانان معلول يا ناتوان ذهني در جامعه مهيا نيست.

آيلين آگاهي 
مدرس كودكان اوتيسم و سندروم داون

وری و فرزندآوری تكاليف مبهم خانواده و دولت در بخش سالمت بار
ســند ملي كودك و نوجوان از جامعيــت الزم و كافي 
برخوردار است. كودكان و نوجوانان سرمايه هاي مهم 
كشورند و اين مولفه خوبي است كه كمتر در سندهاي 
ملي ديده مي شــود. با توجه به شــرايط فعلي كشور، 
تمهيدات الزم براي اتخاذ برنامه هاي حمايتي و همســو براي اجراي 
اين سند مهم است. با اينكه ســند ملي كودك و نوجوان سند جامع و 
خوبي است اما نقش دولت و خانواده در آن شفاف نيست. به عنوان مثال 
درخصوص وظايف خانواده به صورت كلي صحبت شــده، درحالي كه 
دولت بايد يكسري وظايف را درخصوص كودكان و نوجوانان از خانواده ها 
مطالبه كند. قوه قضاييه در بســياري از كشــورها يكسري وظايف به 
خانواده ها ســپرده و دولت و قانون مطالبه گر هســتند. ما نيز در قانون چنين تعاريفي داريم اما 
ضعف اصلي در اجراست. مثال اگر خانواده وامي از دولت مي گيرد بايد بخشي از آن را براي كودك و 
نوجوانش صرف كند. يكسري ماده و قانون وجود دارد اما تضميني وجود ندارد كه ارگان هايي مانند 
وزارت اقتصاد و دارايي يا آموزش و پرورش اين سند را سرلوحه برنامه هايشان قرار دهند. درخصوص 
باروري و سقط جنين هم قانون هاي قبلي در اين سند آورده و بر لزوم اجراي آن تأكيد شده اما آنچه 
مهم است و ضرورت دارد اين است كه دولت بايد وارد عمل شود. بخش عمده سقط هايي كه انجام 

مي شود، به خاطر نااميدي نسبت به آينده و مشكالت اقتصادي است.
 دولت بايد ميزان آرامش و آســايش را در خانواده ها باال ببرد تا والدين اميد و انگيزه كافي براي 
نگه داشتن جنين داشته باشند. با اينكه در ســند به حق حيات و بقا اشاره شده اما به طور واضح و 
شفاف در مورد اقداماتي كه در اين راستا بايد انجام شود سخني به ميان نيامده است. درحالي كه 
سند بايد دولت را مكلف مي كرد كه تمهيدات الزم براي ســالمت باروري و فرزندآوري را فراهم 
كند. به طور كلي اگر بحث جمعيت در تمام پيوست ها ديده شود، هيچ گاه خانواده ها اقدام به سقط 

نمي كنند. دولت در تمام تصميمات اقتصادي و اجتماعي بايد پيوست جمعيت هم داشته باشد و تا 
اين اتفاق نيفتد حق حيات و بقا كه در سند اشاره شده، محقق نخواهد شد.

در بخش حيات و بقا و سالمت مرجعيت دولت و خانواده الزم است در برنامه ها پررنگ تر و شفاف تر 
ديده شود. منظورم در همه گروه هاي سالم در معرض خطر و پرخطر همانند كودكان طالق و كار، 
الزم است تمهيدات پيشگيرانه با محوريت دولت و خانواده پيش رود. البته براي گروه هاي پرخطر 
اقدامات قانوني و اختصاصي تر الزم است كه در تجربه كشورها معموال قوه قضاييه توانسته به خوبي 
حقوق اين كودكان را صيانت كند. به نظرم فقط نبايد از خانواده ها انتظار داشت بلكه با سازوكارهاي 
تشويقي و يا اجباري الزم است والدين براي رشــد عقالني، جسمي و آمادگي پذيرش اجتماعي 
حمايت شوند. االن مشغله ها زيادشده و كمتر زمان براي حمايت و تربيت كودكان گذاشته مي شود. 
الزم است در اسناد اجرايي تكليف خانواده و نظام هاي آموزشي به طور شفاف مشخص شود وگرنه 
اتفاقي نمي افتد. در برنامه ريزي ها گروه هاي سالم و در معرض خطر جداگانه ديده شوند و نهاد هاي 
متولي براي هركدام برنامه داشته باشند. البته تا حدي تكليف نظام در خدمت اين گروه مشخص 

شده و انشاءاهلل دستگاه ها پاي كار بيايند و هدفمندانه اين سند مهم را دنبال كنند.
اين گروه هنوز در ســن باروري نيســتند اما مي توان درخصوص ترويج فرهنگي فرزندآوري و 
زايمان طبيعي خوب براي آينده كه تصميم درست براي باروري بگيرند كار كرد. در بحث سالمت 
باروري در سند هم اطالع داشتن دختر و پسر از حقوق فردي و اجتماعي خودشان بسيار مهم 
است. ازجمله آمادگي براي ازدواج و اينكه از تكاليفي كه بر دوش شان است، آگاه شوند تا توقع و 
انتظارات شان عاقالنه و مسئوالنه شود. اينجا هم خانواده، به عنوان اصلي ترين گروه است. البته 
مربيان هم در مدارس نقش كليدي دارند؛ گرچه اوضاع مربيان كنوني بسيار نااميدكننده است و 
نياز به مهارت تخصصي دارند تا آموزش ها را به صورت غيرمستقيم و اثرگذار به نوجوانان بدهند. 
در كل يكي از خوبي هاي اين سند اين است كه تكليف سياستگذار را مشخص كرده و وجودش 

از نبودش خيلي بهتر است.

دكتر ناهيد اكبري 
متخصص بهداشت باروري ،عضو هيات 

علمی دانشگاه علوم پزشكی ايران

همه  نهادها  در  مقوله  كودك  دخيل باشند
 كودكان متكدي در زمره كودكان خياباني به شــمار مي روند. امروزه در جوامع در 
حال توسعه با پديده رو به رشد كودكان خياباني مواجهيم كه داليل متعددي در پس 
اين پديده نهفته است. پر واضح است كه تكدي گري در ادوار تاريخ بشر وجود داشته اما 
با وجود قدمت و كثرت، اين پديده همواره به لحاظ اخالقي و اجتماعي مورد نكوهش 
بوده و هست. ازجمله داليل نكوهش اين پديده، ورود خدشه و لطمه به كرامت انساني است؛ چراكه 
كرامت انساني نوع بشر اقتضاي اين امر را دارد كه آبرو و منزلت انساني فرد حفظ شود و حاجت خواهي و 
صدقه خواستن از ديگري، كرامت انساني فرد را هدف مي گيرد. به تعبير صائب تبريزي دست طلب چو 

پيش كسان مي كني دراز/ پل بسته اي كه بگذري از آبروي خويش.
 پديده تكدي گري آنجايي حساسيت برانگيزتر و آسيب زاتر خواهد شد كه پاي »كودك« در ميان باشد. 
كودك طبق قواعد ديني، اخالقي و قانوني، همواره مورد حمايت بوده است. در اسناد بين المللي مورد 
اتفاق كشورها كه بارزترين آنها »پيمان نامه حقوق كودك« است به حفظ كرامت انساني كودك توجه ويژه شده و در متون قانوني 
داخلي كشورمان نيز ازجمله در ماده 713قانون مجازات اسالمي و بسياري از مواد قانون جديد حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب 
1399نيز تكدي گري كودك جرم انگاري شده و به عنوان »وضعيت مخاطره آميز« مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. با همه اين 
اوصاف، همچنان شاهد رشد روز  افزون پديده كودكان متكدي در جامعه هستيم. بي ترديد صرف وجود قوانين، ضامن ريشه كن شدن 
پديده اي به اين وسعت و پيچيدگي نيست؛ از آنجا كه در شــكل گيري اين پديده، عوامل متعددي ايفاي نقش كرده اند، كنترل، 
مديريت و حذف چنين پديده اي مستلزم اهتمام هماهنگ و فراگير همه نهادهاست. به نظر مي رسد مصوبه سند ملي حقوق كودك 
و نوجوان به عنوان يك سند باالدستي، ظرفيت صيانت از حقوق كودك را در سطح كالن داشته باشد؛ چراكه مصوبات شوراي عالي 
انقالب فرهنگي، در حكم قانون الزم االجراست و ازجمله وظايف اين شورا، تهيه و تدوين سياست هاي راهبردي در زمينه هاي مختلف 
است. شايان توجه است كه در مقوله تكوين و رشد كودكان متكدي، فقر اقتصادي و شكاف طبقاتي در كنار فقر آموزش، نقشي اساسي 
بازي مي كنند. از اين رو الزم است در راستاي حفظ امنيت كودكان، زيرساخت هاي اقتصادي خانواده تقويت شود تا كودكان ناگزير 
از حضور در خيابان ها و انجام كارهايي كه ضربه هاي جبران ناپذير روحي، رواني و جسمي را به آنها وارد مي آورد، نشوند. از سوي 
ديگر بايد با استفاده از ظرفيت هاي قانوني موجود به امر آموزش كالن توجه ويژه كرد. در طول تاريخ، آموزش، نقش بارزي در كنترل 
آفت هاي اجتماعي داشته، از اين رو بايستي به امر آموزش كودكان و خانواده شان توجه كرد؛ چرا كه آموزش، خود از راهكارهاي 
مداخله حاميانه از كودكان در معرض خطر ازجمله كودكان متكدي است. در مصوبه سند ملي حقوق كودك بحث »پيشگيري و 
مقابله با تكدي كودك و نوجوان« ذيل ماده11و به عنوان مصداقي از »حق بر امنيت« كودك و نوجوان مطرح شده است. از سوي 
ديگر مقوله تكدي گري ازجمله مصاديق وضعيت مخاطره آميز ذيل ماده 3قانون جديد حمايت از اطفال و نوجوانان نيز برشمرده 
شده. اين چيدمان در قانون نويسي، خود گواه ضرورت پيشگيري و حذف اين پديده است. گرچه وضعيت رو به وخامت است و حتي 
شاهد كودكان بزهكار از ميان جمعيت كودكان متكدي هستيم اما اميد است با تكيه بر همين ظرفيت هاي قانوني، شاهد همكاري 
هماهنگ همه نهادهاي دخيل در مقوله كودك باشيم. سياست هاي كالن بايد در قالب قوانين حمايتي با ضمانت اجراهاي قوي به 
منصه ظهور برسند؛ به عنوان نمونه اخيرا در قانون جديد حمايت از اطفال و نوجوانان، براي سهل انگاري والدين و سرپرستان كودك 
در امر تحصيل، ضمانت اجراي كيفري پيش بيني شده كه اين امر خود مي تواند تا حدود زيادي، تحصيل كودك را تضمين كند و در 
درازمدت نيز در كاهش نرخ كودك متكدي مؤثر افتد. در نهايت بايد گفت اگرچه سير تدوين و تصويب قوانين حمايتي از كودك 
در نظام قانونگذاري ما بسيار كند بوده اما بايد از همين ظرفيت هاي ايجادشده اخير در قوانين موضوعه بهره جست و همه نهادهاي 
ذي ربط را با نظارت قوي ملزم و مكلف به اجراي قانون كرد. كودك، سرمايه بالقوه هر كشوري است. بايد در سياستگذاري كالن، 
همت وسيعي گمارد تا اين قوه به فعليت برسد تا هم كرامت كودك حفظ و هم آينده كشور با وجود نيرويي سالم و بكر تضمين شود.

نينا مختاريان 
وكيل و عضو كانون وكالي 

دادگستري و فعال حقوق كودك

شهره بانو پرخو 
روانشناس باليني

سند ملی، امتيازی نسبت به قوانين گذشته ندارد
انسان خردمند با شــروع زندگي جمعي به اين نتيجه 
رسيد كه بايد شرايطي از نظر عقل، شعور، قدرت تمييز و 
اختيار براي مسئول تلقي كردن افراد درخصوص ارتكاب 
جرم وجود داشــته باشــد و بايد با اطفال و نوجوانان 
برخوردي متفاوت با بزرگساالن در برابر ارتكاب به جرم 
يا عمل خالف وجود داشته باشد.  مطالعه الواح 12گانه رم، تاريخ ايران 
باستان، اديان يهود و مسيح و همچنين اصول حاكم در دين مبين اسالم 
جملگي بر اين موضوع تأكيد داشتند كه براي مسئول تلقي كردن فرد 
تبهكار بايد شرايط سني را درنظر گرفت كه براساس عرف فرد در آن سن 
قدرت تمييز و تشخيص را دارا باشد. بر همين اساس مجانين و كودكان 
از مسئوليت مبرا بودند و به طور معمول سن بلوغ مبناي عدم مسئوليت 
به شمار مي آمد و از نظر قوانين اسالمي در دختران 9سال و در پسران 15سال مدنظر قرار گرفته بود.

در گذر زمان اين نگاه ايجاد شد كه سن بلوغ، آغاز رشد جسمي است و فرد به رشد عقلي نمي رسد، 
براين اساس بسياري از فقها سن بلوغ واقعي را براي مسئول تلقي كردن افراد 18تا 21دانستند. با 
توجه به همين نگاه و تحت تأثير آموزه هاي جرم شناسي و علوم جنايي، شاهد بوديم كه بسياري از 
كشورهاي جهان، سن مسئوليت كيفري را 18سال درنظر گرفتند و كنوانسيون هاي حقوق كودك 
به اين نكته توجه كردند و اطفال قبل از 18سال اگر مرتكب جرم شوند، به جاي مجازات به مراكز 

تربيت منتقل مي شوند تا در يك تعادل عقلي و احساسي مسئوالنه عمل كنند.
پيرو اين اقدامات، قوانيني قبل از انقالب تصويب شد كه كودكان را به جاي زندان به دارالتاديب 
مي فرستادند و در سال 1328 قانون اطفال و نوجوان تصويب و مراكز اصالح و تربيت تأسيس شدند. 
پس از انقالب، سن بلوغ براي مجازات مدنظر قرار گرفت و اين برداشت نادرست از مسائل فقهي از 

نظر حقوق دان ها مردود دانسته شد و سرانجام نظام تقنيني ايران در سال 1392به نوعي اعاده به 
وضع سابق كرد و مواد 88الي 91قانون براي اطفال زير18سال زماني براي ارتكاب جرم مسئوليت 
كيفري قائل مي شود كه برحسب نوع جرم، قاضي دست به احراز شرايط بزند. قانون براي جرائم 
تعزيري مجازات افراد بزرگسال را براي افراد زير18سال اعمال نمي كند و نگهداري در مراكز اصالح 
و تربيت، مكلف كردن والدين به تربيت مجدد، راهنمايي، جبران خسارت و بازپروري براي مجرمان 

زير 18سال درنظر گرفته شده است.
براي افرادي كه مرتكب جنايت مي شوند قانونگذار 2شرط هر چند پر ابهام را درنظر گرفته است؛ 
درك حرمت عمل و رسيدن به كمال عقل. اگر اين بخش از قانون درست انجام شود ما هيچ مجازات 
حدود و قصاص براي اطفال زير18سال نخواهيم داشت. متأسفانه گاهي ديده مي شود كه با تفسير 

نادرست و تحقيقات نادرست افراد زير18سال متهم به اين جرائم مي شوند.
با توجه به مرور تاريخي قوانين مربوط به مجرمان زير 18سال، بايد گفت كه اين سند ملي حقوق 
كودك و نوجوان مسير جديدي را پيش روي قانون نمي گذارد. بسياري از مباحث مطرح شده در 
اين سند جزو بديهيات هستند. در بخشي از اين سند آمده است كه » كودك قبل از رسيدن به سن 
بلوغ، فاقد مسئوليت كيفري است، ليكن درصورت ضرر رساندن به ديگران داراي مسئوليت مدني 
است.« اين بند در تعارض با قانون 1392است، همانطور كه اشاره شد در اين قانون نه تنها سن بلوغ 

بلكه پس از آن در بحث مسئوليت كيفري مورد توجه قرار گرفته است.
در پايان بايد گفت كه اين سند هيچ امتيازي نسبت به قوانين گذشته ندارد و حتي در تعارض با 
قوانين قابل اجراست. براي رقم زدن شرايط ايده آل در موضوع نگاه قانوني به نوجوانان و كودكان 
بزهكار، نيازمند حمايت از اطفــال درون خانواده ها، حمايت از اطفالي كه فرزندانشــان مرتكب 
بزهكاري مي شوند، ايجاد مراكز اصالح و تربيت جديد با جلب متخصصان، ايجاد اشتغال براي افراد 

بازپروري شده و... هستيم.

محمدعلي نجفي توانا 
وكيل پايه يك دادگستري و 

نويسنده كتاب »نابهنجاري و 
بزهكاري اطفال و نوجوانان«

يكي از مهم ترين ضعف هايي 
كه در ســند ملي كودك و 
نوجوان به چشم مي خورد، 
بی توجهی به شــرايط زندگی 
و رشد كودك بی سرپرست و 
مجهول الهويه است، شرايطی 
كه از شــروع ماه هــای اوليه 
بــارداری زنان آســيب ديده 
از اعتياد،فقــر، ازدواج هــای 
زودهنگام ناموفق و بی خانمان شكل گرفته است؛ مادراني 
كه خود فاقد هويت هستند و پس از تولد نوزاد در بدترين 
شرايط و خأل هاي موجود قانوني در نظام ساختاري و اداري 
فرزنداني با آينده پر آسيب تحويل اجتماع داده و هزينه هاي 

سنگيني را براي جامعه به دنبال دارند. لذا صرف نگاه به اين 
موضوع كه اطفال متولد از رابطه خارج از نكاح و يا داراي 
نسب ناشناس به آنها پرداخته شده، معضل اصلي )مادران 
و زنان بي سرپناه و پرآسيب( را ناديده انگاشته است؛ زناني 
كه چرخ توليد اين موضوع هستند. از ديگر نواقص موجود 
در سند جاري توجه نداشتن ويژه به كودكان و نوجوانان 
معتاد به مواد )مخدر و صنعتي( و ضرورت رســيدگي و 
ارائه خدمات ويژه درمان جسماني، روانشناختي و ايجاد 
شبكه اجتماعي و حمايتي به ايشان است كه ضرورت آن 
در تدوين طرح مشهود است. با توجه به تمام شرايط حاكم 
و بعضا خأل هاي موجود در تنظيم اسناد حقوق كودكان و 
نوجوانان، به نظر توجه ويژه به حقوق كودكان اتباع، حقوق 
اعالمي در حوزه ســالمت و يا خدمات آموزشي به عنوان 

 تدوين ضوابط حقوقی
ود هنگام كودك  برای محدود كردن ازدواج ز
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 سند ملی

حقوق کودکان

این شماره

اما   و   اگرهای سند ملی حقوق  كودك   و   نوجوان
كارشناسان حوزه هاي مختلف در گفت وگو با همشهري از نقاط قوت و ضعف سند ملي گفتند

»سند ملي حقوق كودك و نوجوان« در تاريخ 22شهريور  ماه از جانب رئيس دولت سيزدهم ابالغ شد تا دريچه جديدي در موضوع حمايت از كودكان و نوجوانان گشوده شود. اين سند ملي بر مواردي همچون حقوق قضايي، اقتصادي، سالمت، 
امنيت، آموزش و... در رابطه با كودكان و نوجوان تأكيد كرده است. هر يك از اين مباحث براي رسيدن به مرحله اجرا، نيازمند حمايت از جانب قانون و كارشناسان هستند، به همين منظور به سراغ كارشناسان در حوزه حقوق، مددكاري اجتماعي، 

روانشناسي و... رفتيم و نظر آنها را در رابطه با اين سند ملي و تأثير آن بر موضوعاتي همچون كودكان كار، كودكان و نوجوانان معلول يا كم توان ذهني، ازدواج زودهنگام، فرزندآوري، سرگرمي و آموزش، كودكان آواره و...جويا شديم.

ضمانت اجرايی اين سند در همراهی همه بخش هاست
به نظر ابالغ مصوبه سند ملي كودك و نوجوان در نيل به توسعه 
پايدار باشد؛ تالشي براي ايجاد مسئوليت زيستي در جامعه كه 
بايد از كودكي ايجاد شده و با تغييرات فرهنگي اين مهم را رقم 
بزند. توسعه پايدار كه به دنبال آينده اي مطلوب و بهتر براي جامعه است، براي 
تحقق، راه هايي دارد تا بتوان از بروز مسائلي چون نابودي منابع طبيعي، تخريب 
سامانه هاي زيستي، آلودگي، تغييرات آب و هوايي، افزايش بي رويه جمعيت، 
بي عدالتي و پايين آمدن كيفيت زندگي انسان هاي امروز و آينده جلوگيري كند 
و جامعه اي سالم، با رفاه بيشــتر و فرصت هاي برابرتر ايجاد كند. شروع ايجاد 
احساس مسئوليت زيستي نسبت به موارد ذكر شده و رسيدن به توسعه پايدار 
و همه جانبه مي تواند از كودكي آغاز شود اما ضمانت هاي اجرايي سند ذكرشده براي تحقق اين اصل از 
اهميت زيادي برخوردار است. اين مهم تنها با آموزش مستقيم براي كودكان محقق نمي شود و قرار گرفتن 
چند درس در كتاب هاي درسي مختلف به تنهايي اثرگذار نخواهد بود. دستورات اجرايي بايد به نحوي باشد 
كه در همه سازمان هاي مرتبط با كودك و در راس آن كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و همچنين 
صدا و سيما، بهزيستي، آموزش و پرورش، شهرداري و ديگر سازمان و ارگان هاي مرتبط با كودكان اين هدف 

لحاظ شود. توليد كارتون، انيميشن، كتاب هاي داستاني، نمايش و حتي جلد وسايل مصرفي دانش آموزان 
و هرگونه توليد محتوايي كه براي كودكان صورت مي گيرد در گسترش مسئوليت زيستي كودكان اثرگذار 
است. والدين نيز به عنوان عنصر كليدي در تربيت كودك نيازمند آموزش صحيح در اين خصوص هستند. 
اين آموزش مي تواند از طريق رسانه هاي جمعي، فيلم ها و سريال ها و فضاي مجازي باشد. همچنين حمايت 
از سازمان هاي مردم نهادي كه درباره ترويج مسئوليت هاي زيستي تالش مي كنند، مي تواند در اين راه 

مفيدتر فعاليت كنند. 
عالوه بر خانواده، معلم و مربي به دليل نقش اثرگذار و كليدي كه بر كودك دارند، نيازمند آگاهي بيشتر در 
چگونگي ارائه و آموزش شيوه هاي مسئوليت پذيري به كودكان هستند. دوره ها و كارگاه ها و كتاب هاي 
راهنماي معلمان و مربيان در اين باره مي تواند مؤثر باشد. جان كالم اينكه تصويب اين سند گام بزرگي در 
احياي حقوق كودكان به عنوان آسيب پذيرترين قشر جامعه بوده و نقش كودكي مانند هر نقش ديگري 
داراي حقوق و مسئوليت هايي است، شكي نيست. اما آشنايي كودكان با حقوق شان در جامعه، در كنار 
مسئوليت هاي كودك در مقابل جامعه به عهده سياستگذاران سازمان هاي مرتبط با كودك و خانواده است 
ولي ضمانت اجرايي اين سند، همراهي و هماهنگي همه بخش هاي ذكر شده خواهد بود و درصورت نبود 

اين ضمانت و هماهنگي امكان تحقق اين اصل مهم ناممكن به نظر مي رسد.

زينب ماليي 
روانشناس و مربي كودك

نبود ضمانت اجرايی  برای  حمايت  از  زنان  باردار
يكي از مشكالت جاري كشور تصويب قوانين و مقررات از سوي مجلس شوراي 
اسالمي و ساير نهادهاي قانونگذاري نظير شوراي عالي انقالب فرهنگي، بدون 
پيش بيني ضمانت اجراي اين مصوبات است. هم اكنون جامعه ايران با تراكم 
گســترده قوانين و مقررات روبه روســت كه برخي از آنها بعد از تصويب، اجرايي نشده و هيچ 

مرجعي نيز پيگير اجراي آنها نيست. 
سند ملي كودك و نوجوان نيز در بيشتر مواد مندرج، تكرار مواد قوانين و مقررات تصويبي قبلي 
است كه هيچ ضمانت اجرايي براي حسن اجراي مفاد آن پيش بيني نشده است. يكي از مواردي 
كه در دستورالعمل پيش بيني شده است حمايت حقوقي و قضايي از زنان شاغل باردار و شيرده 
و ايجاد تسهيالت شغلي متناسب با مسئوليت هاي مادري از اين قشر است. اين بخش از اين 
دستورالعمل نيز داراي سابقه قانونگذاري بوده كه متأسفانه بدون ضمانت اجرا بالاقدام مانده است. شايد يكي از داليلي 
كه حقوق اين بخش از شهروندان جامعه مطابق مقررات ازجمله دستورالعمل اخير رعايت نمي شود، پيش بيني نشدن و 
تخصيص ندادن بودجه الزم براي اجراي آن از سوي دستگاه هاي مجري است زيرا يكي از معضالت سيستم قانونگذاري 
كشور، تصويب قانون بدون تخصيص بودجه و امكانات اجراي آن است. زنان باردار صرفا براساس مصوبه مجلس از مرخصي 
بارداري برخوردارند ولي در برخي مراكز اســتخدامي و اداري اين مصوبه قانوني براي شان اجرايي نمي شود و خانم هاي 
باردار ناگزيرند با وجود وضعيتي كه دارند به كار ادامه دهند و اگر هم با مرخصي زايمان شــان موافقت شود پس از پايان 
دوره مرخصي و بازگشت به محل كارشان با جايگزين شدن شخص ديگر به جاي وي و اخراج از محل كار روبه رو مي شوند. 
متأسفانه در راســتاي اجراي مقررات حمايتي از زنان باردار و زناني كه مسئوليت مهم شيردهي به نوزاد خود را بر عهده 
دارند و همزمان شاغل در اداره و سازمان يا كارگاه هاي شخصي هستند، ضمانت اجراي قاطعي وجود ندارد. به رغم تأكيدات 
مقام معظم رهبري بر لزوم افزايش جمعيت كشور و تسهيل ازدواج و فرزند آوري، تمهيدات ضمانتي درخصوص مادران 

باردار و شيرده پيش بيني نشده. 
درست است كه در قوانين مدون موادي به اينگونه تسهيالت آمده است ولي در عمل مديران اداراتي كه اين زنان در آنها 
شاغل هستند از مقررات مربوطه تبعيت نمي كنند و چنانچه كارمندان زن در مقام مطالبه حقوق قانوني خود بر لزوم رعايت 
حقوق زنان باردار و شيرده برآيند با تهديد كسر حقوق و مزايا يا جابه جايي شغل يا حتي اخراج از محل كار از سوي كارفرما 
روبه رو مي شوند. اين معضالت موجب شده كه جوانان به سمت ازدواج تشويق نشوند و زوجيني هم كه با هر سختي تن به 
تشكيل زندگي مشترك مي دهند درصد بااليي از آنان از بچه دار شدن به دليل پشتيباني نشدن قاطع از سوي قانونگذاران 
و نيز مجريان قانون خودداري مي كنند. يكي ديگر از مشكالت زنان باردار و شيرده، گراني خدمات درماني و پيشگيري از 
بيماري در دوران بارداري براي مادر و جنين درون او و نيز گراني هزينه هاي خوراك نوزاد از قبيل شيرخشك و داروهاي 
تقويتي مادر شيرده و نوزادش است كه نبود بيمه درماني براي بسياري از مادران و نيز تحت پوشش بيمه نبودن برخي 
از خدمات درماني مشكالت فراواني براي اين مادران به وجود آورده اســت. يكي ديگر از معضالت زنان باردار و شيرده، 
زنان بزهكار اســت؛ زناني كه به علل مختلف در دام تبهكاري هاي اجتماعي، اقتصادي و اخالقي قرارگرفته و ناگزير از 
تحمل حبس به عنوان كيفر هستند. برخي از زنان محكوم به زندان در دوران سپري كردن محكوميت خويش، فرزند به 
دنيا مي آورند و نگهداري نوزاد در زندان با توجه به مشــكالت مالي مادر و كمبود امكانات رفاهي و بهداشتي و درماني، 
مشكالت بسياري را براي مادرشــيرده و نوزادش به دنبال خواهد داشت. به نظر مي رسد بايستي هيأتي از سوي رياست 
محترم جمهوري به منظور نظارت بر حسن اجراي سند ملي مورد بحث در قوه مجريه تشكيل شود كه وظيفه آن دريافت 
شكايات و انتقادات افراد در رابطه با بي توجهي برخي دستگاه ها به اجراي بهينه اين دستورالعمل و مقررات مشابه آن باشد.

پيمان حاج محمود عطار 
وكيل پايه يك دادگستري

استمرار   در   همراهی  پس  از كشف استعداد
در دنياي امروز تخصص هاي گوناگون و رشته هاي مختلف 
نسبت به گذشته بيشتر شــده و ديگر امر آموزش و كشف 
اســتعداد با امكانات حداقلي مراكز آموزشي ميسر نيست. 
ضعف هاي اساسي در اين راستا اما نبود ابزار و امكانات، فقدان فضاهاي مناسب 
و كارگاه هاي آموزشي، كمبود متخصصان رشته هاي مربوطه و فراهم نبودن 
آموزش عملي به جاي آموزش تئوري اســت. تجربه هاي آموزشي به خوبي 
نشان مي دهد كه آموزش تئوري به كودكان و امتحانات مختلف از آنها، نه تنها 
به پرورش استعدادهاي كودك كمكي نكرده كه باعث دل زدگي از يادگيري 
و استرس ميان دانش آموزان شده است. درصورتي كه در مقابل آموزش هاي 
عملي و كارگاهي، توانايي آنها را افزايش داده و باعث انرژي و عالقه بيشتر كودك به يادگيري، انجام كار 
و رسيدن به نتيجه مطلوب شده است. همين امر نيز در ايجاد اعتماد به نفس مؤثر بوده و عالقه كودك را 
به آموزش افزايش داده است. مصوبه سند ملي حقوق كودك و نوجوان كه به تازگي توسط شوراي عالي 
انقالب اسالمي ابالغ شده است، شايد بتواند فرصتي را براي كشف و پرورش استعداد كودكان و نوجوانان 
فراهم كند. اين سند بايد باعث آن شود تا در آينده مراكز آموزشي به ابزارهاي مورد نياز در رشته ها و فنون 
مختلف مجهز شده و فضاي مناسب براي آموزش هاي عملي و كارگاهي را با توجه به امكانات امنيتي مناسب 

براي كودك با احتساب آسيب هاي احتمالي و رفع آن فراهم آورد. مهم تر آنكه شرايطي را مهيا كند كه در 
مراكز آموزشي شاهد حضور افراد متخصص بوده كه با آگاهي از روش هاي نوين آموزش به كودكان در امر 

يادگيري كمك مي كنند. 
شايد همين سند گامي باشد براي اينكه ما در آينده شاهد حضور جواناني با توانايي و اعتماد به نفس باال در 
استعداد هاي مختلف باشيم؛ جواناني مهارت ديده كه صاحب شغلي مناسب با عالقه و استعداد خود هستند 
و جامعه را به سمت پيشــرفت هدايت مي كنند. اما ايده آل در راستاي اين مصوبه، ايجاد مراكز آموزشي 
كم هزينه يا بدون هزينه است. فراهم سازي شرايط استعداديابي براي همه اقشار جامعه، يعني فضاي مناسب 
با امكانات و ابزارهاي مختلف براي تجربه و آموزش كودكان در همه طبقات اجتماعي. فضايي امن براي 
كودك كه در آن از آسيب هاي جسمي و روحي دور باشد. از سويي جذب افراد متخصص، براي آموزش 
كودكان و استمرار در همراهي كودك پس از كشف استعداد است. بايد به خاطر داشته باشيم كه كودك 
آموزش ديده و استعداديابي شده نبايد رها شود. اين امر حتي مهم تر از كشف استعداد است. بايد شرايطي 
را فراهم كرد كه كودك بتواند در زمينه اي كه استعداد و توانايي دارد، آموزش ديده و متخصص شود. بايد 
شرايطي را فراهم كرد تا كودك آزمون و خطاهايي در راستاي استعدادش كند. اگر كودك را پس از كشف 
استعداد رها كنيم و امكاناتي را براي بروز آن به او نشــان ندهيم، در آينده به جاي حضور افراد توانمند و 

كارآمد، شاهد جواناني سرخورده و افسرده در جامعه خواهيم بود.

فرزانه حسينخاني 
مربي استعداديابي كودك

حقوق كودكان كار   به آنها اعطا نمی شود
سند ملي حقوق كودك و نوجوان در ســال 1393با توجه به 
لزوم تأمين سالمت جسم، روان و امنيت خاطر و اهميت حقوق 
كودكان در جامعه امروز و به منظور دفاع از منافع عاليه حقوق 
كودكان و نوجوانان تدوين شده بود. اين ســند طي روزهاي اخير در دستور كار 
قرار گرفته و از سوي رئيس جمهور به نهاد هاي اجرايي ابالغ شده است. با توجه به 
پيوستن جمهوري اسالمي ايران به پيمان نامه جهاني حقوق كودك با حق شرط 
در سال 1372و تصويب آن در مجلس شوراي اسالمي بايد گفت كه طبق ماده 
9قانون مدني و اعتبار عهدنامه ها در قوانين، ايران متعهد به اجراي تمام و كمال 

كنوانسيون مزبور - با توجه به حق شرط- شد.
 براساس مصوبه هيأت دولت در دي ماه سال 1388، اجراي اين وظيفه از وزارت امور خارجه سلب و بر عهده 
وزارت دادگستري به عنوان مرجع اجراي كنوانسيون حقوق كودك گذاشته شد و تدوين كليات سند از سال 
1393آغاز شد. با توجه به اينكه سند ملي حقوق كودكان، اهميت حقوق كودكان را به صورت كلي بيان مي كند 

و منافع عاليه حقوق كودك را با اشاره به تعريف واژگاني همچون حق هويت، حق امنيت، حق سالمت، حقوق 
فرهنگي، حقوق بازي و ورزش و آموزش و تربيت ذكر كرده و حتي كودكان را ذي حق دانسته است، سؤال اول 
اينجاست ضمانت اجراي سند ملي حقوق كودكان، چگونه براي كودكان كار قابليت اجرايي خواهد داشت و 
متكي به قانون خواهد بود؟ آيا تنها با تعريف واژگان و شناســايي حقوق موجود در سند و بدون تبديل شدن 
آن به قانون حمايتي، مي توان سند ملي حقوق را الزم االجرا دانست و نهاد هاي اجرايي را ملزم به رعايت اين 
دستور العمل اجرايي كرد؟ سؤال دومي كه مطرح مي شود با توجه به نام سند كه مليت را سرلوحه كار قرار داده 
است، مشخص نيست در مورد كودكاني كه پناهنده يا فاقد هويت هستند، به خصوص كودكان مهاجري كه نه 
حق تحصيل به آنان اعطا مي شود و نه حق هويت، چه راهكاري درنظر گرفته شده است؟ كودكان و نوجوانان 
كار و آواره، پناهنده، مهاجر و فاقد تابعيت بايد در چهار چوب قانون مورد حمايت قرار گيرند. نكته حائز اهميت 
كه در  اين ميان وجود دارد، تعريف سن كودكي در قوانين ايران است كه دچار خلل هاي بسياري است. قوانين 
مختلف هركدام سن كودكي را نسبت به موضوعيت و اهميت آن در جامعه تعريف مي كنند و به صورت دقيق 

سن كودكي به عنوان يك سن واحد درقوانين مطرح نمي شود.

سان لي بهنود 
فعال حقوق كودكان

هويت؛ حقوق اوليه كودكان آواره
معموال در همه كشورها داشتن نام و نام خانوادگي، هويت و 
اوراق سجلی از حقوق اوليه افراد است. با توجه به اينكه بيش 
از نيمي از جمعيت آوارگان و پناهندگان را كودكان تشكيل 
مي دهند، توجه به حقوق اين كودكان به عنوان مهم ترين زيرمجموعه حقوق، 
چه در حقوق داخلي دولت ها يا حقوق بين الملل از اهميت ويژه اي برخوردار 
است. كودكان آواره، پناهنده، مهاجر و فاقد تابعيت با توجه به سند ملي حقوق 
كودك و نوجوان، مشمول حقوق كودكان و نوجوانان مي شوند كه بايد بررسي 
كرد و ديد كه آيا اين كودكان از اين حقوق بهره مند هستند يا نه؟ با نگاهي 
اجمالي درجامعه و چهارراه هاي شهر، مي توان از وضعيت اين كودكان به اين 
نتيجه رسيد كه اين كودكان از كمترين حقوق خود بهره مند نيستند. طبق قانون، كودكان و نوجواناني 
كه مشكل تابعيت و هويت دارند و يا شناسنامه ندارند، با مراجعه به فرمانداري و استانداري ها مي توانند 
اين مشكل را حل كنند و اگر اين افراد در خارج از ايران هستند با حضور در كنسولگري، مي توانند مشكل 

خود را حل كنند. 
در اين مراكز به درخواست افراد و با تشكيل كميسيون در شوراي تامين، پرونده اي براي اين افراد به جريان 

مي افتد. با ارائه مدارك و يا حضور شاهدان، محل سكونت و ارائه داليل و مدارك سند سجلی و اوراق هويت 
آنها صادر مي شود. همچنين با توجه به اينكه حقوق كودكان در قوانين به صورت آشكارا و به وضوح آمده 
اســت، بايد ديد چرا اكنون در قالب ســند ملي حقوق كودك و نوجوان به اجراي حقوق كودكان تأكيد 
مي شود؟ شايد بهتر باشد بگوييم، زماني كه بر يك مسئله  روشن و واضح تأكيد مي شود، مشخص است كه 
در اجراي اين قوانين و حقوق كوتاهي شده است. فقدان شناسنامه به معناي بدون هويت ماندن افراد است. 
افراد فاقد شناسنامه از حقوق اوليه انساني محرومند و به احتمال زياد با ميليون ها تبعيض و عدم دسترسي به 
خدمات اساسي نظير سالمت و آموزش مواجه هستند. از آنجا كه اين افراد در آمارها ناديده گرفته مي شوند 
در تصميمات سياستگذاران نيز مورد غفلت قرار مي گيرند. بي توجهي و ناديده انگاشتن ساختاري كودكان 
و جوانان فاقد شناسنامه يكي از چالش هاي مهم سياستگذاري در اين حوزه است كه عالوه بر آنكه موجب 
عدم دسترسي آنان به آموزش و خدمات درماني مي شود، اين اتفاق بدون شك موجب درگير شدن آنها 
با مخاطرات بيشتري نسبت به ديگر افراد مي شود. فضاي مفهومي در قوانيني كه مستقيما مرتبط با اين 
كودكان است، رويكردي طردگرايانه دارد و »طرد مضاعف« را با ايجاد »شروط زماني- مكاني و اجتماعي 
محروميت زا« به اين كودكان تحميل مي كند. اكنون با توجه به اين سند ملي، اين كودكان بايد از حداقل 

حقوق اوليه خود برخوردار شوند.

محمدرضا اصالني 
نويسنده و فعال حوزه كودكان و نوجوانان

بازی، حق مسلم كودكان است
اهميت دادن و ايجاد اســناد حقوقي در حمايت از كودكان و 
نوجوانان مسئله و پديده اي است كه سال هاي زيادي در دنيا 
مطرح مي شود. كشورهاي توســعه يافته از زماني كه متوجه 
شده اند ســرمايه گذاري در دوران كودكي با توسعه يافتگي 
كشور همراه است، اسناد زياد و معتبري در سازمان هاي بين المللي مثل يونسكو 
و ســازمان ملل متحد در حمايت از دوره كودكي و نوجواني تعريف كرده اند و 
خوشبختانه در جامعه ما نيز مدت هاست اين مسئله مطرح شده است و اميدواريم 

روي كاغذ نماند و اجرايي شود.
بازي، نقش بسياري در زندگي كودكان و انسان ها دارد. بازي، تمام زندگي و زبان 
كودكان است. بازي، وسيله ارتباطي كودك با دنياست. كودك در بازي دنيا را 
درك مي كند، فهم خود را در دنيا تغيير مي دهد و تخيلش را پرورش مي دهد. بازي، اثرات زياد در زندگي دارد. 
حتي اهميت بازي در زندگي كودكان به گونه اي اســت كه ماده 31 كنوانسيون حقوق كودكان سازمان ملل 
بازي را به عنوان حق هر كودك بيان مي كند؛ يعني مي گويد كه بازي حق كودك است و بايد آن فضا و امكانات 
را در اختيار كودك بگذاريم. اكنون نيز اهميت اين مسئله در قالب سند ملي حقوق كودكان و نوجوانان بيان و 
استانداردهايي مطرح شده است. دوران كودكي و نقشي كه بازي در آن دارد، مي تواند همچون سرمايه گذاري بر 
آينده كودكان عمل كند. همچنين بايد بدانيم براي اينكه يك سند به درستي اجرا شود، به تيم حرفه اي متشكل 

از روانشناس، متخصص آموزش و متخصص معماري و حتي طراح فضاي شهري نياز داريم كه بتوانند دركنار 
هم ساختاري ايجاد كنند تا مفاد سند در زندگي كودكان به معناي واقعي و علمي اجرايي شود.
اگر قرار است در بازي كودكان حقي به آنها داده شود، بايد موارد زيادي را مورد توجه قرار دهيم.

در طراحي ابزارها و فضاي بازي به روانشناسي كودكان توجه كنيم. اگر قرار است فضاي بازي مخصوص كودكان 
4تا 6ساله باشد، بايد به ويژگي هاي جسمي و شناختي، اجتماعي و ساير ويژگي هاي عاطفي كودكان توجه كنيم 
تا اين فضا بتواند ظرفيت بالقوه را ايجاد كند. ما بايد در طراحي فضاي بازي حتما به ويژگي هاي رشدي كودكان 
و نوجوانان توجه كنيم. يكي ديگر از مهم ترين مسائل، سرانه فضاي تفريحي و بازي است. ما بايد براي هر كودك 
سرانه فضا داشته باشيم كه متأسفانه چنين چيزي وجود ندارد. حتي در فضاهاي بازي شهري نيز كه در برخي 
از نقاط شهر به صورت نمادين ايجاد شده است، هيچ استانداردي وجود ندارد و امكانات زيادي هم فراهم نشده 
است. فضاي بازي كودكان و نوجوانان بايد از چنان اهميتي برخوردار باشد كه در نقشه كشي هاي شهري به آن 
توجه شود و بر تنوع ابزارهاي بازي، استاندارد و ايمن بودن آنها تأكيد شود. اما فضاي شهري و بازي ما از تاب و 

سرسره تشكيل شده كه كيفيت الزم را ندارد و حتي مي تواند براي كودكان خطرناك باشد.
اقدام بزرگ ديگري كه مي تواند تأثير زيادي در زندگي و آينده كودك داشته باشد، تصويب قانوني است كه طي 
آن دولت و جامعه حقوقي براي ايجاد فرصت و موقعيت بازي براي كودك از خانواده ها پاسخ بخواهد. حق بازي 
كودكان اگر به صورت حقوقي ثبت شود و در تمام اجزاي زندگي كودك جاري باشد، جامعه بسيار موفق تري 

خواهيم داشت.

دكتر صابر عبدالملكي 
فعال حوزه كودك و نوجوان و كارشناس 

بازي كودكان

يكي از دســتاوردهاي اصلي و نقاط قوت مندرج در سند 
جاري است.

رسيدن به شرايط ايده آل مستلزم نظارت و پايش عملكرد 
دستگاه هاي اجرايي و متوليان امر در صف است. لذا صرف 
تدوين سند و نظارت نداشــتن الزم بر حسن اجراي آن، 
ضمانتي بر اقدامات آتي نخواهد بود. اهتمام ويژه در اين 
خصوص باعث ارتقا و پيشرفت چشمگير خدمات در سند 
اجرايي خواهد بود. تدوين چهارچوب و يا ضوابط حقوقي 
متقن امكان هرگونه سوءاستفاده از حقوق كودك و اجبار 
آن براي ازدواج هاي زود هنــگام كودكان و يا ايجاد زمينه 
اقدام والدين و يا سرپرســت كــودك را در اين خصوص 

محدود مي كند.
يكي از آسيب هاي اجتماعي مورد تهديد خانواده ها، طالق 
و تأثيرات مخرب جســماني و روانشناختي آن بر والدين 
)كم سن و سال در زمان ازدواج( و آينده كودكان ناشي از 
اين ازدواج هاســت. در هر دو حالت )والد كم سن و سال و 
فرزند ناشي از اين ازدواج( يكي از محورهاي آسيب پذير 

و قابل تامل در تدوين سندهاي حقوقي و حمايتي قلمداد 
مي شود. فارغ از هرگونه موضوعات مرتبط با نحوه تعيين 
سرپرست جديد، داراي صالحيت و يا توان مالي توجه ويژه 
به قربانيان موضوع )والد كم سن و سال و فرزند متولد شده 
از ايشان( اســت. لذا توجه نداشتن به اين جامعه مخاطب 
و به مسائل و موضوعات آســيبي )اجتماعي، جسماني و 
روان شناختي( رشد و شكل گيري شخصيت و آينده اين 
جامعه هدف را با مخاطرات جدي مواجه خواهد ساخت. لذا 
تأكيد بر بهره مندي از متخصصان امر در حوزه روانشناسي 
و يا حتي روانپزشكي عامل اساســي و مهمي در ارتقاي 
سطح علمي و اجرايي اسناد حقوقي قلمداد خواهد شد. 
اعتقاد متخصصان علوم اجتماعي و رفتاري بر اين اســت 
كه فرزندان آينده اين دسته از افراد جامعه هدف، وارثان 
بسياري از معضالت و مسائلي خواهند بود كه نسل به نسل 
و سينه به سينه به جامعه و افراد پيرامون آن انتقال خواهد 
يافت، لذا نگاه به اين مهم، امري ضروري و اجتناب ناپذير 

خواهد بود.



هر دختر و پســري با مجموعه  كاملي از 
حقوق  زاده مي شود و حقوق همه كودكان 
جهان جداي از آنكــه در چه نقطه اي از 
سياره زمين زندگي مي كنند، بايد رعايت شود. از آنجا  كه، بعضي از مردم اين حقوق 
ذاتي را ناديده مي گيرند يا پايمال مي كنند، مجمع عمومي سازمان ملل متحد با 

هدف پيشگيري از سلب حقوق به حق كودكان در 20نوامبر 1989پيمان نامه حقوق 
كودك را در 54ماده تصويب كرد و از 2سپتامبر 1990اجراي مفاد آن الزامي شد. تا 
24شهريور 1400از 197كشور عضو سازمان ملل متحد 196كشور اين پيمان نامه 
را پذيرفته اند و اياالت متحده آمريكا تنها كشوري است كه تاكنون از تصويب آن 

امتناع كرده است.

زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار
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حقوق کودکان

این شماره

چه بايد كرد؟
معرفي مراكز و شماره تماس هايي كه زمان در خطر بودن كودكان و 

نوجوانان مي توانيم از آنها استفاده كنيم
 به همان ميزان كه قوانين الك پشــت وار 
در حال تغيير جامعه هستند، آسيب ها از 
يكديگر پيشي مي گيرند و اين كودكان اند كه 
در اين فراز و نشيب افراط و تفريط زير دست و پاي بي عدالتي و كژفهمي و بي سوادي 
سرپرستان خود هر روز تلفات جاني و رواني بيشتري مي دهند. ما در اينجا قرار است 
به راه هاي حمايتي فعلي از كودكان آسيب ديده پرداخته و مراكز حمايتي را معرفي 
كنيم. از سوي ديگر با شماره ها و كارايي تماس ها در مواجهه با آزار كودكان آشنا 

شويم و خدمات اين مراكز و نيازهاي جامعه را از نظر بگذرانيم.

گزارش؛ راه نخست مسئوليت پذيري
حاال بايد درباره كار كودكان در حوزه هاي مختلف از كودكان چهارراه ها كه روي شيشه 
اتومبيل ها با دست هاي كوچك خود لك نااميدي مي گذارند تا آن دسته كه قدم به 
قدم آسفالت هاي داغ خيابان ها و سرد كوچه ها را پيموده و دستفروشي می كنند تا 
همه آنها كه در ســاختمان ها، كارگاه هاي خانوادگي و غيرفاميلي مشغولند و همه 
فال فروشان و مهاجران بي برگه هويت، كودكان كار اينترنتي را هم اضافه كرد، بي آنكه 
اميد داشت در اين پيشگامي آسيب ها، قانون دستش به اندازه همه اين جاهاي خالي 
پر باشد و چاره جويي كند. حال آنكه در همه اين جاهاي خالي فضاهايي براي آزار و 

سوء استفاده فراهم است. اما ما كجاي اين راه قرار داريم؟
هم اكنون تنها راه مبارزه با هر ناماليمتي و خشونت در قبال كودكان و حمايت از آنان 
گزارش كردن است. گزارش به آن دسته كه مي توانند مجري باشند و كمك گرفتن 
از انجمن هاي مردم نهادي كه در راســتاي نياز و ضعف هاي موجود شكل گرفته اند. 
در اين باره اگر شاهد ابراز خشونت و تعدي و آزار كودكي بوديد يا چنين آزاري را در 
همسايگي خود مشاهده كرديد دو شــماره را از خاطر نبريد؛ 123و 110.اورژانس 
اجتماعي با شماره 123با تماس شــما به آدرس مورد نظر مددكاري براي بررسي 
مشكل پيش آمده فرستاده و نوع آسيب را مشخص مي كند. آن زمان مددكار تصميم 
مي گيرد كودك را از خانواده يا محل آزار جدا كند يا نه. اما اگر با شماره 110پليس 
تماس گرفتيد، با اعزام نيرو به آدرس مشخص شده، نيروهاي پليس درصورت اثبات 
آزار و بررسي الزم با بهزيســتي هماهنگي الزم را انجام داده و كودك را به اين مركز 

منتقل مي كنند.

راه مقابله با آزارگر كودك كار
درباره آزار كودكان كار اما بد نيســت چند نكته را بدانيم؛ اينكه كودك كار از ســن 
كودكي تا 15سالگي را شامل مي شود. از اين رو وقتي كودكي را در محل كار مورد آزار 
كارفرما و... ديديد در تماسي با 110و تهيه فيلم از آزار بدون آنكه كارفرما متوجه اين 
پيگيري شما شود، بايد فرمي را پر كرده و فيلم را به پرونده الصاق كنيد. اما اگر فرد 
مورد نظر بين سنين 15تا 18سال باشد ديگر كودك كار محسوب نمي شود. هرچند 
در اين سن نيز افراد بايد براي كار گواهي الزم را از سازمان تامين اجتماعي اخذ كرده 
و بيمه شده باشند. در اين باره كارشناس تامين اجتماعي است كه تصميم مي گيرد 
كار مورد نظر با سالمت كودك در تعارض نيســت و قادر به انجام است يا نه؟ پس از 
اين بررســي با بيمه، فرد مي تواند در اين گروه سني كار كند. اما هنوز قانوني درباره 
بهره كشي از كودكان مهاجر كه تعدادشان رو به افزايش است و برگه هويت و تابعيتي 

الزم را ندارند وجود ندارد.

همدست آزارگران كودك نباشيم
انجمن هاي مختلفي براي حمايت از كودكان آسيب ديده ايجاد شده اند. اين آسيب ها 
هستند كه فعاليت انجمن ها را تعيين مي كنند؛ از انجمني براي كودكان آسيب ديده 
در برابر حــوادث طبيعي تا انجمن حمايــت از كودك كار، كودك بدسرپرســت، 

بي سرپرست و... .
پس از گزارش آزار كودك درصورتي كه كودك بدسرپرســت باشــد به بهزيستي 
سپرده خواهد شد. اما براساس قوانين جديد  ، درصورت مشاهده آزار و گزارش نكردن 
آن، شاهد )شما( نيز مجرم بوده و شامل مجازات خواهد شد. اين در حالي است كه 
بســياري از مردم از عملكرد مأموران مجري اين قوانين راضي نيستند و معتقدند با 
وجود گزارش هاي انجام شده، پيگيري از سوي مأموران و مددكاران مربوطه صورت 
نگرفته است. با اين حال به نظر مي رسد اين امر نيز ربطي به مسئوليت پذيري و وجدان 

شاهد آزار نداشته باشد.
از اين رو مي توان با گزارش به 110يا 123و تماس بــا انجمن هاي حامي كودك از 
بنياد كودك كه در زمينه آموزش كودكان فعال اســت تا انجمن ياري كودكان در 
معرض خطر، انجمن حمايت از حقوق كودكان، مؤسسه حمايتي خانه مهر كودكان، 
گروه كودكان فرشته اند، مؤسسه مردم نهاد طلوع مهر و دوستي، مؤسسه نيكوكاري 
مهرآفرين و... كه شماره هاي آنها با يك جست وجوي ساده در گوگل قابل دسترس 

است تماس گرفت و از آنها كمك خواست.

نيازمند حمايت قانون هستيم
نياز، رفع نقايص قانوني است و تصميم درباره كودكاني كه امروز به دست خانواده هاي 
خود در اينترنت و... به كار گرفته شــده و هيچ مفري براي مقابله با آنها وجود ندارد. 
كودكان مهاجر بدون برگه هويت كه هر روز به تعدادشــان با توجه به شرايط كشور 
همسايه اضافه خواهد شــد، درحالي كه هنوز براي آمدگان پيشين فكري اساسي 
نشــده و در آمار حاضران نگنجيده اند. نياز حمايت از انجمن ها و سمن هاي حامي 

حقوق كودكان است. 
در اين ميان وضع انجمن ها چندان خوب نيســت. اين سمن ها كه مردم نهاد بوده و 
زيرنظر سازمان بهزيستي فعاليت مي كنند، از هر نوع كمك دولتي محرومند و در اين 
چند سال با وجود مشكالت اقتصادي به وجود آمده در جامعه از حداقل  كمك هاي 
مردمي هم بي نصيب مانده اند. اين انجمن ها و سمن ها تنها با برگزاري مراسم براي 
جمع كردن كمك و گوشه چشم خيران اداره مي شوند كه با شرايط موجود و تسلط 

كرونا حيات شان به خطر افتاده است.
نياز مــا امــروز در جامعه گوش شــنوايي بــراي شــنيدن دردهاي كــودكان و 
مســئوليت پذيري و واكنش به آن اســت. درحالي كه تعداد روزافــزون كودكان 
كار و آســيب ديده، متكدي و آزارديده حاال انگار به اين رخــوت جمعي دامن زده 
 و ديگــر متحير و تحول مان نمي كند. شــايد الزم باشــد وجدان هايمــان را كمي

 قلقلك بدهيم.

برگ آخر

همه چالش هاي اسباب كودكانه 
 صنعت اسباب بازي در ايران مي تواند با جذب سرمايه گذار و كاهش محدوديت ها رونق بگيرد 

صنعت اســباب بازي در جهان، 94.7ميليارد دالر ارزش دارد. اين عددي است كه 
»statista« در سال 2020برآورد و منتشر كرده است. بررسي گزارش هاي جهاني 
نشان مي دهد كه تجارت اســباب بازي همواره تجارت پرسودي بوده  و در 10سال 
گذشته عموما بر مدار رشد مثبت حركت كرده است. در ايران اما مثل خيلي وقت هاي ديگر، خألهاي موجود كار را هم براي 
مصرف كننده، هم براي توليدكننده سخت كرده است. اگرچه آمار قابل اتكايي در اين حوزه وجود ندارد اما برآوردهاي 
همشهري حكايت از آن دارد كه سهم توليدكننده هاي داخلي از بازار اسباب بازي در ايران بين 5تا 10درصد است و چين و 
امارات محبوب ترين كشورهاي مبدا واردات اسباب بازي براي ايران به شمار مي روند. جذب سرمايه گذار، كنترل واردات  
)نه از مسير تحديد يا برخوردهاي قهري(، كاهش محدوديت هاي فرهنگي براي توليد كنندگان و... مي تواند به توسعه 
اين صنعت در ايران كمك كند؛ صنعت مهجوري كه درآمد حاصل از صادرات آن مي توانست جايگزين درآمدهاي نفتي 
ايران شود. براي مثال در سال 97، چين ركورد فروش 3ميليارد دالري در ماه را در حوزه اسباب بازي زد تا درآمد ناشي 
از صادرات اسباب بازي در اين كشور، از درآمدهاي نفتي ايران ) كه هنوز با تحريم هاي شديد آمريكا به كمترين ميزان 

خود هم نرسيده بود(  پيشي بگيرد.

گردش مالي صنعت اسباب بازي در ايران؛ 0.3درصد 
جهان 

آخرين آمار مربوط به ســال 2020اســت. ارزش مالي 
صنعت اســباب بازي در جهان 94.7ميليارد دالر برآورد 
شــده اســت. در ايران اما براســاس آخرين برآوردها، 
گــردش مالي اين صنعــت ســودده، 350ميليون دالر 
اســت كه تنها 15ميليون دالر آن به اســباب بازي هاي 
داخلــي اختصــاص دارد و ايــن در حالــي اســت كه 
17ميليون كــودك و نوجــوان زير 15 ســال در ايران 
هســتند و اين يعني ســهم ايران از اين بازار پر ســود 
 جهانــي تنهــا، 0.3درصد اســت. حامد تاملــي، عضو 
هيأت مديره انجمن توليدكنندگان اسباب بازي به ايسنا 
گفته اســت: در زمينه مصرف اسباب بازي پژوهش هايي 
انجام شده كه خيلي دقيق نيست اما اين پژوهش ها نشان 
مي دهد  كه مصرف سرانه اســباب بازي براي هر كودك 
زير14ســال در ايران حدود 10 تا 20 دالر است. درباره 
صادرات اما دســت ايران در اين حوزه هنوز خالي است. 
اعداد مي گويند كه ارزش صادرات اســباب بازي ايران با 
شيب صعودي از 5ميليون دالر در سال 96به 20ميليون 

دالر در سال 1397رسيده است.
از مصائب توليدكنندگان و راهكارهايي براي نجات 

 صنعت اسباب بازي در ايران به هزار و يك دليل از توسعه 
جامانده است. مهم ترين دليل اين جاماندگي، نداشتن يك 
متولي مشخص و پاسخگو به توليدكنندگان در اين حوزه 
است. هنوز كه هنوز است اتحاديه مستقلي براي اسباب بازي 
وجود ندارد و بخشي از اين صنعت با همه اهميت آن زيرنظر 
اتحاديه خــرازي و بخش ديگر زيرنظــر اتحاديه نايلون و 

پالستيك است.
توليدكنندگان بزرگ اسباب بازي بر اين باورند كه از طرف 
بخش حاكميتــي و دولتي هيچ گونــه حمايت اقتصادي 
از صنعت اسباب بازي در40 - 30 ســال گذشته نشده و 
تاكنون تنها روي كاغذ و به شــكل تئوري، از اين صنعت 
حمايت هاي جزئي شده است. عالوه بر اينها، مشكل توان 
اقتصادي نداشتن مصرف كننده كه سبب خالي ماندن سبد 
خانوار از اسباب بازي شده، يكي ديگر از آسيب هايي است 
كه به اين صنعت وارد و موجب كاهش تقاضا در آن شــده 

است.
رجبي يكي از توليدكنندگان بزرگ اســباب بازي پيش تر 

به ايسنا گفته است: سال هاست كه مي گوييم اسباب بازي 
يك كاالي فرهنگي است اما واقعا به اين گفته اعتقاد داريم؟ 
آيا واقعا در عمل و سياستگذاري ها به اسباب بازي به عنوان 
يك كاالي فرهنگي نگاه كرده ايم؟ من به عنوان يك فعال 
در زمينه اسباب بازي تنها يك درخواست از مسئوالن دارم 
كه اگر به اهميت اسباب بازي در سبد خانوار و تأثيرهايي كه 
كودكان از اين محصول بسيار راهبردي مي گيرند، اعتقاد 
دارند، پس به اســباب بازي به عنوان يك كاالي فرهنگي 
توجه ويژه اي داشته باشــند و حداقل مانند كتاب، در اين 

زمينه نيز سياستگذاري كنند.
رجبي پر بيــراه نمي گويد؛ چرا كــه چالش هاي فرهنگي 
بســياري مانــع رشــد اســباب بازي و افزايــش توليد 
توليدكنندگان داخلي مي شود. از سوي ديگر اگر به توسعه 
توليد داخل فكر مي كنيم، نبايد فراموش كنيم كه نياز به 
برندسازي داريم. شناخت بازار، مخاطب شناسي، تحقيق 
درباره نام هاي موجود در بازار، مطالعات تخصصي در زمينه 
روانشناسي، جامعه شناسي، آواشناسي و... ازجمله مواردي 
است كه بايد هنگام توليد اسباب بازي به آن توجه شود تا در 
اين روند، توان داخلي افزايش پيدا كند و در اين بستر كم كم 

نيروي متخصص هم تربيت شود.
اســباب بازي يك كاال و بازي يك اقدام فرهنگي اســت و 
مي توان با ساخت عروسك هاي بومي، باعث زنده نگه داشتن 

هويت بومي شد.

واكاوي ممنوعيت ها در واردات 
چين، بزرگ ترين صادركننده اســباب بازي به ايران است 
اما همه توليدات اين كشور نمي تواند از مرزهاي ما رد شود. 
ناظران و كارشناسان تعيين شده در اين حوزه محصوالتي 
كه به لحاظ فرهنگي و مذهبي با فرهنگ غالب بر كشور ما 
مغايرت دارد، ممنوع كرده انــد. درصورت توجه نكردن به 
اين خط قرمزها، اسباب بازي هاي ممنوعه وارد شده توسط 
نهادهاي ذي ربط مصادره خواهند شد. واردات عروسك ها 

آوين آزادي 
روزنامه نگار

ايران در مارس 1994و 5سال پس از تصويب پيمان نامه 
حقوق كودك در مجمــع  عمومي ســازمان ملل اين 
كنوانسيون را مشــروط بر آن پذيرفت كه در هر مورد و 
هر زمان كه مفادش در تعارض با قوانين داخلي و موازين 

اسالمي باشد از طرف ايران الزم االجرا نباشد.
پيمان نامه حقوق كودكان برپايه سند قديمي تر »اعالميه 
حقوق كودك« در سال 1923به دست بنيانگذار سازمان 
نجات كودكان نوشته شده اســت. اين معاهده حقوق 
بشر مخصوص افراد زير18سال، دسترسي به نيازهاي 
ضروري شامل غذاي مناسب، آب سالم، امكان تحصيل 
و دريافت شناسنامه، امكان بيان عقايد و انتخاب دين، 
امكان دسترسي به فرصت هاي متناسب با سن، امكان 
دريافت حفاظت از آسيب هاي جسمي و رواني و فرصت 

صحبت كردن با بزرگساالن را شامل مي شود.
چهار هسته اصلي پيمان نامه حقوق كودك عبارتند از:

هيچ كودكي نبايد از تبعيض رنج ببرد.
وقتي درخصوص كودكان تصميم گيري مي شود، بايد 

بهترين مصالح آنها مدنظر قرار گيرد.
كودكان بايد رشد كنند و حق حيات داشته باشند.

كودكان حق دارند آزادانه عقايد و نظرات شــان را ابراز 
كنند و اين نظرات در تمام مســائلي كه به آنها مربوط 

مي شود، بايد مورد توجه قرار گيرد.
هر كشــوري كه پيمان نامه بين المللي حقوق كودك 
را تصويب كرده، موظف اســت مفــاد آن را در قوانين 
داخلي اش اجرا كند و ظرف 2سال پس  از تصويب و پس 
 از آن هر 5سال، گزارشــي دوره اي را به كارگروه حقوق 

كودك ملل متحد ارائه و در آن، وضعيت كودكان را در 
آن كشور تشريح كند و درباره اقدامات دولت براي احقاق 

حقوق كودكان توضيح دهد.

حق بهداشت و حمايت هاي درماني
پيمان نامه حقوق كودك به مراقبت هاي بهداشــتي و 
درماني كودكان توجه ويــژه مي كند و دراين خصوص 
مي گويد كه در همه تصميمات و حل اختالف نظرهاي 
ميان والدين و كاركنان بهداشت و درمان، منافع كودك 
بايد در درجه اول اهميت قــرار گيرد. حق كودك براي 
بيان آزادانه ديدگاه هاي خودش محفوظ است و بنابراين، 
ديدگاه هاي كودك هم در تعيين آنچه به نفعش است، 
نقش محوري ايفا مي كند. هر كودك  حق زندگي دارد 
و از اين رو، كشــورها بايد تمام تالش خودشان را براي 
اطمينان از بقا و رشــد مناســب كودك انجام دهند و 
اين مسئله بايد بخشــي از تمام ارزيابي هايي باشد كه 
درخصوص منافع كودك اتخاذ مي شود. به بياني ساده، 
رعايت اين اصول مي تواند از نقض حقوق ديگر ازجمله 

حق سالمت كودك جلوگيري كند.
پژوهشــي كه ســال 2019 به مناســبت 30سالگي 
 تصويب پيمان نامه حقوق كودك در نشــريه تخصصي 
 BMC International Health and Human Rights
منتشر شد به بررسي تأثيرات مثبت اصول اين پيمان نامه 
در افزايش نرخ واكسيناسيون عمومي كودكان و كاهش 

مرگ ومير آنها بين سال هاي 1995تا 1990پرداخت.
اين پژوهش نشــان مي دهد  كه مرگ ومير نوزادان و 

كودكان زير5 سال در بازه زماني پنج ساله بين 1990تا 
1995به ترتيب 53و 56درصد كاهش يافت و از شيوع 
كوتاهي قد كودكان زير5 ســال 56درصد كاسته شد. 
نرخ واكسيناسيون براي دوز ســوم واكسن ديفتري، 
كزاز و سياه ســرفه 11درصد، براي دوز اول واكســن 
حاوي سرخك 12درصد، براي دوز سوم واكسن فلج 
اطفال 10درصد و واكســن ب ث ژ براي پيشگيري از 
سل 7درصد افزايش يافت. همچنين دسترسي به آب 
سالم و بهداشت عمومي از ســال 2000 به ترتيب 8و 
9درصد بيشتر شد. البته به گفته اين محققان، نمي توان 
لزوما اين پيشــرفت ها را به طور كامــل به پيمان نامه 
حقوق كودكان نســبت داد زيرا بيشتر معيارهاي رفاه 
كودكان به طوركلي با گذشت زمان و حتي پيش  از اين 
پيمان نامه رو به بهبود بود و ســاير تالش هاي جهاني 
براي ارتقاي كيفيت زندگي كودكان در 30سال گذشته 
در كنار مفاد اين كنوانســيون به اين پيشرفت كمك 
كرده اند كه از آن جمله مي توان به كارزار ايمن ســازي 
جهاني كودكان از صنــدوق كودكان ســازمان ملل 
متحد در ســال 1985، اجالس جهانــي كودكان در 
سال 1990و اهداف توسعه هزاره در سال2000 اشاره 
كرد. اما به هررو، نمي توان چشم اندازهاي اجرايي اين 
پيمان نامه را در پيگيري اين برنامه ها ناديده گرفت زيرا 
اين پژوهشگران با تمركز بر دوره 1991تا 1993- سالي 
كه بعضي كشورهاي گروه، پذيرش كنوانسيون حقوق 
كودك را آغاز كردند- دريافتند كه در اين دوره تأثير 
اين پيمان نامه بر كاهش مرگ ومير كودكان زير 5سال 

هدا عربشاهي
روزنامه نگار
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مي شود. به بياني 
ساده، رعايت اين 
اصول مي تواند از 
نقض حقوق ديگر 

ازجمله حق سالمت 
كودك جلوگيري 

كند

برنامه هاي سازمان ملل براي رعايت حقوق افراد زير18سال چه تأثيري بر بهبود شرايط زندگي اين گروه سني 
داشته است؟ 

به حدود يك تا 2مرگ در هزار تولد و گستردگي نرخ پيمان نامه حقوق كودك چطور متولد شد؟
واكسيناسيون به طور متوســط حدود 4تا 5درصد 

افزايش يافت.
يكي از مســائلي كــه در يك ســال ونيم عالم گيري 
كوويد- 19 اهميت بســيار زيادي پيدا كرده اســت، 
بهداشت جسمي و رواني كودكان است. درحال حاضر، 
از 2.2ميليارد كودك جهان يك ميليارد كودك در فقر 
زندگي مي كنند و از امكانات اساســي چون آموزش، 
آب ســالم و مراقبت هاي بهداشــتي محروم هستند. 
عالم گيري كوويد- 19وضعيت را براي تمام كودكان 
به خصوص كودكاني كه در فقر مطلق زندگي مي كنند، 
بسيار دشوار كرده است. به طوري كه صندوق كودكان 
سازمان ملل متحد )يونيسف( در گزارشي نوشته است 
كه 0.3درصد از كل 2.7ميليون موارد فوت ناشــي از 
كوويد-19تا مي 2021)ارديبهشت 1400( مربوط به 
كودكان و نوجوانان زير 20سال بوده كه از اين تعداد، 
60درصد مربوط به فوت نوجوانان 10تا 19ســال و 

40درصد مربوط به كودكان صفر تا 9سال بوده است.
عالوه  بر آسيب هاي جسمي، سالمت رواني كودكان 
هم در اين مدت به شــدت دچار آســيب شده است. 
به عنوان نمونه، نتايج پژوهشي كه گروهي از دانشمندان 
دپارتمان روانشناسي دانشــگاه كالگاري در آلبرتاي 
كانادا انجام داده اند نشان مي دهد كه از ژانويه 2020 تا 
فوريه 2021در سطح جهان، از هر 4كودك و نوجوان 
زير 20سال يك نفر عالئم افســردگي باليني باال و از 
هر 5كودك و نوجوان يك نفر عالئم باليني اضطراب 
را تجربه كرده اســت. نتايج اين پژوهش كه در نشريه 
تخصصي JAMA Pediatrics منتشر شده، حاكي 
از آن اســت كه مشكالت بهداشــت رواني كودكان و 
نوجوانان درطول عالم گيــري كنوني احتماالً دو برابر 

بيشتر از دوره پيش از كوويد-19شده است.
باوجودايــن، گزارش ســاالنه يونيســف درخصوص 
وضعيت كودكان در سال 2020نشــان مي دهد كه 
باوجود عالم گيري كوويد-19، هلند در حفظ سالمت 
روان كــودكان در رتبه نخســت و در حفظ وضعيت 
جسمي كودكان در رتبه نهم و از نظر يادگيري و مهارت 
كودكان در رتبه ســوم جهان قرار دارد. پس از هلند، 
دانمارك با كســب رتبه هاي پنجم در سالمت روان، 
چهارم در حفظ سالمت جسمي و هفتم در يادگيري 
و مهارت كودكان به عنوان دومين كشــوري شناخته 
شده است كه وضعيت سالمت و رفاه كودكان در آن در 

بهترين سطح قرار دارد.
نتايج پژوهش اخير نشان مي دهد كه واكسيناسيون 
عمومي مي تواند تا حد چشمگيري از آسيب هاي روحي 
ناشي از عالم گيري بكاهد. بسياري از كشورها با هدف 
بازگشت كودكان و نوجوانان به كالس هاي حضوري و 
امكان ازسرگيري معاشرت هاي مدرسه، واكسيناسيون 
افراد زير 18سال را آغاز كرده اند كه از آن جمله مي توان 
به كوبا، چين، شيلي، السالوادور، امارات متحده عربي، 
آمريكا، انگلستان، فرانســه، دانمارك، آلمان، ايرلند، 
ايتاليا، اسپانيا، هلند، سوئيس، سوئد، استوني، ليتواني، 
اتريش، مجارستان، اندونزي، سنگاپور، ژاپن، فيليپين، 
مكزيك، برزيل، جمهوري دمكراتيك كنگو، نيوزلند و 

هند اشاره كرد.
ايران هــم كه طي 70ســال همكاري با يونيســف و 
ســازمان جهاني بهداشت، واكسيناســيون عمومي 
كودكان ازجمله ايمن سازي گســترده عليه سل كه 
درنهايت منجر به توليد ملي واكســن ضد سل شد و 
همچنين برنامه ريشــه كني فلج اطفال را پيش برده 
است، در روزهاي اخير به جمع كشورهايي پيوسته كه 
واكسيناسيون عمومي كودكان و نوجوانان باالي 6سال 

عليه كوويد-19را تصويب كرده است.

تاريخچه مختصر پيمان نامه حقوق كودك

يا اســباب بازي هايي كه داراي آوازهاي غربي هســتند، 
ترخيص عروسك هايي نظير باربي كه مسائل غيراخالقي 
را رواج مي دهند، عروسك هايي كه تفاوت هاي جنسيتي 
به وضوح در آنها قابل مشــاهده است، روبات هايي كه آواز 
يا ابزارهاي خشــونت آميز دارند، پازل هاي داراي تصاوير 
برهنه، ماسك هاي بسيار ترسناك و اسباب بازي هايي كه 
بسته بندي آنها داراي تصاوير نامناسب است ممنوع بوده و 
عموما نمي توانند به دست كودكان ايراني برسند، مگر اينكه 

از مبادي قاچاق وارد شوند.

فرصتي، شايد براي توسعه 
حاال اتفاق اگرچه نه تازه اما مثبتي در صنعت اسباب بازي 
كشور افتاده است. در روزهاي پاياني تابستان، سيد ابراهيم 
رئيسي، رئيس جمهور، مصوبه »سند ملي حقوق كودك و 
نوجوان« را براي اجرا به دستگاه ها ابالغ كرده است. تصويب 
ســند ملي حقوق كودك و نوجوان بر صنعت اسباب بازي 
با توجه به ماده7 آن مي تواند بــه توليدكنندگان داخلي 
كمك كند تا با موانع كمتري بر ســر راه توليدشان مواجه 
شوند. ماده7 اين سند به »حق تفريح، بازي و ورزش« براي 
كودكان و نوجوانان پرداخته اســت؛ »كــودك و نوجوان 
حق دارد متناسب با ســن و جنس خود از تفريح، بازي  و 
ورزش كه زمينه  رشد جسمي، رواني، اجتماعي، اخالقي 
و معنوي او را فراهم آورده و متناســب بــا فرهنگ ملي و 
اسالمي باشــد برخوردار شــود.« و همچنين »كودك و 
نوجوان حق دارد از اســباب  بازي  هاي استاندارد مطابق با 
نيازمندي  هاي خود و توانمندي سرپرست قانوني خويش 
بهره  مند شــود.« و در نهايت »كودك و نوجــوان از حق 
دسترســي به امكانات و فضاهاي بــازي، ورزش و تفريح 
 امن و اســتاندارد برخوردار اســت. دولت موظف است در

 اين باره، زمينه ها و بسترهاي مناسب را به ويژه براي اوقات 
فراغت فراهم آورد.«

 بند هاي دوم و ســوم اين مصوبه مشخصا به دنبال توسعه 
صنعت اســباب بازي در ايران است. اين مصوبه اگر به طور 
جدي در دســتور كار قرار بگيرد مي تواند از يك سو منجر 
به توزيع اسباب بازي به شكل عادالنه بين همه كودك هاي 
ايران ) از پايتخت نشينان گرفته تا زادگان مناطق محروم( 
شــود و از ســوي ديگر فرصت هاي توليد، صــادرات و... 

اسباب بازي در ايران را گسترش دهد.
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  ذهن زيباي محرم
  روز تاريخ سازي  زنان ايران

واكنش عالي نويدكيا به بازي دوستانه با 
پرسپوليس؛ كاش شبيه او زياد داشتيم

تيم ملي هندبال اگر امروز قزاقستان را شكست 
بدهد براي نخستين بار روي سكوي آسيايي مي رود. 
تيم ملي فوتبال هم با پيروزي مقابل اردن مي تواند 
براي نخستين بار به جام ملت هاي آسيا صعود كند 
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لوسيانو پريرا در گفت وگو با همشهري جزئيات جالبي را از روند مذاكراتش با استقالل افشا كرده است
 او از اينكه در 38سالگي مورد توجه استقالل قرار گرفته خوشحال است اما درنهايت از ترسي مي گويد كه مانع آبي پوش شدن او شد

اخبار خوبي در مورد 
استقالل نمي شنيدم

13:30 18:30
ايران ايران

اردن قزاقستان
 كريم بنزما شايد اگر حمايت رسانه اي داشت

 از همين حاال بهترين بازيكن سال شده بود

  توپ طال 
صاحب پيدا كرد
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نكته بازي

آماربازي

اصال مي توانيد VAR بخريد

دوران اوج؟

واقعا ارزشش را داشت؟

محســن ربيع خواه بعد از قرار گرفتن 
در ليست مازاد پرســپوليس، راهي 
آلومينيوم اراك شــد، امــا به خاطر 
مصدوميــت ســنگينش فرصــت 
چنداني براي بــازي در اين تيم پيدا 
نكرد. ربيع خواه حاال براي شــروع فصل 
جديد به پديده مشهد پيوسته و گفته: »بايد به روزهاي خوبم در 
پرسپوليس برگردم.« ما هم اميدواريم آقا محسن هميشه سالمت 
باشد، با اين حال هر چقدر فكر مي كنيم دوران اوج مورد نظر را به 
ياد نمي آوريم. خب البته ربيع خواه زحمت زيادي براي پرسپوليس 
كشيد، اما شــايد اگر به جاي برانكو هر مربي ديگري بود، هافبك 
دفاعي بهتري را براي تكميل آن نســل طاليي در پرســپوليس 
برمي گزيد. برانكو چه در تيم ملي و چه در پرسپوليس هميشه از اين 
انتخاب هاي عجيب داشته و در مورد ربيع خواه هم به نظر مي رسد 

فاكتور زحمتكش بودن او، براي پروفسور مهم ترين نكته بود.

بــا تأييد حكــم كميتــه انضباطي در 
استيناف، محمود فكري به دليل فسخ 
يكطرفه قراردادش با باشگاه نساجي 
بايد 2 ميليارد تومان جريمه به باشگاه 
قائم شــهري بدهد. آدم با شنيدن اين 
خبر ياد نخســتين مصاحبه هاي فكري 
مي افتد؛ وقتي بدنش داغ بود و مي گفت: »خانه ام را مي فروشم تا به 
استقالل بيايم.« حاال بايد ديد محمود خان 2 ميليارد را از كدام محل 
تامين مي كند. به طور كلي اما بايد از او پرسيد آيا حضور نصفه و نيمه 
و پرحاشيه اش در استقالل، ارزش اين همه دردسر و هزينه را داشت؟ 
االن از رهگذر آن انتقال چه چيزي براي فكري مانده؟ وجاهت فني و 
تخصصي اش بيشتر شده؟ موقعيت شغلي اش بهبود يافته؟ محبوبيت 
و مقبوليتش افزايش پيدا كرده؟ فقط كلي توهين شنيده و به قول 

خودش شاهد خيانت عده اي درون تيم بوده است. همين!

متريكا

اگر خريدهاي 3تيم مدعي ليگ برتر يعني 

پرسپوليس، سپاهان و استقالل را براساس 7.02
نمرات فني متريكا با هم مقايســه كنيم، 
مشخص اســت كه خريدهاي سپاهان در 
فصل گذشته ميانگين نمره باالتري داشته و از كيفيت بهتري برخوردار 
بوده اند. سپاهان از ليگ برتر ايران 4بازيكن خريده كه 3نفر از آنها نمره 
باالي 7داشته  و جزو برترين بازيكنان ليگ بوده اند. فرشاد احمدزاده فصل 
گذشته با نمره7.22رتبه پانزدهم را در ميان همه بازيكنان به دست آورده 
است. ريگي و مغانلو هم با نمرات 7.19و 7.09در رتبه هاي 27و 36قرار 
گرفته اند. ســپاهان در دروازه هم ميــرزازاد را از نســاجي گرفته كه با 
نمره6.61هفدهمين دروازه بان فصل گذشته شده و نسبت به 3خريد 
ديگر اصفهاني ها خريد ضعيف تري است. در مجموع ميانگين نمرات اين 

4بازيكن 7.02بوده است.

اســتقالل با 6خريــد ليگ برتــري در 

نقل وانتقاالت پركارتر از رقبا بوده و جالب 6.89
اينكه باالترين و پايين ترين نمرات در ميان 
خريدهــاي ايــن 3تيــم متعلــق بــه 
استقاللي هاست. آبي ها امين قاسمي نژاد را خريده اند كه با نمره7.31در 
رتبه هفتم بازيكنان فصل گذشته بوده است. ابوالفضل جاللي)7.09( در 
رتبه35، زبير نيك نفس )6.97( در رتبه69، اميرحســين حسين زاده 
)6.83( در رتبه123، عارف آقاسي )6.70( در رتبه171بازيكنان بوده اند 
و عليرضا رضايي )6.48( هم در رتبه بيست ويكم جدول دروازه بان  ها قرار 
داشته است. در مجموع ميانگين نمرات اين بازيكنان در فصل گذشته 
6.89بوده كه خريدهاي اســتقالل را بعد از سپاهان و با اختالفي ناچيز 

باالتر از پرسپوليس قرار مي دهد.

و اما پرسپوليس؛ از 5خريد پرسپوليس در 

نقل وانتقاالت تابســتاني رضا اســدي از 6.87
تيم هاي خارجي آمده و 4بازيكن ديگر از 
ليگ برتر ايــران به جمــع قرمزها اضافه 
شده اند. هيچ يك از اين 4بازيكن در فصل گذشته نمره باالتر از 7نگرفته اند 
و بهترين نمره را در ميان آنها حامد پاكدل دارد كه او هم جزو 50بازيكن 
برتر ليگ نبوده اســت. پاكدل فصل گذشــته در خط حمله آلومينيوم 
نمره6.98را گرفت و در جدول بازيكنان رتبه60را به دســت آورد. علي 
نعمتي )6.94(، رضا دهقاني )6.86( و عليرضــا ابراهيمي )6.71( نيز 
به ترتيب در رتبه هــاي 80، 111و 166جدول بازيكنان قرار داشــتند. 
ميانگين نمرات اين 4نفر 6.87بوده كه پايين تر از خريدهاي استقالل و 

سپاهان است.

انتظار مي رفت كه پرســپوليس براي جبران كردن 
تعطيلي ليگ و كســب آمادگــي حداكثري پيش از 
بازي با ســپاهان، به دنبال برگزاري مسابقات جدي 
تداركاتي باشــد. با اين حال كمتر كسي توقع داشت 
يحيي گل محمدي بــراي آخرين ديدار دوســتانه 
قرمزها روي سپاهان دست بگذارد. اين يك انتخاب 
غيرمنتظره بــود؛ هم از جهت ســنگيني بازي و هم 
از حيث حاشــيه هايي كــه طي ســال هاي اخير در 
مسابقات 2تيم ايجاد شده است. همين فصل گذشته 
سپاهان پابه پاي پرسپوليس در كورس قهرماني قرار 
داشت و بازي برگشت 2تيم در اصفهان نيز به تشنج 
كشيده شــد. هنوز فيلم داد و فريادهاي داخل تونل، 
توضيحات عجيب افشــين پيرواني در مورد يكي از 
همراهان پرسپوليس و... فراموش نشده است. حواشي 
ســنگين اين رقابت حتي روي بازي پرســپوليس با 
ذوب آهن هم ســايه انداخت و شاهد حمله نارنجكي 
به اتوبوس سرخپوشــان بوديم. در چنين شــرايطي 
پيشنهاد برگزاري يك ال كالسيكوي دوستانه، غيرقابل 
پيش بيني به نظر مي رســيد. با اين حال پرسپوليس 
چنين درخواستي ارائه داد و ســپاهان هم پذيرفت. 
به اين ترتيب 2تيــم روز 16مهر احتمــاال در غياب 

ملي پوشان خود به مصاف يكديگر خواهند رفت.
در همين بين اما گروهي از هواداران 2تيم و به ويژه 
سپاهاني ها نسبت به اين اتفاق موضع منفي گرفتند و 
خوش شان نيامد از اينكه تيم شان براي آماده تر شدن 
پرسپوليس پيش از ديدار با الهالل به اين تيم كمك 

كند. واكنش هايي در ســطح فضاي مجازي و... 
وجود داشــت، اما عكس العمل محرم نويدكيا 
آب پاكي را روي دســت همه ريخت. سرمربي 
موقر سپاهان پس از تساوي بدون گل اين تيم 
برابر گل گهر ســيرجان در يك بازي تداركاتي 

ديگر، به آنها كه اداي تيفوسي ها را در مي آورند 
لقب »خودشيرين« داد و مدعي شــد آدم ها نبايد 
براي عزيزتر كردن خودشــان، مردم را به جان هم 
بيندازند و لذت تماشــاي فوتبــال را از آنها بگيرند. 
بسيار واضح اســت كه نويدكيا به چه كساني اشاره 
مي كند. هم در پرسپوليس و ســپاهان از اين آدم ها 
داريم و هم در تيم هاي ديگر مثل استقالل و تراكتور. 
به قول نويدكيا اينها با جمالتي مثل »من بايد از تيم 
خودم دفاع كنم« جنجال راه مي اندازند. حتما شما 
هم خيلي خوب نطق هاي آتشين و اينستاگرام پسند 
اين آدم ها را به ياد مي آوريد. سرمربي سپاهان حاال 
رودرروي آنها ايستاده و در يك اشاره درست و دقيق 
ديگر مي گويد برگزاري مسابقات دوستانه مي تواند 
از حساســيت هاي كاذب تقابل بين پرسپوليس و 

سپاهان بكاهد.
راستش اين است كه ذهن زيباي محرم را بايد ستود. 
البته كه او هم مثل همه آدم هاي دنيا اشكاالتي دارد، 
اما واقعا سطح فرهنگي ممتازي را در فوتبال آلوده 
ايران معرفي كرده اســت. او عميق و درســت به 
مسائل نگاه مي كند و آدم حسرت مي خورد كه چرا 

امثال نويدكيا اينقدر كم و انگشت شمار هستند.

واكنش عالي نويدكيا به بازي دوستانه با پرسپوليس؛ 
كاش شبيه او زياد داشتيم الحق كه اسم سفر استقاللي ها به امارات براي برگزاري بازي با 

الهالل عربستان را بايد »سفر جادويي« گذاشت. مدت هاست 
كه آن بازي تمام شده، اما همچنان حواشي مربوط به حضور تيم 
در امارات ادامه دارد. از يك طرف بحث از بي انضباطي هاي اردو 
است و اينكه آيا سرمربي شب ها كنار تيم حضور داشته يا نه؟ 
محمود فكري در اين مورد ادعاهايي كرده كه منجر به واكنش 
فرهاد مجيدي و شــكايت حقوقي او شده است. از سوي ديگر 
پرويز مظلومي هم به عنوان سرپرست تيم هنوز حاضر نشده 
گزارش اين سفر را تنظيم كند. مظلومي كه در فرودگاه مورد 
اهانت قرار گرفت و خود اين هم به يك حاشــيه بزرگ تبديل 

شده، گفته لب از لب باز كند، همه  چيز به هم خواهد ريخت!
از طرف ديگر داستان هزينه هاي اين سفر داغ است و رسانه ها 
در مورد ادعاي باشگاه پيرامون مخارج بيش از 200هزار دالري 
برگزاري اين اردو تشكيك مي كنند. باشگاه البته با ذكر جزئيات 
توضيح داده، اما هنوز ابهامات ادامه دارد. بعد از همه اينها هم 
داستان بازگشت 2عضو تيم به تهران بعد از منفي شدن تست 
كروناي آنها پيش آمد. گلر ذخيــره و يكي از اعضاي كادرفني 
استقالل به خاطر مثبت شدن تست كروناي خود ناچار شدند 
بيش از يك هفته در امارات باقي بمانند تا اينكه نهايتا هتل محل 
اقامت شان عذر آنها را خواســت. اين دو نفر گاليه كرده اند كه 
باشگاه براي شان بليت پرواز به تهران را نگرفته و آبروي آنها را 

برده است. باشگاه هم بيانيه داده و از خودش دفاع كرده است.
به هر تقدير ســفر آبي ها به امارات، مســافرت شگفت انگيز و 
عجيبي بود كه نهايتا هم با حذف اين تيــم از ليگ قهرمانان 
آسيا همراه شد. حاال باز خدا را شكر مجيدي پيش از اين سفر با 
حضور در امارات همه  چيز را چك كرده بود! در نهايت اميدواريم 
حواشي مربوط به اين سفر، در همين نقطه به پايان رسيده باشد 

و شاهد داستان جديدي نباشيم.

سفر جادويي
حواشي عجيب حضور استقالل در امارات  ادامه دارد

برنامه بازي ها
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امارات - ايران

ايران - کره جنوبی

لبنان - ايران

سوريه - ايران

ايران - عراق

ايران - امارات

کره جنوبی - ايران

ايران - لبنان

مقدماتي جام جهاني - مرحله نهایي

نقل قول

مهدي پاشازاده، معاون ورزشي باشگاه استقالل: 
»در وضعيتي كه مدیرعامل اســتقالل استعفا 
كرده، من به عنوان معاون باشگاه وظيفه دارم 
خواسته هاي كادرفني و سرمربي تيمم را جویا 
شوم و درصدد رفع آنها بربيایم. بر حسب همين 
وظيفه نامه كتبي براي فرهاد مجيدي نوشتم 
و از او دعوت كردم كه بيایــد و صحبت كنيم 
اما او نيامد. تلفن زدم، جــواب تلفنم را نداد. 
پيامک فرســتادم بازهم پاسخي نگرفتم. من 
به عنوان یک دوست مي خواهم از فرهاد مجيدي 
حمایت كنم. من كه آدم سياسي نيستم، ورزشي 
هســتم و مثل خود فرهاد پيراهن استقالل را 
پوشيدم و حتي كاپيتان تيمي بودم كه او در آن 
حضور داشت. وقتي تيم مدیر ندارد، من معاونش 
حضور داشتم و مي خواســتم از فرهاد بپرسم 
مشكالتش چيست. او اما پاسخي نداد. من واقعا 
باید چه كاري انجام بدهم؟ من خودم هم كاپيتان 
استقالل بودم؛ آیا باید منت بگذارم و بگویم كار 
بزرگي براي تيم كرده ام. فرهاد این تيم را خودش 
بسته و نظرم این اســت كه باید ادامه بدهد اما 
نمي شود هرروز به یک نفر ایراد بگيریم. یک روز 
بگویيم اسپانسر بد اســت؛ یک روز فالن كس 
مشكل داشته باشــد و... اصال فرض را همين 
بگيریم. آن افراد سياسي هستند و بد، من هم 
سياسي هستم؟ من كه بزرگ تر فرهاد مجيدي 
در استقالل بودم و هميشه حمایتش مي كردم.«

دراگان اسكوچيچ در گفت و گو با روزنامه كروات 
»نووي ليست« چاپ ریكا: »بازي با امارات و كره 
مي تواند یک پاي ما را به جام جهاني برساند و 
درصورت پيروزي در این دیدارها به هدف بزرگ 
خود نزدیک تر خواهيم شد. هميشه عدم تعادل 
خاصي در تيم هاي مختلف وجود دارد چون همه 
بازیكنان در ســطح باالیي نيستند اما ما خط 
حمله اي در ســطح جهاني داریم و حتي شاید 
خط حمله اي بهتر از تيم ملي كرواسي. بهترین 
بازیكن پورتو یعني مهــدي طارمي را داریم. 
سردار آزمون دیگر مهاجم ما ست كه در 3سال 
اخير یكي از بهترین گلزنــان زنيت در ليگ 
روسيه بوده است و عليرضا جهانبخش كه در 
فاینورد بازي مي كند. همچنين بازیكنان دیگري 
هستند كه در آاِك یونان، شارلواي بلژیک و غيره 
بازي مي كنند. اینها بازیكناني هستند كه رئال 

مادرید هم براي آنها نمي تواند بزرگ باشد.«

اميرحسين اعظمي|  لوسيانو پریرا مهاجم 
برزیلي فوالد خوزستان، یكي از بازیكنان 
مورد نظر فرهاد مجيدي براي پيوستن به 
استقالل بود. مجيدي به مدیران استقالل 
تأكيد كرده بود كه تحت هر شرایطي این 
بازیكن را به خدمت بگيرند ولي با وجود 
مذاكرات جدي كه ميان استقالل و شيمبا 
شكل گرفت، درنهایت حضور این بازیكن 
در جمع آبي هاي پایتخت منتفي شد. حتي 
طرفين یک پيش نویس قرارداد هم امضا كرده 
بودند ولي اتفاقاتي رخ داد كه شيمبا استقاللي 
نشــد. با این بازیكن از طریق مدیربرنامه هایش 
درخصوص عدم حضور در استقالل و مسائل مختلف 
دیگر صحبت كردیم كه او به ســؤاالت همشــهري 

ورزشي پاسخ داد.

   بعد از اتمام جام حذفــي و قهرماني فوالد، 
خبرهاي مختلفي در مورد حضور تو در استقالل مطرح 
شد و حتي گفته مي شد كه حضورت در این تيم قطعي 

است. چرا درنهایت رفتنت به استقالل منتفي شد؟
ابتدا بايد از شما تشكر كنم كه خيلي صريح و شفاف اين موضوع 
را پيگيري مي كنيد. استقالل يكي از تيم هاي بزرگ ايران است 
كه در آسيا هم مطرح است و بازيكنان ايراني و يا خارجي شاغل 
در ايران دوســت دارند در اين تيم بازي كنند. روز بعد از فينال 
جام حذفي از طرف باشگاه اســتقالل با من تماس گرفته شد و 
درخواســت همكاري را مطرح كردند. خيلي بابت اين موضوع 
خوشحال شدم كه با وجود 38سال سن يكي از بهترين تيم هاي 
ايران درخواست همكاري داده است. از طرفي هم تغييرات كادر 
فني و مديريتي در باشگاه فوالد باعث شــده بود كه هيچ گونه 
تماســي با بنده گرفته نشــود و به اين خاطر مذاكرات اوليه با 
استقالل آغاز شد. البته خودم در برزيل بودم و با مدير برنامه هايم 
به صورت حضوري صحبت كردنــد و با بنده هم از طريق تماس 

تصويري در تماس بودند.

  حتي به توافق هم رسيدید، درست 
است؟

بله، از نظر مالــي هم به توافق رســيديم. تقريبا 
همه  چيز براي پيوســتن من به استقالل آماده 
بود و حتي يك پيش نويس هم امضا شــد كه 
يك هفته اعتبار داشــت و قرار شــد قرارداد 
رسمي و اصلي را بفرســتند تا امضا كنم. در 
آن پيش نويس بحث مبلغ پيش پرداخت كه 
بايد به من داده مي شــد گنجانده نشده بود و 
البته من هم اين را شــنيده بودم كه ممكن بود 
پنجره نقل و انتقاالت اســتقالل تا حل نشــدن 
پرونده استراماچوني بسته باشد. از استقالل خواستم 
پيش پرداختي به من بدهد كه بتوانم با خيال راحت بيايم و 
با مشكل مواجه نشوم. 5روز از امضاي پيش نويس گذشته 
بود كه مديريت باشــگاه فــوالد تغيير كرد و ســرمربي را 
هم درنهايت انتخاب كردند. مديران فــوالد با من و مدير 
برنامه هايم صحبت كردند ولي مــن گفتم كه تا يك هفته 

نمي توانم با تيمــي مذاكره كنم و با اســتقالل يك پيش نويس 
امضا كرده ام. طبيعتا فوالد بايد چند روز صبر مي كرد و سرانجام 
مهلت يك هفته اي پيش نويس قرارداد با استقالل تمام شد و به 

نتيجه اي هم نرسيديم.

  حتما در آن مقطع در جریــان اختالف هاي 
مدیریت و كادر فني استقالل هم قرار داشتي؟

بله، همينطور است و چيزهاي زيادي در اين زمينه شنيدم. واقعيت 
اين است كه ترسيدم به اســتقالل بروم. از طرفي بايد خيلي زود 
خودم را به امارات مي رساندم و در آنجا قرنطينه مي شدم. همه اين 
مسائل دست به دست هم داد تا درنهايت اتفاقات ديگري رخ دهد. 
باشگاه استقالل هم درنهايت نتوانست مذاكرات را به شكل مثبت 
جلو ببرد و من هم با توجه به اينكه به جو فوالد عادت كرده بودم، 
دوست داشتم بمانم. خصوصا اينكه باشــگاه هم بعد از تغييرات 
مديريتي خيلي تالش كرد تا من را حفــظ كند. از طرفي پنجره 
فوالد هم بسته بود و دوست داشتم با ماندنم به اين تيم كمك كنم.

  بهتر نبود كمي صبر مي كردي؟
من اخبار خوبي در مورد اســتقالل نمي شــنيدم و مســئوالن 
فدراسيون يك روز مي گفتند پنجره استقالل باز است و يك روز 
مي گفتند استقالل نمي تواند بازيكن خارجي بگيرد. من هميشه 
دوست دارم در محيطي آرام باشــم و تمركزم را از دست ندهم. 
خيلي ها با من تماس گرفتند و توضيح دادند كه وضعيت استقالل 
چطور است. از طرفي خيلي از بازيكنان خارجي هم در استقالل 
با مشكل مواجه شدند. استقالل آن اوايل واقعا پيگير بود ولي در 
ادامه مشكالت مديريتي و اختالف با كادر فني شرايط را سخت 
مي كرد. من با توجه به شرايطي كه در برزيل داشتم و همچنين 
بحث قرنطينه، نمي توانستم به بازي با الهالل هم برسم ولي نكته 
مهم اين بود كه بعد از امضاي پيش نويس قرارداد، اتفاق جديدي 
رخ نداد. من استقالل و هوادارانش را دوست دارم و شايد قسمت 
اين بود به استقالل نروم و در خوزستان بمانم. خيلي از هواداران 
استقالل در آن هفته ها به من پيغام دادند و حاال به آنها مي گويم 
كه براي من بسيار باارزش و قابل احترام هستند. من يك بازيكن 
خارجي هستم و اميدوارم درك كنند كه وقتي ذهنم بابت برخي 
مســائل درگير مي شود، ممكن اســت در تصميم گيري ترديد 
داشته باشــم. باز هم تأكيد مي كنم كه در يك مقطع رسانه ها 
خبرهاي خوبي از استقالل نمي دادند و مسئله مهم تر اين بود كه 
بعد از امضاي پيش نويس قرارداد، ديگر اتفاق جديدي رخ نداد. 
با اين حال از اين خوشحالم كه تيم مطرحي مثل استقالل به من 
پيشنهاد داده بود، در دنياي فوتبال گاهي اوقات شما انتظار يك 

اتفاق را مي كشيد ولي همه  چيز به شكل ديگري تغيير مي كند.

  فكر مي كني فوالد امسال نتایج خوبي بگيرد؟
امسال كادر فني و مديريت باشــگاه تغيير كرده و حاال شرايط 
جديدي را تجربه مي كنيم. چند بازيكن جدا شدند و البته به دليل 
بسته بودن پنجره نتوانستيم بازيكن جديد جذب كنيم كه اين 
موضوع مسئوليت ما را سنگين تر مي كند. با اين حال اميدوارم 
فصل خوبي را رقم بزنيم. من با فوالد قهرمان ليگ و جام حذفي 
شــدم و اميدوارم دوباره اتفاقات خوبي براي فوالد رخ دهد. من 
فوالد و هوادارانش را دوست دارم و مي خواهم هميشه خوشحالي 

آنها را ببينم.

 اخبار خوبي  
در مورد استقالل نمي شنيدم

لوسيانو پریرا در گفت وگو با همشهري جزئيات جالبي را از روند مذاكراتش با 
استقالل افشا كرده است.  او از اینكه در 38سالگي مورد توجه استقالل قرار گرفته 

خوشحال است اما درنهایت از ترسي مي گوید كه مانع آبي پوش شدن او شد 

فدراســيون فوتبال براي ميزباني از 
كره جنوبي در ورزشگاه آزادي، ناچار 
شده به هر شكل ممكن تجهيزات 
مربوط بــه كمــك داور ويدئويي 
را فراهــم كنــد. گفته مي شــود با 
رايزني هاي صورت گرفته در اين زمينه، 
VAR مورد اســتفاده در بازي با كره، اجاره اي خواهد بود. البته 
جاي نگراني نيست، چرا كه به نظر مي رسد با احكام جديد كميته 
انضباطي و اخالق، قشــنگ اجاره اين تجهيزات جور شده است! 
تا جايي كه به افراد دانه درشــت مربوط مي شود، در احكام جديد 
محمدحســين كنعانــي زادگان 200 ميليون، فرهــاد مجيدي 
50 ميليون و فرشيد اســماعيلي 5 ميليون تومان جريمه شده اند. 

حاال كاري به بقيه محكومان و مبلغ جريمه آنها نداريم، اما به نظر 
مي رسد همين مقدار هم براي اجاره VAR كافي است. اصال 

با صدور چند حكم ديگر، شايد بشود اين تجهيزات را به طور 
قطعي خريداري كرد!

ذهن زيباي محرم
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ساعت15 امروز فينال ليگ قهرمانان اروپا تكرار مي شود. آن مسابقه را 
چلسي يك بر صفر از منچسترسيتي برد و حاال وقت انتقام گوارديوال 
از توماس توخل اســت. توخل هر 3بازي آخرش را از پپ برده. ديه گو 
سيمئونه، ســرمربي اتلتيكو مادريد كه خودش استاد بازي تدافعي 
است، درباره اين چلسي مي گويد: »وقتي مقابل چلسي بازي مي كنيد، 
به باخت فكر مي كنيد. آنها پيروز مي شوند و دروازه خود را بسته نگه 
مي دارند. هيچ  كس مايل نيست در برابر آنها بازي كند.« عملكرد دفاع 
چلسي زيرنظر توماس توخل، 38بازي، 24كلين شيت و 19گل خورده 

بوده است.

    دروازه بان هاي 2تيم يعني مندي و ادرســون با 19كلين شيت بهترين 
عملكرد را در بسته نگه داشتن دروازه شان در سال2021 داشته اند. مقايسه 

كنيد با كورتوا كه 15بار و نوير و آليسون كه 13 كلين شيت داشته اند.
   حتي كپاي پراشتباه هم زيرنظر ســرمربي آلماني پيشرفت كرده. او در 
صعود تيمش به دور بعدي جام اتحاديه در ضربات پنالتي مقابل استون ويال 
درخشيد و تعداد پنالتي هاي مهار كرده اش را براي چلسي به عدد 7 رساند كه 
يكي از ركورد پتر چك افسانه اي بيشتر است. كپا از زمان ورود توماس توخل 
تنها 2 گل دريافت كرده و البته زياد هم به بازي گرفته نشده. او در اين بازي ها 
26مهار موفق داشته كه 4 تاي آن موقعيت تك به تك بوده. او در 170بازي 

41كلين شيت داشته كه بيشتر آنها در بيلبائو بوده است.
   جك گريليش با دادن 16پاس كليدي ركورددار بيشترين پاس كليدي 
در اين فصل ليگ برتر است. اين در حالي است كه كوين دي بروين به عنوان 
سلطان پاس گل و خلق موقعيت هنوز در اين فصل موفق به خلق گل يا گلزني 
نشــده. او در كنار ستارگاني مثل مسي، ســانچو، هري كين )كين در جام 
اتحاديه براي تاتنهام گل زد(، كومان، كوتينيــو، حكيم زياش و گريزمان 
بازيكنان سرشناســي هســتند كه در اين فصل هنوز نه گلــي زده اند و نه 

پاس گلي داده اند.
   الپورت و جان استونز به دليل مصدوميت، 2هفته در دسترس نخواهند 
بود و  در 3ديدار حساس آينده منچسترسيتي مقابل چلسي، پي اس جي و 

ليورپول غايب هستند.

   در بازي هاي رودررو بين 2تيم آمار به سود چلسي است؛ با 71برد در برابر 
59باخت و 39تساوي.

   در سال2008 در همين روزها )پنجشنبه( شيخ منصور بن زايد آل نهيان 
مالكيت منچسترسيتي را به عهده گرفت و با صرف هزينه هاي هنگفت و بدون 

رعايت فيرپلي مالي اين تيم را به تيمي رقابتي و مدعي قهرماني تبديل كرد.
   اين بازي از يك منظر ديگر هم قابل  بررسي است و آن تعداد زياد بازيكنان 
رنگين پوست نزد 2تيم، مخصوصا در چلسي است. لوكاكو كه به تازگي به ليگ 
برتر برگشته، نسبت به نژادپرستي واكنش نشان داده و از يوفا انتقاد كرده: 
»شما سوپرليگ را در يك روز جمع كرديد، اما قادر به مقابله با نژادپرستي 
نيستيد! به نظرم بايد كاپيتان ها همراه با 4-5 بازيكن از هر تيم جمع شوند و با 
رؤساي ليگ  برتر، فيفا و حتي اينستاگرام براي حل كردن اين موضوع چاره اي 
بينديشند. فوتبال پديده اي اجتماعي براي لذت بردن همه افراد جامعه  است 

و نمي توانيم از اين لذت به دليل وجود برخي افراد بي سواد بي بهره شويم.«
   من ســيتي در دور بعدي جام اتحاديه كه در 4 دوره از 5دوره 

اخير  آن را فتح كرده، بايد با وســتهم روبه رو شــود كه 
منچستريونايتد را از دور رقابت ها كنار زد و چلسي 

هم از ساوتهمپتون پذيرايي مي كند. سيتي از بس 
در اين چند سال جام اتحاديه برده، فيل فودن 
اسم سگ جديدش را گذاشته Carabao كه نام 
جديد جام اتحاديه اســت. مرحلــه بعدي جام 

اتحاديه در تاريخ 26 و 27اكتبــر )4و 5 آبان( برگزار 
خواهد شد.

  فينال تكراري
بعدازظهر امروز چلسي و منچسترسيتي ديداري 

انتقامي دارند

درحالي كــه در ماه هاي اخير بحث رســيدن توپ طال به 
ستارگاني مثل مسي، لواندوفســكي و حتي جورجينيو 
بود، كريم بنزما طوري در رئال بازي مي كند انگار هماهنگ 
كرده تا توپ طالي امسال را به او بدهند. اگر عملكرد يك 
بازيكن در طول ســال2021را درنظر بگيريم، كريم چيزي 
براي دريافت اين جايزه كم نــدارد. بقيه در مقاطعي دچار 
افت شــدند اما بنزما هرگز افت نكرد. حتي لواندوفسكي 
هم به تازگي از او تمجيد كرده. همه كريم را قبول دارند اما 

تبليغاتي روي او نيست تا صاحب اين عنوان شود.

    مهاجم رئال كه پس از 5/5 ســال به تيم ملي برگشت و در 
يورو هم يكي از موفق ترين بازيكنان فرانسه بود، حتي يك روز 
افت هم در اين سال نداشته است. او با 2 گل و 2 پاس گل در بازي 
آخر رئال در پيروزي 6بــر يك مقابل مايــوركا تعداد گل ها و 
پاس هايش را در 6بازي فصل جديد به 8و 7رساند و خودش در 

الليگا 200گله شد.

    كريم با اين 200گل به رده دهم جدول بهترين گلزنان تاريخ 
الليگا رسيد، آن هم پس از389 بازي. مســي )474(، رونالدو 
)311( و تلمو سارا )251( بهترين گلزنان ادوار اين ليگ هستند. 
مسي در 520بازي به صدر رسيد و كريستيانو در 292بازي به 
رده دوم. نرخ گلزني كريم 0/52 گل در هر بازي الليگاســت، 
مسي 0/82 گل و كريستيانو 0/94 گل در هر بازي. بنزما تا رده 

پنجم كه در اختيار رائول است تنها 29گل ديگر فاصله دارد.
    در سال2021لواندوفسكي با 31گل و 3پاس گل بيشترين 
تأثير را روي گل هــاي تيمش بين همــه مهاجمان ليگ هاي 
اروپايي بر جاي گذاشــته، بنزما بــا 23گل و 11پاس، هالند با 
24گل و 7پاس، مســي با 23گل و 8پاس و امباپه با 19گل و 

6پاس گل در رده هاي بعدي جاي دارند.
    بنزما همچنين تبديل به نخستين بازيكن قرن 21شد كه 
توانســته در 6 بازي اول الليگا روي 15 گل )8 گل و 7 پاس گل( 
تأثير مستقيم بگذارد. با اين اتفاق او از ركوردهاي كريس رونالدو 
14 گل )13 گل و يك پاس گل( در فصــل 15-2014 و ليونل 

مسي 13 گل )8 گل و 5 پاس گل( در فصل 12-2011 عبور كرد. 
بنزما در مجموع 527دقيقه بازي در اين فصل، 8گل و 7پاس گل 
داد كه مي شود هر 35دقيقه يك تأثيرگذاري روي گل و تأثير 
روي 71درصد گل هاي تيم. اين بهترين شروع يك بازيكن در 

قرن 21 الليگا محسوب مي شود.
    كريم در فهرست بهترين گلزنان تاريخ باشگاه در الليگا هم 
به رده چهارم صعود كرد. او تنها 16گل از دي اســتفانوي كبير 
كمتر زده اســت. رونالدو و رائول در رده هــاي اول و دوم جاي 
گرفته انــد. او در مصاحبــه اي گفته كه از بيــن اين 200گل، 
نخســتين آنها را انتخــاب مي كند كــه در برنابئــو و با پاس 

فان نيستلروي وارد دروازه خه رس كرده بود.
    كريــم بنزما در اين فصــل الليگا 8گل زده كــه هم اندازه 
تيم هاي مدعي مثل بارسلونا و سه ويا است. بهترين خط حمله 
الليگا هم اكنون به اين شكل است؛ رئال مادريد 21، والنسيا 11، 
رايو وايكانو 10، اتلتيكو مادريد 9، كريم بنزما 8، بارســلونا 8، 

سويا 8گل!

جهان

ايران

نگرانيازتاريخالكالسيكو

گلزنيدرهمهدقايقغيرممكن

بيرانوندباالخرهدرتركيببوآويشتاآفتابيشد

تاريخ و ساعت برگزاري ال كالسيكوي رفت در نوكمپ مشخص 
شد، درحالي كه هواداران بارسلونا بعد از رفتن مسي اميدي به 
نتيجه گيري در اين مسابقه ندارند. ال كالسيكو ساعت18:45 
روز يكشنبه، دوم آبان برگزار مي شود. فعال بارسلونا در دو بازي 
پياپي حريف گرانادا و كاديز نشده و به تساوي مقابل اين 2 تيم 
گمنام تن داده. همه هواداران ، بازيكنان و مديران خواهان تغيير 
اين روند هستند كه با اخراج رونالد كومان و پرداخت خسارت 
12ميليون يورويي به اين مربي هلندي امكان پذير اســت. اما 
به نظر مي رسد تا فيفادي بعدي و پس از ديدار با اتلتيكومادريد، 
كومان در پست خودش ابقا شــود. روبرتو مارتينس و تن هاخ، 
سرمربيان تيم ملي بلژيك و تيم آژاكس درباره پيشنهاد بارسا 
ابراز بي اطالعي كرده اند. تيري آنري هم به ليست گزينه ها اضافه 
شده اما كارنامه پرباري ندارد. مربياني كه فعال بدون تيم هستند 
به اين ترتيب هستند؛ زين الدين زيدان، آنتونيو كونته، آندره آ 
پيرلو، جنارو گتوزو، ارنستو والورده، فرانك لمپارد، پائولو فونسكا، 
فرانك دي بوئر، رودي گارسيا، لوسين فاوره، ديگو مارتينس، 
كيكه ستين، خوزه لوييس منديليبار، آندره وياش بواش، خاوي 

گارسيا، آندري شوچنكو و كيكه سانچز فلورس.

لوئيس سوارس، مهاجم 34ساله و اروگوئه اي اتلتيكومادريد 
با گلزني در ديدار اين هفته تيمش مقابل ختافه در دقيقه78، 
موفق شد در همه دقايق ممكن گل بزند. او در دقايق ناممكن، 
يعني در دقايق تلف شــده هم گل هايي زده است. او در طول 
دوران فوتبالش از دقيقه يك تا 97 موفق به گلزني شده بود 
و تنها دقيقه اي كه در فهرســت گل هايش خالي بود، همين 
دقيقه78 بود. اتلتيكو بــه لطف 2 گل او باز هــم ناپلئوني و 
در وقت تلف شده موفق به كســب پيروزي شد. دقيقه82 با 
14گل، بهترين دقيقه براي گلزني سوارس محسوب مي شود. 
او همچنين سال گذشته در چنين روزي پس از 6  فصل حضور 
از جمع آبي اناري ها جدا شــده بود تا بارســايي ها در فصلي 
كه به اندازه كريم بنزما گل زده اند حســرت از دســت دادن 
مهاجمي در اين سطح را بخورند. او با به ثمر رساندن 21 گل 
در 32 بازي با پيراهن اين تيم تبديل بــه يكي از اصلي ترين 
اركان قهرماني اتلتي در رقابت هاي الليگاي فصل گذشــته 
شد. لوئيس سوارز به سومين بازيكن تاريخ پس از كريستيانو 
رونالدو و زالتان تبديل شــد كه در تمام دقايق فوتبال موفق 

به گلزني شده است.

فاصله داشتن با تركيب اصلي و اختالف نظر با سرمربي تيم، 
اصلي ترين داليل بيرانوند براي ترك رويال آنتورپ به شــمار 
مي رفتند اما مدت كوتاهي پس از پيوستن به بوآويشتا در ليگ 
پرتغال هم، اين گلر هنوز نتوانسته خودش را به عنوان يكي از 
مهره هاي ثابت اين باشــگاه تثبيت كند. بيرو بعد از چندين 
هفته نيمكت نشيني، باالخره در مسابقه ليگ كاپ روبه روي 
فريرا درون دروازه تيمش قرار گرفت. او بعد از 6 هفته متوالي 
نيمكت نشيني، باالخره با شماره 90براي بوآويشتا بازي كرد 
و نخستين تجربه رسمي اش در اين تيم را پشت سر گذاشت. 
اين نخستين نمايش رسمي ســنگربان شماره يك تيم ملي 
در فوتبال پرتغال نيز به شــمار مي رفت. ســتاره بنفش پوش 
بوآويشتا، 20 دقيقه پس از شروع اين نبرد نخستين گلش را 
دريافت كرد. با اين حال بوآويشتا در ادامه به مسابقه برگشت 
و با زدن 2 گل، حريف را شكســت داد تا نخستين تجربه بيرو 
روي خط دروازه اين تيم، پايان خوشايندي داشته باشد. با اين 
حال بعيد به نظر مي رسد كه سنگربان ايراني بوآويشتا فعال به 
تركيب اصلي تيم در ديدارهاي حساس ليگ راه پيدا كند. اين 
يك چالش بزرگ براي گلري است كه در سال منتهي به جام 
جهاني، براي بيشتر بازي كردن تيم سابقش را به مقصد پرتغال 

ترك كرده است.

توپ طال صاحب پيدا كرد
كريم بنزما شايد اگر حمايت رسانه اي داشت، از همين حاال بهترين بازيكن سال شده بود

مبعلي: خوشبختانه تيم ملي تهاجمي تر شده

ايمان مبعلي كه در پيكان 
و اســتقالل خوزستان 
به عنوان بازيكن، شاگرد 
عبداهلل ويســي بود حاال در كادر فني فوالد خوزستان 
حضور دارد. ايمان بعد از اينكه با پيشنهاد ويسي و فوالد 
مواجه شد درنهايت اين پيشــنهاد را پذيرفت و حاال 
دوباره به تيمي برگشته كه در دوران فوتبالش روزهاي 
فوق العاده اي را در آن پشت ســر گذاشــت. با مبعلي 

درخصوص شرايط فعلي فوالد صحبت كرده ايم.

  در مورد حضورت در فوالد صحبت كن. به نظر 
مي رسد احساس خوبي بابت بازگشــت به تيم سابقت 

داري؟
من زماني كه افشين قطبي در فوالد بود به مدت نيم فصل در 
كادر فني حضور داشــتم. فوالد تيمي است كه كارم را اينجا 
شــروع كردم و خاطرات زيادي از حضــور در اين تيم دارم. 

من يك خوزستاني هستم و خوشــحالم كه دوباره به فوالد 
برگشتم. در پيكان و استقالل خوزســتان به عنوان بازيكن 
با عبداهلل ويســي كار كرده بودم، او مربي باتجربه اي است و 
عملكردش در اين سال ها مشخص است. اميدوارم كه فصل 

خوبي را رقم بزنيم.

  فوالد با جواد نكونام در سال اول سهميه آسيا 
گرفت و در ســال دوم به قهرماني رسيد. فكر نمي كني 
عملكرد فوالد در 2 سال گذشــته توقعات را از شما باال 

ببرد؟
طبيعتا فوالد در اين دو سال عملكرد خوبي داشت و نمي توان 
زحمات مربيان قبلي را ناديده گرفت. البته فوالد فصل گذشته 
در ليگ برتر هفتم شد ولي طبيعتا وقتي تيمي در جام حذفي 
قهرمان مي شــود بايد گفت كه عملكرد خوبي داشته است. 
شايد نتايج در ليگ چندان خوب نبود ولي در مجموع فوالد 
فصل خوبي را پشت سر گذاشت و بايد از كادر فني و بازيكنان 

به نيكي ياد كرد. طبيعتا مــا هم اين هدف را دنبال مي كنيم 
كه بتوانيم از شروع مسابقات نتايج خوبي بگيريم ولي اعتقادم 

اين است كه انتظارات بايد منطقي باشد.

  منظورتان چيست؟
به هرحال فوالد چند بازيكن مهم خودش را از دست داد و از 
طرفي پنجره نقل و انتقاالتي بسته است و ما هنوز نتوانستيم 
بازيكن بگيريم. اين در حالي است كه تيم هاي ديگر بازيكنان 
مورد نظرشــان را جذب كرده اند و با اين شرايط االن خيلي 
سخت اســت بتوانيم بازيكني را به فوالد اضافه كنيم كه از 
لحاظ فني در سطح بااليي باشد. منظورم اين است كه اكثر 
بازيكنان خوب جابه جا شــده اند و البته فعــال اجازه جذب 
بازيكن هم نداريم. با اين حــال هم اكنون بازيكنان خوبي در 
اردو هستند و تالش مي كنيم تا كار را به خوبي جلو ببريم. ما 
به هيچ عنوان از حاال خودمان را شكست خورده نمي دانيم و 

تالش ما اين است كه بهترين عملكرد را داشته باشيم.

  در مورد عملكرد تيم ملي چه صحبتي داري؟
زماني كه دراگان به تيم ملي آمد من گفتم كه او مربي خوبي 
است. من با اسكوچيچ كار نكرده ام ولي خيلي از دوستان با اين 
مربي كار كرده بودند و هميشه از دراگان تعريف مي كردند و 

اين تعريف ها نمي توانست بي جهت و بدون  منطق باشد. خدا 
را شكر كه تا اينجا خوب جلو آمديم هرچند كه در ادامه كار 

سخت تر مي شود ولي اميدوارم به جام جهاني صعود كنيم.

 تفاوت كــي روش و اســكوچيچ را در چه 
مي بيني؟

اين دو مربي 2 ســبك مختلف را دنبــال مي كنند. تيم ما با 
اسكوچيچ تهاجمي تر شده و جدا از اينكه خوب گل مي زنيم 
كم هم گل مي خوريم. ما نبايد انتظار داشــته باشيم كه تيم 
ملي برابر تيم هاي ضعيف تر از خودش هم دفاعي بازي كند 
ولي متأسفانه اين شرايط در گذشــته وجود داشت. اگر قرار 
باشــد مقابل تيم هاي قوي تر از خودمان تدافعي بازي كنيم 
شايد اين موضوع قابل دفاع باشد. خوشبختانه تيم ملي االن 

تهاجمي تر از گذشته بازي مي كند.

  راســتي چرا فوتبال ايران مثل ســال هاي 
گذشته پلي ميكرهاي زيادي ندارد؟

پلي ميكر ساختني نيست و اين بستگي به ذات فوتباليست 
دارد كه بتواند در زمين مسابقه مثل يك مهندس باشد. البته 
ســبك بازي تيم ها هم مي تواند تأثيرگذار باشــد كه تعداد 

پلي ميكرها كم شده است.

هافبك سابق تيم ملي مي گويد اسكوچيچ نشان داده تعريف ها از او بي منطق نبوده است

اميرحسين اعظمي
خبرنگار

محك جدي در برنابئوي جديد
رئال مادريد در بازگشــت به ســانتياگو برنابئوي در حال 
بازسازي، عملكرد فوق العاده اي داشته. در نخستين بازي 
كريم بنزما هت تريك كرد و در دومين ميزباني آسنســيو 
3گل زد و كريم 2گل به ثمر رساند. حاال امشب رئال در كمتر 

از ۶9ســاعت بايد دوباره در برنابئو و الليگا بازي كند. برد 
۶بر يك مقابل مايوركا نودوپنجمين پيروزي در 12۶بازي 
تحت هدايت كارلو آنچلوتي بود. ســرمربي ايتاليايي در 
75/4 درصد از بازي هايش روي نيمكت اين تيم برنده بوده 
است. او تركيب تيمش را بدون مودريچ، كاسميرو و كروس 
چيد كه اين در 1015روز قبل از آن سابقه نداشته. عملكرد 

رئال مادريد در الليگا طي 24بازي اخيرش؛ 18برد، ۶مساوي 
و صفر باخت. آخرين باري كــه رئال در يك بازي الليگايي 
۶ گل زده بود، برمي گردد به 12مي 2018 برابر سلتا. داور بازي 
امشب خسوس مانسانو است كه رئالي ها خاطرات خوبي از 
او ندارند. آنچلوتي مقابل قهرمان ليگ اروپا به طور جدي 

محك مي خورد.

فوتبالي ترين شنبه مهرماه
امروز و امشب كلي مســابقه فوتبال سرمان ريخته كه مي توانيم از تماشــاي آنها لذت ببريم. از 
ساعت15با ديدار چلسي- منچسترسيتي و منچستريونايتد- استون ويال مسابقه هاي شنبه فوتبالي 
سوم مهر آغاز مي شود و نيم ساعت ديرتر در الليگا، اتلتيكو كه بردهاي ناپلئوني به دست مي آورد، در 
زمين آالوس به ميدان مي رود. پاري سن ژرمن ساعت22:30 و همزمان با ديدار حساس رئال مادريد 
و ويارئال از مون پليه ميزباني مي كند. ساعت20 در بوندس ليگا ديدار مونشن گالدباخ و دورتموند 
برگزار مي شود و ليورپول هم در همين ساعت در زمين برنتفورد به ميدان مي رود، تيمي كه سامان 
قدوس را در اختيار دارد. ساعت19:30 در سري آ اينتر و آتاالنتا به مصاف هم مي روند و ساعت22:15 
جنوا با هالس ورونا روبه رو مي شود. چرا به اين بازي كم اهميت اشاره شد؟ چون به تازگي 99/9درصد 
سهام باشگاه قديمي و ريشه دار جنوا به يك شركت آمريكايي به نام 777پارتنرز مايامي با قيمت 

150ميليون يورو واگذار شده است. تا پيش از اين انريكو پرتزيوسي مالك اين باشگاه بود. مالكيت 
باشگاه هاي ميالن )اليوت(، آاس رم )فردكين گروپ(، ونتزيا )وي اف سي نيوكو(، فيورنتينا )روكو 
كوميسو(، پارما )گروه كراوس(، اسپتزيا )رابرت پالتك(، كومو )سنت اينترتينمنت( و كامپوباسو 
)نورث سيكس گروپ( در دسته هاي مختلف فوتبال ايتاليا در اختيار آمريكايي هاست. البته اين تمام 
ماجرا نيست. در حال حاضر جويي ساپوتوي كانادايي مالك باشگاه بولونيا و گروه چيني سانينگ 
صاحب باشگاه اينتر هستند و پادووا صاحب فرانسوي دارد با نام ژوزف اوغورليان و الكساندر كناستر 
روس هم باشگاه پيزا را خريده است. حاال كه صحبت از فوتبال ايتالياست بدنيست بدانيد مورينيو 
هم در سري آ يك ركورد تازه زده است. آقاي خاص با پيروزي يك بر صفر مقابل اودينزه به ركورد 
شكست ناپذيري در 41بازي خانگي پياپي در سري آ رسيد و با ركورد ماسيميليانو آلگري با يوونتوس 
بين سپتامبر 2015 تا سپتامبر2017 برابر شد. ناپولي اسپالتي هم با پيروزي 4 بر صفر مقابل سمپدوريا 

به ركورد صددرصد پيروزي در 5بازي اين فصل رسيد.
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مدافع پيشگو

گلنوش خســروي، مدافع تيم ملي فوتبال زنان ايران در بازي با 
بنگالدش يك گل با ضربه سر به ثمر رســاند. او در پايان بازي با 
انتشار تصويري در استوري اينســتاگرامش نشان داد كه نحوه 
به ثمر رساندن گل خود در اين بازي را از ساعت ها قبل پيش بيني 
كرده و آن را روي كاغذ نوشته بود. طبق اين نوشته، او پيش بيني 
كرده بــود: »من از روي ضربــه كرنر با ضربه ســر گل مي زنم و 
شادي ام را به خدا تقديم مي كنم و بعد به سمت خانم ايراندوست 
مي  آيم.« بايد به مريم ايراندوســت براي داشتن شاگرداني كه 

دستي در پيشگويي هم دارند، تبريك گفت!

رونمايي مجازي از تيم

باشــگاه پيكان تهران اين فصل با خريد امتيــاز رهياب، در 
فوتسال زنان تيم داري مي كند و سرمربيگري اين تيم به نيلوفر 
اردالن سپرده شده است. در فاصله كمتر از يك ماه مانده به 
آغاز مسابقات هنوز خبري از نقل و انتقاالت بازيكنان نيست 
و تيم ها هيچ خبري از خريدهايشــان منتشــر نكرده اند، اما 
سرمربي پيكان در يك حركت غافلگيركننده با انتشار عكسي 
از اعضاي تيمش رونمايي كرد. نيلوفر اردالن زير اين عكس 
دسته جمعي نوشت: »تيم من« و به اين صورت از چهره تيمش 
پرده برداري كرد و مشخص شد كه اين فصل چه بازيكناني به 
اين تيم اضافه  يا از اين تيم جدا شده اند. با اين حركت اردالن، 
از مسيرهاي جديدي در بخش رسانه اي رونمايي شد كه بايد 

الگوي ساير باشگاه ها باشد.

گل زن 

دور مقدماتي جام ملت هاي زنان آســيا كه از سال2017 
برگزار نشده بود، از 2۹شهريور آغاز شده و در حال برگزاري 
اســت. با توجه به تأكيد فيفا براي بهبود وضعيت فوتبال 
زنان، انتظار مي رفت كنفدراســيون فوتبال آسيا در نحوه 
پوشــش بازي ها تغييراتي اساســي ايجاد كند. پوشــش 
رسانه اي مهم ترين فاكتور در پيشرفت فوتبال زنان است، 
اما AFC براي پخش زنده بازي ها هيچ اقدام مثبتي انجام 
نداد. نه تنها در ايران بلكه در بسياري از كشورهاي آسيايي 
موضوع پخش فوتبال زنان در اولويت پخش هاي تلويزيوني 
نيست و AFC نيز در اين مورد با آنها همدست شده است.

AFC كم كاري 

الهام محمودي 
روزنامه نگار

د |
 مج

ريم
س  |  م

   عك
  

امروز روز مهمي براي ورزش زنان ايران است. 2 تيم در 2 ميدان 
آســيايي نبرد مي كنند و منتظر مهم ترين اتفاق هستند. يكي 
مقام آســيايي مي خواهد و ديگري صعود. تيم ملي هندبال در 
اردن و در مسابقات قهرماني آسيا به دنبال رسيدن به نخستين 
سكوي آسيايي است. اين تيم براي نخستين بار حضور در مرحله 
نيمه نهايي مسابقات آسيايي را تجربه كرده و براي نخستين بار 
جواز حضور در مسابقات قهرماني جهان را گرفته است و عصر 
امروز براي رفتن روي ســكو بازي مي كند. كيلومترها دورتر از 
اردن، تيم ملي فوتبال بازي دارد. آنها در مرحله مقدماتي جام 
 ملت هاي آسيا كه در ازبكســتان برگزار مي شود، يك پيروزي 
مي خواهند تا براي نخستين بار به مرحله نهايي مسابقات صعود 

كنند. چشم زنان ايران، امروز به اردن و ازبكستان است.

   سكوي سوم به نام ايران؟
تيم ملي هندبال از ســال2008 در مســابقات قهرماني آسيا شركت 
مي كند. بهترين مقامي كه آنها در 6دوره گذشته به دست آورده اند، 2 
مقام ششمي است، اما اين دوره، آنها شگفتي ساز شدند. هر چند افزايش 
تيم هاي مسابقات قهرماني جهان در گرفتن سهميه جهاني بي تأثير 
نبود، اما حضور آنها در جمع 4تيم اتفاق مهمي اســت. پيش از اين، 

مسابقات قهرماني جهان با 24تيم برگزار مي شد، اما اين دوره مادريد 
از 32تيم ميزباني مي كند. قبال آسيا 3سهميه جهاني داشت و اين بار 
6سهميه. هرچند با كناره گيري قطر، تعداد سهميه ها به 5رسيد. ايران 
در مرحله گروهي فقط يك شكست در بازي با ژاپن داشت و به عنوان تيم 
دوم به مرحله نيمه نهايي رسيد. پنجشنبه عصر آنها مقابل كره جنوبي 
قرار گرفتند. با اينكه بعضي از كارشناسان و حتي خود بازيكنان مدعي 
بودند اگر بازي با ژاپن را مقابل كره انجام بدهند، فيناليست مي شوند، اما 
نتيجه باخت با اختالف باال بود. ايران 46-21 نتيجه را واگذار كرد. شايد 
اين باخت براي خيلي ها قابل توجيه نباشد، اما بايد درنظر گرفته شود 
كه در 16دوره مسابقات، كره 13بار روي سكوي قهرماني ايستاده است.

زنان هندباليســت ايران امروز آخريــن بازي شــان را در اردن انجام 
مي دهند. اميد آنها به پيروزي است. قزاقستان كه با شكست مقابل ژاپن 
حريف ايران شده است، سابقه 2 قهرماني در سال هاي 2002 و 2010 
را دارد و هميشه جزو 4تيم اول بوده  است. آنها حريف راحتي نيستند، 
اما شيما زارع، كاپيتان تيم به همشهري مي گويد: »ديروز آخرين تمرين 
قبل از بازي با قزاقستان را انجام داديم. روحيه بچه ها عالي است. همه 
همدل هستيم و مي خواهيم براي نخستين بار برنز آسيا را بگيريم. به 
اين سكو چشم دوخته ايم و مي خواهيم تاريخ سازي كنيم. خيلي انگيزه 

و انرژي  مان باالست.«

تيم ملي از بازي با اردن در مرحله گروهي بدون مربي است. با اينكه همه 
اعضاي تيم 2 دوز واكسن دريافت كرده اند، اما تست كروناي سرمربي و 
2 مربي تيم مثبت شد و آنها در قرنطينه هستند. در بازي هاي قبلي زارع 
هم نقش بازيكن را در زمين داشت و هم نقش مربي را اما براي بازي با 
قزاقستان كاپيتان براي پيروزي فقط بازي مي كند: »حال مربيان مان 
بهتر است و آنها هم به ما انرژي مي دهند. مقابل قزاقستان تمركز من 
فقط روي بازي اســت. صحبت هاي مربيان را پزشــكيار به ما منتقل 
مي كند.« مربيان از روي فيسبوك بازي ها را مي بينند و نكته ها را تلفني 
به سرپرست و پزشكيار منتقل مي كنند، اما شكست دادن قزاقستان 
راحت است؟ شيما مي گويد: »بازيكنان اين تيم قدبلند و سرعتي هستند 
و هميشه در آســيا حرف براي گفتن دارند. در بازي با ژاپن هم خيلي 
خوب بازي كردند و ما بازي سختي با آنها داريم. اميدوارم بتوانيم آنها را 

شكست بدهيم.« اين بازي ساعت18:30 انجام مي شود.

   ببر و راحت صعود كن
تيم ملي فوتبال در بازي اول مقدماتي آســيا بنــگالدش را 5 بر صفر 
شكســت داد و براي صعود به جام  ملت ها و رسيدن به جمع 12تيم، 
امروز بايد با اردن بازي كند. پيروزي در بــازي اول به تعبير خيلي ها 
اتفاق مهمي بود. تيم كه حدود 2 ســال تعطيل بــود، بعد از مدت ها 

در بازي رسمي پا به ميدان گذاشت و شــروع خوبي داشت. اما از نظر 
بعضي ها شكســت دادن تيم ضعيفي در حد بنگالدش خوشــحالي 
نداشــت. با اين حال تيم براي صعود به اين پيروزي نياز داشت و براي 
بازي روحيه گرفت. اردن و ايران شــرايط مســاوي دارند چون هر دو 
بنگالدش را با 5گل شكست داده اند و حاال سؤال اين است كه اگر بازي 
امروز ايران و اردن به تساوي بكشد، كدام تيم صعود مي كند؟ از 8تيم 
مرحله مقدماتي، فقط صدرنشين ها صعود مي كنند. فدراسيون فوتبال 
همانطور كه در اعالم برنامه بازي ها اشتباه كرده بود، در اين چند روز هم 
پاسخ مشخصي به اين سؤال نداد. يك بار گفته شد تيمي كه رنك بهتري 
در فيفا دارد صعود مي كند و بعد خبر رسيد بين 2 تيم قرعه كشي انجام 
مي شود، اما قرار نيست هيچ يك از اين اتفاقات بيفتد. طبق آيين نامه 
مسابقات كه روي سايت AFC است، اگر شرايط 2 تيم در بازي رودررو 
براي صعود مساوي باشد، كار به پنالتي مي كشد. در صفحه 24آيين نامه 
آمده است كه اگر شرايط 2 تيم مساوي باشــد، در پايان ۹0دقيقه و 
بدون انجام بــازي در وقت هاي اضافي، پنالتي، تيــم صعودكننده را 
مشخص مي كند. بازيكنان ايران در تمرينات پرانرژي حاضر شده اند و 
با انگيزه اي كه از بازي با بنگالدش گرفته اند شايد در همان ۹0دقيقه 
كار صعود را تمام كنند. آنها اگر امروز برنده از زمين بيرون بيايند، در 

جام ملت هاي2020 هند بازي مي كنند.

تيم ملي هندبال اگر امروز قزاقستان را شكست بدهد براي نخستين بار روي سكوي آسيايي مي رود. تيم ملي فوتبال هم با پيروزي 
مقابل اردن مي تواند  براي نخستين بار به جام ملت هاي آسيا صعود كند 
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افقي:
 1- چوبدســتي پليــس- 
ســراينده مثنــوي عرفاني 

جام جم- درخشش
2- رماني عاشقانه كه شاهكار 
جين آستين به شمار مي رود- 

بشر
3- افســار- فرايند- بزرگ و 

عظيم
4- عقاب سياه- پندار- الكل 

چوب
5- حاصــل بي احتياطــي 
راننــده- بافنده- چاشــني 

غذايي
6- چاي خارجــي- كالبد- 

معادل فارسي انقالب
7- حمله و يــورش- مخترع 
سينما- بيماري سبزي و آب 

آلوده
8- هــر ســنگ قيمتــي- 

منحرف- حركت و جنبش
۹- كتاب هندو- از پيامبران 
بني اسرائيل- رنگي كه نماد 

معصوميت و پاكي است
10- عاشــق- ضربان ناشي 

از جريان خون- دست عرب
نــري در  11- رديــف- ژا

سينما- پيري
12- از رشــته هاي پزشكي- 

گروه سياسي- سرافرازي
13- رواج- از قالب هاي شعر 

فارسي- خيانتكار
14- اســتان- از نوازندگان 
برجســته و فقيــد ويولن در 

موسيقي ايراني
حشــره كش-  ســم   -15
اســتان  در  شهرســتاني 
اصفهان- سرپرستي حضرت 

مريم)س( را برعهده داشت
  

عمودي:
1- پهلو، كنار- نام مســتعار 
ســاعدي،  غالمحســين 

نويسنده ايراني
2- اميدواركــردن- قــوم 

حضرت موسي)ع(- پايدار
3- آرايش صورت- جنگ در 

راه خدا- پول تركمنستان
4- آماس- از ماهيان جنوب 

ايران- دست كم
5- جديــد- خدمتگــزار- 

زاپاس- آب دهان
6- جنبيــدن پي در پي- نام 

سابق كرمان
7- جايــي ميــان دوزخ و 

بهشت- تكيه دادن- نيكويي
8- دريافت كــردن-  مــاه 
ميالدي بيست وهشت روزه- 

يكي از سه حالت ماده
۹- ماندن در زندان- بهنجار- 
يوسف گمگشته باز آيد به... 

غم مخور

10- مجاور- فينال
11- حرف انتخــاب- مقابل تقدم- 

پاك و منزه- صداي زنبور
12- بافندگي- لطف و عنايت- سرد 

مطبوع
13- گريختن- ضربه اي در كاراته- 

فخرفروشي
14- دايره المعارف فرانسوي- نوعي 

آسياب- گل شب بو
15- نخســتين تمبر جهان در اين 

كشور چاپ شد- چشم انداز

همعطانامادابم
لانيمرتمناخجاح
اهباوبيدبادل
لياهسويزيلدمه

يگسهتكسماتيا
يلاماننفتسرف
يرويترافصفياخ
االاهنيلصاخي
سنويشجنرخينوم

ادررارقيروسا
رسكيماروهيهن
يدكتمهلوحشهدم
مرايوسانعربو
يياناوتنانتمرن
ناكيلكيهاياده 15

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 4032
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

136287954
925643871
784519632
351896247
492175386
867324519
249758163
513462798
678931425

متوسط

 8   9    2
     1  3  
  3   4 6 1  
     2  9 6
  6    5   
7 1  3      
 2 5 4   9   
 7  8      
3    5   6  361584297

987261453
542937168
629158734
814376529
735429816
493712685
156843972
278695341

ساده

متوسط

187693452
462581739
593724618
854172396
236948571
719365824
625417983
971836245
348259167

سخت

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

ساده

3  1    2 9  
9    6  4 5  
    3 7  6 8
 2    8 7   
8  4 3  6 5  9
  5 4    1  
4 9  7 1     
 5 6  4    2
 7 8    3  1
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   تامين اجتماعي، حقــوق بازماندگان متوفيان را 6 ماه بعداز 
فوت پرداخت مي كند

متأسفانه تامين اجتماعي در قانوني كه مشخص نيست به چه مصوبه 
يا بخشــنامه اي اســتناد مي كند، حقوق بازماندگان متوفيان را كه 
مشمول دريافت حقوق وي هستند 6 ماه بعد پرداخت مي كند. همسر 
من چند ماه قبل بر اثر كرونا فوت كرده و من با وجود 3 فرزند كوچك 
هنوز نتوانسته ام نخستين حقوق بعد از فوت همسرم را دريافت كنم 
كه اين موضوع بسيار آزار دهنده است. مسئوالني كه اجراي اين قانون 
را شروع كرده اند لحظه اي فكر كنند كه يك زن تنها با 3فرزند كوچك 

در اين 6 ماه چه بايد بكند؟
ايماني از تهران

   آبداران آبفار خوزستان؛ محروم از حقوق و مزاياي اصولي
آبداران آبفاي خوزستان )آبفار سابق( چندين سال است كه به صورت 
پيمانكاري كار مي كنند و بارها مقرر شــده تصميمــي براي تبديل 
وضعيت آنها صورت گيرد ولي تاكنون هيچ گونه تصميمي درخصوص 
تبديل وضعيت اين قشر گرفته نشده و به نظر مي رسد دغدغه اي جهت 
رفع اين مشكل وجود ندارد و به تازگي شنيده شده كه قرار است در 
قرارداد جديد با آنها به صورت عمراني قرارداد ببندند؛ يعني حقوق و 
مزاياي نيروي آبدار از محل بودجه عمراني تأمين شود و به اين ترتيب 
نيرو بايد منتظر بماند تا يك طرح عمراني )واگذاري خط آبرســاني 
و...( مصوب شــود و از محل اعتبار اين طرح حقوق پرداخت شود كه 
در اين صورت ممكن است حقوق بعد از 3 ماه واريز شود و البته تاكنون 
هم قرارداد جديدي بسته نشده و از خرداد سال1400 بيمه و حقوق 

آبداران پرداخت نشده است.

   سرعت واكسيناسيون در مازندران بسيار كند است
درحالي كه واكسيناسيون در تمام سنين در كشور در حال انجام است 
و مازندران هم استان بزرگي است، سرعت واكسيناسيون در اين استان 
بسيار كند است. درحالي كه وزير بهداشت اعالم مي كند در كل كشور 
محدوديتي نداريم چرا به سرعت بخشي واكسيناسيون در مازندران 

توجهي نمي شود؟
نوري از سوادكوه

    تقاطع ناموري در لشكرك فاقد سرعت گير است
تقاطع ناموري در لشكرك فاقد سرعت گير است و اين موضوع باعث 
حوادث تلخ و ناگواري مي شود. از مسئوالن تقاضا داريم فكري به حال 

اين موضوع بكنند و با نصب سرعت گير از حوادث بكاهند.
صناعي از تهران

   زيرگذركمربندي خرمدره نيمه كاره رها شده است
زيرگذر كمربندي شهر خرمدره در استان زنجان سال هاست به حال 
خود رها شده است، درحالي كه تكميل اين زيرگذر مي تواند تردد در 
اين مسير را بســيار روان و ايمن كند. از شهرداري و راه و شهرسازي 

تقاضا داريم هرچه سريع تر نسبت به تكميل اين زيرگذر اقدام كنند.
عمادي از خرمدره 

   توصيه به نصب پمپ آب در منزل از سوي آبفا بعيد است
بعد از آنكه به منظور صرفه جويي در مصرف، فشــار آب را در منطقه 
كاهش دادند آپارتمان هاي 3طبقه به باال با آب بسيار كم فشار مواجه 
شدند. وقتي براي طرح مشكل به اداره آب و فاضالب مراجعه كرديم 
عنوان مي كنند براي ساختمان هاي 3طبقه به باال بايد پمپ آب نصب 
كنيد. آيا اين درست است كه اداره آب توصيه به اين كار بكند كه هم 
باعث مصرف بيشتر آب مي شود و هم عامل مصرف بيشتر برق خواهد 

بود. اين چه هزينه اي است كه به مردم تحميل مي كنند؟
خوشنام از تهران

   اداره برق ساري بدون رويت كنتور، قبض برق صادر مي كند
اداره برق  ســاري بدون نگاه كردن كنتورها قبض برق صادر مي كند. 
بر همين اساس 465هزار تومان پول برق براي من آمده است. وقتي 
مراجعه كردم كه اين رقم نمي تواند درست باشد مي گويند كنتور شما 
خراب است درحالي كه كنتور سالم است و كافي است ماموري براي 

رويت آن مراجعه كند.
امتيازيان از ساري 

    مسئوالن فكري براي متروي پيشوا و ورامين بكنند
درحالي كه اقشار كمتر برخوردار و ضعيف در پيشوا و ورامين ساكن 
هستند و مترو وسيله نقليه ايمن و ارزاني است چرا مسئوالن اين امكان 

را به پيشوا و ورامين نمي آورند كه مردم همگي از آن بهره مند شوند؟
مرادي از پيشواي ورامين

 
   9200نفر؛ 18سال منتظر تحويل زمين در ماهدشت

18ســال پيش تعداد قابل توجهي از مردم كه اغلب هــم جانباز و از 
خانواده شــهداي گرانقدر هســتند اقدام به خريد زمين از شركت 
سنگرسازان نور در اراضي ماهدشــت كرج كردند. مسئوالن شركت 
سازنده در آن زمان در وزارت جهادكشــاورزي كار مي كردند و از آن 
طريق و به واســطه اعتماد مردم به آن نهاد اقدام به فروش زمين هاي 
ماهدشت كرج كردند. شركت متعهد شــده بود در ازاي مبلغ حدودا 
2ميليون تومان به خريــداران 200متر زمين واگــذار كند. در آن 
سال زمين ها را به ۹200نفر فروختند و اكنون پس از 18سال هنوز 
هيچ گونه زميني را به ما نداده اند. اكنون با گذشت نزديك به 2دهه هر 
ساله شركت با دادن اطالعيه هاي متعدد ادعا مي كند كه مي خواهد 

زمين به خريداران بدهد اما هنوز نداده  است.
مالباختگان شركت سنگرسازان نورماهدشت

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

بخت گشايي 2دختر جوان 
2ميليارد تومان آب خورد

زن رمال به بهانه بخت گشايي، 2دختر جوان را 
سركيسه و از آنها 2ميليارد تومان كالهبرداري 
كرد. به گزارش همشــهري، تحقيقات پليس 
در اين باره از چندي قبل با شــكايت 2دختر 
جوان در پايگاه يكم پليس آگاهي تهران آغاز 
شــد. شــاكيان مدعي بودند كه زني رمال به 
بهانه بخت گشــايي، آنها را فريب داده و از هر 
كدام يك ميليارد تومــان كالهبرداري كرده 
است. يكي از آنها گفت: مدت ها بود كه قصد 
ازدواج داشتم، اما شــرايط براي ازدواج با مرد 
مورد عالقه ام فراهم نمي شــد. در اين بين با 
زني به نام ساناز آشنا شــدم كه بخت گشايي 
مي كرد. من هم كــه از همه جا نااميد شــده 
بودم سراغ او رفتم تا براي ازدواج با مرد مورد 
عالقه ام كمكم كند. شاكي ادامه داد: او در چند 
مرحله در مجموع از من يــك ميليارد تومان 
پول گرفــت و مدام وعده و وعيــد مي داد كه 
به زودي شرايط ازدواجم فراهم مي شود تا اينكه 
يكباره ناپديد شد و ديگر به تماس هايم پاسخ 
نداد. اظهارات هر دو شــاكي مشابه يكديگر 
بود و نشان مي داد زن شــياد از احساسات و 
نيازهاي آنها اســتفاده كــرده و در مجموع از 
آنها 2ميليارد تومان كالهبرداري كرده است. 
در اين شرايط تالش ها براي دستگيري متهم 
آغاز شد. متهم سعي كرده بود هيچ رد و نشاني 
از خود باقي نگذارد، اما مدتي بعد كارآگاهان 
پليس آگاهي با استفاده از ترفندهاي پليسي 
توانستند مخفيگاهش را در نياوران شناسايي 
و او را دستگير كنند. سرهنگ كارآگاه سعيد 
دالونــد، رئيس پايــگاه يكم پليــس آگاهي 
تهران بزرگ در اين بــاره گفت: متهم به بهانه 
بخت گشايي و با ادعاي داشــتن قدرت هاي 
ماورايي در مدت 3سال به دفعات مختلف مبالغ 
هنگفتي از شاكيان دريافت كرده بود. او كه با 
نام جعلي، خودش را به شاكيانش معرفي كرده 
بود مدام مخفيگاهش را تغيير مي داد تا اينكه 
سرانجام دستگير شد. به گفته سرهنگ دالوند 
زن دعانويس با دستور قضايي در زندان به سر 
مي برد و تحقيقات براي كشــف ساير جرائم 

احتمالي اش ادامه دارد.

اعدام براي الكس
 الكس، ســركرده باند قاچاق دختران 

ايراني كه در قالب باندي سازمان يافته داخلي
حدود 800دختر جــوان را به خارج از 
كشور قاچاق كرده بود از سوي دادگاه انقالب اسالمي 

تهران به اعدام محكوم شد.
به گزارش همشهري، الكس كه نام واقعي اش شهروز 
سخنوري است از سال ۹6 از سوي پليس تحت تعقيب 
قرار گرفت. اطالعات اوليه نشان مي داد كه او با ايجاد 
يك باند تودرتو، دختران جــوان و زن هاي مطلقه را 
به عنوان كارگران جنســي به خارج از كشور قاچاق 
مي كنند. الكس با همدستي مادرش و زني معروف به 
مانلي ابتدا از طريق نفراتي كه در داخل كشور داشتند 
طعمه هايشان كه در شبكه هاي اجتماعي عكس هاي 
بدون پوشش از خود منتشر كرده بودند را شناسايي 
می كردند و به آنها پيشــنهاد كار مي دادند. برخي از 
اين افراد وقتي با پيشــنهاد اعضاي باند درخصوص 
شــرايط مالي، زندگي در دوبي و... روبه رو مي شدند 
راضي به همكاري مي شدند. در ادامه از اين طعمه ها 
عكس هاي مســتهجن تهيه و براي الكس ارســال 
مي شــد و اگر او آنها را تأييد مي كرد مقدمات انتقال 

صادر مي شد.
الكس و همدســتانش دختران جــوان را به محض 
ورود به دوبي همــراه يك رابط به يكــي از هتل ها 

منتقل مي كردنــد. افرادي از مليت هــاي مختلف 
چون پول كالني براي ايــن كار پرداخت كرده بودند 
دختران ايراني را آزار داده و گاهي آنها را به باد كتك 
مي گرفتند. رابط اين شبكه پول و پاسپورت دختران 
جوان را از آنها مي گرفت و بــه آنان به جز يك روز در 
هفته اجازه خروج از هتل را نمي داد و از پول هنگفتي 
كه به دســت مي آمد بين 100تا200هزار تومان به 

آنها داده مي شد.
با افشاي پشــت پرده فعاليت اعضاي اين باند فساد، 
تحقيقات گسترده اي در اين باره آغاز شد. تعدادي از 
اعضاي باند ازجمله مانلي كه نقش پررنگي در قاچاق 
دختران جوان به خارج از كشــور داشــت دستگير 
شدند. پليس در بازجويي از مانلي دريافت كه الكس 

به عنوان سركرده شبكه به مالزي گريخته است.
با وجود اينكه سركرده اين شــبكه همچنان فراري 
بود اما چنــدي قبل 10نفــر از اعضاي بانــد او در 
شعبه15دادگاه انقالب به رياســت قاضي صلواتي 
محاكمــه و در مجموع به تحمل 100ســال حبس 
محكوم شدند. مأموران كه پس از دستگيري اعضاي 
باند به اطالعات بيشــتري درباره الكس دست يافته 
بودند، توانستند ارديبهشت ماه ۹۹با همكاري اينترپل 

او را در مالزي دستگير و به كشور منتقل كنند.
سركرده باند فســاد در جريان بازجويي ها، جزئيات 

بيشتري از قاچاق گسترده دختران ايراني به خارج 
از كشــور را برمال كرد و گفت كه از فروش هر دختر 
ايراني ماهانه 100تا400ميليون تومان درآمد داشته 
اســت. در چنين شرايطي بود كه ســرانجام پرونده 
او و ســاير اعضاي باندش ازجمله مادرش، با صدور 
كيفرخواست و به اتهام افســاد في االرض به دادگاه 

انقالب فرستاده شد.
اعضاي اين شبكه فساد در چندين جلسه در دادگاه 
انقالب اسالمي تهران محاكمه شدند و چند روز قبل 
حكم اين پرونده اعالم شد. براساس گزارش مشرق 
نيوز، شهروز ســخنوري، معروف به الكس همراه با 
مادرش كه در پرونده متهــم رديف دوم بود به اعدام 
محكوم شــدند. همچنين 5 نفر ديگر از اعضاي اين 
باند نيز به تحمل 15سال حبس محكوم شدند. اين 

رأي قابل فرجام خواهي در ديوان عالي كشور است. 

قاچاقچي دختران ايراني از سوي دادگاه انقالب به اشد مجازات محكوم شد

شليك به مرد ايراني 
در آب هاي امارات

  3مرد ايراني سوار بر يك لنج باري 
شدند تا براي تجارت راهي يكي از پيگيري

بنادر همســايه ايران شــوند. اما 
اشتباه آنها در مسيريابي، حادثه  هولناكي را رقم 
زد كه به مرگ يكي از آنهــا به ضرب گلوله گارد 
ساحلي امارات منجر شد. به گزارش همشهري، 
چند  ماه قبل 3مرد ايراني كه دو نفرشان با يكديگر 
فاميل بودند و نفر سوم دوست آنها بود سوار يك 
لنج باري شــدند تا براي تجارت از بندر جاسك 

راهي يكي از بنادر همسايه ايران شوند.
آنها قصد داشتند پس از خريد كاال به بندر جاسك 
كه محل زندگي شان بود برگردند؛ غافل از اينكه 
حادثه مرگباري در انتظارشان است. لنج آنها در  
آب هاي خليج فارس شــروع به حركت كرد اما 
به دليل اشتباه در مسيريابي وارد آب هاي امارات 
شد. گارد ساحلي امارات در جريان يك تعقيب 
و گريز به ســمت آنها تيراندازي كرد كه يكي از 
گلوله ها با ســر يكي از 3مرد ايرانــي به نام علي 
برخورد كرد و جانش را گرفت. لحظاتي بعد نيز دو 
مرد ديگر از سوي گارد ساحلي امارات بازداشت و 

به اين كشور منتقل شدند.

تحويل جسد به ايران
5 ماه طول كشــيد تا جســد مرد ايراني با انجام 
مكاتبات فراوان تحويل ايران و خانواده اش شود. 
همچنين دو ايراني بازداشت شده پس از مدتي به 
ايران منتقل شدند. آنها وقتي تحويل ايران شدند، 
گفتند كه روز حادثه براي خريد كاال سوار بر لنج 
باري شده بودند و خبر نداشتند كه وارد آب هاي 
امارات شده اند. به گفته اين دو نفر، وقتي آنها در 
آب هاي امارات بودند، گارد ساحلي به آنها دستور 
ايست داده و سرنشــينان لنج ايراني از ترسشان 

تصميم به فرار گرفته و به اخطــار آنها توجهي 
نكرده اند. به همين دليل گارد ساحلي امارات به 
تعقيب آنها پرداخته و اقــدام به تيراندازي كرده 
كه در جريان تيراندازي آنها يكي از مردان ايراني 
جانش را از دست داد. دومرد ديگر نيز بازداشت و 
به زنداني در امارات منتقل شدند اما در نهايت بعد 

از چند ماه آزاد شده و به ايران بازگشتند.

پرداخت غرامت
پرونده شليك به لنج ايراني و كشته شدن يكي 
از سرنشــينان آن به دليل اينكه حادثه در خارج 
از آب هاي كشور رخ داده بود مطابق قانون براي 
رسيدگي به دادسراي جنايي تهران فرستاده شد. 
به اين ترتيب رسيدگي به اين پرونده آغاز شد و از 
آنجا كه فردي كه تيراندازي كرده بود از مأموران 
گارد ساحلي امارات بود، امكان استرداد متهم به 
ايران وجود نداشت. در اين شرايط دولت امارات 
ديه فرد كشته شده را به ايران پرداخت كرد كه 
اين مبلغ در حساب دادگســتري ايران است تا 
به زودي تعيين تكليف و بــه اولياي دم پرداخت 
شــود. از ســوي ديگر قاضي مصطفي واحدي 
بازپرس دادسراي جنايي تهران دستور داده تا از 
خانواده فرد كشته شده نيز تحقيقات الزم صورت 
بگيرد. مطابق دستور بازپرس جنايي، مي بايست 
از دو مرد ايراني كه همراه فرد كشــته شــده در 
لنج بودند نيــز در دادســراي جنايي تحقيقات 
تكميلي انجام و مشخص شود كه حادثه چطور 

رخ داده است.

5ماه بي خبري
»قصد داريم ديه علي را خــرج درمان بيماران و 
تهيه مايحتاج نيازمندان كنيم.« اين نخســتين 
جمله اي اســت كه خواهر علــي باعثي، فردي 
كه با شليك گلوله گارد ســاحلي امارات كشته 
شــده، در گفت وگو با همشهري مطرح مي كند. 

او ادامه مي  دهد: ما ناباورانه علي را از دست داديم 
و جاي خالي او هيچ وقت پر نخواهد شد. مادرم 
هنوز اميدوار است كه پسرش به خانه بر گردد و 
مرگ او را باور ندارد. علي باعثي مردي 42ساله 
بود كه حدود 6سال قبل از همسرش جدا شده 
و به تنهايي در خانه اي در بندر جاســك زندگي 
مي كرد. خواهرش مي گويد:»علي هر روز به ديدن 
ما مي آمد و چون در جست و جوي كاري با در آمد 
باال بود، آخرين بار هم براي رسيدن به هدفش دل 

به دريا زد اما رفتن او بازگشتي نداشت.«
او ادامه مي دهد: برادرم از كودكي تبحر خاصي 
در تعمير موتور  قايق داشت. كار اصلي اش تعمير 
موتور قايق بود امــا به صورت ثابت كار نمي كرد، 
بايد قايقي موتورش دچار نقص مي شد تا برادرم 
آن را تعمير می كرد. عالوه بر اين صياد هم بود و 
با اين حال از درآمدش راضي نبود تا اينكه آخرين 
بار يكي از دوستانش به سراغش آمد و به بهانه كار 

او را با خودش به دريا برد.
علي باعثي، آخرين باري كه با خانواده اش تماس 
گرفت، گفته بود كــه قصد تعميــر موتور يك 
لنج را دارد. خواهــرش مي گويد:» تصور كنيد تا 
5 ماه خبر نداشــتيم كه چه باليي بر سر برادرم 
آمده اســت. ماه صفر پارســال بود كه علي با ما 
خداحافظي كرد و رفت. او گفت لنج دوســتش 
خراب شــده و براي تعمير آن مي رود اما رفت و 
ديگر برنگشــت. هرچه زنگ مي زديم موبايلش 

را جواب نمي داد. نگران بوديم و به سراغ خانواده 
دوست علي رفتيم؛ همان دوستش كه آخرين بار 
علي را با خودش برده بود. آنها گفتند كه دولت 
امارات آنها را بازداشت كرده است. چون تخلف 
كرده انــد و وارد آب هاي امارات شــده اند. آنها 
مي گفتند كه پسرشــان به همراه برادرم علي و 
يكي از فاميل هايشان كه سوار بر لنج بودند، هر 
سه در زندان شارجه هســتند و براي آزادي آنها 
تالش مي كنند. ما گفته هاي خانواده دوســت 
علي را باور كرديم، چراكــه به ما اطمينان دادند 
كه پيگير موضوع هستند تا هرچه زودتر آزادشان 
كنند.« وي با گريه ادامه مي دهد: مادرم چشــم 
انتظار پســرش بود. هر بار كه زنگ خانه مان به 
صدا در مي آمد، دل مادرم  مي لرزيد و فكر مي كرد 
پسرش برگشته است. تصور كنيد ما 5 ماه منتظر 
علي بوديم تا اينكه شنيديم او كشته شده است. 
او همان روز در لنج با شــليك گلوله كشته شده 
بود و ما در تمام اين مــدت فكر مي كرديم زنده 

است و برمي گردد. 
خانواده علي بعد از 5 ماه همزمان با اطالع از مرگ 
پسرشان، جســد وي را تحويل گرفتند و او را در 
بندر جاسك دفن كردند. »بعد از مرگ برادرم به 
دادسراي جاسك رفتيم و شكايت كرده و خواستار 
رسيدگي به ماجرا شديم. بعد از مدتي به ما گفتند 
كه دادســراي جاســك صالحيت رسيدگي به 
پرونده مرگ برادرمان را نــدارد و پرونده بايد به 
تهران فرستاده شود. از سوي ديگر متوجه شديم 
كه امارات، غرامت پرداخت كرده اســت. براي 
همين نيت كرديم وقتي ديه به دستمان رسيد 
پولش را خرج درمان بيمــاران و تهيه مايحتاج 
نيازمندان كنيــم. برادرم خيلــي خوش قلب و 
مهربان بود. او هميشه دلش مي خواست به افراد 
نيازمند كمك كند. ما هم براي آرامش روحش 
قصدمان كمك به ديگران است. به ما گفته اند كه 
متهم را تحويل ايران نمي دهند و قانون آنها تنها 
پرداخت غرامت است. ما بعد از اين ماجرا شنيديم 
كه علي آخرين باري كه بــا ما خداحافظي كرد، 
براي تعمير موتور لنج با دوســتش راهي يكي از 
بنادر شده و پس از انجام اين كار، تصميم گرفته 
براي اينكه درآمد بيشتري داشته باشد با آنها به 
يكي از بنادر كشورهاي همسايه رفته و كاال خريد 
كنند و به بندر بياورند اما ناخواسته وارد آب هاي 
امارات شــده و درنهايت اين اتفاق برايشان رقم 

خورده است.

علي لندي، پسر نوجوان ايذه اي كه براي نجات جان دو زن در 
حادثه آتش سوزي جانش را به خطر انداخته و دچار سوختگي 
شــديدي شــده بود، 15روز پس از اين حادثه به دليل شدت 

جراحات وارده روي تخت بيمارستان جانش را از دست داد.
به گزارش همشهري، اين نوجوان 15ساله كه ساكن شهرستان 
ايذه در اســتان خوزســتان بود روز 18 شــهريورماه امسال 
درحالي كــه به خانه خالــه اش رفته بود متوجه شــد در خانه 
همسايه اتفاقي افتاده است. زني80ســاله و دخترش به دليل 
آتش گرفتن كپسول پيك نيك در ميان شعله هاي آتش گرفتار 
بودند و جان شــان در خطر بود. علي وقتي از ماجرا با خبر شد 
با شجاعت به دل آتش زد و كپســول پيك نيك را برداشت و 
براي آنكه خطر برطرف شود تصميم گرفت آن را از بالكن خانه 

خاله اش به بيرون بيندازد اما چون بالكن حفاظ داشت خودش 
دچار سوختگي شد. در جريان اين حادثه دو زن همسايه دچار 
سوختگي محدودي شدند و از مرگ نجات پيدا كردند اما پسر 
فداكار دچار ۹0درصد سوختگي شد و پس از انجام درمان اوليه 
در ايذه براي انجام درمان تخصصي به بيمارستاني در اصفهان 
انتقال يافت. وقتي خبر فداكاري نوجوان ايذه اي در رســانه ها 
منتشر شــد همه به تقدير از او پرداختند و براي سالمتي اش 
دست به دعا بردند. او با آگاهي از اينكه ممكن است جانش به 
خطر بيفند به دل آتش زده و موفق شــده بود 2نفر ديگر را از 
مرگ نجات دهد. اين اقدام او بازتاب گسترده اي داشت و همه 
با نگراني اخبار مربوط به درمان او را دنبال مي كردند. چند روز 
قبل  داوود لندي، پدر علي در گفت وگو با همشــهري آخرين 
وضعيت او را شرح داد و از همه مردم خواست براي پسرش دعا 
كنند. آنطور كه او گفت علي دچار جراحت هاي عميقي شــده 
و از سر تا پايش ســوخته بود؛ با وجود اين هوشياري اش خوب 
بود. پزشــكان منتظر بودند تا با بهبود شرايط زخم هاي علي او 
را جراحي كنند. او 15روز روي تخت بيمارستان تحت درمان 
قرار داشت تا اينكه شرايط بدتر شد و پسر فداكار ايذه اي بامداد 

جمعه جانش را از دست داد.
حسن نبوتي، سرپرست فرمانداري ايذه با تأييد اين خبر گفت: 
علي لندي، پس از تحمل رنج ناشــي از جراحات ســوختگي، 

بامداد دوم مهرماه در بيمارستان امام موسي كاظم)ع( اصفهان 
درگذشــت. همچنين مديركل ورزش و جوانان خوزستان از 
نام گذاري يك مكان ورزشي در ايذه به نام علي لندي، نوجوان 
فداكار خبر داد. افشين حيدري گفت: اداره كل ورزش و جوانان 
خوزســتان با هماهنگي اداره ورزش ايذه يكــي از مكان هاي 
ورزشي شهرستان ايذه را به زودي به نام علي لندي نام گذاري 

و ثبت مي كند. بر اساس اين گزارش پيكر اين قهرمان 15ساله 
عصر ديروز طي مراسمي بر دستان مردم اصفهان تشييع و پس 

از آن براي خاكسپاري به زادگاهش، ايذه منتقل شد.

 فداكاري علي لندي
تا پاي جان

نوجوان ايذه اي پس از چند روز تحمل جراحت 
جانش را از دست داد

   پيام تسليت معاون اول رئيس جمهور
محمد مخبــر، معــاون اول رئيس جمهوري در پيامي درگذشــت 
شهادت گونه علي لندي را تســليت گفت. در اين پيام آمده است: 
خبر تلخ و ناگوار درگذشت شهادت گونه علي لندي نوجوان 15ساله 
ايذه اي كه با وجود ســن كم از جان خود گذشت و جان 2زن گرفتار 
در آتش را نجات داد و برگ زرين ديگري بر فداكاري هاي فرزندان و 
قهرمانان اين مرز و بوم قهرمان پرور افزود، موجب تاثر و تالم فراوان 
شد. هرچند آسماني شــدن اين نوجوان عزيز اندوهبار و غم انگيز 
است و مرگ او مردم ايران را متاثر كرد اما اقدام ايثارگرانه وي الگو و 
سرمشقي ماندگار براي همه نوعدوستان و كساني است كه در جهت 

گسترش و تعميق فرهنگ ايثار و ازخودگذشتگي تالش مي كنند.
در ادامه اين پيام آمده اســت: مصيبت فقدان اين نوجوان غيور را به 
ملت ايران به خصوص مردم شريف شهرســتان ايذه، دوستان، اقوام 
و بســتگان به ويژه خانواده گرامي آن فقيد سعيد صميمانه تسليت 
مي گويم و از خداوند بزرگ براي ايشان رحمت و رضوان واسعه الهي و 

براي بازماندگان محترم صبر و اجر مسئلت مي كنم.
معاون اول رئيس جمهوري همچنين در تماس تلفني با داوود لندي پدر 
اين نوجوان قهرمان مراتب تسليت و همدردي خود و اعضاي دولت را 

به خانواده وي ابراز داشت.

پايان سرقت هاي موبايل قاپ تك رو
پليس با انتشار تصوير بدون پوشــش موبايل قاپ حرفه اي پايتخت از 

مالباختگان خواست براي طرح شكايت به پليس آگاهي مراجعه كنند. پيگيري
به گزارش همشــهري، روز 13شهريور امســال مأموران پليس به پسر 
جواني كه سوار بر موتورسيكلت هوندا كليك سفيد و نارنجي بود، مشكوك شدند و به 
بازرسي او پرداختند. با كشف 2گوشي سرقتي، وي به اداره هجدهم پليس آگاهي تهران 
منتقل و معلوم شد كه از موبايل قاپ هاي سابقه دار تهران است. شواهد نشان مي داد كه 
اين متهم از چندي قبل تحت تعقيب مأموران پليس قرار داشت و صحنه هاي سرقت 

او توســط دوربين هاي مداربسته نيز ثبت 
شده است. در ادامه 15نفر از شهرونداني كه 
گوشي هاي شان توسط او سرقت شده بود 
شناسايي شدند. سرهنگ علي كنجوريان، 
معاون ســرقت هاي خاص پليس آگاهي 
تهران در اين باره گفــت: بازپرس پرونده 
مجوز انتشار تصوير بدون پوشش متهم را 
صادر كرد و شاكيان مي توانند براي شكايت 
به اداره هجدهــم پليس آگاهــي تهران 

مراجعه كنند.

خانواده مرد كشته شده به دست گارد 

ساحلي امارات قصد دارند ديه او را صرف 

كمك به بيماران و نيازمندان كنند

ملك تاريخي پيرنيا به زودي مرمت مي شود 
اداره ارتباطات و امور بين الملل سازمان نوسازي شهرداري تهران 
پيرو چاپ پيــام مردمي با مضمون »مرمت خانــه تاريخي هرمز 
پيرنيا« از سوي شهروند محترم آقاي علي نيا از تهران در ستون با 
مردم روز دوم شهريور ماه پاسخ داده است:» به استحضار مي رساند 
ملك تاريخي هرمز پيرنيا در ســال13۹۹ از ستاد اجرايي فرمان 
امام)ره( خريداري شــده اســت و اقدامات الزم درخصوص تهيه 
طرح، مرمت و اخــذ تأييديه از مراجع ذي صالح در دســتور كار 

سازمان نوسازي قرار دارد.« 

تصوير متهم با مجوز قضايي 
منتشر مي شود

 الهه فراهاني
خبرنگار
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اسكات فينبرگ، منتقد مشهور هاليوود ريپورتر در جديد ترين 
پيش بيني خود از بخت هاي اصلي كســب جايزه اسكار2022 
در رشــته هاي مختلــف، رونمايي كرده اســت. ايــن منتقد، 
فيلم »قهرمــان« اصغر فرهادي را در 5رشــته به عنوان يكي از 
شــانس هاي اصلي دريافت جايزه معرفي كرده است. فينبرگ، 
همچنين »قهرمان« را در رشــته هاي بهتريــن كارگرداني و 
بهترين فيلمنامه بخت اول دريافت جايزه اسكار دانسته است. 
او پيش بيني خود را مطابق با تمايل و اســتراتژي هاي احتمالي 
اعضاي »آكادمي اســكار« در انتخاب نامزدهــاي برنده جايزه 
اسكار انجام داده و نظر و سليقه خود را در اين پيش بيني دخالت 

نداده است.

بهترينفيلم
فينبرگ در رشــته بهترين فيلم، »قهرمان« اصغــر فرهادي را 
ســومين فيلم داراي بخت اصلي دريافت جايزه اســكار، در كنار 
فيلم هاي »شاه ريچارد«، »بلفاست« و »قدرت سگ« عنوان كرده 
است. او بعد از اين 4فيلم، آثار سينمايي »تل ماسه«، »سي مون، 
سي مون«، »كدا«، »اسپنسر«، »دختر گمشده« و »سيرانو« را نيز 

از ديگر شانس هاي دريافت جايزه اسكار دانسته است.

بهترينكارگرداني
فينبرگ، اصغر فرهادي را داراي بيشــترين بخت براي دريافت 
جايزه اســكار بهترين كارگرداني در ســال2022 عنوان كرده 
اســت. به باور منتقد هاليوود ريپورتر، پــس از اصغر فرهادي، 
كنت برانا براي ساخت فيلم »بلفاست«، جين كمپيون به خاطر 
كارگرداني»قدرت سگ«، دنيس ويلنوو براي ساخت»تل ماسه« 
و رينالدو ماركوس گرين به خاطر كارگرداني »شاه ريچارد« از 
بيشــترين بخت براي دريافت جايزه اســكار در رشته بهترين 

كارگرداني برخوردارند.

بهترينبازيگري
اين منتقد هاليــوود ريپورتر كه پيش بيني هــاي خود درباره 

شانس هاي اصلي دريافت جايزه اسكار در رشته هاي مختلف را 
در چند رده ازجمله بخت هاي اول دريافت جايزه، فيلم هايي كه 
احتمال دريافت جايزه را دارند و النگ شــات تقسيم كرده، نام 
امير جديدي، بازيگر فيلم »قهرمان« را در رشته بهترين بازيگران 
مرد، در رده النگ شات و در كنار بازيگراني نظير فيليپو اسكوتي، 
آنتوني راموس، تيم روت و وينســتون دوك قرار داده اســت. 
براساس پيش بيني فينبرگ، ويل اسميت به خاطر ايفاي نقش در 
فيلم »شاه ريچارد«، بنديكت كامبربچ به خاطر بازي در »قدرت 
سگ«، »سيمون ركس« براي ايفاي نقش در فيلم »راكت قرمز«، 
خواكين فونيكس براي بازي در »ســي مون، سي مون« و بيتر 
دينكليج براي نقش آفريني در »سيرانو« در رشته بهترين بازيگر 
مرد، از بخت هاي اول كسب جايزه اسكار در رشته بهترين بازيگر 

مرد در سال2022 هستند.

بهترينفيلمنامهغيراقتباسي
براساس اين پيش بيني، اصغر فرهادي همچنين به دليل نگارش 
فيلمنامه »قهرمان«، بخت  اول دريافت جايزه اســكار در رشته 

بهترين فيلمنامه غيراقتباسي تلقي شده است. كنت برانا به خاطر 
نگارش فيلمنامه بلفاست، زچ بايلين، نويسنده فيلمنامه »شاه 
ريچارد«، مايك ميلز براي »سي مون، ســي مون« و  شان بيكر 
و كريس بروچ، نويســندگان فيلمنامه »راكــت قرمز« از ديگر 
نامزدهاي احتمالي داراي بخت اصلي دريافت جايزه اســكار در 

اين بخش قلمداد مي شوند.

بهترينفيلمبينالمللي
در رشته بهترين فيلم بين المللي نيز »قهرمان« اصغر فرهادي 
بخت اصلي دريافت جايزه اسكار2022 عنوان شده است. »كوپه 
شماره شش« ساخته فنالند، »تيتان« ساخت فرانسه، »بدترين 
انســان دنيا« از نروژ، »دست خدا« ســاخت ايتاليا هم از ديگر 
فيلم هايي هستند كه پس از فيلم قهرمان از بخت دريافت جايزه 

اسكار در رشته بهترين فيلم بين المللي برخوردارند.

بختهاياولجايزهدرسايررشتهها
فينبرگ در ادامه، كريستن استيوارت را به خاطر بازي در فيلم 

»اسپنســر«، اوليويا كالمــن را براي نقش آفرينــي در »دختر 
گمشــده«، جنيفر هادســون را به خاطر بــازي در »احترام«، 
جسيكا چاســتين را براي نقش آفريني در »چشمان تامي في« 
و امليا جونــز را براي بــازي در فيلم »كــدا« از بخت هاي اول 
 دريافت جايزه اسكار در رشته بهترين بازيگر زن در سال2022 

دانسته است.
براســاس پيش بيني اين منتقد، در رشــته بهترين فيلمنامه 
اقتباســي، جين كمپيون به خاطر نــگارش فيلمنامه »قدرت 
سگ«، مگي جلينهال براي فيلمنامه »دختر گمشده«، »سيان 
هدر« نويسنده »كدا«، اريك روت، جان اسپايتز و دنيس ويلنوو 
به خاطر نگارش فيلمنامه»تل ماسه« و جوهو كاسمانن براي فيلم 
»كوپه شماره شــش« از بخت هاي اصلي دريافت جايزه اسكار 

سال2022 خواهند بود.
در رشــته بهترين فيلم مســتند نيز به احتمال زياد فيلم هاي 
»تابستان روح«، »نجات«، »زير زمين مخملي«، »فرار«، »دونده 
جاده: فيلمي درباره آنتوني« و »بــووردن« از بخت هاي اصلي 

دريافت جايزه اسكار خواهند بود.

عيادتوزيرازجمالشورجه
محمدمهدي اسماعيلي، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي با حضور 

در منزل جمال شورجه، كارگردان سينما، از وي عيادت كرد.
 به گزارش همشــهري، در اين ديدار محمدمهدي اسماعيلي 
پيگير آخرين وضعيت درمان جمال شــورجه شد و براي اين 
عضو شوراي پروانه ساخت و نمايش فيلم هاي سينمايي آرزوي 

شفاي عاجل و سالمتي كامل كرد.
وي گفت: سريال »يوسف پيامبر« كه نويسنده آن آقاي شورجه 
اســت يكي از آثار ماندگار ســريالي در جهان اســالم است و 
اميدوارم داستان »حضرت موسي)ع(« هم با كارگرداني ايشان 

يك اثر ماندگار شود.
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي با بيان اينكه آقاي شورجه با مواضع 
محكم و انقالبي، هميشه محبوب همه قشرها بوده است، عنوان 
كرد: مواضع صريح و نگاه روشن ايشان همواره مورد احترام بوده 

است و هيچ گاه در رسانه ها مطلبي عليه ايشان نديدم.
اسماعيلي عنوان كرد: آقاي شــورجه از استوانه هاي سينماي 
انقالب و مايه افتخار همگان هســتند و از خداوند متعال براي 
ايشان شفاي عاجل خواســتاريم. سينماي ما به حضور چنين 

افرادي نياز دارد.
در اين ديدار جمال شــورجه با ابراز رضايتمنــدي از مراحل 
درمانش اظهار اميدواري كرد كه به زودي آماده حضور پشــت 

دوربين سريال حضرت موسي)ع( شود.
احمد ميرعاليي، تهيه كننده سينما نيز در بخشي از اين ديدار با 
بيان اينكه جمال شورجه به مثابه سردار سليماني در سينماي 
ايران است، گفت: تمامي طيف هاي فكري از ايشان به نيكي ياد 

مي كنند و دائماً پيگير حال عمومي ايشان هستند.
در اين ديدار محمود شــالويي، مشــاور وزير و مديركل حوزه 
وزارتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، محمدمهدي اسماعيلي 

را همراهي مي كرد. 

فراخوانكنگرهشعرسردارسليماني
نخستين كنگره ملي شعر »سردار سربداران« آغاز شد.

به گزارش همشهري، در مراسم افتتاحيه اين رويداد فرهنگي 
كه شامگاه پنجشنبه )يكم مهرماه( در تاالر وحدت برگزار شد، 
عالوه بر شــاعران و مديران فرهنگي اي چون غالمعلي حداد 
عادل  رئيس فرهنگســتان زبان و ادب فارسي، ياسر احمدوند  
معاون فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمي  و محسن 
مومني شــريف  رئيس ســابق حوزه هنري انقالب اســالمي، 
شخصيت هاي نظامي و سياسي اي چون سردار اسماعيل قاآني  
فرمانده نيروي قدس سپاه، عبداهلل صفي الدين  نماينده حزب اهلل 

لبنان در ايران و... نيز حضور داشتند.
عالقه مندان به شركت در كنگره ملي شعر »سردار سربداران« 
براي ثبت نام و ارسال اثر خود مي توانند به سايت اين رويداد در 
فضاي مجازي مراجعه و بعد از دريافت كد دومرحله اي ورود، 
 آثار خود را ارسال كنند. مرتضي اميري اسفندقه، دبير علمي 
»نخستين كنگره ســردار ســربداران« هدف از برگزاري اين 
رويداد ادبي و فرهنگي را جمع آوري برترين اشعار در قالب هاي 
گوناگون شعر پارسي براي ثبت و پاسداري از حماسه  شهادت 
سردار قاسم ســليماني توصيف كرده است. براساس فراخوان 
اين كنگره، شاعران عالقه مند مي توانند اشعار خود را در تمامي 
قالب ها شامل قصيده،  غزل، رباعي، دوبيتي، قطعه، نيمايي، آزاد 

و سپيد به دبيرخانه  كنگره ارسال كنند.

واكنشكانونكارگردانانبهاظهارات
وزيرارشاد

كانون كارگردانان ســينماي ايران در واكنش به سخنان وزير 
ارشاد، ضمن حمايت از بازگشت شوراهاي ساخت و توليد در 
شــبكه نمايش خانگي به وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمي به 
بازنشر بيانيه 28صنف سينمايي در ســال گذشته در اين باره 
پرداخت. به گزارش همشــهري، در اين بيانيه آمده: » كانون 
كارگردانان ســينماي ايران در راســتاي موضع گيري آقاي 
محمدمهدي اسماعيلي، وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسالمي، 
در مورد لزوم بازگشت شوراهاي ســاخت و نمايش توليدات 
نمايش خانگي به سازمان ســينمايي، الزم  مي داند يادآوري 
كند اين امر مطالبه بحق سينماگران و صنوف سينمايي از سال 
گذشته بود كه مخالفت خود در مقابل دست اندازي صداوسيما 
به توليدات نمايش خانگي و اعتراض به عقب نشــيني وزارت 
ارشــاد را در بيانيه اي مطرح كردند. شــبكه نمايش خانگي و 
توليدات پلتفرم هاي نوپا به جد در سال هاي اخير مخاطبان را 
به سمت توليدات داخلي سوق داده است، امري كه گويا چند 
سالي اســت از اولويت كاري مديران صداوسيماي ملي خارج 
شده است. سازوكار اداري توليدات نمايش خانگي بايد از دست 
صداوسيمايي كه مخاطبان خودش را روزبه روز از دست مي دهد 
خارج شود تا ضمن احترام به خواســت مخاطبان ميليوني و 
روزافزون اين توليدات در داخل و خارج از ايران، امنيت شغلي 
و معيشتي اهالي سينما نيز تامين شــود كه در اوضاع آشفته 

كرونايي سينماي ايران اولويت اصلي است.

میخواهيمصنفشويم
كانون تهيه كنندگان رســانه هاي ديداري در نامه اي به وزير 

ارشاد، خواستار حمايت از اين صنف شدند.
به گزارش همشهري، در اين نامه از اسماعيلي درخواست شده 
تا عالوه بر پذيرش اين صنف در ميان باقي صنوف سينمايي در 
خانه سينما، حمايت مادي و معنوي از فعاليت صنفي اين كانون 
در كنار ساير صنوف سينما به همراه حضور كارشناسان و اعضاي 
هيأت مديره اين كانون در نشست هاي تخصصي وزارت ارشاد و 
شوراهاي حل اختالف بيمه و ماليات مورد توجه وزير قرار بگيرد. 
اين كانون در پايان نامه خود متذكر شده كه تهيه  كنندگان و 
برنامه سازان رسانه ملي و شبكه هاي اينترنتي با بيش از 10هزار 
نيروي زيرمجموعه خود در توليد آثار هنري نياز دارند تا با هدف 
حمايت از توليد و حمايت از فعاليت رسانه اي شــان در جبهه 

انقالب حمايت جدي شوند.

روی خط خبر

»قصيدهگاوسفيد«دربوسان
فيلم »قصيده گاو ســفيد« ســاخته بهتاش صناعي ها و مريم مقــدم در ادامه حضور هاي 

بين المللي اش در بيست و ششمين جشنواره بوسان كره جنوبي به روي پرده خواهد رفت.
به گزارش همشهري، اين فيلم همچنين به زودي در سي و چهارمين جشنواره فيلم »هلسينكي« 
فنالند)عشق و آنارشي(، بيست و دومين جشنواره فيلم »كاليگاري« كانادا و نيز در بخش مسابقه 
هفدهمين جشنواره فيلم »زوريخ« سوئيس حضور خواهد داشت. جشنواره بوسان از تاريخ 14 
الي 23 مهرماه در شهر بوسان كره جنوبي برگزار مي شــود. فيلم »قصيده گاو سفيد« در بخش 
»پنجره اي به سينماي آسيا«ي اين جشنواره به نمايش در خواهد آمد كه مختص نمايش برترين 
آثار سال سينماي آسياست كه پيش از اين در جشنواره هايي چون كن، برلين، ونيز، كارلوويواري 
و... حضور داشته اند. »قصيده گاو سفيد« به تهيه كنندگي غالمرضا موسوي در نخستين نمايش 
بين المللي خود در بخش مسابقه اصلي هفتاد و يكمين جشنواره فيلم برلين حضور داشت و موفق 
به دريافت جايزه تماشــاگران از اين جشنواره شــد. اين فيلم همچنين موفق به دريافت جايزه 
بهترين فيلم از سي و چهارمين جشنواره »درنو هيمات فيلم« اتريش شد و در سي و هشتمين 
جشنواره فيلم فجر كانديد دريافت سيمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش اول زن و بهترين فيلمنامه 
براي مقدم و صناعي ها شده است. اين فيلم تاكنون در جشنواره هاي معتبر ديگري چون ترايبكا، 
كارلوويواري، ادينبورو، ملبورن و... به نمايش درآمده اســت. مريم مقدم، عليرضا ثاني فر، آوين 

پوررئوفي و پوريا رحيمي سام، بازيگران نقش هاي اصلي اين فيلم هستند.

برداشت سوم براي فرهادي در كداك تياتر 

اسكار در نخستين زمستان بدون كرونا 
اولين و جدي ترين پيش بيني نامزدهاي اسكار2022 را بخوانيد 

تاالريبهمثابهيكمكتب
چند سطر درباره اهميت بازخوانی تجربه تاالر قندريز كه تاريخ هنرهاي 

تجسمی ايران به آن گره خورده است 

آرشنهاوندي
روزنامه نگار

ازنقاشيومجسمهتامعماريوعكاسي
گسترهوگوناگونيتأثيراتتاالرقندريزدرشاخههايگوناگونهنرهايتجسميايرانبسياراست؛ازمعماريوگرافيك
تاعكاسيونقاشي.تاالرقندريزدرجهتدادنبهمطالعاتمعماريامروزنيزنقشيبسزاداشتهاست.شماريازكتابهاي
تاالردربارهمعمارياستومحمدرضاجودت،يكيديگرازبنيانگذاراناوليهتاالر،ازمعمارانبودهاست.همچنيندر
شكلگيريجنشهاومكتبهايگرافيكامروزايراننيزنقشتاالرانكارناپذيراست.مرتضيمميز،فرشيدمثقاليو
قبادشيوا،سهگرافيستنامداروصاحبسبكامروز،جزوحلقهاوليهتاالربودهاندوبسياريازپوسترهاينمايشگاههاي

تاالركارايشاناست.
ناگفتهنماندكهمجلههايتاالرنيزفقطمحدودبههنرهايتجســميوبحثهاوگفتوگوهاينظريدربارههنرهاي

تجسمينبودهاندودرمعرفيادبياتمعاصرجهانبهمخاطبانايرانينيزنقشداشتهاند.
بهجزاهميتيكهتاالرقندريزدرتاريخهنرهايتجســميايرانداردبرگــزارياتفاقهايديگرينظير
جلسههايكانوننويســندگانايراندرتاالرنيزازارزشهايجنبيتاالراســتوبهاهميتتاريخيتاالر

قندريزميافزايد.

پنجاهوچندسالبعد
مجله»پشــتبام«كهدرشــمارههايگوناگونخــوددرقالب
ويژهنامههاييدربارهگروهها،جريانهاونهادهايتأثيرگذارهنر
امروزازجمله»هنركدههنرهايتزييني«،»حلقهآزاد«،»خروس
جنگي«،»سقاخانه«و...منتشركردهاســت،درشمارههشتمبه
سراغتاالرقندريزرفته.درتاريخنگاريتاالرقندريزكهكارگروهي
تحريريهپشــتباماست،همهاتفاقهاونمايشــگاههايتاالربه
تفصيلبررسيشدهاســتوذكرتاريخشفاهيتاالرواتفاقهايي
نظيرجابجاييمحلتاالرونحوهشكلگيريونحوهانتشارمجلهها
وكتابهاونسلهايهنرمندانتاالرو...درگفتوگوبامحمدرضا
جودت،هاديهزاوهاي،پروانهاعتماديونصرتاهللمســلميانبه

تفصيلرفتهاست.
نكتهجالبتوجهويژهنامهروزشــمارياســتكهازآغازتولد
صنيعالملكآغازميشودوبهســالروزتولدهنرمنداننامدارو
تأثيرگذارمعاصرايرانكهدرتاالرنقشداشتهاند،ميپردازدوبعد
بهمرورنمايشگاههاواتفاقهايتاالرقندريزميرسد.روزشماري
كهعمالبهروزشماربخشعمدهايازاتفاقهايهنرمعاصرايران

تبديلشدهاست.
ازسويديگر،پادكست»راديونيســت«كهمعموالبهپديدههاو
اتفاقهاييميپردازدكهديگروجودندارنددرشمارهبيستوچهارم
خودسراغتاالرقندريزرفتهوتالشكردهاستدربرنامهايراديويي
اتفاقهايتاالررامروركند.برگبرندهراديونيســتگفتوگوبا
سيروسمالك،يكيازبنيانگذاراناوليهتاالراستكهكمتردرباره
آنجاسخنگفتهودرپروندههاوويژهنامههايمشابهكمترازديگران
حاضربودهوروايتيدستاولازشكلگيريتاالربهدستدادهاست.
بهاينهاميتواننمايشگاه»كارنمايتاالر؛پنجاهوچندسالبعد«را
اضافهكردكهدراسفند1399وفروردين1400درنخستينمحلتاالر

درخياباندانشگاهبرگزارشد.

پنجاهوچندسالبعد
كوشــشبرايبازخوانيجنبشهاوجريانهايهنرمعاصرايراندر
سالهاياخيررونقبسيارگرفتهاســت.آنچهسالهاپيشجمعي
درگوشهايانجامدادهاندزيرذرهبيننســلجديدميرودومورد
مداقهوبررسيقرارميگيردونتيجهجســتوجوهابهشكلهاي
گوناگونمنتشرميشود؛ازبرگزارينمايشگاههايپژوهشيتاانتشار
ويژهنامههاوكتابهاومحصوالتصوتيوتصويريكهبيشــترناظر
بهمخاطبانشــبكههاياجتماعياستو....مجموعهاينكوششها
شبيهتكههايپازلياستكهتصويرنسلامروزراازهنرمعاصركامل
ميكندويادآورميشودكهوضعيتامروزريشهدرچهگذشتهايدارد
وهركدامازجريانها،جنبشهاومكتبهايگذشتهازكجاآمدهاند
وبهكجارسيدهاند.بســياركمپيشآمدهاستكهنتيجهمجموعه
كوششهابهطورهمزمانمنتشرشوند،اماوقتيانتشارمحصوالت
باهمتالقيميكندبهموجيدرميانمخاطبانهنرهايتجســمي
ميانجامدكهسببكنجكاويعمومميشودوبهشمارمخاطبانهر
كدامازمحصوالتتازهميانجامدودرنتيجهبهافزايشآگاهيعمومي
منجرميشود.هفتهگذشته2محصولدر2بسترمتفاوتدربارهتاالر
قندريز)ايران(منتشرشدهاست؛يكيشمارههشتممجله»پشتبام«

وديگريشمارهتازه»راديونيست«.

الگوييبرايحالوآينده
بازخوانيتجربههايگذشتهبهجزتصويرروشــنيكهازتاريخمعاصر
بهدستميدهدوجزئياتپنهانيكهآشكارميكند،الگويياستبراي
حالوآيندهكســانيكهامروزبهگالريداريمشغولندوميتواندچراغ
راهگالريداريدرايرانباشد؛هرچندكههنوزتاالرقندريزدرهنرمعاصر
ايرانيگانهاستوهيچگالرييامؤسسهيانهادينتوانستهاستگسترهو

گوناگونيتجربههايآنراتكراركند.

ازايرانتاقندريز
تاالرقندريز)ايران(يكيازتأثيرگذارترينتاالرهايهنرامروزايرانبودهاستوطيفهايگوناگونيازنقاشانوهنرمندانازآنجابههنر
امروزايرانمعرفيشدهاند؛ازبنيانگذارانتاالرمثلمنصورقندريز،مسعودعربشاهي،هاديهزاوهاي،رويينپاكبازوفرامرزپيالرامتا
سعيدشهالپور،پروانهاعتمادي،ثميالاميرابراهيميوبسياريديگر.تاالرايرانكهپسازدرگذشتمنصورقندريز،يكيازبنيانگذاران
اوليهتاالر،بهقندريزتغييرنامدادبهدليلرويكردمتفاوتدرعرضهوارائهآثارتجسميوتوجهبهبحثهاينظريوانتشارنشريهو
كتاببيشترازاينكهصرفايكگالريباشد،شبيهيكمكتببودهاستوبهاندازهيكنهاد،فعاليتكردهاست.اگرقرارباشدجايي
بهعنوانالگويگالريداريدرهنرامروزايرانمعرفيشوداغلب،تاالرقندريزدرصدرقرارميگيرد.تاالرقندريزدردورهحياتخوداز
تيرماه1343تاشهريور1357نزديكبه150نمايشگاهبرگزاركرد.انتشارماهنامه»بررسي«وفصلنامه»فصليدرهنر«وكتابسالتاالر
ايرانبهاضافهمجموعهكتابهاييكهدرپيشبردنمطالعاتهنرينقشبسيارداشتهاندمثل»بررسيهنريواجتماعيامپرسيونيسم«
و»نقاشيومجسمهسازيمعاصرايران«اثررويينپاكباز،يكيديگرازبنيانگذارانتاالرومؤلفوويراستارارشددايرهالمعارفهنردر
سالهايبعد،ياكتابهايديگريمثل»سزان،ونگوك،گوگن،لوترك«و»فوويسمونقاشانفوويست«،ترجمهوتأليفاسماعيل

نوريعال،نظريبهافكاروآثاروازارليترجمهوتأليفپيروزافتخاريبهتاالر،نقشبسياربيشتريازيكگالرييانگارخانهميدهد.
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كيوسك

 رهبران دنيا، در نشست ساالنه 
مجموع عمومي سازمان ملل، گزارش

بيــش از هر مســئله ديگري 
درباره گرمايش زميــن و تغييرات اقليمي و 
همينطور پيامدهاي ويرانگر نابرابري جهاني 
در توزيع جهاني واكسن كرونا هشدار داده اند 
و خواهان رسيدگي به اين دو مسئله حياتي 
شده اند. پيش از شروع نشست مجمع عمومي 
ســازمان ملل هم انتظار مي رفت كه رهبران 
كشورهاي جهان به اين دو مسئله بپردازند اما 
لحــن هشــدارآميز آنها نشــان مي دهد كه 
به شــدت نگران اين دو تهديد هســتند. به 
پنجشــنبه  آسوشــيتدپرس،  گــزارش 
3رئيس جمهور و 7وزير خارجه با استفاده از 
توصيفات آخرالزماني اين مســئله را مطرح 
كردند و هشــدار دادند كه يــك كره زمين 
گرم تر، جايي خطرناك تر بــراي زندگي هم 
هست. مســئله نابرابري جهاني واكسن هم 
بيشتر در سخنراني رهبراني ديده و شنيده شد 
كه بيشترين آسيب را از اين مسئله ديده اند و 
چند رهبر آفريقايي از فرصت سخنراني خود 
براي انتقاد از تبعيض جهاني در مسئله توزيع 
واكسن اســتفاده كردند. به گزارش الجزيره، 
بيشتر رهبراني كه در سخنراني هايشان به اين 
مسئله واكنش نشان دادند، آنهايي هستند كه 
جمعيت كشورهايشان دسترسي محدودي به 

واكسن دارند.

جنگ بدون گلوله 
در مسئله تغييرات اقليمي، رهبران و وزراي 
خارجه كشورهاي عضو شوراي امنيت سازمان 
ملل، در جلسه اي خواستار اقدامات فوري تر 
مجمع عمومي ســازمان ملل شدند و به اين 
مسئله اشــاره كردند كه مبارزه با گرمايش 
جهاني و تغييرات اقليمي، بايد بخش مهمي 
از فعاليــت محافظــت از صلح ســازمان در 
سراســر دنيا باشــد. آنها به مناقشاتي كه در 
منطقه صحــراي آفريقا ، ســوريه و عراق در 
همين رابطه پيش آمده اشاره كردند. مايكل 
مارتين، نخســت وزير ايرلند كــه رئيس اين 
جلســه بود، گفت تغييــرات اقليمي همين 
حاال باعث بــروز مناقشــات و درگيري هاي 
زيادي در بخش هاي مختلف دنيا شده است. 
نگوين خوان، رئيس جمهور ويتنام هم گفت 
تغييرات اقليمي، جنگ بدون شــليك گلوله 
است و به اندازه جنگ واقعي باعث لطمه هاي 
اقتصادي و از دست رفتن جان مردم مي شود.

تغييرات اقليمــي، از مدت ها قبــل يكي از 
محورهاي نشست امســال سازمان ملل بوده 
و آنتونيو گوترش، دبيركل سازمان ملل، پيش 
از شروع نشست امسال، درباره آن هشدار داده 
بود. او درباره گرمايش جهاني گفته اســت: 
»اثرات تغييرات اقليمي، وقتي كه با مناقشات 

همراه مي شوند، بســيار سهمگين هستند و 
وقتي كــه منابع طبيعي مثــل آب، به خاطر 
تغييرات اقليمي مقدس مي شــوند، تنش ها 
و اختالفات به شدت اوج مي گيرد و تالش ها 

براي ايجاد صلح ناكام مي ماند.«
شوراي امنيت ســازمان ملل از سال2007 
به مســئله تغييــرات اقليمــي و گرمايش 
زمين پرداخته و از آن زمان، چند جلســه در 
همين باره برگزار كرده اســت. آخرين آنها، 
زمستان گذشــته بود. اما از آنجا كه در ميان 
اعضا در اين بــاره اختالفــات عميقي وجود 
دارد، تغييرات اقليمي در دستور كار اين شورا 
نيست و هنوز هيچ قطعنامه الزام آوري در اين 
شورا تصويب نشده است. به همين خاطر است 
كه اعضا، از مجمع عمومي درخواست كرده اند 

به اين مسئله بپردازد.
امسال همچنين رهبران ملت هاي جزيره اي 
در اقيانــوس آرام از كشــورهاي ثروتمندتر 
خواســته اند با شــتاب بيشــتري به مسئله 
تغييرات اقليمي بپردازند، چــون آنها جاي 
ديگري بــراي رفتــن ندارند. ديويــد كابوا، 
رئيس جمهور جزاير مارشال در اين باره گفته 
است: »واقعيت اين اســت كه ما زمين هاي 
مرتفع تري نداريم كه روي آنهــا برويم. دنيا 
نمي تواند تغييرات اقليمي را بيشــتر از اين 

ناديده بگيرد.«

بي عدالتي كرونايي
براي بسياري از كشوها اما مسئله دسترسي به 
واكسن، عاجل تر و حياتي تر است؛ چون كرونا 
ممكن است خيلي زودتر از تغييرات اقليمي 
حيات آنهــا را تهديد كنــد. وضعيتي كه در 
روزهاي اخير رهبران جهان در سخنراني هاي 
خود از شــرايط كرونا در كشورشان تشريح 
كرده اند به شدت سياه است. بسياري از اين 
رهبران، به خاطر همه گيري كرونا به صورت 

مجازي در نشست امسال شركت كرده اند.
به گــزارش الجزيــره، ســيرل رامافوســا 
رئيس جمهور آفريقاي جنوبي درباره اهميت 
واكســن در آفريقا گفته اســت: »واكســن 
تنها دفاعي اســت كــه بشــر در مقابل اين 
همه گيري دارد. بنابراين بسيار نگران كننده 
اســت كه جامعه جهاني نتوانسته در زمينه 
ايجاد دسترســي برابر به واكسن كوويد-19 
به درســتي عمل كند. بايد عليه بشــر اعالم 
جرم كرد، چون 82درصد واكســن هاي دنيا 
در كشــورهاي ثروتمند توزيع شده اند و تنها 
يك درصد به كشــورهاي كم درآمد ارســال 

شده است.«
او و ديگر رهبران آفريقايي از ســازمان ملل 
خواسته اند تا از پيشنهادي كه موقتا حفاظت 
از مالكيت معنــوي را معلق مي كند حمايت 
كنــد تا كشــورهاي بيشــتري، به خصوص 
كشــورهاي كم درآمد و با درآمد متوســط، 

بتوانند خودشان واكسن توليد كنند.
لحــن برخــي ســخنراني هاي ديگــر اما 
شــديدتر بود و براي نمونه، هاگه گينگوب 
رئيس جمهــور ناميبيا وضعيــت موجود در 
توزيع واكســن را »آپارتايد واكسن« خواند 
و گفت مايه شرم اســت كه مردم در برخي 
كشــورها مي خواهند دوز تقويتي ســوم را 
دريافــت كننــد، درحالي كه مــردم برخي 
كشورها هنوز دوز اول را هم دريافت نكرده اند. 
آمريكا، انگليس، فرانسه و آلمان كشورهايي 
هستند كه تزريق دوز تقويتي سوم را شروع 
كرده و يا برنامه هايشان براي اين كار را اعالم 

كرده اند.
ژوآو لوورنســو، رئيس جمهور آنگوال هم در 
ســخنراني خود به نابرابري واكسن كرونا در 
دنيا پرداخت و گفت كه اين ميزان اختالف، 
شــوكه كننده اســت. او گفت: »اين ميزان 
نابرابري اجازه مي دهد كه برخي كشورها دوز 
ســوم را بزنند در حالي كه در ديگر كشورها، 
همانند چيــزي كــه در آفريقا شــاهديم، 
اكثريت جمعيت حتي دوز اول را هم دريافت 
نكرده اند.« امرسون منانگاگوا، رئيس جمهور 
زيمبابوه، هم در ســخنراني خــود از جامعه 
جهاني خواسته كه همكاري در زمينه توليد 
و توزيع واكســن راتقويت كنند تــا نابرابري 

واكسن كاهش پيدا كند. 

رهبران دنيا در سخنراني هاي خود در مجمع عمومي سازمان ملل، بيش از هر موضوع 
ديگري به وضعيت تغييرات اقليمي و واكسن كرونا پرداخته اند

تغييرات اقليمي و كرونا، بحث داغ رهبران دنيا

فايننشــال تايمز به انتقادهاي مطرح شده در 
مورد سياســت دولت بايدن در قبال مهاجران 
اهل هائيتي پرداخته و آن را چالش تازه آمريكا 
ناميده است. اين روزنامه همچنين به استعفاي 
دنيل فوت، نماينده ويژه آمريكا در هائيتي، در 
اعتراض به اين سياست ها اشاره كرده  و  فوت اين 
سياست ها را »ظالمانه« خوانده است. دولت بايدن 
قرار است تمام 14هزار مهاجري را كه طي روزهاي 
اخير از طريق مرز مكزيــك وارد خاك آمريكا 

شده اند با هواپيما به هائيتي بازگرداند.

هفته نامه اكونوميست ]انگليس[

روزنامه لس آنجلس تايمز ]آمريكا[

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

روزنامه فايننشال تايمز ]انگليس[

آشفته بازار به جا مانده از مركل

پايان مهماني در كابل

فرانسوي ها ناراحت از آمريكا

سياست ظالمانه بايدن

مجله اكونوميست به نقاط ضعف كارنامه 16ساله 
آنگال مركل پرداخته اســت. جانشين مركل 
به تقويت نيروي تخصصــي در بدنه دولت نياز 
خواهد داشــت؛ موضوعي كه در دوره مركل به 
كلي فراموش شده بود. آلمان همچنين در زمينه 
فناوري اطالعات از ديگر كشورهاي اروپايي عقب 
افتاده است. معضل نظام حقوق بازنشستگان يكي 

از ديگر نقاط ضعف كارنامه مركل است.

خبرنگار لس آنجلس تايمز كه در افغانســتان 
حضور دارد نوشــته كه فضاي كابل آميخته 
با ترس و غم اســت. در گزارش اين روزنامه 
آمده كه آينده براي مردمي كه ماهانه برابر با 
2دالر درآمد دارند، مبهم تر از هميشه است. 
كابل طي 2دهه حضور آمريكا در افغانســتان 
تغييرات بسياري كرده و خوب يا بد، با حضور 
طالبان، هرآنچه در اين شهر بوده اكنون مرده 
است. ساكنان اين شــهر هنور به دنبال راهي 

براي فرار هستند.

ســرمقاله نيويورك تايمــز بــه اختالفات 
اخير آمريكا و فرانســه پرداخته و نوشــته 
كه فرانســوي ها نه به خاطر قــرارداد فروش 
زيردريايي به اســتراليا بلكه به خاطر بيرون 
ماندن از مذاكرات معاهده امنيتي ســه جانبه 
ميان آمريــكا، اســتراليا و انگليس ناراحت 
هســتند. فرانســوي ها فكــر مي  كنند كه 
متحدشان به آنها خيانت كرده است. در اين 
سرمقاله آمده كه آنها حق دارند از اين رفتار 

آمريكا ناراحت باشند.

جهان نما

انتخابات عراق زير سايه پ ك ك

تقابل گروه تروريستي »حزب كارگران كردستان« )پ ك ك( با 
دولت عراق و حتي اقليم كردستان به يكي از مشكالت اساسي 
و ريشه دار در اين كشــور عربي تبديل شده است؛ مشكلي كه 
به نظر نمي رسد بدون استفاده از گزينه نظامي و فشار گسترده 

عليه تروريست ها قابل حل باشد.
در جديدترين بحران، رسانه هاي عراقي اعالم كرده اند با توجه به 
سيطره شبه نظاميان پ ك ك بر شهر سنجار واقع در غرب استان 
نينوا )شــمال عراق(، تضميني براي برگزاري ســالم انتخابات 
عراق در اين منطقه وجود نــدارد؛ انتخاباتي كه كمتر از 3هفته 
تا موعد آن باقي مانده اســت. بايد توجه داشت كه معضل مورد 
نظر رسانه هاي عراقي تنها مربوط به سيطره اين گروه بر مراكز 
رأي گيري و عدم نظارت شفاف دولتي بر فرايند اجراي انتخابات 
در ســنجار نيســت. پيش از اين، دولت مصطفي الكاظمي در 
گزارشــي اعالم كرده بود به رغم پايــان درگيري هاي نظامي و 
بازگشت ثبات نسبي به سنجار، بيش از 80درصد ساكنان سابق 
اين منطقه به دليل حضور تروريست هاي پ ك ك در شهر، حاضر 
به بازگشــت به خانه هاي خود نيســتند و زندگي در شهرهاي 
ديگر يا حتي اردوگاه هاي مهاجــران را ترجيح مي دهند. دولت 
عراق براســاس اين گزارش اعالم كرده بود تا زماني كه كنترل 
سنجار به طور كامل در اختيار بغداد قرار نگيرد، فرايند بازسازي 
خرابي هاي به جا مانده از جنگ در اين شهر آغاز نخواهد شد. از 
سوي ديگر سفيان المشهداني، سخنگوي كميسيون انتخابات 
عراق نيز روز گذشــته اعالم كرد: آمارهاي ما نشــان مي دهد 
نزديك به 90درصد از اهالي ســنجار تا كنون بــراي ثبت نام و 
دريافت كارت انتخاباتي خود اقــدام نكرده اند؛ امري كه بدون 

شك در كاهش ميزان مشاركت انتخاباتي در سطح استان نينوا 
مؤثر خواهد بود. المشهداني همچنين از دولت درخواست كرد 
به منظور تامين امنيت شهروندان ســنجار و زمينه سازي  براي 
مشاركت آنان در انتخابات سريع تر وارد عمل شود. البته به نظر 
نمي رسد اين درخواست ها و مطالبات با توجه به فرصت محدود 
پيش روي عراق تا موعد انتخابات، تغيير چشمگيري در وضعيت 

سنجار ايجاد كند.
روزنامه العربي الجديد با اشــاره به اين وضعيت در گزارشــي 
مي نويســد: بخش عمده پناهجويان اهل سنجار از بازگشت به 
شهر خود و مشــاركت در انتخابات هراس دارند؛ اين در حالي 
اســت كه انتخابات پارلماني 18مهر ماه فرصتي بي نظير براي 
اعالم موضع شهروندان نســبت به سياست هاي دولت و احزاب 
عراقي در حوزه سنجار به شمار مي رود. پيش از اين خبرگزاري 
العراقيه در گزارشي مدعي شده بود نيروهاي وابسته به پ ك ك 
كه تحت عنوان »يگان هاي حمايت از ســنجار« در اين شــهر 
حضور دارند با هجوم به يكي از مراكز دولتي، كارت هاي ثبت نام 
انتخاباتي را به سرقت برده اند. اين نيروها همچنين به ساكنان 
كم تعداد حاضر در سنجار هشدار داده اند كه بايد از گزينه مورد 
نظر آنها در انتخابات حمايت كننــد. اين موضوع، مورد تأييد و 
البته اعتراض ويان دخيل، نماينده ســابق ســنجار در پارلمان 
عراق قرار گرفته است. او روز پنجشنبه در مصاحبه با شبكه دجله 
عراق گفت: »كميسيون انتخابات، چشمانش را به روي واقعيت 
بســته و بدون توجه به شرايط غيرطبيعي ســنجار از برگزاري 
انتخابات سخن مي گويد. شــما نمي توانيد با وجود چنين گروه 
تروريستي در سطح يكي از مهم ترين شهرهاي كردنشين عراق، 
ادعايي نسبت به برگزاري سالم انتخابات داشته باشيد.« روزنامه 
العربي الجديد به نقل از منابع محلي مدعي است تروريست هاي 
پ ك ك با تعدادي از سياســتمداران اقليت ايــزدي منطقه به 
توافق رسيده و از نامزدي آنان در انتخابات پارلماني 18مهر ماه 
حمايت مي كنند. اين ادعا تا كنون از سوي هيچ نهاد رسمي تأييد 

يا تكذيب نشده است.
انتخابــات پيش روي عــراق را مي توان يكي از حســاس ترين 
رقابت هاي سياســي در تاريخ معاصر اين كشور پس از سقوط 
صدام و برآمدن نظام جديد به شمار آورد. در اين زمينه بايد توجه 
داشت كه پايان حضور آمريكا در عراق، عبور از تروريسم داعش 
و همچنين كاهش چشمگير تنش هاي منطقه اي و بين المللي 
پس از شكست ترامپ در انتخابات رياســت جمهوري آمريكا، 
زمينه را براي از ســرگيري پروژه بازســازي و توسعه اقتصادي 
عراق مهيا كرده است. پيش بيني مي شود طي سال هاي آينده 
حجم كمك هاي مالي و سرمايه گذاري هاي خارجي در عراق به 
شكل قابل توجهي افزايش يافته و انزواي بين المللي اين كشور 
سرانجام با گذشت 3دهه خاتمه يابد. بر اين اساس روشن است 
كه سهم باال از كرســي هاي پارلمان و در نتيجه نفوذ بيشتر در 
دولت آينده، ارزش بسيار ويژه اي براي احزاب و جريانات سياسي 
عراق خواهد داشت. تمام اينها در حالي است كه قانون انتخابات 
عراق براي نخستين بار تغيير كرده و به تعبير مقامات سياسي 
اين كشور دمكراتيك تر شده است. براســاس تغييرات جديد، 
نقش رقابت هاي محلي از رقابت هاي كالن استاني بيشتر شده و 
همچنين تمركز بر افراد، بيش از تمركز بر ائتالف ها خواهد بود.

در انتخابات پيش روي، احزاب و جريانات سياســي شــيعه با 
محوريت 4ائتالف شــركت خواهند داشت: سائرون )به رياست 
مقتدي صدر و همراهي احزاب كمونيســت(، فتح )به رياست 
هادي عامري و حضور شاخه سياسي حشد الشعبي(، دولت قانون 
)به رياســت نوري مالكي و نيروهاي بازمانده از حزب الدعوه( و 

ائتالف دولت ملي )مورد حمايت عمار حكيم و حيدر العبادي(.

ارتشبد طنطاوي؛  پدرخوانده كودتاي مصر
محمد حسين طنطاوي، يكي از بزرگ ترين فرماندهان ارتش مصر كه در 
حساس ترين مقاطع تاريخي اين كشور حضور داشته و نقش ايفا كرده بود، 
بامداد روز دوشنبه 29شهريور در 85سالگي درگذشت. از او روايت هاي 
به كلي متناقضي به جا مانده اســت. عبدالفتاح سيسي، رئيس جمهور 
كنوني مصر كه با كودتا بر ســر كار آمده در پيامي خطاب به مردم اين 
كشور ضمن تســليت مرگ طنطاوي گفت: او مرد بزرگي بود كه مصر را 
در لحظات سخت تاريخي تنها نگذاشت و اجازه نداد اين كشور بزرگ به 
ويرانه اي جنگ زده تبديل شود. در مقابل اما حاميان دولت محمد مرسي، 
رئيس جمهور پيشين مصر كه در سال2019 درگذشت، طنطاوي را طراح 
كودتاي سال2014 يا پدرخوانده كودتا مي نامند؛ كودتايي كه در نتيجه آن 

سرنوشت مصر و شايد حتي جهان عرب تغيير كرد.
طنطاوي متولد قاهره بود و تمام تحصيالت ابتدايي و بعدها عاليه خود را 
در دانشگاه هاي نظامي همين شهر ادامه داد. دوران جواني و ميانسالي 
طنطاوي همراه بود با بزرگ ترين جنگ هاي تاريخ معاصر مصر و جهان 
عرب. او در جنگ 6روزه ســال1967 كه با شكست سنگين مصر مقابل 
اسرائيل همراه بود، نقش يك افسر ميان رتبه را داشت، اما در جنگ1973 
فرماندهي يكي از گردان هاي نيروي زميني مصر را برعهده گرفت؛ گرداني 
كه در بخش شمالي صحراي ســينا با نيروهاي تحت امر آريل شارون، 
نخست وزير پيشين رژيم صهيونيستي جنگيد. تمامي فرماندهان اين 
جنگ از حســني مبارك گرفته تا طنطاوي طي دهه هاي آينده سهمي 
بزرگ از معادله قدرت در مصر به دست آوردند. اگرچه طنطاوي برخالف 
بسياري از همرزمان خود هرگز لباس نظامي را از تن در نياورد، اما در سايه 
سيطره همه جانبه ارتش بر تمام امور سياسي و اقتصادي مصر، عمال به 
يكي از مهم ترين بازيگران قدرت در اين كشور تبديل شد. او كمي بعد از 
جنگ1973 به عنوان وابسته نظامي در سفارت هاي مصر در پاكستان و 
افغانستان مشغول به كار شد و پس از آن، مجددا به كشورش بازگشت 
تا مراتب پيشرفت نظامي را يكي پس از ديگري طي كند. به اين ترتيب، 
سرانجام در سال1993 )58سالگي( طنطاوي به لقب ارتشبدي به عنوان 
باالترين رتبه نظامي در ارتش مصر دست يافت. او پيش از اين نيز وزير 
دفاع مصر شده بود؛ مسئوليتي كه در كمال ناباوري به مدت 21سال )از 
1991 تا 2012( ادامه داشت. بسياري حاكميت مطلق طنطاوي بر وزارت 
دفاع را، فرصتي مهم براي شبكه ســازي   و افزايش قدرت او در ساختار 

سياسي مصر مي دانند.
اما سرنوشت سازترين مقطع از زندگي ارتشبد طنطاوي به دوران پس از 
انقالب سال2011 مصر بر مي گردد؛ زماني كه با سقوط مبارك، اداره كشور 
در اختيار شوراي نظاميان تحت امر او قرار گرفت. طنطاوي طي ساليان 
گذشته به رغم قدرت باال و نفوذ گســترده در ميان نظاميان، همواره از 
موضع گيري سياسي اجتناب می كرد و اين امر، نوعي اعتماد ميان جامعه 
مدني و رسانه هاي معترض مصري نسبت به او ايجاد كرده بود. ارتشبد 
طنطاوي در ژانويه ســال2011 با پذيرش مسئوليت اداره شوراي نظامي 
به عنوان دولت موقت، حمايت كامل خود از انقالب مردم را اعالم كرد. البته 
اين حمايت تنها لفظي نبود و اقدامات عملي مهمي را هم به دنبال داشت؛ 
از انحالل پارلمان گرفته تا تغيير قانون اساسي، صدور احكام جلب براي 
حسني مبارك و ديگر سران دولت سابق. مجموعه اين اقدامات، طنطاوي 
را به عنوان يك نظامي تكنوكرات و غيرسياسي، نزد جريان هاي انقالبي 
معرفي كرد كه تنها دغدغه اش، حفظ امنيت مصر است و برنامه اي براي 
مداخله در انتخابات و يا تشــكيل دولت هاي بعدي ندارد. به اين ترتيب 
قابل انتظار بود كه دولت جديد به رياست محمد مرسي، طنطاوي را در 
سمت خود ابقا كرده و به همكاري با او ادامه دهد. اما اين وضعيت به تدريج 
تغيير كرد. شبكه الجزيره در اين باره به نقل از هاشم قنديل، وزير كشور 
در دولت محمد مرسي گزارش مي دهد: با گذر زمان براي ما روشن شد 
ارتشبد طنطاوي حاضر به همكاري با رئيس جمهور منتخب مردم نبوده 
و سياست هاي خود را مطابق فرامين دولتي تغيير نمي دهد. او عالوه بر 
اين، با استفاده از نفوذ خود در بخش هاي مختلف به كارشكني در مسير 
حركت دولت تازه كار مرسي مي پرداخت. براي مثال بايد توجه داشت 
بخش اعظم اقتصاد مصر، از شركت هاي عمراني گرفته تا نيروگاه هاي برق، 
توليد سيمان و كشاورزي زير سيطره ارتش قرار داشته و بدون همراهي 
اين نهاد نظامي، دولت قادر نيســت هيچ سياست جديد و يا تغيير قابل 
مالحظه اي را در اقتصاد مصر ايجاد كند. اين در حالي است كه تورم شديد 
و نرخ باالي بيكاري، مطالبات گسترده اي را در سطح جامعه مصر به وجود 
آورده بود؛ مطالباتي كه بدون شك بايد از سوي دولت انقالبي تازه بر سر 
كار آمده پاسخ داده مي شد. به اين ترتيب محمد مرسي تنها يك سال بعد، 
ارتشبد طنطاوي را از وزارت دفاع بركنار كرده و ژنرال عبدالفتاح سيسي 
)رئيس سابق اطالعات ارتش( را جانشين او كرد. به روايت شبكه الجزيره، 
بركناري طنطاوي، به مثابه اعالم جنگ ميان دولت با ارتش بود؛ جنگي 
كه درنهايت با كودتاي خونين سال2014 و دستگيري تمامي سران انقالب 
به پايان رسيد. روزنامه العربي الجديد با اشاره به وقايع تاريخي آن روزها 
مي نويسد: درگيري گسترده خياباني مردم با ارتش در خيابان هاي قاهره، 
ممكن بود با سرپيچي برخي نيروهاي نظامي از فرمان كشتار مردم و در 
نتيجه فروپاشي تدريجي ارتش روبه رو شود. اما ارتشبد طنطاوي به عنوان 
پرنفوذترين نظامي مصر در غياب حسني مبارك، در تمامي اين مراحل با 
قدرت از فرامين سيسي براي سركوب اعتراضات خياباني حمايت كرده و 
اجازه نداد قدرت در دستان اسالمگرايان باقي بماند. در جريان كودتاي 
مورد حمايت طنطاوي، نزديك به 700نفر از شــهروندان مصري ظرف 

24ساعت در خيابان هاي قاهره به قتل رسيدند.

طبق اعالم كاخ ســفيد، جو بايدن رئيس جمهور 
آمريكا قرار اســت در نشست ســران 20 اقتصاد 
بزرگ جهان موســوم به »گروه20« كه يك ماه 
ديگر در ايتاليا برگزار می شــود، شــركت كند. 
مقصد بعدي بايدن پس از پايتخت ايتاليا، شــهر 
گالسگو در اسكاتلند و نشست جهاني آب و هوايي 

خواهد بود.

اهميت موضوع چيست؟
سفر بايدن به اروپا در شرايطي اتفاق مي افتد كه 
روابط دو طرف به شدت آسيب ديده است. حضور 
در نشست گروه20 همچنين به معناي رويارويي 

دوباره آمريكايي ها با چيني ها خواهد بود.
 فرانســوي ها به شــدت از دســت دوســتان 
آمريكايي شان ناراحت هستند؛ چرا كه واشنگتن 

بدون اطــالع پاريــس يــك معاهــده امنيتي 
ســه جانبه با اســتراليا و انگليس امضا كرده كه 
فروش زيردريايي هاي هســته اي ساخت آمريكا 
به استراليا بخشي از آن است. پيش از اين، فرانسه 
و اســتراليا قراردادي امضا كرده بودند و قرار بود 
زيردريايي هاي ديزلي ساخت فرانسه وارد ناوگان 
نظامي استراليا شود. تنش تا جايي پيش رفت كه 
امانول مكرون، سفير فرانسه را از استراليا و آمريكا 

فراخواند.
 اتحاديــه اروپــا در ماجراي معاهــده امنيتي 
ســه جانبه آمريكا-اســتراليا-انگليس، جانــب 
فرانسوي ها را گرفته و در مورد اقدامات يكجانبه 
آمريكا در شرق دور هشدار داده است. جوزپ بورل، 
مسئول سياســت  خارجي اتحاديه اروپا گفته كه 
اين مسئله دوجانبه نيست و به همه اتحاديه اروپا 

مربوط مي شود.
 3 ماه قبل كه بايدن براي شــركت در نشست 
ســران گروه7 به انگليس رفته بود؛ موفق شــد 

اعضاي اين گروه را براي موضع گيري مقابل چين 
قانع كند. در نشست گروه20 اما كار به اين سادگي 
نيست. چين، روسيه، تركيه و برزيل عضو گروه20 
هســتند و لزوما سياست هاي شــان هم راستا با 

سياست هاي آمريكا نيست. تقابل آمريكا و چين 
مي تواند اتفاق مهم نشست رم باشد.

البه الی خطوط
طبق اعالم كاخ ســفيد، جو بايدن قرار اســت در 
حاشيه نشست گروه20 در رم، با همتاي فرانسوي 
خود ديدار كند. به نظر مي رســد ايــن ديدار را 2 
رئيس جمهور در گفت وگوي تلفني كه هفته قبل 
داشــتند، تنظيم كرده اند. مكرون پس از تماس 
تلفني بايدن پذيرفت سفير فرانســه بار ديگر به 
واشــنگتن باز گردد. تاكنون ســابقه نداشته كه 
فرانسه، ســفير خود را از آمريكا فرا بخواند. به نظر 
مي رسد بايدن سعي دارد به هر شكل ممكن نظر 
فرانســه را جلب كند؛ چرا كه اين كشور هميشه 
پرچم دار ايده »اســتقالل اســتراتژيك« اروپا از 
آمريكا بوده اســت. فرانســوي ها اقدام آمريكا در 
انعقاد توافق امنيتي با استراليا و انگليس را »خنجر 

از پشت« خوانده اند.

نبض خبر

ود وپا می ر بايدن به ار

   در حاشيه مجمع عمومي
  هنگام ســخنراني جو بايدن، رئيس 
جمهــور آمريــكا، صندلي هــاي خالي 
نمايندگان رژيم صهيونيســتي در سالن 
مجمع عمومي توجه رســانه ها را به خود 

جلب كرد. 
  تست كروناي وزير بهداشت برزيل كه در 
نشست مجمع عمومي حاضر بود مثبت شده 
است. همين باعث شده تا ژائير بولسونارو، 
رئيس جمهور برزيل هم قرنطينه شــود. 
بولسونارو مخالف واكسيناسيون كرونا و 

ماسك زدن است.
  طالبان در سازمان ملل: حاكمان جديد 
افغانســتان، اعتبار نماينده اين كشور در 
سازمان كه توسط دولت پيشين منصوب 
شده بود را به چالش كشيده اند و مي خواهند 
در مجمع امسال حضور پيدا كنند. در نامه اي 
از »امارت اسالمي افغانستان«، اميرخان 
متقي به عنوان وزير خارجه افغانســتان 
خواستار حضور در مجموع عمومي سازمان 
ملل شده است. او استدالل كرده كه اشرف 
غني، رئيس جمهور سابق، سرنگون شده و 
كشورهاي زيادي ديگر او را رئيس جمهور 
نمي دانند؛ بنابراين نماينده او در سازمان 
ملل اعتبار حقوقي و قانوني ندارد. طالبان 
سهيل شاهين، يكي از سخنگو هاي خود 
را به عنوان ســفير در سازمان ملل معرفي 

كرده است.
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جابه جايی مســتأجران میثم قاسمی تابستان به طور سنتی زمان 
است؛ حتی آنهايی كه فرزندان مدرسه ای ندارند هم معموال 
در 3 ماه تابستان به فكر تغيير خانه خود هستند و همواره 
يكی از نگرانی های هرســاله اين بخش از جامعه، افزايش 
ساالنه قيمت اجاره خانه است. در همين حال بايد توجه 
داشــت كه افزايش قيمت خانه كه به صورت مستمر در 
تمامی سال ها ادامه دارد، به تعداد كسانی كه نمی توانند 
خانه بخرند و ناچار به اجاره نشينی هستند، افزوده است. 
براساس آماری كه خبرگزاری ايســنا منتشر كرده، نرخ 
اجاره نشينی شهری در كل كشور از 18درصد در سال65 
به 38درصد در سال95 رسيده است. در تهران نيز اين رقم 
در سال98 به 42درصد رسيده و با توجه به افزايش شديد 
قيمت ها در 2ســال اخير می توان گفــت احتماال تعداد 
مســتأجران هم به  اندازه مالكان است. همچنين افزايش 

سهم مسكن در سبد هزينه خانوار تا بيش از 50درصد يكی 
از مشكالتی است كه معموال ديده نمی شود.

اگر نگاهی به اطراف خود بيندازيم، مستأجران بسياری را 
می بينيم كه در سال های اخير مجبور شده اند خانه هايی 
كوچك تر، بدون انباری، پاركينگ و آسانســور يا با سال 
ســاخت بيشــتر را اجاره كنند. همچنين كوچ اجباری 
مستأجران به مناطق جنوبی شــهر و پس از آن حاشيه 
شهرها، به شدت ديده می شود. جدا از اخباری كه درباره 
اجاره پشت بام ها يا اجاره يك واحد آپارتمان توسط چند 
خانواده منتشــر می شــود، می توان گفت مستأجران در 
سال های اخير از كيفيت زندگی خود به شدت كاسته اند 
و آن مثل »اجاره نشينی، خوش نشينی« به شوخی زشتی 
تبديل شده است. كوچ مستأجران از مناطق مركزی شهر 
به حاشيه ، مشــكالت متعددی را به همراه خواهد داشت 
كه ساده ترين آنها افزايش ترافيك در ورودی های شهر و 

نياز به توسعه حمل ونقل عمومی است. اما اين فقط بخش 
ظاهری و سخت افزاری مسئله است. مشكالت فرهنگی و 
اجتماعی كه پس از مهاجرت اجباری پديد می آيد، بسيار 
جدی تر اســت. آيا فرهنگ جامعه ميزبان، پذيرای طبقه 
متوسط شهری اســت؟ آيا مهاجران به سادگی می توانند 
سبك زندگی جديد را بپذيرند؟ زندگی در بيرون شهرها چه 
تأثيرات روانی برای مهاجران خواهد داشت؟ كاهش سطح 
رفاه اجتماعی و فرهنگی كه به صورت ناگهانی برای بخش 
زيادی از مردم رخ می دهد، چه تأثيری بر ميزان نارضايتی 

آنها از سياست های عمومی خواهد داشت؟
نارضايتی طبقه متوسط شهری از وضعيت زندگی خود، در 
بخش های مختلف نمود پيدا می كند كه تمايل شديد به 
مهاجرت از كشور، يكی از اين موارد است. اين نارضايتی در 
بزنگاه های تاريخی می تواند اثرات جبران ناپذيری داشته 

باشد، اما متأسفانه كمتر به آن توجه می شود.

اجاره نشین های به حاشیه رفته

علي  لندي پسر 15ساله اي كه در ايذه خوزستان به دل 
آتش زده و  جان 2 هموطنش را نجــات داده بود در اثر سامان رضایی

سوختگي جان باخت. او گفته بود اگر باز هم كســي را در آتش ببيند اين بار هم ترديد 
نمي كند. اين را وقتي گفت كه آتشي كه براي هموطن هايش خاموش شده بود هنوز او را 
روي تخت بيمارستان مي سوزاند. او بي شك قهرمان بوده و هست. اما از آنجا كه هم اكنون 
بسياري از قهرمان هاي زنده ما در آسايشگاه هاي جانبازان جنگ، روز هاي سختي را به 
گمنامي مي گذرانند شايد نياز باشد كمي بي رودربايستي به آسيب شناسي قهرمان    پروري 
ملي در اين خاك قهرمان پرور اما فراموشكار بپردازيم. از ديدگاه كارشناس ها، قهرمان ها 
به نوعي نخ تسبيحي هستند كه مانع از گسست جامعه مي شوند. قهرمان، غرور ملي و 
ميهن پرستي را در قلب جامعه حفظ مي كند. قهرمان براي يك ملت مانند بازيگر نقش اول 
براي يك كارگردان است. در برخي ممالك جهان اگر آن را نداشته باشند هم هر طور شده 
آن را مي سازند. حتي گاهي او را مثل يك شخصيت داستاني مي سازند، پاي ميز گريم 
مي نشانند تا چهره اش مايه غرور و همبستگي جمعي باشد. چرا راه دور برويم. پطرس 
فداكار كودكي كه تا ســال ها عكس و داستانش در كتاب هاي درســي دانش آموزان 
ايران زمين نقش بسته بود در واقع يك داستان است. طی اين داستان كودكي هلندي تبار   
از مادرش پرسيده بود اگر از اين همه سد يكي شان سوراخ شود چه خواهد شد و مادرش 
به طعنه پاسخ داده بود پسركي انگشتش را در سوراخ سد مي كند. براي كودكان سرزمين 
ما پطرس قهرمان بوده و هست. كودكاني كه شايد سال ها و دهه ها اسمي از علي  لندي 
نشنوند و تصويري از او در ذهن نداشته باشند. بهتر است بپرسيم اين پطرس واقعا كه بود؟ 
پطرس ما ايراني ها در واقع اصال پطرس نيست. او هانس، شخصيت داستاني نويسنده 
آمريكايي، مري ميپس داج است كه از قضا اصال هلند را به چشم نديده است. قهرمان پروري 
را مي توان بي هيچ رودربايســتي از او آموخت. او قهرمانش را در كتاب هانس  برينكر به 
كشور هاي ديگر هم صادر كرد و موفق هم شد. شايد آموختن آن كمك كننده باشد. راز 
قهرمان زايي موفق مري ميپس داج در يك پرسش نهفته است. اينكه چرا هانس يا پطرس 
ما ايراني ها به جاي انگشت خود با چوب يا سنگي جلوي نشت سد را نگرفت. پاسخ كوتاه 
است. او به حرف مادرش درباره انگشت پسركي فداكار »ايمان« داشت. به قهرمان هاي 

سرزمين مان ايمان داشته باشيم.

قهرمان واقعي، پطرس  خيالي

مسعود میر
بزنگاه بيماری كه از راه رســيد، انگار 
فكر و خيال ها هم متمركز شد روی 
اينكه بايد جان  ســالم بــه در برد از 
نحسی مرض و فعال فقط دوام آورد. 
چند ماهی هســت كه انگار كارخانه 
روياسازی ما واپسگرا شده و مدام در 
بهتريــن احواالت خــودش می رود 
سمت توليد خيالی كه در آن می شود 
به راحتی با رفقا معاشــرت كرد و در 
خيابان يك گاز جانانه به ساندويچ زد 
و از همه مهم تر صــورت جماعت را 
دوباره كامل ديد. خب، اين بديهيات 
حاال مدت ها ســت كه رســما در آن 
سوی خطوط قرمز درمان و پيشگيری 
قرار دارند، چه برسد به اينكه از سفر 
بگوييم و فتح صندلی های استاديوم و 
خالصه هــزار حال مطلــوب ديگر. 
همين حاال هم كــه عموم جمعيت 
مملكــت و دنيــا، نيش واكســن به 
بازويشان را تجربه كرده اند، باز گويی 
هنــوز احتياط و ترس چنان ســايه 
سنگينی دارند بر سر رؤياهای ما كه 
همچنان جنــس خيالبافی ذهن ما 
محصولی اســت برای پرواز از روی 
اين همه كالفگــی و بيماری و مرگ. 
همه اينها را گفتم تا برســم به اينكه 
باالخره همين كوويــد-19 هم بدل 
می شــود به خاطره ای تلــخ و دور، 
باالخره روزگار جهان و آدم هايش باز 
خو می گيرد به فراموشــی و آن وقت 
است كه برگ برنده در جيب آنهايی 
خواهد بود كه روياهايشان را قرنطينه 
نكردند. آنهايی كه می دانند فردا روز 
ديگری است و بايد برای موفق شدن 
 رؤيا داشت و رؤياها را نه در دوردست 
حسرت كه در كنج تعبير، شگفت زده 
كنند. امروز روز جهانی  رؤيا ست و ما 

هنوز رؤياهايی داريم...

هنوز رؤيايی دارم...

زيــارت مرقد 
منور و مطهر مهدی توكلیان

ائمه اطهار عليهم السالم از دير باز عشقی پرشور 
و آرزويی هميشگی برای شيعيان بوده و مكان 
اين زيارتگاه  ها فرقی نداشته است؛ قبوری در 
قبرســتان بقيع يا كربالی معلــی، امامزاده 
صالح)ع( در تجريش، يا امامزاده حسن)ع( در 
جنوب شهر تهران، حضرت عبدالعظيم حسنی 

در ری يا امامزاده شاهچراغ در شيراز.
به گواه تاريخ، ســياحانی كه در دوره قاجار به 
ايران آمده اند از اين همه ارادت مردم به خاندان 
عصمت و طهارت اظهار شــگفتی كرده و در 
سفرنامه های خود با آب و تاب از آن ياد كرده اند. 
دكتر فووريه، طبيب مخصوص ناصرالدين شاه، 
آرمينوس وامبری، خاورشناس مجارستانی، 
بروگش متشــرق آلمانی، دكتر پوالك، معلم 
مدرسه دارالفنون، لودكرزن انگليسی، ادوارد 
براون و مادام دياالفوا، ازجمله سياحانی هستند 
كه يادداشت های ارزشمندی از خود به يادگار 
گذاشته اند و در سفرنامه ها به خوبی می توان 
مشــاهده كرد كه آنها چگونه از ارادت مردم و 
تظاهر به دينداری از سوی حكام اشاره كرده اند. 
زيارت اربعين حسينی در ساليان اخير از رونق 
و حال و هوای خاصی برخوردار اســت كه در 
طول تاريخ كمتر چنين اتفاق مردمی و تجمع 
چند ميليونی را گواهی می دهد و از آن زمان 
كه هيچ جاده و معبر درســت و درمانی وجود 
نداشت و مردم به عشق زيارت كربالی معلی 
تمامی مصائب را به جــان می خريدند، تا به 
وصال جانان برسند اين آيين باشكوه برگزار 
شده اســت. طريق العلما در ســاليان اخير و 
در زمان حكومت رژيم بعــث عراق نيز دارای 
محدوديت های بسياری بوده است كه تاريخ 
شفاهی و روايت های ساكنان روستاهای مسير، 
سندی محكم بر حجم جنايات عوامل حكومتی 

است.
پياده روی اربعين حال و هوای خاص خودش 
را دارد و با جرأت می توان گفت اين پياده روی 
با هيچ يك از پياده روی های جهان قابل قياس 
نبوده و مزيت های انحصــاری آن باعث تمايز 
آن شده است. برخی می خواهند به عنوان زائر 
توبه كار به زيارت بروند. همه اشتياق دارند تا 

اثری از مراتب اخالص خويشتن را در اطراف 
اين مســير برجا نهند. تعدادی با پای پياده و 
پرآبله قدم برمی دارند و كودكان و نوزادان خود 
را در آغوش می گيرند و راهپيمايی خود را با 
عشقی غيرقابل وصف انجام می دهند و بعضی 
نيز به نشانه احترام با لباس سياه در تمام مسير 
قدم بر می دارند. مجاوران و خادمان موكب های 
عراقی و ايرانی فرصت اســتراحت زائران در 
طول مسير را فراهم می كنند و اندكی بعد از 
ورود به منزل ها و موكب ها، پاها را شست وشو 
كرده و گردوغبار از لباس زدودن را افتخاری 
می دانند و هر آنچــه در توان خود و اهل خانه 
و موكب ها دارند بــرای زائران مهيا می كنند. 
ادب و احترامی خاص به تمام سنين و قبايل و 
مليت ها در اين ايام جاری و ساری است. از دين 
و مذهب هيچ زائری ســؤال نمی كنند و تنها 
شــوق خدمت و عرض ارادت برايشان مالك 
است. تمام اندوخته سالشان را خرج می كنند 
تا زائران حضرتش با راحتی بيشتر و آسايشی 
كامل تر رو به سوی مرقد مطهر و منور مواليشان 
قدم بردارند. ورود به سرزمين نجف و كربال را 
نمی شود در چند جمله توصيف كرد اما می توان 
به راحتی از زيارت ابوتــراب برای اذن ورود به 
خاك كربال تا شيوه ادب و احترام را درك كرد؛ 
از اذن دخول تا بوسيدن عتبه و اعتاب مقدس 
و تبرك جستن از بهشت روی زمين؛ از وادی 
مقدس كربال از بين الحرمين تا وادی السالم؛ از 
مسيری كه تمام مشق عشق و ارادت به ذوات 
مقدس و منور اهل بيت عصمت و طهارت، منور 

و متغيرت می كند. 
زائران در شاهراه عاشقی در بين الحرمين جانی 
دوباره می گيرند و از شكوه و جالل درون صحن 
حيرت زده می شوند. هر چند لوح های محتوی 

زيارتنامه بر ديوارها آويزان است تا زائر يا خود 
بخواند اما از ابتدای ســفر با اشك شوق نغمه 
عاشقی را سر داده   و درون دل زيارتنامه را بارها 
زمزمه كرده است. از داخل صحن اعتاب مقدس 
صدای فرياد و تالوت و گريه و ناله و بلند است. 
و زوار ديندار و مخلص بی شماری پيشانی خود 
را بر ميله های ضريح می گذارند و به مرقد منور 
خيره می شوند و زير لب آهسته دعا می خوانند 
و اشك می ريزند و زيارت اربعين را با سوز دل و 

ارادت تمام می خوانند.
شوق زيارت، شعله هميشه فروزانی است كه در 
دل مومنان شيعه گرمابخش است و زندگی را 
حياتی دوباره می دهد. راستی اين چه عشقی 
است كه گذشت زمان، هيچ از اوج و عظمت آن 

نمی كاهد؟ چه خوش سروده است سعدی: 
همه عمر بر ندارم سر از اين خمار مستی 
كه هنوز من نبودم كه تو در دلم نشستی 
تو نه مثل آفتابی كه حضور و غيبت افتد 

دگران روند و آيند و تو همچنان كه هستی 
قدمت قديمی ها و ارادت خادمان حسينی و 
زينبی، قيمتی ترين شيوه عاشقی را برايمان 
به يادگار گذاشته اســت كه در راه عشق، سر 
از پا نمی شــناختند و »ســرزنش ها گر خار 
مغيالن می كرد، به شوق ديدار كعبه« تحمل 
می كردند. در عصر غيبت بايد عهد بست و در 
نخستين فرصت به ديدار مواليمان شتاب كرد 
تا در هياهوهای دنيايی، آرامشی نصيب شود؛ 
هر چند در شــرايط كرونايی وضعيت سخت 
شــده و در اربعين1400 شايد امكان تشرف 
به عتبات عاليات از بسياری از ما سلب شد اما 
می توانيم محضر موالو مقتدايمان از راه دور 

عرض ارادت كنيم.

تبار

حاال االن نپر...
 واكسيناسيون كرونا كه شروع شد، يك عده كه توهم توطئه 

فاطمه عباسی
 

داشــتند، به بهانه اينكه داخل اين واكســن ها يك ماده 
عجيبی است كه   می توانند به وسيله آن ما را رديابی كنند، از واكسن زدن سرباز زدند. يك 
عده هم گفتند اين واكسن ها بی اثر است و واكسن نزدند كه بعدا سر از بيمارستان در آوردند 
و متوجه اشتباهشان شدند. حاال كه خوشبختانه واكسيناسيون در كشور روند خوبی دارد و 
بيشتر گروه های سنی در حال واكسينه شدن هستند، يك ماجرای جديد باعث شده تا برخی 
از افراد با اينكه نوبتشان شده، هنوز واكسن نزده باشند. ماجرا از اين قرار است كه برای سفر 
به كشورهای اروپايی يا آمريكايی بايد واكسن فايزر يا آسترازنكا زده باشيد، بعضی از كشورها 
هم واكسن سينوفارم را قبول می كنند. به همين مناسبت عده ای افتاده اند دنبال واكسن 
آسترازنكا و چون تعداد اين واكسن فعال كم است، بيشتر مراكز درمانی اين واكسن را ندارند 
و اين افراد هم هنوز واكسن نزده اند. بعضی هم ايستاده اند تا واكسن فايزر وارد كشور شود و 
بروند واكسن بزنند. وزير بهداشت هم اخيرا آب پاكی را ريخت روی دست آنهايی كه منتظر 
ايستاده اند و گفت كه تعداد بســيار محدودی واكســن فايزر وارد ايران می شود كه اين 
واكسن ها فقط به زنان باردار تزريق خواهد شد و امكان ندارد به بقيه افراد برسد. ضمن اينكه 
آسترازنكا هم فعال برای دوز دوم وارد شده و مردم بايد در حال حاضر واكسن سينوفارم يا 
بركت را تزريق كنند. راستش را بخواهيد، فرقی بين واكسن ها نيست و همه واكسن ها مؤثر 
است و طبق توصيه پزشكان بهتر است همان زمانی كه نوبت تان شد هر واكسنی كه موجود 
بود را بزنيد و يك جوری وانمود نكنيد كه انگار ويزای شينگن توی جيبتان است و بليت سفر 
به آمريكا و اروپا هم توی كيف تان و فقط منتظريد فايزر و آسترازنكا بزنيد و بپريد. اين اداها 
فقط شما را در معرض خطر نگه می دارد و ايمنی جمعی را عقب می اندازد. واكسن را به خاطر 
سالمتی تان بزنيد و سفركردن را بگذاريد برای زمانی كه كرونا واقعا شكست خورد و از بين 
رفت. زحمت بكشيد و به توصيه پزشكان گوش كنيد؛ بهترين واكسن، نخستين واكسن 

است، اول واكسن بزنيد و االن هم نپريد... .

آنگال مركل دارنده عنوان قوي ترين زن جهان سياست، در باغ پرندگان شهر روستوك چندان قوي به نظر نمي رسيد. عكس: رويترزاول آخر
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ز عشق ناتمام ما جمال يار مستغنی است

به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زيبا را

درصد
تورم ساالنه كه در ماه های 
اخیر روند افزایشی داشته 
و ركورد ثبت می كرد برای 

شهریورماه نیز به 45/8درصد 
رسیده كه 0/6درصد نسبت 
به ماه قبل از خود افزایش 

دارد، این باالترین حد تورم 
در بیش از 8سال گذشته 

در شاخص ساالنه به شمار 
می رود.

درصد
دیگر شاخص افزایش یافته 
تورم ماهانه است كه با رشد 
0/7درصدی به 3/9درصد 

در شهریور ماه رسیده و تورم 
نقطه به نقطه نیز با رشد 

0/5درصدی عدد 43/7درصد 
را در آخرین ماه تابستان ثبت 

كرده است.

درصد
اما مروری بر جریان تورم 

كاال و خدمات مصرفی مردم 
در شهریور ماه، حاكی از آن 
است كه روند طی شده، 
افزایش به طور متوسط 

43/7درصدی هزینه را برای 
خانوارها در تامین كاال و 
خدمات به همراه داشته 
است. این در حالی است 

كه در بین كاالها و خدمات 
مورد مصرف مردم »روغن « 
با 97درصد افزایش نسبت 

 به سال قبل در صدر 
قرار دارد.

كه هنوز من نبودم، كه تو در دلم نشستی
گرينويچ دغدغه

آخر مصور

مرد 5 واكسنه

آغاز مسابقات بالش در ژاپن

 مردان اين دهكده
 فقط مردانه حرف می زنند

مقامات برزيل درحالی كه رئيس جمهورشــان 
حتی با وســاطت ساير روســای جمهور جهان 
حاضر به واكســن زدن نشــده در حال تحقيق 
روی مردی هســتند كه طــی 10هفته، 5دوز 
واكسن های گوناگون تزريق كرده است. به گزارش 
آديتی سنترال، اين مرد كه نامش هنوز فاش نشده 
هر بار يك واكسن متفاوت زده و درحالی كه دنبال 
واكســن ديگری بود لو رفت. پرسش مقامات 

بهداشتی برزيل اين است كه در فضايی كه واكسن هنوز به بسياری از نقاط 
برزيل نرسيده اين مرد چگونه توانسته همه مراحل قانونی را دور بزند.

مسابقات پرتاب بالش در ژاپن آغاز شده و برخالف تصور 
عموم اين مسابقه بسيار هم جدی است )مثل تمام 
زوايای زندگی ژاپنی ها(. رقبا درست مانند تيم های 
واليبال در زمينی خط كشی شــده در برابر يكديگر 
قرار می گيرند و بازيكن ها معموال از كودكی برای اين 
ورزش تمرين می كنند. اين مسابقات در توكيو برگزار 
می شــود و بهترين بازيكن رقابت ها عنوان بهترين 
مبارز بالشــی bes t pillow fighter را از آن خود 
می كند. بازيكن ها بايد با لباس رسمی يعنی كيمونو 

در مسابقه حاضر شوند و هريك با يك بالش ديگری را از ميدان به در كند. بازيكن ها 
درحالی كه در حالت خواب و دراز كش هستند با سوت داور برخاسته و شروع به پرتاب 

بالش می كنند. بازيكنان دفاع هر تيم با پتو، جلوی بالش های تيم مقابل را می گيرد.

اگرچه در تمام دنيا زنان و مردان كمتر حرف های 
هم را متوجه می شوند به قول جان گری نويسنده 
كتاب »مردان مريخی، زنان ونوســی« گويا هر 
كدام از ســياره  ديگری پا به زمين گذاشته اند 
اما دهكده ای در دنيا وجود دارد كه واقعا زنان و 
مردانش با 2زبان مختص به خود حرف می زنند؛ 
زبانی با لهجه و حتی واژه های متفاوت. به گزارش 
ديلی ميل، در دهكده اوبانگ Ubang واقع در 
نيجريه اگرچه زنان و مردان در كنار هم بزرگ 
می شــوند اما برای نمونه وقتی واژه ای شبيه 

 okweng كيتچی را مردان به درخت اطالق می كنند زنان به آن چيزی شبيه kitchi
 اوكونگ می گويند. پژوهشگران   و زبان شناســان جهان در حال   مطالعه علل اين

 دو زبانه بودن اهالی دهكده هستند. اما تا به حال فقط با اين جواب روبه رو شده اند كه 
مردان نمی خواسته اند شبيه زن ها حرف بزنند.



 التهاب 
در بازار برنج شمال

کارشناسان معتقدند افزایش قیمت تمام شده، رشد نرخ دالر و 
قیمت گذاری غیرمنطقی در استان های غیرشمالی از دالیل افزایش 

قیمت ها در بازار برنج گیالن و مازندران است
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 توقف طرح بازآفرینی
 در بازار شهررضا

2

بافت تاریخی یزد 
نم می کشد

شهر یزد، همواره به عنوان نخستین شهر خشت خام و دومین شهر تاریخی جهان، مطرح بوده است و 
بافت تاریخی این شهر به مساحت ۷۵0هکتار در سال1384 به ثبت ملی رسید و در 18تیرماه13۹۶ نیز 
پس از پیگیری های مداوم، 200هکتار از مساحت بافت قدیم یزد در نشست سازمان جهانی یونسکو در 
کراکوف لهستان جهانی شد.حاال حفاظت از این بافت تاریخی به موضوع حیاتی برای یزدی ها تبدیل 
شده است و همه ابعاد حفاظت از بافت به صورت جدی دنبال می شود. دراین میان یکی از چالش های 

تهدیدکننده بافت تاریخی، جریان آب در قنات های متعددی است که در زیر بافت تاریخی وجود 
دارد؛ رطوبتی که اگرچه مربوط به امروز و دیروز نیست، اما عواقب آن رفته رفته از عمر بناهای 

تاریخی می کاهد و آنها را با خطر نشست مواجه می کند.

3
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پیش بینی می شود درسال جاری بیش از 7هزارتن آبزی از منابع آبی استان 
آذربایجان غربی برداشت شود

 شــاید تا همین 10ســال قبــل صحبت از 
ســرمایه گذاری در زمینه پــرورش ماهی در 
استان آذربایجان غربی چندان معقول و البته 
ممکن به نظر نمی رسید، چراکه عمال مهارت و سابقه چندان 
زیادی دراین زمینه در استان وجود نداشت و پرورش ماهی 
بیشــتر به صورت سنتی یا در اســتخرهای معدودی انجام 
می شد؛ موضوعی که در سال های اخیر دستخوش تغییرهای 
بسیاری شــده و اکنون آذربایجان غربی را می توان یکی از 
قطب های پرورش ماهی درمیان اســتان های غیرساحلی 
کشور به حساب آورد. این درحالی است که در گذشته مصرف 
گوشت ماهی در استان جایگاه ویژه ای نداشت و بیشتر مردم 
به مصرف گوشت قرمز تمایل داشتند، اما در سال های اخیر 
روند رو به رشدی در زمینه پرورش ماهی در آذربایجان غربی 
شــکل گرفته اســت که کارشناســان معتقدند تشــدید 
خشکســالی در ســال های اخیــر و خشک شــدن تعداد 
قابل توجهی از تاالب های استان و کم شدن آب رودخانه ها و 
به تبع آن سدها و کم رونق شــدن ماهی گیری، مانع توسعه 
فعالیت ها دراین حوزه نشده اســت. بررسی های انجام شده 
نشان می دهد در 5سال گذشــته جهش های خوبی دراین 
عرصه دراستان صورت گرفته و آمارها از روند رو به رشد در 
تولید ماهــی و انواع آبزیــان حکایت دارد. براین اســاس 
در حال حاضر بیش از 410مزرعه پرورش ماهی دراین استان 
فعالیــت می کنند و درایــن بخش برای حــدود 4هزارنفر 

به صورت مستقیم و غیرمستقیم شغل ایجاد شده است. 

حضور پررنگ بخش خصوصی 
مدیرعامــل یکی از شــرکت های تعاونی صیــد و صیادی 
در آذربایجان غربی با بیان اینکه حدود 20ســال است که 

در زمینه پرورش ماهی در سد حســنلو فعالیت می کنیم، 
می گوید: این تعاونی صید و صیادی از 30خانوار تشــکیل 
شده است و درســال جاری نیز با آغاز فصل ســرما و پایان 
تخم ریزی آبزیان، فصل پرورش آبزیان آغاز می شود. البته در 

ماه های گرم سال نیز دراین زمینه فعالیت داریم.
 »عیسی رستم زاده« ادامه می دهد: درطول سال حدود 8ماه 
و نیم به صورت پایدار از این محل درآمدزایی داریم و با وجود 
کم شدن آب سدها، فعالیت های خود را ادامه می دهیم. وی 
با بیان اینکه آذربایحان غربی به دلیل برخورداری مناسب از 
منابع آبی، مستعد آبزی پروری است و یکی از قطب های مهم 
کشور دراین عرصه محسوب می شود، می افزاید: مدت هاست 
که بخش خصوصی دراین زمینه در استان ورود جدی داشته 
و درســال های اخیر تعداد خانوارهایی که از پرورش ماهی 
و همچنین صید ماهی زندگی خود را می گذرانند، بیشــتر 
شده اســت. این فعال حوزه پرورش ماهــی اضافه می کند: 
ساالنه حدود 80تن ماهی از سد حسنلو صید می شود و این 

صید تا اواخر اسفندماه ادامه دارد.

یک تیر و چند نشان
یک کارشــناس شــیالت در آذربایجان غربی با بیان اینکه 
پرورش ماهی در اســتخرها منافع زیادی برای زمین های 
زراعی نیز دارد، می گوید: فعال ســازی استخرهای پرورش 
ماهی در اســتخرهای دومنظوره، عالوه بــر تولید ماهی، 
فعالیت های کشــاورزی را نیــز پرثمرتر می کنــد، چراکه 
آب خروجی این اســتخرها مواد عالی و کود دارد. »حجت 
علیوند« می افزاید: با فعال شــدن این استخرها، کشاورزان 
کم تر به خرید کودهای شیمیایی رو می آورند و سود بیشتری 
می برند. ازسوی دیگر محصول ارگانیکی تولید می شود که 
هم ارزان تر تمام می شود و هم از کیفیت باالتری برخوردار 
است و مشتریان بیشتری دارد. این کارشناس شیالت عنوان 
می کند: اجرای این طرح با هدف تحقق رونق تولید و تولید 

ماهیان با هزینه کمتر و استفاده بهینه از استخرهای ذخیره 
آب کشــاورزی و ترویج فعالیت پــرورش ماهی در مناطق 
روستایی صورت می گیرد. وی اظهار می کند: ازسوی دیگر 
با فعال تر شدن استخرهای پرورش ماهی در استان، فرهنگ 
مصرف ماهی درمیان همــه مردم و به ویژه کشــاورزان و 
روستاییان بیش از پیش ترویج می شود، چراکه منبع غذایی 
ارزانی در اختیار مردم قرار می گیرد که ارزش غذایی باالیی 
هم دارد. علیوند تصریح می کند: پرورش ماهی در استخرهای 
استان به صورت بومی و غیربومی است که گونه های غیربومی 
شــامل »کپورمعمولی«، »فیتوفاگ« و »بیگ هد« است و 
گونه های بومی نیز معموال خانواده ماهی های »ســوف«، 
»ماش« و »سیاه ماهی« را شــامل می شود. این کارشناس 
شــیالت در آذربایجان غربی اضافه می کنــد: دراین بخش 
طرح هایی مانند »ماهی دار کردن اســتخرهای ذخیره آب 
کشاورزی« باید با نظارت کارشناسان شیالت و کشاورزی 
اجرا شود تا حداکثر سود را برای فعاالن این حوزه به همراه 
داشته باشد و آنان را برای ادامه فعالیت دراین عرصه ترغیب 

کند.

افزایش تولید انواع ماهی 
مدیرکل شــیالت استان 
آذربایجان غربی نیز دراین 

باره می گویــد: درحال حاضر 
دراین استان 10دریاچه پشت 
سد و تعدادی آب بند و آبگیر، 
با محوریــت بخش خصوصی 
مورد بهره برداری شــیالتی 
قرار می گیرند و دراین راستا 
حدود هزار خانوار دراین منابع 
آبی به پــرورش و صید ماهی 

مشــغول هســتند. »محمدباقر 

قریشــی« می افزاید: در چند ســال گذشته جهش های 
خوبی دراین عرصه صــورت گرفته و به عنوان اســتانی 
غیرساحلی، موفقیت های زیادی در پرورش و تولید انواع 
ماهی داشته ایم. براین اســاس در سال جاری نیز با وجود 
خشکسالی و همه مشکالت موجود، پیش بینی می شود 
بیش از 7هزارتن آبزی از منابع آبی استان برداشت شود. 
وی با بیان اینکه ســرمایه گذاری های الزم برای پرورش 
هرچه بیشتر ماهی کپور دراســتان انجام می شود، ادامه 
می دهد: در راستای اجرای طرح پرورش »کپور ماهیان« 
در استخرهای ذخیره آب کشــاورزی، بیش از 100هزار 
قطعه انــواع بچه ماهی کپور در اســتخرهای ذخیره آب 
کشاورزی، آبگیرها و آب بندهای استان رهاسازی می شود. 
قریشــی تأکید می کند: زمینه مناســب بــرای پرورش 
ماهی های سردآبی و گرم آبی دراســتان وجود دارد و در 
همه فصل های سال می توان شــاهد پرورش ماهی بود. 
با توجه بــه این موضــوع در زمینه پــرورش ماهی های 
ســردآبی گونه های »قزل آالی رنگین کمان« و در زمینه 
ماهی های گرم  آبی گونه های »کپور«، »آمور«، »فیتوفاگ« 
و »بیگ هد« در مزارع و منابع آبی آذربایجان غربی پرورش 
داده می شود.  مدیرکل شیالت اســتان آذربایجان غربی 
همچنین با بیان اینکه مصرف گوشــت ماهی در استان 
روبه رشد است، اضافه می کند: البته مازاد تولید آبزیان 
دراستان، عالوه بر مصرف داخلی، به کشورهای 
عراق، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، 
روسیه و کشورهای اروپایی صادر 

می شود.

رونقپرورشماهیدرآذربایجانغربی
سید مرتضی احمدپور

خبرنگار

 قنات های موجود در زیر بافت تاریخی شهر یزد، رطوبت را افزایش دادهبافتتاریخییزدنممیکشد
 و استحکام بناها را تهدید می کند

دستخالیگیالنغرب
ازسودمعادنقیرطبیعی

راه اندازی شهرک تخصصی قیر در شهرستان گیالنغرب ضرورتی 
است که پس از 2سال پیگیری، هنوز به سرانجام نرسیده 

  2سال از تصویب طرح راه اندازی شهرک تخصصی قیر طبیعی در استان 
کرمانشاه می گذرد؛ شــهرکی تخصصی که قرار بود ساماندهی و تحولی 
اساسی در حوزه اســتخراج، فراوری، فروش و صادرات قیر طبیعی دراین 
استان ایجاد کندو سرآغاز تحول مهمی دراین عرصه باشد.  راه اندازی شهرک تخصصی قیر 
طبیعی، پیشنهادی بود که با موافقت معاون وقت امور اقتصادی استاندار و سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان همراه شد، اما با وجود گذشت 2سال از تصویب طرح موردنظر، هنوز 
اقدام موثری دراین زمینه انجام نشده است؛ شهرکی که قرار بود یک ساله راه اندازی شود.

معضل خام فروشی
75 درصد از معادن قیر طبیعی یا »بیتومین« کشور در استان کرمانشاه و در شهرستان 
گیالنغرب قرار دارد و اســتان های ایالم و لرستان بعد از کرمانشاه، در رتبه های بعدی 
بهره مندی از ظرفیت  معادن قیر طبیعی در کشور  قرار دارند. این موضوع درحالی است 
که سال هاســت قیر طبیعی بدون هیچ سر و سامان و ســودآوری مناسبی، از معادن 
استان کرمانشاه اســتخراج و به دست دالالن و واسطه ها ســپرده می شود؛ ظرفیت 
بالقوه ای که مورد غفلت واقع شــده و نتوانسته است اشــتغال زایی مناسبی حتی در 
شهرستان گیالنغرب ایجاد کند. ساالنه بیش از ۶0هزارتن مواد معدنی قیر طبیعی از 
معادن گیالنغرب در استان کرمانشاه استخراج می شود و دالالن و واسطه ها با کم ترین 
قیمت و به صورت خام ، آن را می فروشند و سود قابل توجهی نصیب استان نمی شود. 
این درحالی است که کشورهای هند، چین، روسیه، کشورهای حاشیه خلیج فارس و... 
از خریداران این محصول از ایران به شمار می روند و بازارهای صادراتی مناسبی برای 

این محصول استان محسوب می شوند.

پیگیری های بی نتیجه
رئیس انجمن صنفی معادن قیر طبیعی گیالنغرب با اشاره به پیگیری های 2ساله برای 
راه اندازی شــهرک تخصصی قیر طبیعی دراین شهرستان، می گوید: ساخت شهرک 
صنعتی قیر طبیعی با مرکزیت گیالنغرب، جزو ضروری ترین اقدام هایی بوده است که 
باید از حدود 2دهه قبل انجام می شد، اما هنوز به سرانجام مشخصی نرسیده است و در 
واقع می توان گفت دست گیالنغرب و به تبع آن، استان کرمانشاه از سود این محصول 
خالی مانده است. »جهانبخش مرجانی« می افزاید: پیشنهاد راه اندازی شهرک تخصصی 
قیر 2ســال پیش با موافقت معاون اقتصادی وقت استاندار و سازمان صنعت، معدن و 
تجارت اســتان همراه شــد و انجمن صنفی معادن قیر طبیعی گیالنغرب موضوع را 
پیگیری کرد، اما برخی  بی مهری ها مانع از به سرانجام رسیدن طرح راه اندازی شهرک 
قیر دراین شهرستان شــد؛ موضوعی که می تواند تبعات منفی قابل توجهی به همراه 
داشته باشد. وی ادامه می دهد: آشفتگی های موجود و بی سر و سامانی وضعیت معادن 
قیر در گیالنغرب و آلودگی های زیست محیطی ناشی از آن، به جایی رسیده است که 
دادستان این شهرستان به موضوع ورود کرده و خواســتار ساماندهی و انتقال مراکز 

فراوری معادن قیر شهرستان به نقطه دیگر شده است.

جای خالی نظارت
وی اظهار می کند: درحال حاضر واحدهای فراوری به صورت پراکنده در نقاط مختلف 
شهرســتان گیالنغرب و حتی در دوسه کیلومتری شــهر و محل اسکان مردم ساخته 
شده است و به نظر می رسد با وضعیت کنونی ازنظر زیست محیطی، توجه کافی به سالمت 
مردم صورت نمی گیرد.  مرجانی می افزاید: وضعیت کنونی درحالی است که مجوزهای 
متعددی دراین حوزه صادر می شود و ازسوی اداره های مربوط نیز بر روند کار معدن کاران 
قیر نظارت مناسبی انجام نمی شــود. وی ادامه  می دهد: براســاس بررسی های انجام 
شده، به فاصله هر 5کیلومتر در شهرستان گیالنغرب یک مجوز فراوری داده شده است، 
درحالی که ساماندهی مناسب انجام نشده اســت. درچنین شرایطی سود آشفته بازار 

موجود در معادن قیر گیالنغرب، به جیب واسطه ها و دالل های این بخش می رود.

سود اصلی به جیب دالالن می رود
رئیس انجمن صنفی معادن قیر طبیعی گیالنغــرب می گوید: درحال حاضر دالالن و 
واسطه ها بازیگردان های اصلی این بازار هستند و ضربه ای که طی این سال ها به محصول 
قیر ایران وارد کرده اند، تا سال های سال قابل جبران نیست.  مرجانی می افزاید: واسطه ها 
قیر طبیعی و خالــص را از معدن کاران می خرند و با تغییرات و تقلب برای ســودهی 
بیشتر، محصول ناخالص را به کشورهای مقصد صادر می کنند. این محصول ناخالص 
که به نام قیر ایران در بازارهای جهانی عرضه می شود، به بازار قیر ایران خسارت بزرگ 
و جبران ناپذیری وارد کرده و زمینه ساز ســلب اعتماد مشتریان جهانی این محصول 
شده است. وی راه اندازی شهرک تخصصی قیر در گیالنغرب را یک نیاز ضروری برای 
ساماندهی فعالیت های معادن قیر و بازار آن می داند و ادامه می دهد: با راه اندازی این 
شــهرک، همه فعالیت های مرتبط با قیرطبیعی دراین منطقه متمرکز خواهد شد و 

می توان نظارت مناسبی دراین زمینه اعمال کرد.

مزیت های راه اندازی شهرک تخصصی
رئیس انجمن صنفی معادن قیرطبیعی گیالنغرب می گوید: بارانداز صادراتی، آزمایشگاه 
معتبر، مراکز فراوری، مراکــز »خردایش«، مرکز نگهداری مواد معدنی اســتخراجی و 
اقامتگاه مهمانان خارجی، از بخش هایی است که با ساخت شهرک تخصصی راه اندازی 
می شود. مرجانی با تأکید بر اینکه با راه اندازی این شهرک همه فعاالن عرصه قیرطبیعی 
در زمینه استخراج، فراوری اولیه و واسطه های صادراتی در یک مکان تجمیع می شوند، 
می افزاید: همچنین امکان نظارت بر صفر تا صد فعالیت های این بخش وجود دارد که نتایج 
مثبت بسیاری به همراه خواهد داشــت. وی جلوگیری از صادرات قیرطبیعی بی کیفیت 
ازسوی افراد سودجو را از مهم ترین پیامدهای اجرای این طرح می داند و تأکید می کند: 
دالالن خسارت بزرگی به این صنعت و صادرات محصوالت آن وارد کرده اند. با راه اندازی 
این شهرک، جلوی بسیاری از ســودجویی ها گرفته می شــود. مرجانی ادامه می دهد: 
درحال حاضر شهرک جانمایی شــده و قرار بود در کم تر از یک سال راه اندازی شود، اما با 
بی توجهی برخی مسئوالن و با وجود صرف وقت و هزینه بسیار، کار متوقف مانده است. وی 
ذخیره قیرطبیعی کرمانشاه را حدود یک میلیارد تن برآورد و اضافه می کند: درحال حاضر 
ساالنه حدود 100هزارتن قیر از معادن استان برداشت می شود. همچنین تعداد 20معدن 

فعال قیر و 30کارگاه »خردایش« مکانیزه و غیرمکانیزه در استان وجود دارد.

فرحناز چراغی
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شــهر یزد، همواره به عنوان نخســتین شــهر 
خشت خام و دومین شهر تاریخی جهان، مطرح 
بوده اســت و بافت تاریخی این شهر به مساحت 
750هکتــار در ســال1384 بــه ثبت ملــی رســید و در 
18تیرماه13۹۶ نیز پس از پیگیری های مداوم، 200هکتار از 
مساحت بافت قدیم یزد در نشست سازمان جهانی یونسکو در 
کراکوف لهستان جهانی شد.حاال حفاظت از این بافت تاریخی 
به موضوع حیاتی برای یزدی ها تبدیل شده اســت و همه ابعاد 
حفاظت از بافت به صورت جدی دنبال می شود. دراین میان یکی 
از چالش هــای تهدیدکننده بافــت تاریخی، جریــان آب در 
قنات های متعددی اســت که در زیر بافت تاریخی وجود دارد؛ 
رطوبتی که اگرچه مربوط به امروز و دیروز نیست، اما عواقب آن 
رفته رفته از عمر بناهای تاریخی می کاهد و آنها را با خطر نشست 
مواجه می کند. خطر رطوبت برای بافت تاریخی یزد مدتی پیش 
و ازسوی »محســن صادقیان« معاون هماهنگی امورعمرانی 
استاندار یزد مطرح شد و به عنوان تهدیدی جدی، موردتوجه 
قرارگرفت. این مسئول درآن مقطع از تشکیل کارگروهی برای 
انجام مطالعات و رفع این معضل با اصول علمی نیز خبرداد. البته 
برای پیشگیری از بروز این مشکل، طرح های مطالعاتی ازسوی 
شهرداری و اداره کل میراث فرهنگی اســتان در دست انجام 
است، اما باید با سرعت بیشتری، راهکارهای مناسب برای مقابله 
با این وضعیت درنظر گرفته شــود. برخی عقیده دارند هدایت 
فاضالب عبوری از قنات ها به خارج از بافت، بهترین راهکار است.

نفوذ رطوبت در بافت تاریخی یزد
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد 
دراین باره می گوید: رطوبت در بافت تاریخی یزد، به دلیل اینکه 
سال هاست قنات های متعددی مانند »زارچ« و »فیروزآباد« از 
زیر شهریزد و مرکز بافت تاریخی عبور می کند، به عالوه آب های 
سطحی ناشــی از نزوالت جوی، همیشــه وجود داشته است. 
»سیدمصطفی فاطمی« اظهار می کند: متأسفانه طی دهه های 
اخیر به دلیل اتصال فاضالب خانه های بافت تاریخی به قنات ها، 
مشکالت مهمی دراین زمینه به وجود آمده که در برخی مناطق 
به دلیل ریزش و مسدود شدن قنوات، سبب نفوذ بیشتر رطوبت 
در بافت تاریخی و تأثیر تخریبی در برخی بناهای تاریخی موجود 
دراین بافت زنده و پویا شده است. وی با اشاره به قنات زارچ که از 
زیراین بافت تاریخی عبور می کند، می افزاید: البته در سال های 
اخیر 370ورودی فاضالب به این قنات، که عمدتا فاضالب های 

خانگی و اماکن عمومی و خدماتی بوده، مسدود شده است.

نگرانی از فاضالب های خانگی 
فاطمی ادامه می دهد: با پیگیری اداره کل میراث فرهنگی استان، 
دیگر مجوز اتصال فاضالب مجموعه های گردشگری به قنات ها 
داده نشد و تقریبا می توان گفت این اتصال به صفر رسیده است، 
اما در زمینه فاضالب های خانگــی و اماکن عمومی هنوز این 
موضوع وجود دارد و نگرانی عمده  درباره قنات فیروزآباد است 
که وضعیت نامناســبی دارد. به گفته این مسئول، تقریبا همه 
فاضالب های خانگی خیابان مسکن و باالتر از آن، به این قنات 

وصل هستند و این موضوع سبب شده است که رطوبت در بافت 
تاریخی چندبرابر حد معمول افزایش یابــد. وی با بیان اینکه 
قنات فرعی آب شیرین زارچ و قنات دولت آباد از دیگر قنات هایی 
به شــمار می روند که دچار این مشکل هستند، عنوان می کند: 
ازسوی دیگر چاه های جذبی حفر شده دراین محدوده نیز عمیق 
نیستند و فاضالب تخلیه شده دراین چاه های سطحی زمینه ساز 

نفوذ بیشتر رطوبت در بافت تاریخی یزد شده است.

تشکیل کارگروه ویژه
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد 
می گوید: اگرچه خطر رطوبت که بافــت تاریخی یزد را تهدید 
می کند، در سال های اخیر کم تر شده، اما همچنان برقرار است 
و باید برای رفع اساســی این مشکل راهکارهای موثری درنظر 
گرفت. فاطمی اظهــار می کند: در همین راســتا کارگروهی 
باهدف ارائه راهکارهای مناسب تشکیل شده و مشغول انجام 
فعالیت های مطالعاتی دراین زمینه اســت. این درحالی است 
که اداره کل میراث فرهنگی اســتان همه تــالش خود را برای 
مسدود کردن ورودی فاضالب ها به قنات ها به کار بسته  است. 
وی ادامه می دهد: البته سامان دهی تأسیسات دربرخی مناطق 
نیز امکان پذیر نیست و نمی توانیم مانع تولید فاضالب در بافت 
تاریخی شــویم، اما درعین حال آثار تاریخــی متعددی داریم 
که نیازمند انجام اقدام های اساســی هستند. درحال حاضر در 
تالشیم تأسیسات بازار ســنتی یزد را متمرکز کنیم، اما درباره 
رطوبت سایر بخش های بافت تاریخی، نیازمند تصمیم گیری 

مناسبی هستیم.

راهکارهای طراحی شده
فاطمی یکی از راهکارهای مدنظر برای ساماندهی فاضالب بافت 
تاریخی یزد را لوله گذاری در زیر قنات های خشک شده باهدف 
تخلیه فاضالب  می داند و می گوید: این روش کم ترین آسیب را 
به همراه دارد و از آنجایی که مسیر شیب قنات ها نیز به سمت 
شمال شــهر و محل تصفیه خانه  فاضالب شهر است، می تواند 
راهکار مناسبی باشد. وی با بیان اینکه درحال حاضر قنات های 
زارچ، فیروزآباد مجومرد، رستاق، مهدی آباد رستاق، نصرت آباد، 
ابرندآباد،علی آباد و میمونه، اشــکذر، حجت آبــاد، همت آباد، 
دهشــیری، بندرآباد، جالل آباد، عزآباد، صدرآباد و چند رشته 
قنات دیگر همه از زیر بافت تاریخی عبور می کنند، حفر کانال 
فاضالب در بافت تاریخی را غیرممکن ارزیابی می کند. فاطمی 
تصریح می کند: البته از میان همه این قنات ها، فقط قنات زارچ 
آب دارد و از آن اســتفاده می شود و بقیه قنات ها درحال حاضر 
یا خشک هستند یا به محل تخلیه فاضالب تبدیل شده اند که 
در برخی مناطق با افزایش فاضالب، شاهد ایجاد خوردگی ها و 
ریزش های شدیدی هستیم، به طوری که حتی ممکن است در 
برخی مناطق بافت خانه ها نشست کند و سبب وقوع اتفاق های 
جبران ناپذیری شود. وی با بیان اینکه در سال های گذشته نیز 
نشست زمین و تخریب برخی از خانه ها را در برخی مناطق بافت 
تاریخی ازجمله در خیابان »سیدگلسرخ« و محله های »تل«، 
»ابوالمعالی« و »مالمیر« شاهد بوده ایم، می افزاید: درحال حاضر 
با مسدود کردن فاضالب دربرخی بناهای با ارزش بافت تاریخی 
مانند مسجدجامع، مسجد قدس، مسجد امیرچخماق و برخی 
از حسینیه ها، این نگرانی ازمیان رفته است و سعی شده چاه های 

جذبی حفر شده در بافت عمیق تر باشند. اگرچه در سال های 
گذشته بازگشایی پایاب ها و مسدود شدن قنات ها در دستورکار 

بوده است، اما هنوز جای کار دارد.

خطرات افزایش تولید فاضالب
فرماندار یزد نیز دراین مورد می گوید: حفاظت از بافت تاریخی، 
موضوع مهمی اســت و در ســال های اخیر، با توجه به رونق 
گردشگری، بیشتر موردتوجه قرار گرفته، اما درعین حال شاهد 
افزایش تولید فاضالب دراین گســتره نیز هستیم که رطوبت 
ناشی از دفع نامناســب آنها، برای ســازه ها و بناهای تاریخی 
مشکل ساز شده اســت. »محمد رســتگاری« اظهار می کند: 
یک سری فعالیت های عمرانی هم در گذشته درون بافت تاریخی 
شهر انجام شده که بعضا سبب مسدود شدن راه خروج رطوبت از 

زمین شده است. وی الزمه رفع این مشکالت را ارائه راهکارهای 
اساسی برای دفع فاضالب در بافت تاریخی می داند و می افزاید: 
تاکنون چند جلسه دراین رابطه با حضور مسئوالن مربوط برگزار 
شده است تا از مشاوره های کارشناسان دراین زمینه استفاده و 
راهکاری منطقی ارائه شود.  رستگاری از به کارگیری مشاوران 
قوی دراین بخش ازسوی شورای شهر یزد خبر می دهد و تصریح 
می کند: مقرر شده تا مطالعه ای جدی درباره این موضوع انجام 
شود تا ساز و کاری اصولی برای رفع مشــکل درنظر بگیرند و 
راهکارهای کارشناســی ارائه دهند. براین اســاس ما منتظر 
نتایج مطالعات دراین زمینه هستیم. فرماندار یزد همچنین از 
الیروبی، جلوگیری از تولید لجــن و جریان یافتن آب در قنات 
زارچ نیز خبر می دهد و اضافه می کند: این اقدام با نظارت کامل 

فرمانداری و توجه به مباحث حقوقی آن دنبال می شود.

سمیه گالبگیریان
خبرنگار

ري
شه

هم
س: 

عک
ري

شه
هم

س: 
عک



3 2 3 0 2 3 4 4 2
   شنبه 3 مهر  1400    شماره 8323 

یادداشت

نگاه

سیاست گذاری اصولی؛ حلقه مفقوده بازار برنج

چرا برنج گران شد؟

حمیدغالمی
کارشناس اقتصادی

التهاب در بازار برنج شمال
کارشناسان معتقدند افزایش قیمت تمام شده، رشد نرخ دالر و قیمت گذاری غیرمنطقی در استان های غیرشمالی از دالیل افزایش قیمت ها در بازار برنج گیالن و مازندران است

اشکان جهان آرای/ فرشته رضایی
خبرنگار

درباره افزایــش قیمت ها در بــازار برنج باید بــه این نکته 
محوری توجه داشت که به دلیل اینکه در سال جاری بخش 
قابل توجهی از برنج کاران تولید خوبی نداشــتند، قیمت ها باالتر رفت و البته 
همگام با تورم دیگر کاالها سیر صعودی قابل توجهی را طی کرد. دراین میان 
می توان گفت که یکی از اصلی ترین دالیل کاهش تولید برنج در ســال جاری، 
کمبود منابع آبی بوده است . ازسوی دیگر ارقام پرمحصول به دلیل اینکه آب برتر 
هستند، آسیب های بیشتری را متحمل شدند، به طوری که برخی برنج کاران 
در هر هکتار از ۴۰۰ تا ۶۰۰کیلوگرم کاهش برداشت داشتند؛ وقتی محصول 
در بازار کم باشد، طبیعتا قیمتش افزایش می یابد. این درحالی است که افزایش 
قیمت نهاده های تولید نیز عامل مهم دیگری در افزایش قیمت ها در بازار برنج 
درسال جاری بوده است. در سال زراعی جاری هزینه کودسفید ارزان تر بود، اما 
قیمت کود سیاه، پتاس و دیگر ریزمغذی ها حدود ۴برابر شد و هزینه کارگر نیز 
به حدود 2/5 تا 3برابر سال گذشته رسید. درچنین شرایطی سود قابل توجهی 
عاید برنج کار نمی شود، چراکه به دلیل نیاز مالی فوری و نداشتن امکانات مناسب 
برای انبارکردن برنج، کارخانه دار یا دالل محصول را می خرد و انبار می کند تا 
در زمان مناسب به فروش برســاند. بروز چنین شرایطی سبب می شود عرضه 
محصول کاهش و به دنبال آن قیمت ها افزایش یابد. واقعیت این است کشاورز 
کار خود را انجام می دهد، اما موضوعی که باید موردتوجه مسئوالن مربوط قرار 
گیرد، خرید تضمینی یا توافقی است که درحال حاضر در استان های گیالن و 
مازندران چندان موردتوجه قرار نمی گیرد. موضوع دیگری که اکنون زنگ خطر 
آن به گوش می رسد، مخلوط کردن برنج های پرمحصول استان های جنوبی با 
برنج مرغوب شمال ازسوی دالالن است که در آینده نزدیک به برند برنج شمال 

و به ویژه استان گیالن آسیب می زند. 

محمود هوشیارفرد
عضو هیأت علمی سازمان تحقیقات کشاورزی کشور

افزایشقیمتتمامشده
یک فروشنده برنج در ساری می گوید: قیمت برنج طارم، بسته به محل کشت 
و کیفیتی که دارد، اکنون بین 33 تا ۴۴هزارتومان در نوسان است. برنج طارم 
آستانه را کیلویی ۴۴هزارتومان می فروشــم، اما برنج طارم »دشت ناز« کشت 
سال گذشته، اکنون کیلویی 33هزارتومان است. »علی یعقوبی« می افزاید: برنج 
طارم کشت سال گذشــته فریدونکنار نیز 33هزارتومان است، اما برنج کشت 
امسال فعال حدود 3۶هزارتومان قیمت دارد که ممکن است افزایش یابد. البته 
باید منتظر بمانیم و ببینیم بازار چه زمانی به تعادل می رسد. وی اضافه می کند: 
افزایش ساالنه قیمت برنج عادی است که معموال هرسال به دلیل تورم ساالنه 
رخ می دهد. با توجه به قیمت حدودا 29 تا 32هزارتومانی برنج طارم مازندران 
در سال گذشته قابل پیش بینی بود که به دلیل افزایش هزینه ها، امسال نیز مثل 

هرسال قیمت برنج در بازار افزایش داشته باشد. 

همگامباتورم
»احمدعلی صمدی« یک کشاورز اهل قائمشهر نیز اظهار می کند: درسال جاری 
دستمزد کارگر نشاکار دســت کم به 5۰۰هزارتومان برای هر یک روز کار در 
شالیزار رســید. همچنین هر 5۰کیلوگرم کود فسفاته ۶۰۰ تا 7۰۰هزارتومان 
برای ما تمام شد. نشــاکاری مکانیزه هم در هر هکتار حدود 9میلیون تومان 
هزینه داشت. همه اینها قیمت تولید برنج را باال می برد و طبیعی است کشاورز 
هم بابت زحمت تولید سود دریافت کند. نمی توان انتظار داشت برنج با قیمت 
سال گذشته عرضه شود. او به تورم موجود در کشور اشاره می کند و می افزاید: 
چه محصولی را سراغ دارید که از 3سال قبل تا امروز قیمتش دست کم 2برابر 
نشده باشــد؟ 3ســال پیش برنج را حدود 17هزارتومان می فروختیم. اینکه 
امسال برنج به 35هزارتومان رسیده، کامال طبیعی است. البته می دانیم که در 
برخی شهرها برنج را تا کیلویی ۴5هزارتومان و حتی بیشتر نیز می فروشند. این 

نرخ گذاری ها هم قطعا روی افزایش قیمت برنج در بازار تأثیر دارد.

اختالفقیمتغیرمنطقیدراستانهایغیرشمالی
براساس برخی اظهارنظرهای مسئوالن، سال جاری قیمت تمام شده برنج برای 
کشاورزان در مازندران 28هزارو 5۰۰تومان به ازای هر یک کیلوگرم است که 
با احتساب 2۰درصد ســود برای فروش، به قیمت حدود 3۴ تا 35هزارتومان 
می رســد، اما چالش کنونی بازار برنج داخلی، افزایش مجدد قیمت به ویژه در 
بازارهای خارج از اســتان های شمالی است. رئیس ســازمان جهاد کشاورزی 
استان مازندران این قیمت را برای برنج مازندران منطقی می داند و معتقد است 
که با این قیمت، کشاورز می تواند به سود منطقی فعالیت کشاورزی خود برسد.  
»عزیزاهلل شــهیدی فر« می گوید: اینکه برنج در استان های دیگر با قیمت های 
بسیار بیشتر از بازار استان عرضه می شــود، منطقی نیست. اختالف زیاد بین 
1۰ تا 15هزارتومان به ازای هر کیلوگرم برنج در بازار خارج از اســتان، حتی با 
درنظرگرفتن هزینه های جانبی مانند انتقال برنج و بســته بندی، غیرمنطقی 

است.

رشدقیمتها
بررســی های میدانی نشان می دهد اکنون 
کشاورزان مازندرانی هم ترجیح داده اند 
پس از فروش مقــداری از محصول 
تأمین  برای 
نقدینگــی 

ضروری، بخش دیگری از محصوالت خود را در انبار یا شــالیکوبی ها نگه دارند 
تا بازار به تعادل قیمت برســد و بتوانند احتماال برنج خود را با قیمتی بیشــتر 
بفروشند. براین اســاس گفته می شــود اکنون حدود ۶۰درصد از برنج تولید 
شده کشــت اول در مازندران هنوز وارد بازار نشده اســت و در شالیکوبی ها و 
انبارها نگهداری می شــود. برخی از کشــاورزان مازندرانی طی 2ماه اخیر در 
روندی افزایشی، توانستند با 3 قیمت متفاوت محصول خود را بفروشند و این 
روند افزایشــی آنان را امیدوار کرده که محصول شان را بسته به تقاضای بازار و 
پذیرش قیمت های جدید، با نرخ بیشتری بفروشند. این درحالی است که قیمت 
برنج کشت سال جاری از حدود 33هزارتومان آغاز شد و طی روزهای اخیر به 
۴۰هزارتومان هم رسید؛ تا جایی که برخی کشاورزان توانستند محصول خود را 
در شالیکوبی ها به صورت فله با قیمت ۴۰هزارتومان نیز بفروشند. طبیعتا قیمت 
این برنج برای عرضه در بازار توسط خریدار عمده با احتساب سود و هزینه های 
حمل و بسته بندی به ۴5 تا 5۰هزارتومان هم می تواند برسد.  اما این اتفاق در 
مازندران به دلیل دسترسی مصرف کنندگان به کشاورزان کم تر دیده می شود 
و عمدتا مربوط به نرخ گذاری برنج در بازار شــهرهای بزرگ مانند تهران است. 
فروش برنج در تهران با قیمت ۴5 تا 5۰هزارتومان طی روزهای اخیر سبب شده 
در بازار مبدأ نیز کشش فروش محصول با این قیمت ازسوی برخی فروشندگان 
ارزیابی شود. در واقع این بخش از تعیین قیمت، اثرگذارِی بازار شهرهای بزرگ 

بر سایر مناطق کشور ازجمله بازار مبدأ تولید برنج است.

برنجباطعمدالر
ازسوی دیگر نوسان نرخ ارز عامل دیگری است که می توان آن را در ایجاد التهاب 
کنونی در بازار برنج داخلی دخیل دانســت. این روزها قیمت برنج خارجی در 
بازار با توجه به افزایش نرخ ارز، به مرز کیلویی 3۰هزارتومان هم رسیده است که 
قیمتی فراتر از تصور برای این محصوالت وارداتی به حساب می آید. باور غالب 
جامعه درباره برنج داخلی و خارجی همواره وجود اختالفی زیاد و حدودا 2برابری 
میان این دو محصول است. در چنین شرایطی وقتی برنج وارداتی به مرز کیلویی 
3۰هزارتومان نزدیک شود، کشاورز نیز منتظر افزایش قیمت محصول داخلی 
خود برای حفظ فاصله قیمت برنج داخلی و خارجی می ماند.  اما به نظر می رسد 
این انتظار با توجه به پایین بودن توان خرید عمده مصرف کنندگان، به سرانجام 
مناسبی نرسد. عالوه بر ضعف اقتصادی عمده مصرف کنندگان برای خرید برنج 
داخلی با قیمت بیش از ۴۰هزارتومان، توزیع 1۰۰هزارتن برنج خارجی ازسوی 
شرکت بازرگانی دولتی به بازار مصرف نیز از عواملی است که می تواند تب تند 

افزایش قیمت برنج داخلی در بازار را کنترل کند.

کاهشالتهاببازار
رئیس اتحادیه شــالیکوبی داران مازندران دراین باره می گوید: چند روز است 
که بازار به دلیل توزیع 1۰۰هزارتن برنج خارجی، از التهاب قبلی خارج شده و 
تقریبا راکد مانده اســت. ما هم منتظریم بازار به تعادل برسد؛ هنوز جا دارد که 
بازار متعادل شود تا مصرف کننده بتواند با قیمت مناسب تری برنج را تهیه کند. 
فعال از التهاب چند هفته اخیر کاسته شده است و ادامه روند را خود بازار براساس 
عرضه و تقاضا باید مشخص کند.  »سیدتقی جعفریان« می افزاید: استمرار روند 
افزایش قیمت برنج داخلی درنهایت می توانست سبب رکود فروش این محصول 
شــود و مصرف کننده را با توجه به توزیع 1۰۰هزارتــن برنج خارجی از محل 
ذخایر استراتژیک کشور، بیشتر از خرید برنج داخلی دور کند. فعال از تب و تاب 

تنش ها کم شده است. به گفته این بازار کاسته شده و 
حوزه برنج، پیگیری ها نشــان فعــال صنفی 

عمده کشــاورزان هنوز مایل می دهــد 
به فــروش محصــول خود 
نیســتند. ازســوی دیگر 
خریداران عمده برنج نیز 

طی روزهای اخیر تقاضای خود را کاهش داده اند و منتظر به تعادل رســیدن 
بازار هستند.  البته برخی فعاالن بازار برنج نیز قیمت گذاری برنج مازندران در 
بازار بورس با نرخ ۴۰هزارو 5۰۰تومان با شکســتگی 1۴درصد را هم از عوامل 
افزایش قیمت این محصول می دانند. این نخســتین عرضــه و قیمت گذاری 
برنج مازندران در بورس کاالســت که حاال به اعتقاد برخی از فعاالن این حوزه 

حاشیه ساز شده است. 

رونقبازاربرنجنیمدانه
اینها درحالی است که بازار برنج در اســتان گیالن نیز وضعیت مشابهی دارد و 
بررسی های میدانی نشان می دهد در التهاب قیمتی کنونی، بازار برنج نیم دانه 
دراین شهر رونق گرفته است. یک فروشــنده برنج در بازار رشت دراین باره به 
خبرنگارهمشهری می گوید: در سال جاری هربار که برنج نیم دانه به بازار آمد، 
سریع به فروش رفت، چون ارزان تر و کیفیت آن از برنج خارجی مرغوب تر است.  
»مصطفی رحیمی« می افزاید: قیمت برنج نیم دانه به طور متوسط 25هزارتومان 
است، اما مبالغ باالتر با کیفیت بهتر هم وجود دارد. اکنون خرید نیم دانه های 

ایرانی و نوع پرمحصول و خارجی طرفداران بیشتری دارد. 

نقشسوداگرانشالیدرافزایشقیمتها
رئیس اتحادیه برنج فروشان رشت نیز هجوم سرمایه های راکد و سرگردان به 
سوی خرید شالی را از عوامل افزایش قیمت برنج می داند و می گوید: درحالی که 
سود هنگفتی در خرید و فروش و احتکار برنج و شالی وجود دارد، اما متأسفانه 
نظارت ها دراین بخش کافی و موثر نیست. »اسماعیل محمدی پویا« با تأکید 
به اینکه درحال حاضر قیمت ها در بازار برنج استان گیالن به تعادل رسیده است 
و دیگر شــاهد افزایش روزانه قیمت ها نیســتیم، می افزاید: بعد از اینکه هفته 
گذشــته دولت از واردات 1۰۰هزارتنی برنج خارجی به کشــور خبر داد، این 
موضوع سبب ثبات و تعادل در بازار برنج شــد.  وی با اشاره به حضور دالالن و 
خریداران عمده برسر مزارع در فصل برداشت و خرید عمده شالی و شلتوک، 
این موضــوع را از اصلی ترین عوامل افزایش قیمت برنــج در گیالن می داند و 
ادامه می دهد: خریداران شالی در مزارع با خرید شــلتوک و ذخیره سازی در 
انبارها، زمینه ساز افزایش قیمت برنج در فصل برداشت می شوند، به طوری که 
از آغاز فصل برداشت تاکنون قیمت برنج دراســتان گیالن 3۰درصد افزایش 
یافته است. محمدی پویا تصریح می کند: برخی سوداگران شالی و برنج در گیالن 
با ذخیره سازی شلتوک وعرضه در فصول مختلف، به گرانی برنج دامن می زنند 
و اجازه نمی دهند قیمت این محصول در بازار به تعادل برســد. ازســوی دیگر 
کشاورز نیز برای تأمین هزینه های خود ناچار به فروش شلتوک به خریداران 
کالن است و این افراد با انبارکردن شلتوک طی چند ماه، مانع از عرضه به موقع 
برنج در بازارها و کاهش قیمت ها می شوند.   رئیس اتحادیه برنج فروشان رشت 
اضافه می کند: اکنون قیمت هر کیلوگرم برنج »هاشمی« در بازارهای محلی 

استان 2۴ تا ۴3هزارتومان و در خرده فروشی ها بین ۴5 تا ۴7هزارتومان 
است. همچنین برنج »دم سیاه آســتانه« در بازارهای محلی 

هرکیلوگــرم 52هزارتومــان و در خرده فروشــی ها تا 
55هزارتومــان نیز به فروش می رســد و 

تا برنج »شــیرودی« هــم بین 32 
33هزارتومــان قیمت گذاری 

می شود.

برنج داخلی امسال بیشــتر و پیش  از اینکه 
دانه هایش در آشپزخانه ها و پس از پخت قد 
بکشد، قیمتش در بازار قد کشیده اســت؛ قیمت  این محصول پرمصرف 2 استان  گیالن و مازندران، 
معموال هرسال متناسب با تورم افزایش می یابد و پس از فصل برداشت با قیمت جدید عرضه می شود. 
البته از اواخر پاییز یا اوایل فصل زمستان نیز به دلیل مصرف شــدن بخشی از برنج خریداری شده 
مصرف کنندگان و کم شدن برنج در انبارها، تا پیش از فصل برداشت جدید یک بار دیگر قیمت افزایش 
می یافت و با ورود برنج برداشت جدید متعادل می شد، اما امسال طی کم تر از 2ماه مصرف کنندگان 

برنج شاهد 3مرحله افزایش قیمت این محصول بودند و حتی احتمال می دهند قیمت این محصول بازهم 
افزایش یابد. نگاهی به قیمت گذاری برنج در بازار شهرهای مختلف استان های مازندران و همچنین 
گیالن نشان می دهد قیمت این محصول استراتژیک رشد محسوسی نسبت به 2ماه اخیر داشته است. 
درحال حاضر برنج طارم برداشت امسال، به عنوان معیار نرخ گذاری برنج داخلی در بازار مازندران، 
بین کیلویی 36 تا 40هزارتومان عرضه می شود. این درحالی است که قیمت برنج طارم اوایل مردادماه 
در بازار مازندران بین 32 تا 35هزارتومان به ازای هر یک کیلوگرم بود که این قیمت نیز نسبت به نرخ 

سال گذشته افزایش حدودا 3 تا 6هزارتومانی را نشان می داد. 
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این روزها افزایش قیمت ها در بازار برنج، به عنوان محصولی 
پرمصرف در سراسرکشــور، بحث های فراوانی را در زمینه 
واکاوی دالیل و پیش زمینه های بروز چنین روند قیمتی به دنبال داشته است. 
نخســتین نکته ای که دراین حوزه باید مورد توجه قرار گیرد، نبود نظارت و 
حمایت دولتی است؛ به نظر می رسد در ســال های اخیر دولت برنج کاران را 
به حال خود رها کرده و حمایت کافی از آنان به عمل نیاورده است. آنان انواع سم 
و کود را خودشان می خرند و باید در فکر تهیه ماشین های کشاورزی مکانیزه 
هم باشــند، اما حمایت کافی در زمینه ارائه تســهیالت بانکی از آنان صورت 
نمی گیرد. وقتی دولــت هیچ حمایتی از برنج کار نمی کنــد و آنان نهاده های 
تولید را در بازار آزاد به قیمت گزاف و به سختی تهیه می کنند و ازسوی دیگر 
ماشین های کشاورزی را با تســهیالت ۴درصد در اختیارشان قرار نمی گیرد، 
نباید انتظاری به جز وضعیت کنونی بازار برنج داشته باشیم. باید درنظر داشت 
که خود برنج کاران هم مایل نیستند قیمت این محصول تا این 
حد باال باشد، اما وقتی هزینه های تولید هرسال  افزایش 
می یابد و عــالوه برآن با خشکســالی در ابتدای فصل 
کشت و سیالب در آخر فصل کشــت مواجه هستیم، 
گرانی قیمت نهایی برنج قابل پیش بینی اســت. در بررسی 
عوامل مختلف افزایش قیمت ها در بازار برنج باید درنظر 
داشــت که از یک سو شــاهد وارد آمدن خسارت های 
قابل توجهی به برخی مناطق برنج کاری در اســتان های 
شمالی در فصل بهار هستیم و ازسوی دیگر واردات برنج هم 
ممنوع است. در چنین شرایطی برخی واسطه ها و دالالن با 
سوءاستفاده از وضعیت به وجود آمده، بازار برنج را ملتهب و 
قیمت برنج را گران می کنند. این درحالی است 
که دولــت وارد قیمت گذاری برنج نمی شــود 
و خرید تضمینــی هم صورت نمی گیــرد؛ وضعیتی 
که دســت دالالن و واســطه ها را برای افزایش قیمت ها 
باز گذاشته است. درشــرایط کنونی 
دولت باید در قالب اختصاص تسهیالت 
کم بهره و یارانه تولید، به برنج کاران کمک 
کند. همچنیــن دولت باید برای تشــکل ها و 
تعاونی های کشــاورزی اهمیت قائل شود، چراکه 

رابط دولت، کشاورز و بازار باشند؛ در واقع آنها برنج را می تواننــد 
تحویل بگیرند و قیمت ها را تعیین کنند. اگر دولت نظارت مناسبی داشته باشد 
و مسیر صحیحی برای سیاست گذاری دراین حوزه اتخاذ کند، می توان امیدوار 

بود که قیمت ها در بازار برنج کنترل شود. 



2 3 0 2 3 4 4 2

  شنبه 3 مهر  1400 
شماره 8323 

 سایت مارال در جنگل فندقلو در استان اردبیل
 عکس: رضا خانبابایی

  قربانیان شنا در سدها
در روزهای اخیر انتشار خبر غرق شدن یک نوجوان در سد اکباتان در استان همدان، بار دیگر نشان 
داد که مسئوالن مربوط در استان عالوه بر ارائه هشدارهای ایمنی، باید اقدام های موثرتری برای 
جلوگیری از شنا کردن شهروندان دراین محدوده به کارگیرند. واکنش مسئوالن استان درمقابل 
این گونه حوادث این است که »قبال هشدارهای الزم داده شده است«، اما این کافی نیست و باید 

اقدام های حفاظتی بهتری انجام شود تا دیگر شاهد بروز چنین حوادث ناگواری نباشیم.
حیدرزاده از همدان  

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.

خاطره حسین زاده
خبرنگار

هویت هر قوم و ملتی ریشه در تاریخ و قدمت آن و 
میراثی دارد که باید آن را چــون جواهری گرانبها 
برای نسل های آینده نگه داشت. این میراث گرانبها 
در جلوه های متعددی نمود پیدا می کند به طوری که گاهی آن را 
در قالب آثار باستانی و گاهی در لهجه ها یا آداب و رسومی که از 
گذشــتگان به یادگار مانده اســت، می توان دید. در این راستا 
صنایع دســتی هر قوم و منطقه نیز یادگاری از دوران گذشته به 
شمار می آید که بیانگر قدمت تاریخ و تمدن آن ملت و پلی است که 
آنها را با گذشــتگان پیوند می دهد. پر واضح است که اگر ارزش 
صنایع دستی بیشتر از اماکن باستانی و گردشگری نباشد، کمتر از 
آن هم نیست. صنایع دستی تقریبا در جای جای این مرز و بوم به 
فراوانی یافت می شود و ظرافت و زیبایی آن، زبانی گویا برای بازگو 
کردن دیرینه های ایران زمین است. اما در این میان بی توجهی به 
برخی رشته های صنایع دستی و از بین رفتن کاربری آن موجب 
شده است بســیاری از این هنرهای اصیل فراموش شوند و دیگر 
جایی در بین مردم نداشته باشند. در چهارمحال و بختیاری اگرچه 
هم اکنون 52رشته صنایع دستی رواج دارد و هنرمندان این عرصه 
مشغول به تولید محصوالتی در این رشته ها هستند، اما 10رشته 

از صنایع دستی این استان فراموش شده یا در حال فراموشی است 
که به همین دلیل باید مســئوالن مربوطه حساســیت و تالش 
بیشتری برای حفظ و احیای هنرهای دستی استان به کار گیرند. 
فرش بافــی، گلیم بافــی، جاجیم بافی و قالی بافــی، چوخابافی، 
نمدمالی، کاله مالی، ســرمه دوزی، منبت کاری، ســفال گری، 
خورجین بافی، بافت سیاه چادر، قفل سازی، حجاری، گره چینی، 
احجام فلزی خاتم و مشتقات آن ها از مهم ترین رشته های رایج 
صنایع دستی استان است. با وجود این، رشته هایی نظیر چلنگری، 
کرباس بافی، چنته بافی، موج بافی، کیسه بافی، ترکه بافی یا فنون 
بافت سبد، بهون یا سیاه چادر بافی، گیوه دوزی و نمکدان بافی از 

رشته های فراموش شده یا در حال فراموشی است.

 موانع صادرات صنایع دستی
معاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری چهارمحال و بختیاری در این باره می گوید: از 10رشته 
صنایع دستی فراموش شده، 4رشــته در حال احیاست و ۶ مورد 
دیگر شناسایی شده و الزم اســت به وزارتخانه میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و گردشگری اعالم تا احیا شود.
مهرداد رئیســی بــه چالش های پیــش روی صنایع دســتی و 
صنعت گران استان نیز اشاره می کند و می گوید: تحریم منجر به 
ارسال محصوالت با برندهای دیگر به دیگر کشورها می شود که 

هزینه های زیادی را نیز بــه دنبال دارد، همچنین حوزه صادرات 
به تعامالت بین المللی نیاز دارد و باید برای ورود به بازار جهانی با 
کشورهای خواهان صنایع دستی ارتباط داشت. وی گران شدن 
و کم بودن مواد اولیه که با تاثیر بر نرخ تولید منجر به گران شدن 
صنایع دستی می شود را از دیگر چالش های این بخش می داند و 
می افزاید: هرچند ادعا می شود صنایع دستی غیروابسته است و 
تمام مواد اولیه آن در کشور وجود دارد، اما این موضوع به نظارت 
کافی نیاز دارد. معاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری چهارمحال و بختیاری به تاثیرات 
کرونا بر رکود صنایع دستی اســتان نیز اشاره و اظهار می کند: از 
ابتدای شــیوع این ویروس تاکنون ۳۶میلیارد ریال خسارت به 

صنایع دستی چهارمحال و بختیاری وارد شده است.

 تبلیغات کم
یک استاد دانشگاه و دکترای رشته پژوهش و هنر نیز تبلیغات کم 
را یکی از چالش های جدی حوزه صنایع دستی عنوان می کند و 
می گوید: هرچند مدرن شدن سبک زندگی و رواج ضدفرهنگ ها 
مردم را با هویت بومی خود بیگانه می کند و امروزه کمتر افرادی 
به سمت تولید یا اســتفاده از صنایع دستی متمایل می شوند، اما 
اگر بتوان درباره استفاده از تولیدات داخل و به ویژه صنایع دستی 
اصیل تبلیغات گســترده و موثری انجام داد، می توان از منسوخ 
شــدن این هنرها جلوگیری کرد. به گفته افسانه قانی، برگزاری 
نمایشگاه های منطقه ای، کارگاه های تولید صنایع دستی در جوار 
نمایشگاه ها، معرفی مزیت های استفاده از تولیدات صنایع دستی 
به ویژه خواص پزشکی آن، ملزم شدن نهادها و دستگاه های دولتی 

در اســتفاده از این تولیدات به جای محصوالت مشابه وارداتی از 
راهکارهای معرفی و نهادینه کردن جایگاه صنایع دستی در کشور 
است. این استاد دانشگاه، بازاریابی و به ویژه روی آوردن به فروش 
اینترنتی محصوالت صنایع دستی را از دیگر راهکارهای رونق این 
حوزه می داند و می گوید: می توان از فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی در این حوزه به خوبی بهره گرفت. قانی ادامه می دهد: از 
آنجاکه صنایع دستی یادگار نیاکان و اجداد ماست و امروزه دیدن 
این دست ساخته ها، تاریخ و فرهنگ و هنر کهن و اصیل کشور را 
در ذهن تداعی می کند، ضروری است در حفظ و نگهداشت این 

سرمایه غنی اهتمام بیشتری به کار گرفته شود.

 بازارهای فروش مجازی
رئیس اتحادیه تعاونی های صنایع دستی چهارمحال و بختیاری نیز 
نبود وب سایت و بازارهای فروش مجازی در استان را از چالش های 
موجود می داند و می گوید: بخشی از صنعت گران استان همچنان 
به صورت ســنتی کار می کنند و به دلیل سواد کم یا ناآشنا بودن 
با بازار اینترنتی نمی توانند محصوالت خود را به صورت مجازی 
به فروش برســانند. جاسم نصیری هفشــجانی می افزاید: نبود 
مکان و ارگان برای راهنمایی و حمایت صنعت گران، سردرگمی 
آن ها برای صادرات، نبود بازاریاب صنایع دستی استان در دیگر 
کشــورها، انفرادی کارکردن صنعت گران و تشکیل ندادن یک 

مجموعه برای ســاماندهی و حمایت بیشــتر و ناشناخته بودن 
برخی از صنعت گران فعال و ماهر از دیگر چالش های موجود در 

این حوزه است.

 راهکارهای رفع چالش ها
رئیس اتحادیه تعاونی های صنایع دستی چهارمحال و بختیاری 
به پیشــنهادها و راهکارهای رفع چالش هــای موجود در حوزه 
صنایع دستی استان اشاره می کند و می گوید: برای پایدار ماندن 
رشته های صنایع دستی به حمایت احتیاج است تا با کنار رفتن 
هنرمندان و صنعت گران، رشــته ها فراموش نشوند و نیروی کار 
جوان بافکر جدید پرورش یابد. نصیری با بیان اینکه تسهیل سازی 
ارائه تسهیالت بانکی به هنرمندان، ساماندهی بیمه هنرمندان، 
افزایش اعتبار و ساماندهی رشــته ها و صنعت گران و هنرمندان 
در این حوزه نیاز اســت، می افزاید: هزینه حضور صنعتگران در 
نمایشگاه های ملی بسیار باالست و دولت با فراهم آوردن برخی از 

تعرفه ها، می تواند این هزینه را کاهش دهد.

52 رشته صنایع دستی در این استان رواج دارد،اما 10رشته 
فراموش شده یا در حال فراموشی هستند خطر انقراض 10 هنر سنتی چهارمحال و بختیاری

حسنیه سادات مهدوی
خبرنگار

مرمت اساسی و اضطراری بازار شهرضا دغدغه 
این روزهای فعاالن میراث فرهنگی است در 
حالــی کــه بــه نظــر می رســد نهادها و 
ســازمان های متولی اقــدام خاصی در این بــاره انجام 

نمی دهند. 
بازار شهرضا قرار بود طی طرح بازآفرینی شهری مرمت 
شــود؛ هرچند این کار در قالب یک برنامه مشــترک با 
مشــارکت اداره راه و شهرســازی، اوقاف، کســبه بازار، 
شــهرداری و میراث فرهنگی آغاز، اما خیلی زود متوقف 

شد.
بازار سنتی به عنوان بزرگترین بنای تاریخی سرپوشیده 
شــهرضا از بازارهای قدیمی کشــور و مربــوط به دوره 
سلجوقیان است که مســاحتی حدود 99هزار و 705متر 
مربع دارد و بیش از 800مغازه در آن فعال هستند. این بازار 

در طول سال ها به صورت پویا و زنده به حیات خویش ادامه 
داده اســت و در حال حاضر هم یک بافت تاریخی زنده در 
قلب شهرضا محسوب می شود. مسجد جامع، کاروانسراهای 
تاریخی، تیمچه ها، ســراهای تاریخی و سقاخانه ها از آثار 

ارزشمندی هستند که در دل بازار جای گرفته اند. 

مرمت بازار در قالب طرح بازآفرینی
در سال97، 17شهر برای بازآفرینی شهری انتخاب شدند 
که شهرضا یکی از آن ها بود. طرح بازآفرینی شهری این 
شهر سال98 با رویکرد احیای ۳بافت تاریخی، ناکارآمد 

شهری و سکونتگاه های غیررسمی اجرا شد.
بازآفرینی قرار بود با مشــارکت راه و شهرسازی، اوقاف، 
کسبه بازار، شــهرداری و میراث فرهنگی انجام شود و به 
همین دلیل، راه و شهرســازی به مرمت بازار ورود کرد و 

راسته بازار آهنگران را بر عهده گرفت.
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرضا با بیان اینکه سال98 
قسمتی از سردر این راسته بازسازی و بهسازی شده است 

به همشهری می گوید: برای مرمت این راسته طرحی تهیه 
و به تایید میراث فرهنگی رسید، اما این طرح فقط برای 
راسته بازار آهنگران است و برای کل بازار طرحی وجود 
ندارد. برای ادامه کار باید همه اعضای ســتاد عزمشــان 
را جزم کنند، زیرا تا طرح مصوبی وجود نداشــته باشــد 

نمی توان اقدامی انجام داد.
غالمرضا ســبزواری به پیش بینــی کانال های کف برای 
انتقال تأسیســات اشــاره می کند و می افزایــد: ادارات 
خدمات رســان باید آب و برق و تأسیسات دیگر را به این 

کانال منتقل کنند. 

یک طرح برای کل بازار
بیشتر مواردی که در طرح مرمت بازار آهنگران دیده شده 
برای همه بازار قابلیت اجرا دارد. رئیس میراث فرهنگی 
شهرضا با بیان این مطلب به همشهری می گوید: به طور 
مثال سردری که برای این راســته در نظر گرفته شده یا 
کانال کف تعبیه شده و بدنه سازی برای کل بازار قابلیت 

اجرا دارد. تمام راسته ها بر همین مبنا باید مرمت شوند 
مگر موارد خاصی چون تیمچه سلیم که ساختار متفاوت 

و طراحی جدیدی می خواهد.
افشاری در گفت و گو با همشــهری همچنین به مرمت 
نیمه کاره راســته بازار آهنگــران هم اشــاره می کند و 
می افزاید: طرح راسته بازار آهنگران برای تکمیل نیاز به 
۶میلیارد تومان اعتبار دارد. تاکنون 15درصد از کار مرمت 
این راسته انجام شده و در صورت تخصیص اعتبار، مرمت 

آن تا دو یا سه سال دیگر به پایان می رسد.

لزوم همکاری کسبه بازار
رئیس میراث فرهنگی شــهرضا با بیان اینکه یک بنای 
تاریخی نیــاز به مرمت مــداوم دارد، اظهــار می کند: با 
وجود اینکه میراث برای مرمت بازار مسئولیت دارد ولی 
80درصد این بازار ملک خصوصی است و مطابق قانون، 
اشخاصی که واجد ملک خصوصی دارای ارزش میراثی و 
تاریخی هستند، باید برای آن هزینه کنند. حتی ارگان های 
دولتی که در ملک تاریخی واقع شده اند ملزم به مرمت آن 

از بودجه داخلی خود نهادها هستند.
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرضا نیز بر لزوم مشارکت 
کســبه در بازآفرینی اشــاره می کند و توضیح می دهد: 
شهرداری و راه و شهرسازی برای بازســازی این راسته 
اعتباری را در نظر گرفته اند و مشکل در همکاری کسبه و 
بازاریان است که در حال رایزنی هستیم تا آنها هم به این 

موضوع ورود کنند. 

حفظ میراث شهر
با وجود این، رئیس میراث فرهنگی شهرضا معتقد است 
تفکر مبتنی بر حفظ و ارزش گذاری آثار تاریخی و میراثی 

در بین مردم، مسئوالن و بازاریان این شهر وجود ندارد. 
افشاری همچنین به تخریب های بازار در ادوار گذشته از 
سوی شهرداری اشــاره می کند و می گوید: در کل کشور 
1۶8شــهر دارای بافت تاریخی داریم که شهرضا یکی از 
آن هاست. این شهر154/7 هکتار بافت ارزشمند دارد که 

9هکتار آن را بازار تشکیل می دهد.
او با تاکید بــر اینکه بازار نیاز به مرمــت اضطراری دارد، 
تصریح می کند: اگر اعتبار ســاالنه یک و نیم تا 2میلیارد 
تومان برای این بازار در نظر بگیرند در طول ۶ یا 7ســال 
می توان آن را به وضعیت قابل قبولی رساند. اعتبار کنونی 
میراث از ســوی فرمانداری شــهرضا 15 تا200میلیون 
تومان برای ۳حوزه کاری صنایع دستی، میراث فرهنگی 

و گردشگری است.

توقف طرح بازآفرینی در بازار شهررضا
مرمت بازار تاریخی شهررضا از سال 98 در قالب طرح بازآفرینی شهری آغاز شده است اما موانعی برای تکمیل آن وجود دارد

ري
شه

هم
ها: 
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جای تان در کنار ما خالی است. شما می توانید سهمی بزرگ در دیده شدن استان، شهر، روستا و محله خود داشته باشید. فقط کافی است موبایل   را بردارید و با ارسال یک پیام صوتی یا متن، حتی عکس و فیلم در تلگرام، 
ما را در جریان رویدادها، محرومیت ها و دیدنی های محل زندگی تان قرار دهید.

صدای شما در همشهری شنیده می شود
برایمان بگویید... برایتان می نویسیم

 #همراه »همشهری« 
در استان ها باشید

ارتباط با ادمين

  hamshahriostanha_admin
 #همشهری_ استانها

@hamshahriostanha
اینستاگرام

Instagram.com/hamshahriostanha

خط مستقیم
 021-23023442                   
021-23023432
پیام گیر
021-23023405

فرش بافــی، گلیم بافــی، جاجیم بافــی و 
قالی بافی، چوخابافی، نمدمالی، کاله مالی، 
ســرمه دوزی، منبت کاری، ســفال گری، 
خورجین بافــی، بافــت ســیاه چــادر، 
قفل ســازی، حجاری، گره چینی، احجام 
فلزی خاتم و مشــتقات آن ها از مهم ترین 
رشته های رایج صنایع دستی استان است

12هزار هنرمند صنایع دســتی و هنرهای ســنتی در 

چهارمحال و بختیاری و فعالیت مستمر 5500 تا ۶هزار نفر 

از این هنرمندان در فصل های مختلف سال نشان از اهمیت 

جایگاه و تنوع انواع هنرصنعت ها در این استان دارد.
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